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საჯარო მმართველობის
პრაქტიკა
შოთა შანიძე
ძალაუფლების კონცენტრაცია - ისტორია, მიზეზები და ნიშნები,
გაკვეთილები საქართველოსთვის

საზოგადოების განვითარებაში განსაკუთრებული როლი
განეკუთვნება იმ საფუძვლებს, რომელზედაც ის ემყარება.
ადამიანების ურთიერთობები, სახელმწიფოსა და ადამიანის,
სახელმწიფოსა და ხელისუფლების ურთიერთზემოქმედება
სათავეს უხსოვარი დროიდან იღებს. იმ პერიოდიდან, როცა
სახელმწიფოების ჯერ კიდევ ჩანასახი გაჩნდა და მისი მართვა
ხელისუფლებას მიენდო, ეს უკანასკნელი თავისი უფლებების
გაზრდასა და ამ უფლებების თავის სასარგებლოდ გამოყენებას
ცდილობს. სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, რომ
თანამედროვე
სამყაროშიც კი სადაც საფუძვლიანად აქვს ფეხი მოკიდებული
ადამიანის
უფლებებსა
და
თავისუფლებაზე
ზრუნვას,
სახელმწიფოების დემოკრატიულ პროცესებს, კვლავ აქტუალურია
ერთი
ცენტრის
ხელში
ძალაუფლების
არასწორი,
ჰიპერტროფიული კონცენტრაციის პრობლემა.
რამდენად არის ძალაუფლების კონცენტრაციის ფენომენი
ახსნადი? რამდენად უნივერსალურია ის ნიშნები, რომელთა
ერთობლიობაც
უცილობრივ
იწვევს
ძალაუფლების
კონცენტრაციას?
რამდენად დამთრგუნველად მოქმედებს ის
ადამიანზე და შეიძლება თუ არა მისი თავიდან აცილება? ამ
კითხვებზე პასუხის მცდელობაა მოცემულ სტატიაში. ავტორი
დეტალურად აანალიზებს ისტორიულ ფაქტებს და მათზე
დაყრდნობით გამოჰყოფს ნიშნებს, რომელიც შეიძლება გახდეს
ძალაუფლების კონცენტრაციის მიზეზი. გამოთქმულია მოსაზრება
იმის თაობაზე, რომ ისტორიული გაკვეთილები ბევრის მეტყველია
საქართველოს სინამდვილისთვის.
საკვანძო სიტყვები: ძალაუფლება, კონცენტრაცია,
საქართველო, გერმანია, საზოგადოებრივი განვითარება.
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საზოგადოების
განვითარება,
თანმხლები
პროცესები,
მიმდინარე რევოლუციები თუ ევოლუციური ტრანსფორმაციები
სათავეს ისტორიულ წარსულში იღებს. ასეა ძალაუფლების
კონცენტრაციის შემთხვევაშიც. ისტორიის პროცესში ორი
საპირისპირო ტენდენცია გვხვდება: ერთის მხრივ ძალაუფლების
კონცენტრაცია ერთ ცენტრში და მეორეს მხრივ საზოგადოებაში
მისი "განშლა". ეს ტენდენციები ერთმანეთის ალტერნატიულია და
ქმნის საზოგადოებისთვის სხვადასხვა შესაძლებლობას (მათ
შორის, საზოგადოების სოციალურ-პოლიტიკური მოწყობის ახალ
ფორმებს).
ძალაუფლების კონცენტრაციისკენ მიდრეკილებას თან ახლავს
მართვის მკაცრი მეთოდების გამოყენება, პირადი ძალაუფლების
განმტკიცება, საზოგადოების ყველა სფეროსადმი კონტროლი და
გარკვეული პრინციპების პრიორიტეტი მისი გარდაქმნის დროს.
ძალაუფლების კონცენტრაციის ეს ნიშნები გვხვდება როგორც მე 20 საუკუნის საზოგადოებებში: გერმანია 1933-1945 წლებში,
ავტორიტარული
რეჟიმები
ჩილეში
პინოჩეტის
დროს,
არგენტინაში
პერონის
დროს,
საბერძნეთში
ე.წ.
„შავი
პოლკოვნიკების―
დროს,
ასევე,
დროში
მნიშვნელოვნად
დაშორებულ პერიოდებში; იქნება ეს ძველი აღმოსავლეთის
საზოგადოებები, სულას დიქტატურის პერიოდიდან დაწყებული
ძველ რომამდე და სხვა. ძალაუფლების კონცენტრაცია უცხო არ
არის არც 21-ე საუკუნისთვის, რაზედაც თვალნათლად
მეტყველებს თანამედროვე რუსეთი, ბელორუსი თუ საქართველოს
არც თუ შორეული წარსული, რაც ე.წ. „ვარდების რევოლუციამ―
მოიტანა.
ძალაუფლების გადაჭარბებული და არასწორი კონცენტრაცია
სწორედ ის ფაქტორია, რომლის დროსაც ყალიბდება დესპოტიზმი,
ავტორიტარული ან ტოტალიტარული რეჟიმები.
კონკრეტულ
ისტორიულ ვითარებაში ეს მოვლენა გამოიხატება გარკვეული
სპეციფიკით. (იმის მიხედვით, თუ რამდენად „ძლიერი― ან
„სუსტია― რეჟიმი შესაბამისად ყალიბდება
დესპოტიზმი ან
ავტორიტარიზმი). სწორედ ამიტომ, მეცნიერულად უფრო
პროდუქტიულია გამოკვლეულ იქნეს არა ‖ავტორიტარიზმისკენ‖
სწრაფვის რაიმე კონკრეტული
მიზეზი, არამედ აღვწეროთ
ძალაუფლების კონცენტრაციის ზოგადი მიზეზები, რომლებიც
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საერთოა ყველა ისტორიული პერიოდისთვის, მეტნაკლებად
უნივერსალურია, როგორც ტენდენცია.
ძალაუფლების კონცენტრაციის ფენომენის მთლიანობის
აღსაქმელად, განვიხილოთ, თუ რამდენად სტრუქტურულად
ერთგვარად იჩენს თავს სოციალურ-პოლიტიკური ტენდენციის
ნიშნები
კულტურულ
და
ეკონომიკურად
განსხვავებულ
საზოგადოებებში. ვნახოთ, ქვემოთ ჩამოთვლილ ნიშნებს გარდა,
ვლინდება თუ არა რაიმე მნიშვნელოვნად განსხვავებული ნიშნები,
რომლებიც გამოხატავენ ძალაუფლების კონცენტრაციას: 1. ერთი
პიროვნების ძლიერი ძალაუფლება; 2. ოპოზიციის დასათრგუნავად
ძალაზე დაყრდნობა; 3. ადმინისტრაციულ-მმართველობითი
აპარატის
გაძლიერება,
"ზემოდან
დანიშვნის"
სისტემა;
4. კანონმდებლობის გამკაცრება და ხისტი იერარქიული
სოციალური
ურთიერთობების
შემოღება;
5.
კონტროლს
დაქვემდებარებულ
სოციალურ
ბაზაზე
დაფუძნებული
ძალაუფლება, მთელი საზოგადოების ‖გარდაქმნის ‖ მცდელობა
გარკვეული
„ყალიბების―
შესაბამისად;
6.
აგრესიული
იდეოლოგიისა და პროპაგანდის გაძლიერება; 7. არჩევითი
სოციალურ და პოლიტიკურ ინსტიტუტების ლიკვიდაცია (ან
კონტროლი), დამოუკიდებელ და ხელისუფლების არა მოკავშირე
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კონტროლი; 8.
სოციალური
უმცირესობებისა
და
ხელისუფლების
არა
მოკავშირე
დომინირებულ სოციალურ-პოლიტიკურ ჯგუფების ინტერესების
გათვალისწინებაზე უარის თქმა, თუ ეს რეჟიმის ინტერესებში არ
შედის.
თუ ისტორიულ პროცესებს თვალს გავადევნებთ, ვნახავთ, რომ
დასახელებული ნიშნები განსხვავებულად გამოიხატა სხვადასხვა
საზოგადოებაში, მაგალითად, საფრანგეთში 1804 - 1813 წლებში. ნაკლებია, ვიდრე გერმანიაში 1933 - 1945; იმის მიხედვით, თუ
რამდენად ჩანს ეს ნიშნები, შეიძლება შეფასდეს ავტორიტარიზმის
‖ხარისხი‖ კონკრეტული რეჟიმის ფარგლებში.
ზოგიერთი ეს თვისება, როგორიცაა "ძალაზე დაყრდნობა",
"ადმინისტრაციულ-მმართველობითი აპარატის გაძლიერება",
მეტნაკლებად
დამახასიათებელია
დემოკრატიისთვისაც
(სოციალურ-პოლიტიკური
სისტემა,
სადაც
შეინიშნება
შესწავლილი
ტენდენციის
საპირისპირო
ტენდენცია
ძალაუფლების დისპერსია) მაგრამ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი
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ნიშანი, ერთად აღებული, ფიქსირდება მხოლოდ იმ რეჟიმებში,
სადაც ძალაუფლება კონცენტრირებულია. ნიშნების ნაკრები,
როგორც ჩანს, სრულია, რადგან ძალაუფლების კონცენტრაციის
შემთხვევებში აღარ ფიქსირდება სხვა მნიშვნელოვანი პროცესები,
რომლებიც
გამოხატავენ
ძალაუფლების კონცენტრაციისკენ
მიდრეკილებას.
ჩვენი მსჯელობისთვის მნიშვნელოვანია შემდეგი პრინციპი:
პოლიტიკური სტრუქტურები და პროცესები ყოველთვის
დამოკიდებულია მოცემულ საზოგადოებაში არსებულ სოციალურ
სტრუქტურაზე
და
სოციალურ
პროცესებზე.
აქედან
გამომდინარეობს, რომ ძალაუფლების კონცენტრაცია, როგორც
პოლიტიკური ტენდენცია, დამოკიდებულია სოციალური ძალების
გარკვეულ შემადგენლობაზე, რაც უნივერსალურია, ისევე როგორც
მის მიერ გამოწვეული შედეგი. ჩვენ გავაანალიზეთ
ხუთი
შემთხვევა, ხუთი ქვეყნის მაგალითზე, სადაც ადგილი ჰქონდა
ძალაუფლების კონცენტრაციას: საფრანგეთი 1804 - 1813, გერმანია
1933 - 1945, ჩილე 1973 - 1990, რუსეთი 1613 - 1696, ინდონეზია 1965
- 1967. ისინი შეირჩა იმიტომ, რომ
წარმოადგენენ საკმარის
მრავალფეროვან სოციალურ, ეკონომიკურ და კულტურულ
ლანდშაფტებს, სადაც ვითარდებოდა ტენდენცია ძალაუფლების
კონცენტრაციისკენ.
მრავალფეროვანი პირობები აძლიერებს
შედეგების "მეცნიერულ ლეგიტიმურობას". ძირითადი შედეგები
მიღებულია გერმანიის და ჩილესა
შემთხვევების ანალიზის
საფუძველზე, რომელთა შორისაც შედარების საკმარისი ხარისხია
და მიღებული შედეგები გადამოწმებულია და დაზუსტებულია
დანარჩენ შემთხვევებში.
საკმარისი მსგავსება იმაში მდგომარეობს, რომ ამქვეყნებში
ძლიერი ცენტრალიზებული ხელისუფლებისკენ ევოლუცია
განხორციელდა
კრიზისის
გზით
და
სამხედროების
მნიშვნელოვანი მონაწილეობით. ახალი რეჟიმების ფორმირებას
თან
ახლდა
სოციალურ-პოლიტიკური
სტრუქტურების
„გარდაქმნა―.
ერთ ცენტრში ძალაუფლების კონცენტრაციის ტენდენციის
გაძლიერების სავარაუდო მიზეზად შეიძლება მივიჩნიოთ შემდეგი
ცვლადები (მათი არსებობა ან არ არსებობა):
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ცვლადი A - ძალაუფლების კონცენტრაციის, ამ საფუძველზე
საზოგადოების ან მისი მნიშვნელოვანი ნაწილის მობილიზაციის
პოზიტიური გამოცდილება.
ცვლადი B - სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისი.
ცვლადი C - სამხედროების მაღალი პოლიტიკური და
სოციალური როლი.
ცვლადი
D
ელიტების
კონსენსუსი
(შეთანხმება)
ძალაუფლების კონცენტრაციასთან დაკავშირებით.
ცვლადი E - ოპონენტის დათრგუნვის სიიაფე.
ცვლადი F - ორგანიზებული ჯგუფის არსებობა, რომელსაც
შეუძლია ძალაუფლების კონცენტრაცია.
ცვლადი G - სოციალური ურთიერთქმედების არეალის
სიმწირე.
ცვლადი H - ‖პროტოდემოკრატიული‖ (დემოკრატიის
ჩანასახის ფორმა) სოციალური ზემოთ მოცემულ შემთხვევებში,
კონცენტრაციის
გაზრდილი
ტენდენციების
გაძლიერების
თვალსაზრისით, გაირკვა, რომ A, E და G ცვლადები ყველა
შემთხვევაში გვხდება.
ამრიგად, გარკვეულ სოციალურ საზოგადოებაში ერთ ცენტრში
ძალაუფლების
კონცენტრირების
სტაბილური
ტენდენციის
ჩამოყალიბების აუცილებელი და საკმარისი პირობებია შემდეგი:
ძალაუფლების კონცენტრაციის დადებითი გამოცდილება, ამ
საფუძველზე საზოგადოების ან მისი მნიშვნელოვანი ნაწილის
მობილიზაცია, ოპონენტის დათრგუნვის სიიაფე და სოციალური
ურთიერთქმედების არეალის სიმწირე... ყველა ამ ფაქტორის
არსებობის
პირობებში
იწყება
შესწავლილი
ტენდენციის
განვითარება.
ზემოთ აღვნიშნეთ, რომ ძალაუფლების კონცენტრაციისკენ
მიდრეკილება განსაზღვრავს სხვადასხვა სახის ‖ძლიერი‖
პოლიტიკური
რეჟიმების
ფორმირებას:
ტოტალიტარული,
ავტორიტარული, დესპოტური და ა.შ. თითონ ეს ტენდენცია კი
განპირობებულია სამი ფაქტორით, რაც აუცილებელი პირობაა. აქ
ჩნდება ორი კითხვა. პირველი : აღნიშნული მიზეზების
არსებობისას რატომ ყალიბდება მეტნაკლებად ‖მკაცრი‖ რეჟიმები,
უფრო მეტი ან ნაკლები კონცენტრაციის ხარისხით (რაც,
შესაბამისად,
ერთმანეთის
ალტერნატივაა).
მეორე
(ეს
გარკვეულწილად სახეცვლილი პირველი კითხვაა): რატომ
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შეიძლება ერთი და იგივე მიზეზების დროს ჩამოყალიბდეს
ავტორიტარული ან ტოტალიტარული რეჟიმები, რომელთა შორის
მნიშვნელოვანი განსხვავებებია საზოგადოების სოციალურპოლიტიკური ორგანიზაციის სტრუქტურების თვალსაზრისით.
ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად, მოვიყვანთ ა. ვ. კოროტაევის
მოსაზრებას: ‖საქმე იმაშია, რომ
შესაბამისობის ობიექტური
სოციოლოგიური კანონები უდავოდ არსებობს, მაგრამ ისინი თავს
იჩენენ რბილი კორელაციების და არა მკაცრი ფუნქციური
დამოკიდებულებების სახით‖ [1]. მტკიცება, ვფიქრობთ, სწორია,
მაგრამ აუცილებელია დავაზუსტოთ, რომ მითითებული
კორელაციები მაინც საკმაოდ მკაცრია და ჩვენი კვლევისთვის
უფრო ზუსტია ტერმინი ‖ისტორიული კანონზომიერებები‖
(რომელიც მოიცავს ეკონომიკას, კულტურას და ა.შ.). ამ
მტკიცებიდან და ჩვენი მოსაზრებიდან გამომდინარე, პირველ
კითხვას ვუპასუხებთ, რომ პოლიტიკური პროცესები შეესაბამება
სოციალურ პროცესებს და შეიძლება ითქვას, რომ ამ პირობებში,
კონკრეტულ საზოგადოებაში, ობიექტური აუცილებლობით,
ჩნდება მიდრეკილება ძალაუფლების კონცენტრაციისკენ, მაგრამ
რამდენად მძაფრად იქნება გამოხატული ეს დამოკიდებულია
იმაზე, თუ რამდენად რელიეფური იქნება მისთვის საჭირო და
საკმარისი პირობები და იქნება თუ არა რაიმე ფაქტორი (პირობა)
გათვალისწინებული
სოციალურ
მთლიანობაში,
რომელიც
ეწინააღმდეგება ამას ტენდენციას (ეს არის ალტერნატივაც). იგივე
მოსაზრებიდან გამომდინარე, მეორე კითხვაზე რატომ შეიძლება
ჩამოყალიბდეს ტოტალიტარიზმი, ავტორიტარიზმი და ა.შ.
შეიძლება ითქვას, რომ გამოვლენილ ფაქტორებს მივყავართ
ძალაუფლების კონცენტრაციისკენ. თუმცა ასეთი რეჟიმების
„საფუძველად―, ცალკეულ კონკრეტულ სიტუაციაში, შეიძლება
იყოს დამატებითი პირობები, რომლებიც იწვევს რეჟიმის ამა თუ იმ
„ფორმას―: ავტორიტარულს, ტოტალიტარულს, დესპოტურს
(ალტერნატიული
რეჟიმების
ფორმები
დამოკიდებულია
სხვადასხვა ფაქტორზე).
ცალკეულ შემთხვევაში ყველა ამ ნიშნის კომბინაცია
შესაძლებელია
ე.წ. „გამჭოლი ბიუროკრატიის― არსებობის
პირობებში, ცნობიერების ერთგვარი რაციონალიზაციისა და
საკმარისად განვითარებული მედიის პირობებში, მაშინ, როდესაც
მოსახლეობა ‖ჩათრეულია‖ პოლიტიკურ პროცესებში. ასევე სხვა
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მსგავსი ნიშნების არსებობისას, რასაც ადგილი ჰქონდა
"განვითარებულ" ქვეყნებში 1930-40-იან წლებში. ანუ იმ დროს
სახეზე იყო ტოტალიტარიზმის შესაბამისი ნიშნების ‖სრული‖
ნაკრები. თუმცა ამ ტიპის სოციალურ-პოლიტიკური სტრუქტურის
თანდაყოლილი მრავალი მახასიათებელი ‖გაფანტულია‖ მთელი
ისტორიის განმავლობაში და ამის არა ერთი თვალსაჩინო
მაგალითია, როგორც აღმოსავლეთის დესპოტიებში, ასევე
ევროპასა თუ აზიაში.
ძალაუფლების კონცენტრაციის ჩვენს მიერ დადგენილი
ფაქტორები განაპირობებს ამ ტენდენციის ჩამოყალიბებას იმ
გარკვეული სოციალურ-პოლიტიკური მთლიანობის ვითარებაში,
სადაც ეს ფაქტორები მოქმედებს.
ვაჯამებთ რა ზემოაღნიშნულს შეიძლება ხაზგასმით ვთქვათ,
რომ ძალაუფლების კონცენტრაციის (და დისპერსიის) სოციალურპოლიტიკური ფენომენის სირთულის მიუხედავად, ეს საკმაოდ
ახსნადი მოვლენაა, ისევე, როგორც სხვა არა ერთი მსგავსი
ფენომენი თუ მოვლენა, რომელიც საფუძვლად უდევს
საზოგადოების სოციალურ-პოლიტიკურ ევოლუციას. ასეთი
ფენომენების
დადგენა
და
თეორიულად
პროგნოზირება
შესაძლებელია,
ვინაიდან
მათ
აქვს
გარკვეული
სახის
დიაგნოსტიკური ნიშნები. ამ თვალსაზრისით, ‖ამოუცნობი‖ და
‖გონებისთვის მიუწვდომელი‖ ისტორია (საქართველოს უახლესი
ისტორიის ჩათვლით) ბევრად უფრო ნათელი და ახსნადია, რაც,
თავის მხრივ, გარკვეულ შესაძლებლობას იძლევა ‖ვისწავლოთ
ისტორიიდან‖,
ვიცოდეთ
მისი
განვითარების
შესაძლო
ვარიანტები.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და პრინციპულია საზოგადოების
სოციალურ-პოლიტიკური სტრუქტურის მხოლოდ თვისობრივი
ცვლილებები, მაგალითად, როგორიცაა გერმანიის სოციალურპოლიტიკური სტრუქტურის ტრანსფორმაცია 1933 წლის
საპარლამენტო დემოკრატიიდან ტოტალიტარიზმამდე. ან ჩილეს
მაგალითი თუ როგორ შეიძლებოდა დემოკრატიული პროცესები
დიქტატურით ჩანაცვლებულიყო და ეს ხალხის სახელით და მათ
მოთხოვნებზე პასუხად მონათლულიყო. სამწუხაროდ სულ
ახლახან, გასული წლის ოქტომბერში ჩილეში განვითარდა
ტრაგიკული მოვლენები, რომელიც შეიძლებოდა ძალაუფლების
კონცენტრაციის კატალიზატორი გამხდარიყო. ჩილემ თავიდან
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აიცილა ქვეყნის ბანაკებად დაყოფა, ძალაუფლების კონცენტრაციის
ნეგატიური შედეგები. ამჯერად სრულიად ჩილეს საზოგადოება,
ყოველგვარი პარტიებისა და „მასწავლებლების― გარეშე დადგა
დემოკრატიის დასაცავად და მსოფლიოს ნათელი მაგალითი მისცა.
ამდენად,
ძალაუფლების
კონცენტრაციის
პროცესის
დამახასიათებელი ნიშნებისა და ტენდენციების არსებობა
ისტორიულ რეალობაში ყოველთვის ერთი და იგივე შედეგის
დადგომას
არ
იწვევს
(მაგალითად,
მხოლოდ
ხისტი
ტოტალიტარიზმის).
პირველი, ძალაუფლების კონცენტრაციის წამოწყებული
პროცესი შეიძლება "შეწყდეს" გარკვეული გარემოებების გამო, რაც
გამორიცხავს მის დადგომას. მეორე, ამ პროცესისთვის
აუცილებელი პირობები შეიძლება გარკვეულწილად უფრო მეტ ან
გარკვეულწილად ნაკლები ხარისხით იყოს გამოხატული, რაც
გავლენას ახდენს თავად პროცესზე. მესამე, ისტორიულ
რეალობაში შეიძლება არსებობდეს პირობები, რომლებიც ამ
ტენდენციას აძლიერებს ან ასუსტებს.
შესაბამისად, გამოვლენილი აუცილებელი და საკმარისი
პირობები ყოველთვის გარდუვალად ვერ ქმნის ძალაუფლების
კონცენტრაციის პროცესს, რის შედეგადაც (პროცესის დასრულების
შემთხვევაში) მოცემულ საზოგადოებაში ძალაუფლების ყველა
შესაძლებლობა გაერთიანებულია ერთ ცენტრში. ძალაუფლების
კონცენტრაციის მთელი პროცესი ალტერნატიულია. რასაც
შედეგად, საზოგადოების თვისობრივად შეცვლა შეიძლება
მოჰყვეს. ე.ი. ძალაუფლების კონცენტრაციის პროცესი შეიძლება
გაგრძელდეს სხვადასხვა ალტერნატიული გზით. გარდა ამისა, მას
შეუძლია გამოიწვიოს არათანაბარი შედეგები (სუსტი ან ძლიერი
ავტორიტარიზმი, ტოტალიტარიზმი და ა.შ.), რაც არ გამორიცხავს
მიმდინარე
ცვლილებების
ხარისხობრივ
სპეციფიკას.
ძალაუფლების კონცენტრაციის ერთიანი პროცესი საფუძველი
უდევს სხვადასხვა სახის სოციალურ-პოლიტიკურ რეჟიმებს,
რომლებსაც რეალურ ცხოვრებაში ვხდებით.
ძალაუფლების კონცენტრაციის ეს მეთოდოლოგია საწყისად
შეიძლება
გამოდგეს
საქართველოში
დამოუკიდებლობის
აღდგენიდან დღემდე მიმდინარე პროცესების ანალიზისთვის. რაც
თვალნათლივ აჩვენებს, რომ საქართველოს უახლოეს ისტორიაში
ადგილი არ ჰქონია შემთხვევითობებს. პროცესები, რომელიც ჩვენს
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ქვეყანაში განვითარდა გამოწვეული იყო რიგი ობიექტური და
სუბიექტური ფაქტორებით, რამაც დემოკრატიზაციის პროცესის
დაყოვნება და არა ერთი სერიოზული პრობლემა გააჩინა.
ვიქრობთ აქ უნდა ვეძიოთ მიზეზები იმისა, რომ ასე ძნელად
დასაძლევი გამოდგა ტოტალიტარული საბჭოთა რეჟიმიდან
დემოკრატიულ მმართველობაზე გადასვლა, ადამიანების გონებასა
და ქმედებებში იმის წაშლა რაც 70-ზე მეტი წელი დიდი
მონდომებით ინერგებოდა ე.წ. „ჰომო სოვეტიკუსის― ცნობიერებაში
და როგორც შედეგიდან ჩანს დღემდე მძლავრობს ქართულ
საზოგადოებაში.
საფრთხის შემცველი იყო ის ვითარება, რომელსაც მე-20
საუკუნის მიწურულ ჰქონდა ადგილი საქართველოში, მართალია
ხელისუფლებას ესმოდა ეს პრობლემები, მაგრამ მხოლოდ
პრობლემებისა და გამოწვევების კონსტატაცია რეალური
შედეგების მომტანი არ შეიძლება ყოფილიყო.
ამდენად, 2003 წლის „ვარდების რევოლუცია― საქართველოში
არსებული ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისის ლოგიკური
დაგვირგვინება უნდა ყოფილიყო. გარეგნულად ყველაფერი ასეც
ჩანდა, თუმცა ქვეყანამ ვერ აიცილა ავტორიტარიზმის საფრთხე და
დემოკრატისა
და
პროგრესის
ლოზუნგებით
მოსული
ხელისუფლებამ ზემოთაღნიშნული ფაქტორების არსებობის გამო
ძალაუფლების კონცენტრაცია მოახდინა.
ცხადია, რომ ძალაუფლების კონცენტრაციამ ერთი ცენტრის
ხელში სასიკეთო ვერაფერი მოიტანა, თუმცა დღემდე მიზეზები,
რომელმაც ეს გამოიწვია სათანადოდ შესწავლილი არ არის,
ყველაფერი პიროვნებების დანაშაულამდე დადის.
ჩვენ, ბუნებრივია არ გამოვრიცხავთ საქართველოს უმაღლეს
ხელისუფლებაში და ადგილებზეც მმართველ რგოლებში
არაკეთილსინდისიერი
და
დიქტატურისადმი
მიდრეკილი
ადამიანების არსებობასა და დანაშაულებრივ ქმედებებს, მაგრამ ეს
არ შეიძლება იყოს მთავარი და განმსაზღვრელი მიზეზი. თუნდაც
ჩვენს მიერ ზემოთ განხილული ნიშნები საკმარისია იმის
საილუსტრაციოდ, რომ ხაზგასმით აღვნიშნოთ, საქართველოს
საზოგადოებაში იყო და არის ჯერ კიდევ ნოყიერი ნიადაგი ამ
ნიშნების ტენდენციებად გადაქცევისთვის. ასევე, ნათელია, რომ
არსებობს ყველა პირობა იმისთვის, რომ თავიდან იქნეს
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აცილებული ძალაუფლების
კონცენტრაცია.

არაბუნებრივი,
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Shota Shanidze
Concentration of Power - History, Causes and Signs, Lessons for
Georgia
Summary
Human relations, interaction between the state and the individual, the
state and the authorities, are rooted in the depths of centuries. Since the state
was still in its infancy and the government was entrusted with its
administration, the latter has been trying to expand its rights and use these
rights in its own interests. Unfortunately, even in the modern world, where
concern for human rights and freedoms, democratic processes in states are
deeply rooted, the problem of an incorrect, hypertrophied concentration of
power in the hands of one center is still relevant.
How explainable is the concentration of power? How universal are
signs, the combination of which inevitably leads to a concentration of
power? How depressing does this affect a person and can it be avoided? An
attempt to answer these questions is given in this article. The author
analyzes in detail the historical facts and, on their basis, identifies signs that
may be the reason for the concentration of power. The opinion is expressed
that the lessons of history in this regard are instructive for modern Georgia.
Keywords: power, concentration, Chile, Georgia, Germany, social
development.
Reviewer: Professor Tinatin Iashvili, Georgian Technical University.
Шота Шанидзе
Концентрация власти – история, причины и признаки, уроки для
Грузии
Резюме
Человеческие отношения, взаимодействие между государством и
человеком, государством и властью уходят корнями в глубину веков. С
тех пор, как государство еще только зарождался и управление им
было доверено правительству, последнее пытается расширить свои
права и использовать эти права в своих интересах. К сожалению даже
в современном мире, где забота о правах и свободах человека,
демократические процессы в государствах глубоко укоренились,
проблема неправильной, гипертрофированной концентрации власти в
руках одного центра остаѐтся все еще актуальной.
Насколько объяснимо явление концентрации власти? Насколько
универсальны знаки, сочетание которых неизбежно приводит к
концентрации власти? Насколько депрессивно это влияет на человека
15
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и можно ли этого избежать? Попытка ответить на эти вопросы дана в
данной статье. Автор подробно анализирует исторические факты и на
их основе выделяет признаки, которые могут быть причиной
концентрации власти. Высказываетсят мнение, что уроки истории в
этом плане поучительны и для современной Грузии.
Ключевые слова: власть, концентрация, Чили, Грузия, Германия,
социальное развитие.
Рецензент: Профессор Тинатин Яшвили, Грузинский технический
университет.
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მუხრან მდივანი
პარლამენტარიზმის გამოწვევები საქართველოში

საქართველოს კონსტიტუციაში 2017 წლის 13 ოქტომბერს
განხორციელებული ცვლილების თანახმად, 2018 წლის ბოლოს
ძალაში შევიდა საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქცია,
რომლის შესაბამისად საქართველო სრულად გადავიდა მართვის
საპარლამენტო მოდელზე. კონსტიტუციის პარალელურად
ამოქმედდა საქართველოს პარლამენტის ახალი რეგლამენტი,
რომელიც შესაბამისობაში იქნა მოყვანილი საქართველოს
კონსტიტუციასთან. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ორი დოკუმენტი,
ითვალისწინებს რა მთელ რიგ ახალ ინსტიტუტებსა და
შესაძლებლობებს, ქვეყანას ახალი გამოწვევების წინაშე აყენებს.
ქვეყნის განვითარების როგორც ისტორიულ, ასევე სოციალურ
და პოლიტიკურ კონტექსტში, ამასთანავე, ძლიერი და
სუბორდინაციაზე
დამყარებული
აღმასრულებელი
ხელისუფლების მემკვიდრეობის პირობებში, აქტუალურია შტოებს
შორის
გონივრული
ბალანსის
მიღწევა.
გარდა
ამისა,
საპარლამენტო მოდელზე გადასვლასთან ერთად დღის წესრიგში
დადგა მმართველობის შესაბამისი ინსტიტუტების თეორიული
საფუძვლებისა და პრაქტიკული ფუნქციონირების, მათ შორის,
პარლამენტისა და მთავრობის თანამოქმედების შესწავლის,
გაანალიზებისა და განვითარების საკითხი.
ასეთ
ვითარებაში,
აქტუალურია
კონსტიტუციით
განსაზღვრული მართვის ახალი, საპარლამენტო სისტემის კვლევა.
სტატიაში განხილულია ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსისა
და თანამოქმედების პოლიტიკურ-სამართლებრივი ასპექტები;
გაანალიზებულია და ხაზგასმულია საჯარო მმართველობის,
როგორც ხელისუფლების რეალიზებისა და პოლიტიკის გატარების
მექანიზმების
მნიშვნელობა; ყურადღება
გამახვილებულია
პარლამენტარიზმის, როგორც სახელმწიფო მოწყობის მოდელის
დადებით და უარყოფით მხარეებზე; წარმოდგენილია შესაბამისი
მოსაზრებები და დასკვნები.
საკვანძო სიტყვები: პარლამენტარიზმი, ბალანსი, კონტროლი,
პოლიტიკა, მმართველობა.
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ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსის ყველაზე ეფექტიანი
მოდელის მიგნება, რომელიც შექმნიდა საფუძველს ჭეშმარიტი
დემოკრატიისთვის,
ყოველთვის
იყო
ფილოსოფოსების,
მეცნიერებისა და პოლიტიკოსების განსაკუთრებული კვლევის
საგანი.
„იმისათვის, რომ ვერავინ შეძლოს ძალაუფლების ბოროტად
გამოყენება, საჭიროა თვით საგანთა ისეთი წყობა, რომ
ძალაუფლებას ძალაუფლება აოკებდეს―. [1. გვ.181] ეს კი
მიღწევადია მხოლოდ ძალაუფლების იმგავრი გადანაწილების
შემთხვევაში, როცა სამივე ხელისუფლება დამოუკიდებელია და
იმავდროულად ურთიერთკონტროლისა და ურთიერთბოჭვის
შესაძლებლობებითა აღჭურვილი. ხელისუფლების შტოები უნდა
აკავებდნენ
ერთმანეთის
ძალაუფლებას
და
საჭიროების
შემთხვევაში ამოქმედებდნენ ამისთვის აუცილებელ მექანიზმებს.
როგორც ანდრაშ შაიო აღნიშნავს, ხელისუფლების თითოეულ
შტოს
უნდა
გააჩნდეს
შესაბამისი
ბერკეტი
მისი
უფლებამოსილების სფეროში გარედან ჩარევის აღსაკვეთად. [2.
გვ.89]
ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი გარდა ისეთი
კომპონენტებისა, როგორიცაა სახელმწიფო ხელისუფლების
გამიჯვნა–განაწილება და კონტროლისა და გაწონასწორების
მექანიზმები, აგრეთვე, მოიცავს განშტოებათა თანამშრომლობის
კომპონენტსაც, რაც განპირობებულია განშტოებათა ერთგვაროვანი
სახელმწიფოებრივი ბუნებით; რაც იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო
პოლიტიკის ძირითად საკითხებში ხელისუფლების ყველა
განშტოების მოქმედება ურთიერთშეთანხმებული უნდა იყოს.
წინააღმდეგ შემთხვევაში, სახელმწიფოს მართვა შეუძლებელი
იქნება, რაც გამოიწვევს ანარქიასა და საზოგადოების ინტერესების
შელახვას. [3. გვ.199]
განვითარებული სახელმწიფოების კონსტიტუციონალიზმის
ისტორია ცხადყოფს, რომ თითოეულმა გაიარა სამი მთავარი
ეტაპი, რომელსაც ვერ ასცდება ვერც ერთი სახელმწიფო. პირველი
ეტაპია აბსოლუტიზმის ეპოქა, მეორეა კონსტიტუციის შექმნისა და
ხალხის ხელისუფლების შემოღების ეტაპი; ხოლო მესამე კონსტიტუციის
ფარგლებში
მმართველობითი
სისტემების
განვითარების ეტაპი. სწორედ მესამე ეტაპის პერიოდში ხშირად
ხორციელდება კონსტიტუციური ცვლილებები, რაც ხელს უშლის
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მმართველობითი
საკითხების
მოგვარებას
და
დახვეწას.
ვფიქრობთ, ჩვენი სახელმწიფო ამ ფაზის გავლის სტადიაზეა და
ახლა მიმდინარეობს მმართველობითი ზემოქმედების მეთოდების
სრულყოფა.
საქართველოში
კონსტიტუციონალიზმის
განვითარებას
კარგად
ასახავს
ტენდენცია
„საპრეზიდენტოდან
საპარლამენტოსკენ―. არის მოსაზრება, რომ პოლიტიკური ელიტა
ქვეყნის წარუმატებლობის ძირითად მიზეზს სახელმწიფო
მმართველობის არასწორად შერჩეულ მოდელში ხედავდა. [4.
გვ.27] უნდა დავეთანხმოთ ჯ.ხეცურიანის მოსაზრებას, რომ
დემოკრატიისა და სამართლებრივი სახელმწიფოს იდეის
დამკვიდრება უსათუოდ არ არის დაკავშირებული სახელმწიფო
მმართველობის ერთ რომელიმე სახეობასთან. ფაქტია, რომ
დემოკრატიული და სამართლებრივი სახელმწიფოს იდეა
შეიძლება
წარმატებით
განხორციელდეს
როგორც
კონსტიტუციური
მონარქიის,
ისე
საპრეზიდენტო,
ნახევრადსაპრეზიდენტო
ან
საპარლამენტო
რესპუბლიკის
პირობებში.
ამის
მაგალითები
მრავლადაა
თანამედროვე
მსოფლიოში. ნეპალის სამეფო შედის ნაკლებად განვითარებული
სახელმწიფოების სიაში, მაშინ როცა იაპონია ან შვედეთის სამეფო
დიდი ხანია ინდუსტრიული გიგანტებია, განვითარებული
დემოკრატიული ინსტიტუტებით. ისტორიულმა გამოცდილებამ
დაადსტურა, რომ მთავარია სახელმწიფო ხელისუფლება
დანაწილებული იყოს ცნობილი ტრიადის მიხედვით და
ამასთანავე, არსებობდეს ხელისუფლების შტოებს შორის
შეკავებისა და გაწონასწორების ეფექტიანი მექანიზმები.
რა თქმა უნდა პოლიტიკის საკითხია როგორი იქნება
სახელმწიფოს მოწყობის სისტემა. შესაბამისად, პოლიტიკა
განსაზღვრავს სამართლებრივ წესრიგს. თუმცა შემდეგ, უკვე
განსაზღვრული კონსტიტუციურ-სამართლებრივი რეგულაციები
განსაზღვრავენ პოლიტიკის გატარების ფარგლებს. Ⅹ მოწვევის
პარლამენტში ოპოზიციის მიერ გამოცხადებული ბოიკოტისა და
პარლამენტში ე.წ. „არშესვლის― გამო ვერ შეიქმნა ოპოზიციური
საპარლამენტო ფრაქციები. აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიქმნა
ვითარება, როდესაც საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით
ოპოზიციური
ფრაქციებისთვის
მიკუთვნებული
კვოტების
შესაბამისი
უფლებამოსილებები
ვერ
განხორციელდა.
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საპარლამენტო უმრავლესობამ წარმოადგინა საკანონმდებლო
ინიციატივა, რომლის შესაბამისად მხოლოდ მიმდინარე მოწვევის
პარლამენტში,
ანუ
გარდამავალი
რეგულაციის
სახით,
ოპოზიციური
ფრაქციების
პრეროგატივები
მიენიჭებოდა
საპარლამენტო კვაზისუბიექტს - პარლამენტის წევრთა ჯგუფს.
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით გათვალისწინებული,
საპარლამენტო
საქმიანობის
სუბიექტების
სამართლებრივ
სტატუსს
საქართველოს
კონსტიტუცია
ადგენს.
სწორედ
საქართველოს კონსტიტუციაშია დაფიქსირებული სხვადასხვა
საპარლამენტო სუბიექტი: საპარლამენტო კომიტეტი, საგამოძიებო
კომისია, საპარლამენტო ფრაქცია და სხვა და უნდა აღინიშნოს,
რომ საქართველოს კონსტიტუცია უფრაქციო პარლამენტის წევრთა
ჯგუფს, როგორც საპარლამენტო სუბიექტს არ ითვალისწინებს.
საჯარო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპი - კანონიერების
პრინციპი გულისხმობს იმასაც, რომ სახელმწიფო ორგანოების
საქმიანობის ფარგლები კანონით პირდაპირ არის განსაზღვრული.
ამის გამო, წარმოდგენილმა მოცემულობამ განსაზღვრა, რომ
საკანონმდებლო ინიციატივა აღნიშნული სახით არ იქნა
მიღებული. განხილული შემთხვევა თვალსაჩინო მაგალითია,
როგორ შეიძლება სამართლებრივმა მოცემულობამ განსაზღვროს
პოლიტიკის განხორციელების ფარგლები.
შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკური ნება მმართველობითი
ზემოქმედებისთვის
აუცილებელია,
მაგრამ
არასაკმარისია.
პოლიტიკის, სამართლის და მმართველობის ელემენტი ყველა
სფეროშია და მათი განცალკევებულად განხილვა შეუძლებელია.
ისინი ერთმანეთს განაპირობებენ. პოლიტიკის განხორციელებისას
აუცილებელია არსებული და შესაძლო სამართლებრივი და
მმართველობითი
მექანიზმების
გათვალისწინება.
ასევე
მმართველობისას გაითვალისწინება განსაზღვრული პოლიტიკა
და
მის
გასატარებლად
დადგენილი
სამართლებრივი
რეგულაციების ფარგლები, ხოლო სამართლებრივი ნორმების
მიღებისას
საჭიროა
როგორც
პოლიტიკის
ძირითად
მიმართულებების, აგრეთვე მმართველობითი თვალსაზრისით
მისი განხორციელების რეალური და ეფექტური მექანიზმების
მხედველობაში მიღება. ეს ურთიერთდამოკიდებულება და
ურთიერთგანსაზღვრულობა მუდმივია და ხელს უწყობს
თითოეული მიმართულების განვითარებას. ხელისუფლების
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რეალიზების, პოლიტიკის გატარების მექანიზმები საჯარო
მმართველობაშია
და
ის
მოიცავს
მმართველობით
უფლებამოსილებებს
როგორც
საკანონმდებლო,
ასევე
აღმასრულებელ
და
სასამართლო
ხელისუფლებებში.
ამ
თვალსაზრისით, უნდა გავიზიაროთ მოსაზრება, რომლის
მიხედვით „სახელმწიფო მართვა (public administration) არის
სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოთა და თანამდებობის
პირების საქმიანობა სახელმწიფოს პოლიტიკური კურსის (public
policy) პრაქტიკული განხორციელების მიზნით―. [5. გვ.16]
2017 წლის საკონსტიტუციო რეფორმის მთავარ ამოცანად
პარლამენტარიზმისთვის
დამახასიათებელი
მმართველობის
სისტემის ჩამოყალიბება განისაზღვრა. საკონსტიტუციო რეფორმის
შესახებ ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნაში ნათქვამია:
„საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესი ასრულებს საქართველოს
პოლიტიკური სისტემის ევოლუციას საპარლამენტო სისტემისკენ
და წარმოადგენს დადებით ნაბიჯს ქვეყნის საკონსტიტუციო
წესრიგის გაუმჯობესებისა და კონსოლიდაციისკენ―. [6. P.51]
„პარლამენტარიზი, როგორც ტერმინი პარლამენტისგან არის
ნაწარმოები, მაგრამ ყველა პარლამენტს არ მოიცავს და
სახელმწიფო მოწყობის იმ მოდელებთან არის დაკავშირებული,
რომლებშიც სახელმწიფო ორგანოთა სისტემა პარლამენტის
უზენაესობას ეფუძნება―. [7. გვ.23] ერი, როგორც სუვერენიტეტის
მატარებელი,
პარლამენტს
გადასცემს
ერის
სახელით
საკანონმდებლო
ხელისუფლების
განხორციელების
უფლებამოსილებას. პარლამენტი განსაზღვრავს პოლიტიკას და
მონაწილეობს ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებაში.
თუ
აღნიშნულ
ფუნქციებს
დავამატებთ
აღმასრულებელ
ხელისუფლებაზე
პარლამენტის
საკონტროლო
უფლებამოსილებებსაც, ცხადი ხდება, რომ პარლამენტი მართლაც
წარმოადგენს წამყვან სახელისუფლებო შტოს უმაღლესი
სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოთა ერთიან სისტემაში. [8.
გვ.60] სწორედ პარლამენტია გატარებული პოლიტიკისთვის და
განხორციელებული მმართველობისთვის პასუხისმგებელი მისი
ლეგიტიმაციის
წყაროს
ხალხის
წინაშე.
ამასთანავე,
მნიშვნელოვანია, რომ ამომრჩეველმაც ზუსტად იცის, ვის უნდა
მოსთხოვოს პასუხი.
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პარლამენტის
კონსტიტუციური
უფლებამოსილებების
გათვალისწინებით, სწორედ მართვის საპარლამენტო სისტემაში
უნდა ხდებოდეს ამომრჩევლის - ხელისუფლების წყაროს
განწყობების ყველაზე ადეკვატური ასახვა, სწრაფი შესაბამისი
რეაგირება და მმართველობის
კორექცია. უკუკავშირზე
დაფუძნებული მმართველობითი ზემოქმედების კორექცია უნდა
ჩაითვალოს ეფექტიანი მართვის დეტერმინანტად და ამასთან
დაკავშირებით სრულად უნდა გავიზიაროთ შ.დოღონაძის
მოსაზრება, რომლის მიხედვით „როგორც ტექნიკური, ისე
ეკონომიკური
სისტემებისა
და
სახელმწიფოს
მართვის
ეფექტიანობას
განსაზღვრავს
შეუფერხებლად
მოქმედი
უკუკავშირის რგოლი―. [5. გვ.207]
პოლიტიკის განსაზღვრა და საკანონმდებლო საქმიანობა
პარლამენტის მნიშვნელოვანი უფლებამოსილებაა. განსხვავდება
სხვადასხვა პარლამენტის მიერ აღნიშნული ინსტიტუტების
გამოყენების ხარისხი. ამ თვალსაზრისით, საკანონმდებლო
ორგანოების ტიპების საინტერესო კლასიფიკაციას გვთავაზობს
მაიკლ მიზი, რომელიც თვლის, რომ არსებობს პოლიტიკის
განსაზღვრის სამი დონე. პირველი, ძლიერი დონის შემთხვევაში
საკანონმდებლო ორგანოს უნდა შეეძლოს უარყოს და შეცვალოს
აღმასრულებელი
ხელისუფლების
მიერ
წარმოდგენილი
წინადადებები; მეორე, საშუალო დონის შემთხვევაში - არ შეუძლია
უარყოს აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი
წინადადებები, მაგრამ შეუძლია მოახდინოს მათი მოდიფიცირება;
რაც შეეხება მესამე, უმნიშვნელო დონეს, ამ შემთხვევაში
საკანონმდებლო ორგანოს არ შეუძლია არც აღმასრულებელი
ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი წინადადებების უარყოფა
და არც შეცვლა. [9. p.19] აღწერილი ტიპების შედარებითი
ანალიზის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო დონე
შეესაბამება სიტუაციას, რომელიც ანდრაშ შაიომ აღწერა და, სადაც
იმის მაგივრად, რომ ძაღლი (პარლამენტი) კუდს (მთავრობას)
აქიცინებდეს, „კუდი ძაღლს აქიცინებს‖. [2. გვ.211]
პარლამენტარიზმს, სტაბილური პოლიტიკურ განვითარების
თვალსაზრისით, არაერთი გამოწვევა უშლის ხელს და ისევე
როგორც ყველა მოდელს, აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი
მხარეები. საპარლამენტო რესპუბლიკის ძირითად ნაკლად
მთავრობის არამდგრადობას თვლიან. ამის მაგალითია იტალია,
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სადაც ბოლო ათწლეულების განმავლობაში მრავალჯერ შეიცვალა
მთავრობა.
გაზიარებულ
უნდა
იქნეს
მოსაზრება,
რომ
პასუხისმგებლობის სისტემატური დაყენება მართლაც იწვევს
მთავრობის არასტაბილურობას. ამგვარი ვითარების ასაცილებლად
ზოგიერთი
ქვეყნის
კონსტიტუციით
განხორციელდა
პარლამენტარიზმის ე.წ. შერბილება, რაც „რაციონალური
პარლამენტარიზმის― სახელითაა ცნობილი. ამგვარი ღონისძიებები
მთავრობის სასარგებლოდ გადადგმულ ნაბიჯებად უნდა
ჩაითვალოს. რაციონალური პარლამენტის ელემენტად პირველ
რიგში განიხილება კონსტრუქციული ვოტუმის არსებობა;
აგრეთვე, მაგალითად ის, რომ ინტერპელაციის განხილვა არ
გულისხმობს მის ავტომატურად ნდობის საკითხში გადაზრდას; ან
საკანონმდებლო უფლებამოსილების ნაწილის მთავრობისთვის
დელეგირების ინსტიტუტი; მაგრამ ამგვარი მექანიზმების
დადგენისას ბალანსის და ზომიერების დაცვაა საჭირო.
განსხვავებულია
ვითარება
არამრავალპარტიული
უმრავლესობის შემთხვევაში. ამ დროს მთავრობები გაცილებით
მდგრადია და მთავრობის ნდობის საკითხის დასმა იშვიათობაა.
მაგრამ ასეთ დროს სხვა ნაკლოვანება იჩენს თავს. ფიქრობენ, რომ
საპარლამენტო მმართველობის მოდელმა არამრავალპარტიულ
გარემოში შეიძლება შექმნას კოლექტიური ავტორიტარიზმი.
საპარლამენტო
მმართველობაში
მთავრობა
პირდაპირ
დაკავშირებულია პოლიტიკურ პარტიებთან, რამდენადაც მისი
კონსტიტუციური საფუძველი პარტიიდან მომდინარეობს და
მთავრობა ძირითადად არჩევნებში გამარჯვებული პარტიის
წევრთაგან ყალიბდება; ამდენად, შეიძლება ითქვას, რომ მთავრობა
ამავდროულად წარმოადგენს პარტიის ხელმძღვანელობასაც.
ზოგჯერ, პარტიული ლიდერები საპარლამენტო მოღვაწეობას
აღმასრულებელ
ხელისუფლებაში
ყოფნას
ამჯობინებენ.
შესაბამისად, ვიღებთ მოცემულობას, როდესაც მთავრობა არის
საპარლამენტო უმრავლესობის პარტიული ხელმძღვანელი. ასეთ
პირობებში,
შეიძლება
ვივარაუდოთ,
რომ
მთავრობაზე
განხორციელებული კონტროლი ნაკლებად ეფექტიანი იქნება.
მეტიც,
არც
ის
გამოირიცხება,
რომ
აღმასრულებელი
ხელისუფლება საკანონმდებლო ხელისუფლებაზე დომინირებდეს,
რაც დემოკრატიისა და საჯარო მმართველობისთვის უარყოფითი
მაჩვენებელია
და
ეწინააღმდეგება
პარლამენტარიზმის
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კონცეფციას,
რომლის
თანახმად:
„პარლამენტარიზმი
სახელმწიფო მმართველობის სისტემური ვარიაციაა, რომლის
მეშვეობითაც
პარლამენტს,
ხელისუფლების
ორგანოების
სისტემაში წამყვანი როლი ეკუთვნის―. [7. გვ.25] ასეთ ვითარებაში,
შეიძლება ითქვას, რომ საპარლამენტო კონტროლის ხარისხზე
უარყოფითი გავლენა გარკვეულწილად პროპორციულ საარჩევნო
სისტემასაც შეიძლება ჰქონდეს, რადაგან, როცა პოლიტიკოსის
მომავალი კარიერა პირდაპირ პარტიულ სიაში მის ადგილზეა
დამოკიდებული, ეს შესაძლოა გახდეს მისი პარტიის მიერ ირიბად
ფორმირებული
მთავრობისადმი
კრიტიკული
დამოკიდებულებისაგან თავშეკავებისთვის მყარი „არგუმენტი―.
ამგვარი მუდმივი თანამშრომლობა გამორიცხავს ჯანსაღ და
კონკურენტულ მოღვაწეობას, რაც, თავის მხრივ, რა თქმა უნდა,
პარლამენტის ეფექტიანობაზე მოახდენს გავლენას.
მართვის საპარლამენტო მოდელზე გადასვლის შემდეგ,
კონსტიტუციური რეფორმის მიზანშეწონილობის მეცნიერული
შეფასებისთვის საკმარისი ინფორმაცია ჯერ არ დაგროვილა.
პრაქტიკულ
საქმიანობაში
ადგილი
აქვს
გარდამავალი
პერიოდისთვის დამახასიათებელ სირთულეებს. ჯერ კიდევ
არასრულყოფილია პოლიტიკურ-სამართლებრივი პრაქტიკა, თავს
იჩენს პარლამენტარიზმის ტრადიციების არარსებობა. დასახვეწია
აღმასრულებელი
ხელისუფლების
კონტროლისა
და
საკანონმდებლო საქმიანობასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი
მექანიზმები. შესწავლასა და სათანადო ანალიზს საჭიროებს ჩვენს
სინამდვილეში
რეალურად
მიმდინარე
საზოგადოებრივპოლიტიკური
პროცესები,
ახალი
პოლიტიკური
ინსტიტუტების/მექანიზმების
პრაქტიკაში
ფუნქციონერების,
ურთიერთმიმართების გამოცდილება. როგორც ამბობენ, დრო
აჩვენებს რამდენად ქმნის კონსტიტუციის ახალი რედაქცია
მოდელს,
რომელიც
საშუალებას
მისცემს
საზოგადოებას
ეფექტიანად გადაჭრას რთული და პრობლემური საკითხები. 2020
წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოში
განვითარებული მოვლენები ცხადყოფს, რომ პარლამენტარიზმს
დიდი გამოწვევების გადალახვა მოუწევს.
მმართველობის ამა თუ იმ ფორმის დანერგვა შემთხვევითი არ
არის. მის არჩევას განაპირობებს მთელი რიგი ფაქტორები:
კონკრეტული პოლიტიკური ვითარება, პოლიტიკურ ძალთა
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რეალური თანაფარდობა საზოგადოებაში, პოლიტიკური მიზნები,
ისტორიული გამოცდილება, ტრადიციები და სხვა. ეს არჩევანი
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი სახელმწიფოსათვის,
რომელიც დიდი ხანი არაა, რაც შეუდგა თავისი დამოუკიდებელი
სახელმწიფოებრივი განვითარების გზას და გარდამავალ ეტაპზე
იმყოფება. მაგრამ ისტორიულ-სამართლებრივი შედარებითი
ანალიზის
საფუძველზე
შეგვიძლია
ვთქვათ,
რომ
დამოუკიდებლად მმართველობის ფორმისთვის გადამეტებული
მნიშვნელობის მინიჭება არასწორია. მაგალითად, მიუხედავად
იმისა, რომ სახელმწიფო მმართველობის ფორმები განსხვავებულია
გერმანიასა და იტალიაში (საპარლამენტო რესპუბლიკებში), აშშ-ში
და
არგენტინაში
(საპრეზიდენტო
რესპუბლიკები),
დიდ
ბრიტანეთსა და იაპონიაში (საპარლამენტო მონარქიები), ისინი
მაღალგანვითარებული ქვეყნების რიგშია და ამ სახელმწიფოებში
დემოკრატიული
სახელმწიფო
რეჟიმია
დამკვიდრებული.
თავისთავად მმართველობის ფორმას არ აქვს გადამწყვეტი
მნიშვნელობა სოციალ-ეკონომიკური განვითარებისთვის და ყველა
მმართველობის ფორმას გააჩნია თავისი დადებითი და
უარყოფითი მხარეები. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ
სახელმწიფო მმართველობის სისტემა იყოს სამართლებრივი
სახელმწიფოს პრინციპებზე დაფუძნებული, მაგრამ მთავარია
რამდენად პრაქტიკულად რეალიზდება ეს პრინციპები. ამდენად,
რა თქმა უნდა, ხელისუფლების რეალიზაციისთვის პოლიტიკის
მიმართულებების სამართლებრივი განსაზღვრა აუცილებელია,
მაგრამ საბოლოო ჯამში, ვფიქრობთ, წინასწარ დადგენილი
მმართველობის ფორმა კი არ არის განმსაზღვრელი, არამედ
შედეგისთვის აუცილებელი კომპონენტი - პოლიტიკურსამართლებრივი შინაარსის მმართველობითი ზემოქმედების
მექანიზმები.
ამ თვალსაზრისით, განსაკუთრებული საკითხი, რასაც
მმართველობითი ზემოქმედებისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა
აქვს, ბალანსის პრობლემაა. სათანადო ბალანსი საჭიროა
პოლიტიკური
და
მმართველობითი
ინსტიტუტების
თანამოქმედების
პროცესში.
პირველ
რიგში
ეს
ეხება
ხელისუფლების შტოებს შორის გონივრული ბალანსის საკითხს.
ასევე აქტუალურია რაციონალურ პარლამენტარიზმში ბალანსის
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საკითხი და დაბალანსებული საპარლამენტო კონტროლის
მექანიზმით უზრუნველყოფის საკითხი.
შეგვიძლია
ვთქვათ,
რომ
საპარლამენტო
სისტემის
მიზანშეწონილობას ყველაზე ობიექტური გამოცდა - გამოცდა
დროით არ გაუვლია. როგორ სახელმწიფო რეჟიმს მივიღებთ,
საპარლამენტოს თუ მინისტერიალურს და რომელი უკეთ წაადგება
ქვეყნის სტაბილურ პოლიტიკურ განვითარებას, პრაქტიკა
გვიჩვენებს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ რომ მინისტერიალური
პარლამენტის რაციონალიზება გამორიცხავს ხელისუფლების
შტოების ჯანსაღ და კონკურენტულ თანამშრომლობას, ხოლო
წაადგება
თუ
არა
რაციონალური
პარლამენტარიზმი
მრავალპარტიულ წარმომადგენლობით ორგანოს ან მოხერხდება
თუ
არა
სამართლებრივი
რეგულაციებით
პარლამენტის
დაბალანსებული ფუნქციონირების ტრადიციად ქცევა, ეს უკვე
მომავალი კვლევების საქმეა.
საბოლოო ჯამში, ხელისუფლების დანაწილების პრინციპზე
დაყრდნობით საჭიროა შეიქმნას
მყარი, ეფექტიანი და
თვითკონტროლირებადი ნორმატიული მექანიზმები, რომელიც
ხელს შეუწყობს დაბალანსებული და ეფექტიანი ხელისუფლების
ტრადიციად ქცევას და სახელმწიფოს მმართველობის ფორმის
რაციონალური მოდელის დამკვიდრებას.
ლიტერატურა
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Mukhran Mdivani
Challenges of Parliamentarism in Georgia
Summary
In accordance with the amendment to the Constitution of Georgia of
October 13, 2017, at the end of 2018, a new version of the Constitution of
Georgia entered into force, according to which Georgia fully switched to a
parliamentary model of governance. In parallel with the Constitution, a new
regulation of the Parliament of Georgia was enacted, which was brought in
line with the Constitution of Georgia. It can be said that these two
documents, which envisage a number of new institutions and opportunities,
pose new challenges to the country.
In the historical as well as social and political context of the country's
development, at the same time, in the conditions of the legacy of a strong
and subordinate executive power, it is important to achieve a reasonable
balance between the branches. In addition, with the transition to the
parliamentary model, the issue of the theoretical foundations and practical
functioning of the relevant institutions of government, including the study,
analysis and development of cooperation between parliament and
government, was on the agenda.
In such a situation, it is important to study the new, parliamentary
system of governance defined by the Constitution. The paper discusses the
political-legal aspects of balance and cooperation between branches of
government; Analyzes and emphasizes the importance of public
administration as a mechanism for the exercise of power and policy; the
focus is on the pros and cons of parliamentarism as a model of state
organization; Relevant opinions and conclusions are presented.
Keywords: Parliamentarism, Balance, Control, Politics, Governance.

27

ხელისუფლება და საზოგადოება №1 (57) 2021
Reviewer:
University.

Professor

Konstantine

Abuladze,

Georgian

Technical

Мухран Мдивани
Вызовы парламентаризма в Грузии
Резюме
В соответствии с поправкой к Конституции Грузии от 13 октября
2017 года, в конце 2018 года вступила в силу новая редакция
Конституции Грузии, согласно которой Грузия полностью перешла на
парламентскую модель правления. Параллельно с Конституцией было
принято новый регламент парламента Грузии, который был приведен в
соответствие с Конституцией Грузии. Можно сказать, что эти два
документа, которые предусматривают ряд новых институтов и
возможностей, ставят перед страной новые задачи.
В историческом, а также социальном и политическом контексте
развития страны, в то же время, в условиях наследия сильной
исполнительной власти, важно достичь разумного баланса между
ветвями. Кроме того, с переходом к парламентской модели на
повестку дня встал вопрос о теоретических основах и практическом
функционировании соответствующих институтов власти, включая
изучение, анализ и развитие сотрудничества между парламентом и
правительством.
В такой ситуации актуально изучить новую, парламентскую
систему правления, определенную Конституцией. В статье
рассматриваются
политико-правовые
аспекты
баланса
и
сотрудничества между ветвями власти. Проанализировано и
подчѐркнуто важность государственного управления как механизма
осуществления власти и политики; Особое внимание уделяется
плюсам и минусам парламентаризма как модели государственного
устройства; Представлены соответствующие мнения и выводы.
Ключевые слова: парламентаризм, баланс, контроль, политика,
управление.
Рецензент:
Профессор
технический университет.
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ოთარ ცოტნიაშვილი
პროფესია - საჯარო მოხელე

გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ცუდი მმართველობა არის
მთავარი მიზეზი, რომელიც აფერხებს ქვეყნის განვითარებას და
პროგრესს, თუმცა როგორ უნდა გამოვასწოროთ და გავხადოთ
საჯარო მმართველობა ისეთი, რომ უზრუნველყოს ქვეყნის
განვითარება და სტაბილურობა, ეს არის საკითხი რომლის
გადაწყვეტაზე მუშაობს თანამედროვე ქვეყნების უმრავლესობა.
აღნიშნული გამოწვევის დაძლევა შესაძლებელია მხოლოდ კარგი
მმართველობით, ეფექტური საჯარო სამსახური კი კარგი
მმართველობის გადამწყვეტი ელემენტია.
საჯარო მოხელეები ემსახურებიან საჯარო ინტერესს და ამით
ახორციელებენ საჯარო სამსახურს, როდესაც მოხელეებსა და
მოქალაქეებს შორის ნაკლები ბიუროკრატიული ბარიერია,
სახელმწიფო სერვისების მიწოდება არის დროული და ეფექტიანი,
რაც თავის მხრივ კარგი მმართველობის საფუძველია.
მნიშვნელოვანია, რომ საჯარო მოსამსახურე გამომდინარე მისი
სტატუსიდან აკმაყოფილებდეს გაცილებით მაღალ სტანდარტს,
ვიდრე კერძო სექტორში დასაქმებული პირი, ვინაიდან მის
ქმედებაზე
გარკვეულწილად
დამოკიდებულია
ქვეყნის
სტაბილურობა და პროგრესი, ამასთანავე თანამედროვე საჯარო
მოხელე სამსახურებრივი საქმიანობის განხორციელების პროცესში
უნდა იყოს მოქნილი და სერვისზე ორიენტირებული, უნდა
წაახალისოს ინიციატივა და ხელი შეუწყოს ინოვაციურ
მიდგომებს.
საკვანძო სიტყვები: საჯარო სამსახური, საჯარო მოხელე,
საჯარო სამსახურის ეთიკა, ეფექტური საჯარო მმართველობა.
თანამედროვე საჯარო სამსახური ეთიკის და მორალის
მაღალი
სტანდარტის
ფართო
შესაძლებლობებს
იძლევა,
რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს საჯარო მოხელეებმა
სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების პროცესში, მაღალი
ზნეობრივი ღირებულებების გამო შესაძლებელია სიცოცხლეც კი
გაწირონ და ამის მაგალითები უამრავი არსებობს როგორც ჩვენი
ქვეყნის ისტორიაში, ასევე მსოფლიო ისტორიაში.
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მაგალითებზე, როდესავ ვსაუბრობთ შესაძლებელია მსოფლიო
ისტორიიდან გავიხსენოთ ძველი წელთაღრიცხვის 480 წელს
„სამასი სპარტელის― გმირობა, როდესაც მათ სრულიად
შეგნებულად გაწირეს სიცოცხლე მტერთან ბრძოლაში და ამით
აჩვენეს ზნეობრივი და მორალური პასუხისმგებლობის უმაღლესი
სტანდარტი. ასევე თვალსაჩინოა შემთხვევები, რომლებიც ბოლო
პერიოდში
უკავშირდება
„კოვიდ-19―-თან
ბრძოლას.
სამსახურებრივი ეთიკის და უმაღლესი მორალური სტანდარტის
ნათელი
მაგალითებია
სამედიცინო
სფეროს
მუშაკების
ჩართულობა ამ ბრძოლაში, სამედიცინო პერსონალი საკუთარი
სიცოცხლის რისკის ფასად ზრუნავს სხვა ადამიანების სიცოცხლის
გადასარჩენად.
ასეთივე
მაღალი
ეთიკური
სტანდარტის
მატარებელები არიან ის პედაგოგები, რომლებიც წარჩინებულ
სტუდენტებს უზრდიან ქვეყანას, მეხანძრეები, რომელებიც
საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ცდილობენ სხვა
სიცოცხლეების გადარჩენას, ის სოციალური მუშაკები, რომლებიც
ზრუნავენ გაჭირვებულ ოჯახებსა თუ მიუსაფარ ბავშვებზე, ყველა
ამ საჯარო მოხელის კეთილსინდისიერი სამსახურს ძალზედ
დიდი
მნიშვნელობა
აქვს
ქვეყნის
განვითარებისა
და
წარმატებისთვის.
ამასთანავე საჯარო სამსახურის პრინციპების და მორალური
ღირებულებების დაცვა წარმოადგენს კორუფციული შემთხვევების
აღმოფხვრის და გამართული საჯარო მმართველობის საფუძველს.
„საჯარო სამსახურის შესახებ― საქართველოს კანონით გაწერილი
საჯარო სამსახურის პრინციპები ნამდვილად არის ეთიკის და
მორალის მაღალი სტანდარტი და ყველა ის თანამედროვე საჯარო
მოხელე,
რომელიც
საკუთარი
უფლებამოსილებების
განხორციელებისას ხელმძღვანელობს აღნიშნული პრინციპებით
არის ქვეყნის განვითარების და წარმატების საფუძველი.
საჯარო სამსახურის პრინციპების და ზოგადად სახელმწიფო
პოლიტიკის
განსაზღვრაზე
კი
პასუხისმგებლები
არიან
ეგრეთწოდებული „ტოპ მენეჯერები―, იგივე პოლიტიკური
ლიდერები, რომლებიც ძალაუფლებას იღებენ არჩევნების შედეგად
ან
დანიშვნით.
შესაბამისად,
უაღრესად
მნიშვნელოვანია
უმაღლესი მენეჯერები იყვნენ საპასუხისმგებლო სფეროში
კვალიფიციური კადრები და ნამდვილი პროფესიონალები. ისინი
უნდა იყვნენ ადამიანები, რომლებიც სამთავრობო პროგრამების
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მენეჯმენტს საკუთარი ცხოვრების წესად აქცევენ. მაღალი დონის
მენეჯერები,
რომელთა
გადაწყვეტილებები
აისახება
ორგანიზაციის იმიჯზე აუცილებელია გამოირჩეოდნენ სანიმუშო
ზნეობრივი და მორალური თვისებებით. ამასთანავე რათქმაუნდა
აუცილებელია ყველა საჯარო მოხელე და ზოგადად საჯარო
სამსახური ორიენტირებული იყოს თითოეული მოქალაქის
კეთილდღეობაზე.
საჯარო სამსახურში ძალზედ მნიშვნელოვანი საკითხია
ეთიკური გარემოს არსებობა.
ეთიკის დონის შემცირებამ
შესაძლებელია
სერიოზული
იმედგაცრუება
გამოიწვიოს
საზოგადოებაში, რასაც პოლიტიკური არასტაბილურობა და
ლეგიტიმურობის კრიზისი მოჰყვება. ამიტომ ყველა ქვეყნის
მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა ეთიკის დაცვა საჯარო
მოსამსახურეებში, აღნიშნული საკითხის რეგულირება რიგ
ქვეყნებში მოწესრიგებულია საკანონმდებლო დონეზე, უფრო
მეტიც, გარდა საკანონმდებლო აქტებისა, არსებობს შესაბამისი
სახელმწიფო სტრუქტურები, რომელთა მთავარი დანიშნულებაა
ერთის მხრივ აქტების აღსრულების მონიტორინგი, ხოლო მეორეს
მხრივ კორუფციის რისკების პრევენცია და გამოვლენა.
ასე მაგალითად, OECD-ის ქვეყნებში მოქმედებს რვა ძირითადი
ღირებულება
საჯარო
სამსახურისთვის:
მიუკერძოებლობა,
მთლიანობა,
გამჭვირვალობა,
ეფექტურობა,
თანასწორობა,
პასუხისმგებლობა, სამართლიანობა, დამოუკიდებლობა.
საჯარო სამსახურში კორუფციის და ნეპოტიზმის წინააღმდეგ
ბრძოლის გზაზე მნიშვნელოვანი იარაღია ეთიკის და ქცევის
წესების დამკვიდრება და საკანონმდებლო დონეზე მოწესრიგება.
აღნიშნული მიდგობით შესაძლებელია კორუფციის მინიმუმამდე
დაყვანა,
თუმცა კორუფციასთან ბრძოლის ფარგლებში
პრობლემის მოსაგვარებლად არ არის საკმარისი მხოლოდ
საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტების მიღება. აღნიშნული
ვარაუდის
გასამყარებლად
მაგალითისთვის
შეგვიძლია
განვიხილოდ
საბაჟო
შემოწმების
პროცედურა
რომელიც
სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად ხორციელდება: ერთ
სახელმწიფოში საბაჟო ჩინოვნიკების მიერ
ხდება ქრთამის
მოთხოვნა და იგივე მოქმედება პატიოსნად სრულდება სხვა
სახელმწიფოში, მაშინ როდესაც ქრთამის აღება დანაშაულად
ითვლება ორივე ქვეყნის კანონმდებლობით, სწორედ ამიტომ
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გარდა ზოგადი სტანდარტებისა, რომელიც მოქმედებს ყველა
საჯარო მოსამსახურის მიმართ, OECD-ის ქვეყნებმა მიიღეს
დამატებითი რეკომენდაციები დასაქმებულთა კონკრეტული
ჯგუფებისათვის, სადაც მაღალია ინტერესთა კონფლიქტის
რისკები, მაგალითად სამართალდამცავი, საბაჟო და საგადასახადო
ორგანოები.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ საჯარო
მოხელე მუდმივად ვითარდებოდეს გარემოებების და დროის
შესაბამისად,
ადეკვატურად პასუხობდეს საზოგადოების
მოთხოვნებს, შედეგად
იზრდება ნდობა საჯარო სამსახურის
მიმართ, რაც თავისთავად საჯარო ინტერესების დაცვის
საფუძველია.
ლიტერატურა
References:
1. gawerelia a., gegenava d., zomermani k. p., kobaxiZe i., rogava z.,
svaniSvili s., turava p., yaliCava k., xubua g., sajaro mmarTvelobis
samarTlebrivi safuZvlebi, tomi 3, Tbilisi, 2016;
2. „eTika da qcevis zogadi wesebi sajaro samsaxurSi―, sajaro samsaxuris
biuro, irina aRapiSvilisa da TamTa cocxalaSvilis redaqtorobiT, Tbilisi,
2015;
3. Aric W. Dutelle, Randy S. Taylor, Ethics for the public Service
professional, Second Edition;
4. OECD convention on combating bribery of foreign public officials in
international business transactions;
5. The ethics Challenge in Public Service, Second Edition, Lewis W. C.,
Gilman C. S;
6. Guidance the 7 principle of public life, published 31 may 1995;
7. Mathur.B.P. Ethics For Governance, Reinventing Public Services;
8. Haroon A. Khan, Globalization and the Challenges of Public
Administration;
9. Building Public Trust: Ethics Measures in OECD Countries, OECD
Public Management Policy Brief, PUMA Policy Brief No. 7, September
2000;
1. 10. Introducing Public Administration, Ninth edition, Shafritz M.
Jey, Russell W. E., Borick P. C., Hyde C.A;
10. saqarTvelos kanoni „sajaro samsaxuris Sesaxeb―;
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11. saqarTvelos mTavrobis dadgenileba „sajaro dawesebulebaSi eTikisa da
qcevis zogadi wesebis gansazRvris Sesaxeb.― 2017 wlis 20 aprili;
12. saqarTvelos kanoni „sajaro dawesebulebaSi interesTa SeuTavseblobisa
da korufciis Sesaxeb―.
რეცენზენტი: დავით შამოევი, საჯარო მმართველობის დოქტორი.
Otar Tsotniashvili
Profession – Public Servant
Summary
It is widely believed that poor governance is the main reason which
prevents the country's development and progress, but how to improve and
make such type of public governance which is to provide the country's
development and stability, is an issue that most modern countries are
working on. This challenge can only be overcome through good
governance, and effective public service is a crucial element of the good
governance.
Public servants serve the public interest and thus perform public
service, when there is less bureaucratic barrier between officials and
citizens, the delivery of public services is timely and efficient, which is the
basis of good governance.
It is important that a public servant, based on his/her status, meets a
much higher standard than a person employed in the private sector, because
the stability and progress of the country depend on his/her actions, at the
same time, the modern public servant must be flexible and service-oriented
in the process of carrying out his / her work, encourage initiative and
promote innovative approaches.
Keywords: public service, public servant, public service ethics, effective
public governance.
Reviewer: Davitd Shamoev, Doctor of Public Administration.
Отар Цотниашвили
Профессия - государственный служащий
Резюме
Широко распространено мнение, что плохое управление является
основной причиной развития и прогресса страны. А как улучшить и
сделать государственное управление для обеспечения развития и
стабильности страны? Большинство современных стран, работают над
этим вопросом.
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Проблему эту можно преодолеть только с помощью надлежащего
управления. Важнейшим элементом надлежащего управления,
является эффективная государственная служба.
Государственные служащие служат на благо общества, и
предоставляют разные услуги обществу. А когда бюрократический
барьер между чиновниками и гражданами меньше, предоставление
государственных услуг является своевременным и эффективным, что,
в свою очередь, является основой хорошего управления.
Важно, чтобы государственный служащий соответствовал гораздо
более высоким стандартам, чем человек, занятый в частном секторе,
поскольку стабильность и прогресс страны в некоторой степени
зависят от его действий. В то же время современный государственный
служащий должен быть гибким и ориентированным на услуги в
процессе выполнения своих обязанностей, должен поощрять
инициативу и продвигать новаторские подходы.
Ключевые слова: государственная служба, государственный
служащий,
этика
государственной
службы,
эффективное
государственное управление.
Рецензент: Давид Шамоев, Доктор Публичного Управления.
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ხათუნა იარღანაშვილი, ოთარ ბაღათურია
შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამების მნიშვნელობა
ეფექტიანი საჯარო მმართველობის უზრუნველსაყოფად

პოსტსოციალისტური ტრანსფორმაციის პროცესში მყოფი
საქართველო კვლავ დგას მრავალი გამოწვევის წინაშე,
რომელთა შორისაც ერთ-ერთია საჯარო დაწესებულებების
საზოგადოებასთან
ორმხრივი
კომუნიკაციის
(როგორც
უკუკავშირის კომპონენტის) განვითარება.
ამისათვის საჯარო დაწესებულებებში უნდა არსებობდეს
შესაბამისი კვალიფიკაციის სპეციალისტებით დაკონპლექტებული
საზოგადოებრივი ურთიერთობების ქვედანაყოფები, რომელთაც
უნდა
უზრუნველჰყონ
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
სამოქმედო გეგმა, საკომუნიკაციო სტრატეგიები,ინფორმაციის
მიწოდება განხორციელებულ, ან/და დაგეგმილ პროექტებზე. ასევე
უნდა აღინიშნოს, რომ
ეფექტიანი საჯარო მმართველობის
უზრუნველსაყოფად, შესაბამისი პროგრამების არსებობა ხელს
შეუწყობს
სახელმწიფოსა
და
საზოგადოებას
შორის
ურთიერთნდობის ხარისხის ამაღლებას, გამჭვირვალე და ღია
მმართველობის პრინციპების რეალიზებას.
საჯარო
მმართველობისა
და
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის გადამკვეთი, არჩევითი მოდული (არსებობის
შემთხვევაში) ხელს შეუწყობს მომავალი ზემოაღნიშნული
ქვედანაყოფებში
დასაქმებულთა
პროფესიონალიზმის
ზრდას,მომავალი წარმატებული სახელმწიფო ლიდერების
აღზრდას და საბოლოო ანგარიშით საქართველოს დემოკრატიულ
ტრანსფორმაციას.
საკვანძო სიტყვები: ორმხრივი კომუნიკაცია; დემოკრატიული
სახელმწიფო; ღია მმართველობა; საკომუნიკაციო სტრატეგია;
ეფექტიანი მართვა;საჯარო მმართველობის საგანმანათლებლო
პროგრამა.
ზოგადად, სახელმწიფოს და აგრეთვე ნებისმიერი საჯარო
დაწესებულების ეფექტიანი მუშაობისთვის უმნიშვნელოვანესი
პირობაა საზოგადოებასთან მკაფიო, გამჭვირვალე, ეფექტური და
ეფექტიანი კომუნიკაცია, რაც პირდაპირ აისახება პოლიტიკური
სისტემის სტაბილურობაზე, სახელმწიფო მართვის ეფექტიან
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ფუნქციონირებაზე და ზოგადად ხელისუფლებაში მყოფი
პოლიტიკური გუნდის გრძელვადიან წარმატებაზე.
ნებისმიერი სახელწიფო ლიდერს, მმართველს უნდა ესმოდეს,
რომ ინფორმაციის თავისუფლებაზეა დამოკიდებული თუ, როგორ
წარიმართება
სახელმწიფოსა
და
მოქალაქეებს
შორის
ურთიერთობა, თუ კი სახელმწიფოს მმართველ სტრუქტურებში
მომუშავე პირამდე მიაღწევს ინფორმაცია საზოგადოებაში
არსებული პრობლემების შესახებ, შესაძლებელი იქნება მათი
მოგვარების მეთოდების, სტრატეგიების მარტივად შემუშავება,
რაშიც
უდიდესი
როლი
აკისრია
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახურს, რომელიც ფაქტობრივად შუამავალ
რგოლს წარმოადგენს საზოგადოებასა და სახელმწიფოს შორის.
საჯარო, პოლიტიკური მმართველობის პროცესი მოიცავს
მთელს
საზოგადოებას/საზოგადოებრივ
ურთიერთობებს
ზოგადად (Public Affairs).
არსებობს მოსაზრება, რომ დღესდღეობით ვერ ხორციელდება
ეფექტური კომუნიკაცია, საზოგადოებრივ მოთხოვნილებათა
იდენტიფიკაცია, ვერ ხდება საზოგადოებრივი რესურსების
დროული და ეფექტიანი მიწოდება.
საჯარო
მმართველობის
ეფექტიანი/ეფექტური
საგანმანათლებლო პროგრამა მნიშველოვან როლს თამაშობს
მააღლკვალიფიციური კადრების მომზადებაში, რომლებსაც
საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ საჯარო სამსახურში, ასევე
მმართველობითი სფეროს სხვა რგოლებში
და საჯარო
მმართველობის პროგრამის მეშვეობით შეიძინონ ის ყველა უნარი,
რომელიც სათანადო ცოდნას მისცემს მათ
განახორციელონ
დემოკრატიული
სახელმწიფოს
მშენებლობისთვის
საჭირო
ქმედებები.
ამჟამად, საქართველოში საჯარო მმართველობა სულ 16
უნივერსიტეტში ისწავლება, აქედან სწავლის ორივე საფეხური
(ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა) მხოლოდ 6 უნივერსიტეტს
აქვს, 3 უნივერსიტეტი საჯარო მმართველობის მხოლოდ
ბაკალავრის დიპლომს გასცემს ხოლო, 7 უნივერსიტეტში საჯარო
მმართველობის მხოლოდ სამაგისტრო პროგრამაა.
მნიშვლელოვანია აღინიშნოს, რომ 16 უნივერსიტეტიდან
მხოლოდ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს და გრიგოლ
რობაქიძის
სახელობის
უნივერსიტეტს
აქვს
საჯარო
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მმართველობის
სასწავლო
კურსის
სამივე
საფეხური
(ბაკალავრიატი, მაგიტრატურა და დოქტორანტურაც).
საჯარო
მმართველობის
საგანმანათლებლო
პროგრამამ
სასურველია კურსდამთავრებულებს შესძინოს არაორდინალურ
გარემოში
ოპერატიულად
მოქმედების
უნარჩვევები.
უზრუნველჰყოს მომავალი მმართველები ცოდნით,თუ როგორ
დაამყარონ ეფექტიანი ორმხრივი კომუნიკაცია
კოლეგებთან,
საზოგადოებასთან, პროფესიონალებთან და დაინტერესებულ
პირებთან , არგუმენტირებულად და მიზანმინართულად. მომავალ
საჯარო მმართველობის
სპეციალისტებს უნდა ჰქონდეთ
აუდიტორიისათვის გასაგები ენით გადაცემისა და მსმენელთა
დარწმუნების
უნარი.
კომუნიკაციისას
ადამიანებთან
ურთიერთობისას თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების
ცოდნა.
„მოლაპარაკების
ხელოვნება―,
„საზოგადოებასთან
ურთიერთობა―, „საჯარო გამოსვლის თანამედოვე ტექნოლოგიები―
არის იმ საგანთა შორის, რომელიც დღეს საქართველოს
უნივერსიტეტებში
საჯარო
მმაღთველობის
სპეციალობაზე
ისწავლება და ხელს უწყობს სტუდენტებს მიიღონ ცოდნა
ორმხრივი კომუნიკაციის შესახებ, რაც ერთ-ერთი საკმაოდ
მნიშვნელოვანი ასპექტია საჯარო მმართველობის პროგრამის
სტუდენტთათვის,
როგორც
მათი
პროფესიონალებად
ჩამოყალიბების პროცესში. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ იმ
საჯარო
მმართველობის
საგანმანათლებლო
პროგრამების
გათვალისწინებით, რომლებიც დღეს მსოფლიოს მოწინავე
უნივერსიტეტებში არსებობს და უკვე აპრობირებლ სქემას
წარმოადგენს, სასურველი იქნებოდა საქართველოშიც შემუშავდეს
საჯარო მმართველობისა და საზოგადოებრივი ურთიერთობების
გადამკვეთი, არჩევითი მოდული . ეს მოდული მეტად გაამყარებდა
მომავალი საჯარო მმართველობის სპეციალისტების ცოდნას
საზოგადოებასთან ორმხივი კომუნიკაციის უნარების შესახებ რაც
ძალიან
მნიშვნელოვანია
საქართველოს
დემოკრატიული
ტრანსფორმაციისთვის, რადგან
სახელმწიფო, საჯარო
მმართველობის დაწესებულებები საზოგადოებასთნ ორმხრივი
კომუნიკაციის გარეშე
დემოკრატიულ პრინციპებს ვერ
განახორციელებს.
წინააღმდეგ
შემთვევაში
მივიღებთ
არაფუნქციონალურ დემოკრატიას, რაც პოსტსოციალისტური
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ტრანსფორმაციის პროცესში მყოფი საქართველოს მაგალითზე
მკაფიო და ადვილად დასანახია.
დასკვნა
თავისუფალი,
დემოკრატიული, ძლიერი
სახელმწიფოს
მშენებლობა რთული პროცესია, სადაც მოხელეთა პროფესიულ
განვითარებას დიდი ყურადღება უნდა დაეთმოს. იგი ითხოვს
საყოველთაოდ
აღიარებული
საერთაშორისო
ნორმების
გათვალისწინებით, სახელმწიფოებრივი მართვის ისეთი მოდელის
შექმნას, რომელიც ეროვნულ დიადაგზე იქნება დაფუძნებული
შესაძლოა ითქვას, რომ აპრობირებული სქემა, რომელიც
მსოფლიოს წამყვან ამერიკულ და ევროპულ უნივერსიტეტში
ძალიან მოთხოვნადი და პოპულარულია, ნათელს ხდის რაოდენ
დიდ
მნიშვნელობას
ანიჭებენ
საჯარო
მმართველობის
საგანმანათლებლო პროგრამაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის
(და არა მარტო) კურსების ინტეგრირებას, რათა მეტად მყარი და
სიღრმისეული ცოდნით უზრუნველჰყონ მომავალი მმართველები,
პოლიტიკური ლიდერები ორმხრივი კომუნიკაციის უნარების
მნიშვნელობის, სოციალური გავლენის, მასების მართვის
ფსიქოლოგიის, საზოგადოების აზრისა და მისი გამოკითხვის
ეფექტიანობის, მედიისა და პოლიტიკის ურთიერთგავლენის
შესახებ.
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
სისტემა,
როგორც
დემოკრატიული
სახელმწიფოსა
და
საზოგადოებრივპოლიტიკური მმართველობის უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტი,
თავადვე განსაზღვრავს სახელმწიფოში დემოკრატიის ხარისხს,
ხელს უწყობს საზოგადოების დემოკრატიულ და ჰარმონიულ
განვითარებას და სამოქალაქო საზოგადოების ფუნდამენტური
პრინციპების
ღიაობის,
გამჭვირვალეობისა
და
ანგარშვალდებულების განმტკიცებას. აუცილებელია, თითოეულ
საჯარო უწყებას შემუშავებული ჰქონდეს საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამოქმედო გეგმა, საკომუნიკაციო სტრატეგია. ეს
ყოველივე ხელს უწყობს სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის
ურთიერთნდობის ხარისხის ამაღლებას და დაამკვიდრებს
გამჭვირვალე და ღია მმართველობის პრინციპებს.
საჯარო მმაღთველობისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის
გადამკვეთი, არჩევითი მოდულის შექმნა ხელს შეუწყობს
მომავალი
წარმატებული სახელმწიფო ლიდერების, საჯარო
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მმართველების ჩამოყალიბებას და მათ კიდევ უფრო სიღრმისეულ
ცოდნას მისცემს, იმის სესახებ თუ როგორ განხორცილედეს
საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის ღია, ეფექტიანი და
ორმხრივი
კომუნიკაცია.ხელისუფლებამ
განსაკუთრებული
ყურადღება უნდა მიაქციოს მოქალაქეებთან თავისი პოლიტიკის
ღიად
და
გულწრფელად
კომუნიკაციას,
რათა
ისინი
უფლებამოსილი გახადოს და ამასთანავე მათი ნდობა მოიპოვოს.
ლიტერატურა
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The importance of appropriate educational programs to ensure
effective public administration
Summary
It is so important to have a public relations plan and communication
strategy for every public institutions. Generally, it helps improve the quality
of contact between the country and the society. It also establishes the
essential principles for having an efficient management system. This
approach influences on stability of the political system generally.
It should also be noted that in order to ensure effective public
governance, the existence of appropriate programs will help to increase the
degree of mutual trust between the state and society and will establish the
principles of transparent and open governance. The creation of an elective
cross-cutting module on public administration and public relations will help
shape the future of successful state leaders and the democratic
transformation of Georgia.
Building a free, democratic, strong state is a difficult process where
much attention must be paid to the professional development of officials.
Keywords: two-way communication; democratic state; open governance;
communication strategy; effective management; public administration
educational program.
Reviewer: Maia Jakhaia, Doctor of Public Administration.
Хатуна Иарганашвили, Отар Багатурия
Важность соответствующих образовательных программ
обеспечения эффективного государственного управления

для

Резюме
Очень важно иметь план связей с общественностью и
коммуникационную стратегию для каждого государственного
учреждения. В целом это помогает улучшить качество контактов
между страной и обществом. Он также устанавливает основные
принципы создания эффективной системы управления. Такой подход
влияет на стабильность политической системы в целом.
Также следует отметить, что для обеспечения эффективного
государственного управления наличие соответствующих программ
поможет повысить степень взаимного доверия между государством и
обществом и установит принципы прозрачного и открытого
управления.
Создание
выборного
сквозного
модуля
по
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государственному управлению и связям с общественностью поможет
сформировать будущее успешных государственных лидеров и
демократические преобразования Грузии.
Построение свободного, демократического, сильного государства сложный процесс, в котором необходимо уделять большое внимание
профессиональному развитию чиновников. Он призывает к созданию
модели государственного управления, основанной на общепризнанных
международных нормах и национальных ценностях.
Ключевые слова: двусторонняя связь; демократическое государство;
открытое управление; стратегия общения; эффективное управление;
образовательная программа государственного управления.
Рецензент: Майя Джахая, Доктор Публичного Управления.
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ლევან ბერაძე
კარიერული განვითარების სტრატეგიები

გლობალიზაციის დონის ზრდასთან სულ უფრო იზრდება
კონკურენცია კანდიდატებს შორის, რომლებიც ცდილობენ მიიღონ
მაღალანაზღაურებადი
სამსახური.
ამასთანავე,
იზრდება
კომპანიების მოთხოვნა პროფესიონალ კადრებზე. უმაღლესი
განათლების მქონე ახალგაზრდებს ჯერ კიდევ არ გააჩნიათ ისეთი
ცოდნა და უნარები, რომლებიც ესაჭიროებათ კომპანიებს, რის
გამოც უჭირთ სამსახურის დაწყება. აქედან გამომდინარე,
მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში მრავალმა კომპანიამ მიიღო
გადაწყვეტილება, თავად მოამზადონ ისეთი პროფესიონალები,
როგორიც მათ სჭირდებათ. კომპანიები იყენებენ სხვადასხვა
სტრატეგიების კადრების ჩამოსაყალიბებლად. აღნიშნული
მომგებიანია მათთვის, ვინაიდან უფრო ნაკლებ ხარჯს მოითხოვს
დამწყების
პროფესიონალად
ჩამოყალიბება,
ვიდრე
პროფესიონალის მოძებნა და სამსახურში აყვანა.
საკვანძო სიტყვები: კარიერული წინსვლა,
დარგი, პერსონალის სამუშაო ადგილი, სწავლება.

დასაქმებული,

მსოფლიოში
მზარდია
მოთხოვნა
პროფესიონალებზე,
მიუხედავად ამისა სულ უფრო იზრდება უმუშევრობის დონე.
აღნიშნული განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ კანდიდატებს
არ გააჩნიათ ისეთი სპეციფიური ცოდნა, რაც კომპანიებს
ესაჭიროებათ თავის სფეროში. შესაბამისი კადრებისა და
კანდიდატურების ნაკლებობიდან გამომდინარე მსოფლიოს
განვითარებულმა კომპანიებმა მიიღეს გადაწყვეტილება თავად
მოამზადონ პროფესიონალი
კადრები. ეს კი შეიძლება
განხორციელდეს
მხოლოდ
და
მხოლოდ
კარიერული
განვითარების სისტემების ჩამოყალიბებითა და დანერგვით.
მრავალ ორგანიზაციაში ჩატარებული კვლევების მიხედვით
გამოიკვეთა, რომ კომპანიები რომლებიც თავად ქმნიან
პროფესიონალებს ხარჯავენ გაცილებით ნაკლებს, ვიდრე
კომპანიები რომლებიც პროფესიონალებს ეძებენ სამუშაო ბაზარზე.
[1]
კარიერული განვითარება არის რთული და კომპლექსური
პროცესი. ის მოიცავს რამდენიმე ეტაპს. კარიერული განვითარების
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მთავარი შემადგენელი ეტაპებია კარიერული დაგეგმვა და
კარიერული მენეჯმენტი.
მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში უკვე დიდ ყურადღებას
უთმობენ კარიერულ განვითარებას. კარიერული განვითარება
არის საკმაოდ მრავალმხრივი და კომპლექსური პროცესი.
კარიერული განვითარებისთვის ადამიანებს ესაჭიროებათ ცოდნა
არა მხოლოდ საკუთარ პროფესიაში, არამედ მათ უნდა გააჩნდეთ
ცოდნა მომიჯნავე მეცნიერებების შესახებაც. ინდივიდს უნდა
ჰქონდეს კრიტიკული აზროვნების უნარი, რათა შეძლოს
მოვლენების ობიექტურად შეფასება და გაანალიზება. კარიერული
განვითარების
ეფექტიანობისთვის
აუცილებელია
პიროვნებისთვის, რაც მას მისცემს შესაძლებლობას მიიღოს
ეფექტიანი გადაწყვეტილებები.
მეცნიერების მიერ შემუშავებულია კარიერული განვითარების
სხვადასხვა
მოდელი.
აღსანიშნავია
რომ
კარიერული
განვითარების ცენტრს წარმოადგენს თავად პიროვნება, რომელმაც
უნდა მიიღოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები.
სხვადასხვა კომპანიას გააჩნია კარიერული განვითარების
განსხვავებული
სტრატეგიები.
კარიერული
განვითარების
სტრატეგიები
დამოკიდებულია
დარგის
და
მუშაობის
სპეციფიკაზე. 21-ე საუკუნეში ძალზედ აქტუალური გახდა
კარიერული
მენეჯმენტი,
რომელიც
გულისხმობს
რომ
პერსონალის თითოეული წევრი არის პასუხისმგებელი იმ
კონკრეტული დავალების შესრულებასა და მის ხარისხზე, რაც მას
უშუალოდ ევალება [5].
კარიერული
განვითარების
სტრატეგიის
შემუშავების
პროცესში კომპანიები ყურადღებას აქცევენ შემდეგ მნიშვნელოვან
საკითხებს:
კომპანია არამხოლოდ იკვლევს პერსონალის სურვილებსა და
მისწრაფებებს, არამედ იძიებს რა სახის განათლება და უნარჩვევები გააჩნიათ დაქირავებულებს. აუცილებელია, რომ
კარიერული განვითარება დაიგეგმოს კონკრეტული პერსონალის
უკვე არსებულ საბაზო განათლებაზე. ვინაიდან უფრო ნაკლები ან
უფრო მაღალი დონე, მხოლოდ და მხოლოდ ზედმეტი ხარჯი
იქნება კომპანიისთვის. [6]
კომპანიის კარიერული განვითარების სტრატეგია მიმართული
უნდა იყოს არა სწავლების პროცესში ჩართულთა მიერ ფაქტების
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დამახსოვრებაზე,
არამედ
დაქირავებულთა
უნარების
განვითარებაზე.
მას შემდეგ რაც კომპანია შეიმუშავებს კარიერული
განვითარების
სტრატეგიას,
აუცილებელია
მას
გააჩნდეს
ტრეინინგის შეფასების ინსტრუმენტიც. ტრეინინგის შეფასების
ინსტრუმენტის გარეშე შეუძლებელია კომპანიამ დაადგინოს თუ
რამდენად გაუმჯობესდა პერსონალის უნარ-ჩვევები და ამაღლდა
ცოდნა ტრეინინგების შემდგომ. ეფექტიანია თუ არა ტრეინინგები
და უნდა გაგრძელდეს თუ არა ის [8].
ტრეინინგების შეფასება არის მნიშვნელოვანი, თუმცა მაინც არ
გვაძლევს სრულ სურათს იმასთან დაკავშირებით რამდენად
შეძლო მსმენელმა მასალის ათვისება. არსებობს სიტუაციები,
როდესაც პიროვნებებმა იციან ესა თუ ის საკითხი და მას
გადმოსცემენ ვერბალურად. თუმცა მათ არ შეუძლიათ მიღებული
ცოდნა გამოიყენონ პრაქტიკაში. უნდა მოხდეს ასეთი პირების
გამოვლენა, რათა კომპანიამ იზრუნოს მათ გადამზადებაზე და
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენაზე.
კარიერული განვითარების სტრატეგიის დაგეგმვის პროცესში
კომპანიები რომელიმე ეტაპზე მაინც იყენებენ ტრეინინგს.
ტრეინინგები კი შემდეგი სახის შეიძლება იყოს:
მცირე ტრენინგ კურსი. ასეთი ტიპის ტრეინინგ კურსები
ტარდება მაშინ როდესაც საწარმოში შემოდის ახალი ტექნოლოგია,
რომელთან მუშაობის გამოცდილებაც არ აქვთ დასაქმებულებს. ამ
დროს ტრენერები ახდენენ ამ ტექნოლოგიის სამუშაო ფუნქციების
პრეზენტაციას. ეხმარებიან დასაქმებულებს, რომ თავადაც
გამოიყენონ
პრაქტიკულად.
მათ
უნდა
გასცენ
პასუხი
დასაქმებულთა ყველა კითხვას. მცირე ტრენინგ კურსი როგორც
წესი, ხასიათდება მცირე ხანგრძლივობით. ის გრძელდება
რამდენიმე დღიდან რამდენიმე კვირამდე. მცირე ტრენინგ კურსს
შესაძლოა ჰქონდეს რაიმე სიახლის გაცნობითი და აღწერითი
ხასიათიც, რომელიც მოხდა კონკრეტულ დარგში.
კროს-ფუნქციური ტრეინინგი. აღნიშნული ტრეინინგები არის
საკმაოდ ეფექტიანი, თუმცა ხანგრძლივიც. აუცილებელია რომ
კომპანიამ დაკვირვებით შეარჩიოს ის კადრები, რომლებიც
იქნებიან ჩართულნი კროს-ფუნქციურ ტრეინინგებში. ტრენინგის
ეს სახეობა გულისხმობს ორგანიზაციის ერთ დეპარტამენტში
დასაქმებული პერსონალის წევრის რამდენიმე კვირით გადაყვანას
44

ხელისუფლება და საზოგადოება №1 (57) 2021
კომპანიის სხვა განყოფილებაში. კროს - ტრეინინგები საშუალებას
აძლევს
დასაქმებულს
რომ
შეისწავლოს
და
დაინახოს
პრაქტიკულად როგორ მუშაობენ და რას აკეთებენ კომპანიის სხვა
დეპარტამენტის თანამშრომლები. ასეთი ტიპის ტრეინინგები
პერსონალის წევრებს აძლევს ახალ შესაძლებლობებს, დამატებით
ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს, რომელთა მიღებას ვერ შეძლებდნენ
უმაღლეს სასწავლებელშიც კი, ვინაიდან ისინი პრაქტიკულად
სწავლობენ საქმეს. ასეთი ტრეინინგ გავლილი პერსონალი
შეიძლება იქნეს დაწინაურებული, ვინაიდან მათ ეცოდინებათ
კომპანიის სხვადასხვა განყოფილებაში მიმდინარე პროცესები და
შეძლებენ უფრო მარტივად ამოიცნონ პრობლემები და ასევე
მარტივად გადაჭრან კიდეც.
მოკლევადიანი
დავალებები. აღნიშნული
წარმოადგენს
პერსონალის წევრების ჩართულობას სხვადასხვა მოკლევადიან
პროექტებში. როგორც წესი ეს მოკლევადიანი პროექტები
პერსონალის წევრებისთვის არ არის პროფილური, არამედ
სთავაზობს
განსხვავებულ
საქმიანობას.
მოკლევადიანი
დავალებების შესრულების შედეგად პერსონალის წევრებს
საშუალება ეძლევათ, რომ ახალი ცოდნა შეიძინონ [4].
გრძელვადიანი დავალებები. გრძელვადიანი დავალებები
მოიაზრებს პერსონალის წევრის კომპანიის სხვა დეპარტამენტში
დანიშვნას გრძელვადიანად. არსებობს სიტუაციები, როდესაც
ხელმძღვანელობის შეფასებით კონკრეტული კადრი შესაძლოა
უფრო გამოსადეგი იყოს სხვა ვაკანსიისთვის, ამის შესამოწმებლად
კი კადრი გადაჰყავთ შესაბამის განყოფილებაში და აკვირდებიან
მის მუშაობას. ამავდროულად პიროვნებას შესაძლებლობა აქვს
შეიძინოს
ახალი
უნარ-ჩვევები
და
მიიღოს
შესაბამისი
გამოცდილებაც [3].
სამუშაო ადგილზე ტრეინინგი. აღნიშნული ტრეინინგის ტიპი
გულისხმობს ისეთ ვაკანსიას, რომელიც არ მოითხოვს
განსაკუთრებულ
პასუხისმგებლობას,
აქედან
გამომდინარე
შესაძლებელია
რომ
კანდიდატმა
მასზე
დაკისრებული
მოვალეობის შესრულება ისწავლოს ადგილზევე.
პროფესიული სერტიფიცირება. ტრეინინგის აღნიშნული ტიპი
ნიშნავს პროფესიონალი ტრენერების მოწვევას კომპანიის
მხრიდან. კურსის გავლის შემდგომ კი მის მსმენელებს ეძლევათ
სერტიფიკატი, რომელიც ადასტურებს მათ კომპეტენციას. როგორც
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წესი, ასეთი ტრეინინგები უფრო ძვირი ღირს და ასევე ხდება
მსმენელთა გამოცდა, რის საფუძველზეც გასცემენ სერტიფიკატებს.
დასკვნის სახით შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ, რომ კარიერული
განვითარების სისტემის დანერგვა, კარიერული განვითარების
სტრატეგიების შემუშავება დადებითად აისახება, როგორც
დამსაქმებლისთვის, ასევე პერსონალის წევრებისთვის.
კარიერული განვითარების სისტემის დანერგვა დადებით
გავლენას ახდენს და ამცირებს ხარჯებს ორგანიზაციის
ფუნქციონირებაზე შემდეგი მიზეზებიდან გამომდინარე:
 მაღლდება დასაქმებულთა მოტივაცია;
 პერსონალის წევრები უფრო კმაყოფილები არიან და
მუყაითად მუშაობენ;
 მცირდება სამუშაო ადგილზე არსებული სტრესის დონე;
 დასაქმებულებს კომპანია აძლევს ახალ შესაძლებლობებს;
 დასაქმებულები მეტად ჩართულნი არიან კომპანიის
საქმიანობაში[2].
კარიერული განვითარების სისტემების დანერგვა პერსონალის
წევრებისთვის დადებით მოვლენას წარმოადგენს შემდეგი
ფაქტორებიდან გამომდინარე:
დასაქმებულებს აქვთ შესაძლებლობა შეიძინონ ახალი ცოდნა,
რაც
მისცემთ
შესაძლებლობას
გახდნენ
უფრო
კონკურენტუნარიანი სამუშაო ბაზარზე და მოითხოვონ მეტი
ანაზღაურება.
საქართველოში ჯერ კიდევ არ არის სათანადო დონეზე
განვითარებული
კარიერული
განვითარების
კულტურა.
კომპანიების უმეტესობა საკმაოდ მცირე ზომისაა, აქედან
გამომდინარე, კადრს რთულად შეუძლია განვითარდეს და
უკეთესი თანამდებობა მოიპოვოს. საჯარო სამსახურებს გააჩნიათ
ტრეინინგის
სისტემა.
ამასთანავე,
დასაქმებულებს
აქვთ
დაწინაურების შანსი. ვინაიდან საქართველო წარმოადგენს
განვითარებად ქვეყანას, პერსონალში მოტივაციის ყველაზე
მნიშვნელოვანი ფაქტორია ანაზღაურება.
ლიტერატურა
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შოთა

დოღონაძე,

საქართველოს

Levan Beradze
Career development strategies
Summary
As the level of globalization increases, so does the competition between
candidates trying to get high-payed jobs. At the same time demand of
companies for the professional employes is growing. Young people with
high education do not have enough experience and skills companies‘ need,
which makes difficult for them to find job. According to these, many
companies, in developed countries, decided to train professionals they need,
themselves. Companies use different strategies to form the staff. This is
profitable for them, because, it is cheaper to form professionals from the
beginners, then to hire them
Keywords: Career advancement, employee, area, Staff workplace, Instruct.
Reviewer: Professor Shota Doghonadze, Georgian Technical University.
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Леван Берадзе
Стратегия карьерного развития (роста)
Резюме
С повышением уровня глобализации растѐт конкуренция между
кандидатами, целью которых является получение высокооплачиваемой
работы. В связи с этим растѐт спрос компаний на профессиональные
кадры. Молодым людям с высшим образованием трудно начать
работать из-за не нехватки умений и навыков, которые требуются в
компаниях. Исходя из этого, множество компании в развитых странах
приняло решение самим подготовить необходимые им кадры.
Компании применяют разные стратегии для формирования своих
кадров. Это выгодно для них, так как намного дешевле вырастить
профессионала из начинающего персонала, чем его поиск и принятие
на работу.
Ключевые слова: карьерный рост, работник, область (сфера), рабочее
место персонала, обучение.
Рецензент: Профессор Шота Догонадзе, Грузинский технический
университет.
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ნატალია ტაკიძე
„ჭკვიანი” ტექნოლოგიები ეპიდემიების წინააღმდეგ

სტატიაში გაანალიზებულია პანდემიით, კერძოდ COVID-19ით, გამოწვეული ის საკითხები და პრობლემები, რომლებიც
გამოიკვეთა არამარტო სამედიცინო სფეროში, არამედ ქვეყნის
მმართველობით
სისტემაში.
ნაჩვენებია,
რომ
აღნიშნულ
პრობლემებს
აქვთ
ზოგადსისტემური
ხასიათი
და
დამახასიათებელია სხვა ქვეყნებში მიმდინარე ანალოგიური
პროცესებისათვის.
აღსანიშნავია,
რომ
პანდემიის
დროს
მმართველობითი პრობლემების დაძლევა შესაძლებელია მხოლოდ
IT ტექნოლოგიების ფართო გამოყენებით, „ჭკვიანი ქალაქის“
მართველობითი კონცეფციის ბაზაზე.
საკვანძო სიტყვები: COVID-19, ,,ჭკვიანი ქალაქის“ მართვის
კონცეფია, IT ტექნოლოგიები.
შესავალი
COVID-19 პანდემიამ, რომელმაც მთელი მსოფლიო და მათ
შორის საქართველოს მოსახლეობა თვითიზოლაციაში მოაქცია,
კიდევ ერთხელ დაგვაფიქრა იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია
რაც შეიძლება სწრაფად დაინერგოს ე.წ. ,,ჭკვიანი ტექნოლოგიები―
და ქალაქის მართველობითი სტრუქტურები რაც შეიძლება
სწრაფად გადავიდეს „ჭკვიანი― მართვის კონცეფციაზე, რადგანაც
IT სისტემების ინტეგრაციას, რომელიც
,,ჭკვიანი მართვის―
საფუძველია, ერთმნიშველოვნად შეუძლია COVID 19-თან
ბრძოლაში მნიშვნელოვანი ფუნქციის შესრულება. ნებისმიერი
კრიზისული სიტუაცია ქვეყნის, ქალაქის მმართველებს აიძულებს
მიიღონ ქმედითი გადაწყვეტილებები არსებული გარემოსა და
სამომავლო პროგნოზის შესაბამისად, რაც შეუძლებელია
განხორციელდეს IT ტექნოლოგიების აქტიური გამოყენების
გარეშე.
„ჭკვიანი ქალაქი“ და პანდემია
აღიარებულია,
რომ
თვითიზოლაცია
არის
IT
ინფრასტრუქტრის,
ინფორმაციული
ტექნოლოგიების
გამოუყენებლობის შედეგი. ჯანდაცვის სისტემაში მასიური
დიაგნოსტირებისა და არჩევითი კონტროლის ნაცვლად, შემოიღეს
49

ხელისუფლება და საზოგადოება №1 (57) 2021
ტოტალური კონტროლი, რამაც, როგორც ირკვევა, პანდემიის
წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში ვერ შესძლო აუცილებელი
მნიშვნელოვანი გარდატეხის მოხდენა.
რა არის ,,ჭკვიანი ქალაქი― და ,,ჭკვიანი ქალაქის― მართვის
კონცეფცია?
,,ჭკვიანი ქალაქი― ეს არის ქალაქში მიმდინარე
პროცესების
ამსახველი
ინფორმაციის
ბაზაზე
და
ინტეგრირებული სისტემური ანალიზის საფუძველზე ეფექტური
მმართველობითი გადაწყვეტილებების შემუშავებისა
და
აღსრულების სისტემა.
,,ჭკვიანი ქალაქი― იყენებს გადამწოდებს რეალურ დროში,
რომლებიც მონაცემებს გადასცემენ ციფრულ პლატფორმას,
იმისათვის, რომ ქვეყნის, ქალაქის მთავრობამ მიიღოს დროული და
ოპტიმალური გადაწყვეტილებები, ქალაქის მართვისათვის,
ნებისმიერ იერარქიულ დონეზე.
განვითარებული
IT
ინფრასტრუქტურის
პირობებში,
შესაძლებელია ორგანიზება გაუკეთდეს დიდი რაოდენობის
ადამიანების სწრაფ ტესტირებას და ერთიანი საინფორმაციო ბაზის
შექმნას. ამის განხორციელება უნდა მოხდეს არსებული შესაბამისი
საინფორმაციო სისტემებისა და რეგიონალური თუ სხვა
მართველობითი ორგანოების რეორგანიზაციის საფუძველზე [1].
(მაგალითად, ელექტრონული პირადობის მოწმობების ბაზა და
შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა ჯანდაცვის მესვეურებს
საშუალებას მისცემს სწრაფად მოეხდინონ დაავადებული
მოქალაქეების
ლოკალიზება
და
პროფილაქტიკური
ღონისძიებების გატარება).
ჩინეთში და სხვა ქვეყნებში ჯანდაცვის სისტემა იყენებს დიდ
მონაცემთა ბაზას, IT ტექნოლოგებს და ხელოვნური ინტელექტის
სისტემებს. ამავდროულად უნდა ითქვას, რომ ,,ჭკვიანი ქალაქის―
ინფრასტრუქტურის განვითარება სახელმწიფოსთვის უნდა
იქცეს ინვესტირების ყველაზე მნიშვნელოვან მიმართულებად,
რადგანაც, სრულყოფილი IT ტექნოლოგიების არსებობისას,
თვითიზოლაციის პირობებშიც კი, ადამიანები აქტიურად
მუშაობენ, სწავლობენ და ურთიერთობენ სოციალური ქსელების
მეშვეობით. პოსტ-კოვიდურ სიტუაციაში კი, ფოკუსირება უნდა
გაკეთდეს
„ჭკვიან―
ჯანდაცვაზე:
5G
ტექნოლოგიების,
ტელემექანიკური
სისტემების
დანერგვაზე
(რომლითაც
შესაძლებელია
დაავადებულეთა აღმოჩენა ხალხის მასაში).
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ხელოვნური
ინტელექტის
ტექნოლოგიების
გამოყენებით
შესაძლებელია პრონოზირება გაკეთდეს თუ სად შეიძლება
დაიწყოს ეპიდემია და ა.შ.
ჩინეთში, პანდემიის დროს გამოიყენეს
მოსახლეობის
ტელეფონებიდან
მონაცემთა
შეგროვების
აქამდე
გასაიდუმლოებული ალგორითმი. აზიის სხვა სახელმწიფოებში,
სადაც ჩინეთის კვალდაკვალ გავრცელდა ვირუსი, ჭკვიანი
ქსელების მნიშვნელობა უფრო აქტუალურად წარმოჩინდა.
სინგაპურში ხელისუფლებამ შექმნა გამოყენებითი პროგრამა Trace
Together. იქ Bluetooth-ის მეშვეობით არჩევდნენ მოქალაქეებს,
რომლებსაც
კონტაქტი
ჰქონდათ
კორონავირუსით
დაავადებულებთან და მათ უშვებდნენ კარანტინში. ამ ქსელში
ჩართული იყო სინგაპურის მოსახლეობის თითქმის ნახევარი.
შედეგად, შუა გაზაფხულზე, მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე
მჭიდროდ დასახლებულ მეგაპოლისში თითქმის აღმოფხვრეს
COVIG-19 კერები. ასევე აღსანიშნავია, რომ ეპიდემიის გავლის
მიუხედავად, აღნიშნული პროგრამული სისტემები არ გაუთიშავთ.
ამერიკაში 2020
წლის
გაზაფხულზე
დაიწყეს ერთიანი
ელექტრონული რუქის დანერგავა, სადაც შეგროვებულია ექიმის
მიერ პაციენტთან განხორციელებული ყველა ვიზიტი.
მსგავსი ინიციატივების პარალელურად, მთელი მსოფლიოს IT
ლაბორატორიებიდან გამოიტანეს წლების მანძილზე დაგროვილი
სხვადასხვა smart-მიღწევები, რომლებსაც პანდემიამდე მკაცრად
ბლოკავდნენ
სამართალდამცავები
და
საერთაშორისო
ორგანიზაციები.
ჭკვიანი
კამერები,
რომლებიც
თავიდან
გაუჩინარებული ადამიანების აღმოსაჩენად შეიქმნა, ახლა,
აღნიშნული ტექნოლოგიებით, თვალყურს ადევნებენ ადამიანის
ჯანმრთელობასაც.
არსებობს
მაგალითები,
როდესაც
ვიდეორობოტებმა გამოიძახეს სასწრაფო დახმარება გულწასული
ან ავარიაში მოყოლილი ადამიანებისათვის.
ამავე
მიზანს
ემსახურებიან
სპეციალიზებული
ტელეკომუნიკაციური სისტემები, რომლებიც ავტომატურად
უზომავენ ტემპერატურას, შენობაში ყველა შემსვლელს და არ
უშვებენ არა მარტო COVID -19 დაავადებულებს, არამედ, სხვა
ნებისმიერი ინფექციით დაავადებულებსაც.
კიდევ ერთი სფერო, რომელიც პანდემიასთან დაკავშირებით
განიცდის სერიოზულ ტრანსფორმაციას, არის მიწოდების
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სერვისი. იაპონიაში, სამხრეთ კორეაში, აშშ-სა და ბრიტანეთში
უკონტაქტო შესყიდვების პოპულარობის ტალღას მოჰყვა
სერვისები, სადაც კურიერის ფუნქციებს რობოტები ასრულებენ.
ხშირად ისინი არიან მინიატურული ელექტრომობილები,
რომლებიც უზრუნველყოფილნი არიან GPS სისტემებით.
ცალკეულ ადგილებში ცდილობენ დანერგონ ოთხფეხა რობოტები.
მიწოდების ამგვარ საშუალებებზე მოთხოვნა ეპიდემიის გასვლის
შემდეგაც დარჩება.
როგორც ჩანს, COVID-19-ის შემდეგ ძლიერ ბიძგს იღებს
საქალაქო ტრანსპორტიც. იქ სადაც, ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა
ხალხის
ავტობუსებიდან
და
მანქანებიდან
გადასმა
ველოსიპედებზე, ახლა ამას ადამიანები თავად ასრულებენ
ჰიგიენის დაცვის მიზნით. ამ გზით მიდის მილანი და იტალიის
სხვა მსხვილი ქალაქები. აშშ-ში, სადაც მნიშვნელოვანი ადგილი
ეკავა ტრადიციულ საავტომობილო კულტურას, ახლა მათ ადგილს
იკავებენ ინდივიდუალური გადაადგილების სატრანსპორტო
საშუალებანი. ესეც „ჭკვიანი ქალაქის― ტექნოლოგიური ხაზის
ნაწილია.
,,ჭკვიანი ქალაქის― კონცეფცია მიეკუთვნება ქვეყნის მდგრადი
განვითარების პოლიტიკას, რაც უპირობოდ მოითხოვს, ციფრული
ინოვაციების დანერგვას და ,,ექსპერიმენტული სამართლებრივი
რეჟიმის― დაწყებას. დღესღეობით ბევრ ქვეყანაში შექმნილია
სპეციალური სტრუქტურები, ე.წ. თემატური სამუშაო ჯგუფები,
რომლებიც მუშაობენ ,,სპეცილურ სამართლებრივ რეჟიმებზე― დარგების ციფრულ სფეროში ინტეგრაციისათვის.
ამ ეტაპზე, ციფრულ
მონაცემთა შეგროვებისა და
მიწოდებისათვის პრობლემას წამოადგენს არასრულყოფილი
საკანონმდებლო
ბაზის
არსებობა,
ბიომეტრიის
შესახებ
კანონმდებლობის შემუშავება და მონაცემთა მიმოცვლის სფეროში
ექსპერიმენტული სამართლებრივი რეჟიმის დანერგვა. შესაბამისი
ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტის მიღება
და ერთიანი
ციფრული პლატფორმის შექმნა [2].
დასკვნა
სტატიაში გაანალიზებულია პანდემიით, კერძოდ COVID-19ით, გამოწვეული ის საკითხები და პრობლემები, რომლებიც
გამოიკვეთა არამარტო სამედიცინო სფეროში, არამედ ქვეყნის
მმართველობით
სისტემაში.
ნაჩვენებია,
რომ
აღნიშნულ
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პრობლემებს
აქვთ
ზოგადსისტემური
ხასიათი
და
დამახასიათებელია სხვა ქვეყნებში მიმდინარე ანალოგიური
პროცესებისათვის.
ერთმნიშვნელოვნად
აღსანიშნავია,
რომ
პანდემიის დროს მმართველობითი პრობლემების დაძლევა
შესაძლებელია მხოლოდ IT ტექნოლოგიების ფართო გამოყენებით,
„ჭკვიანი ქალაქის― მართველობითი კონცეფციის ბაზაზე.
ლიტერატურა
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Natalia Takidze
"Smart" technologies against epidemics
Summary
The article analyzes the issues and problems caused by the pandemic,
in particular COVID-19, which have emerged not only in the medical field,
but also in the country's governance system. These problems have been
shown to be of a general systemic nature and are characteristic of similar
processes in other countries. It should be noted that management problems
during a pandemic can be overcome only with the widespread use of IT
technologies, based on the management concept of "smart city".
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Наталья Такидзе
«Умные» технологии против эпидемий
Резюме
В статье анализируются вопросы и проблемы, вызванные
пандемией, в частности COVID-19, которые возникли не только в
сфере медицины, но и в системе управления страной. Показано, что
эти проблемы носят общесистемный характер и характерны для
аналогичных процессов в других странах. Следует отметить, что
проблемы управления во время пандемии можно преодолеть только
при широком использовании ИТ-технологий, основанных на
концепции управления «умный город».
Ключевые слова: COVID-19, концепция управления умным городом,
IT-технологии.
Рецензент: Профессор Георгий Багатурия, Грузинский технический
университет.
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სამართალი
УДК 343.9:343.226(477)
Татьяна Малиновская
Внедрение Европейских норм в уголовное законодательство
Украины в контексте противодействия домашнему насилию
В статье рассмотренные положения Конвенции Совета Европы о
предотвращении насилия относительно женщин и домашнего насилия
и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция). Отмечено,
что домашнее насилие является комплексной проблемой, которая
задевает и нарушает целый ряд прав и свобод человека, в частности,
на жизнь, свободу неприкосновенность, жить свободно от
унижающего честь и достоинство поведения и тому подобное.
Подчеркнуто, что в условиях пандемии COVID - 19 домашнее насилие
растет, поскольку оно обусловливается рядом обстоятельств, в
частности, ростом безработицы, психологической депрессией в
обществе, тревожностью за будущее, конфликтностью в обществе.
Обращено внимание, на необходимости ратификации Украиной
Стамбульской конвенции (в части защиты жертв домашнего
насилия), которая послужит внесению комплексных изменений в
разработке
эффективной
политики
предотвращению
и
противодействию насилию, особенно в частях предоставления
защиты жертвам домашнего насилия.
Ключевые слова: домашнее насилие, профилактика, защита,
жертва, безопасность, обидчик, конфликт.
Вступление Украинское законодательство, ориентируясь на
международные стандарты в области правового статуса человека,
отдает приоритет правам личности и создает новые механизмы их
защиты. Правительством Украины 7 ноября 2011 года была подписана
Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия относительно
женщин, домашнего насилия и борьбы с этими явлениями
(Стамбульская конвенция). Этот международный акт, направленный
на защиту, предотвращение, судебную ответственность и стратегии в
сфере противодействия насилию относительно женщин и домашнему
насилию [1].
Состояние
исследования
Вопросам
усовершенствования
национального законодательства о противодействии домашнему
насилию, в т.ч. и использование международного опыта, и
привлечение норм международно-правовых актов по противодействию
домашнего насилия, уже рассматривались в научных трудах А.М.
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Бандурки, И.А. Бандурки, А.Б. Благой, П.О. Головка, К.Л. Левченко,
А.Н. Литвинова, В.В. Мурановой, Т.Н. Малиновской и других. Но
вопросы внедрения норм Стамбульской конвенции в украинское
законодательство еще не изучались.
Цель и задание статье заключаются в том, чтобы охарактеризовать
основные положения Конвенции Совета Европы о предотвращении
насилия относительно женщин и домашнего насилия при
предотвращении этого явления (Стамбульская конвенция).
Изложение основного материала. Исходя из целей и содержания
Конвенции, можно утверждать, что она построена вокруг обеспечения
безопасности и поддержки жертв домашнего насилия. Важным
положением в этом аспекте является ст. 5, которая устанавливает
принцип «надлежащего беспокойства» государства в ситуации
домашнего насилия и насилия относительно женщин, который
впервые на уровне международного права был заложен в Общей
рекомендации № 19 Комитета ООН по ликвидации и дискриминации
относительно женщин. В соответствии со ст. 5 страны-подписанты
Конвенции обязуются принимать все необходимые законодательные и
другие меры для того, чтобы с «надлежащим беспокойством»
предупреждать,
расследовать,
наказывать
и
обеспечивать
компенсацией за акты насилия, которые совершенны в сфере частной
жизни. Это значит, что каждое государство, которое ратифицирует
Конвенцию, имеет обязательство действовать на опережение проблем,
то есть принимать все соответствующие меры по защите прав человека
и недопущения домашнего насилия.
С целью унификации национального законодательства в 2017 году
Верховной радой Украины в Криминальный кодекс Украины были
внесены изменения, а именно было дополнено, в частности, и ст. 1261, которая предусматривает криминальное наказание за домашнее
насилие, то есть преднамеренное систематическое совершение
физического, психологического или экономического насилия
относительно супругов или бывших супругов или другого лица, с
которым виновный находится (находился) в семейных или близких
отношениях, что приводит к физическим или психологическим
страданиям, расстройствам здоровья, потери работоспособности,
эмоциональной зависимости или ухудшения качества жизни
потерпевшего
лица.
Также
была
установлена
уголовная
ответственность за принуждение к аборту и стерилизации без
добровольного согласия потерпевшего лица, принуждения к браку,
невыполнение ограничительных мероприятий, ограничительных
предписаний или не прохождения программы для обидчиков.
Уголовный кодекс Украины был дополнен разделом об
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ограничительных мероприятиях, которые применяются к лицам,
которые совершили домашнее насилие[2]. Изменения внесенные в
уголовное
законодательства
Украины
значительной
мерой
соответствуют требованиям Стамбульской конвенции и безусловно
есть позитивными в сфере противодействия домашнему насилию и
насилию по признаку пола. Вместе с тем, кроме требования
криминализации всех видов домашнего насилия, международные
стандарты указывают на необходимость установления эффективных и
значимых санкций для обидчиков, защиты и выявления жертв
домашнего насилия.
В условиях пандемии COVID - 19 самоизоляции и отсутствия
социального взаимодействия уровень случаев домашнего насилия
растет тревожными темпами. В течение первой половины 2020 года в
полицией зафиксировано 101 тысяча обращений по домашнему
насилию. Это на 40% больше по сравнению с прошлым годом [3]. За
данными ОО «Ла Страда-Украина» за месяц карантина (12 марта - 12
апреля 2020) на национальную «горячую» линию по предупреждению
домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации
зафиксировано 2 051 обращений относительно домашнего насилия. За
февраль 2019 года - 1 273 обращения [4].
Вышеприведенные показатели свидетельствуют о том, что
существующий в настоящее время государственный механизм и
государственная политика борьбы с домашним насилием нуждаются в
оптимизации и дальнейшем усовершенствовании, в том числе и на
законодательном уровне. Общие внутренние и внешние факторы,
которые влияют сегодня на проявления домашнего насилия, связаны, в
первую очередь, с: экономической ситуацией и материальным
положением каждой отдельной семьи; психическими особенностями и
особенностями воспитания лиц, которые совершают насильственные
действия; недостаточной осведомленностью населения относительно
выявления случаев домашнего насилия и методов борьбы с насилием
со стороны государства и негосударственных организаций;
неэффективным состоянием работы государственных органов в сфере
предупреждения домашнего насилия [5, c.17].
Особенная опасность домашнего насилия заключается в том, что
от него страдают наименее защищенные категории населения, дети,
люди преклонных лет, лица с ограниченными физическими
возможностями, которые являются зависимыми от других членов
семьи и не в состоянии самостоятельно защитить себя. Сегодня в
Украине не существует механизма относительно выявления и
предупреждения семей, в которых совершается насилие, работа с
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лицами, которые страдают от насилия, проводится лишь в случае их
личного обращения за помощью [6, c.50].
Профилактика является ключевым элементом комплекса
координационных
и
стратегических
мероприятий,
которые
осуществляются государством с целью прекращения насилия, а
система помощи должна быть упрощенной и максимально доступной
для потенциальных жертв или тех, кто уже пострадал от насилия.
Поэтому безотлагательной является потребность ввода такого
механизма, который бы обеспечивал раннее выявление семей, в
которых дети или лица преклонных лет, инвалиды страдают от
насилия. Кроме этого, необходимо обратить внимание на то, что
сегодня в Украине не ведется отдельной статистики относительно лиц
преклонных лет, которые пострадали от домашнего насилия, в
статистической отчетности отмечается лишь общее количество
совершенных преступлений к лицам преклонных лет (пенсионерам),
однако по действующему законодательству Украины пенсионерами
также считают лица, которые не достигли мужчины - 60 лет, женщины
- 55 лет, но имеют право на разные государственные пенсии
(например, военнослужащие).
Вместе с тем, статистические сведения о конкретных жертвах
домашнего насилия и виновных в его совершении имеет большое
значение не только для информирования соответствующих структур и
граждан о серьезности этой проблемы, а также может повлиять на то,
чтобы потерпевшие или свидетели сообщали о случаях насилие [7,
с.82]. Сегодня все более очевидным становится тот факт, что проблема
семейного неблагополучия в целом и насилие, в частности, требует
решения комплекса заданий направленных на развитие практических
мероприятий относительно предотвращения домашнего насилия и
реабилитации пострадавших.
В профессиональной среде продолжаются обоснованные
дискуссии по поводу ратификации Украиной Стамбульской конвенции
в национальное уголовное законодательство. Очевидно, ответ на этот
вопрос не являются однозначными, поскольку международные
конвенции по правам человека обычно не дают прямых «указаний»
государству относительно конкретных формулировок законов, а
указывают, быстрее, на результат, который должен быть достигнут. В
то же время Стамбульская конвенция как таковая является
результатом многолетних наработок международно-признанных
экспертов. Каждая изложенная в ней норма является воплощением
лучшего опыта нормативного регулирования противодействия
домашнему и насилию и борьбы с этими явлениям [5, с.15-16].
Законодательство Украины содержит достаточно широкий перечень
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нормативно-правовых актов, направленных на противодействие
домашнему насилию. Однако качество настоящих нормативноправовых актов не всегда отвечает реальным потребностям.
Наибольшей проблемой является раннее выявление семей,
которые страдают от насилия и предоставления помощи потерпевшим,
организация работы с обидчиками - лицами, которые совершают
домашнее насилие. Через слабый институционный механизм и слабое
взаимодействие органов и учреждений, на которые возлагается
реализация государственной политики относительно предупреждения
насилия, возникают проблемы с эффективностью деятельности в этой
сфере, и в частности защиты жертв насилия. Важным шагом
совершенствования
национального
законодательства
станет
ратификация Верховной радой Украины Конвенции Совета Европы о
предотвращении насилия относительно женщин и домашнего насилия
и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция), что послужит
внесению комплексных изменений в разработке эффективной
политики по предотвращению и противодействию насилию особенно в
части предоставления защиты жертвам домашнего насилия. В данном
случае речь идет не только о внесении изменений к законодательству,
а и разработка системы внедрения соответствующих программ для
обучения специалистов.
Конвенция ориентирована не только на борьбу с проявлениями
насилия, но и в значительной степени - на предотвращение насилия,
его профилактику, в частности, через инструменты информирования и
образования населения, специальной подготовки специалистов (судей,
медицинского персонала, психологов и др.), которые в
профессиональной деятельности имеют дело со случаями насилия,
поощрения самостоятельности женщин, изменение насильственной
манеры поведения через разработку и ввод программ по
предотвращению домашнего насилия и комплексной помощи
службам, которые работают с обидчиками, которые совершили
домашнее насилие.
Вывод. Интеграция к Европейскому Союзу является одним из
приоритетных направлений политики Украины. Украина постепенно
адаптирует свое законодательство к стандартам ЕС, делает попытки
осуществлять необходимые политические и экономические реформы,
вести соответствующую социальную и экологическую политику.
Приоритетное место занимает защита прав и свобод человека и
ответственность государства за осуществление эффективной политики
предотвращению и противодействию насилию, а также оказания
помощи тем, кто в ней нуждается. Конвенция Совета Европы о
предотвращении насилия относительно женщин и домашнего насилия
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и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция) воплощает
главные принципы: защита пострадавших и наказание обидчиков.
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Tatyana Malynovska
Implementation of European norms into criminal legislation of Ukraine
in the context of combating domestic violence
SUMMARY
The author of the article has presented the principles of the Council of
Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women
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and Domestic Violence (Istanbul Convention). It has been emphasized that
domestic violence is a complex problem that affects and violates a number
of human rights and freedoms, including life, liberty, inviolability, living
freely from degrading treatment and dignity, etc. The author has
emphasized that Ukraine has to ratify the Istanbul Convention, which serves
to make comprehensive changes in developing effective policies to prevent
and combat violence, especially in terms of providing protection to victims
of domestic violence.
Keywords: domestic violence, prevention, protection, a victim, security, an
abuser, conflict.
Reviewer: Olena Fedosova, PhD in Jurisprudence, senior research officer,
chief research scientist of the Research Laboratory for Combating Crime of
Kharkiv National University of Internal Affairs.
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სახელმწიფო და რელიგია
Петр Яроцкий
Религиозность населения постсоциалистических стран Восточной
и Центральной Европы в условиях демократии, глобализации,
секуляризации
Этот процесс исследуется в контексте проведенного
международной сетью католических пасторальных теологов опроса в
10 странах Восточной и Центральной Европы, которые после
тоталитарного социализма и государственного атеизма начали
развитие с конституционной гарантией свободы совести и
религиозных вероисповеданий. Среди проблем, которые исследовались
пасторальными теологами, выделим те из них, которые касаются
субъективных представлений респондентов о их понимании сущности
Бога и важности религии для современного человека и общества. Это
позволило
идентифицировать
респондентов
как
личностей
религиозных, нерелигиозных или склонных к атеизму в таких
критериях:
• ощущение религиозного или нерелигиозного смысла жизни;
• отношение к религиозным обрядам и таинствам современной
молодежи;
• восприятие функционирования церкви как конфессиональной
институции или сообщества верующих со смысложизненной
религиозной настройкой.
Такой
формат
исследования
позволил
определить
и
идентифицировать три группы постсоциалистических европейских
стран, которые характеризуются пасторальными теологами
странами «религиозной культуры», «смешанной культуры»,
«атеистической культуры». Религиозность населения в этих
культурах приобретает такую верификацию:
• религиозный фундаментализм с консервативным отношением к
роли религии в личной и общественной жизни;
• религиозный индифферентизм с равнодушным отношением к
религии и церкви;
• практический атеизм с суженным отношением к религиозному
развитию личности на почве ценностей, сопровождаемым
консумпционизмом, то есть исключительно материальным
развитием, который заменил идеологический марксистский
материализм, предоставив нерелигиозный смысл жизни в
современном секулярном мире.
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Ключевые слова: представление о сущности Бога, религиозная
идентичность, смысл жизни, религиозная культура, смешанная
культура, атеистическая культура.
Постановка проблемы исследования. Большое по объему и
основательное по содержанию социологическое исследование
Аufbruch ( «Взрыв»), в рамках которого количественными и
качественными методами, начиная с 1996 до 2010 гг., изучалось
состояние
и
тенденции
развития
религиозности
в
10
постсоциалистических странах: Литве, Польше , Румынии, Венгрии,
Чехии, Словакии, Словении, Хорватии, Украины, федеративных
землях бывшей ГДР (Германской Демократической Республики). Это
исследование проводилось при активной поддержке кардинала Кѐнига
(Австрия), который основал общество «Пасторальный форум» с целью
содействия развитию католических церквей в Восточной и
Центральной Европе, и одобрения кардинала Мирослава Влка,
архиепископа Праги. Пасторальные теологи предполагали раскрыть в
бывших социалистических странах современное состояние и
тенденции развития Католической церкви, которое не является
продолжением предыдущего бытия церкви в «египетской и
вавилонской неволе» (разные подконтрольные формы и методы
коммунистического притеснения религии), а также не современным
заимствованием их развития в Западной Европе после II Ватиканского
Собора (1962-1965). Современное академическое религиоведческое
исследование религиозных процессов в постсоциалистических
европейских странах расширило и углубило идентификацию этих
стран в таком контексте: ―страны религиозной культуры‖ (Польша,
Литва, Украина, Хорватия, Семигория (в Румынии), страны
―смешанной культуры‖ (Словения, Венгрия, Словакия), страны
«атеистической культуры» (Чехия, Восточная Германия (бывшая ГДР).
Изложение основного материала. Углубляя философскими
выводами социологическое исследование международной сети
пасторальных теологов, нашим религиоведческим исследованием
обнаружено, что значительная часть населения постсоциалистических
стран считает себя нерелигиозными, в настоящее время не связанными
с религией или конфессионально незаангажированными. В странах
«религиозной
культуры»
зафиксированы
такие
проявления
религиозности: Польша -75% респондентов считают себя
религиозными и одновременно 93% относят себя к конкретной
конфессии.
Таким
образом
формальная
конфессиональная
принадлежность не связывается с религиозной убежденностью
значительной части респондентов (18%). Соответственно в Литве
только 68% респондентов считают себя религиозными с 82%
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конфессионально принадлежащих. В Хорватии соответственно 35% и
85%, Румынии (Семигорья) соответственно 63% и 97%. В Украине
наоборот: из 55% респондентов, считающих себя религиозными, лишь
32% зафиксировали свою конфессиональную принадлежность. В
странах «смешанной культуры» выявлены следующие показатели
религиозно-конфессиональной идентичности: Словения - 49% считают
себя религиозными и 66% отметили свою конфессиональную
принадлежность. В Венгрии - соответственно 48% и 60%, Словакии 54% и 73%.
В странах «атеистической культуры» в Чехии только 29%
респондентов подтвердили свою религиозную идентичность и 27% конфессиональную принадлежность. В Восточной Германии (бывшей
ГДР) соответственно 25% и 38% [2, с.177]. Итак, в 9 странах, кроме
Украины, процент респондентов, которые выявили свою религиозную
идентичность, значительно меньше, чем процент назвавших свою
конфессиональную принадлежность. В странах «религиозной
культуры» разница между ними составляет: в Польше - 18%, Литве 14%, Хорватии - 50%, Румынии (Семигорья) - 34%. В Украине
наоборот процент религиозных, как уже отмечалось, значительно
превышает процент конфессионально принадлежащих (на 23%).
О чем свидетельствуют эти показатели? Во-первых,
обнаруженная в странах «религиозной культуры» разница показывает,
что многие респонденты, которые по традиции или коренной народной
культуры придерживаются принадлежности к той или иной
конфессии,
не
являются
убежденными
религиозными
последователями. Даже значительная часть коммунистов и атеистов в
нынешних независимых государствах, образовавшихся после распада
СССР, считают себя православными, сторонниками православнославянской культуры, хотя в Бога не верят, считают себя «атеистами и
одновременно православными».
Во-вторых, что касается Украины, которую отнесено к группе
стран «религиозной культуры», то очевидна разница между
религиозно настроенными (53%) и конфессионально принадлежными
(32%). То есть, почти четверть респондентов, субъективно
признающих свою религиозную идентичность, фактически не
оцерковлены: их не привлекает институционально формализованная
конфессиональная принадлежность. По сути, происходит процесс
приватизации и индивидуализации религии. В зависимости от того,
как будут складываться обстоятельства их бытия, какие общественные,
мировоззренческие факторы будут влиять на их образ жизни и
мышления, неоцерковленные, вне конфессиональные верующие будут
мигрировать или к группе индифферентных к религии, или, наконец,
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будут ресурсом для пополнения каких-либо конфессий. В любом
случае их мировоззренческий выбор опосредованный не столько
субъективными, как объективными обстоятельствами их жизни. Кроме
того, такие личности, будучи на религиозно-конфессиональном
распутье, часто являются объектами воздействия религиозных
проповедников, миссионеров, настроенных на прозелитизм и
обольщения таких лиц. Еще более низкие показатели религиозности
характерны для респондентов стран «смешанной культуры»
(религиозно-секулярной) - Словения, Венгрия, Словакия (49-58%).
Самый низкий уровень религиозности обнаружено в странах
«атеистической культуры» - Чехия, Восточная Германия (25-29%).
Хотя и в этих культурах - смешанной и атеистической прослеживается такая же тенденция, как и в странах «религиозной
культуры»:
превышение
фиксированной
конфессиональной
идентификации над субъективным выявлением своей религиозности.
Таким образом, формализованная конфессиональная принадлежность
доминирует
над
субъективным,
осознанным
проявлением
религиозности. Тотальная секуляризация и атеизация чешского и
восточногерманского общества, как и умеренная секуляризация в
странах
«смешанной
культуры»
(сакрально-секулярной)
неоспоримый факт.
Такие выводы следуют не только по исследованию пасторальных
теологов. Об этом с тревогой за будущее христианства в Европе пишет
католическая пресса, отмечая несколько факторов секуляризации: вопервых,
исторический
синдром
неприятия
религиозного
мировоззрения (религиозные гуситские войны в Чехии XV в., которые
продолжались 15 лет, и боевые действия в ХVII в., которые
продолжались 30 лет , в Чехии забрали более двух третей населения),
глубоко запечатались в сознании последующих поколений чехов; вовторых, влияние европейской секуляризации на создание климата
безразличия к религии. В Чехии и Восточной Германии наблюдается,
как отмечают в Ватикане, «пугливая набожность», «сдержанность
индивидуальной
религиозности»,
«минимизация
радикальной
открытости
на
трансцендентное
измерение»,
вызванных
ненадежностью религиозных институтов» [3, с.16-17].
Доминирование в общественных и личных проявлениях светского
над религиозным усилилось неготовностью церковных иерархов в
Чехии к новым социальным и политическим условиям,
неспособностью церковных институтов преодолеть последствия
коммунистического влияния на религию и церковь во второй половине
ХХ в. В конце концов, церковь в этой же Чехии столкнулась с
абсолютным равнодушием уже демократической власти к
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религиозным проблемам. Правительство и народ Чехии ставят перед
собой более актуальные задачи: преодолеть социальное неравенство и
достичь уровня развитых стран. Религия в стране высокой культуры
Кафки, Дворжака, Гавло оказалась на периферии как общественного,
так и индивидуального сознания.
Эта тенденция прослеживается в отношении различных
возрастных групп населения к религии. В странах «атеистической
культуры» на вопрос «Важная или неважная религия для человека и
общества» получены следующие результаты опроса. В Восточной
Германии «религию воспринимают для себя неважной» 67%
опрошенных 18-30-летних, 55% 31-59-летних, 25% 60-65-летних. В
Чехии - соответственно 45%, 35%, 15%. В странах «смешанной
культуры» религию считают «неважной для человека и общества» в
Венгрии 40% 18-30-летних, 22% 31-59-летних. В Словакии относятся к
религии как «неважной для себя» 10% 18-30 летних, важной для себя и
общества признают лишь 3% 31-59-летних, 25% 60-65-летних. В
Словении «относятся к религии как неважной» соответственно 22%,
25%, 7%.
По-разному роль религии в обществе и ее место в личной жизни
оценивается в странах «религиозной культуры». В Польше «религию
признают важной» 26% 18-30-летних, 39% 31-59-летних, 58% 60-65летних. В Румынии соответственно 28%, 58%, 85%. В Литве
соответственно 22%, 24%, 53%. В Украине религию «неважной для
человека и общества» признали 15% 18-30-летних, 13% 31-59-летних и
25% 60-65-летних.
Объяснение этих результатов исследования пасторальными
теологами. Работая непосредственно с респондентами в приходах,
зная ситуацию в церкви, так сказать, изнутри, их аналитика этих
тенденций сводится к следующему:
- в поколениях, сознание которых формировалось в период
господствующего социализма и атеизма, накапливалось игноративное
к религии и церкви отношение, которое сохраняется и в условиях
демократии и свободы религии;
- когда религия стала составной частью школьной программы,
преподаватели религии все чаще стали испытывать трудности,
поскольку ученики старших классов, зачастую профессиональнотехнических училищ, не интересуются религией и даже отвергают ее,
- катехизация сужена к преподаванию традиционного
религиозного курса, а другим ее формам не предоставляется должного
внимания, поскольку ответственные церковные лица (епископы и
священники) считают их менее важными;
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- в общем оказывается человеческая замкнутость и равнодушие
как «греховное противопоставление Богу;
- таким образом отсутствует чувство человеческой близости,
поддержки и солидарности в церковной общине.
Разноаспектное ощущение религиозного смысла жизни широко
присутствует в различных странах «религиозной культуры» (Польше,
Литве, Украине, Хорватии, Семигорьи (Румыния). В странах
«атеистической культуры» (Восточная Германия и Чехия), а также в
странах «смешанной культуры» (Словения, Венгрия, Словакия)
социологическим исследованием выявлено немного людей, которые
предоставляют своей жизни религиозный смысл. По сути, в ответах
респондентов
доминирует
понятие
«собственный
смысл».
Респонденты, которые самостоятельно (без Бога) определяют смысл
своей жизни, в большинстве стран составляют более 60%.
Следовательно, имеются два основных типа «понимание смысла
жизни»: С одной стороны, респонденты, которые придают жизни
религиозный смысл, а с другой, - респонденты, которые настаивают на
самостоятельном признании этого понятия, то есть создают свой
собственный смысл бытия. Это означает, что
религиозный и
собственный смысл жизни воспринимаются как две взаимно
противоположные альтернативы [2, с. 82-84].
Религиозный смысл жизни в целом характерен для стран
«религиозной культуры»: Польши - 72% респондентов, Литве - 63%,
Хорватии - 78%, Румынии (Семигорья) - 80%. В странах «смешанной
культуры» показатель религиозного смысла жизни среди респондентов
значительно ниже: Словения - 32%, Венгрия - 34%, Словакия - 50%. В
странах «атеистической культуры» закономерно он самый низкий:
Восточная Германия - 18%, Чехия - 22%. В Украине обнаружено такое
отношение к смыслу жизни: религиозное - более чем 60%,
одновременно собственный смысл фиксируется у 78% респондентов и
отсутствие всякого смысла жизни в 22%. Суммарная (100%)
несоотносительность респондентов религиозного и собственного
смысла жизни (60% + 78%) объясняется тем, что часть респондентов
сочетает как религиозный, так и собственный смысл своего земного
бытия [Там же].
Пасторальные теологи обратили внимание на новые явления в
сфере религиозности в постсоциалистических европейских странах
после политических изменений конца ХХ в. - начала XXI века.
Религиозность новой эпохи испытывает не только трансформации, но
и существенные деформации. Все больше людей верят в существенные
сверхъестественные силы и энергетические сферы: читают гороскопы,
ищут советов в биоэнергетиков и ясновидящих; уделяют большое
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внимание темам альтернативной медицины и парапсихологии;
занимаются йогой и медитацией; увлекаются видениями; формируют
свое понимание жизни с помощью убеждений буддизма и индуизма;
верят
в
реинкарнацию
как
возможность
многократной
самореализации; увлекаются древними и новыми мифами, и именно в
них находят искомую целостность и смысл жизни [2, с.160].
Нетрадиционное понимание и представление сущности Бога.
Как на Востоке, так и на Западе, ссылаются на те же причины, которые
вызывают
подобную
тенденцию.
Проводя
социологическое
исследование
состояния
религиозности
в
странах
постсоциалистической перестройки, пасторальные теологи пришли к
выводу, что «несмотря на мощную религиозную волну, которая
прошла в этих странах, наблюдается рост склонности у людей
самостоятельно проектировать собственное, лично сформированное, а
не церковное, представление о Боге. Неожиданностью этого процесса
является тот факт, что не только отдаленные от Церкви лица, но и
члены Церкви, которые формируют свое собственное представление о
―Инном Боге», чем его представляет Церковь с раем для праведников и
вечным адом для грешников». Следовательно, поиски «совершенно
иного Бога» позволили пасторальным теологам выяснить, что в
постсоциалистических странах Восточной и Центральной Европы
представления о Боге, сообразное с учением Церкви, имеют лишь 27%
респондентов, а собственное представление о Боге - 45% не могут
определиться в том, являются ли они религиозными, - 10%, относят
себя к нерелигиозным лицам - 13%, атеистически настроенные -5%.
В странах «религиозной культуры» отношение самих верующих,
которые считают себя членами церкви, к восприятию сущности Бога,
вызвало тревогу в пасторальных теологов. Ведь в ведущей стране
«религиозной культуры» Польши только 40% имеют сформированное
представление о сущности Бога согласно учению церкви; 35%
респондентов склонны к собственному нецерковному пониманию
сущности Бога; не могут определится, являются ли они верующими 10%, считают себя атеистами - 15% В Литве эта ситуация
характеризуется в таком соответствии - 39%, 43%, 11%, 7%. В
Румынии соответственно - 25%, 57%, 14%, 4%. В Хорватии соответственно 31%, 53%, 8%, 8%. В Украине - соответственно 32%,
43%, 15%, 10%.
В странах «смешанной культуры» выявлены следующие
результаты этого контента исследования: в Венгрии только у 15%
респондентов сформировано представление о Боге, которое
соответствует учению церкви, 55% имеют собственное представление,
9% не заинтересованы отношением к пониманию сущности Бога, 22%
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респондентов считают себя нерелигиозными. В Словакии соответственно 16%, 47%, 15%, 22% респондентов, Словении аналогично 15%, 53%, 13%, 19% респондентов.
В странах «атеистической культуры» обнаружена такая
модифицированная самооценка Бога: В Чехии 10% респондентов
воспринимают сущность Бога согласно учению церкви, 34% имеют
собственное представление о Боге, 9% не могут определиться,
являются ли они религиозными, 35% считают себя нерелигиозными. В
Восточной Германии - соответственно 9%, 24%, 9%, 42%
респондентов.
Анализируя эти результаты исследования, необходимо обратить
внимание на группы респондентов, которые имеют «собственное
(нецерковное) представление о Боге», и тех респондентов, которые «не
могут определиться как религиозные лица». Таких всего 55%.
Следовательно, это неоцерковленные люди, хотя возможно
значительная часть из них иногда посещает церковь, но понятно, что
они не являются «сопричастными членами церкви», поскольку не
воспринимают каноническую, основополагающую характеристику
христианской религии - вероучения о Боге. Именно альтернативное,
внецерковное представление о Боге больше всего беспокоит
пасторальных теологов, поскольку, как они считают, «речь идет о
переработке и, наконец, о суррогате христианства» [2, с.162].
По этому поводу еще более широкомасштабно и углубленно с
учетом господствующей тенденции не только в постсоциалистических
странах Восточной и Центральной Европы, но и вообще во всей когдато христианской Европе высказался в 2012 г. тогдашний папа
Бенедикт XVI. Целесообразно подробно процитировать его
убедительный и тревожный вывод: «Сегодня остро стоит проблема
Бога, который, по сути, отстраняется от горизонта веры и жизни.
Многих лиц даже упоминание о Боге сопровождается равнодушием,
замкнутостью или отрицанием. Вера в Бога низвержена к
субъективной трактовки как проблемы частной, необязательной и
вполне отвергнутой из общественного сознания. Это привело к
«кризису сердца, открытого к Богу», который сейчас ранит Европу,
поскольку является кризисом духовным и моральным.
В настоящее время, когда «Бог стал для многих большим
Незнакомцем», а Иисус Христос воспринимается как фигура из
прошлого, Церковь не может восстановить миссионерскую
деятельность без возобновления качества веры и молитвы. Мы не
сможем найти людей для осознания истины Евангелие, если сами
первыми не вернемся к глубокому опыту Бога в самой Церкви. Отсюда
следует наша задача «новой евангелизации сначала самой Церкви, а
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после этого мира» [Porta fidei (Двери веры). Апостольское послание
Roma, 11.10. 2012].
Склонность к «практическому атеизму». С такого контекста
«Апостольского послания» можно уверенно понять, почему в странах
Восточной и Центральной Европы проявляется группа людей,
обнаруженная
социологическим
исследованиям
пасторальных
теологов, которая открыто охарактеризовала себя атеистами или
«склонными к атеизму», процент которых даже в странах
«религиозной культуры» постоянно увеличивается: в Польше - 15%
респондентов, Румынии - 10%, Хорватии - 12%, Литве - 15%, Украине
- 17%. Значительно больше этот показатель в странах «смешанной
культуры»: Словении - 48%, Венгрии - 50%, Словакии - 27%. В то же
время этот процент откровенных атеистов или склонных к атеизму
доминирует в странах «атеистической культуры»: Чехии - 68%,
Восточной Германии - 75%.
«Практический атеизм» - термин, который недавно во время
понтификата Бенедикта XVI (2005-2013) внесен в понятийнокатегориальный словарь Ватикана. Фактически этот феномен возник и
начал активно использоваться Апостольской Столицей в последние 20
лет. В этом понятии охарактеризовано такое явление, как замещение
бывшего атеистического материализма - идеологии периода
тотального социализма - другой идеологемой, которая и характеризует
общество, пропитанное секуляризмом и консумпционизмом
(светскостью и потребительством). Это явление, начиная с конца ХХ начала ХХI ст. постепенно приобретает широкое развитие в Западном
мире. В постсоциалистических странах Восточной и Центральной
Европы оно сформировалось в условиях демократии и свободы
мировоззренческого и вероисповедального выбора. По сути, свобода
исповедовать любую религию обернулось также свободой не
исповедовать никакой религии. Вместе с восстановлением
религиозной культуры, заглушенной в этих странах во время
социализма, формируется культура светскости в отношении к религии:
свободное и необязательное восприятие любой конфессиональной
сопричастности, желание жить так, чтобы религиозная вера, смысл и
образ жизни не шли параллельно и даже не пересекались на
жизненном пути. Такое отношение к религии особенно беспокоит
Католическую церковь, и, наконец, православные и протестантские
церкви, поскольку «передвигает религию в частную, необязательную и
абстрактную сферу». То есть, создается новый тип светской культуры не религиозный и не антирелигиозной, но без личного осознания
религиозной веры и надежды, что, наконец, формирует «склонность к
бытовому атеизму». Собственно, на этом заострил внимание папа
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Бенедикт ХVI во время своего визита в Чехию на мессе в городе Брно
27 сентября 2009 г.: «Тип культуры, в которой живет ваша страна,
является большим и многозначительным радикальным вызовом для
веры. По сути, вера в настоящее время претерпела своеобразное
«передвижение», поскольку ее смещено в частную и абстрактную
сферу, в то время когда в практической и публичной жизни
сформировалось доверие к научному прогрессу, а также происходит
отход от христианства, что является повторным падением в язычество.
Основные элементарные основы христианства позабыты или просто не
замечаются, происходит упадок катехизации и христианского
воспитания молодежи. Все это вместе ведет к глубокому кризису
культурной идентичности, так что уже начинают говорить о
своеобразном вероотступничестве Европы» [4, §11,14]. Эти проблемы
в церковно-религиозной сфере, как отмечают пасторальные теологи,
имеют свои прежде всего социальные корни: «Религиозное
равнодушие вызвано бедами и проблемами современности, а именно:
неупорядоченным
использованием
материальных
благ
и
незначительным вниманием к бедности в различных ее проявлениях:
беспомощность и равнодушие многих архиерейских мужей Церкви, а
также отчаяние людей, которые попали в затруднительное положение»
[2, с.12].
Отношение к религиозной обрядности и святых таинств. Во
время коммунистической власти атеистическая пропаганда и
атеистическое воспитание молодого поколения концентрировалось на
введении так называемой «социалистической обрядности» как
средства преодоления религиозности. Советская идеологическая
трансформация религиозных обрядов и ритуалов однозначно имела
целью ослабления влияния церкви в ситуациях и событиях их жизни
со святыми таинствами и направленности на будущую жизнь, в том
числе надежду семейного счастья, личной и семейной благодатности.
Поэтому соблюдение церковного обряда крещения младенцев, а
иногда и взрослых прежде всего беспокоило комсомольских и
партийных руководителей, поскольку непреодоление этого обряда как
религиозного влияния на их территориях и контролируемых ими
объектах и организациях оценивалось как профессиональная
партийная и пропагандистская их несостоятельность в борьбе с
религией. Имея это в виду, пасторальные теологи отмечают, что
«смысложизненные и экзистенциальные пороги» (крещение,
миропомазание (у католиков), церковное венчание, причастие и в
завершение жизни - церковный обряд захоронения - это «крепкий
стимулятор сохранения традиционной христианской религиозности» в
тоталитарной коммунистической эпохе.
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Пасторальные теологи в результате проведенного ими уже в
постсоциалистических европейских государствах исследования все же
пришли
к
выводу,
что
«антирелигиозные
мероприятия
коммунистических режимов не остались безрезультатными». Так, во
всех постсоциалистических странах, кроме Украины, среди молодежи
констатируется спад желания участвовать в религиозных обрядах,
связанных с «переломными моментами жизни». После политических
изменений прошлого века ситуация с отношением молодежи к
религиозным обрядам еще больше осложнилась, поскольку
коммунистическую и атеистическую пропаганду во влиянии на
молодое поколение заменила с еще большим успехом секуляризация и
глобализация: «Церковь в постсоциалистических странах Европы не
может не считаться с тем, что после отмены светских
антирелигиозных обрядов, как считали пасторальные теологи,
внимание к восприятию и необходимости практикования религиозных
обрядов автоматически не укоренилось» [2, с. 155-156]. Пасторальным
исследованием
зафиксирована
такая
заинтересованность
и
привязанность к религиозным обрядам в возрастной группе 18-31 лет в
современных странах «религиозной культуры»: Польша (крещением 73%, церковным браком - 78%, церковными похоронами - 83%); Литва
(соответственно - 81%, 80%, 69%); Румыния (соответственно - 88%,
85%, 82%); Хорватия (соответственно - 88%, 85%, 82%). В странах
«смешанной культуры»: Венгрия (соответственно 61%, 51%, 60%);
Словакия (соответственно 61%, 49%, 61%); Словения (соответственно
48%, 43%, 55%). В странах «атеистической культуры»: Чехия
(соответственно 15%, 12%, 21%), Восточная Германия (соответственно
- 8%, 12%, 20%). Итак, в большинстве бывших постсоциалистических
европейских стран секуляризация, по сути, заменила атеизацию в
более открытый, нецентрализованый и необязательный тоталитарный,
а глобально осознанный и секулярно усиленный образ жизни. И это
касается не только стран «смешанной культуры» и «атеистической
культуры». Обратим внимание на передовую страну «религиозной
культуры» - Польшу. Архиепископ Варшавский кардинал Казимир
Нича в послании к священникам Варшавской архиепархии
констатировал, что «значительная часть польского общества требует
первой евангелизации, хотя 95% поляков декларируют свою
принадлежность к Католической Церкви». Архиепископ обосновывает
это тем, что «все больше наблюдается различие между подлинной
верой и христианской культурой, которая становится заменителем
веры, сводя ее глубокий смысл к дешевым декорациям и символике,
которая ничего общего не имеет с Христом и Церковью».
Архиепископ признал катехизацию учащихся в польских школах, по
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сути, провальной, поскольку «большая часть учеников не знают
Христа, не верят в воскресшего Христа. Ученики после катехизации
остаются отдаленными от Церкви и нуждаются не катехизации, а
обращение к вере в Бога и новой евангелизации» [Перезагрузка или
новая евангелизация Польши // Католический вестник. - 2009. - №17. С.2-3]. Выступая 8 октября 2012 на Синоде Епископов в Риме с
отчетом от имени епископов Европы, венгерский кардинал Петр
Эрдоган подчеркнул, что «наиболее тревожным сигналом для
современной Церкви является потеря Европой христианской памяти и
наследия». Одним из важнейших факторов дехристианизации Европы
кардинал назвал «третье и четвертое поколение прав человека, которое
уже не имеет ничего общего с христианскими взглядами, ценностями
и моралью» [Церковь сегодня // Католический вестник. - М., 2012. №2. - С.2].
Особенности выявления религиозности украинцев и их
отношение к церкви. Украина как страна «религиозной культуры» (в
определении пасторальных теологов) в своем историческом развитии
прошла сложный путь религиозной и национальной идентификации.
Это был и пока остается слишком проблемный путь, как отметил
Арсен Ричинский, известный украинский исследователь «проблем
украинского религиозного сознания» (именно так озаглавлена его
фундаментальная монография), в которой он образно характеризует
украинское религиозное сознание, которое постоянно испытывало
«перетопки» в длинном периоде своей безгосударственности. Такие
«перетопки» Украины осуществляла царская Россия и государственная
Русская православная Церковь под омофором имперского триединства
«самодержавие-православие-народность».
Затем продолжалась эта «перетопка под руководством
тоталитарного
советского
режима,
который
с
помощью
«интернационального и атеистического воспитания» пытался
«переплавить» украинский народ в «единый советский народ» в
атеистическом обществе. Десятки поколений украинского народа
перешли через эти «перетопки». И нереалистично было бы надеяться,
что спустя всего несколько десятилетий сложного периода
становления независимой Украины «произойдет чудо» всеобщего
духовного и национального возрождения Украины и украинской
национальной идентичности.
Библейский Моисей потратил на духовное и национальное
возрождение своего народа 40 лет пустынного путешествия и все же
цели не достиг. Вся история еврейского «Богом избранного народа»,
описанная в книгах Ветхого Завета, - это драма безверия, насаждения
жестокого кровавого монотеизма и ликвидации политеизма, то есть
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культа единого Бога Яхве с уничтожением языческих богов, с
неизменной победой последних в формировании религиозного
сознания этого библейского народа. Именно такой исторический и
библейский экскурс сегодня нам нужен, чтобы осознанно принять
современное состояние религиозного сознания украинского народа в
условиях его «перетопки» рыночной трансформацией общества,
европейской интеграцией, глобализацией и секуляризацией.
Каково же религиозное сознание украинцев в указанных
ракурсах развития современной Украины? Обратимся в данном
случае к социологическим исследованиям международной сети
пасторальных теологов, а также социологических исследований
украинского Центра Разумкова, которые, по сути, независимо, но
одновременно проводили свои исследования в Украине. В
большинстве полученных результатов и сделанных выводов эти два
исследования совпадают. На первый взгляд поражает высокая
градация религиозности населения Украины: 82,7% опрошенных во
всех регионах Украины засвидетельствовали свою веру в Бога. Сразу
заметим, что зафиксированного такого высокого уровня религиозности
населения Украины нет ни в одной европейской стране. Проследим
проявления религиозности этих 82,7% опрошенных украинцев,
которые, скажем так, показали свою веру в Бога в контексте их
эсхатологического
и
сотериологического
самосознания:
в
существование бессмертной души верят 68,1%, не верят 22,8%; в
наличие небесного рая верят 50,8%, не верят - 33,4%; в существование
ада верят 50,1%, не верят - 34,4%; в ожидании жизни в потустороннем
мире после смерти верят - 50,1%, не верят 36,7%. Вместе с этим в
чудотворную силу святых реликвий (мощей, икон, ладанок) верят 61%
верующих в Бога. В «переселение душ после смерти», когда «человек
снова рождается в другой ипостаси», верят 34,4% этих респондентов,
что удостоверяет их не христианскую, а скорее буддийскую
религиозность, которая, кстати, является очень распространенной
среди значительной части населения, в основном молодежи. По
конфессиональной выборке в существование бессмертной души верят
73,6% прихожан Украинской православной церкви Московского
патриархата (УПЦ МП), 83% верующих Украинской православной
церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), 87,5% греко-католиков. В
существование ада для грешников верят соответственно названные
конфессиональные верующие: 62,5%, 60,8%, 75,5%. В то же время в
нехристианское учение о «переселении душ после смерти в других
ипостасях» верят 40,2%, 41,1%, 32,9% соответственно названных
прихожан УПЦ МП, УПЦ КП и Украинской греко-католической
церкви (УГКЦ).
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Поэтому эсхатологическое и сотериологическое христианское
самосознание
верующих
православных
и
греко-католиков
существенно расходится с их заявленной верой в Бога. На вопрос, для
чего эти люди посещают свои церкви, получен такой региональный
срез ответов: «чтобы общаться с Богом» - на Западе Украины таких
верующих - 64,2%, в Центре - 41,3%, на Юге - 42,2%, на Востоке 37,9%. По конфессиональной выборке среди верующих УПЦ МП
таких 44,2%, УПЦ КП - 47,2%, УГКЦ - 67,9% верующих, которые
регулярно посещают церковь. Посещают богослужение как «традицию
народа» на Западе - 28,9%, в Центре - 33%, на Юге - 25,9%, на Востоке
- 33,5%. По конфессиональной выборке среди верующих УПЦ МП
таких - 32,6%, УПЦ КП - 32,6%, УГКЦ - 34,3%. И, наконец, такой
весомый, с точки зрения богословской идентификации верующих,
показатель смысла посещения богослужений - исповедоваться и
причащаться. Таких евхаристически ориентированных верующих на
Западе - 38, 6%, в Центре - 7%, на Юге - 11,8%, на Востоке - 14,1%. По
конфессиональной выборке среди прихожан УПЦ МП таких 17,4%,
УПЦ КП - 26,6%, УГКЦ - 39,9%. Следовательно, эти
конфессиональные группы верующих могут быть показателем
количества воцерковленных верующих в православных и грекокатолических общинах, которые воспринимают свою сопричастность с
христианским таинством евхаристии.
О чем свидетельствуют проведенные социологические
выкладки? Значительная часть верующих, даже посещающих
богослужения, не воспринимает на веру догматическое учение церкви
- таких в разных православных и греко-католических церквях - от 23%
до 35%, то есть треть респондентов, которые засвидетельствовали
свою веру в Бога. Какие выводы следуют из этого исследования?
Религиозность современных украинцев (как, впрочем, это обнаружено
у респондентов других постсоциалистических стран Восточной и
Центральной Европы) теряет эсхатологическую, евхаристическую,
сотериологическую наполненность. Об этом убедительно и точно
сказал папа Иоанн Павел II: «Отошли в прошлое времена, когда на
реколекциях и в церковных проповедях «конечные вопрос» («а что там
после смерти») волновали верующих, побуждал их становиться на
колени, приводил к решеткам исповедальни, владели спасающим
влиянием». Этот папа признал, что «эсхатология стала безразличной
современному человеку - в нашей цивилизации». Этот понтифик
заявил: «Надо честно сказать: человек с собственной жизнью,
ответственностью, назначением, своим эсхатологическим будущие, со
своим раем, адом или чистилищем потерялся, его потеряли
проповедники, катехизаторы, воспитатели - они больше не смеют
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пугать адом. А, возможно, те, которые их слушали, перестали бояться»
[Папа Иоанн Павел II в. Переступит порог надежды. - М., 1995. - С.
227]. Итак, человек сегодняшней цивилизации неблагоприятно
относится к эсхатологическим «конечным вопросам». И это
неблагоприятное восприятие вероисповедания объясняется прежде
всего влиянием секуляризации и производимым ею потребительским
смыслом жизни, настроенным на овладение благами этого мира, а не
потустороннего.
Последний
(потусторонний)
потерял
свою
актуальность. Поэтому, евхаристия как сопричастность верующих
(исповедь, причастие), которая является определяющим показателем
религиозного сознания, слишком низкая или вообще отсутствует в
зависимости от регионов и конфессий Украины. Другие ракурсы
социологических исследований, как пасторальных теологов, так и
украинского Центра Разумкова, дают достаточное основание для
вывода, что религия не влияет на качество личной и семейной жизни
украинцев, не являются формирующим фактором личного поведения,
общественной активности, мироощущения и миропонимания
подавляющего числа православных верующих. Важнейшие качества,
которые необходимо воспитывать в семье, у опрошенных украинцев
получили такой рейтинг: трудолюбие
- 74,8%, чувство
ответственности - 58,6%, терпимость и уважение к другим - 57,3%,
настойчивость - 45,1%, бережливость - 42,2%, умение держать себя в
обществе - 42,1%, независимость - 32,6%, послушание - 20,5%,
религиозность - 16,8% опрошенных в Украине.
О чем свидетельствуют эти рейтинги? Во-первых, последнее
место религии в сфере семейного воспитания - закономерное явление
современного секулярного мира. Украинские измерения роли и места
религии в семейной сфере совпадают с европейскими. Во-вторых,
положительные черты, которые влияют на качество семейной жизни,
не обязательно тождественны с религиозностью. В целом среди
различных аспектов общественной и личной жизни (здоровье,
отношения в семье, уровень социально обеспечения, интересная
работа, самореализация, общественное признание, уважение) религия
по десятибалльной шкале занимает наименьший балл - 3,87. Как
оценить этот процесс девальвации религии в личной и семейной
жизни? Об этом своеобразно высказался французский писатель
Мишель Уэльбек. Он считает, что «современная цивилизация - это
цивилизация без Бога». «Потеря веры, как потеря тайны
Божественного бытия, знаменует современный культурный виток.
Поход, например, в церковь относится современным человеком в
синонимический ряд с посещением супермаркета, парикмахерской, то
есть места, где оказывают услуги. Современное общество потребления
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успокоило Шопенгауэровский тезис о «мире как воле и воображении».
В западном человеке либеральные ценности уничтожили ценностный
вектор «экцидентализма - логику героизма и религиозный экстаз»
[Литературный журнал «Колокол». - 2011. - № 3. - С.131].
Однако
для
украинского
человека,
его
современного
общественного сознания, не столько религия, а церковь, не
эсхатологическая и сотериологическая ценность религиозного
мировоззрения, а обрядно-праздничная, национально-обычная,
общественная функциональность церкви является привлекательной и
необходимой для 70,8% опрошенных, которые считают, что «церковь
является одним из факторов возрождения национального
самосознания и культуры народа». 55% респондентов оценивают
современную украинскую церковь как «фактор демократизации
общества», а 42,4% убеждены в том, что «церковь является весомым
элементом политической жизни». Итак, общественная, даже
политически ангажированная функция церкви в возрождении
самосознания украинского народа нравится прежде всего
значительной части украинской интеллигенции.
Чем объясняется различное отношение к религии и церкви?
Прежде всего тем, что стилистика современной религиозности
изменилась, она стала другой, поскольку акцент ставится не на
традиционную религиозность, а на церковь как важную общественную
институцию. Оценка опрашиваемыми роли религии и церкви в
общественно-политической
жизни
Украины
охватывает
тридцатилетний период (1991-2020 гг.) свободного функционирования
церквей и религиозных организаций в Украине. И в этом контексте
возможны заниженные или завышенные роли церкви различными
социально-политическими
категориями
респондентов
представителей поколения советской эпохи и рожденных уже в
независимой Украине - то есть репрезентантов общественно
выраженных ролей церкви и религиозно традиционных верующих.
Итак, рационально практическое отношение к церкви как
общественной формации с четко выраженной украинской культурой и
национальной ориентацией среди значительной части украинцев
является проявлением современной, а не традиционной религиозности,
разделяющей, с одной стороны, отношения к религии, а с другой
стороны, к церкви как национальной институции». Значительной части
опрошенных нравится роль церкви в Украине как важного фактора
демократизации общества и возрождения национального и
культурного самосознания украинского народа. Таким образом,
современную Украину не стоит считать сплошь религиозной, а
«культурно смешанной» религиозной страной.
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В современной Украине православные верующие разделены
между Украинской православной церковью Московского патриархата
и автокефальной Православной Церковью Украины.
Традиционная
эсхатологическая
и
сотериологическая
религиозность в этих условиях не основывается в УПЦ МП на
культурной и национальной идентичности украинского народа как
определяющего фактора формирования украинского самосознания,
что характерно для УПЦ КП, которая получила свою автокефалию как
Православная Церковь Украины.
Вывод.
1. Страны Восточной и Центральной Европы (бывшие
социалистические
государства)
по
выявленными
в
ходе
социологического исследования субъективными представлениями
респондентов о их понимания сущности Бога, их суждениями о
важности религии для человека и общества, а также их идентификации
как личностей религиозных, нерелигиозных или склонных к атеизму с
ощущением религиозного или собственного смысла жизни, отношения
к религиозным обрядам и таинствам, пониманием церкви как
клерикальной институции или сопричастности единоверцев, получили
различные характеристики «стран религиозной культуры» (Польша,
Литва, Украина, Семигория (в Румынии), «стран смешанной
культуры» (Словения, Словакия, Венгрия), «стран атеистической
культуры» (Чехия, Восточная Германия - бывшая ГДР).
2. Исследованием выявлено, что процент респондентов, которые
считают себя религиозными, значительно меньший, чем процент
традиционно принадлежащих к определенной конфессии. Это
свидетельствует о том, что многие люди, которые по традиции или
народной культуре считают себя принадлежащими к конкретной
конфессии,
по
убеждениям
не
являются
религиозными
исповедниками. За исключением Украины, где разница между
религиозными (55%) и принадлежащими к определенной конфессии
(32%) значительно отличает их от других стран, то есть почти четверть
опрошенных украинцев (23%) субъективно считают себя
религиозными, но не конфессионально принадлежащими, то есть
невоцерковленными, поскольку их не привлекает формализованная
религиозная принадлежность. В других странах именно формальная
конфессиональная принадлежность доминирует над субъективными,
лично осознанными проявлениями религиозности.
3. Ощущение религиозного смысла жизни отсутствует у
значительной части опрошенных пасторальными теологами, которые
идентифицировали себя как личностей религиозных, верующих. В их
ответах доминирует понятие «собственный смысл». Самостоятельно
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(без Бога) признают смысл своей жизни в большинстве исследуемых
стран (60% опрошенных). В Украине «религиозный смысл жизни»
выявлено также у 60% опрошенных, в то же время у 78%
зафиксировано «собственный смысл жизни». Одновременное
восприятие у респондентов «религиозного и собственного смыслов
жизни» (60% и 78%) объясняется тем, что часть опрошенных сочетает
в себе религиозный и собственный смысл своей жизни.
4. В общем религиозность людей в постсоциалистической эпохе
претерпела не только трансформацию, но и существенную
деформацию. Значительная часть людей (27%) верит в самые
разнообразные природные силы и энергетические сферы: доверяют
гороскопам, ищут советов в биоэнергетиков и ясновидящих, гадалок,
астрологов; уделяют большое внимание альтернативной медицине и
парапсихологии; занимаются йогой и медитацией; увлекаются
видениями; понимание смысла жизни находят с помощью постулатов
буддизма и индуизма, верой в реинкарнацию и возможность
многократной самореализации в другой жизни; вдохновляются
давними и новыми мифами. Все это отражает рост склонности
самостоятельно проектировать собственное представление о смысле
жизни, игнорируя веру в Бога, а также церковное учение о Боге.
5. «Практический атеизм» - это понятие отражает такое явление,
как замещение бывшего атеистического материализма времен
социализма характерным для современного общества западного типа
секуляризмом и консумпционизмом (светскостью и потреблением).
Вместе с восстановлением религиозной культуры, заглушенной во
время коммунистической власти, в постсоциалистических странах
Восточной и Центральной Европы формируется мода на
религиозность, которая для большинства ее сторонников является
формальной и номинальной. В реальной жизни эти люди практикуют
образ жизни, несовместимый с понятиями Бог и религия.
Дополнительное
выявления
какой-либо
конфессиональной
сопричастности, желание жить так, чтобы религиозная вера, характер
и смысл жизни не шли параллельно, определяют новый тип культуры не религиозный и не антирелигиозной, без личного осознания
религиозных ценностей - веры, надежды, любви, что в конце концов
формирует неосознанную склонность к атеизму.
6. Церковь стала ассоциироваться больше с институцией, чем с
общей сопричастностью верующих, которые воспринимают церковь
как публичную, иерархическую структурированную организацию,
которая предлагает удовлетворение традиционных религиозных
потребностей - окрестить ребенка, заказать богослужения за умерших,
возможность обвенчаться в церкви, купить и поставить свечку и тому
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подобное. Следовательно, значительная часть лиц, считающих себя
верующими, воспринимают церковь как обычный универсам для
удовлетворения традиционных бытовых проблем, как учреждение для
выполнения заказов и услуг.
7. Католическая церковь в постсоциалистических европейских
странах, как, впрочем, в традиционных католических западных
странах, как считают пасторальные теологи, проводившие
социологическое исследование, нуждается в коренной перестройке.
Приоритеты и акценты такой перестройки: приблизить церковную
иерархию к простым прихожанам; покончить с пережитком прошлого
- «пастырством одного человека», поскольку «церковь - это прежде
всего сообщество сопричастности верующих, на службе которых стоят
церковные учреждения. Следовательно, как заключают пасторальные
теологи, традиционная церковь должна «вводить новые формы и
методы церковной жизни», а именно: сопричастность верующих как
членов церкви, равных с ее иерархами и священниками, вместо
пирамидальной экклезиологии, которой присуще традиционное
господство клира и триумфализм иерархической церкви как
институции.
8. Итак, речь идет о формировании и становлении церкви
будущего, которая не будет продолжение предыдущего традиционного
ее состояния, ни зарубежным ее заимствованием для новых
католических церквей в постсоциалистических европейских странах.
Таким образом, речь идет о становлении так называемой
«периферийной церкви» (кстати, прогнозируемой нынешним
понтификом Франциском), которая должна «вписаться в современный
мир» для преодоления секуляризма, религиозного индифферентизма,
мировоззренческого релятивизма и практического атеизма.
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Petro Yarotskyi
Religiosity of the population of post-socialist Eastern and Central
European countries in the conditions of democracy, globalization,
secularization
Summary
This process is studied in the context of a survey conducted by the
international network of Catholic pastoral theologians in 10 countries in
Eastern and Central Europe, which after totalitarian socialism and state
atheism began the creation of constitutional guarantees of freedom of
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conscience and religion. Among the problems studied by pastoral
theologians, we highlight those that relate to the subjective perceptions of
respondents about their understanding of the essence of God and the
importance of religion for modern man and society. This allowed
identifying the respondents as persons of religious, non-religious and
atheistic tendencies such as: a sense of religious or non-religious meaning
of life; attitude to religious rites and holy sacraments of modem youth;
understanding the functioning of the church as a confessional institution or
community of believers with a meaningful religious attitude. This format of
research made it possible to study and identify three groups of post-socialist
European countries, which are characterized by pastoral theologians as the
countries of "religious culture", "mixed culture", "atheistic culture". The
religiosity of the population in these cultures acquires the following
verification:
• religious fundamentalism with a conservative attitude to the role of
religion in personal and public life;
• religious indifferentism including indifference to religion and the
church;
• practical atheism with a narrowed attitude to the religious
development of the individual on the basis of spiritual values, accompanied
by consumptionism, i.e. exclusively material development which replaced
ideological Marxist materialism, giving a non-religious meaning to life in
the secular world.
Keywords: idea of the God's essence, religious identity, meaning of life,
religious culture, mixed culture, atheistic culture.
Reviewer: Professor Alexander Sagan, Doctor of Philosophy, Head of the
Department of History and Philosophy of Religion, H. S. Skovoroda
Institute of Philosophy, National Academy of Sciences of Ukraine.
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Ірина Горохолінська
МИСТЕЦЬКА КУЛЬТУРА ЯК КОНТЕКСТ ВЗАЄМОДІЇ
ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ І САКРАЛЬНИХ
ЦІННОСТЕЙ
Авторка статті здійснює ретроспективний аналіз взаємодії
релігійних та позарелігійних інтенцій формування феноменів
мистецької творчості як особливого шляху утвердження в царині
естетики тяжіння до синергії світських і релігійно вмотивованих
елементів ціннісної свідомості.
Ключові слова: мистецтво, сакральне, світське, естетика,
синергія світського і релігійного.
Аксіологічні виміри буття релігії в сучасних умовах – тема
актуальна та обговорювана в найрізноманітніших царинах. Очевидно,
що найчастіше актуалізуються проблеми етичних колізій релігійного
самовизначення особи. Проте, ціннісне самовизначення особи, як
відомо, не обмежується сферою етичною. Не менш важливим
чинником формування та реалізації, відтворення нашого світобачення
є естетична царина, де наші почуття та емоції проходять через глибокі
трансформації в процесі втілення в переживання прекрасного та
піднесеного, почуттєвої фіксації та інтелектуального осмислення
потворного і ницого, усвідомлення та «проживання» трагічного,
самоусвідомлення через комічне тощо. Сфера естетичного – як відомо,
це і мистецтво відчувати та усвідомлювати, так і мистецтво
відтворювати почуття (як усвідомлювані, так і не повністю
усвідомлювані). Саме в силу всіх цих характеристик, естетичне – один
з найуніверсальніших способів обміну інформацією та досвідом між
людьми, що належать до різних національних, культурних, релігійних,
світоглядних традицій. Адже його «мова» зодягається в образні та
художні форми, символічно, семантично та алегорично «наштовхує»
на переживання певних почуттів. І саме тому в цій царині так
природно відбуваються процеси синергії світського і релігійного,
секулярного і конфесійно-віроповчального. Релігійний досвід тяжіє до
чуттєво-почуттєвого зв‘язку із Трансцендентним, котре часто у
свідомості вірянина є усвідомлювано-неусвідомлюваним. Такий досвід
відтворюється в мистецьких творах: музиці, зображеннях релігійних
сюжетів та образів, релігійних розмислах богословів тощо. Він же
прагне для цілісності переживання таємниці Богоспілкування
доєднання естетичних переживань, котрі наснажуються релігійним
мистецтвом. Світське мистецтво, будучи результатом художньої
смислотворчості людей епохи, не може не надихатися тією мудрістю,
котра пульсує в релігійній сфері, не може не залучати тих смислів,
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котрі є важливими, а інколи й визначальними в певних суспільствах. А
релігійні семантичні коди глибоко закладені в цивілізаційні
світоглядні основи як західноєвропейського, так й інших суспільств.
Нерелігійне мистецтво, навіть у найтиповіші епохи тяжіння до
розділення релігійної і світської сфер, не могло уникнути синтезу
раціонального та ірраціонального в мистецькій творчості. А тому в
естетичній сфері взаємозбагачення царин релігійної та світської
відбувається повсякчас, але особливо відчутною ця синергія стала в
сучасних умовах. Зняття демаркаційної межі між секулярним і
релігійним, котре відбулося внаслідок секуляризації та постмодерну,
розширило сферу смислових інтерпретацій як у релігійному мистецтві,
так і в мистецтві світському.
Ми маємо на меті хоча б тезово проілюструвати палітру цих
інтерпретацій та їхню значущість для релігійності як такої. Адже на
наше глибоке переконання (і що важливо в контексті нашого
дослідження), християнська релігія сповнюється естетичними
переживаннями не менш інтенсивно, ніж етичними. А подекуди саме
вони примножують «живучість» християнського світобачення, котре в
епоху «кризи норм» в етичній площині не завжди здатне зберігати
власну етичну ідентичність. Як слушно вказує Д. Гарт, «в оповіді про
Бога і Його творіння, яку розповідає Церква, як ніде більше, йдеться
про красу і нескінченність – так, щоб показати, як одна належить
«граматиці» іншої, і як вони обидві належать спільній мові радості й
миру» [6, с. 234]. А тому мова естетики така важлива для цілісності
християнського світобачення. Природа й сутність релігійної віри – то
проблема, котра активно мотивувала й далі мотивує до витворення
унікальних та неповторних мистецьких взірців. Як ми вже писали,
навіть поза цариною власне релігійного мистецтва чимало
образотворчих, музичних, архітектурних і літературних творів
виникли як результат рефлексій автора щодо таких фундаментальних
питань релігійної свідомості, як колізії життя і смерті / потойбічного
життя, суперечності та можливі перипетії есхатологічних перспектив
людства, потенції й смислова наповненість змісту ідеї безсмертя
людської душі тощо. А тому естетичні смисли є важливими на шляху
роз‘яснення специфіки релігійного світогляду у християнських
країнах, котрі в той чи інший спосіб пережили секуляризаційні
процеси.
Задля цієї мети звернімося до історіософії цих процесів, а відтак
до конкретних прикладів реалізації релігійних смислів в мистецтві
світському та світських ідей в мистецтві релігійному. В ідейнотеоретичному плані не можна не погодитися з твердженням
української дослідниці М. Чікарькової, котра стверджує, що «культура
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завжди розвивається як коливання між двома полюсами –
сакралізацією та секуляризацією, причому в будь-яку епоху й у будьякому суспільстві завжди будуть наявні обидва (інша справа, що в
даний момент домінує). Отже, у розмові про сакралізацію неможливо
уникнути таких концептуальних понять, як сакральне та профанне» [7,
с. 52]. А тому навіть саме через культурні феномени, особливо ті, які
втілюються в естетичному, можна простежити такі процеси, котрі
демонструють, що «…у культурі завжди існує діалектика її сакральних
і профанних аспектів, що, у свою чергу, і призводить до домінації
сакралізації або десакралізації» [7, с. 53]. А тому кожна епоха
характеризується більшою чи меншою інтенсивністю звернення до
релігійних смислів в мистецтві, але повного їх уникнення не вдавалося
здійснити жодному відомому історії естетичних вчень періоду.
Проілюструймо ж як в ідейно-теоретичному плані в кожен із цих
періодів відбувалися обміркування сутності естетичного та його
взаємозв‘язку із релігійним чинниками.
Доба Античності, як уже наголошувалося в попередніх розділах,
для європейських країн є в ідейно-світоглядному плані в багатьох
аспектах вихідною та визначальною. Саме в цей період з‘являються як
влучні теоретичні обґрунтування естетичних категорій, так і взірцеві
твори мистецтва, котрі втілюють в собі естетичний «смак Античності».
Ідеал калокагатії є вказівкою на методологічну вкоріненість в античній
естетиці єдності етичного (включаючи й релігійне) та естетичного
начал.
Прекрасному як категорії естетики мислителі Античності надавали
належну увагу, обмірковуючи її взаємодію з поняттями блага та
істини. Той таки Платон, як свідчать дослідники його творчості,
підкреслював таку синергію, до того ж пізнавану не стільки чуттями,
скільки розумом: «Філософ… в ієрархічному світі ідей відвів окремий
онтологічний статус самостійній «ідеї прекрасного», що існує поруч із
ідеями добра, блага, істини тощо. Прекрасне проголошується у зв‘язку
з цим як сутнє особливого роду, що доступне винятково розумові,
мисленню і аж ніяк не відчуттям. Тому ми повинні, як вважав Платон,
у прекрасному бачити сам зміст, ідеальну сутність буття, що дається в
чуттєво сприйманій формі» [4, с. 16]. Що ж найдосконаліше
відображає ідею прекрасного, на думку мислителя? Відповідь, як на
наш погляд, демонструє збіжність його релігійного світобачення із
процитованою нами думкою Гарта. Адже для Платона краса
нескінченного космосу – ось найдосконаліше прекрасне. Вся естетика
Платона синергійна – сповнена взаємодії ідей істини і блага, духу і
матерії, краси і доцільності.
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Середньовічна естетика з її тяжінням до очевидного теоцентризму
та догматизації є джерелом для формування специфічного
християнського релігійного мистецтва. Звичайно, що в цей період
розвивається й світське мистецтво та культура, але їхня найвища мета
– наблизити людину до Бога. Ідеали середньовічної естетики вкорінені
в релігійні поняття та категорії. Але життя особи того часу все ж
занурене в синергію сакрального і профанного. Тож не дивно, що
теоцентризм естетики середньовіччя все ж далеко не завжди
позбавлений імпульсів світськості. Т. Ярошовець доволі цікаво
висновує про діалектику сакрального та профанного в традиційній
релігійності: «…Етос як місце, де є можливим божество – духовне,
транцендентне, має свою топографію, топонімію, більше того,
визначені іконографічні риси характеризуються естетичним виміром,
що презентує наявність божества як його феноменологічний образ.
Отже, «етос», «естезис» утворюють ту необхідну й достатню ауру
самоздійснення Абсолюту, яка розгортається в культових реаліях як
літургія, синергетичний обмін натурами, як євхаристія, Боговідкриття,
Богоєднання, Богоспілкування… Людина існує між тварним і Богом, а
як носій сакрального – формує образи, артефакти культури, релігії, що
здійснюють топографію сакрального простору культури» [8, с. 175176]. В руслі цієї думки візьмімо лише до прикладу естетичну
виразність готичного собору. Будь-який зі взірців готичної архітектури
в цілісності всіх модусів його художнього-мистецького оформлення є
яскравим прикладом синергії світських та релігійних мистецьких форм
і образів на шляху витворення особливого феноменологічного
сакрального простору. Навіть овіяні міфами, оспівані в поезії,
літературі та образотворчому мистецтві горгулії, що часто
асоціюються власне із готикою як такою, найвиразніше підкреслюють
цю ідею. Адже горгулії – успадкований з грецької міфології образ
«божої» сили впорядкування хаосу, що очевидно не має ніякого
стосунку до християнського віровчення, зручно вмощуються на стінах
готичних соборів поруч із зображеннями апостолів та святих. Більше
того, вони тут виконують ще суто утилітарну функцію – водостоки.
Тобто естетика готичного собору підпорядковує для загальної
мети – справляти благоговійний вплив на споглядача – взаємодію
мистецьких форм таким чином, що і міфологічні, і філософські смисли
переплітаються тут з релігійно-конфесійними та інтегрують також
свістсько-утилітарну функціональність. Очевидно, що це стає
можливим передусім завдяки майстерності митців, котрі творили ці
шедеври архітектури. Але це також і результат синергії світських і
релігійно-конфесійних інтенцій в їхній свідомості, котра витворювала
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саме такі естетичні форми, як розв‘язання конкретних інженерних чи
художніх завдань.
Саме в образотворчих формах готичних соборів ми так часто
стикаємося із уже згадуваним теріоморфізмом, що виражає прагнення
релігійної свідомості до тієї ж синергії сакрального і профанного,
світського і релігійного. Такий теріоморфізм не тільки розвиває
релігійну рефлексію споглядача, надихає на інтертекстуальне
обміркування біблійних текстів, але й сприяє прозорішому розумінню
віровчення тими вірянами, котрі не настільки концептуально
сприймають основи свої віри, але все ж, як і будь-яка особистість,
володіють естетичним чуттям та можливістю інтерпретації художніх
образів й опредметнення їх у власній релігійній свідомості.
А тому можна дійти до висновку, що естетика середньовіччя
попри чітку теоцентричність не позбавлена імпульсів світського
світобачення в творенні конкретних мистецьких форм, але вони якраз
доволі вдало демонструють потенціал ефективної синергії світського
та релігійного в естетичній царині в контексті розгортання релігійності
як такої.
Очевидно, що культура Відродження тяжіла до секуляризації
мистецтва та естетичної свідомості, до привнесення в естетичне
світобачення світських «форм» та «змістів». Титанізм та гуманізм
Ренесансу в їхніх естетичних конотаціях – тема відома та широко
обговорювана в гуманітарному дискурсі. Відомо також і те, що в цей
час навіть релігійні сюжети збагачуються за рахунок світської
художньої образності. Згадуваний нами теоретик секуляризації
Талкотт Парсонс, аналізуючи тенденції секуляризації релігійної
свідомості європейців якраз особливу увагу приділив естетиці доби
Відродження. Він зазначає про Ренесанс: «Навіть коли сюжети були
релігійними, в них проглядалися нові світські мотиви… Місце
центрального символу в мистецтві італійського Ренесансу посідала
Мадонна з дитиною… На перше місце виходить і навіть уславлюється
людська сім'я й особливо взаємини матері та дитини. Материнство
прагнули зробити загально привабливим, зображуючи Марію
красивою юної жінкою, яка, поза сумнівом, любить своє дитя. Хіба цей
символізм не відображає подальше зрушення християнської свідомості
в напрямку позитивного утвердження правильного, за його мірилами,
світського устрою?» [3, с. 67-68]. Тобто саме в цей час в естетичних
сюжетах світське і релігійне синергійно взаємодіють не на шкоду одне
одному, а задля збагачення та кристалізації прекрасного в
зображуваних смислах. Материнство як цілком природний феномен
збагачується сакральним змістом образу Богоматері, адже як без
Богоматері не можливим був би процес втілення Бога, а отже, й не був
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би дарований Шлях до спасіння людству заради вічного Життя, так і
без звичайної матері чудо життя є неможливим.
І ціла низка інших аспектів звичного побутового життя через
мистецтво Відродження набувають суголосності із сакральними
образами. Вони відображаються (збагачені релігійним змістом) на тлі
того, як релігійні трансцендентні смисли у свою чергу наближаються
до людини через «омирщення» їх світськими мистецькими засобами.
Парсонс чітко вказує: «У широкому розмаїтті інших сфер культурної
діяльності Ренесанс здійснив не тільки диференціацію релігійного і
світського, а й їхню взаємну інтеграцію. Подібно до того, як символ
Мадонни означав велику залученість у «справи земні», більшого
впливу набули нові течії в чернецтві, передусім ордени францисканців
і домініканців, які демонстрували підвищений інтерес до благодійності
й інтелектуальних студій. Наукові праці ренесансних гуманістів і
правознавців мали глибокі філософські, а по суті, й теологічні
підтексти, які стали особливо помітні, коли перші великі досягнення
нової науки привернули до себе увагу і стали потребувати
тлумачення» [3, с. 68]. Такі процеси ефективної синергії світського і
релігійного в естетичній традиції поглиблюються в добу Нового часу,
Просвітництва та Післяпросвітництва. Релігійна тематика та релігійні
сюжети в цей час підкорюються загальноприйнятій традиції
раціоналізації і секуляризації, а релігійне життя трактується через
призму світських потреб та соціальної значущості.
Мистецькі твори того часу просякнуті іронією та сатирою щодо
інституту Церкви та забобонності деяких вірян, заскорузлості у брехні
владних та релігійних сановників, котрі ввійшли в змову на шляху
затуманення свідомості громадян заради їх упокорення. Іншими
словами, релігійна тематика присутня в мистецькій культурі того часу
часто «на супротиві» – як антипод до провідних ідей необхідності
раціоналізації суспільного життя, розвитку науки і технології,
розширення «горизонтів» свідомості громадян тощо. Але саме в такий
спосіб вона в синергії із цими ідеями видозмінює власне релігійність
як таку, адже через конкретні мистецькі твори впливає на свідомість
людей, змушує переосмислити власні релігійні погляди та поведінку.
А тому, впевнено можна твердити, що сучасна секулярна релігійність
витворилася не без впливу тих мистецьких творів, котрі в символічнохудожній манері демонстрували хиби соціального буття релігії.
Наприклад, дослідник Ю. Рижов констатує: «Мистецтво ж більшу
частину своєї історії перебувало в підлеглому становищі щодо релігії.
Тут мається на увазі не стільки власне релігійне мистецтво, що має
культове призначення, скільки тотальність релігійного світовідчуття,
яке підпорядковує собі всі інші аспекти культури. Лише в
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європейській культурі Нового часу визначальна роль у формуванні
світогляду переходить до науки» [5]. Але все ж це не означає, що вся
естетика Нового часу має чітку орієнтацію критичності щодо релігії,
релігійної тематики в її позитивних конотаціях. В цей час продовжує
розвиватися як релігійне мистецтво, так і світська мистецька культура
наснажується релігійною тематикою. Особливо це відчутно в
музичному мистецтві. Не секрет, що творчість Й. С. Баха має істотну
кореляцію з тими віхами його біографії, котрі пов‘язані з церковним
життям, заглибленням у біблійні сюжети, релігійними розмислами, що
стали відомі всьому світові. Композитор, будучи світською людиною,
котра активно працювала на шляху музичного узагальнення всього
попереднього досвіду бароко та класицизму в музиці, придворний
музикант, що імпровізує задля синтезу народних мотивів та
високопрофесійних
музичних
технік,
товариш
багатьох
високопосадовців увесь час пише музику, що виконується в Церквах, а
з певного відрізку власного життєвого шляху стає «церковним
композитором» і зосерджує всю свою увагу в цьому напрямку.
Дослідники вказують: «Творчість Й. С. Баха вражає своїм розмахом,
біблійністю образів і сюжетів. Композитор став широко відомий в
усьому світі, бо ж його твори завжди змушували думати й міркувати.
Слухаючи його композиції, мимоволі поринаєш в них, замислюючись
над глибоким змістом, який лежить в їхній основі. Жанри, до яких
великий маестро звертався протягом усього свого життя, були
найрізноманітніші. Це органна музика, вокально-інструментальна
музика для різних інструментів і для інструментальних ансамблів. І в
усьому відчувається єдине начало – Біблія» [2, с.157-158].
Ще потужніше релігійна тематика дістає відображення в естетиці
ХХ століття. З цього приводу написана величезна кількість
монографічних робіт, дисертацій та статей. Страхи і жахи ХХ ст. не
могли не спонукати митців до нового осмислення релігійних сюжетів.
Особливо в межах світських творів така прорелігійна спрямованість
стає знаково відчутна. Як яскравий приклад тут можна згадати
культуру Срібного віку, її декадентський епатаж, синергійно
поєднаний з релігійною меланхолією. Соціальний протест зодягається
в образи релігійного заклику до віднаходження істини та
справедливості.
Проілюструймо це хоча б аналізом твору Анни Ахматової
«Реквієм». Ця поема – це робота кількох сповнених стражданнями
років, що переживалися поетесою через очікування на розстрільний
вирок для її сина, котрий став жертвою репресій й тиску через
творчість матері та батька. Поема – ода матерям, котрі під стінами
тюрем в тоталітарні часи очікували з надією побачитися зі своїми
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синами або навіть ішли за своїм синами та чоловіками на страту чи у
вигнання. В присвяті поетеса так і пише:
«Де тепер сестриці безталанні
Двох моїх осатанілих літ?
Сніг сибірський, може, їм востаннє
Шелестить з-під місяця й не тане?
Всім їм шлю прощальний свій привіт».
Березень 1940 р.
(переклад В. Золотовітер)
Іншими словами, основна мета твору – висвітлення соціальної
драми, котра стала визначальним емоційним тлом суспільного життя в
Росії на початку ХХ ст., а також демонстрація несправедливості,
трагізму життя людини в умовах тоталітарного правління; усього
спектру переживань матері: любов, страх, відчай, ненависть та надія.
Досягається ця мета шляхом звернення до релігійних образів.
Завершальна частина поеми, котра стосується остаточного вироку має
промовисту назву «Розп‘яття» й епілог:
«Не ридай Мене, Мати,
во гробі зрящи...»
Ахматова через релігійні образи демонструє страждання та
жертовність тих людей, котрих «пожирає» політична машина репресій.
Її поезія просякнута релігійними смислами, котрі слугують емоційним
психологічно-феноменологічним
фоном
для
підсиленням
зображуваних художніх смислів.
Така ефективна синергія світського і релігійного в мистецтві ХХ
ст. з надзвичайною потужністю демонструється в українській
літературі. Українська художня традиція ХХ ст. просякнута
релігійною образністю, котра доволі часто підсилює все той же
соціальний трагізм, котрий наскрізною тематичною лінією проходить
крізь творчість українських митців, що творили в цей період. Як
відомо, українська культурна традиція загалом характеризується
естетико-етичною сентиментальністю, тяжінням до релігійних
конотацій, котрі завше супутньо сприяють розкриттю цілісності образу
чи персонажу. Трагічні випробування, що випали на долю
українського народу в ХХ ст., такі, як імперські поневолення й
пов'язаний з ними визвольний рух, війни, революції, голод,
переслідування поборників української культури тощо, – все це ті
теми, котрі актуалізують не просто звернення до релігійної тематики, а
й синергію художнього образу з образом біблійним, котрий в
семіотико-семантичному плані має чіткі витлумачення та сприяє
потужній емоційній напрузі свідомості і почуттів того, хто сприймає
відповідний твір мистецтва. Християнська етика та християнська
92

ხელისუფლება და საზოგადოება №1 (57) 2021
образність в такий спосіб починає працювати як «світська» спонука до
переосмислення власної морально-етичної і національної ідентичності.
З іншого ж боку – світське мистецтво, що націлене на розкриття таких
колізійних проблем, які мають стосунок до духовності, глибинних
психологічних
переживань,
розгортає
релігійний
дискурс,
розширюючи його межі, сприяючи «живучості» релігійних сюжетів у
свідомості ще більшої кількості людей, котрі через мистецтво
приймають релігійні ідеї. Слушно зазначає літературознавець
В. Антофійчук: «Художні моделі, осмислювані українськими
письменниками, як правило, поєднують найбільш актуальні з погляду
окремої людини та нації загалом онтологічні й ціннісні проблеми, що
набували принципового значення і звучання в різні культурноісторичні періоди буття українського народу. Важлива особливість
переосмислення євангельського матеріалу в літературі цього періоду –
розробка національно-патріотичних ідей. Домінантні напрямки
інтерпретації новозавітних структур виявляються у зверненні до
образу Iсуса Христа як загальнолюдського символу милосердя і
свідомої жертовності, розгляді надзвичайно суперечливих буттєвих і
світоглядних мотивів зради Юди Iскаріота, аналізі творів, у яких
моделюються трагічні
процеси зіткнення язичницьких та
християнських ідеологій і т. ін. Прикметна особливість трактування
матеріалу – підкреслене або завуальоване осучаснення, зумовлене
універсальністю й загальновідомістю євангельських структур,
прагнення осмислити конкретно-національне з погляду всечасового,
загальнолюдського [1, с. 90-91]. Саме з ХХ ст. визначальні концепти
релігійної
свідомості
починають
з
такою
інтенсивністю
обмірковуватися у світських мистецьких творах. Серед цих художніх
мотивів активно, у найрізноманітніших сюжетних та стильових
манерах, актуалізуються митцями базові релігійно-богословські
проблеми, а передусім проблема теодицеї. Ця проблема якраз єднає
теїстичне і антропологічне, а отже, в ній мимоволі фіксуються і грані
осмислення вірянином свого земного буття і свого прагнення до
єднання з небесним.
Отже, в аксіосфері людського буття взірці ефективної синергії
гуманістично-світського
і
сакралізовано-релігійного
можуть
реалізовуватися й активною включеністю спільнот у духовний
саморозвиток та соціально значущу активність через естетичномистецькі обрії уваги до релігійної тематики, а завдяки їй – і до гострих
антропологічних проблем та їхніх сотеріологічних комунікативних
форматів. Саме сьогодення, котре багатьма дослідниками (й нами також)
ідентифікується в контексті релігійного самовизначення як
постсекулярність, постає особливим станом релігійності, коли
93

ხელისუფლება და საზოგადოება №1 (57) 2021
демаркація світського й релігійного є доволі лабільною й узалежненою
цілою низкою як зовнішньо-соціальних, так і внутрішньо-психологічних
чинників. У цих умовах артикулюється надзвичайна важливість
звернення до мистецької сфери як такої, котра доволі показова для
ілюстрації можливостей ефективної синергії світського і релігійного в
контексті світоглядного становлення сучасної культури.
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ს ა ზ ო გ ა დ ო ე ბ ა
ვაჟა შუბითიძე, ოთარ დავითაშვილი
ნოე ჟორდანია ავტორიტარიზმის შესახებ

სტატიაში მოცემულია ნოე ჟორდანიას მოსაზრებები
ავტორიტარიზმის
შესახებ.
ავტორიტტარიზმის
ფორმები,
პრინციპები და ის მიზეზები, რომლებიც ავტორიტარიზმის კრახს
იწვევს.
საკვანძო
სიტყვები:
ავტორიტარიზმი,
ფორმები,
პრინციპები.
1926 წელს ნოე ჟორდანიას ავტორობით პარიზში გამოიცა
წიგნი ―პოლიტიკა―, რომელიც შეიძლება ქართულ ენაზე
გამოქვეყნებულ
ერთ-ერთ
პირველ
პოლიტოლოგიურ
გამოკვლევად ჩაითვალოს. ნაშრომი 19 პარაგრაფისაგან შედგება,
რომელთაგან 6 ავტორიტარიზმის ფორმებს, პრინციპებს,
სოციალურ პოლიტიკასა და მისი დაცემის საკითხებს ეძღვნება.
ნოე ჟორდანიას აზრით, როცა საზოგადოების რომელიმე
ნაწილი ხელთ იგდებს სახელმწიფო სადავეს და იგი იძულებული
არ არის მოპოვებული ძალაუფლება ვინმეს გაუნაწილოს, მაშინ ის
ხდება თვითმპყრობელი, აბსოლუტისტი, შეუზღუდავი. ამ
შემთხვევაში მმართველობა უკომპრომისო და ავტორიტარიულია.
ნოე ჟორდანია ავტორიტარიზმის ორ ფორმას გამოყოფს –
მონარქიულს და ოლიგარქიულს.
მონარქიული ავტორიტარიზმი ნიშნავს ტახტის გარშემო
თავმოყრილი
ჯგუფის
პოლიტიკის
წარმოებას,
მთელი
ძალაუფლების მათ მიერ მითვისებას და ყველა კლასის მათ
ყურმოჭრილ მონებად გადაქცევას - წერს ავტორი(1,16).
იქ, სადაც მეფემ გაბატონებულ კლასთან ბრძოლა მოიგო,
მყარდება მონარქიული ავტორიტარიზმი, ხოლო სადაც წააგო –
კომპრომისული. ნოე ჟორდანიას თანახმად, დასავლეთ ევროპა და
საქართველო მოხვდა მეორე კატეგორიაში, აზია და რუსეთი –
პირველში (1, 17).
ავტორიტარიზმის
ნიშანდობლივი თვისებაა მმართველობა
არა კანონით, არა წინასწარ გამომუშავებული წესებით, არამედ,
―ძალით, ქეიფით, მიმდინარე მიზანშეწონილობით, აქ არავის
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არავითარი გარანტია არ აქვს. არც ქონებრივი, არც პიროვნული.
მოულოდნელი ბრძანება ყველაფერს სჭრის― II, 17).
ნოე ჟორდანია მიუთითებს, რომ ავტორიტარიზმში იცვლება
პიროვნება, წყობილება კი რჩება. აქ სისხლითა და ღალატით ხდება
სასახლის რევოლუციები და შეთქმულებები, გამარჯვებული
აგრძელებს დამარცხებულის პოლიტიკას. ჯგუფის პირდაპირი
მმართველობა იძლევა ოლიგარქიულ ავტორიტარიზმს, ხდება
უზურპაცია – სხვისი უფლებების მიტაცება, წარმართვა, დაჩემება.
ამ სახით ავტორიტარული მმართველობის მეორე ფორმად ნოე
ჟორდანია თვლის ტირანიას, ანუ ტირანულ ოლიგარქიას. მისი
ბუნება და ძირითადი თვისება სრულიად არ განსხვავდება
მონარქიული ავტორიტარიზმისაგან. ამასთან, ორივე ერთნაირად
უარყოფს მესამეს – დემოკრატიას (1, 18).
ძალაუფლების მიტაცება ხალხის დახმარებით ხდება. ნოე
ჟორდანია არისტოტელეს ცნობილ დებულებას (უკიდურესი
დემოკრატია არის ტირანია) იმოწმებს, რომ ტირანია გამოდის
ხალხის გულიდან და მას შეძლებულთ უპირისპირებენ. ტირანთა
უმრავლესობა დემაგოგებისაგან გაჩნდა, მათ ხალხის ნდობა
მმართველთა ცილისწამებით მოიპოვეს.
ამ ახალი ჯგუფის გაბატონება მხოლოდ განსაკუთრებულ
ხანაში, სოციალური ბრძოლის განსაზღვრულ საფეხურზე
შეიძლება. ―როცა ეს ბრძოლა აღწევს უმწვერვალეს სიმაღლეს, წერს ნოე ჟორდანია, - და არყევს. მთელ სახეღმწიფო შენობას, როცა
ძველი მობერებული კანონები კარგავენ მორალურ ძალას, ხოლო.
მათი ამსრულებელნი ავტორიტეტს, დგება რევოლუციური
გარდატეხა, უფლებების გადაცემა ერთი კლასიდან მეორისათვის.
აი ამ კრიტიკულ მომენტით, სარგებლობენ მოხერხებულნი და
გაბედულნი და გამოგორებულ საუნჯეს ეპატრონებიან―(1,19) ეს
არის რევოლუციური მოძრაობით დამყარებული. ტირანია. მაგრამ
არსებობს გარედან შემოტანილი, მოსაზღვრე სახელწიფოს მიერ
ომით თავზე მოხვეული ავტორიტარიზმიდა ტირანია.ასე მოხდა
ასი წლის წინ 1921 წლის თებერვალში, რუსეთის მიერ
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლების
დამხობა და მისი ბოლშევიკური ავტორიტარიზმით შეცვლა.
ნოე ჟორდანია შენიშნავს, რომ ავტორიტარიზმის დასაყრდენი
ხალხია და ორივე― ზემოაღნიშნული დესპოტიის მთავარი
საზრუნავი ძალაუფლების შენარჩუნებაა. ამ მიზნით ორივე
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ერთნაირად ებრძვის ყოველგვარ თავისუფალ ორგანიზაციას,
ხალხისა და მაღალი წრეების დამოუკიდებელ შეკავშირებას. აქ
ერთი მხრით დგას ხელისუფლება და მისი მომხრე ორგანიზაციები
– მის მიერვე შექმნილი და პრივილეგირებული, მეორე მხრით არის
ბრბო, ადამიანთა ჯოგი, უორგანიზაციო, უთაო, უწინამძღვრო. ამ
უღელს ხალხი იტანს და ავტორიტარიზმს
მხარს უმაგრებს
იმიტომ, რომ ეს მის გულს სხვა საშუალებით ინადირებს (1, 20).
მონარქი ხალხის თანაგრძნობას იმით პოულობს, რომ ის დევნის
მაღალი კლასის საუკეთესო. შვილებს, წარჩინებული გვარის კაცთ
და მათ. გასაქანს არ აძლევს. რატომ? – იმიტომ, რომ დესპოტი,
თავის პოლიტიკურ მტერს მხოლოდ იმ წრეში ხედავს, სადაც
გამოდის და შეიძლება გამოვიდეს მისი მაგიერი, ტახტის
პრეტენდენტი. ის მუსრს, ავლებს არისტროკრატიას და ეს ხალხს,
ახარებს. ნოე ჟორდანიას აქ მაგალითად მოჰყავს ივანე მრისხანე,
რომელიც თავის ტერორისტული ორგანიზაციით – ოპრიჩნინა –
გაანადგურა რიურიკის შთამომავალი თავადები, დახოცა ბოიარები
და დაიტაცა მათი ქონება. ის, უშუალოდ დაეყრდნო დაბალი ფენის
ხალხს (1, 21)
ერთი სიტყვით დაასკვნის ნ. ჟორდანია, - ავტორიტარიზმი
იმარჯვებს ხალხის დახმარებით და დესპოტის ნათესავი წრეების
განადგურებით. მონარქი თავის კონკურენტთ ხალხის მტრებად
აცხადებს და მათ იარაღით უსწორდება: „როგორც ხედავთ, – წერს
იგი, - ბოლშევიკების მიერ თავის კონკურენტების –
სოციალისტების დევნა მათი მოგონილი „კი არ არის. ასეთია
ავტორიტარიზმის ბუნება. სხვანაირად მას არ შეუძლია
მმართველობა შეინარჩუნოს― (I, 22).
ავტორიტარიზმი
დევნის
არა
მხოლოდ
სამოქალაქო
არისტოკრატიას, არამედ სასულიეროსაც, თუ მასში ოპოზიციის
მსგავსი შენიშნა. აქაც, ამ სფეროში, ბოლშევიკებს ახალი არაფერი
შეუტანიათ. რელიგიის დევნა ავტორიტარიზმის ბუნებაა. ის არ
ცნობს არავითარ დამოუკიდებელ ორგანიზაციას, არ ინდობს
თვით ღმერთსაც (1, 22).
ტირანიის ავტორიტარიზმს არ აქვს არავითარი კალაპოტი –
წერს ნოე ჟორდანია, - მას არ აჩერებს არც სარწმუნოება, არც ადათჩვეულება,
არც
მეგობრობა,
არც
მოყვარეობა-ნათესაობა,
არავითარი მოსაზრება – გარდა ერთისა – თუ როგორ შეინარჩუნოს
ხელში ჩაგდებული ძალაუფლება. ის
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ბატონობს
მხოლოდ
თავისი
საკუთარი
სოციალური
პოლიტიკით, რომლითაც ხალხს იმხრობს და მორჩილებაში
ყოლიობს. ტირანიის სოციალური პოლიტიკა, - ნოე ჟორდანიას
აზრით, - ასეთია: ―მაღალი დაამდაბლე, წინ წაწეული უკან დააქანე,
გაზრდილი დაამოკლე, ადამიანი გაათანაბრე დაბალ დონეზე
მექანიკურათ,
ძალით,
სისხლითა
და
სასჯელით.
აი
ავტორიტარული მმართველობის მთავარი ფარხმალი. აქ
საზოგადოება და თითოეული მისი წევრი მიკრულია დაბალ
საფეხურზე: არავის არ აქვს უფლება წელში გაიმართოს, მაღალ
საფეხურზე ავიდეს და სხვებიც თან გაიყოლიოს. ასეთი თავხედი
მაშინვე ისჯება ქონების ჩამორთმევით, დაჭერით, სიკვდილით. აქ
ხდება მდიდართა გაღარიბება, ღარიბთა გაღატაკება, ღატაკთა
ბრბოდ, გადაქცევა და მისი პრივილეგიებით აღჭურვა. აი ეს
უფროსთა განადგურება უხარიათ უმცროსთ: ქონების განიავებას
ბრბო აღტაცებაში მოჰყავს. შეძლებულთა დავარდნა შეუძლოთ
ასიამოვნებს― (1, 24).
ყოველივე ზემოთქმულის საილუსტრაციოდ, ნოე ჟორდანიას
მოაქვს მაგალითები სპარტის დიქტატორ ნაბისის, ათენის
ოცდაათი ტირანის, სირაკუზის მმართველის, კორინთოს ტირან
პერიანდრესა და სხვათა ნამოქმედარის შესახებ და ასკვნის, რომ
ავტორიტარიზმის სოციალური პოლიტიკა მთელი ქონების კერძო
პირისთვის წართმევასა და თავის ხელში დაგროვებაში
მდგომარეობს: ―ერთი სიტყვით, მდიდარი მთავრობა და ღარიბი
მცხოვრები – ძირითადი სოციალური პრინციპია ყოველ ნაირი
ავტორიტარიზმის, განსაკუთრებით კი - უზურპატორულის. ის
იძულ ებულია თავისი ბატონობა მუდამ ამაგროს, მუდამ
მომხრეები ეძიოს, მუდამ დამარცხების შიშში და კანკალში იყოს.
დარიგებული ქონება საკმაო აღარ არის, საჭიროა ახალ-ახალი
ხალხის მოსყიდვა ფულით, თანამდებობით, შეძლებით. რაკი
სიღარიბე მძვინვარებს, გასაყიდი ხალხი ბევრია. ზოგი პოლიციაში
შედის,
ზოგი
ჯაშუშობს,
ზოგი
ხალხში
დადის
და
პროპაგანდისტობს, ზოგი სწერს, საქმე ბევრია ხელისუფლების
სადღეგრძელოთ― (1,25).
ნოე ჟორდანია მიუთითებს, რომ ყველა ავტორიტარიზმის
ბუნება ერთნაირია – არის ის ანტიკური, იტალიის შუა
საუკუნეების თუ თანამედროვე ბოლშევიკური. ავტორიტარიზმს
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აქვს საკუთარი სახელმძღვანელო პრინციპი, რომელიც არ იცვლება
არავითარ გარემოებაში და არანაირ საზოგადოებაში.
რით ამართლებს დესპოტი თავის ავტორიტარიზმს? –
ერთადერთი დასაბუთებით - ამას მოითხოვს საერთო ინტერესები,
სახელმწიფო
მოსაზრებაო,
ამბობს
ის.
ამდენად,
ავტორიტარიზმისთვის არსებობს ორი მორალი – მმართველისა
და კერძო პირის. კანონი ბოჭავს მხოლოდ უკანასკნელს, პირველი
კი მის მაღლა დგას და მასზე მბრძანებლობს (1, 27).
(ამასთან დაკავშირებით არ შეიძლება არ გავიხსენოთ
მონტესკიეს დიდებული მოსაზრება: ხელმწიფის ზნეობას ისეთივე
წვლილი შეაქვს თავისუფლებაში, როგორც კანონებს: ხელმწიფეს,
ისევე, როგორც კანონებს, შეუძლია ადამიანები ცხოველებად
აქციოს, ცხოველები კი – ადამიანებად: თუ მას უყვარს
თავისუფალი სულები, ეყოლება ქვეშევრდომები, თუ მდაბალი
სულის ადამიანები მოსწონს, მონები ეყოლება. თუ სურს
მმართველობის დიდ ხელოვნებას დაეუფლოს, უნდა დაიახლოვოს
პატიოსნება და ქველობა, უნდა მოუწოდოს ქვეშევრდომთ პირადი
ღირსებისაკენ. ხანდახან შეუძლია ნიჭიერ ადამიანებზეც შეაჩეროს
თავისი მზერა. არ უნდა ეშინოდეს თავისი მეტოქეებისა – ეგრეთ
წოდებული ღირსეული ადამიანებისა. იგი მათი თანასწორია,
თუკი შეიყვარებს მათ. მან გული უნდა დაიპყროს, გონება კი არ
დაატყვევოს... ხალხი ისე მცირე ყურადღებას ითხოვს, რომ
სამართლიანი იქნება თუ იგი ამ ყურადღებას მიაპყრობს).
შემდეგ
ნოე
ჟორდანია
მიმოიხილავს
მაკიაველის
შეხედულებებს და მის ნაშრომს ―მთავარი―. ნოე ჟორდანია
მაკიაველიზმში მხოლოდ უარყოფითს ხედავს, ცალმხრივად
აფასებს მას და თვლის, რომ ის ―სამიდღემჩიო, უცვლელი
ფარხმალია ყველა ჯურის მტარვალთა, ვინც უნდა იყვნენ ისინი―
(1, 30). მაგრამ, რამდენად აღწევენ ისინი მიზანს და ხანგრძლივია
თუ არა მათი ბატონობა? ნოე ჟორდანია მიუთითებს, რომ
ხანგრძლივი არის მონარქიული ავტორიტარიზმი, რომელიც
ხშირად ათასწლობით მძვინვარებს, იცვლის დინასტიებს,
პიროვნებებს, მაგრამ რეჟიმი შეურყევლად რჩება. ამ მისი
ხანგრძლივობის შედეგია არა მარტო წყობილების, არამედ თვით
სახელმწიფოს ერის და საზოგადოების დარღვევა (I, 30). ავტორის
აზრით, ―არც ერთი სახელმწიფო არ ინგრევა ისე ძირბუდიანად და
მოულოდნელად, როგორც ავტორიტარული.
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ამის მიზეზია შემდეგი: ავტორიტარული მმართველობა ისე
აგლახებს და აძაბუნებს ყველა კლასს, მთელ ერს, რომ ბოლოს და
ბოლოს მას აღარ რჩება უნარი თავის დაცვის და სახელმწიფოს
გამაგრების. ასეთი ქვეყანა უკვე გამოფიტულია სასიცოცხლო
ძალებისაგან და საკმარისია ერთი უბრალო ფათერაკი, რომ მთელი
ეს უზარმაზარი მრისხანე შენობა თავდაყირა დატრიალდეს:
ეგვიპტე სპარსეთი, ბაბილონი, ბოლოს რომი უბრალო ურდოებმა
დაანგრიეს―(I,31).
საბოლოოდ ნოე ჟორდანია დაასკვნის, რომ ―ყოველგან
ტირანული დესპოტია ეცემოდა აჯანყებით, შეთქმულებით,
გარედან დახმარებით, უცხო დემოკრატიის მფარველობით და
ჩარევით... ასეთივე ბოლო მოელის ყველა თანამედროვე ტირანიას
– ბოლშევიკურს, ფაშისტურს, და მათ ამყოლ-დამყოლთ―(I,33). ნოე
ჟორდანიას ეს პროგნოზი მთელი სისრულით ახდა. სსრ კავშირის
დაშლამ ქართველთა მრავალი თაობის ჩუმი ოცნება რეალობად
აქცია – საქართველომ დამოუკიდებლობა აღიდგინა, თუმცა
რეალურ დამოუკიდებლობამდე ჯერ კიდევ ბევრი სირთულის
დაძლევა
დაგვჭირდება.
ამ
გზაზე
ხალხმა
საკუთარი
ავტორიტარებიც(მაგ.მიხეილ სააკაშვილის მმართველობა)უნდა
მოიშოროს და დემოკრატიის რეალურ მმართველობას უნდა
შეუდგეს საფუძვლიანად.
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Юрий Линник
Идеология общества в работе Г. Меркузе „„Одномерный человек‟‟
В статье проанализирована идеология общества в работе
немецкого и американского философа та социолога Герберта
Маркузе. Его работа написана более 50 лет назад, до сиг пор
остается актуальной, особенно в ХХI веке, в котором прогресс,
развитие науки и техники, а вместе с ним и человечество отошло на
второй план, уступивши массовой культуре, развлечениям и
активному их ''употреблению''.
Ключевые слова: общество, ''общество употребления'', массовая
культура, технический прогресс, критическое мышление.
Актуальность исследования. Книга Г. Маркузе ''Одномерный
человек'' об прошлом, сегодняшнем и будущим, об развитии
промышленности, технологическом прогрессе, которое смогло
перевернуть жизнь миллионов людей конце ХІХ – начале ХХ века.
Даже в информационно насыщенном ХХІ веке, книга не теряет свою
актуальность.
С развитием технологий, машин обществу удалось избавится от
детского труда, нарушения прав личности и необходимости работать
круглые сутки напролѐт. Техника взяла на себя возможность
вырабатывать достаточно продукции, а вмешательство человека в эту
работу оставалась минимальной. Но стремительный прогресс только
усугубил положение человека и привел до трагических реалий. С
появлением радио и телевидения, миллионы людей слушали
идентичную информацию, запоминали одинаковые посылы. Тем
самым, каждый терял свою индивидуальность, свое Я и ставал
запрограммированной машиной для определенных действий. Такое
действия на сегодня производит реклама, фильмы, а особенно,
новости, которые формируют наше ежедневное мировоззрение и мы
стаѐм инструментом в руках элиты, управляющая нами, для
удовлетворения своих целей.
Цель и задания исследования. Целью исследования есть
проанализировать идеологию индустриального общества в работе Г.
Маркузе ‗‗Одномерный человек‘‘. Согласно цели исследования, можно
сформулировать задания: изучить сущность общества, его
положительные и отрицательные стороны в работе Г. Маркузе
''Одномерный человек''; проанализовать актуальность его идей в ХХI
веке, на основе этого выделить проблемы современного общества.
Выклад основного материала. Герберт Маркузе – один из,
наверное, интереснейших философов ХХ века, а его книга
«Одномерный человек» – это исследование не только одномерности
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общества, а й сознание человека, которое этим обществом
контролируется.
Человек рождается и воспитывается в обществе, формируется его
мировоззрение, взгляды на жизнь, на события в ней и, в той же мере,
он теряет свою индивидуальность под влиянием технического
прогресса и новых технологий. А чем быстрее развивается техника,
тем быстрее уровень свободы понижается [5]. В мире возрастает
господство человека над человеком, возникают войны, массовое
уничтожение людей, атомные бомбы – все это результат развитие
науки и техники.
Казалось бы, технологический прогресс должен подарить свободу
действий, освобождения человека от некой роботы, которую взяла на
себя техника, но это стало причиной еще большее заточения. Философ
считает, что развитое индустриальное общество благодаря науке и
технике, полностью поглотило и растворило, человека в системе мира.
Современная индустриализация достигла парадоксального
эффекта: усугубила рабство при полном отсутствии у раба сознания
собственного рабства. Капитализм создал такие экономические
условия, в котором рабочий не думает про смену социальной
структуры, а все активнее включается в ''общество потребления'' [2,
c.27]. Об революции и избавления от рабства не может быть и речи,
единственной заботой массы есть совершенствование системы
потребления. Человек теряет критическое мышление, теряет любую
возможность
этому
противостоять,
а
только
занимается
употреблением всего, что приготовило ему общество. Возможно,
человек не готов к быстроте технического прогресса? Хотя, именно он,
есть
создателем
информационного
поля,
техники
и
автоматизированных машин. Может быть, создавая объекты для
улучшения жизни, он сам себя уничтожает, отдаляет себя от
первозданной природы.
Под влиянием индустриального общества человек теряет свою
оппозиционность, такой человек перестает бороться, он не протестует,
не ищет выхода: отчуждение вошло в его привычки, тип поведения и
мышления, стало вторым ''Я''.
Ведущие силы индустриального общества заинтересованы в
стабилизации и развитии системы, то как власть удержать им все
сложнее и сложнее. И возникает потребность в непосредственном
воздействие на сознание масс, в создание новых материальных и
духовных благ, с целью отвлечения народа борьбы за свои права.
Социальный контроль препятствует человеку вернуть свою
индивидуальность. Первым элементом контроля есть удовлетворения
потребностей человека, покупка часто не нужных вещей для него
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(например, iPhone последней модели, стереосистема, кухонное
оборудование). Теперь человек с года в год ждет выпуска новой
версии, новой модели, этим самим заглушает свою потребность. Вы
только посмотрите, сколько людей в магазине в первый день продажи
iPhone в США. Вторым элементом оказывается – телевидение, радио,
печать. Информация правильно отобрана и позволяет манипулировать
человеком, а отсутствия критического мышления делает его
исследуемым кроликом в руках Системы и ретранслятором для других
[3, c.54]. И третьим элементом социального контроля являются новые
приемы, которые заставляют отождествлять себя с обществом,
формируются оппозиционные настроения к иным структурам.
Интересно, что формирования одномерного человека, возможно,
не только в капитализме, а й социализме. В нем возможно
умиротворительное существование, но не оно далеко от
умиротворительного общества, в котором отсутствует не только
эксплуатация, а й дисциплина вообще. То есть человек вольный,
насколько он свободен, и никто ничего ему не регулирует.
Г. Маркузе не отрицает, что есть два основных класса: правящий
класс и пролетариат, но техническое развитие изменило их
социальные функции. Рабочий класс крепко интегрирован в общество.
И тут с ним случились некоторые изменения: в индустриальном мире
рабочий теряет свою самостоятельность и политическую значимость, и
сливается с остальными социальными группами. В связи с
технологическим прогрессом доля рабочего класса падает, его работу
занимает техника, автоматизированные машины. Изменения,
происходящие в характере труда и средствах производства, меняют
сознание и поведение рабочего класса, в конечном итоге, происходит
интеграция рабочего класса с индустриальной системой, и тогда он
теряет свою проположность рабочему классу и становится послушным
слугой индустриальному обществу [4, c.280].
Одномерное мышление, обладающее человеком, несет в себе
сильный иммунитет, ни вирусы, ни инфекции ему не страшны.
Одномерный человек воспринимает мир через призму своего
ограниченного опыта и в силу своей возможности, данной сверху.
Технический прогресс разрушает социальное в человеке, влияет на
профессиональную сферу обитания – обирает ''необходимые''
профессии, умения и установки і даже индивидуальные потребности и
стремления.
Модель одномерного мышления возникает по мере того, как
продукты прогресс становится доступными для новых социальных
классов.
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Для спасения одномерности, Г. Маркузе выкладывает некий план.
Сущность его заключается в сформировании некой рациональности,
которая была отличием существующего порядка и рвала его изнутри.
Путь к рациональности лежит в силе воображения и фантазии, они до
сиг пор хранят память, где человек изображает свою целость и
индивидуальность с природой [1, c.224].
ХХІ век – период высоких технологий, ценности знаний,
информации, эра интернета. Очень мало людей встречается,
разговаривает и развликается на улице, вся коммуникация проиходит
онлайн в соцсетях, мессенжерах, разнообразных устройствах. Уже не
увидишь искренних эмоций, улыбок, а только лайки и разные значки.
Информационная эра превратила людей в роботов, а жизнь - в простое
сущесвование; а телевидение – сделало людей более конфликтнымы,
они стали врагами. Очень часто можна наблюдать, что соседей на
одной улице, можеш и не знать. Люди стали опозиционимы до себя, до
других и жизни в целом.
Заключение. Таким образом, мы видим, что Г. Маркузе в работе
―Одномерный человек‖ изобразил технический прогресс, с одной
стороны и человека с другой. К счастью, автор видит выход из
сложившейся
ситуации
–
это
возвращение
к
природе,
индивидуальности человека. В связи с этой ситуацией, он обязан найти
самого себя, обрести собственную индивидуальность, человечность и
любовь к окружающему миру, научится критическому мышлению,
когда его жизнь будет радостная и счастливая.
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მამუკა მარღიშვილი
თვითმმართველობა საბჭოთა ხელისუფლების დროს

საბჭოთა რუსეთის მიერ, 1921 წელს საქართველოს
რესპუბლიკის ოკუპაციის შემდეგ, დემოკრატიული რესპუბლიკის
ახლად ჩამოყალიბებული დემოკრატიული პრინციპების დაცვით
შექმნილი თვითმმართველობებმა არსებობა შეწყვიტა, შედეგად
ოკუპაციითა და რეპრესიებით ჩამოყალიბდა ახალი საბჭოთა
მმართველობის სისტემა, მისი საქმიანობის მთავარ პრინციპს
პარტიული მმართველობის შემოღება წარმოადგენდა, რომელიც
ერთპიროვნულად განაგებდა და მართავდა, საბჭოთა კავშირის
კომუნისტური პარტია, რის შედეგადაც ჩამოყალიბდა მანამდე
არსებული
დემოკრატიული
მმართველობის
სტილისგან
განსხვავებული საბჭოთა სისტება, ყველა რაიონსა და
ადმინისტრაციულ ერთეულებში თავიანთი წარმომადგენელი
ყავდა სადაც გადაწყვეტილებებს იღებდნენ საბჭოთა კანონებისა და
პრინციპების სრული დაცვით, საბჭოები და მათი აღმასრულებელი
კომიტეტები პარტიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების
შემსრულებლები იყვნენ და მათი ფუნქცია ნომინაული გახლდათ,
დღის წესრიგისა და ძირითად პოლიტიკას კომუნისტური პარტია
ატარებდა.
საკვანძო სიტყვები: საბჭოთა ხელისუფლება, მმართველობა,
თვითმმართველობა, დემოკრატიული რესპუბლიკა, ოკუპაცია,
კომუნისტური პარტია.
რუსეთის
იმპერიისგან
გათავისუფლებულმა
და
დამოუკიდებლობა მოპოვებულმა საქართველოს რესპუბლიკამ
1918-1921 წლებში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს რეფორმად
მიიჩნევდა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული
მოდელის შემუშავებას, რომელიც ითვალისწინებდა რუსეთის
იმპერიის მმართველობის დროს შემოღებული მართვის სისტემის
შეცვლას, სამწუხაროდ საბჭოთა რუსეთის ანექსიის გამო,
საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკის 1918-1921 წლებში
დაწყებული რეფორმა ბოლომდე ვერ იქნა განხორციელებული და
პრაქტიკულად ადგილობრივი თვითმმართველობები გაუგებარი
სისტემისა და უფუნქციო ინსტიტუტად გადაიქცა, რის გამოც
საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ საქართველოს
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დემოკრატიული ინსტიტუტების ფორმირება და ადაპტირება
კომუნისტური მმართველობისთვის თითქმის შეუძლებელი იყო,
ამიტომ საბჭოთა ხელისუფლებამ პრაქტიკულად თითქმის ერთი
ერთზე გადმოიღო იმჟამიმნდელ რუსეთის საბჭოთა ფედერაციაში
არსებული თვითმმართველობის სისტემა.
ამ დროისთვის საბჭოთა რუსეთში მმართველობის ფორმად
ჩამოყალიბებული იყო საბჭოები, ,,მუშათა დებუტატების
საბჭოები, რუსეთის მუშათა კლასის არჩევითი პოლიტიკური
ორგანიზაციები, რომლებიც აღმოცენდნენ 1905-1907 წლების
რევოლუციის
მსვლელობაში
საგაფიცვო
მოძრაობის
ხელმძღვანელობის მიზნით―. ამიტომ საბჭოთა ხელისუფლებამ
საბაზისო პრინციპად ადგილზე საბჭოები მიიჩნია, როგორც
სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სისტემის ერთიანობა,
შესაბამისად, სწორედ ეს პრინციპი დაედო საფუძვლად საბჭოთა
საქართველოს
თვითმმართველობის
ჩამოყალიბებას.
სოციალისტური რეფორმების გატარების შედეგად ,,საქართველოს
სსრ შემადგენლობაში ჩამოყალიბებული იქნა სამი ავტონომია:
აფხაზეთის ასსრ, აჭარის ასსრ, და სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური
ოლქი, დანარჩენი ტერიტორიები დაყოფილი იქნა 51 რაიონად, 3
საქალაქო დაქვემდებარების ტერიტორიად და 9 რესპუბლიკურ
დაქვემდებარების ქალაქად.
ზოგადად დაშვებული იყო ხელისუფლების ადგილობრივი
ორგანოების დამოუკიდებლობა და ინიციატივები, ამასთან ყველა
რგოლის საბჭოებში დეპუტატები უშუალოდ მოსახლეობის მიერ
ირჩეოდა პირდაპირი ფარული არჩევნების გზით, ეს კი ქმნიდა
ისეთ გარეგნულ ფორმას, რომ ქვეყნის მართვის საქმეში ხალხის
ფართო მასები იყო ჩართული, მაგალითად; 1985 წლის
საქართველოს სსრ სტატისტიკური მონაცემებით, რომლის
მიხედვითაც საქართველოდან 1984 წელს საბჭოთა კავშირის
უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი იყო 73 საქართველოს მოქალაქე,
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი იყო 440,
აფხაზეთისა და აჭარის ასსრ-დან 250 მოქალაქე, ხოლო საოლქო,
საქალაქო, სადაბო და სასოფლო საბჭოებში 1985 წელს არჩევნების
გზით, არჩეულ იქნა 48550 დეპუტატი
სტრუქტურულად ადგილობრივი საბჭოები შემდეგნაირად
იყო განაწილებული: არჩეული დეპუტატებიდან იქმნებოდა
სასოფლო, სადაბო, საქალაქო და რაიონული საბჭოები, რომლებიც
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შემდეგ ქმნიდნენ აღმასრულებელი ორგანოს კომიტეტებს, სესიაზე
აგრეთვე ირჩევდნენ თავმჯდომარეებს, მდივნებს, თავმჯდომარის
მოადგილეებს, აღმასრულებელი კომიტეტის განყოფილების
გამგეებს, ამავე სესიებზე დეპუტატებისგან იქმნებოდა კომისიებიც
დარგებისა და მიმართულების მიხედვით, ხოლო კომისიების მიერ
სესიებზე
მიღებულ
გადაწყვეტილებებს
ხელს
აწერდნენ
აღმასკომის თავმჯდომარე და მდივანი. თვითმმართველი
საბჭოების ვადა პერიოდულად იცვლეობდა ორიდან ხუთი წლის
ვადებში, საბჭოები სესიაზე განიხილავდნენ ადგილობრივი
თვითმმართველი რეგიონის ეკონომიკური და სოციალური
განვითარების გეგმებს, ბიუჯეტს, სამშენებლო, კეთილმოწყობის,
ინფრასტრუქტურული და საყოფაცხოვრებო მნიშვნელობის
საკითხებს, თვითმმართველი ორგანოების ანუ ადგილობრივი
საბჭოების დამოუკიდებლობა იყო ფორმალური, რადგან
დემოკრატიული
ცენტრალიზმის
პირობებში
ზემდგომი
ორგანოების გადაწყვეტილება სავალდებულო იყო ქვემდგომი ანუ
რეგიონალური
თვითმმართველი
საბჭოებისადმი,
ამასთან
ზემდგომ ორგანოებს უფლება ჰქონდათ მათი გადაწყვეტილებების
გაუქმება
ან
შეცვლა,
ასევე
ქვედა
დონის
საბჭოები
ანგარიშვალდებულნი იყვნენ ზედა დონის საბჭოებთან და
კონტროლქვემდებარე პოზიციაში იყვნენ მათთან. ამას ემატებოდა
ისიც,
რომ
როგორც
ზემდგომის,
ასევე
ქვემდგომის
ზედამხედველობას და კონტროლს აწარმოებდნენ პარტიული
ორგანიზაციები, პარტიული კომიტეტები, რაიკომები, რომელთა
ყურადღება ორიენტირებული იყო საბჭოების საქმიანობაში
პარტიის პოლიტიკის გატარებაზე, შესაბამისად, საბჭოებში, მათ
შორის თვითმმართველ საბჭოებში კადრების ანუ დეპუტატების
შერჩევა-არჩევის
პროცესს
წარმართავდა
ცენტრალური
კომუნისტური პარტია. ამრიგად, მთლიანობაში ეს ყველაფერი
ფორმალურს ხდიდა საბჭოების როლს და მის დამოუკიდებელ
საქმიანობას საბჭოთა საქართველოს მმართველობის პერიოდში.
ლიტერატურა
References:
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(1918-1921), Tbilisi, 2019;
3. qarTuli sabWoTa enciklopedia., me-8 tomi, Tbilisi, 1984;
4. saqarTvelos ssr respublikuri daqvemdebarebis qalaqebisa da
administraciuli raionebis cnobari., ―mecniereba’’ Tbilisi 1974;
5. Грузия в цифрах в 1986 году., ― Caбчота Cakapтвeло’’, Тбилиси,
1987;
რეცენზენტი: დავით შამოევი, საჯარო მმართველობის დოქტორი.
Mamuka Margishvili
Self-government during Soviet Union
Summary
After the occupation of Georgia by Soviet Russia in 1921, Selfgovernments created according to the new principles of a democratic
republic ceased to exist.As a result, the new Soviet system of government
was formed through occupation and repression, and the main principle of its
activity was the introduction of party rule. Which was solely ruled by the
Communist Party of the Soviet Union, resulting in the formation of a Soviet
system different from the pre-existing style of democratic governance.
They had their representatives in all districts and administrative units,
where decisions were made in full compliance with Soviet laws and
principles, The executors of the decisions made by the party were the
councils and their executive committees and the main policy was carried out
by the Communist Party.
Keywords: soviet government, government, self-government, democratic
republic, occupation, communist party.
Reviewer: David Shamoev, Doctor of Public Administration.
Мамука Маргишвили
Самоуправление при советской власти
Резюме
После оккупации Грузии Советской Россией в 1921
г.Самоуправления, созданные в соответствии с принципами
демократической республики, перестали существовать.В результате
новая советская система правления была сформирована посредством
оккупации и репрессий, и основным принципом ее деятельности было
введение партийного правления. Которым единолично управляла
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Коммунистическая партия Советского Союза, что привело к
формированию
советской
системы,
отличной
от
ранее
существовавшего стиля демократического правления.
У них были свои представители во всех районах и
административных единицах, где решения принимались в полном
соответствии с советскими законами и принципами. Исполнителями
решений, принятых партией, были советы и их исполкомы, а основная
политика проводилась Коммунистической партией.
Ключевые слова: советское правительство, правительство,
самоуправление,
демократическая
республика,
оккупация,
коммунистическая партия.
Рецензент: Давид Шамоев, Доктор Публичного Управления.
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მაია ჩქვანავა, თამარ ჯაფოშვილი
ფრაზული ტექსტების ეკვივალენტობა ოთარ ჭილაძის
რომანის ,,გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა― რუსულ თარგმანში

სტატიაში საუბარია ოთარ ჭილაძის რომანის „გზაზე ერთი
კაცი მიდიოდა― ელიზბარ ანანიაშვილის მიერ შესრულებულ
რუსულ თარგმანზე. განხილულია პარემიათა მცირე ნაწილის
თარგმანთა
ეკვივალენტობა
ზოგადად
მთარგმნელობითი
პრინციპების მიხედვით.
საკვანძო სიტყვები: ფრაზული ტექსტები, ეკვივალენტობა,
პარემია, ოთარ ჭილაძე, ფრაზეოლოგიზმები, ანდაზები.
მხატვრული ტექსტი არის შემოქმედებითი პროცესის ნაყოფი,
რომელიც მკითხველს აწვდის ფაქტობრივ, ემოციურ-შთაგონებით
თუ კონცეპტუალურ ინფორმაციას. იგი ასახავს სამყაროს ენობრივ
და ნაციონალურ სურათს როგორც თავად ავტორისას, ასევე იმ
ენისა და ქვეყნისას, რომელზეც იგი მეტყველებს. ნებისმიერ
კულტურაში
ტექსტი
მრავალფუნქციურია,
ის
შეიძლება
უკავშირდებოდეს
ფანტასტიკურ,
პოლიტიკურ,
მორალურ,
ფილოსოფიურ თემებს, აქედან გამომდინარე, გარკვეულწილად,
მას სოციალური დატვირთვა აქვს. თანამედროვე ქართული პროზა
მრავალფეროვანია როგორც იდეურ-თემატურად, ისე ენობრივი
თვალსაზრისითაც. ამ მხრივ გამორჩეულია ოთარ ჭილაძის
შემოქმედება, რომელიც ზოგადსაკაცობრიო იდეებთან ერთად
ავტორის ტკივილსა და უდიდეს სიყვარულს იტევს. სწორედ
ამიტომ იგი მრავალ ენაზე თარგმნეს. მას უკვე დიდი ხანია იცნობს
ინგლისურენოვანი, გერმანულენოვანი, ფრანგულენოვანი და
რუსულენოვანი მკითხველი.
რომანი „გზაზე ერთი კაცი
მიდიოდა― გასული საუკუნის მიწურულს ინგლისურად პირველად
თარგმნა
ინგლისელმა მეცნიერმა და მწერალმა დონალდ
რეიფილდმა, რომლის აზრით, ოთარ ჭილაძე მსოფლიო
მნიშვნელობის მწერალია.
საყურადღებოა ელიზბარ ანანიაშვილის მიერ შესრულებული
ჭილაძის რომანის რუსული თარგმანი. რადგან მთარგმნელი
ქართველია, შესაბამისად, მისთვის რთული არ უნდა იყოს
ავტორისეული ჩანაფიქრისა და ემოციების უფრო მეტი სიზუსტით
გადმოცემა. სამწუხაროდ, თარგმანში ზოგან ენა გაუბრალოებულია
114

ხელისუფლება და საზოგადოება №1 (57) 2021
და მოკლებულია მხატვრულობას. მიუხედავად ნაკლისა, თარგმანს
დადებითი მხარეებიც აქვს. ზოგი მხატვრული შესიტყვება თუ
ფრაზეოლოგიზმი კარგადაა შერჩეული.
უპირველეს
ყოვლისა,
საინტერესოა
პროტაგონისტთა
სახელების თარგმნა. თითოეული პერსონაჟის სახელი შერქმეულია
გმირის
ცხოვრების
წესის,
ქმედებებიდან
გამომდინარე.
გავიხსენოთ გ. წიბახაშვილის ცნობილი მოსაზრება, რომელიც
საკმაოდ
დამაჯერებელია:
,,თუ
,,მოლაპარაკე―
სახელის
მფლობელი ლიტერატურული გმირია, ხოლო თვით სახელი მისი
ძირითადი დამახასიათებელი ნიშანია, ასეთი სახელი უნდა
ითარგმნოს. ასე მიუდგა მთარგმნელი ა. სულაკაურის ცნობილ
ზღაპარ ,,სალამურას თავგადასავალს― (მიდი მოადე - Бей Нежалей,
ბუერა - Одуванчик, სირბილა - Бегун, კვანტი დაუდე - Подножка
და სხვა...)
ასეთ შემთხვევაში საკამათო შეიძლება გახდეს
თარგმანის დონე, ხარისხი და არა პრინციპი. მიდგომა
მართებულია - ,,მოლაპარაკე― სახელი თარგმანშიც უნდა
ლაპარაკობდეს― (2, გვ.78). ასეა ჭილაძის ამ რომანშიც. თოთოეული
გმირის სახელს განსაკუთრებული შინაარსობრივი დატვირთვა
აქვს, რადგან ის ან პერსონაჟის დამახასიათებელ ნიშანს აღნიშნავს,
ან მითოსური გმირის პროტოტიპია. მაგალითად, ერთ-ერთ
პერსონაჟს ბედია ჰქვია, რადგან სწორედ ის აღმოჩნდა ქვეყნის
ბედისა და უბედობის, ქვეყნის მაჯისცემის მაყურადებელი. ბახას
ბახუსიდან გამომდინარე ჰქვია ეს სახელი, რადგან ის მეღვინეა და
ხალხს ათრობს. ასეთივეა სახელები: ოყაჯადო, ზიარა, უხეირო,
კამა, ქალუკა, კუსა, ქარისა და სხვა. ისინი რუსულ თარგმანში
პირდაპირ არის გადატანილი, ამიტომ ადვილად შესაძლებელია,
რომ
სახელებს, რომლებსაც უდიდესი დატვირთვა აქვს
ნაწარმოებში, რუსულენოვანი მკითხველისთვის დაეკარგოს
განსაკუთრებულობა. ამის გამო კი მკითხველი ვერც ჩაწვდეს
ავტორის მნიშვნელოვან ჩანაფიქრს.
რაც შეეხება ფრაზული ტექსტების თარგმანს, განვიხილავთ
ზოგიერთ მათგანს. ნაწარმოები დახუნძლულია მხატვრული
ხერხებით. ფიგურალურ გამოთქმებსა და ფრაზეოლოგიზმებს,
ანდაზებს, ანდაზურ თქმებს, შეგონებებს, აფორიზმებსა და
ბრძნულ გამონათქვამებს თვლა არა აქვს. ეპითეტები, მეტაფორები,
შედარებები, ჰიპერბოლები და სხვა ტროპები წამლეკავი
ნიაღვარივით მოედინება რომანის ყოველ გვერდზე. სრულიად
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წარმოუდგენელია ყველა მათგანის განხილვა თარგმანში. ამიტომ
გავაანალიზებთ მხოლოდ პარემიათა ნაწილის თარგმანებს.
ნაწარმოებში გვხვდება ფრაზეოლოგიზმებისა და სხვა
ფიგურალურ გამოთქმათა ისეთი თარგმანები, რომელთათვისაც
შერჩეულია არა რუსული ეკვივალენტები, არამედ მხოლოდ
შინაარსითაა გადმოცემული. მაგალითად, ქართულ ტექსტში
წერია: „ასეთი ბიჭი მართლა არამია მაგათთვისო― (წყარო 2,გვ.13) «Что это за нелюди, да они вовсе недостойны такого прекрасного
мальчика» (წყარო 3, გვ.9). ფრაზეოლოგიზმი „არამია მაგათთვისო―
გადმოცემულია უბრალო სიტყვით недостойны. საინტერესოა
აგრეთვე
ბერძნების
მიმართ
გამოყენებული
ფრთიანი
გამონათქვამი: „ერთ ცხვარს შემოგიგდებენ და მთელ ფარას
მოგთხოვენო― (წყარო 2,გვ.19). ესეც პირდაპირაა გადმოტანილი
რუსულ თარგმანში: „Знаю я этих греков, подкинут тебе одного
барана, а потом потребуют взамен целую отару― (წყარო 3,გვ. 13).
ასევე, შეგონება: „ნათქვამია, ქებას ნახვა სჯობიაო― (წყარო2,გვ.3)
შინაარსობრივადაა გადმოცემული: Сказано: лучше разок взглянуть,
чем дивиться понаслышке (წყარო 3,გვ.6). ქართულში გვაქვს ამ
გამონათქვამის ბევრი სინონიმი. მაგალითად, „ნახული სჯობს
ნათქვამსო―; „თავის თვალით ნახული სჯობიაო― და სხვა.
რუსულშიც შეიძლებოდა ეკვივალენტის მოძებნა, გამოდგებოდა
თუნდაც ცნობილი გამონათქვამი свой глаз – алмаз. როგორც გ.
წიბახაშვილი წერს: ,,ფრაზეოლოგიური გამოთქმა ტექსტის
უნიკალური, განუმეორებელი სამკაულია. მისი დაკარგვა ან
დამახინჯება თარგმანში იოლია, შენარჩუნება კი - ძნელი. ცოდნა
და გემოვნებაა საჭირო. თარგმანის ავკარგიანობის შეფასება უნდა
ხდებოდეს არა მხოლოდ სუბიექტური ,,მომწონს―- ,,არ მომწონს―
პრინციპით, არამედ ენის სიმდიდრის გათვალისწინებით, მისი
კანონებისა და სტილისტიკის ღრმა ცოდნითა და დახვეწილი
გემოვნებით― (2,გვ.75).
არის ისეთი მაგალითები, როცა ქართული ანდაზებისთვისაც
არ არის დაძებნილი ეკვივალენტები და ნათარგმნია მხოლოდ
შინაარსობრივად. ანდაზა - ჯერ გაუშვებენ მელასაო და მერე
დაუწყებენ სტვენასაო (წყარო 2,გვ.31) ასეა გადატანილი რუსულად:
Сказано: что пользы жалеть, отпустив лисицу, - надо было сразу
спохватиться...(წყარო 3,გვ.22) ასევე, ანდაზა „დარდს მოგცემ დარდს დაგავიწყებო― (წყარო 2,გვ.342) რუსულად ჩვეულებრივი
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წინადადებითაა ნათარგმნი: Сказано: новое горе придѐт – старого
позабудешь (წყარო 3, გვ.239). ამ შემთხვევაშიც რუსულ ანდაზურ
ფონდში
უამრავი
ეკვივალენტის
მოძებნა
შეიძლებოდა,
მაგალითად, Пришла беда — жди и другой; Одна беда не угасла,
другая загорелась. ცნობილი ქართული ანდაზა „ცოდვა გამხელილი
სჯობს― (წყარო 2,გვ.61) უბრალო ფრაზითაა გადატანილი: Сказать
по правде... (წყარო 3,გვ.43). ქართულში გვაქვს აგრეთვე ამ ანდაზის
სხვა ვარიანტიც: „ცოდვა გამჟღავნებული სჯობიაო―. რუსულში
მთარგმნელს შეეძლო
მოეძებნა უამრავი ასეთივე ცნობილი
ეკვივალენტი, თუნდაც Повинную голову меч не сечѐт ან
სინონიმური
признание – половина исправления. თარგმანში
გვხვდება
ისეთი
შემთხვევაც,
როცა
ქართულ
ანდაზას
ეკვივალენტად მთარგმნელმა არა ანდაზა, არამედ რუსული
ფიგურალური გამონათქვამი შეურჩია. ფრაზული ტექსტების
თარგმნისას ასეთი რამ დასაშვებია იმ შემთხვევაში, თუკი
თარგმანის ენაში არ მოიძებნა დედანში არსებული ფრაზული
ტექსტის ზუსტი ეკვივალენტი. მაგალითად, ოდნავ სახეცვლილი
ქართული ანდაზა „იქნებ ჩიტი ბდღვნადაც არ ღირდესო― (წყარო
2,გვ.107) ასეა ნათარგმნი: Может, и пачкать-то руки о них не стоит
(წყარო 3,გვ.75). არადა, ანდაზას „ჩიტი ბდღვნად არა ღირსო―
რუსულში შეიძლება მოეძებნოს რამდენიმე, მინიმუმ ორი
ეკვივალენტი მაინც: ცნობილი игра не стоит свеч ან სინონიმური
овчинка выделки не стоит.
ცნობილია, რომ ანდაზა სიტუაციის ნიშანია. მისი ერთ-ერთი
მთავარი თვისება ისაა, რომ იგი მთქმელმა სიტუაციას შეუხამოს.
რომანის ერთ ეპიზოდში პერსონაჟი მომზადებული ქათმის
დაჭრას აპირებს. იმის შესატყვისად, რომ ქათამი ბედს ვერ გაექცა
და ის დაკლეს, ავტორი გმირის პირით ცნობილ ანდაზას
წარმოთქვამს: „სადაც არის ბედი შენი, იქ მიგიყვანს ფეხი შენიო―
(წყარო 1,გვ.505). ვფიქრობთ, მთარგმნელმა სწორედ სიტუაციის
გათვალისწინებით მოიყვანა ლექსის გარითმული პწკარი: «Птица,
птица, не уйдѐшь, на тебя наточен нож» (წყარო 3,გვ.352).
მიუხედავად ამისა, ალბათ უკეთესი იყო, რუსულ ენაში არსებული
ანდაზური ეკვივალენტები გამოეყენებინა. მაგალითად: чему быть,
тому не миновать; кому что на роду написано; от судьбы не уйдѐшь;
что будет, то будет, того не минуешь და მრავალი სხვა.
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მთარგმნელი ხშირად იყენებს სიტყვებს как говорится, сказано,
რითაც იგი ცდილობს შექმნას ანდაზის ან რომელიმე სხვა პარემიის
იმიტაცია სათარგმნ ენაზე. თუკი სიტყვას „ნათქვამია― (Сказано)
წინ დავუწერთ წინადადებებს, მაშინ ნებისმიერ ფრაზას
გავასაღებთ პარემიად.
ნაწარმოებში ხშირად გვხვდება ანდაზის ან რომელიმე სხვა
პარემიის პერიფრაზირებული ვარიანტი. ასეთ შემთხვევებში
მთარგმნელი მათ პირდაპირ სიტყვა სიტყვით თარგმნის, ანუ
იყენებს ბუკვალურ თარგმანს, მაგალითად: ჩვენს ბედიას
ზურგწამხდარი ვირივით კაჭკაჭი მოლანდებიაო (წყარო 2,გვ.14)
...нашему Бедии вечно мерещатся беды и напасти, как ослу с
ободранной спиной – сорочий клюв (წყარო 3,გვ.9); ...უნაკვერჩხლო
ცეცხლი, რომელზედაც არც მწვადი იწვის და არც შამფური (წყარო
1,გვ.510) ...годный только на то, чтобы, по пословице, не сжечь ни
шашлыка, ни вертела (წყარო 3,გვ.367); ჩემს შვილებს ზოგს ვირის
გვერდი რომ შეხვდა ცოლად, ზოგს კი ძაღლის ყბაო (წყარო 2,გვ.57)
моим сыновьям достались в жѐны кому ослиный бок, а кому собачья
челюсть (წყარო 3,გვ.40);
თეთრი სახედარი სხვა სახედრებს არ
უყვართ, სულ იმის შიშში არიან, ჩვენმა პატრონმა ახლა ამაზე არ
მოგვდოს შარი, თქვენც რატომ არა ხართ თეთრებიო (წყარო
1,გვ.502) белого мула не любят другие мулы, они боятся, как бы
хозяин не стал придираться к ним: почему, мол, вы-то не белые?
(წყარო 3,გვ.350) „...ახლა ნასწავლი დაკვრა საიქიოს თუ
გამოადგებოდა―
(წყარო1,გვ.510)
ესაა
ცნობილი
ანდაზის
პერიფრაზი: „ბერიკაცი რომ ჩონგურს ისწავლის, საიქიოს
დაუკრავსო―. რუსულად ნათარგმნია ჩვეულებრივ, მხოლოდ
შინაარსობრივად: ...теперь уже это пригодится только на том свете
(წყარო 3,გვ.367) „ტყუილად კი არ უთქვამთ, თავის დროზე
დალეული შხამიც კი ტკბილიაო. კუსამ კი დაივიწყა, შამფურს
დაუწყო თლა, თუმცა წერო ცაზე მიფრინავდა― (წყარო 2,გვ.343)
პირველი წინადადება შეგონებაა, მეორე კი ცნობილი ანდაზის
პერიფრაზია: „ზეცას წერო მიფრინავდა, ძირსა თლიდნენ
შამფურებსა―. მთარგმნელმა აქაც კალკირების მეთოდი გამოიყენა:
Недаром сказано, что и яд сладок, если выпить его своевременно. А
Куса забыл об этом, он стал строгать прут для вертела, хотя цапля
была ещѐ высоко в небе (წყარო 3,გვ.239-240). არადა, მას შეეძლო ამ
ანდაზის რუსული ეკვივალენტის პერიფრაზი გამოეყენებინა:
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Лучше синица в руках, чем журавль в небе. რუსულ ანდაზურ
ფონდში მრავლადაა ასევე სინონიმური ანდაზებიც: не дели шкуру
неубитого медведя; не говори гоп, пока не перескочишь და სხვა.
საინტერესოა კიდევ ერთი ანდაზის პერიფრაზი: „მართალია,
მგელს გადაურჩა, მაგრამ ცოტას მორჩა მგლისფერ ძაღლს
თვითონვე ჩაუვარდა ხახაში― (წყარო 2,გვ.343) მთარგმნელმა აქაც
კალკირებას მიმართა: Как говорится, от волка ушѐл, да чуть не
попал свирепому псу на зубы. (წყარო 3,გვ.240) ამ ანდაზის
ეკვივალენტი რუსულში ასეთია: от волка ушѐл – на медведя напал.
არის აგრეთვე სინონიმური ცნობილი ანდაზები: из огня да в воду;
из огня да в полымя; От беды бежал, да на другую напал და
უამრავი სხვაც. ქართულშიც გვაქვს ცნობილი სინონიმური ანდაზა
„ვაის გავეყარე, უის შევეყარეო―. ერთ ეპიზოდში მოცემულია
ერთდროულად სამი პერიფრაზირებული ანდაზა: „ფარნაოზს იმ
დათვივით მოსდიოდა, ტყეს რომ გაბუტვოდა, ტყემ კი ამ ამბისა
არაფერი იცოდა. ფარნაოზი დაშინებული ძაღლივით ბუჩქებს
უყეფდა, რძით დათუთქულივით დოს უბერავდა...― (წყარო
2,გვ.247) პირველი პერიფრაზი ამ ანდაზისაა: „დათვი ტყეს
გაებუტა და ტყემ ამის შესახებ არაფერი იცოდა―. რუსულ ანდაზურ
ლექსიკონებში ეს ანდაზა შემოთავაზებულია, როგორც სომხური:
«медведь на лес обиделся, а лес и знать не знает» (ინტერნ. 2,3).
მეორე პერიფრაზი ქართული ანდაზისაა: „დაშინებულმა ძაღლმა
ცხრა წელიწადი ხეს უყეფაო―. რუსულ ენაში ამ ანდაზის
ეკვივალენტია «пуганная ворона куста боится», მაგრამ მათ
ლექსიკონებში მოყვანილია ასევე სინონიმური ოსური ანდაზა: «со
страху собака и на пень лает» (ინტერნ. 2,3). მესამე პერიფრაზი
ქართული ანდაზისაა: „ფაფით პირდამწვარი დოსაც სულს
უბერავდაო―, რომლის რუსული ეკვივალენტია «обжѐгшийся на
молоке дует на воду». მთარგმნელმა ასეთი პერიფრაზები
შემოგვთავაზა: Фарнаоз был похож на того медведя, который
поссорился с лесом, только лес об этом ничего не знал. Фарнаоз был
как собака, что с перепугу лает на кусты, он дул на воду, обжѐгшись
на молоке... (წყარო 3,გვ.168). როგორც ვხედავთ, ზუსტი
პერიფრაზი მხოლოდ მესამე ანდაზისაა გამოყენებული. პირველ
ორ შემთხვევაში მან ისევ კალკირებას მიმართა და ამიტომ
პერიფრაზირება შეცვლილია.
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გიორგი წიბახაშვილის აზრით, გამოთქმის კალკირება
მართებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მთარგმნელ ენას არ
გააჩნია დედნის შესაფერისი ხატოვანი გამოთქმა და ამავე დროს
კალკი არ ეწინააღმდეგება ამ ენის ნორმებს. დედნის ერთ
ეპიზოდში თავმოყრილია ერთდროულად რამდენიმე ანდაზა.
მთარგმნელი გვთავაზობს ყველა მათგანის კალკირებას - სიტყვა
სიტყვით თარგმნას: „ყვავმა ზღვის იქითაც შავი კვერცხი დადოო,
კოდალა სულ აკაკუნებს, მაგრამ მისი გაკეთებული ხარატულები
არავის უნახავსო, ვის პურს ჭამ, ხმალიც იმისი უნდა მოიქნიოო,
არა მჯერა, რომ ჭრიჭინამ კვერცხი დადოს არწივისო... თევზი
ბალახის მოსაძოვად ნაპირისკენ რომ წამოვა, გათავებულია მისი
საქმე, აუცილებლად მებადურის წერა გახდებაო― (წყარო 1,გვ.504).
რუსული თარგმანი ასეთია: «Ворона и за морем снесла чѐрное яйцо;
дятел всѐ стучит, стучит, а срублѐнного им дома никто не видал; чей
хлеб ты ешь, за того и меч обнажай; не вылупится орлѐнок из яичка
стрекозы; ... коли рыба поплывѐт к берегу, чтобы попастись на траве,
- кончено еѐ дело , наверняка попадѐт к рыбаку в сеть» (წყარო
3,გვ351). აქაც შეიძლებოდა რამდენიმე ეკვივალენტის მოძებნა.
მაგალითად, Ворона и за море летала, да вороной и вернулась; Чей
хлеб ем, того и вем; Чей хлеб ем, того и песенку пою...
ზოგიერთ შემთხვევაში, ნათარგმნი სცილდება რომანის
განსაკუთრებულ, ორიგინალურ ბუნებას, თხრობის სტილსა და
მანერას, რომელიც განაპირობებს რომანის მაღალმხატვრულობას.
ასეთ დროს თარგმანი აკნინებს დედნის ღირსებას. მთარგმნელი
ფრაზული ტექსტების ეკვივალენტების ნაცვლად იყენებს ხალხურ
წეს-ჩვეულებებსაც, მაგალითად: „მამამისს, როგორც იტყვიან,
ლოგინი გაუახლებია...― (წყარო 2,გვ.13) მისი თარგმანი ასეთია:
Царственный родитель мальчика, как говорится, обновил своѐ
ложе... (წყარო 3,გვ. 8) დედანში მწერალი ამ წინადადებით
გადმოგვცემს, რომ მამამ ხელახლა იქორწინა, ანუ „ლოგინი
გააახლა―. ამ ფრაზეოლოგიზმის ზუსტად თარგმნით რუსულში
ვერ ვიღებთ შესატყვის ეკვივალენტს. „обновил своѐ ложе―
რუსული ჩვეულების თანახმად სულაც არ ნიშნავს ახალი ცოლის
შერთვას. ძველად, როცა ლეიბები თივით, ჩალითა და ფუჩეჩით
იტენებოდა, ეს ფრაზა გამოიყენებოდა იმის აღსანიშნავად, რომ
ლეიბებში ცვლიდნენ შიგთავსს და ძველ ჩალას წვავდნენ, რადგან
ის ბევრ დაავადებას იწვევდა. ასევე ხალხური ჩვეულებიდანაა
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აღებული
ცნობილი ქართული ფრაზეოლოგიზმის თარგმანი:
„ძაღლი მიგაკვდეს სულშიო― (წყარო 2,გვ.343). აქ მთარგმნელმა
გამოიყენა რუსული ფრაზეოლოგიზმი «Осиновый кол тебе в
могилу» (წყარო 3,გვ.240), რომელიც ცოტა შეცვლილია.
სინამდვილეში რუსული ფრაზეოლოგიზმია Кол тебе осиновый на
том свете.
ძველად რუსეთში ამ გამონათქვამს წყევლად
იყენებდნენ დიდი შუღლისას მოწინააღმდეგის მისამართით. ასევე
თვითონ осиновый кол - ნეკერჩხლის მარგილი, გამოიყენებოდა
თვითმკვლელი ან, უფრო იშვიათად, სიკვდილით დასჯილი
ადამიანების საფლავზე დასარჭობად. ნეკერჩხლის მარგილს,
აგრეთვე ძველი რუსული ჩვეულებით, არჭობდნენ კუდიანი
ქალების საფლავზე, რომ ისინი იქიდან ვეღარ ამოსულიყვნენ.
ძველ რუსეთში სწამდათ, რომ ведьма боится осины (კუდიანს
ნეკერჩხლის ეშინია), რადგან ამ ხეს მიეწერებოდა უწმინდური
სულის განდევნის თვისება (ინტერნ.1). ამიტომ, ამ შემთხვევაში,
რუსული ფრაზეოლოგიზმი
«Осиновый кол тебе в могилу»
ქართულის ეკვივალენტად არ გამოდგება. უფრო მისაღები
იქნებოდა «не прими тебя земля». რუსულში ასევე არის
ფრაზეოლოგიზმი вбить осиновый кол, რომელიც ყველაზე მეტად
შეეფერება ქართულ ვარიანტს, რადგან ჩვენს ფრაზეოლოგიურ
ფონდში მისი ეკვივალენტია „წირვის გამოყვანა―, „ანდერძის აგება―.
აღსანიშნავია, რომ ფრაზეოლოგიზმები სიტყვის შინაარსს
ექსპრესიულობას, განსაკუთრებულ ემოციას სძენს. ძალიან
რთულია ფრაზეოლოგიზმის სხვა ენაზე გადატანა, მან არ უნდა
დაკარგოს ეროვნული ბუნება. მაგალითად, დედანში არის ასეთი
წინადადება:
„სანამ
კოპწია
ქალის
უყურადღებობით
განაწყენებული გოლიათი გუდანაბადს აიკრავდა...― (წყარო 1,გვ.12)
რუსული თარგმანი ასეთია: пока обиженный невниманием
кокетливой девушки исполин не собрал свои пожитки...(წყარო
3,გვ.6) ამ შემთხვევაში ქართულ ფრაზეოლოგიზმს „გუდანაბადს
აიკრავდა― შერჩეული აქვს შესაფერისი ეკვივალენტი собрал свои
пожитки. რუსებს სინონიმური გამონათქვამიც აქვთ - собрал свои
манатки. ასევე კარგადაა შერჩეული მეტაფორა: „ქარისა ისეთი ხის
ანაჭერი გახლდათ,..― (წყარო 2,გვ.37); რუსული თარგმანი - Кариса
была вылеплена из особой глины (წყარო 3,გვ.26). გვხვდება ისეთი
მაგალითიც, როცა დედნის ანდაზის ზუსტი ეკვივალენტია
დაძებნილი. „მგლებში მაცხოვრებელმა ყმუილი უნდა იცოდეს―
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(წყარო 1,გვ.503) С волками жить – по-волчьи выть (წყარო 3,გვ.350).
საინტერესოა ასევე ერთი ქართული ფრაზის თარგმანი: „იცოდა, იმ
შობელძაღლმაო― (წყარო 2,გვ.109). რუსული ვარიანტი ასეთია:
Знал, старый хрыч, знал (წყარო 3,გვ.76). მიუხედავად იმისა, რომ
სიტყვა „შობელძაღლი― რუსულად ზუსტად არ ნიშნავს старый
хрыч-ს (ეს გამოთქმა ქართულად ითარგმნება, როგორც
„ბებრუხანა―), ვთვლით, რომ ფრაზა კარგად გამოხატავს დედნის
აზრს.
როგორც ვხედავთ, მხატვრული თარგმანი რთული ფენომენია,
ასევე ურთულესია პარემიათა თარგმნის პროცესი. ამიტომაც
აღნიშნავდა დ. ფანჯიკიძე, რომ თარგმანი ამბივალენტურია, ანუ
იგი არის ორი სხვადასხვა კულტურის შერწყმის პროცესი, „ორი
სტრუქტურის სინთეზი, სადაც უცხო და მშობლიური ერთ
მხატვრულ თვისებრიობადაა ქცეული― (3,გვ.62). ოთარ ჭილაძის
რომანებს საკმაოდ მომზადებული მკითხველი სჭირდება,
რომელიც ბოლომდე ჩასწვდება ავტორის ჩანაფიქრს და შეძლებს
შეიცნოს ის ღირებულებები, ღირსებები, რაც რეალურად გააჩნია
მას. სწორედ ამიტომაა აუცილებელი თარგმანშიც იგრძნობოდეს
დედნის სული.
ლიტერატურული წყაროები:
1. oTar WilaZe, gzaze erTi kaci midioda, Tb. „arete―, 2006
2. oTar WilaZe, gzaze erTi kaci midioda, Tb. „arete―, 2018
3. Отар Чиладзе, Шѐл по дороге человек, перевод Э. Ананиашвили,
Тбилиси, «Мерани», 1985
literatura:
1. qarTuli andazebi da xatovani sityva-Tqmani (T. saxokias redaqciiT),
Tb. 1979
2. g. wibaxaSvili, Targmanis Teoriisa da praqtikis sakiTxebi; 2000w.
3. d. fanjikiZe, Targmanis axali Teoriebi da stilis ekvivalentobis
problema,Tb. 1995
4. Пословицы и поговорки русского народа (из сборника Даля), М.
1987
internetresursebi:
1.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%
D0%B0
2. https://rus-proverbs-dict.slovaronline.com/
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პრაქტიკა
ხათუნა იარღანაშვილი
პოლიტიკისა და მედიის ურთიერთგავლენის მნიშვნელობა
დემოკრატიისთვის

საზოგადოებასთან ურთიერთობის ერთ-ერთ დამხმარე რგოლს
წარმოადგენს მედია, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს
ხელისუფლების
მხრიდან
გაკეთებული
განცხადებების
საზოგადებამდე მიტანის თვალსაზრისით. მედია უნდა იყოს
დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი, ობიექტურად უნდა
აშუქებდეს მის მიერ მოპოვებულ ინფორმაციას. ადგილი არ უნდა
ჰქონდეს ინფორმაციის დამახინჯებას.
მედიის მთავარი როლი საზოგადოებისთვის ობიექტური
ინფორმაციის მიწოდებაა, თავის მხრივ კომუნიკაცია ეფექტიანი
რომ იყოს აუცილებელია უკუკავშირი საზოგადოების მხრიდანაც,
მედია
ვალდებულია
საზოგადოების
გულისტკივილი,
პრობლემები მიიტანოს ხელისუფლებამდე, რათა შესაძლებელი
იყოს აღნიშნული ხარვეზების აღმოფხვრა.
საჯარო
დაწესებულებები
ვალდებული
უნდა
იყოს,
გამოაქვეყნონ
მნიშვნელოვანი
ინფორმაცია.
ინფორმაციის
თავისუფლება უფრო მეტს გულისხმობს, ვიდრე საჯარო
დაწესებულების მიერ ინფორმაციის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაა.
კერძოდ,
საჯარო
დაწესებულებამ
უნდა
უზრუნველყოს
მნიშვნელოვანი და ხალხისთვის საინტერესო დოკუმენტების
გამოქვეყნება და ფართოდ
გავრცელება. ამ ყოველივეს
განხორციელებაში კი მედია ასრულებს შუამავლის როლს
საზოგადოებასა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის, რადგან
პოლიტიკური ინფორმაცია საზოგადოებამდე მედიის საშუალებით
მიდის. განსაკუთრებით აქტიურია ამ მხრივ სატელევიზიო მედია.
საკვანძო სიტყვები: მედია; პოლიტიკა; საზოგადოებასთან
ურთიერთობა;
ინფორმაციის
თავისუფლება;
საჯარო
დაწესებულებები; დემოკრატიული სახელმწიფო.
დემოკრატიულ სახელმწიფოში ინფორმაციის თავისუფლება
ერთ-ერთი ძირითადი უფლებათაგანია.
ხოლო ღიაობის
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პრაქტიკაში დანერგვა დემოკრატიული ხელისუფლების ერთერთი პრიორიტეტი უნდა იყოს.
ნებისმიერ სახელმწიფო ლიდერს, მმართველს ზუსტად უნდა
ესმოდეს, რომ ინფორმაციის თავისუფლებაზეა დამოკიდებული
თუ როგორ წარიმართება სახელმწიფოსა და მოქალაქეებს შორის
ურთიერთობა,. საზოგადოებასთან ურთიერთობის ერთ-ერთ
დამხმარე რგოლს წარმოადგენს მედია, რომელიც მნიშვნელოვან
როლს თამაშობს ხელისუფლების მხრიდან გაკეთებული
განცხადებების საზოგადებამდე მიტანის თვალსაზრისით. მედია
უნდა იყოს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი, ობიექტურად
უნდა აშუქებდეს მის მიერ მოპოვებულ ინფორმაციას.
ინფორმაციის
გამჭვირვალობა,
ხელმისაწვდომობა
და
ობიექტურობა სამართლებრივი, დემოკრატიული სახელმწიფოს
ამოსავალ პრინციპს წარმოადგენს, რომელსაც იცავს უამრავი
საერთაშორისო კონვენცია თუ
ხელშეკრულება, სწორედ
საზოგადოების ინფორმირებულობა განსაზღვრავს სახელმწიფოში
მოქალაქეების უფლებას და თავისუფლებას, აირჩიონ მათთვის
სასურველი კანდიდატი.
მედიის როლი უმნიშვნელოვანესია საზოგადოების ჯანსაღი
განვითარებისთვის, როდესაც დამოუკიდებელ და სამართლიან
მედიასთან გვაქვს საქმე, იმ სახელმწიფოს დამოუკიდებლობაზეც
და რაც მთავარია დემოკრატიაზეც შესაძლოა ჰქონდეს პრეტენზია.
რაც შეეხება პოლიტიკას, იგი თანამედროვე ცხოვრების თანამდევი
პროცესია, რომელიც ნებისმიერ ეპოქაში ინარჩუნებს აქტუალობას
და საზოგადოების სხვადასხვა ფენების ინტერესის სფეროს
მიეკუთვნება. პოლიტიკისა და პოლიტიკური პარტიების მთავარ
მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენს მედია (საინფორმაციო
გამოშვებები,
პოლიტიკური
თოქ-შოუები),
რომლის
საშუალებითაც საზოგადოება ყოველდღიურად იგებს ახალ
ინფორმაციას.
ტელემაუწყებლები
მნიშვნელოვანი
აქტორები
არიან
წინასაარჩევნო პერიოდში, რადგან ძირითადად მათ სარედაქციო
პოლიტიკაზეა დამოკიდებული თუ რა ფორმით და როგორ
მიიღებენ საარჩევნო კანდიდატების შესახებ ინფორმაციას
ამომრჩევლები სამწუხაროდ, უნდა ითქვას, რომ დღეს ქართული
მედია არც თუ ისე დაბალანსებული და ობიექტურია, უფრო
მეტიც, შესაძლოა იკვეთებოდეს
პოლარიზაციაც. ეს პირველ
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რიგში ეწინააღმდეგება დემოკრატიულ პრინციპებს და ხელს
უშლის ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას.
მედია საკმაოდ დიდ როლს ასრულებს საზოგადოების
პოლიტიკურ ცხოვრებაში,ის გავლენას ახდენს პოლიტიკურ დღის
წესრიგზე
და
ასევე
მნიშვნელოვანი
წვლილი
შეაქვს
პლურალისტული
საზოგადოებისა
და
სახელმწიფოს
მშენებლობაში.
მედია ,როგორც პოლიტიკური პროცესების მნიშვნელოვანი
ინსტიტუტი, განსაკუთრებით დიდ ძალას იძენს მაშინ, როდესაც
ის ერწყმის პოლიტიკურ სფეროს. აღსანიშნავია,რომ თანამდროვე
პოლიტოლოგიაში მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები ხშირად
მოიხსენიებიან ისეთი აღმატებული ტიტულებით, როგორებიცაა „დიდი არბიტრი―, „მეოთხე ხელისუფლება‖ და ა.შ.. რწმენა
იმისა,რომ ტელევიზიები ყოვლისშემძლენი არიან იმდენად დიდია
,რომ ხშირად პოლიტიკური მოღვაწეები თვლიან,
რომ ვინც
აკონტროლებს ტელემედიას ის აკონტროლებს მთელ ქვეყანას.
შესაძლოა
ითქვას,რომ დღეს ქართული მედია გარემო
პოლარიზებულია.საზოგადოებაში
ის
მიიჩნევა
,როგორც
პოლიტიკური იარაღი პოლიტიკოსების ხელში.მნიშვნელოვანი
მედია საშუალებების მფლობელები და ხელმძღვანელები
ჩვეულებრივი
მოქალაქეებისათვის
ასოცირდებიან
ან
ხელისუფლებასთან ან ოპოზიციასთან. სწორედ ამის გამო,
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მოსახლეობა მედიის
აქტიური მომხმარებელია, ნდობა მედია საშუალებების მიმართ
საკმაოდ დაბალია.
პოლიტიკური დღის წესრიგის ჩამოყალიბებაში მედიის როლი
საკმაოდ დიდია, რადგან სწორედ ის განსაზღვრავს, თუ რომელი
ინფრომაცია როდის და რა სახით უნდა გავიდეს ეთერში და
ხელმისაწვდომი გახდეს საზოგადოების ფართო წრისთვის.
მედიის
საინფორმაციო
ფუნქცია
არის
ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი პოლიტიკურ საზოგადოებრივი ფუნქცია, რომლის
მეშვეობითაც, მასმედია ახდენს საზოგადოების ფართო წრეების
ჩაბმას პოლიტიკურ განხილვებში. შესაბამისად, ეს არის მედიის
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომელიც
გულისხმობს
მოქალაქეებისა
და
ხელისუფლებისთვის
მნიშვნელოვან მოვლენების შესახებ, ინფორმაციის მიღებასა და
გავრცელებას.
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რაც შეეხება მედიის
საგანმანათლებლო ფუნქციას - იმის
მიხედვით, თუ რამდენად თანმიმდევრულად გადასცემენ
მასობრივი
საინფორმაციო
საშუალებები
პოლიტიკის
აქტორებისთვის საჭირო ინფორმაციას - მოცულობითი და
შინაარსობრივი
თვალსაზრისით,
მთლიანად
არის
დამოკიდებული ამ უკანასკნელთა სამომავლო საქმიანობის
კვალიფიკაცია. რა თქმა უნდა, მედიას არ ძალუძს ყველა
პოლიტიკური უნარ-ჩვევების სიღრმისეული და სისტემური
შემეცნების უზრუნველყოფა. თუმცა, მედიის საგანმანათლებლო
ფუნქცია
გულისხმობს
ადამიანის
პოლიტიკური
მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებას, განავითარებს პიროვნების
შემეცნებით და შეფასებით უნარებს.
მედიის საგანმანათლებლო ფუნქცია მჭიდროდ უკავშირდება
მის სოციალიზაციის ფუნქციასაც და, არსებითად, გადაიზრდება ამ
უკანასკნელ მიმართულებაში. პოლიტიკური სოციალიზაცია კი
გულისხმობს
ადამიანის
მიერ
პოლიტიკური
ნორმების,
ფასეულობების და ქცევის სანიმუშო წესების შემეცნებას; ხელს
უწყობს
პიროვნების
შერწყმას
სოციუმთან.
მედიის
საგანმანათლებლო ფუნქციის საფუძველზე შეძენილი ცოდნით,
საჯარო სივრცეში გადაცემული ინფორმაციით, მოქალაქეებს
უყალიბდებათ საკუთარი აზრი საკანონმდებლო ორგანოს,
მთავრობისა თუ სასამართლო ხელისუფლების, აგრეთვე სხვა
პოლიტიკური ინსტიტუტების საქმიანობის შესახებ.
დასკვნა
ხელისუფლებამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს
მოქალაქეებთან თავისი პოლიტიკის ღიად და გულწრფელად
კომუნიკაციას, რათა ისინი უფლებამოსილი გახადოს და
ამასთანავე მათი ნდობა მოიპოვოს. ამ მხრივ ახალი
ტექნოლოგიების და ინოვაციების გამოყენება მეტად გამოსადეგია,
აძლევს რა ხალხს ინფორმაციაზე უფრო იოლ წვდომას და
უზრუნველყოფს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათ
ჩართულობას.
პოსტსოციალისტური ტრანსფორმაციის პროცესში მყოფი
საქართველო კვლავ დგას მრავალი გამოწვევის წინაშე,
რომლებიც
სასამართლო
სისტემის
განვითარებას,
მართლმსაჯულების
ხელმისაწვდომობას,
ეფექტიან
ადგილობრივ მმართველობას, გენდერული თანასწორობის
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მიღწევას, მედიის თავისუფლებასა და ადამიანის უფლებების
დაცვას უკავშირდება. დემოკრატიული გარდაქმნების გზაზე
საქართველომ
უნდა
გააძლიეროს
დემოკრატიული
ინსტიტუტები და გაზარდოს ხელისუფლების ყველა შტოს
გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება.
ამომრჩეველთა
სრულფასოვანი
ინფორმირებისთვის
მნიშვნელოვანია
მედიამ
უზრუნველყოს
წყაროების
მრავალფეროვნება, რათა აუდიტორიას საკითხის მრავალმხრივი
პერსპექტივა მიაწოდოს. გაშუქებისას გასათვალისწინებელია
ოპოზიციური
სპექტრის
მრავალფეროვნება
და
მათი
არაერთგვაროვანი პერსპექტივა. ერთი ოპოზიციური პარტიის
პოზიციის მთელ ოპოზიციაზე განზოგადება შეცდომაში შემყვანი
შეიძლება იყოს, თუ საკითხი მხოლოდ ერთ კონკრეტულ პარტიას
არ შეეხება და განსახილველი თემისადმი ოპოზიციურ სპექტრშიც
განსხვავებული მიდგომები არსებობს.
ტელემაუწყებლები
მნიშვნელოვანი
აქტორები
არიან
წინასაარჩევნო პერიოდში, რადგან ძირითადად მათ სარედაქციო
პოლიტიკაზეა დამოკიდებული თუ რა ფორმით და როგორ
მიიღებენ საარჩევნო კანდიდატების შესახებ ინფორმაციას
ამომრჩევლები.
შესაძლოა ითქვას, რომ
გაიზარდლილია
მაუწყებელთა
პოლარიზაცია
‐
ტელესივრცე
გახდა
ორპოლუსიანი. 2012, 2016 და 2020 წლის
წინასაარჩევნო
პერიოდზე მონიტირინგმა ნათლად აჩვენა, რომ ამ ხნის მანძილზე
მათი უმრავლესობის სარედაქციო პოლიტიკა განსხვავებული
მიმართულებით ყალიბდებოდა და მკაფიოდ იკვეთებოდა ორი
პოლუსი
‐
ხელისუფლებისა
და
ოპოზიციის
სასარგებლოდ.მაუწყებლთა ერთი ნაწილი
ხელისუფლების
სასარგებლოდ იყო მიკერძოებული, მეორე კი ‐ ოპოზიციისადმი.
მედიის პოლარიზაცია პირველ რიგში დემოკრატიული
სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესს უშლის ხელს რადგან
ბალანსი,
მიუკერძოებლობა
და
თანაბრად
გაშუქება
უმნიშველოვანესი ფაქტორებია საქართველოს დემოკრატიული
ტრანსფორმაციისთვის.
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ოთარ

ბაღათურია,

Khatuna Iarghanashvili
The importance of the interaction of politics and media for democracy
Summary
Any state leader or ruler must clearly understand that freedom of
information depends on how the relationship between the state and its
citizens is conducted. One of the supporting links in public relations is the
media, which plays an important role in delivering statements made by the
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government to the public. The media must be independent and impartial, it
must cover the information obtained by it objectively.
Public institutions should be obliged to publish important information.
Freedom of information means more than satisfying a request for
information by a public institution. In particular, the public institution
should ensure that important and interesting documents are published and
widely disseminated. In all of this, the media acts as a mediator between the
public and political parties, as political information reaches the public
through the media.
Keywords: media; politics; public relations; freedom of information; public
institutions; democratic state.
Reviewer: Associate Professor Otar Baghaturia, Georgian Technical
University.
Хатуна Иарганашвили
Важность взаимодействия политики и СМИ для демократии
Резюме
Любой лидер или правитель государства должен четко понимать,
что свобода информации зависит от того, как строятся отношения
между государством и его гражданами. Одним из поддерживающих
звеньев в связях с общественностью являются СМИ, которые играют
важную роль в доведении до общественности заявлений
правительства.
СМИ
должны
быть
независимыми
и
беспристрастными, они должны объективно освещать получаемую
ими информацию.
Государственные учреждения должны быть обязаны публиковать
важную информацию. Свобода информации означает нечто большее,
чем удовлетворение информационного запроса государственного
учреждения. В частности, государственное учреждение должно
обеспечить публикацию и широкое распространение важных и
интересных документов. При этом средства массовой информации
действуют как посредник между общественностью и политическими
партиями,
поскольку
политическая
информация
достигает
общественности через средства массовой информации.
Ключевые слова: СМИ; политика; связи с общественностью; свобода
информации;
государственные
учреждения;
демократическое
государство.
Рецензент: Ассоциированный профессор Отар Багатурия, Грузинский
Технический Университет.
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УДК 130.3:355
Сергій Семенов, Олександр Гегечкорі, Олександр Васильковский
Громадянські свободи військовослужбовця: посилена
необхідність та компенсація обмежень
На підставі всебічного соціально-філософського аналізу зроблена
спроба розглянути коло актуальних проблем пов’язаних з обмеженням
загальнолюдських свобод військовослужбовця, та запропоновано
авторське бачення реальних можливостей для подальшого суттєвого
підвищення його громадянського статусу.
Ключові слова: свобода, права людини, громадянські свободи
військовослужбовців.
Постановка проблеми. Свобода в простому розумінні – це
відсутність будь-яких сторін утисків і перешкод, обмежуючих
життєдіяльність людини або людської спільноти. Філософський зміст
даної дефініції найбільш доступно, на нашу думку, розтлумачено
двома великими митцями – І. Кантом і Л. Толстим. Згідно бачення
І. Канта, сама по собі людина вільна; при включенні ж в систему
залежності, вона в тій чи іншій мірі втрачає свободу [2]. Поглиблюючи
цю тезу Л. Толстой зазначив, що коли ми розглядаємо людину одну,
без відношення її до всього оточуючого, то кожна дія її видається нам
вільною. Але якщо ми бачимо хоч будь-яке відношення людини до
того, що її оточує, якщо ми бачимо зв‘язок її з чим бито не було з
іншою людиною, яка розмовляє з нею, з книгою, котру вона читає, з
працею, якою вона занята, навіть з повітрям навколо неї, зі світлом
навіть, що падає на оточуючі її предмети, – ми бачимо, що кожна з цих
умов має на неї вплив і керує хоча б однією стороною її діяльності. І
настільки, наскільки ми бачимо її впливи, – заключає російський
письменник і філософ, – настільки зменшується наша уява про її
свободу і збільшується уява про необхідність, якій вона підлягає [4].
Таким чином «свобода» – поняття умовне, відносне. Абсолютної
свободи практично не бува. Вона існує тільки у середині якихось меж,
рамок, кордонів, бо людина в своїх помислах і діях, спираючись на
пізнання об‘єктивної реальності, на усвідомлення її неминучої
необхідності, завжди піддається під вплив зовнішнього світу – законів
природи і суспільства, а ще керується розумом, сигналами своєї
совісті, власним «моральним компасом». Певна свобода кожної
людини тоді має сенс, коли нею не створюється незручності не
завдаються шкода правам і свободам існуючої особи, життєво
важливим інтересам суспільства та держави в цілому. Це аксіома.
У подальшому в даній статті в одному контексті з поняттям «свободи
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людини» буде інколи вжитись і поняття «права людини». На подібне
ототожнювання в деяких випадках цих двох питань «дає згоду»
правознавча наука.
Відомо, що найбільш вільним незалежним можна відчувати себе у
приватному житті, а в якості члена суспільства максимум реальних
громадянських свобод отримувати в умовах розвинутої демократії.
Між тим навіть в демократичному суспільстві є сфера життєдіяльності,
де особистість перебуває, так би мовити, в полоні посиленої
необхідності, зазнаючи суттєвих обмежень її загально визнаних прав і
свобод. Одна з таких сфер – військова служба. При цьому зауважимо:
людина в погонах втрачає частину своїх свобод або добровільно (коли
служить в армії по найму, за контрактом), або примусово (коли
відбуває службу згідно військового обов‘язку). В самому армійському
середовищі існують три види обмежень прав і свобод його мешканців
– загальні, посадові і спеціальні. Перші стосуються всіх без винятку
військовослужбовців, другі різняться в залежності від займаних ними
посад, треті мають місце під час виконання особливих завдань
(несення вартової, внутрішньої, гарнізонної та патрульної служби,
здійснення бойового чергування або ведення бойових дій).
У одружених офіцерів, прапорщиків та солдатів-контрактників в
певному життєвому дискомфорті, пов‘язаному з їх професією не
свободою, часто-густо перебувають і члени сім‘ї.
Яких
загальних
громадянських
свобод
позбавляється
військовослужбовець і чи використані в нашій державі всі наявні
важелі для компенсації цих втрат або обмежень? Аргументовано
відповісти на означені запитання – мета даної статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні теоретичні
джерела, що вплинули на формування загальної ідеї цього
дослідження, представлені працями В. Пашинського, Ю. Мигачева,
В. Демехіна, Ю. Дерюгіна, О. Нездолі та інших. При розробці
проблеми автори спирались на відповідні положення міжнародноправових актів стосовно прав та свобод людини, Конституції України,
Законів України з військових та інших питань, Статутів Збройних Сил
України.
Виклад основного матеріалу. В соціальній філософії та
конституційному праві здебільше склалась традиція поділу
громадянських свобод на три основні групи: 1) особисті; 2) політичні;
3) соціально-економічні свободи. Остання група включає також і
культурні свободи людини. Така класифікація в цілому прийнята і для
військовослужбовців [3].
Отже перейдімо до розв‘язання поставлених дослідницьких
завдань у результаті кожної означеної групи свобод.
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Особисті свободи військовослужбовця – це його природні
атрибути, невід‘ємні потреби і запити, дії в якості громадянина. Вони
надають можливість для забезпечення всебічного, фізичного і
морально-психологічного (духовного) розвитку індивіда. Взявши за
основу запропоновану Ю. Замошкіним [1] градацію приватного життя
людини, визначимо в його царині основні сфери, де яскраво дає себе
знати автономія і свобода будь-якої особистості. Це:
По-перше, сфера внутрішнього світу. В ній, як ніде, проявляється
суверенітет людини стосовно її думок і почуттів, тобто свободо
думати так чи інакше. Вірити в щось або в щось не вірити, генерувати
ті чи інші почуття, мати право самій вирішувати кому і в якій мірі
повідомляти чи не повідомляти про свої думки, вірування, емоції,
робити чи не робити їх предметом суспільного розголосу. З
внутрішнім світом особистості тісно пов‘язана і організація їх
дозвілля, захоплення улюбленим заняттям або так званим «хобі».
По-друге, сфера міжособистого спілкування. Людина вільна
керуючись покликом свого серця і власним розсудом будувати
міжособисті стосунки, вирішувати, їх поваги, а хто зневаги, кого
любить або не любить, з ким вступати в дружні чи інтимні відносини,
а з ким не вступати і навіть кого цуратися, сюди ж можна віднести
застосування на свій розсуд певної мови для спілкування, свободу на
листування, ведення телефонних розмов тощо.
По-третє, сфера задоволення матеріальних, біологічних потреб.
Кожен має повну свободу на рішення і ідеї щодо особистого або
сімейного споживання тих чи інших предметів і послуг, ведення
домашнього господарства (домоведення), а також на вибір місця свого
мешкання, вільного пересування в межах держави та виїзду за кордон.
По-четверте, сфера майнових відносин або приватної власності. В
цій сфері людина самостійно розпоряджається своїм майном, всім тим,
чим вона безпосередньо володіє, за власним бажанням може здійснити
будь-яку комерційну операцію і та інше.
Цілком зрозуміло, що все перераховано – це ідеальний варіант.
Насправді ж специфіка армійської служби, а від так і діюче
законодавство обмежує ряд особистих свобод військовослужбовців.
Значні витрати в цьому плані несуть всі без виключення категорії
військовослужбовців, а особливо воїни строкової служби. Так, в армії
суттєво змінюється співвідношення офіційних та не офіційних
стосунків на користь перших. Зарегламентований, занадто
контрольований з боку командирів і начальників та переважно
колективний спосіб буття не надає простору для вільної поведінки,
заважає усамітненню особи, тощо. Якщо за умов цивільного життя
людина сама визначає просторово-часові параметри своєї життєвої
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активності, то в армійському середовищі людські можливості
практично обмежені «особистим часом», якій до того ж змістовно
також чітко регламентується. У цивільному середовищі, зазвичай,
можна змінити коло спілкування, розвивати відносини з керівництвом,
тим чи іншим колективом, в армії ж здійснити таке практично не
можливо, адже командирів, як і колективів, до якого потрапляє
прибулий не обирають. У військовій життєдіяльності зменшується
кількість не вироблених розмов на вільну тему, не завжди є
можливість, для заняття улюбленою справою, для інтелектуального
розвитку індивіда, для задоволення релігійних потреб, відправлення
церковних обрядів віруючими особами. Для армії характерно
одноманітність розпорядку дня, зовнішнього вигляду, мови, форм
звертання і навіть харчування. Статут внутрішньої служби Збройних
Сил України встановлює що військовослужбовці строкової служби у
вільний від занять, робіт час мають право вільно переміщатися лише
по території військової частини, а вразі отримання звільнення, – в
межах гарнізону. Виїзд офіцерів, прапорщиків, солдатів, що проходять
службу за контрактом, за межі гарнізону, здійснюється виключно з
дозволу командира. Військовослужбовці, які є носіями державної
таємниці не можуть самостійно залишити територію України. Наче
потрібне рішення відповідно державного органу. У воїнів-строковиків
зведене нанівець свобода у сфері приватної власності, на період
служби практично припиняються очні сімейні взаємовідносини тощо.
Вітчизняне законодавство, як відомо передбачає для членів
армійських колективів, ряд компенсацій та пільг за особливий
характер військової служби. Однак сьогодні коли неухильно
здійснюється демократизація та гуманізація як загальносуспільного та
внутрішньоармійського життя, цього, мабуть, замало. Держава,
військове керівництво не використовують всі наявні можливості для
зняття деяких, на наш погляд, штучно створених перешкод, утисків на
шляху реального забезпечення особистих прав і свобод
військовослужбовців. При цьому вважаємо що необхідно зупинитись
на двох важливих питаннях.
Перше питання стосується повної відмови від окремих негативних
традицій, відміни негласних правил з ознаками явного тоталітаризму,
що сьогодні офіційно діють майже в кожній військовій частині.
Наприклад, з перших днів перебування в армії для новоприбулих перш
за все командним складом створюється посилений пресинг, максимум
труднощів, обтяжливих і навіть, принизливих ситуацій. Подібне, за
словами командирів і начальників, різного рівня, здійснюється ради
одного: «щоб ні для кого служба медом не здавалась», щоб зробити
солдата покірного гвинтика єдиного воєнного механізму. Звідси не
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рідко замість організації швидкого і предметного засвоєння бійцями
професійних навичок, навчання їх належним чином конкретній
військовій справі на перший план виноситься виконання другорядних,
а то й просто абсурдних завдань, пов‘язаних з безкінечною муштрою,
зубріння статутів, інструкцій та інших документів, чорновими
господарськими роботами і т. далі. Якщо бути відвертим, то на
фізичне завантаження воїна, як кажуть, під самий зашморг, на
створення передумов для утвердження його без правового становища,
пригнічення волі, працює на певні оберти щоденно від підйому до
відбою не тільки офіційно, але й не офіційно «армійська машина»,
втому числі й окремі види славнозвісного інституту «дідівщини», які
по суті є віддзеркаленням мініатюри загальної картини сурових
формальних відносин у військовому соціумі, правда в більш
викривленому, гіпертрофованому вигляді.
Безумовно, підтверджена вимогливість, міцна дисципліна,
беззастережна покора, сумлінне виконання наказів – це не від‘ємні
атрибути будь-якої армії. Але в перевороті чіткого статутного життя
солдат повинен мати більше віддушин для відпочинку, самостійного
вибору форм організації свого дозвілля, для усамітнення, якісного,
різноманітного харчування, взагалі для отримання як много більше
позитивних емоцій тощо. Слід враховувати закритість, ізольованість
армійського середовища, частіше дозволяти військовослужбовцюстроковику покидати межі військової частини для помірного
спілкування із зовнішнім світом. Від так потребує перегляду порядок
надання воїнам звільнень, відпустки. Скажімо, в Ізраїльській армії, два
рази на місяць практикується короткочасне відлучення солдата додому
при умові, якщо він старанно несе службу. Може щось подібне варто
запровадити і в нашому війську.
Друге важливе питання. Якщо аналізувати вітчизняний та
зарубіжний досвід то можна зробити висновок, що в Україні на
обмеження особистих свобод військовослужбовців суттєво впливає
також існуюча система комплектування армії, зокрема внутрішніх
військ. Наше своєрідне ноу-хау, коли солдата направляють служити
подалі від домівки, практично не практикується в країнах Західної
Європи. Навпаки там переважає служба за місцем або неподалік
постійного мешкання родини воїна, що дозволяє йому спілкуватися
періодично зі своєю сім‘єю, друзями, «старими» знайомими.
Не завадило б створенню більш менш домашньої обстановки у
наших військових частинах і комплектування армійських структур за
схемою «вчорашній шкільний клас – сьогоднішній взвод або
відділення». Загально відомо що військо Німеччини навіть під час ІІ
Світової війни чітко працювало за подібною схемою. Це логічно,
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ефективно і гуманно. Адже люди давно один до одного притерлись,
кожен розуміє іншого з-пів слова, між ними панує взаємодопомога,
психологічна підтримка і т. інше. Певну оздоровчу течію в
«розкріпачення» внутрішнього світу військової особистості може
внести і практика поповнення армійських підрозділів новобранцями з
одного населеного пункту або регіону.
Тепер в контексті загального і особливого розглянемо другу
важливу групу громадянських свобод. Політичні свободи людини – це
її бажання і можливості безперешкодно здійснювати національний
вибір та вибір форм влади в державі, брати участь в управлінні
державними та місцевими справами, в діяльності тих чи інших партій,
громадських організацій, суспільних процесах що мають, насамперед,
політичні спрямування тощо.
Фундаментальною політичною свободою в Україні є свобода
формування громадянами владних структур різного рівня. Вона в свою
чергу має два прояви: право кожного самостійно вільно обирати інших
і право кожного особисто балотуватися на будь-яку виборну посаду.
Ніхто не може вказувати, а тим більше примушувати громадянина до
участі в таких виборах та до конкретного волевиявлення на них. Це ж
стосується вільного обговорення передвиборних програм кандидатів
(партій, блоків), особистих, ділових та політичних якостей висуванців
на владний олімп, ведення агітації «за» або «проти» них. Без всіляких
перешкод кожен громадянин має також доступ до заняття посад
державних службовців на конкурсній основі.
Чинна Конституція гарантує суверенну участь співвітчизників у
всеукраїнських та місцевих референдумах, у проведенні мирних, у
тому числі протестних зборів, мітингів, демонстрації, походів, пікетів.
У структурі політичних свобод важливе місце посідає свобода
слова, свобода критики, будь-кого і будь-чого, звернення громадян до
відповідних органів і посадових осіб зі скаргами, заявами,
пропозиціями тощо.
Політичними свободами в певній мірі користуються і
військовослужбовці. Однак взятий ще з перших кроків розбудови
незалежної української держави курс на деполітизацію та
департизацію армії забороняє військовим бути членами будь-яких
політичних партій, організацій чи рухів, встановлює особливості
реалізації ними окремих виборчих прав. Конституцією України взагалі
не допускається створення і діяльність організаційних структур
політичних партій у військових формуваннях. А відповідно до законів
«Про вибори народних депутатів України» та «Про вибори Президента
України» військовослужбовці не можуть бути офіційними
спостерігачами,
довіреними
особами,
уповноваженими
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представниками кандидата на пост Президента, кандидатів у народні
депутати. Безпосередньо у військових частинах під час будь-яких
виборів не створюються виборчі дільниці та обмежується
передвиборна агітація. Голосування особовим складом здійснюється
разом з цивільними виборцями на звичайних дільницях у населених
пунктах, в яких або поблизу яких дислокуються армійські формування.
Забороняється відвідання військових частин окремими кандидатами на
пост Президента України, кандидатами в депутати чи їх довіреними
або уповноваженими особами, при цьому зустрічі перелічених осіб з
виборцями організується відповідною окружною виборчою комісією
спільно з командиром військової частини, з обов‘язковим
повідомленням всіх претендентів на виборчі посади або їхніх
довірених уповноважених представників.
В армійських колективах забороняється також збирання підписів
на підтримку того чи іншого кандидата на пост Президента України
або для висловлювання таким чином особистої думки будь-якого
іншого політично значущого питання. Слід сказати, що скористатись
правом відповідного підпису військовослужбовець може за межами
військової частини, але така можливість є не в кожного. Часто-густо
вона відсутня у воїнів строкової служби, які в порівнянні з іншими
категоріями військових практично обмежені у вільних відносинах із
зовнішнім середовищем, з цивільним населенням.
Хоча в законодавчих актах України чітко не встановлена заборона
на участь членів військових колективів поза місцем їхньої служби у
зборах, мітингах, демонстраціях, окрім страйків, солдати-строковики
також здебільше бувають відстороненні від здійснення даного виду
свободи знову ж тим з означеної вище причини. Обмежена політична
діяльність у війську, без сумніву, виводить її із-під впливу різних
партій, робить армію політично нейтральною, гарантує стабільність
конституційного ладу в Україні. Це яскраво засвідчили події, пов‘язані
з розв‘язанням політичних криз під час виборів Президента України в
2004 році і розпуску Верховної Ради в 2007 році мирним шляхом.
Окремо в цьому аспекті хочеться відмітити політичну кризу кінця 2013
року та роль у неї внутрішніх військ як гаранту стабільності.
Разом з тим в процесі проведення нинішньої військової реформи
необхідно зробити і запровадити в практику дієві механізми щодо
реалізації таких політичних свобод військовослужбовця як свобода на
оскарження неправомірних дій посадових та інших осіб. Не секрет, що
діюча в армії система чиношанування дозволяє в основному
критикувати командирам і начальникам своїх підлеглих. А ось
висловлювання критичних зауважень з «низу» на адрес старших за
званням і посадою, зазвичай, сприймаються як замах на авторитет
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командира (начальника). Або, скажімо,чому б не переглянути по
деяких позиціях встановлену невідомо коли та перенесену в Статут
Збройних Сил України заборону на подання військовослужбовцями
скарг під час бойового чергування, перебування в строю, у варті,
добовому наряді, а також під час занять? Адже не своєчасна передача
інформації, що міститься у скарзі, посадовій особі або компетентному
органу, інколи може «дорого коштувати» як заявнику так і в цілому
армії.
Нарешті звернемось до останньої групи свобод.
Аналіз соціально-економічних та культурних свобод засвідчує, що
вони є основою економічної і духовної незалежності людини. Адже
саме ці свободи визначають загальні умови її соціального життя:
забезпечення житлом, опанування необхідними знаннями, вибір за
власним бажанням професії (виконуваної роботи), заняття
підприємницькою діяльністю, отримання оплати за працю, часу для
відпочинку, соціального страхування, лікування, оздоровлення,
пенсійного забезпечення тощо. Громадяни у разі порушення їхніх прав
у сфері професійної діяльності не мають заборон на мирні протестні
акції, у тому числі у вигляді страйку.
Культурні свободи людини характеризуються самостійним
задоволенням нею різноманітних культурних потреб, засвоєнням та
використанням певних духовних цінностей, участю їх у подальшому
розвитку через особисту художню, літературну, технічну, наукову
творчість.
Вітчизняне законодавство надає військовослужбовцям більшість
свобод відносно до цієї групи. Абсолютній забороні підлягає лише
заняття підприємством, організація, страйків та участь в них
захисників вітчизни з метою відновлення порушених професійних
прав. Правда, в реальному житті члени армійських колективів не рідко
стикаються й з іншими обмеженнями своїх соціально-економічних
свобод
(не
нормованим
характером
праці,
побутовою
необлаштованістю, наявними небезпеками для здоров‘я і життя тощо).
Не дивлячись на те, що держава гарантує військовослужбовцям
матеріальний рівень, який стимулює зацікавленість громадян України
у армійській службі, до належного соціального захисту наших вояків
ще далеко. Особливо це стосується грошового забезпечення
військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, розміри якого
сьогодні є найнищими серед цивілізованих країн світу. Входить в
систему не гідна практика що до тимчасового призупинення при
прийнятті Верховною Радою держбюджету на той чи інший рік діючих
законодавчих
актів,
якими
встановлено
ряд
пільг
для
військовослужбовців. Надзвичайно болючим і складним питанням для
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багатьох офіцерів, прапорщиків, солдат-контрактників та військових
пенсіонерів залишається квартирне питання, тобто отримання за
рахунок держави житла.
Ось тільки деякі авторські пропозиції щодо зняття наявних
«больових точок» в цій групі свобод. Так, в умовах, коли не вдається в
централізованому порядку прискорити темпи будівництва житла для
військовослужбовців, мабуть, доцільно перейти до виплати їм гідних
грошових компенсацій, спрямованих на самостійне вирішення
квартирних питань. Якщо ж є можливість забезпечити ту чи іншу
особу за місцем служби житлом, то спочатку, на нашу думку, воно
повинно мати статус відомчої або службової квартири і лише після
певного періоду перебування людини в армії переходить у власність
квартиронаймача.
Це
дозволить
стимулювати
бездоганну
довгострокову професійну діяльність членів військових колективів,
позбавитись плинності кадрів і не розбазарювати державні кошти.
Прагнення можновладців до створення в найближчій час в Україні
повністю професійній армії ставить на порядок денний проблему
посиленого соціального захисту не тільки тих, хто служить за
контрактом але й членів їхніх сімей. Мова йде, насамперед, про
надання роботи дружинам, певних пільг дітям військовослужбовців
при вступі до вищих і середніх спеціальних навчальних закладів тощо.
Автори статті повністю підтримують науковців, законодавців і
військових фахівців, які пропонують у зв‘язку зі структурною
перебудовою армії, постійним скороченням чисельності Збройних Сил
України та з урахуванням характеру професійною діяльністю
встановити законом право на утримання військової пенсії не за 25, а за
15 років вислуги, а статус ветерана Збройних сил надавати не за 25, а
за 20 років безперервної служби в армії. Важливо також законодавчо
закріпити гарантії для офіцера, прапорщика, солдата-контрактника,
якій підпадає під скорочення штатів, в стислі строки отримати
цивільну спеціальність через перепрофілювання, перекваліфікацію і т.
інш. та право на першочергове працевлаштування. Від цього значно
виграють не тільки достроково звільнені з військової служби, але й
держава, бо для останньої дисциплінований, відповідальний, технічно
підготовлений, компетентний в управлінських справах спеціаліст є
благо, а не тягар.
Треба на державному рівні кардинально змінити відношення до
людей, чия трудова біографія, як кажуть, «від дзвоника до дзвоника»
була пов‘язана з військом. Зараз питання соціального захисту
ветеранів Армії розпорошені по багатьох міністерствах і відомствах.
Одні установи займаються постійним забезпеченням, другі – наданням
відповідних пільг, треті – вирішенням житлових проблем тощо. А чи
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не краще створити окреме Міністерство в справах ветеранів військової
служби, яке б всебічно опікувалась цим. Подібна самостійна структура
діє, наприклад в США. І діє результативно.
Своєрідною компенсацією заборони на участь військових у
масових протестних акціях у вигляді страйків могло б стати
запровадження у армійських колективах примирливих (захисних)
процедур, в тому числі і відповідних комісій створених на паритетних
умовах, в компетенцію яких входило б розв‘язання суперечливих
ситуацій у сфері військової праці, нейтралізація різноманітних
чинників, що перешкоджають ефективній службовій діяльності.
Висновки. Таким чином, підсумовуючи викладене, слід
зазначити, що специфіка армійської служби об‘єктивно вимагає не
тільки певних обмежень свобод людини в погонах, але й солідної
компенсації втраченої нею незалежності, пом‘якшення встановлених
заборон у самостійному вирішенні тих чи інших життєво важливих
потреб
і
запитів.
Адже
згідно
Європейських
мірок
військовослужбовець – це загалом повноправний громадянин у
військовій формі, який виступає або має виступати в трьох іпостасях, а
саме як:
1)
вільна біосоціальна істота з особистою гідністю та наданими
їй загальнолюдськими правами і свободами;
2)
свідомий член суспільства, який бере активну участь у
формуванні його демократичних засад, з почуттям високої
відповідальності завжди співставляє свої помисли і практичні дії з
інтересами інших громадян;
3)
боєздатний воїн, надійний захисник Вітчизни, що вбачає у
військовій службі своє професійне призначення та духовне покликання
і готовий стійко переносити всі складнощі армійського буття, в будьякий момент добровільно ризикувати особистим здоров‘ям і життям
заради суспільних цінностей.
Враховуючи все це, в даній статті зроблена спроба розглянути
коло актуальних проблем пов‘язаних з обмеженням загальнолюдських
свобод військовослужбовця, та запропонувати авторське бачення
реальних можливостей для подальшого суттєвого підвищення його
громадянського статусу.
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ვალდებულებაა. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია ინფექციის
კონტროლისა
და
შრომის
უსაფრთხოების
კუთხით
ორგანიზებული ქმედებები. რისკების შეფასების პროცესი
მნიშვნელოვნად განაპირობებს სამუშაო სივრცეში/ადგილზე
ეპიდაფეთქების ინსპირირებაზე ხელშეშლას. სტანდარტული
ოპერაციული პროცედურების დროული და სწორი შემუშავება
უზრუნველყოფს
სამუშაო
ადგილზე
არსებულ
პირთა
ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაცვას. სტანდარტული
საოპერაციო პროცედურები შრომის უსაფრთხოებისა და
ინფექციის კონტროლის პირობების დაცვის გარანტია.
საკვანძო სიტყვები: შრომის უსაფრთხოება, ინფექციის
კონტროლი, ეპიდაფეთქება, არჩევნები, კონსტიტუცია, სამდიცინო
დაწესებულება, კოვიდ-19-ის ინფექცია, დასაქმებული, სხვა პირი,
პაციენტი, ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაცვა, რისკების
შეფასება, ინდივიდუალური დაცვის საშუალება.
საარჩევნო
უფლება
კონსტიტუციური
რანგისაა
და
უზრუნველყოფს შესაძლებლობას, პირმა აირჩიოს ან თავად იქნას
არჩეული სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოებში. არსებობს საარჩევნო პრინციპები, რომელთა დაცვის
აუცილებლობას
განსაზღვრავს
როგორც
ქვეყნის
შიდა
კანონმდებლობა, ასევე სახელმწიფოს დემოკრატიული საწყისები.
საქართველოს საარჩევნო კოდექსი მესამე მუხლში ჩამოთვლის
სწორედ ამ პრინციპებს. არჩევნები უნდა იყოს საყოველთაო,
თანასწორი, პირდაპირი, ფარული, თავისუფალი. საარჩევნო
უფლების
კანონიერად
გამოყენება
ხდება
ჩამოთვლილი
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პრინციპების დაცვით, ხოლო საქართველოს კონსტიტუციის 24-ე
მუხლი უზრუნველყოფს საარჩევნო უფლების რეალიზებას,
რომლის მიხედვით, „საქართველოს ყოველ მოქალაქეს 18 წლის
ასაკიდან აქვს რეფერენდუმში, სახელმწიფო, ავტონომიური
რესპუბლიკისა
და
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოების
არჩევნებში
მონაწილეობის
უფლება.
უზრუნველყოფილია
ამომრჩევლის
ნების
თავისუფალი
გამოვლენის უფლება―.
საარჩევნო უფლებით სარგებლობის შესაძლებლობა ენიჭებათ
პირებს, რომლებიც არჩევნების ჩატარების პერიოდში იმყოფებიან
სამედიცინო
დაწესებულებაში
პაციენტების
სახით.
კანონმდებლობით სხვადასხვა გზებია გათვალისწინებული
მათთვის, როგორც პაციენტებისათვის საარჩევნო უფლების
რეალიზების
დასაცავად.
საკანონმდებლო
რეგულაციების
მრავალფეროვნება
ამომრჩეველთა
რაოდენობის
მიხედვით
იცვლება, რაც, რა საკვირველია, გარკვეულ თავისებურებებთანაა
დაკავშირებული, რათა თითოეული საარჩევნო პრინციპის დაცვა
მოხდეს შეუფერხებლად პროცესის მიმდინარეობისას. ამისათვის
საქართველოს საარჩევნო კოდექსი 23-ე მუხლის მე-4 ნაწილში
უშვებს შესაძლებლობას, საარჩევნო უბნების განთავსებისას
„გამონაკლის
შემთხვევებში
(საქართველოს
თავდაცვის
სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეთა დისლოკაციის ადგილი
საზღვარგარეთ, პენიტენციური დაწესებულება, საავადმყოფო და
სხვა სტაციონარული სამკურნალო დაწესებულება, სათნოების
სახლი,
მიუსაფართა
თავშესაფარი,
შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთა პანსიონატი და სხვა სოციალური
მიზნის
მქონე
დაწესებულება,
რომელშიც 50-ზე მეტი
ამომრჩეველია) საარჩევნო უბანი შეიძლება შეიქმნას კენჭისყრამდე
არაუგვიანეს მე-15 დღისა. ამ პუნქტით განსაზღვრული
დაწესებულება, რომელშიც ამომრჩეველთა რაოდენობა 50-ს არ
აღემატება, საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულებით
მიემაგრება მასთან არსებულ უახლოეს საარჩევნო უბანს―.
შესაბამისად, როდესაც ამომრჩეველთა რაოდენობა 50 პირზე
მეტია, საარჩევნო კოდექსის მიხედვით, იქმნება საარჩევნო უბანი
გამონაკლისის სახით. ასევე ამავე კოდექსის 33-ე მუხლის
თანახმად, გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ახდენენ

ამომრჩევლები ხმის მიცემას, თუ ისინი მკურნალობის მიზნით
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განთავსებულნი არიან საავადმყოფოში ან სხვა სტაციონარულ
სამკურნალო დაწესებულებაში, სადაც არ იხსნება საარჩევნო უბანი.
ჩამოთვლილ ორივე შემთხვევაში დგება ამომრჩეველთა სიები.
აღნიშნული კოდექსის 34-ე მუხლის მიხედვით, „საუბნო საარჩევნო
კომისია ვალდებულია ამომრჩეველთა სიები და მათთან
დაკავშირებით საჩივრის შეტანის კანონით განსაზღვრული წესი
კომისიის პირველივე შეკრების დღეს, ხოლო გადასატანი
საარჩევნო ყუთის სია – მისი შედგენისთანავე თვალსაჩინო
ადგილას გამოაკრას საუბნო საარჩევნო კომისიისა და კენჭისყრის
შენობებში.
ამ
მოთხოვნის
შეუსრულებლობისთვის
პასუხისმგებლობა ეკისრება საუბნო საარჩევნო კომისიის
თავმჯდომარეს.― შედგენილ სიებში თითოეულ პირზე კეთდება
შესაბამისი მითითება თუ რა გზით ხდება მისთვის საარჩევნო
უფლების გამოყენების შესაძლებლობის შექმნა. მაგალითად,

მოქალაქის მონაცემებში აღნიშნულია, რომ ის იმყოფება
საავადმყოფოში ან თუ შეყვანილია გადასატანი საარჩევნო ყუთით
მოსარგბლეთა სიაში, ამის შესახებ კეთდება აღნიშვნა. გამომდინარე
იქიდან, რომ არაერთგვაროვანი წესი მოქმედებს იმ პირთა მიმართ,
რომლებიც საავამდყოფოში იმყოფებიან და იქიდან ახორციელებენ
ხმის
მიცემას,
განსხვავებულია
საარჩევნო
პროცესის
მიმდინარეობაც. მაგალითაც, თუ საარჩევნო უბანი გაიხსნება

საავადმყოფოში
ან
სხვა
სტაციონარულ
სამკურნალო
დაწესებულებებში შესაძლებელია კენჭისყრის დამთავრებულად
გამოცხადება თუ 20 საათამდე ყველა ამომრჩეველი მიიღებს
მონაწილეობას (60-ე მუხლის მე-6 ნაწილი), ასევე არ ხდება იმ
პირთა მარკირება, რომლებიც საავადმყოფოებსა და სხვა
სტაციონალურ სამკურნალო დაწესებულებებში გადასატანი ყუთის
მეშვეობით ახდენენ ხმის მიცემას. როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ, თუ
შესაბამისი იქნება ხმის მიმცემ პირთა რაოდენობა, შესაძლებელია
მათთვის საარჩევნო უფლების რეალიზებისათვის გადასატანი
საარჩევნო ყუთით მომსახურება. ამ პროცესს ახორციელებს
საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 66-ე მუხლის მე-9 ნაწილის
თანახმად
„ის
საუბნო
საარჩევნო
კომისია,
რომლის
ტერიტორიაზედაც მდებარეობს სამხედრო ნაწილი, საავადმყოფო
ან სხვა სტაციონარული სამკურნალო დაწესებულება ან
თავისუფლების აღკვეთის ადგილი, რომელშიც იმყოფება
ამომრჩეველი―.
145

ხელისუფლება და საზოგადოება №1 (57) 2021
ახალი კორონავირუსის ინფექციის გავრცელების პრევენციის
გამო შემუშავდა განსაკუთრებული წესები იმ პირთა მიმართ
საარჩევნო გარემოს
შექმნაზე,
რომლებიც
სტაციონარულ

სამკურნალო
დაწესებულებებში
მოთავსებულები
არიან,
კორონავირუსის ინფექციით ან/და საკარანტინო სივრცეებში
იმყოფებიან. ამ ტიპის ამომრჩევლეთა რაოდენობისა და მათი
განთავსების ადგილების შესახებ საქართველოს საარჩევნო
კოდექსის 199-ე მუხლის თანახმად „საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო ვალდებულია კენჭისყრამდე
არაუგვიანეს მე-10 დღისა ცესკოს გადასცეს ინფორმაცია―.
ცენტრალური საარჩევნო კომისია იღებს გადაწყვეტილებას
სამინისტროს მიერ გადაცემულ პაციენტთა და საკარანტინო
რეჟიმში მყოფ პირთა ადგილმდებარეობის მიხედვით კენჭისყრის
ჩატარების
მიზანშეწონილობის
მიხედვით.
ცესკოს
მიერ
გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, „საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო გადასცემს მათ სიებს, რომელთა
შესახებაც კეთდება აღნიშვნა - „გადაყვანილია სპეციალურ სიაში―.
ამომრჩეველთა ამ კატეგორიისათვის საარჩევნო პროცესის
მიმდინარეობისას საარჩევნო ბიულეტენები გაიცემა სპეციალურ
სიაში შეყვანილი სხვა საარჩევნო კომისიის წევრებისადმი
დადგენილი წესით, რაც კიდევ უფრო ეფექტურს ხდის
კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ბრძოლას
საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობისას. უსაფრთხოების მიზნით
ცენტრალური საარჩევნო კომისია უფლებამოსილია დაადგინოს
სანიტარიულ-ჰიგიენური მოთხოვნები, რომლებიც შემუშავებული
იქნება კანონმდებლობაზე დაყრდნობით და უზრუნველყოფს
საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობისას ვირუსის გავრცელების
საშიშროების შემცირებას. სწორედ ამ მიზნით, ტარდება
თერმოსკრინინგი საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 199-ე
მუხლის მე-5 ნაწილის „ბ― ქვეპუნქტის მიხედვით, „საარჩევნო
კომისიების
წევრთათვის,
საარჩევნო
კომისიების
წარმომადგენელთათვის,
საარჩევნო
სუბიექტების
წარმომადგენელთათვის,
დამკვირვებელი
ორგანიზაციების
დამკვირვებელთათვის და აკრედიტაციის მქონე პრესისა და
მასობრივი
ინფორმაციის
საშუალებათა
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წარმომადგენლებისათვის―.
ჩამოთვლილ
პირთათვის
ასევე
სავალდებულოა
პირბადის
ტარება,
სადეზინფექციო
საშუალებების გამოყენება და სხვა ის მნიშვნელოვანი წესები,
რომლებიც
დადგენილია
კორონავირუსის
ინფექციის
გავრცელების
წინააღმდეგ
საბრძოლველად.
რაც
შეეხება
ამომრჩევლებს, მათ მიმართ მსგავსი ვალდებულებები არ გვაქვს,
ცესკო თავად უზრუნველყოფს მათ პირბადეებით აღჭურვას არ
ქონის შემთხვევებში და გამონაკლისია ის პირი, ვისაც
ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე არც პირბადის
ტარება ევალება და ამის შესახებ აქვს შესაბამისი სამედიცინო
დასკვნა. მოცემული პირობები მნიშვნელოვანია როგორც
საარჩევნო
პროცესის
მიმდინარეობის
უზრუნველსაყოფად
მომუშავე პირთა უსაფთხოებისათვის, ასევე ამომრჩეველთათვის,
რის საფუძველზეც ხარისხიანად ხდება საარჩევნო პრინციპების
გათვალისწინებით კონსტიტუციური უფლების გამოყენება.
მიმოვიხილეთ თუ რაოდენ მიმართულია სახელმწიფოს
პოლიტიკა
საარჩევნო
უფლების
განხორციელების
ხელშეწყობისაკენ, რაც სახელწიფოს დემოკრატიულობის ერთერთი მნიშვნელოვანი გამოვლინებაა. თუმცა აუცილებლად უნდა
აღინიშნოს,
რომ
კონსტიტუციით
გათვალისწინებულია
სასამართლოს
განჩინებით
განსაკუთრებით
მძიმე
დანაშაულისთვის
სასჯელაღსრულების
დაწესებულებაში
არსებული პირებისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებით
მხარდამჭერის
მიმღებად
(მყარი
ფსიქიკური,
გონებრივი/ინტელექტუალური
დარღვევების
მქონე
პირი),
შესაბამის
სტაციონალურ
სამედიცინო
დაწესებულებაში
მოთავსებულ პირთათვის საარჩევნო უფლების ჩამორთმევა.
შრომის უსაფრთხოების ორგანიზებაში უმნიშვნელოვანეს
როლს თამაშობს რისკების შეფასების პროცესი, რომლის დროულ,
სწორ ორგანიზებაზე მნიშვნელოვანწილადაა დამოკიდებული
საწარმოოს, დაწესებულების, კომპანიის ფინანსური და მორალური
ზარალის თავიდან აცილება.
საკვლევი თემის აქტუალობას განაპირობებს მსოფლიოში
სხვადასხვა ქვეყნების მსგავსად, საქართველოში არსებული კოვიდ19
პანდემია.
შესაბამისად
საქმიანობის
პროფილიდან
გამომდინარე,
შრომის
უსაფრთხოებისა
და
ინფექციის
კონტროლის პრინციპების გარეშე ორგანიზებულმა საარჩევნო
147

ხელისუფლება და საზოგადოება №1 (57) 2021
პროცესმა შესაძლებელია გამოიწვიოს სამუშაო სივრცეში/ადგილზე
ეპიდაფეთქება, რამაც
შესაძლებელია საფრთხე შეუქმნას:
დასაქმებულის,
სამედიცინო,
ტექნიკური
პერსონალის,
თავმდგომის, ვიზიტორის (მათ შორის საარჩევნო კომისიის
წევრების), აგრეთვე ინფექციური და სხვა სახის დაავადებებით
დაავადებული პაციენტების ჯანმრთელობას, სიცოცხლეს.
შესაბამისად, სს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა
ეროვნულ
ცენტრში
საარჩევნო
პროცსის
უსაფრთხო
ორგანიზებისათვის დამსაქმებლის მხრიდან დაცვის ობიექტებს
წარმოადგენენ, სამუშაო სივრცეში/ადგილზე მყოფი:
 დასაქმებული
[„საქართველოს
ორგანული
კანონით
„საქართველოს შრომის კოდექსი― გათვალისწინებული ფიზიკური
პირი, რომელიც შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე,
დამსაქმებლისათვის ასრულებს გარკვეულ სამუშაოს, აგრეთვე
„საჯარო
სამსახურის
შესახებ―
საქართველოს
კანონით
განსაზღვრული საჯარო მოსამსახურე.―], ჩვენ შემთხვევაში: ექიმი,
ექთანი, სანიტარი, ტექნიკური პერსონალი, ადმინისტრაციის
წარმომადგენელი.
 სხვა პირი [„პირი, რომელიც დამსაქმებლის ნებართვით ან
სხვა ხელშეკრულების საფუძველზე ასრულებს სამუშაოს ან
ახორციელებს საქმიანობას, აგრეთვე მიმწოდებელი, ვიზიტორი,
საწარმოო/სამუშაო პრაქტიკის განმახორციელებელი პირი და
სხვა.―], ჩვენ შემთხვევაში: პაციენტის თავმდგმური, კონტრაქტორი,
ვიზიტორი, საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები.
სამუშაო სივრცეში/ადგილზე ეპიდაფეთქების, დასაქმებულის,
სხვა პირის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უზრუნველსაყოფად
არსებობს საკანონმდებლო ვალდებულება, რომლის მიხედვთაც
სამედიცინო დაწესებულებაში აუციელებელია შეფასდეს რისკები.
იგი
მოიცავს
ქმედებათა
დაგეგმარება-განხორციელების
პროცესების ერთობლიობას, რომლის მიზანია ვითარების
სრულყოფილი შესწავლა და იმ საფრთხეების გამოვლენა, რომლის
შედეგადაც სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების პროცესში
შესაძლებელია
ინსპირირებული
იქნას
სამუშაო
სივრცეში/ადგილზე მყოფი დასაქმებულის, სხვა პირის როგორც
დაზიანება, ისე დასნეულება და ფატალური შედეგი.
რისკების შეფასებით იქმნება ხელსაყრელი პირობა შრომის
უსაფრთოებაზე პასუხისმგებელი პირი დარწმუნდეს რისკებიდან
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მომდინარე შედეგების სიმძიმეში და სწორად დასახოს მისი
აღმოფხვრის, კონტროლის მექანიზმები. რისკების შეფასების
ეტაპებია: საფრთხის იდენტიფიკაცია, რისკების განსაზღვრა,
რისკის რეიტინგი, შედეგების ჩაწერა, შედეგების გადახედვა.
ცენტრში არსებული ვითარების შესწავლით საფრთხე შეიძლება
ასე აღიწეროს: დასაქმებულისა და სხვა პირის საარჩევნო პროცესში
მონაწილეობა ცენტრის სამუშაო სივრცეში.
დაზიანების და/ან დაშავების ობიეტები შეიძლება გახდნენ
სამუშაო სივრცეში/ადგილზე მყოფი: დასაქმებული, სხვა პირი (მათ
შორის საარჩევნო კომისიის წევრი), პაციენტი.
ვითარების
შეფასების
გათვალისწინებით
დაშავების/დაზიანების ტიპს შეიძლება წარმოადგენდეს: კოვიდ 19ით ან სხვა ინფექციით ინფიცირება (საფრთხის ბიოლოგიური
ფაქტორი), ფეხის წამოკვრისაგან, წაბორძიკებისაგან, ფეხის
აცურებისაგან, ასრიალებისაგან, წაქცევისაგან ან სიმაღლიდან
ჩამოვარდნისაგან,
ჩამოვარდნილი
ნივთის
მოხვედრისაგან
მოსალოდნელი დაზიანებები ან ფატალური შედეგი (საფრთის
ფიზიკური ფაქტორები).
არსებული კონტროლის ზომები, განისაზღვრა არსებული
ვითარების შეფასებით. სახეზეა: ინდივიდუალური დაცვის
საშუალება
(იდს)
(სამედიცინო
პერსონალი:
რესპირატორი/სამედიცინო პირბადე, სახის დამცავი ფარი/დამცავი
სათვალე, ერთჯერადი ხელთათმანი, ერთჯერადი ხალათი, ჩაჩი,
ბახილები; კოვიდპაციენტების მომსახურე სამედიცინო პერსონალი:
რესპირატორი/სამედიცინო
პირბადე,
სახის
დამცავი
ფარი/სათვალე, ერთჯერადი ხელთათმანი, ერთჯერადი ხალათი,
კომბინიზონი, ჩაჩი, ბახილები (მაღალი ყელის) ; პაციენტი:
პირბადე; სხვა პირი: პირბადე, დამცავი ფარი, ერთჯერადი
ხელთათმანი, ერთჯერადი სამედიცინო ხალათი.
ვითარების

შეფასებამ აჩვენა, რომ სხვა პირის - სააჩევნო კომისიის
წარმომადგენლისა და პაციენტის იდს-ით აღჭურვილობა
არასაკმარისია, საფრთხის შემცველი, რომლის აღმოფხვრის
ღონისძიებები ასახული იქნება დამატებითი კონტროლის ზომებსა
და გასატარებელ ღონისძიებებში.
ალბათობისა და შედეგის სიმძიმის ნამრავლით განისაზღვრა
საწყისი რისკის რეიტინგი, იგი ციფრობრივად შეადგენს 20,
რომელიც განეკუთვნება კრიტიკულ ზღვარს, რომლის დროსაც
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სამუშაო უნდა შეჩერდეს. დაუყოვნებლივ უნდა იქნას მიღებული
ზომები რისკის შესამცირებლად.
საწყისი რისკისა და არსებული ვითარების ანალიზით
დამატებითი კონტროლის ზომებად განისაზღვრა:
1. საფრთხის იზოლირება (დისტანციის უზრუნველყოფა
დასაქმებულის, სხვა პირის (პაციენტი, საარჩევნო კომისიის წევრი)
დისტანცირება საფრთხესთან, რომელიც მიიღწევა თუ გატარდება
შემდეგი ღონისძიებები:
ა) ცენტრის შემოსასვლელში უსაფრთხო ადგილზე IV კორპუსის
გვერდით შესაბამისი სივრცის მოწყობა (წვიმისაგან დამცავი
ქოლგის ქვეშ, 1 ერთეული მაგიდით, 3 ერთეული სკამით,
სადეზინფექციო ხსნარით აღჭურვა) საარჩევნო კომისიის
სამუშაოდ, ხმის მისაცემად სათანადო სივრცის მოწყობა
შემოსასვლელი პოსტის ფოიეში (1 ერთეული მაგიდით აღჭურვა);
ა) კოვიდ 19-ის მართვის ცენტრის წინ თანამშრომლების ხმის
მისაცემად (წვიმისაგან დამცავი ქოლგის ქვეშ, 2 ერთეული
მაგიდით, 3 ერთეული სკამით, სადეზინფექციო ხსნარით აღჭურვა)
2. პროცედურის/ინსტრუქციის შედგენა რომელიც მიიღწევა
არსებული ვითარების შესწავლითა და რისკების შეფასების
ანალიზის შედეგად. მიზანშეწონილია, „საფრთხის ბიოლოგიური
და ფიზიკური ფაქტორების გამორიცხვა-შემცირების მიზნით სს
ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში
დასაქმებულებისა და პაციენტების მხრიდან საარჩევნო პროცესში
ხმის მიცემის პროცედურის― შედგენა.
3. სამუშაო სივრცეში/ადგილზე მყოფი სხვა პირის, აგრეთვე
პაციენტის
ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხოების
უზრუნველსაყოფად,
არასაკმარისობის
აღმოსაფრხვრელად
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით აღჭურვა:
3.1.კოვიდინფიცირებული პაციენტი: არსებულს + ერთჯერადი
ხელთათმანი;
3.2. საარჩევნო კომისიის წევრი:
3.2.1.კოვიდპაციენტების ხმის მიცემის პერიოდში: რესპირატორი/
პირბადე, სახის დამცავი ფარი/ დამცავი სათვალე, ერთჯერადი
ხელთათმანი, კომბინიზონი, ჩაჩი, ბახილები (მაღალი ყელის);
3.2.2. ტუბერკულოზითა და სხვა ინფექციურ დაავადებებით
დაავადებულ
პირებთან
კონტაქტისას:
სამედიცინო
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პირბადე/რესპირატორი, სახის დამცავი ფარი/ დამცავი სათვალე,
ერჯერადი ხელთათმანი, ერჯერადი ხალათი.
რისკების შეფასების ფორმის შევსების მნიშვნელოვანი
პროცესია შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირისა და
ვადის
განსაზღვრა, რომლის შევსება კომპეტენციის გათვალისწინებით
თანამდებობის პირების და მათთან შეთანხმებული შესრულების
ვადების ფიქსირებით ხორციელდება. რისკების
შეფასების
ფორმის შევსების მნიშვნელოვანი პუნქტია რისკების შეფასების
განხილვის/გადახედვის თარიღი, რომელშიაც ფიქსირებულ დღეს,
არსებული ვითარების შეფასების საფუძველზე კვლავ უნდა
განხორციელდეს რისკების შეფასება.
რისკების შეფასების მიხედვით დამატებითი კონტროლის
ერთ-ერთი
დამატებითი
ზომის
პროცედურის
შედგენის
აღსრულებისათვის
ქვემოთ
წარმოდგენილია
შესაბამისი
პროცედურის სტრუქტურა.
საფრთხის ბიოლოგიური და ფიზიკური ფაქტორების
გამორიცხვა-შემცირების მიზნით სს ტუბერკულოზისა და ფილტვის
დაავადებათა
ეროვნულ
ცენტრში
დასაქმებულებისა
და
პაციენტების მხრიდან საარჩევნო პროცესში ხმის მიცემის
სპეციალური ოპერაციული პროცედურა,
1. პროცედურის შედგენის აუცილებლობა: სახელმწიფოში
კოვიდინფექციის
მასშტაბების
ზრდა,
დამსაქმებლის
ვალდებულება ცენტრში სამუშაო სივრცეში/ადგილზე მყოფ
დასაქმებულთა და სხვა პირთა (ვიზიტორი (მათ შორის საარჩევნო
კომისიის წევრი) და პაციენტთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის
დაცვის, ინფექციის კონტროლის უზრუნველყოფა, საფრთხის
ფიზიკური და ბიოლოგიური ფაქტორების გამორიცხვით;
2. პროცედურის არ არსებობის/პირობების შეუსრულებლობის
შემთხვევაში
მოსალოდნელი
საფრთხე:
სამუშაო
სივრცეში/ადგილზე ცენტრში დასამებულთა, სხვა პირთა
(კონტრაქტორი
კომპანიის
წარმომადგენლის,
ვიზიტორის
(საარჩევნო კომისიის წევრის) და პაციენტის ჯანმრთელობის
დაზიანება, მაღალი ალბათობით ცენტრის მორალური და
ფინანსური ზიანი;
3. პროცესის დასახელება: საფრთხის
ბიოლოგიური
და
ფიზიკური ფაქტორების გამორიცხვა-შემცირების მიზნით სს
ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში
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დასაქმებულებისა და პაციენტების მხრიდან ხმის მიცემის
პროცესში მონაწილეობა
4.პროცესის
მიზანი:
სამუშაო
სივრცეში/ადგილზე
დასამებულთა/სხვა პირთა (მათ შორის
საარჩევნო კომისიის
წევრის) პაციენტის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის, ცენტრის
მორალური და ფინანსური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
5. სამედიცინო და ტექნიკური პერსონალის მიერ ხმის მიცემის
პროცესში მონაწილეობა
5.1. საარჩევნო წევრების და საარჩევნო ყუთის განთავსება ხდება
IV კორპუსსა და შემოსასვლელ ჭიშკარს შორის უსაფრთხო
ადგილზე ქოლგის ქვეშ, სადაც სხედან საარჩევნო კომისიის
წევრები, რომელთა აღჭურვილობაში შედის მაგიდა, სამი
ერთეული სკამი, ანტისეპტიკური საშუალება. ბიულეტენების
მიღების შემდგომ სამედიცინო და ტექნიკური პერსონალის
წარმომადგენელი გადაადგილდება, შემოსასვლელ ჭიშკარში
განთავსებული პოსტის ფოიეში (ამ შენობაში ამომრჩევლის გარდა
არავინ არ უნდა იმყოფებოდეს), სადაც განთავსებულია მაგიდა,
რომელზედაც ხდება საარჩევნო ბიულეტენის შემოხაზვა.
აღნიშნულის შემდგომ იგი მიდის საარჩევნო ყუთთან, კონვერტში
ბიულეტენის განთავსების შემდეგ, მას ათავსებს საარჩევნო ყუთში
და გადაადგილდება სამუშაო ადგილისაკენ.
შემსრულებელი: ცენტრში დასაქმებული
შესრულებაზე კონტროლი: დამსაქმებელი [მორიგე ექიმი,
რომლის
ორგანიზებით
ხორციელდება
დასაქმებულთა
ეტაპობრივი
გადაადგილება),
ინფექციის
კონტროლზე,
მონიტორინგზე და შრომის უსაფრთოებაზე მეთვალყურეობის
სამსახურის სპეციალისტი (შემოსასვლელ ჭიშკართან მდგომი:
საარჩევნო პროცესის დროს ხურავს შემოსასვლელ ე.წ. საარჩევნო
უბანთან ახლოს განთავსებული ჭიშკრის ერთ მხარეს, საარჩევნო
პროცესის დასრულებამდე. გადაუდებელი აუცილებლობის
შემთხვევაში სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილებისას,
ცენტრის ფიზიკური დაცვის უზრუნველმყოფ შსს დაცვის

პოლიციის

დეპარტამენტის

წარმომადგენელთან

ერთად

უზრუნველყოფს საარჩევნო პროცესის უსაფრთხოებას (ქვეითად
მოსიარულეთა
სატრანსპორტო
საშუალებით
დაზიანების
გამოსარიცხად. ვიდეომონიტორინგი აკვირდება პროცესებს და
ხელს უწყობს უსაფრთხო გარემოს ჩამოყალიბება-შენარჩუნებას,
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კოორდინაციაში
იმყოფება
შესრულებაზე
განმხორციელებელ ჯგუფის წევრებთან)];

კონტროლის

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები:
ა) დასაქმებული (სამედიცინო და ტექნიკური პერსონალი):
ქირურგიული ნიღაბი, სახის დამცავი ფარი/დამცავი სათვალე;

ბ) დასაქმებული (ინფექციის კონტროლზე, მონიტორინგზე და
შრომის
უსაფრთოებაზე
მეთვალყურეობის
სამსახურის
სპეციალისტი, დაცვის პოლიციის თანამშრომელი): ქირურგიული
ნიღაბი/რესპირატორი, სახის დამცავი ფარი/დამცავი სათვალე,
ერთჯერადი ხელთათმანი;
გ) საარჩევნო კომისიის წევრი: ერთჯერადი ქირურგიული
ხალათი, სამედიცინო ნიღაბი/რესპირატორი, სახის დამცავი
ფარი/დამცავი სათვალე, ერთჯერადი ხელთათმანი
შესრულების
ვადა:
საქართველოს
კანონმდებლობით
დადგენილი არჩევნების დღე.
6. „ადმინისტრაციულ― და II-კორპუსებში მკურნალობას
დაქვემდებარებული პაციენტების მიერ ხმის მიცემის პროცესში
მონაწილეობა

6.1. შესრულებაზე კონტროლი:
6.1.1.დამსაქმებელი [მორიგე ექიმი, რომლის ორგანიზებით
ხორციელდება
პაციენტთა
ეტაპობრივი
გადაადგილება,
პაციენტთა გადაადგილების ჰოლით:
6.1.1.1. პირველ რიგში ადმინისტრაციულ კორპუსის 2-3-4
სართულზე განთავსებული პაციენტები, სამედიცინო პერსონალის
თანხლებით. საარჩევნო კომისიის წევრების, ყუთის, ბიულეტენის
შემოსახაზად
საჭირო
მაგიდები
და
სკამები
თავსდება
ადმინისტრაციული კორუსის წინ, შესაბამისი ქოლგის ქვეშ

(საარჩევნო
ყუთის
ადგილმონაცვლეობისას
ტარდება
დეზინფენქციის ჩატარება).
6.1.1.2. მეორე რიგში II კორპუსში განთავსებული პაციენტები,
სამედიცინო პერსონალის თანხლებით. საარჩევნო კომისიის
წევრების, ყუთის, ბიულეტენის შემოსახაზად საჭირო მაგიდები და
სკამები თავსდება II კორუსის უკანა მხარეს, შესაბამისი ქოლგის
ქვეშ საარჩევნო კომისიის წევრების მითითების საფუძველზე;
6.1.1.2. მესამე რიგში კოვიდ 19-ის მართვის ცენტრში
მკურნალობას
დაქვემდებარებულ
პაციენტთა
ეტაპობრივი
გადაადგილება
მედპერსონალის
მეთვალყურეობის
ქვეშ,
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პაციენტთა გადაადგილების ჰოლით. საარჩევნო კომისიის
წევრების, ყუთის, ბიულეტენის შემოსახაზად საჭირო მაგიდები და
სკამები თავსდება პირველ რიგში შენობის მარჯვენა, ხოლო მეორე
რიგში მარცხენა მხარეს, შესაბამისი ქოლგის ქვეშ საარჩევნო
კომისიის წევრების მითითების საფუძველზე;

6.1.2. ინფექციის კონტროლზე, მონიტორინგზე და შრომის
უსაფრთოებაზე მეთვალყურეობის სამსახურის სპეციალისტი
(საარჩევნო პროცესის დროს ხურავს შემოსასვლელ ე.წ. საარჩევნო
უბანთან ახლოს განთავსებულ ჭიშკრის ერთ მხარეს, საარჩევნო
პროცესის დასრულებამდე. გადაუდებელი აუცილებლობის
შემთხვევაში სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილებისას,
ცენტრის ფიზიკური დაცვის უზრუნვემყოფ შსს დაცვის პოლიციის
დეპარტამენტის წარმომადგენელთან ერთად უზრუნველყოფს
საარჩევნო პროცესის უსაფრთხოებას (ქვეითად მოსიარულეთა
სატრანსპორტო
საშუალებით
დაზიანების
გამოსარიცხად.
ვიდეომონიტორინგი აკვირდება პროცესებს და ხელს უწყობს
უსაფრთხო გარემოს ჩამოყალიბება-შენარჩუნებას, კოორდინაციაში
იმყოფება შესრულებაზე კონტროლის განმხორციელებელ ჯგუფის
წევრებთან)].

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები:
დასაქმებული (სამედიცინო და ტექნიკური

პერსონალი):

ქირურგიული ნიღაბი, სახის დამცავი ფარი/დამცავი სათვალე,
ერთჯერადი ხალათი; დასაქმებული (ინფექციის კონტროლზე,

მონიტორინგზე და შრომის უსაფრთოებაზე მეთვალყურეობის
სამსახურის სპეციალისტი, დცვის პოლიციის თანამშრომელი):
ქირურგიული
ნიღაბი/რესპირატორი,
სახის
დამცავი
ფარი/სათვალე, ერთჯერადი ხელთათმანი. საარჩევნო კომისიის
წევრი: ერთჯერადი ხალათი, ქირურგიული ნიღაბი/რესპირატორი,
სახის დამცავი ფარი/დამცავი სათვალე, ერთჯერადი ხელთათმანი;
პაციენტი: ქირურგიული ნიღაბი / კოვიდ-პაციენტი: ქირურგიული
ნიღაბი, ხელთათმანი
შესრულების
ვადა:
საქართველოს
კანონმდებლობით
დადგენილი არჩევნების დღე

7. საარჩევნო კომისიის წევრის სამკურნალო პალატაში
გადაადგილების მქონე ამომრჩეველთან შესვლა (მედპერსონალის
მხრიდან საარჩევნო ყუთის დეზინფექცია შენობებში შესვლამდე და
შენობიდან გამოსვლისას)
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7.1. „ადმინისტრაციულ― და II (საკარანტინე ზონის გარდა)
კორპუსებში
7.1.1.ინდივიდუალური დაცვის საშუალება: ერთჯერადი
ხალათი, რესპირატორი/სამედიცინო პირბადე, სახის დამცავი
ფარი/დამცავი სათვალე, ერთჯერადი ხელთათმანი, ბახილები,
ჩაჩი
7.2. კოვიდ 19-ის ცენტრი, საკარანტინე ზონა
7.2.1. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებება (იდს):

მედპერსონალი:
ერთჯერადი
ხალათი,
ერთჯერადი
ხელთათმანი, მრავალჯერადი ხელთათმანი და წყალგაუმტარი
წინსაფარი,
(სანიტრებისათვის
დალაგება-დასუფთავების
პროცესში), რესპირატორი, სახის დამცავი ფარი/დამცავი სათვალე,
ჩაჩი, კომბინიზონი, წყალგაუმტარი წინსაფარი, გრძელყელიანი
ბახილი;
7.2.2. საარჩევნო კომისიის წევრი: ერთჯერადი ხალათი,
ერთჯერადი ხელთათმანი, რესპირატორი, სახის დამცავი
ფარი/თვალის
დამცავი
სათვალე,
ჩაჩი,
კომბინიზონი,
გრძელყელიანი ბახილი.
8. ტრენინგი
ინსტრუქციის მოთხოვნები
შემსრულებელი: ეპიდემიოლოგი, შრომის უსაფრთოების
სპეციალისტი, სპეციალისტ-ანალიტიკოსი
შესრულების ვადა: პროცედურის მიღებიდან არაუგვიანეს 48
საათი
9. ინსტრუქტაჟი:
ინსტრუქციის მოთხოვნები
შემსრულებელი: ადმინისტრაციული მენეჯერი.
შესრულების ვადა: საარჩევნო დღის წინა დღე.
ლიტერატურა
References:
1. saqarTvelos organuli kanoni; saqarTvelos saarCevno kodeqsi;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1557168?publication=65 .
2. saqarTvelos konstitucia; gamocemulia 2019 wlis 1 martis
mdgomareobiT; Tbilisi; gv.13; muxli 24.
3. saqarTvelos organuli kanoni; saqarTvelos saarCevno kodeqsi;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1557168?publication=65 .
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4. saqarTvelos organuli kanoni; saqarTvelos saarCevno kodeqsi;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1557168?publication=65 .
5. saqarTvelos organuli kanoni; saqarTvelos saarCevno kodeqsi;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1557168?publication=65;
6. saqarTvelos organuli kanoni saqarTvelos Sromis kodeqsi.
https://matsne.gov.ge/ document /view/1155567?publication=13#!;
7. saqarTvelos organuli kanoni Sromis usafrTxoebis Sesaxeb.
https://matsne.gov.ge/ document/view/4486188?publication=0;
8. „samuSao sivrceSi riskis Sefasebis wesis damtkicebis Taobaze.―
saqarTvelos okupirebuli teritoriebidan devnilTa, Sromis, janmrTelobisa da
socialuri dacvis ministris
brZaneba N01-15/n (30/01/2020).
https://matsne.gov.ge/document/ view/4776091?publication=0;
9. samedicino dawesebulebaSi axali koronavirusiT (SARS-CoV-2)
gamowveuli infeqciis (COVID-19)-is SesaZlo da dadasturebuli
SemTxvevebis marTvisaTvis saWiro individualuri dacvis saSualebebis (ids)
gamoyenebisa da sxva usafrTxoebis RonisZiebebis rekomendaciebi.
https://www.moh.gov.ge
/uploads/files/2020/Failebi/Danarti_
N23_(01123)_Rekomendaciebi.pdf;
10. „kovid 19 dakavSirebiT riskis zonebis SefasebiT dasaqmebulTa mier
individualuri dacvis saSualebebis gamoyenebis instruqcia―. ss tuberkulozisa
da filtvis daavadebaTa erovnuli centri. 5251/05-12.11.20;
11. „N95 (filtriani) respiratorebisa da qirurgiuli niRbis gamoyenebis
procedura.― ss tuberkulozisa da filtvis daavadebaTa erovnuli centri. 4002-05
28.09.20.
რეცენზენტი: პროფესორი თეიმურაზ კუნჭულია, საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტი.
David Kukhalashvili, Konstantine Kukhalashvili
Risk assessment in the workplace when organizing the election process
(JSC &quot;National Center for Tuberculosis and Lung
Diseases&quot;), The role of her and the special surgical procedure in
the organization of infection control, labor safety
Summary
The right to vote in the elections of patients in hospitals and other
inpatient treatment facilities is defined by the Election Code of Georgia. It
is the responsibility of the employer to organize the safe participation of
employees, other persons and patients in the workplace in the elections.
Organized actions in terms of infection control and occupational safety are
important in this process. The risk assessment process significantly hinders
the inspiration of epidemics in the workplace / on the ground. Timely and
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correct development of standard operating procedures ensures the health
and life of persons in the workplace. Standard operating procedures
guarantee labor safety and infection control conditions.
Keywords: Occupational safety, Infection control, Epidemiological
outbreak, Elections, Constitution, Medical facility, Covid-19 infection,
Employee, Other person, Patient, Health and life, Risk assessment,
Individual protection.
Reviewer: Professor Teimuraz Kunchulia, Georgian Technical University.
Давид Кухалашвили, Константин Кухалашвили
Оценка рисков на рабочем месте (АО «Национальный центр
туберкулеза и болезней легких») при организации избирательного
процесса, его роль и особый порядок работы в организации
инфекционного контроля, безопасности труда
Резюме
Право голоса на выборах пациентов больниц и других
стационарных лечебных учреждений определено Избирательным
кодексом Грузии. Работодатель несет ответственность за обеспечение
безопасного участия сотрудников, других лиц и пациентов на рабочем
месте в выборах. В этом процессе важны организованные действия с
точки зрения инфекционного контроля и безопасности труда. Процесс
оценки риска значительно препятствует возникновению эпидемий на
рабочем месте / на местах. Своевременная и правильная разработка
стандартных рабочих процедур обеспечивает здоровье и жизнь людей
на рабочем месте. Стандартные рабочие процедуры гарантируют
безопасность труда и условия инфекционного контроля.
Ключевые слова: Охрана труда, Инфекционный контроль,
Эпидемиологическая вспышка, Выборы, Конституция, Медицинское
учреждение, Инфекция Covid-19, Сотрудник, Другое лицо, Пациент,
Здоровье и жизнь, Оценка рисков, Индивидуальная защита.
Рецензент: Профессор Теймураз Кунчулия, Грузинский технический
университет.
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დარიკო ხვედელიძე, ნუგზარ მიროტაძე
განმავითარებელი შეფასება თანამედროვე საგანმანათლებლო
სისტემაში

განმავითარებელი შეფასება არსებითად განსაზღვრავს SOLO
ტაქსონომიის გამოყენებისას რომელ დონეზე იმყოფება მოსწავლე
აბსტრაქტული
დონე,
მიმართებითი
დონე,
მულტისტრუქტურული დონე, უნისტრუქტურული დონე, პრესტრუქტურული დონე - მასწავლებელს სიღრმისეულად აქვს
გააზრებული თავისი ფუნქცია მოვალეობები რისი შედეგიცაა
მოსწავლის სიღრმისეული და გააზრებული დამოკიდებულებები
საკითხის არსი არსობრივი მახასიათებლები, რაც მას ამ ცოდნის
განზოგადებისა და მისი დეკონტექსტუალიზების სხვა მსგავს
მაგალითებთან შედარების საშუალებას აძლევს. უკავშირებს
განსახილველ საკითხს საკუთარ პირად გამოცდილებას.ხელს
უწყობს მოსწავლის მოტივაციის ამაღლებას და მათ ინტეგრაციას
იწვევს ახალი უნარების განვითარებას, განმავითარებელი შეფასება
ჩვენი აზრით არსებითად განსაზღვრავს ჩვენი მომავალი თაობის
კრიტიკულ აზროვნებას.
საკვანძო სიტყვები: ეროვნული სასწავლო გეგმის შედეგი,
საკვანძო შეკითხვა, სამიზნე ცნება, მკვიდრი წარმოდგენები,
განმავითარებელი შეფასება, აბსტრაქტული დონე, მიმართებითი
დონე, მულტისტრუქტურული დონე, უნისტრუქტურული დონე,
პრე-სტრუქტურული დონე.
წინამდებარე თემის აქტუალობას განსაზღვრავს განათლების
სისტემაში მიმდინარე რეფორმებს პროცესების სირთულეების
უმტკივნეულოდ გადაჭრის ერთ ერთი მნიშვნელოვანი საშუალება
განმავითარებელი შეფასება და ამ შეფასების დადებითი როლის
დასაბუთება. განათლების რეფორმის მთავრესი მიზანი ჩვენი
მომავალი თაობის მოსწავლის მოქალაქეობრივი აღზრდა და მისი
აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესებაა. განათლების რეფორმის
ფარგლებში დაგეგმილი ყველა რეფორმა ამ მიზნების მიღწევას
უნდა ემსახურებოდეს. კვლევებმა დაადასტურა, რომ მოსწავლის
მოსწრებაზე ყველაზე მეტად დადებით გავლენას მასწავლებლის
მხრიდან კომპეტენტური უკუკავშირი ახდენს მთავარი აქცენტი
მიზანზე,
ხარისხიან
განათლებაზე
ორიენტირებული
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უკუკავშირების სისტემის განვითარებაზე უნდა კეთდებოდეს.
სწორედ
„ახალი
სკოლის
მოდელის―
ფარგლებში
შემოთავაზებული ყველა ელემენტი (კომპლექსური დავალება,
სამიზნე
ცნება
და
მასთან
დაკავშირებული
მკვიდრი
წარმოდგენები,
თემატური
მატრიცა,
სოლო-ტაქსონომიაზე
დაფუძნებული ჰოლისტური შეფასების რუბრიკა) ამ პრაქტიკის
უზრუნველყოფას
უწყობს
ხელს.
რაც
დღევანდელი
მდგომარეობით საქართველოს მაშტაბით ყველა რაიონში
საპილოტე რეჟიმში მიმდინარეობს რათა მოხდეს შეფასების
აღნიშნულ მეთოდზე გადასვლა წარმოდგენილია გრძელვადიანი
მიზნები, რომელი მიმართულებითაც სასწავლო პროცესში უნდა
ხდებოდეს
მოსწავლის
ცოდნის
გაღრმავება.
ამისათვის
გამოყენებულია ოთხი ტერმინი: 1)სამიზნე ცნება, 2)ეროვნული
სასწავლო გეგმის შედეგი, 3)საკვანძო შეკითხვა, 4) მკვიდრი
წარმოდგენები.
შევეცდებით განვიხილოთ თითოეული მათგანი, სამიზნე ცნება
- განსაზღვრულია, თუ რა მიმართულებით უნდა ხდებოდეს
მოსწავლის ცოდნის გაღრმავება წლისა და საფეხურის
განმავლობაში. ამ ცნების დაუფლება ნიშნავს დისციპლინის
საფუძვლების
გააზრებას
და
კრიტიკული
აზროვნების
განვითარებას. როგორც წესი, სამიზნე ცნებების რაოდენობა ბევრი
არ არის. თითოეულ საგანში მათი რაოდენობა 4-დან 10-მდე
მერყეობს. იგი საკვანძო ელემენტია მოსწავლის შეფასებისთვის.
მკვიდრი წარმოდგენები - უკავშირდება სამიზნე ცნებებს და
წარმოადგენს განზოგადებებს, სადაც უნდა მივიყვანოთ მოსწავლე
სწავლა-სწავლების პროცესში. ერთი სამიზნე ცნების ქვეშ
გაერთიანებული მკვიდრი წარმოდგენები, როგორც წესი,
ურთიერთდაკავშირებულად
მუშავდება.
სწავლა-სწავლების
პროცესში ის საკითხები და დავალებები უნდა იქნას შერჩეული,
რომლებიც მოსწავლეს მკვიდრი წარმდგენების გააზრებამდე
მიიყვანს. მკვიდრ წარმოდგენებზე მუშაობა ხდება მთელი წლისა
და საფეხურის განმავლობაში სხვადასხვა საკითხზე დაყრდნობით
. ეროვნული სასწავლო გეგმის შედეგი - სამიზნე ცნება და
სტანდარტის შედეგები მჭიდროდ ურთიერთდაკავშირებულია
(მაგ. თუკი სასწავლო შედეგია: „მოსწავლეს უნდა შეეძლოს
წყაროების საფუძველზე საკუთარი მოსაზრების დასაბუთება―, ეს
უკავშირდება ცნებას „წყარო―). შედეგები პასუხს სცემს შეკითხვას 159
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რა უნდა შეეძლოს მოსწავლეს? მესამე თაობის ეროვნულ სასწავლო
გეგმაში შედეგები განსაზღვრულია საფეხურის და არა კლასის
დონეზე. და ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი რითაც ხდება
მოსწავლის საჭიროებებზე გასვლა
საკვანძო შეკითხები თემატური საკვანძო შეკითხვები გვიჩვენებს, თუ რაზე უნდა
დაფიქრდეს მოსწავლე კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობისას. ეს
კითხვები
დასმულია
იმგვარად,
რომ
მოსწავლე
მათი
გაანალიზების შემთხვევაში სასწავლო მასალას სამიზნე ცნებას
დაუკავშირებს. მაგალითად, თუ ისტორიის სამიზნე ცნებაა
„წყარო―, ხოლო სასწავლო საკითხი რომელიმე ისტორიული
პერსონა
რომელმაც
ქვეყნის
პოლიტიკურ
ცხოვრებაში
განსაკუთრებული როლი აქვს მიღებული, საკვანძო შეკითხვები
შეიძლება იყოს - საიდან ვიცით ამ აღნიშნული პიროვნების
შესახებ? რამდენად სანდოა ეს ინფორმაცია? - მოსწავლეს სამიზნე
ცნებასა და საკითხს ერთმანეთთან დააკავშირებინებს.
რაც შეეხება თუ როგორ უნდა შევაფასოთ მოსწავლის
მიღწევები როგორ უნდა ფორმულირდეს განმავითარებელი
შეფასების
კომენტარი
მოსწავლისთვის.
განმავითარებელი
შეფასების დროს აუცილებელია მასწავლებელმა გაანალიზოს რა
გააკეთა მოსწავლემ და რა დასკვნა გავაკეთე ამის საფუძველზე და
რა რჩევას მივცემდი მოსწავლეს (განმავითარებელი შეფასება).
მასწავლებელი აღწერს მოსწავლის მიღწევებს, აფასებს მას და
აძლევს განმავითარებელ კომენტარს. როგორ უნდა ჩამოაყალიბოს
მასწავლებელმა განმავითარებელი კომენტარი? ამ პროცესში
გადამწყვეტი მნიშვნელობა კომპლექსურ დავალებასა და SOLO
ტაქსონომიაზე დამყარებულ შეფასების რუბრიკას ენიჭება.
შეფასება რომელსაც მასწავლებელი გამოხატავს მოსწავლის
ინდივიდის მიმართ წარმოდგენილი მოთხოვნების შესრულების ან
შეუსრულებლობის პასუხად. ბლუმის მიხედვით შეფასება არის
აზროვნების ზედა დონის უნარ-ჩვევა შეფასების მიზანია გარკვევა
რამდენად კარგად ასწავლის მასწავლებელი და რამდენად კარგად
სწავლობენ მოსწავლეები, შეფასებას აქვს თავისი ძირითადი
მიზნები და ესენია:

მოსწავლის სწავლის ხელშეწყობა;

მოსწავლის ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენა;

სწავლების კონკრეტული მეთოდიკის ეფექტიანობის
შემოწმება;
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სასწავლო პროცესის ეფექტიანობის განსაზღვრა და
სრულყოფა;

სწავლების ეფექტიანობის შეფასება და სრულყოფა;

მშობელთა ჩართვა მოსწავლის სწავლების პროცესში და
მათთან კომუნიკაციის დამყარება.
ნებისმიერი აქტივობა შეიძლება ვაქციოთ განმავითარებელი
შეფასების ინსტრუმენტად თუკი იგი ეხმარება მოსწავლეებს
გაიაზრონ რისი გაგება უჭირთ და გაააცნობიერონ თავიანთი
სუსტი და ძლიერი მხარეები. შეექმნათ ნათელი წარმოდგენა თუ რა
მიმართულებით უნდა წავიდნენ რათა სასურველ შედეგს
მიაღწიონ. სწორედ განმავითარებელი შეფასება დებს მოსწავლის
სასურველ შედეგს რადგან ხდება მასწავლებლის მხრიდან
მოსწავლის ზუსტი დიაგნოსტირება. დასმულმა კითხვებმა და
კომპლექსურმა დავალებამ უნდა მოგვცეს საშუალება დავადგინოთ
და გავიგოთ მოსწავლის
გაგება გააზრების დონე
რათა
შესაბამისად დაიგეგმოს მოსწავლის სწავლების პროცესი. რა
დაგვეხმარება
მოსწავლის
საჭიროებების
დადგენასა
და
დაკმაყოფილებაში. მოსწავლეს ეძლევა შესაძლებლობა თავისი
შესაძლებლობების მაქსიმალურის გამოვლენაში დავეხმაროთ.
როდესაც მსგავს შეფასებას ვიყენებთ მოსწავლე დამოუკიდებლად
აზროვნებს
მოგზაურობს
წარმოასახვით
სამყაროში
რაც
მასწავლებელს
ეხმარება
მოსწავლის
ინტერესებისა
და
შესაძლებლობების დადგენაში. ისე დაუსვათ მოსწავლეებს კითხვა
ჩვენს მიერ დასმულმა კითხვამ განმავითარებელი ფუნქცია უნდა
შეასრულოს. კომენტარის ეფექტი კი ძალზედ მნიშვნელოვანია
რადგან განმავითარებელი. შეფასების დროს თუ ზუსტად არ
განუმარტეთ მოსწავლეს რა გააკეთა კარგად და რა შედარებით
ცუდად ისე ვერ იქნება არ ივარგებს შეფასების ინსტრუმენტად.
განმავითარებელი შეფასების დროს
SOLO ტაქსონომიის
გამოყენებისას
ყურადღება
უნდა
მივაქციოთ
რამდენიმე
გარემოებას: კერძოდ რომელ დონეზე იმყოფება მოსწავლე
აბსტრაქტული დონე, მიმართებითი დონე, მულტისტრუქტურული
დონე, უნისტრუქტურული დონე, პრე-სტრუქტურული დონე მასწავლებელს სიღრმისეულად აქვს გააზრებული თავისი ფუნქცია
მოვალეობები რისი შედეგიცაა მოსწავლის სიღრმისეული და
გააზრებული დამოკიდებულებები საკითხის არსი არსობრივი
მახასიათებლები, რაც მას ამ ცოდნის განზოგადებისა და მისი
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დეკონტექსტუალიზების სხვა მსგავს მაგალითებთან შედარების
საშუალებას აძლევს. უკავშირებს განსახილველ საკითხს საკუთარ
პირად გამოცდილებას.
ყველაზე მნიშვნელოვანი კი არის სწორედ ის რომ ნებისმიერი
განხორციელებული აქტივობა, მნიშვნელობას იძენს მაშინ თუ
მოსწავლე და მასწავლებელი ერთობლივად იპოვნიან გზებს თუ
როგორ უნდა გაიაზროს მოსწავლემ ესა თუ ის საკითხი. რაც
შეეხება განმავითარებელ შეფასებას ის ვერ ჩაითვლება ეფექტურად
თუ მოსწავლემ შედეგი არ დადო და გააზრებული და ათვისებული
არ ექნა მასალა. ჩვენ ვაჩვენოთ ჩვენს კოლეგებს მაგალითი თუ
როგორ ვმუშაობთ საკლასო სივრცეში და როგორ აითვისეს
მოსწავლეებმა კომპლექსური დავალება გაუზიაროთ ჩვენი
გამოცდილება კოლეგებს რაც იქნება ჩვენი აზრით საუკეთესო
შესაძლებლობა პედაგოგთა პროფესიული განვითარებისათვის.
ლიტერატურა
References:
1. 1.mastsavlebeli.ge ―ganmaviTarebeli Sefaseba rogorc motivaciis
instrumenti― 2020 wlis 29 maisi maia gogolaZe, nino gvaramaZe.
2. mastsavlebeli.ge ―efeqturi ganmaviTarebeli Sefaseba― 2016 wlis 26
oqtomberi sofo gorgoZe.
3. mastsavlebeli.ge ―ganmaviTarebeli Sefaseba-motivacia da emociebis
gaziarebis saSualeba― 2020 wlis 29 ivlisi ina mecxvariSvili.
4. mastsavlebeli.ge ―ganmaviTarebeli Sefaseba da masalis uCveulo
gameoreba― 2021 wlis 2 Tebervali manana boWoriSvili.
რეცენზენტი: ასოცირებული პროფესორი როზა გაფრინდაშვილი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
Dariko Khvedelidze, Nugzar Mirotadze
Assessment of development in the modern education system
Summary
Summative assessment essentially determines the level at which the
learner is at the pre-structural level , uni-structural level, multi-structural
level, relational level or extend abstract level by using SOLO taxonomy.
The teacher has an in-depth understanding of his or her function and
responsibilities. The result is the student's understanding and thoughtful
attitudes, the sence of the issue, the essential characteristics, which allow
him to generalize this knowledge and compare it with other similar
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examples of its decontextualization. Relates the discussing issue to his or
her own personal experience. Helps to increase students‘ motivation and
their integration. Encourages the development of new skills, gains
knowledge based on sources, and will be able to conduct research
independently. In my opinion, Summative assessment essentially
determines the critical thinking of our next generation.
Keywords: National Curriculum Outcome, key question, target concept,
indigenous imaginations, summative assessment, pre-structural level, unistructural level, multi-structural level, relational level, abstract level.
Reviewer: Associate Professor Roza Gaprindashvili, Georgian Technical
University.
Дарико Хведелидзе, Нугзар Миротадзе
Оценка развития современной системы образования
Резюме
Оценка развития по существу определяет уровень ученика,
использующего таксономию SOLO. Абстрактный уровень, уровень
отношений, многоструктурный уровень, неструктурный уровень,
предструктурный уровень. Учитель глубоко понимает свою функцию.
Позволяет сравнивать обобщение и его деконтекстуализацию с другие
подобные примеры. Связывает рассматриваемый вопрос со своим
личным опытом. Помогает мотивировать студентов, а их интеграция
приводит к развитию новых навыков, опирается на источники знаний
и сможет самостоятельно проводить исследования. На наш взгляд,
оценка развития существенно определяет критическое мышление
нашего следующего поколения.
Ключевые слова: результат национальной учебной программы,
целевая концепция, представления коренных народов, оценка
развития,
абстрактный
уровень,
неструктурный
уровень,
предструктурная область.
Рецензент: Ассоциированный Профессор
Грузинский технический университет.
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