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                                                      I  ლექცია 

                      

                      სტრატეგიული   ანალიტიკური ჟურნალისტიკა 

 

ამ ტიპის ჟურნალისტური შემოქმედება  დიდწილად, ანალიტიკურია. გავიხსენოთ, 

რომ   სტრატეგია ზუსტი თარგმანით  ნიშნავს :  

 1. საზოგადოებრივი, პოლიტიკური ბრძოლის მართვის ხელოვნებას; 

2. ომის წარმოების ხელოვნებას. 

ამ სიტყვას  თანამედროვე მენეჯმენტში ყველაზე ხშირად  იყენებენ. მიუხედავად 

ამისა, მისი შეთანხმებული ერთი დეფინიცია არ არსებობს. ერთმანეთისგან 

განასხვავებენ მოკლევადიან, საშუალოვადიან და გრძელვადიან სტრატეგიებს. 

სტრატეგიაზე საუბრისას, უპირველეს ყოვლისა, წარმოგვიდგება სტრატეგიული 

გეგმა, რომელიც ხშირად დაწერილი დოკუმენტია. სტრატეგიული მენეჯმენტი 

უფრო ფართო ცნებაა და მოიცავს როგორც სტრატეგიული გეგმის შემუშავებას, ისე 

მის აღსრულებას (Berry, Wechsler, ).1995). ასევე, ის ინტეგრირებული მოდელია, 

რომელიც აქცენს აკეთებს იმაზე, რომ ორგანიზაციის ყველა ფუნქციურ დანაყოფს 

ჰქონდეს განვითარების საერთო სტრატეგია;  შიდა მენეჯერული პროცესებით და 

პროგრამული აქტივობებით აღწევს სასურველ შედეგს; ოპერაციონალური და 

ტაქტიკური გადაწყვეტილებებით ქმნის ორგანიზაციის გრძელვადიანი 

განვითარების გეგმას  (Poister, Streib, 1999)      

ცხადია, სტრატეგიული ჟურნალისტიკა, არსებითად, ანალიტიკური 

ჟურნალისტიკის  მეთოდოლოგიას   იყენებს, თუმცა,  თემატურად,  ის  მეტ აქცენტს 

აკეთებს  თანამედროვე, პრიორიტეტულ  თემებზე და არსებითად,  სწორედ  მათ 

ანიჭებს უპირატესობას. ცხადია,  პრიორიტეტული თემები ქმნიან მედიის  დღის 

წესრიგს   და თავად საზოგადოებრივი მოვლენები   განაპირობებს  საკითხთა , 

მოვლე ნათა პრიორიტეტულობასა და რიგითობას.  

ვიცით, რომ ახალი ამბების ჟურნალისტიკა  ოპერატიულად წარმოაჩენს  

მნიშვნელოვან,  უპირველესად   გასაშუქებელ   ამბებს, ანალიტიკური 
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სტრატეგიული ჟუნალისტიკა კი მათგან ირჩევს -ყველაზე  დროულსა  და  

აქტუალურს, ანუ მოვლენათა ჯაჭვიდან გამოარჩევს მთავართა შორის უმთავრესს.  

არსებობს   მოვლენურობით   განპირობებული   სტრატეგიული თემები. ასევე,  

მუდმივად  აქტუალური სტრატეგიული საკითხები. მაგალითად, ახალი  კორონა 

ვირუსის (COVID - 19)  აქტუალურობა დღის წესრიგში დააყენა  საზოგადოებრივმა 

ცხოვრებამ, როგორც  უაქტუალურესი  თემა,  და ეს  გარემოება   მოცემული თემის 

გაშუქებისას  მრავალ ასპექტს მოიცავს. არსებობს მუდმივად აქტუალური თემები. 

მაგ., საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა, როგორც 

გახანგრძლივებული,  უმნიშვნელოვანესი თემა  და სხვა მრავალი.   მასმედიის   

ერთგვარი მყარი წესია  გაშუქების რიგითობაში   საკითხთა მუდმივი მონაცვლეობა.  

კონრეტულ მოცემულობაში რაგინდ აქტუალურ თემას ანაცვლებს  

საზოგადოებისათვის  სასიცოცხლოდ  მნისვნელოვანი თემა  ისე, რომ ყველა 

დანარჩენი  დროებით  ინაცვლებს სხვა , მომდევნო საფეხურებზე. ასე მოხდა ჩვენ 

მიერ დასახელებული   ახალი კორონა ვირუსის (COVID - 19)  შემთხვევაში და ჩვენ 

ამ ბოლო   მაგალითმა კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა,  მედიის როლი ამ კუთხით 

უდიდესი და შეუფასებელია.  

გვახსოვს, რომ  ანალიტიკურ  ჟურნალისტიკაში მთავარია ჟურნალისტის  ცოდნა და 

ინტელექტი,  პრობლემათა გააზრების უნარი, ასევე, აუცილებელია სიტყვის, 

ფრაზის ფლობა. რთული აზრები სავსებით გასაგებად და მკაფიოდ უნდა 

გადმოიცეს. სტატეგიული ანალიტიკური ჟურნალისტიკაც ანალიტიკურ  

ჟურნალისტიკის კანონზომიერებებს ემორჩიელება, თუმცა , ვიმეორებთ, იმ 

განსხვავებით, რომ მისი მთავარი  ნიშანია -პრიორიტეტულობა, როგორც თემების 

ასევე  მედიატექსტების წარმოჩენის ამ შემთხვევაშიც, აზრის გამოხატვის 

საშუალებებია: სტატია, მიმოხილვა(რევიუ),  პორტრეტი, ფიჩერი, სვეტი, ბლოგი  და 

სხვ. 

  გავიხსენოთ ზოგიერთი საკითხი განვლილი სალექციო კურსიდან: მაგალითად, ის 

რომ    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 
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მოტივები და დაასაბუთოს თვალსაზრისები და იდეები.  ეს მასალები ოპერატიულ 

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) 

ასევე გავიხსენოთ   გაშუქების მეთოდოლოგია: 

 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. 

  2.პროცესის შემეცნება პირველ ადგილზეა. ამას ემსახურება ავტორთა განსჯა და 

დასაბუთება 

შემეცნების ფართოდ გამოყენებული  მეთოდებია: 

 შედარება (განსხვავების გამოსავლენად) 

 ანალოგია (მსგავსების გამოსავლენად) 
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 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. 

 

 ანალიტიკური  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: 

თემებს სტრატეგიული ჟურნალისტიკის შემთხვევაში  თავად საზოგადოებრივი 

ცხოვრება კარნახობს. ამიტომაც ჟურნალისტს  მოვლენების პულსზე უდევს 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 
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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 

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 
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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 ? 

,,სპეკულაციური~ კითხვები 

 

ეს არის კითხვები შესაძლებლობების შესახებ 

• რა მოხდებოდა, რომ.... 
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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 

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. 
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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 

მომავლისათვის, ხოლო, შორეული პერსპექტივისათვის,  ყოველთვის 

არასარწმუნოა. 

ანალოგია- ეს არის დასკვნა, რომელიც გამოტანილია მოვლენების თანხვედრის 

შედეგად, ცალკეული თანხვედრი ნიშნების საფუძველზე. მაგ. რომელიმე 
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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.  

რაც შეეხება  მედიატექსტის ჟანრებს, მოცემულ მომენტში სწრაფი რეაგირების 

მიზნიდან გამომდინარე,   პრიორიტეტული ხდება ამბის გაშუქების/ანალიზის ეს 

თუ ის ფორმა-. ცხადია, მნიშვნელოვან ფორმად რჩება   

 

მიმოხილვა (რევიუ), როგორც  სტრატეგიული ანალიტიკური  ფორმა (ჟანრი) 
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ამ ჟანრს  დიდი ხნის ისტორია აქვს(პლუტარქე, მონტენი, ლუი სებასტიან მერსიე). 

მისი დანიშნულება: მასობრივ აუდიტორიას წარმოუდგინოს სინამდვილის 

შემცველი რაიმე მოვლენის მთლიანი, სავსე სურათი, ახსნას ფაქტებს შორის 

კავშირი, აჩვენოს დინამიკა, გამოსახოს მთავარი პროცესიდან.  

ასახვის საგანი: უმთავრესად ტიპური ფაქტები (რომლებიც შესაძლებლობას 

გვაძლევს ვიმსჯელოთ ტენდენციებზე), რაც მთლიან პანორამაზე გვიქმნის 

წარმოდგენას 

ავტორის პოზიცია გაცხადებულია კომენტარებში, აქვე ცხადი ხდება, რატომ არის 

შერჩეული ეს ფაქტები.  

მიმოხილვის სახეები: 

• საერთო 

• თემატური 

• ინტერაქტიული 

მეთოდები:  

• ავტორის იდეების მკვეთრად, გასაგებად ფორმულირება 

• ხელოვნური ფაქტების შერჩევაზე თავის არიდება 

• საგნის, საკითხის კარგად ცოდნა. 

არსებობს ფორმა-მასმედიის მიმოხილვა, რომელიც  ჰგავს რეცენზიას, 

მოწოდებულია შეაფასოს, გამოჰყოს ძლიერი და სუსტი მხარეები. არსებობს 

საინფორმაციო ხასიათის მიმოხილვები, პროფესიონალური მიმოხილვები, 

(როდესაც განხილულია თეორიული ასპექტი, რაც ეხმარება ჟურნალისტს 

გადალახოს შემოქმედების ნეგატიური მხარეები) პოლიტიკური მიმოხილვები, 

ეკონომიკური მიმოხილვები, კულტურის მიმოხილვები, მოვლენათა საერთო 

მიმოხილვა და სხვ.  
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                                                      II  ლექცია 

                    

               ჟურნალისტური ტექსტების ენა 

         

   ჟურნალისტური ტექსტების წერის 10 წესი 

 

1. ერთი წინადადება უნდა შეიცავდეს ერთ აზრს და ის უნდა იყოს, რაც 

შეიძლება მოკლე. საინფორმაციო სააგენტო  UPI (United Press International ) –ში 

გამოავლინეს ასეთი დამოკიდებულება ტექსტის კითხვადობასა და  წინადადების 

სიგრძეს შორის. 

 8 სიტყვა ძალიან იოლად იკითხება 

 8-11 სიტყვა–იოლად იკითხება 

 12-14 სიტყვა -შედარებით იოლად 

 15-17 სიტყვა- საშუალოდ 

 18-21 სიტყვა -შედარებით მძიმედ 

 22-25 სიტყვა- მძიმედ 

 25 სიტყვაზე მეტი –ძალიან მძიმედ 

სხვათა შორის, ეს არ ნიშნავს, რომ გრძელი წინადადებები საერთოდ არ 

გამოიყენება. პირიქით, რიტმის გააზრებიდან გამომდინარე, მოკლე წინადადებები 

უნდა ენაცვლებოდეს გრძელს. წერტილი წინადადებების ბოლოს გვაგონებს საგზაო 

ნიშანს-,,სდექ―. თუ ასეთი ნიშნები ძალიან ხშირად გვხვდება, ეს მოძრაობას 

მომქანცველს ხდის.  საჭიროა გზის მონაკვეთები, სადაც შესაძლებელია 

,,გაქროლება~. ამ როლს ასრულებს გრძელი წინადადებები, რომლებიც აჩქარებს 

ტექსტის კითხვას. მაშინ, როცა,  მოკლე წინადადებების ჭარბი რაოდენობა 

(განსაკუთრებით, როცა გრძელი წინადადებები ხელოვნურად არის დაყოფილი 
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მოკლეებად) კითხვას ანელებს. ისინი ყოველთვის იქცევს ყურადღებას თავის 

დაბოლოებებით, როგორც ნიშანი ,,სდექ―, იძულებულს ხდის მძღოლს მიმოიხედოს, 

ვიდრე გააგრძელებს მოძრაობას. 

2. ერთი აბზაცი უნდა მოიცავდეს მოვლენის ერთ ასპექტს, თუ ეს ასპექტი 

გადმოცემულია მთლიანად, აბზაცი უნდა დასრულდეს. არ შეიძლება გაწყდეს ერთი 

ასპექტის გადმოცემა, ისევე, როგორც არ შეიძლება მოვლენის ორი ასპექტის ერთ 

აბზაცში ,,ჩატენვა―. სჯობს გაიყოს ეს აბზაცი ორად, ანდა, საერთოდ, უარი ვთქვათ 

მოვლენის იმ ასპექტის გადმოცემაზე, რომელიც არ იმსახურებს ცალკე აბზაცს. 

ასევე, უნდა მონაცვლეობდეს სიგრძით განსხვავებული აბზაცები. მოკლე აბზაცი 

გრძელის შემდეგ ემსახურება დრამატიზმის გამძაფრებას, ხელს უწყობს 

ყურადღების ფოკუსირებას მასში გადმოცემულ მოვლენის ასპექტზე. ზოგჯერ 

აბზაცი შეიძლება ერთი სიტყვისგანაც შედგებოდეს. 

3. დაწყებული უნდა იყოს მთავრით და არა დეტალებით. 

მიზანშეწონილია, რაც შეიძლება ადრე გავხადოთ გასაგები მოვლენის არსი და  მისი 

ზუსტი აღწერა შემდეგისათვის გადავდოთ. არარეკომენდირებულია ტექსტის 

დაწყება მოვლენის მიზეზებითა და შედეგებით, რადგან ამ დროს 

მეორეხარისხოვანი შეიძლება აღმოჩნდეს მთავარზე წინ. 

4. ფაქტი უფრო მნიშვნელოვანია კომენტარზე. ეს ნიშნავს, რომ 

დასაწყისში უნდა ვაცნობოთ ფაქტები და მხოლოდ ამის შემდეგ წარვმართოთ 

მსჯელობა და შეფასებები. შემოკლებისას კი, პირიქით, უნდა დავიწყოთ 

კომენტარების წაშლით  და მხოლოდ შემდეგ მოვაცილოთ ფაქტები. 

განსაკუთრებული სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ კომენტირების ისეთ 

ნაირსახეობასთან, როგორიცაა –ირონია, როცა ამბობენ ერთს და გულისხმობენ  

საწინააღმდეგოს. მაგალითად, მილიარდელზე ამბობენ, რომ ის ,,ღარიბია~, 

მწარმოებლებზე-რომ მათ ,,გაეხარდათ გადასახადების გაზრდა―. ჯერ ერთი, ირონია 

შეიძლება ვერ გაიგონ, თუ მკითხველი არ ფლობს სათანადო ცოდნას გადმოცემულ 

საგანზე, რასაც ფლობს ჟურნალისტი და მეორეც, შესაძლებელია, მკითხველი არ 

იზიარებდეს ავტორის მოსაზრებას, არ თვლის სასაცილოდ იმას, რასაც ის დასცინის. 
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ასეთ შემთხვევაში  ჟურნალისტის ირონიულობა გამოიწვევს მხოლოდ 

გაღიზიანებას. 

5. ზმნის მოქმედებითი გვარი უმჯობესია ვნებითზე. შეგახსენებთ, რომ 

ზმნის მოქმედებითი გვარის  დროს ქვემდებარე მოქმედების სუბიექტია. ე.ი. 

ვიღაცამ, რაღაც გააკეთა, მაგალითად, ,,ჟურნალისტმა დაწერა სტატია~. ვნებითი 

გვარის დროს კი ქვემდებარე – პირიქით, მოქმედების ობიექტია, ის, ვის მიმართაც 

რაიმე მოქმედება განხორციელდა. მაგალითად: ,,სტატია დაწერილია  

ჟურნალისტისაგან―. ვნებითი გვარი უნდა გამოვიყენოთ მხოლოდ  იმ შემთხვევებში, 

როცა ჟურნალისტს მიზანდასახულად სურს მიაქციოს ყურაღება მოქმედების 

ობიექტისაკენ. 

6. გამოიყენეთ მეტი მოქმედებითი გვარის ზმნები. ისინი კარგია იმით, 

რომ აღნიშნავენ მოძრაობას, თემის განვითარებას. 10-15 ზმნის დახმარებით ერთ 

აბზაცში შეიძლება მოთავსდეს მოვლენების დიდ რაოდენობა. არსებითი სახელები, 

პირიქით, თხრობას ანელებენ და ამიტომ ისინი უნდა გამოვიყენოთ, რაც შეიძლება 

ნაკლებად. განსაკუთრებით ეს ეხება გრძელ ოფიციალურ სახელწოდებებს, ასევე 

სტატისტიკურ აღწერილობებს. სახელწოდებები უნდა შემოკლდეს, ხოლო 

აღწერილობები შეიცვალოს დინამიკურით.  

7. უცნობი სიტუაციების აღწერა უკეთესია ცნობილი და გასაგები 

სურათებით. ეს თვალსაჩინოების მიღწევის ხერხია. მაგალითად, ჟურნალისტმა, 

რომელიც იმყოფება ქიმიურ ლაბორატორიაში, ის, რაც ხდება, შეიძლება შეადაროს 

სამზარეულოში დიასახლისის მიერ რაიმე კერძის მომზადებას. მაშინ 

მკითხველისათვის გასაგები გახდება, თუ რას გულისხმობს ავტორი. ოღონდაც 

შედარება ჟურნალისტის მიერ უნდა იყოს მოფიქრებული სწორედ ამ 

შემთხვევისათვის.  საყოველთაოდ ცნობილი მეტაფორის (მაგალითად, ,,მელასავით 

ეშმაკი―, ,,ჭოტივით ბრძენი―) გამოყენება არ ღირს, რადგანაც თითეული მკითხველი 

ამ გამოთქმას თავისებურად გაიგებს. ეს კი ნიშნავს, რომ მკითხველები იმას არ 

წარმოიდგენენ, თუ რის თქმა უნდოდა მათთვის ჟურნალისტს, ანუ შეუძლებელი 

გახდება ინფორმაციის ადეკვატურად გადაცემა. ამიტომ საჭიროა ან უბრალოდ 
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გამოვიყენოთ ზუსტი სიტყვები მოვლენებისა და  საგნების აღსანიშნად, ან შევქმნათ 

საკუთარი, სწორედ ამ შემთხვევისათვის მოგონილი შედარებები და მეტაფორები. 

8. ენის სიმკვეთრე უნდა იყოს თემის სიმკვეთრის უკუპროპორციული. სხვა 

სიტყვებით: რაც უფრო მეტად შოკის მომგვრელ მოვლენას აღწერს ჟურნალისტი, 

მით უფრო უბრალო და სადა უნდა იყოს ენა. პირიქით, თუ სტატიაში აღწერილია 

რაიმე საშუალო, მაგალითად ცერემონია წინასწარ მომზადებული სცენარით, 

ჟურნალისტმა მთელი ძალით უნდა გამოიყენოს ,,სტილისტური ტალანტები.~ 

9. სწორად განსაზღვრეთ წინადადების მსგავსი წევრების რაოდენობა. 

ამერიკელმა მედიაკონსულტანტმა როი პიტერ კლარკმა (ღოყ ჵეტერ ჩლარკ) 

აღნიშნა, რომ წინადადების მსგავსი წევრების სხვადასხვა რაოდენობას აქვთ 

სავსებით განსხვავებული მნიშვნელობა.  ერთი სიტყვა აღნიშნავს, (მაგალითად, 

„გოგონა გონიერია―). ერთეულს დახასიათებას და  მკითხველისაგან მიიღება, 

როგორც აბსოლუტური სიმართლე. ორი სიტყვას შეაპირისპირებენ, მაგალითად: 

„გოგონა გონიერია და სიმპათიური―. ამ დროს ორივე დახასიათება არსებობს 

პარალელურად და ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ერთსა და იმავე დროში. 

წყვილობის წესი ეხება  არსებით სახელებსაც, მაგალითად, „მამა და დედა―, 

„მამაკაცები და ქალები―, „ომი და მშვიდობა―. სამი სიტყვა აზოგადებს, თითქოსდა 

კეტავს წრეს, მაგალითად, „გოგონა გონიერია, სიმპათიური და გაბედული―. ახლა 

ჩვენთვის მთლიანად გასაგებია მისი ხასიათი. აი, კიდევ მაგალითები : „დასაწყისი, 

შუა და დასასრული―, „მამა, ძე და სულიწმინდა―. „აღმასრულებელი, 

საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლება―. თუ სამს დავუმატებთ კიდევ 

ერთ დახასიათებას, იგი დაარღვევს ამ ერთიანობას, მაგალითად, „გოგონა გონიერია, 

სიმპათიური, გაბედული და ავადაა ანორექსიით―. ამიტომ, თუ წინდადებს სამი 

მსგავსი წევრისაგან შედგება,  უმჯობესია ოთხი მსგავსი წევრი არ გამოვიყენოთ, 

გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ჟურნალისტმა მიზანდასახულად უნდა 

გაამახვილოს ყურადღება მისგან აღწერილი ობიექტის წინააღმდეგობრივ ნიშნებზე. 

10. უნდა გამოვიყენოთ არქეტიპები, მაგრამ არ უნდა დაუშვათ, რომ მათ 

თქვენ გამოგიყენონ. არქეტიპები— ბაზისური სიუჟეტებია, რომლებიც არსებობს 

ადამიანების კოლექტიურ მეხსიერებაში. ეს სიუჟეტები არსებობს ასევე წმინდა 
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წიგნებში, ხალხურ ზღაპრებსა და თანამედროვე ფილმებში. არქეტიპზე დაყრდნობა 

უფლებას აძლევს ჟურნალისტს არა მხოლოდ მოგვითხროს მოვლენებზე, არამედ 

დააკავშიროს ისინი „მუდმივ― თემებთან. მკითხველი ხომ  ამ „მარადიული― 

თემებიდან შეიტყობს უკეთ საკუთარი ცხოვრებისეული მოვლენების შესახებ, რაც 

ზრდის მის თვალში სტატიის ფასს. ამას გარდა არქეტიპური მოვლენების 

განცდების მოთხოვნილება-  ერთ-ერთი მოტივია იმისათვის, რომ ადამიანმა 

მიმართოს მასმედიას. აი, ზოგიერთი არქეტიპური სიუჟეტები :  

     * მოგზაურობა რაიმეს გამო და უკან დაბრუნება (მოგზაურობა ოქროს 

საწმისისათვის) 

     * სატრფოს  მოპოვება და დაკარგვა 

     * წყევლად გადაქცეული კურთხევა 

     * ფერფლიდან აღდგომა  

     * უშნო ჭუკი 

შეიძლება ასევე მოვიხმოთ ხორხე ლუის ბორხესის მოთხრობა ―ოთხი ციკლი‖, 

რომელსაც აქვს პრეტენზია იმისა, რომ მოიცავდეს ოდესმე მონათხრობი 

ისტორიების ყველა სიუჟეტს. 

  ისტორია სულ ოთხია. პირველი, ყველაზე ძველი—გამაგრებულ ქალაქზეა, 

რომელსაც უტევენ და იცავენ გმირები. დამცველებმა იციან, რომ ქალაქი 

განწირულია ხმლისა და ცეცხლისათვის, წინააღმდეგობა კი უშედეგოა. 

დამყრობელთაგან ყველაზე სახელგანთქმულმა აქილევსმა იცის, რომ მისი დაღუპვა 

გარდაუვალია და ეს მოხდება გამარჯვებამდე. საუკუნეების განმავლობაში გაჩნდა 

სიუჟეტში ჯადოქრობის ელემენტები. მაგალითად, მიიჩნიეს, რომ ელენე, რომლის 

გულისთვისაც იღუპებოდნენ ლეგიონები, მშვენიერი ღრუბელი, მოჩვენება იყო. 

ასევე, აჩრდილი იყო უზარმაზარი ცხენიც, რომელშიც იმყოფებოდნენ აქილევსის 

მომხრეები. ჰომეროსი არ იყო პირველი, ვინც ეს ლეგენდა გადმოცა. მახსენდება 

მეთოთხმეტე საუკუნის პოეტისაგან დარჩენილი ფრაზა: ―სიმაგრე, რომელიც დაეცა 

და აღიფხვრა ცეცხლად და ფერფლად‖. დანტე გაბრიელ როსეტი ალბათ 

წარმოიდგენს, რომ ტროას ბედი გადაწყდა უკვე იმ წამში, როცა პარისი აენთო 
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ელენესადმი ტრფობით; ირლანდიელი პოეტი და დრამატურგი უილიამ ბატლერ 

იეტსი  ამჯობინებს წამს, როცა ლედა გადაეჯაჭვება ღმერთს და მიიღებს გედის 

სახეს. (ლედა და გედი) 

  მეორე ისტორია, რომელიც პირველთანაა დაკავშირებული,--დაბრუნებაზეა. 

ოდისევსზე, ათი წლის ხეტიალის შემდეგ მრისხანე ზღვებსა და მოჯადოებულ 

კუნძულებზე გაჩერების შემდეგ რომ მოცურდა  მშობლიურ ითაკაში და იხილა 

ჩრდილოეთის ღმერთების  მიერ განადგურებული მიწები, ნახა,  ითაკა მწვანე და 

სხივმოსილი კვლავ როგორ აღსდგა ზღვიდან დდა იპოვა ბალახში  ჭადრაკის 

ფიგურები, რომლებითაც იბრძოდნენ წინა დღეს. 

   მესამე ისტორია--- ძებნაზეა. შეიძლება ის ჩავთვალოთ წინას ვარიანტად. ეს 

არის ისტორია იაზონზე, რომელიც მიცურავს ოქროს საწმისის მოსაპოვებლად და 

ოცდაათ სპარსული ფრინველისა, რომლებიც გადალახავენ მთებს და ზღვებს, რათა 

ნახონ თავიანთი ღმერთის—სიმურგის სახე, რომელშიც  განსახიერებულია 

თითეული მათგანი და ყველა ერთად. წარსულში ყოველი წამოწყება მთავრდებოდა 

იღბლიანად. ერთი გმირი იტაცებდა  ოქროს ვაშლებს, მეორე ახერხებდა საწმისის 

მოპოვებას. ახლა ძებნა განწირულია მარცხისათვის. კაპიტანი ახავი ახვედრებს 

ვეშაპს, მაგრამ ვეშაპი მას მაინც ანადგურებს. გმირებს ჯეიმსა და კაფკს ელოდებათ 

მხოლოდ დამარცხება. ჩვენ იმდენად  გაუბედავნი  და რწმენით ღატაკნი ვართ, რომ 

ბედნიერ დასასრულში ვხედავთ მხოლოდ უხეშად შეთხზულ მასობრივი 

გემოვნების განმეორების ფაბრიკაციას. ჩვენ არ გვაქვს უნარი გვწამდეს სამოთხე და 

ჯოჯოხეთი. ხოლო ისტორია-ღმერთის თვითმკვლელობაზეა. ატისი ფიგიაში 

იმახინჯებს და იკლავს თავს. ოდინი მსხვერპლად წირავს ოდინს, თავის თავს. ცხრა 

დღე ხეზე ჩამოკიდებული, მიჭედებული შუბით; ქრისტეს ჯვარს აცვამენ რომაელი 

ლეგიონერები. იტოია მხოლოდ ოთხია და ჩვენ, რამდენი დროც არ უნდა გვქონდეს,  

ამის შესახებ  მოვყვებით სხვადასხვა სახით.  

  არქეტიპებით ზედმეტად გატაცებამ მოსალოდნელია მიგვიყვანოს იქამდე, 

რომ ჟურნალისტი რეალური მოვლენების გამოკვლევის ნაცვლად, შესაძლოა,  

მსგავსების ძიების პროცესში, ზედმეტად  ჩაეჭიდოს  მას (არქეტიპებს), რამაც  

შესაძლოა ჩაჭედოს ეს მოვლენები  რომელიმე არქეტიპთაგანში. თუ რა შეიძლება ამ 
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დროს მივიღოთ, ამის შესახებ მოგვითხრობს, ზემოთ ხსენებული, როი პიტერ 

კლარკი.  

ერთხელ სტუდენტმა გოგონამ მიიღო დავალება, დაეწერა რეპორტაჟი ეტლში 

მჯდომი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე, როლებიც 

ერთობოდნენ ბოულინგის თამაშით. იგი შეხვდა მათ და დაწერა აღფრთოვანების 

გამომხატველი სტატია ადამიანის სულის ტრიუმფზე. რამდენიმე ხნის შემდეგ მან 

აღიარა, რომ ადამიანებმა, რომლებზეც წერდა, მასზე საშინელი შთაბეჭდილება 

მოახდინეს. ისინი იყვნენ ჭირვეულები, ანჩხლები, გაღიზიანებულები, ზოგირთი 

მათგანი მას თავს აბეზრებდა, საზიზღრები. მე ვკითხე, თუ რატომ არ დაწერა მან ეს 

ყველაფერი. მან მიპასუხა, რომ უნდოდა დაეწერა კარგი ისტორია ადამიანებზე, 

რომლებიც მედგრად უმკლავდებიან წინააღმდეგობებს.  (Clark R.-P. Pimp my 

Writing: When Journalists Use archetypes) როი პიტერ კლარკი  ჟურნალისტების  

მსგავს დადგმას უწოდებს,,კლიშირებულ ხედვას~, როცა არქეტიპები აიძულებენ 

ჟურნალისტს მიაქციონ ყურაღება მოხდარი ამბის ერთ დეტალზე და 

უგულებელყონ სხვები.  

ამასთანავე, ნამდვილი ცხოვრება არ არის თეატრალური სცენის შესაბამისი, 

და  ჭუკი შეიძლება ისეთივე მშვენიერი იყოს, როგორც გედი, ხოლო მეფე-სულაც არ 

იყოს ,,შიშველი‖. ამიტომ თუ მოვლენა არ ჯდება არქეტიპში, მაშინ უარი უნდა 

ვთქვათ არქეტიპზე და არა სიმართლეზე. თუ ჟურნალისტი განიცდის პრობლემებს 

მომხდარის დრამატულ აღწერასთან დაკავშირებით, ეს მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ 

მან ,,აკრიფა‖ ინფორმაციები, მაგრამ ვერ გახსნა იქ არსებული კონფლიქტები. 

                                  სტატია            

სტატია-  ანალიტიკური  ჟურნალისტური ფორმა,     რომელიც შესაძლებლობას 

იძლევა ღრმად და სრულად გაანალიზდეს აქტუალური, მნიშვნელოვანი 

მოვლენები და პროცესები, გაიხსნას მოვლენების მიზეზობრივ-შედეგობრივი 

კავშირები,  გამოვლინდეს ამა თუ იმ მოვლენის მექანიზმი, შედეგად- გაკეთეს 

მასშტაბური დასკვნები, განზოგადოებები, შესაძლო გახდეს სიტუაციების 

განვითარების ვარიანტების პროგნოზირება. სტატია მოითხოვს დიდ მუშაობას. 

მისი წარმოშობა დაკავშირებულია იმ პერიოდთან, როცა საზოგადოებრივმა 
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ცნობიერებამ შეწყვიტა მოვლენათა ჭვრეტა და დაიწყო მცდელობა გაეგო არსი, თუ 

რა ,,ფარული ზამბარები― ამოძრავებს მოვლენას. 

ასახვის საგანი: მაშტაბური, საზოგადობრივად მნიშვნელოვანი სოციალური ამბები, 

მოვლენები, პროცესები. საზოგადოებრივ მოვლენებში წინააღმდეგობების არსებობა. 

ძლიერია სუბიექტური ელემენტი, აქედან მნიშვნელოვანია პრობლემის საკუთარი 

ხედვა. საგნობრივ-თემატური სფერო პრაქტიკულად არაფრით იზღუდება  

ფუნქციები: საგნის ღრმა კვლევა მისი საწყისების, მექანიზმის, მამოძრავებელი 

ძალებისა და სარწმუნო შედეგების გამოვლენის მიზნით. წყდება მიზეზ-

შედეგობრივი კავშირების გამოვლენის გზით.-ამბის, მოვლენის შეფასება, საგნის 

განმაზოგადებელი დახასიათება-მოვლენის განვითარების ვარიანტების , 

მოდელების, პროგნოზების აგება.  

მასშტაბი: ფართო სივრცულ-დროული რემინისცენცია,(იხ. განმარტება) რაც 

საშუალებას იძლევა, გაკეთდეს ღრმა განზოგადოებები და დასკვნები. 

კომპოზიცია და ენა: კომპოზიცია ასახავს ავტორის აზრის ლოგიკას, ახლოა 

კომპოზიციის ტექნოლოგიის შემეცნებით-მაორიენტირებელ ტექსტთან, სტილი 

პუბლიცისტურია, ასახვის ობიექტის განმარტების ძირითადი ხერხები (აღწერა, 

ახსნა, პროგნოზი, შეფასება, დასაბუთება) 

აღწერა-მისი მიზანია გააცნოს მკითხველს საგანი, შექმნას მკაფიო სურათი. 

1. მონაცემთა დაჯგუფება.  საგნის შესახებ ცოდნის სისტემატიზირება  მათი 

მსგავსება-განსხვავების მიხედვით, რაც შესაძლებელს ხდის  დაკავშირდეს 

გაბნეული ფაქტები ერთიან სისტემად, ტექსტის  კონცეფციის შესატყვისად. 

2. ტიპოლოგიზაცია. საგნის მყარი, ზოგადი თვისებების გამოვლენა. 

პროგნოზი. არსებობს პროგნოზირების რამდენიმე მეთოდი. 

 ექსპერტთა შეფასების მეთოდი (სასურველია რამდენიმე დამოუკიდებელი 

ექსპერტის მოსაზრება) 
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 სასცენარო მეთოდი (სცენარები-პუბლიკაციები, ასახავს რომელიღაც 

ობიექტის ცხოვრებას, რაც პროგნოზული ხასიათის ჰიპოთეზების 

წამოყენების  შესაძლებლობას იძლევა.  

 ექსპრაპოლაციის მითოდი (დასკვნების გადატანა მოვლენის რიმელიღაც 

ნაწილზე, ტენდენციების პროექცია წარსულსა და აწმყოში, მომავალზე) 

 ანალოგიის მეთოდი. ტექსტიდან კარგად უნდა ჩანდეს, რომ პოგნოზს აქვს 

ვარაუდის ხასიათი) 

 შეფასება – რაიმეს შეპირისპირება იდეალთან, ურთიერთდამოკიდებულების 

სისტემაზე დიდ გავლენას ახდენს ,,ავტორ-აუდიტორია~ (ტექსტის მიღება-

არმიღების ერთ-ერთი ფაქტორი.)  

შეფასების გამოხატვის მეთოდები: 

1. საარჩევნო. აქცენტი კეთდება გასაანალიზებელი მოვლენის ერთ 

მხარეზე. გამოიყენება პროპაგანდისტული მიზნებით, სარეკლამო მასალებში 

2. ობიექტურ-კომპლექსური. ფასდება ყველა მხარე, კეთდება ავტორის  

დასკვნა რომელიმე მათგანის უპირატესობაზე. 

შეფასების გამოსახატად არსებობს პირდაპირი, უშუალო ავტორისეული შეფასება 

და შუალობითი (სხვა ადამიანების მოსაზრებების მიხედვით) 

მოვლენების შეფასების მიუღებელი მეთოდები: 

 გამონაგონი და ,,გადაჭარბება~ 

 ,,პიროვნების~  აპელაცია. (ფასდება არა მოვლენა, არამედ ადამიანი) 

 ,,პუბლიკის~ მიმართ აპელაცია (ავტორი თავს არიდებს დასაბუთებას 

მკითხველთან მტკიცებულების ,,გათამაშების~ გზით, ეპირფერება მას) 

 იარლიყების მიკერება- (შესაფასებელ საგანს მიაწერენ იმ თვისებებს, 

რომლებიც მას არ აქვს). 

 ჭორი (გადაუმოწმებელი ინფორმაციის წყაროების გამოყენება) 

 მტკიცებულება – მისი ამოცანაა ავტორის მსჯელობის დასაბუთება, შედგება 

სამი ელემენტისაგან: 
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1. თეზისი –ძირითადი იდეა, რომელიც უნდა დამტკიცდეს. უნდა იყოს 

მკვეთრი და განსაზღვრული, მთლიანად დასტურდება არგუმენტით 

2. არგუმენტი არის ის, რაც ამტკიცებს თეზისის ჭეშმარიტებას, უნდა იყოს 

თვალსაჩინო და შეესაბამებოდეს რეალობას, მოწმდება პრაქტიკით, უნდა იყოს 

თვითმყოფადი, თეზისისაგან დამოუკიდებელი. ის არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს 

სხვა არგუმენტს მოცემული მტკიცებულების ფარგლებში. 

3. დემონსტრირება. არგუმენტების წარმოდგენა, თეზისთან მათი კავშირების 

დამყარება 

ანალიზური ტექსტის აგების ძირითადი პრინციპები გამოჰყოფენ აგების 

შემდეგ ტიპებს: 

 შემეცნებით-მაორიენტირებელი ტექსტები. აღქმის საფუძველი ემყარება 

ადამიანის ცნობისმოყვარეობას. გამოიყენება, როცა აუდიტორია უაღრესად 

დაინტერესებულია საგნით. განზოგადებული სახით ასე გამოიყურება: ფაქტების 

აღწერა-ახსნა-შეფასება-მინაწერი. 

 საკომუნიკაციო-მაორიენტირებელი ტექსტები 

კომუნიკაციის მიზნით გამოჰყოფენ: 

 ტექსტები შეტყობინების ფუნქციით (აუდიტორიისათვის  გაცნობა) 

 მარეგულირებელი (ინფორმაციის გადაცემა, რომელიც განგაწყობს რაიმე 

მოქმედებისათვის) 

 ამაღელვებელი (საინფორმაციო ზემოქმედება ადამიანის ემოციურ –

მგრძნობელობით სისტემაზე ანდა ცალკეულ ემოციაზე) 

ამ ჯგუფების შესაბამისად იგება კომუნიკაციურ-საორიენტაციო ტექსტები: 

 ორიენტაცია შემცველობით მომენტზე 

 მეთოდი ოპტიმალურია, ტექსტი ფუნქციონალურად ღირებულ 

ელემენტებთან შესაბამისობაშია. ჯგუფებების გათვალისწინების 

შესაბამისად იგება კომუნიკაციურ-მაორიენტირებლი ტექსტები. 

 ორიენტაცია შინაარსობრივ  მომენტზე 
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ტექსტის ფუნქციონალურად ღირებული ელემენტების ოპტიმალური 

თანაფარდობის მეთოდი (მოცემული აუდიტორიისათვის უმეტესად 

მნიშვნელოვანი სოციალური და სოციალურ-ფსიქოლოგიური 

მოთხოვნები+კომუნიკაციის მნიშვნელოვანი ფორმების სპეციფიკის 

გათვალისწინება). 

ფუნქციონალური და დამატებითი ინფორმაციის ოპტიმალური თანაფარდობის 

მეთოდი (ადამიანი უკეთესად ითვისებს ინფორმაციას, თუ ის მისადაგებულია უკვე 

არსებულ ბაზართან; დამატებითმა ინფორმაციამ უნდა გამოიწვიოს ემოციები, 

რომლებიც ეხმარება ფუნქციონალური ინფორმაციის მიღებაში) 

 ორიენტაცია ტექსტის ამაღელვებელ მოცემულობაზე 

ტექსტში მგრძნობიარე და რაციონალური ელემენტების ოპტიმალური 

თანაფარდობის მეთოდით (ემოციური ელემენტები ემსახურება ლოგიკური 

კანონზომიერების გაძლიერებას) 

ტექსტში სახიერის და გასაგების ოპტიმალური თანაფარდობის მეთოდი 

(მხატვრული პუბლიცისტიკის ხერხების გამოყენება) 

მონოლოგური და დიალოგური თხრობის ფორმების ოპტიმალური თანაფარდობის 

მეთოდი. ყურადღების მასობრივი აქცენტირების მეთოდი (მკითხველის მოზიდვა 

ტექსტის რომელიღაც ფრაგმენტზე კომპოზიციური  ენობრივი საშუალებების 

დახმარებით) 

თხრობის დრამატიზირების მეთოდი (ტექსტისათვის ინტრიგისა და 

პარადოქსალურობის მიცემა) 

კვანტიფიკაციის მეთოდი (ტექსტის დაყოფა მონაკვეთებად, რომლებიც 

მონაცვლეობს და გაჯერებულია ინფორმაციით) 

შემეცნებით-მაორიენტირებელი და კომუნიკაციურ-მაორიენტირებელი ტექსტები, 

იშვიათად გვხვდება, უფრო ხშირად,  ერთიანი სინთეზირებული სახით. 
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განმარტება: 

რემინისცენცია ( ლათ. reminiscentia  — მოგონება), ბუნდოვანი მოგონება, მოვლენა, 

რომელიც ადამიანს რასმე მოაგონებს. მეხსიერების (მოგონების) ერთგვარი 

გაუმჯობესება. დახსომების ძირითადი კანონის შესატყვისად, დასწავლილი 

მასალის აღდგენა დროთა განმავლობაში უნდა გაძნელდეს. რემინისცენციის 

მიხედვით კი რამდენიმე ხნის გავლის შემდეგ უფრო კარგად აღდგება დასწავლილი 

მასალა, ვიდრე უშუალოდ მისი დასწავლის შემდეგ. ამასთან ერთად აღდგება არა 

მარტო ის ელემენტები, რომელთა მოგონება ჭირს უშუალოდ დამახსოვრების 

შემდეგ, არამედ ხდება მოგონების საერთო გაუმჯობესებაც. მრავალი ჰიპოთეზის 

მიუხედავად, რემინისცენციის ახსნა ჯერ კიდევ არ არის დამაკმაყოფილებელი. 

ლიტერატურული რემინისცენცია არის პოეტის მიერ შეგნებით თუ უნებლიედ სხვა 

მხატვრული ნაწარმოებისაგან აღებული, ნასესხები ფრაზები, მხატვრული 

კონსტრუქციები, რიტმულ-სინტაქსური ფორმები, რომლებიც მკითხველში იწვევს 

რთულ ასოციაციებს დ ხელს უწყობს ნაწარმოების აღქმას. ამ ხერხს ვხვდებით 

თითქმის ყველა ცნობილ პოეტთან.  

კვანტიფიკაცია -სოციალური ობიექტების თვისებებისა და მიმართებების 

გამოვლენისა და წარმოდგენის პროცედურა რაოდენობრივი ფრომით. იგი 

გამოიყენება როგორც სოციოლოგიის ყველა სახის რაოდენობრივი (გაზომვის, 

ანალიზისა და მოდელირების, შერჩევის, სტატისტიკური ჰიპოტეზების შემოწმების, 

ლოგიკური, სტრუქტურული, ლინგვოსემიოტიკური) მეთოდის მოხმარების 

წინამძღვარი. 
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                                                             III ლექცია        

       წერის ტექნიკა (პირველი ეტაპი) 

• წერის ტექნიკის შესწავლის პირველი ეტაპია აზრის ლოგიკურად 

განვითარების უნარ-ჩვევის ათვისება. 

• აზრის დასაბუთების ან უარყოფის ლოგიკურ განვითარებას 

მსჯელობა ეწოდება. 

• მსჯელობის აგება რამდენიმე ეტაპს მოიცავს, რომელთა 

გამოსავლენად დაგვეხმარება კითხვები. ჯერ უნდა დასახელდეს ფაქტი ან აზრი 

(რა?), შემდეგ უნდა გამოიკვეთოს ამ ფაქტის ან აზრის გამომწვევი მიზეზი, 

რომელსაც მოტივი შეიძლება ვუწოდოთ (რატომ?) შემდეგ უნდა ავხსნათ 

მოტივის გაჩენის მიზეზები (საიდან ჩანს?), შემდეგ განვიხილავთ ზემოთ 

თქმულს, ანუ აღვნიშნავთ, თუ რის თქმის საშუალებას გვაძლევს არგუმენტი და 

ბოლოს გამოიკვეთება დასკვნა .(საბოლოოდ, რა დასკვნის გამოტანა შეიძლება 

მსჯელობის გათვალისწინებით) 

უფრო კონკრეტულად: 

1. ფაქტი –არის მთავარი სათქმელი, რის გარშემოც იშლება მთელი 

მსჯელობა, ფაქტი შეიძლება იყოს მოვლენა ან აზრი, რომელიც უნდა 

დასაბუთდეს ან უარყოფილი იქნეს. 

2. მოტივი-არის მიზეზის ახსნა, თუ რატომ მოხდა ფაქტი, ან რამ განაპირობა 

აზრის ჩამოყალიბება 

3. არგუმენტი არის მტკიცებულება ან კონკრეტული მაგალითი, რომელიც  

აღნიშნულ მოტივს ასაბუთებს 

4.შეჯამება-არის დასახელებული მიზეზების ერთგვარი ანალიზი და 

განზოგადება, ანუ ის, რის თქმის საშუალებასაც გვაძლევს არგუმენტი. 
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5. დასკვნა –არის მთლიანი მსჯელობის ერთგვარი შეჯამება

 

 

 

2. აზრობრივი ჯაჭვის აგება 

 

 ფაქტი  ძალადობა მოზარდებში 

 M 

Mმოტივი 

ოჯახის გავლენის შესუსტება 

ქუჩის გავლენის გაზრდა 

მატერიალური შეჭირვება 

კომპიუტერული თამასები და ბლოკბასტერები 

ძალადობა

მოზარდებში

პიროვნული

სისუსტე

კომპიუტერული 
თამაშები და 

ბლოკბასტერები

მატერიალური 
გაჭირვება

აგრესია, 

დეპრესიულობა

მოზარდებშიიი

მკვლელობის, 
ძალადობის

ფაქტები

სკოლაში

ქვეყნის

კეთლდღეობის

განვითარების

შეფერხება
პიროვნების

დეგრადაცია

მორალურ-
ზნეობრივი

ღირებულებების 
გადაფასება

გდაფასება

ქუჩის გავლენა

გამოსავალი 
ზნეობრივი 
იდეალები, 
რელიგია

ადამიანის

სიცოცხლის 
ადვილად

ხელყოფა

საფრთხე 
საზოგადოებისათვ

ის
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პიროვნული სისუსტე 

არგუმენტი ადამიანის სიცოცხლის ადვილად ხელყოფა 

მკვლელობის და ძალადობის  ფაქტები 

 

შეჯამება 

 შედეგი: 

აგრესიისა და დეპრესიულობის გაღვივება 

მოზარდებში 

პიროვნების დეგრადაცია 

მორალურ-ზნეობრივი ღირებულებების გადაფასება 

დასკვნა საფრთხეები- გამოსავალი 

 

ანალიზი 

 

• წერის ტექნიკის დაუფლების ერთ-ერთი მეთოდია ე.წ. გონებრივი იერიში, 

რაც გულისხმობს ამა თუ იმ საკითხის გარშემო იდეების თავმოყრას 

• მთავარი თემის გარშემო რამდენიმე წუთის განმავლობაში ,,ჩამოყარე~ 

ყველა ის იდეა, რომლებიც გაგვიჩნდა განსახილველი საკითხის გარშემო, 

ლოგიკურ თანამიმდერობას მოცემულ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა. 

• როცა ამოგეწურება იდეები, ხელახლა წაიკითხე, გამიჯნე მთავარი და 

მეორეხარისხოვანი ინფორმაცია და დაიწყე მოცემული ფრაზების ლოგიკურად 

დალაგება. 

• ლოგიკურად დალაგებული საკითხები გაანაწილე შენთვის უკვე ნაცნობი 

სქემის მიხედვით : ფაქტი, მოტივი, არგუმენტი, შეჯამება, დასკვნა. 
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• კარგად გაიაზრე სქემის მიხედვით დალაგებული ინფორმაცია და ახლა 

დაფიქრდი, როგორ შეიძლება ააგო მსჯელობა თითოეულ პუნქტში, ანუ ჯერ 

ინფორმაციას ახარისხებ სქემის მიხედვით, შემდეგ კი იწყებ შიდა 

დახარისხებას. 

• შედეგად მიიღებ ლოგიკურად დალაგებულ აზრობრივ ჯაჭვს. 

• ეს დაგეხმარება მსჯელობის აგებასა და წერის ტექნიკის ათვისებაში. 

ინფორმაცია/შინაარსი –პერიფრაზი-არის ფაქტების თანმიმდევრობითი 

გადმოცემა არა ავტორისეული, არამედ საკუთარი სიტყვებით. 

ანალიზი-მსჯელობა-არის ტექსტის, ფაქტს ან მოვლენის შეფასება და საკუთარი 

დამოკიდებულების გადმოცემა ლოგიკური თანმიმდევრობითა და გარკვეული 

სტრუქტურის გათვალისწინებით. 

 

გახსოვდეს! 

შინაარსი და ანალიზი მკვეთრად განსხვავდება ერთმანეთისაგან, ამიტომ წერის 

დაწყების წინ კარგად უნდა განისაზღვროს  ამოცანა და წერის პროცესშიც არ 

უნდა გადაუხვიო დავალებასა და მიზანს. 

 

 მედიატექსტის წერის წესები, სიტყვათა ტიპები   

 

ახლა განვიხილოთ სიტყვების 10 ტიპი. რომლებსაც უნდა ვერიდოთ ჩვენს 

სტატიებში:  

 

1. ზნიზედები. ზმნის დროს ისინი უსარგებლოა და მხოლოდ მხოლოდ 

შესაბამისი ზმნების მნიშვნელობების დუბლირებას ახდენენ. მაგალითად, 

,,სახლი მთლიანად დაიწვა~-ს მაგივრად, შეიძლება უბრალოდ დაიწეროს- 

,,სახლი დაიწვა”. არანაირ ახალ აზრს ზმნიზედა ,,მთლიანად~ ამ წინადადებას 
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არ მატებს. ზოგჯერ ჟურნალისტმა უბრალოდ, უნდა შეარჩიოს ზმნა, რომელიც 

უფრო ზუსტად ასახავს მოქმედებას, მაგალითად, ,,ის სწრაფად გაიქცა~-ს 

ნაცვლად. ,,ის გაექანა (გავარდა)~. 

2. ზედსართავები  ხარისხებში ცუდია, ზუსტად არავინ იცის, თუ 

სახელდობრ, რა იმალება შესიტყვებებში; ,,მაღალი კოშკი~ ან ,,მდიდარი კაცი~. 

იმიტომ, რომ თითოეულისათვის ,,მაღალი~ და ,,მდიდარი~ რაღაც 

მნიშვნელობის მატარებელია, ყველანაირი ნივთი საჭიროა, რომ 

შეძლებისდაგვარად კი არ შეფასდეს, არამედ გაიზომოს. მაგალითად, დაიწეროს, 

რომ ,,კოშკი ჩვიდმეტსართულიანი სახლის სიმაღლე იყო~. ან ,,დედაქალაქის 

ცენტრში საკუთარი სახლის გარდა, მას ეკუთვნის ვილა შავი ზღვის 

სანაპიროზე~. მაშინ ყველა მიხვდება, თუ რამდენად მაღალია ეს კოშკი და 

რამდენად მდიდარია ეს ადამიანი. რაიმე ხარისხის საჩვენებლად ასევე 

შეიძლება გამოვიყენოთ სცენა, რომელშიდაც ეს ხარისხი გამოვლინდება.  

3. სუბსტანციები -ეს სახელზმნებია დაბოლოებით ,,ა~, მაგალითად: 

,,კეთება~, ,,ხატვა~, ,,მოძრაობა~. თუ არსებითი სახელები ,,გვაძლევენ სურათს~ 

და მკითხველი ხედავს, რა ხდება”, სუბსტანციები თავისი მოცულობითი 

მნიშვნელობების წყალობით კარგია სამეცნიერო ტექსტებში, რადგანაც 

საშუალებას იძლევა ერთი სიტყვით აღვწეროთ ის, რაზედაც შეიძლება საჭირო 

გახდეს მთელი წინადადება. თუმცა ჟურნალისტურ ტექსტებში, რომლებიც არ 

იწერება სპეციალისტებისათვის და გათვლილია ზედაპირულ კითხვაზე, 

უკეთესია მარტივი სიტყვების გამოყენება, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი 

დაიჭერენ მეტ ადგილს. 

4. სინონიმები. არსებითი სახელებისა თუ ზმნებისათვის სინონიმები 

სასურველია, რათა მთელი ტექსტის განმავლობაში არ გავიმეოროთ ერთი და 

იგივე სიტყვები: ,,თქვა~, ,,გააკრიტიკა~ ან ,,მოინახულა~. არსებითი 

სახელებისათვის შეუძლებელია შევარჩიოთ სიტყვა, რომელიც დუბლირებას არ 

უკეთებდეს მის მნიშვნელობას. ზოგჯერ სიტყვები განსხვავდება მხოლოდ 

სტილისტურად, მაგალითად: ,,ბეჰემოტი~ და ,,ჰიპოპოტამი~. პირველი უფრო 

ხშირად გამოიყენება სასაუბრო ენაში, მეორე მიეკუთვნება სამეცნიერო ენას. 
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თუმცაღა ეს სიტყვები აღნიშნავენ ერთი და იმავე ცხოველს, მხოლოდ 

,,ბეჰემოტი~ შემოტანილია ძველებრაული ენიდან, ხოლო ,,ჰიპოპოტამი~ -

ძველბერძნულიდან. მაგრამ უფრო ხშირად სინონიმები სრულად არ ემთხვევა 

მნიშვნელობებით, მაგალითად, სიტყვა ,,მინისტრი~ და ,,ჩინოვნიკი~. ნებისმიერი 

მინისტრი ჩინოვნიკია, მაგრამ ყველა ჩინოვნიკი არ არის მინისტრი და როცა 

სტატიაში ერთი და იმავე პირის აღნიშვნისათვის  გამოყენებულია ეს ორი 

სიტყვა, მკითხველს შეიძლება შეექმნას შთაბეჭდილება, რომ ლაპარაკია 

სხვადასხვა ადამიანზე. სინონიმებმა ასევე შეიძლება დაამახინჯოს სიტყვის 

მნიშვნელობა, მისცეს მას მოცემულ მომენტში უადგილო შეფერილობა. 

მაგალითად, სიტყვა ,,ჯარისკაცის~ მაგივრად სიტყვათწყობის ,,მამულის 

დამცველების~ გამოყენება, რაც შეიძლება ირონიულად ჟღერდეს (მაგალითად, 

,,მამულის დამცველები გვიდნენ ქუჩებს~. 

5. განმეორებული სიტყვები. როი პიტერ კლარკს შემოაქვს ცნება „სიტყვის 

ტერიტორია“ და მოუწოდებს ჟურნალისტებს ამ ტერიტორიის 

გაკონტროლებისაკენ, ანუ  არ გაიმეორონ  ერთი და იგივე სიტყვა ტექსტის 

რაღაც მცირე მონაკვეთში, რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევების გარდა, როცა 

განმეორება წარმოადგენს რიტორიკული ფიგურის ელემენტს და გამოიყენება   

განსაკუთრებული ეფექტის მოსახდენად. ერთნაირი სიტყვები უნდა იყოს 

ერთმანეთისაგან დაშორებული მინიმუმ 200 სიტყვით ( მიახლოებით 20 

ბწკარით). მიაქციეთ ყურადღება, თუ ეს დარღვევა (მაგ. სიტყვის „ოღონდაც“ 

გამეორება სამ მეზობელ წინადადებაში) აფუჭებს ტექსტს. 

6.  არაკონკრეტული სიტყვები. ზემოთ ხსენებულმა როი პიტერ კლარკმა 

შემოიღო კიდევ ერთი ცნება-- „აბსტრაქციის კიბე“. ეცადეთ წარმოიდგინოთ 

კიბე. ეს თქვენ  იოლად გამოგივათ. ახლა სცადეთ წარმოიდგინოთ აბსტრაქცია. 

თქვენ არაფერი გამოგივათ. არანაირი სურათი ცნობიერებაში არ წარმოიშობა. 

აი, გამოვიდა „აბსტრაქციის კიბე“, რომლის ქვემოთაც იმყოფება კონკრეტული 

საგნები, რომლებიც ადვილი წარმოსადგენია, ზემოთ--აბსტრაქტული მცნებები, 

რომელთა წარმოდგენაც შეუძლებელია. ამ კიბეზე შეიძლება მოვათავსოთ 

ნებისმიერი სიტყვა და რაც უფრო თავის ადგილას იქნება ის, მკითხველი მით 

უფრო ადვილად გაიგებს მის მნიშვნელობას. თუ სიტყვა აღმოჩნდება მაღლა, 
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მკითხველს მოუწევს დაძაბვა, რათა გაიგოს ტექსტი. და თუ ბევრი 

„აბსტაქტული“ სიტყვები იქნება, დიდია ალბათობა, რომ ტექსტი ეჩვენოს 

გაუგებარი, აბდაუბდა და მკითხველი მას, უბრალოდ, გადადებს. 

 „კონკრეტულ-აბსტაქტულის“ თვალსაზრისით ლ.ა. დმიტრიევი ყველა სიტყვას 

ჰყოფს ოთხ ჯგუფად : სახეები, მცნებები, ტერმინები და კატეგორიები. 

   7. სახე---არის კონკრეტული ერთეული. რაც შეიძლება ზუსტად 

წარმოვიდგინოთ,  

მაგალითად, კონკრეტული სახლი, რომელშიც თქვენ, მკითხველი ცხოვრობთ,  

კონკრეტული წიგნი, რომელსაც ახლა კითხულობთ და თქვენ თვითონ- კონკრე 

ტული ადამიანი -სახელით და გვარით. 

   8. მცნება-- არის რაიმე ზოგადი და გამოსახული. მაგალითად  სახლი, წიგნი, 

ადამიანი, მამაკაცი, ქალი. მცნება ყოველთვის შეიძლება დაიხატოს სქემატურად. 

    9. ტერმინი-- ეს არის  ზოგადი და არგამოსახული, მაგალითად 

არქიტექტურა, მშენებლობა, ფლორა, ფაუნა, დემოკრატია, პიროვნება. როგორც 

კი ტექსტში გაჩნდება ტერმინი, კითხვის სიჩქარე ერთბაშად შენელდება.  იგი  

უფრო მეტად შენელდება, როცა ტექსტში ჩნდება კატეგორიები, სიტყვები, 

რომლებიც ტერმინებისაგან განსხვავებით არ განზოგადდებიან.  

კატეგორიის მაგალითები: სივრცე, დრო, სიჩქარე, ენერგია, მასა. 

შესაძლებლობისდაგვარად, ტექსტში კატეგორიების გამოყენება საერთოდ არ 

ღირს. 

გერმანელმა მეცნიერმა ლუდვიგ რაინერმა (ლუდწიგ ღეინერ) გამოავლინა 

შეფარდება ტექსტში სიტყვების სხვადასხვა ტიპის გამოყენებასა და ამ ტექსტის 

გაგებას შორის. 

      

 

გაგების დონე                      100  სიტყვაზე მოდის 
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აქტიური 

ზმნები 

ადამიანები აბსტრაქტული 

არსებითი 

სახელები 

ძალიან ადვილად 

გასაგებია 

15 და მეტი  12 და მეტი  4-დე 

ადვილად 

გასაგებია 

13–14 10–11 5–8 

Gგასაგებია 9–12 6–9 9–15 

ძნელად გასაგებია 7–8 3–5 15–20 

გასაგებია 6 და ნაკლები 2  და ნაკლები 21 და მეტი 

 

 

 

ამ ცხრილიდან გამომდინარე, აბსტრაქტული სიტყვები (ტერმინები და 

კატეგორიები) შეიძლება გამოვიყენოთ, მაგრამ ძალიან მცირე რაოდენობით (5-15%)-

მდე ტექსტში სიტყვათა საერთო რაოდენობიდან. თუ აბსტრაქტული არსებითი 

სახელების წილი აღემატება 20%-ს, ეს არის სიგნალი მათი დაუყოვნებლივ 

შესამცირებლად. სხვაგვარად, ტექსტი ერთმნიშვნელოვნად გაუგებარი აღმოჩნდება. 

 

10. მეტონომია. ესაა საგნის გამოსახვა მისი ნაწილიდან გამომდინარე. მაგალითად, 

ხუთი ბავშვის მამაზე ამბობენ, რომ „მას ოჯახში ხუთი პირი ჰყავს―. ტყეში ჩიტების 

გალობაზე ამბობენ: „ტყე გალობს―.  აშშ-სა და რუსეთს შორის კონფლიქტზე ამბობენ: 

„თეთრ სახლს წარმოეშვა წინააღმდეგობები კრემლთან―. მეტონომიის ნაკლი 

მდგომარეობს იმაში, რომ იგი ამახინჯებს ტექსტის მნიშვნელობას, აცილებს 

მნიშვნელოვან დეტალებს, რასაც მივყავართ არასწორ გაგებამდე. იმავე მიზეზით 

არასასურველია  პერიფრაზების გამოყენება, სიტყვების შეცვლა გამოთქმებით, 



32 
 

რომლებიც მოწოდებულია გადმოგვცეს  აზრი, მაგალითად, როდესაც სიტყვა 

„ავტორი― შეცვლილია ამ ბწკარების დამწერით~ 

11. შემოერთებული ზმნები.  აქ იგულისხმება ზმნები, რომლებიც 

შემოერთებულია არსებით სახელთან და არ აქვთ დამოუკიდებელი მნიშვნელობა. 

მაგალითად, ზმნები სიტყვათწყობაში „მონაწილეობის მიღება―, „განცხადების 

გაკეთება―, „გადაწყვეტილების გამოტანა―. მსგავსი სიტყვათაწყობა უნდა შეიცვალოს 

დამოუკიდებელი ზმნებით, მაგალითად: „მონაწილეობა―, განცხადება―, 

„გადაწყვეტა―. 

12. სიტყვები ბიუროკრატიული და ჩინოვნიკური ჟარგონიდან.   ეს სიტყვები არა 

იმდენად გვამცნობს ინფორმაციას, რამდენადაც მას მალავს. მაგალითად, მასიური 

გათავისუფლება შეიძლება ასე იყოს გამოხატული: „დასაქმების სტრუქტურის 

ცვლილება―, ხოლო წვევამდელების შეპყრობა- „გამოცხადების უზრუნველყოფის 

ღონისძიებებად.― შედეგად, მკითხველი  ვერ გაიგებს ინფორმაციას, ან გადაწყვეტს, 

რომ ცდილობენ მის მოტყუებას, აწვდიან ცუდ ამბავს, მისაღების მაგივრად.  

 მსგავსი რამ რომ არ მოხდეს, სიტყვები ჩინოვნიკური ჟარგონიდან უნდა 

„ითარგმნოს― ჩვეულებრივ ენაზე. 

13. ―უაზრო― სიტყვები და ფრაზები. მაგალითად,  „თავისებური―, „ცხადია―, 

„ძალიან―, 

„ზოგიერთი―, მნიშვნელოვანწილად―, „ამასთან ერთად―, „ბევრად―, „ყველაფრიდან 

გამომდინარე―, „თავისებური―. ამ სიტყვებს და გამოთქმებს არ აქვთ თავისი 

მნიშვნელობა და არაფერს  მატებს ტექსტში სხვა სიტყვების მნიშვნელობას, ამიტომ  

მათი გამოყენება არ არის საჭირო. 

  ჟურნალისტური ტექსტის დაწერის ათი წესი: 

1. ერთი წინადადება უნდა მოიცავდეს ერთ აზრს. 

   2. ერთი აბზაცი უნდა მოიცავდეს მოვლენის ერთ ასპექტს. 

   3. უნდა დავიწყოთ მთავრით და არა დეტალებით. 

   4. ფაქტი სჯობს კომენტარს. 
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5. აქტიური ფორმა  სჯობს პასიურს. 

   6. გამოიყენეთ მეტი მოქმედების ზმნები. 

7. უცნობი სიტუაციები უკეთესია აღწეროთ ცნობილი და გასაგები სურათებით.                                          

8. ენის სიკაშკაშე  უნდა იყოს თემის სიკაშკაშის უკუპროპორციული. 

   9. სწორად განსაზღვრეთ წინადადების მსგავსი წევრების რაოდენობა.  

10. გამოიყენეთ არქეტიპები, მაგრამ არ გამოაყენებინოთ მათ თქვენი თავი. 

 სიტყვებისა და გამოთქმების ათი ტიპი, რომელთაც უნდა ერიდოთ თქვენს 

სტატიებში 

 1. ზმნიზედები ზმნის დროს. 

 2. ხარისხობრივი ზედსართავები. 

 3. სუბსტანციები. 

4. სინონიმები არსებითი სახელებისათვის. 

5. განმეორებული სიტყვები.  

6. არაკონკრეტული სიტყვები. 

7. მეტონომია. 

8. შემოერთებული ზმნები. 

9. სიტყვები ბიუროკრატიული და ჩინოვნიკური ჟარგონიდან. 

10. „უაზრო― სიტყვები და ფრაზები                 
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                                                          IV   ლექცია 

მედიატექსტის დამუშავების საფეხურები 

 

ტექსტმა გამოქვეყნებამდე უნდა გაიაროს შემდეგი ეტაპები:   მედიატექსტის 

რედაქტირება, კომპოზიცია, სტილისტიკა, არქიტექტონიკა, კორექტურა 

 რედაქტირება  -ეს არის თხზულების მომზადება დასაბეჭდად და მასთან 

დაკავშირებული სამუშაოები: ტექსტის დადგენა ხელნაწერთა 

ურთიერთშეჯერების საფუძველზე ან ავტორისეული ტექსტის შესწორება 

იდეური, ფაქტობრივი, ენობრივი და კონპოზიციური თვალსაზრისით. 

მნიშვნელოვანია ტექსტის იდეა (ბერძ.: ιδέα) ) : სპეციფიური კონცეფცია, რომელიც 

ადამიანის გონებაში წარმოიქმნება ფიქრის შედეგად. ტერმინი გამოიყენება, როგორც 

პოპულარულ, ისე ფილოსოფიურ ტერმინოლოგიაში. 

შეხედულებას, რომ იდეები არსებობს საკუთარ რეალობაში ცხოვრებისგან 

გამიჯნულად ფილოსოფიაში საპატიო ადგილი უჭირავს. ამ შეხედულების 

მიხედვით ჩვენ იდეას აღმოვაჩენთ ისევე,  როგორც აღმოვაჩენთ ხოლმე ნამდვილ 

სამყაროს. ფილოსოფიაში ეს ტერმინი ყველა პერიოდსა და ენაში ერთი  და იგივე 

მნიშვნელობით გამოიყენება, თუმცა ჩვეულებრივ  მას მრავალი ინტერპრეტაცია 

აქვს. 

 კომპოზიცია -არის   შერწყმა, შედგენა, შეერთება ცალკეული ნაწილისა ერთ 

მთლიანობაში რაიმე იდეის შესაბამისად. ლიტერატურაში - ნაწარმოების აგება, 

მისი შემადგენელი ნაწილების განლაგება, მოვლენათა გადმოცემების 

თანმიმდევრობა. ერთ-ერთი ძირითადი მხატვრული ხერხია, რომლის 

საშუალებითაც მწერალი ახასიათებს მოქმედ პირებს, ასახავს სინამდვილეს,  

მოვლენებს ისე, როგორც მას აქვს გააზრებული. სახვით ხელოვნებაში 

«კომპოზიციას» ხშირად უწოდებენ თავად სურათს, როგორც ორგანულად 

მთლიანს. იგულისხმება, რომ მოცემულ შემთხვევაში ნახატი, ფერი და სიუჟეტი 

გამთლიანებულია. ასეთ შემთხვევაში არა აქვს მნიშვნელობა, რომელ ჟანრს 

მიეკუთვნება სურათი და როგორი მანერითაა შესრულებული - მას უწოდებენ 
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«კომპოზიციას», როგორც ხელოვნების დასრულებულ ნაწარმოებს. მუსიკაში 

კომპოზიციად იწოდება ნაწარმოების შეთხზვა, მისი შემადგენელი ნაწილების 

განლაგება და ურთიერთდამოკიდებულება. 

ტექსტის  აგებულება, მისი შემადგენელი ნაწილების განლაგება და 

ურთიერთშეფარდება; 

 სტილისტიკა (ფრანგ. stylistique)   - ლიტერატურის თეორიის ნაწილია, 

რომელიც სწავლობს ამა თუ იმ მწერლის, ლიტერატურული მიმდინარეობის 

მხატვრულ ნაწარმოების   ენის თავისებურებებს.  ენათმეცნიერების ნაწილი, 

რომელიც სწავლობს ენის გამომხატველობით საშუალებებს. 

 არქიტექტონიკა  - architektonikē (technē) - "სამშენებლო (ხელოვნება)" 

ლიტერატურული ან ხელოვნების ნაწარმოების ცალკეული ნაწილების 

თანაზომიერი განლაგება, რაც ქმნის მთლიანობისა და დამთავრებულობის 

შთაბეჭდილებას; კომპოზიცია; 

 კორექტურა L. Correctura -"რაც უნდა გასწორდეს". გულისხმობს: 

1. სტამბაში აწყობილი ტექსტის ანაბეჭდში შემჩნეული შეცდომების გასწორებას.  

2. თვით ანაბეჭდს,  რომელშიც უნდა გასწორდეს შეცდომები.  

3.კორექტურული შეცდომა. 

სტატიის წერისა და რედაქტირების დროს აუცილებელია მიუკერძოებულობა, 

ნეიტრალური თვალსაზრისის შენარჩუნება. ამ პრინციპის თანახმად, სტატიის 

საგანზე არსებული ყველა სადავო შეხედულება ამავე სტატიაში უნდა აისახოს. 

 სასვენი ნიშნები 

გრაფიკული ნიშნები (წერტილი, მძიმე, ორწერტილი, ფრჩხილები და ასე შემდეგ.) 

რომლებიც გამოიყენება მეტყველების აზრობრივი, სინტაქტური და ინტონაციური 

დაყოფის აღსანიშნავად. 
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 პუნქტუაცია (მომდინარეობს ლათ. punctum  “წერტილი” სიტყვისაგან) არის სასვენი 

ნიშნების დადგენილი სისტემა და ამ ნიშნების გამოყენების წესები. სასვენი 

ნიშნების წარმოშობა-ჩამოყალიბება უკავშირდება    მწიგნობრობის განვითარების 

ისტორიას.  პუნქტუაცია გულისხმობს ისეთი პირობითი ნიშნების არსებობას, 

რომელთა გამოყენებითაც შესაძლებელი ხდება ფრაზის ბუნებრივი ინტონაციურ-

მოდალური დანაწევრების გამოხატვა, წარმოთქმული ფრაზის შესაფერისი    

წერილობითი გადმოცემა.  

თანამედროვე პუნქტუაცია არსებითად უნივერსალური (საერთაშორისო) სისტემაა 

როგორც ძირითად სასვენ ნიშანთა, ისე მათი გამოყენების ნორმების 

თვალსაზრისით. ეს იმას ნიშნავს, რომ სასვენ ნიშნებს არსებითად  ერთგვაროვნად 

იყენებს მსოფლიოს ყველა ძირითადი  ქვეყნის მწიგნობრობა (მცირეოდენ 

თავისებურებათა გათვალისწინებით). 

სასვენი ნიშნები და მათი ძირითადი დანიშნულება: 

 სასვენ ნიშანთა ხმარების წესებია. მისი დანიშნულებაა წინადადება ნათელი 

და ზუსტი გახადოს. 

 პუნქტუაციის ჩამოყალიბებამდე სიტყვები მიჯრით, ინტერვალის გარეშე 

იწერებოდა, რაც კითხვას დიდად აძნელებდა. დამწერლობის 

განვითარებასთან ერთად საჭირო შეიქნა შემუშავებულიყო ნიშნები ტექსტის 

დასანაწევრებლად. 

ძველ ქართულში ძირითადად წერილი გამოიყენებოდა და მისი სხვადასხვა 

კომბინაციის საშუალებით ხდებოდა აზრის დანაწევრება.  . V-X  საუკუნეების ბევრ 

ძეგლში წინადადებაში შემავალი გარკვეული პერიოდები -,=,>,=- ნიშნებით 

გამოიყოფოდა. სასვენი ნიშნების სისტემატიზაციას შეეცადა ეფრემ მცირე( X 

saukunis II naxevari) და ჩამოაყალიბა მათი ხმარების გარკვეული წესი-შემოიტანა 

ერთი(.) ორი(:) სამი(:·) ექვსი(:·:·) წერტილი და ტერმინები: „მცირედ სასუჱნად“, 

„განსაკუჱთელად სიტყჳისა“, „დიდად სასუჱნად“, და „სრულად დასაბოლოებად და 

ახლად დასაწყებელად სიტყჳისა“. 

XI საუკუნიდან ხელნაწერებში ვხვდებით კითხვითი წინადადების გამოყოფას 

მახვილისა(') და მძიმის(,) საშუალებით. მახვილი დაისმოდა კითხვით სიტყვასთან ან 
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კითხვით ნაწილაკთან, ხოლო მძიმე - კითხვით სიტყვასთან ან კიხვითი 

წინადადების ბოლოს. XII საუკუნეში ეს უკანასკნელი წერტილმძიმით გამოიყოფა. 

ანტონ კათალიკოსმა(XVIIIს)სასვენი ნიშნების ახალი სისტემა შეიმუშავა. იგი 

წინადადების ყოფს უსრულად სრულად და დასასრულად. ამ წინადადებებში 

იხმარებოდა მძიმე, ერთი და ორი წერტილი. 

 პუნქტუაციის წესები 

 1. წერტილი 

წერტილი ( . ) იწერება: 

ა) თხრობითი წინადადების ბოლოს, თუ ეს წინადადება სინტაქსურადაც და 

აზრობრივადაც (ინტონაციურადაც)დასრულებულია, ანუ დამოუკიდებელია 

მომდევნო წინადადებისაგან: 

მზე ჩადის. ფრინველები იბუდებენ. ვერძები რქებგადაყრილი უსაქმოდ დადიან. 

ბ) სიტყვის შემოკლების აღსანიშნავად: 

    სოფ. (სოფელი), მდ. (მდინარე), ე.წ. (ეგრეთ წოდებული). 

გ) ტექსტის პუნქტებად დაყოფის დროს, მონაკვეთების დანომრვის 

    მიზნით (1., 2., ა., ბ. და მისთ.) 

შენიშვნა: ქართულში წერტილი არ დაისმის სათაურის შემდეგ. 

  

2. მძიმე 

მძიმე ( , ) დაისმის: 

 ა) რთული თანწყობილი ან რთული ქვეწყობილი წინადადებების შემადგენელ 

წინადადებებს შორის: 

გრილი ნიავი უბერავდა, ხეები სასიამოვნოდ შრიალებდნენ. 

მეორე ფაეტონი, რომლითაც მარო და ალექსანდრე მოვიდნენ, ჯერ ისევ ცარიელი 

იდგა. 
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ბ) შერწყმული წინადადების ერთგვაროვან წევრებს (ან ასეთი წინადადების 

ნაწილებს) შორის: 

დაჰკრეს დაფს, დოლს, დაირას, დუდუკს, ზურნას. 

მაშინ ჩემი მეგობარო მოვარდა, მხარზე ხელი გადამხვია. 

გ) მძიმეებით გამოიყოფა განკერძოებული სიტყვები და გამოთქმები (ჩართული, 

დანართი, მიმართვა, შორისდებული, მიგებით-უკუთქმითი ნაწილაკები): 

მეორე დღეს, დილით ადრე, გამოსულიყო ზაალ აივანზე... 

ეჰ, ძმავ, წადი შენ შენს გზაზე სიმღერით. 

ჰო, შვილო, ეგეც მოხდება ხოლმე... 

დ) სხვათა სიტყვისაგან ავტორისეული სიტყვების გამოსაყოფად: 

     – ახლავე წადი და უთხარი, – უბრძანა ბიძამ ვაჩეს, – ჩემს 

     მოსვლამდე არ გამოჩნდეთ-თქო. 

ე) ავტორებისა და წიგნების დასახელებისას: 

ა. შანიძე, ქართული ენის გრამატიკა, თბილისი, 1930წ. 

  

3. წერტილ-მძიმე 

წერტილ-მძიმე ( ; ): 

ა) ეს ნიშანი ორ წინადადებას ყოფს იმ შემთხვევაში, როდესაც ისინი სინტაქსურად 

დამოუკიდებელია, მაგრამ ერთმანეთთან მჭიდრო აზრობრივი კავშირი აქვთ. მაგ.: 

     საცა გუთანს არ გაევლო, გაიარა; საცა ბარი არ მოხვედროდა, მოხვდა; საცა ვაზი არ 

იყო, ვაზით გაივსო; 

     საცა წისქვილი არ იყო, გაკეთდა... 

ბ) წერტილ-მძიმე დაისმის აგრეთვე რაიმე აზრობრივი პუნქტების ჩამოთვლის 

დროს: 
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ორი წინადადებიდან უნდა აირჩიოთ ის, რომელიც 

ა) უფრო გამართულია; 

ბ) უფრო ზუსტად გამოხატავს აზრს; 

გ) უფრო მარტივია აგებულებით; 

დ) უფრო ნათელია შინაარსით. 

  

4. კითხვის ნიშანი 

კითხვის ნიშანი ( ? ) დაისმის კითხვითი წინადადების (ფრაზის) ბოლოს: 

კაცმა რომ მოინდომოს, კლდეს გაარღვევსო, ხომ გაგიგონია? 

5. ძახილის ნიშანი 

ძახილის ნიშანი( ! ) დაისმის: 

ა) ძახილის ნიშანი  წინადადების ბოლოს: 

– აბა, უყურე წუთისოფლის მუხანათობას! 

ბ) მიმართვის ფორმების გამოყენების დროს: 

დავით! ნახე! ჩემო ბატონო! საღამო მშვიდობისა!  

6. კითხვა-ძახილის ნიშანი 

კითხვა-ძახილის ნიშანი ( ?! ) დაისმის კითხვა-ძახილის წინადადების მომდევნოდ: 

ოხ, ღმერთო ჩემო! სულ ძილი, ძილი, როსღა გვეღირსოს ჩვენ გაღვიძება?! 

7. მრავალწერტილი 

მრავალწერტილი ( ... ) იწერება: 

ა) დაუმთავრებელი აზრის, გაწყვეტილი წინადადების შემდეგ: 

მზითევს რას დავეძებო, ასე ამბობს თურმე... მე ქალი მინდაო, თვარა... 

ბ) დაუსრულებელი ჩამონათვალის ბოლოს (“და სხვ.”-ს მაგიერ): 
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გაჩნდა ახალი ტერმინები: რეიტინგი, იმიჯი, მესიჯი, ბაიტი, ფაილი... 

გ) თუ ციტატას სრულად არ ვიმოწმებთ (ვამოკლებთ): 

“...ეს თავადი რომ აზნაურს ზურგს უქცევს, აზნაური – თავადსა, ორივენი – გლეხსა... 

ნუთუ ესენი... ქართველი ჰგონია ვისმე!” 

8. ორწერტილი 

ორწერტილი ( : ) დაისმის: 

 ა) სხვათა სიტყვის გადმოცემის დროს – ავტორისეული სიტყვების შემდეგ (აგრეთვე 

– ციტატის მოყვანისას): 

ბაში-აჩუკმა გაიცინა და უპასუხა: 

– ჩემი სათქმელიც ეგ არის! 

რუსთაველმა გვიანდერძა: “სჯობს სიცოცხლესა ნაზრახსა სიკვდილი სახელოვანი”. 

ბ)განმაზოგადებელი სიტყვის ან ფრაზის შემდეგ, როდესაც მას მოსდევს წევრების 

ჩამონათვალი: 

ყველაფერი მდუმარებს: ხე, ქვა, ტყე, მთა და მინდორი. 

შენიშვნა: განმაზოგადებელი სიტყვის შემდეგ უმჯობესია ტირე დაიწეროს, თუკი 

წინადადება ჩამონათვალით არ მთავრდება. მაგ.: აყვავდა ათასი ყვავილი – ია, 

კესანე, პირიმზე, ცისთვალა – და გარემოს სურნელი მოეფინა. 

გ) ორწერტილი იწერება ისეთი წინადადების შემდეგაც, რომლის შინაარსსაც 

თითქოს გაშლის, დეტალურად წარმოადგენს მომდევნო წინადადება 

(წინადადებები): 

შენ ვაზებში გიპოვე: მხარი დაგებჯინა ბარის ტარზე, ბარის ტარს დაჰყუდებოდი და 

გაშტერებული დასცქეროდი დედამიწას... 

  

9. დეფისი 
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დეფისი ( - ) არის მოკლე – ერთი მარტივი ასოს სიგანის – ჰორიზონტალური ხაზი, 

რომელიც გამოიყენება: 

  

ნაირფუძიანი ან გაორკეცებული რთული სიტყვების  დაწერილობისას: 

ნაპირ-ნაპირ, ორ-ორი, მთა-ბარი, მისვლა-მოსვლა, ქართლ-კახეთ-იმერეთი... 

ბ) ზოგი ისეთი უცხოური გეოგრაფიული სახელის გადმოცემისას, რომელიც იმ 

ენაზე ცალ-ცალკე იწერება: 

ნიუ-იორკი, სან-მარინო, სენტ-კიტსი, სან-ფრანცისკო... 

გ) სხვათა სიტყვის -მეთქი და -თქო ნაწილაკების დართვისას: 

ხომ გითხარი, არ გამოვა-მეთქი! 

დ) თავსართ-ბოლოსართების დართვისას რიცხვით სახელებზე: 

მე-2 რიგი, გიორგი პირველმა, №120-ში... 

ე) სიტყვის გადატანისას: ბირთვი...  

10. ტირე 

ტირე ( – ) არის ორი დეფისისხელა ჰორიზონტალური ხაზი, რომელიც, ამავე დროს, 

დეფისისაგან განსხვავებით, თითო ინტერვალით კიდევ უნდა დასცილდეს წინა და 

მომდევნო სიტყვებს. ტირე გამოიყენება:  

ა) რთული შედგენილობის წინადადების მეორე (ან მესამე, მეოთხე და ა. შ.) ნაწილში 

ამ წინადადების პირველ ნაწილში წარმოდგენილი რომელიმე წევრის 

გამოტოვებისას: 

ღიმილი ჯადოსნური ჰქონდა, სიტყვა-პასუხი – ტკბილი... 

ბ) სხვათა სიტყვისაგან ავტორის სიტყვების გამოსაყოფად და დიალოგური 

მეტყველების დასაყოფად: 

– სიყვარული ძნელია! – უპასუხა მეორემ, – გაიგებდი, ერთმანეთი ჰყვარებიათ. 

– ურმები გაისტუმრე? 
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– გავისტუმრე, შენი ჭირიმე!.. 

– სად გაისტუმრე? 

– ყანაში, შენი ჭირიმე! 

– რამდენია? 

– ოთხი საბატონო და ათი ბეგრისა. 

გ) განმაზოგადებელი სიტყვის წინ, როცა მას წინ უსწრებს ერთგვაროვანი წევრების 

ჩამონათვალი: 

     სახლსაც, მამულსაც, სახნავ-სათეს იარაღსაც, საქონელსაც 

     – სუყველას აირჩევს. 

დ) ტირე შეიძლება დაიწეროს განკერძოებული სიტყვებისა და გამოთქმების 

გამოსაყოფადაც (მძიმეების ფარდად): 

ამას წინათ – სულ ორი კვირა არ იქნება – კინაღამ სოფლის სასამართლომ გომურში 

არ დაამწყვდია! 

  

11. ფრჩხილები 

ფრჩხილები – ( ) – გამოიყენება:  

ა) როცა გამოსაყოფია წინადადებაში ჩართული სიტყვა ან გამოთქმა ნათქვამის 

დასაზუსტებლად თუ განსამარტავად: 

...იქნებ იმაზე მაინც გადაეყოლებინა ჯავრი, მით უმეტეს, რომ ეს ხელობა 

(მასწავლებლობა) ძლიერ უყვარდა. 

ბ) ცალმხრივი ფრჩხილი გამოიყენება ჩამონათვალის დანომრვის დროს: ა), ბ), 1), 3)... 

შენიშვნა: კვადრატულ ფრჩხილში – [ ] – ჩაისმის აღდგენილი (ან ჩამატებული) 

ადგილი ტექსტში: 

   [ბერიძემ] უნდა მისცეს ხალხს წესი და რიგი... 
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12. ბრჭყალები 

ბრჭყალებში ( “ “ ) ჩაისმის: 

ა) პირდაპირი ნათქვამი ან ციტატა: 

ილია მადლიერებით იხსენებს პეტერბურგში განსწავლის წლებს: “ოთხი წელიწადი 

იყო, რაც მე რუსეთში ვიმყოფებოდი...” 

ბ) ირონიულად (არაპირდაპირი მნიშვნელობით) გამოყენებული სიტყვა თუ 

გამოთქმა: 

მისი ტვინი წისქვილის ბორბალივით მოუსვენრად ბრუნავდა, რომ რამე ხერხი 

მოეგონა, “ძმურად” არ გაჰყოფოდა მისი “სიმდიდრე”. 

გ) რაიმე საზოგადოებისა, ორგანიზაციისა თუ დაწესებულების დასახელება; წიგნის, 

ნაწარმოებისა თუ გამოცემის სახელწოდება: 

სასტუმრო “თბილისი” მალე გაივსო სტუმრებით; 

“მოქალაქეთა კავშირი” გაზეთ “24 საათში” გამოაჭენეს. თეატრმა წარმოადგინა 

“ოტელოს “ განახლებული დადგმა. 

დ) ბარბარიზმები და სხვა არანორმატიული გამონათქვამები: 

     “იამშჩიკმა” თვალები აახილა და მე ბღვერა დამიწყო. 

წყვილი სასვენი ნიშნები („“ და «») სხვისი ნათქვამის, ნაწარმოების სათაურის, 

ჟურნალ-გაზეთების სახელწოდებათა და მისთანების გამოსაყოფად ტექსტში 

ბრჭყალებს შეიძლება ჰქონდეს არაპირდაპირი, მეტიც საპირისპირო, მნიშვნელობის 

დატვირთვაც. ამ დროს ბრჭყალები ირონიული ხასიათისაა. 

ბრიტანული ინგლისური და ამერიკული ინგლისური წერის სტილები არჩევენ 

ერთმაგ (‘…’) და ორმაგ (“…”) ბრჭყალებს შესაბამისად. 
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                                                         V   ლექცია 

ჟურნალისტის სამუშაო – მეთოდები და ხერხები 

ქვემოთ  განხილულია ჟურნალისტის ეფექტური მუშაობის  უმნიშვნელოვანესი 

მაჩვენებლები. 

 სტატიის დაწერის სისწრაფე.   შესაძლებელია გაიზომოს დრო, რომელიც 

იხარჯება როგორც მთლიანად სტატიაზე მუშაობის დროს, ასევე ინფორმაციის 

შეგროვებასა და საკუთრივ ტექსტის დაწერაზე. რაც უფრო გამოცდილია 

ჟურნალისტი, მით უფრო ნაკლებად ასრულებს ის ზედმეტ ოპერაციებს. 

ინფორმაციის შეგროვების პროცესში ის შესაძლებლობის მიხედვით სვამს მხოლოდ 

იმ კითხვებს, რომლებზე პასუხებიც შევა სტატიაში. დამწყები კი, როგორც წესი, 

აგროვებს უზარმაზარ ინფორმაციას, საიდანაც შემდეგ სტატიაში არ დარჩება 90-

95%. ხშირად ისინი საათობით ესაუბრებიან ნიუსმეიკერებს, რათა შემდეგ ამ 

ინტერვიუდან გამოიყენონ ორი-სამი მოკლე ციტატა. ეს შეიძლება შევადაროთ 

ცურვას, როცა პროფესიონალი იშვიათ,  დახვეწილ მოძრაობებს აკეთებს და 

სწრაფად გადაადგილდება წყალში, ხოლო ახალბედა ფართხალებს, ხარჯავს დიდ 

ძალას, წარმოქმნის ბევრ შხეფს თავის გარშემო, მაგრამ ცურავს ძალიან ნელა. რაც 

შეეხება ტექსტის დაწერას, მაღალი კვალიფიკაციის ჟურნალისტი წინასწარ 

წარმოიდგენს, თუ როგორი იქნება სტატია და დროს არ კარგავს იმ ნაწილების 

დაწერაზე, რომლებიც აშკარად არ შევა მის საბოლოო ვარიანტში. ახალბედამ კი 

შეიძლება დაწეროს სტატია ბოლომდე, სანამ აღმოაჩენს, რომ ნაწერის დიდი ნაწილი 

მას არ სჭირდება. დრო იზოგება  შავ პირზე მუშაობის გარეშე, როცა ჟურნალისტი 

ერთბაშად წერს სტატიას  ან თითქმის იმ სახით, როგორითაც ის იქნება 

გამოქვეყნებული. სხვადასხვა მასალაზე მუშაობა  მოითხოვს განსხვავებულ დროს, 

მაგრამ დროის საშუალო მაჩვენებლის გამოთვლით  შესაძლებელია  ჟურნალისტის 

დონის და მისი პროფესიონალური ზრდის დინამიკის  ობიექტურად შეაფასება.  

  ,,ჩავარდნილი~ მასალების რაოდენობა  პროფესიონალი  სამუშაოს 

ყოველთვის ხარისხიანად შეასრულებს, მაშინ როცა მოყვარულმა შეიძლება ერთ 

შემთხვევაში ყველაფერი გააკეთოს ,,ფრიადზე~, ხოლო მეორე შემთხვევაში 

,,არადამაკმაყოფილებლად~. ეს ქვედა ზღვარია და წარმოადგენს 
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პროფესიონალიზმის მაჩვენებელს, როცა ფასდება კონკრეტული ჟურნალისტის 

ყველაზე ცუდი მასალები და ამის მიხედვით განისაზღვრება თანამშრომლის 

საიმედოობა, რაც იმის გარანტია, რომ ის მოამზადებს ტექსტს დროის 

უქონლობისას, უცნობ თემაზე, მიუხედავად იმისა, რომ თავს გრძნობს ცუდად, არ 

არის განწყობაზე. როგორც პროფესიონალურ რინგში ერთი მსოფლიო ჩემპიონი  

ამბობდა: ,,ნამდვილი ბრძოლა იწყება მაშინ, როცა მოწინააღმდეგეები დაიღალნენ~. 

კონკრეტული თანამშრომლის ცუდი მასალების შეფასებისას დროის სხვადასხვა 

პერიოდში, შეიძლება განისაზღვროს,   იზრდება თუ არა ის  პროფესიულად. 

 მოცემული ჟურნალისტის ტექსტების რედაქტირებისათვის აუცილებელი 

დრო და შეტანილი შესწორებების რაოდენობა - ჟურნალისტს შეუძლია თავად 

შეაფასოს საკუთარი პროფესიული დონე, თუ შეადარებს რედაქტორისათვის 

ჩაბარებულ ტექსტს იმას, რაც გამოქვეყნდა. რაც ნაკლებია მათში განსხვავება, მით 

მაღალია ჟურნალისტის პროფესიონალიზმი, მისი ვარგისიანობა.  სხვათა შორის, 

ზოგჯერ რედაქტორული ჩასწორებების დიდი რაოდენობა შეიძლება მოწმობდეს, 

უბრალოდ, მოცემული ჟურნალისტის შეუთავსებლობას კონკრეტულ 

რედაქტორთან. ასეთი რამ განსაკუთრებით ხშირად ხდება, როცა ისინი 

წარმოადგენენ ჟურნალისტიკის სხვადასხვა სკოლას და აქვთ სავსებით 

განსხვავებული წარმოდგენა იმაზე, თუ როგორ უნდა დაიწეროს ტექსტები. 

მაგალითად,  ჟურნალისტი მიისწრაფვის გამოთქვას თავისი აზრი, ხოლო 

რედაქტორი თვლის, რომ ჟურნალისტის მოსაზრება ნიუსში არ უნდა იყოს. ან 

ჟურნალისტს გამიზნული აქვს ,,სერიოზული~ ინფორმაციის შეგროვება, ხოლო 

რედაქტორს სჭირდება კურიოზული, გასართობი დეტალები და ჟურნალისტის 

მიერ შეგროვილი ფაქტურა უმოწყალოდ იზახება. ასეთ შემთხვევებში, 

კონფლიქტური სერიების შემდეგ, ჟურნალისტს უწევს მოძებნოს სხვა სამუშაო 

ადგილი. ისე, როგორც ყველა ვერ ქმნის პირველი მცდელობის შემდეგ მყარ ოჯახს, 

ასევე ჟურნალისტს ხშირად უწევს შემოიაროს რამდენიმე რედაქცია, სანამ იპოვის 

,,თავის~ რედაქტორს. 

 დედლაინების ჩავარდნა. დედლაინების ჩავარდნა ერთ-ერთი ყველაზე 

სერიოზული ხარვეზია ჟურნალისტის მუშაობაში, ზოგიერთ რედაქციაში ამის გამო 

აჯარიმებენ, თანაც საკმაოდ საგრძნობლად, მაგალითად, დოლარით ერთი წუთით 
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შეფერხებისათვის., ხოლო თუ თანამშრომელი სისტემატურად აგვიანებს ტექსტის 

ჩაბარებას, შესაძლებელია, იფიქრონ მის შეცვლაზე. 

 შემოთავაზებული თემების სიღრმე. ჟურნალისტის პროფესიონალიზმი 

განისაზღვრება კონფლიქტებისა და წინააღმდეგობების რაოდენობით, რომელსაც ის 

ამჩნევს გასაშუქებელ სფეროში. ეს შეიძლება შევადაროთ ცქერას ზღვაზე, როცა 

თავიდან ადამიანი ხედავს  დეტალებს, ხოლო გარკვეული დროის შემდეგ შეუძლია 

განასხვავოს შესამჩნევი ციმციმიც. აი, ეს ციმციმი გვეხმარება უფრო დეტალურად 

ავსახოთ დიდი ტალღები. ხოლო მათი არყოფნისისას, თვითონ გავხდეთ თემების 

წყაროდ მასალებისათვის. ამიტომ ხშირად ერთ და იმავე სიტუაციაში ვიღაც უჩივის 

თემების არ არსებობას, ხოლო ვიღაც მათ სიმრავლეს და იმას, რომ არ შეუძლია  

ერთბაშად ყველაფრის გაშუქება. ამითვე განსხვავდებიან დილეტანტისა და 

პროფესიონალის სტატიები. პირველი ამჩნევს მხოლოდ ძირითად მოვლენებს, 

მეორე ნიუანსებს და ურთიერთკავშირებს, რომლებიც ,,ამდიდრებენ‖ მასალას, 

ქმნიან მის ,,მოცულობას~ გარკვეული დონის მისაღწევად. ჟურნალისტი ხდება 

ექსპერტი განსაზღვრულ თემატიკაში, რომელსაც ის ისე ფლობს, როგორც არავინ 

კონკრეტული სტატიის მეტ-ნაკლებად დამაკმაყოფილებლად დაწერისათვის. 

  ,,გაწოვის რაოდენობა,, - ასე უწოდებენ ჟურნალისტური სლენგით, 

კორესპონდენტის მიერ თემის ,,გაშვებას~, როცა ის პასუხისმგებელია სამუშაოს 

გარკვეულ უბანზე, როდესაც სტატია ქვეყნდება აღნიშნულ თემაზე კონკურენტ 

გამოცემაში. ეს მაჩვენებელი აქტუალურია ყოველდღიური გაზეთებისა და 

ონლაინგამოცემებისთვის. ზოგიერთ რედაქციაში ,,გაწოვისათვის~ აჯარიმებენ, ანუ 

უქვითავენ ჟურნალისტს ხელფასის გარკვეულ ნაწილს ან უუქმებენ პრემიას. 

,,გაწოვის~ თავიდან ასაცილებლად არსებობს ,,საკონტროლო ზარების~ 

პროცედურა, როცა ჟურნალისტი აუცილებლად რეგულარულად უკავშირდება 

ნიუსმეიკერების განსაზღვრულ რაოდენობას და იგებს, თუ რა არის მათთან ახალი. 

ასევე თამაშობს როლს ჟურნალისტის უნარი, წინასწარ გამოიცნოს მოვლენების 

განვითარება თავის საპასუხისმგებლო სფეროში, იფიქროს ,,ერთი ნაბიჯით წინ~, 

რაც მას შესაძლებლობას აძლევს დასვას სწორი შეკითხვბი და მიიღოს საჭირო 

ინფორმაცია.  
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 წამყვანი მასალების რაოდენობა -აქ გათვალისწინებულია საერთო რიგიდან 

გამორჩეული სტატიები. ეს შეიძლება იყოს როგორც ექსკლუზიური ინფორმაცია 

(რაღაც მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელიც ჟურნალისტმა გაიგო პირველმა და 

დაწერა კონკურენტებზე ადრე). ასევე რეპორტაჟი ან ანალიზური სტატია ერთი 

პირობით, რომ ისინი ხსნიან მოვლენის მანამდე უცნობ მხარეს და მივყევართ 

მოულოდნელ დასკვნებამდე და თუ დამწყები ჟურნალისტი, ძირითადად, 

დაკავებულია იმ ,,მორიგი~ სტატიების წერით, რომლებიც ფორსირებას უკეთებენ 

სიახლეების ნაკადს, კლასიფიკაციის ზრდასთან ერთად ჟურნალისტი იწყებს სულ 

უფრო მეტი ,,წამყვანი‖ ტექსტების მიწოდებას, რომელსაც შემდეგ ეყრდნობიან 

სხვებიც  და რომლებიც ხელს უწყობენ გამომცემლობების იმიჯის შექმნას. 

  სტატიებში შეცდომების არარსებობა. აქ მხედველობაშია მისაღები, როგორც 

სტატიაში გადმოცემული  ფაქტების კეთილსინდისიერად შემოწმება, ასევე, 

მასალების, თანამდებობების, გეოგრაფიული დასახელებების და ა.შ., სწორად 

დაწერა, თუმცა ჟურნალისტურ  საქმიანობაში შეცდომები აუცილებელი დროის 

მუდმივი უქონლობის და ხშირად, ინფორმაციის შემოწმების ფიზიკური 

შეუძლებლობის გამო ხდება. მათი მინიმალიზაცია მოწმობს პროფესიონალიზმის 

დონეს, როცა ჟურნალისტი ინტუიციით გრძნობს, სად შეიძლება იყოს შეცდომა და 

დამატებით აქცევს ყურაღებას სწორედ ამ ინფორმაციას. 

  რთული ტექსტების წერის უნარი -ეს მაჩვენებელი გამოხატავს 

ჟურნალისტის უნარს, იმუშაოს ,,რთულ~ ჟანრებში,  როგორებიცაა: სპეციალური 

რეპორტაჟი, ანალიზური სტატია, ფიჩე (ფიჩერი). თუ მოკლე ან გაფართოებული 

რეპორტაჟის დაწერა მცირე მომზადების შემდეგ შეუძლია პრაქტიკულად ყველა 

ჟურნალისტს, მრავალასპექტიანი სტატიის ან კომენტარის დაწერა ყველას არ 

ძალუძს. ჟურნალისტის პორტფოლიოში ასეთი მასალების არსებობა მოწმობს მის 

პროფესიონალურ დონეს, ხოლო მოცემული ავტორის მიერ დაწერილი 

ტექსტებიდან საერთო რაოდენობაში მათი წილის დადებითი დინამიკა მიანიშნებს 

მის პროფესიულ ზრდაზე.. 

რეკომენდაციები მათი მუშაობის ეფექტურობის ასამაღლებლად 
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არსებობს ათი რეკომენდაცია. მათი უმრავლესობა შედგენილია ამერიკელი 

ავტორის როი პიტერ კლარკის რჩევების საფუძველზე, რომლებიც გადმოცემულია 

წიგნში ,,სტატიის დაწერის ორმოცდაათი ხერხი,, ( Fifty Writing Tools). 

1. არ გეშინოდეს  წერის. ზოგჯერ სტატიაზე მუშაობის დაწყების მომენტი აშინებს 

ჟურნალისტს და ის მას ყველანაირად აჭიანურებს სხვადასხვა მიზეზით, 

მაგალითად, ზედმეტად მიდის მოსაწევად, სვამს ფინჯან ყავას, ლაყბობს 

კოლეგებთან. ზოგჯერ შეიძლება გავიდეს ერთი და ორი საათი, სანამ ჟურნალისტი 

ბოლოს მოიკრებს ძალებს და დაიწყებს წერას. ხდება, რომ სტატიაზე მუშაობის 

დაწყება ჭიანურდება რაღაც აღმაფრენის მოლოდინის მიზეზით, როცა ჟურნალისტი 

არწმუნებს საკუთარ თავს, რომ საკმარისია მას ეს აღმაფრენა მოუვიდეს და სტატია 

დაიწერება ერთი ამოსუნთქვით და სანამ ის არ  მოსულა, არ ღირს სამუშაოდ 

დაჯდომა. სინამდვილეში ასეთი მიდგომა მცდარია. პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ 

აღმაფრენა გაცილებით ხშირად მოდის სწორედ მუშაობის პროცესში. ამიტომ 

დასაწერად უნდა დავჯდეთ ერთბაშად და არ უნდა დავკარგოთ დრო არანაირ 

მოსამზადებელ პროცედურებზე. თუ აზრები ვერ მოვიკრიბეთ და ტექსტი ,,არ 

მიდის~, უნდა დავწიოთ ხარისხის თამასა და ვწეროთ, როგორც გამოგვდის. 

უკეთესი იქნება დაიწეროს რაღაც, ვიდრე არაფერი. მუშაობაში შესვლიდან რაღაც 

დროის გასვლის შემდეგ აზრებიც მოწესრიგდება, და გაჩნდება სწორედ ის 

აღმაფრენა, რომელსაც წარუმატებლად ელოდება თქვენი კოლეგა. რომელსაც ჯერ 

ერთი ბწკარიც არ დაუწერია. 

2. დაიწყეთ ტექსტის წერა მასალის შეგროვების პროცესშივე. ინგლისურად ეს ხერხი 

ასე ჟღერს: "Write as you report".  არ უნდა გაიყოს ინფორმაციის შეგროვებისა და 

სტატიის დაწერის ეტაპები. არამედ უნდა დაიწყოს წერა ერთბაშად იმ მასალის 

საფუძველზე, რომელიც გვაქვს, მაშინ გახდება ნათელი, რომელი ინფორმაცია არ 

გვყოფნის და რა კითხვები დაუსვათ ნიუსმეიკერებს. არ აქვს მნიშვნელობა, რომ 

სტატიის თავდაპირველი ვარიანტიდან საბოლოოდ არაფერი დარჩება. დაე ის იყოს 

სამუშაო ჰიპოთეზა, რომელიც შემდეგ მიგიყვანთ თქვენ უფრო სრულყოფილ 

სტატიამდე. თუ თავიდან მხოლოდ მასალებს შევაგროვებთ და გადავდებთ სტატიის 

დაწერას შემდეგისათვის, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ მასალა თითქოსდა მთლიანად 

არსებობს, მაგრამ უკვე ტექსტზე მუშაობის პროცესში გაიხსნა თემის ახალი 
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ასპექტები და წარმოიშვა ახალი კითხვები, ხოლო დრო დამატებითი ინფორმაციის 

შესაგროვებლად უკვე აღარაა, შედეგად მიიღება ,,დაუმთავრებელი,~ შეთითხნილი, 

სტატია- ხოლო თემა- ბოლომდე გაუხსნელი. 

3. შეთხზეთ სტატია უკვე რედაქციაში მიმავალ გზაზე. ეს ხერხი მიეკუთვნება იმ 

შემთხვევებს, როცა სტატიის მომზადება უკავშირდება მოვლენის ადგილზე 

გასვლას ან მოვლენის შესახებ მასალის მომზადებას. უკან რედაქციაში 

დასაბრუნებელი გზა აუცილებლად უნდა გაიხარჯოს მომავალი სტატიის 

მოფიქრებაზე. თუ თქვენ მიდიხართ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, შეიძლება 

მოინიშნოთ თქვენი ჩანაწერები და გააკეთოთ მონახაზი უბის წიგნაკში. თუ თქვენ 

მიგყავთ მანქანა, სტატია უნდა ჩამოყალიბდეს თქვენს თავში. ნებისმიერ 

შემთხვევაში, რედაქციაში დაბრუნების დროისათვის ტექსტი მზად უნდა იყოს, 

რადგან შემდეგ დარჩება მხოლოდ მისი კომპიუტერზე აწყობა. ოღონდ, თავიდან 

სტატიის დაწერა რეკომენდირებულია მეხსიერების მიხედვით. ჩანაწერების 

გამოუყენებლად, მხოლოდ შემდეგ უნდა ჩაიხედოთ მათში. ეს, ჯერ ერთი, 

დააჩქარებს ტექსტზე მუშაობას და მეორეც, დაგეხმარებათ თქვენ მოახდინოთ 

ფოკუსირება და გამოჰყოთ მთავარი უმნიშვნელოსაგან. ხომ ასეა, რომ თუ ტექსტის 

აწყობის დროს თქვენ რაღაც არ გაგახსენდათ , ეს იმას ნიშნავს, რომ უმისობაც 

შესაძლებელია. თუ დაიწყებთ წერას უბის წიგნაკში ჩახედვით, მაშინ თქვენ 

რისკავთ, რომ ჩაიძირებით იმ ინფორმაციის ზღვაში, რომელიც მოაგროვეთ და 

ტექსტი შეიძლება გამოვიდეს უზუსტო და დამაბნეველი.  

4. გამოჰყავით ისტორია-მინიმუმი და ისტორია-მაქსიმუმი. ისტორია-მინიმუმი- 

ესაა სტატია, რომელიც აკმაყოფილებს ჟურნალისტიკაში მიღებულ ხარისხის 

სტანდარტებს, ანუ გამოდგება დასაბეჭდად, მაგალითად სიახლე, რომელიც 

მოიცავს ყველაფერ იმას, რასაც უნდა მოიცავდეს სიახლე- პასუხები ძირითად 

კითხვებზე (ვინ ? რა ? სად ? როდის ? რატომ ? როგორ ? საიდან ვიცით ?) და 

აუცილებლობის შემთხვევაში, მომხდარის დეტალები და ბეგრაუნდი. ან 

რეპორტაჟი, რომელშიც არის სცენების, დეტალების და დამხმარე ინფორმაციის 

საჭირო რაოდენობა. ისტორია-მაქსიმუმი თავის მხრივ წარმოადგენს სტატიას, 

რომელსაც შეამჩნევენ და რომელიც ,,განადიდებს~ თავის ავტორს. ეს სწორედ ის 

―წამყვანი‖ მასალაა, რომელიც ზრდის მის პოპულარობას და  ჟურნალისტის 



50 
 

ავტორიტეტს. ყველა თემას ვერ ვაქცევთ ისტორია-მაქსიმუმად, მაგრამ თუ ასეთი 

შესაძლებლობა არის, ეს უნდა გავაკეთოთ. ზოგადი წესი კი, ასე ჟღერს: დასაწყისში 

გააკეთეთ ყველაფერი, რაც აუცილებელია ისტორია-მინიმუმისათვის, ხოლო 

შემდეგ ეცადეთ, გადააქციოთ ის ისტორია-მაქსიმუმად. 

  5. ნუ ისარგებლებთ საკუთარი ტვინით (გონებით). ეს წესი ასე უნდა გავიგოთ: თუ 

თქვენ სტატიისათვის გჭირდებათ რაღაც საცნობარო ინფორმაცია, ნუ დაგეზარებათ 

შეხვიდეთ ცნობარში ( ინტერნეტის საიმედო საიტზე მაინც) და შეამოწმოთ, ისე ხომ 

არ წერთ, როგორც გახსოვთ. პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ კონკრეტულ სფეროში 

სპეციალიზირებული ჟურნალისტებიც კი ძალიან ბევრ რამეს იმახსოვრებენ 

არაზუსტად, განსაკუთრებით თანამდებობების და დაწესებულებების ოფიციალურ 

სახელწოდებებს, კანონების ფორმულირებას, სტატისტიკის მონაცემებს, ამასთანავე 

ადამიანს შეიძლება გულწრფელად სჯეროდეს, რომ ის მართალია, სანამ არ 

ჩაიხედავს შესაბამის ტექსტში. ამიტომ, დაყრდნობა საკუთარ ტვინზე, როგორი 

,,.ჭკვიანიც~ არ უნდა იყოს ის, ძალიან საშიშია. შეძლებისგვარად უნდა შემოწმდეს 

ყველაფერი, რისი შემოწმებაც შეიძლება. 

  6.   დაადგინეთ თქვენთვის დამატებითი დედლაინები. ეს ხერხი ძალიან 

გვეხმარება სტატიაზე მუშაობის  ორგანიზებისათვის. რედაქტორისაგან 

დადგენილი დედლაინის მიღმა- თქვენი მასალის ჩაბარების ვადის ფარგლებში- 

რეკომენდირებულია თქვენთვის დაადგინოთ ―შინაგანი‖ დედლაინები, რომლებიც 

აფიქსირებენ სამუშაოს გარკვეული ეტაპების დამთავრებას, მაგალითად, დედლაინი 

თემის გასაცნობად, მასალის იდეის ფორმულირებისათვის, ინფორმაციის 

შესაგროვებლად, შავი პირის დასაწერად, გამზადებული ტექსტის დასაწერად, 

სტატიაში გადმოცემული ფაქტების შესამოწმებლად. ამ შემთხვევაში თქვენ ყოველ 

მომენტში გააცნობიერებთ, მიდიხართ გრაფიკის შესაბამისად თუ ვარდებით 

იქედან. თუ ორიენტირება გაკეთდება მხოლოდ ―გარეთა‖ რედაქტორის 

დედლაინზე,შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ თქვენ დახარჯავთ ძალიან ბევრ დროს 

ინფორმაციის შესაგროვებლად, ხოლო ტექსტის დაწერა მოგიწევთ ნაჩქარევად, რაც 

აუცილებლად მიგიყვანთ მისი ხარისხის დაქვეითებამდე. 
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 7. შეადგინეთ ჰიპოთეზები კომენტატორებისათვის. თანამედროვე ჟურნალისტიკის 

ერთ-ერთი მოთხოვნა მდგომარეობს იმაში, რომ ნიუსში მოვლენების შეფასება უნდა 

გააკეთოს არა თვითონ ჟურნალისტმა, არამედ შესაბამისმა ექსპერტმა. მაგრამ 

ექსპერტები ხშირად არიან მრავალსიტყვიერი და ყოველთვის არ იძლევიან ზუსტ, 

მასიური მკითხველისათვის გასაგებ პასუხებს. ამის გამო ზოგჯერ ურთიერთობა 

ასეთ სპეციალისტთან შეიძლება გაიჭიმოს 20-30 წუთამდე, მაშინ როცა 

ჟურნალისტს, უმეტეს შემთხვევაში, მისგან სჭირდება მაქსიმუმ ორიოდე 

წინადადება, რომელიც ასაბუთებს სტატიის იდეას. სავსებით მისაღები გამოსავალია 

ამ წინადადებების ფორმულირება მოვახდინოთ თვითონ, ხოლო შემდეგ 

დავურეკოთ ექსპერტს და ვკითხოთ, იზიარებს თუ არა ის ამ მოსაზრებას. 

ჩვეულებრივ უმნიშვნელო კორექტირების შემდეგ ექსპერტი მოსაზრებას ეთანხმება, 

ხოლო საუბარი ამ დროს გრძელდება 1-3 წუთი. მით უმეტეს, რომ ჟურნალისტმა, 

რომელიც ხანგრძლივი დროის განმავლობაში დაკავებულია განსაზღვრული 

თემატიკით, იცის, ექსპერტებიდან, ვინ რა შეხედულებებს იზიარებს და ვის უნდა 

მიმართოს ამა თუ იმ მოსაზრების მხარდასაჭერად. 

  8. იკითხეთ ერთმანეთის ტექსტები. ამ წესს გერმანულად ეწოდება ―გეგენლესენ‖, 

ანუ ―წინააღმდეგ კითხვა‖. ის მდგომარეობს იმაში, რომ ჟურნალისტები 

რედაქტორისათვის სტატიის ჩაბარების წინ უკითხავენ მასალებს ერთმანეთს, რათა 

შეხედონ მას ―უცხო თვალით‖. ეს ძალიან გვეხმარება მოვაცილოთ ტექსტს უნებლიე 

შეცდომები, ისეთები, როგორებცაა ფრაზების ნარჩენები სტატიის წინა ვერსიებიდან 

ან დაუმთავრებელი ფრაზები საბოლოო ვერსიიდან. ხშირად სტატიის ავტორი 

ინფორმაციული გადატვირთულობის და სტრესის გამო მზგავს შეცდომებს 

უბრალოდ ვერ ხედავს, მაშინ, როცა გვერდიდან წამკითხველს ისინი ერთბაშად 

ეცემა თვალში. მაგალითად, ფრაზამ ―ის დააპატიმრეს‖ გადაკეთებისას - ―ის იყო 

დაპატიმრებული‖, მიიღო სახე ―ის იყო დააპატიმრეს‖. ან ჟურნალისტი წერს, რომ 

დეპუტატმა შემოიტანა კანონი, მაგრამ დეპუტატის გვარის მითითება დაავიწყდა, 

განსაკუთრებით, როცა ეს გვარი მითითებული იყო ტექსტის სხვა ფრაგმენტში, 

რომელიც მოგვიანებით მოაცილა. 

  9. იკითხეთ და გადაიწერეთ უკეთესი ჟურნალისტების სტატიები. 

დამტკიცებულია, რომ ადამიანი, რაც უფრო მეტს კითხულობს, მით უკეთესად 
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წერს. მართალია, რომ უნდა იკითხო ის, რაც უკეთესადაა დაწერილი, ვიდრე თქვენ 

წერთ და არა უარესად. მაგალითად, ჟურნალისტიკის ―ვარსკვლავების‖ სტატიები, 

ასვე კლასიკოსების ნაწარმოებები. წერითი მეტყველება- პრესის ჟურნალისტის 

შრომის იარაღია და ის ფილიგრანულად უნდა ფლობდეს მას, რათა მუდმივად 

გააშალიშინოს თავისი ოსტატობა. 

    რაც შეეხება სხვისი სტატიების გადაწერას, ეს იმ სავარჯიშოების მსგავსია,როცა 

მომავალი მხატვრები ჯერ მისდევენ სხვისი ნახატების კოპირებას, რათა შემდეგ 

შექმნან თავისი. სხვისი სტატიის გადაწერისას ჟურნალისტმა თვალი უნდა 

მიადევნოს ავტორის მსჯელობას, სიტყვების შერჩევას, რიტორიკული ხერხების 

გამოყენებას. ამ დროს ტექსტი ―გაივლის შენში‖ და ამიტომ ზემოხსენებული ჩვევები 

შეითვისება გაცილებით უკეთესად, ვიდრე ამავე სტატიების კითხვისას. 

სავარჯოშოები გადაწერაში რეკომენდირებულია  აკეთონ მოწიფულმა 

პროფესიონალებმაც არა ნაკლებ კვირაში ერთხელ. ეს უნდა შედარდეს 

რეგულარულ სიარულს სპორტდარბაზში ფორმის შესანარჩუნებლად. 

  10. შეადგინეთ კარტოთეკა თემების მიხედვით.  იმ სფეროში, რომელშიც თქვენ 

სპეციალიზდებით, რეკომენდირებულია შეარჩიოთ რამდენიმე საკვანძო თემა და 

შემდეგ მიზანმიმართულად აიღოთ და დაალაგოთ ინფორმაცია თითოეული 

მათგანისათვის. მით უმეტეს, რომ კომპიუტერი შესაძლებლობას იძლევა გაკეთდეს 

ეს ელექტრონული სახით და თქვენთვის საკმარისი იქნება  სტატიების კოპირება 

განსაზღვრულ პაკეტებში და არ დაგჭირდეთ ქაღალდის გაზეთებიდან და 

ჟურნალებიდან ამოჭრა, ამავე საქაღალდეებში უნდა მოთავსდეს საკუთარი 

დაკვირვებები  და გაშიფრული საუბრები მოვლენების მონაწილეებსა და 

ექსპერტებთან. მაგალითად, საქაღალდეში ,,ნარკომანია~ ,,წავა~ პოლიციური 

სტატისტიკა მხილებულ ნარკომოვაჭრეებზე, ექიმების განმარტებები ნარკომანიის 

პროფილაქტიკის შესახებ, ჟურნალისტის ნაკომანებთან საუბრების სტენოგრამები 

და საკუთარი შთაბეჭდილებები ამ საუბრებიდან. საქაღალდეში რომელიმე პარტიის 

დასახელებით, ჩაიდება მისი ლიდერების გამონათქვამები, მისი შედეგები 

არჩევნებზე და სკანდალები, რომლებიც დაკავშირებულია ამ პარტიასთან. შემდეგ, 

როცა თქვენ დაგჭირდებათ სტატიის დაწერა მოცემულ თემაზე, შეგროვილი 

ინფორმაცია მოახდენს ,,კუმულიაციურ‖ ეფექტს, მოგცემთ შესაძლებლობას, 
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გააშუქოთ მოვლენა მრავალმხრივ და მიიღოთ სწორედ ის ისტორის-მაქსიმუმი, 

რომელზეც ლაპარაკი იყო ზემოთ. იმ დროს, როცა თქვენი კონკურენტები 

შეაგროვებენ ინფორმაციას ,,ნულიდან~, თქვენ შეძლებთ, გაამახვილოთ ყურადღება 

მხოლოდ მიმდინარე მოვლენაზე, რადგანაც ინფორმაცია, რომელიც მათ 

მნიშვნელობას ხაზს უსვამს, თქვენ უკვე გექნებათ.  

და მოცემული თემის დასასრულს-რამდენიმე ზოგადი რეკომენდაცია: ჯერ ერთი 

სამუშაო ადგილის არჩევაზე. აქ წესი ძალიან მარტივია:უნდა წახვიდე იმ 

გამოცემაში, რომელიც პირადად თქვენთვის საკითხავად საინტერესოა. საქმე ისაა, 

რომ ნებისმიერი გამოცემაა-ეს არის თავისებური შეხედულება სამყაროზე, 

თავისებური ფილტრი, როლის დახმარებითაც ზოგიერთი მოვლენა იმსახურებს 

ყურადღებას, ხოლო სხვა რჩება როგორც არასაჭირო და მაქსიმალური ეფექტურობა 

ჟურნალისტის მუშაობაში მიიღწევა იქ, სადაც რედაქციის და ჟურნალისტის 

ფილტრები ეთხვევა. თუ თქვენთვის ერთია საინტერესო, ხოლო რედაქციისათვის-

მეორე, მაშინ ინფორმაციის მოპოვება მოგიწევთ თქვენი თავის მიღმა და თქვენ 

რეალიზებას ვერ შელებთ. მაგალითად, თუ ჟურნალისტს აინტერესებს ორი ქვეყნის 

პრეზიდენტის მოლაპარაკების დეტალები, ხოლო  გაზეთის რედაქციას-

პრეზიდენტების მეუღლეების ჩაცმულობა და კერძები, რომლებიც ბანკეტზე 

მიართვეს, ამ ჟურნალისტისა და ამ რედაქციის მუშაობა ნაკლებად იქნება 

ნაყოფიერი. 

 მეორე, უნდა იცხოვრო იმით, რასაც წერ, არ შეიძლება მოეკიდო ჟურნალისტიკას 

პრინციპით ,,გამოვრთე დაზგა და დავივიწყე~. საჭიროა შესაძლებლობის 

ფარგლებში, რაც შეიძლება მეტად უნდა იყო იქ, სადაც იკრიბებიან თქვენი 

ნიუსმეიკერები, მაგრამ ყველაზე მთავარია-მუდმივად იფიქროთ იმაზე, თუ რა 

ხდება იმ სფეროში, რომელსაც აღწერთ. ატრიალოთ თავში მოვლენების შემდგომი 

განვითარების ვარიანტები, ეცადოთ გაიგოთ მოქმედი პირების მოტივები. ასეთი 

მიდგომის წყალობით სამუშაოს მიმართ გარკვეულ მომენტში ჟურნალისტი  

შეამჩნევს იმ ასპექტებს, რაც ხდება და რომლებიც მისი კოლეგების ყურადღების  

მიღმა დარჩა, ყველაზე სწრაფად დაიჭერს მოვლენების ფარულ აზრს და 

შესთავაზებს პუბლიკას მომხდარის ისეთ ვერსიებს, რომლებიც სხვამ ვერავინ  

მოიფიქრა. 
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ათი კრიტერიუმი ჟურნალისტის პროფესიული დონის შეფასებისათვის. 

1. სტატიის დაწერის სისწრაფე 

2. ,,ჩავარდნილი~ მასალების რაოდენობა 

3. მოცემული ჟურნალისტისთვის ტექსტების რედაქტირების აუცილებელი 

დრო და შეტანილი ჩასწორებების რაოდენობა 

4. დედლაინების   დაცვა 

5. შემოთავაზებული თემების სიღრმე 

6. კონტაქტების სიფართოვე 

7. ,,გაწოვის~ რაოდენობა 

8. ,,წამყვანი~ მასალების რაოდენობა 

9. უშეცდომობა სტატიებში 

10.  რთული ტექსტების წერის ცოდნა 

ათი რეკომენდაცია მუშაობის ეფექტურობის გადიდებისათვის   

1. არ გვეშინოდეს დაწერის 

2. დაიწყეთ ტექსტის წერა, უკვე ინფორმაციის შეგროვების პროცესშივე 

3. შეთხზეთ  სტატია უკვე რედაქციაში მიმავალ გზაზე 

4. გამოჰყავით ისტორია-მინიმუმი და ისტორია მაქსიმუმი  

5. ნუ ისარგებლებთ საკუთარი   მეხსიერებით  (ტვინით) 

6. დაადგინეთ თქვენთვის დამატებითი დედლაინები 

7. შეადგინეთ ჰიპოთეზები კომენტატორებისათვის 

8. იკითხეთ ერთმანეთის ტექსტები 

9. იკითხეთ და გადაიწერეთ უკეთესი კჟურნალისტების სტატიები 

10. შეადგინეთ კართოტეკა თემების მიხედვით  (თაგმანი) 
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                                                       VI   ლექცია  

                   

               სპეციალიზებული  წერა ჟურნალისტიკაში   

 როგორ გახდე კარგი რეპორტიორი, რომელიც წერს ეკონომიკაზე? თუმცაღა არ 

არსებობს ერთადერთი საიმედო საშუალება. ერთნი, მიუხედავად იმისა, რომ არც კი 

აქვთ სპეციალური ეკონომიკური განათლება, ხდებიან შესანიშნავი ბიზნეს-

რეპორტიორები ან რედაქტორები, იმ დროს, როცა სხვები, რომლებმაც წლები 

დახარჯეს საგნის შესასწავლად, არ ფლობენ ჟურნალისტურ ოსტატობას და 

სიტუაციის ხედვას.  

      * რა არის სპეციალიზაცია და როგორ ვიმუშაოთ ვიწრო დარგში? 

      * როგორ მოვნახოთ თემები სტატიისთვის?  

      * როდის ავიღოთ ინტერვიუ და როგორ ველაპარაკოთ თანამოსაუბრეს?   

      * რა განსხვავებაა რეპორტაჟსა და ანალიზს შორის?  

      * როგორ ვწეროთ უფრო საინტერესოდ და ეფექტურად? 

      საყურადღებოა ასევე შევნიშნოთ, რომ ჟურნალისტიკის ამერიკული სტილი 

რეპორტიორის მუშაობაში ეფუძნება ობიექტურობას, იმ დროს, როცა დასავლეთ 

ევროპის ჟურნალისტიკა ხშირად უშვებს რეპორტაჟში ან სტატიაში რაიმე 

თვალსაზრისის არსებობას. არ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ აუდიტორიისათვის 

ახალი ამბების მიწოდების ერთი ან მეორე მეთოდი უკეთესია ან უარესი, მაგრამ 

მოცემული წიგნის მკითხველმა მხედველობაში უნდა იქონიოს, რომ მასში 

გადმოცემული მეთოდები ეფუძნება ამერიკულ მოდელს. 

ვაშინგტონში  ,,დეტროიტ ფრიი პრესის―    კორესპონდენტი   დევიდ ევერეტი 

აღნიშნავს:  

   სპეციალიზაცია, რა არის ეს?  

 დასავლეთის ჟურნალისტიკაში სფეროს, რომელზეც პასუხს აგებენ, ან რომელშიც 

სპეციალიზირდება ჟურნალისტი, ეწოდება   სპეციალიზაცია, 
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 პროფესიონალმა ჟურნალისტმა ყოველთვის იცის, თუ რა ხდება მისი 

სპეციალიზაციის სფეროში. 

  სპეციალიზაცია- ეს ისაა, რაზეც წერენ ჟურნალისტები დღიდან დღემდე. 

პრაქტიკულად, ნებისმიერ გაზეთში არის დანაყოფები კრიმინალსა და 

პოლიტიკაზე. შეიძლება იყოს თემები, რომლებიც ეძღვნება რელიგიას, სპორტს ან 

ფილმების მიმოხილვას. ზოგჯერ გვხვდება თემები, რომლებიც ეძღვნება 

მაგალითად, მოზარდების ბოლო მოდას ან დემოგრაფიის პრობლემებს და ა.შ. 

  რატომაა სპეციალიზაცია სასარგებლო. 

     სპეციალიზაცია კარგია იმით, რომ პრობლემების ფართო წრე, რომელიც 

აინტერესებს პუბლიკას, ისწავლება დღიდან დღემდე. ამასთანავე, “ექსკლუზიური” 

სტატიებისა და ახალი ამბების (რომლებიც სხვას არავის აქვს) უმრავლესობა იწერება 

სწორედ იმ რეპორტიორების მიერ, რომლებიც სპეცილიზირებულნი არიან ამა თუ 

იმ თემაზე. ასეთი სტატიების უმეტესობის საიდუმლო მარტივია: ,,მგელს ფეხები 

კვებავს~. წარმატებული რეპორტიორები აქცევენ ყურადღებას თავიანთი 

სპეციალიზაციის ყველა მხარეს. ისინი მუდმივად ხვდებიან და ესაუბრებიან 

“ნიუსმეიკერებს”, ანუ თავიანთ შემატყობინებლებს, ინფორმაციის წყაროებს, მათ 

სპეციალიზაციის სფეროში. კარგი რეპორტიორები მუდმივად ეჯახებიან თავიანთ 

გზაზე რაღაც საიტერესოს. ისინი კი, ვისაც არ უნდათ “ფეხებით მუშაობა”, 

ვერასდროს  ხდებიან კარგი რეპორტიორები და თავიანთ კარიერას ამთავრებენ 

რედაქციის კარებს მიღმა. 

  ჯანსაღი სკეპტიციზმი 

     რამდენი რეპორტიორიცაა,    სპეციალიზაციის  კუთხით  მუშაობის იმდენივე 

საშუალებაა. მაგრამ არსებობს ერთი კარგი წესი: ესაუბრეთ ადამიანების, რაც 

შეიძლება მეტ რაოდენობას. ესაუბრეთ ყველას: ქვეყნის პრეზიდენტსაც და უბრალო 

მეეზოვესაც _ ყველას აქვს ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება გამოადგეს 

რეპორტიორს. რეპორტიორები მოვალენი არიან ესაუბრონ ოფიციალურ პირებს 

იმდენად ხშირად და გულახდილად, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, რადგანაც 

საკმაოდ ხშირად ახალი ამბების უმრავლესობას საფუძვლად უდევს ოფიციალური 

განცხადებები. თუმცაღა რეპორტიორი ასევე მოვალეა იპოვოს სხვა წყარო, 
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რომელსაც შეუძლია მოგვცეს დამატებითი ინფორმაცია საინტერესო საკითხზე. 

ოღონდაც პრესრელიზი თქვენ შეძლება მოგეჩვენოთ თქვენი სტატიის 

უმნიშვნელოვანეს ნაწილად, თუმცა, სინამდვილეში, ეს მხოლოდ არის გასაგზავნი 

წერტილი ინფორმაციის მოსაძებნად. 

  ოფიციალური წყაროები უეჭველად სასარგებლოა, რამდენადაც გვაძლევენ შეხების 

შესაძლებლობას  უმაღლეს ჩინოვნიკებთან, თქვენი სპეციალიზაციის სფეროში. 

მაგრამ მათ აქვთ დასაკარგი იმ შემთხვევაში, თუ მათი უფროსი პრესაში ცუდად 

გამოჩნდება. ეს ნიშნავს, რომ მათი ინფორმაცია უფრო ხშირად არის მიკერძოებული 

და არასრული. მოქნილი რეპორტიორი არ ენდობა ეგრეთ წოდებულ “ექსპერტებს”, 

რომლებიც “უხსნიან~, თუ მათმა ბოსმა ასე წარმატებით რატომ ჩაატარა 

ტელედებატები (სადაც სინამდვილეში ის დამარცხდა), ან რატომ არის არც ისე ცუდი 

ქალაქის ბიუჯეტის უზარმაზარი დეფიციტი, როგორც ჩანს. 

   სკეპსისის ჯანსაღი წილის გარეშე რეპორტიორი დაკარგავს მკითხველების ნდობას 

და რაც ასევე არ არის უმნიშვნელო--ინფორმაციის წყაროებს. 

    კარგი ჟურნალისტი ყოველთვის გრძნობს, როცა ინფორმაციის წყარო ალამაზებს 

სინამდვილეს. მაგალითად, რომელიღაც ფირმა ამტკიცებს, რომ მათთვის ბრუნვა 1 

მილიონი დოლარი წარმოადგენს მუშაობის შესანიშნავ შედეგს. თუმცა თუ 

ჟურნალისტი გაიხსენებს, რომ გასულ წელს მოცემული ფირმის ბრუნვა იყო ორჯერ 

მეტი, მივა დასკვნამდე, რომ ფირმის მოგება შემცირდა 50%-ით შარშანდელ წელთან 

შედარებით. ან შეიძლება ბანკმა განაცხადოს, რომ გასული წლის განმავლობაში მისი 

კაპიტალი გაიზარდა 200 პროცენტით. ახალბედისთვის ეს ჟღერს გამაოგნებლად. 

მაგრამ გამოცდილი საბანკო რეპორტიორისთვის სრულიად ნათელია, რომ მსგავსი 

გრიგალური ზრდა შეიძლება ნიშნავდეს, რომ ბანკს აქვს პრობლემები. 

       ნებისმიერი ჟურნალისტი, რომელიც აღმოაჩენს, რომ ოფიციალური პირი 

ალამაზებს სინამდვილეს, ან კიდევაც იტყუება, მოვალეა კვლავ შეხვდეს მას და 

მკაცრად და მედგრად მოთხოვოს, რომ მან პასუხი აგოს დეზინფორმაციაზე. 

ოფიციალური პირების უმეტესობა, რომლებიც გამოიჭირეთ შეცდომაში ან 

ტყუილში, სხვა დროს თქვენ და თქვენს პროფესიონალიზმს მოეკიდებიან სათანადო 

პატივისცემით და აღარ ეცდებიან თქვენს დეზინფორმირებას.  
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       ინფორმაციის წყაროები—არ არის დასაბეჭდი. 

      ყოველთვის ძნელია დავაჯეროთ ადამიანი, რომ ისაუბროს “დასაბეჭდად”, ანუ 

მივუთითოთ მისი სახელი ციტირებისას. შეიძლება ადამიანს მართლაც ჰქონდეს 

ღირებული ინფორმაცია და მზად იყოს წარმოგვიდგინოს ის, მაგრამ მხოლოდ მისი 

სახელის არ ხსენებისას, რადგანაც ხშირად ადამიანებს არ უყვართ ნათქვამზე 

პასუხისგება და ამ დროს სასურველია ჯანსაღი სკეპტიციზმის ნაწილი. ერთი მხრივ 

წყაროს შეიძლება ჰქონდეს კანონიერი საფუძვლები იმისათვის, რომ არ 

გამოაქვეყნოს თავისი სახელი, მაგალითად, უფრთხოდეს შურისძიებას უფროსების 

ან ხელისუფლებისაგან. მეორე მხრივ, წყარო შეიძლება ეცადოს დასწამოს ცილი 

თავის კოლეგებს ან კომპანიის ხელმძღვანელობას. 

       ამერიკელი ჟურნალისტებისათვის მყარ წესს, რომელიც ძნელი დასაცავია, 

წარმოადგენს ტაბუ “ბრმა” ციტატების გამოყენებაზე, ანუ ხელმოწერის გარეშე. ეს 

სწორედ ის სფეროა, სადაც ჟურნალისტმა უნდა გამოიჩინოს ალღო და თითეულ 

შემთხვევას მოეკიდოს არაჩვეულებრივი სიფრთხილით. თქვენ, რა თქმა უნდა, არ 

გსურთ ინფორმაციის დამსახურებული წყაროს მიერ მოცემული ინფორმაცია 

უგულებელყოთ მხოლოდ იმიტომ, რომ ის წინააღმდეგია მისი სახელის დაბეჭდვის. 

მაგრამ თქვენ მოვალე ხართ გადაამოწმოთ ინფორმაცია დაბეჭდვამდე. 

      არ დაივიწყოთ დაუკმაყოფილებელ მუშაკებთან საუბრის მნიშვნელობა, მათთან 

ვინც ჯერ კიდევ მუშაობს ან კიდევ გათავისუფლდა კომპანიიდან ან სამთავრობო 

ორგანიზაციიდან. მაგრამ გახსოვდეთ, რომ მათ ინფორმაციას უნდა მოეპყროთ 

სკეპტიციზმით, რადგან ადამიანები ხშირად იწვიან შურისძიების სურვილით. 

უბრალოდ გადაამოწმეთ მათი ინფორმაცია სხვა წყაროებთან და მაშინ თქვენ 

შეძლებთ გამოჰყოთ ნამდვილად ღირებული ინფორმაცია მიკერძოებულისა და 

დამახინჯებულისაგან.   

  წყაროსადმი ერთგულება—სახიფათო თამაშია 

   თუ თქვენ მუშაობთ რეპორტიორად განსაზღვრული სპეციალიზაციით__ ხშირად 

თითქოსდა ბაგირზე დადიხართ. ისეც ხდება, რომ თქვენმა სტატიამ შეიძლება 

გაანაწყენოს თქვენი ინფორმატორი. ხოლო ხვალ ის შეიძლება კვლავ დაგჭირდეთ. 

შეიძლება მოხდეს, რომ ზოგიერთმა წყარომ უარი თქვას თქვენთან ლაპარაკზე. ამ 
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შემთხვევაში გამოსავალი ერთია__ ეცადოთ აღადგინოთ ურთიერთობა და 

მოძებნოთ ინფორმაციის ახალი წყაროები. მაგრამ ბოდიში არასოდეს უნდა 

მოიხადოთ მართალ და ზუსტ სტატიაზე. პირიქით, თქვენ უნდა აგრძნობინოთ 

ინფორმაციის წყაროებს, რომ თქვენი უპირველესი მოვალეობა მათი დაცვა კი არ 

არის არამედ პატიოსანი, ობიექტური, გადამოწმებული ახალი ამბებისა და 

სტატიების პუბლიკაცია. 

    გახდით ექსპერტი 

    ვიწრო სპეციალიზაციის რეპორტიორი უნდა გახდეს ექსპერტი იმ სფეროში, 

რომელზეც ის წერს. იდეალში რეპორტიორი უნდა ლაპარაკობდეს თანაბრად, ან 

თითქმის თანაბრად ამ სფეროში აღიარებულ სპეციალისტთან. მაგალითად, 

ავიაკომპანიები იღებენ ყველაზე უფრო დიდ მოგებას წლის ბოლო კვარტალში, როცა 

მგზავრები მიემართებიან დღესასწაულებზე. ხოლო ყველაზე მცირე მოგებას__ წლის 

პირველ კვარტალში. და თუ ავიაკომპანიის პრეზიდენტი ამბობს, რომ ბოლო 

კვარტალში მისმა ავიაკომპანიამ მიიღო მცირე მოგება, ხოლო მომავალი წლის 

პირველ კვარტალში განზრახული აქვს გააუმჯობესოს თავის მატერიალური 

მდგომარეობა,__ გამოცდილი რეპორტიორი მიხვდება, რომ ეს სრული აბსურდია და 

დააყრის პრეზიდენტს არასასიამოვნო შეკითხვებს. 

           რჩევები 

       ყოველდღე დაურეკეთ ინფორმაციის ოთხ წყაროს. ეს შეიძლება ყოველდღე ერთი 

და იგივე წყაროები იყოს. მართლაც, ერთი და იმავე ადამიანებს ყოველდღე რომ 

დაურეკოთ, ამან შეიძლება მოგვცეს საუკეთესო შედეგები სამუშაო ურთიერთობების 

განვითარების თვალსაზრისით. არ არის აუცილებელი დიდხანს საუბარი. 

უბრალოდ ჰკითხეთ : “ დღეს რაიმე საინტერესო ხდება? ამ კვირაში?” თუ 

შეგიძლიათ თქვენ ინფორმაციის წყაროს დაურეკეთ ერთი და იმავე დროს. თუ თქვენ 

რეკავთ რეგულარულად, თქვენი მოსაუბრეები ელოდებიან თქვენს ზარს. ისინი 

კიდევაც რომ არ იყვნენ განწყობილნი თქვენთან სალაპარაკოდ,, გამოიჩინეთ 

მიზანმიმართულება—დარეკეთ კიდევ და კიდევ, დატოვეთ შეტყობინება 

ავტომოპასუხეზე. დე, მათ გაიგონონ თქვენი ხმა ყოველ დღე : “ესაა რეპორტიორი ნ 

კარგი გაზეთიდან”. “გეთაყვა, დამირეკეთ მე”~ შეიძლება ერთ მშვენიერ დღეს მან 
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დაგირეკოთ. და თუ არა, ადამიანს ეცოდინება, რომ თქვენ ის გახსოვთ და აქცევთ მას 

ყურადღებას. ეს სასიამოვნოა. 

იყავით დაკვირვებული  

თითქოს ეს ისედაც ცხადია, მაგრამ ბევრი რეპორტიორი მიდის პრეს-

კონფერენციაზე, სხედან, ისმენენ და მიდიან. კარგი რეპორტიორი მიდის ადრე, ის 

ამჩნევს, ვინ ესწრება და ვინ არა. 

      როგორი მანქანით მოვიდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები ან კომპანიის 

ხელმძღვანელები (,,ჰონდას― წარმომადგენელი ,,მერსედესით― მოვიდა?!!) კარგი 

რეპორტიორი შეამჩნევს, თუ როგორ არიან ჩაცმული ოფიციალური პირები. 

როდესაც ვინმესგან ინტერვიუს იღებთ მის კაბინეტში, ირგვლივ მიმოიხედეთ. რა 

ჰკიდია კედლებზე? პრესტიჟული უნივერსიტეტის დიპლომი? მაგრამ, ნამდვილად 

დაამთავრა მან ეს უნივერსიტეტი? იფიქრეთ კითხვებზე მანამადე, სანამ თავი არ 

აგტკივდებათ. ნუ დაელოდებით სხვების კარნახს, თუ რაზე წეროთ. 

  წერის რჩევები  

წერეთ მკაფიოდ  გამოკვეთილი თვალსაზრისით 

 იყავით ობიექტური და მიუკერძოებელი, ან გააანალიზეთ და მხარი დაუჭირეთ  

რომელიმე ვარაუდს. ეს იმაზეა დამოკიდებული,  წერთ თქვენ ,,მკაცრ ახალ ამბავს~, 

თუ იმას, რასაც ჟურნალისტები უწოდებენ ,,ანალიზს~. 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჟურნალისტიკაში მიესალმებიან ნეიტრალურ, 

არაპირადულ, ობიექტურ და დაბალანსებულ (ანუ კონფლიქტის ყველა მხარის 

წარმოჩენილ თვალსაზრისს) სტილს. რეპორტიორის ვარაუდი არ უნდა იყოს 

სტატიაში. ევროპულ ჟურნალისტიკაში სტატიაში ჟურნალისტის ვარაუდი 

დაშვებულია. ითვლება, რომ ევროპელ ჟურნალისტს თავის სტატიაში სიტუაციას 

შეუძლია დაუმატოს თავისი ხედვა, კონტექსტი და იუმორიც კი. ყველა ქვეყნის 

ჟურნალისტისათვის საკვანძო საკითხია-რა უნდა იცოდეს თქვენმა მკითხველმა? 

იგულისხმება კი, რომ თითეული სიტყვა განმტკიცებული უნდა იყოს წყაროზე 

აპელირებით? ევროპელი მკითხველი ენდობა რეპორტიორს, რომელიც ამბობს, რომ 
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ეს მოხდა იმიტომ  და ამიტომ, იმ დროს როცა შეერთებულ შტატებში ასეთი 

ანალიზი უნდა ეყრდნობოდეს ექსპერტს ან კონკრეტულ ადამიანს. 

წერეთ მკაფიოდ და გასაგებად. ზუსტად უნდა იცოდეთ, რას ნიშნავს თითეული 

სიტყვა. სიტყვების უმრავლესობა ყოველდღიურ მეტყველებაში არასწორად 

გამოიყენება. არ ისარგებლოთ გრძელი, ე.წ. ჭკვიანური (დამრიგებლური) ფრაზებით, 

მხოლოდ იმიტომ, რომ რომ აჩვენოთ თქვენი ჭკუა. თუ იგივე აზრი შენარჩუნება 

შეიძლება  უბრალო და ნათელი ენით. მაგრამ მეორე მხრივ, ეცადეთ გამოიყენოთ 

ცოცხალი, ხატოვანი სიტყვები, ისეთი სიტყვებიც კი, რომლებიც ყოველდღიურ 

მეტყველებაში არც თუ ხშირად გამოიყენება., თუ ისინი ზუსტად აღწერენ 

მოვლენათა სურათს თქვენს სტატიაში 

გაუმხილეთ მკითხველებს ზოგიერთი საიდუმლო 

ჟურნალისტები ხშირად ცვლიან ერთმანეთთან ინფორმაციას, კერძო საუბრებში. 

ოღონდაც ეს ინფორმაცია ხშირად არ ხვდება პრესაში. რატომაც არ უნდა 

მივაწოდოთ  მკითხველებს ამ შინაურული ინფორმაციის მაწილი? თუ საინტერესოა 

ახალი ამბის განსჯა მეგობრულ წრეში, ეს შეიძლება საინტერესო იყოს 

მკითხველისათვისაც. აი,  ჟურნალისტური მუშაობის უბრალო,  მაგრამ ეფექტური 

ტესტი. უბრალოდ ჰკითხე შენს თავს: წავიკითხავდი მე ამ სტატიას, ჩემი დაწერილი 

რომ არ იყოს? იქნებოდა ის ჩემთვის საინტერესო, ღირდა კი მის წაკითხვაზე დროის 

დახარჯვა? და თუ პასუხია-არა, მოგიწევთ აიძულოთ თავი მოსინჯოთ კიდევ 

ერთხელ, ცოტა გადაწეროთ, შეაგროვოთ კიდევ რამდენიმე ფაქტი, უფრო ცოცხლად 

გადმოცეთ მასალა-ისე, რომ ბოლოს და ბოლოს  თქვენი სტატია მაქსიმალურად 

საინტერესო გახდება თქვენი მკითხველისათვის.                      

კომპანიის შესახებ ინფორმაცია მიიღეთ  მათი კონკურენტებისაგან. შეადგინეთ 

სიები. თავი აიძულეთ,  თქვენი სტატიისათვის შეადგინოთ სია 25 იდეისაგან.  

მაშინაც კი, თუ თქვენ არ გაქვთ პასუხები ყველა აღძრულ კითხვაზე, შეიძლება 

გამოვიდეს საკმაოდ კარგი სტატია 

შეადგინეთ არქივები 
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ის რეპორტიორი ან რედაქტორი, რომელსაც  აქვს კარგი არქივი, მუდამ 

უზრუნველყოფილი იქნება კარგი სამუშაოთი ნებისმიერ გაზეთში. ჟურნალისტები, 

როგორც წესი, ცუდად ორგანიზებულები არიან. ის ჟურნალისტი, რომელსაც 

შეუძლია,  წამებში, თავის არქივში მოძებნოს პასუხი რთულ შეკითხვაზე, ხშირად 

გამოიმუშავებს მეტს, ვიდრე სხვები. კარგი არქივი შეუფასებელია მომავალი 

სტატიების თემებისათვის. 
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                                     VII  ლექცია 

                       შემოქმედების ალგორითმი 

 

წერის პროცესი 

გამოიყენეთ ეს ხერხი, რათა ნათელყოთ წერის საიდუმლოებები. წერის პროცესის 

გეგმა შეიძლება დაგეხმაროთ სტატიაზე კონცენტირებისათვის.                            

როი პიტერ კლარკი , ავტორი წიგნისა ,,წერის 50 წესი― , იხსენებს : 1983 წელს 

დონალდ მურეიმ (Donald Murray)  დაფაზე დახაზა პატარა დიაგრამა, რომელმაც 

სამუდამოდ შეცვალა ჩემი წერისა და გადმოცემის ტექნიკა. ეს იყო წერის პროცესის 

მორიდებული გეგმა, თუ როგორ ჰქონდა მას ის წარმოდგენილი, ხუთი სიტყვა, 

რომლებიც აღწერდნენ სტატიის შექმნის ნაბიჯებს. რამდენადაც მე მახსოვს, ეს 

სიტყვები იყო: იდეა. შეკრება. ფოკუსი. შავი პირი. ნათლად.  

სხვა სიტყვებით: ავტორი შეიმუშავებს სტატიის იდეას, აგროვებს მონაცემებს 

არგუმენტირებისათვის, ერკვევა, თუ სახელდობრ, რის შესახებაა სტატია, მოხაზავს 

პირველ შავ ნაწერს და გადაამუშავებს ტექსტს, რომ ის იყოს უფრო მეტად ნათელი.                                                     

ამ მარტივმა როგორ შეცვალა  სქემამ ჩემი ცხოვრება?  მანამდე მეგონა, რომ დიდი 

ტექსტები—ჯადოქრის მიერ არის შექმნილი. როგორც მკითხველთა უმეტესობა, მე 

ვეცნობოდი მხოლოდ გამოქვეყნებულ და გაშალაშინებულ ტექსტებს. მე მეჭირა 

წიგნი, ვფურცლავდი, ვწონიდი ხელით, აღფრთოვანებული ვიყავი დიზაინით და 

გაოცებული სრულფასოვნებით. ეს იყო სასწაული, ჯადოქრების, იმ ადამიანების 

ნამუშევარი, რომლებიც ჩვენ არ გვგავდნენ―   

როგორც აღნიშნავს,   წერის პროცესის მოდელმა მურეიდან გახსნა ახალი გზა.  

მზა ტექსტი მკითხველს შეიძლება ეჩვენოს სასწაულად, მაგრამ ეს უხილავი 

პროცესის, რაციონალური ნაბიჯების სერიის, ხერხების კრებულის შედეგია. 

პოინტერის ინსტიტუტის პედაგოგები მუშაობენ მურეის მოდელით უკვე ოც წელზე 

მეტია, აკვირდებიან მას, აფართოებენ, უმარჯვებენ წერისა და რედაქტირების 

სხვადასხვა ამოცანებს.  
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აი, ერთი  ვერსია, კლარკის კომენტარებით:                                                                

მოყნოსვა: მე, ეს გადმოვიღე დონ ფრაისაგან. წინასწარ, სანამ ჩაეჭიდებით ამბის 

იდეას, თქვენ რაღაცას გრძნობთ ჰაერში. ჟურნალისტები ამას უწოდებენ “ყნოსვას 

ახალ ამბებზე”, მაგრამ ყველა კარგი მწერალი ფლობს ცნობისმოყვარეობას, ალღოს 

იმაზე, რომ გარშემო რაღაც ხდება, ჰაერში რაღაც ტრიალებს.  

გამოიკვლიეთ იდეები : ყველაზე მეტად აღფრთოვანებული ვარ იმ მწერლებით, 

რომლებიც განიხილავენ სამყაროს, როგორც სათავსოს  მოთხრობებისათვის. ისინი 

არიან მკვლევრები, მიყურადებულები გარე სამყაროსადმი, აერთებენ გარშემო 

გაფანტულ დეტალებს თხრობის მოხატულობაში. აარსებობს მწერლების მხოლოდ 

ორი ტიპი: ისინი, ვისაც აქვთ იდეები და ისინი, ვისაც აქვთ დავალებები.        

შეაგროვეთ მონაცემები : მე მომწონს ხალხური სიბრძნე იმის შესახებ, რომ 

ჟურნალისტები წერენ არა ხელებით, არამედ ფეხებით.   ფრენსის  კლაინსი (Francis 

X. Clines) გაზეთიდან “The New Yiork Times ამბობს, რომ ყოველთვის შეძლებს 

იპოვოს სტატია, როგორც კი გამოაღწევს ოფისიდან. მწერლები აგროვებენ სიტყვებს, 

სახეებს, დეტალებს, ფაქტებს, ციტატებს, დიალოგებს, საბუთებს, სცენებს, 

ექსპერტთა მოსაზრებებს, მოწმეთა ჩვენებებს, სტატისტიკას, ლუდების სახეობებს, 

სპორტული ავტომობილების ფერებს და მარკებს და, რაღა თქმა უნდა, ძაღლების 

სახელებს. 

    იპოვეთ  ფოკუსი: ჩიპ სკანლანისათვის(Chip Scanlan),  ყველაზე მთავარია—

ფოკუსი. იმის გასარკვევად, თუ რის შესახებაა სტატია სინამდვილეში, საჭიროა 

ფაქტების გულმოდგინედ შეგროვება, მონაცემების გაცრა, ექსპერიმენტირება და 

კრიტიკულად აზროვნება. სტატიის ფოკუსი შეიძლება გამოხატული იყოს ლიდში, 

დასკვნით აბზაცში, სათაურში ან ქვესათაურში, მთავარ აზრში, თეზისში, 

შეკითხვაში, რომელზედაც უპასუხებს სტატია, სამ პატარა სიტყვაში. 

ამოარჩიეთ უკეთესი: ძალიან დიდი განსხვავებაა ახალბედა და გამოცდილ 

ავტორებს  შორის. აახალბედები ხშირად გადმოარფქვევენ თავისი უბის წიგნაკების 

შიგთავსს მოთხრობაში ან სტატიაში. ღმერთო ჩემო, მე ეს დავწერე, ესე იგი, ეს 

,,წავა.~ვეტერანები იყენებენ ნაჭრებს, ზოგჯერ ეს ნახევარია, ზოგჯერ კი, იმის 

მეათედი, რაც იყო შეგროვილი. მაგრამ როგორ ავირჩიოთ, რა ჩავრთოთ, ხოლო 
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გაცილებით რთულია, თუ რა დავტოვოთ ,,ბორტს მიღმა~. ფოკუსი ლაზერის 

სხივივითაა. ეხმარება მწერალს, დაჭრას მასალა, რომელიც მაცდუნებელია, მაგრამ 

არაფერ ახალს არ იძლევა სტატიის მთავარი იდეისათვის. 

 გაითვალისწინეთ წესრიგი : სონეტს წერთ თუ ეპიკურ პოემას ? როგორ კითხვასაც 

სვამენ სტილისტები სტრანკი და ვაიტი (Srunk Et White):: თქვენ ჭიმავთ კარავს თუ 

აშენებთ ტაძარს? როგორია სამუშაოს მასშტაბი? რა ფორმას ქმნით? გგეგმის 

მიხედვით მუშაობისას ავტორი ღებულობს უპირატესობას__ მას შეუძლია 

ჩაბღუჯოს მასალის ზოგადი სტრუქტურა. ეს არ გულისხმობს მკაცრ სქემას. გეგმა 

გვეხმარება დასაწყისის, შუა ნაწილისა და დასასრულის შეგრძნებაში. 

 დაწერეთ შავად : ზოგიერთი ავტორი წერს მსუბუქად და თავისუფლად, ისინი 

ხვდებიან, რომ პირველი შავი პირი არასრულია, შემდეგ ისინი მას მრავალჯერ 

გადაამუშავებენ. სხვა ავტორები__მაგალითად, დევიდ ფინკელი მუშაობს 

პედანტურად, წინადადება წინადადებაზე, აბზაც_აბზაც, შავი ნაწერისა და 

რედაქტირებულის შეთავსებით. არც ერთი ამ მეთოდთაგანი არ არის იდეალური. 

შავი ნაწერი__ეს ნამდვილად  არის  მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გზის დასაწყისში, ეს 

ნაბიჯი გავლილი იქნება მით უფრო სწრაფად, რაც  უფრო მეტ მოსამზადებელ 

სამუშაოს შევასრულებთ.             

     გადაიკითხეთ და განმარტეთ:  ლიტერატორი ბალზაკი აკეთებს ტონობით 

შესწორებებს მზა კორექტურის მინდვრებზე. შეიძლება დანახვა, თუ ჰენრი ჯეიმსს 

როგორ აქვს გადახაზული 20 სტრიქონი 25 სტრიქონიანი გვერდიდან. ამ 

ავტორებისათვის წერა ნიშნავს, გადაწერას. კომპიუტერებმა წაგვართვეს ჩვენ 

შესაძლებლობა დავაკვირდეთ მწერლის ასეთ მუშაობას, მაგრამ ისინი ნებას 

გვაძლევენ თავიდან ავიცილოთ კოპირების ,,ჩლუნგი სამუშაო― და ნებას გვაძლევენ 

ვსრულყოთ ჩვენი სამუშაო სინათლის სხივის სისწრაფით. 

იყნოსეთ. დაზვერეთ. შეაგროვეთ. დააფოკუსეთ. ამოირჩიეთ. დაარანჟირეთ. 

დაარედაქტირეთ.  

არ იფიქროთ აღწერილ გეგმაზე, როგორც ხელსაწყოზე. იფიქრეთ მასზე, როგორც 

ხელსაწყოების თაროზე. კარგად ორგანიზებულ გარაჟში ბაღის ხელსაწყო ერთ 

კუთხეშია, ფუნჯი და საღებავები_ მეორეში, ხელსაწყოები ავტომობილისათვის 
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მესამეში, დამასუფთავებელი საშუალებები_ მეოთხეში. მსგავსი სახით, თითეული 

სიტყვათაგანი, რომელიც აღწერს წერის პროცესს, შეიცავს აზროვნებისა და წერის 

ტიპს თავისი ხერხებისა და ინსტრუმენტების სრული ნაკრებით. 

 კლარკის გამოცდილებით, ყუთში ,,ფოკუსის~ შესახებ მას უდევს  შეკითხვები, 

რომლებიც  შეიძლება დასვას მკითხველმა სტატიასთან მიმართებით. ყუთში 

,,წესრიგი~, იგი ინახავს  თხრობის ფორმებს_სახელწოდებით: _ქრონოლოგიური 

მოთხრობა და ოქროს მონეტები. 

 ყუთში ,,რედაქტურები~- უსარგებლო სიტყვების ამოსაჭრელი ხერხები ინახება. 

წერის პროცესის უბრალო გეგმა  არაერთხელ გამოგადგებათ. ის მოგცემთ თქვენ არა 

მარტო თავდაჯერებულობას, წერის პროცესზე მითების გაფანტვით. ის არა მარტო 

უზრუნველგყოფთ თქვენ ყუთებით, რომლებშიც შეინახავთ ხელსაწყოებს. გგეგმა 

დაგეხმარებათ  შეეხოთ პრობლემებს საკუთარ სტატიებში. ის მოგეხმარებათ თქვენ 

გააცნობიეროთ თქვენი ძლიერი და სუსტი მხარეები და დაგეხმარებათ იქონიოთ 

ლექსიკონი ჟურნალისტური ოსტატობის განსჯისათვის: ენა ენის შესახებ, რომელიც  

თქვენ აგიყვანთ ახალ დონეზე. 

    

პრაქტიკუმი 

 1. აიღეთ ვატმანი და დახატეთ მარკერით წერის პროცესის საკუთარი სქემა. 

გამოიყენეთ სიტყვები, ისრები, ნახატები, ყველაფერი, რაც დაგეხმარებათ 

ცნობიერების შემოქმედებითი მეთოდის სარკმლის გაღებაში. 

 2. ნახეთ ერთ-ერთი თქვენი ნაშრომი, რომელმაც ,,არ იმუშავა~.ზემოთ აღწერილი 

მოდელის გამოყენებით ეცადეთ განსაზღვროთ, პროცესის რომელი ნაწილი 

ამოვარდა? შეიძლება ინფორმაცია არ არის საკმარისად შეგროვილი, იყო სიძნელეები 

უკეთესის შერჩევაში?   

 3.  წერის პროცესის ჩვეული ნაბიჯების გამოყენებით შეადგინეთ თქვენთვის 

შეფასების სკალა. საკუთარი პორტფელიოს გადაფურცვლით დაუსვით თქვენ თავს 

ნიშანი თითეული კატეგორიის მიხედვით. თქვენ მოიფიქრეთ საკმარისი იდეები 

სტატიისათვის? თქვენი მუშაობა კარგად ორგანიზებულია? 
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 4. კატეგორიების გამოყენებით, რომლებიც ზემოთაა აღწერილი, ინტერვიუ 

ჩაუტარეთ კოლეგა_კალმოსანს წერის მისეულ პროცესზე. იპოვეთ შესაძლებლობა, 

ილაპარაკოთ წერის თქვენეულ მეთოდებზე. 

   გარდაქმნის ამ პროცესში :  

 ვინ გადაიქცევა პერსონაჟად. 

 რა გადაიქცევა მოქმედებად (რა მოხდა). 

  როდის გადაიქცევა ქრონოლოგიურად. 

 რატომ გადაიქცევა მოტივებად ან მიზეზად. 

 როგორ გადაიქცევა პროცესად (როგორ მოხდა ეს). 

   თქვენი, როგორც ავტორის,  ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა_ განსაზღვროთ, როდის 

წერთ მოთხრობას რეპორტაჟის საპირისპიროდ. მოთხრობა, ამტკიცებს ჯონ 

ფრანკლინი, მოითხოვს მოქმედებების აჩქარებას და შენელებას, სიუჟეტის 

დაბნეულობას, შინაგანი სამყაროს გაშიშვლებას და გახსნას. თომას  ვულფმა (Tom 

Wolf) მოახდინა იმის დემონსტრირება, თუ როგორ შეაერთოს ნამდვილი რეპორტაჟი 

ისეთ ლიტერატურულ ხერხებთან, როგორებიცაა: დეკორაციების დაყენება, 

ხასიათის დეტალების გახსნა, მომხიბლავი დიალოგები და მთხრობელის პოზიციის 

ცვლა. 

    თხრობა, ამბობენ მეცნიერები რობერტ შოლსი და რობერტ კელოგი (Robert Sholcs, 

Robert Kolleg), მოითხოვს ისტორიებს და მთხრობელს. განვიხილოთ შესავალი 

რეპორტაჟების სერიისათვის “უკანასკნელი შანსი~. ,,ძნელ~ მოზარდებზე გაზეთში 

“The Stur-Ledger of Newark―: “რონ ორი დაეშვა  სკამზე, ხანგრძლივად, ნელა 

ამოისუნთქა და ჰკითხა თავის თავს, თუ რას აკეთებს აქ. მე შემეძლო მქონოდა 

სუფთა სამუშაო ქალაქ გარეთ, გაიფიქრა მან და ხელები თავზე წაიჭირა. ამის 

ნაცვლად მან აირჩია ვალეი-კოლეჯის დირექტორად მუშაობა, ეს საგიჟეთი, 

რომელიც სავსეა გამცემი-მოზარდებით. ზოგი მათგანი აგრესიულია : ყველა ისინი 

,,ძნელები~ არიან. ახლა  ერთ-ერთი მათგანი დგას მის კარს უკან და წყევლის მას. 

მეორე დაემუქრა, რომ პირდაპირ ჰოლში მოწევს მარიხუანას. ვიღაცამ დაიღრიალა: 

“ფანჯარაში გაიხედეთ!”, ერთ-ერთი სტუდენტი ემზადებოდა მოპარული მანქანის 

გასაქროლებლად. 
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   “და ასეა ყოველ დღე”_ თქვა ორმა და დაისრისა საფეთქლები. ორს უყვარდა  

საკუთარი თავისათვის შეხსენება, რომ ის ლოცულობდა ამ სამუშაოსთვის. დღეს- 

2003-ის გამოსაშვები საღამოა. ორმა გაიფიქრა : “ღმერთმა მომცა, ახლა კი ვოცნებობ, 

რომ ის მან უკან წაიღოს”. 

ეს დასაწყისია ძალიან კარგი მოთხრობისა და მთხრობელი, რობინ ფიშერი (Robin 

Fisher) ეხმარება მკითხველს უპასუხოს კითვაზე : “რა ხდება ამ კოლეჯში, ასეთი 

დირექტორით და ასეთი სტუდენტებით ამ განსაკუთრებულ დღეს, გამოსაშვებ 

დღეს!” ფიშერი ხდება ჩვენი ყურები და თვალები. ავტორის მიერ შექმნილი 

ვირტუალური რეალობა უბიძგებს მკითხველს სიმპატიისაკენ, ყურადღებისაკენ 

კარგი ადამიანის მიმართ, რომელიც ცდილობს დაეხმაროს პრობლემურ მოზარდებს. 

  მოდით დავშალოთ ეს მონაკვეთი შემადგენლებად : 

   _ვინ_ ესაა, ბიბლიურ თემაზე მოაზროვნე პერსონაჟი, დირექტორი ორი. 

   ¬_რა, _ესაა, ის რაც ხდება გამოსაშვების დღეს. შეძლებენ კი დირექტორი და 

სტუდენტები გადაიტანონ ის, ყველაფრის მიუხედავად? 

   _სად_ესაა კოლეჯის კამპუსი, “საგიჟეთი”. 

   _როდის_ესაა ცხოვრებაში განსაკუთრებული, ,,გამოსაშვები~ დღე 

   _რატომ და როგორ_იხსნება შემდგომ  თხრობაში. რატომ ჯიუტობს დირექტორი? 

როგორ მუშაობს კოლეჯი? როგორ გადარჩება საიმისოდ,  რომ რეპორტაჟი 

გადაიქცეს მოთხრობად, რეპორტიორი მთხრობელად. 

    

პრაქტიკუმი 

  1.წაიკითხეთ სიახლეები, გაიაზრეთ განსხვავებები რეპორტაჟსა და მოთხრობას 

შორის. მოძებნეთ თხრობის გამოტოვებული შესაძლებლობები. იპოვეთ 

მაგალითები, სადაც ავტორი იყენებს თხრობის საშუალებებს. 

  2. გააკეთეთ იგივე თქვენს სამუშაო პროცესში. იპოვეთ მაგალითები, რომლის 

მიხედვითაც  მკითხველი თქვენ გადაგყავთ პირდაპირ მოქმედების ადგილას. ნახეთ, 

სად შეიძლებოდა თხრობის ხერხების გამოყენება.  
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  3. თხრობა დამოკიდებულია ისტორიაში დროსთან მიმართებაზე. 

 ახალი ამბების პრაქტიკაში გავრცელებული მოთხოვნაა დაიწეროს სიახლეები 

“ხუთ  W-ზე~ დაყრდნობით. წარმოქმნილია ინგლისური სიტყვების პირველი 

ასოებისაგან : Who-ვინ, What-რ ,  Where-სად, When-როდის , უმატებენ How -

როგორ (მთარგმნელის შენ.) 

 “ინფორმაცია”, როგორც ჟურნალისტიკის კატეგორია (მთარგმნელის შენ.) 

 შემოქმედების ალგორითმი - შემოკლების ხელოვნება 

      დაჭერით მსხვილად, შემდეგ წვრილად 

  ზუსტი და მწვავე ტექსტები ჩნდება მოხერხებული შემოკლებით. როცა ჩვენ 

ვლახავთ მწერლურ მიჯნას, ძალიან ადვილია საკუთარი სიტყვების შეყვარება. ეს 

სასიამოვნო შეგრძნებაა, მაგრამ მან შეიძლება მიგვიყვანოს ცუდ შედეგებამდე. თუ 

ჩვენ შეგვიყვარდა საკუთარი ციტატები, ხასიათები, ისტორიები, მეტაფორები, 

მათგან რომელიმეს მოკვლა შეუძლებელი მოგვჩვენება. მაგრამ ვალდებული ვართ, 

რომ მოვკლათ. 1914 წელს ინგლისელმა მწერალმა არტურ კვილერ კოუჩმა (Artur 

Quiller Couch ) ეს პირდაპირ დაწერა: ,, მოკალით შეყვარებულები~. 

  ასეთი შეუბრალებლობა განსაკუთრებით ადვილია ბოლოს, როცა შემოქმედებითი 

აღტკინება უნდა გავაგრძელოთ ფხიზელი შეფასებით. მკაცრი თვითდისციპლინა 

იძულებულს გვხდის ავწონოთ თითეული სიტყვა. 

,,ძლიერი პროზა-შეკუმშული პროზაა- წერდა უილიამ სტრანკი  (William Strunk ი.ბ. 

უატის (E.B. White)  მასწავლებელი. წინადადებაში არ უნდა იყოს ზედმეტი 

სიტყვები, აბზაცში-ზედმეტი წინადადებები, ისევე, როგორც ნახატზე არ არის 

ზედმეტი ხაზები, ხოლო ავტომობილს არ აქვს ზედმეტი დეტალები. ეს არ ნიშნავს,  

რომ მწერალმა უნდა წეროს მხოლოდ მოკლე წინადადებებით, ამ გაექცეს 

დაწვრილებით წერას და ახსენოს გმირები, მხოლოდ გაკვრით. ეს ნიშნავს, რომ 

ყოველი სიტყვა უნდა ატარებდეს აზრს. 

მაგრამ, ამას  როგორ მივაღწიოთ ? 
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დაიწყეთ მხვილი მონაკვეთების მოკვეცა. დონალდ მიურეის რჩევით, ,,სიმოკლე 

არის არჩევითობის შედეგი და არა შემოკლების”. ეს ნიშნავს მთელი ნაწილების 

გამეორებას. როცა, მაქსველ პერკინსი რედაქტორობდა თომას ვულფს, მას საქმე 

ჰქონდა ხელნაწერებთან, რომლებიც იწონიდნენ კილოგრამებს. სახელგანთქმულმა 

რედაქტორმა როგორღაც ურჩია მწერალს: ,,მე არ მეჩვენება, რომ წიგნი მეტისმეტია. 

უბრალოდ, ყველაფერი ზედმეტი უნდა ამოიჭრას, ბლოკი ბლოკზე და არა 

წინადადება წინადადებაზე~.  ვულფის აღწერილი ოთხგვერდიანი აბზაცი მან 

შეამოკლა ექვს სიტყვამდე: ,,ჰენრი, ყველაზე უფროსი ახლა იყო ოცდაათის~. 

    თუ თქვენი მიზანია-მიაღწიოთ შემოკლებასა და სიზუსტეს, დაიწყეთ დიდი 

ციტატების მოჭრით. მკვდარი ფოთლები შეიძლება მოგვიანებით ჩამოფერთხოთ. 

ამოჭერით ნებისმიერი აბზაცი, რომელიც არ ესადაგება სტატიის ცენტრალურ 

იდეას. ამოჭერით სუსტი ციტატები, მაგალითები ან სცენები, რათა გზა მისცეთ 

ძლიერებას. ამოჭერით ნებისმიერი აბზაცი, რომელიც თქვენ შექმენით 

რედაქტორის მოსატყუებლად. ნუ აიძულებთ რედაქტორს  დაჭრას ტექსტი, თქვენ 

უკეთესად იცით მასალა. აღნიშნეთ შესაძლო ჩასწორების ადგილები. უკვე ახლავე 

ხომ არ სჯობს მათი მოცილება? 

  თუ გაქვთ მასალის გადაკითხვის დრო, ამოჭერით ფრაზები, სიტყვები, 

მარცვლებიც კი. ასეთი რედაქტირების სანიმუშო მაგალითია  მეცნიერი უილიამ 

ზინსერი. (E.B. White) შეხედეთ ნაწყვეტს მისი წიგნიდან ,,კარგად წერა~. ზინსერი 

გვაცნობს, თუ როგორ მართავს ის თავისი წიგნის უკანასკნელ თავს: ,,თუმცა 

გვერდები გამოიყურება, როგორც პირველი მონახაზი, ისინი უკვე გადაიწერა და 

გადაიბეჭდა ოთხი-ხუთჯერ. ყოველი გადაკეთებისას მე ვცდლობ ტექსტი გავხადო 

უფრო გაჯერებული, ძლიერი და ზუსტი. თითეული იმ ელემენტის გამორიცხვით, 

რომელსაც სარგებლობა არ მოაქვს.  ამ ნამუშევარში ზისნერი წერს მკითხველის 

სიძნელეებზე: ,,ჩემი სიმპათიები მთლიანად მის მხარესაა. ის არც ისე ბრიყვია. თუ 

მკითხველი დაიბნა, ეს  სტატიის ავტორის ბრალია, რომელმაც არ მიმართა ის 

სწორი გზით~.  

  მოტანილი ნაწყვეტი ძალიან  მშრალია, მის მაგალითზე კარგად ჩანს, როგორ ,,ჭრის 

ქონს~ ავტორი. რედაქტირებისას ,,მთლიანად~ ექცევა დანის ქვეშ, როგორც ,,ის არც 
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ისე ბრიყვია~, როგორც ,,სტატიის~, როგორც ,,სწორი~ (ვაღიარებ, მე დავტოვებდი 

,,სწორ გზას”. ალიტერაციის გამო. მაგრამ ,,გზა~ უკვე შეიცავს მნიშვნელობას 

,,სწორი~) რედაქტირებული ნაწყვეტი ასე გამოიყურება: ,,ჩემი სიმპათიები 

მათკენაა. თუ მკითხველი დაიბნა, ეს ბრალია ავტორისა, რომელმაც არ უჩვენა მას 

გზა~, 

14 სიტყვა უკეთესად ,,მუშაობს~, ვიდრე 22 სიტყვა. 

აი, ამოჭრის კანდიდატები. ეძებეთ: 

1.ზმნიზედები, რომლებიც კუმშავენ ემოციებს, აზრს კი არ ცვლიან, მხოლოდ, 

მთლიანად, განსაკუთრებით, სრულად, ზუსტად. 

2. კონსტრუქციები თანდებულებით, რომლებიც იმეორებენ ადრე ნათქვამს: ,,ამ 

სტატიაში, ამ ისტორიაში, ამ ფილმში, ამ ქალაქში. 

3. ფრაზები, რომლებიც აღმოჩენდებიან ზმნებზე: მეჩვენება, რომ; ჰგავს, რომ; 

გამომდინარე იქნებოდა; სასურველი იქნებოდა; 

4. აქტიური არსებითი სახელები აქტიური ზმნების საფუძველზე: მსჯელობა 

ნაცვლად განსჯისა. 

5. გამეორებები: დახუთული, ტენიანი დილა 

პრაქტიკუმი: 

1.წაიკითხეთ ნაწყვეტი წიგნიდან ,,კარგად წერა~. შეისწავლეთ გასწორების ხასიათი. 

არის კი ლოგიკა გასწორებაში? კარნახი: მიაქციეთ ყურადღება ზმნიზედებს 

2. სხვა დროს დვდ-ზე ფილმების ნახვისას მიაქციეთ ყურადღება ამოჭრილ სცენებს 

(ჩვეულებრივ დამატებით მასალებში) რატომ მოაცილა ისინი რეჟისორმა 

მონტაჟისას? 

3. ეცადეთ ,,დაჭრათ― ერთ-ერთი გამოქვეყნებული სტატიათაგანი. შეუბრალებლად 

მოკვეცეთ დიდი ნაჭრები, შემდეგ პატარები. დაითვალეთ თუ რამდენი. სიტყვა 

ეკონომიური გახადეთ. ეს მთელის  რამდენი პროცენტია? 

 

განმარტებები: 
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როი პიტერ კლარკი (დაბ.1949 წელს) , ამერიკელი მწერალი-ჟურნალისტი, 

რედაქტორი, წერის პედაგოგი, რომელიც ასწავლის სტუდენტებს –ჟურნალისტებსა 

და მწერლებს.  პოინტერის მედიის კვლევის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი 

და პოინტერის მედიის კვლევის ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტი (პოინტერის 

ინსტიტუტი მდებარეობს ფლორიდის შტატში, ქალაქ სენტ-პიტერსბერგში. წიგნი 

,,წერის 50 ხერხი~ გამოიცა 2008 წელს და დიდი პოპულარობით სარგებლობს, 

როგორც აშშ-ში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. 

თომას კენერლი  "ტომ" ვულფი  დაიბადა 1931 წლის 2 მარტს) — ამერიკელი 

ჟურნალისტი და მწერალი, ამერიკულ ჟურნალისტიკაში მიმდინარეობა ,,ახალი 

ჟურნალიზმის~ ერთ-ერთი დამფუძნებელი. დაიბადა რიჩმონდში, (ვირჯინია) 

დაამთავრა ვაშინგტონისა და ლის უნივერსიტეტი (1951). დოქტორის ხარისხი 

იელის უნივერსიტეტში მიენიჭა ამერიკანისტიკის სპეციალობით (1957). 

მუშაობდა რეპორტიორად გაზეთებში "სპრინგფილდ იუნიონი", "ვაშინგტონ-

პოსტი", "ნიუ-იორკ ჰერალდ ტრიბიუნი", ასევე წერდა ჟურნალებისთვის "ნიუ-

იორკ მეგეზინი", "ესქუაირი" და "ჰარპერსი". 

ალიტერაცია  (ლათ.alliteratio) )  – ერთი და იგივე  მსგავსი თანხმოვანი ბგერების 

განმეორებაა სალექსო სტრიქონში. გამოსახვის პოეტური ხერხი, ემოციური 

ზეგავლენის საშუალება, ბგერების მუსიკალური ორგანიზაციის ფორმა. ქმნის 

ლექსის კეთილხმოვანებას, სიტყვის შინაარსის აკუსტიკურ თვალსაჩინოებას. 

ბგერების გამეორება მაშინაა პოეტური, ესთეტიკური როცა მას თან ახლავს 

გამომსახველობითი ემოციური ძალა. ბგერების უაზრო, ფორმალისტური თამაში 

მოკლებულია მხატვრულ-ესთეტიკურ ღირებულებას. (მაგ. ,,ქარი ქრის, ქარი ქრის, 

ქარი ქარის“ (გალაკტიონი). 
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                                                     VIII  ლექცია 

                                  

                                 პროფესიული წერის   კატეგორიები 

                   

 თემა—  ფართო კატეგორიაა, რომელიც მოიცავს ყველანაირ სტატიას. ესენია 

დანაშაულებები, გარე სამყაროს პრობლემები, დიპლომატია, ეკონომიკა, კულტურა, 

პოლიტიკა და ა.შ. ჯორჯ ორუელის პერიფრაზირებით შეიძლება ითქვას, რომ 

თეორიულად ყველა თემა თანაბარია, მაგრამ ზოგიერთი თემა უფრო 

მნიშვნელოვანია, ვიდრე სხვა. დანაშაულის თემა, მაგალითად, უფრო ღირებულია, 

ვიდრე მოდა, რადგან აშკარად იწვევს უფრო მეტ ინტერესს. თითოეული ასეთი 

კატეგორია იყოფა ქვეგანყოფილებად: მაგალითად, `დანაშაულში~ შედის 

მკვლელობები, თაღლითობები, შეურაცხყოფები და ა.შ. აუდიტორიისათვის 

მთლიანობაში თითოეულს ამ ქვეგანყოფილებიდან აქვს თავისი ღირებულება, რაც, 

ჩვეულებრივ, ეფუძნება საზოგადოებისა თავისებურებას. აქ საქმეში ერთვება 

კონტექსტი (იხ. ქვემოთ). მაგალითად, გატაცებებს აქვთ უფრო მეტი ღირებულება, 

როგორც ახალ ამბებს, ვიდრე შეურაცხყოფებს, რამდენადაც ის იშვიათი მოვლენაა.  

მოვლენა 

მოვლენის კონკრეტული ჯაჭვი თემის შიგნითაა — ამაშია სტატიის მთელი აზრი. 

ხოლო ძირითადი ღირებულება — მომხდარის იშვიათობა — არსებობს 

აუდიტორიისგან დამოუკიდებლად. იშვიათობა — იმის პირდაპირი და მკვეთრი 

შეფასებაა, თუ რამდენად არაჩვეულებრივია მოცემული კონკრეტული `მოვლენა~. 

მოვლენის (უკმარის ოპერატულობასთან ერთად) არასაკმარისი `იშვიათობა~ — იმის 

ძირითადი მიზეზია, რომ სტატიას უარყოფენ. 

`მოვლენა~ თავის თავში მოიცავს კიდევ სამ ელემენტს: 

ა. წყარო. `მოვლენის~ ღირებულება ნაწილობრივ დამოკიდებულია წყაროზე, 

რომელმაც მისცა ინფორმაცია, ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა თქვენ შეიძლება 

გითხრათ, რომ პრეზიდენტი მალე გადადგება, მაგრამ თუ თქვენ იმავეს გეტყვით 

თვითონ პრეზიდენტი ან ვინმე მისი უახლოესი გარემოცვიდან, მაშინ თქვენი მასალა 
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იქნება უფრო ღირებული. უკეთესია, თუ თქვენ აღმოაჩენთ, რომ ის მიდის  

თანამდებობიდან, თუმცა დუმს თავისი წასვლის ძირითად მიზეზზე, ხოლო თქვენ 

ის გაიგეთ და აცნობეთ მკითხველს. 

წყაროების პრობლემა დაწვრილებით განხილული იქნება ქვემოთ. აქ კი 

აუცილებელია აღინიშნოს ყველაზე მთავარი: ყველა წყაროს აქვს თავისი რეზონი. 

გამოარკვიეთ, რომელი. ამან შეიძლება იმოქმედოს სიუჟეტის სიმყარესა და ასახულ 

ჭეშმარიტებაზეც. ის ფაქტი, რომ ვიღაცას უნდა,  თქვენ რაღაც გითხრათ, ჯერ კიდევ 

არ ხდის ამ `რაღაცას~ ახალ ამბად. უფრო სარწმუნოა, რომ გააკეთებთ კარგ 

საინფორმაციო სიუჟეტს, თუ გაირკვევა, რომ ვიღაც ცდილობს ინფორმაციის 

შეკავებას. 

ბ. გაცნობიერება. საკითხი აქ მდგომარეობს იმაში, გაცნობიერდება თუ არა ბევრი 

ადამიანი თქვენთვის საინტერესო მოვლენის განვითარებით. ყველაზე მაღალი 

ღირებულება აქვთ იმ სტატიებს, სადაც პირველად აუწყებენ მოვლენებზე, რომელიც 

ცნობილია მხოლოდ წყაროსათვის (და, შეიძლება, კიდევ მისი კოლეგებისათვის და 

განსაზღვრულია ვიწრო წრისათვის). ყველაზე დაბალი ღირებულება აქვთ 

სიუჟეტებს, რომლებიც უკვე მოხვდნენ ზოგადი მხედველობის არეში, რომელთა 

შესახებაც აუწყეს ტელევიზიით, რადიოთი ან სხვა გაზეთით. 

გ. დრო. ახალი ამბები ღვინისაგან განსხვავებით, დროთა განმავლობაში არ 

უმჯობესდებიან. თუმცაღა თავისთავად დრო — არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ფაქტორთაგანი, თუ თქვენ გაიგეთ დიდ მოვლენაზე, მისი მოხდენიდან სამი კვირის 

შემდეგ, განმსაზღვრელი ფაქტორი იქნება არა დროის შუალედი, არამედ 

ადამიანების რაოდენობა, რომლებმაც უკვე იციან ამ მოვლენის შესახებ. თუ მოვლენა 

ჯერ კიდევ არ გამხდარა საერთო მონაპოვარი, სამკვირიანი შუალედი უმნიშვნელოდ 

შეამცირებს ამ ახალი ამბის ინფორმაციულ ღირებულებას. 

 

მკითხველები 

ეს არის პირველი ფაქტორი მათ შორის, რაც არ უკავშირდება პირდაპირ სტატიის 

კონკრეტულ დეტალებს. აუდიტორია შეიძლება იყოს ფართო ან სპეციალური, 
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მაგრამ მთავარია, გავიგოთ მის შესახებ, რაც შეიძლება მეტი. ამის გარეშე თქვენ ვერ 

იმსჯელებთ მის ინტერესებსა და გემოვნებაზე, ხოლო ეს საჭიროა, რათა მიეცეს 

შეფასება თემას და მოვლენას. სხვაგვარად, ეს იგივეა, რომ წაუკითხოთ ლექცია ბნელ 

ოთახში თქვენთვის უცნობი ადამიანების ჯგუფს. 

მაგრამ, თქვენმა ცოდნამ, მკითხველების შესახებ, უნდა მოგცეთ მხოლოდ ზოგადი 

გეზი მსჯელობისათვის, არ მოახდინოს მათზე გავლენა წუთიერად და 

წვრილმანებით. იმ დღიდან, როცა თქვენ ჩათვლით საინფორმაციო შეტყობინებას 

საქონლად, რომლის საბაზრო ღირებულებაში  შეიძლება შეცდეთ, —  თქვენ უკვე 

აღარ იქნებით ჟურნალისტი.  ზედმეტი გათამამება იმით, რომ თქვენ ხვდებით 

მკითხველის უპირატეს არჩევანს, შემოგიბრუნდებათ სიუჟეტების გაფილტვრად და 

მოცილებად, რაც უპირისპირდება მკითხველის გუმანს, ან სიუჟეტის `ზედმეტი~ 

ელემენტების კონტექსტის, ახსნის და წაბორძიკების ამოღებას. 

ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საზოგადოებრივი მითების განვითარება და 

მოსახერხებელი თეორიების გამოწვევა — ნაწილობრივ ამაში მდგომარეობს 

ჟურნალისტების მისია. თქვენ მას ვერ შეასრულებთ. თუ მეტისმეტად განიცდით 

მკითხველის რეაქციას და ძლიერ ცდილობთ მის შერბილებას, რაც დამთავრდება 

იმით, რომ თქვენს მიმართ ნდობა იმაზე მეტი არ ექნებათ, ვიდრე  აქვთ ნდობა  

შეყვარებულისა, რომელიც მხოლოდ იმას ამბობს, რისი გაგონებაც მისგან უნდათ. 

სწორედ ეს ჰქონდა მხედველობაში ინგლისელ სატირიკოსს მაიკლ ფრეინს, როცა 

აღწერა თავის `თუნუქის ადამიანში~ კომპიუტერი, რომელიც დაპროგრამებულია 

ყოველდღიური გაზეთების გამოშვებაზე. პროგრამას საფუძვლად ედო მკითხველთა 

გამოკითხვის შედეგები. ადამიანებს ეკითხებოდნენ, თუ რომელი სტატიები უფრო 

მოსწონთ, რამდენად ხშირად უნდათ წაკითხვა ამა თუ იმ მოვლენის შესახებ, 

რომელი დეტალები უფრო აინტერესებთ. უნდა აუწყონ თუ არა ავიაკატასტროფის 

შესახებ თვეში ერთხელ თუ უფრო ხშირად? ღირს თუ არა თვითმფრინავის 

ნამტვრევებში ბავშვის სათამაშოს პოვნა? თუ წერენ მკვლელობაზე, უნდა იყოს თუ 

არა მსხვერპლი პატარა გოგონა, ასაკიანი ქალბატონი თუ გაუთხოვარი ორსული 

ქალი? გვამი უნდა იყოს შიშველი, ტანსაცმელში თუ მხოლოდ თეთრეულში? 
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მსოფლიოში არსებობს მრავალი გამოცემა, რომელიც, არ ეყრდნობა გამოკითხვის 

შედეგებს, არამედ ეყრდნობა, უპირატესად, თავის საკუთარ წარმოდგენებს, 

მკითხველის მადაზე. აქვეყნებენ, რეპორტაჟებს, რომლებიც ძალიან ჰგავს იმათ, 

რომელსაც იძლეოდა ფრეინის  კომპიუტერი. 

 

კონტექსტი. 

კონტექსტი ეწოდება მდგომარეობას გაზეთის გავრცელების განსაზღვრულ 

არეალში, რომელიც დაკავშირებულია თემასა და მოვლენასთან და გვეხმარება 

შევაფასოთ მისი იშვიათობა. კონტექსტი — მიზეზია, რომელზედაც სტატიის 

საინფორმაციო ღირებულება ვარირებს (ვარირება-მოვლენის სახეცვლილება) 

მოვლენის ადგილთან დამოკიდებულებაში, კონტექსტი გვიხსნის, თუ 

ყოველდღიური ნორვეგიის სიღრმიდან მკითხველი რატომ აძლევს მკვლელობებზე 

ისტორიებს უფრო მეტ მნიშვნელობას, ვიდრე ნიუ-იორკის ბულვარული გაზეთი. 

პირველ შემთხვევაში ეს მოვლენა გამონაკლისია, მეორეში — შემთხვევა, რომელიც 

ხშირად მეორდება დღეში. ზოგჯერ ეს მუშაობს ერთი შეხედვით საწინააღმდეგოდ, 

ასე ხდება, როცა რაიმე მოვლენა ძალიან ხშირად ხდება. ყოველი ცალკეული 

შემთხვევა უმატებს ღირებულებას ასეთი შემთხვევების შეკრებას. ზოგჯერ 

კონტექსტი ფართოდაა ცნობილი, მაგრამ უფრო ხშირად, მოგვიწევს მისი გამორკვევა 

და ამრიგად, ის ხდება მოვლენის განუყოფელი ნაწილი, რომელსაც ეძღვნება სტატია. 

ასეთ შემთხვევაში კონტექსტი აუცილებელია. 

კონტექსტი აუცილებელია ასევე ჟურნალისტიკის ნეგატივიზმში ბრალდების 

შემთხვევაშიც, სენსაციებზე გამოდევნებისასაც და ცუდისადმი განსაკუთრებით 

დაინტერესებისას, მაგალითად, თუ იქ, სადაც თქვენ ცხოვრობთ, ადამიანებს, 

რომლებიც საავადმყოფოში ხვდებიან, ყოველთვის კარგად უვლიან და იჩენენ 

მზრუნველობას, მაშინ უეჭველად იქნება ახალი ამბავი- ადამიანის სიკვდილი 

ექიმის უყურადღებობის გამო, იმაზე რომ არაფერი ვთქვათ, რომ არ არის 

ჟურნალისტების საქმე ნეგატიურად ან პოზიტიურად ყოფნა. 
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რაკი შეგვექმნა წარმოდგენა ამ ძირითად ფაქტორებზე, ადვილია  მოვლენის 

ინფორმაციული ღირებულების წარმოდგენა. სტატიის არსის მოკლედ გადმოცემის 

შემთხვევაშიც. აი, რამდენიმე მაგალითი: 

ა. გაეროს ახალი სამშვიდობო ინიციატივა ბოსნიაში. 

ბ. მთავრობის აკრძალვა ყველა მარკის საზღვარგარეთული მანქანების იმპორტზე. 

გ. ცნობილი მსახიობი `საპნის ოპერებიდან~ იწყებს განქორწინებას. 

დ. მთავრობა აცხადებს, რომ გეგმავს არაყზე ბეგარის გადიდებას 200%-ით.. 

ე. ახალი კანონის პროექტს საავტორო უფლებებზე ძალუძს მიგვიყვანოს  

`პირატული ვიდეოს~ გაქრობამდე. 

ვ. პოლიტიკოსი ოპოზიციის ბანაკიდან ამზადებს პრეს-კონფერენციას და ,,დაღავს~ 

პრეზიდენტის საფინანსო პოლიტიკას. 

ზ. სხვა ოპოზიციონერი აგროვებს პრეს-კონფერენციას და აცხადებს, რომ, შეიძლება, 

წამოაყენოს თავისი კანდიდატურა საპრეზიდენტო არჩევნებზე. 

თ. სამი დღის განმავლობაში თქვენი ქალაქის ერთ-ერთ რაიონში ოთხი გოგონა 

გახდა სექსუალური მანიაკის მსხვერპლი. 

ი. მთავრობა გამოდის ახალი დიდი პროგრამით ჭუჭყიანი ქუჩების დასუფთავების 

შესახებ. 

ანუ თქვენი აზრით, რომელი სიუჟეტია უკეთესი? რომელ მათგანს მოათავსებდით 

პირველ ზოლში? 

რა თქმა უნდა, ამ სავარჯიშოს ვერ შეასრულებთ, თუ არ იცით, რომელ გაზეთზეა 

ლაპარაკი და ვინ კითხულობს მას. ამიტომ ეცადეთ პირველად შეასრულოთ ის 

დედაქალაქში ყველაზე უფრო პოპულარულ გაზეთში, ხოლო შემდეგ 

ბიზნესმენებისათვის წამყვან გამოცემაში   მრავალი წლის განმავლობაში ლონდონში  

სრულიად ეროვნულ გაზეთში მუშაობისას, მე მიწევდა სწორედ ასე ამერჩია 

ყველაზე საინტერესო სტატიები. მე შევიმუშავე ხერხების ცნობარი,  რომელიც 

მეხმარებოდა სტატიების ღირებულების განსაზღვრაში. მომყავს ისინი, თუმცაღა, 

როგორც ყველა ზოგად წესში, ამ შემთხვევაშიც შესაძლებელია გამონაკლისი. 
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1. რაც უფრო ძლიერია იმის ეფექტი, რაზედაც თქვენ წერთ, მით უკეთესია   სტატია. 

ახალი ამბავი, რომელიც აღელვებს ადამიანებს არაუმეტეს ერთი დღისა, 

ბუნებრივია, სუსტია იმაზე, რომელიც იპყრობს მათ გონებას ხანგრძლივად. 

2. სკალის ყველაზე ქვემოთ იმყოფებიან სტატიები იმის შესახებ, თუ რას ამბობს 

ხალხი, ანუ სტატიები იდეოლოგიურ კამათზე ან ახალ იდეებზე. ეს სტატიებია 

თანრიგიდან `სალაპარაკო~ — არაფერი  მომხდარა, მხოლოდ ვიღაცამ რაღაც თქვა. 

ასეთი სტატიების სათაურებიდან მოჩანს სიტყვები: `გვაფრთხილებს~, `მოითხოვს~ 

ან `მოგვიწოდებს~. აქ ჟურნალისტებს უსაფრთდება ორი ხაფანგი. რომელთა 

აცილებაც ძნელია. პირველი შეცდომაა — ჩავთვალოთ, რომ პოლიტიკოსმა თუ რამე 

თქვა, ჩვენ მოვალე ვართ ის გვირგვინებით შევამკოთ. ყოველ ჟურნალისტს უნდა 

ჰქონდეს თავის მაგიდაზე დაფა ლოზუნგით. `ისინი მხოლოდ პოლიტიკოსები 

არიან~. ის ფაქტი, რომ რომელიღაც შუახნის კაცმა მკაცრ პიჯაკში გადაწყვიტა 

გამოსულიყო სიტყვით ან განცხადებით, არ აქცევს მის სიტყვებს ახალ ამბად. 

სიტყვების და გამოსვლების უმეტესობა შეიცავს იმას, რასაც ველოდით. 

პოლიტიკოსების გამოსვლა ახალ ამბად მაშინ გადაიქცევა, როცა ისინი ლაპარაკობენ 

ხალხისთვის რაღაც მოულოდნელზე. რეფორმატორების ლიდერი, ლიბერალური 

პოლიტიკოსი, რომელიც კიცხავს რეფორმების ნელ მსვლელობას, არაფერ ახალს არ 

წარმოადგენს.  

მეორე ხაფანგი — ეგრეთ წოდებული ფსევდომოვლენები: პრეს-კონფერენციები, 

ინტერვიუები და მათი მსგავსი. პრეს-კონფერენციები, ზოგი ჟურნალისტის 

შეხედულების საწინააღმდეგოდ, არ გვევლინება საკმარის სიახლედ. მკაცრად რომ 

ვთქვათ, არაფერი არ მომხდარა. სამყარო ოდნავაც არ შეცვლილა. ერთადერთი რაც 

მოხდა —რომელიმე პოლიტიკოსმა ან ცნობილმა სახემ მოისურვეს რაღაც 

განცხადების გაკეთება, რომელიც ნაკარნახევია, როგორც წესი, საკუთარი 

მოტივებით, რომელთა შორის მთავარია — რეკლამა. მნიშვნელობა აქვს მხოლოდ 

მათი გამოსვლის შინაარსს. ყველა მსგავს ფსევდომოვლენას შეხედეთ სკეპტიკურად. 

3. შემდეგ, ახალი ამბების ღირებულების სკალაზე თავსდებიან სტატიები იმის 

შესახებ, თუ რა, ვისი სიტყვით, უნდა მოხდეს.  ეს სტატიები, რომლებიც მიძღვნილია 

მუქარისა ან მოქმედებისკენ მოწოდებისადმი. მსგავსი ქადაგებები პოლიტიკოსებს 
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ახასიათებთ (რაშიც მათ მხარს უჭერენ და ახალისებენ ზარმაცი ჟურნალისტები, 

რომლებიც თვლიან, რომ პრეს-კონფერენციაზე დასწრება უფრო მეტად პასუხობს 

მათი მუშაობის არსს, ვიდრე სირბილი ნამდვილი სიუჟეტების მოსაძებნად), მაგრამ 

ამ სტატიებს გააჩნიათ — უკიდურეს შემთხვევაში, ზოგჯერ  ერთი ღირსება: ცარიელ 

ყბედობასთან ერთად ისინი შეიძლება შეიცავდნენ კარგსაც-ნამდვილ ინფორმაციას. 

4. შემდეგ მოდიან სტატიები იმაზე, რომ ვიღაცის სიტყვებით, რაიმე ხდება ან ადრე 

მოხდა. ასეთებს მიეკუთვნებიან სტატიები გამოკვლევებსა და იმ ადამიანებზე, 

რომლებმაც მოახდინეს აღმოჩენა. მართალია, ერთბაშად არა, მაგრამ ოდესმე ეს 

შეიძლება გახდეს მოვლენა. 

5. სკალის ყველაზე ზემოთაა — სტატიები იმაზე, რაც ახლახან მოხდა. ესაა სტატიები 

უბედურ შემთხვევებზე, კატასტროფებზე, სასამართლო მოსმენებსა და ბევრ ახალ, 

რეალურ მოვლენებზე. 

6. ახალი ამბების ღირებულების შეფასების მნიშვნელოვანი ელემენტი — ესაა 

რაოდენობა მკითხველებისა, რომლებსაც სტატია ალბათ დააინტერესებს. 

 

 

 კომპოზიცია და აღწერა 

 

  

ყველაფერი, რაც თავად ავტორის სიამოვნებისთვის არის დაწერილი, 

აბსოლუტურად არაფერი ღირს. 

ბლეზ  პასკალი 

 

კარგი სტატიის შემადგენლობა არის სიწმინდის, ორგანიზებულობისა და 

ეფექტურობის საკითხი, საკითხი, თეორიულად, მარტივია. ეს მართლაც მარტივია, 

განსაკუთრებით უახლესი მოვლენების შესახებ სტატიებისთვის, რომელთა ზომა არ 

აღემატება 12 პუნქტს. მას შემდეგ რაც ყველაზე საინტერესო ინფორმაციას 

გამოაცხადებთ, დანარჩენი ინფორმაციის ასახვა  საერთოდ არ იქნება რთული. 

ასეთი სტატიებისთვის ხშირად რეკომენდებულია "ინვერსიული პირამიდის" 
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ტექნიკა - ფსევდოტექნიკური ფრაზა, რომელიც მიუთითებს მასალების 

ორგანიზების ელემენტარული პრინციპის დაცვაზე,  ინტერესისა და მნიშვნელობის 

მიხედვით.  

კომპოზიციის პრობლემები ჩნდება, როდესაც სტატია დიდია, არცთუ ისე 

განზომილებიანი, ან ორივე. ეს განსაკუთრებით ეხება სტატიებს, რომლებშიც არ 

გვხვდება მოვლენების ქრონოლოგიური თანმიმდევრობა. თუ ეს ასეა, მაშინ შიდა 

სტრუქტურა ხელს უწყობს სამუშაოს, ,,გადაიხუროს― სტატიის მასალის 

გადახურვისთანავე. მონახაზის სახით დაწერილი მოხსენება ასევე რთულია ამ 

თვალსაზრისით, რადგან ის ხშირად მრავალი  სხვადასხვა თემისა და სტრიქონისგან 

შედგება. ზოგი ნაწილი სტრუქტურაში  ჯდებ., ზოგი კი, ერთი შეხედვით, საერთოდ 

არ ჯდება. 

კომპოზიციის პრობლემები, ძირითადად, ქვემოთ ჩამოთვლილ იქნა: როგორ  

წარუდგინოს მკითხველს ისტორიის სხვადასხვა ასპექტები ნათლად და 

ლოგიკურად, რათა საბოლოოდ მიიღოთ თანმიმდევრული სურათი? რა უნდა 

დააყენოს და როგორ მოვათავსოთ იგი? უარეს შემთხვევაში, ეს პრობლემები 

მოზაიკის მსგავსია, რომელიც უნდა შედგებოდეს სხვადასხვა ფორმისა და ფერის 

ელემენტების თითქმის უსასრულო რაოდენობისგან, და არ არსებობს 

ტრაფარეტული  სურათი. 

კომპოზიციაზე მუშაობისთვის საჭიროა ჯერ  გადახედოთ თქვენ  მიერ მოპოვებულ 

ინფორმაციას, შეაფასოთ მისი არსი, დაათვალიეროთ მთელი სურათი, გაერკვიიოთ, 

თუ რა ეფექტის მიღწევა გსურთ? რომელი  მასალა გჭირდებათ და რომელი არა, რა 

მოცულობა და ფორმა უნდა იყოს სტატიის ნაწილი და როგორ უნდა იყოს მათი 

კომბინაცია. 

თუ კი  არსებობს კარგი კომპოზიციის საიდუმლოება, მაშინ იგი მოიცავს სტატიის 

ისე   გააზრებას, თითქოს იგი შეიკრიბა  ბლოკებისგან. ეს ბლოკები არის 

ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ ანაწილებთ სტატიის ნაწილებში, შემდეგ კი 

აგროვებს მათ ერთად. ინფორმაციის დაშლისას, თქვენ დაალაგებთ მას 

მნიშვნელობის ხარისხით. შემდეგ ნახავთ, როგორ იყო განლაგებული  ფაქტები 

რამდენიმე ბლოკში. შემდეგ თქვენ მოიძიებთ  ამ ბლოკებზე ნაკლებად 
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მნიშვნელოვან ინფორმაციას. როგორ დააკავშიროთ ისინი - მოგვიანებით  

გაიაზრეთ.  ბუნებრივია,  გარკვეული პერიოდის შემდეგ პროცესი  უმეტესწილად 

გაუცნობიერებელია. ინფორმაციის კლასიფიკაცია და კომპოზიციის შექმნა 

ინტუიციურად ხდება - როგორც ზოგადად, წერის უნარი. 

თუ კომპოზიციის საკითხში საერთო ადგილები არსებობს, მაშინ მათგან ძალიან 

ცოტაა და მათი გარჩევა ადვილია. აქ მოცემულია რამდენიმე წინადადება 

1. სტატიის ყველა ასპექტი ერთ ადგილზე დაალაგეთ. არ გადახვიდეთ სტატიის 

ერთი ნაწილიდან მეორეზე, ხოლო იქიდან - უკან. ეს დამაბნეველია როგორც 

თქვენთვის, ასევე მკითხველისთვის. 

2. რაც შეიძლება ბუნებრივად შექმნათ სტატიის ნაწილებს შორის კავშირები.  

სტატია კომპოზიციურად  კარგად უნდა იყოს გააზრებული. მარტივად შეიძლება 

აღიაროთ ყველა სახის „იმავდროულად―, „მაგრამ― და „თუმცა―. ისწავლეთ 

ლოგიკურად გადაადგილება ერთი   მონაკვეთიდან  მეორეში, ასეთი ჩანართების 

ბოროტად გამოყენების გარეშე. 

3. უარყოფამ  დაუყოვნებლივ უნდა დაიცვას ბრალდებები. 

თუ სიუჟეტში ორი კონფლიქტური მხარეა, დარწმუნდით, რომ ერთი მხარის 

წინააღმდეგობები მაქსიმალურად ახლოს არის მეორე მხარის წინა ბრალდებებთან. 

რამდენიმე აბზაცებად მათი გამოყოფა მკითხველში დაბნეულობის გაფანტვის 

დამაჯერებელი მეთოდია. 

4. დიდ სტატიებში  ლიდი მასალის განუყოფელი ნაწილი.  კომპოზიცია მოიგებს   

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი ლიდი  მჭიდრო კავშირშია მეორე აბზაცთან. 

5. უფრთხილდით  ჩიხებს. 

დაგეგმვისას ყურადღება მიაქციეთ კომპოზიციის იმ ნაწილს, რომელიც არსად 

მიგვიყვანს.  

6. თუ მოვლენებს აქვს ქრონოლოგია, გამოიყენეთ იგი.  ქრონოლოგიური თხრობა 

მარტივია, გაურთულებელი და ყოველთვის ყველაზე წარმატებული. არ 
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შეგეშინდეთ ტყვიის წასვლისთანავე, რომ დაწეროთ "ეს ყველაფერი აქედან დაიწყო 

..." და გააგრძელეთ ბოლომდე. 

7. არასოდეს შეგეშინდეთ "დაღეჭვის". 

არსებობს იმის საშიშროება, რომ მკითხველისთვის გაუგებარი  იყოს, რაც არ უნდა 

კარგი სტატიის შემადგენლობა.  ასეთ სიტუაციებში  აუხსენით მკითხველს,  რა 

უნდა გაარკვიოს: ‖ამ რთულ კითხვას ოთხი ასპექტი აქვს. უპირველეს ყოვლისა   და 

ა.ს. ... " 

8. გრძელი სტატიებისთვის და ესეებისთვის გამოიყენეთ "მენიუ".    

"მენიუ" არის რამდენიმე წინადადება, რომელიც აღწერს სტატიის მთავარ შინაარსს, 

მკითხველს ეუბნება, რომ თქვენ გაქვთ "რეზერვი". ასე რომ, თუ კომპოზიციური 

მიზეზების გამო, სტატიის დასასრულს ორი ან სამი ზემოქმედების წერტილის 

დატოვებაა საჭირო, მკითხველს თავიდანვე აცნობეთ მათ შესახებ, "დაასველეთ" 

ისინი. 

9. არ წარმოაჩინოთ წინაისტორია  დიდ, გაუგებარ ნაწილებში. 

ზოგიერთ სტატიაში აუცილებელია დიდი ადგილი დაეთმოს ისტორიას. ან მოკლედ 

წარმოვაჩინოთ  წინა სტატიების შინაარსს - უფრო დიდი შინაარსისთვის, ან 

სტატიის მაქსიმალური „სიმტკიცისთვის―. უმეტეს შემთხვევაში, ამ სახის მასალა 

საუკეთესოდ აისახება თხრობის ,,მთავარ ძაფში―. ამასთან, იშვიათ, ძალზე 

დამაბნეველ სიტუაციებში შეიძლება ასეთ ფრაზას  მივმართოთ: ‖ამ მომენტამდე 

ისტორია ასე განვითარდა ...― 

10.  სიფრთხილით    გაიზრეთ  თანამიმდევრობა. 

მსუბუქი სტატიების წერის ამგვარი მეთოდი ზოგადად გამოიყენება ისე, რომ იგი 

თითქმის რიტუალად იქცა. იგი მოიცავს იმ ფაქტს, რომ  ზოგადი ფორმით, 

მოცემულია მახასიათებელი იმის შესახებ, რაც მოხდა მოვლენის ბოლოს. შემდეგ 

მოდის სახელები, დრო და ადგილი, რის შემდეგაც მოვლენები წარმოდგენილია 

ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით და ყოველი ნაბიჯი წინ იწყება "იმიტომ", "და", 

"მაგრამ", "მაშასადამე" და ა.შ. ამ წინა წინადადებებიდან მივდივართ  მოქმედების 

ბოლო ეტაპამდე,  რის შემდეგაც, საბოლოოდ, მთავარი მოქმედი პირები საუბრობენ.  
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11. ფრთხილად იყავით სიტყვებთან:  „მაგრამ―, „თუმცა― და „მიუხედავად ამისა―. 

ამ ფრაზების გამოყენება წინადადებების დასაწყისში, რომლებიც შეიცავს 

ინფორმაციას, რომელიც ეწინააღმდეგება უფრო ადრე განხილულ აზრს, სარისკოა.  

მათი გამოყენება  მინიმუმამდე  უნდა  შემცირდეს.  თქვენ უნდა ააგოთ  მასალის 

ნაწილები მკაცრად თანმიმდევრულად, უპირველეს  ყოვლისა, აითვისეთ 

მოვლენების ერთი მიმართულება   და მხოლოდ ამის შემდეგ სხვა. 

12. გამოიყენეთ ბრჭყალები რიტმის გასაცნობად არაპირდაპირი მეტყველების 

გრძელი მონაკვეთში. 

ისევე, როგორც გრძელი ტექსტი, რომელიც ციტატებისაგან მთლიანად შედგება, 

მოცულობის თვალსაზრისით შეიძლება იყოს რუტინული და არაეფექტური,  

გაჭიანურებული არაპირდაპირი მეტყველება შეიძლება ერთფეროვანი გახდეს. 

დაამატეთ მას რამდენიმე სახეობა, დაუკავშიროთ ცოცხალი ხმა - გამოიყენეთ  ერთი 

ან ორი ციტატა, თუმც მცირე ზომის. 

14. გაგრძელებით გამოქვეყნებულ  სტატიებში არ უნდა დაგვავიწყდეს წარმოთქვათ 

წინა მასალების შინაარსი. 

როდესაც ფიქრობთ შემოთავაზებული სტატიის შინაარსზე, უნდა იზრუნოთ, რომ 

საკმარისი ადგილი დაუთმოთ სიუჟეტის დასაწყისს, რათა თქვენი ახალი სტატია 

გასაგები იყოს. ეს შეიძლება გაკეთდეს ან ერთი მიმოხილვის წინადადებით, ან 

უფრო ვრცლად. პრეისტორიის დანიშვნისას აუცილებელია გახსოვდეთ: თუ წინა 

სტატიებში უარყოფილი იყო ზოგიერთი  ბრალდება/მოსაზრება მაშინ, ახალ 

სტატიაშიც უნდა გამეორდეს   ამ ბრალდების უარყოფა.   

დასკვნა 

ამერიკელმა მწერალმა ერნესტ ჰემინგუეიმ  ერთხელ თქვა, რომ მან გადაწერა 

რომანის ფინალი 39 წლით ადრე, სანამ კმაყოფილი დარჩებოდა. მე ამ სიტყვებს აქ 

მოვიხსენიებ არა იმიტომ, რომ მათ მაგალითად  მივიჩნევ   (თუმცა შენი ტექსტები 

მხოლოდ ასეთი სიზუსტით მოიტანს სარგებელს ), მაგრამ შეგახსენებთ: დასრულება 

თითქმის ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც დასაწყისი. 
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კარგი დასასრულია ეპიზოდი და უკეთესიც კვაზი-ფილოსოფიური საბოლოო 

შენიშვნის გარეშე. ფინალური სცენის მოკლე აღწერილობები, სანახაობრივი ციტატა, 

მთავარი ნაკვეთის გარკვეული გადახრა, შენახული ბოლოსთვის;  ზოგადად, 

ყველაფერი, რაც სტატიას მისცემს სისრულეს. 

                                       

                                       ბლოგი 

ბლოგი არის ერთი ან რამდენიმე ადამიანის მიერ შექმნილი ვებ-საიტი, რომელიც 

განკუთვნილია რეგულარული ჩანაწერებისთვის. ჩანაწერი შეიძება იყოს 

ტექსტური სახის, ვიდეო ან აუდიო მასალა. ბლოგი, როგორც წესი, აღწერს 

სხვადასხვა მოვლენას, წარმოაჩენს  ავტორისეულ შეფასებას, უკეთებს კომენტარს 

და სთავაზობს სხვებსაც განხილვის თემად; ზოგჯერ კი წარმოადგენს ონლაინ 

დღიურს, რომელიც ყოველდღიური ცხოვრების აღწერაა.  გადმოსცემს ავტორის 

პირად განცდებსა და ისტორიებს. ტიპური ბლოგი, როგორც წესი,  აერთიანებს 

ტექსტს, გამოსახულებას, ბლოგების, ვებ-საიტების ლინკებს, სხვადასხვა 

თემასთან დაკავშირებულ მედიას. ბლოგისთვის, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია 

კომენტარების დატოვების შესაძლებლობა მკითხველებისთვის, რადგანაც ეს 

აახლოებს ბლოგერსა და მკითხველს, ხელს უწყობს მათ შორის დიალოგს. კარგი 

ბლოგერი ყოველთვის ითვალისწინებს მკითხველის კომენტარებს და თანდათან  

იხვეწება. 

ბლოგების უმეტესობა ძირითადად ტექსტურია, შეიცავს ჩანაწერებს, მსჯელობას. 

თუმცა ზოგიერთი ბლოგი გარკვეული პროფილით მუშაობს, ორიენტირებულია, 

მაგალითად, ხელოვნებაზე, ფოტოგრაფიაზე,  ვიდეომასალაზე,  მუსიკაზე,  

აუდიო მასალაზე. მიკრობლოგი ბლოგის განსხვავებული ფორმაა, რომელიც 

შედგება ძალიან მოკლე ჩანაწერებისგან.  

პირადი/პერსონალური ბლოგი შეიცავს ყოველდღიური მოვლენების ამსახველ 

ჩანაწერებებს პიროვნების მიერ (იგივე ონლაინდღიურია). ეს არის ტრადიციული, 

ყველაზე გავრცელებული ბლოგის ფორმა. ბლოგის წარმოებას გააჩნია 

სენტიმენტალური ხასიათი. ბლოგერი წერს თავის ცხოვრებაზე ან ნებისმიერ 

წვრილმანზე ყოველდღიურობიდან.  აქტიურად გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას 
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და მკითხველს ახედებს საკუთარ სამყაროში. ზოგიერთი პირადი ბლოგი ძალიან 

პოპულარული ხდება, მაგრამ უმეტესობა მხოლოდ გარკვეული აუდიტორიით 

შემოიფარგლება. 

ზოგიერთი  ბლოგი ფოკუსირებულია გარკვეულ თემაზე, როგორიცაა 

მაგალითად, პოლიტიკური ბლოგები, ბლოგი მოგზაურობასა და ტურიზმზე, 

მოდისა და სხვადასხვა „ივენთების“ შესახებ, კლასიკური ან სხვა სახის მუსიკის 

ბლოგები, იურიდიული ბლოგები.  

„ბლოგოსფეროში“ წარმოებული განხილვები, მსჯელობები და დადებული 

მასალები უნდა მივიჩნიოთ საზოგადოებრივ აზრად, რომელიც გავლენას ახდენს 

მასების დამოკიდებულებაზე კონკრეტულ თემებსა და საკითხებზე. ხშირად 

სწორედ აქ ყალიბდება ხალხის ფართო მასების რადიკალური თუ ნეიტრალური 

პოზიცია. 

ქართული ბლოგოსფერო ძალიან სწრაფად ვითარდება, უფრო და უფრო მეტი 

ადამიანი რეგისტრირდება ბლოგ სისტემებში. იზრდება სურვილი საკუთარი 

თავის გამოხატვისა და ხალხთან ამ სახის ურთიერთობისა. პირად ბლოგებზე 

ირჩევა საზოგადოებრივი პრობლემები, იწერება გასართობი, შემეცნებითი 

შინაარსის სტატიები. 

გარდა პირადი ბლოგებისა,  ქართულ ბლოგოსფეროში არსებობს პოლიტიკური 

შეხედულებების ამსახველი ბლოგები, კულინარიული ბლოგები, ასევე ბლოგები 

ფოტოგრაფიის, მუსიკის, ბიზნესის, ეკონომიკისა და საბანკო–ფინანსური 

სექტორის შესახებ. 
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                                           IX  ლექცია 

              ჟურნალისტური   წერის  ტექნიკა   

        თანამედროვე მედიატექსტის ენობრივი მხარე 

 

როგორ გავხდეთ კარგი რეპორტიორი 

`ჟურნალისტი — ეს არის დედამიწაზე ყველაზე უფრო შრომისმოყვარე ზარმაცი~ 

რეპორტიორების სამუშაოა — ყველაფრის ცოდნა. ხატოვნად რომ ვთქვათ, 

რეპორტიორები— არიან ისტორიის დამკვრელი ჯარისკაცები. ისინი მიაბიჯებენ 

დღევანდელი ქაოსის პირველ რიგებში, აკაკუნებენ დაკეტილ კარებზე, მიდიან 

რისკზე, რათა დაეუფლონ სიმართლის საწყისებს. თუ არა ისინი — ვინ იზამს ამას? 

რედაქტორები? კომენტატორები? 

ადამიანები, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული ჟურნალისტიკასთან (მათ შორის 

გამომცემლებიც), თვლიან, რომ რეპორტიორს პირველ რიგში სჭირდება კარგად 

წერის ცოდნა. სინამდვილეში, ლიტერატურული მონაცემები — მხოლოდ ნაწილია 

მისი მუშაობისა და ხშირად არცთუ დიდი ნაწილი. ძირითადი ჩვევები, რომლებსაც 

უნდა ფლობდეს რეპორტიორი — ეს ისინია, რომლებიც ეხმარებიან სიმართლის 

შესაძლებელი საუკეთესო ვერსიების ჩაწვდომაში. ამრიგად, იმისათვის, რათა 

გავხდეთ კარგი რეპორტიორი, საჭიროა  მრავალი რამის ცოდნა და ჩვევები რაიმეს 

გამოსარკვევად და როგორც საჭიროა, ისე დასაფიქსირებლად. უფრო მეტიც, 

საჭიროა ტექნიკური შეიარაღება და დიდი სულიერი კულტურა, და ბოლოს, 

იმისათვის, რათა გავხდეთ კარგი რეპორტიორი, უნდა გვქონდეს შესაფერისი 

ხასიათი. 

 უცხო ენები 

თუ თქვენ ფლობთ თუნდაც ერთ უცხო ენას მაინც საკმარისი დონით, რათა 

წარმართოთ გონივრული საუბრები, თქვენი ჟურნალისტური ჰორიზონტი 

მნიშვნელოვნად გაფართოვდება. თუ თქვენ შეგიძლიათ წერა ამ ენაზე — მით 

უკეთესი. უცხო ენის ფლობა თქვენ ვერ გაქცევთ უკეთეს ჟურნალისტად, მაგრამ 
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ნათელია, რომ ამ ცოდნით  თქვენ  ღირებული ხართ თქვენი გაზეთისათვის და 

შეგიძლიათ წარმართოთ თქვენი მუშაობა არა მარტო მშობლიურ ქვეყანაში. 

9. თავდაყირა წაკითხვა 

ამ ცოდნას დიდად უგულებელყოფენ. რა თქმა უნდა, ყველა იტოვებს თავის 

უფლებას ქონდეს საიდუმლო, მაგრამ საზოგადოებასაც აქვს ხელშეუხებელი 

უფლება ინფორმაციაზე, თავდაყირა წაკითხვის უნარი დაგეხმარებათ თქვენ 

გაეცნოთ საბუთებს, რომელიც დევს თქვენი მოსაუბრის მაგიდაზე. 

 

10. ტუჩებიდან წაკითხვა. 

არც კი ღირს თავის შეწუხებად ყველა იმ მდგომარეობის წარმოდგენა, რომლის 

დროსაც ძალიან მნიშვნელოვანია გავიგოთ, თუ რას ლაპარაკობენ მოსმენილის  

მიღმა. რა თქმა უნდა, ტუჩებიდან წაკითხვა უკავშირდება რისკს, ისევე როგორც 

ოპტიკური საშუალებების გამოყენებისას (იხ. ეთიკის საკითხები), მაგრამ ასეთი 

უნარის ფლობა ძალიან სასარგებლოა. 

11. მასალის გადაცემის შეჩერება და მისი მოცულობის გადამეტება 

ბევრი რეპორტიორი თვლის, რომ მასალის გადაცემის ,,გაჭიმვა~ ბოლომდე და 

ძალიან მოცულობითი სტატიის ჩაბარება-ლიტერატურული ტალანტის ნიშანია. ან 

ისინი წარმოიდგენენ, რომ მათი ნაწერი იმდენად ღირებულია, რომ რედაქტორი 

საათობით დაელოდება სტატიას და მისი გულისთვის მოისვრის სხვა მასალებს. ან 

ანგარიშობენ ასე:  რედაქტორს სჭირდება მათი მასალა, რომელიც შეუცვლელია, და 

აქედან გამომდინარე, მას მოუწევს შეეგუოს ისეთ ვადებს და მოცულობებს, 

რომლებიც აწყობს რეპორტიორს. მსგავსი ქმედება — არაპროფესიონალურია და თუ 

თქვენ არ ხართ ღვთის  რჩეული ჟურნალისტიკისათვის (და ასეთები ცოტაა), ის 

თქვენ შეგიქმნით არასაიმედო ადამიანის რეპუტაციას, ჩაეტიოთ ვადაში — 

მოწესრიგებულობის საკითხია. ამის გაკეთება ყოველთვის არ არის იოლი, მაგრამ 

თითქმის ყოველთვის შესაძლებელია. 

თუ თქვენ ბეჭდავთ კომპიუტერზე, საერთოდ არ არის გამართლებული, 

გადაამეტოთ საჭირო მოცულობას ერთი ხაზითაც კი. ამასთან, ვინც წერს სტატიებს 
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ხელით, მას მივცემ ერთ კარგ რჩევას. აიღეთ ქაღალდის თქვენთვის ჩვეული ზომის 

დაწერილი ფურცელი და დაითვალეთ, თუ რამდენი სიტყვა ეტევა მასზე. 

გაიმეორეთ ეს ცდა კიდევ ერთი-ორჯერ, და თქვენ გეცოდინებათ სიტყვების 

საშუალო რაოდენობა (და შესაბამისად,  ვადაც) თქვენი ხელნაწერის ერთ 

ფურცელზე. 

პრინციპები 

  ყველაფერი, რაც ეხება რეპორტიორის მატერიალურ აღჭურვილობას და 

ელემენტარულ ჩვევებს, ყველაზე აუცილებელ მოწყობილობას კი დაატარებს თავის 

ქალაში — ეს მისი სულიერი ბარგია ან პრინციპები. ზოგიერთი — თანდაყოლილი, 

სხვები კი იყო სწრაფად შეთვისებული მეცადინეობებზე ან  დაჭერილი რედაქციაში, 

მაგრამ ჩვევების უნარების უმეტესი ნაწილი ყალიბდება წლობითი გამოცდილებით, 

კვლევების წერის საშუალებით, ასეულობით სტატიის გადამოწმებით და 

გადაწერით. რეპორტიორი იმ პროფესიათაგანია, რომელსაც სწავლობენ საკუთარ 

შეცდომებზე და ეს მე ვიცი. რადგან საკმარისად დავუშვი შეცდომები. 

ჩემი ჟურნალისტური მოღვაწეობის დასაწყისში მე ვმუშაობდი სამხრეთ ინგლისის 

პატარა ყოველკვირეულში. ბედნიერი შემთხვევის და შთაბეჭდილების მოხდენის 

სურვილით, მე პირველ კვირაშივე ხელში ჩამივარდა კარგი სიუჟეტი მდინარის 

წყლების დაბინძურების შესახებ. ადგილიდან წამოვვარდი, ჩავატარე ძიება და 

საჩქაროდ დავბრუნდი რედაქციაში, შექების მოლოდინში, რომელსაც მოვისმენდი 

სტატიის გაცემისას, დავწერე და გადავეცი სტატია რედაქტორს. 

`ეს რაღაა? — ამოილაპარაკა მან. — სადაა სახელები?~ სიუჟეტმა ისე შემძრა, რომ 

დამავიწყდა მათთვის ვინაობის კითხვა, ვისი ინტერვიურებაც მოვახდინე. სტატიაში 

უხვად იყო კარგი ციტატები, მაგრამ ყველა ისინი მიეკუთვნებოდნენ  `შეწუხებულ 

ადგილობრივ მაცხოვრებელს~. `წყლის ინჟინერს~, `უსაფრთხოების ინსპექტორს~ და 

ა.შ. 

და მთელი დღე-ღამეები, ისე რომ ძილიც აღარ მახსოვდა, დავრბოდი, ვარკვევდი 

სახელებს, განმეორებით ვეკითხებოდი ხალხს და ვავსებდი ხარვეზებს. საშინლად 

განვიცდიდი, მაგრამ მას მერე არაერთხელ მითქვამს მადლობა საკუთარი 

თავისათვის მაშინდელი სიბრიყვის გამო, რამეთუ პირველი დღეებიდანვე მივიღე 
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ორი შეუფასებელი გაკვეთილი. პირველი: ციტატები ცოტას ნიშნავს, თუ მათ არ 

ახლავთ სახელები და მეორე, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი: რეპორტიორის სამუშაო 

— არ არის იოლი საქმე. მხოლოდ ენთუზიაზმი და ოსტატობა არ არის საკმარისი.. 

საჭიროა ასევე ერთგული პრინციპები. აი, ძირითადი მათგან: 

1.ყნოსვა ახალ ამბებზე 

ეს პირველი ელემენტი რეპორტიორის სულიერი აღჭურვილობიდან შეიძლება იყოს 

თანდაყოლილი, ან დაფუძნებული საკითხების ღრმა ცოდნაზე, მაგრამ საიდანაც არ 

უნდა გამომდინარეობდეს, ის თქვენ გჭირდებათ ორი მიზეზის გამო.. პირველი 

(პლიუს ნიშნით). რათა ვიცოდეთ, რა უდევს საფუძვლად კარგ სტატიას და 

შეგვეძლოს მოვიპოვოთ ღირებული ახალი ამბავი ინფორმაციული ნაგვის გროვაში. 

მეორე (მინუს ნიშნით): იმისათვის, რათა არ დავხარჯოთ ჩვენი და გაზეთის დრო 

ისეთი სიუჟეტის შემუშავებაზე, რომლის ფასიც კაპიკია. ხშირად ჰკითხეთ თქვენ 

თავს: `რამდენად კარგი იქნება ეს სიუჟეტი? რამდენად კარგი იქნება მასალა, იმ 

შემთხვევაშიც კი თუ მე მოვიპოვებ ყველა საჭირო ინფორმაციას?~ დავუშვათ, 

თქვენთვის ნათელია, რომ  ჩიტი ბდღვნად არ ღირს, მაშინვე მიატოვეთ ეს თემა. 

ყველა სხვა პრინციპი, რომელიც რეპორტიორს სჭირდება, მჭიდროდაა 

დაკავშირებული მიუკერძოებლობასთან,  არაპირად შეხედულებასთან, რომლებიც 

უნდა ახასიათებდეს ყველა გამოძიებას. 

2.სიზუსტის განცდა 

ახალი ამბების განყოფილებაში რედაქტორად მუშაობის დაწყება, თქვენ სწრაფად 

გაიგებთ, რომ თქვენ რეპორტიორებში უპირველესად აფასებთ სწორედ ამ განცდას. 

შეგიძლიათ თუ არა დაეყრდნოჱ იმას, რაც მათ გააკეთეს? შეგიძლიათ თუ არა 

ენდოთ მაათ სიზუსტეს ? რეპორტიოტად მუშაობისას, თქვენ ასევე სწრაფად 

აითვისებთ, რომ თქვენი ადამიანური რეპუტაცია, არ გადაიხაროს თქვენი 

გაზვიადებისაკენ და ისწრაფვოდეთ სიზუსტისაკენ, 

1. არასდროს შეგეშინდეთ, რომ გამოიყურებით როგორც სულელი. 

2. რაოდენ ბრიყვადაც არ უნდა გეჩვენებოდეთ საკუთარი თავი, როცა არ იცით-

იკითხეთ, თუ დაგცინებენ-დაე, დაგცინონ. ნამდვილი ბრიყვები ის ჟურნალისტები 
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არიან, რომლებიც ჭკვიანური სახით იქნევენ თავს მთელი ინტერვიუს განმავლობაში 

და ამ დროს რესპოდენტის ნათქვამის ნახევარიც არ ესმით. და მეორე, ცდილობენ 

დაწერონ სტატია და არაფერი გამოსდით. თქვენი უცოდინრობა გამოავლინეთ 

გამოკითხვების დროს და არა გაზეთის გვერდებზე. 

3. ეჭვი გეპარებოდეთ ყველა წყაროს მიმართ. დაფიქრდით, ეს ადამიანი რატომ 

მიყვება მე ამ ყველაფერს ? რა მოტივები ამოძრავებს მას ? და საერთოდ, შედის კი მის 

კომპენტენციაში იმის ცოდნა, რაც მან ვითომდა იცის ?  

4. თავი პროცესის ნაწილად გაიაზრეთ 

ზოგჯერ მოგივლით სურვილი, დაწეროთ მხოლოდ იმ თემაზე, რომელიც გიყვართ. 

მაგრამ საჭიროა, მოუსმინოთ რედაქტორებს, აუცილებლად იკამათეთ მათთან, 

უმეორეთ მათ, ეცადეთ აჯობოთ კამათში, თუმცა ბოლოს და ბოლოს მოგიწევთ 

დამორჩილება- ან სამუშაოდ სხვაგან წასვლა. ეს არის პროფესიონალიზმი. 

რედაქციაში წესრიგი ყველასთვის ერთია. 

5. გამარჯვების ნება. ადრე თუ გვიან ყველა ჟურნალისტი რწმუნდება იმაში, რომ 

სამყარო სულაც არ ბრუნავს გაზეთების გარშემო. მართლაც, მსოფლიო წესრიგი 

ხშირად ეჩვენებათ, რომ თითქოს საგანგებოდ, იმისათვის არის შექმნილი, რათა 

ჩაშალოს მათი გეგმები. უფრო მეტიც, რომ მთავრობის ჩინოვნიკებმა და ყველა 

დანარჩენებმა თითქოს განიზრახეს,  თქვენ ჩამოგაცილონ საიმედო ინფორმაციას, 

ასევე, მოვლენები ხდება უდროო დროს და შეუფერებელ ადგილებში, ტელფონებს 

ან ვერ ნახავთ, ან ისინი არ მუშაობენ. ხოლო თუ თქვენ ხართ მივლინებაში, 

შეიძლება გითავდებოდეთ ფული, დრო, საჭმელ-სასმელი და ძალ-ღონე . აი, როდის 

არის საჭირო გამარჯვების ნება. თქვენ გაბედულად უნდა გადალახოთ ყველა 

წინააღმდეგობა და მოვლენის ადგილას მისვლისას, რაც შეიძლება სწრაფად 

გადააგზავნოთ მასალა. 

  6.სისწრაფის გრძნობა. კოდი, როგორც მრავალი მანამდე და მას შემდეგ, 

მოქმედებდა სწრაფად, რათა დაესწრო კონკურენტებისათვის გაზეთებიდან და 

ტელევიზიიდან. ამაში არ არის არაფერი განსჯადი., რომ მკითხველებს სურთ 

მიიღონ ყველაზე ახალი და ყველაზე სრული ანგარიში მომხდარის შესახებ. 
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 7.ინდივიდუალობა და ხელგადაუსმელობა. ჟურნალისტებს შორის კონკურენციაა. 

სანამ ისინი ერთმანეთს ყელს არ გამოღადრავენ -ეს მაინც უკეთესია, ვიდრე ჯოგური 

ფსიქოზი, რომლითაც არიან დაავადებული ჟურნალისტები, ცალკეულ ქვეყნებში, 

განსაკუთრებით იაპონიაში. ისინი თავს მშვიდად გრძნობენ, როცა ბევრნი არიან. 

მაგალითად, 1992 წლის სექტემბერში იაპონიამ პირველად გაგზავნა თავისი ჯარები 

საზღვარგარეთ გაეროს სამშვიდობო ძალების ჯგუფის შემადგენლობაში. 600 

იაპონელ ჯარისკაცს კამბოჯაში მიაცილებდა არა ნაკლებ 300 ჟურნალისტი, 

რომელთაგანაც თითეული მოვალე იყო ყოფილიყო ,,ტინსაი კურაბუს” ანუ 

აკრედიტებული ჟურნალისტების კლუბის წევრი. ეკონომიკის ყველა სექტორში, 

ყოველ სამინისტროში და პოლიტიკურ პარტაში იაპონიაში არსებობს თავისი 

,,ტანსაი კურაბუ~. რაოდენობა ამ ,,პატარა კლუბებში” შეზღუდულია და ისინი 

ახორციელებენ კონტროლს ახალი ამბების გავრცელებაზე. უცხოელი 

ჟურნალისტები ვერ გახდებიან კლუბის წევრები, მაგრამ დიდი ხანი არ არის, რაც 

მათ ნება დართეს დაესწრონ კლუბის პრეს-კონფერენციას-შეკითხვების მიცემის 

უფლების გარეშე. კლუბები უზრუნველყოფენ თავის წევრებს მთლიანად 

მოწყობილი ოფისებით და უიოლებენ მათ ცხოვრებას. სწორედ აქ არის საფრთხე. 

იაპონიაში არიან შესანიშნავი რეპორტიორები, მაგრა, თუ ჟურნალისტებს ვაჭმევთ 

კოვზით, ის სწრაფად დაკარგავს ახალი ამბების მოპოვების მადას. უფრო სახიფათოა,  

როცა ინფორმაციას ავრცელებს კლუბი, რომელიც ყოველთვის გადახრილია 

იმისაკენ, რომ გამოიმუშაოს თავისი წესები და პირობები. საკმარისია თქვენ უარი 

თქვათ ამ წესებით თამაშზე, გააქანოთ ნავი და თქვენ აღმოჩნდებით კლუბის გარეთ, 

შეგიწყდებათ წვდომა ახალ ამბებზე. 

 მაგრამ  იაპონია-სულაც არ არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც შეიმჩნევა ეს 

ტენდენცია. ხელისუფლებებს უყვართ, როცა ჟურნალისტები იქცევიან ჯოგური 

წესებით. ჯოგი ანუ ხროვა-თავისებურად გაერკვევა შფოთისთავებსა და 

ნონკონფორმისტებთან. იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველგან მთავრობა და 

ხელისუფლება, სულ უფრო ეშმაკურად ცდილობენ ხელში ჰყავდეთ ახალი ამბები 

(და სულ უფრო მკაცრად უთვალთვალებენ იმას, თუ რა ინფორმაცია ვინ გადაცეს) 

განუხრელად იზრდება ზეწოლა ჟურნალისტებზე, რათა დარაზმონ ისინი ელიტაში, 
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რომელსაც კრგი ქცევის გამო ექნება მისაწვდომობა ახალ ამბებზე, თავის ცუდ 

ფორმაში. ეს სხვა არაფერია, თუ არა დუმილის შეთქმულება. 

ყველა რეპორტიორი მაგარია,  ხომ ასეა? 

ყველამ იცის, რომ კარგი რეპორტიორი-კერკეტი კაკალია. ცინიკური, ანგარიშიანი,     

ხისტი და შეიძლება, ნაწილობრივ, მკაცრი. ,,თუ თქვენ დაინახავთ, რომ ასეული 

ათასი ნორმალური ადამიანი საიდანღაც გამოძვრა, ხოლო ფსიხების ჯგუფი 

მიძვრება მათ შესახვედრად, იცოდეთ, ისინი რეპორტიორები არიან 

(გ.რ.ნიკერბოკერი) 

6.ახსენით ჟარგონი 

ჩვეულებრივ რეკომენდაციას იძლევიან, რომ ჟარგონი საერთოდ ავიცილოთ, იქნება 

ეს სამეცნიერო-ტექნიკური, ბიუროკრატიული თუ ნებისმიერი სხვა. მე ვფიქრობ, 

რომ ეს შეცდომაა. ცოტა ჟარგონი, სასარგებლოცაა. ჟარგონი აძლევს მკითხველს 

სფეროში შეღწევის შეგრძნებას, რომელიც ადრე მისთვის დახურული იყო. ნებას 

აძლევს უკეთესად გაიგოს სპეციალისტების ან მაგალითად , პოლიტიკოსების ენა. ამ 

მიზეზებით, და ასევე ირონიის მოყვარეების გამო არ ღირს ჟარგონის საერთოდ 

მოცილება სტატიებიდან. უნდა განვთავისუფლდეთ არა მისგან, არამედ ჩვევისაგან, 

არ ავხსნათ ჟარგონების მნიშვნელობა.  ლიტერატურული  ყოფითი ენით. ეს არ 

ნიშნავს, რომ ჟარგონები ხშირად გამოვიყენოთ, ახსნითაც კი.  

ჟურნალისტებისათვის, განსაკუთრებით დასპეციალისტებული 

კორესპონდენტებისათვის, არსებობს საფრთხე ,,დაცურდნენ” მის გამოყენებამდე 

იმის  სურვილით, რომ აჩვენონ თავისი გაცნობიერება და მონაწილეობა.  უხილავი 

მიზეზით ზოგიერთი ჟურნალისტი ცდილობს თავი მოიწონოს კომპიუტერული 

ჟარგონით (და თან არასწორად) მასალის დაწერის პროცესი მათი თვალსაზრისით-

,,ღია შეღწევაში-უპაროლო შესვლაა~, და პრობლემა აქ მდგომარეობს იმაში, რომ 

კომპიუტერული ლექსიკის გამოყენებისას ზეპირ სიტყვაში, თქვენ იწყებთ მის 

გამოყენებას წერის დროსაც. არის კიდევ კომერციული და პოლიტიკური ჟარგონები, 

და ჩვენს დროში ეს ენა გახდა განსაკუთრებით დამღუპველი ჟურნალისტებისათვის. 

ის ფართოდ გავრცელებულია, ზოგჯერ მისი გაცნობიერება ძნელია და 

ჟურნალისტები სხვებზე მეტად ცდილობენ უაზროდ გაიმეორონ ეს ჟარგონიზმები. 
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მსხვილი კომპანიების  წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მათი ,,ოპერაციული 

ერთეული~ (ანუ მათი ფირმა), განიცდის გარკვეულ სიძნელეებს ,,ნაღდის ნაკადით” 

(ანუ ზის უფულოდ) ,,ბაზარზე დანერგილი პრობლემების~ გამო (სხვა სიტყვებით, 

არავინ არ ყიდულობს მათ პროდუქციას).  ასე რომ საჭიროა,,საწარმოო პროცესის 

რაციონალიზაცია~ (წაიკითხე: გაანთავისუფლებენ მომუშავეებს, სამთავრობო 

ჩინოვნიკები ლაპარაკობენ ,,გამოსასწორებელ დაწესებულებებზე”, აქვთ რა 

მხედველობაში ციხეები და ,,საცხოვრებელი შენობების ბალანსის არ ქონაზე, მათ 

შეთავაზებასა და მოთხოვნილებას~ შორის, გულისხმობენ საცხოვრბელი ბინების 

უკმარისობას. ეს და მათი მსგავსი ფრაზები მიეკუთვნებიან ევფემიზმებს, ანუ 

ლინგვისტური არაკეთილსინდისიერების ერთ-ერთ ფორმას, და მათ 

განსაკუთრებით იქ იყენებენ, სადაც დანაყოფები საზოგადოებასთან 

კავშირებისათვის იზრდებიან, როგორც სოკოები წვიმის შემდეგ. ეს დანაყოფები 

განასახიერენ ბიზნესის ლიდერებისა და პოლიტიკოსების ბუნებრივი 

მიდრეკილებისადმი  არა სიცრუის, მაგრამ სიმართლის დამალვის სწრაფვას. მის 

შედეგს წარმოადგენს დღევანდელი ხელისუფლებების უგონო გატაცება 

,,პრეზენტაციებით~. თუ თქვენ ქვეყანაში ეს ჯერ საყოველთაოდ არ მომხდარა, 

იქონიეთ მოთმინება, აუცილებლად მოხდება. 

7. ერიდეთ სიტყვების ავტომატურად გამოყენებას.  მაგ. ყველა მკვლელობა -

,,სასტიკი:, ყველა ანგარიში ,,შოკის მომგვრელი”, ყველა სურვილი ,,საოცნებო”, 

ყველა პრობლემა ,,ფართოდ გავრცელებული~. ასეთის სედსართავები დაემსგავსნენ 

პარაზიტებს, რომლებიც ცხოვრობენ მთავარი სიტყვების ხარჯზე და მათი 

ზედმეტად გამოყენება იმის მანიშნებელია, რომ ისინი, კარგა ხანია, აღარაფერს 

წარმოადგენს და გამოიყენება, ავტომატურად, გარკვეულ გარემოებაში. ის 

გარკვეული კლიშეებია, რომლებიც იმდენად ხშირად გამოიყენება, რომ ვერაფრით 

იქნება ზუსტი. 

 

 

განმარტებანი:  
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ნეოლოგიზმი (ბერძ. ნეოს ახალი და ლოგოს-სიტყვა [ბერძ.ახალი და სიტყვა_)-ენაში 

ახლად გაჩენილი სიტყვა ან გამოთქმა 

ბარბარიზმი- (ბერძ. ბარბაროს — უცხო), ამა თუ იმ ენის ბუნებისათვის 

შეუფერებელი გამონათქვამი ან სიტყვა, რომელიც შექმნილია სხვა ენის წესის 

მიხედვით. მაგ. ქართულში ,,არ მაწყობს~ (меня не устраивает), .,,თავისთან არის”, (он 

у себя), ,,ძირითადში” (в основном), ბარბარიზმი ისეთი კალკია, რომელიც არღვევს 

მოცემული ენის სალიტერატურო ნორმას. ბარბარიზმად ითვლება აგრეთვე 

საჭიროების გარეშე ნახმარი უცხო სიტყვა. 

ნონკონფორმიზმი-საზოგადოების არსებული წესრიგის უარყოფა, სოციალური 

პროტესტი 

ევფემიზმი (ბერძ. ეუპჰēმისმოს) -სიტყვა ან გამოთქმა. რომლითაც შეცვლილია სხვა, 

რაიმე თვალსაზრისით მიუღებელი, უხერხული სიტყვა ან გამოთქმა, მაგ; "ფეხმძიმე" 

– "ორსულის" ნაცვლად, "საპირფარეშო"- "ფეხისადგილის" ნაცვლად; 

კეთილსიტყვაობა. 
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                                                             X  ლექცია 

                                          რეპორტაჟის   წერის ტექნიკა 

 

რეპორტაჟი  -ეს არის თვითმხილველის მონათხრობი, რომელიც აძლევს მკითხველს  

შესაძლებლობას, რომ იგრძნოს თავი შემთხვევის ადგილას. რეპორტაჟში მთავარია 

დასწრების ეფექტი. როცა მკითხველი, თითქოსდა ხედავს,  ესმის და აღიქვამს იმას, 

რაც ხდება, ჟურნალისტთან ერთად. რეპორტაჟის სიმართლე განპირობებული იქნება 

ჟურნალისტის გულახდილობით, სწრაფვით, რაც შეიძლება უფრო ზუსტად 

დაინახოს და იგრძნოს მოვლენა. წინასწარ მომზადებულ შაბლონში დარ მოაქციოს 

ის, რაც ცნობიერებაში ხდება. რეპორტაჟი ჟურნალისტიკის ყველაზე ძველი ჟანრია. 

თუ ,,გადაბრუნებული პირამიდის “ სქემა მოფიქრებული იყო მე-19 საუკუნეში, 

ხოლო ნიუს-ფიჩე, მე-20-ში, რეპორტაჟი, საგზაო ჩანაწერების სახით, გაჩნდა ჯერ 

კიდევ ჩვენს ერამდე. მოთხრობები დაწერა თავის მოგზაურობებზე ძველ ბერძენმა 

მეცნიერ-ისტორიკოსმა ჰეროდოტემ, მაშინვე გამოაშკარავდა რეპორტაჟის ერთ-ერთი 

თავისებურება, დააინტერესოს  მკითხველი, მან უნდა აცნობოს რაღაც შორეულზე, 

რისი დანახვაც მკითხველს თავად არ შეუძლია და არა ის, რასაც ადამიანი ისედაც 

ყოველდღე ეხება,აანუ რეპორტაჟმა უნდა ,,გადალახოს დისტანცია~. გგერმანელმა 

მეცნიერმა მიხაელ ჰალერმა ჩამოაყალიბა 5 თეზისი, რომელთაც უნდა 

შეესაბამებოდეს რეპორტაჟი, რათა ის იყოს წარმატებული.  ეს თეზისებია: 

1. ჟურნალისტ-მოგზაურის ამოცანაა გადალახოს დისტანცია, რათა ახლობელი 

გახადოს შორეული და უცხო. ეს შორეული და უცხო გამოვლინდება ჟურნალისტის 

განცდებიდან, რომელთა გაზიარებაც მას უნდა ჩვენთვის. 

2. ჟურნალისტ-მოწმის ამოცანაა გადალახოს ბარიერები, რათა ხელშესახები გახადოს 

უცნობი და ფარული. ეს უცნობი და ფარული ახლობელი ხდება მოვლენის 

აღწერიდან. რეპორტაჟი  არის ხიდი მოვლენებთან, რომლებიც ხდება ჟურნალისტის 

გარეშეც. 

3. რეპორტაჟის ორივე ტიპში ჟურნალისტი მკითხველს შესაძლებლობას აძლევს 

იგრძნოს თავი მოვლენის მონაწილედ. ამიტომ, რეპორტაჟის ენა თხრობითი და 
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აღწერითია, ხოლო ის რაც ხდება, გადმოიცემა კონკრეტულად, მგრძნობიარედ და 

უშუალოდ. 

4. თანამედროვე გაუმჭვირვალე საზოგადოებაში დისტანცია და ბარიერები ასევე 

მჟღავნდება გადატანითი მნიშვნელობით. ჟურნალისტი ლახავს სოციალურ 

დისტანციას და ინსტიტუციონალურ ბარიერებს, იმას, რისი გადალახვაც 

მოქალაქეებს დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ. ჱყველა კარგი სარეპორტაჟო თემა 

ითვალისწინებს ამ დისტანციებისა და ბარიერების გადალახვას. თუ თემა მოიცავს 

ერთსაც და მეორესაც, მაშინ ის რეპორტაჟისათვის  იდეალურია. პირიქით, რაც 

უფრო ყოველდღიურია თემა, რაც უფრო ნაკლებ დისტანციებსა და ბარიერებს 

შეიცავს იგი, მით უფრო ძნელია მისი გაფორმება რეპორტაჟად. ამ შემთხვევაში 

ჟურნალისტმა უნდა იპოვოს ამ თემის მოულოდნელი ასპექტი, მოუთხროს მათზე 

დახლის მეორე მხრიდან. კკულისებს მიღმიდან, რათა ნაცნობი სიტუაცია უჩვენოს 

როგორც ახალი. კკიდევ ერთი ხერხია-მოვლენის პროვოცირება, რათა ის გავხადოთ 

რეპორტაჟის ცენტრად. 

რეპორტაჟისათვის მასალის შეგროვება გულისხმობს მოვლენის ადგილის 

მონახულებას. უშუალო დაკვირვების გარეშე რეპორტაჟის დაწერა შეუძლებელია. 

თუ ჟურნალისტს არ აქვს შესაძლებლობა დაუკვირდეს მოვლენებს და დაწეროს 

მასზე, ახალი ამბის ნიუსი, რომლის დროსაც მოვლენის ადგილზე ყოფნა არ არის 

აუცილებელი, მოვლენის ადგილის მონახულებამდე ჟურნალისტისათვის 

რეკომენდირებულია შეისწავლოს რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია რეპორტაჟის 

თემისათვის. ეს საჭიროა იმისათვის, რათა მოვლენის ადგილზე შეძლოს ზოგადის 

განსაკუთრებულისაგან განსხვავება, და გაამახვილოს ყურადღება  ამ 

განსაკუთრებულზე და არ დახარჯოს დრო სიტუაციაში შესვლაზე. ჟურნალისტმა 

ჯერ კიდევ მანამდე, სანამ აღმოჩნდება მოვლენის ადგილზე, მიახლოებით უნდა 

წარმოიდგინოს, თუ რას ნახავს, რაზე მართებს ყურადღების გამახვილება. 

ჟურნალისტის როლი მდგომარეობს არა მხოლოდ იმაში, რომ შეაგროვოს 

ფაქტობრივი ინფორმაცია, არამედ ითვალისწინებს იმ მოვლენებისა და ემოციების 

განსაკუთრებული ასპექტის მოძებნას, რომლებსაც ეს მოვლენები აჩენენ. 
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მოვლენის განსაკუთრებული ასპექტები-ეს არის თემის მკითხველისათვის უცნობი 

მხარე. მაგალითად, ქალაქის დღესასწაულს, სადაც კონცერტი მიმდინარეობს, 

ოღონდაც მოვლენის ეს მხარე ნაკლებად იქნება უცნობი მკითხველისათვის, ხოლო 

თუ ჟურნალისტი გაატარებს ქალაქის დღეს არა მოსეირნე მოქალაქეებთან, არამედ 

პოლიციის მორიგეებთან ან სასწრაფო დახმარების ბრიგადასთან, მოვლენის ეს 

ასპექტი მკითხველისათვის იქნება უცხო და ამიტომ საინტერესო.  

განსაკუთრებული ასპექტი შეიძლება ვიპოვოთ ისეთ მოვლენაშიც კი, რომელიც 

ტარდება წინასწარ მომზადებული სცენარით.  

რაც შეეხება ემოციებს, აქ კი მოქმედებს წესი, რომ ჟურნალისტი რეპორტაჟის 

მომზადებისას მოვალეა ყოველივე  განიცადოს, იმიტომ რომ, ის, ვინც  არაფერს 

განიცდის, რეპორტაჟის დაწერას ვერ შეძლებს. ჶემოციების მისაღწევად, მოვლენები 

აღიქმება გრძნობათა ყველა ორგანოს დახმარებით. ჟურნალისტმა არა მარტო უნდა 

უყუროს და მოისმინოს, არამედ უნდა უყნოსოს , შეეხოს, გაუსინჯოს გემო. აასევე 

უნდა შევნიშნოთ, თუ რა იძლევა, სახელდობრ, ამა თუ იმ ემოციას, მაგალითად: 

ჟურნალისტი შევიდა ოთახში და იგი მას მოეჩვენა ნაღვლიანი და მოსაწყენი, მაშ ასე, 

რეპორტაჟში არ შეიძლება პირდაპირ დაწერა, რომ ოთახი იყო ნაღვლიანი და 

მოწყენილი. ჲანდა  ეს ოთახი უნდა აღიწეროს, მაგრამ ისე, რომ მკითხველმა თავად 

გააკეთოს დასკვნა, რომ ეს ოთახი ნაღვლიანი და მოწყენილია. აან ერთ-ერთ 

რეპოტაჟში  უნდა ეჩვენებინა, რომ ავადმყოფი ბავშვი თითქმის ვერაფერს ხედავს. 

ამისათვის ის აღწერს სცენას, თუ როგორ ემშვიდობება ბავშვს და  დედას. ბავშვი 

უქნევს ხელს სხვა მხარეს, იმიტომ რომ ის ვერ ხედავს, საით წავიდა ჟურნალისტი. 

საერთოდ, რეპორტაჟში მოვლენა უნდა აღიწეროს და არა შეფასდეს. შეფასებას 

მისცემს თითონ მკითხველი. დაი, მეორე წესი: ემოციები არ უნდა 

ეწინააღმდეგებოდეს შთაბეჭდილებებს, რომლებაც რეპორტაჟი გადმოგვცემს 

მთლიანობაში. 

რეპორტაჟის მომზადებაში განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა ადამიანებთან 

ურთიერთობას- ადამიანები ყოველთვის იმყოფებიან რეპორტაჟის შუაგულში. 

ნებისმიერი მოვლენა-სხვა არაფერია, თუ არა საბაბი, რომ კიდევ ერთხელ დაიწეროს 

ადამიანებზე და ,,მარადიულ თემებზე~, როგორებიცაა: სიკეთე და ბოროტება , 

სიყვარული და  სიკვდილი, იმედი და სასოწარკვეთილება. თუ ახალი ამბების 
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დაწერისას ან გამოძიების ჩატარებისას ჟურნალისტი ეხება ადამიანებს, რათა გაიგოს 

ფაქტები, რეპორტაჟის მომზადებისას  ურთიერთობის მთავარი მიზანია, 

გამოამჟღავნოს გმირების ხასიათის ნიშნები, განსაკუთრებით, მათი მეტყველება და 

აზროვნების უნარი. აამიტომ საჭიროა არა იმდენად გამოვკითხოთ ადამიანებს 

განსაზღვრული ინფორმაცია, რამდენადაც მივცეთ მათ შესაძლებლობა, თქვან 

სათქმელი და დავაკვირდეთ მათ მიმიკასა და ჟესტებს. სალაპარაკო თემიდან უკან 

დახევა ასევე სასარგებლო იქნება რეპორტაჟისათვის. თუ ადამიანი მოყვება იმას, რაც 

მას ამ მომენტში აღელვებს, ეს გააჩენს მეტ ემოციებს, ვიდრე პასუხები ჟურნალისტის 

მიერ წინასწარ მომზადებული შეკითხვებზე. დდაკვირვების ხანგრძლივობის მხრივ 

არსებობს წესი, რომ მოვლენის ადგილი შეიძლება დავტოვოთ მხოლოდ მაშინ,  როცა 

ჟურნალისტი ჩამოყალიბდა რეპორტაჟის დაწყებასა და დასასრულზე. ამას 

ვუწოდოთ თხრობითობის   ,,წითელ ხაზი~. რეპორტაჟი ყოველთვის არის ა 

წერტილიდან ბბ წერტილში მოძრაობა. გგზა, რომელსაც  გაივლის მკითხველი 

ჟურნალისტთან ერთად. არსებობს ,,წითელი ხაზის~ სამი სახეობა-ქრონიკა, 

მოგზაურობა და მტკიცებულების განვითარება.  

,,წითელი ძაფის~ -ქრონიკის დროს რეპორტაჟში მოძრაობა ხდება დროში. თხრობის 

ეს ხაზი უმეტესად მიესადაგება ღონისძიების აღწერას ან ,,კვაზი-ღონისძიებას”. ეს 

უკანასკნელი ნიშნავს, რომ ჟურნალისტი ღონისძიების სახით აფორმებს რაიმე 

მოვლენას, მაგალითად: ჩინოვნიკთან ვიზიტს ან მორიგეობას  მაშველთა 

ბრიგადასთან ერთად. რეპორტაჟის დასაწყისი ამ შემთხვევაში ემთხვევა 

ღონისძიების დასაწყისს-ბოლო მის დასასრულს-ან ღონისძიების კულმინაციას. 

იმავე ტიპს მიეკუთვნება რეპორტაჟების სახეობა-ერთი დღე ცხოვრებიდან. ასეთი 

რეპორტაჟი იწყება დილით და მთავრდება საღამოს.  

,,წითელი ხაზი~ –მოგზაურობა-ეს არის მოგზაურობა სივრცეში. ჶეს სქემა 

მიესადაგება როგორც რეალურ მოგზაურობას, ასევე თემის გაცნობას. როცა 

ჟურნალისტი თანმიმდევრულად მოივლის მოქმედების ადგილს და საუბრობს 

მონაწილეებთან. ,,სქემით-მოგზაურობა~ წერენ რეპორტაჟებს დახურული 

დაწესებულებებიდან-ციხეებიდან, სამხედრო ნაწილებიდან, დევნილთა   

ბანაკებიდან. რეპორტაჟი იწყება დაწესებულებაში ჟურნალისტის მისვლით და  
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მთავრდება მისი წამოსვლით რაიმე ნათელი ეპიზოდით ინფორმაციის მოპოვების 

პროცესში.  

ქრონიკა და მოგზაურობა ეს არის წითელი ძაფის მარტივი სახეობები. 

მტკიცებულებების განვითარება-უფრო რთული ვარიანტია. აამ შემთხვევაში  

რეპორტაჟში მოძრაობა იწყება ძველი თემის ახლებურად გახსნიდან. რეპორტაჟი 

იწყება ეპიზოდით , რომელიც გვიჩვენებს თემას ისე, როგორც მას წარმოიდგენდა 

მკითხველი ადრე. ოღონდაც შემდეგ მოყვებიან სხვა ეპიზოდები, რომლებიც ცვლიან 

თემას და რეპორტაჟის ბოლოს მკითხველის თავდაპირველი წარმოდგენები  180 

გრადუსით იცვლება. კკონკრეტული მოვლენები და ეპიზოდები აქ მეორადია, ისინი 

აქ ემსახურებიან თეზისის დასაბუთებას. მაგალითი, რეპორტაჟი რეალითი შოუზე 

შეიძლება დაიწყოს გადაცემის იმ ვიდეოჩანაწერების ჩვენებით, რომლებმაც მათ 

სახელი გაუთქვა მთელ ქვეყანაში. საწყისი თეზისია რეალით შოუში მოხვედრა-

დიდი წარმატება ჭაბუკების ან გოგონებისათვის, შესანიშნავი სტარტია 

ტელევარსკვლავის კარიერაში, თუმცა შემდეგ აღმოჩნდება, რომ გადაცემის დროს 

შექმნილი ოჯახი დაინგრა, პროგრამის ერთ-ერთი გმირი გალოთდა, მეორე 

იძულებული იყო ფსიქიატრთან გაევლო მკურნალობის კურსი, რათა დაბრუნებოდა 

ჩვეულებრივ ცხოვრებას. მკითხველს თანდათან ექმნება შთაბეჭდილება, რომ 

რეალით შოუში მონაწილეობა ძალზე სახიფათო ექსპერიმენტია. სწორედ ეს არის 

ახალი თეზისის გამარჯვება. ძველი თემის ახალი აღქმა.  

• რეპორტაჟი უნდა დავიწყოთ სცენიდან-საწყისი სცენა უნდა იმყოფებოდეს 

მოვლენების ცენტრში. არ არის აუცილებელი, რომ ეს სცენა დაემთხვეს ღონისძიების 

ან მოგზაურობის დასაწყისს.მისი მიზანია –მიიპყროს მკითხველის ყურადღება, 

ჩაიჭიროს იგი, ანდა დაუსვას შეკითხვა, რომელზედაც მკითხველი ეცდება ეძებოს 

პასუხი რეპორტაჟში. ძლიერი სცენის ვარიანტები შეიძლება იყოს: 

დაბნევა (რა არის ეს?), როცა ის, რაც ხდება, თვალსაჩინოა, მაგრამ მისი აზრი 

გაუგებარია, მაგალითად: რეპორტაჟი ერთ-ერთი გამოფენიდან იწყება ავსახიანი 

სანტა კლაუსის აღწერით, რომელიც სვამს ბოთლიდან კოკაკოლას და ბოთლზე 

ახატია სვასტიკა: 
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• შეკითხვა (რა არის ეს?) როცა, რაც ხდება, იმის აზრი გასაგებია, მაგრამ ასეთი 

მიწოდება აღიქმება, როგორც საეჭვო, მაგალითად: როცა მთელი მსოფლიო 

ლაპარაკობდა ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან ბირთვულ საფრთხეზე, ჟურნალისტმა 

დაიწყო რეპორტაჟი ფხენიანიდან ქალაქის პაკის აღწერით, სადაც ატრაქციონების 

უმეტესობა დამტვრეულია და შეიძლება ქალაქობანას თამაში, ისე რომ აცილების 

შემთხვევაში, სასროლი ჯოხი წავა ზოლში დახატული ამერიკელი აგრესორ-

ჯარისკაცისკენ, შედეგად ქვეყნის სამხედრო სიძლიერე აღქმას იწყებს ასევე 

კარიკატურულად.  

• დაპირისპირება (რატომ არის ეს ასე) როცა მომხდარი უსამართლო გვეჩვენება. 

• ადამიანი (რატომ ემართება მას ეს), როცა გამოცანაა მთავარი გმირის 

პიროვნება. 

• კომედია (რაღაც ისე არ მიდის, მაგრამ სულ ერთია მიდის, როცა რასაც 

აღწერენ, აღიქმება სიბრიყვედ, რომელიც არ უნდა გაკეთდეს, მაგრამ მას აკეთებენ 

• რეპორტაჟი უნდა დამთავრდეს სცენით, ციტატით ან ავტორის დასკვნით. 

დამამთავრებელი სცენა შეიძლება იყოს საწყისი სცენის გამეორება ან მისი 

საპირისპირო. დარასარული-ციტატა-ეს არის გმირის გამოსათხოვარი სიტყვები. 

ავტორის დასკვნა რეპორტაჟის ბოლოს დასაშვებია, მაგრამ ის არ უნდა შეიცავდეს 

მორალს, რადგანაც ხალხი კითხულობს რეპორტაჟს, რათა განიცადოს მოვლენა, 

იგრძნოს თავი სხვის ადგილას და არა იმის გამო, რომ მათ კიდევ ერთხელ შეახსენონ 

მუდმივი ჭეშმარიტებები. რამდენადაც მოვლენის ადგილზე დაკვირვებისას 

ჟურნალისტი თავის უბის წიგნაკში ხშირად იწერს რამდენიმე ათეულ გვერდს, 

შემუშავებულია ჩანაწერების სწრაფი მოწესრიგების ხერხები. ჯერ ერთი მარკერით 

შეიძლება დაიყოს ჩანაწერი 3 ჯგუფად-,,აუცილებელი~, ,,მნიშვნელოვანი~ და 

,,უმნიშვნელო~.  

,,აუცილებელი~ ერთბაშად მიდის ტექსტში, ,,მნიშვნელოვანი~-შესაძლებლობისდა 

მიხედვით, ,,უმნიშვნელოს შესახებ~-შეიძლება დავივიწყოთ. შედეგად, ჩანაწერების 

მოცულობა, რომლებზედაც მუშაობს რეპორტაჟი რამდენადმე მცირდება. 
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მეორე ხერხი. მინდვრებზე ჩავსვათ რეპორტაჟის შესაბამისი ელემენტების 

სახელწოდების პირველი ასოები: ,,ს~-სცენებისათვის, ,,ც~-ციტატებისათვის, ,,დ~-

დეტალებისათვის, ,,გ~-განწყობისათვის. შემდეგ ამ ასოებით ორიენტირება 

დაგვეხმარება სწრაფად ავირჩიოთ ყველაზე ძლიერი სცენა, საუკეთესო ციტატა, 

ნათელი დეტალი და საჭირო განწყობა. 

კიდევ ერთი მეთოდი მდგომარეობს იმაში, რომ  რეპორტაჟისათვის აუცილებელი 

ელემენტების ჩამონათვალს  დაადგენენ, ხოლო შემდეგ მათ ეძებენ 

მიზანმიმართულად და ჩაიწერენ უბის წიგნაკის შესაბამის გვერდებზე. 

რეპორტაჟის ელემენტების ჩამონათვალი შეიძლება იყოს შემდეგი: 

რეპორტაჟის მიზანი 

განსაკუთრებული ასპექტი 

კონფლიქტი 

,,წითელი ძაფი~ 

მთავარი მოქმედი გმირები 

სცენები 

ციტატები 

გრძნობათა ორგანოების შეგრძნებები 

დეტალები 

ინფორმაცია მოქმედი გმირების შესახებ 

ინფორმაცია მთლიანობაში 

ეს მეთოდი შესაძლებელს ხდის ერთბაშად განისაზღვროს, თუ რა არ ყოფნის 

ჟურნალისტს, დრო რომ არ დაიხარჯოს ზედმეტი ინფორმაციის მოგროვებაზე, 

რომელიც მაინც, სულ ერთია, არ წავა ტექსტში. ჴორიენტირად ასევე შეიძლება 

გამოყენებული იქნეს საგაზეთო რეპორტაჟის ტიპური გეგმა, მოცულობით 80-100 

ხაზი (1,5-2 ნაბეჭდი გვერდი.) 
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1.შესავალი სცენა  

2.შესავალი სცენის განვითარება-თემის აღწერა, საინფორმაციო საბაბი 

3.ბბეგრაუნდი , მოვლენის წინა ისტორია, პერსონაჟების წარმოდგენა 

4.ძლიერი სცენა , ნათელი დეტალი 

5.ბეგრაუნდი-პერსონაჟების არგუმენტები, მოვლენის კონტექსტი 

6.დამამთავრებელი სცენა მთავარი გმირების მონაწილეობით ან ჟურნალისტის 

დასკვნა 

დაძაბულობა და დინამიზმი-რეპორტაჟში მიიღწევა პერსპექტივის ცვლილების, 

სცენისა და ბეგრაუნდის, გეგმების, მონტაჟის მონაცვლეობით, დისკურსისა და 

ტემპის მონაცვლეობის ხარჯზე, და ასევე სცენარისა და რეალობის 

დაპირისპირებით. 

პერსპექტივის მონავლეობა-ეს არის ერთი და იგივე მოვლენის ჩვენება, სხვადასხვა 

მხრიდან. ჩვეულებრივად იყენებენ დაპირისპირებას ,,მაყურებელთა დარბაზიდან-

კულისებს მიღმიდან~ და ,,სუბიექტები –მოქმედების ობიექტები~. ჵპირველ 

შემთვევაში მოვლენის ყველასათვის მისაწვდომ მხარესთან ერთად ჟურნალისტი 

აჩვენებს მის დაფარულ მხარეს.  

მეორე შემთხვევაში ადგილებით მონაცვლეობენ ისინი, ვინც იღებს 

გადაწყვეტილებას-(სუბიექტები)და ისინი , ვისაც ის ეხება (ობიექტები) 

ზოგჯერ პერსპექტივის შესაცვლელად ჟურნალისტები აზრს გამოათქმევინებენ 

ადამიანს, რომელსაც პრესა ტრადიციულად ყურადღების მიღმა ტოვებს, 

მაგალითად: ერთ-ერთ რეპორტაჟში ამერიკის პრეზიდენტის დაკრძალვაზე მთავარ   

მოქმედ გმირად იყო მესაფლავე. 

სცენების მონაცვლეობა და ბეგრაუნდი-ეს არის მოქმედებებისა და ინფორმაციების 

მონაცვლეობა. ინფორმაცია ეხება ჟურნალისტის მიერ დანახული მოვლენის 

წინაისტორიას და ჩანაწერს. უფრო ფართო კონტექსტში იგი რეპორტაჟში მიეწოდება 

ულუფებით, ნამტვრევების სახით. რეპორტაჟს, ამასთან დაკავშირებით, ზოგჯერ 

ადარებენ მატარებელს, სადაც ლოკომოტივი-ესაა ძლიერი საწყისი სცენა, ხოლო 
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შემდეგ მონაცვლეობენ სამგზავრო ვაგონები (პერსონაჟები, რომლებიც რაღაცას 

აკეთებენ ან ამბობენ) და საბარგო (დამატებითი ინფორმაცია), ამასთანავე, ბოლო 

ვაგონი  ყოველთვის სამგზავროა.  დადგენილია, რომ ბეგრაუნდის ოპტიმალური 

წილია 30% რეპორტაჟის მოცულობიდან. თუ ინფორმაციები მეტია, რეპორტაჟი 

ხდება ნელი და მოსაწყენი , თუ ნაკლებია, რეპორტაჟი რისკავს გადაიქცეს 

ერთმანეთთან და გარე სამყაროსთან დაუკავშირებელ ცალკეული სცენების 

ნაკრებად. 
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                                                 XI  ლექცია 

 

ინტერვიუ:   ჟურნალისტის ტაქტიკა და   თანამოსაუბრის ფანდები 

    

 ჟურნალისტის მიერ ინტერვიუს მომზადების შესახებ არსებობს შემდეგი 

რეკომენდაციები. თანამოსაუბრის  შესახებ ინფორმაციების მოგროვების გარდა, 

მისი წარსული ინტერვიუების წაკითხვასა და შეკითხვების სიის შედგენაზე 

ჟურნალისტმა უნდა იფიქროს “ერთი ნაბიჯით ადრე”_ წარმოიდგინოს, როგორ 

პასუხებს გასცემს თანამოსაუბრე ამ შეკითხვებზე და ამის შემდეგ, რა შეიძლება 

ჰკითხოს მას. უნდა მომზადდეს არა მხოლოდ კითხვები, არამედ კითხვების “ხეები”, 

საუბრის შესაძლებელი მიმართულებები, რომლებისთვისაც საჭიროა მზადყოფნა. 

ზოგჯერ მნიშვნელოვანი ინტერვიუსათვის მზადებისას ჟურნალისტი “რეპეტიციას 

გადის” მომავალ საუბარში კოლეგასთან, რომელიც თამაშობს თანამოსაუბრის 

როლს.  ჟურნალისტის ვარიანტები  შეიძლება იყოს განსხვავებული, რამდენიმე 

ათეული სრულად ფორმულირებული შეკითხვიდან რამდენიმე (ან მხოლოდ ერთი) 

თემის დასახელებამდე, რომელთა გარშემოც იგეგმება საუბრის წარმართვა. ააქ 

ყველაფერი დამოკიდებულია მასალის ფლობის დონეზე. ააუცილებლად უნდა 

გავიფიქროთ მხოლოდ ინტერვიუს ,,დარტყმითი ასპექტი”_ თანამოსაუბრის 

ფრაზები, რომელთა წინ წამოწევა შემდეგ შესაძლებელი იქნება, რათა ,,უფრო 

ძვირად მივყიდოთ” მკითხველებს ინტერვიუ. მმსგავსი ფრაზები- პროვოკაციული 

მტკიცებები, მაშოკირებელი დასკვნები ან საინტერესო ეპიზოდები შეიძლება 

სპონტანურად გაჩნდეს ინტერვიუს მსვლელობაშიც , თუმცა ამის იმედად ყოფნა არ 

ღირს. ჟურნალისტს ყოველთვის წარმოდგენილი უნდა ჰქონდეს, არა მხოლოდ  

ინფორმაციის, არამედ, თანამოსაუბრის როგორი ფრაზების მიღება სჭირდება მას და 

მიიყვანოს საუბარი ამ ფრაზებთან, დააპროვოციროს თანამოსაუბრე, თქვას ეს  

სიტყვები. 

   თუ ინტერვიუს თემა არასაკმარისად კონფლიქტურია, კონფლიქტის განვითარება 

შეიძლება საყვედურის დახმარებით, თანამოსაუბრის ჩაყენებით თავის მართლების  

მდგომარეობაში. ამისათვის საჭიროა წინააღმდეგობების მოძებნა თანამოსაუბრის 
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მოღვაწეობაში. მაგალითად, პოლიტიკოსს შეიძლება ვკიტხოთ თუ რატომ შეიცვალა 

მრწამსი, ბიზნესმენს_ ესადაგება თუ არა  მას ანდაზა, რომ ყველა დიდი ქონების 

საფუძველში ძევს დანაშაული, ხოლო როკ-ვარსკვლავს ის, _თუ რატომ ეწევა მიწიერ 

სიკეთეებზე უარის თქმის პროპაგანდას, თავის სიმღერებში, ხოლო თვითონ ამ 

სიკეთეებით ძალიან კარგად სარგებლობს.   

ინტერვიუს დაწყებას ჟურნალისტიკის ბევრ სახელმძღვანელოში ურჩევენ 

თანამოსაუბრის “გახურებას”_ კითხვებით, რომლებიც აალაპარაკებენ მას, მასთან 

შეხების წერტილების გამონახვით. ეს შეიძლება იყოს შეკითხვები ხელოვნებაზე (თუ 

ინტერვიუერის ოთახის კედლები მორთულია სურათებით), შინაურ ცხოველებზე 

(თუ ცნობილია, რომ ისინი მას ჰყავს). ხშირად ესაა”მიამიტური” შეკითხვები 

თანამოსაუბრის პროფესიულ მოღვაწეობაზე. მაგალითად, ექიმს, მის კაბინეტში 

ინტერვიუზე მისვლისას, შეიძლება ვკითხოთ, რისთვისაა საჭირო  ესა თუ ის 

სამედიცინო ხელსაწყო. ოღონდაც. ზოგ შემთხვევაში, პირიქით, “გამაცურებელ” 

შეკითხვებს უნდა ვერიდოთ. თუ ჟურნალისტი ინტერვიუზე მიდის ძალიან 

დაკავებულ ადამიანთან, მაგალითად, მსხვილი კომპანიის დირექტორთან, 

რომელსაც დღე წუთებით აქვს გაწერილი და ჟურნალისტთან ურთიერთობისათვის 

მკაცრად ნახევარი საათია გამოყოფილი, ერთბაშად უნდა “ჩავეჭიდოთ ხარს რქებში”, 

გადავიდეთ საქმის არსზე. შეკითხვები “თემის მიღმა” მხოლოდ გაღიზიანებას 

გამოიწვევს. ზოგჯერ შეიძლება იქამდეც მივიდეს, რომ გამძვინვარებულმა 

თანამოსაუბრემ ჟურნალისტი გარეთ გააგდოს, ხოლო შემდეგ დარეკოს რედაქციაში 

და ითხოვოს, რომ მეორედ ეს კორესპოდენტი მასთან არ გამოგზავნონ. 

   საუბრის დროს საჭიროა არა მარტო თანამოსაუბრის მოსმენა, არამედ მასზე 

“აწყობაც”- მცდელობა, გავიგოთ, რატომ ლაპარაკობს ის სწორედ ასე, რას ფიქრობს, 

როგორ ხედავს სამყაროს. ჶეს დაგვეხმარება უფრო ზუსტად ჩამოვაყალიბოთ 

შეკითხვები, მივცეთ საუბარს ოპტიმალური მიმართულება. კკიდევ ერთი ხერხი 

ფერადი, ხატოვანი პასუხების მისაღებად_ თვითონ დავსვათ ხატოვანი შეკითხვები. 

ჟურნალისტმა უნდა გაიფიქროს და მოამზადოს შესაბამისი მეტაფორები. ზოგჯერ 

ნათელი, გახსნილი პასუხების მიღწევაში გვეხმარება ის, რომ ჟურნალისტი 

მედგრად არ ეთანხმება თანამოსაუბრის მოსაზრებებს. ჶეს უკანასკნელი 
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იძულებულია მოიყვანოს უფრო მეტი არგუმენტები თავისი პოზიციის  ზუსტად 

გამოსახატად, გაიხსნას და ზოგჯერ თქვას ის, რის თქმასაც თავიდან არ აპირებდა. 

   თანამოსაუბრის იძულება, რომ რამე წამოცდეს, შეიძლება “ორსული პაუზის” 

ხერხის დახმარებით. ის მდგომარეობს იმაში, რომ თანამოსაუბრის პასუხის 

დამთავრებისას არ ვიჩქაროთ შემდეგი შეკითხვის დასმა, არამედ ცოტა გავჩუმდეთ. 

თანამოსაუბრე აღიქვამს ჟურნალისტის სიჩუმეს, როგორც იმაზე მითითებას, რომ 

მან სრულად არ უპასუხა შეკითხვაზე, რომ მან კიდევ რაღაც უნდა თქვას, რადგანაც 

ყველაფერი, რაც დაგეგმილი ჰქონდა, მან უკვე თქვა, ახლა ჟურნალისტს აქვს შანსი 

გაიგონოს გულახდილი ნათქვამი.  

   ზოგიერთ თანამოსაუბრეს აქვს უნარი გამოათაყვანოს ჟურნალისტი. თავისი 

გრძელი, მონოტონური პასუხებით შეიყვანოს ის იმ მდგომარეობაში, რომელიც 

ახლოა ჰიპნოზურ ძილთან. ჟურნალისტი კარგავს ბრძოლის აზარტს, წყვეტს 

თვალთვალს რესპოდენტის ბოლომდე უთქმელობასა და წინააღმდეგობრივ 

პასუხებზე და ყველაზე მეტი, რისი უნარიც აღმოაჩნდება—ესაა წინასწარ 

მომზადებული შეკითხვების ერთი-მეორის მიყოლებით დასმა. შემდეგ, საუბრის 

გაშიფვრისას, თავში მოუვა დაუსმელი, დამატებითი ჶშეკითხვები, მაგრამ უკვე 

გვიან იქნება. რათა “იფხიზლოს”, გამოვიდეს ჰიპნოზიდან, ჟურნალისტისთვის 

საკმარისია გაამახვილოს მზერა ერთ წერტილზე. ასეთ “საყრდენ წერტილად” 

შეიძლება თანამოსაუბრის თვალების გამოყენება. “ფოკუსირების” შემდეგ მზერა 

გაიხსნება, მაგრამ ჟურნალისტი კვლავ შეკრულია და მზადაა დიალოგის 

წარმართვისათვის. 

    დდა კიდევ ერთი შენიშვნა. ლლაპარაკის დამთავრებისთანავე არ იჩქაროთ 

დიქტოფონის გამორთვა. ხოლო თუ გამორთეთ_ არ იჩქაროთ მისი ალაგება, ასევე 

ჩანთაში უბის წიგნაკისა და კალმის შენახვა. ხშირად, უკვე საუბრის შემდეგ, 

ჟურნალისტის გაცილებისას, თანამოსაუბრე აკეთებს მნიშვნელოვან აღიარებებს. ან 

იწყებს გაცილებით უფრო საინტერესოს მოყოლას, ვიდრე ნათქვამი იყო ადრე. 

ფფაქტობრივად, კარებთან შეიძლება შედგეს ახალი ინტერვიუ და არა ის, რაც 

აღებული იყო მაგიდასთან ჯდომისას. 
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    ზემოთ აღწერილი ხერხები გამოიყენება ინტერვიუსათვის გამოუცდელ ან 

კეთილგანწყობილ თანამოსაუბრესთან. ჵპროფესიონალი ნიუსმეიკერები კი 

ფლობენ სხვადასხვა ხერხს “ხელოვნური ბუნდოვნების შესაქმნელად”, რომლებსაც 

შეუძლიათ აიცილონ ჟურნალისტის ძალისხმევა ინტერვიუს აღებისას. ეგრეთ 

წოდებული “მანიპულაციური რიტორიკაც” კი არსებობს, რომელიც ასწავლის, რომ 

არც თუ გამართულად და მისახვედრად გამოხატოს თავისი აზრი, საუბარში ყველა 

გზით რამდენადმე  დათრგუნოს თავისი თვალსაზრისი იმასთან შეუფარდებლად, 

თუ ეს თვალსაზრისი რამდენადაა სინამდვილის ადეკვატური. აამიტომ 

ჟურნალისტი მოვალეა იცოდეს “ხელოვნური ბუნდოვნების შექმნის” ხერხები და 

ასევე, თუ როგორ იმოქმედოს ამის საწინააღმდეგოდ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, 

თანამოსაუბრე დააბნევს მას და მასთან ერთად მკითხველებს. ააი, ზოგიერთი, ამ 

ხერხებიდან: არაკონკრეტული სიტყვები, მოქმედი პირების გამოტოვება, 

დაკავშირება, არაკანონზომიერი განზოგადება, გადაფორმულირება და მითითება 

დაუშვებელი შეკითხვის შესახებ. 

   ხერხი “არაკონკრეტული სიტყვები” მდგომარეობს ისეთი ტერმინების 

გამოყენებაში, რომლებშიც თითეული ადამიანი თავისას გულისხმობს. მაგალითად, 

თანამოსაუბრემ შეიძლება თქვას: “ჩვენ გამოვდივართ თავისუფლებისა და 

აყვავებისათვის”. ამ შემთხვევაში საჭიროა ვკითხოთ, სახელდობრ, რა აქვს მას 

მხედველობაში სიტყვების ქვეშ “თავისუფლება” და “აყვავება”. თუ პასუხი კვლავ 

არაკონკრეტული იქნება, მივაყოლოთ დამაზუსტებელი შეკითხვები. 

ჟურნალისტისთვის საჭიროა მიაღწიოს იმას, რომ თანამოსაუბრემ მოახდინოს 

თავისი პასუხების ფორმულირება კონკრეტულ და ცალსახად გასაგებ სიტყვებში. 

ამისათვის არსებობს ხერხი “ურიკა”, როცა სიტყვები  იყოფა ისეთებად, რომლებსაც 

შეიძლება შევეხოთ და დავდოთ ურიკაზე და ისეთებად, რომელთაც აბსტრაქტული 

მნიშვნელობა გააჩნიათ. .პირველის მაგალითებია—კომპიუტერი, ტელეფონი, 

კონსერვის ქილა. მმეორის მაგალითებია—ერთობა, პროგრესი, დემოკრატია. 

   ხერხი “მოქმედი პირების გამოტოვება”__ესაა მითითება  აბსტრაქტულ 

ადამიანებზე, მაგალითად, მტკიცება: “ჩვენ მხარს გვიჭერს ყველა შეგნებული 

მოქალაქე”. ჟურნალისტმა იმ წუთშივე უნდა დააზუსტოს, თუ სახელდობრ. ვინ 

უჭერს მხარს თანამოსაუბრეს და რატომ გადაწყვიტა ასე თანამოსაუბრემ. 
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   ხერხი “დაკავშირება” გულისხმობს იმ მოვლენების შეერთებას, რომლებსაც 

ერთმანეთთან კავშირი არ აქვთ, მაგალითად, “იმ დროს, როცა დეპუტატები სხედან 

პარლამენტში, ღარიბებს უჭირთ”. აამ ხერხს ხშირად იყენებენ, რათა წაუვიდნენ 

პასუხს შეკითხვაზე- მომხდარის შესახებ. მმიზეზების განმარტების ნაცვლად 

თანამოსაუბრე იწყებს ლაპარაკს იმ მიზნებზე, რომლისკენაც მიისწრაფოდნენ, ან 

ასახელებს თანმდევ გარემოებებს, რომლებიც ასევე არ წარმოადგენს მიზეზებს. 

ჟურნალისტმა მხედველობაში უნდა იქონიოს, რომ სხვადასხვა კეთილშობილური 

მიზანი ჶშეიძლება სულაც მოგონილი იყოს, უმართებულო მოქმედების 

ლეგიტიმიზაციისათვის. ხოლო მიზეზებისა და თანმდევი გარემოებების 

განცალკავებაში დაგვეხმარება ლოგიკის წესი ‘”ამის შემდეგ, არ ნიშნავს ამის 

შედეგად”. მაგალითად, თუ ადამიანი კითხულობდა გაზეთს და მის ოთახში ამ 

დროს გადაიწვა ნათურა, ამისგან ის არ გამომდინარეობს, რომ ნათურა გადაიწვა 

იმის გამო, რომ ადამიანი კითხულობდა გაზეთს. აან თუ რეგიონში გუბერნატორის 

შეცვლის შემდეგ დაიწყო ეკონომიკური ზრდა, ამის ნამდვილი მიზეზი შეიძლება 

იყოს საბაზრო კონიუნქტურის ცვლილება, ან სასარგებლო წიაღისეულების ახალი 

საბადოების აღმოჩენა და სულაც არა რეგიონის ახალი მეთაურის დანიშვნა. 

   აასევე აუცილებელია გამოვყოთ მიზეზი –ის, რამაც უეჭველად გამოიწვია 

მოვლენა_საბაბისაგან –იმისგან, რაც მიზეზის მოქმედების გამოვლენას უწყობდა 

ხელს. მაგალითად, თუ ქარიშხალმა პარკში ყველა ხე წააქცია, ხეების წაქცევის 

მიზეზი—ქარიშხალია. თუ კი წაიქცა მხოლოდ ზოგიერთი ხე, უმრავლესობამ კი 

გაუძლო, ეს ნიშნავს, რომ მიზეზი იმალება წაქცეულ ხეებში (დამპალი ტანი ან 

სუსტი ფესვები), ხოლო ქარიშხალი იყო მხოლოდ საბაბი. 

   “არაკანონზომიერი განზოგადება~ – ესაა სიტყვების -“პრაქტიკულად”, “თითქმის” 

და მათი მსგავსების გამოყენება. მაგალითად, თანამოსაუბრემ შეიძლება ამტკიცოს, 

რომ ხელფასის დავალიანება “პრაქტიკულად გაცემულია”. შედეგად იქმნება იმის 

ილუზია, რომ პრობლემა  100%-ით თუ არა 90%-ით გადაწყვეტილია. თუმცა 

სინამდვილეში ყველაფერი ასე შეიძლება არ იყოს. აამიტომ ჟურნალისტმა 

ყოველთვის უნდა დააზუსტოს, თუ რას გულისხმობს სიტყვის 

“თითქმის”__პრობლემის 90%-იანი, ან 20%-იანი მოგვარება. სხვა კონტრხერხია_- 
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თვითონ უფრო მეტად განაზოგადოს, რათა იძულებული გახადოს თანამოსაუბრე, 

რომ მან დააკონკრეტოს თავისი პასუხი.  

  “ფორმულირების შეცვლა~ - ესაა თანამოსაუბრის მიერ შეკითხვის ფორმულირების 

შეცვლა მისთვის უფრო ხელსაყრელით, რათა შემდეგ უპასუხოს ამ ახალ შეკითხვას 

ჟურნალისტის მიერ დასმულის ნაცვლად. აამ ხერხს ხშირად იყენებენ 

პრესკონფერენციებსა და არა ინტერვიუზე “ერთი ერთზე”. ჵპრესკონფერენციაზე 

ჩვეულებრივად ჟურნალისტს სიტყვას აძლევენ მხოლოდ ერთხელ და პასუხის 

დაბეჯითებით მოთხოვნა, სახელდობრ, დასმულ შეკითხვაზე ვერ ხერხდება. 

ინტერვიუში კი, ყოველთვის არის შესაძლებლობა განმეორებით დაისვას შეკითხვა 

და იძულებული იქნას თანამოსაუბრე უპასუხოს მას ან აღიაროს, რომ პასუხზე უარს 

ამბობს. 

ხერხი “მითითება დაუშვებელ შეკითხვაზე” მდგომარეობს იმაში, რომ 

ჟურნალისტის შეკითხვა ცხადდება არაკანონზომიერად. მაგალითად, შეკითხვაზე 

იმის შესახებ,  თუ რა შესაძლებლობები იქნა ხელიდან გაშვებული იმ 

გადაწყვეტილებების გამო, რაც ოდესღაც მიიღო თანამოსაუბრემ და აღმოჩნდა 

მცდარი, შეიძლება მოჰყვეს პასუხი “ისტორია არ იცნობს შესაკრებით 

დახრილობებს”. აამ შემთხვევაში ჟურნალისტს შეუძლია მოახდინოს შეკითხვის 

ახალი ფორმულირება და შემდეგში დაუსვას ის კიდევ ერთხელ, ან რამდენჯერმე, ან 

ჩამოაყალიბოს პასუხი და ჰკითხოს თანამოსაუბრეს მართალია თუ არა, რათა პასუხი 

“დიახ” ან “არა” მაინც მიიღოს. 

   შეკითხვების დასმის ზოგადი წესი კი მდგომარეობს იმაში, რომ ინტერვიუ—არის 

ორთაბრძოლა , რომელშიც თანამოსაუბრეს ყოველთვის უნდა , რომ წარმოჩინდეს 

უკეთესი, ვიდრე ის არის სინამდვილეში, მაშინ , როცა ჟურნალისტის ამოცანაა—

იპოვოს მისი ნამდვილი არსებითობა. დდა ისე, როგორც მოკრივეთა 

ორთაბრძოლაში მიზნამდე აღწევს დარტყმების მხოლოდ უმნიშვნელო რაოდენობა, 

ინტერვიუშიც ყველა შეკითხვაზე ნაკლებად იქნება მიღებული ზუსტი, საინტერესო 

და პუბლიკაციისთვის გამოსადეგი პასუხი. რომ მიაღწიოს ასეთ პასუხებს, 

ჟურნალისტებს არც თუ იშვიათად უწევთ დასვან მრავალი შეკითხვა ერთსა და 

იმავეზე, “ურტყან ერთ წერტილში”, სანამ თანამოსაუბრეს რამე არ წამოსცდება. 
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    რთულ ინტერვიუებზე ჟურნალისტებისთვის სასურველია წავიდნენ ორნი. 

როგორც წყვილების ჩოგბურთში ერთი სპორტსმენი მოქმედებს წინ, ბადესთან, 

ხოლო მეორე—უკან მოედნის კიდესთან, ასევე წყვილების ინტერვიუში ერთი 

ჟურნალისტი მუშაობს “წინა მხარეს”__ უყურადებს თანამოსაუბრეს სიტყვებში და 

აძლევს დამატებით შეკითხვებს, რათა მიიღოს რაც შეიძლება უფრო მეტად სრული 

პასუხი. მეორე ჟურნალისტი თავის მხრივ აკონტროლებს ინტერვიუს მსვლელობას 

‘ზოგადად”—უთვალთვალებს დროის ბიუჯეტს, იმას, თუ რამდენად იყო დასმული 

ყველა საკვანძო კითხვა, შეეხნენ თუ არა ყველა თემას, მართავს თემიდან თემაზე 

გადასვლას საუბრის “გაჩხერვის” შემთხვევაში.                                                    

    ინტერვიუს წინ სასურველია შეგროვდეს ინფორმაციის მაქსიმუმი საუბრის 

თემაზე, რათა თანამოსაუბრემ ვერ შეძლოს ფაქტებით და ციფრებით მანიპულირება. 

თანამოსაუბრეები ამით ხშირად სარგებლობენ როგორც “რბილ” ფორმაში, 

ასახელებენ ნამდვილ ფაქტებს და ციფრებს, რომლებიც მათთვის სასარგებლოა და 

ტოვებენ ისეთებს, რომლებიც არ აწყობთ ასევე “მაგარში”, გადადიან აშკარა 

ტყუილებზე. მმომზადებული ჟურნალისტი მათ სიცრუეს იმ წუთში მიხვდება, 

მოუმზადებელი კი მოახდენს ამ ტყუილის მკითხელებისთვის რეტრანსლირებას ან 

მხოლოდ ინტერვიუს შემდეგ ინანებს, რომ არ დაუსვა დამატებითი შეკითხვა და არ 

ამხილა მატყუარა.                    

   სხვათა შორის ინტერვიუში სიმართლის კრიტერიუმი__არის არა იმდენად ამ 

ფაქტების უტყუარობა, რომლებსაც თანამოსაუბრე გვაცნობებს, არამედ ამ 

თანამოსაუბრის უტყუარად წარდგენა მკითხველისადმი. ზოგჯერ საუბრის ტონი და 

მეტყველება შეიცავენ თანამოსაუბრის შესახებ უფრო მეტ ინფორმაციას, ვიდრე მის 

მიერ ნათქვამი სიტყვები. ინტერვიუს, როგორც ჟანრის განმსაზღვრელი ამბობს, რომ 

ესაა “საინტერესო ადამიანის ნათელი და ამაღელვებელი გამონათქვამების 

მკითხველებამდე მიტანის საშუალება”. დდა თუ თანამოსაუბრე ცრუობს ან 

უბრალოდ სიბრიყვეს ამბობს, ზოგჯერ მიზანშეწონილია ეს სიცრუე ან სიბრიყვე 

ჩავიწეროთ და შემდეგ წარვუდგინოთ მკითხველებს, რათა მათ გაიგონ თუ რას 

წარმოადგენს ადამიანი, რომელსაც უჭირავს მაღალი პოსტი ან არის ვარსკვლავი და 

პუბლიკის სიყვარული. 
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  მმოცემული თავის დასკვნაში__ მიხაელ ჰალერის მიერ აღწერილი , ინტერვიუს 

ჩატარების განსაკუთრებულობები 10 კატეგორიის თანამოსაუბრებთან. ჶეს 

კატეგორიებია: ექსპერტები, მოწმეები, ჩინოვნიკები, “პუბლიკა”, “ვარსკვლავები”, 

ხელოვნების მოღვაწეები, პოლიტიკოსები, გმირები, მარგინალები და ჩვეულებრივი 

ადამიანები. 

   ექსპერტები.  ამ კატეგორიაში შედიან მეცნიერები და მაღალკვალიფიცირებული 

სპეციალისტები. მათდამი მთავარი მოთხოვნებია__ კომპეტენტურობა და 

დაუინტერესებლობა. აადამიანი, რომელიც გამოდის ექსპერტის როლში, ერთი 

მხრივ უნდა ერკვეოდეს განსჯის საგანში და მეორე მხრივ—იყოს გულგრილი იმ 

კონკრეტულ სიტუაციასთან მიმართებაში, რაც გახდა საბაბი ინტერვიუსათვის. თუ 

დაუინტერესებლობის მოთხოვნა არ არის დაცული, ადამიანი ექსპერტის როლში 

გამოსვლას ვერ შეძლებს, რამდენადაც სიტუაციის განმარტების მაგივრად 

დაკავდება თავისი თვალსაზრისის სასარგებლო პროპაგანდით. 

 ექსპერტებთან ინტერვიუ უნდა შემოიფარგლოს მათი საექსპერტო საგნით. აარც 

ექსპერტების პირადი ცხოვრება, არც მათი მოსაზრებები სხვადასხვა საკითხზე 

მკითხველს არ აინტერესებს. ინტერვიუს მსვლელობისას საყრდენი უნდა იყოს 

მომხდარის პრაქტიკული შედეგები, მიღებული გადაწყვეტილების, რომლის 

ეფექტურობაც აეჭვებს ჟურნალისტს, შესაძლო ალტერნატივები. ექსპერტებთან 

ურთიერთობა როგორც წესი, იოლი და საინტერესოა. ისინი ძალიან მოლაპარაკეები 

არიან და შეუძლიათ მოგვითხრონ გაცილებით მეტი, რასაც დაიტევს ჟურნალში ან 

გაზეთში ინტერვიუსათვის გამოყოფილი ფართობი. ჵპრობლემა, რომელიც 

შეიძლება წარმოიშვას ექსპერტებთან ინტერვიუში,--ორია. ჯერ ერთი, მათ უყვართ 

შესვლა მკითხველთა ფართო წრისათვის ნაკლებად საჭირო და გაუგებარ 

დეტალებში და ახსნა თავის პროფესიულ სლენგზე. შედეგად ინტერვიუ შეიძლება 

გახდეს აღსაქმელად ძნელი და ტერმინებით გაჯერებული. მმეორე,_ ექსპერტები, 

განსაკუთრებით მეცნიერების მოღვაწეები, როგორც წესი, გაურბიან 

ერთმნიშვნელოვან პასუხებს და კონკრეტულ ფორმულირებებს. ფფრაზის მაგივრად 

“ეს არის ის”, ისინი ამბობენ მიახლოებით შემდეგს: განსაზღვრული პირობების 

დროს და ამა თუ იმ ფაქტორების გათვალისწინებით, ასევე ასეთი მდგომარეობებისა 

და ურთიერთკავშირების არსებობისას გამორიცხული არ არის, რომ ეს რაღაც 
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ალბათობით აღმოჩნდება “ის”. ამიტომ ჟურნალისტისთვის აუცილებელია 

აკონტროლოს ინტერვიუს სიღრმე, მოითხოვოს ტერმინების თარგმნა ჩვეულებრივ 

ენაზე და ებრძოლოს გაფანტულ პასუხებს შეკითხვების დახმარებით. 

   მოწმეები.  ჶესენია მოვლენის მონაწილეები ან თვითმხილველები (როგორც წესი, 

საგანგებო შემთხვევების), მაგრამ არა მთავარი მოქმედი პირები და არა მომხდარზე 

პასუხისმგებლები. მათთან ინტერვიუს მიზანია_ უშუალოდ და დეტალებით 

შევსებული შთაბეჭდილებების მიღება. მმოწმეებს უნდა გამოეკითხოს, რაც 

შეიძლება მეტი დეტალები და ეპიზოდები. ამასთანავე მხედველობაში უნდა 

ვიქონიოთ, რომ აღქმის განსაკუთრებულობის გამო მოწმე ყოველთვის სუბიექტურია 

და მისი სიტყვებით მომხდარის სრული სურათის შედგენა შეუძლებელია. 

კრიმინოლოგიაში არა ერთხელ ჩატარებულა ექსპერტები, როცა ადამიანების 

ჯგუფის თვალწინ გაუთამაშებიათ დანაშაული და შემდეგ მოუთხოვიათ მომხდარის 

დეტალურად აღწერა. ჵპასუხები აღმოჩნდა სრულიად განსხვავებული და ძალიან 

ხშირად, ჭეშმარიტებისაგან შორი. აამიტომ ინტერვიუ მოწმეებთან ჩვეულებრივად 

ქვეყნდება, როგორც დამატება სიახლეებთან, ამასთან ტექსტის დასაწყისში 

აუცილებლად დაზუსტებულია ადამიანის როლი მოვლენაში. მმეორე მხრივ, 

მოწმესთან ინტერვიუმ შეიძლება გახსნას მკითხველისათვის მოვლენის რაიმე 

არაჩვეულებრივი ასპექტი. მაგალითად, ნიუ-იორკში 2011 წლის 11 სექტემბრის 

მომხდარი ტერაქტის, ან 2004 წლის 26 დეკემბერს სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში 

მომხდარი ცუნამის შემდეგ ბევრი გამოცემა აქვეყნებდა ინტერვიუებს ამ 

ტრაგედიების თვითმხილველებთან. 

  ჩინოვნიკები.  მათთან ინტერვიუს მიზანია_ წარმოადგინონ მათი თვალსაზრისი, 

ვინც პასუხიმგებელია მომხდარზე (ნაწილობრივ მაინც). რამდენიმე პერსონაჟიდან 

ამორჩევის შესაძლებლობისას მოქმედებს წესი: რაც უფრო მაღალი თანამდებობის 

პირია თანამოსაუბრე, მით უკეთესია. ჩინოვნიკებთან ინტერვიუსათვის ტიპიური 

შეკითხვებია: “რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება?”  “რა ინფორმაციები არ 

გყოფნიდათ?” “რაში ხედავთ პრობლემას?” “როგორ ასაბუთებთ თვენს 

მოქმედებებს?” “იყო თუ არა ალტერნატივები?” თუ დიახ, მაშინ როგორი?” 

ჟურნალისტი უნდა ცდილობდეს ჩინოვნიკის დაყენებას თავის მართლების 

მდგომარეობაში იმის გამო, რომ ყველაფერი არ არის წესრიგში მისდამი 
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დაქვემდებარებულ სამოღვაწეო სფეროში. ჩინოვნიკი მართლაც თუ ნამდვილად 

პატიოსანი და პასუხისმგებლური ადამიანიც კია, მსგავსი “ბრალდებითი გადახრა” 

ინტერვიუში თანამოსაუბრის სასარგებლოდ წავა, რადგანაც საშუალებას იძლევა 

გამოჩნდეს, თუ რა ღონე იხმარა მან არსებული პრობლემების გადასაჭრელად. 

  აამიტომ ჩინოვნიკთან ინტერვიუსათვის საჭიროა ძალიან გულმოდგინედ 

მომზადება, ინფორმაციის შეგროვება, სტატისტიკა, რათა დააფუძნოთ თქვენი 

საყვედურები საბუთებზე. თუ ჟურნალისტი არ ფლობს მასალას, ჩინოვნიკს 

შეუძლია ილაპარაკოს ზოგადი სიტყვებით, მოიყვანოს ის მონაცემები, რომლებიც 

ახასიათებს მის მუშაობას დადებითად და გაჩუმდეს იმაზე, რაც მისთვის 

არახელსაყრელია. ჲუნდა ვეცადოთ, რომ ჩინოვნიკებისგან რაც შეიძლება უფრო მეტ 

კონკრეტულ პასუხებს მივაღწიოთ შეკითხვის საგნის მუდმივი დაზუსტებით და 

არავითარ შემთხვევაში არ მივცეთ თანამოსაუბრეს საშუალება, რომ აღმოჩნდეს 

ექსპერტის როლში, ანუ კომენტარი გაუკეთოს იმას, რაზეც პასუხს არ აგებს. 

ამასთანავე მრავალი ჩინოვნიკი , ინტერვიუს მიცემისას მხოლოდ იმისკენ 

მიისწრაფვის, რომ ჟურნალისტთან “მარადიულ” თემებზე ილაპარაკოს, მაგალითად, 

პატრიოტიზმზე ან ბავშვების სიყვარულზე, მაგრამ ამასთანავე დიდი მცდელობით 

არიდებენ თავს პასუხებს შეკითხვებზე თავიანთი მუშაობის შესახებ. 

   “პუბლიკა”.   ააქ მხედველობაშია მოკლე ინტერვიუები ქუჩაში გამვლელებთან ან 

ტელეფონზე შემთხვევით აკრებილ ნომრებზე, რათა შეგროვდეს მოსაზრებებისა და 

განწყობილებების სპექტრი, რომლებთანაც მკითხველები მოახდენენ თავისი თავის 

იდენტიფიცირებას. ასეთი ინტერვიუების თემებია_ ჩავლილი მოვლენები, 

მიმდინარე ცვლილებები, მაგალითად, ახლახანს მიღებული კანონი ან გაზაფხულის 

დადგომა. ინტერვიუს პერსონაჟები გამოდიან მოსახლეობის წარმომადგენელთა 

როლში, რომლებიც გამოხატავენ თავიანთ რეაქციას და მენტალიტეტს. აამ ტიპის 

ინტერვიუს განსაკუთრებულობას წარმოადგენს ის, რომ ადამიანების პასუხები 

უნდა იყოს საკმაოდ აბსტრაქტული, რათა მკითხველმა შეძლოს მათი გავრცელება 

თავის თავზე და ამავე დროს შეიცავდეს კონკრეტულ ინფორმაციას, რათა მის უკან 

ჩანდეს სახელდობრ ეს ადამიანი. აამიტომ საუბრისას ჟურნალისტები ჩვეულებრივ 

აძლევენ 1-2 შეკითხვას, რომელიც შეეხება ამ ადამიანს და 2-3 ზოგად კითხვას, 
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რომელიც მიმართულია მისკენ, როგორც გარკვეული სოციალური ჯგუფის 

წარმომადგენლისკენ .  

  ,,ვარსკვლავები~. ინტერვიუ “ვარსკვლავთან”_ ესაა ადამიანის, როგორც 

აღფრთოვანების, პატივისცემის, მტრობის, სიძულვილის ობიექტად წარმოდგენა. 

“ვარსკვლავი” თითქოსდა იმყოფება სცენაზე და შეკითხვები , როგორც 

პროჟექტორები, ანათებენ თანამოსაუბრის პიროვნების სხვადასხვა მხარეს. 

ამასთანავე “ვარსკვლავები” ძალიან იშვიათად არიან ნამდვილად გენიალური და 

ორიგინალური ადამიანები. როგორც წესი, თანამოსაუბრე მხოლოდ აკმაყოფილებს 

პუბლიკის  ინტერესს სხვისი პირადი ცხოვრების პიკანტურ ამბების მიმართ. 

“ვარსკვლავს” შეუძლია პირიქით, წამოწიოს ისინი, ხშირად დახატოს თავისი თავი 

უფრო გარყვნილად, ვიდრე სინამდვილეშია. აამ შემთხვევაში ჟურნალისტის 

ამოცანაა_ეცადოს, რომ გაადამიანოს ფიგურა, რომელიც ჯერ კიდევ რჩება ფარული 

სცენიური სახის მიღმა. 

  ჩვეულებრივად “ვარსკვლავთან” ინტერვიუში შეკითხვები ეხება სურვილებს, 

იმედებს, იმედის გაცრუებებს. შეიძლება ლაპარაკი საყვარელ ადამიანთან 

ურთიერთდამოკიდებულებაზე, ბავშვებზე, მშობლებზე, მეგობრებზე. იმაზე, თუ 

რაში ხედავს ადამიანი თავის ძლიერ და სუსტ მხარეებს, როგორ 

ცხოვრობს”ვარსკვლავად~. დ გაიხსენოს ბავშვობა, სკოლაში სწავლა, პირველი 

გამოსვლა, ადამიანები, რომელთა მადლიერიც არის “ვარსკვლავი”. შეიძლება 

ლაპარაკი “ვარსკვლავის” დამოკიდებულებაზე სხვა ადამიანების მიერ მისი 

მისამართით გამოთქმულ შეფასებებზე, უპირველესად ნეგატიურზე, 

სტერეოტიპებზე, რომლებიც მასობრივ შეგნებაში არსებობს ამ “ვარსკვლავთან” 

მიმართებით. ინტერვიუ უნდა მიმდინარეობდეს მითისა და რეალობის, 

ბედნიერებისა და უბედურების, უაზრო ყბედობისა და სულიერი გაშიშვლების, 

“ვარსკვლავის” თვითგაღმერთებისა და ჟურნალისტის მიერ მისი კულტის 

წახალისების მიჯნაზე. 

  ხელოვნების მოღვაწეები.   თანამოსაუბრეთა ამ ტიპს მიეკუთვნებიან ცნობილი 

მხატვრული ნაწარმოებების შემქმნელები, ტალანტური და ამასთანავე,  თავიანთი 

ქცევით გამორჩეული ადამიანები. ისინი საინტერესონი არიან თავისთავად, როგორც 
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პიროვნებები და როგორც საზოგადოებრივი განწყობების გამომხატველები, ისინი 

პირველები ხვდებიან, თუ რა ხდება და შეუძლიათ ეს გადასცენ სხვებს. 

მხედველობაში უნდა გვქონდეს, რომ ხელოვნების მოღვაწეები ხშირად თვითონ ვერ 

აცნობიერებენ, თუ როგორ ხდება მათი მოღვაწეობა, საიდან იღებენ იდეებს და 

სახეებს.აამიტომ მათთან ინტერვიუში უნდა დავეყრდნოთ მოვლენებს 

თანამოსაუბრის ცხოვრებიდან და მის განცდებს, რათა მკითხველს ვუჩვენოთ 

შემოქმედის კავშირი ნაწარმოებებთან, მის მიერ მონათხრობი მისი ცხოვრებისეული 

ისტორიებისა და ეპიზოდების მიღმა. 

  ხელოვნების მოღვაწეებთან ინტერვიუში შეკითხვები, უპირველესად, პირადულია. 

სიტუაციებზე, რომლებმაც გავლენა მოახდინეს ცხოვრებისეული გზის არჩევაში, 

მშობლების როლზე, შემოქმედების მოტივებსა და აღმაფრენის წყაროებზე, 

პერსონაჟის ცხოვრების ტიპიურ დღეზე, იმაზე, თუ რა ახარებს ან აშინებს მას. 

მაგალითებზე, რომლებიც დაკავშირებულია ცხოვრების მიზნებსა და 

ფასეულობებთან. ხელოვნების სხვა გამოჩენილ მოღვაწეებთან შეხვედრებსა და 

ურთიერთდამოკიდებულებებზე. იმისათვის, რომ თანამოსაუბრე გაიხსნას, 

აღფრთოვანება აუცილებელია მონაცვლეობდეს შეკამათებასთან, რათა ვაიძულოთ 

ის დაიცვას თავისი თვალსაზრისი და სამყაროს ხედვა.  

   პოლიტიკოსები.  ეს თანამოსაუბრეები ითავსებენ ორ როლს_ მომხდარზე 

პასუხისმგებლის და ექსპერტის, სხვა პირების მოქმედებასთან დამოკიდებულებაში. 

პოლიტიკოსთან ინტერვიუსთვის ინფორმაციულ საბაბს ჩვეულებრივად იძლევა 

სიტუაცია ან პრობლემა. თანამოსაუბრე მხოლოდ ასაბუთებს თავის 

გადაწყვეტილებებს და მოქმედებებს, გადმოცემს და აზუსტებს თავის 

თვალსაზრისს, მოგვითხრობს თავის განზრახვებზე, მიზნებსა და ინტერესებზე. 

ხშირად პოლიტიკოსები ცდილობენ ჟურნალისტი თავიდან მოიცილონ ზოგადი 

პათოსური ფრაზებით იმაზე, რომ ისინი ემხრობიან ყველაფერ კარგს და 

წინააღმდეგნი არიან ყოველივე ცუდის. ზოგიერთებს სულაც შეუძლიათ პირველი 

შეკითხვის პასუხად წარმოთქვან ნახევარსაათიანი არაფრის მთქმელი მონოლოგი და 

შემდეგ განაცხადონ, რომ ინტერვიუ დამთავრებულია, რადგან მისთვის 

განკუთვნილი დრო ამოიწურა. აამიტომ ჟურნალისტს არ უნდა ეუხერხულოს, რომ 
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ჩაეჭრას მათ ლაპარაკში, დაბეჯითებით მოსთხოვოს კონკრეტული პასუხები 

სწორედ იმ შეკითხვებზე, რომლებითაც ჟურნალისტი მოვიდა.  

 გმირები.  ისინი საინტერესონი არიან მათი მიღწევების წყალობით, მაგალითად, 

ინვალიდები, რომლებმაც დაამარცხეს თავიანთი დაავადება, მეწარმეები, 

რომლებმაც ნულიდან შექმნეს ფირმა და გახადეს ბაზრის ლიდერი. ასეთი ადამიანი 

თამაშობს ეკრანის როლს, რომელზეც სხვა ადამიანები წარმოაჩენენ თავიანთ 

სურვილებს და ოცნებებს. გგმირებს უნდა ვკითხოთ კონკრეტულ მოსაზრებებზე, 

შეგრძნებებზე, მოქმედებებზე, საზრუნავსა და სურვილებზე, რომლებიც გააჩნდათ 

მათ ბრძოლის ან მუშაობის პროცესში. ჲუნდა მოვიპოვოთ ისტორიები მათი 

ცხოვრებიდან და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ექსპერტული ინტერვიუს 

წაყვანა, პასუხების მიღება იმ კითხვებზე, რომლებთანაც პირადად მას 

დამოკიდებულება არ აქვს. აასევე მხედველობაში უნდა გვქონდეს, რომ გმირებს, 

მაგალითად, პროფესიონალი პოლიტიკოსებისგან განსხვავებით, ხშირად 

უძნელდებათ თავიანთი აზრების ფორმულირება. ააქ ჟურნალისტი უნდა 

დაეხმაროს თანამოსაუბრეს, უკარნახოს მას შესაძლო პასუხები. 

   მარგინალები.   ესენია საზოგადოებიდან განდევნილი ადამიანები,_ მაწანწალები, 

უპატრონო ბავშვები, გაურკვეველი საქმიანობის ადამიანები, ალკოჰოლისტები, 

ნარკომანები. მათთან ლაპარაკი სჯობს უდიქტოფონოდ, რადგანაც მათ ჩვეულებრივ 

ბევრი გადაიტანეს ხელისუფლების წარმომადგენლებიდან, ძალიან შეშინებულები 

არიან და ეჭვით ეკიდებიან ყველა ადამიანს, ვინც მათი წრის არ არის. საუბრისას 

სასურველია არა მხოლოდ პასუხების, არამედ საკუთარი შეკითხვების ჩაწერაც, 

რადგანაც მსგავს მდგომარეობაში ჟურნალისტის სიტყვებიც განსაკუთრებული 

ხდება და შემდეგში ტექსტზე მუშაობისას შეიძლება არ გაგვახსენდეს. თუ არ არის 

თანამოსაუბრის სიტყვების მაშინვე ჩაწერის შესაძლებლობა, უნდა ვიმეოროთ ისინი 

ჩვენთვის, რათა არ დაგვავიწყდეს, შემდეგ პირველი შესაძლებლობისთანავე 

საუბარი უნდა გადავიტანოთ ქაღალდზე ან დიქტოფონზე.  

   ჩვეულებრივი ადამიანები.   თანამოსაუბრეები აქ იგივე არიან, ვინც “პუბლიკის” 

ინტერვიუში, თუმცა ჟურნალისტის მიზანია_ არა  იმწუთიერი აზრობრივი 

მონაკვეთი, არამედ ჩვენი თანამედროვის გაცილებით უფრო ღრმად წარმოდგენა. 
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ამიტომ, თუ ინტერვიუ “პუბლიკასთან” შემოფარგლულია რამდენიმე წუთის 

განმავლობაში დასმული 3-4 შეკითხვით, ჩვეულებრივ ადამიანებთან საუბარი თავის 

თავში შეიძლება მოიცავდეს რამდენიმე ათეულ შეკითხვას და გრძელდებოდეს 

რამდენიმე საათი. მმსგავსი ინტერვიუს თემაა_ ყოველდღიურობა მისი 

საჭიროებებით, პრობლემებით, იმედებით და ბედნიერებისკენ სწრაფვით. ჵპირველ 

პლანზე გამოდის ფუნქცია და მხოლოდ შემდეგ მოჰყვება მას პიროვნება, ანუ 

ადამიანი წარმოდგება, უპირველეს ყოვლისა, როგორც თანამშრომელი რაიმე 

სამუშაოზე, ქალაქის მცხოვრები, ოჯახის წევრი და ბოლოს _ როგორც ვინმე -

ერთადერთი და განუმეორებელი. თანამოსაუბრის სიტყვებში მნიშვნელოვანია არა 

ინფორმაცია, არამედ ის ატმოსფერო, რომელსაც ეს სიტყვები გადმოგვცემენ, 

სამყარო, როგორადაც მას ადამიანი აღიქვამს. ჩვეულებრივ ადამიანებთან 

ინტერვიუს სირთულე იმაში მდგომარეობს,  რომ ბევრ მათგანს არ შეუძლია თავისი 

აზრების სიტყვებად თარგმნა, მათ ეს ძალიან უჭირთ ჟურნალისტის დახმარებითაც 

კი. აამიტომ ხშირად ჟურნალისტები ინტერვიუს უბრალო ადამიანებთან 

ამჯობინებენ რეპორტაჟის ან პორტრეტის ჟანრებში დაწერას. 

   ინტერვიუს ჩატარების წინ აუცილებელია “ერთი ნაბიჯით წინ” ვიფიქროთ, ანუ 

გამოვიცნოთ თანამოსაუბრის შესაძლო პასუხები და მოვამზადოთ დამატებითი 

შეკითხვები. ასევე სასარგებლოა ინტერვიუს “დარტყმითი ასპექტის” მომზადება_ 

ფრაზები, რომლებზეც უნდა გამოვიყვანოთ თანამოსაუბრე და რომლებიც შემდეგ 

დაგვეხმარებიან ინტერვიუს “ძვირად” გაყიდვაში. “გახურება” აუცილებელია, თუ 

თანამოსაუბრე გამოუცდელია და ზედმეტია, თუ ჟურნალისტს საქმე აქვს 

პიროვნებასთან, ვისთვისაც ინტერვიუს მიცემა_ სამუშაოს ნაწილია. კონფლიქტი 

ინტერვიუში შეიძლება განვავითაროთ, თუ თანამოსაუბრეს ჩავაყენებთ თავის 

მართლების მდგომარეობაში. ნათელი პასუხების მიღებაში ასევე გვეხმარება 

ხატოვანი შეკითხვები, ჟურნალისტის მიერ შეკამათება და “ორსული პაუზის” 

ხერხი, როცა ჟურნალისტი პასუხის დამთავრებისას არ ჩქარობს მომდევნო 

შეკითხვის დასმას და აპროვოცირებს თანამოსაუბრეს დამატებით წარმოთქმაზე. 
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ინტერვიუს დასრულების შემდეგ არ უნდა გამოირთოს და ალაგდეს დიქტოფონი, 

რადგან ამ მომენტში თანამოსაუბრემ  შეიძლება თქვას რაიმე გაცილებით უფრო 

საინტერესო, ვიდრე ნათქვამი იყო ინტერვიუს მსვლელობაში. თუ ჟურნალისტები 

ინტერვიუზე მიდიან წყვილად, მაშინ ერთი მათგანი უღრმავდება თანამოსაუბრის 

სიტყვებს და უსვამს დამატებით შეკითხვებს, ხოლო მეორე აკონტროლებს 

ინტერვიუს მსვლელობას- “ზოგადად”. ინტერვიუში სიმართლის კრიტერიუმი_ არა 

იმდენად ფაქტების უტყუარობაა, რომლებიც თანამოსაუბრემ გადმოგვცა, არამედ ამ 

თანამოსაუბრის მკითხველისათვის უტყუარად წარდგენა. “ხელოვნური 

ბუნდოვნების შექმნის” ხერხებს, რომლებიც შეიძლება გამოიყენოს ინტერვიუერმა, 

მიეკუთვნებიან არაკონკრეტული სიტყვების გამოყენება, მოქმედი პირების 

გამოტოვება, დაკავშირება, არაკანონზომიერი განზოგადება, ახალი ფორმულირება 

და მითითება დაუშვებელ შეკითხვაზე. 
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                                                             XII  ლექცია 

 

                                  ნიუს-ფიჩე და ანალიზური სტატია                             

  

     ჟანრი  ნიუს-ფიჩე (ინგლისური News-Feature-სიახლეების ისტორია) 

   შექმნილია არა ცალკეული მოვლენების აღწერის, არამედ საჩვენებლად 

ტენდენციებისა, რომლებიც დაინახა ჟურნალისტმა ამ მოვლენების მიღმა. ამ ჟანრს 

ზოგჯერ ―Trend-Story‖-საც (ინგლ. სატრენდო ისტორია) უწოდებენ, იმიტომ, რომ ამ 

ფორმით დაწერილი სტატიები ეძღვნება ტრენდებს, «Magazine-Story» (ინგ. 

‗საჟურნალო სტატია‖), იმიტომ, რომ ამ ჟანრში სტატიებს ჩვეულებრივ ჟურნალებში 

აქვეყნებენ და «WallStreetJournal-Story» იმიტომაც, რომ პირველად ამ ჟანრში 

სტატიები გამოჩნდა ამერიკულ გაზეთში ―The Wall Steet Journal”.ამ გამოცემის 

ჟურნალისტებმა ჯერ კიდევ გასული საუკუნის შუა წლებში დაიწყეს სტატიების 

წერა “გუშინის” გარეშე და მკითხველს უყვებოდნენ იმ ტენდენციებზე, ცხოვრებაში 

მომხდარ იმ ცვლილებებზე, რომლებიც ვერ შეამჩნიეს სხვა მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებმა, რადგან დაკავებულნი იყვნენ ცალკეული მოვლენებით, 

რომლებიც ხდებოდა ―ახლა‖. ასე გაჩნდა ―ფორმულაWSJ‖,‖,რომელიც შემდეგნაირად 

გამოიყურება. 

       მაგალითი ან ილუსტაცია სტატიის თემაზე. 

   ―ძირითადი აბზაცი‖ (nutgraf) _ თემის შესავალი, რომელიც გვიხსნის, თუ რატომ 

არის ის მნიშვნელოვანი და რატომ უნდა წაიკითხოს ამის შესახებ მკითხველმა 

(პასუხები    კითხვებზე ―რა?‖და ―მერე რა?‖).                                                      

    თემის შემუშავება- დეტალები, ბეგრაუნდი, პასუხები კითხვებზე: “რატომ ხდება 

ეს?” და”რა შეიძლება გაკეთდეს ამასთან მიმართებაში?”. 

    “კიკერი”-  სტატიის დაბოლოება თემის მოულოდნელი მობრუნების სახით, 

რომელიც ანგრევს მკითხველის საწყის წარმოდგენებს და იძულებულს ხდის 

მას,რომ ჩაფიქრდეს.  
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    ნიუს-ფიჩე ყოველთვის იწყება სცენით ან სიტუაციით. ესაა მოვლენის “მსხვილი 

ხედი”, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს მკითხველს ერთბაშად შეაღწიოს მასში. 

ამერიკელ მედიაკონსულტანტს ჩიპ სკანლანს(Chip Scanlan)  ნიუს-ფიჩეს მაგალითის 

სახით მოჰყავს სტატია, დიეტებით უმცროსკლასელების გატაცების შესახებ, 

ზედმეტი წონის საწინააღმდეგოდ (pre-tee dieting).. 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. 
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   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 

გახდომა, ხოლო ყოველი მესამე იყო დიეტაზე. კკიდევ 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-ფიჩეში 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. სტატია დიეტის შესახებ -ესაა მონათხრობი 11 წლის კეიტზე 

ჩიკაგოდან, რომელიც 10 წლისა იწონიდა 75 ფუნტს, თუმცაღა ჩათვალა თავისი თავი 

მეგობარ გოგონებზე უფრო მსუქნად. შეუდგა დიეტას და ერთი წლის მერე წონით 42 

ფუნტი, აღმოჩნდა ფსიქიატრიულ კლინიკაში “ანორექსული  ნევროზის” 

დიაგნოზით. 

    სტატია მთავრდება დიეტებზე ორი ექსპერტის კომენტარებით, ერთ-ერთი 

მათგანი ამბობს, რომ საჭიროა დაისვას კითხვა “არა თუ როგორ გავხადოთ მსუქანი 

ბავშვები გამხდარი, არამედ როგორ გავხადოთ მსუქანი ბავშვები ჯანმრთელი”. 

მმეორე ექსპერტი მსჯელობს იმაზე, რომ უნდა შეიცვალოს მშობლების 
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დამოკიდებულება მსუქან ბავშვებთან. ისინი ახლა ახდენენ შემდეგი ინფორმაციის 

ტრანსლირებას: “შენ სხეულთან მიმართებაში რაღაც არ არის წესრიგში და შენ ეს 

უნდა გამოასწორო”. თუმცა მათ უნდა თქვან: “ჩვენ შენ ისეთი გვიყვარხარ, როგორიც 

ხარ”. ეს არის      პრობლემის ახალი გაგება და მისი გადაჭრის გზები, ის, რის გამოც 

ღირდა ტექსტის წაკითხვა ბოლომდე. 

  ანალიზური სტატიის მოცულობა, როგორც წესი, არის 200-500 ბწკარის 

დიაპაზონში. ამიტომ ასეთ სტატიებს, ძირითადად, აქვეყნებენ ჟურნალები ან 

ყოველკვირეული გაზეთები. 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. 

   ნიუს-ფიჩე ემსახურება არა ცალკეული მოვლენების აღწერას, არამედ მოვლენებსა 

და ტენდენციებს. ნიუს-ფიჩე იწყება მაგალითად, ილუსტრაციით 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. ასრულებს სტატიას “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.  

   ნიუს-ფიჩეს 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 
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უნდა შეინარჩუნოს სიტუაციის აღქმის ამბივალენტობა(ორმხრივობა), დაუშვას 

როგორც თეზისის, ასევე ანტითეზისის მართებულობა. 

                    

სათაური, ლიდი, დასასრული 

სათურების ტიპები და ფუნქციები. სასათაურო კომპლექსი. TACT ტესტი.  

სათაური, წამყვანი და დასასრული არის ჟურნალისტური ტექსტის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი სტრუქტურული ელემენტები.  

სათაურის მნიშვნელობა განპირობებულია იმით, რომ მისი წაკითხვის ალბათობა 

90% -ზე მეტია, რადგან თვალი ავტომატურად ხედავს ზოლებზე მსხვილად, 

თამამად დაწერილ ყველა სიტყვას. და თუ შეუძლებელი იქნება სათაურების 

გამოყენებით მკითხველთა ყურადღების მიქცევა, სტატია სავარაუდოდ არ იქნება 

წაკითხული. სათაურების როლი კიდევ უფრო დიდია ონლაინგამოცემებში, სადაც 

მკითხველს ხელმძღვანელობენ მხოლოდ სათაურებით  და ვერ ხედავენ სრულ 

ტექსტებს, სანამ არ გახსნიან შესაბამის სტატიას. ამრიგად, წარუმატებელი სათაურმა  

შეიძლება გააუქმოს ყველა ძალისხმევა, რომელიც დახარჯულია კარგი მასალის 

დასაწერად. და შესაბამისად, სათაურის არჩევა ხშირად არანაკლებ დროს მოითხოვს, 

ვიდრე თავად სტატიის წერა. 

სათაურს ორი ფუნქცია აქვს - ინფორმაციული და კონტაქტური. მან მკითხველს 

უნდა აცნობოს, რაზეა სტატია და მოუწოდებს მას წაიკითხოს ეს სტატია. ამიტომ, 

სათაური ხშირად შედარებულია ნიშანსა  და მაღაზიის ფანჯარასთან. ისევე, 

როგორც ნიშანი და მაღაზიის ფანჯრები  გპირდებათ, რომ თქვენ შეგიძლიათ 

იპოვოთ ასეთი და ასეთი პროდუქტი მაღაზიაში.  ასე რომ  ფირნიში  არის დაპირება, 

რომ სტატიაში იქნება გარკვეული ინფორმაცია. ამრიგად, ზოგადად ამ თემის 

მიმართ მოთხოვნები შემდეგია:  იყოს მიმზიდველი, რომ დაინტერესდეს 

მკითხველი, მაგრამ არა მათი დეზორიენტაციისათვის. 

მკითხველს ინტერესს აღძრავს   ისეთი რამ, რაც სინამდვილეში არ არის სტატიაში. 

მოტყუება შემაშფოთებელია და ადრე თუ გვიან ადამიანი შეაჩერებს 
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გამოქვეყნებულის კითხვას, რომელიც სათაურებში გვპირდება ინფორმაციას, რაც 

სტატიებში არ არის. 

სათაურები განსხვავდება  ნომინაციური  და პრედიკატორული ფორმით. 

ნომინალური სათაური არასრული წინადადებაა, ჩვეულებრივ, ორი არსებითი 

ფრაზა ან არსებითი სახელი და ზედსართავი ფრაზა. მაგალითად, ”პრესტიჟის 

წელი”, ”ვარსკვლავის ფეხსაცმელში”.  ნომინალური სათაური ჩვეულებრივ შეიცავს 

სიახლეების შეფასებას და თან ახლავს ქვეთავი - საერთო წინადადება, რომელიც 

ასახავს მის არსს. 

არსებობს  პროგნოზის შემცველი . პრედიკატული სათაური შეიძლება თან ახლდეს 

დაქვემდებარებაში ან დამოუკიდებლად ისაუბროს. როგორც წესი, იგი გამოიყენება 

მოკლე სიახლეებში, ხოლო ნომინალური - უფრო მეტ მასალებში. 

ასევე არსებობს სასათაურო კომპლექსის კონცეფცია. ეს არის სათაური, სათაური და 

(არა ყოველთვის) სათაური. იგი  საშუალებას იძლევა არა გადატვირთვის 

საშუალებას,  არამედ ასრულებს საკონტაქტო ფუნქციას.  ფოკუსირებაზე 

ინფორმაციული ფუნქციის ქვესათაურზე გადატანის გზით. თუ ამ ნაწილის 

წარდგენა ხდება, მაშინ ის ზრუნავს თემის შესახებ ინფორმირებაზე (სტატიაში 

ასახული პრობლემური ვითარების შესახებ), რაც საშუალებას აძლევს სუბტიტრს 

ფოკუსირება მოახდინოს იდეაზე (რომელი გზაა შემოთავაზებული ამ პრობლემური 

სიტუაციიდან). სათაურის კომპლექსის დაწერისას საჭიროა დარწმუნდეთ, რომ 

იგივე სიტყვები არ მეორდება მის სხვადასხვა ელემენტებში. 

სათაურის მოთხოვნები შემდეგია. სათაური უნდა იყოს: 

იყოს  მკაფიოდ გამოთქმული; 

ტექსტის ძირითადი იდეის განსახიერება; 

არ ეწინააღმდეგებოდეს  მასალის შინაარსს; 

იყოს  კორექტული, ადვილად გააზრებული და მკაფიოდ ჩამოყალიბებული; 

აღძრას  მკითხველის ინტერესი. 
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შეგიძლიათ სათაური შეამოწმოთ TACT ტესტის გამოყენებით (ინგლისური 

გემოვნებიდან - გემოვნებით, მიმზიდველობით - მიმზიდველობით, სიცხადით - 

სიცხადით, სიმართლე - მართალია).  

ცუდი სათაურები ასევე შეიცავს ნულოვან,  ორმაგ და კომენტირებულ სათაურებს.  

ნულოვანი  სათაური ნიშნავს რაიმეს, მაგრამ არ  არის საიდუმლო 

მკითხველებისთვის. ეს ხდება მაშინ, როდესაც სათაურები იყენებენ ჩვეულებრივ 

ფრაზებს, ანდაზებს, გამონათქვამებს, ლოზუნგებს, აგრეთვე ტერმინებს, რომლებიც 

გაუგებარია მკითხველთა ფართო წრისთვის. 

"ორმაგი" სათაურია განცხადება, რომელიც აერთიანებს თემის ორ ასპექტს 

ერთდროულად. შედეგად, გამოდის, რომ ეს გრძელი ფორმაა და შინაარსით 

დამაბნეველი. ასეთ შემთხვევებში მიზანშეწონილია ან თავი დავანებოთ 

სათაურიდან ერთ-ერთ ასპექტს, ან შევადგინოთ ერთი სტატიიდან ორი, თითოეულს 

საკუთარი თავი. 

თანამედროვე ჟურნალისტიკაში ყველაზე გავრცელებულია სათაურები, რომლებიც 

აგებულია მდგრადი გამოხატვის შეცვლის პრინციპზე. ანუ, იღებენ ზოგიერთ 

ცნობილ ციტირებას, ანდაზას, ფრაზეოლოგიზმს, შემდეგ კი მასში სიტყვა იცვლება 

თანხმოვანებით, მაგრამ ტექსტს უკავშირდება. გამოდის ფრაზა, რომელიც 

აერთიანებს ტექსტის მნიშვნელობას, რომელიც მას ეკუთვნის, და შეფასებას, 

რომელიც ასახულია  თავდაპირველ სტაბილურ გამოხატვაში.  

 სათაურების შექმნის კიდევ ერთი გზა პარადოქსის საშუალებით ხდება - 

შეუთავსებელი  სიტყვების  შეთანაწყობით, მაგალითად, ”სტაბილურობის 

გამწვავება―, და სხვ.  

სტატიის შემდეგი ელემენტია ლიდი. ეს ტექსტის პირველი აბზაცი, ჩვეულებრივ, 

თამამად გამოიყურება. ზოგჯერ მას ასევე შესავალს უწოდებენ. სათაურის მიზანია 

მკითხველის მიზიდვა,  ხელი შეუწყოს მას, რომ ყურადღება მიაქციოს სტატიას. 

ლიდის  ამოცანაა - მკითხველმა შეინარჩუნოს იგი, შესთავაზოს მას ისეთი 

საინტერესო ინფორმაცია, რომ მან  განაგრძოს სტატიის კითხვა. 
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წერის ყველა ვარიანტის გათვალისწინებით, ლიდი ძირითადად დაყოფილია 

პირდაპირად (direct) და ხანგრძლივად (delayed). პირდაპირი მნიშვნელობის 

მიხედვით, ნაჩვენებია მოვლენის ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტები. ამ ტიპის 

შესავალს ჩვეულებრივ იყენებენ სიახლეების შესახებ.  

გაჭიანურებული  ლიდები გადმოგვცემენ ამბის ატმოსფეროს, რომელიც აღწერილი 

იქნება სტატიაში. ეს სახეობა  გამოიყენება ჟანრებში, როგორებიცაა: სპეციალური 

რეპორტი, ნიუსფიჩესა და ფიჩეში. როგორც წესი, გაჭიანურებული ლიდები 

გვხვდება ყოველკვირეულ პუბლიკაციებში. გარდა ამისა, კვირის კვირის 

განმავლობაში, მათი ყურადღება გამახვილებულია არა სიახლეებზე, რადგან აქ მათ 

არ შეუძლიათ კონკურენცია გაუწიონ ყოველდღიურ გამოცემებს  და 

განსაკუთრებით ელექტრონულ მედიას, არამედ მოვლენის მნიშვნელობას ან მის 

გვერდით ასპექტებს. ამ შემთხვევებში, გაჭიანურებული ლიდი  საშუალებას აძლევს 

მკითხველს,  შეაფასოს სტატიის აღქმა, გაიხსენოს და გამოიყენოს  უკვე ცნობილი 

მოვლენა. 

მაგალითად, ყოველდღიურ გაზეთში ამბობენ, რომ საფეხბურთო გუნდმა 

გადამწყვეტი მატჩი წააგო  და მედლებისთვის ბრძოლის შესაძლებლობა დაკარგა, 

შემდეგნაირად იწყება: ”გუშინ გუნდმა სამეულში გამარჯვების  ყველა შანსი 

დაკარგა. დამარცხების მიზეზი მეკარე X- ის უხეშობა იყო, რომელმაც თამაშის 

დაწყებისას ორი გოლი გაიტანა. ” ყოველკვირეულ გამოცემაში, სტატიის 

ანალოგიური მოვლენის შესახებ სტატია განსხვავებულად დაიწყება: ”გუნდის 

მეკარეს დილით არ გაუმართლა. ავტობუსიდან გამოსვლისას მას ფეხი 

გადაუბრუნდა. სასტუმროში მისვლისთანავე  გაირკვა, რომ მისი ბარგი გაქრა და მას 

სასწრაფოდ უნდა მოეძებნა სათადარიგო ფორმა. დაბოლოს, მატჩის წინ, მისმა 

მეუღლემ მას დაურეკა და უთხრა, რომ მას განქორწინება სურდა. აქედან 

გამომდინარე, გასაკვირი არაა, რომ თამაშის პირველ ათ წუთში მან დაუშვა ორი 

უხეში შეცდომა, რაც გუნდს ადგილობრივ სამეულში  ვერმოხვედრად  დაუჯდა―. 

პირდაპირი ლიდი იყოფა განზოგადებულ, შეცვლილ, შეფუთულ  და დაყოფილად.. 

ზოგადი სახელმძღვანელო შეიცავს სიახლეების ექვსივე ძირითადი კითხვას (ვინ? 

რა? სად? როდის? რატომ? როგორ?). ეს  კარგია, რადგან მას დაუყოვნებლივ შეყავს 
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საქმის კურსში. მისი ნაკლია  გადატვირთული  ინფორმაცია,   როდესაც ისინი 

ცდილობენ მოვლენის შესახებ მთელი ინფორმაციის ასახვას  რამდენიმე 

წინადადებაში. შედეგად, ამგვარი ლიდის  გაგება ძნელია, რადგან იგი  მკითხველს 

სტატიისგან აშორებს. 

 გარდა ამისა, თანამედროვე მსოფლიოში ადამიანები იშვიათად იღებენ პირველად  

ამბებს პრესიდან. როგორც წესი, იმ მოვლენების უმეტესი ნაწილს, რომლებზეც 

წერენ გაზეთები და ჟურნალები, უკვე იტყობინება ელექტრონული მედია - 

ტელევიზია, რადიო, ონლაინგამოცემები. ამრიგად, განზოგადების საკითხში 

ინფორმაციის მნიშვნელოვანი ნაწილი შეიძლება უკვე იყოს ცნობილი 

მკითხველისთვის, რის გამოც მას ექმნება შთაბეჭდილება, რომ თვით სტატია არ 

შეიცავს ახალ ინფორმაციას. ამრიგად, ,,გენერალიზებული ლიდების― გამოყენებას 

ძალიან ფრთხილად უნდა მივუდგეთ და ძირითადად ის ექსკლუზიურ ამბებში 

უნდა იქნას გამოყენებული, როდესაც  მკითხველები პირველად  ეცნობიან  მას  ამ 

პუბლიკაციიდან. 

სხვა შემთხვევებში, მიზანშეწონილია დაწეროთ შეცვლილი ლიდი, რომელშიც 

ყურადღება გამახვილებულია სიახლეების 2-3 ასპექტზე. ეს არის ჩვეულებრივ 

პასუხი კითხვაზე "რა?", რომელსაც ემატება პასუხები კითხვებზე "ვინ?", "სად?" ან 

"როდის?", თუ ეს კითხვები მნიშვნელოვანია სიახლეებისთვის. მოდიფიცირებული 

ლიდი  ასევე შეიძლება მიეძღვნას  კითხვებს "რატომ?" ან "როგორ?", თუ სტატიაში 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არის იმის შესახებ, თუ რა მოხდა ან როგორ 

მოხდა ეს მოვლენა. ზოგადი რეკომენდაციები შემდეგია. დანაშაულის ქრონიკაში, 

ყველაზე მნიშვნელოვანი 

მოდიფიცირებული ლიდი  ასევე გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ სიახლეები 

ძალზე რთულადაა  და მისი  პირდაპირი  სახით მიწოდება გაუცნობიერებელი 

მკითხველისთვის გაუგებარია. მაშინ უნდა აისახოს  ამბის  ინტერპრეტაციით.  

მრავალ თემატიკურ ამბებში, როდესაც ერთ სტატიაში ერთდროულად რამდენიმე 

მოვლენა აისახება,  ლიდი  შეიძლება იყოს შეფუთული ან დაყოფილი. შეფუთულმა 

ლიდმა  ერთდროულად რამდენიმე მოვლენა მოიცვა, მაგალითად, გავრცელებულია 

ინფორმაცია, რომ  ქალაქ  ,,ა―-ში  წინა დღეს მოხდა ქარიშხალი, ქალაქ ბ – ში - 
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დაიღუპა ადამიანი, რომელსაც გულის შეტევა მოუვიდა, ხოლო C– ში - მანქანაში 

მჯდომ ახალგაზრდა ადამიანს  მანქანა დაეჯახა და გარდაიცვალა. შემდეგ 

სტატიაში გადმოცემულია თითოეული ამ  შემთხვევის  შესახებ. 

დაყოფილი ლიდი მხოლოდ ამ მოვლენებს ეძღვნება და შემდგომ მოვლენები  

სტატიაში შედის საკუთარი შესავლებით. ასეთი შესავალი ტრადიციულად 

გამოიყენება მასალებში საპარლამენტო შეხვედრებზე ან სახელმწიფოს მეთაურთა 

შორის მოლაპარაკებების დროს, როდესაც დღის წესრიგში განიხილება რამდენიმე 

საკითხი.  

გაჭიანურებული  ლიდები  იყოფა სასცენო,  თხრობით, ანეკდოტურ და 

სიტუაციურად. სასცენო ლიდი ეძღვნება მოვლენის ადგილის, სცენის ან ნათელი 

დეტალების-სიმბოლოს აღწერას. მკითხველი დაუყოვნებლივ აღმოჩენილია  

ღონისძიების ცენტრში, მას აძლევენ შესაძლებლობას შეიგრძნოს  გარემო, თუ რა 

ხდება. მაგალითად, საავადმყოფოდან თხრობამ შეიძლება დაიწყოს იმ პალატების 

აღწერილობით, რომელშიც პაციენტები იმყოფებიან და  ა.შ. 

თუ სასცენო ლიდი სტატიკურია, მაშინ თხრობა მოცემულია  მოვლენის დასაწყისში. 

აქ  ადგილის აღწერილობას ემატება მონაწილეების  აღწერა, რომლებიც იწყებენ 

რაღაცის გაკეთებას და რაიმე სახის წინააღმდეგობებს ხვდებიან.  

ანეკდოტური  ლიდი  (ინგლისური ანეკდოტიდან - მოკლე მოთხრობა, მოთხრობა) - 

ეს არის ინფორმაცია დასრულებული მოვლენის შესახებ, რომელიც ასახავს სტატიის 

თემას. ანეკდოტური ლიდი  სიფრთხილით უნდა იქნეს გამოყენებული, რადგან 

არასწორად შერჩეულმა ამბავმა შეიძლება მკითხველის დეზორიენტაცია მოახდინოს 

და შექმნას მცდარი წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რა ელის მას  სტატიაში. ამრიგად, 

რეკომენდებულია შემდეგი ტესტი: თქვენს კოლეგებს, რომლებმაც არ იციან მასალის 

თემა, წაიკითხონ ლიდი  წარმოდგენილი ამბავზე, შემდეგ კი იკითხეთ იმის შესახებ, 

თუ რაზეა სტატია. თუ სტატიის თემას სწორად  აშუქებენ , ლიდი შეიძლება დარჩეს. 

თუ არა, მაშინ ან მთლიანად უნდა მიატოვოთ იგი, ან ეს ამბავი გადაიტანოთ  

ტექსტის შიგნით. 

სიტუაციური ლიდი  წარმოადგენს სიტუაციას აღწერილობების, მოქმედებებისა და 

გმირების გარეშე. სიტუაციური ლიდი  არის მოვლენის ზოგადი გეგმა და, როგორც 
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წესი, ის უფრო ნაკლებ წარმატებულია, ვიდრე  - სასცენო  ან ანეგდოტური ლიდები. 

აქედან გამომდინარე, იგი გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც 

შეუძლებელია სხვა ტიპის ლიდების  დაწერა. 
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                                                             XIII  ლექცია 

                      პორტრეტი, მისი სტრუქტურა და წერის ტექნიკა 

 

  პორტრეტი - ეს არის თხრობა ადამიანზე.  პორტრეტის მიზანი,  აღწეროს 

პერსონაჟის გარე სამყარო და შეაღწიოს მის შიდა სამყაროში. რამდენადაც 

ადამიანებს აინტერესებთ წაკითხვა ადამიანების შესახებ, პორტრეტი შეიძლება 

გახდეს ყველაზე პოპულარული სტატია გამოცემის ნომერში. 

  სტრუქტურულად პორტრეტი შედგება შემდეგი ელემენტებისაგან: 

• პერსონაჟის ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი ეტაპები (დაბადება, პროფესიის 

არჩევა, ოჯახის შექმნა, კარიერის პიკი); 

• საინტერესო შემთხვევები პერსონაჟის ცხოვრებიდან; 

• პერსონაჟის კომენტარები; 

• ავტორის დაკვირვებები; 

• მათი დაკვირვებები, ვინც იცნობს პერსონაჟს; 

• სიახლეზე ჩაჭიდება. 

აასხვავებენ პორტრეტის “ცივ” და “თბილ” წერის ტიპებს. პირველ შემთხვევაში, 

ჟურნალისტი წერს პორტრეტს პერსონაჟთან შეხების გარეშე. ასე იქცევიან, როცა 

საჭიროა,  პუბლიკას წარმოუდგინონ რომელიმე ადამიანი, მაგალითად, ნაკლებად 

ცნობილი ჩინოვნიკი, რომელიც უეცრად დაინიშნა მთავრობაში მაღალ პოსტზე. 

მონაცემების წყაროს აქ წარმოადგენს ყველასათვის მისაწვდომი ინფორმაცია ამ 

ადამიანზე და იმ ადამიანების კომენტარები, რომლებიც მას პირადად იცნობენ, თუ 

ასეთის მოპოვება მოხერხდება. თუ ადრე, ოდესღაც, ჟურნალისტი უკვე შეხებაში იყო 

ამ ადამიანთან ან უბრალოდ აკვირდებოდა გვერდიდან, მაშინ ეს ძალიან გამოადგება 

მას პორტრეტზე მუშაობისას. იმ შეხვედრის შთაბეჭდილებები შეიძლება ,,ჩაიდოს~ 

პორტრეტის საფუძველში, “გააცოცხლოს” ის, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. “ცივი” 
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სქემისას ასევე წერენ ცნობილი ადამიანების ნეკროლოგებს, გარდა იმ 

შემთხვევებისა, როცა ჟურნალისტი იყო გარდაცვლილის ახლო ნაცნობი. 

  ჩვეულებრივ ასეთი პორტრეტის კომპოზიცია შემდეგია. პირველ აბზაცში 

გვაცნობენ რაიმე განსაკუთრებულს ამ ადამიანზე, ის, რაც ხდის მას საინტერესოს. 

შემდეგ მოსდევს ძირითადი ნაწილი, რომელიც ეძღვნება პერსონაჟის კარიერას, მის 

პროფესიულ მიღწევებს. პორტრეტი მთავრდება პერსონაჟის პირად ცხოვრებაში 

შეღწევით, მოკლე მონათხრობით მის გატაცებებზე და დასკვნით, რომელიც  

მიმართულია მომავალზე  (ადამიანის წარმოდგენისას), ან აჯამებს მისი ცხოვრების 

შედეგებს (ნეკროლოგში). 

  “თბილი” დაწერის  პორტრეტის საფუძველი ხდება ინფორმაცია, რომელიც 

მოიპოვა ჟურნალისტმა პერსონაჟთან პირადი ურთიერთობისას. ამ შემთხვევაში, 

ჟურნალისტის მუშაობა იწყება მასთან შეხვედრის ამსახველი მასალით. 

   შეხვედრის წინ სასურველია შეთანხმება მის ხანგრძლივობაზე, რათა არ 

აღმოჩნდეს ძალიან ხანმოკლე. პორტრეტისათვის ინფორმაციის მოპოვება მოითხოვს 

შედარებით დიდ დროს.  პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ პერსონაჟთან ურთიერთობის 

ერთი საათი ექვივალენტურია მიახლოებით 1-2 ათას ტექსტის ნიშანთან. 

შესაბამისად. პორტრეტის მოცულობით ორი ნაბეჭდი გვერდის (4,5 - 5 ათასი ნიშანი) 

დაწერისას ჟურნალისტისთვის აუცილებელია პერსონაჟთან ურთიერთობაში 

დახარჯოს 3-4 საათამდე. თუ დაგეგმილია მოცულობით ორ გვერდი მასალა, 

სასურველია თავიდანვე შეთანხმება რამდენიმე შეხვედრაზე. აამას გარდა, თუ 

ინტერვიუს მომზადებისას საუბრის  ადგილი განსაკუთრებულ როლს არ თამაშობს 

და ჟურნალისტს შეუძლია შეხვდეს თანამოსაუბრეს, მაგალითად პარკში ან კაფეში, 

პერსონაჟის პორტრეტის მომზადებისთვის  სასურველია ურთიერთობა მის 

ბუნებრივ გარემოში, ანუ სამუშაოსა და სახლში. ჯერ ერთი, ნაცნობი მდგომარეობა 

ნებას აძლევს პერსონაჟს მოეშვას და იგრძნოს თავი ჩვეულებრივად. მმეორეც, 

მდგომარეობის დეტალებმა თავის  თავად შეიძლება ბევრი მოგვითხროს ადამიანზე 

და ასევე გახდეს ჟურნალისტისთვის შეკითხვის საბაბი საუბრის საჭირო კალაპოტში 

წარმართვისათვის. 
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  პორტრეტის მომზადებისას საუბარი შეიძლება  იყოს სტატიკური და დინამიკური. 

პირველ შემთხვევაში ჟურნალისტი და მასალის გმირი უბრალოდ სხედან 

ერთმანეთის პირისპირ და ლაპარაკობენ.  დინამიკური საუბრისას კი მასალის გმირი 

რაღაცას აკეთებს, დრო და დრო კი,  პასუხებს ცემს ჟურნალისტის შეკითხვებს, 

მაგალითად, საფეხბურთო გუნდის მწვრთნელი დადის მოედნის კიდეზე და 

მითითებებს აძლევს ფეხბურთელებს, ან საწარმოს დირექტორი თავის კაბინეტში 

პასუხობს სატელეფონო ზარებს და იღებს დაქვემდებარებულთა მოხსენებებს. 

დინამიკურ საუბარს უპირატესობა აქვს სტატიკურთან შედარებით, თუმცა მასალის 

გმირთან მშვიდი საუბარი ასევე აუცილებელია. 

რას მივაქციოთ ყურადღება საუბრის დროს? ჯერ ერთი, მეტყველებისა და 

აზროვნების თავისებურებებს, ანუ იმას, არის თუ არა საგნები და მოვლენები, 

რომლებსაც ადამიანი აღიქვამს როგორღაც თავისებურად, ისე არა, როგორც ყველა. 

რა განსაკუთრებულ სიტყვებს ხმარობს, როგორ აგებს მსჯელობას, ან როგორ 

აკეთებს დასკვნებს. მმეორე მნიშვნელოვანი მომენტი_ ესაა ისტორიები, შემთხვევები 

პერსონაჟის ცხოვრებიდან. ჟურნალისტს უნდა შეეძლოს მათი მოპოვება. ააქ 

ძირითადია ხერხია_ დაზუსტება, თუ რა უთხრა, რა გააკეთა მაშინ პერსონაჟმა. 

მაგალითად, პერსონაჟი ყვება, რომ ახალგაზრდობაში დადიოდა გეოლოგიურ 

ექსპედიციებში. ჟურნალისტი ეკითხება, იყო თუ არა შემთხვევა, როცა გზა დაებნათ 

ან დარჩნენ სურსათის მარაგის გარეშე, ადამიანებისგან შორს. პერსონაჟი 

ატყობინებს, რომ ასეთი შემთხვევა იყო. შემდეგ ჟურნალისტი ჩაძიებით 

(დაზუსტებული შეკითხვებით) გებულობს, თუ ვინ როგორ მოიქცა იმ სიტუაციაში 

და აგებს ისტორიას, რომელიც შეიძლება შემდეგ პორტრეტში წარმოდგენილი იქნეს 

პერსონაჟის სახელით. მმესამე, ჟურნალისტმა უნდა დააფიქსიროს ის, თუ როგორი 

ურთიერთობა აქვს პერსონაჟს სხვა ადამიანებთან - უფროსთან, ხელქვეითთან, 

ოჯახის წევრთან. რა როლს თამაშობს ის თითეულ შემთხვევაში? იცვლება თუ არა 

მისი ხმა? შეიძლება თუ არა დავინახოთ მისი ნამდვილი სახე ნიღბების კრებულში? 

  მთლიანად კი უნდა გვქონდეს მხედველობაში, რომ თითეული იდეისათვის 

საკმარისია ერთი ეპიზოდი ან ციტატა და აქედან გამომდინარე შევაფარდოთ 

შეგროვებული მასალის მოცულობა მომავალი სტატიის სტრუქტურას. როცა 

ლაპარაკს ეთმობა ძალიან ცოტა დრო და ასევე, როცა ჟურნალისტს ურთიერთობა 
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აქვს ადამიანთან, რომლის შესახებ თითქმის არაფერია ცნობილი, შეიძლება 

გამოვიყენოთ ე.წ. gOSS მეთოდი (ინგლისურიდან გოალ_ მიზანი, Obstacle- 

დაბრკოლება, Solution - გადაწყვეტილება, Start - დასაწყისი), რომელიც შეიმუშავა 

ლარუე გილელანდმა  (larue gilleland). 

ჟურნალისტიკის პროფესორმა ნევადის უნივერსიტეტიდან. ჟურნალისტი 

თანმიმდევრულად სვამს შეკითხვებს პერსონაჟის მიზნებსა და დაბრკოლებებზე, 

რომლებიც ხელს უშლიან ამ მიზნების მიღწევაში, გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც 

მიიღო პერსონაჟმა , რათა გადაელახა წინააღმდეგობები და დროზე, როცა 

პერსონაჟმა დაიწყო ან დაიწყებს მოქმედებას და ასევე გეგმავს შედეგების მიღებას. 

ააი, ნიმუშად ასეთი შეკითხვების ჩამონათვალი: 

  შეკითხვები მიზნის შესახებ: 

• რა გინდათ, რომ გააკეთოთ? 

• როგორია თქვენი ორგანიზაციის მიზანი? 

• სინამდვილეში რა გინდათ თქვენ? 

• თქვენ რომ გქონდეთ შესაძლებლობა გააკეთოთ მხოლოდ ერთი დიდი საქმე 

თქვენს ცხოვრებაში, რას გააკეთებდით? 

  შეკითხვები დაბრკოლებების შესახებ:  

• რა გიშლით ხელს? 

• რა პრობლემებს გადააწყდით? 

• რატომ ვერ შეძელით ამის გაკეთება? 

• რატომ არ აკეთებთ ამას? 

• საერთოდ რატომ ჩაერთეთ ამ საქმეში? 

  შეკითხვები გადაწყვეტილებების შესახებ: 

• რის გაკეთებას აპირებთ ამასთან დაკავშირებით? 

• როგორ გადაწყვეტთ ამ პრობლემას? 
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• არსებობს თუ არა შესაძლებლობა, რომ ამას თავი გაართვათ? 

• როგორ მოახერხეთ თქვენ ეს?  

• როგორ გადაწყვიტეთ ეს? 

  შეკითხვები მოქმედებების შესახებ: 

• როდის ამოქმედდა პროგრამა? 

• ვისი იდეა იყო ეს? 

• როდის ელოდებით პირველ შედეგებს? 

• როდის იქნება პრობლემა გადაჭრილი? 

Goss - ის მეთოდი უთანხმდება ფსიქოლოგიაში მიღებულ წარმოდგენას პიროვნების 

ტრიადულობაზე “მინდა_შემიძლია_უნდა”. “მინდა” გულისხმობს ადამიანის 

მიზნებს და სურვილებს,”შემიძლია”_მის შესაძლებლობებსა და უნარებს, “უნდა”_ 

მოქმედებებს, რომლებიც უნდა განახორციელო, რათა შესაძლებლობები 

შესაბამისობაში მოიყვანო სურვილებთან. აასევე შეიძლება განისაზღვროს, თუ 

აპიროვნება არის მიზანსწრაფული, ანუ რამდენადაა თანხმობაში მისი “შემიძლია” 

და “უნდა”_”მინდასთან”. ხშირად აღმოჩნდება, რომ ადამიანი ფორმალურად 

რაიმესკენ ისწრაფვის, მაგრამ არ აკეთებს არაფერს, რაც ხელს შეუწყობდა ამ 

მიზნების მიღწევას, ან საერთოდ, შორდება მათ იმის მაგივრად, რომ მიახლოვებოდა. 

   ხასიათის კიდევ ერთი ფორმულა გამოიყურება ასე: “ვინ?+ “რას აკეთებს?”+”რა 

მიზნით?”. აადამიანის წარმოდგენისთვის საკმარისია მივუყენოთ ეს ფორმულა 

პერსონაჟის მოქმედებებსა და მის ქცევას სხვადასხვა სიტუაციაში. დრამატურგიაში 

არსებობს ცნებები”ბარიერი” და “კატალისტი”(სინთეზატორი). ბარიერი _ არის 

რაღაც, რაც გმირმა უნდა გადალახოს, რათა მიაღწიოს მიზანს, მაგალითად, მიიღოს 

განათლება, რათა მოეწყოს სამუშაოზე, დაეუფლოს საბრძოლო ხელოვნებას, რათა 

ცემოს ის, ვინც აწყენინებს. კკატალისტი _ ესაა ადამიანი, ვისთან 

ურთიერთქმედების დროსაც  გმირი ავლენს თავის თვისებებს. ტიპური 

კატალისტები არიან  _ მტერი და სიყვარულის ობიექტი. 
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  ხასიათში ასევე უნდა აღვნიშნოთ და გამოვყოთ ერთი სამი თვისება 

დომინანტურიდან _ ნებისყოფა, ემოცია ან ჭკუა. ნებისყოფიანი ადამიანი  _ ის არის, 

ვინც ვაჟკაცურად გადალახავს სიძნელეებს. ემოციური _ ის არის, ვინც რეაგირებს 

დაუფიქრებლად. ჭკვიანია _ ის, ვინც ყველაფერს გაიაზრებს და ამით მიაღწევს 

გამარჯვებას მინიმალური ძალისხმევით. 

  პერსონაჟის ხასიათისთვის მოცულობითობის მიცემა შეუძლია შემდეგი 10 

პუნქტიანი ანკეტის შევსებას: 

1. ინტელექტი. როგორ ღებულობს პერსონაჟი გადაწყვეტილებას?  

2. ემოციურობა. პერსონაჟი კომუნიკაბელურია თუ უკარება, წარმატებული თუ 

საზრუნავებით მოსილი, ნდობით აღსავსე თუ საეჭვო. 

3. ფიზიოლოგია.  როგორია პერსონაჟის ჯანმრთელობის მდგომარეობა? 

რამდენად შეესაბამება ის მის ასაკს? როგორ მოძრაობს? როგორ გრძნობს თავს? 

დდაკავებულია თუ არა სპორტით? 

4. სოციალური ბაზა.  ვინ იყვნენ მისი მშობლები? რომელ სოციალურ ჯგუფს 

შეიძლება ის მივაკუთვნოთ? აარის თუ არა პარტიაში? დდადის თუ არა ეკლესიაში?  

5. ეკონომიკური ბაზა. რამდენად მდიდარია ან ღარიბია პერსონაჟი? როგორ 

გამოიმუშავებს თავის ცხოვრების საარსებოს? ჩაფლულია თუ არა ვალებში? 

6. ტალანტი. ფფლობს თუ არა პერსონაჟი რაიმე გამორჩეულ უნარებს? 

7. სხვა ინტერესები. რა აინტერესებს პერსონაჟს ძირითადი სამუშაოს გარდა? 

როგორია მისი გატაცებულობის ხარისხი?  

8. ოჯახი.  ჰყავს თუ არა პერსონაჟს მეუღლე, მშობლები, ბავშვები? როგორია 

მათთან ურთიერთობა? როგორია ოჯახის შექმნის ისტორია? აქვს თუ არა 

ცალკეული გატაცებები? 

9. განათლება. სად მიიღო? როგორი? თვითნასწავლია? 

10. მტრობა. რას ვერ იტანს პერსონაჟი? 
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შემდეგში ინფორმაცია პერსონაჟის შესახებ შეიძლება მიეწოდოს სამი 

თვალსაზრისით: 

1. რას ფიქრობს პერსონაჟი თავად საკუთარ  თავზე? 

2. რას ფიქრობენ მასზე სხვები? 

3. რას ფიქრობს ამის შესახებ ავტორი? 

  სასარგებლოა ასევე კლასიფიკაცია, რომელიც გამოიყენება დრამატურგიაში და რის 

თანახმადაც ანსხვავებენ პერსონაჟების ოთხ ტიპს: “ჩვენი ნაცნობები”, 

“ანდერდოგები”, “დაკარგული სულები”, “კერპები”. 

  “ჩვენი ნაცნობები”_ ესენია ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებსაც აწუხებთ , 

ჩვეულებრივი ცხოვრებისეული პრობლემები. თუმცა არაფერი გამორჩეული არ 

გაუკეთებიათ, ხშირად სწორედ ისინი არიან თავიანთი სოციალური ჯგუფის, 

თავიანთი დროის, თავიანთი ეპოქის ყველაზე ტიპიური წარმომადგენლები. 

დდრამატიზმი მათ ხვედრის განსაზღვისას ხშირად მომხდარში კი არ მდგომარეობს, 

არამედ იმაში, რაც არ მოხდა, ბედნიერებაში, რომელიც იყო შესაძლებელი, მაგრამ 

გვერდით ჩაიარა. 

   რადგან “ჩვენი ნაცნობების” ცხოვრება გვახსენებს ადამიანების უმეტესობის 

ცხოვრებას, მკითხველებისთვის იოლი იქნება თავიანთი თავის მათთან 

იდენტიფიკაცია. 

  “ანდერდოგი” (ინგლისურიდან Underdog - ძაღლი, რომელიც დამარცხდა ჩხუბში, 

ანდა უსამართლობის მსხვერპლია) - ესაა ადამიანი, რომელმაც მიაღწია სიმაღლეს 

შექმნილი მდგომარეობის მიუხედავად. პერსონაჟების ამ ჯგუფს შეადგენენ ღარიბი 

ოჯახებიდან გამოსულები, რომლებიც გახდნენ მილიონერები, პროვინციალები, 

რომლებმაც დაიპყრეს დედაქალაქი, თვითნასწავლები, რომლებმაც მოახდინეს 

გადატრიალება მეცნიერებაში, ინვალიდები, რომლებიც დაუბრუნდნენ აქტიურ 

ცხოვრებას. “ანდერდოგის” ცხოვრება _ მუდამ ბრძოლაა, კონფლიქტია და ამიტომ 

ასეთი ადამიანის პორტრეტის დაწერა ადვილია. საჭიროა მხოლოდ ვთხოვოთ მას 

გაიხსენოს დრამატული სიტუაციები, რომლებშიც იმყოფებოდა და თუ როგორ 
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გამოდიოდა ის იქედან. შედეგად, ტექსტი შეიძლება გამოვიდეს არა ნაკლებ 

დამპყრობი, ვიდრე დეტექტივი. 

   “დაკარგული სულები”_ ადამიანები, რომლებმაც გადალახეს რაღაც ბარიერი, 

ჩაიდინეს ის, რაც დაუშვებელია “ჩვენი ნაცნობებისათვის”, მაგალითად პერსონაჟები 

კრიმინალური სამყაროდან, რომლებიც გასამართლდნენ გახმაურებული 

დანაშაულობების გამო, შეიარაღებული კონფლიქტების ვეტერანები, რომლებმაც 

გადაწყვიტეს (როგორც წესი, ანონიმურობის პირობებში) მოეთხროთ ომის 

საშინელებებზე, ყოფილი ან ახლანდელი ნარკომანები და სექს-ინდუსტრიაში 

დასაქმებული ქალები. ასეთი ადამიანების პორტრეტები შესაძლებლობას იძლევიან 

ჩაუღრმავდეთ “იმ მხარის” სამყაროს, შევხედოთ ცხოვრებას სხვა მხრიდან. 

ჟურნალისტმა ფოკუსირება ყურადღების უნდა მოახდინოს ცხოვრების ამ სხვა 

მხარეზე.  

   “კერპები”_   ისინი არიან , ვისთვისაც ხელისუფლების წყალობით, ფულზე ან 

რაიმე შემწეობაზე შეზღუდვები არ არსებობს, რაც ასე საგრძნობია ჩვეულებრივი 

ადამიანების ცხოვრებაში. პერსონაჟების მოცემულ ტიპს მიაკუთვნებენ მონარქებს, 

სუპერმდიდრებს, ვარსკვლავებს, ექსტრასენსებს. “კერპები” საინტერესონი არიან 

იმით, რომ ასახიერებენ ჩვეულებრივი ადამიანების ოცნებებს. მათთვის მიიიღწევა 

ის, რაც მკითხველისათვის არარეალურია და სწორედ ამას უნდა დაყრდნობა, ასევე 

იმას. თუ როგორ განკარგავენ პერსონაჟები თავიანთ განსაკუთებულ უნარებსა და 

შესაძლებლობებს. 

   პერსონაჟის ცხოვრება შეიძლება წარმოვადგინოთ , როგორც ბედის გამოწვევები და 

პასუხები მათზე. 

   განასხვავებენ გამოწვევების შვიდ კატეგორიას: 

1. დარტყმა   პატივმოყვარეობაზე. აქ შეტევა ხორციელდება ადამიანის 

წარმოდგენაზე საკუტარი  თავის შესახებ და მის ადგილზე სამყაროში. მაგალითად, 

ადამიანი თავს თვლიდა ჭკვიანად და აღმოჩნდა მოტყუებული, თვლიდა თავს 

მოუგერიებლად და უარი უთხრეს, თვლიდა თავს ხელშეუხებლად და აღმოჩნდა 

გაძარცვული. 
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2. პროფესიული ჩავარდნა. ლლაპარაკია საქმის კრახზე, რომელსაც ადამიანმა 

მიუძღვნა თავისი ცხოვრება. გგაკოტრებული მეწარმე, ჩიხში შესული მეცნიერი, 

ხელისუფლებას ჩამოცილებული პოლიტიკოსი _ აი, პროფესიული ჩავარდნების 

მაგალითები. 

3. ფიზიკური მავნებლობა. ამას მიაკუთვნებენ ავადმყოფობებს და ტრავმებს, 

რომლებიც იწვევენ ჯანმრთელობის როგორც დროებით, ასევე მუდმივ დარღვევას. 

ხოლო შემდეგ სუსტები ტყდებიან, ძლიერები კი, უფრო ძლიერნი ხდებიან. 

4. სიკვდილის საფრთხე.  ესაა სიტუაციები, როცა პერსონაჟი შეიძლება 

დაღუპულიყო, მაგალითად ომები, კატასტროფები, ასევე კონფლიქტები 

კრიმინალური სამყაროს წარმომადგენლებთან. 

5. ოჯახის დაღუპვის საფრთხე. აქ გამოვლინდება ის, რისთვისაც მზად არის 

პერსონაჟი ახლობლების გადასარჩენად. 

6. პოპულაციის დაღუპვის საფრთხე. პოპულაციაში იგულისხმება როგორც 

მთლიანად ქვეყნის მოსახლეობა, ასევე ცალკეული რეგიონის ან დასახლებული 

პუნქტის მცხოვრებლები. მათ შეიძლება ემუქრებოდეთ ომები ან ყველა შესაძლო 

ეკოლოგიური და ტექნოგენური კატასტროფები. პერსონაჟი დგას არჩევანის წინაშე: 

გარისკოს თუ არა თავისი სიცოცხლე, რათა გადაარჩინოს სხვები? 

7.საფრთხე კაცობრიობას. ამას მიეკუთვნება იგივე გამოწვევები, რაც წინა პუნქტში, 

ოღონდაც გამოვლენილი გლობალურ მაშტაბებში. 

  კომპოზიციურად პორტრეტები არსებობს სამი ტიპის; დროზე  ორიენტირებული, 

სცენაზე ორიენტირებული და ლიტერატურული.  

დროზე  ორიენტირებული,  ამ შემთხვევაში “წითელი ხაზის” ხარისხში აღებულია 

დროის რაღაც მონაკვეთი _  ერთი დღე (კვირა, თვე) პერსონაჟის ცხოვრებიდან, ან 

მთელი მისი ცხოვრება. პორტრეტის დასაწყისი და დასასრული _ ესაა შესაბამისად, 

დილა ან საღამო (ორშაბათი და კვირა, თვის პირველი და ბოლო დღეები), დაბადება 

და სიკვდილი. 

  სცენაზე  ორიეტირებული კომპოზიციის დროს მოქმედება ვითარდება პერსონაჟის 

ცხოვრებიდან.  ტიპური   სცენების მონაცვლეობით  ამ დროს საწყისი სცენა იძლევა 
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გარკვეულ   დამოკიდებულებას   მასთან, ხოლო შემდეგ ეს დამოკიდებულება 

იცვლება და  დამამთავრებელი  სცენის შემდეგ,   პერსონაჟი სულაც არ 

წარმოგვიდგება ისეთად, როგორიც ჩანდა  ტექსტის დასაწყისში. 

ლიტერატურული კომპოზიციისას “წითელ ხაზად” წარმოგვიდგება პერსონაჟის 

ბედს მისადაგებული მეტაფორა ან ზღაპარი,   რაც ხდება მისი ცხოვრების 

ლაიტმოტივი. პორტრეტის სათაურში ჩვეულებრივ გამოაქვთ პერსონაჟის ციტატა, 

მისი განსაკუთრებული დახასიათება.   პორტრეტი   იწყება სცენით, იშვიათად 

პერსონაჟის განსაკუთრებული დახასიათებით ან ციტატით.   

არარეკომენდირებულია ტექსტის დაწყება შეფასებით, რადგან მკითხველმა ის 

შეიძლება ჩათვალოს გაჭიანურებულად და აღიქვას ავტორისაგან თავსმოხვეულ 

აზრად. 

დინამიზმი პორტრეტში მიიღწევა მოქმედებისა და ციტატების მონაცვლეობის 

ხარჯზე “მოქმედებების გარეშე”.  ეს უკანასკნელი ემსახურება ახსნებს, 

კომენტარებსა და ბეგრაუნდებს. ამასთან ციტატა უნდა მოთავსდეს მოქმედებამდე, 

ან მის მერე, მაგრამ, არავითარ შემთხვევაში, არ უნდა შეწყვიტოს ის. პორტრეტი 

შეიძლება დასრულდეს ციტატით, რომელიც ემატება ან ინტერპრეტაციას უკეთებს  

იმას, რაც ნათქვამი იყო დასაწყისში, ან სცენით, რომელიც გვიჩვენებს პერსონაჟის 

ცხოვრებიდან მორიგი წრის დასრულებას (“და კვლავ...”). 

   ზოგჯერ პორტრეტს წერენ პირველი პირში , როცა ჟურნალისტი პერსონაჟთან 

საუბრის შემდეგ ტექსტს აფორმებს პერსონაჟის მიერ საკუთარ თავზე მონათხრობის 

სახით. დანარჩენ შემთხვევაში აქ მოქმედებს იგივე წესები და კანონზომიერებები. 

ამგვარად, პორტრეტი _ ესაა მონათხრობი ადამიანზე. “ცივად” დაწერისას 

ჟურნალისტი ამზადებს ტექსტს პერსონაჟთან უშუალო ურთიერთობის გარეშე. 

“თბილის” დროს _ასეთი შეხვედრის შემდეგ.  პორტრეტის მომზადებისას საუბარი 

შეიძლება იყოს სტატიკური, როცა ჟურნალისტი და პერსონაჟი სხედან პირისპირ და 

ისე ურთიერთობენ და დინამიკური, როცა თანამოსაუბრე რაღაცას აკეთებს და 

მოქმედებებს შორის შუალედებში პასუხობს ჟურნალისტის შეკითხვებს.  ლაპარაკის 

დროს ჟურნალისტმა უნდა მიაქციოს ყურადღება მეტყველებისა და აზროვნების 

თავისებურებებს, შეაგროვოს ისტორიები და შემთხვევები პერსონაჟის 
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ცხოვრებიდან, ასევე უთვალთვალოს იმას, თუ როგორ ურთიერთობს ის სხვა 

ადამიანებთან. პერსონაჟის წარმოდგენისათვის დროის უკმარისობის შემთხვევაში 

შეიძლება გჴშშ-ის მეთოდის გამოყენება, როცა ჟურნალისტი თანმიმდევრულად 

იძლევა შეკითხვებს პერსონაჟის მიზნებზე, დაბრკოლებებზე, რომლებიც ხელს 

უშლიან მას ამ მიზნების მიღწევაში, გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც მან მიიღო, 

რათა გადაელახა წინააღმდეგობები და დროზე, როცა პერსონაჟმა დაიწყო ან 

დაიწყებს მოქმედებას და ასევე გეგმავს შედეგების მიღებას. ხასიათი აღიწერება 

ფორმულით “ვინ?+ რას აკეთებს?+ რა მიზნით?” და იხსნება იმ “ბარიერების” 

გადალახვით, რომლებიც ხელს უშლიან პერსონაჟს მიაღწიოს თავის მიზნებს. 

პერსონაჟის ხასიათის მოცულობითობა შესაძლოა ათ პუნქტიანი ანკეტის 

დახმარებით:  ინტელექტი, ემოციურობა, ფიზიოლოგია, სოციალური ბაზა, 

ტალანტი, სხვა ინტერესები, ოჯახი, განათლება და მტრობა. პერსონაჟზე 

ინფორმაციას გვაწვდიან სამი თვალსაზრისით: რას ფიქრობს თავის თავზე, რას 

ფიქრობენ მასზე სხვები და რას ფიქრობს მასზე ავტორი. გგამოწვევების შვიდი 

კატეგორია, რომელსაც შეიძლება შეეჯახოს პერსონაჟი, _ დარტყმა 

თვითპატივისცემაზე, პროფესიული ჩავარდნა, ფიზიკური მავნეობა, სიკვდილის 

საფრთხე, ოჯახის დაღუპვის საფრთხე, პოპულაციის დაღუპვის საფრთხე, საფრთხე 

კაცობრიობას. დროზე  ორიენტირებული კომპოზიციისას “წითელი ხაზის” 

ხარისხში აიღება დროის მონაკვეთი, სცენაზე ორიენტირებულისას მოქმედება 

ვითარდება პერსონაჟის ცხოვრებიდან ტიპური სცენების მონაცვლეობის მიღმა, 

ლიტერატურულისას  გამოიყენება ზღაპარი ან მეტაფორა, რომელიც თამაშობს 

ლაიტმოტივის როლს. ტექსტში დინამიზმი მიიღწევა მოქმედებებისა და ციტატების 

“მოქმედებების გარეშე”, მათი  მონაცვლეობის ხარჯზე. 
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                                                         XIV  ლექცია 

როი პიტერ კლარკი ( Roy Peter Clark)  თარგმანი წიგნიდან ,,წერის 50 ხერხი~ 

                                                      

                                    ტექსტის შინაგანი ინტრიგა 

   გამოიყენეთ ეს ხერხი, რათა აიძულოთ მკითხველი გადაფურცლოს  გვერდი..                                      

რა გვაიძულებს გადავფურცლოთ გვერდი: რა ხდის კითხვას ასე მიმზიდველს?   

რატომ კითხულობ ზოგიერთ წიგნს და სტატიას ასე მოუწყვეტლად? ამის მიზეზები 

ბევრია. მაგრამ ერთ-ერთი აუცილებელი ხერხთაგანია ტექსტში შინაგანი ინტრიგა. 

კლინტონ-ლევინსკის სკანდალის დროს მე წავიკითხე დევიდ ფინკელის “The 

Washington Post”- -ის საკვირაო დამატების ავტორის შესანიშნავი სტატია. სათაური 

ასეთი იყო: “როგორ მოხდა ეს: 13 აქტიანი სკანდალი”. უფრო კონკრეტულად, 

სტატია პასუხობს კითხვაზე: “უპირველეს ყოვლისა, როგორ მოხვდა მონიკა 

ლევინსკი თეთრ სახლში?”. 13 აქტი_ ესაა თავების ნუმერაცია. ეს იყო მომნუსხველი 

ისტორია, როცა ,,ყლაპავ” გვერდს გვერდზე, მაშინაც კი, თუ ის არც ისე ბევრია. 

   ყოველი თავის ბოლოს ფინკელი ათავსებს დეტალს, რომელიც გაიძულებს  

გააგრძელოს კითხვა. ეს შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი შეკითხვა, რომელიც 

უპასუხოდ დარჩა. გაუთვალისწინებელი მობრუნება სიუჟეტში, ან ვარაუდი, ან 

მსუბუქი უთქმელობა მაგალითად, აი, როგორ ამთავრებს ფინკელი მერვე თავს, 

სადაც მოჰყავს ფირფიტაზე ჩაწერილი საუბარი ლევინსკისა და ლლინდა ტრიპს  

შორის ცნობილი დასვრილი მტრედისფერი კაბის შესახებ: “ისინი ასე აგრძელებდნენ 

და მხოლოდ ერთი ხვდებოდა შემდგარი საუბრის მთელ მნიშვნელობას”. არ არის 

დეტექტივი საჭირო იმისათვის, რათა შეიქმნას კარგი დამაინტრიგებელი ტექსტი. მე  

ცხვირწინ ვიპოვე ტექსტის შინაგანი ინტრიგის შესანიშნავი მაგალითი. მშობლიური 

გაზეთის The St.Pete Times -ის პირველივე გვერდზე იყო სტატია იმედდაკარგული 

ბიჭების პრობლემაზე, რომლებიც ხტებიან სანშაინ სკაივენის  ხიდიდან. ეს დიდი 

პრობლემაა და არა მხოლოდ სენტ-პიტერსბერგში,(ფლორიდა) არამედ ყველგან, 

სადაც არის მაღალი, მომნუსხველი ხიდები, რომლებიც ასე ცვლიან 
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იმედდაკარგულებს.    აი, როგორ იწყება ჯეიმი ჯონსის რეპორტაჟის მასალა: “ერთ 

ქარიან დღეს ახალგაზრდა მარტოხელა ქალი გამოდის ეკლესიიდან და მიემართება 

სანშაინ სკაივეის ხიდისკენ. მას აცვია პრიალა შავი კაბა და ნავისებური 

ფეხსაცმელები. ის ადის შვერილზე და სამოცი მეტრის სიმაღლდან დაჰყურებს ცივ 

ლურჯ წყალს. ქარი თითქოს უბიძგებს მას. დროა, ფიქრობს ქალიშვილი. მან ცისკენ 

აღმართა ხელები და წყალში აირეკლა. ორმა მეთევზემ დაინახა, თუ როგორ 

შეასრულა მან გედის ნახტომი ტამპა ბეიში.  ვარდნის პროცესში, დოუნ პაკინს 

მოუნდა უკან დაბრუნება. “მე არ მინდა სიკვდილი”--ფიქრობდა ის. წამის შემდეგ 

იგი დაეცა წყალზე, რომელმაც შთანთქა ის, შემდეგ კი გოგონა ყვირილით ამოვარდა 

ზედაპირზე”. 

   შინაგანი ინტრიგა აბზაცის ბოლოს შეუძლებელს ხდის კითხვის გადადებას. ასეა 

აგებული მთელი სტატია. რეპორტიორი ყოფს ტექსტს შვიდ ნაწილად, 

რომელთაგანაც თვითეული დაცილებულია ვიზუალური გამყოფით_ სამი შავი 

კვადრატით. ყოველი ნაწილის ბოლოში არის დრამატული სვლა, ჯილდო 

მკითხველისათვის და მიზეზი, თუ რატომ უნდა ჩაუღრმავდეს ტექსტს შემდეგაც. 

   ჩვენ არ ვართ მიჩვეული ფიქრს ინტრიგაზე, როგორც ტექსტის შინაგან 

საშუალებაზე. ინტრიგა ასოცირდება მრავალსერიან ფილმთან, ან ტელესერიალთან 

მძაფრი დასასრულით. სუპერ-სიმძაფრეები ჩვეულებრივად მოდიან ტელესეზონის 

ბოლოს და იძულებულს გხდიან ელოდოთ შემდეგი სეზონის დასაწყისს, როგორც 

სერიალში “ვინ ჩაცხრილა ჯ. რ.” ჩვენთვის ეს ეფექტია - “გაგრძელება იქნება”. 

იფიქრეთ, ზოგჯერ როგორ გვწყდება გული იმაზე, რომ ექვსი თვე უნდა ველოდოთ, 

რათა გავიგოთ, თუ რა მოხდა შემდეგ. მე შევეჯახე ტექსტის შინაგან ინტრიგას, როცა 

ვკითხულობდი სათავგადასავლო რომანს ახალგაზრდა მკითხველებისათვის. 

ხელში მიჭირავს რეპრინტი ერთ-ერთი პირველი საიდუმლო ისტორიისა ნენსი 

დრიუს  შესახებ. “ძველებური საათის საიდუმლო”. მოვიყვან ციტატას XIX თავიდან: 

“ნენსი დრიუ, მაგრად ჩაბღუჯული საბნით და საათით, ხან ცოცვით, ხან რაღაც 

ნივთებზე გადაბობღებით, ცდილობდა გამოეღწია ფურგონიდან, სანამ ძალიან არ 

დაგვიანდა. მისთვის საშინელი წარმოსადგენი იყო, რა მოხდებოდა, თუ 

მძარცველები აღმოაჩენდნენ მას სატვირთოში. მიაღწია კარებთან და ჩუმად ჩამოხტა 

მიწაზე. ახლა მას სულ უფრო ახლოს და ახლოს ესმოდა მძიმე ნაბიჯების ხმა.   ნენსი 
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შეძვრა კაბინაში და მიიჯახუნა სატვირთოს კარები. ის გაფაციცებით ეძებდა 

გასაღებს. “ოი, სად წავიღე ისინი?”_ თავგამოდებით იხსენებდა ნენსი. მან დაინახა, 

რომ გასაღებები დავარდა იატაკზე და დაავლო ხელი. საჩქაროდ არჩევდა მანქანის 

ასამუშავებლს მოსარგებ გასაღებს. ნენსიმ შეამოწმა კარები და ეს დროულიც იყო. 

სანამ ნენსი ტრიალებდა, მას გარკვევით ესმოდა გაღიზიანებული ჩურჩული 

გარედან. მძარცველები კამათობდნენ და ვიღაც უკვე კეტავდა ფარდულს 

ბოქლომით. ნენსი კუთხეში იყო მიმწყვდეული. “რა ვქნა ახლა?”_ თავგანწირულად 

ფიქრობდა ნენსი”. აი,- შინაგანი ინტრიგაც, რომელიც იძულებულს გხდით თქვენ 

გააგრძელოთ შემდეგ. იფიქრეთ ამაზე. ეს ხერხი ამოძრავებს ნებისმიერ 

სატელევიზიო დრამას, “კანონი და წესრიგიდან”_ “დასავლეთის ფრთამდე”. 

“ამერიკული კერპიც”(1) კი იძულებულს ხდის მაყურებელს მოთმინებით 

დაელოდოს სარეკლამო ბლოკებს, რათა გაიგოს, თუ ვინ გამოაგდეს ამ ჯერზე. 

ნებისმიერი დრამატული ელემენტი პირდაპირ პაუზის წინ მოქმედებაშია შინაგანი 

ინტრიგა. 

 

      პრაქტიკუმი 

 

  1.  რომანების ან პუბლიცისტიკის კითხვის დროს, მიაქციეთ ყურადღება, თუ რა 

საკითხს აყენებს ავტორი ტექსტის დასასრულს. ეს ელემენტები როგორ გაიძულებენ 

თქვენ გააგრძელოთ კითხვა? 

  2. მიაქციეთ ყურადღება სატელევიზიო სერიალების სტრუქტურას. სერიალების 

ავტორები ჩვეულებრივ ამწვავებენ ინტრიგას სარეკლამო შესვენების წინ. იპოვეთ 

მაგალითები, როდის ,,მუშაობს~ ასეთი ელემენტები და როდის არ დაინტერესდა 

მაყურებელი. 

  3. განსაჯეთ, რა შედეგს მივიღებთ, თუ ჩავსვამთ მინი-ინტრიგას მანამდე, სანამ 

მივიწვევთ მკითხველს კითხვის დასაწყებად. 

  4. და რა იქნება, თუ ჩვენ ჩავსვამთ მინი-ინტრიგას ინტერნეტში სტრიქონის ქვემოთ, 

რათა მკითხველმა ვერ გაუძლოს, შეგვეხმიანოს ან გადაფურცლოს შემეგი გვერდი. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

1 რეალითი-შოუს სახესხვაობა, სადაც მაყურებლები განსაზღვრავენ გამარჯვებულს 

(თარგმანი მ.წ.) 

       

 

                

                  თხრობის შესაძლებლობები 

               გამოიყენეთ თხრობის შესაძლებლობები 

  ჟურნალისტები იყენებენ სიტყვას “თხრობა” რომანტიკული ბუნდოვნებით. ისინი 

ფიქრობენ თავიანთ თავზე, როგორც თანამედროვე მსოფლიოს მოხეტიალე 

მომღერლებზე, მთქმელებზე, ბაეკების შემთხზველებზე. ხოლო შემდეგ, საკმაოდ 

ხშირად, ისინი წერენ მოსაწყენ რეპორტაჟებს. ყველა რეპორტაჟი აუცილებლად 

მოსაწყენია ისევე, როგორც ყველა მოთხრობა, საინტერესო. რეპორტაჟსა და 

მოთხრობას შორის მთავარი განსხვავება__ მკითხველის მოლოდინსა და მწერლურ 

შემსრულებლობაშია. მოთხრობის შემადგენელი ნაწილები, ვუწოდოთ მათ 

ისტორიები, არსებობს ახალი ამბების ბევრ რეპორტაჟში. მაგრამ საგაზეთო მასალა 

იშვიათად იმსახურებს ტიტულს “მოთხრობა”. და პირიქით, მასალების უმეტესობა, 

რომლებსაც ჩვენ ვუწოდებთ მოთხრობებს, არსებითად მხოლოდ რეპორტაჟებია. 

   რა განსხვავება რეპორტაჟსა და მოთხრობას შორის? როგორ შეუძლია მწერალს ამ 

განსხვავებების ტაქტიკური გამოყენება? 

   თვალსაჩინო მკვლევარი ლუიზა როზენბლატი  ამტკიცებდა, რომ მკითხველები 

ორი მიზეზით კითხულობენ: ინფორმაციის მიღება და გამოცდილების შეძენა. 

რეპორტაჟებს მოაქვთ ინფორმაცია. მოთხრობები ჰქმნიან გამოცდილებას. 

რეპორტაჟები გადასცემენ ცოდნას. მოთხრობებს გადაჰყავთ მკითხველი დროის 

საზღვრების, სივრცის და წარმოსახვის გადალახვით. რეპორტაჟი ჩვენ მიგვითითებს 

რაიმეზე. მოთხრობას გადავყავართ ჩვენ იქ.  
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    რეპორტაჟი ჟღერს ასე: “სასკოლო კომიტეტი შეიკრიბება ხუთშაბათს, რათა 

ინსჯელოს სეგრეგაციის გადალახვის ახალ გეგმაზე.” 

    მოთხრობა ჟღერს ასე: “ვანდა მიტჩელი მუშტით იმუქრებოდა კომიტეტის 

თავმჯდომარის მხარეს, მის ლოყებზე ცრემლი ჩამოდიოდა.” 

    მოთხრობისა და რეპორტაჟის ჟანრის ხერხები ასევე განსხვავდებიან. მაგალითად, 

თუმცა ციტატებიც და დიალოგებიც ისმება ბრჭყალებში, ციტატები აცოცხლებენ 

რეპორტაჟს, ხოლო დიალოგები ხსნიან ხასიათს და ამოძრავებენ მოთხრობის 

სიუჟეტს.  

    ცნობილი წესი  ―ხუთი ,,W‖ ‖ პლიუს ―H‖ წარმოდგენილია, როგორც 

გადაბრუნებული პირამიდა, ეხმარება ჟურნალისტების მრავალ თაობებს სიახლის 

ორგანიზებაში ყველაზე უფრო მნიშვნელოვნიდან ნაკლებად მნიშვნელოვნამდე. ვინ, 

რა, სად და როდის__ინფორმაციის ყველაზე მარტივი ელემენტებია. რატომ და 

როგორ__ უფრო ძნელად მისაღწევია. როცა ეს ელემენტები გამოყენებულია 

რეპორტაჟში, ისინი გაყინულია დროში, რათა მკითხველმა “დაასკანიროს” და 

ყოველივე თავისთვის ნათელჰყოს. 

   შესანიშნავმა ჟურნალისტმა სიეტლიდან _ რიჩარდ ზალერმა  წარმომიდგინა მე, 

თუ როგორ უნდა გაათბო ეს ―ხუთიW‖ და გადააქციო რეპორტაჟი მოთხრობად, 

romelSic დრო მიდის, ხოლო ხასიათები ვითარდება. 
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                                                           XV  ლექცია 

 

                                                         რეცენზია 

 

რეცენზია-ჟურნალისტიკის ჟანრია, ასევე გამოიყენება სამეცნიერო და მხატვრულ 

კრიტიკაში. რეცენზიის საშუალებით შეიძლება შევაფასოთ ადამიანის მიერ 

შესრულებული ნამუშევარი. ასევე რეცენზია ინფორმაციას გვაწვდის ახალი 

ნაწარმოების შესახებ. შეიცავს ანალიზს და შეფასებას. სიტყვასიტყვით რეცენზია 

ლათინური სიტყვიდან «რეცენსიო»-ნახვას, შეტყობინებას, შეფასებას, რაიმეზე 

გამოხმაურებას ნიშნავს. რეცენზია-ეს არის ჟანრი, რომლის საფუძველიც არის 

გამოხმაურება (უწინარეს ყოვლისა-კრიტიკული) მხატვრული, ხელოვნების, 

მეცნიერების, ჟურნალისტიკის და ა.შ. ნაწარმოებების შესახებ. რეცენზიებში 

გამორჩეულია ე.წ. სამეცნიერო რეცენზია ან რეცენზია სამეცნიერო თემაზე. 

რეცენზიის ასახვის საგანი შეიძლება იყოს: წიგნები, ბროშურები, კინოფილმები, 

ტელეგადაცემები, თამაშები.  

რეცენზია ქართული ჟურნალისტიკის ისტორიისათვის ძირძველი, კლასიკური 

ჟანრია. მაგალითად შეგვიძლია გავიხსენოთ ილია ჭავჭავაძის ,,ორიოდე სიტყვა”. 

საერთოდ, ქართული პრესა ყოველთვის  ჯეროვან ყურადღებას მიაგებდა 

რეცენზიას-როგორც ჟანრს. მართალია, სხვადასხვა სფეროს კრიტიკოს-

ანალიტიკოსებს საკუთარი სარეცენზიო სფეროები გააჩნიათ, თუმცა უნდა 

აღვნიშნოთ, რომ რეცენზია, ასევე არის ანალიზური ჟურნალისტიკის ფორმაც-

ჟანრიც, ანუ ჟურნალისტს უნდა შეეძლოს რეცენზიის წერა. რადგან რეცენზირება 

(წიგნის, გადაცემის, გაზეთის, ინტერნეტგამოცემის) მუდამ აქტუალურია. რეცენზია 

ავლენს თავად ავტორის შემფასებლურ უნარებს და სარეკლამო მიზნებსაც ისახავს. 

როგორც წესი, ის ეძღვნება ერთ ნაწარმოებს (ერთ ტექსტს, ერთ გადაცემას, ერთ 

წიგნს და ა.შ. თუმცა მას კრებითი სახეც შეიძლება ჰქონდეს (როცა განხილულია 

რამდენიმე ნაწარმოები), არსებობს მონოგრაფიული რეცენზია. (როცა მხოლოდ 

ერთი ავტორის ნაწაროებებია განხილული) 



147 
 

რეცენზია შეიძლება იყოს –საშუალო და პატარა. დიდი რეცენზია ემსგავსება 

კრიტიკულ სტატიას. დიდი კრებითი რეცენზია-მიმოხილვას. რეცენზიის მიზანია 

სინამდვილის, რეალობის  ასახვა, რაც წარმოჩენილია –ხელოვნებაში, მეცნიერებაში, 

ჟურნალისტიკაში. ამიტომ რეცენზიის ავტორი თავის თვალსაზრისსაც წარმოაჩენს 

გარემომცველ სამყაროზე, კონკრეტული ნაწარმოების განხილვისას., უფრო იმ 

მხრივ, როგორ არის ეს სამყარო წარმოჩენილი სარეცენზიო ტექსტში. რეცენზენტის 

უმთავრესი ამოცანაა-აუდიტორიის ორიენტირება იმ პრობლემებისაკენ, რომლის 

შესახებაც საუბრობენ წიგნის, სპექტაკლის, თეატრალური და კინონაწარმოების, 

გადაცემის  შემქმნელები. მისი მიზანია მკითხველის (მაყურებლის) ესთეტიკური 

წარმოდგენების ფორმირებისათვის ხელშეწყობა, მხატვრული პროცესის ახსნა, 

დახმარება, რათა მან (აუდიტორიამ) ჩამოიყალიბოს თავისი შეაფასებები. 

რეცენზიის დროს ხორციელდება 

• ნაწარმოების აღქმა- ნაწარმოებთან კომუნიკაციური ურთიერთობის  უშუალო-

ემოციური აქტი  

• წაკითხული, ნანახის, გაგონილის განსჯა 

• ნაწარმოების თემებისა და იდეების განხილვა, შემოქმედთა ჩანაფიქრის 

ამოცნობა, ტექსტის კომპოზიციურ-სტრუქტურული თავისებურების განხილვა და 

ა.შ. 

• ტექსტის ავ-კარგის შეფასება, რაც საერთო პროცესის, ლიტერატურული 

მოდის და ტენდენციის  კონტექსტში უნდა იყოს წარმოჩენილი. 

 არსებობს კინორეცენზია, ლიტერატურული რეცენზია, თეატრალური რეცენზია,  

ავტორის მხრივ რეცენზია შეიძლება იყოს 

• საექსპერტო  

• შეკვეთილი  

• მომხმარებლური  

მოცულობით შესაძლებელია იყოს: 
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• დიდი (გრანდ-რეცენზია), რაც ავტორს შესაძლებლობას მისცემს ღრმად, 

ყოველმხრივ წარმოაჩინოს საკვლევი თემა. ასეთ რეცენზიებს , უმეტესად წერენ 

ავტორიტეტული ავტორები, რომლებსაც აქვთ მყარი საზოგადოებრივ-პოლიტიკური 

და ფილოსოფიური შეხედულებები. 

• პატარა (მინი-რეცენზია) ასეთი რეცენზიით მკითხველს მოკლედ შეიძლება 

შევატყობინოთ, საკუთარი შთაბეჭდილებების შესახებ, თავისთავად ამ 

შემთხვევაშიც, საჭიროა არგუმენტირებული ანალიზი, მაქსიმალური სიზუსტე და 

ცოდნა. ავტორი ერთ ნაწარმოებს აფასებს, მაგრამ შეიძლება მკითხველს შეახსენოს 

სხვა რომელიმე ნაწარმოებიც, განსახილველი ტექსტის კონტექსტში, შესაძლებელია 

შედარებაც. 

რეცენზენტისათვის აუცილებელია კომპენტენცია, ობიექტურობა, წერის საკუთარი 

სტილის ქონა, მდიდარი ლექსიკა. 

რეცენზიის წერის გეგმა: 

რეცენზიაში უნდა ჩაირთოს შემდეგი კომპონენტები: 

1. ნაწარმოების ბიბლიოგრაფიული აღწერა _ავტორი, სახელწოდება, გამოშვების 

წელი) და მოკლე (ერთ-ორ წინადადებით) მისი შინაარსის გადმოცემა 

2. უშუალო გამოხმაურება  ნაწარმოებზე (წიგნზე) (გამოხმაურება-

შთაბეჭდილებები) 

3. ტექსტის კრიტიკული განხილვა ან კომპლექსური ანალიზი 

4. თემატიკის აქტუალობის შეფასება. 

რჩევები, როგრ დავწეროთ რეცენზია 

მხატვრული ტექსტის, ასევე ხელოვნების რეცენზირებას საგანგებო ცოდნა და 

გმოცდილება სჭირდება, ისევე როგორც სამეცნიერო წიგნის ან სახელმძღვანელოს 

რეცენზირებას. ცხადია, ყველა ჟურნალსტს არ შეუძლია ამ სახის რეცენზიების წერა, 

თუმცა ხანგრძლივი გამოცდილების შემდეგ და გარკვეული  სფეროს დაუფლების 

შედეგად, მას ასეთი ინტერესი შეიძლება გაუჩნდეს.  



149 
 

მაგრამ ჟურნალსტს უნდა შეეძლოს სატელვიზიო გადაცემის, რადიოგადაცემის, 

საჟურნალო და საგაზეთო, ასევე ონლანმედიის პროდუქციის შეფასება. ასევე, 

დოკუმენტურ-ჟურნალისტური წიგნის ანალიზი. 

ტექნოლოგია 

1, ჯერ ყურადღებით უნდა წავიკითხოთ წიგმი ან დავაკვირდეთ მედიის ნიმუშებს. 

2. მოვინიშნოთ მნიშვნელოვანი მონაკვეთები, რისი განხილვაც ქმის წარმოდგენას ამ 

პროდუქციაზე. შემდეგ, ავაწყოთ სქემა ისე, რომ წარმოვაჩინოთ მთავარი და 

არსებითი, ამავე დროს არგუმენტირებულად შევაფასოთ მისი მნიშვნელობა, 

ღირებულება, კომპოზიცია-ეპოქასა და ცალკეულ პრობლემებთან მიმართებით. 

ვიმსჯელოთ-ტექსტის ავ-კაგზე, ავტორის ცოდნასა და კოპეტენციაზე, 

კვალფიკაციაზე, როგორ იცავენ სხვადასხვა სტანდარტს. როგორია ავტორთა სტილი, 

რამდენად გასაგებია  იგი მკითხველისა და მაყურებლისათვის. ეს ყველაფერი უნდა 

გავიაზროთ და დავწეროთ მწყობრად, საინტერესოდ, ისე რომ მკითხველი არა 

მხოლოდ შესასწავლი ობიექტით  დაინტერესდეს, არამედ თავადაც სიამოვნებით 

წაიკითხოს რეცენზია. ამიტომ რეცენზიაში ყველაფერი უნდა იყოს მკაფიო, ნათელი 

და გასაგები. რა თქმა უნდა, იმის გავითვალისწინებით, თუ რომელ გამოცემაში 

ვბეჭდავთ მას. 
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