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საჯარო მმართველობის  

პრაქტიკა 
 

ნატალია ჩუბინიძე 

ემიგრაციული პროცესების გაშუქება საქართველოს საინფორმაციო 

საშუალებებში, გამოწვევები, საზოგადოებრივი აღქმები 
 

სიახლეს არ წარმოადგენს ის გარემოება, რომ თანამედროვე 
სამყაროში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება მასობრივი 
ინფორმაციის საშუალებებით თუ ახლა უკვე სოციალური 
ქსელებით ამათუიმ საზოგადოებრივად აქტუალური საკითხის 
თაობაზე მსჯელობას და მის გაშუქებას. მნიშნელოვანია ის 
აღქმები, რაც საზოგადოებაში ჩნდება ამათუიმ მედიასაშუალების 
თუ სოციალური ქსელით მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  
ხშირია შემთხვევები, როდესაც ცალკეული აღქმები ბოლომდე არ 
ემთხვევა ფაქტებს, რომ არ ვთქვათ საერთოდ არ ასახავს მას. 
სწორედ ამიტომ უაღრესად მნიშვნელოვანია, ნებისმიერი 
ინფორმაცია, რომელიც მიეწოდება საზოგადოებას იყოს 
მაქსიმალურად გადამოწმებული, ფაქტებზე დაფუძნებული და 
პროფესიონალთა მიერ განხილული.  

ცხადია, ამ მხრივ არც ემიგრაციის პროცესების გაშუქებაც არ 
წარმოადგენს გამონაკლისს. მით უფრო, რომ მიგრაცია და 
მიგრაციული პროცესები არასდროს არის დაცლილი 
პოლიტიკური კონტექსტისგან და სხვადასხვა აქტორი ხსენებულ 
თემას საკუთარი ინტერესების მიხედვით განიხილავს  და მისთვის 
საინტერესო ჭრილში აწვდის საზოგადოებას.  

ემიგრაციის თემატიკა ზოგადად მსოფლიოში და 
განსაკუთრებით საქართველოში მედიასაშუალებების დღის 
წესრიგში ყოველთვის ერთ-ერთი აქტუალური საკითხია, 
განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე გვაქვს საარჩევნო ციკლთან 
თუ ემიგრაციასთან კავშირში მყოფ რაიმე კონკრეტულ საკითხთან. 

სწორედ ზემოხსენებულ მიზეზთა გამო სტატიის მიზანია 
თუნდაც ნაწილობრივ ასახოს ის ტენდენციები, რაც ბოლო თვეების 
თუ წლების განმავლობაში თან ახლავს ემიგრაციის თემის 
გაშუქებას. დოკუმენტი არ ისახავს მიზნად რომელიმე 
კონკრეტული მედიასაშუალების, კონკრეტული სიუჟეტების 
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განხილვას, არამედ არის მცდელობა, შეჯერებულად ასახოს 
არსებული ტენდენციები, აღქმები და ხედვები იმისა, თუ როგორ 
შეიძლება უფრო სრულყოფილად, უფრო ყოვლისმომცველად 
მოხდეს საზოგადოების ამათუიმ სფეროს წარმომადგენელთა 
სწორი ინფორმირება, რაც თავის მხრივ ჩამოაყალიბებს ადექვატურ 
აღქმებს, შესაბამისად, გააუმჯობესებს სფეროს მართვას 
საზოგადოდ და შეამცირებს მაგალითად ემიგრაციული 
პროცესების ნეგატიურ ეფექტს და პირიქით მოახდენს ამ პროცესის 
დადებითი ეფექტის სტიმულირებას. მითუმეტეს მნიშვნელოვანია 
მსგავსი საინფორმაციო დისკურსი, როდესაც ემიგრაცია და 
ემიგრაციული პროცესები არის ზოგადად ქვეყნის განვითარების 
თანმდევი ეტაპი და გამოწვევას წარმოადგენს მისი სწორი მართვა, 
რათა მისი გავლენა უფრო პოზიტიური იყოს, როგორც მიმღები 
ასევე გამგზავნი ქვეყნისათვის.  
 

საკვანძო სიტყვები: ემიგრაცია; მედიასაშუალებები; 
დამკვიდრებული ნარატივი; საზოგადოებრივი აღქმები; 
ემიგრაციული პროცესების დადებითი ეფექტის გაზრდა და 
უარყოფითის შემცირება; პროფესიონალური გაშუქება; სწორი 
ინფორმირება. 
 

ემიგრაციის თემატიკის გაშუქების სფეროში არსებული ვითარება 

და გამოწვევები 

ემიგრაციული პროცესები მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის 

საქართველოშიც, იყო და არის ერთ-ერთი მწვავე აქტუალური 

თემატიკა საზოგადოებრივი დისკუსიის კუთხით და არ კარგავს 

პოლიტიკურ აქტუალობას. იგი გამორჩეული თემაა პოლიტიკური 

აქტორებისათვის განსაკუთრებით საარჩევნო ციკლის დროს. 

პოლიტიკურ პარტიებს ხშირად მიგრაცია თავიანთ წინასაარჩევნო 

პროგრამაში ერთ-ერთ მიმართულებად აქვთ განსაზღვრული და 

ამომრჩეველს სთავაზობენ  ხედვებს იმისათვის, თუ როგორ უნდა 

მოხერხდეს ქვეყნიდან ხანგრძლივი ან მუდმივი ვადით ადამიანთა 

ემიგრაციის პრევენცია, ასევე საზღვარგარეთ მცხოვრებ 

საქართველოს მოქალაქეთა მხრიდან საარჩევნო ხმის რეალიზების 

ხელშეწყობა და სხვა.  

შესაბამისად, სტატიის მიზანია, მიმოიხილოს თუ რა გავლენა 

შეიძლება ქონდეს ემიგრაციის თემატიკის არასათანადო და 
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ნაკლებად კვალიფიციურ გაშუქებას ზოგადად პროცესის შესახებ 

საზოგადოებრივ აღქმებზე. ნებისმიერი თავისუფალი 

ქვეყნისთვის, თანამედროვე ვითარებაში ადამიანთა მობილობა 

ბუნებრივი მოვლენაა, გამოწვევას წარმოადგენს მისი მასშტაბები 

და მიზეზები.   ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეებიც კი 

დასაქმების შესაძლებლობებს, მათ შორის, მეზობელ უფრო 

განვითარებად ქვეყნებში იღებენ. დღემდე სამწუხაროდ 

საქართველოდან ემიგრაციული პროცესის მთავარი 

მაპროვოცირებელი ფაქტორი არის უკეთესი ეკონომიკური 

შესაძლებლობების მოძიება თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია 

საზღვარგარეთ მცხოვრები წარმატებული საქართველოს 

მოქალაქეების როლი და მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა 

ქვეყნის თუ ზოგადად კონკრეტული დარგის განვითარების 

საქმეში.  

 

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) მონაცემებით, 

მსოფლიოში 281 მილიონი ადამიანი, საერთაშორისო მიგრანტია, 

რაც მსოფლიოს მოსახლეობის 3.6 % შეადგენს.  აქედან 164 

მილიონი შრომითი მიგრანტია. ციფრები თავისთავად მეტყველებს 

თემის აქტუალობასა და მასშტაბურობაზე. 

მიგრაციის საკითხისთვის განსაკუთრებული პოლიტიკური 

დატვირთვის მინიჭება ახალი მოვლენა არ არის და პერიოდულად 

აქტიურდება სხვადასხვა სოციალური მოვლენების კვალდაკვალ. 

ისიც  არავისთვისაა უცხო, რომ  განვითარების იმ ეტაპზე მყოფი 

სახელმწიფოსათვის როგორიც საქართველოა ემიგრაცია ზოგადად 

და სახელდობრ კი არალეგალური ემიგრაცია, გამოწვევად რჩება 

დღემდე. ასევე ჯერ კიდევ გამოწვევაა ეკონომიკური განვითარების 

დონე და ხარისხიც, რაც მიუხედავად ბოლო წლების დადებითი 

ტენდენციებისა, კვლავ მწვავედ დგას ჩვენი ქვეყნის წინაშე და 

ემიგრაციის ერთ-ერთ მთავარ მამოძრავებელ ფაქტორს 

წარმოადგენს. ბუნებრივია, არალეგალური მიგრაცია, ქვეყნიდან 

მოქალაქეთა ხანგრძლივი ან მუდმივი ვადით გადინება არის ის 

საკითხი, რაც შესაბამისი უწყებების მხრიდან სათანადო 

ყურადღებას, ძალისხმევას საჭიროებს. ამავდროულად, 

აუცილებელია  საკითხის ირგვლივ კვალიფიციური მსჯელობა და 

არა ფრაგმენტულ, ზოგჯერ მხოლოდ ადამიანების ემოციებზე 

გათვლილ ინფორმაციის მიწოდება. 
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არაერთი კვლევით დასტურდება, რომ საქართველოში 

ინფორმაციის მიღების ძირითადი წყარო კვლავ სატელევიზიო 

ეთერებია. სიახლეს არ წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ მედიაგარემოც, 

ისევე როგორც პოლიტიკური ლანდშაფტი არის მეტად 

პოლიტიზებული და ხშირ შემთხვევაში  საკითხს მხოლოდ ერთი, 

კონკრეტული ნარატივის განვითარებისთვის საჭირო 

მიმართულებით აშუქებს. აქვე აღვნიშნავთ, რომ 

მიზანმიმართულად არ ვსაუბრობთ და ვაფასებთ  რომელიმე 

კონკრეტულ არხზე გასულ კონკრეტული სიუჟეტს თუ რომელიმე 

სტატიას - მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს არსებული 

გამოცდილების შედეგად თავმოყრილი მასალის ანალიზს. 

მაგალითისათვის, საკმარისი იქნება აღვნიშნოთ უვიზო 

მიმოსვლის წინარე პერიოდში სოციალურ ქსელში, სხვადასხვა 

მედიით  დაფიქსირებული და გავრცელებული მოსაზრებები, 

სახუმარო შარჟები, რომლის მეშვეობითაც კამპანიის ავტორები 

ნებსით თუ უნებლიეთ ავრცელებდნენ აღქმას, თითქოს უვიზო 

მიმოსვლის მიღების შემდგომ, საქართველო სრულად 

დაიცლებოდა მოქალაქეებისაგან. ფაქტია, უვიზო მიმოსვლამ 

გარკვეულწილად გაზარდა ევროკავშირის-შენგენის ქვეყნებში 

საქართველოდან თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი, თუმცა 

უვიზო მიმოსვლის ძალაში შესვლიდან თითქმის ექვსი წლის 

თავზე, კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საქართველოს 

ასიათასობით  მოქალაქემ კეთილსინდისიერად ისარგებლა ამ 

მართლაც უპრეცენდენტო შესაძლებლობით, გაღრმავდა 

ხალხთაშორის კავშირები სხვადასხვა მიმართულებით.  აქედან 

არსებობს მარტივი დასკვნა, რომ არასწორად მართულმა ან ზოგ 

შემთხვევაში მიზანმიმართულად წარმოებულმა კამპანიამ, 

შესაძლოა გამოუსწორებელი ზიანიც კი მიაყენოს საზოგადოების 

აღქმებში ისეთ ცალსახად პოზიტიურ მოვლენასაც კი, როგორიც 

არის ევროკავშირის/შენგენის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლა. 

მეორე მნიშვნელოვანი ნარატივი, რომელმაც ასევე მიიქცია 

ჩვენი ყურადღება და არაერთი მედიასაშუალების მიერ 

გავრცელებული ინფორმაციის ერთ - ერთი მთავარი 

მიმართულებაა, ეხება საქართველოდან წასულ ემიგრანტებს და 

მათ მიერ საქართველოში გადმორიცხულ გზავნილებს. ცალსახაა, 

რომ აღნიშნული გზავნილები მსყიდველუნარიანობას უნარჩუნებს 

არაერთ ოჯახს საქართველოში და ქვეყნის მთლიანი შიდა 
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პროდუქტის დაახლოებით 13% შეადგენს. ისიც ფაქტია, რომ 

ქვეყნის განვითარებაზე დადებით კონტექსტში არ მეტყველებს, 

როდესაც გადმორიცხვები ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი 

კომპონენტია. თუმცა აუცილებელია მსჯელობა იმის შესახებ თუ 

რა შეიძლება გაკეთდეს საიმისოდ, რომ ხსენებული 

გადმორიცხვების თუნდაც რაღაც პროცენტი მიემართოს 

განვითარებაზე ორიენტირებულ პროექტებზე, რომელიც 

საშუალებას მისცემს თავად ემიგრანტს და მის ოჯახს უკვე 

საქართველოში შეიქმნან საარსებო წყარო, რაზე საუბარიც 

სამწუხაროდ ნაკლებად ხდება ჩვენს სოციუმში და მედია 

საშუალებებში. მნიშვნელოვანი განხილვის საკითხია ასევე რა 

როლი უნდა ჰქონდეს აქ სახელმწიფოს. ნაცვლად ამისა, 

საზოგადოება ისმენს მხოლოდ ემოციებით ნაკვებ ფრაზებს,  

ემიგრანტთა გმირობის, საქართველოსთვის მათი გადამწყვეტი 

როლის თაობაზე, რაც  ასევე ფაქტია, თუმცა თავად ამ 

ემიგრანტებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მსჯელობა 

იმაზე თუ რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ ისინი 

დაბრუნდნენ უკან და აქ შექმნან საკუთარი სამუშაო ადგილი. ასევე 

ძალიან იშვიათად არის საუბარი იმაზე, თუ რა კონკრეტული 

პოზიტიური მაგალითებია იმის, როდესაც საქართველოდან 

წასულ ემიგრანტებს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ არამხოლოდ 

ოჯახის კონკრეტული საჭიროებების უზრუნველყოფის, არამედ 

მისი რაიონის, სოფლის განვითარების საქმეში. 

ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში აქტიურად ვრცელდება 

ინფორმაცია, რომ „საქართველოს ყოველწლიურად ასიათასობით 

ადამიანი ტოვებს―, ამის დასტურად კი საქართველოს 

სტატისტიკის მონაცემები მოჰყავთ.  რეალობა კი არის ის, რომ 

ქვეყანას აქვს უარყოფითი მიგრაციული სალდო, რაც აღნიშვნას და 

რეაგირებას საჭიროებს, თუმცა აქვე აუცილებელია ითქვას, რომ 

მიგრაციული სალდო ითვლება იმიგრანტებისა და ემიგრანტების 

თანაფარდობით, რაც 2021 წელს ზემოხსენებული სამსახურის 

მონაცემით -25 966-პირს შეადგენს. შესაბამისად, მცდარია აღქმა, 

რომელიც ეფუძნება მოქალაქეთა განწყობის ჩამოყალიბებას 

მხოლოდ უარყოფით კონტექსტზე.  

ერთ-ერთ ხშირად გაშუქებულ საკითხს წარმოადგენს ასევე 

საქართველოდან თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვის ზრდა. რაც 

ყურადსაღებია და მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი ნაბიჯი უკვე 
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გადაიდგა, კიდევ უფრო მეტი  ძალისხმევაა საჭირო საიმისოდ 

საქართველოს მოქალაქეებს ზუსტად მიეწოდოს ინფორმაცია, რას 

ნიშნავს მოითხოვო თავშესაფარი საზღვარგარეთ? რა პირობებია 

ამისთვის. საზოგადოების თითოეულ წევრს უნდა ქონდეს მკაფიო 

ცოდნა იმის, რომ საზღვარგარეთ თავშესაფრის მოთხოვნის 

საფუძველი არ არის და ვერც იქნება ეკონომიკური სირთულეები. 

სწორედ ამიტომაა რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის 

თავშესაფრის მინიჭების მაჩვენებელი მერყეობს  მხოლოდ 2-3 % 

შორის და მათ უწოდებენ დაუსაბუთებელ განაცხადებს.  ფაქტი კი 

არის რომ 2020 წელს კორონა ვირუსის პანდემიის 

გათვალისწინებით ევროკავშირის/შენგენისსივრცის ქვეყნებში 

თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი მნიშვნელოვნად შემცირდა და 

2021 წელს სხვადასხვა რეგულაციების მოხსნის კვალდაკვალ ისევ 

გაიზარდა და 12 765 - ამდე, თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ 

ევროკავშირის თავშესაფრის სააგენტოს 2022 წლის ანგარიშის 

თანახმად, საქართველოს მოქალაქეთა მხრიდან თავშესაფრის 

მოთხოვნით ევროკავშირის/შენგენის ზონის ქვეყნებში 

განაცხადების რაოდენობა  2018-2019 წლებში 19 545 და 20 500-იყო . 

სწორი და მართებული ინფრმაცია ნიშნავს სხვადასხვა 

თაღლითური სქემებისგან დაცულ მოქალაქეს, რომელიც 

გადაწყვეტილებას რეალობაზე დაფუძნებით მიიღებს და არა 

მხოლოდ საკუთარ წარმოდგენებზე.  

ცალკე და ხაზგასმით აღნიშვნას საჭიროებს ის მედიაკამპანია, 

რომელიც მიმართულია დროებითი ლეგალური მიგრაციის 

შესახებ სახელმწიფოთაშორის შეთანხმებებზე. კერძოდ, 2019 

წლიდან საკმაოდ მნიშვნელოვანი გამოხმაურება მოჰყვა 

საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მიერ ერთ-ერთ 

ინტერვიუში გაჟღერებულ პოზიციას იმის თაობაზე, რომ 

საქართველოსთვის შესაძლოა დროებითი, ლეგალური მიგრაციის 

ხელშეკრულებები გახდეს ერთ-ერთი და არა ერთადერთი 

საშუალება იმისა, რომ ადამიანებმა შეძლონ და გამოიმუშაონ 

ღირსეული ანაზღაურება, საზღვარგარეთ დროებით, ლეგალურად 

დასაქმების პირობებში. ისე, რომ პრაქტიკულად არ ყოფილა 

მსჯელობა, თუ რა შესაძლო როლი შეიძლება ჰქონდეს დროებით 

ლეგალურ მიგრაციას ქვეყნიდან არალეგალური მიგრაციის 

პრევენციის თვალსაზრისით და ასევე იმისათვის, რომ არ მოხდეს 

ქვეყნიდან მოქალაქეთა მუდმივი ან ხანგრძლივი ვადით გადინება, 
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როგორც სოციალური ქსელები, ასევე სხვა მედიასაშუალებები 

არაერთგზის განხილავდნენ საკითხს მხოლოდ პოლიტიკურ 

ჭრილში და მხოლოდ იმ კონტექსტში, თუ ვისი მხრიდან იქნა 

გაკეთებული აღნიშნული განცხადება. ცალკე აღნიშვნის ღირსია ის 

ტერმინები, ფრაზები, რაც გამოიყენება სხვადასხვა 

საზოგადოებრივად აქტიურ პირთა თუ მედიის წარმომადგენელთა 

მხრიდან: „ქვეყნიდან მიერეკებიან მოქალაქეებს―; „კომბოსტოს 

საკრეფად გაუშვეს საქართველოს მოქალაქეები―; „მონური 

მუშაობისთვის გაწირეს― და სხვა. 

განსაკუთრებით აქტუალურია მსჯელობა ამერიკის 

შეერთებულ შტატებში ეგრეთწოდებული მექსიკის საზღვრის 

გავლით საქართველოს მოქალაქეთა ემიგრაცია. მათ შორის 

საუბარი არის, რომ მიემგზავრებიან ადამიანები, რომლებსაც 

განსაკუთრებული ეკონომიკური სირთულეები არ ჰქონიათ 

საკუთარ ქვეყანაშიც. აღნიშნული ნამდვილად საჭიროებს უფრო 

სიღრმისეულ კვლევას იმისთვის რომ მოხდეს იდენტიფიცირება, 

რეალურად რა კატეგორიის მოქალაქეები მიემგზავრებიან 

საქართველოდან და რა მიზეზით. თუმცა, ფაქტია, რომ ხშირ 

შემთხვევაში ემიგრაციის ტალღაზე მნიშვნელოვან გავლენას 

ახდენს სოციალური კონტაქტები, კერძოდ როდესაც პირი 

მიემგზავრება ამათუიმ ქვეყანაში კონკრეტული მარშრუტით და 

შემდეგ უკვე ამავე გზას მიმართავენ მისი ნაცნობები, ნათესავები, 

ოჯახის წევრები რაც ზრდის კონკრეტულ ქვეყანაში 

გამგზავრებულთა რიცხვს. ხდება ხაზგასმა რომ ემიგრაციის 

გადაწყვეტილებას იღებენ ყოფილი საჯარო მოხელეებიც, რაც ასევე 

უნდა განხილულ იქნას ზოგად კონტექსტში და ამ კატეგორიის 

საქართველოს მოქალაქეებზეც ბუნებრივია, რომ მოქმედებს 

ემიგრაციის მაპროვოცირებელი ზოგადი გარემოებები, ისე 

როგორც ეს ხდება საქართველოს სხვა მოქალაქეთა შემთხვევაში. 

ამიტომ ყურადღება უნდა მიემართოს ზოგადად ემიგრაციის 

განმაპირობებელ ფაქტორებზე და არა მოქალაქეთა კონკრეტულ 

სეგმენტზე, რომელიც იღებს ასეთ გადაწყვეტილებას.  

ასევე მედია გაშუქებისას განსაკუთრებულად უნდა მიექცეს 

ყურადღება, როდესაც პირი სიუჟეტში თუ საგაზეთო სტატიაში 

საუბრობს საკუთარ ქვეყანაში გარკვეულ საფრთხეებზე, ხომ არ 

აკეთებს ამას მიზანმიმართულად, საიმისოდ რათა შეიქმნას 

დამატებითი მტკიცებულება, თავშესაფრის მოპოვებისათვის. 
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ხედვები, რეკომენდაციები მიგრაციის თემატიკის ირგვლივ 
საზოგადოების სწორი ინფორმირების შედეგები 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით ბუნებრივია, რომ 

საზოგადოებაში აღქმები მიგრაციული პროცესების, მისი მართვის, 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე მისი გავლენის შესახებ არის 

მეტწილად ნეგატიური. არადა სწორად მართვის შემთხვევაში, 

მიგრაციის პოლიტიკის თანამედროვე ტენდენციები სწორედ იმას 

გულისხმობს, რომ პროცესი გამოყენებული იქნეს ქვეყნის 

განვითარების საქმეში, კერძოდ, ადგილობრივ შრომით ბაზარზე 

სწორად იყოს მიმართული იმ პირთა შესაძლებლობები, ვინც 

განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებში მიიღო შრომითი თუ 

სასწავლო გამოცდილება. ემიგრანტების მხრიდან გადმორიცხულ 

ფულად სახსრებს მიეცეს უფრო განვითარებაზე მიმართული და 

არა ყოველდღიური მოხმარების ფუნქცია/დანიშნულება და ამაში 

სახელმწიფომაც საკუთარი როლი შეასრულოს, კიდევ უფრო ხელი 

შეუწყოს ემიგრანტთა დიასპორის წარმომადგენელთა ჩართვას 

ქვეყანაში ინვესტიციების განხორციელების საკითხში და სხვა. 

საუბარი იმაზე, რომ ყველა ემიგრანტი დაბრუნდება ან უნდა 

დაბრუნდეს საკუთარ სამშობლოში, რეალობას მოკლებული და 

მხოლოდ ადამიანთა ემოციებზე გათვლილი მესიჯია. მთავარი კი 

არის ის, რომ შესაბამისმა მედიასაშუალებებმა დრო და სივრცე 

დაუთმონ საკითხის უფრო პროფესიონალურად და მასშტაბურად 

გაშუქებას. თავად ემიგრაციის თუ იმიგრაციის ფაქტი ეს 

თანამედროვე მსოფლიოში არის მოცემულობა, რომელიც არ/ვერ  

შეიცვლება. მსჯელობა, ფიქრი და ქმედება კი მიმართული უნდა 

იყოს იმაზე, თუ ერთის მხრივ როგორ განვითარდეს ქვეყანა 

ეკონომიკურად საიმისოდ, რომ ემიგრაცია იყოს ადამიანის 

არჩევანი და არა იძულებითი და ერთადერთი გადაწყვეტილება და 

მეორეს მხრივ ეფექტიანად იქნას გამოყენებული საზღვარგარეთ 

მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეთა რესურსი, მათი ჩართულობა 

ქვეყნის განვითარების საქმეში. კრიტიკულად მნიშვნელოვანია 

ადამიანებს მივაწოდოთ ინფორმაცია, რა საფრთხეები ახლავს 

არალეგალურ მიგრაციას, როგორ უნდა მოახდინონ დროულად 

იმის იდენტიფიცირება, რომ არაკეთილსინდისიერ 

დამსაქმებელთან აქვთ კომუნიკაცია და თუ მაინც აღმოჩნდებიან 

მსგავსი გარემოების მსხვერპლნი, როგორ დაიცვან საკუთარი 

უფლებები. გარდა ამისა, დეტალური და სწორი ინფორმაცია უნდა 
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იქნას მიწოდებული სახელმწიფო ორგანოების, თუ სხვადასხვა 

მედია პლატფორმების მხრიდან, რას ნიშნავს მიიღო თავშესაფარი 

საზღვარგარეთ, რა პროცედურები და რისკები არსებობს.  

გააზრებული უნდა იყოს რამდენად პოზიტიური როლი შესაძლოა 

ჰქონდეს დროებით ლეგალურ მიგრაციას არამხოლოდ 

კონკრეტული მოქალაქისთვის, არამედ ზოგადად ქვეყნისთვის, 

ვინაიდან დროებითი ლეგალური მიგრაცია ნიშნავს მეტ 

დაცულობას, მეტ შემოსავალს, მეტ გამოცდილებას, რომელიც 

სამშობლოში უნდა იქნას გამოყენებული. სწორედ აღნიშნული 

თემების ირგვლივ უნდა იყოს მიმართული საინფორმაციო 

სიუჟეტები თუ სტატიები და არამხოლოდ მიგრაციული 

პროცესების ნეგატიურ ეფექტზე,  ემოციებზე დაფუძნებული 

მსჯელობით შემოიფარგლებოდეს. 

დასკვნისთვის, მიგრაციული პროცესები არის მოცემულობა, 

რომელსაც ისე როგორც ნებისმიერ სხვა ფაქტს თუ მოვლენას აქვს 

უარყოფითი და დადებითი მახასიათებელი. შესაბამისად, 

სახელმწიფო უწყებების, მედიაორგანიზაციების თუ საკითხით 

დაინტერესებული სხვა აქტორების ფუნქცია არის ის, რომ 

მაქსიმალურად შემცირდეს მისი უარყოფითი გავლენა და პირიქით 

გაძლიერდეს დადებითი შედეგები. პარალელურად კი ბუნებრივია 

რომ უნდა გაძლიერდეს ძალისხმევა ქვეყნის სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით, რათა ემიგრაცია 

მოქალაქეთათვის იყოს არჩევანი უნარების გაუმჯობესების, ახალი 

გამოცდილების მიღებისათვის, რასაც ისევ საკუთარი ოჯახის და 

ქვეყნის განვითარებისთვის გამოიყენებს.  
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Natalia Chubinidze 

Coverage of Emigration Processes in Georgian Media Outlets, 

Challenges, Public Perceptions 
 

Summary 
 

It is not a surprise that the greatest importance in the modern world is 

given to discussion and coverage of socially relevant issues in media outlets 

and nowadays in social networks too. The perceptions that develop in 

society based on the information received from certain media outlets or 

social networks are important. There are often cases when individual 

perceptions do not completely match the facts, or even sometimes they do 

not reflect them at all. That is why it is extremely important that any 

information provided to the public should be verified as much as possible, 

based on facts, and reviewed by professionals.  

Obviously, in this regard, coverage of emigration processes is not an 

exception either. Even more so, migration and migration processes are 

never devoid of political context, and various actors discuss the mentioned 

topic according to their own interests and present it to society in a way that 

suits them.  

The topic of emigration is usually one of the hottest issues on the agenda 

of the media in the world in general and in Georgia in particular, especially 



ხელისუფლება და საზოგადოება №4(64) 2022 

 15 

during election cycles or with regard to any specific issue related to 

emigration. 

It is for the reasons mentioned above that the aim of the article is to 

reflect, at least partially, the trends accompanying the coverage of the topic 

of emigration during the last months or years. The document does not aim 

to discuss any specific media, specific stories, but is an attempt to reflect the 

current trends, perceptions, and visions of how to inform the representatives 

of the public sphere more comprehensively, which in turn will form 

adequate perceptions in the society, would improve the management of the 

field in general and reduce, for example, the negative effect of emigration 

processes and stimulate the positive effect of this process. Such 

informational discourse is especially important when emigration and 

emigration processes generally accompany the development of the country 

at this stage and the challenge is to manage it properly so that its impact is 

more positive for both the receiving and sending countries.  
 

Keywords: Emigration; media Resources; established narrative; public 

perceptions; increasing the positive effects of emigration processes and 

reducing the negative ones; professional coverage; correct information. 
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Наталья Чубинидзе 
Освешение процессов эмиграции в СМИ Грузии, вызовы, 

общественное восприятие 
 

Резюме 
 

Не является открытием то, что в современном мире огромное 

значение придается обсуждению или освещению той или иной 

актуальной общественной проблемы с помощью средств массовой 

информации или теперь уже социальных сетей. Важны те 

представления, которые формируются в обществе на основании 

информации, полученной от какого-либо средства СМИ или 

социальной сети.  Часты случаи, когда отдельные представления не до 

конца совпадают с фактами, не говоря уже о том, что вообще не 

отражают их. Именно поэтому, очень важно, чтобы любая 

информация, которая предоставляется обществу, была бы 

максимально проверенной, основанной на фактах и обсужденной 

профессионалами.  

Естественно, в этом смысле, освещение проблем эмиграции тоже 

не является исключением. Тем более, что миграция и миграционные 

процессы никогда не свободны от политического контекста и разные 
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акторы рассматривают данную тему в их собственных интересах и 

предоставляют информацию обществу так, как им выгодно.  

Тематика эмиграции в целом в мире и особенно в Грузии всегда 

была одним из актуальных вопросов в повестке дня СМИ, тем более 

когда мы имеем дело с предвыборным циклом или конкретной 

проблемой в связи с эмиграцией.  

Именно из-за вышеназванных причин целью статьи является хотя 

бы частично отобразить те тенденции, которые в течение последних 

месяцев или годов наблюдаются в освещении темы эмиграции. 

Документ не ставит целью обсуждение какого-то конкретного 

средства СМИ, конкретных сюжетов, а пытается отобразить 

существующие тенденции, восприятия и видения того, каким образом 

можно добиться более совершенного, всеобъемлющего 

информирования представителей тех или иных слоев общества, что, в 

свою очередь, сформирует более адекватные представления и 

соответственно, улучшит управление сферы эмиграции и уменьшит, 

например, негативный эффект процессов эмиграции и наоборот, будет 

стимулировать положительные эффекты данного процесса.  Подобный 

информационный дискурс тем более необходим, когда эмиграция и 

эмиграционные процессы сопровождают данный этап развития 

страны. Сейчас вызовом является правильное управление этим 

процессом, чтобы его влияние стало более позитивным, как для 

отправляющей, так и для принимающей страны.  
 

Ключевые слова: Эмиграция; СМИ; устоявшийся нарратив; 

восприятия общества; усиление положительного эффекта 

эмиграционных процессов и ослабление негативных; 

профессиональное освещение; правильное информирование.  
 

Рецензент: Профессор Шота Догонадзе, Грузинский Технический 

Университет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ხელისუფლება და საზოგადოება №4(64) 2022 

 17 

Сабина Исакова, Отар Багатурия 

Государство переходного периода: от авторитарного режима до 

демократии 
 

Целью статьи является анализ природы и специфических 

характеристик переходного государства, поиск логичной структуры 

выстраивания переходного процесса.Сопоставление положения в 

государстве и состояния общества в переходном периоде. А также 

выявление тенденций модернизации общества, развития нового 

государственного устройства и их взаимодействие в процессе 

перехода. 
 

Ключевые слова: государство переходного периода, демократия, 

авторитарный режим, демократизация, транзитология 
 

―...но, когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно 

подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном 

замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, 

свержение такого правительства и создание новых гарантий 

безопасности на будущее становится правом и обязанностью 

народа.‖ 

Декларация независимости США 
 

Целью любого общества, которое движется по вектору «свобода и 

процветание» является осознание того, что сейчас или потом придѐтся 

пройти путь к демократическому преобразованию. И независимо от 

того, как глубоко авторитаризм укоренился в стране, без 

демократизации нет никаких перспектив на достойную жизнь в 

здоровом государстве. К подобным изменениям необходимо 

подготовиться, чтобы не оказаться в безвыходной ситуации, где 

остается лишь методом проб и ошибок двигаться к намеченной цели. 

Естественно, путь любого государства индивидуален, но не настолько 

уникален, чтобы не воспользоваться уже существующими и 

возможными вариантами, которые сработали в других обществах. В 

противном случае борьба за демократию превратится в нескончаемые 

изменения без значительных результатов, либо окажется дольше и 

болезненнее. 

Как распознать государство переходного периода? 

Тут выделены основные признаки: 

1. Кризисная ситуация, которая вышла из-под контроля власти. 

2. Несколько вариантов трансформации государственности, 

общества и правовых институтов. 
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3. Влияние на исход таких факторов как: экономический 

потенциал страны, борьба политических сил, наличие политических 

лидеров, природа политических ориентиров. 

4. Стремительное падение уровня благосостояния жителей 

страны,экономическая стагнация и потеря экономических отношений 

и связей. 

5. Переоценка правовых и государственных норм и основ. 

6. Разделение функций власти. 

7. Влияние субъективных причин на вектор развития государства 

в переходном периоде. 

8. Баланс между новым и старым во всех государственных 

системах. 

9. Эпизодические преобразования политических и 

государственных режимов. 

10. Функционал нового государства обуславливается 

конституцией. 

В современных условиях развития общественной и политической 

жизни тема переходного государства остается актуальной и 

злободневной. Если рассматривать «переход» в момент самих 

процессов, то можно чѐтко обозначить специфику изменения правовой 

отросли, устройства общества, механизмов государственной власти, 

экономики и другие составляющие переходного периода, которые 

дают возможность понять и объяснить природу переходного 

государства.[1] 

Переходному периоду характерна нестабильность всех 

государственных процессов. Вес этой проблемы колоссально 

увеличивается ввиду объединения ее с совокупностью важных 

факторов государственной деятельности в практическом поле.Толчком 

для возникновения переходного периодакак правило является кризис 

власти авторитарного режима и его неспособность преодолевать 

проблемы в условиях возрастающего недовольства. Причинами 

подобного кризиса могут быть войны, критические ситуации в 

обществе(бедность, голод, тотальная коррупция, демографический 

кризис, межнациональная рознь), несогласие с легитимностью 

действующей власти или все сразу. И каждая из этих причин 

накладывает свой след на общую характеристику всего периода 

перехода. 

В первую очередь, нужно подчеркнуть, что важной составляющей 

для ответа на вопрос «что же такое переходное государство?» является 

суть природы переходного периода. Мы рассмотрим процесс перехода 

в роли широкого набора значительно неустойчивых событий.[2,c.  234-

236] 
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Можно выделить две ключевые модели перехода: революционный 

переход и эволюционный переход. Законоведы считают, что в 

правовом поле переходный период сопутствует смене общественного 

и политического устройства определенного государства. В нашу 

современность концепт модернизации ложится в основу переходных 

видоизменений. Модернизация учитывает прямое накладывание 

компилятивной конструкции, технологии и метода организации жизни 

западных государств. Именно поэтому сама «модернизация» 

воспринимается, как «модификация», или перелом. Это понятие дает 

характеристику переходности как феномену.[2,c. 237] 
Иными элементами для понимания сущности переходного 

государства является преемственность и конструирование новых 

институтов государственности. Их нужно рассматривать как 

взаимозависимые части переходного процесса. При этом направление 

интересов на социальную жизнь населения для преобразования старой 

системы отношений в обществе, не может быть выполнено в процессе 

переходного периода. Именно потому исследователями было введено 

понятие «социальное отрицание». Можно обозначить типы 

социального отрицания: правоустанавливающий; революционный и 

эволюционный; происходящий по решительности самих граждан или 

силой переходного правительства. При этом со второй половины 20 

века во множестве государств применялись мягкие модели 

социального отрицания.  
Один из эффективных способов эволюционного пути изменений 

можно рассмотреть на примере Китая. В течении долгого периода 

Китай фундаментально реконструировал свои экономические связи и 

отношения, применяя экономические преобразования без упразднения 

старого политического режима.[3] 

Переходный период на примере Испании 

Рассмотрим явление переходного периода на примере Испании. 

Несмотря на события последних месяцев 2022 года и ряд конфликтов в 

21 веке, 20 век пока еще называют самым кровопролитным периодом в 

истории. Первая и вторая мировые войны истребили миллионы людей. 

Помимо этого, Испания перенесла внутри себя политическую и 

социальную жестокость за счет гражданской войны. 

Переход Испании от авторитаризма до демократии произошел со 

смертью диктатора Франсиско Франко, который правил с 1939 до 

1975. За время его правления возникли конкретные факторы, которые 

предшествовали движению к переходному периоду, а также 

определили жизнь Испании в современности. Важной чертой, которую 

нельзя не отметить, являлся правовой аспект. Хоть и не произошло 

полного отделения от режима Франко, определенные прорехи в 
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законодательстве, оставшемся еще с тех времен, позволяли 

ликвидировать режим диктатуры изнутри. 

Соответственно закону, который был подписан еще при жизни 

Ф.Франко, в 2 ноября 1975 году принц Хуан Карлос 1 принял пост 

главы правительства Испании. Создание нового кабинета министров, 

частичные амнистии для политзаключенных, увеличение гражданских 

прав, направление вектора по пути либерализациипоказывали 

решимость нового правительства Испании приблизиться к 

демократическому укладу жизни. 

Но именно законопроект «О политической реформе», который 

признавал независимость народа и стал юридической основой для 

демократизации и непоколебимости защиты прав человека.Этот 

документ обязывал правительство основать двухпалатный 

парламент(генеральные кортесы), который состоял бы из депутатов, 
избранных прямым и тайным голосованием. Избранные депутаты 

имели право вносить поправки в законы, которые были приняты в 

период правления Франко. При необходимости Генеральные кортесы 

даже могли вовсе упразднить такой закон. 

В 1977 году команда, состоящая из известных политиков, 

специалистов и исследователей правовой сферы начали работу над 

текстом конституции Испании. После сложной и интенсивной работы 

проект новой конституции был представлен депутатам парламента на 

рассмотрение. И в 1978 году проект был одобрен Генеральными 

кортесами. Но это была не окончательная точка в принятии 

конституции. 6 декабря 1978 года был проведен референдум среди 

населения по проекту новой Конституции. Таким образом конституция 

Испании не только утвердила все соглашения между партиями, но 

была так же одобрена большинством жителей страны. Законность 

политических партий и профсоюзов стала началом для общественных 

свобод и манифестаций, так как новая конституция обеспечивала 

право людей на демонстрации и забастовки. В следствии консенсуса 

между политическими силами, получилось построить новое 

государство, гуманные системы прав и свобод, основать автономии и 

этим децентрализовать власть, которую можно было сравнить с 

федерацией. [4] 

Конечно, не все было так гладко: вражда политических движений, 

насилие, недовольство населения постоянными переменами, 

ультралевые настроения и борьба сил. Но именно гарантия 

верховенства закона вывела Испанию на достойный уровень жизни. 

Испанское королевство прошло нелегкий путь к своему 

демократическому становлению, но после всех трудов оно смогло 

стать «социальным, правовым и демократическим государством, 
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высшими ценностями которого являются свобода, справедливость, 

равенство и политический плюрализм».[5] 

 

Переходный период на примере Киргизской республики 
Киргизскую Республику называют «Островком демократии в 

Центральной Азии», но так ли это на самом деле?Перед нами 

показательный пример революционного типа. Кыргызстан в первые 

годы независимости проявил желание провести внутри страны 

демократизацию. Первый президент Аскар Акаев заявил, что намерен 

превратить страну в демократическую республику. Он задал 

направление, которое должно было совмещать в себе либеральное 

развитие экономики, демократические реформы, создание новых 

правовых норм, которые будут основываться на защите прав человека 

и гуманности. Заявив о своих целях Акаев был поддержан свободным 

миром. 

Но по прошествии времени, из-за того, что все обещания Акаева, 

как у большинства бывших советских кадров, оказались лишь 

«необходимыми словами», произошло несколько революций и два 

побега президентов республики.После всех волнений было решено 

установить временное правительство и начался переходный период.  

Роза Отунбаева пришла к власти из-за гражданских волнений и 

митингов в 2010 году. Она стала главой Временного правительства 

Республики Кыргызстан.После окончания срока временных 

президентских полномочий Роза Отунбаева совершила мирную 

передачу власти и покинула пост президента республики. Далее 

последовалонесколько новых президентов и даже коррупционные 

скандалы, которые заканчивались арестами и долгими тюремными 

сроками. Но несмотря на отсутствие устойчивой демократии и 

стабильности государственной системы, в республике появилось 

гражданское общество, которое научилось высказывать свое 

недовольство и бороться за свои права.Наличие более одного центра 

притяжения зачастую способствует демократизации.[6][7] 
Процесса развития перехода и его этапы 

У переходного периода в процессе существования возникает 

собственная эволюционная цепь, которая не является постоянной, а 

наоборот трансформируется. Но, несмотря на 

это,можноопределитьосновные три этапа:  

1. формирование переходного правительства,  

2. создание и структуризация конституции,  

3. преобразование переходного правительства. 

Исследование статей ученых и журналистов дает возможность 

обозначить социальную преемственность государственных институтов 
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в момент перехода. Такая преемственность применяется как способ 

сохранения сущности государственного содержания и правового 

механизма на различных этапах исторического преобразования. Таким 

образом, сохраняются отдельные части конструкции правительства и 

кадрового состава старого государственного аппарата. Но при 

тотальной коррупции предыдущего правительства, подобные методы 

использовать нецелесообразно. В период перехода политическая 

жизнь страны превращается в хаос, именно поэтому, по мнению 

А.Ю.Мельвиля, необходима демократическая стабилизация новых 

гражданских институтов. Это поспособствует более плавному 

переходу к демократии без значительных промахов. [8. c. 7-9] 

Социально-общественнаяпреемственность включает в себя уже 

организованныеи упорядоченные функции исполнения 

государственной власти. Из-за традиций, и прошлых моделей 

поведения чаще всего они сохраняются. Фундаментом для такого 

общества являются государство и право. Их наличие с момента 

создания не позволяет никаких остановок в развитии даже при 

сложных социальных проблемах. Именно поэтому власть государства 

и закон являются важными факторами сохранения и применения 

положительного предыдущего опыта в будущем государственном 

устройстве. Так процесс перехода сможет пройтипо эволюционному 

пути.[9] 

В переходный период так же возникает ряд конфликтов в обществе. 

Переходная власть сталкивается с проблемой недовольства населения 

предыдущей правящей элитой и недоверием к периоду перехода. 

Остро встает вопрос легитимности и дальнейшего вектора развития 

страны. Так же людей пугает возможность манипуляций со стороны 

переходного правительства и фактическое сохранение предыдущей 

коррумпированной и нелегитимной власти. 

Можно выделить следующие основные способы 

правительственных манипуляций:  

1. Сохранение большинства рабочих кадров правительства, 

которое было избранно недемократическим путем, погрязло в 

коррупции и должностных злоупотреблениях. Старые элиты 

«переобуваются» в процессе перехода и те же самые люди, 

занимавшие высокие посты в КПСС вдруг становятся ярыми 

«антикоммунистами», которые «все эти годы тщательно скрывали 

свои истинные политические взгляды». 

2. Разрушение государственного экономического сектора под 

предлогом «модернизации», который до этого и так успешно работал. 

В реальности, чаще всего это происходит с целью присвоения новой 
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элитой государственного имущества с помощью тендеров и подобных 

схем. 

3. Переписывание истории, и убеждение населения в иных 

причинах несостоятельности предыдущего правительства либо 

наоборот преувеличение всех проблем. 

Эти методы нацелены на стирание исторической памяти у 

населения, что упрощает процесс манипуляций, принятий негуманных 

законов с которыми соглашаются граждане страны. Любые 

эксперименты становятся возможны, когда люди теряют способность 

выстраивать причинно-следственные связи. 

Именно так на волне «антикоммунизма» и демократизации к власти 

в Российской Федерации пришли все те же советские кадры. Из-за 

всех манипуляций и пропаганды президентом сейчас является бывший 

сотрудник КГБ Владимир Путин, который в начале своего срока 

сетовал на коммунистов и представлял будущее развитие России в 

направлении укрепленияотношений с Западом, сотрудничеством с 

соседними странами, повышением благосостояния граждан путем 

развития экономики, образования и здравоохранения.[10] Но сейчас 

мы можем наблюдать войну, голод, смерти и хаос творящиеся в 

Украине, а так же обнищание и обесчеловечивание самих граждан 

Российской федерации.  

Переход от авторитаризма к демократии в России 

Переход от авторитаризма к демократии в России не увенчался 

успехом. Почему?Наивнылибыли предположения, что Россия, только 

отошедшая от коммунистического пути, решит выстроить 

демократию? Развал СССР был шансом поменять вектор развития. 

Россия встала на этот путь, так как были разрушены идеалы 

коммунизма, экономика потерпела крах, а демократия виделась как 

выход и спасение. После окончания холодной войны Запад воспринял 

М.Горбачева и Б.Ельцина как сторонников демократического мира. 

Именно ими и была запущена демократизация: власть перестала быть 

политическим монополистом, была объявлена свобода собраний, 

возможность выражать свое мнение публично и беспрепятственно 

выезжать за рубеж.С конца 80-х годов в республиках Союза 

возрастало недовольство и народное требование о суверенитете и 

свободе от власти СССР. В состав России уже входило около 20 

«автономий», и в момент распада Союза, некоторые из них тоже 

требовали собственной независимости.Люди хотели жить комфортно в 

бытовом, экономическом и политическом аспектах.К этому моменту 

коммунизм исчерпал себя, а демократия Западных стран казалась 

более благоприятной для будущего. Уставшие от вечного дефицита и 

нищеты люди ощутили не только привлекательность западных товаров 
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и образа жизни, но и важность гражданских прав и свобод. Особенно 

остро на это повлияла однопартийная власть, которая длилась 

предыдущие 70 лет. 

Но почему в 90-е годы этого не произошло, что помешало?Почему 

«перестройка» Горбачева и свобода слова не смогли модернизировать 

СССР, а лишь приблизили его разрушение? Несмотря на то, что СССР 

и Запад были противоборствующими сторонами в период Холодной 

войны, никто не забывал об общих победах времен Второй мировой 

войны, им приходилось сотрудничать в рамках ООН. 

 При Борисе Ельцине Россия превратилась в преемницу СССР со 

всеми достоинствами и недостатками. А это значит, что фактически 

Россия так и осталась империей, как по масштабам, так по 

менталитету. Процесс десоветизации не был проведен так же, как и 

процедура люстрации. Большинство граждан, несмотря на стремление 

улучшить качество жизни,оглядывались на развал Союза с сожалением 

и грустью. Хоть и в собственных жизнях люди смогли сбросить оковы 

прошлого, общественное настроение не было наполнено чувством 

освобождения. И все это усугублял хаос, творящийся в момент 

перехода от плановой экономики к рыночной. После процесса 

«обесценивания накоплений граждан СССР» миллионы людей 

потеряли свои сбережения и возможность к существованию, 

скатившись в тотальную нищету. 

В 93-м году альянс коммунистов и националистов выступил против 

экономических модернизаций Бориса Ельцина, что привело к 

конфронтации с Кремлем. Подавление восстания с помощью расстрела 

Белого дома или как его еще называют «Штурм Белого дома» стал 

началом конца только зародившейся демократии в России. А через год 

Ельциным был отдан приказ о вторжении Вооруженных сил в Чечню. 

Можно сказать, что вооруженный конфликт в Чечне остановил 

дальнейшее территориальное разрушение России, и одновременно 

война стала «разрешением» для Российской власти применять 

массовое насилие, как инструмент государственного 

управления.Несмотря на то, что в 96-м году Ельцин пошел на 

перемирие с Чечней, на изувеченной войной земле мир так и не 

наступил. Выбрав в 99-м году В.Путина своим приемником, Ельцин 

передал ему уже наметившийся путь, а также миссию продолжить 

агрессию и подавление сопротивления в Чечне.  

В. Путин говорил о стабильном развитии, повышении 

благосостояния граждан и национальной безопасности, а после десятка 

лет дезориентации люди хотели верить в обещания «сильного» 

президента.[11] При этом нефтяной ажиотаж в те годы 
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поспособствовал закрытию финансовых дыр и помог Путину поднят 

свой рейтинг. 

За годы правления Путин проявил способность управлять 

гражданами используя два чувства: гордость за «русское» 

происхождение; стыд и огорчение за все провалы и ущербность нации. 

И что бы граждане не чувствовали себя униженными и 

оскорбленными из-за тотальной коррупции, нищеты, бесправия и 

украденного будущего Путин подменил уважение людей к самим себе 

на агрессию во внешней политике. С помощью комплекса 

неполноценности и растоптанного достоинства целой нации Путин 

окончательно захватил власть в Российской Федерации.  

Когда Путин назвал разрушение Советского союза «величайшей 

катастрофой 20-го века», он скорбел о СССР не как по государству, он 

сожалел об исчезновении последнего оплота «империи» небывалых 

масштабов и силы.[12] 

В 2005-2007 годах администрация президента сформировала 

понятие так называемой «суверенной демократии». Что это означало? 

По словам тогдашнего помощника президента РФ Владислава 

Суркова, суверенная демократия – это «образ политической жизни 

общества, при котором власти, их органы и действия выбираются, 

формируются и направляются исключительно российской нацией во 

всѐм еѐ многообразии и целостности ради достижения материального 

благосостояния, свободы и справедливости всеми гражданами, 

социальными группами и народами, еѐ образующими».[13]В России 

якобы появилась «настоящая» политическая борьба и плюрализм 

мнений в Кремле. Но на деле партия Путина «Единая Россия» просто 

заняла тоже место, что раньше занимала КПСС. В здании где раньше 

сидело КГБ теперь находится ФСБ и выполняет те же преступные 

приказы режима. За годы правления Путин сделал реваншизм 

национальным знаменем, под эгидой которого он правит до сих пор. 

Главным орудием для укрепления данной модели мышления среди 

населения стали СМИ, которые с годами превратились в 

рупорпропаганды режима.В своем труде Х.Балзер ввел новое 

определение для таких режимов- «управляемый плюрализм». [14. c. 

203-213][15. C.46-60] 
Уничтожив неокрепшие демократические институты, Путин смог 

заменить реальную демократию на пустышку с таким же названием, 

которая существовала лишь для благонадежного внешнего вида. 

Продление своих президентскихполномочий на два срока по шесть 

лет, отравление и тюремное заключение своего главного 

политического соперника А.Навального, уничтожение свободных и 

независимых СМИ, убийства политиков и журналистов стали для 
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Путина переходом к диктатуре. Правовым обществом 

демократического образца Россия так и не стала. В своей книге 

«Восхождение к праву. Поиски и решения» Алексеев С. С. показывает 

всю важность верховенства права в государстве.[16. Главы 6,16] 
На фоне безграничной власти и безнаказанности 24 февраля 2022 

года В. Путин вторгся на территорию Украины, развязав кровавую 

войну. Со стороны РФ также неоднократно звучали угрозы 

использования ядерного оружия, в случае если «Коллективный Запад» 

попытается вмешаться в конфликт. 

Переход от коммунизма к демократии не удался. Привитая 

безнравственность и повиновение народа стали опорой для власти 

Путинского режима. Но заполнив безвольностью гражданпустоту 

после 90-х «Единая Россия» обозначила и свою политическую 

несостоятельность, ведь лишь малая доля людей выйдет на площади, 

чтобы защищать диктатуру в случае угрозы ее падения. 

Если сравнить 90-е годы и настоящее время, сегодняшние выборы 

всех уровней не легитимные и не честные, гражданские права и 

свобода слова стали пустым звуком, суды подконтрольны режиму, а 

народ стал заложником президента-диктатора. 

Многие люди, живущие в западных странах, сомневаются в том, 

что Россия вообще может стать свободной страной со стабильной 

демократией из-за многолетней истории российского произвола, как 

внутри страны, так за ее пределами. В самой РФ тоже есть убеждение, 

что существует «особый путь» по которому страна должна двигаться, 

и это мнение не только сторонников Президента, но и - монархизма, 

«коммунизма» и национализма. Они считают, что именно 

непокорность России по отношению к либерально-демократическому 

давлению приводит к конфликту с Западными странами. Но подобные 

аргументы можно услышать в любой стране, если сторонники 

автократии хотят защитить свой режим. На деле же культура, 

традиции и политические особенности влияют только на скорость 

демократизации в стране, но не являются детерминантом в неудаче. 

Например, Южная Корея, не имевшая демократию в традициях и 

культуре в течение 70-ти лет стала образцом свободы, развития и 

процветания. И параллельно Северная Корея стала горьким примером, 

как страна с таким же населением и культурой может попасть в капкан 

диктаторского режима, после самовольно установленной 

государственной границы. [17] 

Современная политическая транзитология аккумулировала в себе 

практические навыки по анализу государств в переходном периоде. 

Значительный вклад внес опыт изучения Европейских стран и Южной 

Америки. И, несмотря на различия в культурном и политическом 
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плане, есть общая черта, как для Восточноевропейских стран и СССР, 

так и для Западноевропейских: период перехода имеет 

неограниченную протяженность по времени, а также ненадежность и 

неясность в принятии решений.[18] 

Результат перехода 

Переходное правительство всегда должно придерживаться 

определенных задач. В их число входит процесс, при котором 

государственное устройство и содержание должны быть полностью 

преобразованы. 

Изменение общественного мышления, разработка экономических 

реформ; переосмысление и упорядочивание внешней и внутренней 

политики; воспитание новых принципов, взгляда и идеологии для 

государства после окончания переходного периода.[19] 

Если переходный период был пройден успешно, то на данном этапе 

демократизации временное правительство достигает поставленной 

цели: построение единой стабильной государственной системы и 

легитимность действующей власти, юридическое обеспечение и 

создание конституции, а также реальная функциональность новых 

государственных органов власти. 
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საბინა ისაკოვა, ოთარ ბაღათურია 

სახელმწიფო გარდამავალ პერიოდში: ავტორიტარული რეჟიმიდან 

დემოკრატიამდე 

რეზიუმე 
 

კვლევის მიზანია გარდამავალ პერიოდში მყოფი სახელმწიფოს 

ბუნებისა და სპეციფიკური მახასიათებლების ანალიზი, 

ლოგიკური სტრუქტურის ძიება გარდამავალი პროცესის ასაგებად. 

გარდამავალ პერიოდში სახელმწიფოში არსებული 

მდგომარეობისა და საზოგადოების მდგომარეობის შედარება. 

ასევე საზოგადოების მოდერნიზაციის ტენდენციების 

იდენტიფიცირება, ახალი სახელმწიფო სისტემის განვითარება და 

მათი ურთიერთქმედება გარდამავალ პროცესში. 
 

საკვანძო სიტყვები: სახელმწიფო გარდამავალ პერიოდში, 

დემოკრატია, ავტორიტარული რეჟიმი, დემოკრატიზაცია, 

ტრანზიტოლოგია. 
 

რეცეზენტი: პროფესორი შოთა დოღონაძე, საქართველოს 
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Sabina Isakova, Otar Baghaturia 

State in Transition: From Authoritarian Regime to Democracy 
 

Summary 
 

The purpose of the article is to analyze the nature and specific 

characteristics of a transitional state and to search for a logical structure for 

building a transitional process. Comparison of the situation in the state and 

the state of society in the transition period. As well as identifying trends in 

the modernization of society, the development of a new state structure and 

their interaction in the transition process. 
 

Keywords: state in transition, democracy, authoritarian regime, 

democratization, transitology 
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სოფიკო ედიშერაშვილი 

ევროკავშირის პოლიტიკა კონფლიქტების მოგვარების 

მიმართულებით 
 

1990 წლიდან საქართველოს ხელისუფლება და ევროკავშირი 
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ჩვენი ქვეყნის სეპარატისტულ კონფლიქტებს. თავდაპირველად, 
ძირითადი აქცენტი ევროკავშირის მხრიდან კეთდებოდა 
ჰუმანიტარულ დახმარებაზე.  

საქართველოსთვის, 1992-1995 წლებში, გამოიყო მთლიანი 
სურსათით დახმარების უდიდესი ნაწილი, ასევე 
განსაკუთრებული ჰუმანიტარული დახმარებაც.  ევროკავშირმა, 
1997 წლიდან დაიწყო სარეაბილიტაციო პროგრამების დაფინანსება 
კონფლიქტურ ზონებში. 1999 წელს კი საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის არსებული თანამშრომლობისა და 
პარტნიორობის შეთანხმება. 

2003 წელს, ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის 
განხორციელებაში (ENP) ჩაერთო საქართველო. აღნიშნული 
წარმოადგენდა კიდევ ერთ მიზეზს ევროკავშირსა და 
საქართველოს შორის ურთიერთობა გამხდარიყო მეტად მყარი. 
სწორედ ამ პერიოდიდან წარმოადგენს ევროკავშირის უმთავრესს 
მიზანს შეიტანოს წვლილი სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის 
კონფლიქტის მოგვარებაში. 

 

საკვანძო სიტყვები: ევროკავშირი; კონფლიქტი; საქართველო; 
ცხინვალის რეგიონი.  

 

საქართველოში ევროკავშირის განხორციელებული პოლიტიკა, 

ასევე მისი საქმიანობა უკავშირდება კონფლიქტების მოგვარებას 

და განისაზღვრება ვროპის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის 

პოლიტიკის (ESDP) და უსაფრთხოებისა და თავდაცვის 

პოლიტიკის (CFSP) ჩარჩოთი. კანონის უზენაესობის მისიას 

(EUJUST Themis) და ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის 

(EUSR) საზღვრის მხარდამჭერ ჯგუფს მოიცავდა არსებული 

გეგმები. 2004 წლის 16 ივლისს დაიწყო ევროკავშირის კანონის 

უზენაესობის მისიამ საქმიანობა.  

ევროკავშირის მიზანი, აღნიშნული მისიის მოქმედებით, იყო 

დახმარებოდა ახალ ხელისწუფლებას საქართველოში, ასევე 
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რეგიონში დაემყარებინა სტაბილურობა, სადაც სერიოზულ 

საფრთხეს წარმოადგენდა არასტაბილურობა როგორც რეგიონულ, 

ისევე ევროპული უსაფრთხოებისთვის. აღნიშნული მისიის 

მიზანს, ტექნიკურ დონეზე წარმოადგენდა სისხლის სამართლის 

სექტორში საქართველოს დახმარება, რათა მოგვარებულიყო 

არსებული პრობლემები და გაეზიარებინა რეკომენდაციები რომ 

განხორციელებულიყო სისხლის სამართლის სამომავლო 

რეფორმები. 

საქართველოში, პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც  

გადაიდგა ევროკავშირის მიერ კონფლიქტების მოგვარების 

კუთხით, უკავშირდებოდა სარეაბილიტაციაო დახმარებას. 

ევროპის კომისიამ, მსგავსი ღონისძიებების დაფინანსება, დაიწყო 

1997 წელს. პროექტების განსახორციელებლად აფხაზეთში 

დაახლოებით 25 მილიონი ევრო გამოყო 1997 – 2006 წლებში 

ევროკავშირმა. იმდენად დეპოლიტიზირებული იყო 

ევროკვაშირის დაფინანსებული პროექტები, რამდენადაც 

შესაძლებელი იყო, და დამოკიდებული არ იყო კონფლიქტების 

მოგვარების პროცესის მიმართულებით არსებულ პროგრესზე. 

ევროკავშირის მიერ, 1997 – 2006 წლებში სამხრეთ ოსეთში, 

გამოიყო 8 მილიონი ევრო განსახორციელებელი პროექტებისთვის. 

აღნიშნული პროექტები ითვალისწინებდა შემგეგ საკითხებს: 

რკინიგზის რეაბილიტაცია; სკოლების გზამომარაგებსა და 

ელექტრომომარაგებას; სასმელი წყლის მარაგის არსებული ქსელის 

რეაბილიტაციას; ასევე ითვალისწინებდა სოფლის მეურნეობის 

განვითარების მხარდაჭერას კონფლიქტის რეგიონებში.  

კონსტრუქციული დიალოგის წარმართვას, დაპირისპირებულ 

მხარეებს შორის ხელს უწყობდა ევროკავშირი.  

ევროკავშირის მიერ, პირველ ეტაპზე, განხორციელდა 

საქართველოში კონფლიქტით დაზარალებულ პირთა 

ჰუმანიტარულ დახმარება, რომელიც სწრაფ რეაგირებას 

გულისხმობდა იმ გადაუდებელ საჭიროებებზე, რომელიც 

წარმოიქმნებოდა კონფლიქტის დროს თავშესაფრისა და სურსათის 

თვალსაზრისით. საქართველოსთვის, ევროკავშირის მიერ ბოლო 

წლებში მოკლევადიანი ჰუმანიტარული დახმარება შეიცვალა სხვა 

საშუალოვადიანი ჰუმანიტარული დახამრებით. შეიცვალა 

გადაუდებელი თავშესაფრით უზრუნველყოფა გრძელვადიანი 

საცხოვრებელი ფართით, ასევე, სათემო/საზოგადოებრივი 
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ინფრასტრუქტურის შექმნით. დევნილთა გრძელვადიანი საარსებო 

წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამები განხორციელდა 

სურსათით პირდაპირი დახმარების სანაცვლოდ. დევნილების 

დახმარება, ასევე მათი საარსებო წყაროებით უზრუნველყოდა იქცა 

გადამწყვეტ ასპექტად ევროკავშირის ახალ ინიციატივებში. 

2008 წლის აგვისტოს ხუთდღიანი ომის შემდგომ როგორც 

ევროკავშირის, ასევე სხვა საერთაშორისო მონაწილეებით 

განხორციელდა კონფლიქტით დაზარალებულ პირთა 

მიმართებაში ახალი ტიპის დახმარება, რომელიც აღმოჩნდა 

გადამწყვეტი და მეტად მნიშვნელოვანი. აღსანიშნავია ის ფაქტი, 

რომ აგვისტოს ომამდეც საკმაოდ სერიოზული იყო აფხაზეთსა და 

ე.წ. სამხრეთ ოსეთში კონფლიქტით დაზარალებულ პირების 

მიმართ.  ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებულ  და 

რეგიონში დაბრუნებულ პირებზე ვრცელდებოდა დახმარება. 

აგვისტოს ხუთდღაინმა ომმა წარმოქმნა დევნილთა ახალი ტალღა 

ორივე რეგიონიდან, ამან კი მეტად გაზარდა კონფლიქტით 

დაზარალებულ პირთა დახმარების კუთხით ვროკავშირის 

შემდგომი ჩართულობა. დონორების კონფერენცია გაიმართა 

ბრიუსელში, ამავე წლის 22 ოქტომბერს, რომელიც ეხებოდა 

საქართველოს საკითხს. სხვადასხვა ღონისძიებების 

დასაფინანსებლად 500 მილიონ ევროს მოითხოვდა ევროკავშირი 

აღნიშნულ კონფერენციაზე, მათ შორის იყო ეკონომიკური 

რეაბილიტაციის, იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

დაბინავების, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების კუთხით და ა.შ. 

იძულებით გადაადგილებულ პირებს 2008 წლის აგვისტოს 

ომის შემდეგ, ევროკავშორმა გაუწია მნიშვნელოვანი 

ჰუმანიტარული დახმარება, რაც დაეხმარა მათ ზამთრის 

გადატანაში. 12 მილიონი ევრო გამოყო (ECHO) - მ (ევროკომისიის 

ჰუმანიტარული დახმარება და სამოქალაქო დაცვა).  დევნილების 

დახმარებას უზრუნველყოფთა აღნიშნული თანხა საცხოვრებელი 

ფართით, მათი  დახმარებას გადაუდებელი საჭიროებებით- 

სურსათით და სხვ.  ამის გარდა, მცირე ეკონომიკური აქტივობების 

მხარდასაჭერად და მათ დასაფინანსებლად 29 მილიონი ევრო 

გამოყო ევროკავშირმა. ასევე, 105 მილიონი ევროთი დააფინანსა 

ევროკავშირმა გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართები, რომლის 

მიზანს წარმოადგენდა ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით 

უზრუნველყოფა იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის. 
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ევროკავშირის მხრიდან დადებითადაა შეფასებული 

საქართველოს მცდელობა, რომელიც უკავშირდება 

დაპირისპირებული მხარეების შერიგებას, ასევე დიალოგის 

გადაყვანას მშვიდობიან რეჟიმში.  

უნდა აღნიშნოს, რომ საქართველოსა და ევროკავშირის 

ურთიერთობები დაიწყო 1990-იანი წლების პირველ ნახევარში და 

მეტად ინტენსიური გახდა ვარდების რევოლუციის შემდგომ. რაც 

შეეხება უკვე 2008 წლის შემდგომ პერიოდს, გარკვეულწილად 

შეიცვალა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები. 

განსაკუთრებით 2008 წლის შემმდგომ პერიოდში, კონფლიქტით 

დაზარალებულ პირთა დახმარებაში აქტიურ მონაწილეობას 

იღებდა ევროკავშირი. განავითარა ჟენევის საერთაშორისო 

მოლაპარაკებები GID, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია 

EUMM, ნდობის აღდგენის ადრეული რეაგირების მექანიზმი 

(COBERM). ამის გარდა, მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და 

ეკონომიკური მხარდაჭერა განახორციელა სხვადასხვა პროგრამის 

ფარგლებში. უმნიშვნელოვანესია ევროკავშირის დახმარება ისეთი 

მიმართულებით, როგორიცაა ასოცირების შესახებ შეთანხმება, 

თავისუფალი ვაჭრობა, სავიზო 

რეგულაციების გაუქმება და სხვ. 

ევროკავშირი მხრიდან გამოყენებულ იქნა მედიაციის და 

დიალოგის მშვიდობის მშენებლობის თვალსაზრისით საკმაოდ 

წარმატებული და მრავალდონიანი მიდგომა. უნდა აღვნიშნოთ ის 

ფაქტიც, რომ აგვისტოს ომამდე საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო 

მესამე მხარის ჩართულობა საქართველოს ტერიტორიულ 

კონფლიქტებში. ამ მიმართულებით დიდია ევროპის 

უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის(ეუთო) და 

გართიანებული ერების როლი.  

რაც შეეხება ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას 

საქართველოში, მისი მოქმედება სტაბილურობაზეა 

დამოკიდებული, ასევე ნდობის აღდგენასა და ნორმალიზაციაზე. 

ანგარიშების მომზადება წარმოადგენს ევროკავშირის 

ვალდებულებას და სწორედ ამ გზის ხდება ევროკავშირის 

ჩართულობის გაზრდა რეგიონში.  

ევროკავშირის მისიის მოქმედების არეალი წარმოადგენს ე.წ. 

სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის  ადმინისტრაციული სასაზღვრო 

ზოლის მიმდებარე ტერიტორიებს. მათი დე - ფაქტო 



ხელისუფლება და საზოგადოება №4(64) 2022 

 34 

ხელისფულებები მისიას არ აძლევენ მათ მიერ კონტროლირებად 

ტერიტორიზე შესვლის უფლებას. თუმცა, ამის მიუხედავად 

აღნიშნულ ტერიტორიებზე შესვლის რამოდენიმე ერთობლივი 

ვიზიტი განხორციელდა. 

მონაცემების შეგროვების კუთხით, უმნიშვნელოვანესია 

სამეთვალყურეო მისიის როლი ევროკავშირის 

წარმომადგენლებისთვის. აღნიშნული უწყობს ხელს ევროკავშირს 

რომ განსაზღვროს სტრატეგიული მიდგომები.  მათი 

ინფორმაციით, ფაქტობრივ ინფორმაციებსა თუ შეფასებებს მისია 

წარმოადგენს ყოველთვიურ შეხვედრებზე, ასევე ელჩებთან 

გამართულ ბრიფინგებზე, რომელსაც ნევის საერთაშორისო 

მოლაპარაკებების შეფასებები სდევს თან. 

მათ მიერ წარმოდგენილი ანგარიშები ხელმისაწვდომია 

მხოლოდ და მხოლოდ ევროკავშირის შიდა მოხმარებისთვის, 

რადგან კონფლიქტში მონაწილე მხარეთათვის შესაძლოა 

აღმოჩნდეს რისკის მომტანი შეფასებებში დაფიქსირებული 

ინფორმაცია. კრიზისის შექმნის შემთხვევაში მისია ვალდებულია 

გამოავლინოს თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების 

ადმინისტრაციებსა და საქართველოს ხელისუფლებას შორის 

მოკავშირის როლი. აღნიშნული უკავშირდება სოფელში 

მცხოვრები მოსახლეობის გატაცების თუ გაუჩინარების 

ფაქტებს,მაშინ როცა ისინი აფხაზეთის თუ ე.წ. სამხრეთ ოსეთის 

ადმინისტრაციულ სასაზღვრე ზოლს გადაკვეთენ.  

დასკვნა 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ დადებითად ფასდება 

ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია. განსაკუთრებით 

აღსანიშნავია, 1990-იანი წლების შემდგომ საქართველოში 

არსებული  სიტუაციის შეფასების კუთხით, რომელიც 

უკავშირდება შეიარაღებული კონფლიქტებს. საქართველოს მთელ 

ტერიტორიაზე ერთადერთი სამეთვალყურეო მისიაა 

ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ამის მიუხედავად, არის 

წინააღმდეგობრიობა და გარკვეული ხარვეზები. თუმცა, 

ნამდვილად დასაფასებელია მისიიის მიერ განხორციელებული 

საქმიანობა. მათი სტრატეგიები და ასევე აქტიურობა 

არაოფიციალურ დიალოგს უწყობს ხელს და ასევე ეხმარება რიგი 

პრობლემების გადაჭრაში. ამის გარდა, მოსახლეობის მხრიდან 
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მისიის საქმიანობა დაინტერესებას უწყობს ხელს, ეს კი ემსახურება 

ნდობის აღდგენას საზოგადოებებს შორის. 
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Summary 
 

Since 1990, the Georgian government and the European Union have 

been jointly involved in the issues related to the separatist conflicts of our 

country. Initially, the main focus of the EU was on humanitarian aid. 

For Georgia, in 1992-1995, the largest part of the total food aid was 

allocated, as well as special humanitarian aid. The European Union started 

financing rehabilitation programs in conflict zones in 1997. In 1999, the 

cooperation and partnership agreement between Georgia and the European 

Union. 
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In 2003, Georgia joined the European Neighborhood Policy (ENP). This 

was another reason why the relationship between the European Union and 

Georgia became very solid. It is from this period that the main goal of the 

European Union is to contribute to the settlement of the conflict in South 

Ossetia and Abkhazia. 
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Софико Эдишерашвили 

Политика Европейского Союза в направлении разрешения 

конфликтов 
Резюме 

 

С 1990 года правительство Грузии и Европейский Союз совместно 

занимаются вопросами, связанными с сепаратистскими конфликтами в 

нашей стране. Изначально основное внимание ЕС уделялось 

гуманитарной помощи.  

Для Грузии в 1992-1995 гг. была выделена наибольшая часть 

общего объема продовольственной помощи, а также специальной 

гуманитарной помощи. Европейский союз начал финансирование 

программ реабилитации в зонах конфликтов в 1997 году. В 1999 году 

заключено соглашение о сотрудничестве и партнерстве между Грузией 

и Европейским Союзом. 

В 2003 году Грузия присоединилась к Европейской политике 

соседства (ЕПС). Это была еще одна причина, по которой отношения 

между Европейским Союзом и Грузией стали очень прочными.  

Именно с этого периода основной целью Евросоюза является 

содействие урегулированию конфликта в Южной Осетии и Абхазии 
 

Ключевые слова: Европейский союз; конфликт; Грузия; 

Цхинвальская область. 
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Ольга Сокиркина, Отар Кочорадзе 

Современные методы и техники воздействия на массовое сознание 

на примере Российской Федерации 

 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром» 

Натан Ротшильд 

основатель английской ветви Ротшильдов 
 

В данной статье автором рассматриваются на конкретных 

примерах уже известные методы манипуляции массовым сознанием, а 

также выявляются новые современные техники пропаганды, 

применяемые в настоящее время в Российской Федерации. Автор 

также показывает, каким образом воздействие на массовое сознание 

и общественное мнение может стать причиной изменений в 

структуре и поведении общества, в характере взаимодействия в 

системе «индивид - общество – государство», в вопросах 

безопасности индивида и общества в условиях информационных войн 

на примере современной России. В заключении даются конкретные 

шаги, способные помочь защитить сознание граждан от атаки со 

стороны средств массовой информации и других источников 

воздействия, и как следствие, помочь в формировании гражданского 

демократического общества, повышении уровня качества жизни 

населения и его безопасности, повышении уровня самосознания 

каждого отдельного гражданина. 
 

Ключевые слова: массовое сознание, информационная война, 

воздействие на массовое сознание, методы воздействия, 

информационная безопасность. 

 

Сегодня ни для кого не секрет, что весь мир стал полем для 

масштабных информационных войн, которые ведут различные центры 

силы и государства. Основная причина заключается в том, что в связи 

с переходом к постиндустриальному обществу, информация стала 

главным ресурсом, источником материальных благ, могущества и 

богатства.  

Эволюционное развитие общества и переход к глобализации на 

сегодняшний день невозможны без информационных технологий - ни 

одно современное сообщество, предприятие, производство, компания, 

государство не обходятся без использования информационных 

объектов и технологий. В связи с чем возникает конкурентная борьба 

за право хранения, обработки и передачи информации, за ее спрос и 

применение. 

Но борьба ведется не только за богатства и силу, но и за сознание 

каждого отдельного человека, различных групп и сообществ, а также 
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массового и национального сознания, которое становится 

одновременно и полем боя, и целью. Этим и отличается 

информационная война от войны, которая ведется боевым оружием. 

Орудиями, с помощью которых осуществляется воздействие на 

сознание людей, помимо СМИ (телевидения, интернет, радио), стали 

социальные сети, мессенджеры, искусственный интеллект, 

информационные технологии. Массовый переход человеческой 

коммуникации из реального мира в виртуальный с одной стороны 

разорвал прежние социальные связи, а с другой – выступил мощным 

толчком для образования больших человеческих сообществ, 

объединивших людей с разными условиями жизни, доходами, 

взглядами, культурой, ментальностью и т.д. Именно поэтому 

современные методы воздействия на общественное мнение в основном 

сводятся к манипуляции через сеть интернет, которая объединяет в 

себе возможности всех видов СМИ. 

Если раньше информационная война лишь сопутствовала 

основному вооруженному конфликту, то сейчас информационные 

войны ведутся постоянно и независимо от вооруженных конфликтов, и 

что самое страшное - становятся их причиной.  

Мы говорим о том, что безопасность государства – это прежде 

всего безопасность его граждан от внешних и внутренних угроз. 

Информационные войны могут представлять большие угрозы для 

государства и его граждан. Но что делать гражданам, если 

информационно-психологическая война ведется против них как извне, 

со стороны других стран, так и внутри того государства, гражданами 

которого они являются? 

Поэтому вопрос исследования современных методов манипуляции 

массовым сознанием и разработка механизмов защиты от них в 

настоящее время является достаточно актуальным, так как 

безопасность физического и психологического здоровья человека и его 

жизни в целом – основная цель развитого демократического общества 

и государства. 

Если посмотреть ретроспективно на историю изучения влияния 

СМИ на общественное сознание больших групп людей, то можно 

сказать, что изобретение в 1450 году Иоганном Гутенбергом печатного 

станка стало первым значимым событием, которое заставило 

правителей тех времен задуматься о потенциальной опасности 

социального и психологического воздействия печатного слова на 

граждан их стран. [1] Примечательно, что первая технология печати 

появилась в древнем Китае в конце II века н.э., а примерно в 1048 гг. 

китайский алхимик Пи-Шен создал первый в мировой истории 

сменный шрифт. Но печатное дело на Востоке не имело цели 
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распространения всеобщей грамотности или печати периодических 

изданий, прессы, литературы. В отличие от Запада, где книгопечатание 

быстро приобрело массовый и рационалистический характер и дало 

повод для немедленных ответных действий со стороны правящей 

верхушки - «многие государственные лидеры, опасаясь последствий 

всеобщей грамотности и доступности печатной продукции, 

стремились к осуществлению контроля над публикациями, чтобы 

лишить оппозицию права голоса [1]». Осознав значимость влияния 

СМИ на «умы» обычных людей, церковная и правящая 

государственная верхушки уже в XV веке с помощью цензуры и 

репрессий начали ограничивать на законодательном уровне 

распространение «неугодной» литературы и информации, и 

использовать печатные станки в своих собственных интересах. 

Яркими примерами таких законов стали «Индекс запрещенных книг» 

Павла IV в 1559 году, «Звездная палата» короля Англии Генриха VIII в 

начале XVI века, акт 1798 года «о подстрекательстве к мятежу» в 

США, «Декрет о печати» большевиков в 1917 году, создание Главлита 

в СССР и так далее. Все эти и многие другие законы цензуры повлекли 

массовые репрессии и физическое уничтожение огромного количества 

людей, а также оказали огромное влияние на гражданское сознание 

человека путем ограничения его прав и свобод.  

С научной точки зрения первым ученым, обратившим внимание на 

массы и массовые явления, стал французский психолог и социолог Г. 

Лебон (в последствии основатель «психологии толпы») в конце XIX 

века, когда наибольший интерес для ученых психологов стало 

вызывать человеческое сознание. Конец XIX связан и с пиком 

развития индустриального общества, и с массовым переселением 

жителей сельской местности в города, что способствовало 

объединению людей в новые большие группы и широкому 

распространению манипулятивного и императивного межличностного 

общения. Появление новых технологий и распространение 

грамотности в XIX веке привело к возникновению новых форм 

коммуникации, а именно массовой коммуникации [1]. В 

психологическом аспекте Г. Лебон говорил о толпе как о собрании 

людей, которое «имеет совершенно новые черты, отличающиеся от 

тех, которые характеризуют черты отдельных индивидов, входящих в 

состав этого собрания. Сознательная личность исчезает, причем, 

чувства и идеи всех отдельных единиц, образующих целое, именуемое 

толпой, принимают одно и то же направление. Образуется 

коллективная душа, имеющая, конечно, временный характер, но и 

очень определенные черты [2]». Таким образом, Лебон дал новое 

определение массы как совершенного иного, отличного явления, не 
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имеющего ничего общего с психологией индивида, после чего все 

ученые мира посмотрели на психологию массового сознания как на 

новую, актуальную и малоизученную область науки. С этого периода 

массовое сознание и способы воздействия на него становятся одними 

из главных тем для исследований в психологии, философии и 

социологии.  

Американский писатель У. Липпман в своей фундаментальной 

работе «Общественное мнение» в 1922 году подтвердил 

доминирующее влияние СМИ на политические пристрастия граждан 

во время избирательной кампании в США, отметив при этом, что СМИ 

не в состоянии указывать людям «как думать», но вполне могут 

определить «о чем думать». Он также подробно исследовал и описал, 

как формируются индивидуальные и общественные, национальные 

стереотипы, как они в дальнейшем влияют на жизнь человека и судьбы 

народов. «Нам рассказывают о мире до того, как мы его видим. Мы 

получаем представление о большинстве вещей до того, как 

непосредственно сталкиваемся с ними. И если полученное нами 

образование не помогает четко осознать существование этих 

предубеждений, то именно они управляют процессом восприятия [3]». 

Стереотипы, навязываемые человеку в процессе его социализации и 

взаимодействия с окружающим миром способны настолько глубоко 

врезаться в его сознание и подсознание, что начинают управлять его 

поведением и влиять на принимаемые решения и выбор, в том числе и 

политический. «Но, разумеется, не существует никаких научных 

данных, которые позволили бы кому-то доказать, что люди рождаются 

с политическими привычками страны, где они появляются на свет. 

Когда речь идет о схожих политических предпочтениях людей данного 

государства, то объяснения этого сходства следует искать прежде 

всего в принципах воспитания в детском саду и в школе, во влиянии 

церкви, а не в заоблачном пространстве, где обитают Групповое 

Сознание и Национальный Дух. До тех пор, пока вы не подвергли 

глубокому анализу традицию, унаследованную от родителей, 

учителей, духовных лиц и ближайших родственников, грубейшей 

ошибкой будет приписать политические различия влиянию 

протоплазмы зародыша [3]».  

Первым наиболее сильным толчком для начала исследования 

воздействия медиа, а именно военной пропаганды, стала Первая 

мировая война. Но главными первопроходцами в научном изучении 

влияния СМИ на массовое сознание были ученые США во времена 

Великой Депрессии. Тогда американские социологи отводили большое 

значение власти масс-медиа над ничего не подозревающей аудиторией 

и сравнивали воздействие СМИ «со смертоносными пулями или 
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сильными наркотиками, которые вкалывают в вену [1]». Так возникла 

«теория пули», которая некоторое время влияла на работы 

последующих ученых в данной области. Основной причиной 

подверженности и незащищенности общества перед большими 

потоками информации, а также формирования массового поведения, 

назывались процессы индустриализации и урбанизации конца XIX – 

начала XX века, сильно изменившие устоявшуюся структуру 

общества.  

«Массовое поведение становится все более масштабным и важным 

явлением. Это объясняется прежде всего действием тех факторов, 

которые изолируют людей от их привычной культурной среды и 

социального окружения. Миграции, переезды, газеты, кино, радио, 

образование — все это приводит к тому, что индивиды лишаются 

привычных опор и оказываются выброшенными в новый, гораздо 

больший мир. В этом мире индивидам приходится адаптироваться на 

основе, как правило, самостоятельно принятых решений. Сведение их 

выбора к единым моделям делает массы могущественной силой. 

Зачастую поведение масс приближается к поведению толпы, особенно 

в состоянии возбуждения. В такие моменты массы легко поддаются 

эмоциональным призывам, появляющимся в прессе или 

транслирующимся по радио, — призывам, которые играют на самых 

примитивных чувствах, антипатиях и укоренившейся ненависти [1]» – 

писал Герберт Блумер, американский социолог и социальный психолог 

в 1951 году. 

В своей работе «Коммуникативные теории: происхождение, 

методы и использование в СМИ» Вернер Дж. Северин и Джеймс В. 

Танкард-мл. [1] приводят хронологию научного изучения влияния 

СМИ на массовое сознание, начиная с 20-х годов прошлого столетия, 

до 1990 года. Согласно этой хронологии, можно выделить четыре 

этапа в формировании научной мысли и исследованиях медиа-

воздействия: 

1. Теория «волшебной пули» или «подкожной иглы», 

распространенная в 20 – 30-е годы, – стратегически запланированные 

сообщения СМИ подобно пуле или игле нацелено поражают 

аудиторию, которая неспособна от них защититься и избежать их 

влияния. Сообщения-пули, попадая в мозг человека, влияют на его 

мысли, чувства, мотивацию и действия. Этой теории был посвящен 

ставший классическим труд одного из основоположников современной 

политологии Гарольда Дуайта Лассуэла «Техника пропаганды в 

мировой войне» (1927 год), в которой автор проанализировал 

пропагандистские методы, используемые в Первой мировой войне. В 

результате широкого распространения идей теории «волшебной пули» 
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возникла такая же массовая реакция общества и его обеспокоенность 

воздействием СМИ, подкрепленная сообщениями о надвигающейся 

новой войне. Общественные волнения спровоцировали ученых 

проводить новые научные исследования и сформировать научно-

исследовательский институт анализа пропаганды. 

2. Теория «ограниченного воздействия», популярная в 40 – 60-е 

годы, которая частично опровергла теорию «волшебной пули» и 

выдвинула тезис о том, что СМИ оказывают выборочное и 

ограниченное воздействие. В этот период ученые активно перешли от 

теории к практике и провели множество эмпирических исследований 

воздействия информации и пропаганды на различные группы 

населения. Самым известным стало исследование американского 

социолога Пола Лазарсфельда «Выбор народа» (1940 год), в котором 

были проанализированы результаты избирательных кампаний 

Франклина Делано Рузвельта и Уэнделла Уилки в штате Огайо. Пол 

Лазарсфельд вместе с коллегами пришли к выводу, что 

межличностные контакты оказывают большее влияние на выбор, чем 

сообщения СМИ. Была разработана модель двухэтапного потока 

коммуникации, при которой идеи средств массовой информации 

попадают к широкой публике через лидеров общественного мнения, а 

не напрямую. В своей монографии «Эффект массовой коммуникации» 

в 1960 году Джозеф Клаппер провел обзор сотен научных работ по 

проблеме медиа-воздействия и пришел к тем же результатам – 

информация, передаваемая посредством различных медиа, проходит 

несколько этапов и цепь медиативных факторов, и, дойдя до сознания 

индивида и группы, действует избирательно – на основании 

общественного положения, групповой принадлежности, стереотипов, 

образования, мнения лидеров и других социальных факторов данной 

конкретной группы. 

3. Теория «умеренного воздействия», середина 60-х – 70-е годы, 

подвергла критике теорию «ограниченного воздействия» и определила 

воздействие СМИ на массовую коммуникацию как «умеренное». Через 

большое количество научных исследований ученые выдвинули 

постулаты о том, что важную роль на формирование общественного 

мнения влияют совокупности факторов, а именно: 

- содержание передаваемой информации и тематика сообщения 

(Книга М. Мак-Лухана «Понимание масс-медиа» 1964 года и 

исследование М. Мак-Кобса и Д. Шоу в 1972 году); 

- «плодородность» почвы, в которую СМИ «сажают» сообщения – 

медиа-воздействие достигает максимального результата, когда 

попадает в определѐнную среду, подкрепляясь этой средой. Например, 

доклад министру здравоохранения США 1972 года сообщал, «что 
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существует причинно-следственная связь между просмотром 

телепередач, включающих сцены насилия, и последующим 

агрессивным поведением, но "любая причинная связь такого рода 

распространяется только на некоторых детей (тех, которые 

предрасположены к агрессии)", "действует только в определѐнной 

среде" [1]» 

- существующая в обществе связь между СМИ, аудиторией и 

общественной системой (Теория зависимости С. Болл-Рокеша и М. Де 

Флера, 1976 год); 

- разрыв в знаниях между различными социальными группами 

населения в зависимости от их социально-экономического статуса 

(«Гипотеза разрыва в знаниях», П. Тиченор, Г. Донохью и К. Олиен, 

1970 год). 

Таким образом, по мере углубления изучения зависимости между 

информационным потоком и массовым сознанием ученые 

обнаруживали новые принципы и факторы, позволяющие 

сформировать более полную картину о взаимодействии в системе 

«информация – общество – индивид» и определить, какие именно 

причины движут массами. На данном этапе характер медиа-

сообщений, среда массовой коммуникации и индивидуальные 

различия получателей принимались как равнозначные силы в 

формировании массового сознания. 

4. Теория «сильного воздействия», разработанная учеными в 80-

е годы прошлого столетия, вернула позиции СМИ практически на 

первоначальный уровень воздействия, описанного в модели теории 

пули. В течение своей жизни человек периодически пересматривает 

свои ценности и модели поведения и сверяет их с существующими в 

обществе и, если обнаруживает несоответствие общественного мнения 

и собственных убеждений, может провести корректировку 

собственного мировоззрения. В свою очередь на общественное мнение 

непосредственно или опосредованно влияет информация, исходящая 

из разных источников – группового сознания, СМИ, ближайшего 

окружения, социальных институтов и других. Если раньше, согласно 

исследованиям, агрессивное поведение у детей после просмотра сцен 

насилия наблюдалось только у склонных к насилию детей, то 

предоставленный в 1983 году Доклад Национального института 

психического здоровья о воздействии телевидения на поведение 

говорил об очевидной и несомненной связи между просмотром сцен 

насилия и агрессивным поведением у детей: «Конечно, не все дети 

становятся агрессивными, но взаимосвязь между насилием и агрессией 

не вызывает никаких сомнений. В абсолюте телевизионное насилие 

так же непосредственно связано с агрессивным поведением, как и 



ხელისუფლება და საზოგადოება №4(64) 2022 

 44 

любая другая изменяемая поведенческая характеристика, которую 

когда-либо изучали [1]». 

Для того, чтобы понять, чем было вызвано расхождение мнений 

ученых о силе воздействия сообщения масс-медиа на массовое 

сознание в процессе изучения этой взаимосвязи, необходимо провести 

более углубленный и тщательный анализ истории научных 

исследований массовых коммуникаций.  

Брайант и Томпсон в своей книге «Основы воздействия СМИ» 

критикуют официальную историю и ставят ее в кавычки: «К 

сожалению, как указывают многие ученые (Carey, 1996; Wartella, 

1996), этот взгляд не может считаться совершенным. Хотя в нем много 

правильного, он может привести и к заблуждениям, что объясняется 

его приверженностью связям между изменениями научной мысли 

относительно воздействия СМИ и научными открытиями в этой 

области. Более того, отдельные научные открытия в рамках этих (и 

других) важных исследований, которые в чем-то противоречат 

"официальной" доктрине, просто игнорируются [1]». Авторы 

предлагают собственную «пересмотренную» версию истории, в 

которой делают акцент на «постепенном прогрессе в научных 

исследованиях медиа-воздействия и выявлении крайне необходимых, 

но отсутствующих критериев классификации, нужных для 

определенных систематических исследований, которые позволят 

углубить знания и сделать обобщения относительно воздействия СМИ 

[1]».  

Мы можем только предполагать, что среди факторов, оказывающих 

влияние на исследования, их результаты и мнение ученых в различные 

отрезки времени, можно выделить такие, как:  

- нарастание силы воздействия СМИ за счет массового 

распространения радио и телевидения, повлиявшее на результаты 

эмпирических исследований; 

- различные политические силы, оказывающие давление и влияние 

на мнение ученых, например, волна исследований результатов 

избирательных кампаний в 40 – 50-е годы. Научное сообщество, 

несмотря на свою непредвзятость, также может быть подвержено 

общественному мнению и мнению общественных и политических 

лидеров; 

- разработка новых методов исследований и технологий, 

позволяющих проводить более широкие и углубленные эксперименты 

и анализ. Например, расширение сети телефонии позволяло опросить 

большее количество респондентов, чем личные опросы; 

- общественные движения и настроения в разный период, 

формирующие тренды в характере взаимодействия со СМИ. 
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Например, движение пацифистов, отрицающих привычные нормы 

поведения в обществе; 

- социально-значимые события такие, как Вторая мировая война, 

холодная война, применение ядерного оружия, экономические 

кризисы, вызывающие сильный резонанс и значительные изменения в 

массовом сознании. 

- мировая и местная повестка, навязывающая учѐную повестку. 

Например, «эра телевидения», начавшаяся в 1952 году, совпадает с 

периодом преобладания в мнении ученых теории «умеренного 

воздействия», когда социологи и политологи утверждали, что 

воздействие СМИ не велико и зависит только от личных предпочтений 

граждан; 

- другие факторы. 

Исследования последних трех десятилетий были направлены на 

изучение реакций индивидов и масс на различную информацию, 

получаемую через медиа. Основными направлениями исследований 

были и остаются: воздействие медиа-насилия, новостей, рекламы, 

информационных кампаний, политической пропаганды, изображения 

меньшинств, развлекательных медиа-произведений, контента 

сексуально откровенного содержания, воздействия СМИ на здоровье, а 

также новые коммуникационные технологии. 

На нынешнем этапе учеными и исследователями выделены 

различные способы и методы манипулирования общественным 

сознанием, сформированные исторически и модифицированные в 

соответствии с быстроменяющимся информационным пространством. 

В данной статье мы сконцентрируемся на уже известных методах, 

которые применяются в современной России с целью воздействия на 

сознание собственных граждан – массовое, групповое, национальное, 

политическое. А также постараемся определить новые способы 

манипуляции. 

Профессор Дмитрий Вадимович Ольшанский, в своей книге 

«Основы политической психологии» [4] подробно описал 

интересующие нас понятия массового сознания, политического 

сознания, массового политического сознания, национального сознания 

и социально-группового сознания.  

Понятие информационной войны на сегодняшний день 

рассматривается в двух аспектах: 

- техническом: информационная война – «действия, 

предпринимаемые для достижения информационного превосходства в 

поддержке национальной военной стратегии посредством воздействия 

на информацию и информационные системы противника при 

одновременном обеспечении безопасности и защиты собственной 
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информации и информационных систем» - Меморандум N30 (1993 г.) 

заместителей Министра Обороны и Комитета начальников штабов 

Вооруженных Сил США. 

- психологическом: информационная война – «процесс 

противоборства человеческих общностей, направленный на 

достижение политических, экономических, военных или иных целей 

стратегического уровня путем воздействия на гражданское население, 

власти и (или) вооружѐнные силы противостоящей стороны 

посредством распространения специально отобранной и 

подготовленной информации, информационных материалов и 

противодействия таким воздействиям на собственную сторону» [5] - 

политолог Андрей Монойло, 2007 г. 

Здесь и далее нас будет больше интересовать психологический 

аспект информационной войны, так как именно он оказывает 

наибольшее воздействие на массовое сознание. 

Гарольд Дуайт Лассуэл в работе «Техника пропаганды в мировой 

войне» выделил рекомендации воздействия на массовое сознание для 

обеспечения успеха военной пропаганды, которые могут быть 

представлены следующим образом [6]:  

1) необходимо возложить вину на врага за развязывание войны;  

2) нужно добиваться национального единства, делая упор на 

общую историю и божественное покровительство и провозглашая 

неизбежность победы;  

3) требуется четко декларировать цели войны, апеллируя к таким 

культурно обусловленным идеалам, как свобода, мир или 

безопасность;  

4) важно распространять примеры, доказывающие порочность 

врага и укрепляющие веру в то, что именно он несет ответственность 

за войну;  

5) неблагоприятные новости следует представлять исходящей от 

врага ложью, чтобы избежать разобщенности и пораженческих 

настроений;  

6) следует рассказывать страшные истории, которые выставляют 

врага в дурном свете, его дегуманизируют и, таким образом, 

оправдывают насильственные действия. 

Ноам Хомский, американский ученый философ, в свою очередь, 

выделил 10 способов управления массовым сознанием. Мы 

рассмотрим только те, которые используются на данный момент в 

Российской Федерации, и приведем конкретные примеры: 

1. Отвлечение внимания. Данный способ используется для того, 

чтобы переключить внимание граждан с важных политических 

решений и экономических преобразований, принимаемых 
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правительством, на малозначимые сообщения. СМИ выбирают 

маловажные, но резонансные события, происходящие на территории 

страны или за ее пределами, и способные разделить общественное 

мнение на несколько точек зрения, и затем максимально наполняют 

информационное пространство сообщениями об этих событиях. 

Зачастую данный метод используется правящими кругами во время 

принятия решений и законов, ограничивающих права и свободы 

граждан, а также для отвлечения внимания граждан от значимых 

социальных проблем, снижения интереса к важным знаниям и 

научным открытиям и, как следствие, формирование ограниченного 

мышления. 

Пример: одними из самых обсуждаемых за 2022 год событиями в 

России стали уход Макдоналдс из России, объявленный компанией 16 

мая 2022 года [7], [8], и отъезд Примадонны российской эстрады А.Б. 

Пугачевой [9]. 

2. Искусственное создание проблемы и ее последующее 

решение. В этом случае целенаправленно организуется ряд событий, 

создающих социальную проблему, которая вызывает определенную 

реакцию общественности. Под давлением проблемы и СМИ общество 

начинает искать пути решения, государство предлагает меры и 

реализует запланированные действия. Таким образом достигается 

изначально поставленная правящей верхушкой цель – принятие 

законов и решений, подкрепленных поддержкой граждан. 

Пример: в начале 2021 года администрации российских школ в 

разных городах предупредили родителей через чаты и Telegram-

каналы о появлении в TikTok роликов с призывом подростков к 

самоубийству и готовящейся 3 марта «акции массового суицида» 

[10]. По данным Роскомнадзора, видео с призывами подростков 

принять участие в акции массового суицида начали 

распространяться 24 февраля. В 2016 – 2018 годах СМИ 

неоднократно заостряли внимание на проблеме массовых суицидов 

среди подростков, причиной которых являются «челленджи» в 

социальных сетях и сети Интернет.  Сообщения о массовых 

самоубийствах подростков послужили поводом для создания «единого 

реестра  доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 

"Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 

сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено», куда 

затем были включены и сайты, не имеющие отношения к суицидам,  и 

внесении изменений в Федеральный закон №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» [11].  
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3. Отсрочка исполнения. Метод помогает принять непопулярные 

решения, выдавая их за болезненные, но необходимые.  Он 

основывается на особенностях человеческой психологии. Известно, 

что человеку проще принять болезненные изменения в будущем, чем в 

настоящем, так как у него есть время подготовиться к ним 

психологически. Русскому народу наиболее специфичны надежды на 

светлое будущее и перемены к лучшему, а также пренебрежение 

имеющимися проблемами. 

Пример: пенсионная реформа 2019 – 2028 годов, 

предусматривающая постепенный подъем пенсионного возраста для 

женщин с 55 до 60 лет, для мужчин с 60 до 65 лет. Перед 

проведением реформы СМИ на протяжении нескольких лет 

подготавливали общество к изменениям, а управление администрации 

президента по внутренней политике собирало и анализировало 

информацию о реакции населения на готовящееся повышение 

пенсионного возраста. В соответствии с федеральным законом 

№350-ФЗ от 3 октября 2018 года [12] c 01 января 2019 года в России 

началось постепенное повышение общеустановленного возраста. В 

зависимости от даты рождения мужчинам и женщинам постепенно 

повышается возраст выхода на пенсию [13]. Например, В 2022 году 

пенсионный возраст для женщин составляет 56,5 года, а для 

мужчин — 61,5 года. В 2024 году женщинам назначат пенсию уже 

не в 56,5, а в 58 лет. В 2026 году женщины смогут обратиться 

за пенсией в 59 лет. В итоге в 2028 году пенсионный возраст повысят 

окончательно. 

4. Метод постепенного внедрения. Очень близкий к 

предыдущему методу, а также к психологическому феномену «нога в 

дверях», разработанному психологами Дж. Фридманом и С. 

Фрейзером в 1966 году. Для того, чтобы привести в действие 

непопулярные государственные решения, такие, как увеличение 

налогов, приватизация и т.д., и добиться их исполнения гражданами 

страны, правительство принимает не вызывающие большой 

общественный резонанс законы постепенно, из года в год, и таким 

образом шаг за шагом приближается к поставленной цели. Если бы 

изменения были проведены единовременно, они могли бы привести к 

массовому недовольству и протестам. 

Пример: поэтапная реформа ЖКХ в Российской Федерации, и в 

рамках реформы организация Фонда капитального ремонта РФ. На 

четвѐртом этапе реформы ЖКХ (2010-2013 гг.) правительство 

поставило задачу добиться обеспечения проведения 

соответствующих современным требованиям капитальных ремонтов 

жилых домов. В конце 2012 года Жилищный кодекс РФ был дополнен 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308156/
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новым разделом IX "Организация проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах". [14] Раздел 

предусматривает обязательное перечисление средств 

собственниками помещений в многоквартирных домах в фонд 

капитального ремонта (Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. 

№ 271-ФЗ).  

Основная цель реформирования КР МКД – переход обязательств 

по финансированию и проведению капитального ремонта к 

собственникам квартир. При этом за органами государственной 

власти федерального и регионального уровней закрепляются 

координирующие функции [15]. Переход обязательств начал 

осуществлять на пятом этапе реформы, начиная с 2013 года. В 2014 

собственники квартир получили первые счета за капитальный 

ремонт. 

Изначально реформа вызвала резонанс в обществе, так как 

собственники квартир не понимали, почему они должны сегодня 

платить за ремонт, который будет выполнен через 20-25 лет. Но 

постепенно люди привыкли к этой мысли, и на данный момент 

необходимость оплаты счетов за капитальный ремонт не вызывает 

массовых вопросов и является неотъемлемой обязательной частью 

платежей ЖКХ. 

5. Апеллирование к эмоциям вместо обращения к разумному 

объяснению. Метод основан на понимании, что в состоянии 

эмоционального возбуждения человек не способен к рациональному 

анализу, логическим размышлениям и критическим мыслям. Данный 

метод вторит одному из принципов гитлеровской пропаганды, 

разработанных И. Геббельсом – воздействовать в основном на чувства 

и лишь в самой малой степени апеллировать к мозгу. «Пропаганда 

должна воздействовать больше на чувство, чем на разум, так как 

масса, в сущности, имеет женственный характер, поэтому чувства 

доходчивей размышлений» - «Декалог пропаганды» по И. Геббельсу, 

Вильфрид фон Овен (Вильфрид фон Овен «Кем был Геббельс? 

Биография с близкого расстояния» Издательство «Ф.А. Хербиг 

Ферлагсбуххандлунг», Мюнхен – Берлин, 1987). Освещая события, 

которые вызывают сильный эмоциональный отклик у масс - такие, как 

катастрофы, теракты, насилие (как правило, события с негативным 

окрасом вызывают более сильный отклик, чем с позитивным), СМИ 

становятся способными манипулировать массовым сознанием и 

уводить его в сторону от разумного подхода и решения проблемы. 

Государство использует такие моменты – когда общество не готово 

мыслить здраво и рационально, для принятия непопулярных законов, а 
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также для внедрения в массы выгодных для политики государства 

мнений. 

Пример: новостной сюжет о распятом мальчике жителями 

города Славянска в Украине, показанный в июле 2014 года на «Первом 

канале» российского телевидения [16], а также широко освещаемый 

российскими СМИ. Согласно сюжету, украинские силовики издевались 

над жителями города, которые поддержали провозглашение ДНР, и 

после чего украинские силовики распяли трехлетнего мальчика на 

глазах его матери. Новость вызвала массовый эмоциональный отклик 

у граждан России и сильный общественный резонанс. 

Журналистские расследования не нашли никаких доказательств 

происшествия, а также обнаружили в сюжете несоответствия 

фактам. В декабре 2014 года в эфире передачи «Время» телеведущая 

заявила, что «У журналистов не было и нет доказательств этой 

трагедии, но это реальный рассказ реально существующей женщины, 

бежавшей из ада в Славянске [17]». 

6. Введение моды на невежество, невоспитанность, 

посредственность, низкий уровень образованности. Данный способ 

является достаточно популярным среди политиков, так как позволяет 

полностью изменить мышление индивидов и масс, подавить их волю и 

потребность в осмыслении происходящего вокруг. Через различные 

СМИ, телевидение, социальные сети, мнение лидеров (блогеров и 

медиа-личностей) создается тренд на невежество, необразованность, 

пошлость и другие низшие человеческие потребности. Воспитание 

необразованных и невежественных поколений становится главной 

задачей, так как в результате массы начинают мыслить узко, 

становятся неспособными анализировать ситуацию, не интересуются 

новейшими мировыми технологиями, разработками, исследованиями, 

не стремятся к самореализации и реализации высших потребностей, 

стоящими не вершине пирамиды Маслоу. Толпа становится 

легкоуправляемой, не имеющей гражданского мнения и не 

задумывающейся над причинами и последствиями тех или иных 

событий и собственных действий.  

Пример: в качестве примера можно привести Рэпера Гнойного, 

другой псевдоним Слава КПСС, известного своим нигилизмом, 

сатирическим и провокационным стилем, аморальными и резкими 

высказываниями, которого поставили в противовес образованному и 

выступающему против власти рэперу Oxxxymiron. 7 августа 2017 

года прошел рэп-баттл, который вызвал значительный резонанс и 

широкую дискуссию в обществе, количество просмотров баттла на 

канале YouTube достигло 56 миллионов. В баттле победу одержал 

Гнойный со счетом 5:0. При этом невежественная позиция Гнойного 
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сильно раскручивалась среди молодежи. 7 октября Министерство 

юстиции России включило рэпера Oxxxymiron в список физических 

лиц — «иностранных агентов» [18].   

7. Усиления чувства собственной вины у граждан. Планомерно 

перекладывая вину за экономическую несостоятельность, кризисы, 

неравенство, безработицу, отсутствие гражданских институтов, 

социальные проблемы и т.д. на население, правительство подавляет 

его волю, провоцирует бездействие или неверные действия, и 

направляет массы к самоуничтожению.  

Пример: нарратив о том, что население не хочет хранить деньги в 

банках с государственным участием, а хранит деньги «под 

матрасом» в иностранной валюте, что по мнению государственной 

пропаганды, приводит к спекуляциям на валютном рынке, падению 

курса национальной валюты, тотальному кризису и обнищанию 

населения [19]. 

8. Знание психологии масс и природы общественного поведения 

лучше, чем общество знает о себе, ограничение доступа к информации. 

Несомненно, у правящей верхушки доступ к информации более 

полный и обширный, чем у обычного населения. Так как информация 

дает преимущество в любом деле, государству проще манипулировать 

сознанием граждан за счет имеющегося у него преимущества, 

особенно, если правительство намеренно ограничивает доступ 

населения к информации путем принятия соответствующих законов. 

Есть и другая сторона данного метода – преднамеренное создание 

авторитетного мнения государственных деятелей по сравнению с 

мнением масс. Государство через СМИ, посредством вышеописанных 

методов и через другие источники, создает образ реальности, в 

которой государственные деятели и правительство знают о людях 

больше, чем они сами. В результате, общество отказывается 

принимать какие-либо решения, ссылаясь на собственную 

некомпетентность, и передает все права и решения государству.  

Пример 1: установившаяся в современной России монополия СМИ 

и максимальная закрытость от международных источников 

информации путем блокировки сайтов. 28 марта 2022 года Тверской 

районный суд Москвы опубликовал решение, в котором запретил 

деятельность корпорации Meta Рlatforms Inc.* «по реализации 

продуктов — социальных сетей Facebook* и Instagram* на 

территории РФ» (№ 02-2473/2022) [20]. 

Пример 2: в сентябре 2021 года Роскомнадзором был размещен 

тендер на 58,5 млн. рублей (Извещение о закупке №32110592123) на 

создание информационной системы «Мониторинг информационных 

ресурсов», основная цель которой состоит «…в осуществлении 
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автоматизированного мониторинга информационных ресурсов и 

выявления информации, распространение которой в Российской 

Федерации ограничено или запрещено» [21]. 

Рассмотрим другие известные методы пропаганды, выделенные 

исследователями в различное время, и используемые в современной 

России: 

9. Первый принцип военной пропаганды И. Геббельса гласит, 

что пропаганды должно быть много, и ее нужно вываливать в массы 

беспрерывно и во всех территориальных точках одновременно. Метод 

основан на мнении, что народ способен усвоить только ту 

информацию, которую ему повторят много раз.  

Пример: почти все официальные российские СМИ с начала ведения 

так называемой «специальной военной операции» в Украине отменили 

или сократили развлекательные передачи и фильмы и увеличили время 

для новостных и пропагандистских передач. 

По данным Mediascope, исследовательской компании в области 

мониторинга СМИ, в марте и апреле 2022 года общее время 

новостных и социально-политических программ на официальных 

каналах  «Первый канал» и «Россия 1» выросло до 59% от времени 

вещания программ всех жанров по сравнению с 31% в этот же период 

прошлого года (города 100+, 4+).  25 февраля было отменено "Поле 

чудес", не вышел большой пятничный выпуск "Вечернего Урганта". 

Убрали из эфира "Кто хочет стать миллионером?", "Точь-в-точь", 

"Сегодня вечером", "Две звезды. Отцы и дети", КВН. На их место 

пришли социально-политические и новостные программы [22]. 

26 февраля 2022 года телеканал "Пятница" принял решение о 

прекращении сотрудничества с украинским продакшеном программы 

о путешествиях "Орел и решка" [23].  

По статистическим данным Mediascope за период неделя: 

24/10/2022 - 30/10/2022 самыми популярными телепередачами среди 

россиян в возрасте старше четырех лет являются «Вести недели», 

«Местное время», «Вести (20:00)» [24]. 

10. Обезличивание врага – народа, нации, лидера. Прием известен 

с древних времен, когда приговоренному к смертной казни надевали 

на голову мешок или завязывали глаза, чтобы обезличить образ врага. 

В этом случае у общественности притупляется чувство сострадания и 

возникает более враждебный настрой – жертва обретает обобщенный, 

обезличенный образ, становится символом зла и теряет черты лица 

конкретного человека. 

Пример: создание в России образа «коллективного запада» - образ, 

вобравший в себя все «худшие» человеческие качества – разврат, 

злость, разложение общества, преступность и т.д. [25] Манифесты 
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известного российского режиссера Константина Богомолова «Новый 

этнический рейх» и «Похищение Европы 2.0» послужили поводом для 

массовых обсуждений и распространения в СМИ, социальных сетях и 

т.д. В своем манифесте «Похищение Европы 2.0» автор пишет: 

«Современный Запад — такой вот преступник, прошедший 

химическую кастрацию и лоботомию. Отсюда эта застывшая на 

лице западного человека фальшивая улыбка доброжелательности и 

всеприятия. Это не улыбка Культуры. Это улыбка вырождения» [26] 

Метод обезличивания можно объединить с приемом 

обесчеловечивания, при котором в массовом сознании враг (будь то 

человек, народ или нация) обретает самые ужасные качества, теряет 

человеческое лицо. 

11. Принцип большой лжи, предложенный И. Геббельсом для 

целей гитлеровской пропаганды. Принцип основан на том, что люди 

больше верят большой чудовищной лжи, чем маленькой и 

несущественной, так как в большинстве случаев наивно полагают, что 

невозможно придумать настолько чудовищную ложь.  

Пример: в октябре 2022 в российских СМИ появились сообщения о 

том, что Украина разрабатывает и готова применить против 

России «грязную бомбу», и после чего обвинить в этом российские 

войска. Официальные лица Министерства обороны РФ также 

обратились с соответствующими заявлениями к российскому народу 

и главнокомандующим стран Европы. При этом никаких 

доказательств, кроме подозрений со стороны Минобороны РФ, 

приведено не было. Украина опровергла данные обвинения и 

обратилась к МАГАТЭ с просьбой провести проверку по 

предъявленным обвинениям. На данный момент доказательств о 

разработке Украиной «грязной бомбы» нет. [27] 

12. Создание «черной легенды», за основу которого взяты 

события в Испании в XVI веке, когда в обществе сложилась система 

воззрений, всячески очернявшая внутреннюю и внешнюю политику 

Испанского королевства. Метод подразумевает создание с помощью 

информационных вливаний легенды о том, что «у нас хорошо, а у них 

все плохо». СМИ целенаправленно ищут негативно окрашенные 

события, происходящие на территории «врага», и активно 

распространяют их в массах, одновременно создавая положительный 

образ своего государства.  

Пример 1: образ «загнивающего Запада», когда при помощи самых 

неправдоподобных сообщений, публично распространяемых 

российскими СМИ, искажается образ американца и всего западного 

общества в целом. Образ «загнивающего Запада» используется в 
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России в интересах правящих кругов на протяжении многих десятков 

лет. [28], [29], [30] 

Пример 2: Российский сатирик Михаил Задорнов в своих монологах 

и концертах часто сравнивал и противопоставлял менталитет 

русских и американцев, жизнь в России и за границей. Как правило, 

американский народ позиционировался сатириком как «тупой», а 

российский – «смекалистый». [31] 

13. «Свой парень» - в этом случае политическому лидеру при 

помощи СМИ создают образ человека из народа, близкого народу, 

простого «своего парня» с обычными человеческими привычками и 

понятными народу увлечениями, например изображение 

политического лидера на рыбалке, охоте, за другими увлечениями, 

близкими народу. В результате массы ассоциируют лидера с собой, а 

его мнение принимают как выражение мнения народа.  

14. Метод навешивания ярлыков. СМИ и лидеры мнений дают 

оценку, навешивают ярлык определенному событию, явлению или 

человеку, и затем манипулируют общественным мнением через 

данную оценку. Чаще всего оценка апеллирует к имеющимся в 

обществе стереотипам и предрассудкам с целью вызвать определенные 

реакции населения по отношению к событию, явлению, человеку. 

Пример: отъезд известных деятелей культуры (актеров, 

режиссеров, артистов) в связи началом так называемой «специальной 

военной операции» на территории Украины в 2022 году и их 

несогласием с действиями правительства был оценен российских 

средствах массовой информации как предательство родины. [32], 

[33] 

15. Метод отрицательных групп населения. В данном случае 

группы населения, которые не поддерживают навязанные 

правительством взгляды, или не являются сторонниками 

установившегося политического режима, приобретают в глазах 

общественности негативные черты и становятся изгоями общества. 

Таким образом создается иллюзия элитарности принадлежности к 

определенной группе.  

Пример 1: после того как некоторые члены Союза писателей 

России не поддержали позицию Союза, который не осудил действия 

России в Украине, секретариат Союза писателей высказал 

следующую официальную позицию: «Союз не навязывает своѐ мнение 

соратникам, каждый вправе иметь свои, основанные на внутренних 

убеждениях, позиции. Однако кроме творческого таланта мы, 

конечно же, смотрим и на нравственные качества человека, без 

сожаления освобождаясь от балласта в своѐм сообществе 

единомышленников» [34]. 
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Пример 2: граждане, открыто не поддерживающие так 

называемую «специальную военную операцию» в Украине, не только 

становятся изгоями общества, но и претерпевают гонения со 

стороны сообществ, участниками которых они являются. Летом 

2022 года в селе Большая Мартыновка Ростовской местные жители 

насмерть забили 49-летнего односельчанина. По одной из версий 

причиной конфликта стало осуждение погибшим действующего в РФ 

режима и нападения России на Украину. [35] 

16. Метод принесения в жертву, или объединение против общего 

врага и\или жертвы. Социологам известно, что одной из причин и 

мощным стимулом для объединения и сплочения индивидов в группы 

является противостояние общему врагу или жертве. Именно на этом 

феномене строилась инквизиция 14 века – правящей церковной 

верхушкой была запущена в массовое сознание идея об общем враге – 

ведьмах, олицетворяющих зло. После чего началась настоящая травля, 

когда люди объединялись в группы против общего «врага» - ведьм. В 

современной России такими жертвами становятся медийные личности, 

выступающие против действий режима. СМИ массированно создают 

негативный образ медийной личности, и общественность под 

влиянием СМИ объединяется против жертвы. Данный метод 

коррелируется с методом манипуляции с помощью отвлечения 

внимания. 

Пример: Пародист и телеведущий Максим Галкин, выступающий 

против войны в Украине, 16 сентября 2022 года был внесен в реестр 

физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В 

начале сентября в Кремле заявили, что Галкину "явно не по пути" с 

остальными россиянами. [36] После чего началась массовая травля 

телеведущего и его семьи во всех СМИ, социальных сетях и пабликах. 

17. Создание информационного шума. Данный метод вбирает в 

себя большинство перечисленных выше, так как и отвлечение 

внимания, и обезличивание врага, и внедрение «черной легенды», так 

же, как и принцип большой лжи, создают информационный шум, 

затуманивающий массовое сознание. Переизбыток информации 

мешает массам и индивидам мыслить рационально, отделять важное 

от второстепенного, анализировать, не поддаваться эмоциям. Как итог 

– паралич массового сознания, подавление воли населения, отсутствие 

гражданских прав и свобод, отсутствие гражданских институтов и 

массовая деградация общества.   

К перечисленным выше известным и изученным способам 

воздействия на массовое сознание можно добавить следующие 

нововыявленные методы манипуляции: 
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1. Манипуляция на основополагающих ценностных ориентирах, 

жизненно важных категориях. Такие понятия, как человеческая жизнь, 

здоровье, семья, являются ценностными ориентирами для абсолютного 

большинства людей. Поэтому, когда о них заходит речь, у любого 

здравомыслящего человека и общества не остается другого выбора, 

как их отстаивать. А значит, эти понятия также становятся предметом 

манипуляции в руках заинтересованных правящих кругов.  

Пример 1: масштабное информационное противодействие 

развернулось внутри страны во время пандемии COVID-19 в 2020-

2021 годах, когда началась массовая вакцинация населения РФ. Вопрос 

собственной жизни и здоровья, а также здоровья родных и близких, 

разделил российское общество на два противоборствующих лагеря – 

«за» и «против» вакцинации. [37], [38] 

Пример 2: другой массовой манипуляцией на чувстве патриотизма 

стало создание движения «Бессмертный полк» по сохранению личной 

памяти о сражавшихся в Великой Отечественной войне. Взывая к 

благородным чувствам – патриотизм, любовь к родине, любовь к 

родным, государство привлекло к движению миллионы людей. Но во 

время акций движения помимо благородных лозунгов выдвигались и 

такие, как, например, лозунг «Можем повторить!», настраивающий 

массы на агрессию по отношению к Западу и противостояние ему. 

Лозунг принял массовый характер и подкреплялся через официальные 

СМИ. [39] 

2. Влияние авторитета социальных институтов. Заручившись 

поддержкой социальных институтов, с которыми ежедневно 

взаимодействует человек и общество – школа, церковь, полиция, ВУЗ, 

больница и другие государственные учреждения, государство внедряет 

с их помощью удобную и выгодную информацию, таким образом 

манипулируя национальным сознанием. Основной причиной, почему 

общество принимает идеи, навязываемые социальными институтами, 

является их авторитетность среди населения – никто не будет 

подвергать сомнению идеи, закладываемые в школе, ВУЗе, церкви.  

Пример: создание Юнармии [40], разучивание в школах, начиная с 

первых классов, патриотических песен о войне, возврат к нормам ГТО 

[41] и строевой подготовке, и другие нововведения оказывают 

массированное воздействие на неподготовленные детские умы и 

имеют цель приучить сознание к мысли о постоянной угрозе извне и 

войне.  

3. Фальсификация фактов, подмена истории, подмена понятий. 

Обладая практически безграничной властью, государственная машина 

способна сфальсифицировать любой факт, документ, результаты 
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опросов и выборов, историю. Неверная информация искажает 

реальность и существенно меняет общественное мнение. 

Пример 1: осенью 2020 года в школьную программу были введены 

новые учебники и программа преподавания истории России, над 

которой работали ученые РАН под руководством Минпросвещения 

РФ. В начале 2022 года было внесено предложение вновь переписать 

учебную программу по истории – «в будущих учебниках 

предполагается расширить часть про Азию, Африку и Латинскую 

Америку — чтобы сбалансировать материал о роли Европы 

в развитии мировой культуры» [42]. 

Пример 2: подмена понятий, такие как «вспышка, 

сопровождающая хлопком» - взрыв, «выезд на временное пребывание» 

- эвакуация, «отрицательный рост рубля» - падение курса рубля, 

«средний уровень реагирования» - введение военного положения, 

«специальная военная операция» - война России с Украиной. [43], [44], 

[45], [46] 

4. Использование мнения медиа-личностей, как лидеров, 

формирующих общественное мнение. В современном 

информационном медийном пространстве известные личности 

(раскрученные блогеры с большим количеством подписчиков, 

обучающие коучи, авторы, деятели культуры, признанные 

несколькими поколениями авторитетные профессионалы и пр.) играют 

важную роль в формировании мнения целевой аудитории. 

Сотрудничая с медийными личностями, правящие круги 

осуществляют воздействие на сознание масс, следующих за лидером 

мнений.  

Пример: с начала так называемой «специальной военной операции» 

в Украине некоторые известные блогеры и медийные личности, 

имеющие миллионную аудиторию, неоднократно высказали 

поддержку операции через свои профили в социальных сетях и других 

СМИ. [47], [48], [49]. 

5.  Распространение информации через социальные сети и 

мессенджеры. Практически каждый человек, у которого есть гаджет и 

доступ к интернету, имеет профиль в одной или нескольких 

социальных сетях (Facebook, VK, Instagram, Twitter, Одноклассники и 

другие). Возможности создания групп и сообществ, пабликов, каналов, 

сайтов, способных охватить миллионы людей, открывает большое 

поле деятельности для влияния на массовое сознание. Сейчас 

популярным стало воздействие не только через социальные сети, но и 

через мессенджеры. «Методы информационно-психологического 

воздействия в социальных сетях не отличаются от традиционных, хотя 

и имеют свои некоторые особенности. В первую очередь это скрытие и 
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замалчивание важной информации, что осуществляется действиями 

модераторов. Не менее рабочим способом является нагромождение 

пространства различными теориями и мнениями, что в итоге приводит 

к невозможности отличить достоверную информацию от 

недостоверной [5]». Помимо этого, самые популярные мессенджеры, 

такие как WhatsApp, Telegram, Viber, также стали использоваться 

различными силами для воздействия на массовое сознание, запуская в 

мессенджер и массово распространяя видеоролики определенного 

содержания, способные повлиять на общественное мнение.  

Пример: так называемые «химтрейлы» – видеозаписи с самолетов, 

распыляющих химические вещества, коронавирусную инфекцию, 

тяжелые металлы над городами с целью заражения населения. 

Согласно конспирологическая теория заговора, коллективный запад во 

главе с США и «мировое правительство» целенаправленно сокращают 

численность населения Земли, распыляя над городами химические 

вещества и/или вирусные инфекции, в том числе COVID-19, и/или 

испытывают таким образом климатическое оружие. Видеозаписи и 

фото с так называемыми «химтрейлами» начали массово 

распространяться через мессенджеры и социальные сети с 2020 года 

– начала пандемии COVID-19.[50] 

6. Включение в СМИ развлекательного контента, распространение 

развлекающих приложений, компьютерных игр, челленджей и т.д. 

Развлечение аудитории – неотъемлемая часть медиа-воздействия, так 

как его главная цель – снижение неудовлетворенности и неизбежных 

стрессов, сброс психологического напряжения. Юмор может быть 

использован и как средство убеждения, так как он повышает 

расположение к источнику сообщения. Политическая сатира способна 

снизить политическую напряженность в массах путем оттягивания на 

себя раздражения и преобразования его в юмор. Поэтому 

использование развлекательного контента активно используется 

заинтересованными правящими кругами для влияния на мнение масс. 

Пример: стендап-комики и шоу, высмеивающие политических 

лидеров, в том числе шоу «Однажды в России», «Comedy Club» и 

другие. [51], [52], [53] 

7. Поощрение угодных государству профессий путем 

предоставления льготной ипотеки, выгодной ставки по кредиту, 

предоставления жилья, увеличения объема бюджета для определенных 

отраслей, например военно-промышленной, и т.д. Льготы и денежные 

вливания создают в обществе привлекательный образ профессии и 

престиж. Как следствие массы стремятся вступить в ряды престижных 

и привилегированных групп, получать больший доход. 
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Пример 1: расширение ведения информационных войн 

правительством Российской Федерации резко увеличило спрос на IT-

специалистов. С 1 января 2022 года вступил в силу  

Федеральный закон от 14.07.2022 № 321-ФЗ "О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" [54] о 

предоставлении IT-компаниям ставки налога на прибыль в размере 

3% вместо 20%, а тарифа страховых взносов в размере 7,6% вместо 

30%, количественный критерий по доле ИТ-выручки, который 

позволяет получить налоговые льготы, снизился с 90% до 70%.  

Пример 2: в октябре 2022 правительство через СМИ запустило 

новость о разработке закона об освобождении мобилизованных 

граждан от уплаты налогов. [55], [56] 

Для того, чтобы оценить, насколько эффективными являются 

перечисленные методы пропаганды, необходимо регулярно проводить 

исследования. Авторы книги «Основы воздействия СМИ» выделяют 

два уровня исследований воздействия политической пропаганды: 

- микроуровень – объектом исследования выступает человек. Такие 

исследования охватывают четыре главные сферы: формирование и 

изменение убеждений, когнитивное воздействие, воздействие 

политической системы на индивидуальное восприятие, воздействие на 

политическое поведение или участие в политической жизни; 

- макроуровень – объектом исследования выступает политическая 

система и общество. К ним относятся описательные исследования и 

изучение воздействие масс-медиа на формирование государственной 

политики. 

Ниже приведены некоторые статистические данные, позволяющие 

сделать предварительную, поверхностную оценку и косвенные выводы 

о характере и силе воздействия российской пропаганды и СМИ на 

население страны. 

1. По состоянию на начало 2022 года согласно статистике 

Института показателей и оценки здоровья, в России от психических 

расстройств страдает от 15,4 до 17,7 млн. человек. Из них почти 5,5 

млн. человек страдают депрессивными расстройствами, и около 5 млн. 

– тревожными расстройствами. Биполярным расстройством страдают 

853 тысячи человек. 

2. По данным социологического опроса крупнейшего 

независимого исследовательского центра «Левада центр» по 

состоянию на лето 2021 года «каждый пятый житель РФ (22 процента 

или почти 32 млн человек) хотел бы уехать за границу на постоянное 

жительство. В 2017 году такой точки зрения придерживались 15 

процентов респондентов. Доля тех, кто ни разу не задумывался о 

переезде, составила 69 процентов, упав на 9 процентных пунктов с 
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сентября 2019 года. А доля опрошенных, иногда думающих о переезде 

за границу, достигла 20 процентов. Это максимальное значение с 2013 

года, отмечают социологи. В то же время конкретные шаги для 

воплощения намерения в жизнь предпринимают немногие - лишь один 

процент респондентов приняли твердое решение уехать, столько же 

собирают или оформляют документы на выезд. По данным 

социологов, чаще всего желание эмигрировать выражает молодежь. 

Чаще всего о желании уехать заявляют молодые люди: почти половина 

(48%) среди респондентов 18-24 лет, треть (33%) среди респондентов 

25-39 лет. Меньше всего хотели бы уехать представители старших 

поколений: 7% среди респондентов 55 лет и старше [57]». 

3. Данные по эмиграции из России после объявления Российской 

Федерацией «специальной военной операции» на территории Украины 

[58]: 

- сотрудники Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС заявляли о 100—150 тыс. человек, 

выехавших в первый месяц после начала спецоперации (прим. автора: 

так называемой «специальной военной операции»). К середине августа 

оценки варьировались в диапазоне 150—800 тысяч выехавших 

человек. Федеральная служба безопасности сообщала о 3,8 млн 

граждан, выехавших из страны в первом квартале 2022 года. Эта 

цифра не учитывает число вернувшихся, и так как выезжающие не 

декларируют цель поездки, оценить количество именно переселенцев 

сложно. Известно, что в статистических опросах проекта OK Russian 

только 3 % покинувших Россию заявляли о планах вернуться на 

родину. Кроме того, рост миграций косвенно подтверждали объѐмы 

запрошенных загранпаспортов: в первом квартале 2022-го было 

выдано 1,2 млн новых загранпаспортов, что на 87 % больше 

показателя 2021 года. 

- по некоторым оценкам, потери капитала, связанные с миграцией 

россиян и бизнеса, идут на десятки миллиардов долларов только за 

первый квартал 2022 года; 

- после объявления 21 сентября 2022 года о частичной мобилизации 

на территории РФ по оценкам интернет-издания «Бумага», меньше чем 

за неделю с объявления мобилизации страну покинуло более 180 тыс. 

человек. Источники Forbes сообщили о 600 000 — 700 000 уехавших 

россиян почти за две недели. По словам министра труда и миграции 

Кыргызстана, с начала 2022 года в страну заехали 760 тысяч россиян, 

из них 730 тысяч выехали в другие страны; 

-  Российская ассоциация электронных коммуникаций сообщала о 

минимум 700 тысяч IT-специалистов, покинувших Россию за конец 

февраля и март 2022-го. По данным опроса HR-холдинга Ventra по 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
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состоянию на 15 сентября 2022 года около 6% IT-специалистов уже 

уехали из России в другие страны в 2022 году, а 25% — планируют 

релокацию в течение ближайшего года. 

Заключение. 

Так как человек – социальное существо, он постоянно 

взаимодействует с социумом. Каждый индивид является частью 

группы, большой или малой, и поэтому подвержен ее влиянию, а 

также способен сам повлиять на мнение группы. Основное 

взаимодействие происходит в системе «личность – общество – 

государство», в которой средства массовой информации и 

информационные технологии играют не последнюю роль. И, как 

правило, именно личность и общество являются объектами 

воздействия СМИ.  

Мы постарались проанализировать и систематизировать научные 

сведения относительно природы, особенностей, механизмов функ-

ционирования массового сознания и раскрыть методы 

манипулирования массовым сознанием и поведением на примере 

современных событий, происходящих в Российской Федерации.  

Воздействуя на массовое сознание, масс-медиа способны изменить 

структуру общества и привести к глобальным процессам, таким как 

смена системы ценностей, миграции, изменение здоровья нации, 

соотношение рождаемости и смертности, благополучие населения, 

формирование гражданских позиций и т.д. В свою очередь 

действующая политическая власть в той или иной степени оказывает 

влияние на политическое сознание общества – массовое, групповое и 

индивидуальное.  

Согласно Д. В. Ольшанскому: «В первом измерении политическое 

сознание определяется как массовое сознание общества по отношению 

к вопросам, имеющим актуальное политическое содержание и 

чреватым определенными политическими последствиями, как особую, 

обладающую специфическими (политическими) механизмами 

детерминации и, следовательно, определѐнной относительной 

автономией подсистему системы «массовое сознание».  

Во втором измерении политическое сознание рассматривается как 

обобщенное сознание тех или иных более определенных и 

организованных, конкретных больших (социальные классы, 

национально-этнические образования, группы и слои населения) и 

малых (например, политическая элита, «правительственная военная 

хунта», политбюро правящей партии, разнообразные лоббистские 

образования типа «групп давления» и т. п.) групп, связанное с 

политикой. Исходя из объективного места группы в социально-

политической системе и особенностей группового самосознания, такое 
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политическое сознание трактуется как совокупность представлений, 

определяющих содержание, направленность и интенсивность 

политической активности группы.  

В третьем измерении политическое сознание трактуется как 

свойство и качество личности, «политического человека», способного 

так или иначе воспринимать политику, более или менее точно ее 

оценивать и относительно целеустремленно действовать в 

политическом плане. Здесь наибольший интерес представляют 

субъективно-психологические особенности, типовые характеристики и 

структурные компоненты сознания и поведения человека в политике 

как особой сфере человеческой деятельности [5]». 

При недемократическом устройстве государства, манипуляция 

общественным мнением и массовым сознанием происходит постоянно 

и имеет главную цель – сохранение действующего политического 

режима и следование его интересам. В этом случае СМИ полностью 

подчинены власти и не имеют альтернативной точки зрения, кроме 

той, которой придерживается режим.  

В демократическом обществе процессы происходят, скорее, 

наоборот – мнение малых и больших групп оказывают влияние на 

СМИ и решения, принимаемые государством, так как основная цель 

государства – защита интересов граждан и обеспечение их 

безопасности. По мнению Уолтера Липпмана «основная 

задача демократии сделать так, чтобы в современном ему обществе 

Общественное Мнение формировалось, влияло и учитывалось бы 

разумно и рационально, будь то сферы управления или политики [3]».  

В демократических обществах всего мира масс-медиа стараются 

выполнять целый ряд специальных функций. М. Гуревич и Дж. 

Блумлер определили восемь функций СМИ, а Дж. Мак-Леод и Г. 

Козицки перефразировали их следующим образом [1]: 

1. Наблюдение за современными событиями, способными 

положительно или отрицательно воздействовать на благополучие 

граждан.  

2. Определение ключевых социально-политических проблем, 

включая их происхождение и возможности решения.  

3. Предоставление трибуны для людей, представляющих и 

защищающих интересы аудитории.  

4. Передача разнообразной информации как от различных сторон и 

групп политического дискурса, так и о них; обмен информацией 

между потенциальными представителями власти и широкими массами.  

5. Внимательное наблюдение за государственными чиновниками, 

общественными институтами и другими органами власти с целью 

контроля их действий и политики.  
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6. Информирование и побуждение граждан к активному участию в 

политических процессах, а не просто к их пассивному наблюдению.  

7. Принципиальное противостояние внешним силам, пытающимся 

разрушить независимость медиа.  

8. Почтительные отзывы об аудитории как о заинтересованных, 

здравомыслящих и активных гражданах.  

Согласно М. Гуревичу и Дж. Блумлеру (Gurevitch & Blumler, 1990), 

эти специальные функции на самом деле являются целями или 

стандартами, которых масс-медиа должны достичь в демократическом 

обществе [1].  

Проведенный анализ дает возможность сказать, что на протяжении 

предыдущих десятилетий и в данный момент на сознание российских 

граждан осуществляется массированная атака со стороны 

официальных средств массовой информации и посредством 

неофициальных источников. Воздействие способно разрушить 

эмоциональное и ментальное здоровье людей, нанести вред 

физическому здоровью, привести к массовым психическим 

нарушениям, изменениям в поведенческих установках, системе 

ценностей, агрессии, насилию, повсеместной деградации и обнищанию 

населения. В таких условиях полноценная жизнедеятельность, 

безопасность и формирование гражданского общества представляются 

как недостижимые и маловероятные явления. 

Дальнейшую работу в данном направлении мы видим в следующих 

шагах:  

- проведении разнообразных исследований о природе и механизмах 

формирования и функционирования массового сознания и 

общественного мнения; 

- проведении исследований о результатах воздействия 

политической пропаганды и СМИ на массовое, групповое, 

индивидуальное сознание; 

- определении новых методов воздействия на массовое сознание и, 

в связи с быстроменяющимися информационными технологиями, 

изучении функционирования уже известных; 

- выработке способов защиты граждан от методов воздействия на 

массовое сознание и манипуляций сознанием; 

- выработке способов защиты безопасности государства и граждан 

в условиях информационных войн. 

Перечисленные шаги способны помочь в формировании 

гражданского общества и демократии, повысить уровень качества 

жизни населения и его безопасность, а также повысить уровень 

самосознания каждого отдельного гражданина. 
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Olga Sokirkina, Otar Kochoradze 

Up-to-Date Techniques and Modern Methods of Influencing the Mass 

Consciousness by the Russian Federation Example 
 

Summary 
 

In this article, with actual examples, the author considers the well-

known methods of manipulating mass consciousness, and also identifies the 

new up-to-date techniques of propaganda currently used in the Russian 

Federation. The author also shows how an influence on mass consciousness 

and public opinion can cause changes in the structure and behavior of 

society, in the nature of interaction in "individual - society - state" system, 

in issues of the individual’s and society’s security in conditions of 

information wars on the modern Russia example. In the conclusion are 

given concrete steps that can help protect the minds of citizens from the 

mass media attacks and other sources of influence, and as a result, can help 

in the formation of a civil democratic society, improving the quality of 

living standards and population security, and self-awareness raising of each 

individual citizen. 
 

Keywords: mass consciousness, information war, influence on mass 

consciousness, methods of influence, information security. 
 

Reviewer: Professor Shota Dogonadze, Georgian Technical University. 



ხელისუფლება და საზოგადოება №4(64) 2022 

 68 

ეკონომიკა 
 

ანა ცაცანაშვილი 

აბრეშუმის ტექნოლოგიის, როგორც კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ობიექტი (საქართველო იაპონიის 

მაგალითზე) 
 

იუნესკოს საერთაშორისო პლატფორმამ აბრეშუმის გზების 
მსოფლიო მემკვიდრეობის ინიციატივაში სახელმწიფოთა 
მშვიდობიანი თანაარსებობის ახალი შესაძლებლობები გააჩინა. ამ 
პროცესში რესურსების მობილიზაციის მიზნით სტატიაში 
განხილულია ქართული აბრეშუმის წარმებისა და მისი 
გამოყენების ისტორიული განვითარება და თანამედროვე 
მდგომარეობა; შესწავლილია იაპონიის არამატერიალური 
მემკვიდრეობის დაცვის სისტემა, როგორც წარმატებული მოდელი. 
დადგენილია, რომ იშვიათი ტექნოლოგიებით სარგებლიანობის 
ეფექტის მიღწევა შესაძლებელია შიდასახელმწიფოებრივი 
მექანიზმებისა და გეოსტრატეგიულ პროექტებში ქვეყნის აქტიური 
ჩართვის სინქრონული განვითარებით,  

 

საკვანძო სიტყვები: მემკვიდრეობა; ქართული აბრეშუმი; 
კოტეჯის ინდუსტრია; კულტურული დიპლომატია. 

 

იუნესკოს საერთაშორისო პლატფორმამ აბრეშუმის გზების 

მსოფლიო მემკვიდრეობის ნომინაციაში ახალი შესაძლებლობები 

გააჩინა.  ესენია: ტრანსნაციონალური მემკვიდრეობის აღდგენა, 

ექსპერტთა ქსელების განვითარება, მემკვიდრეობის მართვისა და 

პოპულარიზაციის სამართლებრივი თუ პოლიტიკური ჩარჩოების 

ფორმირება და სხვა.[1] ბოლო პერიოდში სახეზეა 

გეოკულტურული ენერგიის კონკურსი ევრაზიის კონტინენტზე. 

ასეთ ვითარებაში, საქართველოსთვის აქტუალურია იუნესკოს 

აბრეშუმის გზების პროექტებში  საკუთარი რესურსების 

მობილიზაცია და კულტურული დიპლომატიის მეშვეობით 

საერთაშორისო გეოგრაფიულ და ისტორიულ ლანდშაფტებზე  

მისი წარმოჩენა.  

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის დადგენილებით 

დამტკიცებულ დოკუმენტში -„კულტურის სტრატეგია 2025― 

ჩამოყალიბებულია საქართველოს უნიკალური კულტურის, 
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ხელოვნების, თვითმყოფადი და ავთენტური მემკვიდრეობის  

შესახებ სახელმწიფოს ხედვა.[2] ევროკავშირთან ასოცირების 

ხელშეკრულების მიხედვით სახელმწიფომ სრულად უნდა 

გამოიყენოს კულტურული მემკვიდრეობის ეკონომიკური 

პოტენციალი. ეკონომიკური პოლიტიკის განსაზღვრისას კი 

გაითვალისწინოს კულტურული მემკვიდრეობის სპეციფიკური 

ხასიათი და ინტერესები.[3] საერთასორისო გამოცდილების 

ანალიზი აჩვენებს, რომ მემკვიდრეობის დაცვისა და მისი 

სარგებლიანობის მენეჯმენტის წარმატებული მაგალითია იაპონია, 

რომელიც გლობალურ-ლოკალური პროცესების დინამიკაში 

საკუთარ პოზიციებს ინარჩუნებს[4] აქედან გამომდინარე,    

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გამოყენების 

შესაძლებლობები სწორედ „აბრეშუმის გზის― პროექტთან 

დაკავშირებული დისკუსების გათვალისწინებით უნდა იყოს 

აგებული.   

ამ კონტექსტში ისმება კითხვები: რამდენად დასტურდება 

ქართული აბრეშუმის ტექნოლოგიის უნიკალურობა? რა 

მექანიზმებითა და ინსტრუმენტებით უნდა უზრუნველყოს 

სახელმწიფომ ამ ტექნოლოგიის გამოყენება, გავრკცელება, 

პოპულარიზაცია  საერთაშორისო გეოსტრატეგიულ  პროექტში? 

კითხვებზე პასუხი კი მოგვცემს საშუალებას  გამოიკვეთოს 

ქართული აბრეშუმის წარმოების უნიკალურობა, 

უზრუნველყოფილი იქნეს ევრაზიულ პროექტებში მისი ჩართვა 

და სარგებლიანობის ეფექტის მიღწევა კულტურული 

დიპლომატიის მეშვეობით.   

ქართული აბრეშუმის ტექნოლოგიის კულტურული 
მემკვიდრეობის დამოუკიდებელი ელემენტები 

2018 წლის 11 ივნისს „ქართული აბრეშუმს―არამატერიალური 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭა.]5] ამ 

დოკუმენტის გამოცემის მიზეზი საქართველოში მეაბრეშუმეობის 

დარგის ისტორიული წანამძღვრები იყო.  

ისტორიული წყაროებით დადასტურებულია, რომ აბრეშუმის 

ჭიის გამრავლება ჩინელების ინიციატივად ითვლება. ჩინეთის 

იმპერატორ ხუან-დის ცოლი მეაბრეშუმეობას მფარველობდა 

კიდეც.   აბრეშუმის შესახებ წერდნენ ცნობილი მოგზაურები: ფუ 

ჯეზი (Fu Jiezy. I ძვ.წ.), ბენ ჩაო (Ban Chao, I s, ახ.წ.), ბენ იანგ (Ban 

Yong, II s. ახ.წ.), ჯენჩ ქიან (Zhang Qian. II ძვ.წ.), ხუანზენგ 



ხელისუფლება და საზოგადოება №4(64) 2022 

 70 

(Xuanzang, VII ს.), მარკო პოლო (Marco polo, XII ს.) და სხვები. მათ 

თავიან ჩანაწერებში მრავლად აქვთ ინფორმაცია აბრეშუმის პარკის 

და ქსოვილებით ვაჭრობის შესახებ ჩინეთსა და აზიაში, აქვეა 

მოყვანილი საქართველოს მაგალითები[6] სტრაბონის ცნობით 

საქართველო უძველესი დროიდან განთქმული აბრეშუმის, 

მატყლია,  სელისა და სხვა ძვრფასი ქსოვილების წარმოებით, 

რომელიც მზადდებოდა შინამრეწველური წესით. ეს კულტურა 

შუა საუკუნეების მკვლევართა შრომებშიც დასტურდება.[7] 

მოგვიანებით, XIX – XX საუკუნეებში, თბილისში მრავლად 

გაცნდნენ ფეიქრები და აბრეშუმის ქსოვილის დამამზადებლები, 

რომელთაც ზოგჯერ სპარსეთსა და რუსეთში იწვევდნენ. 

ცნობილია, რომ  XIX საუკუნის ბოლოს, მარტო ზუგდიდის 

მაზრაში 300-ზე მეტი აბრეშუმის საქსოვი მარტივი დაზგაა 

აღმოჩენილი. აბრეშუმის ნაწარმი უმთავრესად იყიდებოდა ხონის, 

ლანჩხუთის, სენაკის, ზუგდიდის, აბაშის, დიდი ჯიხაიშის და 

ქუთაისის ბაზრებზე. 

1827 წელს ქ. თბილისში იტალიელმა კასტელამ, რუსეთის 

იმპერატორის ბრძანებით ძაფსართავი ფაბრიკის 

მშენებლობისათვის 80000 მანეთი ვერცხლი მიიღო. ფაბრიკაში 10 

დაზგა  დაიდგა, რომელზეც  20 მუშა მუშაობდა. 1829 წელს 

წარმოება გადაკეთდა აბრეშუმის ძაფის ამოსახვევ სასწავლო 

სახელოსნოდ. მთავრმართებელ გოლოვინის  შუამდგომლობით 

სასწავლო-სახელოსნოს დაიხურა [8]. რომელსაც მოჰყვა კიდევ 

რამდენიმე უცხოელის მიერ (ბერძენი მარკო პოლო, ფრანგი 

როზმორდუკი, კ.დეფურე) გახსნილი ფაბრიკების დახურვაც. 

1901 - 1902 წლებში მოსკოვის სავაჭრო პალატამ დაბა 

სამტრედიაში ააგო ძაფსაღები და ძაფსართავი ფაბრიკა, რომელიც 

საუკეთესოდ ითვლებოდა მთელ კავკასიაში. საქართველოს 

გასაბჭოების შემდეგ  ფაბრიკა კერძო მფლობელს ჩამოერთვა და 

საქართველოს აბრეშუმის ტრესტს გადაეცა.  1930 წელს კავკასიის 

მეაბრეშუმეობის სადგურის ბაზაზე ჩამოყალიბდა ამიერკავკასიის 

მეაბრეშუმეობისა და მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტი, რომელსაც დაექვემდებარა ქუთაისის, ერევნის, 

კიროვაბადის და პიატიგორსკის ზონალური საცდელი სადგურები. 

ეს ინსტიტუტი, 1936 წელს რეორგანიზებული იქნა თბილისის 

მეაბრეშუმეობის კვლევით ინსტიტუტად, ხოლო 1958 წელს მას 

ეწოდა საქართველოს მეაბრეშუმეობის სამეცნიერო-კვლევითი 
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ინსტიტუტი, ხოლო  საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო 

ინსტიტუტთან შეერთების  შემდეგ იგი ჩამოყალიბდა სასწავლო და 

სამეცნიერო სტრუქტურად საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო 

ინსტიტუტის შემადგენლობაში, როგორც მეაბრეშუმეობის 

სასწავლო-კვლევითი ფაკულტეტი ეს იყო პირველი ნაბიჯები 

მეცნიერებისა და სასწავლო პროცესის ერთ სტრუქტურაში  

გაერთიანების მიმართულებით.[9] 

თუმცა ამან ვერ უშველა 1964 წლიდან დასავლეთ 

საქართველოში გაჩენილ თუთის მიკროპლაზმური დაავადების 

გავრცელებას, რის შედგადაც 15 მლნ ძირზე მეტი თუთის ხე 

განადგურდა1964-1990 წლებში გაწეული ძალისხმევა, მიღწეული 

წარმატებები და კაპიტალური დაბანდება, მართვის 

არაეფექტურობის გამო, დარგის განვითარებისთვის უშედეგო 

აღმოჩნდა. ამასთან, 1980-იანი წლებიდან ქვეყანაში შექმნილი 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოვლენების კიდევ უფრო 

ნეგატიური ზეგავლენის შედეგად აბრეშუმის პარკის წარმეობა 

კატასტროფულად დაეცა[10]. ეს მაშინ, როცა ყოფილ საბჭოთა 

კავშირში მეაბრეშუმეობის ფაკულტეტი მხოლოდ საქართველოსა 

და უზბეკეთში ფუნქციონირებდა და საქართველო სპეციალისტთა 

ნაკლებობას არ განიცდიდა.  დღესდღეობით სოფლის მეურნეობის 

პროფილის სამეცნიერო დაწესებულებებში ბოლო დრომედე 

აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა თუთის ჭიის გენოფონდის 

დაცვა-გაძლიერებაზე.   

ქართული აბრეშუმის ტექნოლოგიის უნიკალურობა 
ქართული აბრეშუმის უნიკალურობაზე მეტყველებს 1850 წელს 

ტუნისსა და 1862 წელს ლონდონში მოწყობილ საერთაშორისო 

გამოფენებზე მიღებული მედლები. 1998 წელს კი თუთის 

აბრეშუმხვევიის ქართული ჯიშების პარკიდან ცივად ამოხვეული 

ძაფით დამზადებულმა ქსოვილმა, ესპანეთში მოწყობილ 

გამოფენაზე, ევროპის ხარისხის კომიტეტის ჯილდო - პლატინის 

ვარსკვლავი მიიღო.[11] 

ქართულ აბრეშუმს ხარისხით მოწინავე ადგილი ეკავა 

მსოფლიოში. ამჟამად, თუთის აბრეშუმხვევიას გენოფონდში 

შენარჩუნებულია 70-მდე ქართული და უცხოური ჯიში. 1998 

წელს, თბილისის ფაბრიკა "ცისარტყელაში" დამზადებულმა 

აბრეშუმის ქსოვილმა, მადრიდში გამართულ აბრეშუმის ნაწარმის 
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მსოფლიო გამოფენაზე უმაღლესი ჯილდო - "დიდი პლატინის 

ვარსკვლავი" დაიმსახურა. 

ქართული აბრეშუმის ტექნოლოგია საერთასორისო 
ურთიერტობებში 

ლიტერატურული წყაროებით  დასტურდება, რომ  „აბრეშუმის 

გზის― მეშვეობით საქართელოს მსოფლიო ბაზარზე გაჰქონდა 

აბრეშუმის პარკი, გრენა (ჭიის თესლი), ქსოვილები და სხვა 

ნაწარმი.[12, გვ. 56] მართალია დიდი აბრეშუმის გზა 

საქართველოზე პირადაპირ არ გადიოდა, მაგრამ ალტერნატიულ 

შენაკადს წარმოადგენდა. ალტერნატივებს უსაფრთხო 

გადაზიდვებისთვის არჩევდნენ.  (ვახუშტი ბატონიშვილის 

„საქართველოს გეოგრაფიაში― მოცემულია პლინიუს უფროსი 

(ახ.წ.Iს.) სიტყვები, რომ რომიდან შორაპანში ყოველწლიურად 

უსაფრთხოდ  იგზავნებოდა 100 ათასი სესტერცი აბრეშუმის 

საყიდლად).[12. გვ.78] 

აბრეშუმის ტექნოლოგიის შენარჩუნებისა და განვითარების 
თანამედროვე ტენდენციები საქართველოში 

1996 წელს საქართველოში მეაბრეშუმეობის შენარჩუნებისა და 

განვითარების ღონისძიებათა შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 

ბრძანებულება ქვეყანაში მეაბრეშუმეობის აღორძინების,  

ისტორიული წარსულის წარმოჩენისა და ამოქმედების 

ღონისძიებებს ეხებოდა.[13] ამ დოკუმენტის მიხედვით 

გაერთიანდა მეაბრეშუმეობის საწარმო, დარგობრივი მუზეუმი და 

ბიბლიოთეკა, რომელსაც ეწოდა "აბრეშუმის სახლი", ხოლო 

თბილისში, ცაბაძის ქ.N 6-ში მდებარე შენობა, გამოცხადდა 

ისტორიული მნიშვნელობის კულტურის ძეგლად. მთავრობამ 

დღემდე ვერ შეძლო სისტემური ხასიათი მისცემოდა აბრეშუმის 

პარკის წარმოებას საქართველოში, ვერ განახორციელა 

ინვესტიციები დარგის რეაბილიტაციის მიზნით. 

2014-2015 წლებში საქართველოში შეიქმნა რამდენიმე 

კოოპერატივი (ლანჩხუთის, ვანის, მარნეულის, ხარაგაულია. 

ახმეტის რაიონებში), რომელთა საქმიანობას აბრეშუმის პარკის 

წარმოება წარმოადგენდა. 2016 წელს გურჯაანშიც ერთმა ოჯახმა 

დაიწყო აბრეშუმის ჭიის მოშენება. 2015 წელს „ქართული 

აბრეშუმის კორპორაციის― მიერ შემოტანილ იქნა 100 ათასი თუთის 

ჰიბრიდული ნერგი, რომელიც უფასოდ დაურიგდათ ქართველ 
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ფერმერებს. მაგრამ, მათი საქმიანობა ჯერ ისევ ფრაგმენტული 

ხასიათისაა. 

ქართული აბრეშუმის პოპულარიზაციის სახელმწიფო მართვის 
ძირითადი მმიმართულებები 

ქართული აბრეშუმის პოპულარიზაცია სახელმწიფოს 

სტრატეგიული მიმართულება გახდა და დამოუკიდებლობის 

მიღების შემდეგ განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: 

1. საქართველოს მთავრობის №2346 განკარგულებით 

დამტკიცდა „თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის― ორგანიზების 

სამოქმედო გეგმა.  ფორუმი ბოლო 6 წლის განმავლობაში  სულ 

სამჯერ გაიმართა;  

2. საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის №29 

ბრძანებულებით დამტკიცდა ისტორიული „აბრეშუმის გზის― 

აღდგენის შესახებ ქ. ბაქოში გამართულ კონფერენციაზე მიღებულ 

გადაწყვეტილებათა განხორციელების ღონისძიებათა ნუსხა, 

რომლის მთავარი ამოცანა იყო „ევროპა-კავკასია-აზიის 

სატრანსპორტო დერეფნის განვითარების შესახებ საერთაშორისო 

ტრანსპორტის დარგში ძირითადი მრავალმხრივი შეთანხმების― 

ეფექტურად შესრულების ღონისძიებათა დაგეგმვა. ამ 

ღონისძიებათა ორგანიზებისთვის შეიქმნა ევროპა-კავკასია-აზიის 

სატრანსპორტო დერეფნის საკითხთა სამთავრობო კომისია; 

3. საქართველოს მთავრობის  2016 წლის 7 მარტი №414 

განკარგულებით  „ახალი აბრეშუმის გზის― პროექტის წარმატებით 

განხორციელების უზრუნველსაყოფად განისაზღვრა  

საქართველოს სპეციალური წარმომადგენლი; 

4. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 

2015 წლის 19 მარტის №05/50  ბრძანებით დამტკიცდა საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის – აბრეშუმის სახელმწიფო 

მუზეუმის დებულება, რომლის მიხედვით მუზეუმს უფლება 

მიეცა სამუზეუმო ფონდის შევსებისა და სრულყოფის მიზნით, 

შეიძინოს ან შემოწირულობა-საჩუქრის სახით შეკრიბოს 

აბრეშუმის კულტურასთან, მისი გამოყენების ისტორიასთან, 

ინდუსტრიულ წარმოებასთან და საოჯახო რეწვასთან 

დაკავშირებული მასალები; პოპულარიზაცია გაუწიოს და მხარი 

დაუჭიროს ქვეყნის კულტურულ და ინტელექტუალურ 

მემკვიდრეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო 

საზოგადოების წინაშე; დანერგოს ახალი ტექნოლოგიები 



ხელისუფლება და საზოგადოება №4(64) 2022 

 74 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა-აღრიცხვისა და 

რესტავრაცია-კონსერვაციის ოპტიმალური პირობები; 

5. 2016 წელს საქართველომ მონაწილეობა მიიღო აბრეშუმის 

გზის ბიზნეს სამიტსა და აბრეშუმის გზის სავაჭრო-სამრეწველო 

პალატის ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენციაში (2016 Silk 

Road Business Leadership Summit and Silk road chamber of 

International Commerce Annual Conference), რომელიც აბრეშუმის 

გზის კომერციული პალატის, ჩინეთის სავაჭრო-სამრეწველო 

პალატის, შანსის პროვინციის სავაჭრო-ეკონომიკური საბჭოს და 

სიანის პროვინციის მთავრობის ორგანიზებით ჩატარდა 

6. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის  

№2237 განკარგულებით განისაზღვრა საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირს − აწარმოე საქართველოში და საერთაშორისო 

ვაჭრობის აბრეშუმის გზის პალატას (Silk Road Chamber of 

International Commerce) შორის საგრანტო ხელშეკრულების 

გაფორმაზე უფლებამოსილი პირი; 

მიუხედავად დიდი ძალისხმევისა, სახელმწიფოს მხრიდან 

ქართული აბრეშუმის დაცვისა და ინდუსტრიის მიმართულებით 

გაწეული ღონისძიებები ფრაგმენტულ ხასიათს ატარებს. თუმცა 

ობიექტის უნიკალურობა მეტყველებს იმაზე, რომ ქართული 

აბრეშუმის წარმოება, როგორც იშვიათი ტექნოლოგია 

ნომინირებული უნდა იყოს იუნესკოს არამატერიალური 

კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში.  

ამასთან ერთად ისმება კითხვა: სახელმწიფოს მხრიდან იშვიათი 

ტექნოლოგიით წარმოების თუნდაც სრულფასოვანი 

შიდასახელმწიფოებრივი ხელშეწყობა არის კი ობიექტის 

სარგებლიანობის მდგრადობის საფუძველი? ამ კითხვაზე პასუხის 

იძლევა იაპონიის, როგორც აბრეშუმის კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის გამოცდილება. 

აბრეშუმის ტექნოლოგიის იაპონური მოდელი 
იაპონური აბრეშუმის „ნიშიჯინ-ორი―(西陣織) წარმოების 

ხელობას ჩინური წარმოებისაგან განსხვავებით ნაკლები, 500 

წლიანი ისტორია აქვს   მაგრამ აბრეშუმის ექსპორტში იაპონიამ მე-

20 საუკუნის დასაწყისში ჩინეთის გასწრებაც კი მოახერხა. 1905 

წლისთვის იაპონური ნედლი აბრეშუმის ექსპორტმა გადააჭარბა 

ჩინურს და რამდენიმე ათწლეულში დომინირება მოიპოვა 

მსოფლიო ბაზარზე. თუმცა, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 
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იაპონიის ეკონომიკის მდგომარეობამ სინთეტიკისა და ნეილონის 

დანერგვასთან და ჩინეთიდან იაფი იმპორტთან ერთად იაპონიის 

აბრეშუმის მრეწველობა თითქმის მოძველდა და მანქანურ 

წარმოებაზე გადავიდა. იაპონიის პროგრესის ტემპი დაჩქარდა 

სხვადასხვა სახის ინოვაციების დანერგვით, როგორებიცაა 

აბრეშუმის გრენას ხარისხის გაუმჯობესება, დუღილის მეთოდის 

პროგრესი და შრომის განაწილება, ავტომატური აპარატების შექმნა 

და სხვა. [14] 

1880-იანი წლების შუა პერიოდისთვის ტრადიციულ წყაროებს 

ავსებდა სახელმწიფო მიწაზე ხეების აბრეშუმის 

მწარმოებლებისთვის გადაცემა. რაც შეეხება პრეფექტურული 

მთავრობების მცდელობას წაეხალისებინათ თუთის ხეების 

დარგვა, წარუმატებელი აღმოჩნდა და 1890-იანი წლების 

დასაწყისში საჭირო გახდა მეზობელი რაიონებიდან  მათი 

ტრანსპორტირება. 

აბრეშუმის ტექნოლოგია იაპონიის კულტურულ 

მემკვიდრეობას დაუკავშირდა იმით, რომ  განასახიერებს „ყველაზე 

მეტს― (გამოიყენება კიმონონებისათვის). მისი თავისებურებებია: 

ქსოვის დახვეწილი  ტექნოლოგია, რომელიც წარმოადგენს 

უნიკალურს, იაპონური ესთეტიკა - დელიკატური სეზონური 

მგრძნობელობა, ფერისა და დიზაინის ცნებები, კულტურული 

გრძნობები დაკავშირებული რელიგიურ დღესასწაულებთან, 

რწმენასთან და ა.შ.   

იაპონელებს მიაჩნიათ რომ ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი 

ადგილობრივი ინდუსტრიის განვითარება ნაკლებად სავარაუდოა. 

ამაზე მეტყველებს სტატისტიკა: მცირდება კორპორაციები, 

მცირდება მქსოველების რიცხვი, მაგალითად  მთლიანი გაყიდვები 

2008 წელს 20%ით ნაკლები იყო  1990 წელთან შედარებით. [15] 

ამ ვითარების გათვალისწინებით, კულტურული 

მემკვიდრეობის გადასარჩენად  იაპონიაში დაიწყეს ე.წ. წოდებული 

"კოტეჯის ინდუსტრია"  (家內工業), ამას დაემატა ღონისძიებები 

ინდუსტრიის გაძლიერებისთვის: გამოფენები, ფესტივალები, ღია 

კარის დღეები, სასწავლო სკოლები, ქსოვის კონკურსები და სხვა 

ინიციატივები ორგანიზებული და გატარებული სპეციალურად 

შექმნილი ასოციაციის - Nishijin Textile Industrial-ის მიერ. თუმცა 

ამან საქმეს ვერ უშველა.[16] 



ხელისუფლება და საზოგადოება №4(64) 2022 

 76 

ჩნდება კითხვა: რამ გამოიწვია ტრადიციული აბრეშუმის 

კულტურის გავრცელების კრიზისი იაპონიაში? სამეცნიერო 

ლიტერატურაში გამოთქმული მოსაზრებებისა და იაპონელ 

ექსპერტებთან ინტერვიუს საფუძველზე გამოვლინდა შემდეგი 

მიზეზები: ტრადიციული წარმოებისა და საცალო ვაჭრობის 

შეუთავსებლობა; თანამედროვე მსოფლიოში ცვალებადი 

გემოვნება  და ახალი ტენდენციები. 

საქმე ისაა, რომ იაპონიაში მწარმოებელმა და საცალო 

მოვაჭრეებმა აბრეშუმის კულტურული მემკვიდრეობის მეთოდის 

გადარჩენა შეძლეს არახელსაყრელ პირობებში ვაჭრობითა და  

ქვეკონტრაქტორი ხელოსნების ხარჯზე. ამასთან ერთად, 

მუდმივად იხურება სპეციალიზირებული ბიზნესები, რაც ნიშნავს 

კონკრეტული ხელობის, უნარებისა და გამოცდილების, ასევე მათი 

მომავალი თაობის სწავლების დაკარგვას; მეორეს მხრივ აშკარაა, 

რომ არ ხდება "ტრადიციული ხელოსნობის ოსტატების" - 

ოფიციალური აღიარება, როგორც სახელმწიფო დაცვის სისტემის 

ქვეშ მყოფი პირებისა და არც სხვა მცდელობებია ტურისტულ 

პოპულარიზაციაში ნიშიჯინის ხელოსნების საკმარის საარსებო 

წყაროს უზრუნველსაყოფად.  

ანალიზით დგინდება, რომ მხოლოდ სახელმწიფოს ძალისხმევა 

აბრეშუმის იშვიათი ტექნოლოგიისა და მისი სარგებლიანობის 

პროცესის დაგეგმვაში შესაძლოა არ აღმოჩნდეს ეფექტური. 

გეოსტრატეგიულ პროექტებში მონაწილეობა ხელს შეუწყობს 

აბრეშუმის ტექნოლოგიის მრავალფეროვნების ცოდნის 

გავრცელებას, პოპულარიზაციის ახალი მექანიზმების შემუშავებას 

და სარგებლიანობის ეფექტური მიდგომების ფორმირებას. ასეთი 

ეფექტური მექანიზმი შესაძლოა გახდეს იშვიათი ტექნოლოგიების 

დაცვისა და გამოყენების სფეროში საქართველოს მონაწილეობა  

საერთასორისო ევრაზიულ პროექტებში.  

რატომ ვამბობთ ამას? 

საგარეო პოლიტიკაში აბრეშუმის გზა წარმოდგენილია როგორც 

სტატიკური კონცეფცია, მიუხედავად ამისა, იგი არის  ძლიერი 

სახელმწიფოების ჩართულობის მრავალფეროვანი კონცეფცია. 

აბრეშუმის გზა არ არის საგარეო პოლიტიკის დოქტრინა  

სახელმწიფოებისთვის, არამედ ჩართულობის დისკურსიული 

სტრატეგიაა, რომელიც ძირითადად არსებობს ამ სფეროში და 

ექვემდებარება ცვლილებებს. ალტერნატივების სახით ჩნდება  
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ნარატივები, რომლებიც უფრო ფართო საერთაშორისო აღიარებასა„ 

საკუთარი თავის― და „სხვის― შესახებ ხედვაში ეჯიბრებიან 

ერთმანეთს. 

ევრაზიული მიმართულებების სტრატეგიების მიმართ დრო და 

დრო  იცვლება აღქმები და და ჩნდება ახალი დისკურსული 

კატეგორიები „იდენტობები―, „ღირებულებები―,  და 

„შესაძლებლობები― რომელიც დიდი სახელმწიფოებისთვის 

რეგიონში ძალაუფლების ბალანსირების საშუალება კი არაა, 

არამედ ჩართულობის სტრატეგია და საქმიანი იმიჯიცაა,, 

აბრეშუმის გზა და მისი ისტორიული მნიშვნელობა  

სასარგებლოა ისტორიულ ღირებულებების და მემკვიდრეობის 

სფეროში ევრაზიული მიმართულების სტრატეგიის მქონე 

სხვადასხვა ქვეყნებს შორის მშვიდობიანი და სტაბილური საგარეო 

ურთიერთობების დამყარებაში.  

ისიც აღსანიშნავია, იაპონიის დიპლომატიას ბევრი მსგავსება 

აქვს ჩინეთის „აბრეშუმის გზის―  პროექტში სახელმწიფოთა 

ჩართულობის პრინციპებთან დაკავშირებით, კერძოდ ეს 

პრინციპებია: ნდობის დამყარება, „ორმხრივი 

სარგებლობის―რეჟიმის დამკვიდრება და „გრძელვადიანი 

პერსპექტივის შენარჩუნება―, რაც შესაძლებელს გახდის შედეგების 

მემკვიდრეობით გადაცემას და შემდგომი თაობების თვის 

ევრაზიული გეოპოლიტიკური მიდგომების განსხვავების 

მიუხედავად,კულტურული დიპლომატიის პლატფორმის 

მეშვეობით  შეიძლება მოიძებნოს თანამშრომლობის სფეროები: 

ეკონომიკურ ურთიერთობებში ორმხრივი სარგებლის პრინციპები; 

საბაზრო ეკონომიკის ერთგულება; იმპორტისა და ექსპორტის 

ბალანსის შენარჩუნება; ტრანსპორტირება და ლოჯისტიკა; 

კორპორაციების ლიდერობა ეკონომიკური პროექტების 

ხელშეწყობაში და სხვა. დიპლომატია აბრეშუმის გზის არეალში 

ხაზს უსვამს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას  ღია 

რეგიონალიზმის პრინციპზე დაფუძნებული პარტნიორობის 

გაღრმავებითა და ახლის განვითარების სახელშეკრულებო 

ურთიერთობებით. 

როგორც იაპონიის პრეცედენტიდან ჩანს, ერთ სახელმწიფოს 

დამოუკიდებლად არ ძალუძს იშვიათი ტექნოლოგიების 

სარგებლიანობის ეფექტური მოდელის შემუშავება. აქედან 

გამომდინარე, საქართველოში არამატერიალური კულტურული 
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მემკვიდრეობის, კერძოდ, ქართული აბრეშუმის (ისევე როგორც 

ქვევრის ღვინის) იშვიათი ტექნოლოგიის დაცვის 

შიდასახელმწიფოებრივ მექანიზმებთან ერთად სინქრონულად 

უნდა განვითარდეს კულტურული დიპლომატიის 

ინსტრუმენტები, ქართული აბრეშუმი ნომინირებული უნდა იყოს 

იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის 

ნუსხაში. ამ მექანიზმების მეშვეობით შესაძლებელი გახდება 

გეოპოლიტიკური მშვიდობიანი თანაარსებობა, კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის, გავრცელების კონცეპტუალური ჩარჩოს 

გაფართოება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, 

გავრცელების და მისი სარგებლიანობის ეფექტური მექანიზმების 

შემუშავება.  
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Silk technology as an object of cultural heritage protection (Georgia on 
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Summary 

 

UNESCO's international platform in the Silk Roads World Heritage 

Initiative has created new opportunities for peaceful coexistence of states. 

In order to mobilize resources in this process, the article discusses the 

historical development and current state of Georgian silk production and its 

use; Japan's intangible heritage protection system is studied as a successful 

model. It is determined that the effect of using rare technologies can be 

achieved through the simultaneous development of domestic mechanisms 

and active involvement of the country in geostrategic projectsю 
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Ана Цацанашвили 
Шелковые технологии как объект охраны культурного наследия 

(Грузия на примере Японии) 
 

Резюме 
 

Международная платформа ЮНЕСКО в рамках Инициативы 

всемирного наследия Шелкового пути создала новые возможности для 

мирного сосуществования государств. В целях мобилизации ресурсов 

в этом процессе в статье рассматриваются историческое развитие и 

современное состояние грузинского производства шелка и его 

использования; Японская система защиты нематериального наследия 

рассматривается как успешная модель. Определено, что эффект от 

использования редких технологий может быть достигнут за счет 

одновременного развития отечественных механизмов и активного 

вовлечения страны в геостратегические проекты, 
 

Ключевые слова: наследственность; грузинский шелк; кустарное 

производство; Культурная дипломатия. 
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სალომე ბარათაშვილი  

იძულებითი მიგრაციის 2022 წლის ეპიზოდები საქართველოში 
 

 სტატია ეხება 2022 წლის 25 თებერვალს რუსეთ-უკრაინის 
ფართომაშტაბიანი ბრძოლების გამო საქართველოში იძულებითი 
მიგრაციის ფრაგმენტს. მოცემულია რუსეთიდან და უკრაინიდან 
საქართველოში შემოსულ მოქალაქეთა სტატისტიკა ასაკისა და 
გენდერული მაჩვენებლის მიხედვით. მონაცემები 
გაანალიზებულია თავშესაფრის მინიჭების რეგისტრაციისა და 
ჰუმანიტარული სტატუსი მინიჭების კრიტერიუმებით.  
 

 საკვანძო სიტყვები: იძულებითი მიგრაცია, რუსეთ-უკრაინის 
ომი,  მიგრაციის პროცესის მართვა.    
 

 იძულებითი მიგრაციის კვლევების სფერო ბოლო 30 წლის 

განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა. UNHCR-ის 

მონაცემებით იძულებით გადაადგილებულ რაოდენობა 2017 წელს 

68,5 მილიონ ადამიანს შეადგენდა. [1] აქედან დაახლოებით ორი 

მესამედი დევნილებია და ერთი მესამედი იძულებით მიგრანტები, 

რომლებმაც სგადაკვეთეს საერთაშორისო საზღვრები. 

მთლიანობაში, დევნილები ნაკლებად იპყრობენ საერთაშორისო 

დონეზე ყურადღებას. იძულებითი მიგრანტები კი, რომლებიც 

სახელმწიფოთაშორისი საზღვრებს კვეთენ პოლიტიკური, 

სამართლებრივი ან სოციალური პოლიტიკის კვლევის საგანს 

წარმოადგენენ. 

 2022 წლის 25 თებერვალს რუსეთის უკრაინაში შეჭრის და 

ფართომასშტაბიანი აგრესიის დაწყების შემდეგ, მილიონობით 

უკრაინის მოქალაქე იძულებული გახდა დაეტოვებინა მისი 

მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი და თავი შეეფარებინა 

სხვადასხვა ქვეყანისთვის.  რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების 

შემდეგ ასევე მნიშვნელოვნად გაიზარდა რუსეთის დატოვების 

მსურველთა რიცხვი. რუსეთის მოქალაქეების მიერ საკუთარი 

ქვეყნის დატოვების მიზეზად აქტიურად განიხილება ერთის 

მხრივ  რუსეთისათვის დაწესებული სანქციების თავის არიდების 

სურვილი, ხოლო მეორეს მხრივ ქვეყანაში პოლიტიკურად 

მიუღებელი განსხვავებული აზრის მქონე მოქალაქეების დევნის 

გაძლიერება და მისგან მომდინარე საფრთხეების შიში.    

 უკრაინის გეოპოლიტიკურმა კონფლიქტმა მნიშვნელოვანი 

გავლენა იქონია არა მარტო ამ ქვეყნის, არამედ მეზობელი 
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სახელმწიფოების მდგრადი განვითარების ტენდენციებზე. 

ზოგიერთ სამეცნიერო ნაშრომში დასაბუთებულია მიგრაციასა და 

მდგრად განვითარებას შორის კორელაციის არსებობა.[2]  

მეცნიერთა ნაწილი მიგრაციასა და მდგრად განვითარებას შორის 

დადებით კორელაციას ხედავს, რაც უპირველეს ყოვლისა, 

ხასიათდება ადამიანური კაპიტალის გამდიდრებით, 

უმუშევრობის შემცირებით, საწარმოების ინოვაციური აქტივობის 

ზრდით.[3] ამასთან, არსებობს უარყოფითი გავლენის რისკებიც. 

კერძოდ: მიგრანტებს შეუძლიათ კონფლიქტები გამოიწვიონ 

მოსახლეობის ჯგუფებს შორის, რთულდება მათი საცხოვრებლის 

დაგეგმვა,  შეიძლება შეაფერხონ მომსახურების სტრუქტურები, 

ოდენობა და სხვა. [4] მიგრაციის პროცესს პირდაპირ არ შეიძლება 

მივაწეროთ დადებითი ან უარყოფითი გავლენები, მაგრამ ამ 

მიმართულებით მუდმივი სტატისტიკური და სოცალური გარემოს 

ანალიზი პროცესის ეფექტური მართვის საშუალებას იძლევა.  

 ამ სტატიაში შესწავლილია 2022 წლის სამი კვართლის 

სტატისტიკური ანალიზი რომლის საფუძველზე შესაძლებელი 

იქნება უკრაინიდან და რუსეთიდან იძულებითი მიგრანტების 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის, სოციალური განწყობის, 

დემოგრაფიული მდგომარეობისა და რეპროდუქციული ქცევის 

შესახებ კვლევების წარმოება უახლოეს მომავალში. 

 იდენტიფიკაციის თვალსაზრისით, იძულებითი მიგრაციის 

ეპიზოდების უმეტესობა განიხილება როგორც „ეგზოგენური―და 

მისი შედეგები როგორც წესი, ინტერპრეტირებულია, როგორც 

მიზეზობრივი ეფექტი.[5] ამისთვის არსებობს წინასწარ 

განსაზღვრული წესები, რომლებიც ლტოლვილთა მობილობის 

შეზღუდვას გულისხმობს.  მაგ.: გერმანიაში ლტოლვილების 

განაწილება,  ე.წ. Königsteiner Schlüssel-ის  ადმინისტრაციული 

წესით ხდება, რომლის მიხედვით „ახალ ჩამოსულებს― 

ცენტრალური ხელისუფლება  საგადასახადო შემოსავლებისა და 

მოსახლეობის მიხედვით ანაწილებს.[6] თავისთავად ეს პროცესი 

ხანგრძლივია. როდესაც ასეთი განაწილების მექანიზმები არ 

არსებობს ან არასრულყოფილია, ჩვეულებრივ მიმართავენ კვაზი-

ექსპერიმენტულ მეთოდებს. ასეთი მეთოდების მაგალითებია: 

„განსხვავებულთა― იდენტიფიკაცია შედეგების პარალელურად,  ან  

განსხვავებების განხოგადება ცვალებადობის ინტენსივობის 

მიხედვით.  გამოყენებულია აგრეთვე სივრცითი რეგრესია-
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შეწყვეტის დიზაინი, რომელიც იძულებითი მიგრანტების 

ადგილმდებარეობის შაბლონების ან დანიშნულების ადგილის 

მიხედვით ხორციელდება ან  როდესაც იძულებით მიგრანტებს 

გარკვეული კონტროლი აქვთ ადგილმდებარეობის არჩევანზე, ან 

გამოყენებულია ინსტრუმენტული ცვლადების რეგრესია, მანძილი 

გეოგრაფიულად ხელმისაწვდომ სასაზღვრო პუნქტებამდე, 

მიგრანტების ჯგუფის ადრე არსებული ქსელები მიმღებ ზონაში 

და სხვა. 

 სამეცნიერო ლიტერატურაში დასაბუთებულია, რომ იძულებით 

მიგრაციას შეიძლება  დადებითი შედეგები ჰქონდეს მასპინძელი 

მოსახლეობისთვის, თავად მიგრანტებისთვის და წარმოშობის 

მოსახლეობისთვის. იძულებითი მიგრაციის ეპიზოდებს 

ახასიათებთ მასშტაბის არსებითი ცვალებადობა: კონფლიქტებმა 

ერთ სახელმწიფოში შეიძლება გავლენა მოახდინოს  ეთნიკური, 

რასობრივი ან რელიგიური ნიშნით, ან შეიძლება მიიღოს 

მილიონობით ადამიანის მასობრივი გადინების ფორმა.  

 2022 წლის თებერვლიდან რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტში  

საკმაოდ მასიურ მიგრაციულ ნაკადებს ვხვდებით. საქართველოში 

2022 წლის მარტის თვეში, ანუ კონფლიქტის პირველ ეტაპზე  

16,669 უკრაინის მოქალაქე, 43,152 რუსეთის მოქალაქე შემოვიდა. 

აქედან  საქართველოში დარჩა (შემომსვლელთა და გამსვლელთა 

სხვაობა)  უკრაინის 8,151 მოქალაქე,   რუსეთის 17,201 მოქალაქე. 

2019 წლის მარტთან შედარებით, საქართველოში დარჩენილი 

(შემომსვლელთა და გამსვლელთა სხვაობა) უკრაინის 

მოქალაქეების რიცხვი 8,657-ით,  რუსეთის მოქალაქეების რიცხვი 

14,593-ით გაიზარდა. 

     საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთის სტატისტიკას 

აწარმოებს და კვარტალურად აქვეყნებს საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო.  სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული 

ანგარიშები, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შემცველია, როგორც 

ასაკობრივი ასევე გენდერული ნიშნის მიხედვით.  იძულებითი 

მიგრანტების ნაწილმა მიმართა საქართველოს სახელმწიფოს 

სხვადასხვა სტატუსის მისანიჭებლად;[7] 
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(2022 წლის იანვარი - მარტი  სტატისტიკის მიხედვით) 

I კვარტალი 

ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭების სტატისტიკა მოცემულია ცხრილი 1 

      ჰუმანიტარული სტატუსი ენიჭება პირს, რომელიც არ არის 

საქართველოს მოქალაქე რომელიც იძულებული იყო დაეტოვებინა 

თავისი წარმოშობის ქვეყანა ძალადობის, გარე აგრესიის, 

ოკუპაციის, ადამიანი უფლებების მასობრივი დარღვევის გამო.  

      ჰუმანიტარული სტატუსი ენიჭება  1 წლის ვადით და შეიძლება 

გაგრძელდეს თუ კვლავ არსებობს გარემოებები რომელთა 

საფუძველზეც მას ეს სტატუსი მიენიჭა. 
ცხრილი 1. ჰუმანიტარული სტატუსი 

მოქალა 

ქეობა 

ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭება სულ 

18 წლამდე 18-25 

წლამდე 

26-40 

წლამდე 

41-65 

წლამდე 

65 ის 

ზემოთ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

უკრაინა 1 1 2 1 2 4 0 2 0 0 13 

რუსეთი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

თავშესაფრის მაძიებელ რეგისტრირებულ მოქალაქეთა 

ოდენობა ასაკისა და გენდერული მონაცემების მიხედვით 

მოცემულია ცხრილი 2-ში. 
ცხრილი 2. თავშესაფრის მაძიებლად რეგისტრირებულ მოქალაქეები 

მოქალა 

ქეობა 

თავშესაფრის მაძიებლად რეგისტრირებულ მოქალაქეთა რაოდენობა სულ 

18 წლამდე 18-25 

წლამდე 

26-40 

წლამდე 

41-65 

წლამდე 

65 ის 

ზემოთ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

უკრაინა 26 22 5 7 4 22 5 25 3 7 126 

რუსეთი 1 1 2 0 7 2 5 1 0 1 20 

უარის სტატუსის მინიჭებაზე ეთქვა რუსეთის 10 მოქალაქეს. უარი 

სტატუსის მინიჭებაზე მოცემულია ცხრილი 3-ში. 
ცხრილი 3. უარი სტატუსის მინიჭებაზე 

მოქალა 

ქეობა 

უარი სტატუსის მინიჭებაზე სულ 

18 წლამდე 18-25 

წლამდე 

26-40 

წლამდე 

41-65 

წლამდე 

65 ის 

ზემოთ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

 

უკრაინა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

რუსეთი 0 0 2 0 5 1 2 0 0 0 10 
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2022 წლის აპრილ - ივნისში სტატისტიკის მიხედვით შემდეგია:  

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ნაწარმოებ 

სტატისტიკაში მეორე კვარტლის, აპრილ-ივნისის მონაცემებით 

ირკვევა რომ, ლტოლვილის სტატუსი არ მიენიჭა არც რუსეთის და 

არც უკრაინის არც ერთ მოქალაქეს. ჰუმანიტარული სტატუსი 

მიენიჭა უკრაინის 185 მოქალაქეს, თავშესაფრის მაძიებლად 

დარეგისტრირდა უკრაინის 242 მოქალაქე, ხოლო რუსეთის 34 

მოქალაქე.  უარი კი ეთქვა რუსეთის 13 მოქალაქეს.   

ცხრილი 1. ჰუმანიტარული სტატუსი 
მოქალა 

ქეობა 

ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭება 

 

სულ 

18 წლამდე 18-25 

წლამდე 

26-40 

წლამდე 

41-65 

წლამდე 

65 ის ზემოთ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

უკრაინა 30 28 6 5 3 28 12 45 11 17 185 

რუსეთი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ცხრილი 2. თავშესაფრის მაძიებლად რეგისტრირებული მოქალაქეები 
მოქალა 

ქეობა 

თავშესაფრის მაძიებლად რეგისტრირებულ მოქალაქეთა რაოდენობა სულ 

18 წლამდე 18-25 

წლამდე 

26-40 

წლამდე 

41-65 

წლამდე 

65 ის ზემოთ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

უკრაინა 38 35 8 11 17 38 24 47 11 13 242 

რუსეთი 4 3 3 2 9 4 2 6 0 1 34 

მოქალა 

ქეობა 

ცხრილი 3. უარი სტატუსზე 

უარი სტატუსის მინიჭებაზე 

სულ 

18 წლამდე 18-25 

წლამდე 

26-40 

წლამდე 

41-65 

წლამდე 

65 ის ზემოთ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

უკრაინა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

რუსეთი 0 2 1 0 3 3 2 2 0 0 13 

2022 წლის  ივლისი-სექტემბერი სტატისტიკის მიხედვით: 

მესამე კვარტლის მონაცემებით ლტოლვილის სტატუსი არ მიენიჭა 

არც ერთ არც რუსეთის და არც უკრაინის მოქალაქეს. თავშესაფრის 

მაძიებლად დარეგისტრირდა 87 უკრაინის, ხოლო 31 რუსეთის 

მოქალაქე. ჰუმანიტარული სტატუსი მიენიჭა უკრაინის 103 და 

რუსეთის 3 მოქალაქეს. ხოლო უარი სტატუსის მინიჭებაზე ეთქვა 2 

რუსეთის მოქალაქეს. 
 ცხრილი 1. თავშესაფრის მაძიებლად რეგისტრირებული მოქალაქეები 
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მოქალა 

ქეობა 

თავშესაფრის მაძიებლად რეგისტრირებულ მოქალაქეთა რაოდენობა სულ 

18 წლამდე 18-25 

წლამდე 

26-40 

წლამდე 

41-65 

წლამდე 

65 ის  

ზემოთ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

უკრაინა 12 13 3 2 4 11 6 23 8 5 87 

რუსეთი 5 4 1 0 7 3 6 4 0 1 31 

ცხრილი 2 . ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭება 
მოქალა 

ქეობა 

ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭება სულ 

18  

წლამდე 

18-25  

წლამდე 

26-40  

წლამდე 

41-65  

წლამდე 

65  

ის ზემოთ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

უკრაინა 17 12 3 5 6 11 11 28 6 4 103 

რუსეთი 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

ცხრილი 3. უარი სტატუსის მინიჭებაზე 
მოქალაქეობა უარი სტატუსის მინიჭებაზე სულ 

18 წლამდე 18-25 

წლამდე 

26-40 

წლამდე 

41-65 

წლამდე 

65  

ის ზემოთ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

მამრ მდე 

დრ 

უკრაინა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

რუსეთი 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

მაშასადამე: 2022 წლის სამი კვარტლის მონაცემებით 

თავშესაფრის მინიჭებაზე რეგისტრირებულია 522 ადამიანი. 

ჰუმანიტარული სტატუსი მიენიჭა 304 ადამიანს. უარი ეთქვა 25 

შემოსულ ადამიანს.  

საქართველოში მიგრაციის მართვის სისტემის განვითარებას 

მნიშვნელოვანი ბიძგი მისცა ევროკავშირთან დაახლოების 

პროცესის დაჩქარებამ.  მართვის სისტემის ჩამოყალიბების, 

გაუმჯობესების და ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით შემუშავდა 

2013-2015, 2016-2020  და 2021-2030   წლების მიგრაციის 

სტრატეგიები.   

2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგიაში 

გათვალისწინებული იყო ადრეული სტრატეგიების 

განხორციელების შედეგად დაგროვილი გამოცდილება და ის 

ახალი რეალობა, რომელიც 2015 წლის მდგომარეობით, 

„ასოცირების შეთანხმებამ― და „ვიზალიბერალიზაციის სამოქმედო 

გეგმამ― შექმნეს. 
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დასკვნა 

უკრაინის სამხედრო კონფლიქტი აღმოსავლეთში პრობლემად 

იქცა, სხვა უარყოფით ეფექტებთან ერთად ეს არის მასიური 

მიგრაცია, რომლისთვისაც არც ერთი ქვეყანა მზად არი იყო. 

მიგრაციულმა პროცესებმა გავლენა მოახდინა ადამიანების 

ცხოვრების ყველა სფეროზე და შემდგომი განვითარების 

შესაძლებლობებზე. მიგრაციის მოცემული ანალიზი საშუალებას 

იძლევა განისაზღვროს პრიორიტეტები და მართვის 

ინსტრუმენტები. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან  უკრაინელების 

მოლოდინი, რომ მათი  გადაადგილება დროებითია საომარი 

მოქმედებების გახანგრძლივების გამო შეცვლის მათ მოლოდინებსა 

და ქცევებს.   ამასთან იცვლება მათი სტატუსი, რაც დამატებით 

მხარდაჭერას და ყურადღებას ითხოვს. ამისათვის დღის წესრიგში 

დგება გრძელვადიან სტრატეგიებისა და გაფართოებული გეგმების 

შემუშავება. 
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Salome Baratashvili 

The Episodes of forced migration of 2022 in Georgia  
 

Summary 
 

The article refers to the fragment of forced migration to Georgia on 

February 25, 2022 due to the large-scale fighting between Russia and 

Ukraine. The statistics of citizens coming to Georgia from Russia and 

Ukraine are given by age and gender. The data is analyzed according to the 

criteria for asylum registration and humanitarian status. 
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Саломе Бараташвили 

Эпизоды вынужденной миграции в Грузию 2022 года 
 

Резюме 
          

В статье речь идет о фрагменте вынужденной миграции в Грузию 

25 февраля 2022 года в связи с масштабными боевыми действиями 

между Россией и Украиной. Статистика граждан, прибывающих в 

Грузию из России и Украины, представлена по возрасту и полу. 

Данные анализируются в соответствии с критериями регистрации 

убежища и гуманитарного статуса. 
 

Ключевые слова: вынужденная миграция, российско-украинская 

война, управление миграционным процессом. 
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გიორგი გარსევანიშვილი 

ბუნებრივი რესურსების რაციონალურად გამოყენება, როგორც 

ეკონომიკური უსაფრთხოების  ერთ-ერთი კომპონენტი 
    

    ნაშრომში განხილულია სქართველოს ეკონომიკური 

პოტენციალის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლის მქონე ბუნებრივი 

რესურსების არსებობის შესახებ. მის განვითარებას,  

რაციონალურად გამოყნებას და ეფექტიანად წარმართვას 

უდიდესი წვლილის შეტანა შეუძლიან ქვეყნის ეკონომიკურ 

განვითარებაში.  
  

 საკვანძო    სიტყვები:  საქართველოს ეკონომიკა, ეკონომიკური 

უსაფრთხოება, ეკონომიკური სტრატეგია, მრეწველობა, ბუნებრივი 

რესურსები, სახელმწიფო მართვა. 
 

შესავალი 

    საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 

აღდგენის შემდეგ, ბოლო სამი ათწლეული სწავლული 

ეკონომისტების და ექსპერტთა შეფასებით, მრავალი სამრეწველო 

დარგის განადგურების და ადგილობრივი მრავალგვარი 

სანედლეულო ბაზის უგულებელყოფის მიზეზით, მაღალი 

ეროვნული პოტენციალის არასაკმარისად გამოყენებისა და 

არაეფექტიანი სახელმწიფო მმართველობის ხანად შეფასდა. 

სწორედ, ნაშრომი ფოკუსირებულია საჯარო მმართველობის 

განხორციელებაზე ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების 

მიმართულებით და მთავარი აქცენტი გამახვილებულია 

საქართველოს ბუნებრივი რესურსების ყაირათიანად გამოყენების 

თაობაზე. მდიდარი, უნიკალური და მრავალფეროვანი ბუნებრივი 

რესურსების ეფექტიანად წარმართვა და მისი რაციონალურად 

გამოყენება, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ქვეყნის 

ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.  

 სამი ათწლეულია საქართველო სიღარიბესა და უმუშევრობას 

ებრძვის. რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიამ გააუარესა 

მთელი კავკასიის რეგიონის უსაფრთხოების გარემო. სპეციფიკური 

გეოსტრატეგიული მდებარეობა, მუდმივად დაძაბული 

პოლიტიკური ვითარება, ეკონომიკური განვითარების თეორიების 

განსხვავებული ხედვები, ობიექტური და სუბიექტური მიზეზთა 

ერთობლიობა, რის გამოც ვერ გაუმჯობესდა საქართველოს 

პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობა. ქართული 
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სახელმწიფოს წინაშე დღეს არსებულ მრავალ გამოწვევას შორის 

უმთავრესია ეკონომიკური უსაფრთოების უზრუნველყოფა. ბოლო 

წლებში გაუაზრებელი ნეო-ლიბერალური ეკონომიკური 

პოლიტიკის შედეგად საქართელოს ეკონომიკის ზრდა არანაირად 

არ აისახა მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის ნაწილზე.  

საქართველოს ეკონომიკა, როგორც ღია ეკონომიკის მქონე ქვეყანა, 

რომელიც ტურიზმზე, ვაჭრობაზე და საზღვარგარეთიდან 

შემოსულ ფინანსურ გზავნილებზეა დიდწილად დამოკიდებული, 

ბუნებრივია მიმდინარე კორონავირუსის პანდემიის გამო 

გამოწვეული ქმედებების ფონზე უკვე განიცდის სერიოზულ 

კრიზისს. ანალიტიკოსების შეფასებით, ეკონომიკური კრიზისი 

უფრო დამძიმდება და თავისივე შედეგებით ისეთივე იქნება, 

როგორც მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ. ქვეყანა 

დღეს საშუალოდ განვითარებული ქვეყნების რიგებში იმყოფება. 

ეკონომიკური ზრდის ტემპები დამაკმაყოფილებელია, მაგრამ 

აბსოლუტური მონაცემები არასახარბიელოა.  

არსებული ეკონომუკირი  მდგომარეობის შეფასება  
საერთაშორისო რეიტინგებზე დაყრდნობით 

     2012 წლიდან პოლიტიკური სტაბილურობის 

გაუმჯობესებასთან ერთად, საერთაშორისო ეკონომიკური 

ორგანიზაციების და მეგობარი სახელმწიფოების მხარდაჭერით 

საქართველოში გატარდა მრავალი ეკონომიკური რეფორმა. 

სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა ადეკვატური სახელმწიფო 

ეკონომიკური პოლიტიკის ჩამოყალიბება, რაც შემაფერხებელი 

ფაქტორი გახდა ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებისათვის. ამას 

დაემატა მძიმე ეკონომიკური და პოლიტიკური ვითარება, 

დაპირისპირება პოლიტიკურ პარტიებსა და საზოგადოერივ 

ჯგუფებს შორის, საწარმოო პოტენციალის ნაკლებობა, ე.წ. 

,,მცოცავი ოკუპაცია― და ა.შ.  სწორედ ამის გამო მნიშვნელოვანი 

მიმართულებებით საქართველო მსოფლიო რეიტინგში 

მიუხედავად რიგი საფეხურების გაუმჯობებსებისა კვლავ 

არასახარბიელო პოზიციებზეა , მაგალითად:  

 მსოფლიო ბანკის „ადამიანისეული კაპიტალის ინდექსში― 
2020 წელს საქართველომ მსოფლიოს 174 ქვეყანას შორის 0.57 
ქულით 85-ე ადგილი დაიკავა. 

 ჟურნალისტები საზღვრების გარეშე ორგანიზაციის 2021 წლის 
„მსოფლიო პრესის თავისუფლების ინდექსის― მიხედვით, 
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საქართველომ მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის 28.64 ქულით 60-ე 
ადგილი დაიკავა. 

 2020 წლის მონაცემებით მმართველობის ინდექსის მიხედვით, 
საქართველომ 2012 წლის მონაცემებთან შედარებით მდგომარეობა 
20 პოზიციით გაიუმჯობესა და 34-ე ადგილზეა. 

 თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების კომპონენტში 
მსოფლიო რეიტინგში 28-ე პოზიციას იკავებს და 2012 წელთან 
შედარებით 3 პოზიციით დაწინაურდა; 

 საკუთრების უფლებების კომპონენტში მსოფლიო 
ეკონომიკური ფორუმის 2019 წლის „გლობალური 
კონკურენტუნარიანობის ინდექსის― მიხედვით, საქართველოს 
მდგომარეობა 2012 წელთან შედარებით 83 პოზიციით 
გაუმჯობესდა და 131-ე ადგილიდან 2019 წელს 48-ე ადგილზე 
გადმოინაცვლა. 

 საკუთრების უფლებების დაცვის კომპონენტში Heritage 
Foundation-ის „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში― 2021 
წელს საქართველომ 183 ქვეყანას შორის 49-ე ადგილი დაიკავა და 
მდგომარეობა 2012 წელთან შედარებით 23 პოზიციით 
გაიუმჯობესა. 

 საერთაშორისო გამჭვირვალობის „კორუფციის აღქმის 
ინდექსში― 2020 წელს საქართველო მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის 
45-ე ადგილზეა 56 ქულით (2012 წელს საქართველო 51-ე 
პოზიციაზე იმყოფებოდა), 

 კორუფციის შემთხვევების კომპონენტში მსოფლიო 
ეკონომიკური ფორუმის 2019 წლის ―გლობალური 
კონკურენტუნარიანობის ინდექსის‖ მიხედვით, საქართველოს 39-ე 
ადგილი უკავია 190 ქვეყანას შორის, ხოლო სარეიტინგო ქულა 58-ს 
შეადგენს. 

 ეროვნული კიბერუსაფრთხოების ინდექსის― მიხედვით, 2021 
წელს საქართველომ 44-ე ადგილი დაიკავა მსოფლიოს 160 ქვეყანას 
შორის. 
    ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისათვის არაერთგზის  

გაგვიჟღერებია პრიორიტეტული დარგების - ინდუსრტრიული 

სოფლის მეურნეობის, მრეწველობისა და ინოვაციური 

ტექნოლოგიების განვითარების შესახებ. სწორედ, დღეს 

საქართველოს ახალი ტექნოლოგიების შეუსაბამობა თანამედროვე 

მოთხოვნილებებთან, ქართული ნაწარმის დაბალი 
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კონკურენტუნარიანობა და წარმოების დონე, მსოფლიო ბაზარზე 

გასვლის შემაფერხებელი ფაქტორებია. აღნიშნულიდან 

გამომდინარე, ცივილიზებულ მსოფლიოს ინტეგრაციის გზაზე 

ყველა აღნიშნული ინტერესებისა და სტრატეგიული მიზნების 

განხორციელება სახელმწიფოს ეფექტიანი ინსტიტუციონალური 

მოწყობით, კონკურენტუნარიანი ბიზნესის არსებობითა და 

ეკონომიკური ზრდის ტემპებით არის შესაძლებელი. 

საქართველოს გააჩნია ეკონომიკური ზრდის საკმაო პოტენციალი, 

როგორც ადამიანისეული კაპიტალის, მეწარმეობის განვითარების, 

ბუნებრივ - რესურსული მარაგის ისე ქვეყნის საერთაშორისო 

ეკონომიკის აქტიურ სუბიექტად გადაქცევის პერსპექტივის სახით.  

ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარება და ქვეყნის 
რესურსების მართვა 

  მიმდინარე პერიოდში საქართველოს მაღალი ეკონომიკური 

ზრდის ტემპების მისაღწევად ანალიტიკოსთა შეფასებით, სხვა 

მნიშვნელოვან აქტივობებთან ერთად, ინოვაციური 

ტექნოლოგიების განვითარება და ქვეყნის რესურსების სწორად 

გამოყენება სახელდება. ჩვენდა საბედნიეროდ უნდა აღინიშნოს, 

რომ საქართველო მდიდარია ბუნებრივი რესურსებით. 

მსოფლიოში რამდენიმე ქვეყანას თუ გააჩნია მსგავსი რესურსების 

მრავალფეროვნება, როგორც ჩვენ. ქვეყნის ტერიტორიაზე 

მოიპოვება მეტალურგიული მრეწველობისათვის და ფერადი 

მეტალურგიის განვითარებისათვის სათანადო საბადოები. 

საქართველო მდიდარია წყლის რესურსებით, კასტრული 

მღვიმეებით, ისტორიული ძეგლების სიუხვით და 

ეთნოგრაფიული თავისებურებებით, მცენარეული საფარით, 

განახლებადი რესურსით - მზისა და ქარის ენერგიით, 

მინერალური სამკურნალო წყლების სიუხვით, ტყის მასივით, 

ძვირფასი ლითონებით, ფართო პროფილის კურორტებით, 

სასარგებლო წიაღისეულით, სამთო - ქიმიური ნედლეულით და 

საშენ-მასალათა ბაზით. უდიდეს გავლენას ახდენს შავი ზღვის 

მდებარეობა, მისი სანაპირო ზოლების არსებობა და კავკასიონის 

მთათა სისტემა. ამავე რიგშია ნავსადგურების მშენებლობის 

განვითარება. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის 

მშენებლობის პროექტს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს 

საქართველოსთვის და მთლიანად რეგიონისთვის. ეკონომიკური 

თვალსაზრისით და ბიზნესის განვითარებისატვის ასევე 
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მნიშვნელოვანია თერმული რესურსები. ზღვისპირა რაიონებში 

წლის მანძილზე მზის ნათება 2000 – 2200 საათია, აღმოსავლეთ 

საქართველოში 2400 – 2500. ყოველივე ეს ხელს უწყობს 

ელექტროენერგიაზე ხარჯების შემცირებას.  აქვე დავამატებთ, რომ 

თავისი ბუნებრივი პირობებიდან გამომდინარე აფხაზეთის 

სანაპირო ერთ-ერთი საუკეთესო საკურორტო ზონაა შავი 

ზღვისპირეთში. დამატებით შესაძლებლობას იძლევა სოხუმის 

აეროპორტი და აკვატორია, რომელიც ერთიანი საქართველოს 

სატრანზიტო დერეფნის კვანძის შემადგენელი ნაწილია. 

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავარ ქალაქში არსებობდა ფაბრიკა 

- ქარხნები, სადაც ლიმონათის წარმოება მიმდინარეობდა, ხოლო 

გამაგრილებელი სასმელის ,,პეპსი― წარმოება კავკასიაში მხოლოდ 

სოხუმში ხდებოდა. ასევე სამრეწველო მიმართულებით - ხილის 

წვენებით ალკოჰოლური სასმელების ჩამოსხმით, ხე-ტყის 

წარმოებით, მინერალური წყლების სიუხვით და ქვა-ღორღის 

საბადოებით აღსანიშნავია საოკუპაციო ხაზს მიღმა მდებარე 

ცხინვალის რეგიონი, ისტორიული შიდა ქართლის ტერიტორია. 

აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის საქართველოს 

იურისდიქციაში დაბრუნების შემთხვევაში ქვეყნის ეკონომიკური 

ზრდის ტემპები გაცილებით მაღალი აღმოჩნდება და გახდება 

მაპროვოცირებული ფაქტორი ქვეყნის ეკონომიკური 

უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. 

    საქართველოში ყველა პირობა არსებობს ტურიზმისთვის და 

აგრარული სექტორის თანამედროვე დონეზე აღორძინებისათვის. 

საქართველოს უმთავრეს რესურსად კი მიწა ითვლება. მიწის 

რესურსების რაციონალურ  მართვაზეა დამოკიდებული 

ეკონომიკური განვითარების ტემპები, ეროვნული ეკონომიკის 

დარგობრივი სტრუქტურის ჩამოყალიბება და ქვეყნის 

უსაფრთხოება. მიწა ერის სასიცოცხლო და შემოქმედებითი 

სივრცეა. 

   ამავდროულად მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი საქართველოს 

მთიანეთის განვითარებას ენიჭება. 2015 წლის 16 ივლისს 

საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ იქნა კანონი 

,,მაღალმთიანი რეგიონის განვითარების შესახებ―. ის მიმართულია 

მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრებ პირთა სოციალური და 

ეკონომიკური პრობლემების მოსაგვარებლად. უმჯობესი იქნება 

ხელისუფლებამ გაატაროს ქმედითი ღონისძიებები მოსახლეობის 
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მთაში დაბრუნების და იქ დამკვიდრების შესახებ. ხელი უნდა 

შეეწყოს მთიანეთში ტურიზმის ისეთი სახეობების განვითარებას, 

როგრიცაა: ეკოტურიზმი, საოჯახო, სამონადირეო და 

სათავგადასავლო ტურიზმი.  

   საქართველო ტყით მდიდარი ქვეყანაა. 2020 წლის 15 მაისს 

ქვეყნის საკანონმდებლო უმაღლესი ორგანოს მიერ ასევე 

მიღებული იქნა მნიშვნელოვანი ნორმატიული აქტი - ტყის 

კოდექსი. კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებულია ტყის 

ფონდის საზღვრები. განისაზღვრა ფართობების განაწილება, მისი 

ფუნქციების დანიშნულება და მიწის კატეგორიების მართვის 

ფორმები. საქართველოს ტყე ბუნებრივი გარემოს უმთავრესი 

ელემენტია, განსხვავებული ფასეულობების მქონე ბუნებრივი 

რესურსი. ის ეკოლოგიური, სოციალური და ეკონომიკური 

განვითარების მნიშვნელოვანი საფუძველია. წლებია, საჯარო 

ინფორმაციით ცნობილი ხდება, რომ ტყეების მნიშვნელოვანი 

ნაწილის მდგომარეობა საგანგაშოა ეროზიული პროცესების, 

მერქნის სახეობათა არასასურველი ცვლილების, არამდგრადი 

მეთოდების სარგებლობისა და უმეტეს შემთხვევაში გახშირებული 

სტიქიური მოვლენებისა თუ სხვადასხვა კატაკლიზმების გამო.   

  ასევე აღსანიშნავია ენერგეტიკის ფუნქციონირების შესახებ. მასაც 

მნიშვნელოვანი პოტენციალი გააჩნია, რომლის გონივრული 

გამოყენება სახელმწიფოს ერთ - ერთ ამოცანას უნდა 

წარმოადგენდეს. ხელისუფლებამ უნდა გადადგას ქმედითი 

ნაბიჯები უსაფრთხო ენერგეტიკული პროექტების შერჩევაზე, 

ასევე უზრუნველყოს ენერგიის იმპორტის შემცირება და 

მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით 

ენერგოდამოუკიდებელი ობიექტების მშენებლობის 

სტიმულირება.  

საქართველოს მტკნარი და მინერალური წყლების როლი  ქვეყნის 

ეკონომიკაში 

   საგულისხმოა აღინიშნოს, რომ ექსპერტთა პროგნოზით, 

მტკნარ, დასალევ წყალზე მოთხოვნილება მსოფლიოში მეტად 

გაიზარდა  და მასზე მოთხოვნილება უფრო და უფრო გაიზრდება 

და შეიძლება გახდეს კონფლიქტების მაპროვოცირებელი 

ფაქტორი. მაღალი საექსპერტო პოტენციალი სწორედ 

საქართველოს წყლის რესურსს გააჩნია. მტკნარ წყალს შეიცავს 

მყვინვარული საფარი, მყინვარი, ჭაობი, ტბა, მდინარე და 
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გამოსაყენებლად ვარგისია.  მტკნარი იმიტომ ეწოდება, რომ მისი 

მარილიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 0,1%-ს. ამასთან ერთად 

უნდა აღინიშოს, რომ საბჭოეთის პერიოდში საქართველო 

სამხრეთული და სუბტროპიკული კულტურების მწარმოებელ 

რესპუბლიკად ითვლებოდა და ქართული ჩაი, ციტრუსი, ღვინო 

და სოფლის მეურნეობის ნაწარმი მაღალი საექსპორტო 

პოტენციალით გამოირჩეოდა. გასული საუკუნის დასაწყისში კი 

ჭიათურის მანგანუმზე მსოფლიოს ექსპორტის 50%-ზე მეტი 

მოდიოდა.  

   ეკონომიკის ექსპერტის ს. არჩვაძის შეფასებით მტკნარი წყლის 

რესურსების ამოქმედებისათვის უნდა შეიქმნას სპეციალური 

სახელმწიფო კორპორაცია [კვირის პალიტრა, 2019 წ 20 

ოქტომბერი] რეალიზაციის შემთხვევაში მიღებული შემოსავალი 

სახელმწიფო საკუთრებად გამოცხადდეს. საქართველოში 

დაფუძნდეს მსგავსი მოდელი, რომელიც ნორვეგიის 

ხელისუფლებამ ნავთობპროდუქტების ათვისებისას დანერგა. მისი 

ძირითადი არსი რესურსების მთელი ქვეყნის სიმდიდრედ 

გამოცხადებაში მდგომარეობს. ნავთობპროდუქტები სპეციალური 

კომპანიების საშუალებით გადის ექსპორტზე და ფული 

სახელმწიფოს მთავარ ხაზინაში აკუმლირდება. დღეის 

მონაცემებით მომავალი თაობების ფონდში 1 ტრილიონ დოლარზე 

მეტია დაბანდებული. ნავთობის მოპოვების შეწყვეტის 

შემთხვევაში, აღნიშნული რესურსით ქვეყნის ეკონომიკის 

განვითარება შესაძლებელი იქნება. ნორვეგია ჩრდილოეთის 

ზღვაში იმდენი რაოდენობის ნავთობს მოიპოვებს, რომ 

მსოფლიოში მოწინავე პოზიცია უკავია, როგორც ეკონომიკური 

განვითარების დონით, ისე ადამიანური განვითარების ინდექსით.  

   მტკნარ, დასალევ წყალთან ერთად უნიკალურ, ბუნებრივ 

რესურსად მიჩნეულია მინერალური წყალი, მანგანუმის ჯგუფის 

მთელი ჩამონათვალი, ეთერზეთები, განსაკუთრებით 

მაღალტექნოლოგიებით დამზადებული ღვინო, ფარმაკოლოგიური 

დანიშნულების ნედლეული, საამშენებლო და მოსაპირკეთებელი 

ქვები. ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის ასამაღლებლად კი 

აღსანიშნავია სოფლის მეურნეობის ნაწარმის - ხილის, 

ბოსტნეულის, ბაღჩეულის, კურკოვანის, ციტრუსების 

გადამუშავებით მიღებული პროდუქცია. ზემოაღნიშნულ 

ქართული რესურსების მაღალმოთხოვნილებაზე მეტყველებს ის 
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ფაქტიც, რომ 2019 წელს საქართველოდან რუსეთში გატანილი 

ნაწარმიდა, მეორე და მესამე ადგილს - ყურძნის ნატურალური 

ღვინოები და მინერალური და მტკნარი წყლები იკავებს. 

    ჩვენივე მოსაზრებით, ეკონომიკური ზრდის ტემპების მიღწევა 

ასევე შესაძლებელია საქართველოს ტრადიციული სასოფლო - 

სამეურნეო კულტურების: მარცლოვანის, მეციტრუსეობის, 

მეჩაიეობის, თამბაქოს კულტურების, მეხილეობის, 

მეაბრეშუმეობის, მეფუტკრეობის, მებოცვრეობის, 

მეფრინველეობის, მზესუმზირის ზეთის წარმოების აღორძინებით. 

მიმდინარე პერიოდშიც, მნიშვნელოვანი როლი სასოფლო - 

სამეურნეო კულტურების ახალი ჯიშებისა და ჰიბრიდების 

დანერგვის, მოვლისა და მოყვანის პროგრესულ ტექნოლოგიებს 

ენიჭება.  

ბუნებრივი რესურსების მნიშვნელობა შიდა ეკონომიკის 

უსაფრთხოებაში 

    მსოფლიო ისტორიის მაგალითებს თუ გადავხედავთ, 

ნებისმიერ ეპოქაში თითქმის ყველა სახელმწიფოს უმთავრეს 

ამოცანას საკუთარი ეროვნული უსაფრთხოებისა და ეკონომიკის 

განვითარების უზრუნველყოფა წარმოადგენდა. მე-20 საუკუნის 

დასასრულს, ყოფილ საბჭოთა კავშირში განვითარებული 

ეკონომიკური და პოლიტიკური პროცესების შედეგად 

საქართველომ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა მოიპოვა. 

მართალია, 1991 წლიდან დაიწყო დამოუკიდებელი ეკონომიკის 

მშენებლობა, მაგრამ ქვეყანაში გაჩაღებულმა სამოქალაქო 

დაპირისპირებებმა, ღრმა ეკონომიკურმა კრიზისმა და 

კრიმინალური სამყაროს ბატონობამ მკვეთრად შეცვალა 

საქართველოს სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობა. დაეცა 

წარმოების მოცულობა, დაქვეითდა ცხოვრების დონე და 

ეკონომიკა ვეღარ ვითარდებოდა. ქვეყნის პოლიტიკური 

დამოუკიდებლობის აღდგენის 30 წლის თავზე, ექსპერტთა 

შეფასებით, განვლილი პერიოდი, კონკრეტულად 1991 – 2012 

წლები, რიგი განხორციელებული რეფორმების მიუხედავად 

შეფასდა მაღალი ეროვნული პოტენციალის არასაკმარისად 

გამოყენებისა და არაეფექტიანი სახელმწიფო მმართველობის 

ხანად. ისინი აღნიშნულის ერთ-ერთ მიზეზად მრავალი 

სამრეწველო დარგის განადგურებას და ადგილობრივი 

მრავალფეროვანი სანედლეულო ბაზის იგნორირებას ასახელებენ. 
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ამასთან არ შექმნილა ქვეყნის განვითარების პროგრამა, რომლის 

საფუძველი იქნებოდა საქართველოს ინტეგრალური რესურსები 

და საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ მისი უნიკალური 

კულტურისა და ისტორიის სრულყოფილი აღიარება. 

ეკონომიკური უსაფრთხოების პრობლემებზე მუშაობისას, ქვეყნის 

ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ერთ-ერთ 

მძლავრ საშუალებად ჩვენს მიერვე ასევე მიჩნეულია საქართველოს 

ბუნებრივი რესურსების ყაირათიანად გამოყენება.   

   საქართველოს ბუნებრივი მარაგების არსებობა, რომელთაც 

გააჩნიათ მაღალი ეკონომიკური პოტენციალი მათ ეფექტიანად 

წარმართვას და ყაირათიანად გამოყენებას უდიდესი 

მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა შეუძლიან ქვეყნის ეკონომიკური 

აღმავლობისათვის.  

    ზემოაღნიშნული საბაზისო რეკომენდაციის განხორციელება 

შესაძლებელია მხოლოდ სახელმწიფო და კერძო ბიზნესის 

გონივრული და ჰარმონიული ურთიერთობით. როგორც ვიცით, 

ეკონომიკური კეთილდღეობის მიღწევა საბოლოო ანგარიშით 

მხოლოდ კერძო კაპიტალის მეშვეობით არის შესაძლებელი. 

ამისთვის სახელმწიფოს მოვალეობაა მისცეს ბიძგი მცირე, 

საშუალო თუ დიდ საწარმოებს, როგორც საქართველოში ისე 

განსაკუთრებით საზღვარგარეთ განახორციელონ, როგორც 

კაპიტალის, ისე შრომითი და მენეჯერული რესურსების 

ინვესტიცია აღნიშნული მიმართულებით.   

რეკომენდაცია 

1. ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

ერთ-ერთი მძლავრი საშუალებაა ბუნებრივი რესურსების 

ეფექტიანად წარმართვა და ყაირათიანად გამოყენება.  

2. საქართველოს ხელისუფლებამ შეიმუშაოს ქვეყნის 

ბუნებრივი რესურსების ინვენტარიზაციის სახელმწიფო პროგრამა 

და ეკონომიკური განვითარების პროცესში ჩამოაყალიბოს მათი 

წარმართვისა და გამოყენების გონივრული სტრატეგია. 

3. საქართველოს საჯარო მართვის სათანადო უწყებებმა 

მიმდინარე პერიოდში უზრუნველყონ ისეთი საწარმოების 

მშენებლობის დაფინანსება, რომელბიც დიდ როლს ასრულებენ 

ბუნებრივი რესურსების მოპოვების და მათი გამოყენებისათვის.  
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Giorgi Garsevanishvili  

Rational use of natural resources, as one of the components of economic 

security 

Summary 
 

     The existence of Georgia's natural resources, which have high economic 

potential, their effective management and efficient use can make a 

significant contribution to the country's economic growth. 

     The above-mentioned basic recommendation can be implemented only 

with a reasonable and harmonious relationship between the state and private 

businesses. As we know, economic prosperity can ultimately be achieved 

only through private capital. For this, it is the duty of the state to give 

impetus to small, medium and large enterprises, both in Georgia and 

especially abroad, to invest both capital and labor and managerial resources 

in the mentioned direction. 

 1. One of the powerful means of ensuring the country's economic 

security is the effective management and efficient use of natural resources. 

 2. The government of Georgia should develop a state program for 

inventorying the country's natural resources and formulate a reasonable 

strategy for their management and use in the process of economic 

development. 

 3. In the current period, the relevant agencies of the public management 

of Georgia should ensure the financing of the construction of such 

enterprises, which play a major role in the extraction of natural resources 

and their use. 
 

Keywords: economy of Georgia, economic security, economic strategy, 

industry, natural resources, state management. 
 

 

Reviewer:  Doctor of Business Administration Kakhaber Makhviladze.  

 

Георгий Гарсеванишвили 

Рациональное использование природных ресурсов, как одна из 

составляющих экономической безопасности 
 

Резюме 
 

     Наличие в Грузии природных ресурсов, обладающих высоким 

экономическим потенциалом, их эффективное управление и 

рациональное использование могут внести значительный вклад в 

экономический рост страны. 

    Вышеупомянутая базовая рекомендация может быть реализована 

только при разумных и гармоничных отношениях между государством 

и частным бизнесом. Как известно, экономическое процветание в 



ხელისუფლება და საზოგადოება №4(64) 2022 

 100 

конечном итоге может быть достигнуто только за счет частного 

капитала. Для этого государство обязано дать импульс малым, 

средним и крупным предприятиям, как в Грузии, так и особенно за 

рубежом, вкладывать как капитал, так и трудовые и управленческие 

ресурсы в указанном направлении. 

 1. Одним из мощных средств обеспечения экономической 

безопасности страны является эффективное управление и 

рациональное использование природных ресурсов. 

 2. Правительству Грузии разработать государственную программу 

инвентаризации природных ресурсов страны и сформулировать 

разумную стратегию их управления и использования в процессе 

экономического развития. 

 3. В текущий период соответствующим органам государственного 

управления Грузии обеспечить финансирование строительства таких 

предприятий, которые играют большую роль в добыче природных 

ресурсов и их использовании. 

 

Ключевые слова: экономика Грузии, экономическая безопасность, 

экономическая стратегия, промышленность, природные ресурсы, 

государственное управление. 
 
 

Рецензент: Доктор бизнес-администрирования Кахабer Махвиладзе. 
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საზოგადოება 
ქეთევან გაფრინდაშვილი 

საუბარი ლიტერატურული ჟანრის შესახებ 
 

ლიტერატურული გვარებისა და ჟანრების კლასიფიკაციის 
დროს ცდებიან არა მარტო ისინი, ვინც გვარებსა და ჟანრებს 
მიიჩნევენ ერთხელ და სამუდამოდ ჩამოყალიბებულ, უცვლელ 
ლიტერატურულ კატეგორიებად და სავსებით გამორიცხავენ მათი 
ისტორიული განვითარების პროცესს, არამედ ისინიც, ვინც 
ფიქრობენ, რომ ყოველ ეპოქაში ხდება ამ ფორმების ისეთი 
სახეცვლა, როცა სავსებით უარყოფილია ჟანრის თანამედროვე 
სახეობის მის საფუძველთან გენეტიკური კავშირი. ბევრი 
საგულისხმო მოსაზრება გამოითქვა ამ ბოლო დროს ჟანრების 
თაობაზე, სადაც მკაცრად იქნა შეფასებული კლასიკური თეორია, 
რომელიც მომდინარეობს არისტოტელესა და ჰორაციუსის 
მოძღვრებიდან. მაგრამ ამ მოსაზრებებშიც საკმაოა საკამათო. „რა 
თქმა უნდა, არ შეიძლება ლიტერატურული გვარი თუ ჟანრი 
მიჩნეულ იქნას მყარ, ერთხელ და სამუდამოდ ჩამოყალიბებულ, 
ფორმად, მაგრამ არც ისაა სწორი, რომ ისინი საკუთარ ფესვებს 
მოვსწევიტოთ და სხვა სახეობათაგან იზოლირებულად 
განვიხილოთ. ამ გზით, რა თქმა უნდა, ვერ დადგინდება 
ობიექტური კრიტერიუმი. არა და, როგორც ითქვა, 
განსაზღვრებათა ამ ოკეანეში ძალზე ძნელია სწორი დეფინიცია, 
ურომლისოდაც შეუძლებელია ამა თუ იმ ნაწარმოების 
სერიოზული განსჯა-შეფასება―. 

 

საკვანძო სიტყვები: დეფინიცია, ტრანსფორმაცია, 
კომპოზიციური, მონუმენტური, დისპროპორცია. 

 

შესავალი 

  ლიტერატურული ჟანრების თეორიის დარგში ბევრი 

საკითხი დღემდე საკამათოა. ზოგიერთი მათგანი საუკუნეთა 

მანძილზე არაერთხელ გამხდარა დავისა და აზრთა 

სხვადასხვაობის საგანი. მკვლევრები ვერ შეთანხმებულან არა 

მარტო ცალკეულ ჟანრთა, არამედ გვართა კლასიფიკაციის 

პრინციპებზეც. ამ მხრივ, გაურკვევლობას ხშირად განაპირობებს 

თვით მწერალთა მიერ საკუთარ ნაწარმოებთა ზუსტი ჟანრული 
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კლასიფიკაცია, რაც პირდაპირ მიუთითებს ჟანრების განსაზღვრის 

სირთულეზე (მაგ: ნ. გოგოლი „მკვდარ სულებს― პოემას 

უწოდებდა, ა. ჩეხოვს „ალუბლის ბაღი― ვოდევილად მიაჩნდა, ა. 

პუშკინი „ევგენი ონეგინს― რომანს ეძახდა და ა.შ.). 

ძირითადი ნაწილი 

ლიტერატურული გვარებისა და ჟანრების კლასიფიკაციის 

დროს ცდებიან არა მარტო ისინი, ვინც გვარებსა და ჟანრებს 

მიიჩნევენ ერთხელ და სამუდამოდ ჩამოყალიბებულ, უცვლელ 

ლიტერატურულ კატეგორიებად და სავსებით გამორიცხავენ მათი 

ისტორიული განვითარების პროცესს, არამედ ისინიც, ვინც 

ფიქრობენ, რომ ყოველ ეპოქაში ხდება ამ ფორმების ისეთი 

სახეცვლა, როცა სავსებით უარყოფილია ჟანრის თანამედროვე 

სახეობის მის საფუძველთან გენეტიკური კავშირი. ბევრი 

საგულისხმო მოსაზრება გამოითქვა ამ ბოლო დროს ჟანრების 

თაობაზე, სადაც მკაცრად იქნა შეფასებული კლასიკური თეორია, 

რომელიც მომდინარეობს არისტოტელესა და ჰორაციუსის 

მოძღვრებიდან. მაგრამ ამ მოსაზრებებშიც საკმაოა საკამათო. „რა 

თქმა უნდა, არ შეიძლება ლიტერატურული გვარი თუ ჟანრი 

მიჩნეულ იქნას მყარ, ერთხელ და სამუდამოდ ჩამოყალიბებულ, 

ფორმად, მაგრამ არც ისაა სწორი, რომ ისინი საკუთარ ფესვებს 

მოვსწევიტოთ და სხვა სახეობათაგან იზოლირებულად 

განვიხილოთ. ამ გზით, რა თქმა უნდა, ვერ დადგინდება 

ობიექტური კრიტერიუმი. არა და, როგორც ითქვა, 

განსაზღვრებათა ამ ოკეანეში ძალზე ძნელია სწორი დეფინიცია, 

ურომლისოდაც შეუძლებელია ამა თუ იმ ნაწარმოების 

სერიოზული განსჯა-შეფასება― [1, 9].  

ლიტერატურისმცოდნეობაში დიდი ხანია შენიშნულია, რომ 

ლიტერატურულ ნაწარმოებთა ტიპოლოგიური ნიშნები 

ისტორიულად ჩამოყალიბებული თვისებებია, რომლებიც, 

განვითარების შინაგანი პროცესის მიუხედავად, მყარი ხასიათისაა 

და სხვადასხვა ეპოქებში ტრანსფორმაციის მიუხედავად, არ 

ღალატობს, არ კარგავს თავის გენეტიკურ კოდს. ამიტომაა, რომ 

„ისტორია მათ სპეციფიკურ კანონზომიერებას მხოლოდ 

ამდიდრებს, მრავალფეროვანს ხდის. სწორედ ეს ზოგადობა 

შეადგენს ნაწარმოებთა ტიპოლოგიური ერთგვარობის საფუძველს. 

მხატვრული, ეპოქისეულ- ეროვნული და ინდივიდეალურ-

სუბიექტური კონკრეტულობა კი ნაწარმოებთა ურთიერთისაგან 
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განსხვავებისა და თვითმყოფობის, საერთოდ ლიტერატურის 

განვითარების პროცესის სფეროს განეკუთვნება― [2, 391]. 

ლიტერატურის განვითარების ისტორიულმა პროცესმა, ცხადია, 

გარკვეული კორექტივები შეიტანა ჟანრების კლასიკურ თეორიაში, 

რაც სავსებით ბუნებრივი მოვლენაა, თუმცა ამავე დროს, მანვე 

განაპირობა შეხედულებათა სიმრავლე. მაგალითად, რუს 

მკვლევართა ერთი ნაწილი უარყოფდა ზოგადგვარეობით ნიშნებს 

და წინ წამოსწევდა ცალკეული ჟანრების სპეციფიკურ თვისებებს, 

სხვები კი, პირიქით, აღიარებდნენ ზოგადგვარეობითს. ორივე 

ტენდენცია მცდარი იყო და ათასგვარი გაუგებრობის საფუძველს 

იძლეოდა. აღნიშნული ხარვეზი ვერ დასძლია ჟანრების 

თანამედროვე თეორიამაც. ეს კარგად არის ნაჩვენები რ. უელეკისა 

და ო. უორენის „ლიტერატურის თეორიაში―, რომელიც დასავლეთ 

ევროპაში აღიარებული სახელმძღვანელოა. ავტორები 

მიუთითებენ ლიტერატურული გვარებისა და ჟანრების 

კლასიფიკაციის სირთულეს, ახასიათებენ ამ მხრივ ევროპისა და 

ამერიკის ლიტერატურისმცოდნეობაში არსებულ მდგომარეობას, 

რომლისთვისაც ამ პრობლემასთან დაკავშირებით 

დამახასიათებელია ურთიერთგამომრიცხველი ინტერპრეტაციები.  

ჟანრებთან დაკავშირებით საყურადღებოა იური ტინიანოვის 

თვალსაზრისი. იგი ამოდიოდა ლიტერატურული ფაქტის 

დინამიურობის გაგებიდან და აცხადებდა: ჩემთვის, როგორც 

ლიტერატურის ისტორიკოსისათვის, „ფორმალური― მეთოდი 

მნიშვნელოვანია იმდენად, რომ შესაძლებლობას მაძლევს 

ლიტერატურის ისტორია ავაგო როგორც ფორმათა ევოლუციის 

პროცესიო. საერთოდ, დინამიზმით ხსნიდა იგი სალექსო 

ფორმების კონსტრუქციებს და ამავე პრინციპის გავრცელებით 

ფიქრობდა, მაგალითად, რომ ფაბულა შეიძლებოდა 

წარმოგვედგინა როგორც სტატისტიკური სქემა, სიუჟეტი კი, 

პირიქით, ნაწარმოების დინამიკური რეალობა, ხოლო ყოველგვარი 

ლიტერატურული ნაწარმოები მიაჩნდა „გაშლილ დინამიკურ 

ერთიანობად―. აქედან გამომდინარე, იგი ჟანრებსაც განიხილავდა 

შეუნელებელი განვითარების პროცესად, რომლის დროსაც 

სხვადასხვა დონეზე ხდებოდა არა მარტო ფორმათა სახეცვლა, 

არამედ ურთიერთგადასვლა და ურთიერთმონაცვლეობაც. მისი 

თქმით, პოემის ჟანრის ერთიანი სტატისტიკური განსაზღვრა ვერ 

მოხერხდება. ამის დასამტკიცებლად იშველიებს მაგალითებს 
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რუსული ლიტერატურის ისტორიიდან, კერძოდ, იმოწმებს ა. 

პუშკინის „რუსლან და ლუდმილას―, „ბოშებს― და „კავკასიის 

ტყვეს―, რომლებშიც, მაშინდელი კრიტიკის საწინააღმდეგოდ, 

ხედავს არა ჟანრობრივი სისტემიდან ამოვარდნის, არამედ 

„ჟანრობრივი შერევის― ფაქტს და ასკვნის, რომ თავად ჟანრი არ 

არის მუდმივი, უცვლელი სისტემა. ევოლუცია წარმოებს სწორედ 

ჟანრის „ძირითადი― სახის ხარჯზე. ეპოსისა, როგორც თხრობისა, 

ლირიკისა, როგორც ემოციონალური ხელოვნებისა და ა.შ. 

ეპოქიდან ეპოქამდე ჟანრის ერთიანობისათვის აუცილებელ 

ნიშნებად თვლის მისი, როგორც ერთიანი კონსტრუქციის, ზოგად 

თვისებებს [3, 256]. 

ტერმინ „ჟანრთან― დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ 

ლიტერატურისმცოდნეობაში იგი სხვადასხვა მნიშვნელობით 

იხმარება. მკვლევართა ნაწილი მას ლიტერატურული ნაწარმოების 

გვარის აღმნიშვნელად მიიჩნევს, უმრავლესობა „ჟანრში― გვარის 

სახეობებს გულისხმობენ. არიან ისეთებიც, რომლებიც მას თვლიან 

ამ სახეობათა ფორმებად (სათავგადასავლო რომანი, ისტორიული 

რომანი, ისტორიული პოემა და ა.შ.). ასეთი აღრევა აბრკოლებს არა 

მარტო ზოგადი გვარეობითი ნიშნების დადგენას, არამედ 

უარყოფს, საერთოდ, ლიტერატურულ ნაწარმოებთა 

კლასიფიკაციის მყარი კრიტერიუმის არსებობას. საქმე იქამდე 

მიდის, რომ ზოგიერთი მკვლევარი პროზას ჟანრად მიიჩნევს, რაც, 

რასაკვირველია, დიდი შეცდომაა.  

ლიტერატურული ჟანრების თეორია ხასიათდება 

შეხედულებათა ერთგვარი სიჭრელით. თუ ე.წ. ძირითადი 

ჟანრების შესახებ, ასე თუ ისე, არსებობს აზრთა ერთიანობაც, ასე 

არ ითქმის „მცირე ჟანრების― მიმართ. აზრი რომ უფრო ნათელი 

გახდეს, მივმართოთ კონკრეტულ მაგალითებს. ცნობილია, რომ 

ლირიკული გვარის ჟანრების (ლირიკული ლექსი, სიმღერა, ოდა, 

ელეგია და ა.შ.) სპეციფიკა თითქმის გარკვეულია და დავას 

ნაკლებად იწვევს. ასევე შეიძლება ითქვას დრამატული ჟანრების 

(ტრაგედია, კომედია, საკუთრივ დრამა, მელოდრამა, ვოდევილი, 

ფარსი და ა.შ.) მიმართაც. რაც შეეხება ეპიკურ გვარში შემავალ 

ჟანრებს, აქაც მტკიცედ არის დადგენილი ჟანრობრივი საზღვრები 

მის ძირითად ფორმებს (რომანი, მოთხრობა, პოემა, ნოველა, იგავ-

არაკი) შორის. ასე რომ, თითოეულ ამ ჟანრობრივ სახეობათა 

თავისებურების შესახებ არსებობს მრავალი გამოკვლევა, 
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რომლებშიც, აზრთა ზოგიერთი სხვადასხვაობის მიუხედავად, 

ძირითადად მიღწეულია გარკვეული თანხმობა და ერთიანი 

თვალსაზრისი. მაგრამ იგივე არ ითქმის მინიატურის, ეტიუდის, 

ესკიზის თაობაზე.  

ვიდრე მათ ჟანრობრივ სპეციფიკას განვიხილავდეთ, საჭიროა 

გაირკვეს, რომელ ლიტერატურულ გვარს განეკუთვნება 

აღნიშნული ფორმები და რა პირობებმა განსაზღვრეს მათი ჩასახვა. 

პირველ კითხვაზე შეიძლება ასე ვუპასუხოთ: ზემოთ 

ჩამოთვლილი ფორმები ეპიკურ ჟანრებს მიეკუთვნება, 

რამდენადაც მათთვის ნიშანდობლივია წარმოსახვის თხრობითი 

ხასიათი, რაც ეპიკური გვარისათვის არსებით ნიშანს წარმოადგენს. 

საერთოდ, თხრობითი ჟანრები მოვლენას, ამბავს წარმოადგენს 

ობიექტურ პლანში, სადაც მწერალი გამოდის მთხრობელის 

როლში და, ლირიკისაგან განსხვავებით, სავსებით ნიღბავს ან 

ნაკლებად ავლენს საკუთარ „მე―-ს, წარმოსახულისადმი 

სუბიექტურ დამოკიდებულებას. 

ეპიკური გვარის ძირითადი ტიპოლოგიური ხერხი – თხრობა 

საერთო დამახასიათებელი ნიშანია ამ გვარში შემავალი ყველა 

ჟანრისათვის. აქ წარმოსახული მოვლენები, კონფლიქტები და 

ხასიათები მთხრობელის მიერ გადმოიცემა და ამ მთხრობელს 

წარმოადგენს თვით მწერალი, ზოგჯერ პერსონაჟს ამოფარებული; 

იგი თავად ან მოქმედი პირის მეშვეობით წარმოგვიდგენს რაიმე 

ამბავს, შემთხვევას ისე, რომ თვითონ უშუალოდ არ ერევა 

მოქმედების მსვლელობაში, უამისოდ ქმნის სურათს, რომელშიც 

ასახულია ცხოვრება თავისი შინაგანი წინააღმდეგობებითა და 

განვითარების ძირითადი ტენდენციებით. რასაკვირველია, ვინც არ 

უნდა იყოს მთხრობელი, – მწერალი თუ პერსონაჟი, მთავარი ეს კი 

არაა, არამედ თვით წარმოსახვის ფორმა, რომელიც, როგორც 

ითქვა, გამორიცხავს თხრობაში ავტორის უშუალო ჩარევას, 

მოქმედების მისეულ შეფასებას თუ პერსონაჟთა საქციელის 

მიმართ პირადი სიმპათია-ანტიპათიის გამომჟღავნებას. თხრობის 

ობიექტურობა კიდევ უფრო მკაცრადაა დაცული დრამაში, ოღონდ 

იმ განსხვავებით, რომ აქ პერსონაჟთა მოქმედებით, დიალოგისა და 

მონოლოგის მეშვეობით ხდება ამბის გაშლა და მკითხველისა თუ 

მაყურებლისათვის წარმოდგენა. ამით ეპოსი და დრამა არსებითად 

განსხვავდება ლირიკისაგან, სადაც წინა პლანზეა წამოწეული 
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სწორედ პოეტის სუბიექტური „მე―, მის განწყობილებათა, 

გრძნობათა მოძრაობა.  

ამის შესაბამისად, თითოეულ გვარში განსხვავებულია 

სიუჟეტის მნიშვნელობაც, მისი გაშლის კომპოზიციური სივრცე და 

მასშტაბი. ამ მხრივ, ეპოსი თავისი მონუმენტურობით 

გამორჩეულია, გაცილებით რთული კონსტრუქციისაა. ეს ზოგადი 

ტიპოლოგიური ნიშნები მეტ-ნაკლებად ახასიათებს ყველა ეპიკურ 

ჟანრს, მაგრამ მასშტაბურობის მხრივ აქაც გარკვეული 

დიფერენციაციაა. ამის მიხედვით გამოყოფენ დიდ, საშუალო და 

მცირე ფორმის ეპიკურ ჟანრებს. პირველ მათგანს მიაკუთვნებენ 

ძველ პოემას ანუ ეპოპეას და რომანს. საშუალო ფორმად 

მიჩნეულია ახალი პოემა და მოთხრობა, მცირე ფორმად კი — 

ნოველა, იგავ–არაკი და ზოგიერთი დოკუმენტური ჟანრი. ჩვენი 

აზრით, უკანასკნელ ჯგუფს მიეკუთვნება მინიატურა, ეტიუდი და 

ესკიზიც, რომელთა განმარტებას ლიტერატურის თეორიის 

სახელმძღვანელოებში თითქმის ვერ შეხვდებით, რაც მართებული 

არ არის.  

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა ეს სახეობა პროზის ფორმით 

გვხვდება. პროზა კი, როგორც ცნობილია, ლექსისაგან არსებითად 

განსხვავდება მხატვრული გამოსახვის საშუალებათა მიხედვით. 

სხვას რომ თავი დავანებოთ, ჯერ ერთი ლექსი, რომელიც 

რიტმული მოვლენაა, მკაცრი მეტრული კანონებითაა 

შეზღუდული. პროზა ამ მხრივ თავისუფალია. მეორეც, 

გრაფიკულად ლექსი, გარკვეული ზომის რიტმულ ერთეულად 

დაყოფის პრინციპს ექვემდებარება. ასეთი რამ პროზას არ 

ახასიათებს. ასევე ერთმანეთისაგან სავსებით განსხვავებულია 

ლექსისა და პროზის სინტაქსური წყობა და ბევრი სხვა რამ.  

ზემოთქმული სრულიადაც არ ნიშნავს იმას, რომ პროზაში, 

საერთოდ, გამოვრიცხოთ რიტმის არსებობა და იგი მხოლოდ 

ლექსის განმსაზღვრელ ნიშნად მივიჩნიოთ. აქ ლაპარაკია 

სპეციფიკურ ნიშანზე, იმაზე, რაც დომინანტურია თითოეული 

მათგანისათვის. ასე რომ არ იყოს, არ იქნებოდა ტერმინი 

„რიტმული პროზა― ან „ლექსი პროზად―, რომლებიც გარკვეულ 

ნიუანსებს შეიცავს და ამას ცოტა ქვემოთ შევეხებით. მართალია, 

რიტმული პროზა გარეგნულად პროზისაგან არ  განსხვავდება, 

მაგრამ მისგან გამოირჩევა ძლიერი შინაგანი რიტმულობით, რაც 

აძლიერებს ემოციურ მუხტს. როგორც აკაკი გაწერელია 
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მიუთითებს, „პროზაულ ჟანრებში არსებითია შინაარსი, 

ცალკეული რიტმული ელემენტები კი (და არა რიტმი, როგორც 

მკაფიოდ ჩამოყალიბებული სისტემა) სავსებით ემორჩილებიან 

ნაწარმოების სიუჟეტურ ქსოვილს, ხაზს უსვამენ ან ზოგჯერ კიდეც 

აფერხებენ მას. ლექსში სრულიად საწინააღმდეგო მოვლენასთან 

გვაქვს საქმე: აქ რიტმია დომინიური ფაქტორი და ლექსის 

შინაარსობლივი (სემანტიკური) მხარე მჭიდროდაა 

დაკავშირებული ნაწარმოების ბგერითი ელემენტების (მეტრი, 

რიტმი, რითმა, ინტონაცია...) სისტემასთან; სიტყვიერი მასალა 

ლექსში მთლიანად გარიტმულია; რიტმი ნეიტრალური 

რეკვიზიტი როდია ლექსში, პირიქით, სიტყვა მის ზეგავლენასაა 

დაქვემდებარებული და ამ გარემოებითაა გამოწვეული, კერძოდ, 

მახვილის სხვადასხვა დანიშნულებაც ლექსსა და პროზაში―. 

ლექსში გარკვეული საზომი (მეტრი) უკვე წინასწარ ზღუდავს 

სიტყვიერი ერთეულების თავისუფალ დინებას, ამიტომაც პროზა 

არასოდეს არ იქცევა ლექსად, რაგინდ ზედმიწევნით არ 

მოწესრიგდეს იგი ფონიკურად: საზომის, ვითარცა სავალდებულო 

ნორმის, ხშირი განმეორება პროზაში შეუძლებელია. არც 

„მეტრული იმპულსი― არის ისე საგრძნობი ე.წ. „რიტმულ 

პროზაში―, როგორც თვით „თავისუფალ ლექსში―, რომელიც 

თითქოს უფრო ნაკლებ შეიცავს რიტმს, ვიდრე მეტრული პროზა 

თავისი მოჩვენებითი რიტმულობით― [4, 36-37]. 

დასკვნა 

ასეთია ლექსისა და პროზის, უფრო კონკრეტულად, ლექსისა 

და რიტმული პროზის მსგავსებისა და განსხვავების ძირითადი 

ნიშნები. გარდა ამისა, ყოველი ჟანრის წარმოშობა 

დაკავშირებულია გარკვეულ მიზეზებთან, გარკვეულ ისტორიულ 

მოთხოვნილებასთან. ამასთან, წარმოშობის შემდეგ, მის 

განვითარებას, როგორც საყოველთაოდაა აღიარებული, 

გარკვეული დისპროპორცია ახასიათებს, „ეპოქისეული 

საზოგადოებრივ-ეროვნული ვითარების სხვადასხვაობის 

შესაბამისად―· ხდება, როცა ერთ-ერთი ჟანრია წამყვანი, სხვები ან 

მეორეხარისხოვან ადგილს იკავებენ ანდა, საერთოდ, არ ჩანან 

ლიტერატურული ცხოვრების ასპარეზზე. ამიტომაა, რომ, ერთი 

მხრივ, ვხედავთ სხვადასხვა ქვეყნებში ერთსა და იმავე ეპოქაში თუ 

როგორ ვითარდება ერთი ან რამდენიმე ჟანრი, ხოლო, მეორე 

მხრივ, თვით ცალკეული ქვეყნის შიგნით, სხვადასხვა ეპოქაში, 
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როგორ მიმდინარეობს ჟანრთა ურთიერთმონაცვლეობა. ამის 

საილუსტრაციოდ მრავალი მაგალითი არსებობს ყოველი ერის 

მწერლობაში.  
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Ketevan Gafrindashvili 

Talking about the literary genre 
 

Summary 
 

During the classification of literary genres and genres, not only those 

who consider genres and genres as established once and for all, unchanging 

literary categories and completely exclude the process of their historical 

development are mistaken, but also those who think that in every era there 

is such a change of these forms, when they are completely rejected The 

genetic connection of the modern species of the genre to its basis. Many 

important points have been made recently about genres, where the classical 

theory derived from the teachings of Aristotle and Horace has been severely 

criticized. But even these opinions are controversial. "Of course, a literary 

genus or genre cannot be considered a solid, once-and-for-all form, but it is 

also not correct to take them to their roots and consider them in isolation 

from other types. In this way, of course, an objective criterion cannot be 

established. No, and, as it was said, in this ocean of definitions, it is very 

difficult to find a correct definition, without which it is impossible to make 

a serious judgment-evaluation of this or that work. 
 

Keywords: definition, transformation, composition, monumental, 

disproportion. 
 

Reviewer: Associate Professor Lia Katamadze, Georgian Technical 
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Кетеван Гаприндашвили 

Говоря о литературном жанре 

 

Резюме 
 

При классификации литературных родов и жанров ошибаются не 

только те, кто считает жанры и жанры установленными раз и навсегда, 

неизменными литературными категориями и полностью исключают 

процесс их исторического развития, но и те, кто думает, что в каждую 

эпоху есть такая смена этих форм, когда они полностью отвергают 

генетическую связь современного вида жанра с его основой. В 

последнее время было сделано много важных замечаний о жанрах, где 

классическая теория, основанная на учениях Аристотеля и Горация, 

подверглась резкой критике. Но даже эти мнения противоречивы. 

„Конечно, литературный род или жанр нельзя считать твердой, раз и 

навсегда формой, но и брать их в свои корни и рассматривать в отрыве 

от других видов тоже не правильно. Таким образом, конечно, нельзя 

установить объективный критерий. Нет, и, как было сказано, в этом 

океане определений очень трудно найти правильное определение, без 

которого невозможно серьезное суждение-оценка того или иного 

произведения―. 
 

Ключевые слова: дефиниция, трансформация, композиция, 

монументальность, диспропорция. 
 

Рецензент: Ассоциированный Профессор Лия Катамадзе, Грузинский 

Технический Университет. 
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გიორგი ჯავახიშვილი 

ინტერნეტ რეკლამა და მისი უპირატესობები 
 

       ნაშრომში განხილულია ინტერნეტ რეკლამა და ის გავლენა, 
რისი მოხდენაც მას საზოგადოების ფართო მასაზე შეუძლია. 
თავისმხრივ, რეკლამის დანიშნულებაც სწორედ ეს არის, რომ 
ზემოქმედება მოახდინოს საზოგადოებაზე და დაარწმუნოს იგი ამა 
თუ იმ პროდუქტის შეძენაში.  
      ბოლო წლებში მომხდარი ციფრული რევოლუციის ფონზე, 
ინტერნეტ რეკლამამ განსაკუთრებით ინტენსიური ხასიათი 
შეიძინა. გამომდინარე იქიდან, რომ თანამედროვე ადამიანისთვის 
ინტერნეტი და სოციალური ქსელები, შეიძლება ითქვას, მეორე 
სამყაროა, რეკლამის ინტერნეტში გავრცელებაც უფრო ეფექტურია, 
რადგან იგი ვრცელდება უფრო ფართო აუდიტორიაზე, მსოფლიოს 
ნებისმიერ წერტილში. გარდა ამისა, ინტერნეტ რეკლამის მრავალ 
უპირატესობათაგან ერთ - ერთი არის ის, რომ ამა თუ იმ კომპანიას 
შეუძლია, განსაზღვროს რეკლამირებისთვის სამიზნე აუდიტორია 
და მოარგოს სარეკლამო გზავნილი ისე, რომ იგი სპეციალურად 
მისი ბიზნესისთვის იყოს შექმნილი. ეს ყველაფერი კი საბოლოოდ, 
გვთავაზობს ონლაინ რეკლამის ოპტიმიზირებულ ვარიანტს, რაც 
ბევრად ამარტივებს კომუნიკაციას ბიზნეს სექტორსა და 
მომხმარებელს შორის.  
      ამ ყველაფერთან ერთად, ონლიანნ რეკლამის ყველაზე 
მნიშნელოვანი მახასიათებელი გახლავთ ის, რომ შესაძლებელია 
მისი მუდმივი მონიტორინგი და კონტროლი. ინტერნეტი იძლევა 
იმის საშუალებას, რომ განაახლო ან ჩაასწორო უკვე ჩაშვებული 
რეკლამა, რისი საჭიროებაც დგება მას შემდეგ, რაც კომპანია 
აღმოაჩენს, რომ ამა თუ იმ რეკლამას არ აქვს მაღალი რეიტინგი. 
შესაბამისად, ინტერნეტი იძლევა რეკლამის რეიტინგის 
განსაზღვრის საშუალებასაც მასზედ, რომ შესაძლებელია 
რეკლამის ნახვების რაოდენობისა და გამოხმაურებების შესახებ 
ინფორმაციის მიღება, რის შედეგადაც ხდება იმის დადგენა, თუ 
რომელი რეკლამა არის შედეგის მომტანი და რომელი - არ.  
ამრიგად, ინტერნეტ რეკლამა ხდება ბევრად უფრო შედეგიანი, 
ვიდრე სამყაროში იქამდე არსებული სხვა სარეკლამო 
საშუალებები, როგორებიცაა, ტელევიზია, პრესა და ა.შ. მის 
შედეგიანობას, პირველ რიგში, განაპირობებს ის ფაქტი, რომ 
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ინტერნეტ რეკლამის საშუალებით, მიზნობრივი 
აუდიტორიისთვის ინფორმაციის მიწოდება ხდება ბევრად უფრო 
სწრაფად.  
     უნდა აღინიშნოს ის ფინანსური სარგებელიც, რომელიც თან 
ახლავს ინტერნეტ რეკლამას, რაც განპირობებულია იმით, რომ 
თავად ონლაინ რეკლამა აკონტროლებს ინტერნეტში რეკლამის 
განთავსების ხარჯებს.  

 

 საკვანძო სიტყვები: სოციალური მედია, ინტერნეტ 
რეკლამირება, სოციალური ზეგავლენა, სამიზნე აუდიტორია. 
          

  შესავალი  

      რეკლამის ცნება საკმაოდ მრავალფეროვანია და გააჩნია 

მრავალსაუკუნოვანი ისტორიული ფონი. ჯერ კიდევ უძველესი 

დროიდან, ადამიანები რეკლამირებას უწევდნენ თავიანთ 

პროდუქციას, რათა მოეხდინათ მისით სხვა  ადამიანების 

დაინტერესება. თავდაპირველად, ადამიანები ეწეოდნენ 

ზეპირსიტყვიერ რეკლამირებას, შემდგომ რეკლამამ მიიღო 

წერილობითი ხასიათი, ხოლო ბეჭდური თუ ციფრული 

ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, რეკლამა უფრო და 

უფრო მასობრივი გახდა და მსოფლიო გლობალიზაციის ერთ - 

ერთ უმთავრეს მახასიათებლად დამკვიდრდა.  

      თავად რეკლამა ნებისმიერი ფორმითა და საშუალებით, 

ინფორმაციის გავრცელებას მოიაზრებს, რომელიც მიმართულია 

საზოგადოების ფართო მასებისკენ, მათი ინტერესის მოპოვების 

მიზნით. „ინტერნეტ რეკლამა განიხილება, როგორც 

აუდიტორიაზე ზემოქმედების, კომუნიკაციისა და ინფორმირების 

ყველაზე ეფექტური საშუალება― (თოდუა და აბულაძე 2011) 

        ბოლო პერიოდში ციფრული ტექნოლოგიების მასობრივ 

განვითარებასთან ერთად, კაცობრიობამ შენიშნა, რომ 

ზემოხსენებული მიზნის მისაღწევად, ინტერნეტ რეკლამა ყველაზე 

სტრატეგიული და ეფექტური საშუალება იქნებოდა. სიმარტივე, 

დახვეწილი ვიზუალური მხარე და შესაძლებლობა, რომ კომპანიას 

ღიად გაუზიარო შენი დამოკიდებულება მისი პროდუქციის 

მიმართ, ინტერნეტ რეკლამას ხდის უფრო და უფრო მიმზიდველს 

მომხმარებლისთვის. თავისმხრივ, ეს ყველაფერი კომპანიებს 

აძლევს საშუალებას, რომ მაქსიმალურად მოერგონ 
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მომხმარებელთა სურვილებს და თავიანთი პროდუქცია დახვეწონ 

მომხმარებელთა ინტერესების შესაბამისად. 

      ამრიგად, ინტენსიური  კომუნიკაცია, რომელიც კომპანიასა და 

მომხმარებელს შორის დგება და რომელიც აუცილებელია 

ხსენებული ორივე მხარის საჭიროებების დაკმაყოფილებისთვის, 

მიიღწევა ინტერნეტ რეკლამირების საშუალებით, რაც სხვა 

ყველაფერთან ერთად, ბიზნესისთვის ფინანსური სარგებლის 

მომტანიცაა. 

       ძირითადი ნაწილი  

      ზემოთ წამოჭრილ იქნა მრავალი საკითხი, რომელიც ინტერნეტ 

რეკლამირებას ახლავს თან. შევეცდებით, საფუძვლიანად 

მიმოვიხილოთ ის თითოეული კომპონენტი, რომელიც ინტერნეტ 

რეკლამირებას აქცევს ასე სარგებლიან მოვლენას მსოფლიო ბიზნეს 

და არა მარტო ბიზნეს სექტორისთვის.  

       კითხვაზე თუ რატომაა საჭირო რეკლამის ინტერნეტში 

განთავსება, პასუხი იქნებოდა ის, რომ დღევანდელ სამყაროში, 

შეიძლება ითქვას, არ არსებობს არც მცირე და არც დიდი ბიზნესი, 

რომელსაც რაიმე სახით მაინც, არ სჭირდება ინტერნეტი. 

შესაბამისად, ნებისმიერი ტიპის ბიზნეს სუბიექტი მინიმალური 

დოზით მაინც არის წარმოდგენილი სოციალურ სივრცეში, რაც 

შეიძლება გამოიხატოს მაგალითად, „ვებ - საიტით―, სტატიით  და 

სხვა. გარდა ამისა, სოციალურ ქსელებში თითოეულ მათგანს 

გააჩნია საკუთარი ანგარიში, რისი მეშვეობითაც ისინი 

პროდუქციას აცნობენ მომხმარებელს და ამყარებენ მათთან 

კომუნიკაციას. ამრიგად, დღესდღეობით, თითქმის 

წარმოუდგენელია კომპანია, რომელიც რაიმე სახით მაინც, არ 

იძებნება ინტერნეტ სივრცეში, რადგან სხვა შემთხვევაში, ისინი 

ვერ აუწყობენ ფეხს თანამედროვე ციფრულ ტენდენციებს, რაშიც 

ასეა ჩართული საზოგადოების უდიდესი ნაწილი, რომელთა 

შემადგენლობაშიც ამა თუ იმ კომპანიის პოტენციური 

მომხმარებლების რიცხვი საკმაოდ სოლიდურია.  

      თავად კომპანიებისთვის ინტერნეტ რეკლამირების 

მიმზიდველობასაც თავისი ლოგიკური მიზეზები გააჩნია. 

უპირველეს ყოვლისა, ის ფაქტი, რომ კომპანიას შეუძლია სრულად 

აკონტროლოს სარეკლამო აუდიტორია და გამოყოს მის 

ინტერესებში შემავალი მიზნობრივი ჯგუფები, ბიზნეს სექტორში 

ინტერნეტ რეკლამირების პოპულარობის ერთ - ერთი 
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უმნიშვნელოვანესი განმაპირობებელი ფაქტორი გახლავთ. გარდა 

ამისა, ინტერნეტ რეკლამა იძლევა თითქმის ამოუწურავ 

შესაძლებლობას იმისა, რომ კომპანიამ მაქსიმალური 

ეფექტურობით მიაწოდოს ხმა მომხმარებელს და ამ 

ყველფრისთვის გადაიხადოს იმაზე ბევრად ნაკლები, ვიდრე 

მოუწევდა ტელევიზიისთვის, პრესისთვის და სხვა მედია 

საშუალებებისთვის.  

      მიუხედავად იმისა, რომ ინტერნეტ რეკლამა ერთი შეხედვით, 

საკმაოდ მარტივი და ეფექტური გზაა მომხმარებლის მოსაზიდად, 

აუცილებელია აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ კრეატიულობის, 

პროფესიონალიზმისა და კომპეტენციის გარეშე, ინტერნეტ 

რეკლამაც გახლავთ არაეფექტური. იმისთვის, რომ ინტერნეტ 

რეკლამირების გზით კომპანიამ მიაღწიოს დასახულ მიზანს, 

აუცილებელია „ვებ - საიტისა― თუ „ბლოგის― ეფექტურობა, რაც 

კომპანიას უქმნის აქტიურ სოციალურ მედიას, რომლის გარეშეც 

ინტერნეტ სივრცეში წარმატების მიღწევა რთული და 

შეუძლებელიც კია.  

      ინტერნეტ რეკლამირების კიდევ ერთი მნიშვნელვანი 

უპირატესობა გახლავთ მისი მუდმივი ხელმისაწვდომობა, რაშიც 

იგულისხმება კომპანიის შესაძლებლობა, რომ ყოველდღიურად, 

მთელი წლის განმავლობაში მოახდინოს ინტერნეტ სივრცეში 

რეკლამის ჩაშვება. გარდა ამისა, კომპანიას შეუძლია გამოყოს 

მიზნობრივი ჯგუფები არა მხოლოდ მათი ინტერესების 

მიხედვით, არამედ - სქესის, ასაკისა  თუ სხვა კრიტერიუმების 

გათვალისწინებითაც. ამრიგად, ინტერნეტ რეკლამირება 

დღითიდღე ხდება ყველაზე ეფექტური, მოქნილი და სხვადასხვა 

აუდიტორიის ინტერესებზე მორგებული საშუალება მათ შორის, 

რასაც აქამდე სამყაროში უარსებია. სწორედ აღნიშნულის გამოა, 

რომ ინტერნეტ რეკლამირების მსოფლიო ბაზარი დანახარჯებით 

აჭარბებს სატელევიზიო რეკლამირების დანახარჯებსაც კი. (iris.ge 

2017)  

      ინტერნეტ რეკლამირების მოხმარების გაზრდილი არეალიდან 

გამომდინარე, დროთა განმავლობაში ჩამოყალიბდა მისი 

სხვადასხვა სახეობა, რომელიც დღესდღობიითაც სარგებლობს 

მაღალი პოპულარობითა და ინტერესით. მათ შორის ერთ - ერთი 

ყველაზე გავრცელებული სახეობა გახლავთ საძიებო სისტემებში 

ჩაშვებული რეკლამები, რომელთა სტრუქტურა მოწყობილია ისე, 
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რომ შესაბამისი სიტყვების მოძიებისას, მომხმარებელი პირველი 

ნახავს ამა თუ იმ კომპანიის დარეკლამებულ „ვებ - საიტს―. 

ინტერნეტ რეკლამირების აღნიშნული ხერხი მომხმარებელს 

აძლევს საშუალებას, რომ თვითონ აღმოაჩინონ ესა თუ ის 

კომპანია, რომელიც კონკრეტულ მომენტში, შესაძლოა, შეესაბამება 

მათ ინტერესებს. 

      ინტერნეტ რეკლამირების შემდეგი ხერხი გახლავთ სოციალურ 

მედიაში რეკლამირება, რომელიც მოიაზრებს რეკლამების 

განთავსებას ისეთ სოციალურ ქსელებში, როგორებიცაა „Facebook‖, 

―Instagram‖, ―Twitter‖ და სხვა. აღნიშნული ტიპის ინტერნეტ 

რეკლამირება დღეს დღეობით, ალბათ, რეკლამის გაკეთების 

ყველაზე გავრცელებული ხერხია, რომლის ყველაზე დიდი 

უპირატესობა გახლავთ გამარტივებული საკომუნიკაციო სისტემა 

მომხმარებელსა და კომპანიებს შორის.  

      ინტერნეტ რეკლამირების ერთ - ერთი უძველესი ხერხია 

ციფრული ბანერები, რომელიც გულისხმობს ბანერების 

განთავსებას სხვადასხვა საძიებო სისტემებში, „ვებ - საიტებზე― და 

ა.შ. ინტერნეტ რეკლამირების აღნიშნული ხერხი განსაკუთრებულ 

ყურადღებას საჭიროებს ვიზუალური ეფექტის მხრივ, რადგან 

მომხმარებლის ყურადღების მიქცევის ერთ - ერთი ყველაზე 

ეფექტური გზა, სწორედ სარეკლამო პროდუქციის კრეატიული 

ვიზუალიზაციაა.  

      ამ ყველაფერთან ერთად, არსებობს ინტერნეტ რეკლამირების 

ისეთი ხერხებიც, როგორებიცაა რეკლამის განთავსება რომელიმე 

პოპულარულ „ბლოგზე―, რაც მოიცავს ამა თუ იმ ბლოგერის მიერ, 

საიტზე განთავსებულ კრეატიულ სტატიას, რომელიც შეიცავს ამა 

თუ იმ ბრენდის ან პროდუქციის ფარულ რეკლამას. აქვე უნდა 

აღინიშნოს ―SMS―  და E-mail რეკლამირება, რომლებიც 

მომხმარებლამდე საკუთარი რეკლამის მიწოდების ერთ - ერთ 

ყველაზე ეფექტურ გზად გვევლინება.  

      იმისათვის რომ ინტერნეტ რეკლამირება იყოს ეფექტური, 

საჭიროა კომპანიამ გაითვალისწინოს რამდენიმე მნიშვნელოვანი 

ელემენტი, რომლის გარეშეც რეკლამა ინტერნეტ სივრცეში ვერ 

მიაღწევს წარმატებას. ამ მხრივ, პირველი, რაც კომპანიამ უნდა 

გააკეთოს გახლავთ, ეფექტური „ვებ - საიტის― შექმნა, რომელიც 

უნდა ხასიათდებოდეს სიმარტივითა და თემატურობით. საიტზე 

მომხმარებელს არ უნდა გაუჭირდეს ნავიგაცია და მისთვის 
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მარტივი უნდა იყოს საჭირო ინფორმაციის მიღება, ზედმეტი, 

გადამისამართებების გარეშე. კომპანია ასევე, ვალდებულია, 

შეისწავლოს მის მიერვე დახარისხებული მიზნობრივი ჯგუფები 

და შექმნას ისეთი პროდუქცია, რომელიც მაქსიმალურად იქნება 

მორგებული აღნიშნული ჯგუფების სურვილებსა და 

საჭიროებებზე. ამ გზით მარტივადაა შესაძლებელი სხვა 

კომპანიებისთვის ჯანსაღი კონკურენციის გაწევა და ბაზარზე 

თავის საფუძვლიანად დამკვიდრება. 

     კომპანიამ ასევე, უნდა მოახდინოს ინტერნეტ რეკლამირების 

სახეობის არჩევაც იმის მიხედვით, თუ მომხმარებელთა რა 

სეგმენტთან უწევს მას საქმის დაჭერა და რეკლამის ფორმატი და 

შინაარსიც, სწორედ ამ ყოველივეს გათვალისწინებით დაგეგმოს. 

როგორც არაერთხელ იქნა აღნიშნული, ინტერნეტ რეკლამირების 

წარმატებისთვის, აუცილებელია კრეატიული და საინტერესო 

ვიზუალური მხარე, რასაც ალბათ, ყველაზე დიდი ყურადღება 

ეთმობა სოციალურ სივრცეში. აუცილებლად 

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ სარეკლამო ინფორმაცია 

მომხმარებლამდე უნდა მივიდეს ზუსტად და გასაგებად. ტექსტი 

უნდა იყოს გრამატიკულად და ლექსიკურად გამართული, რათა 

მომხმარებელზე პირველივე შთაბეჭდილება იყოს 

დასამახსოვრებელი.  

       ყოველივე ზემოთ განხილული ემსახურება, რა თქმა უნდა, 

ერთადერთ მიზანს, რომ კომპანიამ რეკლამის გზით შეძლოს და 

საკუთარი პროდუქციით დააინტერესოს რაც შეიძლება მეტი 

ადამიანი, რომლებიც კომპანიებისთვის წარმოადგენენ 

პოტენციური მომხმარებლების კატეგორიას. ამა თუ იმ კომპანიის 

ეფექტური და აქტიური სოციალური მედია თავისთავად 

განაპირობებს ეგრეთ წოდებული „ტრაფიკის― გაზრდას „ვებ - 

გვერდზე―, რაც გულისხმობს „ვებ - გვერდზე― შემომსვლელთა 

რაოდენობის ზრდას. გამომდინარე იქიდან, რომ „ვებ - გვერდი― 

კომპანიის ერთგვარი სახე და წარმომადგენელია, აუცილებელია, 

რომ მასზე ვიზიტის შემდგომ მომხმარებელს არ დარჩეს 

უკმაყოფილო დამოკიდებულება, რადგან ეს ავტომატურად 

აისახება კომპანიის პრესტიჟზე. თუ კი, ინტერნეტ რეკლამა იქნება 

სწორად დაგეგმილი, როგორც ვიზუალური კუთხით, ისე 

თემატური თვალსაზირსით, ვიზიტორთა რაოდენობა კომპანიის 

საიტზე თავისთავად გაიზრდება, რაც უკვე გახლავთ წინაპირობა 
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იმისა, რომ ბრენდი გახდება უფრო ცნობადი, გაიზრდება 

მომხმარებელთა რაოდენობა და შესაბამისად, გაიზრდება 

კომპანიის ფინანსური სარგებელი.  

       ამრიგად, ინტერნეტ რეკლამირება იძლევა იმის საშუალებას, 

რომ კომპანიას ჰქონდეს ზუსტი მონაცემები რეკლამის მნახველთა 

შესახებ ისევე, როგორც იმასთან დაკავშირებით, თუ რა 

დამოკიდებულება აღძრა ამა თუ იმ რეკლამამ სხვადასხვა 

მიზნობრივ ჯგუფში. შესაბამისად, კომპანიისთვის შესაძლებელი 

ხდება კონკრეტული რეკლამის ეფექტიანობისა თუ 

არაეფექტიანობის დადგენა. გარდა ამისა, ინტერნეტ რეკლამირება 

იძლევა საშუალებას, რომ კომპანიამ საკუთარი ბრენდი 

წარმოაჩინოს კრეატიულად და საინტერესოდ ისე, რომ თან 

განსაზღვროს იმ მომხმარებელთა სეგმენტაცია, რომლისთვისაც ესა 

თუ ის რეკლამაა გამიზნული. ინტერნეტ რეკლამირების 

უპირატესობათაგან,  კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს მისი დაბალ 

- ბიუჯეტურობა, რაც კომპანიას აძლევს შესაძლებლობას, რომ 

ხარისხიანი, ეფექტური და საკუთარ ინტერესებზე მორგებული 

რეკლამა თავისივე ბრენდს გაუკეთოს ინტერნეტში იმაზე ბევრად 

დაბალ ფასად, ვიდრე ეს შესაძლებელი იყო ტელევიზიაში, 

პრესაში, რადიოში თუ სხვა მედია საშუალებებში.  

       დასკვნა  

      ყოველივე ზემოთ განხილულიდან გამომდინარე, შეგვიძლია 

დავასკვნათ, რომ ინტერნეტ რეკლამირება თანამედროვე ბიზნეს 

სამყაროს განუყოფელი ნაწილი გახლავთ. იგი იძლევა მრავალ 

შესაძლებლობას საიმისოდ, რომ კომპანიამ საკუთარი ბრენდი 

წარმოაჩინოს უფრო დახვეწილად, მიმზიდველად და 

საინტერესოდ მომხმარებელთათვის და ამასთან ერთად, თავად 

განსაზღვროს მიზნობრივი ჯგუფები, რომლებისთვისაც 

განკკუთვნილი იქნება ესა თუ ის რეკლამა.  

     ამ ყველაფრის გარდა, ინტერნეტ რეკლამირება კომპანიებს 

აძლევს რეკლამის მუდმივი მონიტორინგისა და კონტროლის 

შესაძლებლობას, რის საფუძველზეც თვალსაჩინო ხდება 

კონკრეტული რეკლამის დადებითი თუ უარყოფითი მხარეები. 

ამასთან, ინტერნეტ რეკლამირება თანამედროვესთან და 

ეფექტურთან  ერთად, წარმოადგენს საკმაოდ ბიუჯეტურ გზას 

საიმისოდ, რომ კომპანიამ მოახდინოს უფრო და უფრო მეტი 

მომხმარებლის დაინტერესება საკუთარი პროდუქციით.  
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Giorgi Javakhishvili 

Internet Advertising and its Adventages 
 

Summary 
 

 The paper discusses Internet advertising and the impact it can have 

on the general public. On the other hand, the purpose of advertising is to 

influence the public and convince them to buy this or that product. 

      Against the backdrop of the digital revolution that took place in 

recent years, Internet advertising has acquired a particularly intense 

character. Due to the fact that for a modern person, the Internet and 

social networks are, one might say, another world, the distribution of 

advertising on the Internet is also more effective, because it extends to a 

wider audience, anywhere in the world. In addition, one of the many 

advantages of Internet advertising is that a company can define the 

target audience for advertising and tailor the advertising message so that 

it is specifically designed for its business. All this ultimately offers an 

optimized option for online advertising, which greatly simplifies 

communication between the business sector and consumers. 

      Along with all this, the most important feature of online advertising 

is that it can be constantly monitored and controlled. The Internet 

makes it possible to update or correct an ad that has already run, which 

is necessary after a company discovers that an ad does not have a high 

rating. Accordingly, the Internet allows determining the rating of the ad 

because it is possible to obtain information about the number of views 

and responses to the ad, as a result of which it is determined which ad is 

effective and which is not. Thus, Internet advertising becomes much 

more effective than other advertising media in the world, such as 

television, press, etc. Its effectiveness is primarily determined by the fact 
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that through Internet advertising, information is provided to the target 

audience much faster. 

     The financial benefits associated with Internet advertising should also 

be noted, which is due to the fact that online advertising itself controls 

the costs of placing an advertisement on the Internet. 
 

Keywords: Internet advertising, social impact, target groups, social media.  
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Георгий Джавахишвили 

Интернет-реклама и ее преимущества 
 

Резюме 
 

В статье обсуждается интернет-реклама и влияние, которое она 

может оказать на широкую публику. С другой стороны, цель 

рекламы – воздействовать на публику и убеждать ее купить тот или 

иной товар. 

На фоне цифровой революции, произошедшей в последние годы, 

интернет-реклама приобрела особенно интенсивный характер. В 

связи с тем, что для современного человека Интернет и социальные 

сети являются, можно сказать, другим миром, распространение 

рекламы в Интернете также является более эффективным, поскольку 

распространяется на более широкую аудиторию, в любой точке 

мира. Кроме того, одним из многих преимуществ интернет-рекламы 

является то, что компания может определить целевую аудиторию 

для рекламы и адаптировать рекламное сообщение таким образом, 

чтобы оно было специально разработано для ее бизнеса. Все это в 

конечном итоге предлагает оптимизированный вариант интернет-

рекламы, который значительно упрощает коммуникацию между 

бизнес-сектором и потребителями. 

Наряду со всем этим важнейшей особенностью интернет-

рекламы является то, что ее можно постоянно отслеживать и 

контролировать. Интернет дает возможность обновить или 

исправить уже запущенную рекламу, что необходимо после того, как 

компания обнаружит, что реклама не имеет высокого рейтинга. 

Соответственно, Интернет позволяет определить рейтинг рекламы, 

поскольку можно получить информацию о количестве просмотров и 
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откликов на рекламу, в результате чего определяется, какая реклама 

эффективна, а какая нет. Таким образом, интернет-реклама 

становится намного эффективнее других рекламных носителей 

мира, таких как телевидение, пресса и т.д. Его эффективность в 

первую очередь определяется тем, что посредством интернет-

рекламы информация доносится до целевой аудитории гораздо 

быстрее. 

Следует отметить и финансовую выгоду, связанную с интернет-

рекламой, которая связана с тем, что интернет-реклама сама 

контролирует расходы на размещение рекламы в сети Интернет. 
 
Ключевые слова: социальные медиа, интернет-реклама, социальное 

влияние, целевая аудитория. 
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თეონა თაბაგარი 

სტრატეგიული კომუნიკაციების წარმართვის დროს, სოციალური 

კორპორაციული პასუხისმგებლობის(CSR) პროექტების როლი 

მომხმარებლის განწყობებისა და ქცევის ფორმირებაში 
 

ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა ანუ 
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა(CSR) 
შედარებით ახალ და ძალიან სწრაფად მზარდ ტენდენციას 
წარმოადგენს დღევანდელ მსოფლიოში. მისი მნიშვნელობის 
უპრეცედენტო ზრდა 1990- იანი წლების შემდეგ, სამყაროში 
მომხდარმა პოლიტიკურმა და სოციალურმა ცვლილებებმა 
გამოიწვია.  (De Bakker, F. G., Groenewegen, P., & Den Hond, F. 
(2005). 

დღევანდელ მსოფლიოში, ბიზნესის  სოციალური 
პასუხისმგებლობის კონცეფცია ეფუძნება ზოგად მოსაზრებას, 
რომელსაც სულ უფრო მეტი მხარდამჭერი ჰყავს. ამ 
მოსაზრების თანახმად, თანამედროვე კომპანიებს აქვთ 
საზოგადოების წინაშე გარკვეული პასუხისმგებლობა, 
რომელიც სცდება კომპანიის ვალდებულებებს, 
მფლობელებისა და ინვესტორების კომერციულ ინტერესებს. 
(Snider, J., Hill, R. P., & Martin, D. (2003) 

―ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა ეს არის 
ბიზნესის კეთილი ნება გადაჭრას ის პრობლემები, რომელიც 
პირდაპირ თუ არაპირდაპირ გამოწვეულია ბიზნესის 
საქმიანობით, და გრძნობენ პასუხისმგებლობას 
საზოგადოებრივად საჭირო საკითხებზე‖ – ამერიკელი 
მეცნიერის გორდონ ფიტჩის ეს განმარტება ყველაზე ზუსტად 
ასახავს მის არსს. (Gordon, B., & Doyle, S. (2015) 

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა 
წარმოადგენს ბიზნესის ნებაყოფლობით არჩევანს: იმოქმედოს 
ეთიკურად, გაითვალისწინოს საზოგადოების სხვადასხვა 
ჯგუფების მოლოდინები, დადებითი გავლენა მოახდინოს 
თავის სამუშაო, სოციალურ და ბუნებრი გარემოზე წვლილი 
შეიტანოს სოციალური, ეკონომიკური და ეკოლოგიური 7 
პრობლემების მოგვარებაში. ეს არის კომპანიის კეთილი ნების 
საფუძველზე აღებული პასუხისმგებლობა და არა 
სახელმწიფოს სამართლებრივი მექანიზმებით დაკისრებული 
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ვალდებულება. შესაბამისად, ამ კონცეფციის სიძლიერე, მისი 
მორალური ღირებულებისი გარდა, მდგომარეობს 
მრავალფეროვან და გრძელვადიან სარგებელში, რომელიც 
სოციალური პასუხისმგებლობის დანერგვას მოაქვს ყველა 
დაინტერესებული მხარისათვის. (ხოფერია გვ.9-10) 

სტატიაში წარმოდგენილია აღნიშნული საკითხისადმი 
მიძღვნილი უცხოური ლიტერატურისა და კვლევის მიმოხილვა, 
რომელმაც აჩვენა სხვადასხვა მკვლევარის, მეცნიერის მიერ 
ბრენდის კომუნიკაციის დაგეგმვის დროს CSR მიმართულებები 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და კომპანიებში სოციალური 
პასუხისმგებლობა წარმატებით ინერგება.  თუ ორგანიზაციები, 
წლების წინ CSR-ს ქველმოქმედებად და მოწყვლადი ჯგუფების 
დახმარებად მოიაზრებდნენ, დღეს ცალკე მიმართულებად 
მოიაზრებენ. (Sasse, C. M., & Trahan, R. T. (2007) 

 

საკვანძო სიტყვები: სოციალური პასუხისმგებლობა, 
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა, ბრენდი, 
ორგანიზაციები, სტრატეგიული კომუნიკაცია. 
 

მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში, დიდი დეპრესიის პერიოდში 

განსაკუთრებით გააქტიურდა ბიზნესის სოციალური 

პასუხისმგებლობის საკითხი. საზოგადოება მიიჩნევდა, რომ 

პრობლემებისა და უმუშევრობის გამომწვევი უმთავრესი მიზეზი 

სწორედ მსხვილ ბიზნესმენთა და მონოპოლისტთა 

უპასუხისმგებლო საქმიანობა იყო, რომლებიც მხოლოდ მოგების 

მაქსიმიზაციაზე ზრუნავდნენ და არ ითვალისწინებდნენ 

საზოგადოებისა და გარემოს კანონიერ ინტერესებს. ( Matten, D., & 

Moon, J. (2004) 

ბიზნესის საზოგადოებრივ ინტერესებზე წერს ბრიტანელი 

მკვლევარი კოინგი და ამბობს რომ ბიზნეს მომხმარებელმა 

უკარნახა მომავლის ტენდეციები და ისინი მთელ მსოფლიოში, 

როგორც განვითარებულ ასევე განვითარებად ბაზრებზე, 

უპირატესობას ანიჭებენ იმ კომპანიების მიერ წარმოებულ 

პროდუქტებსა და მომსახურებას, რომლებიც გარდა თავიანთი 

ბიზნესის ძირითადი მიზნებისა აქტიურად ზრუნავენ სოციალურ 

საკითებზე (Koinig, et al. 2018, p.146). 

წამყვანი საერთაშორისო ანალიტიკური კვლევითი კომპანია 

„ნილსენის - 2012 წელს გამოქვეყნებულ ანგარიშში პირველად 
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გამოიკვეთა მსოფლიო მოსახლეობის დაინტერესების მზარდი 

ტენდენცია სოციალურად აქტიური კორპორაციების მიმართ. 

აღნიშნული ანგარიშის მიხედვით, სწორედ მომხმარებლების 

მოთხოვნა არის ძირითადი მოტივაცია კომპანიებისთვის, რაც 

განაპირობებს მათი მხრიდან სოციალური აქტივობის ზრდას 

(Nielsen, 2012).  

სოციალურად აქტიური კომპანიების რიცხვი მზარდია ისეთ 

ევროპულ ქვეყნებშიც, როგორიცაა მაგალითად გერმანია (Heike, L. 

(2012). მომხმარებელთა მზარდი დაინტერესება და პოზიტიური 

დამოკიდებულების ზრდა შეინიშნება განვითარებად ქვეყნებშიც, 

სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე რეპუტაციის კომპანიების 

მიმართ და  მომხმარებლები ყიდვის გადაწყვეტილების მიღებისას 

უპირატესობას ანიჭებენ ორგანიზაციებს, რომლებიც 

ახორციელებინ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის 

აქტივობებს; ასევე მომხარებლებს უყალიბდებათ პოზიტიური 

დამოკიდებულება იმ ორგანიზაციების მიმართ, რომლებიც 

ახორციელებენ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის 

(CSR) აქტივობებს და მზად არიან გადაიხადონ მეტი. (Arli, 

Lasmono, 2010 p.50) 

სოციალური კამპანია-როგორც აქტივობა დღეს, აყვანილია 

მაღალ სტანდარტზე და განიხილება როგორც სოციალური 

კორპორაციული პასუხისმგებლობა(CSR), რომლის   საქმიანობაში 

ჩართვით კომპანიებს შეუძლიათ არა მარტო ხელსაყრელი 

დაინტერესებული მხარეების დამოკიდებულების და 

განწყობისქცევის ცვლილება (მაგ. შეძენა, დასაქმება, კომპანიაში 

ინვესტირება), არამედ გრძელვადიან პერსპექტივაში 

კორპორაციული იმიჯის შექმნა და დაინტერესებულ მხარეთა 

ურთიერთ თანამშრომლობის განმტკიცება. (Du, S., Bhattacharya, C. 

B., & Sen, S. (2010). 

საზღვარგარეთის გამოცდილებისგან განსხვავებით  შედარებით 

ახალი დანერგილია საქართველოში CSR მიმართულება, როგორც 

ბრენდის სტრატეგიული კომუნიკაციის ცალკეული სფერო, რასაც 

საქართველოს მაგალითზე ადასტურებს „ბიზნეს საინფორმაციო 

სააგენტოს― მონაცემთა ბაზაში  2000-მდე იურიდიული პირი, 

რომელთაც აქვთ CSR (კორპორაციული სოციალური 

პასუხისმგებლობის) მიმართულება და აღსანიშნავია, რომ ამ ტიპის 

კომპანიების რაოდენობა დღითიდღე მატულობს. გასულ წელთან 
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შედარებით კომპანიების რიცხვი რომლებიც სოციალური 

პასუხისმგებლობაში ჩართული არიან 40%-ით არის გაზრდილი, 

რაც საკმაოდ დიდი მაჩვენებელი არის წლიური ზრდის კუთხით. 

[https://www.bia.ge/en/Analytics] 
ქართველი კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის 

მკვლევარი იზა გიგაური თავის ნაშრომში „მარკეტინგის 

სოციალური პასუხისმგებლობის ასპექტები საქართველოს 

სამომხმარებლო ბაზარზე― აქცენტს აკეთებს პასუხისმგებლიანი 

ბიზნესისადმი მომხმარებელთა მოლოდინის ზრდაზე და ის 

ამბობს, რომ ორგანიზაციების უმრავლესობას გაცნობიერებული 

აქვს, რომ შესაძლებელია როგორც მომხმარებლის მოთხოვნის 

ცვლილება იწვევს ორგანიზაციის კომუნიკაციის ცვლილებას და 

ინვესტორების დაინტერესება სოციალური კრიტერიურებისადმი 

ავალებს მარკეტინგს გამოვიდეს, ორგანიზაციისა და 

მომხმარებლის ფარგლებიდან. შედეგად, ბიზნესის ქმედებები 

ზემოქმედებენ დაინტერესებული მხარეების მოლოდინებსა და 

განწყყობებზე, ანუ იმ გარემოზე სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ. 

(ი.გიგაური,2010) 

აღსანიშნავია ისიც, რომ ჯერ კიდევ 2015 წელს, გაეროს 193 

ქვეყანა შეთანხმდა მდგრადი განვითარების 17 მიზანზე, რომელიც 

მოიცავს სამ მიმართულებას: ეკონომიკური ზრდა, სოციალური 

ინკლუზია და გარემოს დაცვას. დღეს უკვე ორგანიზაციები 

მაქსიმალურად ცდილობენ მოარგონ ეს მიზნები თავიანთი 

საქმიანობის მიმართულებებს და დაიწყონ ნაბიჯების გადადგმა. 

დასკვნა: 

ამრიგად, კორპორაციული სოციალური პასუხიმგებლობის 

ამერიკელი მკვლევარები ჰორიჯანი და ბრაიანი 2010 წლის 

კვლევის მიხედვით ამტკიცებს, რომ კორპორაციული სოციალური 

პასუხისმგებლობის ტენდენციამ გაზარდა მომხმარებელთა 

ინტერესი როგორც პროდუქტის მოხმარების, შესყიდვის ქცევის 

მიმართ ასევე გაზარდა ინტერესი პროდუქტის მწარმოებელი 

ბრენდის მიმართ, რაც გამოიხატება ბრენდის ეთიკურ ქცევასა და 

საზოგადოებისადმი დამოკიდებულებაში.   

 თანამედროვე ბიზნესში სადაც პროდუქტსა და მომსახურებაზე 

სულ უფრო მზარდი და ცვალებადია მოთხოვნა, გრძელვადიანი, 

სტრატეგიული და მდგრადი წარმატების მისაღწევად 

https://www.bia.ge/en/Analytics


ხელისუფლება და საზოგადოება №4(64) 2022 

 124 

აუცილებელი ხდება არა მხოლოდ მოგებაზე ორიენტაცია და 

ორგანიზაციის მენეჯმენტის ფინანსური ინტერესების 

დაკმაყოფილება, არამედ ბიზნესის პასუხისმგებლობით კეთება, 

ლოიალური მომხმარებლის ყოლა, ეთიკური სტანდარტებით 

მუშაობა, საზოგადოების სოციალური ინტერესების 

გათვალისწინება და ზრუნვა გარემოზე. (Horrigan, Bryan.2010) 

შედეგად, სტრატეგიული კომუნიკაციების წარმართვის დროს, 

მნიშვნელოვანია სოციალური კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის(CSR) პროექტების როლის დადგენა  

მომხარებლის განწყობებისა და ქცევის ფორმირებაში, თუ რა 

ემოციებს, განწყობებს და ქცევის ცვლილებას იწვევს ბრენდის 

მომხმარებელსა და არამომხმარებელში, თუ როგორ, რა 

ხანგრძლივობით/სიხშირით, რა თემებზე აქცენტი  სჭირდება  

მომხმარებელს, რომ გახდეს კონკრეტული ბრენდის ლოიალური 

მომხმარებელი.  
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Teona Tabagari 

The role of corporate social responsibility (CSR) projects in shaping 

consumer attitudes and behavior during strategic communications 
 

Summary 
 

Social responsibility of business or corporate social responsibility 

(CSR) is a relatively new and very fast growing trend in today's 

world. The unprecedented growth of its importance after the 1990s 

was caused by the political and social changes in the world. (De 

Bakker, F. G., Groenewegen, P., & Den Hond, F. (2005). 

In today's world, the concept of social responsibility of business is 

based on a general opinion that has more and more supporters. 

According to this opinion, modern companies have certain 

responsibilities to society that go beyond the company's obligations, 

the commercial interests of owners and investors. (Snider, J., Hill, R. 

P., & Martin, D. (2003) 

"Social responsibility of business is the good will of business to 

solve the problems directly or indirectly caused by business activities, 

and they feel responsible for socially necessary issues" - this 

definition of the American scientist Gordon Fitch most accurately 

reflects its essence. (Gordon, B., & Doyle, S. (2015) 

Corporate social responsibility is a voluntary choice of business: 

to act ethically, to take into account the expectations of different 

groups of society, to have a positive impact on its working, social and 

natural environment, to contribute to solving social, economic and 

environmental 7 problems. This is a responsibility taken on the basis 

of the good will of the company, and not an obligation imposed by the 

legal mechanisms of the state. Therefore, the strength of this concept, 

in addition to its moral value, lies in the diverse and long-term 
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benefits that the introduction of social responsibility brings to all 

stakeholders. (Khoferia p. 9-10) 

The article presents a review of foreign literature and research 

devoted to the mentioned issue, which showed that CSR directions are 

particularly important when planning brand communication by 

various researchers and scientists, and social responsibility is 

successfully implemented in companies. If organizations, years ago, 

thought of CSR as charity and helping vulnerable groups, today they 

think of it as a separate direction. (Sasse, C. M., & Trahan, R. T. 

(2007) 
 

Keywords:Social responsibility, corporate social responsibility, 

brand, organizations, strategic communication.  
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Теона Табагари 

При проведении стратегических коммуникаций роль 

проектов корпоративной социальной ответственности (КСО) 

в формировании потребительских установок и поведения  
 

Резюме 
 

Социальная ответственность бизнеса или корпоративная 

социальная ответственность (КСО) — относительно новое и 

очень быстро развивающееся направление в современном мире. 

Беспрецедентный рост ее значения после 1990-х годов был 

вызван политическими и социальными изменениями в мире. (Де 

Баккер, Ф.Г., Груневеген, П., и Ден Хонд, Ф. (2005). 

В современном мире концепция социальной ответственности 

бизнеса основывается на общем мнении, у которого появляется 

все больше сторонников. Согласно этому мнению, современные 

компании несут определенные обязанности перед обществом, 

выходящие за рамки обязательств компании, коммерческих 

интересов собственников и инвесторов. (Снайдер, Дж., Хилл, Р. 

П., и Мартин, Д. (2003) 

«Социальная ответственность бизнеса — это добрая воля 

бизнеса к решению проблем, прямо или косвенно вызванных 

предпринимательской деятельностью, и они чувствуют себя 

ответственными за общественно необходимые вопросы» — это 

определение американского ученого Гордона Фитча наиболее 

точно отражает его сущность. (Гордон, Б., и Дойл, С. (2015)  
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Корпоративная социальная ответственность – это 

добровольный выбор бизнеса: действовать этично, учитывать 

ожидания различных групп общества, оказывать положительное 

влияние на его рабочую, социальную и природную среду, вносить 

свой вклад в решение социальных, экономических и 

экологических проблем 7 проблемы. Это ответственность, 

принимаемая на основе доброй воли компании, а не 

обязательство, налагаемое правовыми механизмами государства. 

Поэтому сила этой концепции, помимо ее моральной ценности, 

заключается в разнообразных и долгосрочных выгодах, которые 

приносит внедрение социальной ответственности всем 

заинтересованным сторонам. (Хоферия стр. 9-10) 

В статье представлен обзор зарубежной литературы и 

исследований, посвященных указанной проблеме, который 

показал, что направления КСО особенно важны при 

планировании коммуникации бренда различными 

исследователями и учеными, а социальная ответственность 

успешно реализуется в компаниях. Если еще годы назад 

организации думали о КСО как о благотворительности и помощи 

уязвимым группам, то сегодня они рассматривают ее как 

отдельное направление. (Сассе, К.М., и Трахан, Р.Т. (2007) . 
 

Ключевые слова: Социальная ответственность, корпоративная 

социальная ответственность, бренд, организация, стратегические 

коммуникации. 
 

Рецензент: Ассоциированный Профессор Эльдар Пирмисашвили, доктор 

социальных наук Грузинского технического университета. 
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ნატო თოდუა 

მშვიდობიანი პოლიტიკა, დიპლომატია და ქალები 
 

 ქალი, როგორც მშვიდობის მქმნელი, არ არის მხოლოდ 
ხატოვანი გამოთქმა.  სოციალური მეცნიერების გამოკვლებებში 
მხარს უჭერენ ქალს, როგორც შემთანხმებლის როლს, რომელიც 
მიმართულია კონსენსუსისა და კომპრომისის დამყარებისაკენ.  
 საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობის გამო ქართველი 
ქალი საუკუნეების განმავლობაში ასრულებდა მედიატორულ 
ფუნქციებს, სხვადასხვა რელიგიურ, ეროვნულ საზოგადოებებსა 
თუ სახელმწიფოებს შორის. იმის გამო, რომ ქართველი ქალები არ 
იცვლიდნენ რელიგიას და რჩებოდნენ მართმადიდებელი 
ქრისტიანები და ხშირად იყო შემოტევები მუსულმანური 
სამყაროსგან, მათ  უწევდათ შეემუშავებინათ ისეთი ეფექტური და 
რეალურად მოქნილი პოლიტიკური სტრატეგიები, რომლებიც 
მისცემდა მათ საშუალებას მშვიდობიანი თანაარსებობა, 
ურთიერთპატივისცემა და  სიყვარული დაემყარებინათ მათ 
ოჯახებსა და  სხვა ეროვნებისა თუ აღმსარებლობის ადამიანებთან. 
ჩვენ გვაქვს უამრავი მაგალითი ქართველი ქალების 
ჩართულობაზე დიპლომატიური მოლაპარაკებების დროს, 
რომლებმაც დაანახეს მსოფლიოს ქართველი ქალის სიძლიერე.[1]  
 

 საკვანძო სიტყვები: ქალი,კონფლიქტი,  ქალების დიპლომატია, 
აფხაზეთი. 
 

     შესავალი 

       ისტორიას ახსოვს ქალები, რომლებმაც შეცვალეს მსოფლიო  და 

სამყარო გახადეს  უფრო უკეთესი, ვიდრე იყო. 

 ლეგენდები, ზეპირსიტყვიერების ნიმუშები, ქართული და 

უცხოური ისტორიული წყაროები გადმოგვცემენ, რომ 

საქართველოში ქალს განსაკუთრებული ადგილი, ფუნქცია ქონდა,  

განსაკუთრებული იყო ქალისადმი პატივისცემაც. ჭკვიანი და 

სათნო ქალი ამოყვრებდა, ამეგობრებდა და არიგებდა   

გადამტერებულ ადამიანებს, ზოგჯერ სახელმწიფოებსაც, ის იყო 

სიყვარულის, ერთობისა და მეგობრობის სიმბოლო.[2] 

     ქალის მანდილს უდიდესი მნიშვნელობა ქონდა, ალბათ არც 

ერთ ქვეყანაში მსგავსი არ ხდებოდა, რომ ქალი თავისი მანდილის 

ჩაგდებით უსიტყვოდ ორ მოჩხუბარს აჩერებდა, ამით მათ შორის 

მშვიდობას ამყარებდა. 
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ქართველი ქალის მაღალი მდგომარეობა, მისი როლი 

ისტორიაში, საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში, კარგად 

ჩანს  უამრავ ისტორიულ-მხატვრულ ძეგლში, რომლის გვირგვინია  

უკვდავი ,,ვეფხისტყაოსანი’’, ამ გენიალურმა ნაწარმოებმა  სულ 

სხვა თვალით დაანახა პატრიარქალურ სამყაროს ქალის როლი და 

ძალა ქვეყნის მართვის თუ ადამიანური ურთიერთობების 

დარეგულირების საქმეში. საქართველოში თაობები აღიზარდა 

,,ვეფხისტყაოსნის’’ აფორიზმზე, ,,ლეკვი ლომისა სწორია, ძუ იყოს 

თუნდაც ხვადია’’. 

 ქართველ ქალებზე აღფრთოვანებულები წერდნენ:   ესქილე, 

ქსენოფონტე, პტოლომეი,სტრაბონი, ხაკანი, პიეტრო დელა- ვალე, 

ვაგიფი, ვიქტორ ჰიუგო, ალექსანდრე დიუმა, ბარონი ტორნაუ, 

ალ.პუშკინი და სხვები. უდიდესი  იყო  ქალის ინტელექტუალური 

პოტენციალი. ცნობილი იტალიერი მისიონერი  არქანჯელო 

ლამბერტი ნათურქალი საქართველოს მდგომარეობის აღწერისას 

ამბობდა: ,,ქართული წერა კითხვა სულ მოსპობილი იქნებოდა,  

რომ ქალებს არ შეენახათ იგი. თუ ვისმეს  უნდა  წერა კითხვა 

შეისწავლოს, უნდა რომელიმე ქალს მიებაროს. იქ სადაც 

დამპყრობელთა  ძალადობისა და ისლამის გავლენის წყალობით 

ვაჟებში ქრებოდა ქართულის ცოდნა და იფერფლებოდა 

ქართველობის გრძნობაც კი, ეროვნულ  თვითშეგნებას ქართულ 

ენასა და  მწიგნობრობასთან ერთად ინახავდნენ ქალები.’’ 

    ,,თუცა ქალია, ხელმწიფედ მართ ღმრთისგან დანაბადია...’’ესეც 

მე-12 საუკუნის შედევრია, რომელიც  ქართველი  ქალის გონებასა 

და გამჭრიახობაზე  მეტყველებს. 

     ,,ქართლის ცხოვრება’’ გადმოგვცემს, რომ მეფე ფარსმან ქველის 

შვილიშვილის სრულწლოვანებამდე მეფობდა ფარსმანის ცოლი    

ღ ა დ ა ნ ა (ეს ის ფარსმანია,  რომის იმპერია რომ გააოცა თავისი 

ვაჟკაცობით, მშვენიერებით და სიჩაუქით და პატივის ნიშნად 

ძეგლი დაუდგეს რომაელებმა მარსის მოედანზე.) მეუღლის 

გარდაცვალების შემდეგ იბერიას დროებით მართავდა                      

ს ა გ დ უ ხ ტ ი - დედა ვახტანგ გორგასლისა. 

     მსოფლიოში ქართველებმა პირველებმა აიყვანეს  ტახტზე ქალი 

მეფედ, რომელმაც დაიწყო თავისი მოღვაწეობა  დიდებით და 

გამარჯვებებით, აღმშენებლობით და მოღვაწეობით, უძილო 

ღამეებითა და  ლოცვებით. 
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       უკიდეგანოა  ქართველი ქალის დამსახურება და როლი 

საქართველოს საზოგადოებრივ  თუ  პოლიტიკურ ცხოვრებაში. 

ხშირად მათი სახელი, სიბრძნე, კლდემამოსილება იქ ჭრიდა , 

სადაც მამაკაცების შესაძლებლობა უძლური იყო. ქვეყნისთვის 

უმძიმეს წუთებშიც ქართველი დედები, დები, მეუღლეები 

დიპლომატიურ მოღვაწეობასაც ეწეოდნენ, სამტროდ  მოღერებულ 

მახვილს ქარქაშში მიუჩენდნენ ადგილს.   

პირველი დიპლომატი ქალი ეს იყო  1032 წელს  ბაგრატის დედა 

მარიამი, რომელიც ბიზანტიაში გაემგზავრა დიპლომატიური 

მისიით.  

 გონიერი  დიდებული მანდილოსნის  ელჩობამ შედეგი 

გამოიღო-ბერძენთა მეფემ რომანოზმა მარიამს  ყველა სათხოვარი 

აღუსრულა მისცა ერთობისა და სიყვარულის ფიცი, ბაგრატ 

კურაპალატის სახელი უბოძა და   ურთიერთობების შემდგომი 

გამყარების მიზნით ასული ელენეც გამოაყოლა  სარძლოდ. 

 ისტორიამ შემოგვინახა დიდებული დიპლომატი 

ქალბატონების სახელები კრავაი ჯაყელი და  ხვაშაქ ცოქალი. 

სიბრძნით აღმატებულმა თამარმა  სწორი გადაწყვეტილება მიიღო 

როცა  აჯანყებულ თავადებთან ეს ორი ქალბატონი გაგზავნა.  

შედეგმაც არ დააყოვნა და თავადები დაშოშმინდნენ. გონიერმა 

ქალბატონებმა  დაარწმუნეს აჯანყებულები, რომ ქვეყნის შიგნით 

დაპირისპირება მხოლოდ გარეშე მტრის  წისქვილზე ასხამდა 

წყალს. გამჭრიახი მანდილოსნების ღვაწლმა შედეგი გამოიღო, 

ამბოხებულებმა იარაღი დაყარეს, თამარს შენდობა სთხოვეს. 

უცხოურმა წერილობითმა წყაროებმა შემოგვინახეს საოცარი 

ისტორია  ქართველი დიპლომატი ქალისა  რომლის აქტიური 

მონაწილეობით  1612 წელს ოსმალეთსა და ირანს შორის ზავი 

დაიდო, ამ ქალბატონის, ქართველი გულჩარას შესახებ ცნობებს 

გვაწვდიან აღმოსავლელი და  ევროპელი სწავლულები. 

ძალიან დიდია იმ ღირსეული ქალბატონების ჩამონათვალი, 

მათი სახელები ოქროს ასოებით ჩაეწერა  ისტორიაში,რომლებმაც 

ასახელეს  ქვეყანა და ღირსეულად წარმართეს ჩვენი ქვეყნის 

მომავალი. 

საუკუნეების განმავლობაში მიმდინარეობდა ბრძოლა ქალთა 

უფლებების, მათი შესაძლებლობების დასამტკიცებლად და იმ 

სტერეოტიპების დასამსხვრევად, რომელიც მამაკაცს უფრო 

ძლიერად, უფლებამოსილად და უფრო ჭკვიანად მიიჩნევდა. 
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დღევანდელ მეტყველებაში ჯერ კიდევ შემორჩენილია  ისეთი 

სიტყვები, რომლებიც ქალებს მამაკაცებისაგან განასხვავებს, და 

გენდერულ უთანასწორობას უსვამს ხაზს. მაგ.,,სუსტი სქესი’’, 

რათქმაუნდა თუ ფიზიკურ შესაძლებლობებზე გავამახვილებთ 

ყურადღებას, მამაკაცები უფრო ძლიერები არიან. მაგრამ დღეს, 

ინფორმაციულ სამყაროში ძალა მხოლოდ და მხოლოდ 

მეორეხარისხოვანია. ნებისმიერი კონფლიქტის თუ 

დაპირისპირების მოგვარება შესაძლებელია დიპლომატიური 

გზით, სისხლისღვრის გარეშე, რომელშიც როგორც მამაკაცებს, 

ასევე ქალებს თანაბარი როლის შესრულება შეუძლიათ. დღეს 

მესამე ათასწლულში, მსოფლიო საზოგადოება მიდის იმ 

დასკვნამდე, რომ არა ნხოლოდ მამაკაცები, არამედ ქალებიც 

მნიშვნელოვანი  ფიგურები არიან მშვიდობის დამყარებაში. დღეს 

ქალები ასოცირდებიან მშვიდობასთან, ხოლო მათი ცხოვრება  და 

ღირებულებები დაკავშირებულია  სიცოცხლის დაცვასთან, 

დიალოგთან, შერიგებასთან, მოლაპარაკებებთან, კონფლიქტების 

მშვიდობიან მოგვარებასთან.  

,,ჩვენი ცივილიზაცია და  კოსმოსური სისტემა ქალის ტვინზე 

დიდ იმედს ამყარებს, რადგან ქალებს შეუძლიათ რაციონალურად 

აზროვნება და მთელი პასუხისმგებლობით ეკიდებიან რიგ 

საკითხებს, სწორედ ამიტომ ჩვენ გვაქვს უკეთესი მომავლის 

იმედი.’’ეს სიტყვები მამაკაცის ნაფიქრალია, ის ეკუთვნის 

იტალიელ ფილოსოფოსს და ფსიქოლოგს  ა ნ ტ ო ნ ი ო                     

მ ე ნ ე გ ე ტ ი ს, რომელიც სამყაროს სიკეთეებს ქალთა არსებობასა 

და მათ სხარტ აზროვნებას უკავშირებს. ვიღაცას შესაძლოა 

გადაჭარბებულად მოეჩვენოს, ლიდერი ქალის როლი 

თანამედროვე სამყაროში, მაგრამ თუ დავაკვირდებით, ქალს აქვს 

შობის, დამბადებლის ფუნქცია, მასვე უკავშირდება სამყაროს 

შექმნის, მისი გონივრული მართვის შესძლებლობებიც, ქალები 

მართავენ არა მარტო ურთიერთობებს, სიყვარულს, მეგობრობას, 

და იგი ქმნის გონებით, მამაკაცი ქმედებებით. დღეს  მსოფლიოს 

პოლიტიკურ პროცესებში გადამწყვეტ როლს ხშირად სწორედ  

ქალები თამაშობენ. მსოფლიო მოსახლეობის ნახევარი ქალია, 

მიუხედავად იმისა რომ ქვეყნების უმრავლესობა დემოკრატიულია  

ქალთა ჩართულობა მაინც არცთუ მაღალია.ეს ტენდენცია  კიდევ 

უფრო თვალსაჩინო ხდება  მაღალი თანამდებობის შემთხვევაში. 

მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის გენდერული  თანასწორობის 
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ინდექსის მიხედვით,საქართველო ქალების პოლიტიკაში 

მონაწილეობის კუთხით 95-ე ადგილს იკავებს 153 სახელმწიფოს 

შორის. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მაჩვენებელი 

მცირედით აჭარბებს აღმოსავლეთ ევროპისა და  ცენტრალური 

აზიის ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს, იგი მნიშვნელოვნად 

ჩამორჩება მსოფლიოს  საშუალო ქულას.  ქალისა და პოლიტიკის 

ტანდემმა შედგომა დაიწყო მე-20 საუკუნის დასაწყისში, როცა 

ფემინისტებმა მიაღწიეს ქალთა და მამაკაცთა უფლებების 

შეძლებისდაგვარ  გათანაბრებას, თუმცა ამ მოვლენის შემდეგაც 

რამდენიმე ათეული წელი გახდა საჭირო, რომ ქალი ნამდვილად 

და სრულფასოვნად მოსულიყო პოლიტიკაში. პირველი ქალი, 

რომელმაც 1960 წელს პრემიერ მინისტრის  პოსტი დაიკავა იყო 

შრილანკელი სირიმავო  ბანდარანაიკე და მისი მმართველობის 

პერიოდი, მნიშვნელოვანი და თამამი  სოციალ-ეკონომიკური 

რეფორმებით გამორჩეოდა.პირველი პრეზიდენტი ქალი გახდათ 

ესტელა მარტინეს დე პერონი, რომელმაც 1974 წლის არგენტინის  

საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა. მისმა გამარჯვებამ მრავალ 

ქალს აუნთო ,,მწვანე შუქი პოლიტიკაში და დღეს დღეობით 

ქალებს თანამედროვე ქვეყნების სახელმწიფო აპარატებში 10% 

მეტი უჭირავთ.და სწორედ მსოფლიოს იმ წამყვან ქვეყნებს შორის 

ერთ ერთია საქართველო, რომელსაც ყავს გამოცდილი 

დიპლომატი ქალი პრეზიდენტად, სალომე ზურაბიშვილი. 

მაინც რა არის ის მთავარი, რასაც პოლიტიკოსი ქალისგან ელის 

საზოგადოება. პოლიტიკაში ქალთა მოღვაწეობის შესახებ არსებობს 

თეორია, რომლის თანახმად, პოლიტიკაში გამოყოფენ 

განსაკუთრებულ, ქალურ სტილს რომელსაც ადამიანებისა და , 

სოციალური საკითხების მიმართ განსაკუთრებული ყურადღება 

ახასიათებს. იგი მშვიდობის მოყვარეობით გამოირჩევა, ვინაიდან 

ქალები არ არიან მიდრეკილნი ძალის  გამოყენებით, ომებითა და 

კონფლიქტებით გადაჭრან პრობლემები. თუმცა, მიმაჩნია, რომ 

პოლიტიკური მართვის სტილი ადამიანის სქესზე კი არა  

ფსიქოლოგიურ ხასიათზეა დამოკიდებული, რადგან  არსებობენ 

მშვიდობის მოყვარე მამაკაცები და მებრძოლი ქალები. ამის 

მაგალითს თავად ისტორია გვაძლევს.ყველაზე ცნობილი 

პოლიტიკოსი ქალი მარგარეტ ტეტჩერი ატარებდა  მამაკაცურ 

პოლიტიკურ ხაზს, ე.წ. ,,ტეტჩრიზმის’’ პოლიტიკას, რისთვისაც მას 

ეწოდა ,,რკინის ლედი.’’ხოლო მეორეს მხრივ, არიან ქალი 
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პოლიტიკოსები, რომლების იჩენენ მშვიდობის მოყვარეობას და 

ინტერეს სოციალური საკითხების მიმართ, ესაა მთავარი მიზეზი 

იმისა, რომ ხალხი მეტი ნდობით უყურებს პოლიტიკოს 

ქალბატონებს.  

მინდა მეტი ყურადღება გავამახვილო ქართულ-აფხაზური 

კონფლიქტის მაგალითზე, მშვიდობის მშენებლობის პროცესში 

ქალების ჩართულობაზე, არაოფიციალური მოლაპარაკებებისა და 

სახალხო დიპლომატიის ფარგლებში, ჩიხში შესული ქართულ-

აფხაზური მოლაპარაკებების პირობებში დიალოგისთვის 

მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ალტერნატიული გზები, მათ 

შორის ქალთა დიპლომატია. მაგდა ლორენა კარდენასს შემოაქვს 

,,ქალები-ქალების დიპლომატიის’’ ცნება, რომლის საშუალებითაც 

იგი ცდილობს წარმოაჩინოს ის ყოვლისმომცველი როლი, 

რომელსაც ქალები თამაშობენ კონფლიაქტის გადაწყვეტისა და  

მშვიდობის მშენებლობის პროცესში. 

ქალების დიპლომატია წარმოადგენს მშვიდობის მშენებლობის 

ალტერნატიულ სტრატეგიას, რომელიც უპირისპირდება 

კონფლიქტის ნარატივებს და ქმნის ახალ სივრცეს დიალოგისა და 

თანამშრომლობისათვის.ქალებს საშუალება ეძლევათ ერთმანეთს 

გაუზიარონ კონფლიქტით გამოწვეული გამოცდილებები და 

მიაღწიონ თანაბარ უფლებებს. სამშვიდობო პროცესებში ქალების 

ჩართულობის ზრდა მეტწილად დაკავშირებულია ქალთა 

არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურ შრომასთან, რომელთაც 

ძალზე დიდი წვლილი მიუძღვნით სახალხო დიპლომატიასა და 

პოსტ-კონფლიქტური მშვიდობის მშენებლობის პროცესებში,უნდა 

აღინიშნოს, რომ სწორედ ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციები 

ამყარებენ პირდაპირ კავშირებს კონფლიქტის შედეგად სხვადასხვა 

მხარეს დარჩენილ ქალებს შორის, საუბრობენ ერთმანეთის 

განცდებსა და  საფრთხეებზე, აშენებენ ნდობას და ამგვარად 

მიიკვლევენ ხანგრძლივ გზას მშვიდობიანი და სტაბილური 

მომავლისაკენ. [4] არაერთი მტკიცებულებით დასტურდება, რომ 

ქალების მონაწილეობა არსებითია და მათი ჩართულობით 

მიღბული სამშვიდობო შთანხმებები უფრო მეტად მდგრადია. 

ყოველივე აქედან გამომდინარე, შემთხვევითი არ არის, რომ 

გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325 მტკიცე აქცენტს 

აკეთებს ქალების გაზრდილ მონაწილეობაზე მშვიდობასთან 

დაკავშირებულ საკითხებში.  ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ 
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ქალები, რომლებიც კონფლიქტის დროს განიცდიან 

დისკრიმინაციასა და ადამიანის უფლებების დარღვევას, 

მშვიდობის პერიოდში აქტიურად მონაწილეობენ არსებული 

სიტუაციების შეცვლაში. თუმცა ისინი იშვიათად იკავებენ ადგილს 

სამშვიდობო მოლაპარაკებების მაგიდასთან. მიუხედავად იმისა, 

რომ მათ გააჩნიათ ღირებული პერსპექტივები კონფლიქტების 

მიმდინარეობის, მათი გადაწყვეტისა და  რეკონსტრუქციის 

ფაზების თაობაზე. არაერთი ფაქტით არის დადასტურებული, რომ 

სამშვიდობო მოლაპარაკებებში მამაკაცები დომინირებენ, რაც 

ეფუძნება დაშვებას, რომ მხოლოდ მამაკაცი მეომრები შეძლებენ იმ 

ომის დასრულებას, რომელიც მათ წამოიწყეს.[4] 

ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის შედეგად იძულებით 

გადაადგილებულმა ქალებმა მამაკაცებისაგან განსხვავებით 

უკიდურესად მძიმე ეკონომიკური პირობების შმთხვევაშიც კი  

ადვილად შეძლეს ახალ გარემოში ადაპტირება. ქალებს აქვთ 

მნიშვნელოვანი, საქმიანი და ნდობაზე დამყარებული კონტაქტები 

აფხაზურ მხარესთან,  ჩატარებული აქვთ მნიშვნელოვანი 

კვლევები და განახორციელეს მნიშვნელოვანი პროექტები ნდობის 

აღდგენის მიმართულებით. მშვიდობის მშენებლობის პროცესში 

ქალების მნიშვნელოვან მიღწევებს განეკუთნება მათ მიერ 

ინიცირებული უამრავი ტრენინგი, სხვადასხვა საუბრები და 

დისკუსიები მშვიდობის მშენებლობისა და  კონფლიქტების 

თემაზე.  

 მშვიდობის პოლიტიკის აქტიური კურსის გამტარებელი და 

აღვნიშვნის ღირსია,  მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, 

აფხაზეთის შრომის, ჯანმთელობისა და სოციალური დაცვის ექს-

მინისტრი,ღირსების ორდენის კავალერი, მსოფლიო  მშვიდობის 

ელჩი 2010 წლიდან გალიდან დევნილი დალილა ხორავა. 

ცალკე აღვნიშვნის ღირსია ის ახალგაზრდა ქალბატონები, 

რომლების  აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე განაგრძობენ 

პროფესიულ საქმიანობას და ამით ოჯახის რჩენასთან ერთად მათი 

საქმიანობა მოიცავს დიპლომატიურ მხარესაც. ერთ -ერთი 

მათგანია  გალის რაიონ სოფელ საბერიოში მომუშავე სამი შვილის 

დედა, ექიმი თერაპევტი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის  

დოქტორანტი, ბერტა ფონ ზუტნერის მშვიდობის პრემიის 

ლაურეატი, ხათუნა გარგულია.  
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დასკვნა   

ნაშრომში ნაჩვენებია ქალების როლი მშვიდობის მშენებლობის 

პროცესში,მათი უნარები და მიღწევები კონფლიქტის 

დარეგულირების პროცესში. ამასთანავე  ხაზგასმულია იმ 

დევნილი ქალბატონების როლი და აქტიური მუშაობა შერიგების 

პროცესში, რომლებიც გვევლინებიან, არა მხოლოდ კონფლიქტის 

მსხვერპლები, არამედ როგორც  პირველი აგენტები 

ცვლილებებისათვის. 

ამრიგად, ნათელია, რომ  ქალთა პოლიტიკური აქტიურობის 

პრობლემა ძირითადად განისაზღვრებოდა  წარსულშიც და ახლაც 

დემოკრატიზაციის პროცესით, რომელიც მიმდინარეობს, როგორც 

საქართველოში ასევე მთელ მსოფლიოში. დღეს თანამედროვე 

მსოფლიო მიდის იმ დასკვნამდე, რომ არა მხოლოდ მამაკაცები, 

არამედ ქალებიც მნიშვნელოვანი ფიგურები არიან მშვიდობის 

დამყარებაში, ქალები ასოცირდებიან  მშვიდობასთან, ხოლო მათი 

ცხოვრება და ღირებულებები დაკავშირებულია სიცოცხლის 

დაცვასთან, დიალოგთან, შერიგებასთან, მოლაპარაკებებთან, 

კონფლიქტების მშვიდობიან მოგვარებასთან. დღეს ქალები 

პლანეტის მოსახლეობის ნახევარს წარმოადგენენ და სამომავლოდ 

გლობალური სიღარიბის დაძლევის ყველაზე რეალურ 

პერსპექტივად, ჯანსაღი გენდერული კლიმატის შესაქმნელად, 

კიდევ მეტი რეფორმაა საჭირო, რომელიც მოითხოვს შეთანხმებულ 

ღონისძიებებს, რომელშიც შედის  სახელმწიფო პოლიტიკა, 

კანონმდებლობა, განათლება, რომელიც ხელს შეუწყობს  

საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას. 
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უნივერსიტეტი. 
 
Nato Todua   

Peaceful Politics, Diplomacy and Women 

 

Summary 

 

 Woman, as a peacemaker, is not just a figurative expression. Social 

science research supports women as a role model for consensus building 

and compromise. 
 Due to the Geopolitical location of Georgia, Georgian women have been 

mediators for centuries, between different religious national communities or 

states. Because Georgian women did not change their religion and remained 

Orthodox Christians, there were attack from Muslim world. They often had 

to develop such effective politic strategies. Which would enable them to 

coexist peacefully with mutual respect and love for their families and 

people of other nationalities or religions. We have many examples of the 

involvement of Georgian women in diplomatic negotiations that have 

shown the world the strength of Georgian women. 

 

Keywords: woman, conflict, women's diplomacy, Abkhazia.        

 

Reviewer: Professor Maya Kipiani, Georgian Technical University. 
 

Нато Тодуа 

Мирная политика, дипломатия и женщины 

 

Резюме 

 

Женщина как миротворец – это не просто образное выражение. 

Исследования в области социальных наук поддерживают роль женщин 

как участников переговоров, направленных на достижение консенсуса 

и компромисса.   

Благодаря геополитическому положению Грузии грузинские 

женщины на протяжении веков выполняли посреднические функции 
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между различными религиозными, национальными обществами или 

государствами. Поскольку грузинские женщины не изменили своей 

религии и остались православными христианками, а нападения со 

стороны мусульманского мира были частыми, им пришлось 

разработать эффективные и реально гибкие политические стратегии, 

которые позволили бы им установить мирное сосуществование, 

взаимоуважение и любовь со своими семьями и люди других 

национальностей и вероисповеданий. У нас есть много примеров 

участия грузинских женщин в дипломатических переговорах, которые 

показали миру силу грузинских женщин. 

 

Ключевые слова: женщина, конфликт, женская дипломатия, Абхазия. 

 

Рецензен: Профессор Майя Кипиани, Грузинский Технический 

Университет. 
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ქეთევან გაფრინდაშვილი 

1910-იანი წლების ქართული მინიატურული პროზა 
 

ქართული პროზის ბრწყინვალე წარმომადგენელს ნიკო 
ლორთქიფანიძეს მოღვაწეობა მოუხდა რთულ ისტორიულ 
პერიოდში, რაც აირეკლა კიდეც მის მხატვრულ ქმნილებებში. მან 
შემოქმედების დასაწყისში გარკვეული ხარკი გადაუხადა 
იმპრესიონიზმს, რაც უმთავრესად მის მინიატურებში აისახა. 
მაგრამ ბესო ჟღენტის თქმისა არ იყოს, მწერალი მაინც „ღრმა 
ფესვებით არის დაკავშირებული მშობლიური ლიტერატურის 
მადლიან ნიადაგთან. ამის გამოც იგი ვერ გადაიბირა დასავლეთის 
დეკადენტური სკოლებისადმი ეპიგონობის ცდუნებამ, 
მიუხედავად იმისა, რომ იგი სწორედ ევროპის მოდერნისტული 
მხატვრული კულტურის მძლავრი ზემოქმედების ვითარებაში 
იზრდებოდა და სამწერლო სარბიელზე გამოსვლაც 
ლიტერატურული დეკადანსის ხანაში მოუხდა―. 

დეკადენტობით მის გატაცებას განაპირობებდა, ერთი მხრივ, 
ევროპული (სადაც იგი სწავლობდა) მოდერნიზმის გავლენა და, 
მეორე მხრივ, სამშობლოს მძიმე სოციალური და ეროვნული 
მდგომარეობა, რაც კიდევ უფრო გაუარესდა რეაქციის თარეშის 
პერიოდში. მართალია, იგი სამწერლო ასპარეზზე 900–იანი წლების 
შუახანებში გამოვიდა, მაგრამ მინიატურათა მნიშვნელოვანი 
ნაწილი სწორედ ცხრაასათიან წლებს განეკუთვნება. 

 

საკვანძო სიტყვები: დეკანდენტობა, მოდერნიზმი, ალეგორია, 
კატაკლიზმა. 

 

შესავალი 

 ცხრაასათიანი წლები საქართველოში ხასიათდება რთული 

სოციალურ- პოლიტიკური და კულტურული პროცესებით. 1905 

წლის რევოლუციის დამარცხებამ და რეაქციის გამარჯვებამ 

არსებითად შეცვალა ქართული სინამდვილე, ხალხის 

განწყობილებანი და ეროვნული და სოციალური 

თავისუფლებისათვის ბრძოლის პროგრამა. საზოგადოების ერთ 

ნაწილში მტკიცედ დაისადგურა გულგატეხილობამ, 

იმედგაცრუებამ, რამაც თავისი გავლენა ჰპოვა ლიტერატურულ-

დეკადენტურ მიმართულებათა მომძლავრებაში, თუმცა, მეორე 

მხრივ, არ ჩამქრალა რევოლუციური სულიკვეთება და მომავლის 

რწმენა, რომელიც შესაბამისად ლიტერატურაში აძლიერებდა 
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ტრადიციებისადმი ერთგულებასა და რეალისტურ ტენდენციებს, 

ძირითადად, ამ გარემოში მიმდინარეობდა ქართული მწერლობის 

განვითარება. როგორც გურამ კანკავა წერს: „ამ წლებშივე 

შეინიშნება ერთგვარი გატაცება პროზის მცირე ფორმებით 

(ნოველა, ეტიუდი, ესკიზი...) ეს აიხსნება არა მარტო იმით, რომ ამ 

პერიოდში სწრაფად განვითარდა და ლიტერატურული 

გამოხატულება ჰპოვა იმპრესიონისტულმა და ნეორომანტიკულმა 

მიმდინარეობამ, არამედ უფრო იმითაც, რომ ეს იყო ეპოქა მძაფრი 

სოციალური ცვლილებებისა. ამ დინამიკური, ცვალებადი ხანის 

გამოსახატავად, რომლის ცალკეული ტენდენციები აშკარა იყო, 

ხოლო მთლიანი სახე კი საბოლოოდ ჯერ კიდევ გაურკვეველი და 

დაუმკვიდრებელი, უფრო მოსახერხებელი ჩანდა არა დიდი 

ეპიკური ტილოების შექმნა, არა საბოლოო დასკვნათა მომცემ დიდ 

პროზაზე მუშაობა, არამედ უფრო მცირე ფორმების გამოყენებამ, 

რაც ზოგად ხაზებში, მაგრამ უფრო მკვეთრად და უშუალოდ 

ასახავდა მღელვარე დროს, მოახლოებელი რევოლუციის მძლავრ 

მაჯისცემას― [1, 439]. 

ამ პერიოდში ინტენსიურად ვითარდება მინიატურული ჟანრი, 

რომელსაც თავიანთ შემოქმედებაში გარკვეულ ადგილს უთმობენ 

ნიკო ლორთქიფანიძე, სანდრო ცირეკიძე, სერგო კლდიაშვილი, 

ტიციან ტაბიძე და სხვები.  

ძირითადი ნაწილი 

ქართული პროზის ბრწყინვალე წარმომადგენელს ნიკო 

ლორთქიფანიძეს მოღვაწეობა მოუხდა რთულ ისტორიულ 

პერიოდში, რაც აირეკლა კიდეც მის მხატვრულ ქმნილებებში. მან 

შემოქმედების დასაწყისში გარკვეული ხარკი გადაუხადა 

იმპრესიონიზმს, რაც უმთავრესად მის მინიატურებში აისახა. 

მაგრამ ბესო ჟღენტის თქმისა არ იყოს, მწერალი მაინც „ღრმა 

ფესვებით არის დაკავშირებული მშობლიური ლიტერატურის 

მადლიან ნიადაგთან. ამის გამოც იგი ვერ გადაიბირა დასავლეთის 

დეკადენტური სკოლებისადმი ეპიგონობის ცდუნებამ, 

მიუხედავად იმისა, რომ იგი სწორედ ევროპის მოდერნისტული 

მხატვრული კულტურის მძლავრი ზემოქმედების ვითარებაში 

იზრდებოდა და სამწერლო სარბიელზე გამოსვლაც 

ლიტერატურული დეკადანსის ხანაში მოუხდა―[2, 33]. 

დეკადენტობით მის გატაცებას განაპირობებდა, ერთი მხრივ, 

ევროპული (სადაც იგი სწავლობდა) მოდერნიზმის გავლენა და, 
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მეორე მხრივ, სამშობლოს მძიმე სოციალური და ეროვნული 

მდგომარეობა, რაც კიდევ უფრო გაუარესდა რეაქციის თარეშის 

პერიოდში. მართალია, იგი სამწერლო ასპარეზზე 900–იანი წლების 

შუახანებში გამოვიდა, მაგრამ მინიატურათა მნიშვნელოვანი 

ნაწილი სწორედ ცხრაასათიან წლებს განეკუთვნება. ერთ-ერთ 

პირველ მინიატურაში –„მოლოდინში―, რომელიც 1908 წელს 

დაიწერა, მიზნების მსხვრევით გამოწვეული განწყობილებაა 

გადმოცემული. მწერალი ალეგორიულად მიგვანიშნებს ამას. იგი 

წერს: „მიყვარს ჭექა-ქუხილი, როცა არ იცი რას მიეკედლო; როცა 

დიდი ხე საშიშარია – მეხი არ დაეცეს; მინდორ-ველში კი 

მარტოობით სული გეხუთება; გრილი ქარი მოტაცებას გიპირებს 

და თვალში გაყრის, რაც მიწას ვერ შესისხლხორცებია; ზევიდან 

ბნელად დაგყურებს „შავი ღრუბელი, ქვევით კოჭებამდის 

გირტყამს ნიაღვარი. ბრძოლაა სიცოცხლისათვის, ჩქეფს სისხლი, 

გავიწყებს წვრილმან უსიამოვნებას, ცდილობ როგორმე სიკვდილს 

გადარჩე!― ამ შიშნარევ განცდებს ცვლის ოცნებაში წარმოდგენილი 

კონტრასტული  სურათი: ―მიყვარს მოწმენდილი ცა; ნიავი ოდნავ 

ეკარება შუბლს; ზურმუხტ ცას მზის შუქი აღიმებს; მწვანე ბიბინებს 

დამატკბობელად, ხეები ნაზათ იხრებიან... ჩიტები სხვადასხვა 

ჰანგზე უმღერიან თავიანთ სატრფოთ; წყნარათ მიდუდუნებს 

აცისკროვნებული მდინარე. გიტაცებს სიამე ქვეყნისა, შენს გულს 

იმედს ჰგვრის ბუნების მეჯლისი; ასწილ ნეტარებით გადახდილი 

მწუხარება ითრგუნება, ქრება!―  

ამ დაპირისპირებას, ამ ერთმანეთისაგან განსხვავებულ 

განწყობილებას მოსდევს ფინალი, სადაც ერთგვარად კიდეც არის 

ახსნილი, გაცხადებული როგორც ბედის სამდურავი, ისე 

უკეთესის მოლოდინი:  

„ოხ, ბედო, რათ მაგდებ მუდამ უღიმღამო ბუნებაში! 

მოღრუბლულა, მხოლოდ აქა-იქ დარჩენილა მოწყენილი ცის 

ნაჭერილ მიზოზინებს ღრუბელი და ოდნავ მანათობელ მთვარეს 

ისევ ყლაპავს თავის წყვდიადში. ვარსკვლავთ გუნდს ვერ 

მოსძებნი; ძირს მიწაც მიჩუმებულა, თითქოს უცდის მოწყენილი, 

როდის მოვა განკითხვის დღე და ფიქრობს, როგორ მოვიქცეო; 

ამღვრეული მდინარეც ვერ ბედავს ნაპირს დაეჯახოს, გვერდს 

უვლის ბუტ-ბუტით სალს კლდეებს იგი დროს ელის, ელის ჭექასა 

და გრიგალს, კოკისპირულს წვიმას, რომ ცით დაიმედებულმა 

სალი კლდე ქვეშ გათელოს, გზა გაიხსნას―.  
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ამ სიტყვებში ნათლად გამოსჭვივის გამარჯვების რწმენა, რასაც 

დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა რეაქციით გამოწვეული საერთო 

უიმედობის პირობებში. მწერალი მოუთმენლად ელის ამ დროს და 

მოლოდინს ფერმკრთალ სიცოცხლეს ადარებს.  

თუმცა მწერალი სასოწარკვეთილებას მაინც არ ეძლევა. იგი 

ოცნებით ჭვრეტს, რომ რიჟრაჟს ნანატრი დილა აუცილებლად 

მოჰყვება.  

ზოგიერთ მინიატურაში მწერალი ღრმად უფიქრდება, თუ რაში 

მდგომარეობს ცხოვრების არსი. მინიატურის („რატომ―) გმირის 

დახასიათებით, „ცხოვრება მთა არის კლდე-კლდოვანი-

ყინულოვანი―. მხოლოდ მწვერვალზე ჩნდება მზე და ჩრდილი; რა 

გულით ვეპოტინებოდი ყოველ ბილიკს, რამდენი ქაცვ-ნარევი 

შამბი გავიარე! რამდენი ტყავი გადაძვრა მუხლებს, მაგრამ თავქვე 

ვვარდებოდი უფსკრულში―. 

მწერალი გარკვეულ ზღვარს ავლებს ჭეშმარიტ მამულიშვილს 

და უბრალოდ მამულის  მოყვარულთა შორის. ამ მხრივ, 

შეუძლებელია არ გავიხსენოთ მისი მოთხრობა „ტლუ ბიჭი―, სადაც 

საგანგებოდ არის მოთხრობილი ილიას სიტყვები: „მამული! ეხლა 

ეს დიდებული სიტყვა თვითეულის ჩვენგანის უძრავ ქონებას 

ჰნიშნავს და არა მთელის ხალხის სამშობლო ბინას. მამულის 

ქონებაზედ ეხლანდელ ქონდრის კაცს თავის ნეხვდაყრილი 

სახნავი მიწა წარმოუდგება ხოლმე! მამულისათვის ბრძოლა ეხლა 

სასამართლოში ღერბის ქაღალდზედ სადავო საჩივარია; 

მამულისათვის ძლევამოსილება მოგებულის საქმის განაჩენის 

პირია, ჯეროვნად შემოწმებული; მამულის სიმაგრე ღობეა, ვენახ 

გარშემო შემორტყმული; მამულის პატივი – ნეხვია, სახნავ 

მიწებზედ სასუქად დაყრილი; მამულიშვილობა – მხვნელობა და 

მთესველის სახელიღაა!... 

განვთვითეულდით და თვითეულის ზურგმა ვეღარ ზიდა ის 

დიდი აზრი მამულისა, რომელიც ყველასათვის ადვილად 

საზიდია. თვითეულობით ტვინი ამოშრა, შევიწროვდა და შიგ 

სიტყვის დიდი მნიშვნელობა ვეღარ იტვირთა... დავაქციეთ მამათა 

ჩვენთა სამარე, შვილთა ჩვენთა აკვანი, დიდი „მამული― 

დავშალეთ, პატარები გავიკეთეთ―... 

ილიას ამ სიტყვებს მოთხრობის პერსონაჟი გიორგი უკითხავს 

მატარებლის მგზავრებს, რომელთა უმრავლესობა 

აღფრთოვანებით ხვდება დიდი მწერლის ამ შეფასებას, თუმცა 
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ზოგიერთებს, რომელთაც საერთოდ არ აწუხებთ სამშობლოს ბედი, 

არ მოსწონთ ეს აზრი, მაგრამ უმრავლესობის რისხვას 

იმსახურებენ. მწერალს სურს, ილიას დიდი ავტორიტეტის 

მოშველიებით, გაამაგროს თავისი პოზიცია და ხალხში გააღვიძოს 

ეს გრძნობა, რათა დაქცევასა და დაქუცმაცებას გადაარჩინოს ერი, 

რომელიც ამ აშკარა საფრთხის წინაშე იდგა.  

სწორედ ამ მაღალი პატრიოტული შეგნებით იწერებოდა 

„იყიდება საქართველო―, „გული―, „ლიტერატურული საღამო―, 

„რეკა― და სხვა მინიატურები. მწერალი გრძნობს, რომ რთული 

პოლიტიკური კატაკლიზმების წინაშე მდგომ საქართველოს 

ხიფათი ელის. ამიტომ სიფხიზლისაკენ მოუწოდებს 

თანამემამულეებს, როცა წერს: „კარგა ხანია დავრწმუნდი, რომ 

უცნობ კარების წინ ვდგევართ... ფარდები კართა უკვე 

ათრთოლდენ და გაშლისთანავე ან დავინახავთ ნანატრ 

ბედნიერებას, ან სამარადისო წყვდიადის მსხვერპლნი შევიქნებით. 

ამ აზრს ვუტრიალებ ყოველის მხრივ და ამ ნიადაგზე დამეწყო 

გალუცინაციები―. მწერლის ამ გულისთქმას, მის სიფრთხილეს 

თითქოს ეხმაურება მთელი გარემო და ერთგულებას უდასტურებს. 

იგი მკითხველს ასე აცნობს ამ დასტურს: „ჩემი ოთახის ფანჯრიდან 

ხშირათ მოჩანს თეთრი თოვლით დაფარული მზის სხივებით 

აფერილი მყინვარი და შორიდან მისი ხმა ისმის, ვით ხმა ნაზი 

ქალწულისა: 

მოუარეთ საქართველოს!― („ლიტერატურული საღამო―). 

დასკვნა 

ნიკო ლორთქიფანიძის შემოქმედებაში გარკვეულად 

წარმოისახა თავადაზნაურული სამყაროს რღვევის სურათები. 

ამიტომ ზოგიერთი მკვლევარი მას უწოდებს „დანგრეული 

ბუდეებისა― და „გარდასულ ჟამთა― მხატვარს. თუმცა ეს მისი 

შემოქმედების მხოლოდ ერთ-ერთი მხარე იყო და არა ერთადერთი. 
 

ლიტერატურა 
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1. qarTuli literaturis istoria, t. 5 Tb. 1982 

2. b. JRenti, niko lorTqifaniZe, Tb., 1972 

რეცეზენტი: ასოცირებული პროფესორი ქეთევან გიორგობიანი, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.  
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Ketevan Gafrindashvili 

Georgian miniature prose of the 1910’ s 

 

Summary 

 

Niko Lortkipanidze, a brilliant representative of Georgian prose, had to 

work in a difficult historical period, which was reflected in his artistic 

creations. At the beginning of his work, he paid a certain tribute to 

impressionism, which was mainly reflected in his miniatures. But regardless 

of what Beso Zghenti said, the writer is still "deeply connected to the 

gracious soil of native literature." Because of this, he could not be seduced 

by the temptation of epigonism to the decadent schools of the West, despite 

the fact that he was growing up under the strong influence of European 

modernist artistic culture, and he had to enter the writing arena in the age of 

literary decadence." 

His obsession with decadence was caused, on the one hand, by the 

influence of European (where he studied) modernism and, on the other 

hand, by the difficult social and national situation of his homeland, which 

worsened even more during the reactionary period. It is true that he 

appeared in the writing arena in the middle of the 900’ s, but a significant 

part of the miniatures belongs to the nineteen-thirties. 

 

Keywords: Decadence, modernism, allegory, cataclysm. 

 

Reviewer: Associate  Professor Ketevan Giorgobiani, Georgian Technical 

University. 

 

Кетеван Гаприндашвили 

Грузинская миниатюрная проза 1910-х гг. 

 

Резюме 

 

Нико Лорткипанидзе, яркому представителю грузинской прозы, 

пришлось работать в сложный исторический период, что нашло 

отражение в его художественных произведениях. В начале своего 

творчества он отдавал определенную дань импрессионизму, что в 

основном отражалось в его миниатюрах. Но что бы ни говорил Бесо 

Жгенти, писатель по-прежнему «глубоко связан с благодатной почвой 

родной литературы». Из-за этого он не мог поддаться искушению 

эпигонизма декадентским школам Запада, несмотря на то, что рос под 

сильным влиянием европейской модернистской художественной 
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культуры, и выйти на писательскую арену ему пришлось в век 

литературного упадка». 

Его одержимость декадентством была вызвана, с одной стороны, 

влиянием европейского (где он учился) модернизма, а с другой 

стороны, тяжелым социальным и национальным положением его 

родины, еще более ухудшившимся в реакционный период.  Правда, он 

появился на писательском поприще в середине 900-х годов, но 

значительная часть миниатюр относится к 1930-м годам. 

 

Ключевые слова: декаданс, модернизм, аллегория, катаклизм. 

 

Рецензент: Ассоциированный Профессор Кетеван Гиоргобиани, 

Грузинский Технический Университет. 
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პრაქტიკა 
 

ანა ხონელიძე 

როგორ მართეს კომპანიებმა სოციალური ქსელების მეშვეობით 

კომუნიკაცია კოვიდ19-ის კრიზისის დროს 
 

      სოციალური მედია ფართოდ გამოიყენება, როგორც შესაბამისი 
მედია არხი კრიზისის კომუნიკაციასა და მართვაში (ჩემბერლენი, 
2020, Fraustino et al., 2012). ციფრული მედია ხელს უწყობს 
ორგანიზაციას, ითანამშრომლონ და გაუმკლავდნენ კრიზისის 
გავლენას საზოგადოებასთან ურთიერთობებში (ცუი, რაო, კერი, 
ფენგი და პროვენჩერი, 2020). კრიზისის დროს სოციალური მედიის 
მონიტორინგს შეუძლია დაეხმაროს სოციალური მედიისა და 
კომუნიკაციის მენეჯერებს, განსაზღვრონ მომხმარებლის 
სენტიმენტები, რეაქციები და დაადგინონ მომხმარებელთა ქცევაში 
პოტენციური ცვლილებები (Coombs & Holladay, 2012).  
      COVID-19 პანდემია ასახავს გლობალური კრიზისის ერთ-ერთ 
ექსტრემალურ ფორმას, რომელიც აგრძელებს უპრეცედენტო 
გავლენას ყველა ქვეყნის მოსახლეობაზე (დონტუ და გუსტაფსონი, 
2020, Kabadayi et al., 2020) მძიმე ეკონომიკური და სოციალური 
შედეგებით მთელ მსოფლიოში, რაც სავარაუდოა. გაგრძელდეს 
მრავალი თვის განმავლობაში, თუ არა წლების განმავლობაში 
(Weforum.org., 2020, Int, 2019). ეს არის მკვეთრი შეხსენება, რომ 
პანდემიით გამოწვეული ასეთი კრიზისი მომავალშიც 
გაგრძელდება და შესაძლოა უფრო მუდმივი გავლენა იქონიოს 
იმაზე, თუ როგორ მოიქცნენ სოციალური მედიის მომხმარებლები 
მომავალში (Donthu & Gustafsson, 2020). 
     ამ უპრეცედენტო დროში რელევანტურობის შესანარჩუნებლად, 
ბიზნესები განიხილავენ ახალ მიდგომებს, რათა ჩართონ თავიანთი 
აუდიტორია, ჩაერთონ საუბრებში, რომლებიც ითვლება 
ღირებულად და სასარგებლოდ (De Valck, 2020, Karpen and Conduit, 
2020). ბრენდებმა თანმიმდევრულად უნდა განიხილონ და 
მოახდინონ მათი სოციალური მედიის მარკეტინგის სტრატეგიის 
ხელახალი პრიორიტეტიზაცია (Arens, 2020, He and Harris, 2020, 
Nabity-Grover et al., 2020).  სოციალური მედიის პოსტები უფრო 
მეტად, ვიდრე ოდესმე, უნდა იყოს მომხმარებელზე 
ორიენტირებული და არა პროდუქტზე (De Valck, 2020, He and 
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Harris, 2020), შესაბამისად, განისაზღვრება მომხმარებლის 
სენტიმენტები და რეაქციები, რომლებიც აისახება მათი 
ჩართულობით (Coombs & Holladay, 2012).    
 

საკვანძო სიტყვები: სოციალური მედია,  კრიზისული  
კომუნიკაცია, პანდემია, მომხმარებლის ჩართულობა, სოციალური 
ქსელები.  

 

ძირითადი ტექსტი 

კრიზისის სიდიდის დასადგენად ინფორმაციის საჭიროების 

გარდა, სოციალიზაციის ამ ნაკლებობამ აამაღლა სოციალური 

მედიის როლი ადამიანების უმეტესობის ცხოვრებაში; მარტოობისა 

და იზოლაციის გრძნობამ გაზარდა სოციალური მედიის 

გამოყენება (დონტუ და გუსტაფსონი, 2020, რუსი, 2020). 

სოციალური მედია გახდა სხვებთან კონტაქტის ან 

სოციალიზაციის მთავარი საშუალება და თუნდაც აუცილებელი 

სერვისები (Donthu & Gustafsson, 2020). შესაბამისად, სოციალური 

მედიის პლატფორმებზე 61%-ით გაიზარდა გამოყენება მიმდინარე 

კრიზისის დროს (ჰოლმსი, 2020 წ.) და მედიის მოხმარებისა და 

სოციალური მედიის ჩართულობის ქცევაში ცვლილებები 

შეინიშნება როგორც მომხმარებლებისთვის, ასევე ბრენდებისთვის 

(Arens, 2020, ბერნი, 2020).  

ორგანიზაციისთვის იდეალური სიტუაცია არ შეიძლება იყოს 

კრიზისი. თუმცა, რამდენიმე ორგანიზაციას შეუძლია წარმატებით 

აირიდოს ყველა არაპროგნოზირებადი კრიზისი და შესაძლო 

ზიანი, ამიტომ, მეცნიერებმა (Benoit, 1997; Bradford & Garrett, 1995; 

Coombs, 2007, 2014b, 2015; Sturges, 1994) შეიმუშავეს კრიზისის 

მართვის რამდენიმე თეორია ან/და მოდელი, რომელიც  ეხმარება 

ორგანიზაციებს აღმოფხვრან ან მინიმუმამდე დაიყვანონ 

მიყენებული ზიანი. 

ჩატარდა კვლევა სწრაფი მომსახურების პროდუქტების 

ბრენდებს შორის (მაგ. Chick-fil-A, Chipotle, Domino's, McDonald's, 

Burger King, Wendy's, KFC, Taco Bell, Pizza Hut, Sonic Drive-In, 

Starbucks, Dunkin' Donuts., Dairy Queen და Subway), რამდენიმე 

ინდუსტრიული მოხსენების განხილვის შემდეგ (Statista 2021). 

თითოეული ბრენდისთვის, შეგროვდა მათი პოსტები (მეტა 

მონაცემებთან ერთად, მათ შორის კომენტარების რაოდენობა, URL 

ბმულები და გამოქვეყნების დრო) Facebook-ზე, Instagram-სა და 
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Twitter-ზე, რომელიც გაკეთდა 2020 წლის 9 მარტიდან 9 

აპრილამდე, რაც იყო პერიოდი, როდესაც COVID-19 პანდემია 

თავდაპირველად გავრცელდა შეერთებულ შტატებში. 

განხილული 14 ბრენდის პოსტის შინაარსიდან გამოიკვეთა ორი 

ტიპის თემა, რომელიც წარმოიშვა ბრენდის პოსტებიდან: 

საჯაროზე ორიენტირებული პოსტები და მოგებაზე 

ორიენტირებული პოსტები.  

საზოგადოებისთვის განკუთვნილ ბრენდის პოსტებში არ იყო 

ნახსენები პროდუქციის მახასიათებლები; უფრო მეტიც, ისინი 

საუბრობდნენ იმაზე, რომ მათი ბიზნესი შეწირავს ფულს 

ადგილობრივი თემების მხარდასაჭერად ამ რთულ პერიოდში ან 

უფასოდ მიაწოდებს საკვებს ფრონტის ხაზის მუშაკებს, რათა 

დაეხმარონ მათ ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში.  

ამის საპირისპიროდ, მოგებაზე ორიენტირებული ბრენდის 

პოსტები ფოკუსირებული იყო პროდუქციის უსაფრთხოებაზე და 

ხაზს უსვამდა უკონტაქტო მიწოდების კონცეფციას; ასევე, მათ 

ხაზი გაუსვეს თავიანთი ბიზნესის ეფექტურობას მათი მაღაზიების 

გახსნის გზით. 

დასკვნა  

სოციალური მედიის გამოყენების საფუძვლიანმა ანალიზმა 

აჩვენა, თუ როგორ მოქმედებს COVID-19 არა მხოლოდ 

ადამიანების ცხოვრებაზე ოფლაინზე, არამედ ონლაინშიც.  

 კვლევამ აჩვენა, რომ ნეგატიური განწყობა იწვევს რეკლამების 

ცენტრალურ დამუშავებას (მაგ., Batra and Stayman 1990; Wong and 

Householder 2008), ხოლო უარყოფითი განწყობა იწვევს 

რეკლამების პერიფერიულ დამუშავებას (მაგ., Aylesworth and 

MacKenzie 1998).  

  COVID-19-ის ისტორიულმა მომენტმა სამუდამოდ შეცვალა და 

ხელახლა განსაზღვრა კრიზისის მენეჯმენტი მრავალი 

ორგანიზაციისთვის მრავალი ინდუსტრიიდან. შექმნა ინოვაცია, 

თუ როგორ ურთიერთობენ კომპანიები თავიანთ 

მომხმარებლებთან ონლაინ ისე, რომ არა მხოლოდ ყიდიან 

თავიანთ პროდუქტს, არამედ ასრულებენ მხარდამჭერის როლსაც, 

რომელიც მუდმივად აწვდის თავის მომხმარებელს საჭირო 

ინფორმაციას და ცდილობს მის გაძლიერებას, სთავაზობს 

პროსოციალურ ქცევებზე ფოკუსირებულ კონტენტს და არა 

მოგებაზე ორიენტირებულს. რაც მნიშვნელოვანია არ იყოს 
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მხოლოდ პანდემიის და პოსტ პანდემიის დროს გამოყენებული 

ტაქტიკა, ამ პრაქტიკის გამოყენება კიდევ უფრო დახვეწილი 

ვერსიით შემდგომშიც გამოადგება როგორც მარკეტინგის 

მიმართულებით მომუშავე ადამიანებს,  ისე ბრენდს, კრიზისის და 

კრიზისული კომუნიკაციის წერის დროს.  
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Ana Khonelidze 

How companies managed social media communication during the 

Covid-19 crisis 

Summary 
 

Social media is widely used as an appropriate media channel in crisis 

communication and management (Chamberlain, 2020, Fraustino et al., 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296320303830
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2012). Digital media helps organizations to collaborate and deal with the 

impact of crisis in public relations (Tsui, Rao, Carey, Feng, & Provencher, 

2020). Social media monitoring during a crisis can help social media and 

communication managers determine consumer sentiment, reactions, and 

identify potential changes in consumer behavior (Coombs & Holladay, 

2012). 

The COVID-19 pandemic represents one of the extreme forms of a 

global crisis that continues to have an unprecedented impact on the 

population of all countries (Dontu and Gustafsson, 2020, Kabadayi et al., 

2020) with severe economic and social consequences worldwide, which are 

likely. to last for many months, if not years (Weforum.org., 2020, Int, 

2019). This is a stark reminder that such a pandemic-induced crisis will 

continue into the future and may have a more permanent impact on how 

social media users behave in the future (Donthu & Gustafsson, 2020). 

To stay relevant in these unprecedented times, businesses are 

considering new approaches to engage their audiences, engage in 

conversations that are deemed valuable and useful (De Valck, 2020, Karpen 

and Conduit, 2020). Brands must consistently review and re-prioritize their 

social media marketing strategy (Arens, 2020, He and Harris, 2020, Nabity-

Grover et al., 2020). More than ever, social media posts should be 

customer-centric rather than product-centric (De Valck, 2020, He and 

Harris, 2020), thus determining consumer sentiments and reactions, which 

are reflected in their engagement (Coombs & Holladay, 2012). 
 

Keywords: Crisis communication, pandemic, social networks, social 

media, communication. 
 

Reviewer: Associate Professor Eldar Pirmisashvili, Doctor of Social 

Sciences, Georgian Technical University.  

 

Анна Хонелидзе 

Как компании управляли общением в социальных сетях во время 

кризиса Covid-19 

Резюме 
 

Социальные сети широко используются в качестве подходящего 

медиаканала для кризисной коммуникации и управления (Chamberlain, 

2020, Fraustino et al., 2012). Цифровые медиа помогают организациям 

сотрудничать и справляться с последствиями кризиса в связях с 

общественностью (Tsui, Rao, Carey, Feng, & Provencher, 2020). 

Мониторинг социальных сетей во время кризиса может помочь 

менеджерам по социальным сетям и коммуникациям определить 

настроения и реакции потребителей, а также выявить потенциальные 

изменения в поведении потребителей (Coombs & Holladay, 2012). 
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Пандемия COVID-19 представляет собой одну из крайних форм 

глобального кризиса, который продолжает оказывать беспрецедентное 

воздействие на население всех стран (Dontu and Gustafsson, 2020, 

Kabadayi et al., 2020) с тяжелыми экономическими и социальными 

последствиями во всем мире. которые вероятны. на долгие месяцы, 

если не годы (Weforum.org., 2020, Int, 2019). Это серьезное 

напоминание о том, что такой кризис, вызванный пандемией, 

продолжится и в будущем и может оказать более постоянное влияние 

на поведение пользователей социальных сетей в будущем (Donthu & 

Gustafsson, 2020). 

Чтобы оставаться актуальными в эти беспрецедентные времена, 

компании рассматривают новые подходы к привлечению своей 

аудитории, участию в беседах, которые считаются ценными и 

полезными (De Valck, 2020, Karpen and Conduit, 2020). Бренды должны 

постоянно пересматривать и изменять приоритеты своей 

маркетинговой стратегии в социальных сетях (Arens, 2020, He and 

Harris, 2020, Nabity-Grover et al., 2020). Более чем когда-либо 

сообщения в социальных сетях должны быть ориентированы на 

клиента, а не на продукт (De Valck, 2020; He and Harris, 2020), 

определяя таким образом настроения и реакции потребителей, которые 

отражаются на их вовлеченности (Coombs & Holladay, 2012).  
 

Ключевые слова: Социальные медиа, кризисная коммуникация, 

пандемия, вовлеченность пользователей, социальные сети. 
 

Рецензент: Ассоциированный Профессор Эльдар Пирмисашвили, доктор 
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გიორგი ჯავახიშვილი, ივანე ჯაგოდნიშვილი 

რეკლამის ისტორია და განვითარების ეტაპები 
 

 ნაშრომში განხილულია რეკლამის ისტორია, მისი 
განვითარების ეტაპები და ის მნიშვნელობა, რაც მას დროისა და 
ისტორიის სხვადასხვა მონაკვეთში გააჩნდა. თანამედროვე 
სამყაროში, რეკლამა უმნიშვნელოვანესი ფენომენი გახდა, რაც 
მტკიცდება მისი განუზომელი მასშტაბებით. წლების წინ თუ 
რეკლამა მხოლოდ და მხოლოდ პროდუქტის პოპულარიზაციის 
მიზნით გამოიყენებოდა, დღესდღეობით აღნიშნული ტენდენცია 
შეიცვალა და რეკლამას მიენიჭა განსაკუთრებული იდეოლოგიური 
დატვირთვაც.  
 შეიძლება ითქვას, რომ რეკლამამ მნიშვნელოვანწილად 
განსაზღვრა თანამედროვე გლობალური ბრენდების პოპულარობა, 
რაც განპირობებული გახლავთ მათი სარეკლამო კამპანიის 
ორიგინალურობითა და კრეატიულობით. ამ ყველაფერთან 
ერთად, მათში ჩაქსოვილია არა მხოლოდ ამა თუ იმ პროდუქტის 
ხარისხის ქების შემცველი ინფორმაცია, არამედ კონკრეტული 
კონტექსტები, რომლებიც ეპოქასთან მიმართებაში განსაკუთრებით 
რელევანტური გამოდგა. მაგალითად, ხალხი „კოკა - კოლას― არ 
სვამს მხოლოდ იმიტომ, რომ მათთვის იგი განსაკუთრებით 
გემრიელია, არამედ იმიტომაც, რომ იგი თანამედროვე, 
პროგრესული და რაც ყველაზე მთავარია, თავისუფალი ადამიანის 
სასმელად გადაიქცა.  
 ეს უკანასკნელი განაპირობა იმან, რომ რეკლამამ სწორედ 
აღნიშნული მახასიათებლების დამკვიდრებაზე იმუშავა. გაწეული 
სამუშაო ეფექტური გამოდგა, რამაც მოგვცა ის მოცემულობა, რომ 
„კოკა - კოლას― რეკლამას ადამიანები არა მხოლოდ რეკლამად, 
არამედ - ხელოვნების ნიმუშად აღიქვამენ. თავის დროზე, 
რეკლამამ სწორედ ამგვარი დამოკიდებულებები გააჩინა 
საზოგადოებაში, არა მხოლოდ „კოკა -კოლას― არამედ, სხვა 
გლობალური მასშტაბების ბრენდების შემთხვევაშიც, რაც კიდევ 
ერთხელ ცხადჰყოფს იმ ფაქტს, რომ რეკლამა თავისი არსით, არ 
მოიცავს მხოლოდ და მხოლოდ ამა თუ იმ პროდუქტის 
პოპულარიზაციის იდეას, არამედ, იდეას, რომ ეს კონკრეტული 
პროდუქტი საზოგადოებისთვის მატერიალურთან ერთად, 
იდეოლოგიური და არსობრივი თვალსაზრისითაც იყოს 
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მიმზიდველი. სწორედ აღნიშნული მახასიათებლები შეიძინა 
რეკლამამ თანამედროვე სამყაროს ბიზნესის პოპულარიზაციაში.  
 ამრიგად, რეკლამა ძლიერია, იგი მუშაობს და ის ყველგანაა. 
რეკლამას სჭირდება ცოდნა, კრეატივი და სხვა მნიშვნელოვანი 
უნარები, რადგან თანამედროვე საზოგადოება იმდენადაა 
განებივრებული კარგი რეკლამით, რომ მისთვის რაიმე ახლის 
შეთავაზება საკმაოდ რთულია. თუმცა, სანამ თანამედროვე 
რეკლამამდე მივალთ, არ უნდა დაგვავიწყდეს ის მრავალი ეტაპი, 
რომელიც რეკლამამ მანამდე გამოიარა, სანამ დღევანდელოვამდე 
მოვიდოდა.  აღნიშნული ნაშრომი სწორედ ამ სახეცვლილებისა 

აღწერისა და მკითხველისთვის გაცნობის მიზანს ემსახურება.  
 

საკვანძო სიტყვები: რეკლამა, ბეჭდური მედია, 
ინდუსტრიალიზაცია, სატელევიზიო მედია, ციფრული 
რევოლუცია,  ციფრული რეკლამა. 
 

 შესავალი        

 სამყაროში ყველაფერს გააჩნია თავისი განვითარების ეტაპი. 

თითქმის, ყველაფერმა განიცადა ევოლუცია, მათ შორის 

ადამიანებმაც კი. აღნიშნულის თვალსაზრისით არც რეკლამა 

გახლავთ გამონაკლისი. როგორც დასაწყისში მრავალჯერ იქნა 

აღნიშნული, რეკლამამ განვითარების მრავალი საფეხური განვლო. 

მისი თითოეული ნიმუში ერთგვარად, ეხმიანება იმ ეპოქის 

საზოგადოების სოციალურ თუ კულტურულ მდგომარეობას, 

რომელშიც ესა თუ ის რეკლამა შეიქმნა. რეკლამას გააჩნია თავისი 

სამიზნე აუდიტორია, რომელთა გათვალისწინებასაც ძალიან 

დიდი მნიშვნელობა აქვს, მისი წარმატებისა თუ წარუმატებლობის 

საქმეში.  

 რეკლამამ რომ მძლავრი ხასიათი შეიძინა, ეს ყოველგვარი 

მტკიცებულებების გარეშე, ისედაც ცხადია. ამაზე მეტყველებს 

თუნდაც ის, რომ რეკლამა არა მხოლოდ ბიზნესის, არამედ 

პოლიტიკის შემადგენელი უმნიშვნელოვანესი მოვლენა გახდა. 

პოლიტიკური სპექტრი ისევე ცდილობს საკუთარი თავისა და 

პოლიტიკური სტრატეგიების რეკლამირებას, როგორც ბიზნესმენი 

- საკუთარი პროდუქციის. შესაბამისად, თითქმის არ დარჩა სფერო 

თუ მიმართულება, რომელშიც რეკლამას ჯერ არ შეუღწევია და თუ 

არსებობს ასეთი, მაშინ იგი თანამედროვე სამყაროს სტანდარტებზე 

ვერ მორგების გამო, მნიშვნელოვანი საფრთხის წინაშე დგას.  
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 ძირითადი ნაწილი 

 რეკლამის ისტორიაში რომ ადგილი ექნებოდა მრავალ მთავარ 

გარდატეხას, მარტივი მისახვედრია, თუ გავითვალისწინებთ 

სამყაროს სპეციფიკას, სადაც ყველაფერი მოძრავი და დინამიურია. 

რეკლამას მუდმივად უწევდა მორგება და ადაპტირება ახალ 

მედიუმებსა და აუდიტორიაში, რამაც განაპირობა ის, რომ იგი 

ჩვენამდე ბევრად უფრო პერსონალიზებული სახით მოვიდა. 

 უშუალოდ რეკლამის განვითარებაში, ორ უმთავრეს 

მოცემულობას ალბათ, სტამბისა და ტელევიზიის გაჩენა 

წარმოადგენს. მათგან პირველმა კაცობრიობას ბეჭდური მედიის 

განვითარებაში შეუწყო ხელი, მეორემ კი, შეიძლება ითქვას, რომ 

განაპირობა თანამედროვე სამყაროს რეალობა, სადაც 

კომუნიკაციები და ინფორმაციის ნაკადი უკონტროლო 

მახასიათებლებს ავლენს. თუმცა, ამ ყველაფრის მასშტაბურობის 

მიუხედავად, უნდა ითქვას, რომ რეკლამა სათავეს სულაც არ იღებს 

სტამბის გაჩენის პერიოდიდან, არამედ მისი ფესვები ჯერ კიდევ, 

ანტიკურ ხანაში გვხვდება.  

 რეკლამის ფორმები საუკუნეების განმალობაში, მუდმივ 

ცვლილებას განიცდიდა. ზუსტი თარიღი იმისა, თუ როდის 

დაიწყეს ბიზნესის წარმომადგენლებმა საკუთარი კომპანიების 

რეკლამირება, ჩვენთვის უცნობია, თუმცა, თუმცა, რაც 

დანამდვილებით ვიცით, არის ის, რომ რეკლამა თავდაპირველად 

სიტყვიერი ხასიათის იყო. უძველეს ეპოქაშიც კი, ადამიანები, 

ძირითადად, ვაჭრები, ცდილობდნენ მათი ირგვლივ მყოფი 

საზოგადოებისთვის, თავიანთი პროდუქციის მიმზიდველად 

წარმოჩენას. სწორედ ამის მტკიცებულებაა ის, რომ ბაზრებში 

მუდმივად ისმოდა გამყიდველების მოწოდებები, რომ შეეძინათ 

მათი პროდუქტი. რაოდენ ბრუტალურადაც არ უნდა ჟღერდეს, 

ადამიანები იგივე ტაქტიკას მიმართავდნენ მაშნაც, როდესაც 

სურდათ მონების გაყიდვა. ისინი ხმამაღლა ყვირდნენ მონების 

ფიზიკურ მახასიათებლებს, მაგრამ მთავარ ყურადღებას მიანც 

აქცევდნენ მათ ჯან - ღონესა და შესაძლბელობებს. ეს უკანასკნელი 

კი მონის შესაძენად ბევრად უფრო ლოგიკური მიზეზი გახლდათ. 

 დროთა განმავლობაში, ადამიანები მიხვდნენ, რომ ქუჩაში 

ხმამაღლა ყვირილზე უფრო უკეთესი იქნებოდა მათ დახლთან 

ერთგვარი ნიშნებისა თუ დროშების გამოფენა, რომლებიც ბევრად 

მეტის მთქმელნი შეიძლებოდა, ყოფილიყვნენ. სწორედ ამგვრად 
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გაჩნდა სამყაროში წერილობითი რეკლამა, რომლის პირველი 

ნიმუშიც ძველ ეგვიპტეში გვხვდება. არქეოლოგიური გათხრების 

შედეგად აღმოჩენილ, პაპირუსის ქაღალდზე ასახული იყო 

ინფორმაცია ქსოვილებით მოვაჭრე ჰაბუსა და მისი დაკარგული 

მონის, სემის შესახებ.  

     ჰაბუ იუწყებოდა, რომ სემის მპოვნელს ოქროს ნაჭრით 

დააჯილდოებდა. იგივე განცხადებაში, ჰაბუ იხსენიებს საკუთარ 

ქსოვილების მაღაზიასაც, რომელშიც, ვაჭრის განცხადებით, 

ყველაზე ლამაზი ქსოვილები მზადდებოდა. სარეკლამო შინაარსის 

წარწერები აღმოჩენილია ძველ რომშიც. მაგალითად, ქალაქ 

პომპეიში, მიუხედავად იმისა, რომ ვულკანის ამოფრქვევის 

შედეგად ყველაფერი განადგურდა, ისტორიამ მაინც შემოგვინახა 

კედლებზე შემორჩენილი ტქსტები, რომლებიც გრაფიტის სახის 

გახლდათ. აღნიშნული ტექტები მოიცავდა, როგორც ლექსების 

ციტატებს, ისე საზოგადოებრივი ადგილების ვიზიტორების 

სახელებსა თუ სამრეცხაოების სიებს. როგორც მკვლევარები 

იუწყებიან, რომში რეკლამირების ზემოაღნიშნული ფორმა 

იმდენად პოპულარული იყო, რომ ხელისუფლებაში მყოფნი 

განსაკუთრებით ამ საქმისთვის გრაფიტის პროფესიონალების 

დაქირავებასაც არ ერიდებოდნენ.  

 იმის თქმა, რომ ანტიკური ხანის შემდეგ, შუა საუკუნეებში 

რეკლამამ განსაკუთრებული სახეცვლილება განიცადა, არასწორი 

იქნებოდა, რადგან ამ პერიოდში სარეკლამო სფეროში, 

მნიშვნელოვან ძვრებსა და ცვლილებებს ადგილი ნამდვილად არ 

ჰქონია, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ გამყიდველებმა კიდევ უფრო 

დახვეწეს ფირფიტებისა თუ დროშების სისტემა და გამოიგონეს 

ორიგინალური ნიშნები პოტენციური მყიდველების მისაზიდად. 

შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ შუა საუკუნეებსა და ანტიკურ 

ხანაში რეკლამა თითქმის, იდენტური გახლდათ.  

  ამის მიუხედავად,  როგორც მოსალოდნელი იყო, დროთა 

განმავლობაში ადამიანები უფრო ჭკვიანები გახდნენ, ვიდრე 

იქამდე იყვნენ, ამიტომ მათ გაუჩნდათ ამბიციები, საკუთარი 

ბიზნესის ქონისა და მეტი ფულის შოვნის. ამრიგად, კაცობრიობის 

აზროვნებაში კაპიტალისტურმა მისწრაფებებმა ნელ - ნელა 

დაიწყო აღმასვლა. ამერიკული ჟურნალის, „The New York Times‖ – 

ის არქივში არსებობს სტატია სახელწოდებით: „The Roots of Modern 

Capitalism― (Spence, 1983), სადაც სტატიის ავტორი მიმოიხილავს 
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ფრანგი ისტორიკოსის, ფერნანდ ბროდელის წიგნს „The wheels of 

commerce‖. წიგნში ბროდელი ხაზს უსვამს ეკონომიკური 

ცხოვრების ტრანსფორმაციას, რაც გამოიხატებოდა ევროპის 

ქალაქებში ურბანული ცხოვრების გააქტიურებით. შესაბამისად, 

სამყაროში ბიზნესი ნელ - ნელა იკიდებს ფეხს, რამაც თავისთავად, 

რეკლამის საჭიროებაც გაზარდა.  

 სანამ გუტენბერგი უშუალოდ სტამბას შექმნიდა, კომერციული 

წიგნების წარმოება მანამდეც მიმდინარეობდა, მაგრამ ისინი 

ძირითადად ხელნაწერებს წარმოადგენდნენ, რომლებიც 

სპეციალურად საქმის ოსტატების მიერ იყო შექმნილი. 

აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ სარეკლამო ინფორმაციის 

შემცველი ტექსტები ამ პერიოდშიც გვხვდება, რაც ჩვეულებრივ, 

გამოხატული იყო სპამითა და სხვადასხვა მარკეტინგული ხრიკით.  

 შემდგომ, უკვე იწყება დიდი „ბეჭდური რევოლუცია―, რისი 

უპირველესი საფუძველიც გახლავთ ზემოთ არაერთგზის 

ხსენებული გუტენბერგი და მისი საბეჭდი მანქანა, რომელიც მან 

1439 წელს შექმნა. მომდევნო რამდენიმე ათეული წლის 

განმავლობაში საბეჭდი მანქანა მთელმა ევროპამ აიტაცა. მისი 

ასლები შეიქმნა ისე ქვეყნებში, როგორებიცაა: გერმანია, ინგლისი, 

საფრანგეთი, პორტუგალია ესპანეთი და ა.შ. მთელმა ამ 

მოვლენებმა კი საბოლოოდ განაპირობა ის, რომ ბეჭდური წიგნების 

ეგზემპლარების რაოდენობამ უკონტროლო, უპრეცედენტო 

მასშტაბებს მიაღწია. გუტენბერგის სტამბაბ, ფაქტობრივად, 

საფუძველი ჩაუყარა არა მხოლოდ, ბეჭდვით ინდუსტრიას, არამედ 

- თანამედროვე ბეჭდვით რეკლამასაც. სწორედ სტამბის შემდეგ 

მიიღო მასობრივი ხასიათი პლაკატების, ბროშურების, 

ფლაერებისა თუ სხვა პიარ ინსტრუმენტების წარმოებამ. სტამბა 

გახდა საფუძველი ბეჭდური მედიისაც, რომელმაც თავისმხრივ, 

სარეკლამო ბუმი გამოიწვია.  

 შემდგომ, სამყაროში დგება ინდუსტრიული რევოლუციის 

ეტაპი, რომელმაც კაცობრიობის ცხოვრება თითქმის, მთლიანად 

შეცვალა. იგი პერიოდში იწყება პრესის განსაკუთრებული 

პოპულარობა. ჩნდება ჟურანლ - გაზეთები, რომელთა ნაწილი 

დღემდე აგრძელებს ფუნქციონირებას. ეტაპობრივად, აღნიშნული 

ჟურნალ - გაზეთები უფრო და უფრო აქტიურად მოიცავდა 

რეკლამის შემცველ ინფორმაციებს. ხდება თავად ამ გაზეთების 

გარეკლამებაც, რადგან კონკურენცია ბეჭდურ მედიაში არნახულ 
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მასშტაბებს აღწევდა. იგივე პერიოდში გაჩნდა პირველი 

სარეკლამო კომპანიაც, რომელიც 1786 წელს, უილიამ ტეილორმა 

დაარსა. თითოეული სიახლე მარტივად ვრცელდებოდა 

საზოგადოებაში და შესაბამისად, რეკლამამაც უკვე ინტენსიური 

ხასიათი შეიძინა. ამრიგად, მეოცე საუკუნის დასაწყისში, რეკლამა 

ყველგან შეიძლებოდა, შეგვხვედროდა.  

 მაშინ, როდესაც ბეჭდური მედიის წყალობით, რეკლამა 

მილიონიან ინდუსტრიად ყალიბდებოდა, ბეჭდური რეკლამა 

ახალი კონკურენტის წინაშე აღმოჩნდა, რომელიც რადიოს სახით 

გვევლინება. რა თქმა უნდა, რადიო რეკლამისთვის უკეთეს და 

მარტივ საშუალებას წარმოადგენდა, რასაც იმ პერიოდის 

საზოგადოებაც ხვდებოდა, სწორედ ამიტომ, 1920- იანი 

წლებისთვის კომერციული რადიო სადგურები მთავარ სარეკლამო 

საშუალებებს წარმოადგენდნენ.  

 რადიოს შემდეგ, კაცობრიობა ტელევიზიის ფენომენის წინაშე 

დგება, რაც მათ სთავაზობდა არა მხოლდო, აუდიო ჩანაწერებს, 

არამედ ვიდეო გამოსახულებასაც. ბუნებრივია, რომ ტელევიზიამ 

მარტივად შეძლო რადიოს ჩანაცვლება და შესაბამისად, სარეკლამო 

ინდუსტრიამაც მნიშვნელოვანწილად გადაინაცვლა სატელევიზიო 

სივრცეში.  

        სარეკლამო ინდუსტრია განსაკუთრებთ დაიხვეწა 1960 - 1980 - 

იან წლებში, როდესაც რეკლამა უმაღლეს საფეხურამდე ავიდა. 

შესაბამისად, აღნიშნული პერიოდი რეკლამის ისტორიის ოქროს 

ხანად მიიჩნევა.  

 რაც შეეხება ციფრულ რეკლამას, აუცილებლად უნდა ითქვას, 

რომ ინტერნეტი და სოციალური მედია დღესდღეობით ყველაზე 

მასშტაბული და გავლენიანი სივრცეა, სხვადასხვა ტიპის 

პროდუქციის პოპულარიზაციისა და რეკლამირებისთვის. 

ციფრული სარეკლამო ინდუსტრია განსაკუთრებით მასობრივი 

გახდა მას შემდეგ, რაც ინტერნეტ სივრცეში გაჩნდა ისეთი 

სოციალური ქსელები, როგორიც გახლავთ „Facebook‖, ―Instagram‖, 

―Twitter‖, ―YouTube‖ და სხვა მრავალი. დღევანდელი 

მოცემულობის გათვალისწინებით, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ 

ციფრულმა რეკლამამ ერთიანად დაჯაბნა ისეთი სარეკლამო 

საშუალებები, როგორებიცაა: ტელევიზია, რადიო, ბეჭდური მედია 

და ა.შ.  
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 დასკვნა  

     ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, 

დადასტურებით შეიძლება იმის თქმა, რომ რეკლამა კაცობრიობას 

ჯერ კიდევ ანტიკური პერიოდიდან მოსდევს. დროთა 

განმავლობაში მან განიცადა მრავალი სახეცვლილება. დაიხვეწა 

უძველესი ადამიანების მიერ შექმნილი სარეკლამო სტრატეგიები 

და საბოლოოდ, ჩვენამდე მოვიდა ისეთი სახით, როგორითაც 

მოვიდა.  

 რეკლამის სფეროში ძირითადი გარდატეხები უკავშირდება 

გუტენბერგის სტამბას, რამაც საფუძველი ჩაუყარა ბეჭდურ 

რეკლამას. (ამ უკანასკნელმა განსაკუთრებულ პოპულარობას 

ინდუსტრიალიზაციის პერიოდში მიაღწია, როდესაც შეიქმნა 

მრავალი ჟურნალ - გაზეთი და მათ შორის, უშუალოდ, სარეკლამო 

კომპანიები) ხოლო მეორე, რამაც სარეკლამო ინდუსტრიაში 

ძირეული ცვლილებები მოახდინა, ეს გახლავთ ტელევიზია და 

სატელევიზიო მედია. სატელევიზიო რეკლამამ კი ძალიან 

მარტივად ჩაანაცვლა ბეჭდური რეკლამა. სარეკლამო ინდუსტრიის 

ბოლო საფეხური გახლავთ ციფრული რეკლამა, რაც თანამედროვე 

სამყაროს ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილი გახდა.  
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History of advertising and stages of its development 
 

Summary 
 

 The article discusses the history of advertising, the stages of its 

development and the importance it had in different periods of time and 
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history. In the modern world, advertising has become an important 

phenomenon, which is proven by its immeasurable scope. Years ago, if 

advertising was used only for the purpose of product promotion, nowadays 

this trend has changed and advertising has been given a special ideological 

weight. 

 It can be said that advertising has largely determined the popularity of 

modern global brands, which is due to the originality and creativity of their 

advertising campaigns. Along with all this, they are woven into them not 

only information containing the praise of the quality of this or that product, 

but also specific contexts, which turned out to be particularly relevant in 

relation to the era. For example, people drink Coca-Cola not only because it 

is especially tasty for them, but also because it has become a modern, 

progressive and, most importantly, a free person's drink. 

 The latter led to the fact that the advertisement worked on establishing 

the mentioned characteristics. The work done was effective, which gave us 

the fact that people perceive the "Coca-Cola" advertisement not as a simple 

advertisement, but as a work of art. At the time, advertising created such 

attitudes in society, not only for Coca-Cola, but also for other global brands, 

which once again demonstrates the fact that advertising, in its essence, does 

not only include the idea of promoting this or that product, but also , the 

idea that this particular product should be attractive to the society from the 

material point of view as well as from the ideological and essential point of 

view. It is these characteristics that advertising acquired in the promotion of 

business in the modern world. 

 So advertising is powerful, it works, and it's everywhere. Advertising 

requires knowledge, creativity and other important skills, because modern 

society is so spoiled by good advertising that it is quite difficult to offer it 

something new. However, before we get to modern advertising, we must not 

forget the many stages that advertising went through before it got to where 

it is today. The mentioned paper serves the purpose of describing this 

change and introducing it to the reader. 
 

Keywords: advertising, print media, industrialization, television media, 

digital revolution, digital advertising 
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Георгий Джавахишвили, Иване Джагоднишвили 

История рекламы и этапы ее развития 
 

Резюме 
 

     В статье рассматривается история рекламы, этапы ее развития и 

значение, которое она имела в разные периоды времени и истории. В 

современном мире реклама стала важным явлением, что доказывает ее 
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неизмеримый размах. Если раньше реклама использовалась только в 

целях продвижения товара, то в настоящее время эта тенденция 

изменилась, и рекламе придан особый идеологический вес. 

 Можно сказать, что реклама во многом определила популярность 

современных мировых брендов, что обусловлено оригинальностью и 

креативностью их рекламных кампаний. Наряду со всем этим в них 

вплетены не только сведения, содержащие восхваление качества того 

или иного продукта, но и конкретные контексты, оказавшиеся 

особенно актуальными по отношению к эпохе. Например, люди пьют 

кока-колу не только потому, что она для них особенно вкусна, но и 

потому, что она стала современным, прогрессивным и, главное, 

бесплатным напитком человека. 

 Последнее приводило к тому, что реклама работала на 

установление названных характеристик. Проделанная работа была 

эффективной, что дало нам то, что люди воспринимают рекламу 

«Кока-Колы» не как простую рекламу, а как произведение искусства. 

В свое время реклама создала такие настроения в обществе не только к 

Coca-Cola, но и к другим мировым брендам, что еще раз 

демонстрирует тот факт, что реклама по своей сути не только 

включает в себя идею продвижения того или иного этого продукта, но 

и идею о том, что этот конкретный продукт должен быть 

привлекательным для общества как с материальной, так и с 

идеологической и существенной точек зрения. Именно такие 

характеристики приобрела реклама в продвижении бизнеса в 

современном мире. 

 Так что реклама сильна, она работает и везде. Реклама требует 

знаний, творчества и других важных навыков, ведь современное 

общество настолько избаловано хорошей рекламой, что предложить 

ему что-то новое достаточно сложно. Однако, прежде чем мы 

перейдем к современной рекламе, мы не должны забывать о многих 

стадиях, через которые прошла реклама, прежде чем она стала тем, 

чем она является сегодня. Упомянутая статья служит цели описания 

этого изменения и представления его читателю. 

 

Ключевые слова: реклама, печатные СМИ, индустриализация, 

телевизионные СМИ, цифровая революция, цифровая реклама. 
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