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дискуссия, мозговой штурм и др. – вот те приемы интерактивного обучения, благодаря которым оно получило статус стратегического
механизма модернизации всех уровней образования и профессиональной подготовки.
Результаты интерактивного обучения обОтвет на вопрос, как сегодня модернизовать преподавание РКИ в связи с новыми об- надеживают: повышается активность учащественными запросами, мы полагаем, сле- щихся, у них формируются социально-психодует искать в дидактике и методике интерак- логическая компетентность, навыки работы с
тивного обучения. Эту форму учебно-позна- постоянно обновляемой информацией и конвательной деятельности стали организовы- струирование собственной позиции и др.
Анализ литературы, посвященной метовать и осуществлять сравнительно недавно во
многих национальных системах образования дике интерактивного обучения, позволяет
и профессиональной подготовки [1;2,6]. По- зафиксировать ее связь с проблемой нового
ложенное в основу интерактивного обучения педагогического управления учебно-познапонятие интерактивности отражает необхо- вательной деятельности учащихся. Формат
димое и первостепенное условие в формиро- интерактивного обучения предусматривавании человеческих способностей – влияние ет создание условий, в которых каждый из
людей друг на друга через их речевую комму- участников учебного процесса через речевую
коммуникацию друг с другом по поводу каконикацию в ходе совместной деятельности.
Выясняется, что интерактивная методика го-либо предмета знания (жизненной ситуанисколько не умаляет достоинств «пассивной» ции, проблемы и т.п.) будет не только создаи «активной» форм образования, напротив, в вать собственную версию о нем, но и обретать
сочетании с ними преумножает содержание, навыки продуктивного общения и ответственцели, организационные принципы учебного ного отношения к действительности. Иннопроцесса. Тренинг, деловые и ролевые игры, вационным в педагогическом управлении ин-
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терактивным обучением становится отказ от
автократического стиля и монолога в подаче
учебного материала и его «перенастройка» на
режим стимулирования речевых связей между учащимися. Имеющийся арсенал интерактивных методов и приемов предусматривает
как раз такое свойство в структуре и содержании учебного процесса.
В преподавании РКИ стимулирование речевых связей между учащимися – искомый и
обязательный принцип педагогического управления учебным процессом. Безусловно, его
следует «отформатировать» актуальной те-

ловека – отражать отношения между мотивами (потребностями) и успехом/возможностью
успеха в осуществлении какой –либо деятельности субъекта. [2;197,198]. Иначе говоря,
любая человеческая деятельность управляется мотивами и объективно совпадает с ними,
субъективно же и ход деятельности, и направляющие ее мотивы выражаются через разные
эмоции. Лишь впоследствии путем анализа
той или иной деятельности открывается возможность выделить смыслообразующие и побудительные мотивы.
Дело же инициатора интерактивного об-

мой и небольшим объемом учебного материала, учесть количество и качество учебной аудитории (предпочтительно немногочисленная
учебная группа учащихся, имеющих начальный уровень языковой подготовки), выбрать
соответствующие цели и задачам интерактивные методы и приемы, на все это потребуется
длительная подготовка. Центральным же ее
звеном должно стать создание мотивов-стимулов для речевых контактов учащихся друг с
другом. Без них организация интерактивного
обучения и преподавания РКИ несостоятельна.
И здесь на помощь должны прийти выводы
современной психолингвистики социальной
психологии, прежде всего, те, что получены
с позиции деятельностного подхода. Учтем,
что речевую коммуникацию учащихся друг с
другом не будут стимулировать их субъективные переживания, хотения, желания и т.п., напротив, они возникнут в ходе речевых связей.
Как отмечает А.Н. Леонтьев, «эмоции не подчиняют себе деятельность, а являются ее результатом и «механизмом» ее движения», их
особенность как психических состояний че-

учения – предусматривать и организовывать
ситуации, задачи и задания, побуждающие
учащихся на речевые контакты друг с другом.
Вряд ли учащиеся на занятиях РКИ осознают,
что их иноязычная интеракция складывается,
в первую очередь, из столкновения их убеждений, а лишь потом из передачи/приема ими
информации. Но организатору нельзя забывать об этом и направлять оба процесса в русло отношений доверия и понимания.
В современной психолингвистике сделан
вывод о том, что само по себе убеждение – результат принудительного воздействия какоголибо слова как на того, кто его употребляет,
так и на того, кому оно адресовано. Поиск
убедительных слов в речевом общении сводится к двум моментам: а) повелению и б)
подчинению/возражению. Любое наше обращение к кому-либо в форме приказа, вопроса
или сообщения-это прежде всего, повеление
на принятие информации. Выбор, перед которым стоит воспринимающий наше убеждение: поддаться на повеление или, напротив,
найти средство отказа от него. [4; 136,138].
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Это положение помогает по-иному отнестись к непониманию учащимися чужой речи.
Непонимание – важная сторона человеческого
общения, оно защитная реакция от речевого
воздействия и одновременно процедура оформления соответствующими словами отказа
подчиняться. Как выбраться наружу из-за «частокола» убеждений и непонимания? Субъективно, через выражение эмоций открытости и
притяжения: взгляда в глаза, улыбки, интонации одобрения/недоумения и т.п.
Психологи показывают: палитра эмоциональных красок богата: несмотря на то, что
эмоции рождаются как следствие разнообразнейших «конфликтных» ситуаций нервной
деятельности, они регулируют поведение
индивида в отношении среды и среды в отношении индивида. «Социальное общение
учит человека самообладанию.. Можно спорадически скрывать от «чужих» или подавлять внешние выражения эмоций. Это назовут
скрытностью или лицемерием. Но постоянная
тренировка ведет от внешнего сдерживания
и выражения эмоций к воспитанию чувств,
т.е. к внутренним переживаниям... в генезисе скрытнось представляет собой выражение
обособления индивида в некоторой общности» [5; 180,183,184].
Установление открытой эмоциональной
связи между участниками иноязычной интеракции – задача преподавателя, решить которую представляется возможным только посредством собственного поведения, адекватного доверительным отношениям.
Как видим, обретение интерактивности
в преподавании РКИ предполагает в педагогическом управлении учебным процессом не

просто использование разных интерактивных
технологий, а их специальный отбор на соответствие стимулированию речевых связей
между учащимися. Работа в этом направлении только началась и требует критического
осмысления и привлечения научно-теоретических исследований в области психологии
речи.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
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სტუდენტების
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ალურ-ფსიქოლოგიური კომპეტენტურობას და
უნარ-ჩვევებს მუდმივად განახლებადი ინფორმაციასთვის.
ხაზგასმულია ინტერაქტიული სწავლების თანამედროვე ფსიქოლინგვისტური და სოციალური ფსიქოლოგიის კავშირი. წინა პლანზე წამოწეული

მოტივაცია-წახალისების

Подчеркнута связь интерактивного обучения с современной психолингвистической и
социальной психологией. Подчеркнута роль
мотивов-стимулов для речевых контактов
учащихся, без которых интерактивное обучение РКИ несостоятельно.

როლი

სტუდენტების სამეტყველეო კონტაქტისათვის,
რომლის გარეშეც რუსულის, როგორც უცხო ენის

Guramishvili Z., GTU

Stimulation of communications among
students in teaching process of Russian as a
foreign language

ინტერაქტიული სწავლება შეუძლებელია.

Гурамишвили З.Ш., ГТУ

Стимулирование речевых связей между
учащимися в процессе преподавания
русского языка как иностранного
Резюме
Ключевые слова: интерактивное обучение, речевая коммуникация, мотивы-стимулы, психолингвистика, социальная психология, иноязычная интеракция.

Summary
Keywords: Interactive education, speech contacts, psycholinguistic, social psychology, interaction of foreign language.

The methodology of interactive education is
reviewed in the article, which increases activity
of the students, forms socio-psychological competence and skills for continuously updated information.
В статье рассматривается вопрос о метоThe link between interactive education with
дике интерактивного обучения РКИ, благода- modern psycholinguistic and social psychology
ря которой повышается активность учащих- is emphasized. The role of motivation and incenся, формируется социально-психологическая tives for speech contacts of students is underlined,
компетентность, навыки работы с постоянно without the stated above interactive education of
обновляемой информацией.
Russian as a foreign language is impracticable.
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problemaze dafuZnebuli swavla, rogorc axali Taobis
akademiuri muSaobis gaumjobesebis agenti
თარგამაძე ვილია,
პროფესორი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი.
ვილნიუსის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ფაკულტეტი,
პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი
/////////////////////////////////////

საკვანძო სიტყვები: პრობლემაზე დაფუძნე-

ვლეულია სხვადასხვა ასპექტით: პრობლემათა

ბული სწავლა, ახალი თაობა, სამეცნიერო საქმ-

შეფასება და ხარისხი, პრობლემის გადაწყვე-

იანობა, სტუდენტზე ორიენტირებული პარა-

ტაზე დაფუძნებული სწავლება [16], საგანმა-

დიგმა.

ნათლებლო სტრატეგია [2], [1], კავშირი სხვადასხვა დისციპლინებს შორის [12], მეთოდი

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა აკადე-

და საგანმანათლებლო სტრატეგია [17] და ასე

მიური რიტორიკაში არ არის ახალი მიდგომა,

შემდეგ.

ეს საკითხი სხვადასხვა ასპექტით იყო, არის და

სხვადასხვა ასპექტით: თაობათა კლასიფიკაცია

იქნება მეცნიერთა კვლევის საგანი.

[11], აზროვნება, კითხვა და ახალი თაობის

პრობლემაზე
პირველად

დაფუძნებულ

შესწავლილია ასევე ახალი თაობა

სწავლაზე

მახასიათებლები [9], ახალი თაობის ძირითადი

აქცენტი გაკეთდა 1960 წელს მაკ-

მახასიათებლები [6]; შექმნილია სამეცნიერო

მასტერის უნივერსიტეტში (კანადა). იგი და-

ნაშრომები,

ინერგა მედიცინის სწავლების სფეროში, რადგან

თაობის მასახიათებლები, მოტივაცია, ტექსტის

პედაგოგებმა

მომავალი

გაგების თავისებურებები და სხვა საკითხები

ექიმების ტრადიციულად მომზადება არაეფექ-

[18], გამოვლენილია ქართველი სტუდენტების

ტური გახდა. იმ დროიდან მოყოლებული ბევრ

გარკვეული მახასიათებლები [15], მაგრამ არაა

უნივერსიტეტში

და-

შესწავლილი პრობლემაზე დაფუძნებული სწავ-

ფუძნებული სწავლა, როგორც არა უბრალოდ

ლის, როგორც აგენტის საკითხი ახალ თაობას-

სწავლება-სწავლის ტექნიკა, არამედ, როგორც

თან მუშაობისას სტუდენტზე ორიენტირებული

ტოტალური საგანმანათლებლო სტრატეგია. ჰ.

სწავლის პარადიგმაზე გადასვლის პროცესში.

ბაროვი და რ. ტემბლინი [3] აღნიშნავდნენ, რომ

ამ კონტექსტში დგება საკითხები: შეიძლება თუ

მედიკოსთა მომზადება გაუმჯობესდა, როცა

არა ახალ თაობასთან მუშაობისას პრობლემაზე

აკადემიური მუშაობა პრობლემათა გადაწყვეტაზე

დაფუძნებული სწავლა ნამდვილად იქცეს სტუ-

გახდა ორიენტირებული.

დენტზე ორიენტირებული სწავლების აგენტად.

გააცნობიერეს,

ინერგება

რომ

პრობლემაზე

თანამედროვე ეპოქაში უმაღლეს სასწავლებ-

რომლებშიც

მეთოდოლოგიური

აღწერილია

მიდგომა

არის

ახალი

სოცი-

ლებში არაერთი აქტუალური საკითხი იკვე-

ალური კონსტრუქტივიზმი. სოციალური კონ-

თება, ერთ-ერთი მათ შორის არის ის, თუ როგორ

სტრუქტივიზმი გულისხმობს რეალობის შე-

უნდა შეიცვალოს ტრადიციული, პედაგოგზე

სახებ კონკრეტული იდეის ქონას ცოდნისა და

ორიენტირებული პარადიგმა სტუდენტზე ორი-

სწავლების შესახებ. სოციალური კონსტრუქტი-

ენტირებული

განსაკუთ-

ვიზმის შესაბამისად, სინამდვილე განისაზღვრება

რებულად მნიშვნელოვანია ევროპული უნი-

ქმედებებით. საზოგადოების წევრები ერთობ-

ვერსიტეტების ასოციაციისათვის [8]. იგი ყოველი

ლივად ქმნიან სამყაროს, რომელშიც რეალობა

პედაგოგისათვის გამოწვევაა, განსაკუთრებით კი

განისაზღვრება

ახალი თაობის პედაგოგებისათვის.

არის აზროვნების ნაყოფი, რომელიც აისახება

პარადიგმით,

რაც

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა გამოკ-

მათი

აზროვნებით.

ცოდნა

კულტურაში. ინდივიდები სხვებთან ერთად
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და გარემოსთან თანაცხოვრებით ქმნიან მას
თავიანთი ქმედებებით [10].
სტატიის მიზანია გამოიკვეთოს პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა, როგორც აგენტი,
უმაღლეს სასწავლებლებში აკადემიური მუშაობისას სტუდენტზე ორიენტირებულ პარადიგმაზე გადასასვლელად; ობიექტი - პრობლემაზე
დაფუძნებული სწავლა, როგორც აგენტი სტუდენტებზე ორიეტირებული პარადიგმის დანერგვისას; მეთოდი - ლიტერატურისა და საქმიანი ქაღალდების ანალიზი, თვისებრივი და
ემპირიული კვლევა.
პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა და
სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების კავშირი: უმაღლეს სასწავლებლებში სტუდენტისა
და პედაგოგის ურთიერთობა ორ მხარეს მოიცავს:
პედაგოგზე ორიენტირებული, ანუ ტრადიციული
პარადიგმა და სტუდენტზე ორიენტირებული
პარადიგმა[13, 21]. გამოყოფენ ტრადიციულ, ანუ
პედაგოგზე ორიენტირებული სწავლის პარადიგმისაგან განსხვავებულ, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლის პარადიგმის ათ ნიშანს:
1. სტუდენტი აქტიურია, თვითონ გეგმავს
მუშაობის გრაფიკს; ტრადიციული სწავლებისას სტუდენტი უფრო პასიურია,
ინიციატივას პედაგოგს უთმობს.
2. სტუდენტის პასუხისმგებლობა მეტია,
ტრადიციული პარადიგმის მიხედვით კი
უმთავრესად გადაწყვეტილებას იღებს პედაგოგი.
3. დისციპლინათშორისი კავშირები - ტრადიციული პარადიგმა კონცენტრირებულია ერთ საგანზე.
4. ინიციატივა - ტრადიციულ პარადიგმაში
სტუდენტი ელოდება ინფორმაციას პედაგოგისაგან.
5. პედაგოგის როლი - ტრადიციულ პარადიგმაში ის არის ერთგვარი გიდი, მენტორი, დამხმარე, ცენტრიდანული პოზიციიდან ცოდნის შემფასებელი და შემმოწმებელი.
6. შემსწავლელის მოტივაცია - შემსწავლელის მოტივაცია დამოკიდებულია შეფასებასა და წახალისებაზე.

7. სწავლა თანამშრომლობით - ტრადიციულ
პარადიგმაში ეს არის ინდივიდუალური
მუშაობა, შეჯიბრი.
8. ადგილი (ნებისმიერი) პარადიგმაში

ეს

არის

ტრადიციულ
კლასი

ან

ლაბორატორია.
9. მოქნილობა (ინსტრუმენტები, ტექნიკა) ტრადიციულ პარადიგმაში დომინირებს
შედარებით მოუქნელი ინსტრუმენტები.
10. შეფასების მოქნილობა (სწავლების პერსპექტივები) - ტრადიციული სწავლებისას უპირატესობა ენიჭება გამოცდებს.
დასახელებული ნიშნები უკავშირდება პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლის არა მარტო ტექნიკასა და მეთოდს, არამედ საგანმანათლებლო
სტრატეგიასაც.
თუ

ჩვენ

დავაკვირდებით

პრობლემაზე

დაფუძნებული სწავლის, როგორც ზოგადად
განათლების

სტრატეგიის

ოთხ

კომპონენტს,

ვნახავთ, რომ ყველა მათგანი მიმართულია შემსწავლელისაკენ:
••

პრობლემაზე

დაფუძნებული

სწავლის

კურიკულუმის დიზაინი;
••

პრობლემაზე

დაფუძნებული

სწავლის

დაფუძნებული

სწავლის

ტუტორიალი;
••

პრობლემაზე

თავსებადი შეფასებები;
••

ფილოსოფიური პრინციპები, რომლებიც
საფუძვლად უდევს პრობლემაზე დაფუძნებულ სწავლას [1,13].

მაგალითისათვის, ვიმსჯელოთ პრობლემაზე
დაფუძნებული სწავლის (PBL) კურიკულუმის
დიზაინზე. როგორც ბარეტი შენიშნავს[1,16],
პრობლემაზე დაფუძნებულ სწავლაში კურიკულუმის დანერგვის ორი განსხვავებული გზა
არსებობს: ზოგს აქვს მხოლოდ PBL-ის პროგრამის
ერთი ან ორი მოდული, ზოგი კი თვლის, რომ
მთელი კურსი უნდა დაემყაროს პრობლემაზე
დაფუძნებულ სწავლას. ზოგი პედაგოგი ამ პროგრამას დანერგვის პრინციპით იწყებს სწავლების
პირველივე წელს, ზოგი კი მას ადგილს უთმობს სწავლების ბოლო წელს. პრობლემაზე
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დაფუძნებული სწავლის დიზაინზე გადასვლა

ბარეტი [1,16] აღნიშნავს, რომ სწავლის პრო-

ნიშნავს იმას, რომ არსებული კურიკულუმები

ცესის შედეგების განსაზღვრისათვის ძალიან

გადააზრებული უნდა იყოს შემდეგი პრინციპე-

მნიშვნელოვანია

ბის მიხედვით:

შემდეგი ნაბიჯია იმ პრობლემათა ჩამოწერა,

••
••

••
••

კურიკულუმის

დიზაინი.

გადაირჩეს კურსები პრაქტიკული თვალ-

რომლებიც ხელს შეუწყობს სტუდენტს და-

საზრისით;

უკავშიროს სწავლის პროცესი ამ შედეგებს.

შეირჩეს ცნებები/კონცეპტები, როგორც

კურიკულუმის ფორმა, რომელშიც პრობლემები

სასწავლო პროგრამის მაორგანიზებელი

უპირისპირდება სწავლის შედეგებს, მნიშვნე-

სტრუქტურის ელემენტები და სწავლის

ლოვანია პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების

შედეგები სრული კურსისათვის;

პროცესში, ხოლო პრობლემაზე დაფუძნებუ-

გამოიკვეთოს პროცესი, როგორც კონ-

ლი სწავლის პროგრამა უზრუნველყოფს, რომ

ცეპტი;

სწავლის შედეგები მასში ერთხელ მაინც გა-

სასწავლო შედეგები არ უნდა დაეფუძნოს

მოვლინდეს. ბარეტი ამისათვის გვთავაზობს

საგნის შედეგებს [5].

შემდეგ სქემას:

პრობლემები
Problems⇒

პრობლემა 1
Name of P1

პრობლემა 2
Name of P2

პრობლემა 3
Name of P3

სასწავლო შედეგები
L.O. 1
L.O. 2
L.O. 3
L.O. 4

მოცემულ

ცხრილში

ვერტიკალური

ხაზი

აღნიშნავს სასწავლო შედეგებს, ხოლო ჰორიზონტალური ხაზი

- პრობლემებს. ამ გრაფიკის

მეშვეობით შეიძლება აღიწეროს შედეგები და
გამოიკვეთოს ორიენტირები, რომლებიც გამოხატავენ გარკვეულ მიმართულებას, ტენდენციას.
ასეთი დიზაინი ეხმარება სტუდენტს ორიენტირების, პრობლემის გადაწყვეტისა და მოსალოდნელი შედეგების განსაზღვრაში. კიდევ
არის ერთი ელემენტი - ტუტორიალი. სტუდენტების მუშაობა მიმდინარეობს პატარა ჯგუფებში
(5-7 ადამიანი), რაც გულისხმობს პრობლემაზე
დაფუძნებულ სწავლებას. ისინი თავად წყვეტენ
პრობლემებს. პრობლემის გადასაწყვეტად კი
შეიძლება გამოვიყენოთ: იდეა/ ჰიპოთეზა, ფაქტები, შესასწავლი საკითხები, აქტიური გეგმა.
აი, ასეთ ლოგიკას გვთავაზობს ბარეტი [1, 1819], რომელიც აღნიშნავს, რომ შესაძლებელია
სხვა საშუალებების გამოყენებაც. ამ მოდელის
გამოყენებისას სტუდენტები აჯამებენ თავიანთ

დისკუსიებს კონკრეტული მიმართულებით და
ინაწილებენ ერთ სასწავლო გარემოს, ეს შეიძლება იყოს დაფა ან ფლიპჩარტი. სტუდენტებს
დამატებით ეძლევათ ასევე გუნდური სამუშაო
ან ინაცვლებენ პრობლემის გადაწყვეტაზე ორიენტირებულ სხვა სასწავლო გარემოში.
პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლის კიდევ
ერთი მოდელია შვიდი ნახტომის მიდგომა:
1. პრობლემების აღწერისას უცნობი ტერმინებისა და ცნებების განმარტება;
2. პრობლემის განსაზღვრა: ასახსნელი საკითხების სია;
3. პრობლემის ანალიზი: გონებრივი იერიში
წინასწარი ცოდნისა და შეგრძნებების გამოყენებით; მოვლენის რაც შეიძლება მეტი
და განსხვავებული ახსნის პროდუცირება;
4. შემოთავაზებული
ახსნა-გარმატებების
კრიტიკული ანალიზი და მცდელობა თანმიმდევრულად აღწერონ მოვლენები და,
შესაბამისად, გამოთქვან ვარაუდები, თუ
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5. თვითგანვითარებაზე მიმართული სწავლებისათვის საკითხების ჩამოყალიბება;

საჭიროა შემუშავდეს სტუდენტების წერითი
და ზეპირი მეტყველების შესაფასებელი კრიტე-

6. საკუთარი ცოდნის ხარვეზების შევსება
თვითსწავლების საშუალებით;

რიუმები. რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებულია
საგანზე, მაგრამ ყველა შემთხვევისათვის ეს უნ-

7. საკუთარი მიგნებების გაზიარება ჯგუ-

და იყოს ძალიან ნათელი და სტუდენტებისათვის

ფისათვის და შეძენილი ცოდნის ინტეგრი-

გასაგები. იგი ასევე სტიმულს უნდა აძლევდეს

რება მოვლენის ამომწურავი ახსნისათ-

სტუდენტს. ყველა საგანს შეიძლება ჰქონდეს

ვის. შემოწმება იმისა, თუ სადაა ცოდნა

საკუთარი კრიტერიუმები და ვარიანტები, მაგრამ

საკმარისი.

მთავარია, რომ ყოველივე ეს აისახოს საგნის

ეს შვიდი ნაბიჯი გვთავაზობს პრობლემის
გადაწყვეტის ალგორითმს: იწყება პრობლემის

არსზე და იყოს ორიენტირებული შედეგებზე,
ამაღლებდეს სტუდენტის სწავლის მოტივაცია.

გამოვლენითა და სრულდება მიგნებითა და ანა-

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლის ფილო-

ლიზით. მიუხედავად იმისა, თუ რა მეთოდიკა

სოფიის მთელი კონცეფცია ითვალისწინებს ოთხ

გამოიყენება, მთავარია, დეტალები კარგად გა-

ძირითად პრინციპს:

ანალიზდეს:

1. ფრეიერის (Paulo Freire) თავისუფალი

••

გვქონდეს ინტერესი და ენთუზიაზმი;

დიალოგი.

••

უარვყოთ ლექციის კითხვა;

დიალოგის კონცეფცია არის ეპისტემო-

••

იყოს ტოლერანტული სიჩუმე;

ლოგიური პოზიცია.

••

მივცეთ სტუდენტებს საშუალება ისაუბ-

ვიდრე ტექნიკა.

რონ ერთმანეთთან და არა ჩვენთან;
••

••

••
••
••

ფრეიერის

პერსპექტივიდან
ეს ბევრად მეტია,

2. კოგნიტივიზმი-პრობლემაზე

დაფუძნე-

დავრწმუნდეთ, რომ ჯგუფი შეხვედრის

ბული სწავლება არის აქტიური მენტა-

დასრულებამდე შეთანხმდა შესასწავლ

ლური პროცესი და დაკავშირებულია

საკითხზე;

ცოდნის პრიორიტეტთან, რომელიც ერ-

ხელი შევუწყოთ, რომ

სტუდენტებმა

თმანეთთან აკავშირებს ძველ და ახალ

ზუსტად და აკურატულად წარმართონ

კონცეპტებს, იყენებს თეორიული კონ-

მოცემული საკითხის ანალიზი;

სტრუქციის მიმართებების სრულყოფას.

გვახსოვდეს საკითხისა და კურსის სას-

3. სოციალური კონსტრუქტივიზმი - პრობ-

წავლო შედეგები;

ლემაზე დაფუძნებულ სწავლებას აქვს

შევქმნათ კარგი სასწავლო გარემო ჯგუფი-

სწავლების სოციოკონსტრუქტიული ხედ-

სათვის;

ვა. ის განიხილავს სწავლებას, როგორც

შევინარჩუნოთ სიმშვიდე.

შედეგს. ტუტორი არის შემსწავლელების

უნდა აღინიშნოს, რომ ტუტორის მუშაობა

წამხალისებელი, რათა მათ ერთად შექმნან

ძალიან რთულია - იგი მუშაობს როგორც ფასი-

თავიანთი ცოდნა.

ლიტატორი. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავ-

4. პოსტმოდერნული წარმოდგენა ცოდნაზე

ლის მომსახურე პერსონალი ასევე ჩართულია

- პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა

კურიკულუმის დიზაინის შექმნის პროცესში,

(PBL) გამყარებულია „მოდერნისტული,

აღწერს

პრობლემაზე

სტრუქტურული აზროვნებით“ და ექმნება

დაფუძნებული სწავლის პროცესის მართვას,

საფრთხე უკან დაბრუნებისა [5,45],[1], [2].

პრობლემებს,

ახდენს

აფასებს სასწავლო პროცესს.

როგორც ჩანს, პრობლემაზე დაფუძნებული

შემდეგი ელემენტია პრობლემაზე დაფუძ-

სწავლის მთელი კონცეფცია ორიენტირებულია

ნებულ სწავლასთან შეთანხმებული შეფასება,

მონაწილეზე. მონაწილეზევეა ორიენტირებული

რადგან შეფასება მართავს პროცესს. ამიტომ

მისი
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ყოველი

ელემენტი.

ამგვარად,

პარა-

pedagogika, PEDAGOGICS, ПЕДАГОГИКА

დიგმის

შესაბამისად,

ორიენტირებულია

მთლიანად

სტუდენტზე.

პროცესი

მნიშვნელო-

უნივერსიტეტის ენის სწავლების მეთოდიკის
სპეციალობის

სტუდენტები;

გამოკითხულთა

ვანია, რომ ახალი თაობის მახასიათებლების

შორის იყო მედიაკვლევების სამაგისტრო პროგ-

გათვალისწინებით განვიხილოთ, თუ რამდენად

რამის ერთი სტუდენტი, საჯარო მმართველობის

არის მათთვის მისაღები პრობლემაზე დაფუძ-

სამაგისტრო პროგრამის ერთი და ინფორმაციული

ნებული სწავლება.

ტექნოლოგიების სამაგისტრო პროგრამის ორი

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლის მი-

სტუდენტი.

მართება ახალი თაობასთან. 2014 წელს ჩატარდა

განსხვავებული კულტურული კონტექსტის

კვლევა ლიტვაში (მკვლევარი ვილია თარგამაძე).

მიუხედავად, ინფორმატორებმა ფაქტობრივად

იმავე მეთოდიკით 2014-2015 წლებში ჩატარდა

გამოკვეთეს

კვლევა

ნინო

მახასიათებლები. ყველამ აღნიშნა სტუდენტების

შარაშენიძე) მეთოდოლოგიური მიდგომა იყო

მაღალი აქტივობის შესახებ - მათ ერთდროულად

სოციალური კონსტრუქტივიზმი [10]. ამ მეთო-

შეუძლიათ შეასრულონ მრავალი აქტივობა, თუმ-

დის

ცა, მას ყოველთვის არ მივყავართ შედეგამდე,

საქართველოშიც

გათვალისწინებით,

(მკვლევარი

კვლევის

მთავარი

ახალი

თაობის

მეტად

მსგავსი

ინსტრუმენტი იყო კითხვარი, რომელიც შეიცავ-

იგი უფრო ზედაპირული აქტივობაა.

და შემდეგ კითხვებს:

აღინიშნოს, რომ ახალი თაობა ხშირად არ ავლენს

1. დაასახელეთ ახალი თაობის 10 ძირითადი
მახასიათებელი;
2. დააფიქსირეთ

დეგეგმვისა და მიზნის მიღწევის სურვილს,
ეს

თქვენი

თვალსაზრისი

არგუმენტირებულად.
კვლევაში მონაწილეს

უნდა

კი

ძალიან

მნიშვნელოვანია

აკადემიურ

სფეროში. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა
გულისხმობს პრობლემის იდენტიფიკაციას და

უნდა მოეწოდებინა

მისი გადაწყვეტის გზების ძიებას. ამ კონტექსტში

ინფორმაცია საკუთარი თავის შესახებ: სახელი,

სრულიად გასაგებია, თუ რა მნიშვნელობა აქვს

გვარი, სქესი, დაბადების წელი, სტატუსი, სპე-

გუნდურ/ჯგუფურ მუშაობას.

ციალობა.

ლიტვაში ინფორმატორები იყვნენ

დაფუძნებული სწავლა პრობლემის გადაწყვეტის

სტუდენტები, რომლებიც ემზადებიან პედაგო-

აუცილებლობაზეა ორიენტირებული, შედეგად,

გობისათვის, მაგრამ არა აქვთ პედაგოგიური

აღარ ჩანს ზედაპირულობა, რადგან დისკუ-

განათლება. გამოიკითხა 38 სტუდენტი (ინ-

სიებში

ფორმატორი).

პრობლემის

კვლევაში

მონაწილეობდნენ

იძებნება

პრობლემაზე

არგუმენტები,

გადაწყვეტისკენაა

რომლებიც
მიმართული.

სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები საქართვე-

გასათვალისწინებელია, რომ ინფორმატორებმა,

ლოს

თბი-

ლიტვაშიც და საქართველოშიც, აღნიშნეს, რომ

სახელობის

ახალი თაობა დიდ დროს ატარებს ვირტუალურ

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და

სივრცეში. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა

პოლიტიკურ

მეცნიერებათა

ფაკულტეტის

კი გვირჩევს, რომ ვირტუალური სივრცე უნდა

განათლების,

ფსიქოლოგიისა

და

გამოვიყენოთ როგორც ინსტრუმენტი პრობლემის

რამდენიმე

ლისის

ივანე

სამაგისტრო
ბათუმის

უნივერსიტეტიდან:
ჯავახიშვილის

პროგრამის

პირველკურსელები,

რუსთაველის

გადაწყვეტის ძიების პროცესში.

რეალურ სივ-

სახელობის

რცეში კომუნიკაცია ასწავლის, რომ დაცული

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ად-

უნდა იყოს სწავლების ნორმები და წესები, რაც

მინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის პირ-

ჩანს, რომ არაა ახალი თაობის მახასიათებელი.

ველკურსელები,

სახელმ-

განხილული საკითხები გვიჩვენებს, რომ პრობ-

სწავლების

ლემაზე დაფუძნებული სწავლა ეხმარება ახალ

მეთოდიკისა და მეთოდოლოგიის სამაგისტრო

თაობას განავითაროს ის მახასიათებლები, რომ-

პროგრამის სტუდენტები, თელავის სახელმწიფო

ლებიც არ არის განსაკუთრებულად გამოკვეთილი.

წიფო

შოთა

კვლევის

სამცხე-ჯავახეთის

უნივერსიტეტის

დარგის
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საინტერესოა, რომ საქართველოში ინფორმა-

რომელიც ორიენტირებულია სტუდენტზე.

ტორების უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ახალი

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა ხდება

თაობის ძირითადი მახასიათებელი არის თა-

ერთ-ერთი

ნამედროვე ტექნოლოგიებზე დამოკიდებულება.

ახალი თაობის აკადემიური განათლებისათვის,

ეს ფაქტი ლიტვაში არ აღუნიშნავთ, აპრიორულად

რადგან იგი ხელს უწყობს განავითაროს ახა-

შეიძლება ითქვას, რომ მათთვის ეს უკვე ნორმაა.

ლი თაობის უნარები. ამ ინსტრუმენტის გამო-

ლიტვაში ინფორმატორებმა მართალია აღნიშნეს,

ყენებით

შეიძლება

რომ ახალი თაობა ორიენტირებულია სოციალურ

თარება,

რომლებიც

ქსელებზე, მაგრამ არ გამოუკვეთავთ ისეთი

გაუმჯობესებისათვის რეალურ სივრცეში,

სუბკატეგორიები, რომელთა მიხედვითაც და-

ლიტიკური უნარები, განზოგადება, ვირტუ-

ვასკვნით, მათ რეალურად აქვთ პრობლემა,

ალური სივრცის გამოყენება, როგორც პრობ-

რომ არ ესმით ერთმანეთის, არის მაღალი

ლემის გადაწყვეტის საშუალება და ასე შემდეგ.

ემოციურობა, აგრესიულობა, უპატივცემულობა

ამრიგად, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა

უფროსი თაობის მიმართ.

ხდება ინსტრუმენტი პიროვნების განვითარებისა

უნდა

აღინიშნოს,

რომ

ინფორმატორები

მნიშვნელოვანი

ისეთი

ინსტრუმენტი

ნიშნების

საჭიროა

განვი-

კომუნიკაციის
ანა-

და თვითგანვითარებისათვის.

თა-ვიანთი პერსპექტივიდან ხედავდნენ ახალ
ლიტერატურა:

თაობას. კლასიფიკაციის მიხედვით ისინი მიეკუთვნებოდნენ Y თაობას და მათ Z თაობისაგან
განასხვავებდათ ათი წელი,
ჩართულები იყვნენ

ასე რომ, ისინიც

ვირტუალურ სივრცეში

და, შესაძლებელია, გარკვეული ინფორმაცია
ამ ასპექტით არ გამოვლინდა. თუ გავითვალისწინებთ ახალი თაობის უკვე აღნიშნულ
მახასიათებლებს, პრობლემაზე დაფუძნებული
სწავლა მათ დაეხმარება განივითარონ უნარები, რომლებიც საჭიროა აკადემიური სწავლებისათვის, მაგალითად, პრობლემაზე ფოკუსირება, მისი გადაწყვეტა, ანალიზისა და
განზოგადების უნარი, ადამიანებთან ურთერთობის გაუმჯობესება და სხვა. ამრიგად, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა შეიძლება გახდეს სტიმული ახალი თაობისათვის აკადემიური
მოღვაწეობის სფეროში.
დასკვნა
პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა ემყარება
ოთხ ძირითად პრინციპს: ფრეირის დიალოგი,
კოგნიტივიზმი,
ვიზმი,

ცოდნის

სოციალური

კონსტრუქტი-

პოსტმოდერნისტული

კონ-

ცეპტი. ეს ოთხი ხაზი იკვეთება და ხდება
განმაპირობებელი პრობლემაზე დაფუძნებული
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პროფესორი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი.
ვილნიუსის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ფაკულტეტი,
პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა, როგორც
ახალი თაობის აკადემიური მუშაობის
გაუმჯობესების აგენტი
რეზიუმე
თანამედროვე

ეპოქაში

უმაღლეს

სასწავ-

ლებლებში არაერთი აქტუალური საკითხი იკვეთება, ერთ-ერთი მათ შორის არის ის, თუ როგორ
უნდა შეიცვალოს ტრადიციული, პედაგოგზე
ორიენტირებული

პარადიგმა

სტუდენტზე

ორიენტირებული პარადიგმით, რაც

ყოველი

პედაგოგისათვის გამოწვევაა, განსაკუთრებით კი
ახალი თაობის პედაგოგებისათვის.
სტატიის მიზანია გამოიკვეთოს პრობლემაზე
დაფუძნებული სწავლა, როგორც აგენტი უმაღლეს
სასწავლებლებში აკადემიური

საქმიანობისას

სტუდენტზე ორიენტირებულ პარადიგმაზე გადასასვლელად. კვლევის ობიექტია პრობლემაზე

დაფუძნებული

დენტებზე

სწავლის

ორიეტირებული

როლი

სტუ-

პარადიგმის

დანერგვისას. მეთოდი - ლიტერატურისა და
საქმიანი ქაღალდების ანალიზი, თვისებრივი და
ემპირიული კვლევა.
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Проблемно-ориентированное обучение
- агент совершенствования академической
деятельности студентов нового поколения
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Problem-based learning – the agent for
development of the new generation students’
academic activity
Summary
Keywords: problem-based learning, new generation, academic activity, student-oriented paradigm.
Problem-based learning can become one of the
ways to activate the new generation’s academic
activity. Thus it is necessary to coordinate it with
student-oriented paradigm. Thus the research object
in the article is problem-based learning as agent of the
implementation of student-oriented paradigm.
The aim of the article – is to highlight problembased learning as possibility to transit from traditional
to student-oriented paradigm. The article presents
features of student-oriented paradigm, discusses
problem-based learning. It presents the results of the
qualitative research performed by the author; they
disclose the characteristic of the new generation
students. It specifies the connection between the new
generation and problem-based learning.

Резюме
Ключевые слова: проблемно -ориентированное
обучение, новое поколение, научная деятельность,
парадигма, ориентированнана студента.
Проблемно-ориентированное обучение может
стать одним из путей активизации академической
деятельности нового поколения. Для достижения
этой цели его надо согласовать с парадигмой,
ориентированной на студента. Поэтому объектом
обсуждения в статье является Проблемноориентированное обучение, как метод реализации
парадигмы, ориентированной на студента.
Цель статьи – подчеркнуть проблемноориентированное обучение, как возможность
перейти от традиционной парадигмы к парадигме, ориентированной на студента. В статье
описываются черты парадигмы, ориентированной
на студента, анализируется проблемно-ориентированное обучение Излагаются результаты
качественного исследования, проведенного автором статьи, которое помогло сформулировать
характеристику студентов нового поколения.
Также указывается на связь формирования
студентов нового поколения и проблемно -ориентированное обучение.
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Variety of Means and Methods of Teaching Lithuanian Language and
Culture to Georgian Students
Vidas Kavaliauskas,
Lithuanian University of Educational Sciences
Lithuanian Language and Culture Centre of
Georgian Technical University
/////////////////////////////////////

Lithuanian is taught in over 40 foreign
universities. The Ministry of Education and
Science of the Republic of Lithuania finances
the teaching of the Lithuanian language in six
foreign schools of higher education – Charles
University in Prague and Masaryk University in
Brno (Czech Republic) Immanuel Kant Baltic
Federal University (Russia, Kaliningrad Region),
the National Institute for Oriental Languages
and Civilizations in Paris (France), the Goethe
University of Frankfurt (Germany) and Georgian
Technical University (Georgia). The promotion
of the Lithuanian language and culture abroad
is also supported from the EU Structural
Funds. Starting from 2012 funding is provided
to remunerate Lithuanian language teachers in
six other foreign centres of Lithuanian or Baltic
studies: the University of Washington (Seattle)
and the University of Illinois (Chicago) (USA),
the University of Tartu (Estonia), the University
of Warsaw (Poland), the Goethe University of
Frankfurt (Germany) and Budapest University
(Hungary). In the framework of the Baltic studies
project teachers from Lithuanian University of
Educational Sciences make lecturing visits to
Lomonosov Moscow State University, universities
in Poland, Sweden, Belarus and other countries
which offer Lithuanian language studies. It is also
planned to introduce the studies of Lithuanian
language and culture in the universities of
Ireland, Azerbaijan, Ukraine and other countries.
Founded at Georgian Technical University
in Tbilisi in October 2012, the Lithuanian

Language and Culture Centre is the first centre
of such type throughout the history of Lithuania
and Transcaucasian countries. Free studies of the
Lithuanian language were selected by around
50 students. As Georgia seeks integration in the
European Union, the studies of Lithuanian as
one of the official languages of the EU may open
broader horizons for students in their prospective
education and career [see 5, 24–25]. All that will
further strengthen the friendly relations between
Lithuania and Georgia. Perhaps a considerable
number of the learners of the Lithuanian language
(they are active and well-motivated) will later
choose their Master’s studies in Lithuania and
become translators, businessmen or diplomats.
Ms. Khatuna Salukvadze, the new Ambassador
of Georgia to Lithuania, took a two-month
Lithuanian language course before her coming
to Lithuania. The Lithuanian Language and
Culture Centre does not only carry out purely
instructional but also active educational activities
by introducing the peculiar Lithuanian culture,
customs and traditions to both the students and
any other citizens of Georgia paying a visit to the
centre.
In April 2013 Georgian Technical University
provided two classrooms for the Lithuanian
Language and Culture Centre (a large classroom
for lectures and a smaller one for a Lithuanian
library and teaching aids room); in August
the university carried out the repair works at
its expense and supplied the centre with new
furniture, two computers and free Internet. The

23

ganaTleba, GANATLEBA, ГАНАТЛЕБА _ №3(14), 2015

centre is also furnished with modern multimedia
enabling a more interesting and modern learning
process. Through Baltic studies projects the
Ministry of Education and Science of the
Republic of Lithuania supplied the Lithuanian
Language and Culture Centre at Georgian
Technical University with methodological
teaching aids, textbooks, maps, dictionaries,
national attributes, images from the album
Unseen Lithuania, etc. The centre was sent or
delivered different material (albums, books,
DVDs, CDs, souvenirs) by the Seimas of the
Republic of Lithuania, the European Information
Office of the Seimas of the Republic of Lithuania,
the Genocide and Resistance Research Centre of
Lithuania, the Club of the Signatories of the Act of
Independence, the National Olympic Committee
of Lithuania, Vilnius Ethnic Culture Centre,
the Institute of the Lithuanian Language, the
Institute of Lithuanian Literature and Folklore,
the Lithuanian Institute of History, Science
and Encyclopaedia Publishing Centre, the
Lithuanian State Department of Tourism, various
museums (the National Museum of Lithuania,
Maironis Lithuanian Literature Museum, the
National Museum – Palace of the Grand Dukes
of Lithuania, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
National Art Museum, the Church Heritage
Museum, the Lithuanian Art Museum), President
of Lithuania Valdas Adamkus, members of the
European Parliament Vytautas Landsbergis and
Laima Andrikienė, member of the Seimas Marija
Aušrinė Pavilionienė, the Ministry of Transport
and Communications and the Ministry of Foreign
Affairs of the Republic of Lithuania, more than
ten Lithuanian municipalities, most of Lithuanian
schools of higher education. The activities of the
centre are actively supported by the Embassy of
the Republic of Lithuania in Georgia; versatile
assistance is provided by Lithuanian University
of Educational Sciences.
Lithuanian language teaching is based

on contemporary methodologies for foreign
language teaching with a special focus on the
principles of communicative language teaching
(the combination of all four language skills:
speaking, listening, writing and reading). Most
attention is paid to the development of linguistic
competences – “the keeping of the “inventory” for
the production of practical phonetics, grammar
(morphology and syntax), lexis, word formation,
spelling as well as fluent speech (both dialogical
and monological) and their rules in one’s memory
as well as the ability to apply the aforesaid in the
language” [1, 9]. The teaching is mostly based
on the textbook Nė dienos be Lietuvių kalbos
(Not a Single Day without Lithuanian) featuring
the proper combination of all four principles of
language teaching. The textbook is divided into 12
lessons where “each lesson is further subdivided
into 6 parts: “Conversations”, “Vocabulary”,
“Grammar”, “Grammar, Vocabulary, Writing
and Speaking Tasks”, “Listening” and “Reading”
[2, 3]. The teaching of the Lithuanian language
also involves games as an interesting teaching
method. Games used in language lessons help
to avoid monotony, make a lesson more varied,
encourage the learner’s active involvement,
learning motivation and creativity. Computer
games play an important role among a variety of
games used in the teaching process. Computer
games used for Lithuanian language teaching can
be divided into 2 groups: a) Lithuanian language
educational computer programs with games
playing a minor role as a separate component
of the program; b) true Lithuanian language
computer games [7, 25–26]. Lithuanian language
lectures are attended by 3 different groups;
therefore, different language teaching methods
are used in each group. Even when the same topic
is being taught, “the inductive method might be
better for one group of learners, whereas the
deductive method is more effective for another”
[6, 6]. Hence, the Lithuanian language teaching
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process relies on the change of the means and
methods of language teaching and improvising.
When teaching Lithuanian to Georgian
students, considerable attention is paid to both
language teaching and country studies (knowledge
on the country, national culture, customs and
traditions). In order to learn a foreign language
successfully, linguistic teaching must go hand in
hand with country studies. The understanding of
history, fiction, culture, traditions and peculiar
worldviews also enable a better understanding of
linguistic matters and the reality of the country
whose language is being learned and enhances the
learning motivation. That is the way to develop
linguistic, sociocultural and cross-cultural
competences. A cross-cultural communicative
competence enables proper communication and
mutual understanding between the representatives
of different languages and cultures, linguistic
personalities. The centre is equipped with a
modern multimedia system enabling us to make
the educational process more varied and to
organise events. For example, the students of the
centre were shown three Lithuanian films which
were discussed afterwards and Georgian students
could expand their vocabulary of the Lithuanian
language.
Christmas Eve and Easter were celebrated
at the Lithuanian Language and Culture Centre
by adhering to Lithuanian customs. Georgian
students familiarised themselves with Christmas
fortune-telling and games as well as Easter
traditions (we coloured and decorated eggs and
rolled them afterwards). Such holidays enabled
the students learning Lithuanian in three different
groups to get to know each other better and to
become a single peculiar Lithuanian family.
Georgian students celebrated Saint Valentine’s
Day and commemorated the dates important for
Lithuania (16 February, 11 March, Coronation
Day of King Mindaugas) together with the
students from Vilnius College. All students of the

centre can sing the national anthem of Lithuania.
In support of one of the most prominent new
traditions of our nation, we sang The National
Hymn together with Georgian students in the
evening of the State Day of Lithuania (in 2014
in the Old Town of Tbilisi; in 2015 together
with the Lithuanian community in the Embassy
of Lithuania in Tbilisi). On 13 January 2015 we
participated in the event of unfolding the “Flag of
Unity” in Tbilisi together with the students from
the GTU Lithuanian Language and Culture Centre
(the authors and organisers of the idea – signatory
to the Act of 11 March Irena Andrukaitienė and
director Erikas Druskinas). A 200 metre-long flag
of Lithuania was unfolded in the park situated in
the Old Town of Tbilisi. Such events enhance the
students’ interest in the history of Lithuania and
encourage them to become Lithuania’s friends.
Teachers from Lithuania make short-term
lecturing visits to the centre in Georgia in
the framework of the Baltic studies projects
of the Lithuanian Ministry of Education and
Science. In 2014 and 2015 the teachers from
Lithuanian University of Educational Sciences
– Žydronė Kolevinskienė, Laimutė Bučienė,
Regina Rinkauskienė, Reda Pabarčienė, Vidas
Valskys, Grasilda Blažienė, Liutauras Degėsys,
Regina Subotkevičienė, Vilma Leonavičienė –
delivered the cycles of lectures on the topics of
Lithuanian literature, history, geography, tourism,
Lithuanian language didactics. Public servants
from the Lithuanian Ministry of Education and
Science also gave lectures to the students at the
centre: Vice-Minister Svetlana Kauzonienė gave
a lesson on the Lithuanian language, whereas
Elona Bagdanavičienė held practical classes
on Lithuanian folk dances (students mastered 5
Lithuanian folk dances).
The centre organises meetings with famous
Lithuanian and Georgian figures of culture, art,
sports, science and politics. Lithuanian singer
Kazimieras Jakutis, literary scholar Loreta

25

ganaTleba, GANATLEBA, ГАНАТЛЕБА _ №3(14), 2015

Mačianskaitė, President of the National Olympic
Committee of Lithuania and Olympic champion
Daina Gudzinevičiūtė, Lithuanian national
handball team, delegations from the Education
Exchanges Support Foundation and Lithuanian
schools of higher education paid a visit to the
centre and had a meeting with its students. On 8
October 2013 a delegation from the Seimas, with
the Speaker of the Seimas Loreta Graužinienė, the
chairperson of the Seimas Committee on Foreign
Affairs Benediktas Juodka and the chairperson
of the Group for Inter-Parliamentary Relations
with Georgia Zita Žvikienė among them,
communicated with the students of the centre in
Lithuanian. Such meetings are very important
as they provide students with an excellent
opportunity to get to know prominent Lithuanian
people at close quarters as well as to improve
their Lithuanian language skills. Students found
it interesting to meet and to hear the impressions
on Lithuania from accomplished representatives
of Georgian cultural world: a popular singer
Nino Katamadze (she was on a tour in Lithuania
for three times) and an actor and director Zaza
Kolelishvili (in 1977 he played a role in the
film Dust in the Sun by the Lithuanian cinema
studio), poetess Mariam Tsiklauri (in 2015 she
participated in the Spring of Poetry events held
in Lithuania; her creative work is translated into
Lithuanian) paid a visit to the centre.
During the tour of Panevėžys Juozas Miltinis
Drama Theatre in Tbilisi at the end of October
2013 all Lithuanian language students went to
see a play directed by the Georgian director Vasil
Chigogidze Hello, People!. The play is based
on the novel Me, Grandma, Iliko and Ilarioni
by the famous Georgian classical author Nodar
Dumbadze which uses mild irony and affection
to reveal the entirety and beauty of the Southern
culture. Based on the novel which Georgian
students know very well and performed by the
Panevėžys theatre in Lithuanian, the play was a

certain practical training class of the Lithuanian
language. Together with the students of the
Lithuanian language and culture we also attended
a première of a Lithuanian comedy (America in
the Bathhouse by Keturakis) at the Rustaveli
Drama Theatre in Tbilisi. The Lithuanian
director Linda Urbona staged the play in the
Georgian language. Before the play Keturakis’
creative legacy was introduced to the students;
we spoke about his period in Georgia and about
the monument erected in honour of Keturakis in
Borjomi.
The learning of Lithuanian songs and poems
is one of the ways to learn Lithuanian. Georgian
students can already sing 14 Lithuanian songs. It
is an excellent way to take part in the Lithuanian
culture as well as to expand the vocabulary of
the Lithuanian language, to use more varied
syntactic constructions and to develop the skills
of Lithuanian language usage. In 2014 and
2015 the Lithuanian Language and Culture
Centre organised the Spring of Poetry events
in Georgia [see 9, 12]. The events were held in
various places in Georgia: Tbilisi, Kobuleti,
Telavi, Chargali. They were attended by a
number of Lithuanian (Antanas A. Jonynas,
Vladas Braziūnas, Liutauras Degėsys, Donatas
Petrošius, Marius Burokas, Viktoras Rudžianskas,
Violeta Šoblinskaitė, Gytis Norvilas, Mindaugas
Valiukas) and Georgian poets; poetic readings in
Lithuanian and Georgian languages were held.
Lithuanian poetry was read by both Lithuanians
residing in Georgia as well as the students of
the Lithuanian Language and Culture Centre.
Kobuleti, a resort town situated on the coast of
the Black Sea, hosted an especially beautiful
event; during the poetry festival a 200 metre-long
flag of Lithuania was unfolded. Poetic readings
were made more varied by Lithuanian songs
performed by Georgian students. No doubt, the
songs performed and the Lithuanian poetry read
by students also had didactic goals. “Publicistic
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and literary-musical compositions unite the
whole material into a single stage production” [3,
283]; “a poem is perceived through synchronic
“participation” of vision and hearing, emotion
and reflection; an acoustic principle of teaching
is especially important for expressive reading –
attention to its rhythmical and sound composition
(listening – hearing, observation – analysis)” [4,
238]. A student’s reading shows “how he/she
understands the emotional content of the poem,
the syntactic, sound and rhythmical composition
of the language, its graphical expression and
is (un)able to find adequate means of sound
expression for revealing the perceived meaning
of the poem” [4, 237]. While preparing for the
festival and learning new poems and songs, much
attention was paid to correct accentuation and
standard pronunciation. “Owing to the influence
of foreign languages, the opposition of the acute
accent and the circumflex accent might disappear
in the stressed syllables of any composition”
[8, 225]. There are no accents in the Georgian
language; therefore, considerable efforts were
required to develop the pronunciation of accents
in order to ensure that the poems read or the
songs sung would sound in a beautiful and correct
Lithuanian language. The Spring of Poetry events
are becoming an important and beautiful festival
of friendship between Lithuania and Georgia.
Special educational programs implemented
by the Lithuanian Language and Culture Centre
together with Georgian students both in Georgia
and Lithuania are no less important. An especially
interesting and peculiar educational program was
held in the summer of 2014 in the Georgian seaside
resort town of Kobuleti. A joint educational
program by the Lithuanian Language and Culture
Centre of Georgian Technical University and
Kobuleti Museum involved 12 students of the
centre and 20 pupils from Kobuleti. In the frames
of the program educational cultural tours in the
places of interest of the Autonomous Republic

of Adjara were organised; cycles of untraditional
lessons were held on the shore of the Black Sea,
Batumi Botanical Garden, streets and parks in
Kobuleti. The lessons were intended to repeat the
matters of grammar and to expand the vocabulary.
Students had to simulate real-life situations in
Lithuanian: to invite a friend for a swim in the
sea, to discuss it; to order a dinner in a restaurant;
to take a walk in a botanical garden and to discuss
its flora; to present the furniture and rooms in
an apartment; to advertise various products and
items. 10 video clips were created where Georgian
students speak among themselves in Lithuanian
and try to simulate real-life situations. An
exhibition by the National Museum of Lithuania
“THE CHRONICLE OF THE REVIVAL. 19871991” presenting the modern history of Lithuania
was opened in Kobuleti Museum (photograph
– Raimondas Urbakavičius). The students’
motivation for learning is also strengthened by
the educational programs in Lithuania. Georgian
students visited Lithuania twice under the Baltic
studies projects of the Lithuanian Ministry of
Education and Science. Students had a chance to
get to know Lithuanian cities and towns (Vilnius,
Kaunas, Trakai, Lazdijai, Veisiejai, Anykščiai),
their architecture and lifestyle as well as national
culture (participation in museum educational
programs; international folklore festival Skamba
skamba kankliai), to participate in the lectures of
Lithuanian University of Educational Sciences
and Kaunas College, to establish relations
with active students of these schools of higher
education. During the stay in Lithuania students
paid a visit to the Speaker of the Seimas of the
Republic of Lithuania Loreta Graužinienė and
the Minister of Education and Science Audronė
Pitrėnienė. For the third consecutive year the
students of the centre win scholarships and
participate in the Lithuanian summer courses in
Lithuania. During the summer course students
not only learn Lithuanian. They participate in
various sightseeing cultural programs, travel
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across Lithuania. 14 students of the centre took
advantage of this opportunity. The Lithuanian
Language and Culture Centre also promotes
students’ exchanges: over 10 students of the centre
used the possibilities provided by the agreements
of cooperation concluded between Georgian
Technical University and 6 Lithuanian schools of
higher education and went for free one semesterlong studies at Kaunas University of Technology,
Vytautas Magnus University in Kaunas and
Vilnius Gediminas Technical University.
From 2013, at the initiative of the Ministry
of Education and Science of the Republic of
Lithuania, the citizens of Georgia who are
awarded the Bachelor’s degree in Georgia may
choose Master’s degree study programmes in their
desired Lithuanian school of higher education
free of charge. They are also entitled to Lithuanian
scholarships. Two students from the Lithuanian
Language and Culture Centre of Georgian
Technical University used this opportunity. After
gaining certain skills of the Lithuanian language
and graduating from the Bachelor’s studies at
Georgian Technical University, the students
Giorgi Kobakhidze and Tamta Kakauridze won
the scholarships of the Lithuanian Ministry of
Education and Science and successfully study
in the Master’s study programmes of Lithuanian
University of Educational Sciences and Vytautas
Magnus University (their Master’s studies are also
financed by the Lithuanian Ministry of Education
and Science). In the spring of 2016 the Ministry
of Education and Science of the Republic of
Lithuania will launch a new call for applications
for free Master’s studies and a scholarship in
Lithuania. The students of the centre who will
graduate from the Bachelor’s studies at Georgian
Technical University this year will also be able to
use this opportunity.
The teaching of Lithuanian as a foreign
language offered by the Lithuanian Language and
Culture Centre at Georgian Technical University
is not standard. The educational process relies

on various means and methods whose major aim
is to make the learning of a foreign language
attractive and interesting and to stimulate the
students’ learning motivation. It is planned to
continue organising exhibitions, conferences,
seminars and meetings with famous Lithuanian
figures of culture, art and science at the Lithuanian
Language and Culture Centre and holding the
events to commemorate important dates of the
history of Lithuania. In this way the activities
of the centre will also create better conditions
for Georgian society to take a greater interest in
Lithuania and contribute to the strengthening of
bilateral friendly relations as well as bring the
young people of the two countries closer to one
another. The Lithuanian Language and Culture
Centre is equipped with modern facilities and
ensures favourable conditions for attractive
representation of Lithuania as a country friendly
to Georgia.
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language; educational programs; country языку как иностранному; эдукационные прогstudies; linguistic and sociocultural competences, раммы; страноведение; лингвистические
и социокультурные компетенции; учебная
learning motivation.
мотивация.
The article presents the activity fields of the
Lithuanian Language and Culture Centre at GeorВ статье представлены направления деgian Technical University. It focuses on various ятельности Центра литовского языка и
means and methods of learning Lithuanian as a культуры Грузинского технического униforeign language which are applied in the edu- верситета. Главное внимание уделяется
cational process. Following modern principles различным применяемым в эдукационном
of learning foreign languages, the learning of a процессе методам и способам обучения
foreign language is closely linked to the compo- литовскому языку как иностранному. В
nents of country studies, such as the knowledge соответствии с современными принципами
on the customs, traditions, history, literature and изучения иностранных языков, изучение
culture of the country whose language is being чужого языка непременно включает элементы
learned. Considerable attention is paid to these страноведения: знакомство с обычаями, траcomponents. Students are involved in various ed- дициями, историей, литературой, культуucational programs both in Lithuania and Geor- рой страны, язык которой изучается. Этим
gia. Students learn Lithuanian songs and poems, компонентам уделяется большое внимание.
participate in the organisation of Lithuanian holi- Студенты привлекаются к участию в
days and meetings with prominent Lithuanian различных эдукационных программах, осуand Georgian personalities. The learning motiva- ществляемых как в Грузии, так и в Литве.
Студенты разучивают литовские песни,
tion is enhanced by educational tours in Lithuaстихи, участвуют в организации литовских
nia, participation in Lithuanian language summer
праздников, встреч с известными людьми
courses in Lithuania. In addition, the activities of
Литвы и Грузии. Учебную мотивацию усилиthe centre create better conditions for Georgian
вают эдукационные поездки в Литву, участие
society to take a greater interest in Lithuania,
в летних курсах литовского языка в Литве.
contribute to stronger friendly bilateral relations
Деятельность центра расширяет возможности
and bring the young people of the two countries для знакомства грузинской общественности с
closer to one another. The Lithuanian Language Литвой, развития двусторонних дружеских
and Culture Centre is equipped with modern fa- связей, сближения молодежи обеих стран.
cilities and ensures favourable conditions for at- Центр литовского языка и культуры
tractive representation of Lithuania as a country современно оборудован, в нем созданы
friendly to Georgia.
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условия для позитивного представления უნივერსიტეტში. ძირითადი ყურადღება ექცევა
იმ მეთოდებსა და საშუალებებს,რომელნიც
Литвы – как дружественной Грузии страны.
გამოიყენება

ცენტრის

მიერ

ქართველი

სტუდენტებისათვის ლიტვური ენის სწავლების
ვიდას კავალიაუსკასი
ლიტვის ედუკოლოგიური უნივერსიტეტი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ლიტვური
ენისა და კულტურის ცენტრი

პროცესში. ცენტრი მთავარ ყურადღებას აქცევს

ლიტვური ენისა და კულტურის სწავლების

ადათ-ჩვევებს, ტრადიციებს, ლიტერატურას და

მეთოდების ნაირსახეობა ქართულ

კულტურას. ამ კომპონენტებს დიდი ყურადღება

აუდიტორიაში

ექცევა. ედუკაციურ პროგრამებს, რომელნიც

ქვეყანათმცოდნეობის ელემენტების შესწავლას:
სტუდენტები ეცნობიან შესასწავლი ენის ქვეყნის

საქართველოში და ლიტვაში ხორციელდება,
სწავლობენ

რეზიუმე

საკვანძო სიტყვები: ლიტერატურის, როგორც
უცხოური ენის სწავლება, ედუკაციური პროგრამები, ქვეყანათმცოდნეობა, ლინვისტური და
სოციოკულტურული კომპონენტები, სასწავლო
მოტივაცია
სტატიაში
ენისა

და

წარმოდგენილია
კულტურის

მიმართულებანი

სწავლების

საქართველოს

ლიტვური
ცენტრის
ტექნიკურ

ლიტვურ

მონაწილეობენ

ლექსებს,

ლიტვურ

სიმღერებს,

ნაციონალური

დღესასწაულების მოწყობაში და ა.შ. სასწავლო
მოტივაციას აძლიერებს ლიტვაში ედუკაციური
მოგზაურობები,

ლიტვაში

ლიტვური

ენის

საზაფხულო კურსებში მონაწილეობა და სხვა.
ლიტვური ენისა და კულტურის ცენტრი
თანამედროვედაა მოწყობილი, იქ ყველა პირობაა
ლიტვის,

როგორც

საქართველოს

მეგობარი

ქვეყნის პოზიციურ წარმოდგენისათვის.
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себя, кто? что? сколько? და ამათგან სუფიქსებით
(то, либо, нибудь), წინდებულებით (ни, не, кое)
და

ნაწილაკებით

(кто-то,что-то)

ნაწარმოები

ნაცვალსახელები.
რუსულში და ქართულში ნაცვალსახელი

III. ნაცვალსახელები, რომლებსაც მრავლო-

სრულიად შეესაბამება ერთმანეთს: ორივე ენაში

ბითი რიცხვი არ აქვთ: кто, что, сколько, столько

მათ მუდმივი მნიშვნელობა არ აქვთ და ისინი

(და მათგან ნაწარმოები ფორმები кто-то, что-то,

მხოლოდ მიუთითებენ და არ ასახელებენ. მი-

никто, кое-кто

და ა.შ.) себя;

უხედავად ამისა, ნაცვალსახელების შესწავლა

ბ) ნაცვალსახელები, რომლებიც ანსხვავებენ

ქართულ აუდიტორიაში საკმაოდ რთულია ვი-

მხოლობით და მრავლობით რიცხვს я, ты, он, мы,

ნაიდან ნაცვალსახელებს ქართულ ენაში მხო-

вы, они და ა.შ.

ლოდ რიცხვი და ბრუნვა აქვთ, რასაც რუსულში
ემატება

სქესიც.

ამის

მიხედვით

რუსულში

ქართულში ამ მხრივ ნაცვალსახელების დაყოფა ხდება ორი ნიშნის მიხედვით:

შეიძლება ნაცვალსახელები დავყოთ 3 ჯგუფად:

I ჯგუფი ა) რომლებიც იბრუნვის – ჩემი, თქვე-

I. პირის ნაცვალსახელები, რომლებსაც აქვთ

ნი, ყველა

არსებითი სახელის ბრუნვის ნიშნები - я, ты, себя.
პირის ნაცვალსახელების შესწავლისას, სტუ-

ბ) რომლებიც არ იბრუნვის - მე, შენ, ჩვენ,
თქვენ, თვით

დენტებს უნდა განემარტოთ, რომ რუსულში
ზმნას პირის ნიშნები არ აქვს და ხშირად, როდე-

II ჯგუფი ა) მრავლობითი რიცხვის მქონე ნაცვალსახელები: რომელი.

საც ქართულში პირის ნაცვალსახელი შეიძლება
წინადადებაში

გამოვტოვოთ,

შეუძლებელია,

რადგან

რუსულში

სახელები: მე, ვინ, შენ, ვიღაც და ა. შ.

სრულიად

ნაცვალსახელების я, ты, себя ბრუნვის ნიშნები

გაუგებარი გახდეს თუ ვინ ასრულებს მოქმედებას.

არსებითი სახელის ბრუნვის ნიშნებს ჰგავს,

მაგ. Я- купил книгу

შეიძლება

ეს

ა) მრავლობითი რიცხვის არმქონე ნაცვალ-

ვიყიდე წიგნი

ნაცვალსახელების кто, что ბრუნვის ნიშნები კი-

Ты-купил книгу

იყიდე წიგნი

ზედსართავი სახელისას. ნაცვალსახელებს я,

Он-купил книгу

იყიდა წიგნი

ты, მრავლობით რიცხვში სხვა ფუძე აქვთ- мы,

ამრიგად, რუსულში თუ გამოვტოვებთ ნაც-

вы. ამ შემთხვევაში ქართულ ნაცვალსახელთან

ვალსახელს გაუგებარი იქნება ვინ იყიდა წიგნი

გვაქვს თანხვედრა, მაგრამ უნდა აღინიშნოს,

მე, შენ თუ მან?

რომ ნაცვალსახელებს მე, შენ, ჩვენ, თქვენ ყვე-

II. ნაცვალსახელები, რომლებსაც ზედსართავი

ლა ბრუნვის ფორმა არა აქვთ. ამ ფორმებში

სახელების ბრუნვის ფორმები აქვთ: ის, ჩემი,შენი

კუთვნილებითი ნაცვალსახელების (ჩემი, შენი,

და ა.შ. ( он, она, оно, мой, моя, моё, твой, твоя, твоё

ჩვენი, თქვენი) ჩანაცვლება ხდება. ასევე ყველა

и т. д.). ეს ნაცვალსახელები იყოფა ორ ჯგუფად:

ბრუნვის ფორმა არა აქვს ნაცვალსახელს ვინ?

ა) სქესის მქონე ნაცვალსახელები - он, она, оно,
твой-я,ё, этот,эта,это, чей-чья, чьё და ა.შ.

განუსაზღვრელი ნაცვალსახელების ბრუნება:
ნაცვალსახელების кто-то, что-то, кто-либо, что-

ბ) სქესის არ მქონე ნაცვალსახელები - я, ты,

нибудь, кое-кто და ა.შ. ბრუნება, თუ სტუდენტებმა
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კარგად იციან ნაცვალსახელების ვინ? და რა?

часто «видели его» на берегу (ნათ.ბრ.) – ხედავდნენ

(кто? что?) ბრუნება, ეს მათთვის პრობლემას

მას (მიც. ბრ.) ორივე შემთხვევაში ему-его-ს

არ წარმოადგენს. იგივე შეიძლება ითქვას უარ-

შეესაბამება “მას”. აქედან გამომდინარე ქართულის

ყოფითი ნაცვალსახელების ბრუნებაზეც (никто,

ზეგავლენით

ничто).

შეცდომებს და ამბობენ «видели ему» და ა.შ.

სტუდენტები

ხშირად

უშვებენ

სქესის განმასხვავებელი ნაცვალსახელების

ანალოგიური მდგომარეობაა ჩვენებითი ნაც-

ბრუნებისას, უნდა აღვნიშნოთ, რომ ქართულად

ვალსახელის «Этот» და პირის ნაცვალსახელის

რუსულ он ( она, оно) და тот (та, то) შეესაბამება

«Мы»

ჩვენებითი ნაცვალსახელი «ის» ან «იგი», ხოლო

ბრუნვაში ხმარებისას. («Девочка хотела спасти

რუსულ ნაცვალსახელს этот (эта, это)- ჩვენებითი

этот щенок»(ნაცვლად этого щенка ნათ. ბრ.)-

«ეს».

გოგონას სურდა ამ ლეკვის გადარჩენა;

რუსულ ნაცვალსახელს сам (сама, само) შეესაბამება ქართული თვით, თვითონ, რომელიც არ

მრავლობითი

რიცხვის

ნათესაობით

«В этот

вечер» (ნათ.ბრ.)-ამ საღამოს). Я вижу это девушка
(ნაცვლად эту девушку ნათ. ბრ).

იბრუნვის, ხოლო ნაცვალსახელები ჩემი (мой),

პირის ნაცვალსახელის «Мы»

მოქმედებითი

შენი (твой) თავისი (свой) იბრუნვის არსებითი

ბრუნვა (Тв.п) ქართულად გადმოიცემა პირის

სახელის მსგავსად.

ნაცვალსახელით მრავლობითი რიცხვის სახე-

ქართველი სტუდენტების რუსულ მეტყვე-

ლობით ბრუნვაში “ჩვენ”, ხოლო რუსულად

ლებაზე დაკვირვებამ ცხადყო, რომ თუ მათ

იგი გამოიხატება მრავლობითი რიცხვის ნათე-

კარგად აქვთ შესწავლილი არსებითი სახელისა და

საობითი ბრუნვით «Нас». აქედან გამომდინარე,

ზედსართავი სახელის ბრუნება, ნაცვალსახელის

გვაქვს შემდეგი ტიპის შეცდომები «Экскурсия

შესწავლა აღარ უჭირთ.

мне понравилась, благодаря тому, что нас (ნათ.

რუსული

ნაცვალსახელების

შესწავლისას

ბრ.)

руководил

хороший

гид»

(ექსკურსია

ნაწილობრივი სირთულე შეიძლება გამოიწვიოს

მომეწონა იმიტომ, რომ ჩვენ (მრ.რ. სახ.ბრ.)

თვით ქართული ნაცვალსახელების თავისებუ-

გვხელმძღვანელობდა კარგი გიდი.

რებამ. ზემოთ აღვნიშნეთ, რომ ქართულ ნაცვალ-

პირის ნაცვალსახელები ბრუნვაში «у меня»

სახელებს მე, შენ, ჩვენ, თქვენ ყველა ბრუნვის

და «ко мне» ქართულად ითარგმნება “ჩემთან”.

ფორმა არა აქვთ და ამ ბრუნვებში მათ ენაცვლე-

Aაქედან გვაქვს შეცდომების მთელი სერია; «В

ბათ კუთვნილებითი ნაცვალსახელები ჩემი, შე-

субботу у меня ( ნაცვლად ко мне ) пришли гости.

ნი, ჩვენი, თქვენი;

აქ ადგილი გვაქვს ანალოგთან, В субботу у меня

სიტყვებს მე, შენ რუსულ ენაზე შეიძლება აღნიშნავდეს я, ты, мне, тебе, меня, тебя. ამიტომ

были гости» (შაბათს ჩემთან მოვიდნენ სტუმრები
- შაბათს ჩემთან იყვნენ სტუმრები).

ხშირია შემდეგი ტიპის ინტერფერენციული შეც-

უნდა აღინიშნოს, რომ თანდებულიანი ნაც-

დომები «Я послали» ნაცვლად «Меня послали»

ვალსახელების ფორმების გამოყენება ქართველ

(მე გამგზავნეს). ასევე უნდა მიექცეს ყურადღება

სტუდენტებს საკმაოდ უჭირთ, ამიტომ ამ ტიპის

იმას, რომ ნათესაობითი და მიცემითი ბრუნვა

კონსტრუქციების შესწავლასა და მეტყველებაში

რუსული

მათ გამოყენებას გულმოდგინე შრომა და გარ-

ნაცვალსახელის

«Он»

ქართულად

ითარგმნება ერთი ნაცვალსახელით “მას”, ამი-

კვეული დროის დათმობა სჭირდება.

ტომ ეშლებათ სტუნდენტებს ნათესაობითი და
მიცემითი ბრუნვების გამოყენება და ხშირია

ლიტერატურა:

ასეთი შეცდომები «ему интересовало» ნაცვლად

1. Шарнас В. Взаимодествие языков в просессе

«его интересовало», ასევე შევადაროთ ერთმანეთს
«дали ему»(дат.п.) - მისცეს მას (მიც. ბრ.) Они

обучения. Вильниус 2004 г.
2. ა. შანიძე „ქართული ენა“ X გამოცემა თბ. 1983.
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pedagogika, PEDAGOGICS, ПЕДАГОГИКА
ოლღა კალანდარიშვილი,
სტუ-ს ასისტენტ-პროფესორი

რუსული ნაცვალსახელის სწავლება ქართულ
აუდიტორიაში
რეზიუმე
უცხო ენის შესწავლისას ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სირთულეს წარმოადგენს მშობლიური
ენის ზეგავლენა. ამიტომ სტატიაში განხილულია ქართული და რუსული ენების ინტერფერენციის პრობლემა ნაცვალსახელების შესწავლის
მაგალითზე. როგორც ვიცით ქართული და რუსული ნაცვალსახელები ხშირად არ შეესაბამება
ერთმანეთს. მაგ: ნაცვალსახელ Себя-ს შეესაბამება ნაცვალსახელი თავისი. Он это сделал для
себя (მან ეს თავისთვის გააკეთა), მაგრამ Он убил
себя- (მან თავი მოიკლა) ასევეა პირის ნაცვალ-

изучения местоимений. Как известно, грузинские
и русские местоимения не всегда соответствуют
при переводе. Например: местоимение себя
на грузинском в одном случае переводится
как «თავისი». Он это сделал для себя (მან ეს
თავისთვის გააკეთა), მაგრამ Он убил себя (მან
თავი მოიკლა). Не совпадают и подежи личных
местоимений: пр: Позавите его (Р.п.) დაუძახეთ
მას (მიც. ბრ.), Скажите ему (Д.п.) უთხარით მას
(მიც. ბრ.), Я в комнате (И.п.) მე ვარ ოთახში (სახ.
ბრ.), Меня зовут Ника (В.п.) მე მქვია ნიკა(სახ.
ბრ.).
В статье отмечены причины особенно характерны интерференционных ошибок студентов
– грузин и намечены пути их ограничения на
первом этапе обучения.

სახელებიც, მაგალითად: Я в комнате. (И.п.) მე
ოთახში ვარ (სახ. ბრ.). Меня зовут Ника (В.п). .) მე
Olga Kalandarishvili, Assistant-professor
Georgia Technical University

მქვია ნიკა (სახ. ბრ). Позавите его (В.п) დაუძახეთ
მას (მიც. ბრ.), Скажите ему (Д.п) უთხარით მას

Studying of the Russian pronoun in the
Georgian audience

(მიც. ბრ.).
სტატიაში აღნიშნულია ქართველი სტუდენტებისთვის დამახასიათებელი ინტერფერენციული შეცდომების გამომწვევი მიზეზები და
და სახულია საწყის ეტაპზე მათი დაძლევის
საშუალებები.

Олга Каландаришвили, Ассистент-профессор
Грузинского Технического Университета

Изучение русского местоимения в
грузинской аудитории
Резюме
Ключевые слова: Местоимения, сопряжение,
интерференция, предлоги, личные местоимения.
Одна из главных проблем при изучении иностранного языка является влияние родного языка.
В статье рассмотрена проблема интерференции
грузинского и русского языков на примере

Summary
Keywords: The pronouns, interference, the personal
pronouns, prepositions.
One of the most difficulties when studying foreign
language is the influence of the native language. This
article deals with the problem of interference in the
case of Georgian and Russian pronouns the meaning
of which very often don’t correspond to each other.
The personal pronoun “I” is translated, in some cases,
while standing in Nominative and in other cases it is
changed by the Possessive pronoun “My”. E.G. I’m in
the room მე (სახ. ბრ.) ვარ ოთახში and My name is
Nick მე (სახ.ბრ) მქვია ნიკა.
In article are noted the reasons of especially
characteristic mistakes of Georgian students and are
planned the ways of improving them at the elementary level.

33

mwvrTnelis roli Tanamedrove sportSi
მძინარაშვილი გიორგი, ასოცირებული პროფესორი
გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
/////////////////////////////////////

საკვანძო სიტყვები: სასწავლო, საწვრრთნო,
მწვრთნელი, პედაგოგი, სპორტსმენები.

სპორტის სახეობაში. პროფესიონალური სწავლების და თვითშეფასესების გამორჩეული და
ჩამოყალიბებული, რაციონალური მეთოდიკის არ

თანამედროვე სპორტის ხარისხის განვითარე-

არსებობა, სასწავლო-სამეცნიერო და პრაქტიკულ-

ბა ბევრად არის დამოკიდებული მწვრთნელზე

მეთოდური

და მის პროფესიონალიზმზე. მწვრთნელი არის

ნაკლებობა საგრძნობლად ახდენს უარყოფით

წამყვანი რგოლი ამ პროცესში. სამწუხაროდ

გავლენას მწვრთნელის ეფექტურ მუშაობაზე.

ჩვენს პრაქტიკაში არის ბევრი შემთხვევა, სადაც

ყველაფერი ეს ხდის მწვრთნელის პედაგოგიური

პედაგოგებს-მწვრთნელებს არ აქვთ შესაბამისი

ოსტატობის პრობლემებს და მათ თეორიულ და

განათლება, არჩეულ სპორტის სახეობაში სათა-

პრაქტიკულ გამოცდილებას მეტად აქტუალურს.

ნადო კვალიფიკაცია. აქედან გამომდინარე არ

თანამედროვე მწვრთნელის ოსტატობა ეს

იციან სასწავლო-საწვრთნო პროცესში არსებული

არის, უნარჩვევების კომპლექსი, რომელიც არის

ის რაციონალური და ეფექტური მეთოდები,

საჭირო პედაგოგიური ამოცანების პროდუქ-

რომლებიც

შედეგების

ტიული ამოხსნისათვის. პედაგოგიური უნარი-

მქონე ქვეყნებში არსებობს ე.ი. არის თანამედროვე

ეს არის მოქმედების ხერხი, რომელიც ეყრდნობა

სპორტში. მწვრთნელის პედაგოგიური ოსტატო-

- ცოდნისა და ჩვევების გამოყენებას და რე-

ბის პრობლემა დღემდე ნაკლებად არის შეს-

ალიზაციას ყველა კონკრეტულ პედაგოგიურ

წავლილი და დამუშავებული. საქართველოში

სიტუაციაში.

მოწინავე-სპორტული

ლიტერატურისა

და

მასალების

რეალურ მასალებზე დაყრდნობით სპორტულ

მწვრთნელის ოსტატობას აქვს რთული ხასი-

სკოლებში და საჯარო სკოლებში მწვრთნელებისა

ათი, იგი მოიცავს ლოგიკურად ურთიერთდა-

და სპორტის მასწავლებლების თითქმის ნახე-

კავშირებული პედაგოგიური ამოცანების ამოხ-

ვარს არ აქვთ შესაბამისი განათლება და კვალიფი-

სნის აუცილებლობას. სხვადასხვა ოსტატობის

კაცია. რაც შეეხება მაგალითად მწვრთნელებს

საფეხურზე მწვრთნელების მოღვაწეობაში დო-

თავისუფალ ჭიდაობაში შიდა ქართლში: გორსა

მინირებს სასწავლო-საწვრთნო პროცესში სხვა-

და ქარელში მწვრთნელების დიდ რაოდენობას

დასხვა კომპონენტი. ამისათვის აუცილებელია

არ აქვთ უმაღლესი განათლება სპორტის სპეცი-

იმის გაგება და ცოდნა, როგორ წინააღმდეგობებს

ალობაში.

ხვდებიან მწვრთნელები მუშაობის სხვადასხვა

მწვრთნელების მუშაობის პრაქტიკაში შეი-

ეტაპზე, უნდა მოხდეს გამოცდილი და შედეგიანი

ნიშნება სუბიექტური და ობიექტური ნაკლო-

მწვრთნელების ცოდნისა და პრაქტიკის გამოყე-

ვანებები.

ნება დამწყებ მწვრთნელთათვის.

საქართველოს

მასშტაბით

ბევრი

მწვრთნელი

იწყებს

მუშაობას

სპეციალური

მწვრთნელის პედაგოგიური ხარისხის ძირი-

მომზადების

გარეშე

რომელიც

გამოიხატება

თად მაჩვენებელს წარმოადგენს მისი ოსტატობა

იმაში, რომ მათ არ გააჩნიათ საუნივერსიტეტო

ახალბედა სპორტსმენის ფორმირებაში. ერთ-

განათლება სპორტის შესაბამის პროგრამაში და

ერთი

მხოლოდ განვლილი აქვთ ხანმოკლე კურსები,

უწყობს მწვრთნელის პედაგოგიური ოსტატობის

ტრენინგები ან სემინარები, რომელიც მათ აძლევს

ამაღლებას, ეს არის ორგანული და ჰარმონიული

მხოლოდ მცირე პრაქტიკულ გამოცდილებას

კავშირი მის მიერ მოპოვებული თეორიული და
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ძირითადი

პირობა,

რომელიც

ხელს

pedagogika, PEDAGOGICS, ПЕДАГОГИКА

პრაქტიკული ცოდნისა და გამოცდილებისა და

3. Деркач А.А., Исаев А.А. Педагогическое

იმ მეთოდებისა და მეთოდიკისა, რომელსაც
ის იყენებს სასწავლო-საწვრთნო პროცესში. ეს

мастверство тренера, М., ФиС, 1981.
4. მატვეევი ლ. ფიზიკური აღზრდის თეორია და

ყველაფერი კი ქმნის მისი ცოდნისა და უნარების
სისტემის ხარისხს.

მეთოდიკა, ტომი I, თბილისი, 1978.
5. მაისურაძე მ. ფიზიკური აღზრდის თეორიისა

თანამედროვე მწვრთნელი ეს არის სპეცია-

და

ლისტი, რომელიც ოსტატურად ახდენს სასწავ-

მეთოდიკის

საგანი

და

სამეცნიერო

კვლევითი მეთოდები. თბილისი, 1975.

ლო-საწვრთნო ორგანიზაციას ნორჩ სპორტსმენებში. მწვრთნელი უნდა იყოს ფანატიკურად,
მიზანმიმართულად

გადართული

სპორტზე,

უნდა მიისწრაფებოდეს პროგრესისაკენ. მწვრ-

გიორგი მძინარაშვილი, ასოცირებული
პროფესორი, გორის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი

თნელი თავდაუზოგავად უნდა ხარჯავდეს თავის გამოცდილებასა და ენერგიას და ხანდახან
სპორტსმენებზე მეტადაც. მწვრთნელი კარგად

მწვრთნელის როლი თანამედროვე სპორტში

უნდა მართავდეს გუნდით (ნაკრებით) შეჯიბრზე, უნდა იცოდეს შეჯიბრის ხასიათი, წესები,

რეზიუმე

გუნდის შესაძლებლობები, ყველა სპორტსმენის
ინდივიდუალური შესაძლებლობები და ხასიათი. მარცხისა ან გამარჯვების შემთხვევაში უნდა
შეეძლოს არსებული შედეგის გაანალიზება ანუ
რეალური სურათის წარმოჩენა, კორიექტივების
შეტანა გუნდის, ან ინდივიდუალურად სპორტსმენების მიმართ და უნდა იცოდეს კარგის
შენარჩუნებისა და მინუსების დამარცხების ხერხები და საშუალებები.

სასწავლო-საწვრთნო პროცესი წარმოადგენს
ადამიანის

საქმიანობის

ურთულეს

სფეროს.

ამ პროცესში წამყვანი როლი ენიჭება მწვრთნელს-პედაგოგს. მწვრთნელმა ამ პროცესის
მიმდინარეობისას უნდა მოახერხოს ერთმანეთში ურთიერთდაკავშირებული ლოგიკური ამოცანების გადაწყვეტა. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია მის განათლებაზე, რა თქმა უნდა
მის-როგორც

სპორტსმენის

კვალიფიკაციაზე,

ინტელექტზე, ხასიათზე, პრაქტიკულ გამოცდილებაზე, რომელიც მოიპოვება ზემოდ ჩა-

ლიტერატურა:
1. ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის თეორიისა
და მეთოდკის საფუძვლები, II ნაწილი, რედ.
გ. კახიძე, თბ., 2004.
2. ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის თეორიისა
და მეთოდიკის საფუძვლები, I ნაწ. თბ., 2002.

მოთვლილი პირობების გათვალისწინებით და
კიდევ ბევრ სუბიექტურ და ობიექტურ ფაქტორზე. მოსწავლეთა სპორტული შედეგების ზრდასთან და ზოგადად სპორტის განვითარებასთან
ერთად უნდა იზრდებოდეს მწვრთნელ-პედაგოგის ოსტატობა და დონე.

35

ganaTleba, GANATLEBA, ГАНАТЛЕБА _ №3(14), 2015
Георгий Мдзинарашвили, Ассоцированный
Профессор, Горийский Государственный
Учебный Университет

Роль тренера в современном спорте

спортивных достижений (спортивных рекордов)
должен возрастать уровень мастерства тренерапедагога.
Giorgi Mdzinarashvili,
associate Professor
Gori State Teaching University

Резюме
Ключевые слова: Обучение, тренер, учитель,
спортсмены.
Учебно-тренировочный процесс представляет
собой сложнейшую сферу деятельности человека.
В этом процессе ведущую роль занимает тренер-педагог. Тренер в этом процессе должен решить много между собой взаимосвязанных логических задач. Это всё зависит от его образования,
квалификации его как спортсмена, интелекта, характера и тренерской практики, которая приобретается на основе выше представленных условий,
и ещё многих субъективных и объективных факторов.
По мере увеличения результатов спортивной
деятельности учеников и роста уровня спорта и

Their Role in the Modern Sport

Summary

Keywords: Education, coach, teacher, athletes.
Study assisting the training process is the most
difficult areas of human activity.
The leading role in this process has a coach-teacher. The coach has to manage this process with each
of the mutually linked with logical tasks. It all depends on his education, of course as his qualification
as an athlete, intellect, character, practical experience,
which is available on the above conditions and many
subjects and objective factors.
With the increase in student sports results and general development of the sport to grow up in the coach
– a teacher and the level of craftsmanship.
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eqsperimentisa da sainformacio teqnologiebis roli
fizikis swavlebaSi
ქავთარაძე ნატო, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი,
პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ესიავა ნონა, აკადემიური დოქტორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ესიავა რამაზ, ტენიკურ მეცნიერებათა დოქტორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
/////////////////////////////////////

საკვანძო სიტყვები: ინდუცირებილი, ბოზონი,
ლაზერი, ქვანტური, ელექტრო მაგნიტური, ატლასი, ექსპერიმენტი.

ისეთი სწავლება, რომელიც ეფუძნება ცხოვრებასა
და გამოცდილებას, ექსპერიმენტულ მოსინჯვას.
რადგან ყოველმა თეორიამ განხორციელება უნდა
ჰპოვოს პრაქტიკაში, ამიტომ 10 თანდათან უნდა

განათლების სისტემაში რადიკალური ცვლი-

გაფართოვდეს ექსპერიმენტთა გამოყენების სფე-

ლებები უკავშირდება ახალი ტიპის პედაგოგის

რო ამ ამოცანის განხორციელებაში უპირველესი

ფორმირებას და იმ პედაგოგების ხელახალ

მნიშვნელობა ენიჭება მეხსიერებას, მაგრამ მას

გადამზადებას, რომლებიც დღემდე ტრადიციული

მაშინ აქვს ფასი, როცა იგი ჩართულია ექსპე-

მეთოდების მიმდევრებად ითვლებიან. ამასთან

რიმენტული მოსინჯვის პროცესში.

საჭიროა შეიცვალოს თვით სწავლების მოდელი

კარგი მეხსიერების ქონა ადამიანის შესანიშ-

და სკოლაში მასწავლებლის როლი, სკოლისა

ნავი თვისებაა, მაგრამ მას ხშიურად შეცდომაში

და მასწავლებლის საზრუნავი მოსწავლისათვის

შეყავს პედაგოგი, რადგან ცოდნის დაუფლების

ყოველმხრივი დახმარების გაწევაა, რომლითაც

გზაზე მთავარი არაა მეხსიერების გამუდმებული

გაიოლდება

შეთვისება-დაუფლების

წვრთნა და ვარჯიში; თითქოს სწორედ ამ გზით

პროცესი. სწავლების მთავარი მოტივაციაა ახ-

შეიძლებოდეს ცოდნის ათვისება. ფაქტია რომ

ალგაზრდების აზროვნების განვითარება და სა-

მეხსიერება ვარჯიშით არ ვითარდება. ამ გზის

ფუძვლიანი ცოდნის დაუფლებაში დახმარება.

გამოყენებით შეიძლება მოსწავლე დაეუფლოს

ცოდნის

ცოდნის

ათვისების

ყველაზე

ეფექტური

გზაა არა დაკვირვება, ახსნა და დემონსტრაციატრადიციული
შემეცნების

სწავლების

ხერხები,

მხოლოდ რამოდენიმე ცრუ ტექნიკურ ხერხს, რაც
ცოდნის ილუზიას იძლევა.

არამედ

ცოდნის დაუფლებაში უნდა ავირჩიოთ სწავ-

ბუნებრივი და უნივერსალური

ლების ცოცხალი პროცესი, სადაც მეხსიერებას

მეთოდები.

დამხმარე, მაგრამ მეტად მნიშვნელოვანი ფუნ-

ტრადიციული სკოლა იყენებს მხოლოდ ახ-

ქცია აქვს. ცოდნის შეძენა მიიღწევა ექსპერიმენ-

სნას, რომელსაც ზოგჯერ ახსნილი მასალის სა-

ტის გზით

ილუსტრაციო

ეჭვს

ნონების შესწავლით. ფაქტიურად, წესები და

არ იწვევს ის,რომ ასეთი „ილუსტრაციებით“

კანონები ცდის, ექსპერიმენტის ნაყოფი უნდა

აღჭურვილი მასალის გადაცემა იძლევა მხოლოდ

იყოს, სხვაგვარად ისინი უშინაარსო და უსარგებ-

ზედაპირულ და ფორმალურ ცოდნას. აეთი

ლო ფორმულებად იქცევიან.

ცდებიც

მოსდევს,მაგრამ

ცოდნა კი ადამიანის გონებაში ვერ მკვიდრდება
და დროთა განმავლობაში უსარგებლო ხდება.

და არა მხოლოდ წესებისა და კა-

ცოცხალი ექსპერიმენტული სამუშაო შემდეგი პრინციპით უნდა მიმდინარეობდეს „მჭედე-

მხარი უნდა დავუჭიროთ და განვავითაროთ

ლი მხოლოდ გრდემლთან შეიძლება გახდე“.
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მსგავს მუშაობას უნდა შეუთავსდეს წესების

ლექტუალური ცოდნის მიღების საფუძველია.

შესწავლა, რადგან ეს შემდგომში გამოსაყენებელი

აქვე უნდა გავითვასლისწინოთ, რომ მეცადინეობა

ცოდნაა.

უნდა დავიწყოთ ექსპერიმენტული სამუშაოთი,

სწავლებისას

ექსპერიმენტული

მეთოდის

გამოყენების ეფექტურობა იმით ვლინდება, რომ

რომლის დროსაც მოსწავლეებს აუცილებელი
ინფორმაცია უნდა გადავცეთ.

ამით შესაძლებელი ხდება აზროვნების უნარის

დღეს პრიორიტეტული როლი მეცნიერებაში

განვითარება. ცნობილი ფაქტია, რომ რაც უფრო

ინფორმატიკისა

იყენებს ადამიანი ქცევაში თავის გამოცდილებას,

სისტემებს ეკუთვნის, აქედან გამომდინარე, ტექ-

მით

მისი

ნიკის ათვისება - შესწავლის თვალსაზრისით

განვითარება. აზროვნების უნარი კი ყალიბდება

ფიზიკის სწავლებისას გასათვალისწინებელია

და ვლინდება მოქმედებაში, რაც წარმოადგენს

და წინა პლანზე გადმოდის ისეთი მოთხოვნების

ინტელექტუალური განვითარების საფუძველს.

განხორციელება, როგორიცაა:

უფრო

სწრაფად

მიმდინარეობს

და

მართვის

ელექტრონულ

ინტელექტი განყენებულად არ არსებობს,იგი

1) სასწავლო მასალის გადაცემისას სწორად

ინდივიდის ყველა უმაღლესი პოტენციის გამოვ-

ნაბიჯ-ნაბიჯ როგორც ექსპერიმენტული, ისე

ლინებაა,

თეორიული მასალის შემოქმედებითად დამუ-

ამიტომ

ინტელექტის

ფორმირების

სპეციფიკური მეთოდები არ არსებობს.
ამრიგად,

ინტელექტი

არის

შავების შესაძლებლობა;

აზროვნების

უნარი, ოღონდ არა განზოგადოებული სახით,

2) თანამედროვე მეცნიერებისა და ტექნიკის
მიღწევების პოპულარიზაცია.

არამედ ადამიანის სხვა თვისებებთან მჭიდრო
ურთიერთქმედებებში.
არსებობს

სწავლებაში

თანდათან

უნდა

დამკვიდ-

რდეს და მიზანშეწონილია სასწავლო სახელ-

ინტელექტის

სხვადასხვა

ტიპი,

მძღვანელოებში

ცალკე

თავად

შევიდეს

რომლებიც ვლინდებიან ექსპერიმენტული მო-

მასალა თანამედროვეობის ახალი და პროგრე-

სინჯვის

სული მიღწევების შესახებ

პროცესში. ესენია: ხელით შრომის

ტექნიკაში. ეს ხომ

უნარი, შემოქმედებითი უნარი, პრობლემათა

კაცობრიობის

გონევრული გაგების უნარი, მეცნიერული ნიჭი

ნიშვნელოვანესი

და ა.შ. თანამედროვე ცხოვრების პირობებიდან

რაოდენ მნიშვნელოვანია თანამედროვე ცხოვ-

გამომდინარე კაცობრიობა უპირატესობას ანი-

რების

ჭებს და მაღალ შეფასებას აძლევს ინტელექ-

ლოგირბის დამკვიდრება, რომელთა რიცხვს

ტის

ამ

მიეკუთვნება მრეწველობის ისეთი დარგები,

საზოგადოებას ესაჭიროება განსხვავებული მი-

როგორიცაა: მიკროელექტრონიკა, გამოთვლითი

მართულების კადრები - მკვლევარები და გა-

ტექნიკა, რობოტოტექნიკა, ატომური ენერგეტიკა,

მომგონებლები.

თვითმფრინავთმშენებლობა, კოსმოსური ტექნი-

სხვადასხვაგვარ

ფორმას,

რადგან

მეცადინეობის და ცოდნის გადაცემა-შეთვი-

განვითარების

რიტმის

ერთ-ერთი

მონაპოვარია.
პირობებში

ფაქტია,

მაღალი

უმთუ

ტექნო-

კა, მიკრიბიოლოგიური მრეწველობა.

სების განსაკუთრებული მეთოდი საწყის ეტაპ-

ადამიანთა

ცხოვრებაში

დამკვიდრდა

და

ზე შესასწავლი მასალით დაინტერესებაა, რაც

მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა საინფორმაციო

გულისხმობს მეცადინეობის ისეთნაირად წარ-

ტექნოლოგიებმა და საკომუნიკაციო საშუალე-

მართვას, რომ ბავშვი თვითონ ამოქმედდეს,

ბებმა, რომლებიც კვანტური ფიზიკის მიღწე-

თვითონ

ვებს

ჩაატაროს

ექსპერიმენტი,

თვითონ

ეფუძნება.

შეიქმნა

გამოიკვლიოს, გაარჩიოს და სათანადოდ განა-

კომ-პიუტერული

ლაგოს ინფორმაციული მასალა და როცა მას

ინფორმაციო

კითხვები გაუჩნდება აი, ეს იქნება სწორედ შე-

განვითარდა და ახალი სახით წარსდგა თა-

დეგის მომცემი გაკვეთილი, რომელიც ინტე-

ნამედროვე
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ტექნიკა

აუდიო-ვიდეო

ქსელი

გლობალური

„ინტერნეტი“,

ხელოვნური

საასევე

თანამგზავრები,

pedagogika, PEDAGOGICS, ПЕДАГОГИКА

რომლებიც

დანიშნულების

უკვე

ცნობილი ქართველი ფიზიკოსები. პროფ. ჯემალ

სხვადასხვა სახისაა: საკომუნიკაციო, სააკვლევი,

ხუბუას განმარტებით, ეს ასე „რთული მექანიზ-

საანავიგაციო, სადაზვერვო, მეტეოროლოგიური,

მი გამარტივებულად შეიძლება ასე წარმოვიდ-

კავშირგაბმულობის და სხვა. მათი საშუალებით

გინოთ,

ხორციელდება რადიო და სატელევიზიო სიგ-

საწყის მდგომარეობაში, თავის დაბადებამდე ნა-

ნალების

წყალქვეშა

წილაკებს არ გააჩნიათ მასები. ეს ჩანასახოვანი

ნავების კოორდინატების განსაზღვრაა, დედა-

მდგომარეობა სიმეტრიულია, მაგრამ არამდგრა-

მიწის რადიაციული და მაგნიტური სარტყლების

დი (მისი ენერგია არ არის მინიმალური) ველ-

შესწავლა მზის გამოსხივების შესწავლა - დადგენა,

თან ურთიერთქმედება, რომლის ქვანტებსაც

ამინდის პროგნოზირება, კოსმოსურ სხეულებს

წარმოადგენენ ვირტუალური ჰიგსის ბოზონები,

შორის მანძილის განსაზღვრა, უკაბელო კავშირის

იძლევა ბიძგს ამ სიმეტრიის სპონტანური დარ-

განხორციელება და სხვა.

ღვევისაკენ

გადაცემა,

მიხედვით

გემებისა

და

რომ

რომელიღაც

(არადაკვირვებად)

და ნაწილაკები გადადიან უფრო

ყურადღება უნდა მიექცეს ისეთი საკითხების

მდგარ მდგომარეობაში, როდესაც იძენენ მასას“.

გაცნობა - შესწავლას როგორიცაა ინდუცირებული

როგორც აღმოჩნდა ეს უმცირესი ნაწილაკი ანუ

გამოსხივების მოვლენა, რომელსაც საფუძვლად

ბოზონი პასუხისმგებელია სხვა ნაწილაკების

დაედო

მასაზე და გრავიტაციაზე. ეს არის სამყაროს

ერთ-ერთი

ხელსააწყოს

მეტად

მნიშვნელოვანი

ელექტრომაგნიტური

ტალღების

მოწყობის არსებული თეორიის ბოლო ნაწილაკი.

კვანტური გენერატორის ანუ ლაზერის შექმნას,

იგი ელემენტარული ნაწილაკია და ფიზიკაში

რომელიც

შემოტანილია

წარმოადგენს

სინათლის

წყაროს,

რომელიც ინდუცირებული გამოსხივების პრინ-

ნაწილაკების

სტანდარტული მოდელის შესაბამისად.

ციპზე მუშაობს და უნიკალური თვისებებით
გამოირჩევა.

ელემენტარული

როგორც მეცნიერები განმარტავენ საკითხს
შესწავლა-დამუშავება არის მცდელობა ჩვენს

ისევე როგორც განსხვავებულია ლაზერის

გარშემო

არსებული

სამყაროს

და

მასში

ტიპები, ასევე განსხვავებულია მისი გამოყენების

მიმდინარე პროცესების რაც შეიძლება ზუსტად

სფეროც, ასეთია: კავშირგაბმულობა, მედიცინა,

აღწერიასა .

ლაზერული მეცნიერული კვლევები, სამხედრო
ლაზერები, ლაზერული შოუ და სხვა.
ყველაზე

საინტერესო

და

ამრიგად, კაცობრიობა ცდილობს რაც შეიძლება მეტად ჩასწვდეს სამყაროს და მასში

მიმზიდველი

მიმდინარე

კანონზომიერებებს.

მეცნიერულ-

იქნება ინფორმაცია იმ ქართველ მეცნიერთა

ტექნიკური მეცნიერების მიღწევები და სამეც-

გამოკვლევების შესახებ, რომლებიც 1993 წლიდან

ნიერო კვლევები ფიზიკის სწავლებას უფრო

მონაწილეობენ საერთაშორისო

და უფრო მეტ მოთხოვნებს უყენებს, რაც გუ-

„ატლასში“

ცერნში.

1964

ექსპერიმენტ
ცნობილი

ლისხმობს საგნის ახლებურად სწავლების სტან-

ბრიტანელი ფიზიკოსის პიტერ ჰიგსის მიერ

დარტებს. სწავლებისას წინ უნდა წამოვწიოთ

თეორიული

საკითხების პრაქტიკულად გადაწყვეტის გზები,

მოსაზრების

ექსპერიმენტული

წელს
„ჰიგსის“

დადასტურება

ბოზონის
2012

წ.-ს

ექსპერიმენტულ სამუშაოს და შემოქმედებით

განხორციელდა, რომლის მოწმეც იქ მომუშავე

აზროვნებას მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს და

ასობით მეცნიერი გახდა. ამ აღმოჩენაში მნიშ-

აუცილებელია მათ მეტი სიცხადე შეემატოს.

ვნელოვანი როლი ქართველ მეცნიერთა ჯგუფს
ეკუთვნის.
„ჰიგსის ბოზონი“ ანუ როგორც მას უწოდებენ
„ღვთის ნაწილაკი“ მატერიის განსაკუთრებული
ფორმა, როგორც ამას განმარტავენ იქ მომუშავე
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ნატო ქავთარაძე, პედაგოგიურ მეცნიერებათა
დოქტორი, პროფესორი
ნონა ესიავა, აკადემიური დოქტორი,
რამაზ ესიავა, ტენიკურ მეცნიერებათა დოქტორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

„ექსპერიმენტისა და საინფორმაციო
ტექნოლოგიების როლი ფიზიკის სწავლებაში“.

1. the importance of active and broad use of
experimental methods during studying physics for
developing skills of the researcher-inventors.
2. providing (involving) the issues which are
important and have leading role in modern life for
studying physics.

რეზიუმე
1. აზროვნების განვითარებისა და მკვლევარგამომგონებლების ჩამოყალიბებისათვის ფიზიკის

სწავლებაში

ექსპერიმენტული

მეთოდის

აქტიურად და ფართოდ გამოყენების აუცილებ-

Нато Кавтарадзе, доктор педагогических
наук, профессор
Нона Есиава, академический доктор
Рамаз Есиава, доктор технических наук, профессор

ლობას;
2. ფიზიკის სწავლებაში გაცნობა-შესწავლის
თვალსაზრისით იმ მასალის ჩართვას, რომელიც

Грузинский Технический Университет

პრიორიტეტულია და წამყვან როლს ასრულებს

«Об эксперименте и о роли информационных
технологий в изучении физики»

თანამედროვე ყოფა-ცხოვრებაში.
Nato Kavtaradze, the doctor of pedagogic sciences
Nona Esiava, academical doctor
Ramaz Esiava, the doctor of technical sciences
Georgian Technical University

The role of experiment and IT (Information
Technology) during (in) studying physics
Summary
Keywords: Indutsirebili, boson, laser, quantum,
electro-magnetic, Atlas experiment.

Резюме
Ключевые слова: бозон, лазерная, квантовая,
электро-магнитные, Атлас эксперимент.
1. Развития мышления и создания эксперименталъного метода и его широкого и активного
исполъзования в изучении физики;
2. вклучения в изучении физики тех данных,
ко-торые играют приоритетную и ведущую ролъ в
современной жизнедеятелъности.
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ხახუტაშვილი ელისაბედი, ასოცირებული პროფესორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
/////////////////////////////////////

საკვანძო სიტყვები: კონცეპტუალური, ინჟინერინგი, კონტროლი, ხარისხის ინსტრუმენტები,
ფორმალურ-ლოგიკური იდეა, სტანდარტები,
მოტივირებული ქმედებები, სტრატიფიკაცია.

ლებელია,

როგორც

საწარმოო,

ასევე

მმარ-

თველობითი პროცესების მოდელირება, მათემატიკური სტატისტიკის ინსტრუმენტებით.
საკონტროლო ფურცელი მონაცემების შეკრებისა და მათი ავტომატური მოწესრიგების

ხარისხი რთული უნივერსალური კატეგო-

ინსტრუმენტებია.

საკონტროლო

ფურცლის

რიაა. ხარისხის მართვა ოპერატიული ხასიათის

საშუალებით დგინდება ჯამური მტყუნებების

ტექნიკისა და საქმიანობის მეთოდები და სა-

ცხრილი (შემოიღო შუხარტიმ 1925 წელს). ისინი

ხეებია, რომლებიც გამოიყენება ხარისხის მო-

ასახავენ ხარისხის მაჩვენებლების ცვლილებების

თხოვნების შესასრულებლად. ხარისხს, როგორც

ხასიათს.

მენეჯმენტის ობიექტს, ახასიათებს მენეჯმენტის

საკონტროლო რუკის აგება მოიცავს 4 ეტაპს.

ყველა შემადგენელი ნაწილი: დაგეგმვა, ანალი-

1 ეტაპზე ხდება მონაცემთა შეგროვება. გამო-

ზი, კონტროლი.

ითვლიან საშუალო არითმეტიკულს; მე-2 ეტაპზე

ხარისხის უზრუნველყოფა დამოკიდებულია

ხდება პროცესის შესაძლებლობის შემოწმება.

მართვის სისტემაზე, რომელიც არეგულირებს

აქ მოსალოდნელია გადახრები ზედა და ქვედა

საქმიანობას და ხარისხიანი პროდუქციის გა-

საზღვრებში. მე-3 ეტაპზე ხდება საკონტროლო

მოშვების სტაბილურობას.

რუკების აგება, ხოლო მე-4 ეტაპზე ხდება

ხარისხის
“ხარისხის

ინჟინერინგი

ეს

ინსტრუმენტების”

კონკრეტული

საკონტროლო რუკების ანალიზი.

ერთობლიობაა,

საკონტროლო რუკები იგება აგრეთვე ხარი-

რომელიც გამოიყენება ხარისხის მენეჯმენტის

სხობრივი ნიშან-თვისებებისათვისაც, როგორიც

რეალიზაციისათვის.

არის: 1. დეფექტური ნაკეთობათა წილის რუკა

ხარისხის ინჟინერინგის მეთოდოლოგიური

და 2. წუნდებული ნაკეთობების რიცხვის რუკა.

საფუძველია შუხარტის, დემინგის, ისიკავას,

რუკების

ტაგუტის,

აღმოსაფხვრელად.

მიცუმის

და

აკაოს

ხარისხის

კონცეფციები.

ანალიზი

გარანტიაა

დეფექტების

ჰისტოგრამა (Histogram) ხარისხის კონტრო-

ხარისხის ინჟინერინგის მეთოდებია:

ლის ინსტრუმენტი იძლევა საშუალებას ვიზუ-

1. კონტროლისა და ხარისხის მმართველობის

ალურად

სტატისტიკური

მონაცე-

სტატისტიკური მეთოდები (Statistical Qual-

მების განაწილების კანონი. ჰისტოგრამას აქვს

ity Control (SQC).

სვეტებიანი გრაფიკის სახე.

2. ხარისხის შვიდი მარტივი და “ახალი”

ამ

შეფასდეს

გაბნევის დიაგრამა (Scatter diagram) – კორე-

ინსტრუმენტებია: მარტივი ინსტრუმენ-

ლაციური

ტებია: “საკონტროლო ფურცელი”; ისი-

(ცვლადს) შორის, რომელიც შეიძლება იყოს

კავას

დიაგრამა;

ხარისხის მახასიათებელი და მასზე მოქმედი

ჰისტოგრამა; გაბნევის დიაგრამა; სტრა-

ხარისხის ორი სხვადასხვა მახასიათებელი. ორ

ტიფიკაცია; საკონტროლო რუკები.

პარამეტრს შორის ურთიერთკავშირი შეიძლება

დიაგრამა;

ინსტრუმენტების

პარეტოს

საშუალებით

შესაძ-

დიაგრამა

აიგება

ორ

იყოს დადებითიც და უარყოფითიც.
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განშრევების მეთოდით ხდება სტატისტიკური

კონცეპტუალურ ინჟინერინგს მიეკუთვნება

მონაცემების განშრევება (დაყოფა). განშრევების

ტაგუტის

მონაცემების ანალიზით შეგვიძლია დავასკვნათ,

სტრუქტურირება

რომ: 1. A პარტიიდან არ უნდა ვისარგებლოთ

ment (QFD). ეს ექსპერიმენტული მეთოდია,

ამა თუ იმ მასალით; 2. წარმოებაში უნდა იყოს

რომელშიც

გამოყენებული ახალი აღჭურვილობა.

მონაცემების ანალიზი; ურთიერთობის დიაგ-

მონაცემთა წარმოდგენა. ამ ცხრილებს აქვთ
სპეციალური ფორმა და მიიღეს დასახელება
“ხარისხის სახლები” ამ ტექნოლოგიის ძირითადი
იდეა მდგომარეობს იმის გაგებაში, რომ სამომხმარებლო თვისებების სტანდარტების ნორმებსა და ტექნიკური პირობების პარამეტრებს
შორის დიდი განსხვავება არის.
ასევე მნიშვნელოვანია FMEA-ს განხორციელების ტექნოლოგია (Failuze Mode und Effects Analisis), რომელიც არის მომხმარებელზე
ეფექტის წარმოქმნის და გავლენის შესაძლებლობის ანალიზის ტექნოლოგია, რომელიც
გამოიყენება შესამუშავებელი პროდუქციისა
და პროცესებისთვის, რათა შემცირდეს მომხმარებლის რისკი პოტენციური დეფექტებისგან.
FMEA წარმოადგენს ნაკეთობათა ხარისხისა
და პროცესების ანალიზის ერთ-ერთს სტანდარტული ტექნოლოგიებიდან. ასევე აღსანიშნავია:
უარის სახეთა და შედეგების ანალიზი, რომელსაც განიხილავს იგივე FMEA; ვარგისობის და
კვლავწარმოების ინდექსების აპარატი; “ექვსი
სიგმა” (Six Sigma); კენტი ლოგიკის (Fuzzy Logic)
გამოყენების მეთოდი.
კონცეპტუალობა - ეს ცოდნის განზოგადოებაა
თავის ენობრივ ფორმაში წარმოდგენილი, ეს
რეალური ობიექტის ცოდნის წარმოდგენაა
რეალურ გარემოში.
კონცეპტუალიზმის ფუძემდებელთა ძირითად წარმომადგენელთა შორის არიან ამერიკელები რ. ბერრი, დ. ჰიუმლერი, ლ. ვაინერი, დ.
გრე-ჰემი, ე. ჰესე, ნ. ბაუმანი, ონ კავარა და სხვ.
კონცეპტუალიზმის პირველ პლანზეა საგნის მოვლენის ფორმალურ-ლოგიკური იდეა.
კონცეპტუალიზმში განიხილება არა იდეის
გამოხატვა, არამედ თვით იდეაში, მის კონკრეტულ პრეზენტაციაში არა სიტყვიერი ტექსტის
ფორმით, არამედ კინო-ვიდეო-ფოტოჩანაწე-

რამა; ისრისებრი დიაგრამა.

რების ტიპის დოკუმენტური მასალები.

სტრატიფიკაცია ეს არის მონაცემთა დახარისხება ზოგიერთი კრიტერიუმების მიხედვით.

აქ

მთავარია

ჩამოყალიბდეს

რომელი

ცვლილებები იქნება გამოყენებული.
სტრატიფიკაციის საშუალებით ხდება დეფექტების წარმოშობის წყაროს ანალიზი. ყველა ეს
დეფექტები კლასიფიცირებულია ოთხ კატეგორიად

_

მიმწოდებლების,

ოპერატორების,

ცვლის და მოწყობილობების მიხედვით. ანალიზიდან დგინდება, რომ დეფექტების არსებობაში
ყველაზე დიდი წვლილი შეაქვს მიმწოდებლებს.
ხარისხის

ინჟინერინგის

ერთ-ერთი

მნიშ-

ვნელოვან ინსტრუმენტს წარმოადგენს მიზეზშედეგობრივი დიაგრამა (ისიკავა) (Cause and effect
diagram), რომელიც გამოიყენება იმ დეფექტების
ანალიზის

დროს,

რასაც

მივყავართ

მნიშ-

ვნელოვან დანაკარგებამდე. იგი საშუალებას
იძლევა გამოვლენილი იქნეს დეფექტების მიზეზები რათა გატარდეს ღონისძიებები მათი
თავიდან ასაცილებლად.
პარეტოს დიაგრამა საშუალებას იძლევა წარმოაჩინოს სხვადასხვა დეფექტებით დანაკარგების სიდიდე. პარეტოს დიაგრამის გამოყენება
მიზანშეწონილია მიზეზ-შედეგობრივ დიაგრამასთან ერთად.
პარეტომ შეიმუშავა ლოგარითმული მათემატიკური მოდელები, რომლის ანალიზის გრაფიკული

ილუსტრაციები

დიაგრამის

სახით

წარმოადგინა მ. ლორენცმა. დეფექტების აღმოსაფხვრელად

უნდა

გატარდეს

გამაფრთხი-

ლებელი ზომები პრობლემების გადასაჭრელად.
“ახალი”

ინსტრუმენტებიდან

აღსანიშნავია

PDPჩ, საშუალებათა დიაგრამა; ხისებრი დიაგრამა; მატრიცული დიაგრამა; მატრიცული
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მეთოდები.

ხარისხის

(Quality

ცხრილების

ფუნქციის

Function

საშუალებით

Deployხდება

pedagogika, PEDAGOGICS, ПЕДАГОГИКА

ხარისხის მართვაში კონცეპტუალური ინჟი-

ელისაბედ ხახუტაშვილი, ასოცირებული პროფესორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ნერინგის მეთოდები გამოისახა საერთაშორისო
სტანდარტების (ISO 9000) სახით, რომელსაც სა-

კონცეპტუალური ინჟინერინგის მნიშვნელობა

ფუძვლად დაედო დიდი ბრიტანეთის სტანდარ-

ხარისხის მართვაში.

ტიზაციის ორგანიზაციის სტანდარტი BSI 5750.
ISO 9000 სტანდარტი უზრუნველყოფს მომსა-

რეზიუმე

ხურების გაუმჯობესებას, წარმოების ეფექტუ-

ხარისხი რთული უნივერსალური კატეგო-

რობის ზრდას, ტექნიკური და ტექნოლოგიური

რიაა. ხარისხის მართვა ოპერატიული ხასიათის

ოპერაციების წარმართვას და კომპანიის პერსო-

ტექნიკისა და საქმიანობის მეთოდები და სა-

ნალის მოტივირებულ ქმედებებს.

ხეებია, რომლებიც გამოიყენება ხარისხის მო-

ამრიგად, ISO 9000 სტანდარტები ეს კონცეპ-

თხოვნების შესასრულებლად.

ტუალური ინჟინერინგის უნივერსალური ინ-

ხარისხის

ინჟინერინგი

ეს

კონკრეტული

სტრუმენტებია ხარისხის სისტემის შესაფასებ-

“ხარისხის

ლად

რომელიც გამოიყენება ხარისხის მენეჯმენტის

სერტიფიკაციის

დროს

და

ხარისხის

მენეჯმენტის მოდელის შექმნაში.

ინსტრუმენტების”

ერთობლიობაა,

რეალიზაციისათვის.
აღნიშნული სტატია ეხება კონცეპტუალური
ინჟინერინგის მნიშვნელობას ხარისხის მენეჯ-

ლიტერატურა

მენტში. განხილულია ხარისხის მართვის შვიდი

1. ნ. ღიბრაძე., ნ. სამსონია. ხარისხის მენეჯმენ-

მარტივი და “ახალი” ინსტრუმენტები, რომლებიც

ტი ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში.

აისახა

338.244(02)48. სტუ. 2005.

9000). ისინი უზრუნველყოფენ მომსახურების

2. ი. ზედგინიძე და სხვ. ხარისხის მენეჯმენტი.
სტუ., “ინფორმატიზაციის ცენტრი”., 2002;

საერთაშორისო

გაუმჯობესებას,

სტანდარტებში

წარმოების

(ISD

ეფექტურობის

ზრდას, ტექნიკური და ტექნოლოგიური ოპერა-

3. ჯ. ჯებაშვილი. პროდუქციის ხარისხის მარ-

ციების

წარმართვას,

კომპანიის

პერსონალის

თვა. თსუ., 2005. გვ. 316, უპკ (UDC) 658. ISB

მოტივირებულ ქმედებებს, ასევე ხარისხის მე-

№99940-12-21-5.

ნეჯმენტის უნივერსალური მოდელის შექმნას და

4. ნ. ღიბრაძე, ე. ხახუტაშვილი. ტელეკომუ-

სერტიფიკატის მიღებას.

ნიკაციის კომპანიათა ხარისხის მენეჯმენტი
(ლექციების კურსი)., 155 გვ., უაკ. 658.373,

ასეთია კონცეპტუალური ინჟინერინგის მნიშვნელობა ხარისხის მართვაში.

სტუ., 2015., ISBN 978--9941-14-350-2ა.
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Качество сложное универсальная категория.
Управление качеством это методы и виды оперативной деятельности, которые исползуются для
реализации качества менеджмента
Инжинеринг качества, это конкретная совокупность «инструментов качества», которые исползуются для реализации менеджмента.
Данная статья касается значения концептуального инжинеринга качество менеджмента. В ней
рассмотрены семь простых и «новых» инструментов, которые выявились в международных стандартах (ISD 9000). Они обеспечивают улучшение
обслуживание, рост эффективности производства, управление технических и технологических
операции, мотивации персонала компаний, а также создание универсального моделя качество менеджмента и присвоение сертификата.
Такова степень значения концептуального инжинеринга в качестве менеджмента

Quality is complex universal category. Quality
management is methods and types of operative nature
technique and activities that are used for quality requirements.
This is concrete “Quality Tools” combination of
quality engineering that is used for the realization of
quality management.
The present article concerns to the meaning in
quality management of conceptual engineering.
Are discussed seven simple and “new” instruments
that are reflected in the international standards (ISO
9000), they provide service improvement, increase
production efficiency, management of technical and
technological operation, company personnel motivated actions, creation of universal model of quality
management and to receive certificate.
Such is conceptual engineering meaning in quality
management.
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filologia
Ф И Л ОЛ О Г И Я
PHILOLOGY
plavtusi
(nawili II)
(ფრაგმენტი მსოფლიო თეატრის ისტორიის სახელმძღვანელოდან)
(ძვ.წ.-აღ. დაახლ. 254-189 წ.წ.)
გოშაძე მაია, ასოცირებული პროფესორი,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
/////////////////////////////////////

საკვანძო სიტყვები: კომედია, ენაკვიმატობა,
თვითმყოფადობა, ხასიათი
საზრიანი მსახურის სახე ერთ-ერთი ყველაზე
წარმატებული და ხშირად განმეორებადია პლავტუსის კომედიოგრაფიაში. კომედიაში “მკვეხარა
მეომარი”, კვლავაც თავისი ბატონისათვის,
პლევსიკლესთვის წართმეული შეყვარებულის
დასაბრუნებლად გაჯილი მსახური პალესტრიო, მოჩვენებითი ერთგულებით ემსახურება
ქალს დაპატრონებული მკვეხარა მეომარი პირგოპოლინიკესს.
ფსევდოლუსის
მსგავსად,
საბოლოოდ მოხერხებული მონა, თავის ნამდვილ ბატონად მიჩნეული შეყვარებულის პირადი საქმეების მოგვარებასა და ბაქია პირგოპოლინიკესისთვის
ჭკუის
სწავლებასაც
შესძლებს. თუმცა, პალესტრიოს მიერ მეომრის
წინააღმდეგ გათამაშებული და ამ მიზნით, დაქირავებული სპექტაკლის მონაწილეები თავად
მათ დამქირავებელსაც კი აფრთხობენ თავიანთი გაიძვერობით. გონებაშეზღუდული და ხარბ
პირგოპალინიკეს მოხერხებული, ურცხვი თაღლითი და ცრუპენტელობაში გამობრძმედილი
როსკიპი აბრიყვებს. ამდენად მკვეხარა მეომ-რის
დამარცხება მართალია კომიკურია, სიცილის

მომგვრელი, მაგრამ გარკვეულწილად სკეპტიციზმის გამომწვევიც, რადგან არსებითად ერთ
გაიძვერას კიდევ უფრო გაქნილი გაიძვერები
აბრიყვებენ. პიესის ფინალში პოზიტიურ განცდას იწვევს შეყვარებულების გამარჯვება, თუმცა
ცხადია ისიც, რომ ამ გამარჯვების შესაძლებლობას ფულის ძალა და მოსყიდულ ავანტიურისტთა მოხერხებულობა იძლევა. როგორც წესი
პლავტუსთან შეყვარებულთა სახეები უფრო
სქემატური და ნაკლებ საინტერესოა. მხიარულ
და ენაკვიმატ ავანტიურისტთა გარდა, რომელთა
ლიდერადაც პალესტრიო გვევლინება, კომედიაში საინტერესოდაა წარმოჩენილი ორი ხაზგასმულად კონსტრასტული ხასიათის ადამიანთა სახეები და ფსიქოტიპები. ერთი მათგანი
მკვეხარა მეომარია, - თვითმტკბობი და ბრიყვი
პირკოპოლინიკესი, - საკუთარ თავზე მუდამ
აღმატებულად

მოლაპარაკე

და

ნებისმიერი,

მისთვის მაამებლური სიცრუის დამჯერი პირგოპოლინიკესი თავს სამყაროს ცენტრად აღიქვამს, _ გარემომცველებს მისით აღტაცებული,
მისით მოსულდგმულე ან პირუკუ, მის მოშურნე არსებებად. მკვეხარა მეომრის სრული
ანტიპოდია პლევსიკლეს მამის მეგობარი და
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სატრფიალო ამბების მოგვარებაში აქტიურად
დამხმარე პერიპლექტომენუსი. სოლიდური
ასაკის მიუხედავად, ის სრული გაგებითა და
თანაგანცდით განიმსჭვალება ახალგაზრდა შეყვარებულის მგზნებარე განცდების მიმართ და
ამავდროულად თავად ანტიკური სამყაროში
ესოდენ დამკვიდრებული ზომიერების გრძნობის დაცვის მომხრედაც და თავისებურ განსახიერებადაც გვევლინება. არა მხოლოდ პრაგმატული გონის, _ ე.წ. ცხოვრებისეული სიბრძნის,
არამედ ზოგადად მოაზროვნე ადამიანისათვის
დამახასიათებელი
სიბრძნით
გამორჩეული,
ანტიკური
კომედიოგრაფიისთვის
საკმაოდ
არასტერეოტიპული პერსონაჟი, შუახნის პერი
კლეტიმენუსი, _ იმხანად გაცილებით უფრო
ასაკოვნად მიჩნეული ადამიანი თავს ჯერ კიდევ
ძალ-ღონით,
ახალგაზრდული
ენერგიითა
და მხნეობით აღსავსედ მიიჩნევს, არ კარგავს
სიცოცხლით ტკბობის უნარს და ამავდროულად
სულიერად მოწიფული, ცხოვრებისეული სიბრძნეს ნაზიარევი კაცის შეხედულებებით გამოირჩევა. ძველი ბერძნების მსგავსად, მის
ცხოვრებისეულ კრედოს ზომიერების გრძნობა წარმოადგენს, გრძნობასა და გონებას შორის ჰარმონიული თანაარსებობის მიღწევა.
მისი ლიბერალური და ამავდროულად საღი
აზრით აღსავსე შეხედულებები ადამიანების
მიმართ კეთილგანწყობისა და ამავდროულად,
გარკვეული სკეპტიციზმის გამომხატველია.
პერილექტომენუსი ადამიანებისადმი ჰუმანურ
დამოკიდებულებას, დახმარების, თანადგომის,
თანაგრძნობის გამოვლენის საჭიროებას როგორც ქადაგებს, ასევე ავლენს კიდეც. თუმცა
ადამიანებისა და ადამიანური ურთიერთობების
იდეალიზაციის წინააღმდეგიცაა. მკვეხარა მეომრის სრული ანტიპოდი, პერიპლექტომენუსი, არასოდეს აღიქვამს გადაჭარბებულად
და ეგზალტირებულად მისადმი კარგ დამოკიდებულებას. ნათესავების მისადმი მგზნებარე
ყურადღებას, საკუთარი მართლაც კარგი ზნის
გარდა, საკმაოდ სახარბიელო ფინანსური
მდგომარეობითაც ხსნის, მით უფრო რომ
დაოჯახებაზე უარის მთქმელს არც პირდაპირი

მემკვიდრე ჰყავს. ყოველგვარ ილუზიებისგან
თავისუფლების მიუხედავად, ან შესაძლოა
სწორედ ამგვარი თავისუფლების წყალობითაც
მოკლებულია ყოველგვარი მიზანტროპიას, გარემომცველებს ღებულობს ისეთებად, როგორებიც
არიან, - გადაჭარბებულად არ აღიქვამს არც მათ
ღირსებებს და არც მანკიერებებს. ცდილობს
ცხოვრების ყოველი წამით დატკბეს და სხვასაც
სასიამოვნო განწყობა შეუქმნას. ყოველმხრივ
ცდილობს თავი აარიდოს კამათს, უთანხმოების
შემთხვევაში კი შეუმჩნევლად განერიდოს აბეზარ მოკამათეს. სტუმართმოყვარე, თავაზიანი
და მხიარული, _ როგორც საუბრის, ასევე
სხვისი მოსმენის უნარის მქონე, მკვეხარა მეომრის სახით წარმოჩენილი ეგოცენტრული
და ინფანტალური ნარცისიზმის სრულ ანტიპოდად ექცევა. მოწიფული სულის ადამიანისთვის დამახასიათებელი რეალობის ადექვა
ტურად აღმქმელი, არც თავის პერსონას ანიჭებს
გადაჭარბებულ მნიშვნელობას, გარე სამყაროსთან მიმართებაში. ქალებისადმი დიდი ინტერესის მიუხედავად, პერილექტომენუსი შეგნებულად უარს ამბობს დაოჯახებაზე. ოჯახური
მოვალეობებისგან თავისუფალი ცხოვრების
წესს ირჩევს, თუმცა ნებისმიერ არჩევანს, ამ
თვალსაზრისით თანაბრად ღირსეულად მიიჩნევს. განსხვავებული შეხედულებებისა და აზრის პატივისმცემელი, გონიერ ადამიანებშიც
საპასუხო პატივისცემას იწვევს.
მისთვის ხოტბის შემსხმელი ნებისმიერი
ცრუპენტელა მაამებლის დამჯერე ნარცისებისგან
განსხვავებით, პერიპლექტომენუსი ადექვატურია
როგორც გარემომცველთა პრაგმატული ინტერესების აღქმისას, ასევე სიყვარულის, მეგობრობის, თანაგრძნობისა და ნებისმიერი უანგარო,
წრფელი გრძნობების დაფასებისას. აშკარაა თავად
პლავტუსისეული სიმპათიაც. კეთილგანწყობისა
და ჯანსაღი სკეპტიციზმის შეთავსების უნარის
მქონე ადამიანებთან მიმართებაში.
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ფილოლოგიის,
ბიზანტინისტიკისა
და
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9. რისმაგ გორდეზიანისა და ნანა ტონიას
საერთო რედაქციით, II გამოცემა, 2007.
მაია გოშაძე, ასოცირებული პროფესორი,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
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წარმოჩენას ეთმობა. პიესა “მკვეხარა მეომარი”
ასევე გამოირჩევა პლავტუსისათვის დამახასიათებელი ფეიერვერკული გონებამახვილობით.
Maia Goshadze, An associate professor at Shota
Rustaveli Theatre and Film Georgian State University

Dramaturgy of Plautus
(The second part)
Summary
Key words: comedies, witty, character, contrasts
The article Dramaturgy of Plautuse’s (The second
part) is about Dramaturgy of Plautuse’s who was the
first important comic writer, who have come down to
us and is the part part of the manual of the world theatre history.
The article Plautuse’s includes the analysis of his
play “The Braggart Warrior”. Plautus play was much
admired for his witty jokes, for his varied poetic
meters’ and wide range of comic powers. The chief
interest in his works, does not lie in intrigue but in
character, very interesting and showing contrasts in
human behavior. This play in every time has a great
popularity.
Маиа Гошадзе, aсоцированный профессор,
Грузинского Государственного университета
театра и кино имени Шота Руставели

პლავტუსი
(ნაწილი მეორე)
რეზიუმე
სტატია “პლავტუსის დრამატურგია” შეეხება რომაული კომედიოგრაფიის პირველი
უმნიშვნელოვანესი წარმომადგენლის შემოქმედებას და შეადგენს მომავალი, მსოფლიო თეატრის ისტორიის სახელმძღვანელოს ნაწილს.
სტატიაში განხილულია პლავტუსის ერთერთი საუკეთესო კომედია “მკვეხარა მეომარი”. პიესა განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს პერსონაჟთა სახეების თვალსაზრისით.
პლავტუსი წარმოაჩენს სამ, ძალზედ თვითმყოფადი პერსონაჟის სახეს, რომლებიც იმავდროულად უკიდურესად კონტრასტულ გმირებს
წარმოადგენენ. სტატიაში განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ ამ სახეების თავისებურებების

Драматургия Плавта
(часть вторая)
Резюме

Клучевые слова: комедия, остроумием, самобытность, характер
Статья «Драматургия Плавта» касается
первого крупнейщего представителя римской комедиографий и представляет собой часть учебника по историй мирового театра.
В этой части статьи анализируется одна из лучщих комедий Плавта «Хвастливый воин». Пьеса
особенно привлекает к себе внимание благодаря
трём самобытным и одновременно контрастным
художественым образам. В статье большое внимание уделяется именно этим трём героям. Комедия
Плавта как всегда выделяется большим остроумием.
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eripides dramaturgia
(nawili III)
(ფრაგმენტი მსოფლიო თეატრის ისტორიის სახელმძღვანელოდან)
(ძვ.წ. 485/480 – ძვ.წ. 406 წ)
მაია გოშაძე, ასოცირებული პროფესორი,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
/////////////////////////////////////

საკვანძო სიტყვები: დეჰეროიზაცია, ექსპანსია,
სისასტიკე, ინსტინქტები
ევრიპიდეს შემოქმედების შესახებ ლიტერატურაში ხშირად ხაზგასმითაა აღნიშნული ბრმა
შემთხვევითობის გაზრდილი როლი ადამიანთა
ცხოვრებაში,
“იონი”

რის

მიიჩნევა,

ერთ-ერთ
სადაც

დასტურადაც

თითქოს

მხოლოდ

შემთხვევითობის წყალობით არ ხდება დედა
შვილის მკვლელი, შემდგომში კი შვილი დედის
მკვლელი.

მელოდრამასთან

მიახლოვებულ

“იონში”, მართლაც, სიუჟეტური პერიპეტიები
უკიდურესად
ათენის

მეფის

დაძაბულ

ვითარებებს

ერეხთევსის

ასული

ქმნიან.
კრეუსა

აპოლონისგან ფარულად გაჩენილ შვილს ბედის
ანაბარა

მიაგდებს.

დედის

მიერ

კალათაში

მიტოვებულ პირმშოს, აპოლონი გადაარჩენს,
შემდგომ კი ცრუ მისნობის საშუალებით იონის
ქმრის, ქსუთოსის ვაჟიშვილად გაასაღებს. ჩვილის თავიდან მოცილების შემდეგ, ქსუთოსზე
გათხოვილ იონს შვილი აღარ უჩნდება. სწორედ
მათი უნაყოფობის მიზეზის გასარკვევად მიდის ცოლ-ქმარი დელფოსში. ცრუ მისნობის
შედეგად გახარებული ქსუთოსი, მისგან უკანონოდ გაჩენილად მიჩნეულ ვაჟს აღიარებს,
მაგრამ

საკუთარი

პირმშოს

დამკარგავი

და

სხვისი შვილის გაზრდის არმსურველი იონი
გერის მოწამვლას გადაწყვეტს. მხოლოდ შემთხვევითობის

წყალობით

გადაურჩება

სიკ-

ვდილს იონი, შემდგომ კი - დედინაცვლად
მიჩნეული კრეუსა იონის შურისძიებას. აპოლონის წყალობით დედა-შვილი სიმართლეს
იგებენ. ღმერთის ნებითვე ქსუთოსს და იონს

ერთმანეთი მამა-შვილად მიაჩნიათ, რაც პიესის ბედნიერ ფინალს უზრუნველყოფს. ნაწყენი და გულნატკენი არავინ რჩება. იონი კი
ყველაფერს ბედისწერას მიაწერს; - ადამიანის
ცხოვრებაში ბრმა შემთხვევითობის გადამწყვეტ
მნიშვნელობას აღიარებს, რომელსაც ერთ წამში
შეუძლია გააუბედუროს ან გააბედნიეროს მოკვდავი. მაგრამ ამ თვალთახედვით ცხოვრებისა
და ევრიპიდესეული დრამის აღქმა გარკვეულ
კითხვებს აჩენს. რამდენად გამართლებულია
მოვლენათა ტრაგიკულად დასასრულის შესაძლებლობა, მხოლოდ შემთხვევითობას მივაწეროთ. კრეუსა შვილის შესაძლო მკვლელად
არა გაუგებრობის, არამედ უდანაშაულო ყმაწვილისადმი

სიძულვილისა

და

გაუმართლე

ბელი შურისძიების სურვილის გამო იქცევა. მის
გამაუბედურებლად

მიჩნეულ

ღმერთს

ქალი

ვერაფერს დააკლებს, მსხვერპლად კი უდანაშა
ულოს, - არსებითად განტევების ვაცად ქცეულ
ყმაწვილს ირჩევს. ამდენად, შემთხვევითობა
სინამდვილეში თავად ადამიანთა შეგნებული
არჩევანისა და მოქმედების შედეგს წარმოადგენს
ხშირად და არა ადამიანისგან დამოუკიდებლად
მოქმედ ძალთა და გარემოებათა შედეგს.
საგულისხმოა, რომ პიესა “იონის” მთავარი
სიუჟეტური ხაზი, - დაკარგული შვილების თუ
უცნობი მშობლების პოვნის ამსახველი, ელინისტური ეპოქის დრამისა თუ კომედიის ერთერთ ყველაზე პოპულარულ სიუჟეტად იქცევა.
შემთხვევითი არ არის, რომ ჭეშმარიტი აღიარება
ევრიპიდეს დრამამ სწორედ ელინისტურ ხანაში
ჰპოვა.
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ადამიანთა ცხოვრებაში თავად ადამიანთა

filologia, ФИЛОЛОГИЯ, PHILOLOGY
მოქმედების გარდა, შემთხვევითობის როლის

მხრიდან

გადაწყვეტილების

შეცვლის

შემ-

მნიშვნელობას წარმოაჩენს პიესა “იფიგენია ტავ-

თხვევაში სიკვდილი უკვე არა მხოლოდ იფი-

როსელებში”, რომელიც გოეთეს ამავე სახელ-

გენიას, არამედ მთელ მის საგვარეულოს ემუქ-

წოდების მქონე ტრაგედიის პირველწყაროდაა

რება. მაგრამ საქმეს ისიც ართულებს, რომ

მიჩნეული. დრამა მოგვითხრობს ტავროსელთა

კლიტემნესტრასთან შემთხვევითი შეხვედრის

ქვეყანაში არტემისის ტაძრის ქურუმად ქცეული

შედეგად, აქილევსი გაიგებს, რომ იფიგენია

იფიგენიას მიერ თავისი ძმის, ორესტესისა და მისი

მასთან ქორწინების საბაბით მსხვერპლად შეწირ

მეგობრის პილადესის სიკვდილისაგან გადარ

ვისთვის ჩამოიყვანეს. აღშფოთებული აქილევსი

ჩენის შესახებ. დასთან შეხვედრის წყალობით

იფიგენიას დაცვას თავის მოვალეობად მიიჩნევს.

გადაურჩებიან მეგობრები მსხვერპლად შეწირვის

კლიტემნესტრაც ქმარს მტრად, აქილევსს კი

ხვედრს.

მხსნელად მიიჩნევს. მდგომარეობა უკიდურესად

ასევე მელოდრამასთან სიახლოვეს ავლენს,

იძაბება. აშკარა ხდება რომ იფიგენიას ვერაფერი

მაგრამ უფრო წარმატებულადაა მიჩნეული აგა-

უშველის, მის დამცველებს კი მისსივე ბედის

მემნონისა და კლიტემნესტრას პირმშოს ხვედ-

გაზიარება მოუწევთ, რადგან ბერძნებს ტროას

რის წარმომჩენნი დრამა “იფიგენია ავლისში”.

აღება ნებისმიერ ფასად სურთ. როგორც, უაზრო

ქალთმოძულეობაში ევრიპიდეს დადანაშა-

მსხვერპლის

თავიდან

ქვეყნის

რად შეიძლება მივიჩნიოთ “იფიგენია ავლისში”,

უარყოფს მისი გადარჩენის მცდელობას და ნე-

სადაც ტროას ომის ნამდვილ გმირად არა

ბაყოფლობით თავგანწირვას გადაწყვეტს. პიესის

მხედარმთავარი აგამემნონი, არა აქაველთა ჯა-

დასასრულს კი იფიგენიას მსხვერპლად შეწირ-

რის რიგითი ჯარისკაცები თუ რჩეული გმი-

ვის დროს, არტემისი სასწაულს მოახდენს; იფიგე-

რები, არამედ ნორჩი იფიგენია იქცევა. პიესა

ნიას გააქრობს და მის სანაცვლოდ სამსხვერ-

ეფუძნება მითოლოგიურ ამბავს აგამემნონის

პლოზე ირემს გააჩენს. იფიგენიას სასწაულებრივი

მიერ საკუთარი ქალიშვილის, იფიგენიას მსხ-

გაქრობა ქალღმერთის სამეუფოში მისი წაყვანის

ვერპლად

მაუწყებლად აღიქმება.

შესახებ,

რის

გარეშეც

დასაცავად,

ასევე

ულების აბსურდულობის კიდევ ერთ დასტუ-

შეწირვის

ინტერესების

ასაცილებლად,

იფიგენია

ტროას ომის დაწყება შეუძლებელი ხდებოდა.

“ელექტრას” მსგავსად “იფიგენიას ავლისში”

ტროასკენ მიმავალი აქაველთა ფლოტი, ზურგის

მკვლევარები მელოდრამის ჟანრს მიაკუთვნებენ,

ქარის ამაო მოლოდინში გაურკვეველი დროით

სადაც სჭარბობს გულისამაჩუყებელი სენტი-

შეყოვნდება. მისნობის შედეგად ირკვევა, რომ

მენტალიზმი

არტემისი მხედართმთავრისგან მისი ქალიშ-

ცრემლის აღმძვრელია იფიგენიასა და აგამემ-

ვილის მსხვერპლად შეწირვას მოითხოვს, სა-

ნონის შეხვედრა, რომლის დროსაც დარდითა

ნაცვლოდ

და სინდისის ქენჯნით შეპყრობილ მამას, ბავ-

კი

აღუთქვამს.
მიღებული

ომში

ბერძნებს

აგამემნონი,

მფარველობას

ძალზედ

გადაწყვეტილების

და

პათეტიკურობა.

მართლაც

რთულად

შვურად სუფთა და მიამიტი ქალიშვილი დიდი

სისრულეში

მონატრებისა და სიყვარულის გამომხატველი

მოყვანას მაინც გადაწყვეტს და ქალიშვილს,

გრძნობით

ცნობილ გმირზე, აქილევსზე გათხოვების საბა-

თვალსაზრისით

ბით ავლისში გამოიძახებს. კლიტემნესტრასა

ზოდს პიესაში, ძმების აგამემნონისა და მენე-

და იფიგენიას ავლისში ჩამოსვლისთანავე გა-

ლაოსის კამათი სცენა წარმოადგენს. როდესაც

ირკვევა

შფოთით

სიმართლე.

აგამემნონი

გამოუვალ

ეალერსება.

მაგრამ

ყველაზე

შეპყრობილი

საინტერესო

ეპი-

აგამემნონი

იცვლის

ქალიშვილის

გადარ-

მდგომარეობაში აღმოჩნდება, რადგან მისნობის

გადაწყეტილებას

შესახებ ჯარმა უკვე შეიტყო. მხედარმთავრის

ჩენას გადაწყვეტს, მენელაოსი ხელთ იგდებს
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და

მხატვრული
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კლიტემნესტრასადმი

ხელმეორედ

მიწერილ

გებიანად გამოირჩევა იფიგენიას დამცველად

წერილს და ძმის გაკიცხვას იწყებს. მენელაოსის

ქცეული აქილევსი, - ერთადერთი მამაკაცი

სიტყვები, არავითარ ილუზიას არ სტოვებს

ევროპიდეს ამ დრამაში, რომელიც არა ამბიცი-

ტროას ომის წამომწყებთა პრაგმატული მო-

ების დასაკმაყოფილებლად, არამედ ღირსების

ტივაციის

ამჯერადაც

დასაცავად იბრძვის. გარემომცველებთან იძულე-

ნებისმიერი ექსპანსიის სრულ დეჰეროიზაციას

ბით დაპირისპირებული აქილევსის სახით, _

ახდენს.

სწორედ საყოველთაოდ დამკვიდრებულისა და

შესახებ.

ევრიპიდე

აქაველებისთვის,

უპირველესად

კი

მხედართმთავარ აგამემნონისთვის ომი მომხვეჭველობისა და მოძალებული ამბიციების
დაკმაყოფილების საშუალებას წარმოადგენდა და
არა მშვენიერი ელენეს დაბრუნებით შელახული
ღირსების

აღდგენის

საშუალებას.

ძმის

გაკიცხვისას, მენელაოსი მას უახლოეს წარსულს
ახსენებს, - ახსენებს თუ როგორ ცდილობდა
მხედართმთავრად

არჩევამდე

ამომრჩევლის

გულის მოგებას, - მლიქვნელობისა და სხვათა
მაამებლობის

ტაქტიკის

გამოყენებას,

რომე

ლიც მიზნის მიღწევისთანავე ქედმაღლობითა
და ამპარტავნებით შეიცვალა. აშკარად ავტორისეული შეფასებების გამომხატველი პერსონაჟის სიტყვებში, ძალაუფლების მოპოვებისკენ
მსწრაფი ადამიანის ბუნების უცვლელი ხასიათი ვლინდება. მიზნის მისაღწევად, თავის
დამამცირებელი ადამიანი, - მტრებთანაც კი
არაგულწრფელი

კეთილმოსურნეობით

მოსა-

უბრე, სასურველი მდგომარეობის მოპოვებისთანავე მიუწვდომელი და გულცივი ხდება.
არა მხოლოდ გასაჭირი და უბედობა, არამედ
წარმატებაც ადამიანის სულიერი უმწიფრობისა
თუ მოწიფულობის საცდელ ქვად იქცევა.

აღიარებულისგან პიროვნების განზე განდგომისა და გაუცხოების ევრიპიდესეული მოტივი
წარმოჩინდება.
პიესაში “იფიგენია ავლისში” ტროას ომის
გმირთა დეჰეროიზაციის მიუხედავად, ევრიპიდე
(“ტროელი

ქალებისა”

და

“ორესტესისგან”

განსხვავებით) არ მიმართავს პერსონაჟთა დემონიზაციას, - ცალსახად ნეგატიური მხრიდან მათ წარმოჩენის ხერხს. აქაველების მხედართმთავარიც

და

მისი

ძმაც,

გაორებულ

ადამიანებად წარმოდგებიან, რომლებშიც ერთმანეთს ებრძვის ახლობლისადმი თანაგრძნობა
და პატივმოყვარეობა. გარკვეულ დროს, აგამემნონში

ანგარებას

მამობრივი

გრძნობა

სძლევს, მენელაოსშიც კი - ძმისადმი თანაგრძნობა.
გზაზე

მაგრამ

ძალაუფლების

მოხვეჭის

შემდგარი,

უმეტესწილად

საკუთარი

არჩევანისვე

მძევლად

იქცევა.

გაკეთებული

არჩევანი კი ხშირად შეუქცევად ხასიათს იძენს,
როდესაც გადაწყვეტილების შეცვლა და გზიდან
გადახვევა შეუძლებელი ხდება. თავისუფლების
ძალაუფლებისთვის გამწირავისთვის არსობრივად რაიმეს შეცვლა ყოველთვის უკვე დაგვიანებული აღმოჩნდება ხოლმე, - მის მიერვე არ-

არტემისის მხრიდან, იფიგენიას მსხვერპლად

ჩეული თამაშის წესების შეცვლა კი შეუძლებელი.

შეწირვის მოთხოვნა გარკვეულწილად, ძალაუფლებისა და პრაგმატულ ღირებულებებზე და-

ლიტერატურა:

ფუძნებული წარმატების მოხვეჭისთვის საჭირო

საფასურის

გადახდის

გარდაუვალობის

სიმბოლურ აქტად შეიძლება მივიჩნიოთ. უანგაროთ მოსიყვარულე იფიგენიას მსხვერპლად

1. გორდეზიანი რისმაგ, ბერძნული ლიტერატურა, ტ. 16, თბ., ლოგოსი, 2001.
2. ანტიკური

ლიტერატურის

ანთოლოგია,

შეწირვის აქტი, აგამემნონის სულის ყველაზე

2009. ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის

ძვირფასი ნაწილის გაწირვის გამომხატველადაც

სახელმწიფო

შეიძლება მოვიაზროთ.

ფილოლოგიის,

აქაველებთა საერთო ფონზე ძალზედ მომ-
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უნივერსიტეტი.

კლასიკური

ბიზანტინისტიკისა

ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი.

და
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3. ანტიკური ლიტერატურა. საუნივერსიტეტო

ექსპანსიისკენ

მიმართული

ომის.

სწორედ

კურსი. ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის

ომის დროს ვლინდება ადამიანის ყველაზე

სახელმწიფო

ბნელი,

უნივერსიტეტი.

ფილოლოგიის,

კლასიკური

ბიზანტინისტიკისა

და

ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი.

ქვენა

ინსტიქტები.

ძალაუფლებისთვის
რივად

რაიმეს

თავისუფლების

გამწირავისთვის

შეცვლა

ყოველთვის

არსობუკვე

4. History of the Theatre, by Oscar G. Brockett, Indi-

დაგვიანებული აღმოჩნდება ხოლმე, მის მი-

ana University, Allyn and Bacon, Inc, Boston, 1974.

ერვე არჩეული თამაშის წესების შეცვლა კი

5. The Oxford Illustrated History of Theatre, by Ox-

შეუძლებელი. მხოლოდ იფიგენიასავით მაღალი

ford University Press, 1995.

ცნობიერების ადამიანები ახერხებენ გარე სამ-

6. Theater, The Penguin Dictionary by John Russell
Taylor, Penguin books, 1978.

ყაროში დამკვიდრებული უსამართლობისა და
ქაოსის იმთავითვე მიუღებლობას.

7. Theater, by Phyllis Hartnoll, A concise history,
Thams and Hadson L., 1995.
8. http://antique – lit niv.ru
Maia Goshadze, An associate professor at Shota
Rustaveli Theatre and Film Georgian State University

Euripides’ Dramaturgy
(The third part)

მაია გოშაძე, ასოცირებული პროფესორი,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ევრიპიდეს დრამატურგია
(ნაწილი მესამე)
რეზიუმე
სტატია “ევრიპიდეს დრამატურგია” შეეხება
დიდ ბერძენ ტრაგიკოსთა სამეულის უკანასკნელი
წარმომადგენლის, ევრიპიდეს დრამატურგიას
და შეადგენს მომავალი, მსოფლიო თეატრის
ისტორიის სახელმძღვანელოს ნაწილს.
სტატია მოიცავს დიდი ბერძენი ტრაგიკოსის
პიესების

“იონისა”

განხილვას.

და

პიესაში

“იფიგენია
“იონი”

ავლისში”

მკვეთრადაა

წარმოჩენილი ერთის მხვრივ შემთხვევითობის
როლი ადამიანთა ცხოვრებაში, მეორეს მხრივ
კი

თავად

ადამიანთა

პასუხისმგებლობის

პრობლემაც. პიესაში “იფიგენია ავლისში” კვლავ
ტროას ომის მაგალითზე სრული დეჰეროიზაცია
ხდება არა მხოლოდ ტროას, არამედ ნებისმიერი,

SUMMARY
Key words: detheorization, expansion, instincts,
violence
The article “Euripides Dramaturgy” (The third
part) is about Euripide’s drama who was the last representative of three Greek tragedians and is the part of
the manual of the world theatre history.
The article includes the analysis of plays “Eon”
and “Iphigeniain Aulus” of the great Greek tragedian.
Eon (dates unknown, but probably between 417
and 715) and “Ephigenia in Aulus (produced after
Euripides’ death). Euripides also suggested the chance
rules in the world.
“Ephigenia in Aulis” is also full detheorization of
not only Trojan but also any war directed towards expansion. The play aims reveal the inner nature of human what is devoid of any halo during the war of turned
into a disaster. The darkest, brute instincts of human is
revealed exactly during the war. The war gives the opportunity to use violence on someone without impunity
and the chance to destroy someone else.
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Драматургия Еврипиде
(часть третья)
РЕЗЮМЕ
Клучевые слова: дегероизация, экспансия,
жестокость, инстинкты.
Статья «Драматургия Еврипида» содержит в
себе анализ двух пьес последнего представителя
среди трёх греческих трагических поэтов, - в

частности трагедий «Ион» и «Ифигения в Авлиде».
В «Ионе» особенно выделяется, как, мотив
ведущей роли слепого случая в человеческой
жизни, так и мотив ответственности человека
за свой поступки. В пьсе «Ифигения в Авлиде»
также, развивается тема полной дегероизаций
любой войны направленной на завоевание других
странн. Именно во время войны проявляются
самые низменные, тёмные инстикты человека.
Толко единичные одиночки, вроде Ифигении
не приемлют насилие и жестокости царящей во
внешнем мире.

52

Multicultural Symbiosis and the Process of Globalization.
Mebuke Tamar, Georgian Technical University
/////////////////////////////////////

Key words: language, culture, symbiosis, antibiosis, language policy, globalization.
The process of globalization, in spite of all its
advantages, has brought about many questions,
among them the question of languages and cultures survival. How can we solve the problem of
living in a united world and not lose our identities? How can the process of globalization be
beneficial for all nations and serve the purpose
of cultural symbiosis that will enrich all peoples
envolved in it?
Oxford Advanced Learner’s Dictionary defines the term symbioses as interaction between
two different organisms living in close physical
association, typically to the advantage of both.
For example, we see how plants and animals live
together in symbiosis; as we breathe out carbon
dioxide the plants take it and give us back oxygen.
The term also embraces mutually beneficial relationship between different people or groups. The
origin of the word comes from Greek sumbiōsis
‘a living together’, from sumbios ‘companion’.
The opposite of symbioses is antibiosis -- a biological interaction between two or more organisms that is detrimental to at least one of them; it
can also be an antagonistic association between
an organism and the metabolic substances produced by another. Examples of antibiosis include
the relationship between antibiotics and bacteria
and the relationship between animals and disease-causing pathogens.
We have tried to base our paper on the above
mentioned definitions as everything in the world
was created according to the principle of similarities. When we speak about different processes in
connection with languages, we must remember
that language occupies a unique role in the life

of human beings. A language as such is not only
a means of expression of a particular view of the
world by a definite nation (according to Wilhelm
von Humboldt); it is of a significance as it is able
to express a separate culture.
Culture has been defined as the shared values,
traditions, norms, customs, arts, history, folklore,
and institutions of a group of people. Why should
we be concerned about culture? First, understanding culture helps us to understand how others interpret their environment. We know that culture
shapes how people see their world and how they
function within that world. Culture shapes personal and group values and attitudes, including
perceptions about what works and what doesn’t
work, what makes sense and what does not.
In the paper The Relationship Between Language and Culture and the Implications for Language Teaching A. N. Leveridge argues that the
relationship between language and culture is
deeply rooted. Language is used to maintain and
convey culture and cultural ties. Different ideas
stem from differing language use within one’s
culture and the whole intertwining of these relationships start at one’s birth. But it is not until
the children are exposed to their surroundings
that they become individuals in and of their cultural group. From birth, the child’s life, opinions,
and language are shaped by what it comes in contact with. Brooks (1968) argues that behaviours
which are acceptable will vary from location to
location thus forming the basis of different cultures. It is from these differences that one’s view
of the world is formed. Hantrais (1989) puts forth
the idea that culture is the beliefs and practices
governing the life of a society for which a particular language is the vehicle of expression.
Therefore, everyone’s views are dependent on
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the culture which has influenced them, as well
as being described using the language which has
been shaped by that culture. The understanding
of a culture and its people can be enhanced by
the knowledge of their language. This brings
us to an interesting point brought up by Emmitt
and Pollock (1997), who argue that even though
people are brought up under similar behavioural
backgrounds or cultural situations but however
speak different languages, their world view may
be very different. As Sapir-Whorf argues, different thoughts are brought about by the use of different forms of language. One is limited by the
language used to express one’s ideas. Different
languages will create different limitations, therefore people who share a culture but speak different languages, will have different world views.
Still, language is rooted in culture and culture is
reflected and passed on by language from one
generation to the next (Emmitt & Pollock 1997).
Therefore, language is regarded as one of the
main bases of national identity. From this, one
can see that learning a new language involves
the learning of a new culture (Allwright & Bailey
1991). Consequently, teachers of a language are
also teachers of culture (Byram 1989).
This vital role of language for the life of a nation has been realized for a long time. Only after
having a language in common can people speak
about cross-cultural communication. This fact
has been used throughout the human history both
for forming a common cultural space and while
creating empires. However, nowadays we have
come across a new trend in the language policy –
globalization of the English language. On the one
hand, there is nothing new in this phenomenon.
At different times different cultures gained prominence and their languages became prevailing for
the whole educated world, like Latin used to be
the language of science and in a way retained its
importance up to the present time, knowledge of
the French language was thought to be obligatory

for everybody belonging to Euoropean culture in
XVIII and most part of XIX centuries. The German language became widespread during the first
half of the 20-th century. All these languages coexisted with national languages, enriched them
and the people of other cultures by the achievements in the fields of science, literature and art.
However even then other nations had to struggle
to preserve their national languages from excessively big influence from dominating languages.
On the other hand, we see that the position of
the English language nowadays differs from the
status of other universal languages in many ways
due to the striving of one country to rule the whole
world. Again we must admit that there is nothing
new in this phenomenon to some extent. We can
also well understand that it is impossible to rule
other nations and excersise influence over them if
you cannot communicate in one language. However we feel that this time we have come across
the language aggression that in a way threatens
the survival of many other languages and lessens
their importance and as a consiquence other nations and cultures as all other languages but English are regarded as not significant. For example,
most universities worldwide require an English
test as an entry requirement, thus forwarding the
ideology that the knowledge of English is superior to the knowledge of other languages and that
to succeed in a globalized economy; one must be
able to speak English (Hu 2005). This process is
aided by the increasing influence of television
and internet which have brought down the world
to a single “village”. Such a reality shows that
our world has entered the age of globalisation of
the English language, in which most observers
see a tendency towards homogeneity of values
and norms (Stromquist & Monkman 2000: 7).
As a way out we can suggest a symbiosis of
cultures that will preserve a rich variety of languages and cultures that make our world so diverse and unique.
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Speaking about multicultural symbiosis in language use we should consider language policy
which larger nations exercise over smaller nations
as well as correct ways of teaching a foreign language so that learning of an alien language becomes really beneficial for the people who learn it.
The implications for language policy makers are that policies must be formed which not
only include but celebrate local languages. Policies must not degrade other languages by placing
them on a level of lower importance. They should
incorporate the learner’s first language, the usage, and complexities as a means to create better linguistic comprehension as well as cultural
understanding. We should keep in mind that by
giving away our native languages by and by we
not only give away our languages that represent
the basis of our psyches, world perception and
culture, but are on a way of losing national identities. In other words, instead of language symbiosis which should be beneficial to everybody, we
are entering an era of language antibiosis.
The implications of language being completely entwined in culture, in regards for language
teaching and language policy are far reaching.
Language teachers must instruct their students
on the cultural background of language usage,
choose culturally appropriate teaching styles,
and explore culturally based linguistic differences to promote understanding instead of misconceptions or prejudices. Language policy must
be used to create awareness and understandings
of cultural differences, and written to incorporate
the cultural values of those being taught.
Language teachers must realize that their understanding of something is prone to interpretation. The meaning is bound in cultural context.
One must not only explain the meaning of the
language used, but the cultural context in which it
is placed as well. As Porter (1987) argues, misunderstandings between language educators often
evolve because of such differing cultural roots,

ideologies, and cultural boundaries which limit
expression.
Policies for language teaching must encompass and include cultural values from the societies
from which the languages are derived as well as
being taught. In other words, when making policies regarding language teaching, one must consider the cultural ideologies of all and every student, the teacher, as well as the culture in which
the target language is being taught. This problem,
as described by Yule (1996), is that people have
pre-existing schemata or knowledge structure in
their memory of what constitutes certain ideas.
Finally, language and culture are intertwined
to such an extent whereas one cannot survive
without the other. It is impossible for one to teach
language without teaching culture. The implications for language teaching and policy making are
therefore vast and far reaching. As a teacher of
language, one must be culturally aware, considerate of the students` culture, and inform students
of cultural differences thus promoting understanding. Language policy must reflect both the
target language culture as well as the students`,
teacher`s, and administrative persons` culture
thus avoiding any cultural misinterpretations.
A. N. Leveridge mentions the following qualities, which are essential for a multicultural educator: awareness of your own cultural values
and biases, attitudes and beliefs; cultural selfawareness and sensitivity to one’s own cultural
heritage; awareness of how your own cultural
background and experiences have influenced attitudes, values, and biases about psychological
processes; recognize the limits of multicultural
competency and expertise; possession of knowledge about one`s social impact upon others. One
should be knowledgeable about communication
style differences, how one`s style may clash with
or foster the counseling process with persons of
color or others different from themselves. One
should value bilingualism and do not view an-
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other language as an impediment to teaching.
Cultural competence is rooted in respect,
validation and openness towards someone with
different social and cultural perceptions and expectations than your own. People tend to have an
“ethnocentric” view in which they see their own
culture as the best.
Promotion of cross-cultural communication
may be seen as one way out for overcoming language aggression of one culture. Communication
provides an opportunity for persons of different
cultures to learn from each other. It is important
to build skills that enhance communication. One
should try to be open, honest, respectful, nonjudgmental, and - most of all - willing to listen
and learn.
However, just speaking about the importance
and value of each language and each culture for
educated humanity does not help to solve the
problem, though culture is the only phenomenon
which remains after civilizations perish. We will
never resolve a problem of multicultural or multilanguage symbiosis if we do not speak about
certain attempts to achieve the goal.
In connection with this we may remember
T.S.Eliot s attitude to the national problem and
his ambiguous stance towards all those parts of
the “United Kingdom” that are not England and
not English. On the one hand, he affirmed diversity of culture and insisted on the need for what
he termed “regions” to remain culturally distinct. In Notes towards the Definition of Culture
he argued that a man should feel himself to be,
not merely a citizen of a particular nation, but a
citizen of a particular part of his country, with local loyalties (Christianity and Culture 125). On
the other hand, he distinguishes them from what
those he labeled “the greater peoples”, in which
England was included but not Scotland. England,
he made clear, was not a region: the Englishman,
for instance, does not ordinarily think of England
as a ‘region’ in the way that a Scottish or Welsh

national can think of Scotland or Wales (Christianity and Culture 126). That Scots have continually thought of Scotland as a nation does not seem
to be part of his conceptualization. What matters
is the relegation of Scotland to a region whose
importance, like that of other “regions”, which he
calls “satellite cultures”, lies in its contribution to
the richness and complexity of English culture.
He offers two reasons for the sustaining of local
cultures, the first being that any vigorous small
people wants to preserve its individuality. The
other reason for the preservation of local culture
is one which is also a reason for the satellite culture continuing to be satellite, and not going so
far as to try to cut itself off completely. It is that
the satellite exercises a considerable influence
upon stronger culture; and so plays a larger part
in the world at large than it could in isolation. For
Ireland, Scotland and Wales to cut themselves off
completely from England would be to cut themselves off from Europe and the world, and no talk
of auld alliances would help matters. But it is the
other side of the question that interests me more,
for it is the side that has received less acknowledgement. It is that the survival of the satellite
culture is of very great value to the stronger culture (Christianity and Culture 128-29).
This brings us to the main argument of our paper: a language as such is not only a means of
expression of a particular view of the world by a
definite nation (according to Wilhelm von Humboldt); it is of a significance if it is able to express
a separate culture. And only that language or cultural policy may be considered to be right if it
allows a culture, any culture, to become known
to the world at large, to say its say in the dialogue
of cultures (or according to T.S.Eliot to become a
satellite culture). This is especially important for
small nations who will never be able to feel selfrespect if bigger or greater nations don`t listen to
what they have to say, don`t study from the wisdom they have acquired.
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This problem gained great prominence at the
present moment for most nations of the world,
especially for small nations, which have no influence on big politics and just have to bear it. As
a part of present changes, the English language
(and often not in its best form) has become a
means of international communication. Old relations are broken, new ones are hard to establish
because of language, historical and cultural differences. During the process of globalization each
country should try, first of all, to find its place
among other cultures of the world not to lose its
identity. The problem is: will the main trend of
modern globalization policy allow small nations
to preserve their languages and culture and enter
with them in mutually beneficial process of cultural and language symbiosis, or would the world
leaders opt for language and cultural antibiosis
in the hope to get a more easily governed world?
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თამარ მებუკე, საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი

კულტურათა სიმბიოზი გლობალიზაციის დროს
რეზიუმე

საკვანძო სიტვები: ენა, კულტურა, სიმბიოზი,
ანტიბიოზი, ენის პოლიტიკა, გლობალიზაცია
სტატიაში

განიხილება

გლობალიზაციის

პროცესის

ენის

პოლიტიკა

დროს, როგორც

ის საშუალება, რომელიც შეიძლება მოგვცეს
შედეგად მრავალი ეროვნული ენების არა მარტო
შენარჩუნება, არამედ ამ ენებზე დამყარებული
კულტურების

სიმბიოზი,

სასარგებლო თანაარსებობა.
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Multicultural Symbiosis and the Process
of Globalization

Симбиоз культур в период глобализации
Ключевые слова: язык, культура, симбиоз,
антибиоз, языковая политика, глобализация
В статье рассматриваются различные подходы к языковой политике в период глобализации. Правильная языковая политика может
являться тем средством, в результате которого
будет сохранено многообразие национальных
языков и основанных на них культур, что может привести к их симбиозу, то есть взаимовыгодному сосуществованию.

Summary
Key words: language, culture, symbiosis, antibiosis, language policy
The paper deals with different approaches to
language policy in the period of globalization.
Correct language policy may be considered the
means of preserving a variety of national languages and based on them cultures that may lead
to cultural symbiosis, that is beneficial for everybody cultural co-existence.
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publicisturi stili teqsturi kategoriebis WrilSi da maTi
Taviseburebani
ცუცქირიძე მერი,
გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
/////////////////////////////////////

საკვანძო სიტყვები: პუბლიცისტიკა, ლინგვისტური და ექსტრალინგვისტური ფაქტორები.
პუბლიცისტიკა
-

არის

პოლიტიკური

საზოგადოებრივ

ხასიათის

ლიტერატურა,

რომელიც განიხილავს თანამედროვე აქტუალურ
თემებს. იგი მაშტაბურად იყენებს ცხოვრებისეულ
მასალას

და

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

საქმიანობის ფაქტების ასახვით გარკვეულ პოლიტიკურ იდეას ავითარებს. საზოგადოების
მოთხოვნებითაა ნაკარნახევი ენობრივი საშუალებების ფუნქციურად მოტივირებული სისტემების

გამოყენება

მეტყველების

სხვადასხვა

სფეროში. ყოველი ასეთი სისტემა ხასიათდება
ნიშან - თვისებების ერთობლიობით, რომელთა
ნაწილი

მეორდება

სხვადასხვა

სისტემებში,

მაგრამ რომელთა განსაზღვრული კომბინაცია
განასხვავებს ერთ ენობრივ სტილს მეორესაგან
[ბუდაგოვი 1967:68]. სოციალური და საკომუნიკაციო ფაქტორები, რომლებიც ენის ფუნქციური დანაწევრებისას განმსაზღვრელ ფაქტორებს
წარმოადგენენ, ისტორიულად ცვალებადია, რის
გამოც თითოეული კონკრეტული ენის სტილთა
სისტემაც არ არის უცვლელი. გარდა ამისა,
აღნიშნული ფაქტორები შესაძლოა სხვადასხვა
ხარისხით ახასიათებდეს სხვადასხვა ენის ერთსა
და იმავე სტილს [კოსტომაროვი 1969:83].
პუბლიცისტური სტილის გამოყენების დიაპაზონი საკმაოდ ფართოა მაგალითად თანამედროვე ინგლისურ ენაში. პუბლიცისტური (სხვა
ტერმინოლოგიით

-

იდეოლოგიურ-

პოლი-

ტიკური) სტილი მეტყველების ისეთი ფუნქციური სახესხვაობაა, რომელიც ემსახურება საზოგადოებრივი ურთიერთობის

ფართო სფეროს:

პოლიტიკურ-იდეოლოგიურს, საზოგადოებრივ-

ეკონომიკურს, კულტურულს და სხვა. იგი წიგნურ სტილთა შორის ყველაზე პოპულარულია,
რადგან მის გავრცელებას ხელს უწყობს მასობრივი ინფორმაციისა და პროპაგანდის საშუალებანი - პრესა, რადიო, ტელევიზია, კინო. უფრო
სრულად პუბლიცისტური სტილი ვლინდება
გაზეთებსა

და

პოლიტიკურ

საგაზეთო

ან

საჟურნალო პუბლიცისტიკაშიც. [ვინოგრადოვი;
კვარაცხელია 1990: 119]. თუ გავითვალისწინებთ
პუბლიცისტური სტილის ამგვარ ფართო და
მრავალმხრივ გამოყენებას, ასევე იმ ფაქტს,
რომ სხვა

ფუნქციური სტილებისაგან განსხვა-

ვებით, ის არსებობს ორი სახით

ზეპირი და

წერილობითი სახით, შემთხვევითი არ არის,
რომ პუბლიცისტური სტილის საზღვრები
ტად

მოძრავია

და

ამასთანავე,

მე-

ხასიათდება

დიდი გამჭვირვალობით, რაც წარმოადგენს მის
ერთ-ერთ

თვისებრივ

თავისებურებას.

ასევე

სავსებით კანონზომიერია, ის, რომ სხვადასხვა
სფეროში პუბლიცისტური სტილის გამოყენების
საზოგადოებრივი მნიშვნელობა იცვლება დროთა
განმავლობაში, დროის ცვლილებასთან ერთად.
შესაბამისად, ამ სტილის გამოყენების სპეციფიკა
იმ სფეროში, რომელიც საზოგადოებრივი ყურადღების ფოკუსი ხვდება, ზეგავლენას ახდენს
ზოგადად პუბლიცისტიკის
თანამედროვე
უცილობელ

თავისებურებებზე.

საზოგადოების
ფაქტს

განვითარების

წარმოადგენს

მასობრივი

ინფორმაციის საშუალებების განვითარება და
მათი როლის ზრდა საზოგადოების ცხოვრებაში.
ამიტომ ამა თუ იმ სფეროში გამოყენებული
პუბლიცისტური

სტილის

თავისებურებათა

შესწავლა დიდ ინტერესს იწვევს.
ტრადიციული სტილისტიკის თვალსაზრისით სტილისტური მოვლენები და სტილთა
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კლასიფიკაცია უნდა მომხდარიყო საკუთრივ

ტემად ორგანიზებას. პუბლიცისტური სტილის

ლინგვისტურ ბუნებიდან გამომდინარე. დღეს

თავისებურებებთან მიმართებაში უნდა ითქვას,

ექსტრალინგვისტური ფაქტორების ზეგავლენა

რომ მოცემული სტილი, ისევე როგორც თანამედ-

ფუნქციური სტილის შექმნაზე უდავოდ მიაჩნიათ,

როვე ინგლისური ენის სხვა სტილები, გამოირ-

თუმცა არაენობრივი ფაქტორების სპეციალური

ჩევა ექსტრალინგვისტური დეტერმინირებით,

თეორიული შესწავლა ახლაც ხშირად არალინ-

რაც დაკავშირებულია გამონათქვამის მიზან-

გვისტურ საქმედ ითვლება. ამ აზრის იყო ფ. დე

თან

სოსიურიც. ექსტრალინგვიოსტური და ლინ-

ინვარიანტულ

გვისტური

გამაერთიანებელი

ექსპრესიული და ლოგიკური საწყისის შეხამება

კონცეფციის უქონლობა პრინციპებისა და ნო-

და წონასწორობა [ტიკოცკი 1972] ლოგიკური

მენკლატურის ფორმულირებათა იმ არაერთგვა-

საწყისი პუბლიცისტიკაში გამოხატულებას პო-

რობის მიზეზია, რაც ნიშანდობლივია ფუნ-

ულობს აბსტრაქტულ განზოგადებაში, ლოგი-

ქციურ სტილთა კვლევის თანამედროვე ეტაპზე.

კურად დასაბუთებული თხრობის ზუსტ მანე-

ექსტრალინგვისტურ ფაქტორთა შორის მკვლე-

რაში, საწიგნო ლექსიკის გამოყენებაში, რაც

ვართა ერთი ნაწილი ასახელებს; სამეტყველო

აახლოებს პუბლიცისტურ სტილს სამეცნიერო

ურთიერთობის სიტუაციას, ფორმას, შინაარსს,

სტილთან.

ფაქტორების

კომუნიკაციის მიზანს და იმ სოციალურ გარემოს,
სადაც კომუნიკაცია ხორციელდება.

[გალპერინი

1973:20].

პუბლიცისტიკის

ნიშან-თვისებას

წარმოადგენს

ავტორები, რომლებიც მუშაობენ თანამედროვე პუბლიცისტიკის საკითხებზე, ერთსუ-

ხოლო ა. გარდნერს სტილის მაწარმოებელ

ლოვნად აღნიშნავენ, რომ მკითხველის დარ-

ფაქტორად მიაჩნია მეტყველების მიმართება

წმუნების

კომუნიკაციის ისეთ ელემენტებთან, როგორიცაა

შემფასებლობაში, რაც მეტად დამახასიათებელია

მსმენელი, მეტყველების

საგანი და ენობრივი

ყველა პუბლიცისტური მასალისათვის და პრაგ-

ინვენტარი. მიმართებას მეტყველსა და ადრესატს

მატულ წესს წარმოადგენს ამ სფეროში [მსუ-ს

შორის ე. წ. ინტერაქციის ფუნქცია გამოხატავს.

მოამბე 1962: 77]. ამის დასტურად გამოდგება

იგი ითვალისწინებს ადრესატის პიროვნებას,

ვრცელი უცხოური ლიტერატურა

ადრესატთა კოლექტივის ხასიათს, რამდენადაც

კომუნიკაციის საკითხებზე , სადაც გაშუქებულია

ეს

დარწმუნების,

ახალ ამბებთან და თვალსაზრისებთან დაკავ-

ინსტრუქტირების

შირებული მოსაზრებების საკითხები. პუბლი-

მიზანს წარმოადგენს. საინტერაქციო ფუნქციის

ცისტიკის უმთავრესს უცვლელ ნიშან-თვისებას

ტიპიური მაგალითია პუბლიცისტური სტილი,

ასევე წარმოადგენს ტრადიციულისა და ორი-

თუმცა

ფუნქციურ

გინალურის მუდმივი შეხამება ტრადიციულის

სტილებშიც ( ოფიციალურ- საქმიანი, სამეცნიერო,

სიჭარბით[ზუბოვი 1974:168]. ამგვარი შეხამე-

სასაუბრო) ვლინდება. [კვარაცხელია 1990:11]

ბის ხარისხობრივი თავისებურება იცვლება პუბ-

უკანასკნელი

გაფრთხილების,

იგი

მოწოდების,
მართვის,

მეტნაკლებად

სხვა

პუბლიცისტური სტილის სახესხვაობები ხასიათდება

სპეციფიკური

თავისებურებებით,

მიზანი

ასევე

პოულობს

ასახვას

მასობრივი

ლიცისტური სტილის სახესხვაობასთან მიმართებით [გალპერინი 1977: 287].

რომლებიც არ გამოდიან ზოგადი ნიშან- თვი-

როგორც

ვხედავთ,

საგაზეთო-საჟურნალო

სებების ჩარჩოებიდან, რაც წარმოადგენს მოცე-

პუბლიცისტიკა პუბლიცისტური სტილის ერთ-

მული სტილის არსს და განაპირობებს მის ერ-

ერთი ყველაზე პოპულარული სახეობაა, რომე-

თიანობას. პუბლიცისტური სტილის ამგვარი

ლიც

ზოგად ნიშან- თვისებათა რიცხვს მიეკუთვნება

და საკომუნიკაციო პირობათა გამო საკმაოდ

დამაჯერებლობის ფუნქცია, რომელიც ახდენს

რთულ მოვლენას წარმოადგენს და მთლიანად

ენობრივი საშუალებების ერთ მთლიან სის-

განპირობებულია
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თავისი

დანიშნულების,

ამოცანებისა

ექსტრალინგვისტურ

სა-

filologia, ФИЛОЛОГИЯ, PHILOLOGY
ფუძველთა თავისებურებებით. საგაზეთო- სა-

ტიპიზაცია და განზოგადება. მაგრამ ეს ვლინდება

ჟურნალო პუბლიცისტიკას ახასიათებს აშკარა

არა თვით ფაქტების წარმოდგენისას, არამედ

და უშუალოდ გამოხატული ზემოქმედების ანუ

უფრო ამ ფაქტების განმარტება- გაშუქებისას.

ექსპრესიული ფუნქცია. ეს ფუნქცია ხშირად

ზემოქმედების ფუნქცია არა მარტო აერთი-

გაუნაწევრებლადაა რეალიზებული პრესაში, რაც

ანებს პუბლიცისტიკასა და მხატვრულ ლიტე-

იმას ნიშნავს, რომ ამ სტილს მიმართავენ მაშინ,

რატურას,

როცა ავტორს ამოძრავებს მიზანი, ადრესატს

რამდენადაც მისი ხასიათი

მიაწოდოს რაღაც გარკვეული ინფორმაცია, რაც

სტილში პრინციპულად განსხვავებულია. ზე-

შეიძლება სწრაფად და გასაგებად და ამავე დროს

მოქმედების ფუნქცია, როგორც ვთქვით, მნიშ-

მასში - მასობრივ მკითხველში) გამოიწვიოს სა-

ვნელოვნად განისაზღვრება

სურველი მიმართება შეტყობინებისადმი, ამი-

ან კოლექტიური ავტორის პოზიციის გამოხატვის

ტომ გაზეთში ფაქტების უბრალო გადმოცემა

ფორმით.

კი არა გვაქვს, არამედ ფაქტისადმი ავტორის

ყოველთვის პირდაპირ და ღიად გამოხატავს,

დამოკიდებულება, რომელიც აშკარა ფორმითაა

მხატვარი ავტორის პოზიცია კი ჩვეულებრივ

გამოხატული. უფრო მეტიც, ავტორი ცდილობს

რთულად და არაიშვიათად მთელი მხატვრული

თავის სიმართლეში დაარწმუნოს ადრესატი.

ნაწარმოების

არამედ

კიდევაც

ავტორი-

მიჯნავს

მათ,

ამ ორ ფუნქციურ

ინდივიდუალური

პუბლიცისტი

მრავალპლანიანი

პოზიციას

სამეტყველო

საინფორმაციო ფუნქცია, ისევე როგორც, ზე-

და კომპოზიციური სტრუქტურით ვლინდება

მოქმედების ფუნქცია, სხვა ფუნქციური სტილე-

და ამიტომ ზემოქმედებას აქ მტკიცებისა და

ბისთვისაცაა დამახასიათებელი. საინფორმაციო

დარწმუნების ისეთი აშკარა, აგიტაციური ხასიათი

ფუნქცია სამეცნიერო ენის ერთ-ერთი მთავარი

არა აქვს, როგორც საგაზეთო პუბლიცისტიკაში.

ფუნქციაა, მაგრამ ინფორმაციის ხასიათი და
მისი

მოწოდების

ხერხები

განსხვავებულია,

საინფორმაციო

ფუნქცია

პრესაში

ხორცი-

ელდება ისეთი ფართო თემატიკის გადმოცემით,

ამასთანავე, ზემოქმედების ფუნქციაც საგაზეთო-

როგორიცაა

პუბლიცისტიკურ

სრულიად

საკითხები (პოლიტიკური, ეკონომიკური, ზნე-

გამორჩეული ხასიათისაა. თუ სამეცნიერო მე-

ობრივი, ფილოსოფიური, კულტურის, აღზრ-

ტყველებაში

ადრესატის

დის, საყოფაცხოვრებო...). პრესის ფურცლებზე

გონებას, ლოგიკური დასკვნებისა და ზუსტი

ხვდება პრაქტიკულად ნებისმიერი ფაქტი, მაგრამ

გამოთვლების

იმ აუცილებელი პირობის დაცვით, რომ იგი

მეტყველებაში

ავტორი

მიმართავს

მეშვეობით

ასაბუთებს

დებუ-

ლებებს, ობიექტური არგუმენტაციით ცდილობს
ადრესატის

დარწმუნებას,

პუბლიცისტი

თანამედროვეობის

აქტუალური

საზოგადოებრივად საინტერესო უნდა იყოს.

ამ

საინფორმაციო

ფუნქცია

საგაზეთო-პუბ-

დარწმუნებას ემოციური ზემოქმედების გზი-

ლიცისტური სტილის ისეთ საშუალებით ხორ-

თაც ეწევა, რისთვისაც აშკარად გამოხატავს

ციელდება, რომლებიც მეტყველების ინტელექ-

თავის დამოკიდებულებას შეტყობინებისადმი.

ტუალურობის

საყურადღებოა ისიც, რომ ეს დამოკიდებულება არ

დოკუმენტალიზმი, რაც მჟღავნდება ობიექტუ-

არის ღრმად ინდივიდუალური - იგი გარკვეული

რობასა და თხრობის შემოწმებულ, უტყუარ

სოციალური ჯგუფის, ფენის, პარტიის აზრს

ფაქტოლოგიურობაში, გამონათქვამის

გამოხატავს, რომელიც მასებისადმია მიმართული.

მულ დოკუმენტურ-ფაქტოლოგიური სიზუსტე-

ასეთი რამ სამეცნიერო ურთიერთობის სფეროში

ყოველივე ეს ცხადდება ენაში.

გამოვლენას

უკავშირდება:

ხაზგას-

არ გვაქვს. პუბლიცისტიკა ცხოვრებას უშუალოდ

ზემოქმედების ფუნქცია, უპირველეს ყოვ-

ასახავს, მისი ინფორმაცია ფაქტოგრაფიული

ლისა, აისახება პუბლიცისტური სტილისათვის

და დოკუმენტურია, თუმცა ეს იმას როდი

დამახასიათებელ განსაკუთრებულ ექსპრესიასა

ნიშნავს, რომ პუბლიცისტიკისათვის უცხო იყოს

და შემფასებლურ ემოციურობაში. ამ თვისებათა
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შესაქმნელად მონაწილეობს ენის ყველა ერთეული.

პრობლემები მხოლოდ არაპირდაპირ ასახვას

ექსპრესიულ საშუალებათა გამოყენებით პრესის

პოულობენ ჟურნალისტებისათვის განკუთვნილ

ენა უახლოვდება მხატვრულ მეტყველებას და

ზოგ ინგლისურსა და ამერიკულ პრაქტიკულ

შორდება - მეცნიერულს.

სახელმძღვანელოებში, სტილისტიკური გამოკ-

პუბლიცისტური

მასალების

შინაარსი,

თვით მათი შერჩევა შეიცავს ინფორმაციულ

ვლევების ძირითადი ნაწილი კი ეხება მხატვრული ლიტერატურის ცალკეულ საკითხებს.

და შემფასებლურ მომენტებს. უარყოფით და

შევჩერდებით პუბლიცისტიკის დამახასიათე-

დადებით შეფასებათა შორის დაპირისპირება

ბელ თავისებურებაზე ჟურნალებში. ინგლისურ

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ლექსიკის და-

ჟურნალებში

მახასიათებელი

რივ-პოლიტიკური

თავისებურებაა,

რაც

გამო-

გამოქვეყნებული
მასალები

საზოგადოებწარმოადგენენ

იყენება პრესაში ფუნქციურ-სტილისტიკურად.

პუბლიცისტური სტილის ძირითადი ნიშან-თვი-

აღნიშნული ლექსიკა, როგორც სოციალურად

სებების

აუცილებელი და მნიშვნელოვანი, ენის პრაგ-

ლებას, რაც აისახება კომუნიკაციის ამ სფეროს

მატული

ექსტრალინგვისტიკური

ფუნქციის

ვნელოვანესი

რეალიზაციის

საშუალებაა;

უმნიშ-

სტილისტიკური

უფრო კონკრეტიზებულ გამოხატუ-

ბრიტანულ-ამერიკულ

თავისებურებებით.
ჟურნალებს

თვალსაზრისით ნეიტრალური საზოგადოებრივ-

დანიშნულებად

პოლიტიკური სიტყვებიც კი პრესაში შემფა-

ფაქტების ინტერპრეტაცია საზოგადოებრივ აზ-

სებლურ ექსპრესიას იძენს. ერთი ჯგუფი ამ

რზე ზეგავლენის მოხდენის მიზნით. ზემოქ-

სიტყვებისა

მედების

აშკარად

დადებით-შემფასებლუ-

მიაჩნიათ

მთავარ

ფუნქციას

მოვლენებისა

უკავშირდება

და

სასაუბრო

რია, რაც უკავშირდება იმ ცნებების გამოხატ-

მეტყველებისათვის დამახასიათებელი სინტაქ-

ვას, რომლებიც მნიშვნელოვანია ჩვენი მსოფლ-

სური კონსტრუქციებისა თუ სხვა ელემენტის

მხედველობისათვის; მეორე ჯგუფი გამოხატავს

ჩართვა საგაზეთო-საჟურნალო პუბლიცისტიკის

იდეოლოგიურად მტრულ ცნებებს და ამიტო-

წიგნურ ენაში. ეს მოვლენა მხატვრული მე-

მაც უარყოფით-შემფასებლურია [კვარაცხელია

ტყველების გარდა სხვა ფუნქციურ სტილსაც

1990:160].

ახასიათებს. იგი შეიძლება განვიხილოთ როგორც

ინგლისურ-ამერიკულ ჟურნალებში გამოყენებული თანამედროვე ინგლისური ენის პუბ-

პუბლიცისტური ხერხი გამიზნულ მასობრივ
აუდიტორიასთან.

ლიცისტური სტილის თავისებურებათა გან-

როგორც ვხედავთ ლინგვისტურ ლიტერა-

ხილვისას მკვლევართა შორის არ არსებობს

ტურაში აღინიშნება გარკვეული ერთსულოვ-

ერთიანი აზრი იმის შესახებ, თუ საკუთრივ

ნება პუბლიცისტური სტილის ნაირსახეობასთან

რომელი სტილი გვხვდება ჟურნალებში. ჩვე-

დაკავშირებით. მართალია, საგაზეთო-საჟურ-

ნი

ნალო პუბლიცისტიკა დიდი მრავალფეროვ-

აზრით,

ეს

საკითხი

განხილულ

უნდა

იქნეს ყოველი კონკრეტული ენის საჟურნალო

ნებით

მასობრივი

თავისებურებათა

თემატიკით, ჟურნალის ტრადიციებით, ჟურნა-

გათვალისწინებით. აღსანიშნავია, რომ ინგლი-

ლისტთა ინდივიდუალურობით და ა. შ. მისი

სურ და ამერიკულ ლინგვისტურ ლიტერა-

წამყვანი ფუნქცია განაპირობებს მის როგორც

ტურაში

ენობრივი

კომუნიკაციის

ერთმანეთისაგან

არ

განასხვავებენ

გამოირჩევა,

რაც

საშუალებების

განპირობებულია

მიზანმიმართული

პუბლიცისტურ სტილსა და საგაზეთო სტილს,

შერჩევისა და შესაბამისობის სისტემის ერთი-

ორივე

ანობას.

ese”

გაერთიანებულია
სტილში

[კრისტალი,

1969:173;

უორნერი

ენასთან

დაკავშირებული

საერთო

”journal-

დერეკი,

1961:390].

დევი

ჟურნალის

სტილისტიკური
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Резюме
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В статье рассмотрен публицистический стиль
с точки зрения текстовых категорий, который
характерен для литературы общественнополитического характера.
Публицистический стиль масштабно использует жизненный материал и отражая факты общественно-политической деятельности, развивает
определенную политическую идею. Значительным
фактом развития современного общества является
именно развитие и рост средств массовой
информации, поэтому изучение особенностей
публицистического стиля, используемого в той
или иной сфере, вызывает большой интерес.

პუბლიცისტური სტილი ტექსტური
კატეგორიების ჭრილში და მისი

Meri Tsutskiridze,
Gori State Teaching University

თავისებურებანი

Publicistic Style and its Features from the
Point of View of Text Categories

რეზიუმე
სტატიაში

განხილულია

პუბლიცისტური

სტილი ტექსტის კატეგორიების ჭრილში, რომელიც

დამახასიათებელია საზოგადოებრივ -

პოლიტიკური ხასიათის ლიტერატურისათვის.
პუბლიცისტური სტილი მაშტაბურად იყენებს ცხოვრებისეულ მასალას და ანვითარებს
პოლიტიკური მოსაზრებების ფაქტების ამსახველ
სოციალურ და პოლიტიკურ საქმიანობას.
თანამედროვე საზოგადოების განვითარების
მნიშვნელოვან

ფაქტს

წარმოადგენს

სწორედ

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების განვითარება და ზრდა, ამიტომ ამა თუ იმ სფეროში
გამოყენებული პუბლიცისტური სტილის თავისებურებათა შესწავლა დიდ ინტერესს იწვევს.

Summary
Key words: journalism, linguisticandextralinguisticfactors.

The paper examinespublicistic style of journal and
newspaper articles from the point of view of text categories, which is characteristic for social and political literature.
Publicistic style uses life materials at a large scale
and develops certain political ideas by reflecting the
facts of social and political activities. The development andgrowth of mass media is an important fact
for developing modern society, therefore the study of
different applications of publicisticstyle in various
fields causes great interest.
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sisxliani specoperaciebi, rogorc saxelmwifo politikis nawili
ადამაშვილი მარიამი, დოქტორანტი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
/////////////////////////////////////

ტროს მიერ ჩატარებული და მსხვერპლით დას-

საკვანძო სიტყვები: სპეცოპერაციები, სისხლიანი, სახელმწიფო პოლიტიკა, ოპერაცია, სამართალდამცავები.

რულებული

სპეცოპერაციების

ჩამონათვალი,

რომელიც მედია საშუალებებმა მეტ-ნაკლებად
გააშუქეს, ასე გამოიყურება:
2004 წლის 4 მარტს იმერეთში ჩატარებულმა

ხელისუფლებაში

მიხეილ

სპეცოპერაციამ 4 ადამიანის სიცოცხლე იმსხ-

სააკაშვილი აცხადებს: „ნულოვანი ტოლერან-

ვერპლა. პოლიციის მიერ გაავრცელებული ინ-

ტობა, ყველანი ციხეში!“ და იწყება „გმირობათა“

ფორმაციით, ეს ოპერაცია განხორციელდა თერ-

კასკადი, რომელიც სააკაშვილის და მის მომხრე-

ჯოლაში მდებარე ბენზინგასამართ სადგურიდან

თა გადაგვარებული ზრახვების განხორციელება

2 ავტომობილის გამტაცებლების დევნის გამო,

იყო. 2004 წლის მარტში პირველი დიდი „გმი-

რომლებიც პოლიციამ ქუთაისში, ერთ-ერთი

რობა“ ჩაიდინა სახელმწიფო გადატრიალების

ეჭვმიტანილის - გაგა ჭეიშვილის სახლში იპოვა.

შემოქმედმა

ორმხრივი სროლის შედეგად გარდაიცვალნენ:

გიორგი

მოსვლისთანავე

ხელისუფლებამ.

ბარამიძე,

ვანო

გიგა

ბოკერია,

მერაბიშვილი

და

პოლიციელები - თერჯოლელი როინ რობაქიძე

ზურაბ ადეიშვილი წინ წარუძღვა სპეცრაზმის

და ქუთაისელი გია ხატიაშვილი; თავად ეჭ-

სამხიდიან სატვირთოებს, შელეწეს გლდანის

ვმიტანილი გაგა ჭეიშვილი და შემთხვევითი

მართლმადიდებლური

გამვლელი, გვარად შალიკიანი. ამ სპეცოპერაციის

ტაძრის

კარი

და

მღვდელი და მრევლი იქიდან გამოათრიეს.

დროს,

ნიღბიანი სპეცრაზმელები გულის წასვლამდე

სახლი შეეშალათ და უდანაშაულო ადამიანის

სცემდნენ დილის ლოცვაზე მისულ ქალებს,

ბინაში შეიჭრნენ, სადაც ფეხმძიმე ქალს ეძინა.

სისხლის და მოთქმა გოდების ფონზე ბარამიძემ

ნიღბიანების დანახვაზე ფეხმძიმე ქალბატონს

მშვიდი სახით მისცა კომენტარი „გამარჯვებული

სტენოკარდიული

ხალხის ტელევიზიას“ - „რუსთავი-2“, რომელიც

გარდაიცვალა.

შემდეგ სისხლიანი რეჟიმის ყველაზე დიდი
პროპაგანდისტი და აგიტატორი გახდა.
ხელისუფლების

სათავეში

სამართალდამცავებს

შეტევა

ეჭვმიტანილის

მოუვიდა

და

2005 წლის მონაცემებით, სპეცოპერაციების
დროს დაიღუპა 19 სამართალდამცავი და 24

”ნაცმოძრაობის”

ეჭვმიტანილი. 19 სამართალდამცავიდან ცხრა-

მოსვლის შემდეგ, შინაგან საქმეთა სამინის-

მეტივე რომ შსს-ს თანამშრომელი იყო, ეს უდაოა,
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მაგრამ ამ 24 ეჭვმიტანილიდან მაგალითად

წინ, დაბა მესტიიდან სოფელ ლენჯერში მიმა-

აფრასიძეების მაგვარი ეჭვმიტანილი რამდენია,

ვალი რევაზ ცალანი ოთხმა სპეცრაზმელმა

ეს საზოგადოებისთვის დღემდე გაურკვეველია,

დაუმორჩილებლობის მიზეზით სასტიკად სცემა,

ისევე, როგორც ის, თუ რატომ არ ცდილობენ

რის შედეგადაც სიმსივნე განუვითარდა და 2006

სამართალდამცავები მათივე განმარტებით ეჭ-

წლის მაისის ბოლოს გარდაიცვალა.

ვმიტანილების ცოცხლად აყვანას და შემდეგ

შს

მინისტრი

ვანო

მერაბიშვილი

2006

გასამართლებას. სამართალდაცავების მოქმედე-

წლის 10 მაისს, გაზეთ ”24 საათისთვის” მი-

ბებზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ

ცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ ”2005 წელს

მსხვერპლით დასრულებული სპეცოპერაციები

პოლიციამ დააკავა 11’000 ადამიანი და აქედან,

სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილად იქცა.

15 შემთხვევაში მოუწია სასიკვდილო ძალის

2005 წლის 3 ივნისს დილის რვა საათზე,
პანკისის რაიონის სოფელ დუისში,

ეჭვმიტა-

გამოყენება,

რის

შედეგადაც

დანაშაულში

ეჭვმიტანილი 21 ადამიანი დაიღუპა”.

ნილ ავთანდილ გუმაშვილის დაკავების მიზნით

2006 წლის 27 მარტს, მე-5 საპყრობილეში

სპეცოპერაცია შუა სოფელში, ხალხმრავალ ად-

ღამის 2 საათზე ჩატარებულმა სპეცოპერაციამ 7

გილას ჩატარდა. სამართალდამცავებმა სახლს

პატიმრის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ოფიციალუ-

ცეცხლი წაუკიდეს, რათა იქიდან ავთანდილ

რი ინფორმაციით, სპეცოპერაცია ციხეში ბუნტის

გუმაშვილი გამოსულიყო. სახლიდან ხელება-

ჩასახშობად

წეული ვახტანგ გუმაშვილი (ავთანდილის ბი-

სრულების დეპარტამენტს, სისასტიკითა და პა-

ძაშვილი)

ტიმართა ცემა-წამებით სახელგანთქმული ბაჩო

გამოვიდა,

რომელიც

ნიღბიანებმა

ჩაცხრილეს. ადგილობრივების მტკიცებით, პირ-

ჩატარდა.

ამ

დროს

სასჯელაღ-

ახალაია ხელმღვანელობდა.

ველად ცეცხლი სამართალდამცავებმა გახსნეს,

2007 წლის 9 მარტს ოზურგეთში ჩატარებული

რასაც მოჰყვა ავთანდილ და ვახტანგ გუმაშ-

სპეცოპერაცია მსხვერპლით დასრულდა - შე-

ვილების ლიკვიდაცია და ავთანდილ გუმაშვილის

იარაღებული წინააღმდეგობის გაწევისას, ძებ-

სახლის გადაწვა. იმათ, ვინც სპეცოპერაციის

ნილი ოლეგ მესხიძე სამართალდამცვებმა მისი-

ამ

ვე საცხოვრებელ სახლში მოკლეს.

ფორმით

ჩატარება

გააპტროტესტეს,

სა-

მართალდამცავებმა ცეცხლი გაუხსნეს.

2007 წლის 20 მაისს მელიქიშვილის გამ-

2005 წლის 21 ივლისს ვაშლიჯვარში ჩატა-

ზირზე აკადემიკოსი გურამ შარაძე დახვრი-

რებულ სპეცოპერაციას - პრეზიდენტ ბუშზე

ტეს. ეს არ ყოფილა სპეცოპერაცია, მაგრამ

განხორციელებული ტერაქტის ორგანიზებაში

იყო

ეჭვმიტანილი ვოვა არუთინიანის დაკავებას,

ირგვლივ საზოგადოების ინტერესი დიდია.

რომელიც რბილად, რომ ვთქვათ დაუგეგმავი

მკვლელობიდან რამდენიმე წუთში - შესაშური

და მოუმზადებელი იყო, ერთი პოლიციელის

სისწრაფით,

სიცოცხლე შეეწირა.

ბარათელი დააკავეს. მას ახლა 27 წლით თა-

2005 წლის ივლისში კოდორის ხეობაში, ”ამბოხებულ”

ემზარ

კვიციანის

გახმაურებული

მკვლელობა,

ეჭვმიტანილის

სახით

რომლის

გიორგი

ვისუფლების აღკვეთამიუსაჯეს, მაგრამ საზო-

დასაკავებლად

გადოების გარკვეული ნაწილი და გურამ შა-

ჩატარებულ სპეცოპერაციას ერთი ადამიანის

რაძის ოჯახი მიიჩნევს, რომ გურამ შარაძე

სიცოცხლე შეეწირა. ამ სპეცოპერაციის უმძიმესი

პოლიტიკური ანგარიშსწორების მსხვერპლია,

შედეგი 2008 წლის აგვისტოში მივიღეთ - კოდო-

გიორგი ბარათელი კი ნამდვილი მკვლელი არ

რის ხეობა დღეს საქართველოს იურისდიქციაში

არის.

აღარ არის.

2007 წლის 7 დეკემბერს, ქუთაისის საპატ-

2005 წლის 10 აგვისტოს - მიხეილ სააკაშ-

რულო პოლიციის პატრულ-ინსპექტორის ივანე

ვილისა და ვიქტორ იუშენკოს სვანეთში ჩასვლის

კაპატაძის გასროლილ ტყვიას, 19 წლის ვალერი
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ფხაკაძის სიცოცხლე შეეწირა. საქმე აღიძრა არა

მომხრეებმა იმიტომ სცემეს, რომ ეს ორგანიზა-

განზრახ

”დამნაშავის

ცია „იეღოვას მოწმეთა“ უფლებებს იცავდა. 13

შეპყრობისთვის აუცილებელი ზომის გადაცი-

მარტის სპეცოპერაცია კი სწორედ გიგა ბოკერიას

ლების” მუხლით (სსკ 114-ე მუხლი) და კაპატაძეს

შურისძიებად მოინათლა. პრეზიდენტი მიხეილ

5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა.

სააკაშვილი კი საჯაროდ აცხადებს: „ერთხელ

მკვლელობის,

არამედ

2008 წლის 1 თებერვალს სენაკში, შამათავას

და სამუდამოდ უნდა მოეღოს ბოლო ქუჩურ

ქუჩაზე, დღის 12 საათზე ჩატარებული რამ-

დარბევებს, ხოლო მკალავიშვილისთანა ხალხი

დენიმე წუთიანი სპეცოპერაციის შედეგად გამ-

ციხეში უნდა იჯდეს!“ ამ ამბიდან ცოტა ხნის

სახურდიასდროინდელი გვარდიის წევრი, 36

შემდეგ მწერლებს დაერივნენ. მწერალთა სახ-

წლის თენგიზ გოგია საკუთარ სახლში ჩაცხრი-

ლიდან კინწისკვრით გამოყარეს მწერლები და

ლეს და ბოლოს, იმ ოთახში, სადაც გოგია იმ-

სამათხოვროდ გასწირეს ერის მოაზროვნე ნაწილი.

ყოფებდა, ყელყუმბარა შეაგდეს, რამაც გოგიას

2004 წლის 11 მარტს, ბასილ მკლავიშვილის

სხეული ნაფლეთებად აქცია.

დაპატიმრების საბაბით, გლდანში ჩატარებულ

2009 წლის 17 იანვარს, პეკინის ქუჩაზე

სპეცოპერაციას მსხვერპლი არ მოჰყოლია, მაგრამ

ჩატარებული სპეცოპერაცია, რომელიც ნარკო-

საზოგადოებაში ეკლესიაზე იერიშის მიტანამ,

რეალიზატორის

სატვირთო მანქანით ეკლესიის კარის შენგრევამ,

აყვანას

ისახავდა

მიზნად,

მსხვერპლით დასრულდა - სპეციალური ოპე-

მსხვერპლზე

რატიული დეპარტამენტის 26 წლის თანამ-

გამოიწვია.

არანაკლები

რეაქცია

-

შოკი

შრომელი თემურ ჭუმბურიძე დაიღუპა, რო-

7 ნოემბერს ახალგაზრდა მმართველებს ნერ-

მელსაც სოდ-ში მუშაობა სულ რამდენიმე თვის

ვებმა უმტყუნეს. სპეცრაზმი, რომელიც ვანო

დაწყებული ჰქონდა და სპეცოპერაციაზე სხვის

მერაბიშვილის,

ნაცვლად ისე წაიყვანეს, რომ იარაღის ხმარება არ

დაქვემდებარებაში იყო, რეზინის ტყვიებით,

იცოდა.

ხელკეტებით,

2014 წლის 13 მარტს გამთენიისას სპეცდა-

წყლის

მაშინდელი

შს

მომწამვლელი

ნაკადით

მინისტრის

გაზებით

შეიარაღებული

საპროტესტოდ

ლესიის წინამძღვარი

მოქალაქეებს. სისხლი და ცრემლი ერთმანეთში

მისმა

მომხრეებმა

მედგარი

წინააღმდეგობა

ირეოდა,

გამოსულ

დაერია

ნიშნულების რაზმმა დააპატიმრა გლდანის ეკ- ბასილ მკალავიშვილი.

ქუჩაში

და

დაჩეხილ-დალეწილი

საკუთარ

სხეულებით

გაუწიეს სპეცრაზმელებს, რომლებიც ეკლესი-

იყო მოფენილი რუსთაველის გამზირი... ეს იყო

ის

საარაკო ამბავი... იმ დღეს დაშავებულები დღესაც

კარის

შენგრევას

ცდილობდნენ,

რაც

იოლი არ აღმოჩნდა. გადაწყვიტეს, ტაზრის
კარი

სატვირთო

შეამტვრიეს

მანქანით

კიდეც.

შეენგრიათ

სპეცოპერაციის

დაინვალიდებულნი არიან...

და

დროს

8 აგვისტოს ცხინვალში შეჭრილმა ქართულმა
ჯარმა

სასტიკი

მარცხი

განიცადა.

უამრავი

სასტიკად დაარბიეს ტაძარში მყოფი ხალხი,

ქართველი შეეწირა ამ უაზრო ომს, დახოცილთა

გამოიყენეს ცრემლსადენი შაშხანები და ხელ-

ცხედრებს სანამ ბუზი და მატლი არ დაეხვია,

კეტები. დაშავდა რამდენიმე ადამიანი.

მანამდე სააკაშვილმა და მისმა მთავრობამ ვერ

ბასილ

მკალავიშვილს ბრალად ედებოდა 2002 წელს

„მოახერხა“

ბაპტისტური და იეღოველთა

რადგან

სექტების კუთ-

მიცვალებულების

მთელ

საქართველოში

დასაფლავება,
მაღალს

და

ვნილი ლიტერატურის განადგურება. მანამდე

ბნელს მსტოვრები ჰყავდა გაგზავნილი: ყველას

კი მკალავიშილის მომხრეები სასტიკად გა-

შთააგონეთ,

უსწორდნენ „თავისუფლების ინსტიტუტს.“ ორ-

მოიგესო. ისმოდა სიმღერები და ტრამპაცუმპა.

განიზაციის რამდენიმე წარმომადგენელი, მათ

ეს იყო სატანური რიტუალი - დაჩეხილ გვამებზე

შორის, გიგა ბოკერია, ბასილ მკალავიშვილის

ცეკვა... ამასობაში „ვიღაცის“ უჩინარმა ხელმა
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„ვარდების

გადატრიალების“

შე-

ტელეკომპანია „იმედში“, ეს არის კლასიკური

მოქმედი ზურაბ ჟვანია რაულ უსუპოვთან ერთად

მაგალითი ბარბაროსობის და ტირანიის. ტელე-

საიქიოს გაისტუმრა. რასაც სულ მალე ლევან

კომპანიის აპარატურა დალეწეს და დაამსხვრიეს,

სამხარაულის და მისი მეგობრისა და კლასელის

რეზინის ხელკეტებით სცემეს ჟურნალისტებს,

მკვლელობები მოჰყვა. სამივე ზურაბ ჟვანიას,

შენობაში გაუშვეს მომწამლავი გაზი... თუმცა

ასე ვთქვათ, წააკლეს. მკვლელობათა სერია

ნაცხელისუფლების ქმედებების „გვირგვინად“

დროდადრო ახალი ძალით და ინტერპრეტა-

მაინც აფრასიძეების ოჯახის ამოწყვეტა ითვლე-

ციით,

ხელწერით

ბა, რომლის ორგანიზატორი თვით გიორგი

იფეთქებდა ხოლმე. ხელწერის მიხედვით, ყვე-

ბარამიძე იყო. თვითმფრინავებით უშენდნენ

ლა გარდაცვლილი სასტიკი გულგრილობითაა

ჭურვებს აფრასიძეების სახლს, პატარა ბავშვების

მოკლული... საზოგადოება შეძრა ოქროყანის

თვალწინ დახვრიტეს უდანაშაულო ადამიანები.

სასაფლაოზე შიშველ-ტიტველი 29 წლის სანდრო

ერთ-ერთმა „მოლაშქრემ“ უკვე მიცვალებულ

გირგვლიანის ნაწამები გვამის ხილვამ. მის

ომეხ აფრასიძეს ბეჭედი რომ ვერ მოაძრო, თითი

მკვლელობაში ხელისუფლების მაღალჩინოსნები

მოაჭრა თურმე... ამ ამბავზე მერე სააკაშვილმა

მთავარი მონაწილეები იყვნენ...

თქვა: დიახ, მე გავეცი აფრასიძეების ოჯახის

თუმცა

ერთი

და

ერთ-ერთი

იგივე

არ ვიცი, ხელისუფლებას რომ ვამბობ, სწორი

ამოხოცვის ბრძანებაო... ამასობაში ქუთაისში

ტერმინოლოგიით თუ ვაფასებ, შესაძლოა, უნდა

„დიდების მემორიალის“ ადგილას სააკაშვილმა

ვთქვა მკვლელთა ბანდები, რომლებმაც შემდეგ

ახალი პარლამენტის შენობის აგების ბრძანება

თბილისის ცენტრში დღისით მზისით პოლიციის

გასცა. ძეგლი, რომელსაც ხელოვნებათმცოდნეებმა

სპეცრაზმისგან საცერივით დაცხრილული 28

თავის

წლის ზურაბ ვაზაგაშვილის სისხლში მცურავი

ტრაქტატი“ უწოდეს, ერთ დღეში დაანგრიეს.

სხეული დააგდეს კორტებთან, მზე დაუბნე-

ამ ნგრევას დედა და მისი 10 წლის გოგონა

ლეს ბუტა რობაქიძეს, გიორგი გამცემლიძეს...

ემსხვერპლა...

ჯერ ზუსტად დაუდგენელი მიზეზების გამო

დროზე

„ქართული

ფილოსოფიური

ვარდებით მოსულმა ხელისუფლებამ დაი-

თბილისის ცენტრში ტყვიით თავი გაუხვრიტეს

წყო

აკადემიკოს გურამ შარაძეს, რომელიც ხელი-

თანხლებით, რაც საზოგადოებისთვის მძაფრსი-

სუფლების კურსის მძაფრი კრიტიკით გამო-

უჟეტიან სერიალად იქცა. საქართველოს გენე-

ირჩეოდა.

კრიალაშვილი,

რალური პროკურორის - ირაკლი ოქრუაშვილის

რომელიც მოკლეს თბილისში, გლდანში (თი-

- ასეთი მკვეთრი ნაბიჯები საზოგადოებაში

ანეთის გზატკეცილი) სპეცოპერაციისას. როინ

არაერთგვაროვან რეაქციას იწვევდა - მავანთათვის

შავაძე

მოკლეს

გულის მოსაფხან საშუალებად იქცა, ზოგისთვის

გაქცევის მცდელობისას ქობულეთში, ქაქუთის

კი დაკავების ასეთი ფორმა კატეგორიულად

საავტომობილო გზაზე, სასტიკად იყო ნაწამები.

მიუღებელი აღმოჩნდა.

–

ამას

მოჰყვა:

ოფიციალური

გია

ვერსიით,

სააკაშვილის სახელს პირდაპირ უკავშირდე-

ტოტალური

ოქრუაშვილის

დაჭერები

პირველი

ტელეკამერების

„შთამბეჭდავი“

ბა ბიზნესმენ ბადრი პატარკაციშვილის გარ-

საქმე, როგორც თვითონ გვამცნო, ბორდელად

დაცვალება. ისიც სიცოცხლის ბოლო ხანებში

გადაკეთებულ

ხელისუფლებას აკრიტიკებდა. ვითომდა გულის

უძველესი

შეტევით

კლიენტების

დაწიოკება

საფლავთან არც ერთი ნაციონალი არ მისულა.

პროკურორმა

შეშინებული

სამაგიეროდ,

მთელ

გარდაცვლილი
მისი

ქონება

პატარკაციშვილის
ჭილყვავებივით

სასტუმროში

პროფესიის

საქართველოს

დაიტაცეს... მაგრამ რაც მოხდა ბადრი პატარ-

ეს

კაციშვილის მიერ დაარსებულ და ნალოლიავებ

ოქრუაშვილისთვის
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ფაქტი

შევარდნა

ქალებისა
იყო.

მათი

გენერალურმა

„ღამის

პეპლები“

ტელეეთერით

საზოგადოებისთვის
კი

და

და

ერთგვარ

აჩვენა.

სასეიროდ,
სავიზიტო

ganaTleba, GANATLEBA, ГАНАТЛЕБА _ №3(14), 2015

ბარათად იქცა. ბორდელების ხმაურიანი და-

დამფუძნებელი - გია ჯოხთაბერიძე გამტენიისას

წიოკების შემდეგ საზოგადოებისთვის არანაკ-

თვითმფრინავის ტრაპზე აიყვანეს. აეროპორტში

ლებ შოკისმომგვრელი იყო ბონდო შალიკი-

ვიპ

ანის

ჩატარებული

ტავი პარიზის ნაცვლად იზოლატორში ამოყო.

სპეცოპერაციის შედეგად 15 კრიმინალური ავტო-

მანამდე კი პროკურატურაში დაიბარეს, სადაც

რიტეტი დააკავეს. ამ ოპერაციას 5 ადამიანის

მიტაცებული ფულის დაბრუნების საკითხსა

სიცოცხლე შეეწირა. ამ დროს დააკავეს ბონდო

და დამალული გადასახადების გადახდასთან

შალიკიანიც. სამართალდამცველები ტყიბულის

დაკავშირებით გარიგება შესთავაზეს. გარიგებაზე

მაჟორიტარი დეპუტატის, ბიზნესმენ ბონდო

უარი მიიღეს. ჯოხთაბერიძე მხოლოდ მას შემდეგ

შალიკიანის სახლში, ერთ-ერთი ეჭვმიტანილის

გატავისუფლდა, რაც მისმა მეუღლემ - მანანა

-

შევარდნაძემ 15 500 000 დილარი გადაიხადა.

დაკავებაც.

„აფხაზას“

თუმცა

ქუთაისში

ძებნის

მოტივით

შეცვივდნენ,

გასასვლელით

შესულმა

ჯოხტაბერიზემ

„აფხაზა“ ვერ იპოვეს. სპეცოპერაციას

მთელი ამ ხნის განმავლობაში ქართველი

ესწრებოდა გენერალური პროკურორი - ირაკლი

ხალხი ყველა წელიწადს, ზოგჯერ წელიწადში

ოქრუაშვილი, რომელიც ტელევიზიის გადამღებ

ორჯერ

ჯგუფთან ერთად შალიკიანს შინ, საძინებელში

საპროტესტო

შეუვარდა, ცოლქმარი წამოყარა და შალიკიანი

რომ „ერთი ფოთოლიც“ არავის შეურხევია,

საცვლების

კადრი

და როგორ იქცეოდა ამ დროს ხელისუფლება?

მთელმა საქართველომ ნახა. ბონდო შალიკიანს

ძალადობა, უსამართლობა, დაჭერები, ციხე და

ოფიციალურად იარაღის უკანონო შენახვაში

სატანჯველი მათი „დემოკრატიული იარაღი“ იყო

ედებოდა ბრალი, თუმცა ეს სპეცოპერაცია ყველამ

განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების მიმართ

„კანონიერ

ამის

ამარა

გაიგდო

ქურდებთან“

წინ.

ეს

ბრძოლის

კამპანიის

დასაწყისად აღიქვა.
სააკაშვილის

მშვიდობიან,

ჩამდენი

ცივილიზებულ

მანიფესტაციებს

აწყობდა

ხელისუფლების

ისე,

მისამართით.

ზოგიერთები ამბობენ, რომ გზები გაკეთდა, იყო

ხელისუფლებამ

წინამორბედ

შედარებით იაფი ელექტროენერგიის გადასახადი,

შევარდნაძის მთავრობასაც უმალ გამოუტანა

იგებოდა

განაჩენი - ზოგი ქვეყნიდან გააქცია, ზოგი

მარჯანიშვილის მოედანზე, „გამშვენდა“ სიღნაღი

დიდი ხნით ციხეში გამოკეტა, ზოგსაც გარიგება

და ა.შ. სანამ ღმერთი აწონის ცოდვა-მადლს, ჩვენ

დაუდო და გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა.

დავფიქრდეთ, რა უფრო მნიშვნელოვანი იყო

ქვემო ქართლში შევარდნაძის რწმუნებულმა -

და არის - გზები, ატრაქციონები და ყინულის

ლევან მამალაძემ და შინაგან საქმეტა ყოფილმა

მოედნები თუ ადამიანების სიცოცხლე, რომელიც

მინისტრმა - კახა თარგამაზემ მეზობელ რუსეთს

ერთხელ ეძლევა და იმასაც ვიღაც ზნედაცემული

შეაფარეს თავი. ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი

ღორად

- დავით მირცხულავა და კონტროლის პალატის

წაგართმევს? ქართველმა ხალხმა იმდენი უნდა

მაშინდელი ტავმჯდომარე - სულხან მოლაშვილი

მოახერხოს, რომ „ნაცმოძრაობამ“ არჩევნებში

ციხეში დიდი ხნით გამოკეტეს. რკინიგზის

საერთოდ არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა. პარტია

დეპარტამენტის

უნდა გაუქმდეს და აიკრძალოს. ეს ადამიანები

ყოფილი

ხელმძღვანელი

-

შადრევნები,

დაბადებული

აკაკი ჩხეიზე კი ხელისუფლებას გაურიგდა

საზოგადოებისგან

და

იყვნენ,

დიდი

ოდენობით

გირაოს

სანაცვლოდ

თავისუფლება მოიპოვა. ედუარდ შევარდნაძის

როგორც

გაკეთდა

ფასადები

ზონდერ-ნაციონალი

იზოლირებულნი
მოკვეთილები,

ბოროტების

მსახურები, ჯოჯოხეთის მოციქულნი.

სიძე, სატელეფონო კომპანია - „მაგთიკომის“
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მარიამ ადამაშვილი, დოქტორანტი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სისხლიანი სპეცოპერაციები, როგორც
სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილი
რეზიუმე
ვარდებით მოსულმა ხელისუფლებამ დაიწყო ტოტალური დაჭერები ტელეკამერების
თანხლებით, რაც საზოგადოებისთვის მძაფრსიუჟეტიან სერიალად იქცა. ასეთი მკვეთრი
ნაბიჯები

საზოგადოებაში

eras that turned to the public into the action series.
Such drastic steps caused variegated reaction in society – for some people it turned into a means of revenge, and for some people this form of arrests was
categorically unacceptable. Immediately after coming
to power Saakashvili declares: “Zero tolerance, all in
jail!” and it starts a cascade of “heroism” that was the
implementation of degraded intents of Saakashvili
and his supporters.

არაერთგვაროვან

რეაქციას იწვევდა - მავანთათვის გულის მოსაფხან

Мариам Адамашвили, докторант Грузинского
Государственного университета

საშუალებად იქცა, ზოგისთვის კი დაკავების
ასეთი

ფორმა

აღმოჩნდა.
მიხეილ

კატეგორიულად

მიუღებელი

ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე

სააკაშვილი

აცხადებს:

„ნულოვანი

ტოლერანტობა, ყველანი ციხეში!“ და იწყება
„გმირობათა“ კასკადი, რომელიც სააკაშვილის
და მის მომხრეთა გადაგვარებული ზრახვების
განხორციელება იყო.

Mariam Adamashvili, PhD,
Georgian Technical University

Summary
Key words: Special operations, bloody, public
policy, media, operations, law enforcement.
The government which came to power with roses has begun total arrests accompanied by TV cam-

Резюме
Клучевые слова: Специальные операции,
кровавый, государственная политика, медиа,
операции, правоохранительных органов.
Пришедшая с розами власть начала тотальные
аресты в сопровождении телекамер, которые
превратились для общества в остросюжетный
сериал. Такие резкие шаги вызывали неоднородную
реакцию в обществе – для некоторых превратилось
в средство отмщения, а для некоторых такая
форма арестов
оказалась
категорически
неприемлемой. Сразу после прихода к власти
Саакашвили объявляет: «Нулевая толерантность,
всех в тюрьму!“ и начинается каскад геройств,
который был осуществлением деградированных
умыслов Саакашвили и его сторонников.
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ვოცირებას გეგმავენ. სიტყვით თუ საქმით, შინ
თუ გარეთ ხელისუფლების დისკრედიტირებას
ცდილობენ; ფარული საბოტაჟითა და ჭორების

საკმაო დრო გავიდა მას შემდეგ, რაც ქარ-

გავრცელებით ქვეყნის განვითარებას აფერხებენ,

თველმა ხალხმა უდიდესი ძალისხმევითა და

რათა ხალხში უკმაყოფილება გამოიწვიონ. ძა-

საერთაშორისო თანამეგობრობის თანადგომით

ლაუფლების ვნებით შეპყრობილნი ვერ აკონ-

დაამხო „ნაციონალური მოძრაობის“ უძლევე-

ტროლებენ თავიანთ ქცევასა და რიტორიკას. ვერ

ლობის მითი. ეს დრო საკმარისი უნდა ყო-

აცნობიერებენ, რომ მოსახლეობაში მათ მიმართ

ფილიყო იმისათვის, რომ ქვეყნის გუშინდელი

გაჩენილია სიძულვილსა და მრისხანებაში გარ-

დღე კოშმარულ მოგონებად დარჩენილიყო და

დამავალი ირონია, რომელიც, ერთ მშვენიერ

იმ ავადსახსენებელ მოვლენაზე, სააკაშვილის

თუ უბედურ დღეს, შეიძლება ყოვლისწამლეკავ

რეჟიმი

სტიქიურ

რომ

ჰქვია,

მხოლოდ

თეორიული

ძალადგა

დაიქცეს.

ეს

გარემოება

ინტერესით გველაპარაკა; მხოლოდ იმისათვის

უფრო აქტუალურს ხდის რეჟიმის ბუნების

გაგვეანალიზებინა ჩვენი ცხრაწლიანი სამწუხარო

გააზრებას,

გამოცდილება, რათა, როგორც თავისუფლების

ზრახვების წვდომასა და სააკაშვილის, როგორც

ღირსი ერი, თვით ცნობიერების დონეზე ავმაღ-

„ნაციონალური

ლებულიყავით. უპირველეს ყოვლისა, ის უნდა

მასულდგმულებელი პერსონის ფსიქოლოგიურ

გავიცნობიეროთ, რომ განვლილი ცხრა წელი

დახასიათებას.

ყველა ერთად ვმონაწილეობდით სააკაშვილისა
და

მისი

თანამოაზრეების

ტრაგიკომიკურს

პექტაკლში,

მიერ

დადგმულ

შეძლებისამებრ,
მოძრაობის“

მისი

ფარული

შემოქმედი

და

მთავარი იდეა, სამოქმედო დევიზი, რომელიც

არსებითად

გამოხატავს

სააკაშვილის

სახელწოდებით

(„ნაცმოძრაობის“) სახელმძღვანელო აზრს, მის

- „იმიტირებული დემოკრატია.“ მიუხედავად

ჩანაფიქრს, რომელშიც მთელი სისრულითაა

სპექტაკლის ძირითადი მონაწილისა და მა-

წარმოჩენილი მისი ანტისახალხო, ანტიდემოკრა-

ყურებლის - ხალხის აღშფოთებისა და სცენარში

ტიული, ანტიეროვნული ბუნება და ამასთან,

არსებითი ცვლილებების შეტანის მსურველი

რითაც ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ ტრაბახობდა

ახალი ხელისუფლების დიდი მცდელობისა,

და ტრაბახობს, არის ის, რომ მან საქართველოში

„ნაციონალები“,

განახორციელა

მართალია,

ნირწამხდარნიდა

„მენტალური

რევოლუცია.”

შეფუცხუნებულნი, კვლავაც უსირცხვილოდ გა-

სამწუხაროდ, საზოგადოების დიდი ნაწილი-

ნაგრძობენ ქართველი ხალხისა და მსოფლიოს

სათვის უცნობია თუ რას გულისხმობს სააკაშ-

დემოკრატიული საზოგადოების თვალში ნაც-

ვილი, როცა თავმომწონედ გაიძახის „მენტა-

რის შეყრას და საკუთარი თავის მამა აბრამის

ლური რევოლუცია“ განვახორციელეო. ერის

ბატკნად წარმოჩენას. აშკარად ჩანს, რომ ხე-

მენტალიტეტის რევოლუციური შეცვლის ავ-

ლისუფლების საბოლოოდ დათმობა არ უნდათ

კარგი რომ შევაფასოთ, უნდა გავერკვეთ როგორც

და ამისათვის ყველაფერს გააკეთებენ. ახლა უკვე

რევოლუციის,

„წამებულის“ და „ჩაგრულის“ მანტიამოსხმულ-

ეროვნული მენტალიტეტის არსში.

ისე

მენტალიტეტის,

კერძოდ,

ნი, „დემოკრატიული“ ღირებულებების დაც-

რევოლუცია, მოგეხსენებათ, არის რაიმეში

ვის საბაბით, ახალ-ახალი კონფლიქტების პრო-

ძირფესვიანი ცვლილება. ეროვნულ მენტალიტე-
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ტში იგულისხმება ერის სულიერი სამყარო, მისი

ისეთი ურთიერთობებით, სიმბოლიკებით, ფა-

სტრუქტურა, ფსიქოლოგიური წყობა, აზროვნე-

სეულობებით,

ბის წესი, რომელიც გამომუშავდება და ყალიბ-

რომლებშიც საკუთარ „სამშობლოში“ გრძნო-

დება უმაღლეს საზრისებთან ეროვნული ცნობი-

ბენ თავს. მათ ამ სურვილსა და მისწრაფებას

ერების მიმართებაში და გამოხატულებას ჰპოვებს

ეწინააღმდეგება ჩვენი რწმენა, ენა, ლიტერატუ-

ეროვნულ თავისებურებებებში, ტრადიციებში,

რა, კულტურა, ისტორია; რომელიც თითოე-

ცხოვრებისწესში, ქცევებში, ათასგვარ ცხოვრები-

ულ ჩვენგანშია, ჩვენ ცნობიერებაშია, აზროვნე-

სეულ წვრილმანში. ასევე უნდა ითქვას, რომ

ბის წესშია, წეს-ჩვეულებებშია, მოკლედ, ჩვენს

ჩვენი ბედისტრიალმა, თუნდაც ათასგვარი გან-

მენტალიტეტშია. ამიტომ წამოიწყეს ჯვაროს-

საცდელით სავსე უახლოესმა წარსულმა, ქარ-

ნული ლაშქრობა ეროვნული მენტალიტეტის

თველი კაცის მენტალიტეტში ისეთი თვისებები

წინააღმდეგ.

ტერმინოლოგიით,

ნიშნებით,

გააჩინა, რომლებიც, გლობალიზმის ეპოქაში,

„მენტალური რევოლუცია,“ როგორც სხვა

ახლო თუ შორეულ მეზობლებთან უშეღავათო

მრავალი ავანტიურისტულ-უტოპიური პროექ-

მეტოქეობის პირობებში, შეიძლება ხელისშემ-

ტი, სააკაშვილის აშკარად არაადეკვატურ ფსი-

შლელ ფაქტორებად გვექცნენ, როგორც პიროვ-

ქიკაში მომწიფებული ახირება და ქიმერა იყო

ნული თვითსრულყოფის, ისე ეროვნული ინტე-

და როგორც ყველა უტოპია, თუნდაც ხალხის

რესების

თავის

გაბედნიერების კეთილშობილური იდეის გან-

მტერი უნდა ვიყოთ, რომ ჩვენს მენტალიტეტში

ხორციელებას ისახავდეს მიზნად, უკვე ჩანა-

ამგვარი ხარვეზების დაძლევაზე უარი ვთქვათ,

ფიქრშივე

თუმცა, ეს მოხდება არა სააკაშვილისა და მისი

ხალხზე ძალმომრეობასა და ტოტალურ და-

თანამზრახველების გემოვნებითა და გადაწყვე-

ნაშაულს.

დაცვის

საქმეში.

საკუთარი

გულისხმობდა

«გასაბედნიერებელ»

ტილებით, არა რევოლუციურად და არა მა-

საქმე ისაა, რომ ერის სულიერ სამყაროში

თეული მეთოდებით. ერთადერთი, ვისაც ამის

ძირფესვიანი და თანაც ძალიან სწრაფი ცვლი-

უფლება და შესაძლებლობა აქვს, არის ქარ-

ლება, რასაც „მენტალური რევოლუცია“ მო-

თველი ხალხი. ის თვითონ გადაწყვეტს რა

იაზრებს, ბუნებრივი, ევოლუციური გზითა და

არის მისმენტალიტეტში შესაცვლელი და ეს

ჰუმანური მეთოდებით შეუძლებელი და განუ-

განხორციელდება

ხრციელებელია.

ბუნებრივად,

ყოველგვარი

აქედან

გამომდინარე,

ერზე

სტრესებისა და კატაკლიზმების გარეშე. ხალხს

„ზრუნვით“ გაჯერებულ ამ „მამულიშვილურ“

აქვს ამის დიდი გამოცდილება და მოქნილობა.

განზრახვაში აუცილებლობით იმთავითვე მო-

რაც შეეხება ნაცმოძრაობის შეფებს, მათ არა

იაზრებოდა: საკუთარი მოსახლეობის წინააღ-

აქვთ ამგვარი ცვლილებების განხორციელებაზე

მდეგ მიმართული რეპრესიული მანქანის ამუშა-

ლაპარაკისა და ფიქრის უფლებაც კი. მათთვის

ვება; ეროვნული ცნობიერების დაშლა-დაკნინება;

უცხოა ქართველობა. ვგულისხმობ, არა ეთნიკურ

ქართული ენისადმი აგდებული დამოკიდებუ-

წარმომავლობას, არამედ სულიერ წყობას, ცნო-

ლება; ეკლესიის მიმართ აგრესიული პოლიტი-

ბიერებას, შეხედულებებს, ღირებულებებს, ცხოვ-

კის განხორციელება; შემოქმედებითი ინტელი-

რების

გენციის

წესს,

მენტალიტეტს.

„მეტაფიზიკური

ერთი

ნაწილის

მოსყიდვა,

მეორე

სიცარიელის“ და სხვა გარემოებათა გამო მათ

ნაწილის „ჩარეცხვა;“ ეროვნული გმირების, სასი-

განიცადეს მუტაცია, ფსიქიკაში წაეშალთ წარ-

ქადულო მამულიშვილების, ზოგადად ავტო-

სული და ისტორიის ათვლა 2003 წლიდან

რიტეტების

დაიწყეს. მათთვის ყოველივე ქართული საზ-

გმირების, ავტორიტეტების შექმნა; ერთი მხრივ,

რისსაა მოკლებული, დაცინვის ობიექტია, “გო-

ახალგაზრდების „ნაცბანაკებში“ გადამზადება,

იმურია,“ ამიტომ ქართულ სივრცეს ავსებენ

“ტვინების გამორეცხვა,“ „ბუჩქებისაკენ მოწო-
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დება,“მეორე მხრივ, ციხე-კოლონიებში შერეკვა

მაგრამ განსაკუთრებული სიამაყისა და კმაყო-

და წამებით, ცემით, ცოცხებით, „დუბინკებით“

ფილების

„მორჯულება;“

პარაკობს ქურდული მენტალიტეტის დამარ-

საგანმანათლებლო

სისტემაში

გრძნობითლაპარაკობდა

გაუთავებელი და „გაუაზრებელი“ ექსპერიმენ-

ცხებაზე.

ტები;

მიმართულებით

საბიუჯეტო

სახსრების

ფლანგვა-მით-

როგორც

ჩანს,

და

ფიქრობს,

ყველაზე

დიდ

ლა-

რომ

ამ

წარმატებას

ვისება და ახალ-ახალი გადასახადებით, ნაირ-

მიაღწიეს. ჯერ ერთი, ქურდულ მენტალიტეტს

გვარი

ეთნიკურ

სათამაშო

ბიზნესით

მოსახლეობის

წარმომავლობასთან

უკიდურესი ძარცვა; სტრატეგიული ობიექტების,

დამოკიდებულება

მიწების, ტყეების, მდინარეების, კორუფციული

დაძლევა, ფრიად რთული და დელიკატური

გარიგებებით

პრობლემაა. მისი აღმოფხვრა ფიზიკური გა-

გაყიდვა-გასხვისება;

ქართული

აქვს

და,

ფორმალური
მეორეც,

სოფლების აყრა; მემკვიდრეობით მიღებული

ნადგურებით,

ტრადიციების გაბრუების მცდელობა; ჩაშვების,

ტოლერანტობით,“ ცოცხებითა თუ სადისტური

მოსმენა-მიყურადების, ბოზობის, მათხოვრობის

წამებით

წახალისება; შავისა და თეთრის, ბოროტებისა

ზნეობრივად მიუღებელი და სამართლებრივად

და სიკეთის ერთმანეთში აღრევა; გულგრილი,

დასჯადია. ნაცმოძრაობამ ქურდული სამყარო

ეგოისტური საზოგადოების შექმნა; ქართველი

კი არ დაამარცხა, ჩაანაცვლა. ყველაფერს რომ

ერის გათითოკაცება და გადაგვარება. ეს არის

თავი დავანებოთ, მარტო სასამართლოს და

იმ განზრახულობათა არასრული ჩამონათვალი,

შესაბამისად,

რომელიც სააკაშვილის მიერ ჩაფიქრებულ და

სააკაშვილს „ავაზაკთა მთავრის“ სკამამდე. ჯერ

ნაწილობრივ განხორციელებულ „მენტალური

კიდევ ნეტარი ავგუსტინე ბრძანებდა: სამარ-

რევოლუციით“იგეგმებოდა.

თლიანობის გარეშე, სახელმწიფო სხვა არა არის

ასეთ გრანდიოზულ, რევოლუციად წოდებულ
ნგრევას,

ბუნებრივია,

ნაცმოძრაობა

მარტო

თავს ვერ გაართმევდა, ამიტომ „დემოკრატიულ

საპატიმროებით,

მისი

შეუძლებელია

სამართლის

და,

„ნულოვანი

რაც

არქონა

მთავარია,

მიიყვანდა

რა თუ არა ავაზაკთა ხროვაო. ავაზაკობა კი,
როგორც მოგეხსენებათ, „ძმათა შებორკილება და
ტაცებაა.“

აღმშენებლობაში“ თითქმის ყველა სახელმწიფო

უნდა ვაღიაროთ სააკაშვილის „ნიჭი“ - მან

და ნაწილობრივ კერძო ორგანიზაციები უშუ-

დემოკრატიული დასავლეთის თვალწინ შექმნა

ალოდ

პარლამენტით

ანტიდემოკრატიული ქვეყანა იმიტირებული სა-

დაწყებული და სასჯელ-აღსრულებითი პენი-

სამართლოებითა და პროკურატურით, „გამჭვირ-

ტენციური სისტემით დამთავრებული: სამი-

ვალე“ პოლიციით; იმიტირებული ევროპული

ნისტროები,

სტანდარტების

იყვნენ

ჩაბმულნი,

გუბერნატორები,

რაიონული

-

სტუდენტური თვითმართველობები; სკოლები

რეალური ცოცხებითა და „დუბინკებით.“ რაც

დანიშნული დირექტორებით, დაშინებული მას-

უფრო მეტი დრო გადის, მით უფრო ხშირად

წავლებლებითა და გაკადნიერებული მანდა-

და ხმამაღლა გაისმის ხმები, რომ საქართვე-

ტურებით;

ლოს ცხრა წლის განმავლობაში, მეტი რომ არა

ტელევიზიები,

კაციჭამია

სისტემა

გამგეობები, უმაღლესი სასწავლებლები; ე. წ.

სახელისუფლო

ნამდვილი

სასჯელაღსრულების

მიკერძოებული ინფორმაციით, სიკეთეზე და ბო-

ვთქვათ,

როტებაზე ერთნაირად მოღადავე, პოლიტიკუ-

ადამიანი მართავდა. ამ აზრს მოსახლეობის

რად ანგაჟირებული შოუებითა და გამრთობ-

დიდი ნაწილი იზიარებს, მაგრამ მათ ინტონა-

გამაოგნებელი გაუთავებელი სერიალებით,

ციაში თუ გამომეტყველებაში ჩანს, რომ ეს არა-

სააკაშვილს
რევოლუციურად

ეროვნული

მენტალიტეტის

შეცვლისათვის,

როგორც

ითქვა, ფართო ფრონტი ჰქონდა გაშლილი,

ფსიქიკურად

ზედამხედველებით,

ადეკვატურობა

გაუწონასწორებელი

სხვადასხვანაირადაა

გაგებუ-

ლი და შეფასებული. ერთ, შედარებით მცირე
ნაწილს
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კიდეც.

ერთგვარი

მაზოხისტური

კმაყოფი-

უკიდურესად ამპარტავანი პერსონის სულიერ

ლების გრძნობაც კი უჩნდება, თითქოს საკუ-

სამყაროს ფსიქოლოგის მზერას მივაპყრობთ,

თარი განუხორციელებელი ლტოლვებისა და

დავინახავთ, რომ საქმე გვაქვს რელიგიური

სურვილების ხორცშესხმას ხედავს მასში, მეორე

თვალით დანახულ ბიპოლარულ მანიაკალურ-

ნაწილი,

მის

ქცევებს

სერიოზულ

სავსე,

თავკერძულ

დეპრესიულ ფსიქოზთან. ამგვარი ფსიქიკური

ფსიქიკურ

აშლილობას

აშლილობისას, მართალია, პიროვნება ურღვევი

პრეზიდენტის

და უცვლელი რჩება, შემეცნებითი პროცესებიც

სასახლეში კი არა საგიჟეთში ხედავს. სააკაშვილი,

ნორმალურად მიმდინარეობს, მაგრამ ემოციური

მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, მართალია

სფერო

„გაფარჩაკებულია,“ მაგრამ მაინც განაგრძობს

ნიშნება ჰიპერაქტიურობა, ჭარბსიტყვაობა და

პრეზიდენტის როლის თამაშს, როგორც ზე-

გადამეტებული

მოთ ითქვა, ნაციონალების მიერ დადგმულ

გართულებისას, შეტევისას ავადმყოფს ეზრდე-

სპექტაკლში, რომლის ფინალი, მოქმედ პირთა

ბა

სიმრავლის, მოვლენათა განვითარების მრავალ

მოზღვავებას,

ვარიანტულობისა და რაც ყურადსაღებია, მთავა-

დაუოკებელ წყურვილს; ვეღარ ერკვევა, ან ცინი-

რი მოქმედი პირის, უგანგებოდ ახირებული და

კურად არ ითვალისწინებს რა არის დასაშვები

ირაციონალურიბუნების გამო, ძნელად სავა-

და რა დაუშვებელი სოციალურ და პერსონალურ

რაუდოა.

ფსიქიკური

პლანში, მაგალითად: რელიგიურ, პოლიტიკურ, ან

მდგომარეობის დადგენა, რთულ, ბუნდოვან

სექსუალურ ურთიერთობებში. უქრება რეალობის

ვითარებაში

მოქმედებისათვის

განცდა. თავი ყოვლის შემძლედ ეჩვენება, რის

აუცილებლად მიმაჩნია და ამდენად, ჩვენი

გამოც მისი ქცევა ხდება ავანტიურისტული და,

ქვეყნის

სოციალურად

უკავშირებს

ცინიზმით
და

მისადგილს

მოკლედ,

სააკაშვილის

გააზრებული

უსაფრთხოებისთვის

სასიცოცხლო

მნიშვნელობას იძენს.

დიდად

ზიანდება.

ავადმყოფს

ოპტიმიზმი.

არაადეკვატურობა;

და

მდგომარეობის

გრძნობს

მოქმედებისა

აღე-

და

პიროვნულად

ენერგიის
ლაპარაკის

სახიფათო.

თანდათან მატულობს განდიდების ბოდვა…

ადამიანის სულს ეშმაკი სწორედ ამპარტავნო-

არავისთვის დაფარული არ არის, რომ სა-

ბის მეშვეობითე უფლება და აცდუნებს. სულხან-

აკაშვილის რეჟიმის მიერ მოსახლეობისათვის

საბას განმარტებით, ამპარტავანი არის თავის

მიყენებული შეურაცხყოფის, დამცირების, ენით

თავისა და თავისი საქმის მომწონებელი და

აღუწერელი ცინიკური ძალადობის შედეგად

დიდობის მოყვარე და უდიდესობის უმსგავსოდ

საზოგადოებაში

მდომი, გულ-მაღალი და სწავლის მოთაკილე.

გადახდის ვნება, რომელიც შესაძლოა საერთო

თავით თვისით შეძლებასა რასმე ჩემულობდეს

სახალხო რისხვად იქცეს და სტიქიის სახით ქუჩაში

და არა ძალითა ღვთისითა. ძნელია, ამაზე

„გამოვარდეს.“

კარგად დაკონკრეტულად დახატო სააკაშვილის

აღდგენა ქვეყნისთვის სასიცოცხლო მნიშვნე-

პორტრეტი, თავის თავზე ავადმყოფურად შეყ-

ლობას იძენს. უკვე საკმაო დროა, რაც საქარ-

ვარებული

ნარცისი, რომელსაც დაკარგული

თველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლე-

აქვს თვით რეფლექსიის უნარი და თავი მთელს

სობა, დიდი მოთმინებითა და იმედით ელოდება,

დუნიაზე ყველაზე ჭკვიანი ჰგონია. „უდიდესობის

რომ ბოლოს და ბოლოს, სამართალი იზეიმებს და

უმსგავსოდ მდომი“-ო, ამ სიტყვებში არა მარტო

დამნაშავე რეჟიმი წარსდგება თემიდას წინაშე.

ის ჩანს, რომ მას „უდიდესობა“ - პირველკაცობა,

დაგროვილია

ამის

გამო,

1990-იანიწლებითბილისი.

სამაგიეროს

სამართლიანობის

თავისუფლების

პრეზიდენტობა ყველაზე მეტად უნდა, არამედ

მოედანი.. პარლამენტის შენობის წინ შეკრებილი

ისიც, და ისაა მთავარი, რომ ეს სურვილი მოდის

ხალხი და “ზვიადი”! “ზვიადი”- ქუხს ხალხი.

„უმსგავსო,“

ესე

იგი,

უტიფარი,

თავხედი,

2000-2001 წლები. შეხვედრის ადგილი უც-

მოძალადე, ავადმყოფური ინსტიქტისგან. თუ

ვლელია. პარლამენტის შენობა და ამჯერად
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სახელი, რომელმაც შეაკავშირა უამრავი ადამიანი,
არის - ედუარდი.
2003 წელი. კვლავ თავისუფლების მოედანი
და “მიშას”! “მიშას” - დაბადება...
და ბოლოს 2012 წელი - ადგილი ამჯერადაც
უცვლელია. თავისუფლების მოედანი. პარლამენტის შენობა. უამრავი ადამიანი და სახელი
“ბიძინა” - რომელსაც სკანდირებს ხალხი.
ჩვენი ისტორიის ამ ოთხი ფურცლიდან,
პირველი სამი წარსულია, რომელსაც აერთიანებს
რა? სისხლიანი დასასრული ან ნგრევა და
არაერთი სისხლიანი, პასუხგაუცელელი კითხვა,
მმართველობის პერიოდში. ზვიად გამსახურდია
გადააგდეს და დევნილად აქციეს, რასაც ომი
ნგრევა და სისხლის ღვრა ახლდა თან. შევარდნაძე
კი, რომელსაც ერთ დროს მთელი ერი უჩოქებდა
სულ წიხლის კვრით გააქციეს. “დემოკრატიის
შუქურა” მიშა კი მართალია ვერც გადააგდეს და
გააქციეს, სამაგიეროდ დატუქსული ბავშვივით
კუთხეში დააყენეს ჯერჯერობით.
ეს ფრაგმენტები ჩვენი ისტორიიდან ერთმანეთთან მჭიდროდაა დაკავშირებული და საერთო
გამომწვევი საფუძველიც გააჩნია. ამ სამივე
მონაკვეთს ჩვენი ისტორიული წარსულისა,
გარე ძალები განსაზღვრავდა, თუმცა რაღა
თქმა უნდა, საკუთარი და არა ქართველთა
ინტერსების გათვალისწინებით. ამ სამივე რეჟიმს
კიდევ რა აერთიანებს იცით? ხომ გაგიგონიათ
“ციხე შიგნიდან ტყდებაო”, ხოდა სამივე ჯერ
მმართველი ჯგუფი ერთად იწყებს ბრძოლას
ეროვნული იდეებისთვის, მაგრამ შემდეგ
იშლებიან და სწორედ გაოპოზიციონირებული
ყოფილი მმართველები “აგდებენ” თავიანთ
ლიდერებს.
და ბოლოს, თუ დაკვირვებით, გადავხედავთ
ისტორიას, დავინახავთ, რომ ფაქტობრივად
ერთი და იგივე ხალხი დგას მიტინგებზე,
როგორც წესი, ჯერაკერპებენ, ბელადად აქცევენ
ადამიანს, მაგრამ რამდენიმე წლის შემდეგ იგივე
ხალხი ქვებს ესვრის მას და ლანძღავს.. და ასე
გრძელდება გასული საუკუნიდან დღემდე..
ზვიადი, ედუარდი, მიშა, ბიძინა, მერე ალბათ,
სხვა იქნება და ასე უწყვეტად გაგრძელდება.

მარიამ ადამაშვილი, დოქტორანტი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ნაციონალური რეჟიმის ეკლები
რეზიუმე
საკმაო

დრო

გავიდა

მას

შემდეგ,

რაც

ქართველმა ხალხმა უდიდესი ძალისხმევითა და
საერთაშორისო თანამეგობრობის თანადგომით
დაამხო „ნაციონალური მოძრაობის“ უძლეველობის მითი. ეს დრო საკმარისი უნდა ყოფილიყო იმისათვის, რომ ქვეყნის გუშინდელი
დღე კოშმარულ მოგონებად დარჩენილიყო და
იმ ავადსახსენებელ მოვლენაზე, სააკაშვილის
რეჟიმი

რომ

ჰქვია,

მხოლოდ

თეორიული

ინტერესით გველაპარაკა; მხოლოდ იმისათვის
გაგვეანალიზებინა ჩვენი ცხრაწლიანი სამწუხარო
გამოცდილება, რათა, როგორც თავისუფლების
ღირსი ერი, თვით ცნობიერების დონეზე ავმაღლებულიყავით. უპირველეს ყოვლისა, ის უნდა
გავიცნობიეროთ, რომ განვლილი ცხრა წელი
ყველა ერთად ვმონაწილეობდით სააკაშვილისა
და

მისი

თანამოაზრეების

მიერ

დადგმულ

ტრაგიკომიკურს პექტაკლში, სახელწოდებით „იმიტირებული დემოკრატია.“

Mariam Adamashvili, PhD,
Georgian Technical University

Summary

Kay words: Mode, national, thorns, sabotage, democratic.
Enough time has passed since the Georgian people demolished a myth of invincibility of the “National Movement” with the greatest effort and the
assistance of the International Community. This
time should be sufficient that the yesterday of the
country remains as a nightmarish memory and the
people talk about the vindictive phenomenon called
as the Saakashvili’s regime only with theoretical
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interest; it should be sufficient to analyze our nine
years of frustrating experience so as nation worthy
of liberty have risen to the level of self-awareness.
First of all we must realize that during the past ten
years we were all participating in the tragicomic
play staged by Saakashvili and his supporters under
the title “Imitated democracy”.

содействием

Международного

Содружества

разрушил миф о непобедимости «Национального
движения».

Этого

времени

должно

было

достаточно для того, чтобы вчерашний день
страны остался кошмарным воспоминанием,
и о том злопамятном явлении, именуемом как
Режим Саакашвили, говорили только с точки
зрения теоретического интереса; анализировать
наш девятилетний опыт только для того чтобы

Мариам Адамашвили, докторант Грузинского
Государственного университета

Резюме
Клучевые слова: pежим, национального,
шипы, саботаж, демократическое.
Достаточно времени прошло с тех пор, как
грузинский народ с величайшим усилием и

мы, как народ, достойный свободы, возвысились
на самом уровне мышления. В первую очередь
мы должны осознать то, что прошедшие девять
лет мы все вместе участвовали в поставленном
Саакашвили

и

его

единомышленниками

трагикомическом спектакле, под названием
«Имитированная демократия».
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Tanamedrove informaciuli sivrce da masmedia
ბრეგვაძე ნიკოლოზი, დოქტორანტი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
/////////////////////////////////////

საკვანძო სიტყვები: ინფორმაცია, სივრცე,
მასმედია, კონკურნენცია, კანონი.

ნომიკაზე (ფულზე), აქედან გამომდინარე თუ
მედია საშუალება წამგებიანია, იგი ვერ აფინანსებს

საკუთარ

გამოცემას

და

ხელოვნურად

თანამედროვე მედია სივრცის პრობლემებზე

ცდილობს მის ფუნქციონირებას იძულებული

საზოგადოებაში ბევრს მსჯელობენ, ჟურნალის-

ხდება მიმართოს დონორ ორგანიზაციებს, საზო-

ტები, ექსპერტები, პოლიტიკაში დასაქმებული

გადოებრივ და პოლიტიკურ მოძრაობებს და

და დაუსაქმებელი პიროვნებები, ასევე ის ადა-

სწორედ აქედან იწყება ყველა ის პრობლემა,

მიანები, ვისაც სამწუხაროდ წარმოდგენა არა აქვს

რომელიც ჩვენს გონიერ საზოგადოებას აწუხებს.

რას ნიშნავს ჭეშმარიტად დემოკრატიული და
დამოუკიდებელი მედია.

მედიის ანგაჟირების საფუძვლები არ უნდა
არსებობდეს. მაგალითად: ინტელიგენციის გარ-

აქედან გამომდინარე განსხვავებული მიდგო-

კვეულმა ნაწილმა, მათ შორის ჟურნალისტებმაც

მები არსებობს ქართული მედიის პრობლემე-

მიიღეს ფულადი პრემიები რუსეთში მოღვაწე

ბის მოგვარებაში. უპირველეს ყოვლისა უნდა

კრემლთან

გავმიჯნოთ ცნება სიტყვის თავისუფლება და

ერთის მხრივ კანონით არ ეკრძალებათ არც

დამოუკიდებელი მედია, სიტყვის თავისუფლება

ჟურნალისტებს და არც სხვა შემოქმედებით

შეიძლება არსებობდეს საზოგადოებაში, მაგრამ

პროფესიის ადამიანებს მიიღოს უცხო თუნდაც

მედია არ იყოს დამოუკიდებელი. მედიის დამო-

მტრულად განწყობილი ქვეყნის მოქალაქისაგან

უკიდებლობა, მისი თავისუფლების ხარისხი

მსგავსი პრემიები (პარტიებს და პოლიტიკაში

არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საზომი. საზო-

დასაქმებულებს უცხო ქვეყნებისაგან დაფინანსება

გადოების დემოკრატიულობის, სიტყვის თავი-

კანონით ეკრძალებათ), მეორეს მხრივ არსებობს

სუფლების რეალიზაცია დამოკიდებულია სა-

გარკვეული აზრი, რომ მსგავსი რამ, როდესაც

ზოგადოების

დემოკრატიული

ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებული აქვს რუსეთს

მთავრობის პოლიტიკურ ნებაზე შესაბამის კა-

და რუსეთის მთავრობასთან დაახლოებული

ნონმდებლობაზე, მოქალაქეების სურვილზე, თა-

ადამიანისაგან მსგავსი «პრემიის» მიღება საჩო-

ნამედროვე კომუნიკაციის საშუალებებზე წინა-

თიროა და გარკვეულ დისკომფორტთანაა და-

აღმდეგ შემთხვევაში სიტყვის თავისუფლება

კავშირებული. ეს საკითხი სერიოზული დის-

თუ დაფუძნებული არ არის დემოკრატიულ

კუსიის თემაა, რადგანაც მორალთან უფრო

ინსტიტუტებზე მარტო სიტყვის,თავისუფლებაა.

გვაქვს საქმე ვიდრე კანონთან. ეს ფაქტიც კი

რაც შეეხება დემოკრატიული მედიის და-

საკმარისია, რომ დავფიქრდეთ, რადგანაც ჩვენ

მოუკიდებლობას და მის საფუძველზე გან-

ვსაუბრობთ დამოუკიდებელ მედიაზე და ჟურ-

ხორციელებულ

ნალისტებზე

მზადყოფნაზე

სიტყვის

თავისუფლებას,

ეს

მხედველობაში
მატერიალური,

ბიზნესმენისაგან,

უნდა

გვქონ-

სერიოზული პრობლემაა არა მარტო საქართვე-

დეს

ლოსთვის. უპირველეს ყოვლისა მედიის და-

ფესიული

მოუკიდებლობა დგას მის თვითდაფინანსება-

დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა იწყება ეკო-

ზე, მომგებიანობაზე, ინფორმაციული ბაზრის

ნომიკიდან, გარემოდან და სახელმწიფო, დე-

არსებობაზე, მოსახლეობის მსყიდველუნარიანო-

მოკრატიული მთავრობა ვალდებულია, ხელი

ბაზე, სარეკლამო მედია ბაზარზე და საერთო ეკო-

შეუწყოს დემოკრატიის განვითარებას. ამისათვის
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დაახლოებული

მდგომარეობა

სულიერი,

ქართული

პრო-

მედიის
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კი აუცილებელია, როგორც ცივილურ ქვეყ-

მეოთხე ხელისუფლებას უწოდებენ. იგი არის

ნებში არსებობს მედიის დამოუკიდებლობის

ყველგან: სახლში ტელევიზორი, საფოსტო ყუ-

ფონდები, ასევე მსგავსი ფონდები უნდა შეიქ-

თში გაზეთი, სამუშაო მაგიდაზე კომპიუტერი,

მნას საქართველოშიც (როგორც ქალაქებში ასე-

რადიო, სარეკლამო ფურცლები და ა. შ.

ვე რეგიონებში შესაბამისი საკანონმდებლო ბა-

ფუნქციათა მრავალფეროვნება ასევე მრავალ-

ზით), რომელსაც დააფინანსებს სახელმწიფო

ფეროვან კრიტიკასაც განაპირობებს. მასმედიას

ბიუჯეტი. ხალხი - გადასახადების გადამხდე-

ადანაშაულებენ დროის ფუჭად გაფლანგვაში,

ლები, ასევე სურვილის მიხედვით დონორი

ბავშვთა

ძალადობისადმი

წინასწარგანწყობის

ორგანიზაციები და სხვა, მაგრამ მისი განმკარ-

შექმნაში,

საზოგადოების

კრიმინალიზაციაში,

გველი იქნება დამოუკიდებელი წარმომადგენ-

საზოგადოებრივი სისტემის დანგრევაში, აჯანყე-

ლობითი, საზოგადოებრივი საბჭო, რომელშიც

ბის, რევოლუციებისა და ხალხის მასობრივი

პროპორციული ნიშნით შევლენ საზოგადოე-

დაღუპვის ინიცირებაში. მეორეს მხრივ, რაც

ბის წევრები, ჟურნალისტები, ექსპერტები, ფი-

უფრო განვითარებულია ქვეყანა, მით უფრო მო-

ნანსისტები ასევე პარლამენტის წარმომადგენ-

დერნიზებულია მისი მასმედია. რაც შეიძლება

ლები, ხმების კვოტების გათვალისწინებით. ასეთ

მიუთითებდეს, რომ მასმედია პროგრესის და

ფონდს ნამდვილად შეეძლება დამოუკიდებე-

განვითარების სასარგებლო ფუნქციებსაც ას-

ლი მედიის სპექტრს განვითარების საშუალე-

რულებს.

ბა მისცეს და გარკვეულ წილად მედია კონ-

კონკურენციაში უპირატესობის მოსაპოვებ-

კურსების საფუძველზე ინფორმაციული ბაზრს

ლად თანამედროვე მასმედია ამუშავებს უამრავ

შესაბამისად დააბალანსებს. ასეთი მიდგომა არ

მასალას, რათა დააკმაყოფილოს საზოგადოების

უარყოფს კონკურენციას, საბაზრო-ეკონომიკურ

სხვადასხვა სფეროს ინტერესები. შედეგად, მე-

ურთიერთობებს, არამედ იგი ხელს შეუწყობს,

დიის შემცველობა ხშირად წინააღმდეგობრივია

ინფორმაციული

დარეგულირებას,

ან შეიცავს საზოგადოებისათვის შეურაცხმყო-

რომ მედია არ იყოს ანგაჟირებული და პოლი-

ფელ და პოტენციურად გამთიშველ თემებს,

ტიზირებული.

ვინაიდან ის, რაც ერთისთვის საინტერესოა,

ბაზრის

ქართული მედია სივრცე დღეს იმყოფება

ხშირად მეორისთვის მიუღებელია.

სერიოზული გამოცდის წინაშე ან ქართული

თანამედროვე მასმედია აძლევს საშუალებას

მედია იქნება ყოველთვის პოლიტიზირებული

ლიბერალურ დემოკრატიას, რომ გაუმკლავდეს იმ

და ანგაჟირებული და გარკვეული ჯგუფების

ძალადობას, პროპაგანდას და ცეზურას, რომელიც

ინტერესების გამომხატველი, ან გახდება დამო-

წარსულში აუცილებელი იყო კომპლექსური სა-

უკიდებელი, თავისუფალი, ობიექტური, შუამა-

ზოგადოების ერთიანობის შესანარჩნებლად.

ვალი საზოგადოებასა და მთავრობას შორის.

მოსახლეობის უმრავლესობის დრო და ფი-

მასმედია სტრუქტურულად მოიცავს ურიცხვ
ინდივიდსა

და

დაწესებულებას,

ნანსები

ინფორმაციის

მოძიებაში

იხარჯება;

რომლებიც

ამიტომ ადამიანი კმაყოფილია თვით ტენდენ-

განსხვავდებიან მიზნებით, მსოფლმხედველო-

ციური ან ლიმიტირებული ინფორმაციის მიღები-

ბით, ტექნოლოგიებითა და კულტურალური

თაც, რისთვისაც მხოლოდ ტელევიზორის ჩარ-

კონტექსტით, ან, უფრო მოკლედ რომ ვთქვათ,

თვაა საჭირო. რაც მეტ ინფორმაციის წყაროს

მედია საკომუნიკაციო ინდუსტრიისა და პრო-

შევადარებთ მით უფრო ნათელ სურათს მი-

ფესიის წარმომადგენელთა კრებულია მაგ., კორ-

ვიღებთ სამყაროს შესახებ;

პორაციები, გამომცემლობა, ჟურნალისტი, რედაქტორი და სხვ.

მედია საშუალებებით ნიუსების გადაცემის
სისწრაფეს უდიდესი და ხშირად სასიცოცხლო

მასმედიის მნიშვნელობა განუზომელია, მას

მნიშვნელობა აქვს მოსალოდნელი უბედურების
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შესახებ ხალხის გაფრთხილების საქმეში. იქნება

საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი ინტერნეტის

ეს ურაგანის მოახლოება თუ მტრის ძალების

მომხმარებელია, შესაბამისად ამ კატეგორიას

თავდასხმა, ან ტრანსპორტის მოძრაობის შე-

ურჩევნიათ საურველი ინფორმაცია, სწორედ

მაფერხებელი გარემოებების მიწოდება მძღოლე-

ინტერნეტის

ბისათვის. ყოველივე, ბოლო პერიოდში, მდინარე

დახარჯონ დრო სხვადასხვა გაზეთის თუ ჟურ-

ვერეს ხეობაში განვითარებულმა ტრაგიკულმა

ნალის საყიდლად ან თუნდაც ტელევიზორის

მოვლენებმაც ცხადყო.

ყურებაში. ინტერნეტის მსოფლიო სტატისტიკის

საშუალებით

მიიღონ

და

არ

ციფრული ტექნიკის განვითარებასთან ერთად

მონაცემებით, 1995 წლისთვის ინტერნეტის მომ-

უფრო იზრდება და ადვილად ხელმისაწვდომი

ხმარებელთა საერთო რაოდენობა, მსოფლიოს

ხდება მასმედიის შესაძლებლობები. თანამედ-

მოსახლეობის 0.4%-ს შეადგენდა, 2011 წელს

როვე საზოგადოებაში ამ საშუალებათაგან ერთ-

კი – უკვე 30%-ია. ამრიგად, სულ რამდენიმე

ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია ინტერნეტი. ეს

წელიწადში,

კი გულისხმობს მასობრივი კომუნიკაციის ყვე-

მიანისთვის ინფორმაციასთან წვდომის უნივერ-

ლა იმ საშუალებას, რომელიც ელექტრონულინ

სალურ წყაროდ იქცა – ყველგან და ყოველთვის.

სახით

გვხვდება

ქსელში.

სხვანაირად

მას

“ინტერნეტული მასმედია“ ეწოდება.
პირველ

რიგში

ცოდნის

მილიონობით

ადა-

იქიდან გამომდინარე რომ ინტერნეტ მედია
საზოგადოების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ინტე-

საზოგადოება დღითიდღე ვითარდება,
რაც

ინტერნეტი

რესის ობიექტს წარმოადგენს, დღითიდღე მა-

დაგროვებას

ტულობს ასეთი პროდუქციის რიცხვი. დღეს

უკავშირდება. ჩვენ ყოველ დრე ვცდილობთ

უამრავი საიტი არსებობს, რომელიც თითქმის

მივიღოთ ახალი გამოწვევები და ამის ხარჯზე

იგივე პრინციპებზეა აგებული რაზეც თუნდაც

დავზოგოთ საკუთარი დრო. თანამედროვეობის

გაზეთები, ტელევიზია და სხვა მედია საშუ-

მიღწევები კი ამის უდიდეს შესაძლებლობას

ალებები.

გვაძლევს. სწორედ ამის ნათელი მაგალითია
ინტერნეტ

მედია,

სადაც

ბეჭვდითი

მიუხედავად იმისა, რომ ყოველი ჩვენგანის-

და

თვის ცხადია თუ რამდენად მომგებიანია ინ-

სამაუწყებლო

მასობრივი

კომუნიკაციის

ტერნეტ მედიის საშუალებით ჩვენი ცოდნის

საშუალებები

ძირითადად

ელექ-ტრონული

გაფართოება, ხშირად მაინც გავავიწყდება ინ-

წიგნების, გაზეთებისა და ჟურ-ნალების სახითაა

ტერნეტის ეს ნამდვილად დასაფასებელი ღირ-

წარმოდგენილი. ინტერნეტ მედიის საშუალებით

სება და მხოლოდ გართობისთვის ვიყენებთ

მომხმარებელს შეუძლია მყისიერად გაეცნოს

ინტერნეტს. ეს კი დადებითად არ მოქმედებს

მსოფლიოს

მომხდარ

ადამიანის არც ჯანმრთელობაზე და არც არაფერ

უახლეს ფაქტებს, მიიღოს მისთვის სასურველ

ღირებულს ვსწავლობთ. ამიტომ მნიშვნელოვანია

თემატიკაზე შექმნილი, დაწერილი ნებისმიერი

ვაკონტროლოთ საკუთარი თავი. თუკი ინტერ-

მედია ინფორმაცია. ეს საკმაოდ მოსახერხებელი

ნეტს

და ეფექტური მეთოდია დროის მოკლე მო-

რომ სასურველი ინფორმაცია მოვიძიოთ მაშინ

ნაკვეთში სასურველი ინფორმაციის მიღებისა

აღარ უნდა გადავერთოთ სხვა საკითხებზე და

და თვალსაწიერის გაფართოების. სწორედ ოპე-

ვცადოთ რაც შეიძლება სარფიანად გამოვიყენოთ

რატიულობა წარმოადგენს ინტერნეტ მედიის,

თანამედროვე ტექნოლოგის ეს მნიშვნელოვანი

ისევე როგორც თავად ინტერნეტის მთავარ

ღირსება.

ნებისმიერ

კუთხეში

ღირსებას.

გააზრებულად

მივმართავთ

იმისთვის

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტერნეტ მე-

თანამედროვე მსოფლიოში, ინტერნეტ მედი-

დია საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებ-

ის როლი შეუცვლელია ხდება. იმ მარტივი მი-

ლობს მიუხედავად იმისა რომ ზოგიერთი დღე-

ზეზიდან

საც ტრადიციულ ინფორმაციის მიღების წყაროდ

გამომდინარე,

რომ

მოსახლეობის
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მაინც

ტელევიზორს

ასახელებს,

აღინიშნება

შეიცვლება ჟურნალისტიკის ხასიათი და რა

თანამედროვეობის გავლენა და შესაბამისად ინ-

მიმართებები ჩამოყალიბდება ჟურნალისტიკასა

ტერნეტმედიის როლიც დღითიდღე იზრდება.

და დემოკრატიას შორის. გულისხმობს თუ არა

დღეს საკმაოდ აქტუალური და ხშირად გან-

ეს ცვლილებები ტრადიციული ჟურნალისტიკის

ხილვადია თემა თუ რამხელა ზიანის მომტანი

მიერ საკუთარი თავის აღქმის შეცვლასაც?

შეიძლება იყოს ის ტენდენცია რომ დღეს ინტერნეტ
მედია

ანაცვლებს

მასმედიის

აქამდე მიიჩნეოდა, რომ ჟურნალისტი ნეიტ-

ტრადიციულ

რალური და ობიექტური დამკვირვებელი უნდა

საშუალებებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გავი-

იყოს (როგორც მეცნიერი), მისი ამოცანა კი გან-

თვალისწინოთ რომ ყველაფერს აქვს როგორც

ვითარებული მოვლენების გაშუქება, მათი სა-

დადებითი, ისე უარყოფითი მხარე. მთავარია

ზოგადოებისთვის მიწოდება და ინფორმირებაა.

თავად გავაკეთოთ სწორი არჩევანი და ადამიანის
გონების

ასეთ

შედეგებს

გავუფრთხილდეთ,

ჟურნალისტი იკავებდა მოკრძალებულ პოზიციას

საზოგადოებასა

და

პოლიტიკოსებს

კვლავ საკუთარი განათლებისა და წინსვლის-

შორის, ცდილობდა, საკუთარი საქმიანობა ინ-

თვის გამოვიყენოთ.

ფორმაციის მოპოვებით, დამუშავებითა და გა-

“ჟურნალისტი

საზოგადოების

ადვოკატია

დაცემით შემოეფარგლა.

ძალაუფლების მქონე პირთა წინაშე. იგი გამართულად,

კომპე-

და მისი ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანა ახალი

ტენტურად უნდა იცავდეს საკუთარი დაცვის

ამბების მომგებიან გავრცელებასაც გულისხ-

ქვეშ

მობდა.

მყოფი

პროფესიონალურად
«სუბიექტის»

-

და

ამავე დროს, ჟურნალისტიკა ბიზნესი იყო

საზოგადოების

ინტერესებს».

ჟურნალისტი, არა როგორც მოქალაქე,

საზოგადოების რიგით წევრად, არამედ ერ-

ინტერნეტმა ტრადიციულ ჟურნალისტიკას

თგვარ მეწარმედ, ბიზნესმენად აღიქმებოდა.

დიდი დარტყმა მიაყენა. ინფორმაცია გაცილებით

დემოკრატიის

უფრო საყოველთაო და ხელმისაწვდომი გახდა.

ქვეყნებში, ისეთში, როგორიც საქართველოა,

ბლოგების, სოციალური ქსელების, ვიდეოების

სწორედ ჟურნალისტიკისადმი ამგვარი კომერ-

ასატვირთი ვებგვერდების გაჩენამ ხელი შეუწყო

ციული

ადამიანებს, საჯაროდ გამოხატონ თავიანთი

რომ მედია საშუალებები ადვილად მოექცნენ

აზრი, ყოველგვარი იმ ტექნიკური შეზღუდვის

სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების ხელში. ძირი-

გარეშე, რასაც აქამდე მათ მედია საშუალებების

თადად კი -yofilma

ცენტრალიზაცია

ყველაფერმა

2”-ისა და იმედის წარმატებული ბიზნესების

ინფორმაციის მოპოვებასა და გავრცელებაზე

ხელში ჩაგდებით ნიუსების ინდუსტრიის თავისი

ჟურნალისტების მონოპოლია შეასუსტა.

ვიწრო

უქმნიდა.

ამ

ნაკლები

მიდგომა

ტრადიციის

გახდა

იმის

მქონე

საფუძველი,

ხელისუფლებამ “რუსთავი

მიზნებისთვის

გამოყენება

მოახერხა.

ჩვენი ძირითადი მიზანია ამ კონტექსტში

იბადება კითხვა: ნუთუ ჟურნალისტიკა აქამდე

საქართველოს შემთხვევის განხილვა. “საერთა-

მხოლოდ ეს იყო და სხვა არაფერი? მსგავ-

შორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” მიერ

სი

გამოქვეყნებული ბოლო ანგარიშის მიხედვით,

ინარჩუნებდნენ

ქართული დემოკრატიის ერთ-ერთი მთავარი

რომ ისინი მხოლოდ ინფორმაციის მიმწოდებელი

დამაბრკოლებელი ფაქტორი სწორედ ხელი-

აგენტები არიან?

სუფლების მედიაბაზრის კონტროლს უკავშირდება.

ცენტრალიზაციის

დასავლელი

პირობებში,

ჟურნალისტები

ჟურნალისტები

რატომ

მოსაზრებას,

დარწმუნდ-

ნენ ორ რამეში: პირველი, რომ ძველი ბიზნეს

რამდენად არის ხსნა ახალი მედიის პოტენ-

მოდელები

ინტერნეტის

ერაში

ისე

კარგად

ციალსა და ახალი მედიის მიერ ინსპირირე-

აღარ მუშაობს, როგორც ადრე, და მეორე, რომ

ბულ

ინფორმაცია დღეს გაცილებით უფრო იაფი

ცვლილებებში.

საინტერესოა,

როგორ
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ღირს, ვიდრე აქამდე. ფორუმებზე, სოციალურ

ში კი, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია საკი-

ქსელებზე, მობილურებზე, ბლოგებზე განთავ-

თხის პროფესიონალური ცოდნა.

სებული ინფორმაცია სწრაფად ვრცელდება და
მისი გადამოწმებაც შედარებით იოლი გახდა.

ზემოთ

მოცემული

ერთ-ერთი

პირობის

დაუკმაყოფილებლობას მაინც მივყავართ ისეთი

ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა (ეს    ქართველ

ტიპის

ჟურნალისტიკასთან,

საქართველოში

სიული განათლების ნაკლებობაა. ძალიან ცოტაა

დაბალი ხარისხის თვალსაზრისებთან ან ნიუსების

ისეთი ჟურნალისტი, რომელსაც სპეციფიკურად

ინდუსტრიასთან.

ერთი სფერო აინტერესებდეს და ბოლომდე

ერთადერთი

იკვლევდეს მას. საზოგადოებას აცნობს ამ სფეროს

ჟურნალისტიკის ახლებური გააზრება. ჟურნა-

პრობლემებს, გადაჭრის შესაძლო გზებსა და

ლისტი საზოგადოების ადვოკატია ძალაუფლების

სავარაუდო დამნაშავეებს.

მქონე პირთა წინაშე. ისე, როგორც პროფესი-

ჟურნალისტიკისთვის

ანუ

დღეს

ჟურნალისტებს განსაკუთრებით ეხებათ) პროფე-

წარმატებული

გვაქვს,

რომელიც

როგორც

გამოსავალია

მიკერძოებულ,

უკვე

აღვნიშნეთ,

დამოუკიდებელი

ორი

ონალ ადვოკატს მოეთხოვება, იგი გამართუ-

მთავარი პირობის დაკმაყოფილებაა საჭირო:

ლად, პროფესიონალურად და კომპეტენტურად

საზოგადოების ნდობის მოპოვება და პოლი-

უნდა იცავდეს საკუთარი დაცვის ქვეშ მყოფი

ტიკურ

“სუბიექტის” -

გადაწყვეტილებებზე

გავლენის

მოხ-

დენა. პირველ შემთხვევაში, ეს შეუძლებელია

ამ

დამოუკიდებლობის და საზოგადოების ინტე-

ქსელების, ბლოგების და ახალი მედიის სხვა

რესების გამოხატვის გარეშე, მეორე შემთხვევა-

საშუალებების ათვისება და განვითარება.
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პროცესში

საზოგადოების ინტერესებს.
მნიშვნელოვანია

სოციალური

qarTuli satelevizio arxis mier 13 noembers safrangeSi momxdari
teraqtis gaSuqeba
გაგიევა მადინა,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი
/////////////////////////////////////

საკვანძო სიტყვები: პარიზის ტერაქტები,

არც უცხოენოვანი არხების ნახვის საშუალება,
დღის ყველაზე მნიშვნელოვანი ახალი ამბის

ტელეკომპანიების მუშაობა, მედია, საფრანგეთი.

შესახებ არაფერი გაუგია.
საკმაოდ

2015 წლის 13 ნოემბრის ღამით საფრანგეთის

საინტერესო

იყო

საინფორმაციო

დედაქალაქში ექვს სხვადასხვა ადგილას ერთ-

გამოშვებებიც, რომელიც დღის განმავლობაში

დროულად მოხდა აფეთქებები და შეიარაღებუ-

გადიოდა ეთერში. წამყვანები ისეთ ინფორ-

ლი

ხელისუფლების

მაციებზე ამბობდნენ „ამ წუთებში გახდა ცნო-

თანამედროვე

ბილი...“, რომელიც უკვე რამდენიმე საათის წინ

თავდასხმები.

განცხადებით,

ამ

ქვეყნის
მოვლენებს

მსოფლიოს უდიდესი ტერორისტული აქტების

მოხდა.

კვალიფიკაცია შეიძლება მიენიჭოს. ბოლო მონაცემებით ტერაქტების შედეგად 132 ადამიანი

ტელევიზიები

გარდაიცვალა, ხოლო ასობით მოქალაქე დაშავდა.

პირველი, ვინც საკუთარი ტელეკომპანიის

ტერაქტიდან სულ რამდენიმე წუთში მსოფ-

საიტზე პარიზში მომხდარი ტერაქტის შესახებ

ლიოს წამყვანმა არხებმა პარიზი პირდაპირ

ინფორმაცია განათავსა, „რუსთავი-2“ აღმოჩნდა.

ეთერში ჩართეს. თუმცა ქართული ტელეკომპა-

“ტერაქტი საფრანგეთში - დაღუპულია 40 ადამიანი,

ნიების ეთერში ეს ამბები მხოლოდ 10 საათის

60 კი ტერორისტებს მძევლად ჰყავთ აყვანილი”

შემდეგ მოხვდა. მაგალითად, ადამიანებს, ვინც

- ეს წინადადება ვებგვერდზე ტერაქტიდან

ტელევიზორები დილის 9-10 საათზე ჩართეს,

რამდენიმე წუთის შემდეგ, 01:36 გამოქვეყნდა.

განსხვავებული „სანახაობა“ დახვდათ. წამყვანი

თუმცა მომხდარის გასაშუქებლად “კურიერის”

არხები - „იმედი“ და „რუსთავი-2“ ამ დროს მხატ-

სპეციალური გამოშვება ეთერში მხოლოდ 14

ვრულ და მულტიპლიკაციურ ფილმებს აჩვე-

ნოემბერს, 11:00 გავიდა. ჟურნალისტებს ჩა-

ნებდნენ. ეკრანზე მომხდარის შესახებ მორბენალი

წერილი ჰქონდათ საფრანგეთში საქართველოს

სტრიქონიც კი არ იყო განთავსებული.

ელჩის, ეკატერინე სირაძე-დელონეს სატელეფო-

იგივე შეიძლება ითქვას პირდაპირი ჩართვის

ნო კომენტარი, თუმცა მას არ გააჩნდა დაზუსტე-

ჯგუფებზე. თუ სხვა ქვეყნების ჟურნალისტები

ბული

ინფორმაცია

გარდაცვლილთა

შორის

ადგილზე იმავე ღამეს ჩავიდნენ, ქართულ არხებ-

საქართველოს მოქალაქეების არსებობის შესახებ.

ზე პირდაპირი ჩართვები მხოლოდ მეორე დღეს

წამყვანმა ეთერში საელჩოს ცხელი ხაზის ნომერი

მოხერხდა.

გამოაცხადა.

სპეციალური გამოშვება დეტალური, დაზუს-

ინფორმაციას ტერაქტის შესახებ ვებგვერდის

ტებული ინფორმაციით, მსოფლიოს წამყვანი

მეშვეობით მთელი ღამის განმავლობაში აშუქებ-

მედიის მიერ გავრცელებული კადრებით, საერ-

და «ტაბულაც».

თაშორისო გამოხმაურებებითა და ექსპერტთა

„საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ეთერში ამ

კომენტარებით, იმავე ღამეს არცერთი ქართული

დროს იტალიური ტელესერიალი “ჩენტო ვეტ-

ტელეარხის ეთერში არ გასულა. შესაბამისად,

რინე” გადიოდა. არხის საიტზე მომხდარის

მაყურებელს, რომელსაც არც ინტერნეტი აქვს და

შესახებ პირველი და არასრული ინფორმაცია
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მეორე დღეს, 14 ნოემბერს, 10:00 გამოქვეყნდა.

ვეყნებულა. 12 საათზე გასულ სიუჟეტში სა-

ამ დროისთვის საერთაშორისო მედიამ უკვე

ერთაშორისო მედიასაშუალებების მიერ გავ-

გაავრცელა იმ ადგილების ზუსტი ნუსხა, სა-

რცელებულ

დაც შეიარაღებული თავდასხმები და აფეთ-

აღწერილ იქნა ტერაქტი და მისი შედეგები. არ-

ქებები მოხდა. თუმცა საზოგადოებრივი მაუწყ-

ხის ჟურნალისტებმა ჩაწერეს სატელეფონო ინ-

ებლის

ინფორმაციაში

ტერვიუ საფრანგეთში მცხოვრებ საქართველოს

მხოლოდ «სტად დე ფრანსის” შესასვლელთან

მოქალაქესთან, რომელმაც განაცხადა, რომ პა-

და „ბატაკლანის“ საკონცერტო დარბაზში მომ-

რიზში

ხდარ ტერორისტულ აქტებზე იყო საუბარი:

შეზღუდულია, შეშინებული ხალხი ქუჩაში არ

“ფრანგული გამოცემა France-24, პოლიციაზე

გამოდის, შეფერხებულია ტრანსპორტის მოძ-

დაყრდნობით, წერს, რომ ბატაკლანის თეატრში

რაობა. თუმცა აღნიშნული განცხადებები სი-

დაღუპულთა რიცხვი 100 ფარგლებშია. მათ

მართლეს არ შეესაბამებოდა. მოქალაქეებისთვის

შორის 4 ტერორისტია. სულ კი ტერორისტული

გადაადგილების შეუზღუდავს ადგილი არ ჰქო-

აქტების დროს, არსებული მონაცემებით, 140-

ნია - საფრანგეთის ხელისუფლებამ მათ უბრა-

მდე

ინფორმაციაში

ლოდ ურჩია, აუცილებლობის გარეშე სახლი-

აღნიშნული იყო, რომ პარიზში ტერაქტები იმ

დან გარეთ არ გამოსულიყვნენ. ხოლო ეთერში

დროს განხორციელდა, როდესაც საფრანგეთი-

გასულ კადრებში ტრანსპორტის მოძრაობა იყო

გერმანიის საფეხბურთო ნაკრებების ამხანაგური

დაფიქსირებული.

მიერ

გავრცელებულ

ადამიანია

დაღუპული“.

მატჩი მიმდინარეობდა. თამაშს საფრანგეთის
პრეზიდენტი

ფრანსუა

მოსახლეობისათვის

დაყრდნობით

გადაადგილება

რაც შეეხება ტელეკომპანია “კავკასიას” და

ესწრებოდა

“GDS-ის”. ამ არხების საიტებზე ინფორმაცია

და ერთერთი აფეთქება სწორედ სტადიონის

საფრანგეთის ტერაქტების შესახებ საერთოდ არ

მახლობლად მოხდა. ტერორისტული აქტების

განთავსებულა. ხოლო ეთერში დღის მთავარი

შესახებ

მოვლენა მხოლოდ 14 ნოემბერს საღამოს გავიდა.

პირველი

ოლანდი

ინფორმაციაზე

სრული

ინფორმაცია

14

ნოემბერს, “მოამბის” 12:00 გამოშვებაში გავიდა.
პარიზში

მომხდარი

ტერაქტების

დილის საინფორმაციო გამოშვებაში, რომელიც

შესახებ

ტელეკომპანია “იმედის” ეთერში ინფორმაცია

“GDS”-ზე 07:00 გადის, 13 ნოემბრის “2030”-ის
ჩანაწერი გავიდა.

და პირველი სიუჟეტი ასევე 14 ნოემბერს, 11:00

სოციალური ქსელები

გავიდა. მანამდე საფრანგეთში განვითარებულ

საკმაოდ

მოვლენების

შესახებ

ინფორმაცია

საინტერესოდ

მიმდინარეობდა

“იმედის”

პარიზის ტერაქტების „გაშუქება“ სოციალურ

საიტზე არ განთავსებულა. ჟურნალისტმა რე-

ქსელებშიც. სამწუხაროდ ძალიან ოპერატიულად

პორტაჟში აღნიშნა, რომ შაჰიდის ქამრებით

გავრცელებულ ინფორმაციებთან ერთად ბევრი

შეიარაღებული თვითმკვლელი ტერორისტების

დეინფორმაციაც გავრცელდა, რომელიც ხშირად

სამიზნე 6 ობიქტი გახდა, ხოლო ტერაქტების

ისედაც დაძაბულ ვითარების კიდევ უფრო მეტ

სერიის შედეგად 153 ადამიანი დაიღუპა (თუმცა

ესკალაციას ახდენდა.

მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ მათი რიცხვი
ნაკლები იყო).

მაგალითად, “Facebook”-ში აქტიურად ვრცელდებოდა ჩაბნელებული ეიფელის კოშკის ფოტო.

ტელეკომპანია

„მაესტროს“

მაყურებელმა

ინტერნეტმომხმარებლების

ნაწილის

მტკიცე-

საფრანგეთში მომხდარი ტერორისტული აქტე-

ბით, კოშკის ჩაქრობა ტერორისტულმა შეტევამ

ბის შესახებ პირველად 12:00 საინფორმაციო

გამოიწვია. ზოგი ამტკიცებდა რომ საფრანგეთის

გამოშვებიდან

ინფორმაცია

მთავრობამ კოშკის განათება გარდაცვლილთა

ტერაქტების შესახებ არხის საიტზე არ გამოქ-

პატივის მისაგებად გამორთო. ხოლო სინამდვი-

გაიგო.

მანამდე
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ლეში ეიფელის კოშკი ყოველ ღამე 01:00 ითიშება

ლიტერატურა:

1. В.В. Пашинская., - Освещение террактов в
სადაც სწორედ განათების ჩაქრობაა აღბეჭდილი,
СМИ: этический аспект. – 2010.
Sky News-მა 2014 წლის იანვარში გადაიღო.
2. http://mediachecker.ge
ფოტო, რომელიც სოციალურ ქსელებში ათა- 3. http://mediakritika.by/ - Освещение теракსობით ადამიანმა გააზიარა და სადაც ჯგუფის
тов в СМИ: рекомендации, правила и огEagles of Death Metal-ის სოლისტები და სავსე
раничения, 2015
საკონცერტო დარბაზია გამოსახული, Bataclan-ში 4. http://observers.france24.com/
და სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეო,

არ არის გადაღებული. მიუხედავად ამისა მედია
და სოციალური ქსელები მას ისე ავრცელებდნენ,
თითქოს ის აღნიშნულ საკონცერტო დარბაზში
13 ნოემბრის ღამეს იყო გადაღებული. Googleის ფოტოძიებით მარტივად დგინდება, რომ ეს
ფოტო 12 ნოემბერს დუბლინში ჩატარებული
კონცერტის დროს არის გადაღებული.

Мадина Гагиева, Докторант Грузинского
технического университета

კიდევ ერთი საინტერესო შემთხვევა. შარლი
ებდოს ტერაქტის შემდეგ აშშ-ს საპრეზიდენტო
კანდიდატმა

დონალდ

ტრამპმა

გამოაქვეყნა

განცხადება: „გასაკვირია არაა, რომ ტერქტი მოხდა
საფრანგეთში. ქვეყანაში, რომელიც ასე მკაცრად

Резюме
Ключевые слова: парижские теракты, работа
телекомпаний, медиа, Франция

Парижские теракты 13 ноября 2015 годы с
ქსელის მომხმარებლებმა ტრამპის ეს განცხადება первых же минут оказались в центре внима13 ნოემბრის მოვლენების დაუკავშირა.
ния мировых СМИ. Все ведущие телеканалы
ფოტოები, რომელზეც აღბეჭდილია 13 ნოემ- и радиостанции мира направили в эпицентр
ბრის საღამოს მიგრანტების ბანაკში გაჩენილი событий своих журналистов и операторов. К
ხანძარი ძალიან სწრაფად გავრცელდა Facebook- сожалению, Грузия в этот раз стала инсклюსა და twitter-ზე. მომხმარებლების ნაწილმა ფო- чением. Съемочные группы грузинских теტოებზე აღბეჭდილი ხანძარი ფრანგი ხალხის лекомпаний оказались в Париже только на
რევანშით ახსნა. თუმცა სინამდვილეში ხანძრის следующий день. Кроме того, вряд ли можно
გაჩენის მიზეზი მიგრანტების მიერ ღია გაზის назвать оперативной и работу информациქურების დაუდევარი გამოყენება იყო.
оннных выпусков. В эфир некоторых телеსამწუხაროდ როდესაც მსოფლიოს რომელიმე
каналов события 13 ноября попали только
ქვეყანაში ასეთი მასშტაბის ტრაგედია ხდება,
следующий день. Зачастую в эфир шла не пеყოველთვის ვრცელდება გადაუმოწმებელი ინрепроверенная информацияю. Какой была реფორმაციები. თუმცა ერთია, როდესაც ასეთი
акция грузинских СМИ на теракты в Париже
ინფორმაცია ვრცელდება კერძო პირის მიერ და
и насколько они готовы к работе в столь эксმეორე - ნაციონალური მაუწყებლის, რომლის
тренных условиях? Вопросы, на которые мы
პირდაპირი ვალდებულება არის ნებისმიერი
попытались найти ответы в указанной работе.
აკონტროლებს იარაღს“. თუმცა სოციალური

ინფორმაციის გადამოწმება.
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Summary

Key words: Paris terrorist attacks, media, work of
broadcasting companies, France

Terrorist attacks of November 13th, 2015 became the “breaking news” of the world media
from the first minutes.
All major TV and radio stations from different
countries have sent their crews to the epicenter
of events. Unfortunately, we can’t say the same

thing about Georgian broadcasting companies.
Georgian TV crews arrived to Paris a day later –
on November, 14.
We also can’t say that information departments of TV-channels showed their best. Some
of them aired Paris terrorist attacks only the next
day. Besides, sometimes they even didn’t check
the information. What was the reaction of the
Georgian media to the attacks in Paris and are
they ready to work in such emergency conditions? The answers to these questions we have
tried to find in this work.
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sabWoTa periodis qarTuli Jurnalistika
დათუკიშვილი მანანა, ასოცირებული პროფესორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
/////////////////////////////////////

საკვანძო სიტყვები: საბჭოთა, ჟურნალი,
გაზეთი, პარტია, დიქტატი, დამოუკიდებლობა.

დისციპლინის

განმტკიცება.

პროფკავშირებს

მოუწოდებდა, დაუნდობელი ბრძოლა გამოეცხადებინათ სიზარმაცის, დეზერტირობის, დაუ-

1921 წლის 11 თებერვალს რუსეთის XI

დევრობისა და საბოტაჟის წინააღმდეგ; საგანგე-

არმია საქართველოში შემოიჭრა. საოკუპაციო

ბო ყურადღებას ამახვილებდა პროლეტარიატის

ჯარები ოთხი დღის განმავლობაში უტევდ-

კლასობრივი თვითშეგნების ამაღლებაზე; დიდ

ნენ ქვეყანას. მეკავშირეებისაგან მიტოვებული

ადგილს

ქართული

მოძრაობებს. ამ მიზნით რუბრიკებიც კი ჰქონდა

სამხედრო

შენაერთების

მხრიდან

დიდი წინააღმდეგობის გაწევის მიუხედავად,
რუსეთის

ჯარები

თბილისში

უთმობდა

მუშათა

საერთაშორისო

შემოღებული.

შემოიჭრნენ

გაზეთი იდგა საბჭოთა ქვეყნის სამსახურში.

და 1921 წლის 25 თებერვალს საქართველოს

ამიტომაც მკითხველს თანმიმდევრულად უჩვე-

დემოკრატიული რესპუბლიკა დაამხეს. ქვეყანაში

ნებდა, თუ რა მისცა საბჭოთა ხელისუფლებამ

დამყარდა საბჭოთა ხელისუფლება. ამ დღიდან

ხალხს. ხშირად მიმართავდა დაპირისპირების

შეიცვალა

მეთოდს

ქართული

პრესის

მიმართულება,

–

ერთმანეთს

უდარებდა

მუშების

შინაარსი,თემატიკა. დაიხურა ყველა პარტიის

მდგომარეობას წინათ და ახლა, ხაზს უსვამდა,

პერიოდული ორგანო, გამოიცემოდა მხოლოდ

რომ საბჭოთა ხელისუფლება ზრუნავს პროლე-

გაზეთი „კომუნისტი“, რომელიც ბოლშევიკურმა

ტარიატზე, აუმჯობესებს მათს მდგომარეობას,

პარტიამ დააარსა 1920 წელს და მისი მთავარი

მენშევიკური მთავრობა კი ფუჭი დაპირებებით

პერიოდული ორგანო გახდა.“კომუნისტი“ მი-

კვებავდა მშრომელებს და რეალურად არაფერს

ესალმებოდა

აკეთებდა.

საბჭოთა

ხელისუფლებას

და

ყოველმხრივ ცდილობდა ქართული საზოგა-

„მუშის შრომამ“ საფუძველი ჩაუყარა პროფ-

დოებრივი ცხოვრების პარტიის დიქტატისათვის

კავშირულ პრესას, რომლის ტრადიციები შემ-

დამორჩილებას.

დგომ გააგრძელა და ახალ საფეხურზე აიყვანა

1921 წლის 8 მაისს არსდება საქართველოს

გაზეთმა „მუშამ“ /1922 წ./.

პროფკავშირთა პირველი პერიოდული ორგა-

საბჭოთა ხელისუფლების ერთ–ერთ მთავარ

ნო, გაზეთი „მუშის შრომა“. მისი გამოცემა

საზრუნავს

წარმოადგენდა

ახალგაზრდების

მნიშვნელოვანი იყო ახალი ხელისუფლებისათვის.

შეკავშირება და დარაზმვა კომუნისტური პარტიის

მას ხელი უნდა შეეწყო საბჭოთა საქართველოს

ირგვლივ, მათი ჩაბმა სოციალისტური ქვეყნის

წინსვლასა და ახალი ცხოვრების განმტკიცებაში.

მშენებლობაში. ამ მიზნით 1921 წლის 13 აგვის-

გაზეთი დაარსების პირველსავე დღეებიდან

ტოს გამოდის კომკავშირული გაზეთი „ახალგაზ-

ყურადღებას ამახვილებდა სახალხო მეურნეო-

რდა კომუნისტი“. სულ მალე იგი გადაიქცა მგზნე-

ბის აღდგენასა და მისი შემდგომი განვითარე-

ბარე ტრიბუნად კომუნისტური პარტიისადმი

ბის გზებზე. მასში დაყენებული იყო მრავალი

ერთგულების სულისკვეთებით ახალგაზრდო-

აქტუალური საკითხი, რომელთა გადაჭრას დი-

ბის აღზრდაში. ასეთი დამსახურებისათვის იგი

დი მნიშვნელობა ჰქონდა საბჭოთა რესპუბლი-

„საპატიო ნიშნის“ ორდენითაც დაჯილდოვდა.

კის ეკონომიკის განმტკიცებისათვის. ერთ–ერთ
მნიშვნელოვან

პრობლემად

მიაჩნდა

შრომის

„ახალგაზრდა კომუნისტისათვის“ დამახასიათებელი იყო ახლის ძიება, დროის მაჯისცემის
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შეგრძნება, ისეთი თემების გაშუქება, რომლებიც
მოცემულ მომენტში განსაკუთრებით აღელვებდა
საზოგადოებას, პირველ რიგში, ახალგაზრდობას.
ამიტომაც იყო, რომ გაზეთი მთელი საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში დიდი პოპულარობითა
და სიყვარულით სარგებლობდა მკითხველთა
შორის.
საქართველოს გასაბჭოებისთანავე საპატიო
ადგილი დაიჭირა საბჭოთა პედაგოგიურმა პრესამ, რომელიც სისტემატურად აშუქებდა საბჭოთა სკოლის, თვისებრივად ახალი სკოლის
შენებისათვის საჭირო უმნიშვნელოვანეს საკითხებს.
1921 წელს გამოდის განათლების სახალხო
კომისარიატის ბეჭდვითი ორგანო, ჟურნალი
„სახალხო განათლება“. ჟურნალის რედაქცია
პირველსავე ნომერში აყენებდა ახალი სკოლის
მშენებლობის საკითხს და სახალხო განათლების
ფრონტის ყველა მუშაკს მოუწოდებდა,აქტიური
მონაწილეობა მიეღო სკოლის რევოლუციურად
გარდაქმნასა და ახალი თაობის აღზრდაში.
საბჭოთა პედაგოგიური პრესის პირველი პერიოდი 1921–1930 წლებია. ამ პერიოდის ადრინდელი პედაგოგიკური ორგანოებია: განათლების
სახალხო კომისარიატის ჟურნალი „სახალხო
განათლება“/1921 წ./, სახალხო განათლების ქუთაისის სამაზრო განყოფილების ორკვირეული
პედაგოგიკური ჟურნალი „განათლების მოამბე“/
1923 წ./, თელავის სამაზრო განყოფილების
პედაგოგიკური ჟურნალი „მასწავლებლის ხმა“/
1923 წ./, თბილისის პოლიტიკური განათლების
სამმართველოს ორგანო, ჟურნალი „კომუნისტური განათლება“/1923წ./ და თბილისის აღმასკომის სახალხო განათლების განყოფილების
პედაგოგიური ჟურნალი „განათლება“/1924 წ./.
ამ ჟურნალების ისტორია ხანმოკლე იყო. თითოეულს ერთ წელიც არ უარსებია, მაგრამ
ისინი ყურადღების ღირსნი არიან,რადგანაც
ამ ჟურნალებით იწყება ქართული საბჭოთა
პედაგოგიკური პრესის ისტორია, პირველად მათ
დააყენეს და გააშუქეს საბჭოთა საქართველოში
სკოლის რევოლუციურად გარდაქმნისა და
სოციალისტურ მშენებლობაში ადამიანის აღზრდის პრობლემა.
ცოტა მოგვიანებით კი უფრო სტაბილური

და სოლიდური პედაგოგიური ჟურნალები
არსდება. ესენია: განათლების მუშაკთა კავშირის ცენტრალური გამგეობის ყოველთვიური
პროფესიულ–პედაგოგიური ჟურნალი „განათლების მუშაკი“/1923–1929/ და საქარ-თველოს სსრ
განათლების სახალხო კომისარიატის ჟურნალი
„ახალ სკოლისაკენ“/1924–1930/. თუ 1921–1924
წლების პედაგოგიკური ჟურნალები საკითხის
მხოლოდ დაყენებით კმაყოფილდებოდნენ, ამ
ჟურნალებში ბრძოლა მიმდინარეობდა საბჭოთა სკოლის მშნებლობისა და პედაგოგიკის
საკითხების გარშემო.[3.].
საქართველოში თანდათანობით იზრდება
პრესის რაოდენობა. გასაბჭოებიდან ერთი წლის
შემდეგ არსდება ლიტერატურისა და ხელოვნებისადმი მიძღვნილი ჟურნალ-გაზეთები, რომლებსაც კულტურული რევოლუციისათვის ძალზე
დიდი მნიშვნელობა ჰქონდათ. ესენია: გაზეთები: „ბახტრიონი“/1922–1923 წწ./, „ლაშარი“/1923
წ./, „რუბიკონი“/1923 წ./, „ხომლი“/1923 წ./, „ივერია“/1923 წ./, „ქართული სიტყვა“/1923–1924“
წწ./, „ხელოვნების დროშა“/1924 წ./; ჟურნალები:
„ხომლი“/1921–1922 წწ./, „მომავალი“/1921–1924
წწ./, „ილიონი“/1922–1923 წწ./, „გალაკტიონ
ტაბიძის ჟურნალი“/1922–1923 წწ./, “უქიმერიონი“/1922 წ./, „კავკასიონი“/1924“/, „მნათობი“/1924
წლიდან/ და სხვ.
თბილისში გამოდის ასევე სამხარეო ორგანოები, გაზეთი „ზარია ვოსტოკა“/1922 წლიდან/ და
მრავალი პერიოდული გამოცემა რუსულ ენაზე.
გაზეთები იბეჭდება სომხურ, აზერბაიჯანულ
და აფხაზურ ენებზეც. თანდათან ფეხს იკიდებს
რეგიონული გამოცემები.
ამ პერიოდის პრესა ყოველმხრივ ცდილობდა
მკითხველის დარწმუნებას,რომ საბჭოთა ხელისუფლებას სიკეთე მოაქვს ხალხისათვის.
საბჭოთა პერიოდის პრესის შინაარსი,მისი
თემატიკა კონკრეტული პერიოდის სოციალ–
პოლიტიკური ვითარებით განისაზღვრებოდა.
მაგალითად, 1926–1928 წლები ცნობილია, როგორც ქვეყნის ინდუსტრიალიზაციის წლები და
ბუნებრივია, რომ საქართველოს პრესა, პირველ
რიგში, ეკონომიკის, მრეწველობის შემდგომი
განვითარების საკითხებს აშუქებდა, ცენტრალურ ადგილს შრომის ნაყოფიერების ამაღლების,
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უყაირათობის წინააღმდეგ ბრძოლის პრობლემებს უთმობდა. ამ პერიოდის დასაწყისში 15
გაზეთი და 32 ჟურნალი გამოდიოდა, თუმცა მაისიდან მათი რაოდენობა შემცირდა. ძირითად
მიზეზად ქაღალდის ნაკლებობა იყო დასახელებული, მაგრამ მთავარი ის იყო, რომ პარტიას მრავალი ჟურნალ–გაზეთის საქმიანობა არასაიმედოდ მიაჩნდა და ისინი დახურა, სამაგიეროდ,
შეიქმნა კომუნისტური ორიენტაციის მთელი
რიგი ახალი გამოცემები.მათ შორის გაზეთები:
„განათლების მუშაკი“ და „კოოპერაციული
ცხოვრება“; ჟურნალები: “მშრომელი ქალი“/
1926–1929/, „საბჭოთა სამართალი“,/1926–1930/,
„პიონერი“/1926 წლიდან/, „ქართული მწერლობა“/1926–1930/ და სხვ.
1929–1932 წლები მნიშვნელოვანია სოფლის
მეურნეობის კოლექტივიზაციის დამთავრებით,
კულაკობის წინააღმდეგ ბრძოლით. ქართული
პრესის შინაარსიც ქვეყნის ინდუსტრიალიზაციისა და კოლექტივიზაციისათვის ბრძოლას ემსახურებოდა, ამასთანავე საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა უბანზე კომუნისტური პარტიის
დიქტატის განმტკიცებას გულისხმობდა. 1931–
1940 წლების მთავარი თემა მეორე და მესამე
ხუთწლედების შესრულებასთან, საკოლმეურნეო წყობილებასთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქება იყო. ამავე პერიოდიდან შეინიშნება პრესის ორგანოების ქსელის ზრდა.
მოიმატა მრავალტირაჟიანი გაზეთების რაოდენობამაც. 1931 წლიდან გამოდის გაზეთები:
„ნორჩი ლენინელი“, „საბჭოთა ხელოვნება“,
„ლიტერატურული გაზეთი“, „ლიტერატურული
საქართველო“, „საბჭოთა მასწავლებელი“; ჟურნალები: „ახალგაზრდა მწერალი“, „ჩვენი თაობა“,
„ტექნიკა და შრომა“ და სხვ.
საქართველოში 1933 წელს გამოდიოდა 170
გაზეთი, !940 წელს კი 120 გაზეთი და 77 ჟურნალი.
როგორც ცნობილია, გერმანიამ დაარღვია
შეთანხმება „О дружбе и границах“ და 1941 წლის
22 ივნისს საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ დაიწყო
დაპყრობითი ომი.
1941 წლის კვირის გაზეთები არ იტყობინებოდნენ ამ უბედურებაზე. მკითხველმა არ
იცოდა, რომ დასავლეთის საზღვრებთან სისხლისმღვრელი ბრძოლები მიმდინარეობდა ფა-

შისტურ გერმანიასთან. 1941 წლის 22 ივნისის
12 საათზე კი ცენტრალურმა რადიომ უკვე
გადმოსცა მთავრობის განცხადება ამ ფაქტთან
დაკავშირებით. 45 წუთის შემდეგ ეთერში გადაიცა ომის დროის „Последные известия“–ს
პირველი გამოშვება, ღამის ეთერში კი პირველი
ცნობები ფრონტის ხაზიდან.
24 ივნისს შეიქმნა „Совинформбюро“, რომლის
ერთ–ერთი მთავარი დანიშნულება ფრონტის
ხაზიდან ოპერატიული ცნობების გადმოცემა იყო.
ომის დაწყებიდან ერთი კვირის შემდეგ ცენტრალური გაზეთების რედაქციებსა და საკავშირო რადიოში შეიქმნა სამხედრო განყოფილებები.
ეს იყო ბეჭდვითი სიტყვის სამხედრო ყაიდაზე
გადაყვანის პირველი ნაბიჯები. ომის საჭიროებას
დაექვემდებარა პარტიული და საბჭოთა პრესის
მთელი საქმიანობა.
ომის დასაწყისში საბჭოთა ჟურნალისტიკა
მოწოდებული იყო, ეჩვენებინა მტრის ცბიერი
ჩანაფიქრი, გამოეაშკარავებინა მისი დამპყრობლური გეგმები. პრესას ევალებოდა მთელი
თავისი
აგიტაცია–პროპაგანდისტული
და
ორგანიზაციული საქმიანობა იქითკენ წარემართა, რომ წითელარმიელებისათვის და მთელი მოსახლეობისათვის აეხსნა ამ ომის სამართლიანობა საბჭოთა ხალხისათვის, რადგან ის
იცავდა თავის სამშობლოს, მის დამოუკიდებლობას.
ახალმა ამოცანებმა, რომლებიც პრესის წინაშე
დადგა,მოითხოვეს მისი საქმიანობის გარდაქმნა, მისი სტრუქტურის ისეთი რეორგანიზება,
რომელიც მკაცრად დაექვემდებარებოდა ომის
მოთხოვნებს.
ქართულმა ცენტრალურმა გაზეთებმა უმოკლეს დროში მოახერხეს მუშაობის საომარ ყაიდაზე გარდაქმნა. გაიზარდა სამხედრო პრესის
ქსელი, რამაც სამოქალაქო პრესის შემცირება
გამოიწვია. რესპუბლიკურ გაზეთებში გაჩნდა
განყოფილებები, რომლებიც აშუქებდნენ ჩვენი
ქვეყნის
და

სამხედრო–პოლიტიკურ

მიმოიხილავდნენ

უბნებზე

საომარ

ვითარებას

ფრონტის

ცალკეულ

მოქმედებებს.

ჟურნალ–

გაზეთები რაზმავდნენ ხალხს მტრის წინააღმდეგ
საბრძოლველად .
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საქართველოს

ცენტრალური

კომიტეტის

ორგანომ, გაზეთმა „კომუნისტმა“ თავისი მუ-

სიტყვით აღაფრთოვანებდა ფრონტის მეომრებსა
და ზურგში მომუშავე ადამიანებს.

შაობა ქვეყანაში შექმნილ საომარ ვითარებას
დაუქვემდებარა.

გაზეთში

გაჩნდა

რუბრიკა

ომის დამთავრებისთანავე სამოქალაქო პრესა
თავის

პირვანდელ

პოზიციას

„სამამულო ომის ფრონტზე“. მასში „საბჭოთა

მნიშვნელოვნად

საინფორმაციო ბიუროსაგან“ მიღებული ცნო-

თები. ჟურნალისტთა კადრები, ფულადი სახ-

ბები ქვეყნდებოდა. დიდი ყურადღება ექცეო-

სრები და ქაღალდი ახლა უკვე სამოქალაქო

და ქართველი ჯარისკაცების გმირობისა და

ჟურნალ–გაზეთების

ვაჟკაცობის

განსამტკიცებლად

ამსახველ

მასალებს.

ამისათვის

შემცირდა

დაუბრუნდა.

სამხედრო

გაზე-

ასაღორძინებლად
იქნა

მიმართული.

და
აღდგა

1942 წლის სექტემბრიდან სპეციალური გან-

ომის დროს დახურული პრესის ორგანოები:

ყოფილება

„საქარ-

„ახალგაზრდა კომუნისტი“, „სახალხო განათ-

ომის

ლება“, „ნორჩი ლენინელი“ და სხვ. გაიზარდა

ყურადღება

რესპუბლიკური, საოლქო და რაიონული გა-

ექცეოდა საერთაშორისო საკითხების გაშუქებას,

ზეთების მოცულობა და პერიოდულობა. პრე-

ანტიჰიტლერული

სის მთავარი საზრუნავი დანგრეული ქალა-

თველოს

შეიქმნა
მამაცი

ფრონტებზე“.

სახელწოდებით,

შვილები

ამასთანავე

სამამულო
დიდი

კოალიციის

საქმიანობას,

განსაკუთრებით კი მოკავშირე სახელმწიფოების

ქებისა

მხრიდან გაწეულ დიდ დახმარებას, მათ მიერ

მეურნეობის,ეკონომიკის საკითხების, მეოთხე

გაშლილი საომარი მოქმედებების ჩვენებას.

და მეხუთე ხუთწლედების შესრულებისათვის

საომარ

ყაიდაზე

გადავიდნენ

და

სოფლების

აღდგენის,

სახალხო

რაიონული

გაშლილი საქმიანობის გაშუქება იყო. ამასთა-

გაზეთებიც, რომელთაც რაიონული კომიტეტები

ნავე განსაკუთრებული ძალით გამოვლინდა

ხელმძღვანელობდნენ.

კომუნისტური

ქართული პრესის საერთო ფონდს ასევე
დაემატა

საფრონტო

გაზეთებიც,

პარტიის

დიქტატი.საბჭოთა

პრესა დაუნდობელი გახდა კულტურისა და

რომლებიც

ხელოვნების მუშაკების, მეცნიერების მიმართ.

ნაციონალური დივიზიებისათვის აუცილებლო-

იგი უსაფუძვლოდ ადანაშაულებდა მწერლებს,

ბას წარმოადგენდა. მათში ასახვას პოულობდა

კომპოზიტორებს, კინოს ოსტატებს,მეცნიერებს

სამშობლოს დაცვის სადარაჯოზე მდგომი ქარ-

უიდეობასა და აპოლიტიკურობაში. ყოველივე

თველი მებრძოლების სულისკვეთება, მისწრა-

მიზნად ისახავდა კომუნისტური იდეებისადმი

ფება ფაშისტური არმიების განადგურებისაკენ.

მათს დამორჩილებას. საბჭოთა რეჟიმი ყოველ-

აღსანიშნავია,რომ

საბრძოლო

გაზეთები

გამოდიოდა მაღალიდეურ დონეზე და იყო
პოლიგრაფიულად

კარგად

მხრივ ზღუდავდა პიროვნების თავისუფლებას,
არ იცავდა ელემენტარულ სამართლიანობას.

გაფორმებული.

1953–1985

წლებშიც

ჟურნალ–გაზეთების

ამ გაზეთებში მოღვაწეობდნენ და წინახაზზე

მთავარი შინაარსი უცვლელი დარჩა. პარტიის

იბრძოდნენ

უნარიანი

მბრძანებლობა კვლავ გრძელდებოდა. ამ პე-

ჟურნალისტები: ვ. მაჭავარიანი, ა. მაღულარია,

რიოდში ქართულ პრესას შეემატა საინტერესო

ვ. სიხარულიძე, დ. ლომთაძე, ა.კელენჯერიძე,

გაზეთები: „სოფლის ცხოვრება“, „თბილისი“,

ბ. კიკნაძე, დ. დეკანოსიძე და მრავალი სხვა.

„ქართული

ბევრი მათგანი შინ აღარც დაბრუნებულა. მათს

„საქართველოს ქალი“, „დროშა“,, „საქართველოს

კორესპონდენციებში, ნარკვევებში, ჩანახატებსა

ბუნება“,

თუ

პერიოდული ორგანოები დიდი პოპულარობითა

ლექსებში

გამოცდილი

მკაფიოდაა

და

ასახული

დიდი

სამამულო ომის მრისხანე დღეების ისტორია[4].

ფილმი“;

„ვეჩერნი

ჟურნალები:
ტბილისი“

და

„ცისკარი“,
სხვ.

ეს

და სიყვარულით

ქართულმა პრესამ დიდი წვლილი შეიტანა
მტერზე გამარჯვების მოპოვებაში. იგი თავისი
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სარგებლობდა მკითხველ საზოგადოებაში.
1985 წლიდან ქვეყანაში დაიწყო გარდაქმნისა

Jurnalistika, JOURNALIZM, ЖУРНАЛИСТИКА

და საჯაროობის პერიოდი, რომელმაც, ფაქ-

„ლიტერატურა და ხელოვნება“, „მანდილი“ და

ტობრივად, რეალური შედეგი ვერ გამოიღო,

მრავალი სხვა.

თუმცა გზა გაეხსნა დემოკრატიას, შეიზღუდა

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, უკვე არსებულმა

პარტიის ბატონობა, საბჭოთა კავშირის რეს-

ჟურნალ–გაზეთებმა შეიცვალეს მიმართულება

პუბლიკებში ფართოდ გაიშალა ეროვნულ-გან-

და ეროვნულ პოზიციაზე გადავიდნენ. ასეთ-

მათავისუფლებელი მოძრაობა. საქართველოში

თა

შეიქმნა ახალი პარტიები. ქვეყანა მოიცვა და-

კომპარტიის დედაქალაქის გაზეთი „თბილისი“,

მოუკიდებლობისათვის ბრძოლამ. ამ ბრძოლას

კომკავშირული გაზეთები: „ახალგაზრდა კომუ-

უნაყოფოდ არ ჩაუვლია და 1991 წლის აპრილში

ნისტი და „მოლოდიოჟ გრუზიი“. „ახალგაზრდა

გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა,

კომუნისტი“ 1990 წლიდან ახალი სახელწოდე-

ქვეყანაში ბოლო მოეღო კომუნისტური პარ-

ბით, „ახალგაზრდა ივერიელის“ სახელწოდე-

ტიის

რაც

ბით გამოდის. ამ დროისათვის საინტერესოა

მოსკოვში ჩაიფუშა „პუტჩი“, მთელ საბჭოთა

ასევე „ნოვაია გაზეტას“ არსებობა. ეროვნულ

კავშირში საბოლოო მარცხი განიცადა როგორც

პოზიციაზე

კომუნისტურმა პარტიამ, ისე სოციალიზმისა და

გაზეთი „ლიტერატურული საქართველო“ და

კომუნიზმის მშენებლობის იდეამ [1].

კინემატოგრაფისტთა გაზეთი „ქართული ფილ-

ამ

ბატონობას,

ხოლო

პერიოდიდან

მას

შემდეგ,

საქართველოს

პრესაში

კარდინალური ცვლილებები მოხდა. სახელწო-

რიცხვს

მიეკუთვნება,

გადავიდა

პირველ

მწერალთა

რიგში,

კავშირის

მი“, რომელიც, ფაქტობრივად, ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის ორგანოდ იქცა.

დებები გამოეცვალათ რესპუბლიკურ, საოლქო

საბჭოთა ჟურნალისტიკამ შეწყვიტა არსებო-

, რაიონულ, საქალაქო და მრავალტირაჟიან იმ

ბა, ფართო გზა მიეცა შეხედულებათა სხვადასხ-

გაზეთებსა და ჟურნალებს, რომელთა სათაურში

ვაობას, აზრის თავისუფლად გამოხატვას.

იყო სიტყვები: „საბჭოთა“, „სოციალისტური“,

ასეთია მოკლედ ქართული საბჭოთა პრესის

„კომუნისტური“, გაუქმდა ცენზურა. გაზეთე-

ის ხანგრძლივი და რთული გზა, რომელიც მან

ბიდან გაქრა ეპიგრაფი:“პროლეტარებო ყველა

განვლო დღიდან დაარსებისა. ახალი თაობა

ქვეყნისა, შეერთდით!“ ახალმა პარტიებმა და

მის ფურცლებზე ამოიკითხავს, რა ვითარებაში

საზოგადოებრივმა ჯგუფებმა საკუთარი პრესის

უხდებოდა ჩვენს ხალხს ბრძოლა და შრომა ქვეყ-

ორგანოები დააარსეს. მომრავლდა უპარტიო

ნის წინსვლისა და მისი უკეთესი მომავლისათვის.

გაზეთებიც.
1990 წელს ჟურნალისტთა კავშირის ეგიდით
გამოვიდა პირველი თავისუფალი არაპარტიული გაზეთი „7 დღე“. 1991 წლის მაისში მისი

ლიტერატურა:
1. გაგოშიძე

შ.,“ XX ს–ის ქართული ჟურ-

რეორგანიზაციისა და ჟურნალისტთა კოლექ-

ნალისტიკის ისტორიის პროგრამა“, ჟურ-

ტივის გაყოფის შემდეგ იგი გაზეთი „დრონის“

ნალისტიკა /პროგრამები/, თსუ, 2000.

სახელწოდებით გამოდის. მან განსაკუთრებული

2. გაგოშიძე შ., „ახალგაზრდობის მებრძოლი

პოპულარობა მოიპოვა ქართველ ხალხში.

ორგანო“,

მატულობს თავისუფალ, არაპარტიულ პერიოდულ ორგანოთა რიცხვი. ამ პერიოდში ასზე

3. გომელაური ბ., „პედაგოგიური ჟურნალები

საბჭოთა

თები: „საქართველოს რესპუბლიკა“, „ახალგაზ-

1985.

„კალთა“,

‘ნაკადული“,

საქართველოში“/1921–1930/,

თბ.

4. მამუკელაშვილი ე., „ქართული საფრონტო

„დრონი“,, „კაბადონი“, „საქართველო“, „დვრიტა“;
ჟურნალები:

„ჟურნალისტიკის

საკითხები“, ტ.7–8,თბ.1981.

მეტი ასეთი ორგანო გამოვიდა. მათ შორის გაზერდა ივერიელი“, „ერი“’ „ქართული ფეხბურთი“,

კრებულში

„კვალი“,
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პრესა“, თბ.1968.
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მანანა დათუკიშვილი, ასო
ცირებული პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი

საბჭოთა პერიოდის ქართული პრესა
რეზიუმე
1921 წლის 25 თებერვალს რუსეთის საოკუპაციო

არმიამ

საქართველოს

დემოკრატიული

რესპუბლიკა დაამხო. ქვეყანაში საბჭოთა ხელისუფლება დამყარდა. ამ დღიდან ქართულმა
პრესამ

შეიცვალა

შინაარსი,

მიზანი,

თემატიკა.

მიმართულება,

ჩამოყალიბდა

ახალ

იდეოლოგიაზე
დამყარებული ჟურნალისტიკა. იგი დაემორჩილა კომუნისტური პარტიის დიქტატს, უგულებელყოფილ იქნა აზრის გამოხატვის თავი-

Сформироваласъ журналистика, которая основываласъ на новую идеологию. Она подчинилась
диктату коммунистической партии, была запрещена свобода выражения мысли
В статъе проанализирован тот продолжителъный и сложный путъ, которую прошла грузинская советская журналистика со дня ее основания, показаны тенденции ее развития, по
отделъным этапам изучен характер содержания
и проблематики грузинской прессы названного
периода, говориться, что она определялась тем
социально-политическим положением, которое
было в стране. В статье определено место и
значение грузинской советской прессы в истории
грузинской журналистики.

სუფლება.
ნაშრომში გაანალიზებულია ის ხანგრძლივი და რთული პერიოდი, რომელიც ქართულმა

Manana Datukishvili, associate Professor,
Georgian Technical Universiti

საბჭოთა პრესამ განვლო დღიდან დაარსებისა.

Georgian Press of Soviet Period

ნაჩვენებია მისი განვითარების ტენდენციები.
ცალკეული
ლია

ეტაპების

მიხედვით

ჟურნალ–გაზეთების

შესწავლი-

შინაარსისა

პრობლემატიკის ხასიათი, აღნიშნულია, რომ
იგი განისაზღვრებოდა ქვეყანაში შექმნილი სოციალ–პოლიტიკური ვითარებით. ნაშრომში გარკვეულია ქართული საბჭოთა ჟურნალისტიკის
ადგილი

და

მნიშვნელობა

Summary

და

ჟურნალისტიკის

ისტორიაში.
Манана Датукишвили,
ассоциированный профессор,
Грузинский технический университет

Грузинская пресса Советского периода
Резюме
Ключевые слова: Советский, журналы, газеты, партия „диктат, независимостъ.
25 февраля 1921 года российские оккупационные
войска свергли Грузинскую демократическую
республику. В стране установиласъ Советская
власть. С этого дня грузинская пресса изменила
свое направление, содержание,тематику и цели.

Key words: Soviet, magazine, newspaper, party,
independence, dictatorship.
On 25 of February 1921, Russian occupational
army overthrew the Democratic Republic of Georgia.
Soviet government was constituted in the country.
From this period, Georgian press changed its goal, direction, content, subject matter. Journalism depended
on new ideology was established. It obeyed dictatorship of the Communist Party. Free expression of opinion was disregarded.
The abstract analyzes the long and difficult period,
which the Georgian soviet press passed from the very
first day of formation. Tendencies of its development
are shown herein. It studies content and problematic
character of newspaper-magazines according to the
separate stages. It notes that it was defined by socialpolitical situation being in the country.Place and sense
of Georgian soviet press in the histori of Georgian
magazine is elucidated.
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(ამერიკული გამოცდილება)
პაპუნაშვილი მაია, დოქტორანტი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
/////////////////////////////////////

საკვანძო სიტყვები: ინფორმაცია, ეფექტიანობა,
საბჭოთა, ობიექტი, კომუნიკაცია.

სთავაზობდნენ. როგორც აღვნიშნეთ, ამ საკითხთან დაკავშირებით კვლევები არ არსებობს,
ამიტომ

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების ეფ-

მხოლოდ

ვარაუდებით

შეიძლება

შემოვიფარგლოთ.

ექტიანობის, საზოგადოებაზე მისი გავლენის

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მა-

ხარისხის განსაზღვრის მიზნით საქართველოში

სებზე ზეგავლენის ხარისხის კვლევის პიონე-

კვლევები არ ჩატარებულა, ამიტომ კვლევის

რებად, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მიიჩნე-

ჩატარების შემთხვევაში აუცილებლად უნდა

ვიან ამერიკელი მეცნიერები. თავდაპირველად,

იქნეს გათვალისწინებული მსოფლიოში არსე-

30-იან-50-იან წლებში, მათი კვლევების ერთად-

ბული გამოცდილება. კვლევების ისტორია კი

ერთი მიზანი იყო მასობრივი ინფორმაციის

იწყება მე-20 საუკუნის 30-40-იან წლებში, ამე-

საშუალებების ადამიანებზე გავლენის ხარისხის

რიკის შეერთებულ შტატებში.

შესწავლა.

ამერიკელი მეცნიერი მ. ჰოპკინსი ჯერ კი-

ამ კვლევებში არ არის დიფერენცირებული

დევ 1970 წელს წერდა: „ჩნდება კითხვა: იციან

მასობრივი

მათ (საბჭოთა მასობრივი ინფორმაციის საშ-

ები, არც გადაცემათა ტიპები. ეს კვლევები

უალებებმა) ყველაზე ელემენტარული ტექნო-

ერთიანად, კომპლექსურად განიხილავენ მა-

ლოგიები?“ [1] მ. ჰოპკინსს ამ კითხვაზე აქვს ასე-

სობრივი

თი პასუხი: „ამერიკის შეერთებული შტატების

მაგალითად, ბეჭდურ მედიას და რადიოს,

პრეზიდენტი ქვეყნის საშინაო მდგომარეობის

კავშირის შექმნის 50 წლისთავს ეძღვნება, 4

მოგვიანებით - ბეჭდურ მედიას, რადიოსა
და ტელევიზიას. ასევე ერთმანეთისგან
არ განასხვავებენ, მაგალითად, ახალ
ამბებსა და ტელესერიალს. სამეცნიერო
ლიტერატურაში აღნიშნულია, რომ იმ
პერიოდში ამგვარი იყო სოციალური დაკ-

საათს გრძელდებოდა. საინტერესო იქნებოდა ამ

ვეთა: კვლევებს

გადაცემის რეიტინგის გაგება.“ [2]

ტების ხელისუფლება იმ მიზნით აფინანსებდა,

შესახებ სიტყვით გამოსვლას მხოლოდ ნახევარ
საათს ანდომებს, რადგან ესმის, რომ მასობრივი
სატელევიზიო აუდიტორია იწყენს და ინტერსს
კარგავს, ბრეჟნევის სიტყვა კი, რომელიც საბჭოთა

კომუნიკაციის

ინფორმაციის

სხვადასხვა

ყველა

სახე-

საშუალებას,

ამერიკის შეერთებული შტა-

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მ. ჰოპკინსს

რომ გაერკვია, რამდენად ეფექტიანი იყო მისი

მიაჩნია, რომ მედიასაშუალებების აუდიტორი-

პროპაგანდა პირველი და მეორე მსოფლიო

აზე გავლენის კვლევა აუცილებელია, მაგრამ

ომების დროს; კვლევების დამფინანსებელთა

საბჭოთა კავშირში ამ საკითხით არავინ ინტე-

შორის იყვნენ მსხვილი კორპორაციებიც. მათ

რესდებოდა.

აინტერესებდათ, რა გავლენას ახდენდა მომ-

შესაბამისად,

ჩვენ

ვერასდროს

გავიგებთ, რა გავლენას ახდენდნენ საბჭოთა

ხმარებელზე

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები მასებზე

მაციის საშუალებებით წარმოებული სარეკლამო

ან რამდენდ სჯეროდა საბჭოთა ადამიანს იმ

კამპანია. კვლევების განვითარებას ხელი შე-

რეალობისა,

უწყო იმანაც, რომ დღის წესრიგში დადგა

რომელსაც

მედიასაშუალებები
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წინასაარჩევნო

კამპანიის

დროს

მასობრივი

ძლიერი იყო, ვიდრე ბეჭდური მედიისა, თუმ-

ინფორმაციის საშუალებების ეფექტიანობის გან-

ცა, მისივე თქმით, სხვაობა გავლენის ხარისხებს

საზღვრის საკითხიც. [3]

შორის მეტად უმნიშვნელო იყო. გაცილებით

ამ პერიოდის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაშ-

დიდი იყო განსხვავება საზოგადოებრივი აზრის

რომად უნდა მივიჩნიოთ პ. ლაზერსფელდის

ლიდერების საშუალებით საზოგადოებაზე მოხ-

„ხალხის

დენილ გავლენასა და უშუალოდ მასობრივი

არჩევანი“.

მის

ნაშრომში

საუბარი

იყო იმაზე, რომ მასობრივი ინფორმაციის სა-

კომუნიკაციის საშუალებებით მოხდენილ

შუალებები არა უშუალოდ, არამედ ე.წ. „საზო-

ლენას შორის. [5]

გადოებრივი აზრის ლიდერების“ მეშვეობით
ახდენენ გავლენას ადამიანებზე. [4]

გავ-

ლაზერსფელდის კვლევის მიზანი იყო კომუნიკაციის აქტის საბოლოო შედეგი, ამიტომ

„საზოგადოებრივი აზრის ლიდერებად“ იწო-

ის ყურადღებას არ ამახვილებდა შინაარსის

დებიან ადამიანები და ადამიანთა ჯგუფები,

თავისებურებაზე, მაგალითად, ცალკე არ იყო

რომლებიც გარკვეული პოპულარობით სარ-

გამოყოფილი ახალი ამბები, როგორც კვლევის

გებლობენ

განსაკუთრებული ობიექტი. [6]

საზოგადოებაში.

ესენი

შეიძლება

იყვნენ მსახიობები, მომღერლები, სპორტსმენე-

როგორც

ვხედავთ,

30-იან-50-იან

წლებში

ბი, საზოგადო თუ კულტურის მოღვაწეები,

ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებული

მეცნიერები, უბრალოდ, პოპულარული ადა-

კვლევების თავისებურებად უნდა მივიჩნიოთ

მიანები და სხვა. მათი განცხადებებისა და

ის, რომ ხდებოდა მასობრივი ინფორმაციის

აზრების დაფიქსირების შემდეგ, ერთი მხრივ,

საშუალებების (კომპლექსურად და არა მათი

დღის წესრიგი იცვლება მათთვის, ვინც საზო-

ცალკეული კომპონენტების მიხედვით) გავლენის

გადოებრივ აზრის ლიდერებს უგდებს ყურს,

შესწავლა ცალკეულ ინდივიდებზე.

ხოლო,

მეორე

მხრივ,

მათთვისაც,

ვისაც,

უბრალოდ, აინტერესებს საზოგადოებაში მიმ-

ანალოგიური

ვითარებაა

მოგვიანო

პერი-

ოდის კვლევებშიც.

დინარე პროცესები.

გაზეთები, რადიო, ტელევიზია ერთიანად,

პ. ლაზარსფელდის აზრით, იდეები, ინფორ-

კომპლექსურად

არის

განხილული

ჯ.

კლა-

მაციები საინფორმაციო საშუალებიდან ვრცელ-

პერის ნაშრომში „მასობრივი კომუნიკაციის ზე-

დება საზოგადოებრივი აზრის ლიდერებამდე,

მოქმედება“. დასკვნები ყველას ერთად მიემარ-

მათგან კი - ნაკლებად აქტიურ სექტორებამდე.

თება - რადიოსაც, გაზეთსაც, ტელევიზიასაც,

ინფორმაციის გავრცელება ხდება თანმიმდევ-

აგრეთვე ახალ ამბებსა თუ „საპნის ოპერებსა“

რულ ნაკადად. ამგვარად, ინფორმაციის გავ-

და შოუებს. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს დასკვნები

რცელებისას არსებობს ორი თანმიმდევრული

საკმაოდ ფრთხილია: „მასობრივი კომუნიკაცია,

ტალღა: პირველი აღწევს ,,საზოგადოებრივი

როგორც წესი, არ არის აუცილებელი და საკმა-

აზრის ლიდერებამდე”, მეორე კი მათგან მომ-

რისი წყარო ცვლილებებისათვის, მაგრამ ერთ-

დინარეობს და ვრცელდება სხვადასხვა არხის

ერთია

საშუალებით მათსავე აუდიტორიაში.

ცვლილებების გამოწვევა შეუძლიათ.“ თუმცა

ლაზერსფელდი

მასობრივი

იმ

ფაქტორებს

შორის,

რომლებსაც

ინფორმაციის

კლაპერი საუბრობს ერთგვარ გამონაკლის შემ-

საშუალებებს განიხილავდა ზოგად ჭრილში,

თხვევებზეც, როდესაც მასობრივი ინფორმაციის

კომპლექსურად, მიუხედავად მათი სპეციფიკისა

საშუალებები უშუალოდ ახდენენ გავლენას.[7]

და შინაარსისა, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ

კლაპერი განიხილავს კ. და გ. ლენგების

ლაზერსფელდი მაინც განასხვავებდა ერთმა-

ნაშრომს, [8] რომელშიც საუბარია იმის შე-

ნეთისაგან რადიოსა და ბეჭდური მედიის გავ-

სახებ, თუ როგორ ქმნიან ტელევიზიები ახა-

ლენას. მისი თქმით, რადიოს გავლენა უფრო

ლი
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ამბების

საკუთარი,

მხოლოდ

მათთვის
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დამახასიათებელი „ჩვენების სტილით“ თავიანთ განსაკუთრებულ სატელევიზიო რეალობას.
კაპლერი სწორედ ამ შემთხვევას მიაკუთ-ვნებს
იმ გამონაკლისთა რიცხვს, როცა მასობ-რივი
ინფორმაციის საშუალებები გავლენას ახდენენ
მასებზე და ხელს უწყობენ სრულიად განსხვავებული შეხედულებების ჩამოყალიბებას.
გარდა ამისა, კაპლერს ლენგების ნაშრომში
დასახელებული მაგალითი მოჰყავს იმ თეზისის დასადასტურებლადაც, რომ მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებების ინდივიდებზე გავლენის ეფექტურობა იზრდება იმ შემთხვევაში,
როცა მათ წინასწარ წარმოდგენა არ აქვთ იმ საკითხებზე, რომლებზეც ინფორმაციას აწვდიან. [9]
მასობრივი
ინფორმაციის
საშუალებების
საზოგადოების
ცნობიერებაზე
ზეგავლენის
მოხდენის შესაძლებლობაზე საუბრისას პ.
ლაზერსფელდი აღნიშნავს, რომ მასმედიას შეუძლია შეცვალოს ცალკეული ინდივიდების
შეხედულებები ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს შესაძლებელია საზოგადოებისთვის პრობლემების ჩვენების საშუალებით.
პობლემებმა, რომლებზეც ადამიანები ძალიან
ცოტას ფიქრობდნენ ან საერთოდ არ ფიქრობდნენ,
წინასაარჩევნო პერიოდის დროს შეიძლება
განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინონ. [10]
ლაზერსფელდი ამ ფენომენით დიდად არ
დაინტერესებულა, რადგან მიაჩნდა, რომ იმ
ადამიანების რიცხვი, რომლებმაც მასობრივი
ინფორმაციის საშუალებების ზეგავლენით წინასაარჩევნო პერიოდში შეიცვალეს პოზიცია,
ძალიან მცირეა. მაგრამ მან, ფაქტობრივად, წინ
წამოსწია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მიერ ე. წ. „დღის წესრიგის“ შექმნის თემა,
რადგან „დღის წესრიგის“ შექმნა სწორედ იმას
გულისხმობს, რომ მასმედია გარკვეულ პერიოდებში წინ წამოსწევს გარკვეულ პრობლემებს,
რათა საზოგადოებამ დაინახოს ეს პრობლემები
და თავად განსაზღვროს, რომელ პოლიტიკურ
ძალას შეუძლია ამ პრობლემების მოგვარება.
„დღის წესრიგის შექმნის“ თეორია მოგვიანებით, 1972 წელს, ჩამოაყალიბეს მ. მაკომბსმა
და დ. შოუმ. [11]

ამ თეორიის მიხედვით, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს შეუძლიათ, გავლენა მოახდინონ საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაზე „დღის წესრიგის“ აგებით (Agenda-building).
როცა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები
აშუქებენ ამა თუ იმ პრობლემას, მათი აუდიტორიის მხრიდან ეს აღიქმება, როგორც მნიშვნელოვანი პრობლემა. ამ აუდიტორიის წევრთა
ცნობიერებაში ხდება მასმედიით გაშუქებული
პრობლემების მიერ სხვა პრობლემების გადაფარვა. ამრიგად, აუდიტორიის ცნობიერებაში ხდება
შესაბამისი დღის წესრიგის, ანუ განსაკუთრებული რეალობის, ჩამოყალიბება. ამ რეალობის
განსაკუთრებულობა იმაში გამოიხატება, რომ ეს
არის მედიის მიერ კონსტრუირებული რეალობა,
სამყაროს „ახალი სურათი“.
მაკომბსისა და შოუს აზრით, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მიერ „დღის წესრიგის“
შექმნა განსაკუთრებით წარმატებულია, როცა
ისინი საზოგადოებას აწვდიან მისთვის უცნობი

სფეროებისა

თუ

საკითხების

შესახებ

ინფორმაციას. ასეთ შემთხვევაში ადამიანი, უბრალოდ,

იძულებულია,

დაიჯეროს

მასმედიის

მიერ ინტერპრეტირებული რეალობა, ამიტომ
„დღის წესრიგის“ ეფექტს შეიძლება ვუწოდოთ
მასმედიის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის
„რწმენის აქტი.“
უნდა აღინიშნოს, რომ „დღის წესრიგის“ შექმნის ეფექტი არ ემყარება აუდიტორიის მხრიდან იმის გაცნობიერებულ ანალიზს, რასაც
აწვდიან. მისი საფუძველია აუდიტორიის მიერ
იმის მექანიკურად დამახსოვრება, რაც ყველაზე
ხშირად ფიგურირებს მასობრივი ინფორმაციის
საშუალებების

მიერ

მოწოდებულ

ინფორმა-

ციებში. ასე რომ, მომავალში, როცა ესა თუ ის
ინდივიდი სადმე კიდევ წააწყდება უკვე დამახსოვრებულ პრობლემას, მას ისე აღიქვამს, როგორც ნაცნობს, სინამდვილეში კი შეიძლება
გაუჭირდეს პრობლემის არსის ჩამოყალიბება.[12]
როგორც ვხედავთ, „დღის წესრიგის“ შექმნას
ძალზე ზედაპირული ხასიათი აქვს, რადგან იგი
მიზნად არ ისახავს ინდივიდთა ცნობიერებაში
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первых шагах исследования степени влияния
средств массовой информации на общество.

Исследование степени влияния средств
массовой информации на общество
(Американский опыт)

Maya papunashvili, PhD,
Georgian Technical University

Резюме
Ключевые слова: Информация, eффективность, Советский, объект, коммуникация.
В недалёком прошлом, когда Грузия
была одной из советских республик, ни в
Грузинской ССР, ни в других республиках
СССР не проводились исследования о эффективности и степени влияния средств массовой
информации на массы. Это естественно, так
как в тоталитарном обществе не целесообразно проводить такого рода исследования – и без
них „ ясно“, что медиа производит на массы
только положительный эффект и не создаёт
никакую угрозу господствующей идеологии,
граждане верят в ту реаьност, которую конструирует для них масс-медиа.
Пионерами в исследованиях стерени влияния на массы средств массовой информации
были американские учёные, которые начали
исследования в тридцатых-сороковых годах
двадцатого века. В статье рассказывается о

Research of The Mass Media Influence on Society
(The American Experience)

Summary
Key words: Information, efficiency, Soviet, object, communication.
In the recent past, When Georgia was still a
Soviet republic, neither in Georgia nor in any
other Soviet republics, research of the effectiveness and the quality of the mass media influence
on people, was not carried out, which is natural
because in totalitarian societies similar researches are not advisable. It is obvious that the media
only has a positive influence on society and poses
no threat to the dominant ideology. It is also vital
that such kind of state citizens accept the reality
constructed by the media.
The pioneers who conducted the studies of the
quality of mass media influence were American
scientists. Similar studies started in the 30-40-ies
of the 20-th century in America. The article is
about the first steps towards the research of the
quality of mass media influence.
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ინფორმაციული ომი, პასუხისმგებლობა.

ჟურნალისტის საქმიანობა კონფლიქტის არა
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ეფექტი, რასაც ჰქონდა, როგორც დადებითი, ისე
უარყოფითი შედეგები.
მრავალსაუკუნოვანი

ისტორია

ცხადყოფს,

რომ საქართველოში ეთნოკონფლიქტებს საკმაოდ სერიოზული მიზეზები აქვს, აქედან გამომდინარე, მის შესწავლას, ანალიზს და დარეგულირების სამოქმედო გეგმას მრავალმხრივი
ჩართულობა

სჭირდება.

უმნიშვნელოვანესია,

მედიის როლი ეთნოკონფლიქტების გაშუქების
საკითხში.
კონფლიქტებთანდაკავშირებული

თემების

ნაკლებობას მედიას ნამდვილად ვერ დავწამებთ, აი, შინაარსი კი ხშირად ორიენტირებულია
უფრო

მეტად

სენსაციაზე

და

სკანდალზე,

ვიდრე ჟურნალისტური სტანდარტების დაცვაზე.

გასათვალისწინებელია,

რომ

ეთნიკურ

უმცირესობებს მარადიული, ექსისტენციალური
ინტერესები

გააჩნიათ.

ეთნოპრობლემების

მედიასაშუალებებში

გაშუქებისას

გათვალისწი-

ნებული და დაცული უნდა იყოს საქართველოში
მცხოვრებ ეროვნულ უმცირესობათა ინტერესები,
ჟურნალისტების ინტონაცია და რიტორიკა, ვფიქრობთ, სასურველია, თავისუფალი იყოს ეთნოშოვინიზმისაგან და ფსევდოლიბერალური ინტერნაციონალიზმისაგან.

როდესაც

სტატიაში

ლაპარაკია ტერიტორიების დაბრუნებაზე, აქცენტი მიწის კვადრატული მეტრობით დაბრუნებაზე კი არ უნდა კეთდებოდეს, არამედ ამ
ტერიტორიებზე
დაბრუნებაზე.

დასახლებული

ადამიანებით

ეთნოპრობლემების გაშუქება უაღრესად სენსიტიური თემაა, ამდენად ის სრულიად თავისუფალი უნდა იყოს პროპაგანდისტული ელფერისგან და სიძულვილის ენისაგან. ჟურნალისტის
პროფესიული

კომპეტენცია

სწორედ

იმაში

გამოიხატება, რომ მასალა უნდა იყოს დაბალანსებული, ფაქტებზე დაფუძნებული, სარწმუნო და
ეყრდნობოდეს რამოდენიმე წყაროს;
თანამედროვე მეგაპოლიტიზებულ სამყაროში ზოგადად კონფლიქტები და, მათ შორის,
გამორჩეულად,

ეთნოპოლიტიკური

ხასიათის

კონფლიქტები ისე მჭიდროდ გადაეჯაჭვა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა შემოქმედებით ინდუსტრიას, რომ ერთის განხილვა მეორის
ანალიზის გარეშე, პრაქტიკულად, შეუძლებელია.
ტერმინი

„კონფლიქტი“

სოციოლოგიურ-

პოლიტიკურ სივრცეში პირველად ამერიკელმა
სოციოლოგმა ლუის კოზერმა გამოიყენა მე-20
საუკუნის დასაწყისშისხვა ზოგადსაკაცობრიო
ტერმინებთან შედარებით ეს ჯერ კიდევ ახალგაზრდა ტერმინია, თუმცა, სამწუხაროდ, სწორედ
მე-20 საუკუნემ მიანიჭა მას განსაკუთრებული
სიცოცხლისუნარიანობა. თვალის ზერელე გადავლებაც კი კმარა საიმისოდ, რომ თვალსაჩინოდ დავინახოთ, რა თვისობრივი განსხვავებაა
თანამედროვე კონფლიქტების ხასიათსა და იმ
კონფლიქტებს შორის, რომელთაც მსოფლიოში
ცნობილი კონფლიქტოლოგები, სოციოლოგები
- ვ. სამნერი, მ.გლაკმენი, მ.ვებერი ან კ.დოიჩი
აღწერდნენ თავის ფუნდამენტურ ნაშრომებში.
ტერმინ „კონფლიქტს“, როგორც ენციკლოპედიურ ერთეულს, თანამედროვე სამეცნიერო
სამყაროში შემდეგი განმარტება იენიჭა: კონფლიქტი - სერიოზული
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უთანხმოება, განხეთქილება დაპირისპირებულ მხარეებს შორის. კონფლიქტი

შეიძლება

იყოს შინაგანი და გარეგანი. შინაგანია კონფლიქტი, როცა ადამიანში ორი საპირისპირო
განცდა ან შეხედულება ებრძვის ერთმანეთს.
გარეგანი კონფლიქტი კი არის ის, როდესაც ორი
პიროვნება ან პიროვნებათა ჯგუფი უპირისპირდება ერთმანეთს. ამასთანავე, კონფლიქტი
შეიძლება იყოს:
••

დროებითი, ხანმოკლე. ის გადაჭრილად
ითვლება, როცა ერთ-ერთი მხარე იმარჯვებს ან მარცხდება;

••

მარადიული, დაუსრულებელი. ამ დროს
ერთ-ერთი მხარე იმარჯვებს ან მარცხდება,
მაგრამ კონფლიქტი გადაუჭრელი რჩება.“
კონფლიქტების,

იგივე

სოციოლოგიური

ქმედებების თავისეულ კლასიფიკაციას გვთავაზობს მე-19 საუკუნის პრუსიელი მეცნიერი, სოციოლოგი და კონფლიქტოლოგი მაქს ვებერი.
მისი მოსაზრებით, არსებობს სოციოლოგიური
ქმედების ორი ტიპი, რომელთაგან პირველი
მიზანმიმართულ

კატეგორიას

მიეკუთვნება.

მიზანმიმართულებაში ვებერი ქმედების ისეთ
ფორმებს გულისხმობს, როცა კონფლიქტი მკვეთრად გამოხატულ მოტივაციას, ჩამოყალიბებულ
საფუძვლებს ეყრდნობა და აქვს საბოლოო შედეგის მიღწევის შესაბამისი მეთოდოლოგიაც.
მიზანმიმართული კონფლიქტი მძლავრ ფესვთა სისტემაზე შეიძლება იყოს აღმოცენებული. მას აუცილებლად აქვს წარსული, რომელიც ამ ფესვთა სისტემას კვებავს, აქვს კარგად
განვითარებული

იდეოლოგიურ-პროპაგანდის-

ტული მექანიზმიც, რომელიც მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს კონფლიქტის სიცოცხლისუნარიანობას, მის წარმატებულ განვითარებასა და
დასასრულს.
თუ ვებერისეულ კლასიფიკაციას დღევანდელობას მივუსადაგებთ, მიზანმიმართულ სოციოლოგიურ ქმედებებს, კონფლიქტებს მსოფლიო
რუკის ორივე ნახევარსფეროში მრავლად აღმოვაჩენთ. თანამედროვე კონფლიქტთა უდიდესი
ნაწილი სწორედ წარსულს, ისტორიას, წიაღიდან

დაწყებულ უთანხმოებებსა და იდეოლოგიის
ტრადიციას ეყრდნობა. ასეთივე წარმოშობა აქვს
საქართველოში ამჟამად არსებულ ცხელ წერტილებსაც.
მნიშვნელოვანია განვსაზღვროთ, ვის შეუძლია და რას ხელეწიფება გაანეიტრალოს კონფლიქტის სიმძაფრე. გაჩნდა მოსაზრება, რომ
მას უნდა დაუპირისპირდეს სხვა, არანაკლებ მნიშვნელოვანი ადამიანური ფენომენი
- პასუხისმგებლობის გრძნობა. თანამედროვე
მეთოდოლოგიებიდან და უახლოესი ისტორიის
გამოცდილებიდან გამომდინარე, „ბეჭდურ სიტყვას“ შეუძლია გავლენა იქონიოს გარკვეულ
მოვლენებზე მისი ავადმყოფობის საწყის სტადიაზე, თუმცა ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში,
თუ მედია კარგად იცნობს, ღრმად სწვდება და
შეგნებულად ათვითცნობიერებს კონფლიქტის
ბუნებასა და საზოგადოების განწყობის თეორიას. აღნიშნული კონსტრუქცია დაახლოებით
ასე გამოიყურება:
მიზანმიმართული კონფლიქტი - პასუხისმგებლობის გამძაფრებული გრძნობა - მასობრივი
ინფორმაციის საშუალებები.
მედია მუშაკებისთვის აუცილებელი ხდება
ისეთი ტექნიკურ-სტრატეგიული სტანდარტებისა და უნარ-ჩვევების ცოდნა, რომელიც თანამედროვე საინფორმაციო ომის წარმოების
ტექნოლოგიებს შეეფერება. ამგვარი ცოდნა მხოლოდ გამოცდილებას როდი ემყარება. აქ გასათვალისწინებელია ღრმად განვითარებული
ქვეყნების სპეციალურ ინსტიტუტებსა და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში ხანგრძლივი
ანალიზისა და კვლევის შედეგად მიღებული
დასკვნებისა და მათი ფორმულირების გაზიარება, რათა ადგილობრივმა მედიასაშუალებებმა
საჭიროების შემთხვე-ვაში სწორად აწარმოონ
ინფორმაციული ომი.
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების განვითარებამ საინფორმაციო ომი მეტად ეფექტური გახადა.
იმისათვის, რომ გავერკვეთ ინფორმაციული
ომის სტრუქტურასა და აგებულებაში, საჭიროა
შევისწავლოთ მისი ანატომია.
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ტერმინი „ინფორმაციული ომი“ სხვადასხ-

კონცეპტუალურ დონეზე შეიძლება ითქვას,

ვა ინტერპრეტაციით გვხვდება. ერთერთი გან-

რომ სახელმწიფო მუდმივად ისწრაფვის მოიპო-

მარტებით ეს არის სამოქალაქო საზოგადოებაზე

ვოს ინფორმაცია, რომელიც უზრუნველყოფს

ან მტრულად განწყობილი ქვეყნის პოლიტიკურ

მისი მიზნების შესრულებას, ისარგებლოს ამ

და

ინფორმაციით

სამხედრო

წრეების

წარმომადგენლებზე

და

იმავდროულად

დაიცვას

ზემოქმედება რაიმე ინფორმაციის გავრცელების

იგი. ასეთი გამოყენება და დაცვა შესაძლოა გან-

მეშვეობით. არის სხვაგვარი განმარტებაც, კერ-

ხორციელდეს ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და

ძოდ, ინფორმაციის გავრცელების საშუალებით

სამხედრო სფეროებში. ინფორმაციის ცოდნა,

უპირატესობის მოპოვებისათვის ბრძოლა.

რომელსაც ფლობს მოწინააღმდეგე, წარმოადგენს

და ბოლოს, მოწინააღმდეგის საინფორმაციო

საშუალებას, გავზარდოთ ჩვენი სიძლიერე და

საშუალებების მწყობრიდან გამოყვანა და საკუ-

დავწიოთ მტრის ბრძოლისუნარიანობა ან წი-

თარის დაცვაზე ზრუნვა.

ნააღმდეგობა გავუწიოთ მას, აგრეთვე დავიც-

ამ ფორმულებით თუ ვიხელმძღვანელებთ,
გამოდის, რომ 90-იანი წლების სამოქალაქო,

ვათ ჩვენი ღირებულება ჩვენივე ინფორმაციის
ჩათვლით.

ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური კონ-

საინფორმაციო ომი - ეს არის მოქმედება საკუ-

ფლიქტების დროს საქართველოში გამომავალი

თარი ინფორმაციული ფუნქციის დასაცავად,

ჟურნალ-გაზეთები და ტელევიზიები ძირითა-

საინფორმაციო ომი მხოლოდ საშუალებაა და არა

დად ემოციური, პატრიოტული ინსტიქტებით

საბოლოო მიზანი.

მოქმედებდნენ. ობიექტურობის გრძნობამ, სა-

ჩემთვის, როგორც მკვლევარისთვის, რომელიც

ომარი ვითარებების დროს საიდუმლოების შემ-

არკვევს კონფლიქტისა და მედიის ურთიერთო-

ცველი ინფორმაციის დაცვის აუცილებლობამ

ბას

უკიდურესად უკანა პლანზე გადაიწია. მთლი-

აღმოჩნდა გარდამავალი ფაზაც, ანუ პოლიგონი

ანად გამოირიცხა სხვა ქვეყნის პოლიტიკურ

კონფლიქტის ჩასახვიდან მის გაღვივებამდე.

და სამხედრო წრეებზე ზემოქმედება რაიმე

გაჩნდა დამატებითი კითხვაც: მედიას, როგორც

ტიპის ინფორმაციის გავრცელების მეშვეობით.

სოციოლოგიური ქმედებების ერთ-ერთ მუდმივ

არც ინფორმაციის გავრცელების საშუალებით

თანამგზავრს, დაპირისპირების დაწყებამდე თუ

მოპოვებულ

ძალუძს გავლენა იქონიოს პოლიტიკურ, საზო-

უპირატესობაზე

იქნა

აქცენტი

მისი

მიმდინარეობისას,

და

ზოგადჰუმანურ

საინტერესო

გადატანილი და, მით უფრო, არც მოწინააღმდე-

გადოებრივ

განწყობაზე

გის საინფორმაციო საშუალებების მწყობრიდან

და ჩააცხროს საომარი ვნებები? ანდა პირიქით:

გამოყვანა უფიქრია ვინმეს, რადგან იმ პერიოდში

შეუძლია თუ არა მედიას, მინავლებული კონ-

ქართულ მედიას ამის არც გამოცდილება ჰქონდა

ფლიქტის გაღვივება და მისი ესკალაცია?

და არც უნარი. არადა, ინფორმაციულ ომს აქვს

მედიამ სერიოზული როლი შეიძლება შეას-

თავისი მკვეთრად გამოხატული თვისებები. მი-

რულოს კონფლიქტის პროცესებში. ამისათვის

სი ობიექტი არის როგორც მასების, ისე ინდივი-

აუცილებელია

დების ცნობიერება, ინფორმაციული ომი შეიძ-

ხერხებისა და მეთოდების ათვისება. მაგალითად,

ლება მიმდინარეობდეს როგორც ინფორმაციულ

ჟურნალისტის კითხვა - „რას არ ეთანხმებით?“

ქაოსში, ისე სრულ ინფორმაციულ ვაკუუმში,

„რაში არ ემთხვევა თქვენი შეხედულებები?“

ამ ომის წარმოება შესაძლებელია ინფორმაცი-

სამშვიდობო ჟურნალისტიკის პოზიციიდან ასე

ის

-

ჟღერს : „რას ეთანხმებით?“ „რაში ემთხვევა თქვე-

და

ნი შეხედულებები?“ - წმინდა ჟურნალისტური

გავრცელებით

თვალსაზრისით ორივე შეკითხვა ერთი და იგი-

გადაცემის

ნებისმიერი

საშუალებით

ობიექტური

ინფორმაციით

შეგნებული

დეზინფორმაციის

დასრულებული.

დაწყებული

სამშვიდობო

ჟურნალისტიკის

ვე მნიშვნელობისაა, მაგრამ ჟურნალისტი ეხება
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რა საკითხს, რომელსაც ორი დაპირისპირერბუ-

შემუშავებული მოდელის მაგალითზე აკეთებს,

ლი მხარე ჰყავს, ამ ხერხით საკითხი კონფლიქტს

რომლის მიხედვითაც უნდა დაიგეგმოს PR

მიღმა გაჰყავს. პროფესიონალური ჟურნალის-

კამპანია:

ტიკა
შორის

მოითხოვს

მოწინააღმდეგე

არსებული

საკითხის

მხარეებს

ზედმიწევნით

PR-ის ამოცანები უნდა ჩამოყალიბდეს საერთო

ხედვასთან,

საერთო

კონტექსტთან

ღრმად შესწავლას. ჟურნალისტს მუდამ უნდა

შესაბამისობაში, რაც საშუალებას იძლევა, გა-

ახსოვდეს, რომ კონფლიქტი არ მოგვარდება,

ნისაზღვროს მიზნები. ამის შემდეგ უნდა განი-

მანამ სანამ მოწინააღმდეგე მხარეები პრობლემის

საზღვროს სამიზნე აუდიტორია. აუცილებელია,

გადაწყვეტაში მხოლოდ საკუთარი ინტერესებს

განისაზღვროს, როგორი იქნება მთავარი გზავნი-

ეყრდნობიან. ბეჭდური მედია, პოტენციურად,

ლები, რა მიეწოდება სამიზნე აუდიტორიას,

შეიძლება განხილული იქნას კონფლიქტის დარე-

მისი შეხედულებებისა და იმ დეზინფორმაციის

გულირების სამშვიდობო ინსტრუმენტად, და

გათვალისწინებით, რომელიც მას უკვე აქვს.

რაღა თქმა უნდა არა მარტო ბეჭდური მედია.
უმნიშვნელოვანესია
დამოკიდებულება

თავად

ჟურნალისტის

პრობლემასთან.

სამიზნე აუდიტორიის ამერიკული სტრატეგია
ასეთია:

როდესაც

- მიზნების განსაზღვრა.

ჟურნალისტი აცნობიერებს, რომ არსებობს პოზიტიური

ალტერნატივა

და

კონფლიქტური

- ძირითად აუდიტორიაზე ზემოქმედების
პირობები.

სიტუაციის გაშუქებისას სწორედ ამ ალტერნატივის საშუალებით შეიძლება გვერდი აუაროს

-

აუდიტორიის

მიმღებლობის

ხარისხის

განსაზღვრა.

მტრულ მიდგომას საკითხისადმი მისი რე-

- მისი სუსტი წერტილების განსაზღვრა.

პორტაჟი თუ სხვა მასალა გაცილებით უფრო

- ეფექტურობის განსაზღვრა.

საინტერესო იქნება და რაც მთავარია , დადებით

აუდიტორიაზე

მუხტს

შეიტანს

პრობლემის

მშვიდობიანი

ზემოქმედების

შეფასების

ინდიკატორების განსაზღვრა.

მოგვარების საქმეში.

პიერ გრინის მოდელის მიხედვით, მასობრივი

შორეულ 90-იან წლებში საზოგადოებისთვის

ინფორმაციის

საშუალებები

მხოლოდ

PR-

ჯერ კიდევ უცხო იყო PR-ის ცნება, თუმცა,

ის ელემენტების გამოყენებით ინფორმაციის

როგორც ფენომენი, ის ყოველთვის არსებობდა

გადაცემით სასურველ ეფექტს ვერ მიაღწევენ. ამ

კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე. უბრალოდ,

შემთხვევაში აუცილებელია პიროვნებათშორისი

სახელი არ ერქვა. PR-ს იყენებდნენ ყველგან და

კომუნიკაციის სისტემის ამოქმედებაც. ქართულ-

ყოველთვის, მათ შორის, ყველაზე დიდი დოზით

აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტების

საომარი მოქმედებების დროს. მე-20 საუკუნეში

დროს ამგვარ კომუნიკაციას ადგილი არ ჰქონდა,

ომის

და

ყველა ტიპის საკომუნიკაციო როლს მხოლოდ

შორის

მედია იღებდა საკუთარ თავზე, ის საზღვრავდა

დაიმკვიდრა.

მიზანსაც, სამიზნე აუდიტორიასაც და მის სუსტ

ომის

წერტილებსაც, თუმცა, როგორც იკვეთება, ამ

PR-მა

სრულყოფილება

თანამედროვე
ერთ-ერთი

საბრძოლო

საპატიო

განსაკუთრებით

განიცადა

იარაღებს

ადგილი

საინტერესოა

PR-ის

დანიშნულება და ფუნქცია უახლესი საომარი

ყოველივეს აკეთებდა გამოუცდელი ხელით.

დაპირისპირებების დროს, რასაც უკვე მიაქციეს
ყურადღება მეცნიერებმა. გ. პოჩევცოვი თავის

ინფორმაციული ომის ცნება მნიშვნელოვანი
ფაქტორია ისეთი ტიპის

ნაშრომში გვთავაზობს ინფორმაციული ომის

ტერიტორიული პრობლემების მქონე სახე-

დროს ერთგვარი PR-ის ელემენტების ჩართვა-

ლმწიფოსთვის, როგორიც საქართველოა.

გამოყენების პრაქტიკას. ამას ის ბრიტანეთის

საკითხი ღრმად არის შესასწავლი.

PR ინსტიტუტის წევრის პიერ გრინის მიერ
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Средства массовой информации и
конфликты
Резюме
Ключевые слова: Конфликт, Медиа, информационная война, ответственность.
Грузинская Медиа от советского режима совершенно неожиданно и без всякой подготовки
перешла в постсоветском пространстве. Это
был действительно эффект “шоковой терапии с
голыми руками”,после многих лет советской цензуры на свободу выражения. Естественно, это
имело, как положительные, так и отрицательные
последствия.
Грузия имеет положительный опыт веко-вого
сосуществования с людьми разных национальностей. История показало, что этноконфликты в
Грузии имеют серьезные причины, следовательно,
необходимо многосторонне изучить вопрос,
проанализировать и выработать план действий
по урегулированию проблемы. Роль средств массовой информации является наиболее важным в
освещении этнических конфликтов. Невозможно
винить СМИ за отсутствия тем, связанныч с конфликтами, но содержание часто сосредоточено
больше на эмоции и скандал, чем на журналистские
стандарты .
Освещая такого рода темы, следует учитывать,
что проживающие в Грузии этнические меньшинства имеют свои вечные, экзистенциальные
интересы и они должны быть предусмотрены и
защищены. Целесообразно, чтобы тон и риторика
журналистов не были отягащены псевдолиберальным интернационализмом и шовинизмом. При подготовке материала о проблемах
нацменшинств, журналист должен помнить, что
противоположная сторона конфликта - будь то
этнические осетины или абхазы, они являются
гражданами Грузии, недопустимо делить их на -

мы и они. Если в статье речь идёт о возвращении
территорий , то нельзя делать акцент на возвращение
земельного пространства квадратными метрами,
это абсолютно недопустимо, нажим должен быть
сделан на возвращение людей , живущие на эти
територии . Деятельность журналиста всецело
должна быть направлена на предотвращение
конфликта;
Освещение этноконфликта чрезвычайно чувствительный вопрос, поэтому он должен быть
полностью свободен от пропаганды и языка
вражды. Профессиональная компетентность
журналиста отражается в том, что материал
должен быть сбалансирован, основываясь
на неопровержимые факты от нескольких
источников;
В современном мире конфликты, в целом, и, в
частности, национально-политические конфликты
настолько тесно связаны с творческой индустрии
средств массовой информации, что практически
невозможно обсуждать их по-отдельности.
Очень важно определить, кто и что может
противостять интенсивность конфликта - есть
соображение, что чувство ответственности может
в какой-то степени нейтролизовать его .

Sikharulidze Akaki, PhD,
Georgian Technical University

Media and Conflict

Summary
Keywords: The conflict, the media, the
information war, the responsibility.
It must be said that Georgian Media from the
Soviet regime quite unexpectedly and without any
preparation moved into the post- soviet space . It was
indeed the effect of “ shock therapy with bare hands “
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, from many years of Soviet censorship to the freedom
of expression. Naturally, It had as positive as well
negative consequences.
Georgia has a positive experience of centuries
of coexistence with people of different ethnic backgrounds. History reveals that ethno conflicts in Georgia have very serious reasons, therefore, to study the
issue, analyse and work out the plan of action for the
settlement of the problem needs multilateral engagement. The role of the media is the most important in
the coverage of of ethnic conflicts. Can not really
blame the media for the lack of conflict-related topics, the content is often focused more on sensation
and scandal than the journalistic standards are being
observed.
It should be considered that ethnic minorities have
their eternal, existential interests. While coverage
ethno problems, the interests of all national minorities
living in Georgia should be envisaged and protected.
Preferably, the tone and rhetoric of journalists be free
of pseudo-liberal internationalism and chauvinism.
While preparing the material about the problems of

etho, we must remember that the other side of the conflict - be they ethnic Ossetians or Abkhazians, they
are the citizens of our country, it is inadmissible to divide them on – we and they. When the article is about
the return of territories, focusing on the return of the
land space size is absolutely unacceptable, emphasis
should be made on the areas inhabited by the people
back. A journalist’s job is not to encourage the conflict
but prevent it;
Covering the problems of ethno is extremely sensitive issue, so it must be completely free of propaganda and language of hatred. The journalist’s professional competence is reflected in the fact that the
material has to be balanced, evidence-based, credible
and based on a number of sources;
In the modern politicized world the conflicts, in
general, and particularly , ethno-political conflicts are
so closely tied to the creative industry of mass media,
that it’s impossible to discuss them separately.
It is very important to define how should be counteracted conflict intensity – there is an idea that the
sense of responsibility could resist it.
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საკვანძო სიტყვები: უნიატი კათოლიკობა,
კათოლიციზმი, მისია, კათოლიკე მისიონერები.
სტატიაში მიზნად დავისახეთ ქართლ-კახეთის მეფე თეიმურაზ I-ის ევროპული პოლიტიკისა და მისი დესპანის ნიკიფორე ირბახის
ვარშავაში ელჩობის ზოგიერთი საკითხის გარკვევა-დაზუსტება; ჩვენ განვიხილავთ ნ. ირბახის ვიზიტს პოლონეთის მეფე სიგიზმუნდ
III-სთან და ვილნოს წმ. სამების უნიატური
მონასტრის მიტროპოლიტ იოსებ რუტსკისთან,
გავარკვევთ რა საკითხებზე აწარმოებდა ნ. ირბახი მოლაპარაკებას ვარშავაში და როგორი იყო ამ
მისიის შედეგები.
1928 წლის 29 დეკემბერს ნიკიფორე ირბახი
იტალიის ქალაქ ფლორენციიდან ავსტრიის გზით
მიემგზავრება პოლონეთისაკენ. (2,368). ქართველი
დესპანის ვარშავაში დიპლომატიური მისიის
განხილვამდე ყურადღება უნდა გავამახვილოთ
ერთ ფაქტზე: საისტორიო ლიტერატურაში
აღნიშნულია, რომ საქართველოსკენ მომავალ
ირბახს წმ. კონგრეგაცია “დე პროპაგანდა ფიდემ”
თან აახლა ორი თანამგზავრი. ესენი იყვნენ
ბერძნები - ვინმე იაკობი (Giacomo Greco) და
დიაკონი მარმატორი (diacono di Marmatori) (3, 189190). ისინი ახლდნენ ქართველ ელჩს რომიდან
სტამბულამდე (3, 190). საინტერესოა, იყვნენ
თუ არა ეს ბერძენი სასულიერო პირები უნიატი
კათოლიკეები და მეორე, რა მიზნით ახლდნენ

ისინი ნიკიფორე ირბახს? წყაროთა უქონლობის
გამო, ამ კითხვებზე უტყუარი პასუხის გაცემა
ძნელია. პროფ. მ. პაპაშვილის აზრით, იაკობი და
დიაკონი მარმატორი, ალბათ, უნიატი ბერძნები
იყვნენ. აქ მეცნიერი იმ ლოგიკას ემყარება, რომ
წმ. კონგრეგაცია ირბახს ორთოდოქს ბერძნებს
არ აახლებდა იმის გათვალისწინებით, რომ
ქართველ ელჩს ვარშავაში ელოდა ი. რუტსკისთან
მოლაპარაკებები ეკლესიათა უნიის საკითხებზე.
რაც შეეხება მეორე კითხვას, პროფ. მ. პაპაშვილი
ვარაუდობს, რომ იაკობი და მარმატორი, ალბათ,
თარჯიმნის როლსაც ასრულებდნენ და ასევე
ვარშავაში ეკლესიათა უნიის სასარგებლოდ
მუშაობაც უნდა გაეწიათ (4, 20-21).
ძნელია ზუსტად ითქვას, თუ როდის მივიდა
ირბახი ფლორენციიდან პოლონეთში, მაგრამ
შეიძლება ვამტკიცოთ, რომ იგი ვარშავაში 1629
წლის 14 აპრილამდე იმყოფებოდა. ამის არგუმენტად პროფ. მ. პაპაშვილს მოაქვს ფაქტი: ვარშავაში პაპის სამოციქულო ნუნციო ანტონიო,
სელევკიის არქიეპისკოპოსის (Antonio Arcivescovo di Seleucia) ვარშავიდან 1629 წლის 4 აპრილის
წერილით კურიას აუწყებდა, რომ ნიკიფორე
ირბახი აქედან “ჩემით კმაყოფილი გაემგზავრა”-ო
(4, 21).
დაადგა თუ არა ფეხი პოლონეთის მიწას,
ქართველი ელჩი უმალვე დაუკავშირდა სამოციქულო ნუნციოს ვარშავაში. მისი მიღების
პროცედურა ნუნციატურაში არ ყოფილა ძალზე
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თავდაჭერილი. ნიკიფორე ირბახმა, “როგორც კი
შემატყობინა ჩამოსვლის ამბავი, - წერდა ნუნციო
კურიას, - მის წამოსაყვანად ჩემი ჯალაბობიდან
ეტლებით გავაგზავნე რამდენიმე კაცი... მამა ნიკიფორე ჩვენთან (ნუნციატურაში) დავაბინავე
და თავაზიანობითა და სიყვარულით სავსე სტუმართმოყვარეობა არ მოგვიკლია მისთვის. შევახვედრე მის უდიდებულესობას (პოლონეთის
მეფეს სიგიზმუნდ III), თან გავაყოლე პატივსაცემი ხალხი და გავაგზავნე ყველა მთავარ მოხელესთან, ვისთანაც შეხვედრა და საუბარი სურდა”
(4, 21).
როგორც ამ დოკუმენტიდან ჩანს, ნიკიფორე
ირბახის
ვიზიტი
ვარშავაში
წარმატებით
შედგა. სამოციქულო ნუნციომ თავისი როლი
ღირსეულად შეასრულა. მისი ხელშეწყობით
შედგა ირბახის აუდიენცია პოლონეთის მეფე
სიგიზმუნდ III-სთან და ქართველი ელჩის
შეხვედრა “ყველა მთავარ მინისტრთან”. ეტყობა,
პაპის კურიაც ირბახის ვიზიტს ყურადღებით
ადევნებდა თვალს, რადგან ვარშავაში მისი “...
ყოფნისას წმ. კონგრეგაციიდან განუწყვეტლივ
იღებდა წყალობასა და პატივისცემას...” (4, 21).
ძნელია განისაზღვროს, თუ რა საკითხებზე
აწარმოებდა მოლაპარაკებებს ირბახი პოლონეთის მეფესთან და მის მინისტრებთან, ან რა
ეფექტი იქნა მიღწეული ამ შეხვედრებიდან.
უეჭველია, რომ მოლაპარაკებების ძირითადი
თემა, ზემოთ აღნიშნული მიზეზების გამო,
რელიგიური ურთიერთობის, კერძოდ, უნიის
საკითხები იქნებოდა. ცხადია, ამ პრობლემაზე
საბოლოო შეთანხმების მიღწევა მიტროპოლიტ
ი. რუტსკისთან უნდა შემდგარიყო, მაგრამ,
ჩანს, მოვლენების განვითარებამ ვარშავაში
საწინააღმდეგო მიმართულება მიიღო. მ. თარხნიშვილის მიერ წარმოდგენილი მასალები
გვამცნობს, რომ პოლონეთი და იქ მცხოვრები
კათოლიკე-უნიატები
ნიკიფორე
ირბახმა
არცთუ ისე კეთილი მოგონებებით დატოვა.
მ. თარხნიშვილის მიერ მოტანილი წყაროს
თანახმად, 1629 წელს ვარშავიდან პაპის ნუნციო
კურიას ატყობინებდა შემდეგს: “მე მგონია, რომ
არაა საჭირო გაჩუმება იმის შესახებ, რაც ჩემთვის
ამასწინათ გახდა ცნობილი: ამ მამამ (ნიკიფორე
ირბახმა) თავის თავზე ცუდი სახელი დატოვა

ქალაქში, ვინაიდან ამბობენ, რომ მან მისცა
ხელოსნებს წმინდანების რელიკვიები, აგნუს დეი,
მედლები - ყოველივე ეს სხვადასხვა საგნებზე
გაცვალა; ცვლიდა წმინდანთა გამოსახულებებს
და ძვირფას საგნებს სხვა საგნებზე და სურათებზე
- ერთ-ერთი სომხისა და გაქრისტიანებული
ებრაელის დახმარებით; და ფიქრობენ, რომ ისინი
წაიყვანა თან. ისინი წავიდნენ საიდუმლოდ და
დატოვეს დიდი ვალი...” (2, 369). ამ წერილზე
სხვა ხელით მიწერილია: “რომ ის (ნიკიფორე)
ცუდ რამეებს ამბობდა უნიატებზე. სულ არ
უნდოდა მათ შეხვედროდა; მიტროპოლიტმა
(რუტსკიმ) გამოთქვა სინანული, რომ არ მიეცა
შესაძლებლობა მასთან დაედო სამოკავშირეო
შეთანხმება. ის წავიდა” (2, 369).
ყოველივე ზემოთქმულიდან იმ დასკვნის
გამოტანა
შეიძლება, რომ ირბახის ელჩობას
პოლონეთში ჩრდილოვანი მხარეები არ აკლია.
გაკვირვებას იწვევს ის, თუ რა გაუჭირდა
სამოციქულო ნუნციოსაგან პატივდებულ და
მატერიალურად სათანადოდ უზრუნველყოფილ
მაღალი ზნეობის ქართველ ელჩს, რომ მან
წმინდანების რელიკვიები, “Agnus Dei” და წმინდანთა გამოსახულებები ძვირფას ნივთებზე
გადაცვალა. პროფ. მ. პაპაშვილს მიაჩნია, რომ ეს
ირბახს შეჩენილი, ხხენებული ავანტიურისტი
პირების ნამოქმედარია. ნუნციოს არ ეპარება
ეჭვი, რომ ყოველივე ეს “ერთ-ერთი სომხისა და
გაქრისტიანებული ებრაელის დახმარებით” მოხდა. სავარაუდოა, ისინი ვაჭრები ყოფილიყვნენ და
თავიანთი მაქინაციებით ნიკიფორე ირბახი ბნელ
საქმეში გარიეს. ასეა თუ ისე, ამ ფაქტმა ნიკიფორე
ირბახის პიროვნებას ჩრდილი მიაყენა (4, 22-23).
რაც შეეხება მეორე სერიოზულ ბრალდებას,
რომ ნიკიფორე ირბახი “ცუდ რამეებს ამბობდა
უნიატებზე” და ჯიუტად ცდილობდა არ შეხვედროდა “უნიატებს” და მიტროპოლიტ რუტსკის,
ეს უნდა მომდინარეობდეს მისი თანამგზავრი
ბერძენი იაკობისა და დიაკონი მარმატორისაგან.
ძნელია იმის ვარაუდი, თუ რა უნდა ყოფილიყო
მიზეზი იმისა, რომ აღნიშნული პირები ირბახის
საწინააღმდეგოდ “იღვწოდნენ” ვარშავაში. არა
მარტო ჩვენ, არამედ სამოციქულო ნუნციოს,
როცა ზემოხსენებულ წერილს წერდა, ეპარებოდა
ეჭვი იმაში, რომ ირბახი “ცუდ რამეებს ამბობდა
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უნიატებზე”. ის ამას მიაწერდა არა ნიკიფორეს,
არამედ “უფრო მის მსახურებს” (2, 369).
1629 წლის 14 აპრილს დატოვა რა პოლონეთი, ნიკიფორე ირბახმა გზა განაგრძო საქართველოსაკენ (2, 368). იმავე წლის 14 აგვისტოს
ის უკვე გორში იყო (1, 38; 3, 193). აქედან 1629
წლის 22 ოქტომბერს მან წერილი გაუგზავნა
წმ. კონგრეგაციის მდივანს ფრანჩესკო ინგოლის. მასში, ჩვენთვის საინტერესო საკითხთან
დაკავშირებით, ნათქვამია: “თქვენო მაღალღირსებავ! მინდა იცოდეთ, რომ იაკობ ბერძენმა,
რომელიც წმ. კონგრეგაციამ მე მომცა თანამგზავრად, გზაზე, როგორც მოლდავეთში, ასევე კონსტანტინოპოლში, დიდი ტკივილი მომაყენა; იგივე გააკეთა კონსტანტინოპოლში...
დიაკონმა მარმატორიმ; ეპისკოპოსმა მეტიმემ
კონსტანტინოპოლის პატრიარქ კირილესთან
(ცნობილი საეკლესიო და პოლიტიკურ მოღვაწე,
კათოლიკეთა თავგამოდებული მტერი) დამასმინა, თითქოსდა, მე აქ დიდი თურქის (ოსმალეთის სულთნის) წინააღმდეგ ვაწყობ ხრიკებს”
(3, 413-415). წერილის ბოლოს ირბახი სთხოვდა
ფრანჩესკო ინგოლის, რომ წმ. კონგრეგაციას
ჩადენილი საქციელისათვის სასტიკად დაესაჯა
ხსენებული პირები (3, 413; 6, 370). საგულისხმოა
ისიც, რომ “კონსტანტინოპოლში ბერძნებმა (ალბათ, იაკობმა და მარმატორიმ) ნიკიფორეს წაართვეს მადრიდში ესპანეთის მეფის სახელით
ნაჩუქარი ორ ათას დუკატად ღირებული ოქროს
ჯვარი (5, 37).
ასეთია ის ნეგატიური მხარე, რომელიც ახლდა ნიკიფორე ირბახის ელჩობას ვარშავიდან
სტამბულამდე. აქედან გამომდინარე, იმ დასკვნის
გაკეთება შეიძლება, რომ ნიკიფორე ირბახი წინააღმდეგი იყო ვარშავაში იოსებ რუტსკისთან
დაედო ხელშეკრულება ეკლესიათა უნიაზე.
რამდენად შეეფერება ეს სინამდვილეს, ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, წყაროთა უქონლობის
გამო, ძნელია, მაგრამ არაპირდაპირ მასალებზე
დაყრდნობით მას დადებითად უნდა ვუპასუხოთ. ამის არგუმენტად პროფ. მ. პაპაშვილს
მოაქვს შემდეგი ფაქტები:
დასავლეთის
კათოლიკურ
სასულიერო
წრეებსა თუ საქართველოში მოღვაწე თეატინელ მისიონერებს შორის, ვინც კი ირბახს

იცნობდა, ყველა მას ახასიათებდა, როგორც
რომის პაპისადმი ერთგულ პიროვნებას. ფლორენციული ნუნციო ნიკიფორის ქებით არ
იღლება რომის ეკლესიისა და პაპისადმი მისი
“...არაჩვეულებრივი კეთილმსურველობისა და
უდიდესი გულმოდგინების გამო...” (2, 369).
“ასევე პატივისცემით ეპყრობოდა ის კარდინალებს, რომლებსაც მოიხსენიებს თავის წერილებში მთელი შესაძლებელი პატივისცემით,
უწოდებს რა თავის თავს მათ მონას და არ
ივიწყებს წერილის ბოლოს ფორმულას: “ვკოცნი
თქვენს ხელებს” (2, 369). ათი წლის მანძილზე
ნიკიფორე ირბახთან ახლო ურთიერთობაში
მყოფი არქანჯელო ლამბერტი წერდა: “მე ყოველთვის ვამჩნევდი მასში უცვლელ პატივისცემას რომის მღვდელმთავრისადმი”. ასევე
ათ წელზე მეტი ხნის მეგობრობა აკავშირებდა
ნიკიფორე ირბახთან თეატინელ მისიონერს
დონ მარი ჟოზეფ ძამპის, რომელიც თავის
ვრცელ ნაშრომში ნიკიფორე ირბახს ყველგან
თეატინელ მისიონერთა პატივისმცემელ პიროვნებად ასახელებს, კერძოდ, იგი წერდა,
რომ მისი მოკრძალება კათოლიკე მესვეურთა
წინაშე მადლობის გრძნობაზე უფრო მაღალი
იყო. “სათნოება იმდენად ღრმად განმტკიცდა
ნიკიფორეს სულში, რომ ეს მისი ხასიათის
მთავარი არსი იყო”. ის ამას აშკარად გამოხატავდა
თავის გამოთქმებში, ხოლო სხვები აქებდნენ მას
ამის გამო. ასე, მაგალითად, არქიეპისკოპოსი
სალონიკსკი წერდა ვარშავიდან: “ჩამოვიდა აქ
(მამა ნიკიფორე) და განუწყვეტლივ აღნიშნავდა
სიკეთეს და პატივს, რომელიც მას აღმოუჩინეს წმ.
კონგრეგაციაში” (2, 369), მისი პირადი წერილები
სავსეა მადლობის გამომხატველი სიტყვებით.
ის განუწყვეტლივ მადლობას უძღვნის თავის
ქველმოქმედებს მიღებული საჩუქრებისათვის:
“მე მუდამ დავალებული ვიქნები ამის გამო... მე
ამით შეცბუნებული ვარ”. ფლორენციიდან ის
თავის ქველმოქმედს რომში წერდა: “მე შემიძლია
დავაბრუნო ჩემი ვალები მხოლოდ სამუდამო
მადლობით და შევატყობინო მათ შესახებ ჩემს
ბატონ მეფეს”; იგი ევედრება მადლობა უთხრან
ნუნციოს და ჰპირდება სამაგიერო სამსახური
აღმოუჩინოს მისიონერებს თავის სამშობლოში (2,
370).
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ნიკიფორე ირბახმა პირნათლად შეასრულა
ეს დაპირება. მან ბევრი რამ გააკეთა მისიონერებისათვის. მას არ შეშინებია საჯაროდ დაეცვა კათოლიკე პატრები მოწინააღმდეგეთა წინაშე. ირბახმა წაიყვანა თეატინელები გურიასა
და სამეგრელოში. დაბოლოს, ის დაჟინებით და
განუხრელად ხელს უწყობდა უნიის საქმეებს.
ამას ამტკიცებს მისი წერილი წმ. კონგრეგაციის
მდივან ფრანჩესკო ინგოლისადმი (1622-1649).
იგი წერდა: “როგორც ზემოთ ხსენებულ მეფესთან
(თეიმურაზ I-თან), ისე სხვებთან ასეთი მანერით
ვამბობდი, რომ, თუ საჭირო იქნებოდა, საკუთარ
სიცოცხლესაც არ დავზოგავდი, რათა ამ წმიდა
სარწმუნოებას (კათოლიკობას) ჰქონდეს ისეთი
მნიშვნელობა (საქათველოში), რომელიც მას აქვს
იქ (რომში)” (3, 413, 640; 2, 370).
ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე
დავასკვნით:
ნიკიფორე ირბახი ეკლესიათა უნიის მომხრე ქართველი სასულიერო პირია. მისი ბასილიანელობა ანუ უნიატი კათოლიკობა ამ
მიზნის შემადგენელი ნაწილია. ვატიკანის დავალებით მას ეკლესიათა უნიის საკითხებზე
მოლაპარაკებები უნდა გაემართა უნიატური
ეკლესიისათვის მებრძოლ პოლონეთის მეფე
სიგიზმუნდ III-სთან და უნიათ მიტროპოლიტ
იოსებ რუტსკისთან. ეს უკანასკნელი მზად იყო
ეკლესიათა უნიის საკითხზე დაედო შეთანხმება
ნიკიფორე ირბახთან. ძნელია დანამდვილებით
ითქვას, თუ რა ფქტორებმა შეუშალეს ამას ხელი.
შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ აღნიშნული
საქმე ვარშავაში ჩაშალეს ნიკიფორე ირბახის
თანამგზავრებმა – წარმოშობით ბერძენმა იაკობმა და დიაკონმა მარმატორიმ. ამაში შესაძლებელია კონსტანტინოპოლის პატრიარქის
კირილეს ხელიც ერია, რადგან იგი, როგორც
კათოლიკეთა აშკარა მტერი, წინააღმდეგი
იქნებოდა საქართველოში კათოლიკობის გავრცელებისა, ნიკიფორე ირბახი კი სიცოცხლის
ბოლომდე ინარჩუნებდა სიმპათიებს რომის
ეკლესიის მიმართ და აქტიურად უჭერდა მხარს
კათოლიკე მისიონერების საქმიანობას საქართველოში. ეს ყველაზე დიდი არგუმენტია იმის
დასამტკიცებლად, რომ მას სინამდვილეში
სურდა ეკლესიათა უნია.

ნიკიფორე ირბახის ევროპული მისია საქართველოს დასავლური ორიენტაციის პრაქტიკული გამოვლინების ერთ-ერთი ყველაზე
თვალსაჩინო დემონსტრაცია იყო. სამწუხაროდ,
თავის პრობლემაში ჩაფლულმა ევროპამ საქართველოსათვის ვერ მოიცალა და მეფე თეიმურაც
I იძულებული გახდა ქვეყნის გადარჩენის სხვა
გზები ეძებნა.
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მურმან პაპაშვილი, უნიის საკითხი ნიკიფორე
ირბახის დიპლომატიური მოგზაურობის
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არქივებსა და წიგნთსაცავებში, ტ. II (16001628), თბ., 1986.
მარიამ გაბუნია, ნიკიფორე ირბახი და ორი
იბერიის ნათესაობის საკითხი ქართულ-ესპანურ დიპლომატიურ მოლაპარაკებებში
(1626-1627 წწ.), იხ.: „ახალი და
უახლესი
ისტორიის საკითხები“, თსუ გამომც., თბ.,
2014, გვ. 224-233.

მარიამ გაბუნია, დოქტორანტი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ნიკიფორე ირბახის დიპლომატიური მისია
ვარშავაში
რეზიუმე
ნიკიფორე ირბახი ეკლესიათა უნიის მომხრე ქართველი სასულიერო პირია. მისი ბასი-
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ლიანელობა ანუ უნიატი კათოლიკობა ამ
მიზნის შემადგენელი ნაწილია. ვატიკანის დავალებით მას ეკლესიათა უნიის საკითხებზე
მოლაპარაკებები უნდა გაემართა უნიატური
ეკლესიისათვის მებრძოლ პოლონეთის მეფე
სიგიზმუნდ III-სთან და უნიათ მიტროპოლიტ
იოსებ რუტსკისთან. ეს უკანასკნელი მზად იყო
ეკლესიათა უნიის საკითხზე დაედო შეთანხმება
ნიკიფორე ირბახთან. ძნელია დანამდვილებით
ითქვას, თუ რა ფქტორებმა შეუშალეს ამას ხელი.
შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ აღნიშნული
საქმე ვარშავაში ჩაშალეს ნიკიფორე ირბახის
თანამგზავრებმა – წარმოშობით ბერძენმა იაკობმა და დიაკონმა მარმატორიმ. ამაში შესაძლებელია კონსტანტინოპოლის პატრიარქის
კირილეს ხელიც ერია, რადგან იგი, როგორც
კათოლიკეთა აშკარა მტერი, წინააღმდეგი
იქნებოდა საქართველოში კათოლიკობის გავრცელებისა, ნიკიფორე ირბახი კი სიცოცხლის
ბოლომდე ინარჩუნებდა სიმპათიებს რომის
ეკლესიის მიმართ და აქტიურად უჭერდა მხარს
კათოლიკე მისიონერების საქმიანობას საქართველოში. ეს ყველაზე დიდი არგუმენტია იმის
დასამტკიცებლად, რომ მას სინამდვილეში
სურდა ეკლესიათა უნია.
Mariam Gabunia, PHD student,
Georgian Technical University

Nikiphor Irbak’s diplomacy mission in Warsaw
Resume
Key words: Catholican Unia, Catholicism,
Catholic missioners, mission.
The first successful result may be considered adoption of Catholican Unia and foundation of Theatin
Mission. On his part, Nikiphor Irbak had to establish
unia ideas in Georgia. He had to discuss with the King
of Poland – Sigizmund III and Mitropolit I. Rytski.
Above mentioned agreement was interfered by
Irbak’s passenger-travelers Greek Iakob and Diakon
– Marmatori. According to this conception the author
confirms us that Irbak had particular sympathies toward Catholicism and always defended Catholic mis-

sioners in Georgia.
The ambessadors sent by Teimuraz I and led by
Nikipore Irbakhi are being in the centre of researchers’ attention for a long time. Nearly every researcher
declares that the aim of these ambassadors was the
creation of anti Ottoman coalition. To our mind, this
fact contradicts historical sources and even there is no
logical reality. The king Teimuraz aimed to find anti
Iranian and anti Ottoman force in Europe (this interest drove him to Spain royalty. Teimuraz and his partners supposed that Spain had anti Iranian course but
later they found out that the opposition was not strong
enough to create anti Iranian coalition. That’s why Nikipore Irbaki and Spanish guards instead of creating
anti Iranian coalition worked out the plan of anti Ossmalian coalition). Diplomatic relation between KartlKakheti and Spain did not continue any more.

Мариам Габуниа, докторант Государственного
Технического Университета

Дипломатическая миссия Никофора
Ирбаха в Варшаве
Резюме
Ключевые слова: униатское католичество,
католицизм, миссия, католические миссионеры.
Никифор Ирбах как духовное лицо, сторонник
Унии Церквей. Басилианство, т.е. униатское католичество, часть этой цели. По поручению Ватикана он должен был вести переговоры с монархом Польши Сигизмундом III и с униатским
митрополитом Иосифом Рутским. Трудно сказать,
какие факторы помешали этим переговорам. В их
срыве активно участвовал Константинопольский
патриарх Кирилл, как явный противник католицизма он был против распространения католицизма в Грузии, а Никофор Ирбах до последних дней
своей жизни сохранял симпатии к Римской Церкви
и активно поддерживал деятельность католиковмиссионеров в Грузии. Это самый большой
аргумент в пользу того, что он действительно
желал унию Церквей.
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ojaxSi Zaladoba da misi daZleviis samarTlebrivi gzebi
გვასალია თამარი, დოქტორანტი,
კავკასიის უნივერსიტეტი
მარიამ მაჭარაშვილი, დოქტორანტი,
კავკასიის უნივერსიტეტი
/////////////////////////////////////

საკვანძო
სამართალი.

სიტყვები:

ოჯახი,

ძალადობა,

ანაზღაურება შეიძლებოდა სამოქალაქო სამართლის წესით. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით პირი, რომელიც სხვა პირს მართლსაწი-

ოჯახში ძალადობა

ქართული რეალობის

ნააღმდეგო,

განზრახ

ან

გაუფრთხილებელი

ერთ-ერთ უმწვავეს პრობლემას წარმოადგენს.

მოქმედებით მიაყენებს ზიანს, ვალდებულია

დიდი ხნის განმავლობაში ამ ტიპის ძალადობას

აუნაზღაუროს მას ზიანი.1 სამოქალაქო კოდექსი

საზოგადო მნიშვნელობა არ ენიჭებოდა და

განსაზღვრავს

ერთგვარად კერძო, შიდა ურთიერთობის პრობ-

ანაზღაურების

ლემად აღიქმებოდა. ამიტომაც, ადამიანები

ამ

ყოველთვის დაკავშირებულია დაზარალებულის

თემაზე საჯაროდ არ საუბრობდნენ, ძალადობის

ქონებრივი ზიანის მიყენებასთან, მორალური

ფაქტების შესახებ მწირი იყო სამართალდამცავი

ზიანი კი არა. მორალური ზიანი გარკვეულ

ორგანოების ინფორმირებაც. საბოლოო ჯამში კი

სულიერ განცდებთან, ტანჯვასთანაა დაკავში-

ეს გარემოებები ხელს უშლიდნენ პრობლემაზე

რებული და მისი ფულადი ანაზღაურება შეიძლება

სამართლებრივ

რეაგირებას.

მოთხოვნილ იქნეს მხოლოდ კანონით ზუსტად

თუმცა, ადამიანის უფლებათა სტანდარტების

განსაზღვრულ შემთხვევაში, გონივრული და

ზრდამ,

და

სამართლიანი ანაზღაურების სახით. ამასთან

ამაღლებამ

სხეულის დაზიანების ან ჯანმრთელობისათვის

და

კანონმდებლობის

საზოგადოებრივი
ხელი

ეფექტურ

შეუწყო

სრულყოფამ

ცნობიერების

პრობლემის

გამოვლენას.

ამ

ასევე არამატერიალური ზიანის
წესსაც.

მატერიალური

ზინი

ვნების

მიყენების

შემთხვევებში

მიმართულებით სხვადასხვა დონეზე გატარდა

ბულს

შეუძლია

მოითხოვოს

მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რაც რეალურად

არაქონებრივი ზიანისთვისაც.

ხელს უწყობს საზოგადოების წევრებს იყვნენ

პირმა მოახდინოს აღნიშნული უფლების რეალი-

დაცულნი ყველა დონეზე, მათ შორის პირადი და

ზება მან უნდა მიმართოს მისი უფლების და

ოჯახური ურთიერთობის ფარგლებშიც. თუმცა,

ინტერესების დასაცავად სასამართლოს.

ამ ცვლილებებით

2

დაზარალეანაზღაურება

იმისთვის რომ

პრობლემა ბოლომდე არ

მას შემდეგ რა ოჯახში ძალადობის ფაქტებმა

გადაჭრილა. ოჯახში ძალადობის ფაქტებს დღესაც

აქტიური სახე მიიღო და სამართალდამცავმა

აქტიური ხასიათი აქვთ. საზოგადოების წევრთა

ორგანოებმა შეძლეს პრობლემის გამოვლენა,

დაცვის უზრუნველყოფისათვის პირველ რიგში

საქართველოს პარლამენტმა მიიღო სპეციალური

აუცილებელია, საზოგადოებამ იცოდეს როგორ

კანონი რომელიც უშუალოდ არეგულირებდა

უნდა მოაგვაროს პრობლემა სამართლებრივად,

ოჯახიში ძალადობის საკითხს. კონკრეტულად,

რა გარანტიებს უქმნის მათ სახელმწიფო, რათა

კი „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში

იყვნენ დაცულნი ოჯახური ძალადობისაგან.

ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების

პირველ

ეტაპზე,

სანამ

პრობლემას

ვიწ-

შესახებ“

საქართველოს

კანონით

ძალადობა

რო ხასიათი მიეცემოდა საქართველოს კანონ-

განიმარტა

მდებლობით კონკრეტული ნორმები ოჯახში

მიერ მეორის კონსტიტუციური უფლებებისა

ძალადობის აღკვეთის შესახებ არ არსებობდა.

1

მსგავსი

ქმედებებით

გამოწვეული

„ზიანის“

2

როგორც

„ოჯახის

ერთი

იხ. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 992
იხ. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 413
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და

თავისუფლებების

დარღვევა

ფიზიკური,

ან ამ მიმართულებით აქტიურად გამოიყენონ

ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუალური

სამართალდამცავი ორგანოების (პირველ ეტაპზე

ძალადობით ან იძულებით. “ კანონში წარმოდ-

კი საპატრულო პოლიციის) როლი. საქართველოს

გენილია ძალადობის პრევენციის ხერხები, რაც

კანონი, ოჯახური ძალადობის ფაქტზე ოპერატი-

აღიარებულ სტრატეგიებად ითვლება ძალადო-

ული რეაგირებისათვის, მსხვერპლთა დაცვისა

ბის მსხვერპლთა დასაცავად. ის გულისხმობს

და მოძალადისათვის გარკვეული მოქმედებების

თავდაპირველად ოჯახში ძალადობის ფაქტების

შეზღუდვის

მიზეზების შესწავლას, ეფექტური სამართლებ-

ღონისძიების სახით,

რივი მეთოდების დანერგვას ძალადობის გამო-

ორდერებს იყენებს. დამცავი ორდერი არის

სავლენად და აღსაკვეთად, შესაბამისი სტატის-

პირველი

ტიკის წარმოებას, პრევენციული ღონისძიებების

მართლის)

გატარებას იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც

თალწარმოების

მიეკუთვნებიან ოჯახში ძალადობის ჩადენის

რომლითაც, ოჯახური ძალადობის შემთხვევაში,

რისკ-ჯგუფებს ან უკვე აქვთ მსგავსი ძალადობა

განისაზღვრება ძალადობის მსხვერპლთა დაც-

ჩადენილი. მსხვერპლთა და დანარჩენი საზო-

ვის დროებითი ღონისძიებები. შემაკავებელი

გადოებისთვის ინფორმაციის

ორდერი

1

მიწოდება მათი

უზრუნველსაყოფად,

დამცავ და შემაკავებელ

ინსტანციის
მიერ

სასამართლოს

(მოსა-

ადმინისტრაციული

სამარ-

წესით

არის

დროებითი

გამოცემული

პოლიციის

აქტი,

უფლებამოსილი

უფლებების შესახებ. ამ კანონის ერთ-ერთი

თანამდებობის პირის მიერ გამოცემული აქტი,

ძირითადი მიზანი იყო იმ ქმედებების საკანონ-

რომლითაც

მდებლო ნორმით განსაზღვრა, რომლებიც ოჯახში

ძალადობის შემთხვევაში ძალადობის მსხვერ-

ძალადობის სახეს წარმოადგენდა. ოჯახში გან-

პლთა

ხორციელებული ძალადობის შემთხვევაში, შეექ-

მსხვერპლთა დაცვის დროებით ღონისძიებებში

მნა ამ ქმედებათა აღკვეთისა და მსხვერპლთა

იგულისხმება:

სამართლებრივი დაცვის სწრაფი და ეფექტური

მასზე დამოკიდებული პირის დაცვის ზომები,

მექანიზმი, მოეხდინა ძალადობის ლოკალიზება,

მოძალადისაგან

უზრულველყო მოძალადისა და მსხვერპლის

კიდებული პირის გარიდებისა და თავშესაფარში

მყისიერი განცალკევება, ეფექტური პრევენციის

მათი მოთავსების საკითხები, მოძალადისთვის

და

თანასაკუთრებით

რეაბილიტაციის

მექანიზმი.

2

ეს

კანონი

ასევე

დაცვის

განისაზღვრება
დროებითი

მოძალადისაგან
მსხვერპლის,

ოჯახური

ღონისძიებები.
მსხვერპლის,
მასზე

ერთპიროვნულად

დამო-

სარგებ-

აქცენტს აკეთებს თანასწორი და სამართლიანი

ლობის უფლების აკრძალვა, მოძალადისთვის

გარემოს შექმინის აუცილებლობაზე, რათა საზო-

ბავშვისაგან განცალკევების, მასთან შეხვედრისა

გადოების წევრებმა, ყველა დონეზე შეძლონ

და ურთიერთობის რეგულირების საკითხები,

ჰარმონიული

მოძალადის

ურთიერთობის

ჩამოყალიბება,

მშვიდი ოჯახური თანაცხოვრება.

სამსახურთან

მიახლოება
და

სხვა

მსხვერპლთან,
ადგილებთან,

მის
სადაც

საქართველოს კანონმდებლობა ოჯახში ძალა-

მსხვერპლი იმყოფება, სხვა საკითხები, რომლე-

დობის გამოვლენისა და აღკვეთის მიზნით მხო-

ბიც აუცილებელია მსხვერპლის უსაფრთხოები-

ლოდ ამ მექანიზმებით არ შემოიფარგლება. ამ

სათვის.

კუთხით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი

რეაგირება ოჯახში ძალადობაზე შსს სამი-

მექანიზმები,

ნისტროს მასშტაბით საპატრულო პოლიციის

რომლებიც ძირითადად ორინეტირებულნი არი-

დეპარტამენტი და საუბნო სამსახური აქტი-

იხ. საქართველოს კანონი ,,ოჯახში ძალადობის აღკვეთის,
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების
შესახებ“
2
კობა ბოჭორიშვილი, შალვა დემეტრაძე, ლელა ცანავა ,,პრაქტიკული სახელმძღვანელო იურისტებისთვის ოჯახში
ძალადობის საკითხებზე“, 2008წ, გვ.5.
1

ურად არის ჩართული ოჯახში ძალადობის
წინააღმდეგ ბრძოლაში. ოჯახში ძალადობის
შესახებ ფაქტის ცნობის საფუძველზე შემთხვევის ადგილზე გადის შესაბამისი ეკიპაჟი.
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იმ ადგილებში, სადაც არ ვრცელდება საპატ-

თალდამცავი

რულო

საკითხი.

პოლიციის

გამოძახებაზე

სამოქმედო

გადის

უბნის

კვადრატი,

ორგანოების

საზოგადოების

ინფორმირების
სამართლებრივი

ინსპექტორი.

შეგნების ამაღლება, სამართლებრივი დაცვის

ძალადობის ფაქტის დაფიქსირებისას, პოლი-

გარანტიების შესახებ სწორი და ადეკვატური

ციელი უფლებამოსილია, საჭიროების შემთხ-

ინფორმაციის

ვევაში, მსხვერპლის უსაფრთხოების დაცვის

და მოქნის გახდის სახელმწიფოს მცდელობას

და ძალადობის განმეორების თავიდან აცილე-

ებრძოლოს ოჯახში ძალადობის ფაქტებს.

ბის მიზნით გამოსცეს შემაკავებელი ორდერი.
ოჯახში

ძალადობისგან

მოქალაქეთა

თველოს პარლამენტის მიერ 2012 წელს განხორციელებული

ცვლილება

საქართველოს

კრიტერიუმებს შეიცავს (სხეულის განზრახ მძიმე
დაზიანება,

გაუპატიურება,

თავისუფლების

უკანონო აღკვეთა, ცემა ან სხვაგვარი ძალადობა,
რომელმაც გამოიწვია ჯანმრთელობის სერი-

2. საქართველოს კანონი ,,ოჯახში ძალადობის
აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა
დაცვისა და დახმარების შესახებ“
3. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
4. საქართველოს ზოგდი ადმინისტრაციული
კოდექსი
5. ოჯახური ძალადობა ქალებისა და გოგონების
წინააღმდეგ, ინოსენტ დაიჯესტი #6, 2000

ოზული მოშლა ან შრომისუნარიანობის მნიშ-

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასო-

ვნელოვანი დაქვეითება ან დაკარგვა და სხვა
ამგვარი.) ისჯება სისხლის სამართლის წესით და
სიმძიმის მიხედვით მისთვის სხვადასხვა სახის

ციაციის გამოცემა (თარგმანი), თბილისი, 2006
6. პოლიცია

ეს კანონი ვრცელდება. ამ კოდექსით ოჯახში
ძალადობის მსხვერპლად მიჩნეულია ოჯახის
სექსუალური

ძალადობა

რომელიც ოჯახის სხვა წევრის მიმართ ძალადობა
განახორციელა.
ყოველივე

ზემოაღნიშნულიდან

გამომდი-

ოჯახში,

ირმა

7. ოჯახში ძალადობა, კავშირი “საფარი”, 2007წ
8. კობა ბოჭორიშვილი, შალვა დემეტრაძე, ლელა
ცანავა - ,,პრაქტიკული სახელმძღვანელო იურისტებისთვის ოჯახში ძალადობის საკი-

ან

იძულება. ხოლო მოძალადე არის ოჯახის წევრი,

ძალადობა

მესხი, თბილისი, 2008წ.

წევრი, რომელმაც განიცადა ფიზიკური, ფსიქოლოგიური,

და

ალადაშვილი, კობა ბოჭორიშვილი, მარინე

სასჯელია დადგენილი. სისხლის სამართლის
კოდქსი ადგენს იმ პირთა წრეს, ვის მიმართაც

ეფექტურს

1. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი

სისხლის სამართლის კოდექსში. რომლის თანახმადაც, ძალადლობა, თუკი ის კონკრეტულ

მეტად

ლიტერატურა:

დაცვის

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარანტიაა საქარ-

მიწოდება,

თხებზე“, 2008წ

9. https://www.gadfcs.org/familyviolence/
formsoffv.php
10. http://toolkitnb.ca/emain.asp?459

ნარე, უნდა აღვნიშნოთ რომ, დღეს საქართველოს

კანონმდებლობა

მეტანკლებად

თამარ გვასალია, დოქტორანტი,
კავკასიის უნივერსიტეტი
მარიამ მაჭარაშვილი, დოქტორანტი,
კავკასიის უნივერსიტეტი

მოწეს-

რიგებული და სრულყოფილია, რათა დაიცვას
ადამიანები ოჯახში ძალადობის ყოველგვარი
ფაქტებისგან. საკანონმდებლო ბაზა უზრუნ-

ოჯახში ძალადობა და მისი დაძლევის

ველყოფს როგორც ძალადობის მსხვერპლთა

სამართლებრივი გზები

დაცვას, ასევე მოძალადის პასუხისმგებლობასა

რეზიუმე

და რეაბილიტაცას. თუმცა, ამ კუთხით ერთერთ მნიშვნელოვან პრობლემად მაინც რჩება
პრობლემის „ოჯახს გარეთ“ გატენის, სამარ-

ნაშრომში ჩვენ მიმოვიხილეთ ოჯახში ძალადობა როგორც სოციალური და სამართლებრივი
პრობლემა. განვსაზღვრეთ ოჯახში ძალადობის
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წარმოშობის ძირითადი ფაქტორები. სტატიაში
განსაკუთრებული ადგილი დაეთმო ოჯახში
ძალადობის გადაჭრის გზებს. კონკრეტულად
ჩამოყალიბდა როგორც სოციალური, ფსიქოლოგიური მეთოდები, ასევე ხაზი გაესვა იმ
სამართლებრივ მექანიზმებს რომლებიც მოქმედებენ ოჯახში ძალადობის პრობლემის დაძლევის მიზნით. გამოიკვეთა როგორც სამოქა-

One of the main points in the work is to determine the
strategies of problem solving of domestic violence.
We have reviewed, all legal methods which work
against this curial problem in Georgia, outlined the
role of civil and public law against the domestic violence as well as the role of criminal law. In addition,
the most important of all in this article is the analysis
of the changes in Georgian legislation.

ლაქო, ასევე ადმინისტრაციული და სისხლის
სამართლის როლი ამ მიმართულებით. ნაშრომში

Тамар Гвасалиа,
Мариам Мачарашвили

საკმაოდ დიდი ადგილი უჭირავს საკანონმდებლო ცვლილებების ანალიზს, როგორც ოჯახში

Семейное насилие и правовые решение
проблемы

ძალადობის დაძლევის ძირითად მექანიზმს საქართველოში და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლს დანაშაულის აღკვეთის

Резюме

კუთხით.

Ключевые слова: семья, насилия, право
Tamar Gvasalia,
Mariam Macharashvili

Domestic violence and legal methods
against this problem
Summary
Key words: Family, violence, justice
In this article, we have considered one of the acute
problems in the modern sphere of Georgian Law –
domestic violence. We have discussed about the foremost reasons of this problem, social and legal aspects.

В данной работе мы рассмотрели одну из
острых проблем в сфере правовых дел Грузии
– которая касается насилия в семьях. мы так же
сформировали факторы которыми вызванных насилия в семьях и пути их решения. В статье огромное место занимает анализу изменения законодательств, речь идет о положительных сторонах постановления. несения ответственности по
вопросу насилия в семьях и о роле министерства
внутренних дел по предъявлению несения ответственности.
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antisabWoTa qarTuli menSevikuri „cimbiris centri“
გიორგაძე ირაკლი, დოქტორანტი,
თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
/////////////////////////////////////

საკვანძო სიტყვები: საბჭოთა ხელისუფლება,
ციმბირის ცენტრი, ინტელიგენცია, პოლიტ.
სამმართველო, შინსახკომი.

რთული და მტკივნეული მოვლენები ქართველი საზოგადოებისათვის. 1918-1921 წლების საქართველოს მთავრობა და მათი თანამდგომი
პოლიტიკური თუ სამხედრო ძალები გაერიდ-

დასრულდა XX საუკუნის 20-იანი წლების

ნენ საქართველოს, წავიდნენ ემიგრაციაში, ძი-

სისხლიანი პირველი მსოფლიო ომი თავისი

რითადად,

მძიმე შედეგებით. ევროპის ქვეყნები თანდათან

შემოჭრილმა რევოლუციურმა ძალებმა განსაზ-

დაუბრუნდნენ

მშვიდობიან

ღვრეს ქართული პოლიტიკური და სამხედრო

ცხოვრებას. ეს წლები (1914-1918) თავისი საბ-

ემიგრაციის აუცილებლობა. 20-იანი წლების

რძოლო-საომარი

მკაცრმა სინამდვილემ დაქსაქსა და გააბნია ქარ-

შემოქმედებით
მოვლენებით

მტკივნეული

გამოდგა კაცობრიობისათვის და კერძოდ და-

ქართული

მალე, პირველი მსოფლიო ომის წლებშივე,
გულისყური

რუსეთიდან

ეროვნული

მოძრაობის

წინაშე

გამოიკვეთა სრულიად ახალი ემიგრანტული

რუსეთში

მიმართულება, რომელიც საერთო ეროვნულ-

მიმდინარე პოლიტიკურმა და სამხედრო მოვ-

განმათავისუფლებელი მოძრაობის საზღვარგა-

ლენებმა. იქ, რუსეთში, რევოლუციით დაემხო

რეთული ძლიერი ანტისაბჭოური ხანგრძლივი

გაბატონებული რომანოვების დინასტია, შეიქმნა

მოქმედებით ხასიათდება. ვფირობთ ეს არის ერთ-

დროებითი მთავრობა. ის კი, დროებითი მთავ-

ერთი თავისებურება, რომელსაც დაბეჯითებითი

რობა,

კვლევა

შეიცვალა

მიიპყრო

ქვეყნებში.

თველი ემიგრანტები დედამიწის კუთხეებში.

სავლეთ ევროპის სახელმწიფოებისათვის.
ადამიანთა

ევროპის

ოქტომბრის

(1917)

სოცი-

ალისტური რევოლუციის შედეგად. რევოლუ-

ესაჭიროება

საერთო

მოვლენებთან

კავშირში.

ციურმა ტალღამ სანქტ-პეტერბურგიდან რუსეთის

საინტერესო კითხვები ჩნდება მერი ბარბაქა-

განაპირა, შორეულ კუთხეებს მიაღწია. შეიცვალა

ძის ნარკვევის: - ,,ციმბირის ცენტრი”, გადასახლე-

ძალთა თანაფარდობა, შეიცვალა ადამიანთა და-

ბულ ქართველ მენშევიკები”-ს განზოგადებისას.

მოკიდებულება, შეიცვალა სახელმწიფოთა მართვის პოლიტიკური მიმართულება.

ავტორის მიერ შემოთავაზებულია საინტერესო ცნობა, რომ 1936 წელს, შინსახკომის, N00242

ამ დროის საქართველო ჩაბმული აღმოჩნდა

ბრძანებით საერთო არქივიდან განსაკუთრებულ

საერთაშორისო პროცესებში სხვადასხვა ფორმი-

არქივს გადაეცა დასავლეთ ციმბირის შინსახ-

თა და შინაარსით. ქართველები მონაწილეობ-

კომის საიდუმლო პოლიტიკური განყოფილების

დნენ პირველ მსოფლიო ომში, ქართველები

საქმე, სახელწოდებით - ,,ციმბირის ცენტრი”. ის

აქტიურობდნენ რევოლუციურ მოძრაობაში.

გადასახლებაში მყოფი ქართველ მენშევიკების

პირველი მსოფლიო ომის შემდგომ საქარ-

წინააღმდეგ აღიძრა. განსაკუთრებულ არქივში

თველოში დამყარდა დემოკრატიული რესპუბ-

ბრალდებულთა სრული სია გადაგზავნეს. მათს

ლიკებისათვის

სახელმწიფო

შორის ორი ქალბატონი არის წარმოდგენილი

მმართველობა. ქვეყნის ხელისუფლებაში აღ-

– ელისაბედ ნაკაშიძე – ბოლქვაძე და მარიამ

მოჩნდა არც თუ ძლიერი პოლიტიკური ნების

ალექსის ასული კალანდაძე.

აუცილებელი

ადამიანების ჯგუფი, რასაც მოჰყვა შემდგომში
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თავისებურებას წარმოადგენს ქართველ ემიგრანტ ქალთა თავდადებული საქმიანობა.
ცალკე გამოიკვეთა ელისაბედ ბოლქვაძის
მოღვაწეობა-საქმიანობის საგამოძიებო საქმიანობა დასავლეთ ციმბირში ქ. კამნეში, როგორც
იქ ჩამოყალიბებული მენშევიკთა არალეგალური ჯგუფის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. არქივის მასალებში მინიშნებულია, რომ მისი
ხელმძღვანელობით მოქმედებდა საქართველოს
მენშევიკთა კონტრრევოლუციონერთა ცენტრი,
რომელიც აერთიანებდა მენშევიკთა ჯგუფებს
კრასნოიარსკის მხარესა და ურალში. ელისაბედი ეწეოდა მთელს საბჭოთა კავშირში გაბნეული ქართველი მენშევიკების აწერას. იმ
პერიოდისათვის მათი რაოდენობა აღწევდა
12000 კაცს. (ჩვენ ეჭვი გვეპარება ამ ციფრობრივი
მონაცემის სიზუსტეში).
როგორც ჩანს ქ. კამენიდან იგზავნებოდა
ინსტრუქციები და დირექტივები-ტარის, ნარიმის, კოიანოიარის, ბიისკის, ტურინის კოლონიებში. ე. ბოლქვაძე მუდმივად ღებულობდა
წერილებს შორეული ქალაქებიდან – ტომსკიდან, მინუსინსკიდან, კრასნოიარსკიდან, ბოოსკიდან, ალმა-ატიდან, ტურუხანსკიდან, ნოვოსიბირსკიდან. (თუ ვირწმუნებთ არქივის ამ
ცნობას საქმე გვაქვს ვრცელ ორგანიზებულ საქმიანობასთან). გადასახლებულ ქართველ მენშევიკთათვის ჰქონდათ ბიბლიოთეკა 345 წიგნით.
იმ პერიოდისათვის ქ. კამნეში ცხოვროდა 30-მდე
ქართველი მენშევიკი. შინსახკომმა დააპატიმრა ,,ციმბირის ცენტრის” თითქმის ყველა წევრი.
ავტორი გვიზიარებს თავის განწყობას: ,,საქმის მასალებიდან არ ირკვევა ცამეტწლიანი
გადასახლებიდან დაბრუნდა თუ არა სამშობლოში
ელისაბედ ბოლქვაძე-ნაკაშიძე. გაურკვეველია რა
ბედი ეწია ამ ქალბატონს”.
ამრიგად აშკარად გამოიკვეთა XX საუკუნის
30-იან წლებში ქართული ანტისაბჭოთა მოძრაობა, ძიების შედეგად დადგინდა, რომ ,,ციმბირის ცენტრი” ჩამოყალიბდა გადასახლებაში
მყოფი საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული
(მენშევიკური) პარტიის ცენტრალური კომიტეტის წევრების მიერ.

,,ციმბირის ცენტრის” ძირითადი მიზანი იყო,
ეწარმოებინა ქართველ მენშევიკთა იატაკქვეშა
კონტრრევოლუციური, არალეგალური საქმიანობა, აღედგინა კავშირი ყოფილ მენშევიკებს შორის. ასეთი ამოცანა – გადასახლებაში მყოფი ქართველი მენშევიკებისათვის ხორციელდებოდა
ელისაბედ ბოლქვაძის წერილობითი კავშირით
საზღვარგარეთის ბიუროსთან პარიზში. იგი,
ელისაბედ ბოლქვაძე დაკითხვისას ჩვენებაში
აცხადებდა: ,,...გადასახლებაში მყოფი მენშევიკების სულიერ მდგომარეობაზე. საბჭოთა კავშირში არსებულ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ
განვითარებაზე ,,ცენტრალურმა კომიტეტმა მე
დამაკისრა საზღვარგარეთის ბიუროსთან კავშირი და ამ დავალებას ვასრულებ”. (იხ. შსს
არქივის (1), ფ. N6. ტ. ¹2, საარქივო ¹28580. ფ.1).
მსგავსი დაკითხვის ოქმები 13 ტომიან საქმეში
მრავლად არის შემონახული.
როგორც მასალებიდან ჩანს ელისაბედ ბოლქვაძეს გადასახლებაში ყოფნის ვადა 1936 წელს
ეწურებოდა, მაგრამ ხელახალი ბრალდების
საფუძველზე 5 წლით გაუხანგრძლივეს. ამავე
პერიოდში, 1936 წელს შინსახკომმა დააპატიმრა
,,ციმბირის ცენტრის” თითქმის ყველა წევრი.
ამრიგად, ისტორიამ საარქივო დოკუმენტების
სახით შემოგვინახა გასული საუკუნის, XX-ე
საუკუნის პირველი ნახევრის, დაძაბული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოვლენები და მათში
მოღვაწე პიროვნებათა თავგადასავლები:
1. 1921 წლის თებერვალ-მარტში რუსეთსაქართველოს ომი საქართველოსთვის
არახელსაყრელ საერთაშორისო ვითარებაში მიმდინარეობდა.
2. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობამ დასავლეთში ემიგრაციაში წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო
და წავიდა ევროპაში.
3. ემიგრანტული მთავრობა კვლავ გააგრძელებდა ბრძოლას ქვეყნის დამოუკიდებლობისათვის;
4. 1921 წლიდანვე დაიწყო და სხვადასხვა
ფორმით მიმდინარეობდა საქართველოში
ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა;
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5. ქვეყნის, საქართველოს, სხვადასხვა მხარეში აჯანყებების პარალელურად გაძ-

დაპატიმრება-დახვრეტების

შესახებ

საარქივო

მასალებში არსებულ მასალებს.

ლიერდა ახალი ხელისუფლების ბრძოლა
მამაკაცები

მათ მიმართ;

1. გიორგი ქუთათელაძე – პირველი მსროლე-

6. 1921 წელსვე შეიქმნა საქართველოს დროებითი საგანგებო კომისია, რომელსაც და-

ლი

ევალა

სამხედრო

ოლქისა

სარდლის

მოადგილე,

სამხედრო

კორპუსის

მეთაური

ჩრდილოეთ

კონტრრევოლუციური

ძალების

წინააღმდეგობის დათრგუნვა;
7. საგანგებო კომისიამ სასწრაფოდ დაიწყო
ხელისუფლების
მოვლენა,

მეთაური,

ამიერკავკასიის

კავკასიაში – მას 1937 წლის 19 აპრილს ქ. კრას-

გა-

ნოდარში სასწავლო მანევრებისას განუცხადა

გადასახლება,

არმიის სარდალმა, რომ მისი დაპატიმრების

მოწინააღმდეგეთა

დაპატიმრება,

დივიზიის

ორდერი მოუვიდათ.

დახვრეტა, განადგურება;
ეხებოდა

გიორგი დამსახურების აღმნიშვნელი იყო: -

განურჩევლად ყველა სოციალურ ფენას,

,,წითელი დროშის ორდენი; ჯიბის ოქროს საათი

ქალსა თუ კაცს;

და რევორვერი სამახსოვრო ჯილდოები. მაგრამ

8. ანტიეროვნული

რეპრესიები

9. ,,ციმბირის ცენტრი”-ს საგამოძიება საქმე,

დააპატიმრეს, გამოკეტეს მეტეხის ციხეში და

- დასავლეთ ციმბრიში შინსახკომის მიერ

გავიდა წლები – ოჯახმა თითქმის ოცი წლის მერე

1936 წელს აღიძრა გადასახლებაში მყოფი

გაიგო მისი დახვრეტის ამბავი. ის სოღანლუღში

ქართველი მენშევიკების და პოლიტიკური

დახვრიტეს. 1956 წელს კი ცნობილი გახდა -

მოღვაწეების წინააღმდეგ.

,,გიორგი ქუთათელაძე უდანაშაულოდ არის

10. XX-ე საუკუნის 30-იანი წლები სასტიკი,

რეპრესირებული.
2. კასიანე კვერენჩხილაძე – ხე-ტყის საწარმოს

სისხლიანი აღმოჩნდა ქართული საზოგა-

ხელმძღვანელი იყო ბათუმში, დამოუკიდებელი

დოებისათვის.
ქართული ეროვნული მოძრაობის მტკივნე-

საქართველოს გვარდიის – ოფიცერი, 1937 წლის

ული თავისებურება იყო განუკითხაობა მოღვაწე

ზაფხულში ,,სამშობლოს ღალატის” ბრალდებით

მამაკაცთა და ქალბატონთა მიმართ.

დააპატიმრეს და დახვრიტეს.

ლია კერესელიძე საინტერესოდ გადმოგვცემს

3. შალვა კიღურაძე – თბილისის საქალაქო

ნაშრომში - ,,იყო დრო, როდესაც მეტეხი იყო

საბჭოს კომუნალური განყოფილების უფროსი.

საქართველოში,

საქართველოა

1937 წლის 19 ივლისს დააპატიმრეს – ოჯახს

მეტეხში” (რეპრესირებულთა შვილების ნაამ-

მხოლოდ 1942 წელს მოუვიდა ცნობა მისი

ბობიდან).

დახვრეტის თაობაზე.

დადგა

დრო,

საერთო

4. ლევან ღოღობერიძე – იმერეთის ერთ-ერთი

ვითარების შესაბამისად საქართველოშიც გა-

წარჩინებული ოჯახისშვილი 1937 წელს ,,ხალ-

მოჩნდა პოლიტიკურ-სამართლებრივი შეფასე-

ხის მტრისა” და ,,სამშობლოს ღალატის” ბრალ-

ბები - ,,კონტრრევოლუციურ-დივერსიულ-მავ-

დებით დახვრიტეს.

XX

საუკუნის

30-იან

წლებში

5. ალიოშა მასხარაშვილი – ჭიათურის მარ-

ნებლურ-ტერორისტული თუ ტროცკისტული
ჯგუფები”. ამ ბრალდებებით დაიწყო და მიმ-

განეცის

მრეწველი.

1924

წელს

დაიჭირეს,

დინარეობდა გამორჩეულ პირთა დევნა, შევიწ-

ბრალად ქაქუცა ჩოლოყაშვილის აჯანყების ხელ-

როება, გადასახლება, დაპატიმრება, დახვრეტა.

შეწყობა დასდეს. იჯდა ჯერ ,,ჩეკას” დილეგში,

მივაპყრობთ:

მერე ორთაჭალის საგუბერნიო ციხეში, ბოლოს

მამაკაცების

მეტეხში. მასთან ერთად იყვნენ კათოლიკოს-

თავგადასავლებს; 2. ქართველი მანდილოსნების

პატრიარქი ამბროსი ხელაია, მიტროპოლიტი

მრავალთაგან
1.

ქვეყნის

ყურადღებას

სამსახურში

მყოფი
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კალისტრატე ცინცაძე შემდეგში კი ალიოშა

თოთხმეტი დღე იარეს საქონლის გადასაყვანი

ინგლისის შპიონაჟის ბრალდებით დაიჭირეს

ვაგონებით

და 1932 წელს ვოლგისპირეთში, სარატოვში

პახტარალის რაიონში, ყველაზე დაუსახლებელ

გადაასახლეს თავისუფალი წესით.

ადგილას, ოცდაათ გრადუსიან ყინვაში შეასახლეს

ჩაიყვანეს

სამხრეთ

ყაზახეთში

მიწურში. წლების მერე 1999 წლის ნოემბერში
ქალები

გარდაიცვალა 96 წლის ასაკში.

ძალიან მცირე მონათხრობი ამ მამაკაცთა
ოჯახების ქალბატონებზე.
1.

გიორგი

ჩვენს მიერ მოტანილი მასალები მხოლოდ
მცირე ნაწილია XX საუკუნის 40-იანი წლების

ქუთათელაძეს

მეუღლე

ნინო

ურთულესი

მოვლენებისა.

მათ

საფუძვლად

სიამაშვილ-ქუთათელაძე – წერდა - ,,მე, ნინო

დაედო სახელდახელოდ შექმნილი ბრძანებები

სიამაშვილ-ქუთათელაძეს მასახლებენ 8 წლით.

და განკარგულებები. ასეთი იყო პოლიტბიუროს

მივყავართ ეტაპით: ის ჯერ ბაქოში ჩაიყვანეს,

1937 წლის 5 ივლისის დადგენილება. მის

შემდეგში

საფუძველზე 15 აგვისტოს გამოიცა საბჭოთა

ტაშკენტში,

იქიდან

დოლინკის

გამანაწილებენ პუნქტში, ბოლოს აკმოლნსკში;

კავშირის შინაგან საქმეთა კომისრის, ეჟოვის

2. კასიანე კვერენჩხილაძის მეუღლე მარგა-

ოპერატიული ბრძანება N00486, რამაც დიდად

ლიტა მიქავა წაიყვანეს ჩეკისტებმა. 8 წლით

განაპირობა მოვლენების მსვლელობა. საქარ-

გადაასახლეს

თველოს

გამანაწილებელ

ჯერ

მორდოვეთში,

ბანაკში,

შემდეგ

პოტმას
ჩეგეჟაში,

ლაგოდისა და ონეგის ტბებთან ახლოს, მერე

საზოგადოების

ცხოვრებაში,

სადაც

გაჩ-ნდა დახვრეტილ-დაპატიმრებულ მამაკაცთა
ცოლების სიები თავისი თავგადასავლებით.

გადაიყვანეს ყაზახეთში, აკმოლინსკში, სადაც
4 წელი დაჰყო. იგი ძალიან დაუახლოვდა. ოჯ.

ლიტერატურა:

– ანიკო დუმბაძეს, ელენე ვირსალაძეს, ელენე
თათარიშვილს,

ქეთევან

ორახელაშვილს,

ქეთევან ორახელაშვილს. 1945 წელს ჩამოვიდა
საქართველოში;
3. შალვა კიღურაძის მეუღლე – ბარბარე
კიღურაძე (26 წლის) დააპატიმრეს, 5 წლით
გადაასახლეს ჯერ მორდოვის ტემნიკოვსკის,
შემდეგ

ყაზახეთში,

ჯეზყაზგანის

ბანაკებში

მოიხადა. იქ დაუახლოვდა ბუდუ მდივნის რძალს
– თამარ ნასყიდაშვილის, თამარ ბაგრატიონმიწიშვილს (ნიკოლ მიწიშვილის მეუღლე);
4.

ლევან

ღოღობერიძის

მეუღლე

ნუცა

1. დაუშვილი, ა. ,,თბილისი 1937”. თბ. 1997
2. ბაბაი დადიანი, ,,მოგონებათა დღიური”, თბ.
2008
3. ქურხული, ა. ,,. . .და რომ გახსოვდეს”. თბ. 2004
4. ზალდასტანიშვილი ს. ,,საქართველოს 1924
წლის ამბოხება”. თბ. 1989, გვ.44
5. ლაშქარაშვილი

გადაჰყავდათ, პეჩორას მიუყვებოდა ხან გემით,

,,მოგონებები”,

გაზ,

,,რესპუბლიკა”. 1991
6. ლებანიძე შ. ,,მაესტროს დაბრუნება”.
7. გაზ. ,,საქართველოს რესპუბლიკა”, ალეკო
ასლანიშვილი

ხუციშვილი დააპატიმრეს. ის 300 პატიმარ ქალთან
ერთად იმიერპოლარეთის ბანაკიდან ბანაკში

მ.

,,განაჩენს

ხელს

აწერს

სამეული”, 2007, ¹166-172
8. Очерки истории российской внешной разветки,
М. 1999 т. I-IV

ხან – ფეხით. არც ერთი ბანაკი არ იღებდა, რადგან
უფრო ძლიერი მუშახელი სჭირდებოდათ. ბოლოს
ვორკუტაში დაბანაკდნენ. ნუცა ხუციშვილი 1966
წლის 31 ოქტომბერს გარდაიცვალა;
5. ალიოშა მასხარაშვილის მეუღლე – ბაბო
დადიანი 1937 წლის 27 დეკემბერს დააპატიმრეს.

წყაროები:
1. საქართველოს შსს-ს არქივი (II), ფ. №6, ს. №2221, ფ.7
2. იქვე, ფ. №8, ოქმი №110, ფ.34
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3. იქვე, ფ. №6, ს. №2221, ფ.52

ამასთან ქვეყანაში შეიქმნა საპირისპირო ძლი-

4. იქვე, ფ. №6, ს.№21317, ფ.25

ერი

5. იქვე, (I), ფ. №6. ტ. №1, ს.№28580, ფ.1, 134, 139

სახელმწიფო პოლიტ სამმართველო (ГПУ), შინ-

6. იქვე, (I) ფ. №8,ს. №37436, ოქმი №79, ტ.1 ფ.93

სახკომი (НКВД), რომლებიც ფხიზლად ადევ-

7. იქვე, (I), ფ. №8. ს. №37410, ოქმი №50, ტ.1 ფ.67

ნებდნენ თვალს და გასაქანს არ აძლევდნენ

8. იქვე (I) ფ. №8. ს. №3749, ოქმი №49, ტ.2. ფ.38

იწვოდნენ თავისუფლებისაკენ.

ორგანოები:-

საგანგებო

კომისია

(ЧК),

9. იქვე (I) ფ. №8. ს. №37372, ოქმი №12, ტ.1. ფ.82
10. იქვე (II) ფ. №14. აღწ. №103, ს. №3, ფ. 4-6
11. იქვე, (II), ფ. №14, აღწ. №103. ს. №3. ფ. 14-33
Иракли Гиоргадзе
ГРУЗИНСКИЙ АНТИСОВЕТСКИЙ
МЕНШЕВИТСКИЙ
«СИБИРСКИЙ СЕНТР»
ირაკლი გიორგაძე, დოქტორანტი,
თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ანტისაბჭოთა ქართული მენშევიკური
,,ციმბირის ცენტრი“
რეზიუმე
XX-ე საუკუნის 20-იან წლებში სააქართველოში

დამყარებული

სჭოთა

ხელისუფლება

სასწრაფო წესით შეუდგა ქვეყნის გაწმენდას
მენშევიკების, ტროცკისტებისა და სხვა ანტისაბჭოთა გამოვლინებისაგან. საქართველოში არსებულმა სხვადასხვა პოლიტიკურმა პარტიამ
თავისი პროგრამული იდეოლოგია შეიცვალა,
როგორც ეროვნულ-დემოკრატების, ასევე სპეციალისტების ერთ-ერთ ძირითად მიზნად იქცა
საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა, რასაც მოჰყვა ხანგრძლივი და დაუნდობელი
დაპირისპირება, ეს კი ძვირად დაუჯდა ქართულ საზოგადოებას. დაპატიმრებები მიმდინარეობდა რუსეთის მსგავსად-სასულიერო წოდების, მემამულეთა და ბურჯუაზიის კლასის,
ინტელიგენციის,

მოღალატე

სოციალისტბის,

ესერების და სხვათა მიმართ.
ქართული საზოგადოების ნაწილი თავიდანვე

ოპოზიციაში

ჩაუდგა

მმართველ

ძალას

და მთავარ მიზნად ქვეყნის გათავისუფლება
დაისახა, ზოგი იარაღით ხელში ტყე-ტყე იბრძოდა,

ზოგი

დიპლომატიური

ხერხებით.

Резюме

Ключевые слова: идеология, Управление, Народный, Аресты, Комиссия.
В 20-ые годы ХХ века советская власть, которая была основана в Грузии по срочном правиле
начала очистить страну от меньшевиков, троцкистов и антисоветского выявления. Различные политические партии в Грузии изменили свою программную идеологию. Главной целью национальных демократов и специалистов стала борьба за
независимость Грузии, что последовало длинное
и жесткое противоборство, это дорого обходилось
обществу Грузии. Аресты проходили, как и в России – священных, землевладельцев, буржуазного
класса, интеллигенции, предателей социалистов,
эсеров и других.
Часть грузинского общества с самого начала
встала во главе оппозиции перед правящей власти
и её основной целью стала освобождение страны,
некоторые из них боролись с оружием в руках в лесу,
а некоторые – дипломатическим путем. Вместе с
этим, в стране были основаны противоположные
сильные органы: - Чрезвычайная Комиссия (ЧК),
Государственное
Политическое
Управление
(ГПУ), Наро́дный комиссариа́т вну́тренних дел
(НКВД), которые трезво наблюдали и притесняли
тех людей, кто боролся за независимость.
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Anti-Soviet Georgian Menshevik
,,Siberian center “
Resume
Keywords: Anti-Soviet, manifestation, Mensheviks, Commissariat, freedom.
In 20s of XX century the Soviet government established in Georgia began urgency to clean the country of Mensheviks, Trotskyites and other anti-Soviet
manifestation . Different political parties existing in
Georgia had changed its software ideology. As for The
National Democrats also, for Socialists had become
one of the main aims of the struggle for independence

of Georgia, followed by a long and merciless confrontation, this cost it dearly in Georgian public. The arrests took place like Russia - towards clerical rank,
landlords and the bourgeoisie class, intelligentsia, the
traitor Socialists, SRs and Towards others.
From the very beginning The part of Georgian
public was in opposition of ruling power and the main
aims was the liberation of the country, some fought
with weapons in the hands in the forest, some diplomatic ways. Also in country had created the opposite powerful bodies: - Special Commission (ЧК),
the Political (ГПУ), Commissariat of Foreign Affairs
(НКВД). Who watched and did not give chance to
those people who worked for freedom.
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natos ISAF-is misiaSi kavkasiis centraluri saxelmwifos,
saqarTvelos monawileoba–– qveynis usafrTxoebis politikis
garanti
გრიგოლია თენგიზი, პროფესორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კუპრეიშვილი თამარი, დოქტორანტი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
/////////////////////////////////////

საკვანძო სიტყვები: ნატო, ISAF, ტრანსატლანტიკური ალიანსი, ავღანეთი, რეჟიმი, გაერო.
ტრანსატლანტიკური ალიანსი - ნატო უშუალოდ ხელმძღვანელობს საერთაშორისო ძალებს
ავღანეთში, რათა დახმარება გაუწიოს ავღანეთის ხელისუფლებას დაამყაროს მშვიდობა სამოქალაქო ომის შემდგომ აღდგენის პროცესში
მყოფ ქვეყანას. ზოგიერთების აზრით ნატო-ს
აღნიშნული ქმედება აღიქმება, როგორც დახმარებად და სევეინტერვენციად.
ავღანეთის რესპუბლიკა მდებარეობს სამხრეთდასავლეთ აზიაში, სადაც სახელმწიფოებრივი
წყობილება გარდამავალ პერიოდშია, მისი ტერიტორია 6555 ათ. კვ. კმ, მოსახლეობა – 22470
ათასი, დედაქალაქი – ქაბული (2029 ათასი მცხოვრები), სახელმწიფო ენა – დარი (ფარსი – ქაბული
ანუ ქაბულის სპარსული) და პუშტუ (ავღანური),
ფულის ერთეული – ავღანი.
ავღანეთში ცხოვრობს 20-მდე ეროვნების
ხალხი, რომელთა უმრავლესობას ავღანელი
სუნიტები შეადგენენ (9 მილიონი), ცხოვრობენ
აგრეთვე ტაჯიკები, უზბეკები, თურქმენები,
ყირგიზები, ყაზახები, არაბები და სხვები.
ქვეყანაში სახელმწიფო რელიგია ისლამია. ავღანეთი გაეროს წევრია 1946 წლიდან,
საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობა დამყარებული აქვს 1994 წლიდან.
ნატოს ყოფნა ახლო აღმოსავლეთის ისეთ
სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქვეყანაში, როგორიც ავღანეთია 2011 წლის 11 სექტემბერს
ამერიკის შეერთებულ შტატებზე განხორციელებული ტერორისტული აქტის შედეგია.
2001 წლის 11 სექტემბერს ტერორისტული

აქტიდან სულ მოკლე ხანში შეერთებულმა
შტატებმა დაიწყო კონტრტერორისტული ოპერაციის განხორციელება Enduring Freedom,
რითაც გაძევებულ იქნა ქვეყნიდან თალიბების
რეპრესიული რეჟიმი, სულ მალე გამოიკვეთა
საშიშრეობა, რომ ავღანეთის ოპოზიცია და
ავღანეთის უსაფრთხოების ძალები დამოუკიდებლად ვერ განახორციელებდნენ ქვეყანაში
სტაბილიზაციის დამყარებას: აღებულ იქნა
კურსი იქითკენ, რომ შეექმნათ საერთაშორისო
უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალები.
2001 წლის დეკემბერში ბონის კონფერენციაზე ავღანელი ოპოზიციონერები გამოვიდნენ
ინიციატივით, რათა მიეღოთ რეალური დახმარება ავღანეთის რეკონსტრუქციისათვის და
დასავლეთი დახმარებოდა მათ, რომ შექმნილიყო გარდამავალი ავღანური მთავრობა. გაერომ
თავისი მანდატირებული კონცეფციის თანახმად, საერთაშორისო ძალებზე აქცენტირებით
დაამტკიცა ტრანზიციული ავღანური მთავრობა. აღნიშნული ქმედებით მისიას უნდა მოეხდინა ავღანეთში უსაფრთხო გარემოს შექმნა,
ქაბულში მშვიდობიანობისა და უსაფრთხოების
შენარჩუნება და შეექმნა სათანადო პირობები
ავღანეთის რეკონსტურქიციისათვის.
მიღწეულმა შეთანხმებებმა შექმნა სამართლებრივი ბაზა სამმხრივი პარტნიორობისათვის: ავღანეთის ოპოზიციურ მთავრობას, გაეროს
ავღანეთისათვის დახმარების მისიასა (UNAMA)
და საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ
ძალებს შორის (ISAF).
სამხედრო-პოლიტიკური
თვალსაზრისით
ISAF-ის მისია არც ნატოს და არც გაეროს ეკუთვნოდა. იგი დასავლეთის კოალიციას წარ-
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მოადგენდა, რომელსაც ქონდა მისწრაფება
გასულიყო გაეროს უშიშროების საბჭოს უფლებამოსილების ფარგლებში. ISAF-ში მონაწილე
მოხალისე
ქვეყნები:
დიდი
ბრიტანეთი,
თურქეთი, გერმანია და ნიდერლანდები 6-თვიან
როტაციებს ახორციელებდნენ.
2003 წლიდან მისიის წარმოების მანდატი
მთლიანად გადაეცა ნატოს, რომლითაც ISAF-ის
მისაიმ იგნორირება გაუკეთა 6-თვიან ეროვნულ
როტაციებს. ISAF-ის მისია უფლებამოსილი
გახდა აეღო მეურვეობა ძალების მეთაურობაზე,
კორდინაციასა და დაგეგმვაზე. ჩამოყალიბებულ იქნა სარდლობა და მეთაურობა მთლიანად
ავღანეთის ტერიტორიაზე.
ISAF-ის მანდატი თავიდან მოკრძალებული
იყო მისიის მოქმედების არეალი მხოლოდ
ქაბულსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფას
წარმოადგენდა. მხოლოდ 2003 წლის ოქტომბერში გაეროს მანდატმა მას საშუალება მისცა
მთლიანად დაეფარა ავღანეთის ტერიტორია.
თავიდანვე ნატო-ს ISAF-ის როლი ავღანეთში
წარმოადგენდა საერთაშორისო თანამეგობრობის ფართო ჩართულობის ორგანულ ნაწილს.
ISAF-ის მისიის რეალიზაცია ოთხი ეტაპის
საფუძველზე წარიმართა.
პირველი ეტაპი: ჩრდილოეთი – 2003 წლის
დეკემბერში დაიწყო. ჩრდილო-ატლანტური საბჭოს უმაღლესმა მთავარსარდალმა გენერალ ჯეიმს ჯონსმა გასცა ბრძანება ISAF-ის მისიის არეალის გაფართოების შესახებ, რომლის თანახმად
გერმანულმა პროვინციულმა რეკონსტრუქციის
ჯგუფმა (PRT) მეთაურმა საკუთარ თავზე აიღო
კუნლუზის პროვინციაში. იგი 2003 წლის 31
დეკემბერს დაექვემდებარა ISAF-ის სარდლობას.
2004 წლის 1 ოქტომბერს დასრულდა ISAFის ავღანეთში ექსპანსიის პირველი ეტაპი,
მისიამ ქვეყანას ჩრდილეოთით 9 პროვინციის
უსაფრთხოება აიღო პასუხისმგებლობაში.
ISAF-ის მეორე ეტაპი - დასავლეთი, 2005
წლის თებერვლიდან ნატომ გააკეთა განაცხადი,
რომ მისი მისია გაფართოვდებოდა ავღანეთის
დასავლეთით. პროცესების რეალიზება 2006

წლის მაისის ბოლოს დაიწყო მაგდის პროვინციის
ქალაქ ქალა-ე-ნიუში. იგი გახლდათ ISAF-ის
დასავლეთით ექსპანსიის ბოლო წერტილი.
ISAF-ის მესამე ეტაპი – სამხრეთით გაფართოების გეგმა დაისახა ნატოს ბრიუსელის
შტაბ-ბინაში წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა
მინისტრების შეხვედრაზე წარმოდგენილ გეგმაში. აღნიშნული პროექტის განხორციელება
დაიწყო 2006 წლის 31 ივლისს. მისი მეთაურობა
გადმოიბარა აშშ-მა, კიდევ უფრო გაფართოვდა
მოქმედების არეალი და კონტროლის ქვეშ აიყვანა
შემდეგი პროვინციები: ლაიკუნდი, ჰელმანდლი,
კანდაჰარი, ნიმროზი, ურეზგანი და ზაბული.
სამხედროების რიცხვმა 10 000-დან 20 ათასს
მიაღწია.
მეოთხე ეტაპი - აღმოსავლეთით, ასევე,
მთლიანად ჩაიბარა კონტროლი ავღანეთზე 2006
წლის ოქტომბერში ISAF-მა, რითაც დაასრულა
გაფართოების ბოლო ეტაპი.
მისიის მიზანს შეადგენდა და შეადგენს ISAFის მიერ ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკის
მხარდაჭერა, ავღანეთის ეროვნული უსაფრთხოების ძალების ქმედით უნარიანობის გაზრდა და
მათი გამოყენება სახელმწიფო მმართველობასა
და სოციალ-ეკონომიკური განვითარებისათვის,
რათა მოხდეს უსაფრთხო გარემოს ჩამოყალიბება.
ISAF-ის ძალები აწარმოებენ უსაფრთხოებისა
და სტაბილურობის ოპერაციებს ავღანეთის
ეროვნული უსართხოების ძალებთან ერთად
ავღანეთის ტერიტორიაზე და არიან ჩაბმულნი
ავღანეთის ეროვნული არმიის ფორმირებაში,
წვრთნასა და შეიარაღებაში.
ISAF-ის მისიის კომპეტენციაში შედის ავღანეთის რეკონსტრუქცია და განვითარება,
მმართველობითი ინსტიტუტების ჩამოყალიბება და განმტკიცება, კორუფციის შემცირება,
ავღანური დამოუკიდებელი ანტი-კორუფციული ტრიბუნალის ჩამოყალიბება, მსხვილი
კრიმინალის მოწინააღმდეგე ძალების შექმნა,
პილოტური საფინანსო პროგრამებით უზრუნველყოფა, სუბ-ეროვნული მმართველობის განვითარება, პროვინციებში განვითარების სამუშაო ჯგუფების შექმნა, ავღანეთის სოფლის
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მეურნეობის სექტორის აღდგენა,
ავღანეთის
კანონის უზენაესობის განვითარება, ავღანეთის
რეინტეგრაციის ხელშეწყობა, ავღანეთის ნარკობიზნესის წინააღმდეგ ბრძოლა.
ავღანეთის ISAF-ის მისიაში მონაწილეობას
იღებს 50 ქვეყნის სამხედრო კონტიგენტი, რომელთაგანაც საქართველო ერთ სულ მოსახლეზე
ყველაზე დიდი კონტრიბუტორია პარტნიორ
ქვეყნებს შორის ავსტრალიის შემდეგ. ნატოს
ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ
რასმუსენმა რამდნეჯერმე დადებითად შეაფასა
საქართველოს ესოდენ მაღალი მხარდაჭერა
აღნიშნული მისიისათვის და მადლობა გადაუხადა მათ წვლილის გაზრდისათვის. დღეისათვის, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაზრდილი მისია იმყოფება ავღანეთში,
ქართული კონტიგენტები იმყოფება დასავლეთის წამყვანი ქვეყნების სარდლობის ქვეშ,
ქართული საჯარისო ნაწილები ძირითადად განლაგებულნი არიან ქაბულსა და ჰელმანდლის
პროვინციებში.
ISAF ავღანეთის ტერიტორიაზე იმყოფება
დემოკრატიულად არჩეული მთავრობის სურვილის საფუძველზე. მისიას ავღანეთში ყოფნა
და მანდატი უზრუნველყოფილია გაერო-ს
უსაფრთხოების საბჭოს №1386 რეზოლუციის
შესაბამისად,
მშვიდობის
უზრუნველყოფის
მანდატით, ქარტიის VII თავის თანახმად.
უნდა აღინიშნოს ის გარემოებაც, რომ ISAF-ის
ოპერაციამ პრობლემებიც წარმოაჩინა. ზოგიერთი ქვეყნის მთავრობა უარს აცხადებს რეგიონებიდან საჯარისო ნაწილების სახიფათო რეგიონში
გადაყვანაზე. საქართველო ISAF-ის ოპერაციებში მონაწილეობით იძენს საჭირო სამხედროპოლიტიკურ გამოცდილებას.
უელსის სამიტს ნატო-საქართველოს ურთიერთობებში მნიშვნელოვანი საფეხური უწოდა
ალიანსის ახლად არჩეულმა გენერალურმა
მდივანმა. იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ძალაში რჩება ბუქარესტის სამიტის
გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად, საქართველო, შესაბამისი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, ნატო-ს წევრი გახდება,

ვინაიდან საქართველომ შთამბეჭდავი პროგრესი განიცადა ბოლო წლების განმავლობაში.
2014 წლის ბოლოს ISAF-ის ძალების მიერ
ავღანეთის დატოვება არ ნიშნავს ნატოს მისიის
დასრულებას, მომავალში თანამშრომლობა ნატოსა და ავღანეთს შორის გაგრძელდება გრძელვადიანი პარტნიორობის ფარგლებში.

ლიტერატურა:
1. Kemp R. Counterinsurgency in Easter Afganistan
2004-2008: A civilian Perspective, 2014
2. Progress in Afganistan Bucharest Summit, 2008
3. https://www.gov.uk/government/publications/
wales-summit-declaration-on-afghanistan/walessummit-declaration-on-afghanistan
4. https://www.gov.uk/government/publications/our5-priorities-for-the-nato-summit-wales-2014/our5-priorities-for-the-nato-summit-wales-2014
5. http://bonapartistsblog.wordpress.com/2013/10/15/
isaf-%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%
9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98
%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%
83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90
%E1%83%A0%E1%83%97%E

თენგიზ გრიგოლია, პროფესორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
თამარ კუპრეიშვილი, დოქტორანტი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ნატოს ISAF-ის მისიაში კავკასიის ცენტრალური
სახელმწიფოს, საქართველოს მონაწილეობა ქვეყნის უსაფრთხოების პოლიტიკის გარანტი
რეზიუმე
2001 წლის დეკემბერში ბონის კონფერენციაზე
ავღანელი ოპოზიციონერები გამოვიდნენ ინიციატივით, რათა მიეღოთ რეალური დახმარება
ავღანეთის რეკონსტრუქციისათვის და დასავლეთი დახმარებოდა მათ, რომ შექმნილიყო
გარდამავალი ავღანური მთავრობა. გაერომ დაამტკიცა ტრანზიციული ავღანური მთავრობა. ამ
ხელშეკრულებამ საფუძველი დაუდო სამმხრივ
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პარტნიორობას: ავღანეთის ოპოზიციურ მთავრობას, გაეროს ავღანეთისათვის დახმარების
მისიასა (UNAMA) და საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ძალებს შორის (ISAF).
2014 წლის ბოლოს ISAF-ის ძალების მიერ
ავღანეთის დატოვება არ ნიშნავს ნატოს მისიის
დასრულებას, თანამშრომლობა ნატოსა და
ავღანეთს შორის გრძელდება გრძელვადიანი
პარტნიორობის ფარგლებში.
ნატოს ყოფნა ახლო აღმოსავლეთის ისეთ
სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქვეყანაში, როგორიც ავღანეთია 2011 წლის 11 სექტემბრის
ამერიკის შეერთებულ შტატებზე განხორციელებული ტერორისტული აქტის შედეგია.
ISAF-ის პროგრამის შემდეგ თუ როგორი იქნება ნატო-საქართველოს ურთიერთობა ბუნდოვანია. ნატოში საქართველოს გაწევრიანება მითი

НАТО в этой стране, сотрудничество между
НАТО и Афганистаном продолжается в пределах
долгосрочного партнерства.
Пребывание НАТО в такой стратегически
важной стране Ближнего Востока, как Афганистан,
это результат осуществления теракта 11 сентября
2001 года в США.
Tengiz Grigolia, professor,
Georgian Technical Univesity
Tamar Kupreishvili, PhD student,
Georgian Technical Univesity

The central state of Caucasus, Georgia’s
participate in the NATO›s ISAF mission – The
Security Policy Guarantee of the state
Summary
Key words: NATO, ISAF, the transatlantic alliance, Afghanistan, the mode, the United Nations.

იქნება თუ რეალობა ამას მომავალი გვიჩვენებს.
Тенгиз Григолия, профессор,
Грузинский технический университет
Тамар Купреишвили, докторант,
Грузинский технический университет

Участие в миссии ISAF по NATO
центрального государство Кавказа, Грузии это гарант безопасности политики страны
Резюме
Ключевые слова: НАТО, ИСАФ, трансатлантический альянс, Афганистан, режим, Организация Объединенных Наций.
В конце 2001 года на бонской конферении
афганские оппозиционеры выступили с инициативой, чтобы получить помощь для реконструкции Афганистана и чтоб Запад помог
им в деле создания переходящего афганского
правительства. ООН утвердил транзиционное
афганское правительство. Этот договор положил
основу трехстороннему сотрудничеству: между
оппозиционным правительством Афганистана,
миссией ООН помощи Афганистана.
(UNAMA) и силами поддержки международной безопасности(ISAF).
Уход сил ISAF из Афганистана в конце 2014
года вовсе не означает прекращения миссии

ISAF was created in accordance with the Bonn
Conference in December 2001. Afghan opposition
leaders attending the conference began the process of
reconstructing their country by setting up a new government structure, namely the Afghan Transitional
Authority. The concept of a UN-mandated international force to assist the newly established Afghan
Transitional Authority was also launched at this occasion to create a secure environment in and around
Kabul and support the reconstruction of Afghanistan.
These agreements paved the way for the creation
of a three-way partnership between the Afghan Transitional Authority, the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) and ISAF.
This new leadership overcame the problem of a
continual search to find new nations to lead the mission
and the difficulties of setting up a new headquarters every six months in a complex environment. A continuing
NATO headquarters also enables small countries, less
likely to take over leadership responsibility, to play a
strong role within a multinational headquarters.
Wales Summit was called as an important step in
NATO-Georgia’s relations by the newly elected Secretary General of NATO.
ISAF force’s leaving by the end of 2014 does not
mean, that NATO’s mission will be completed, in
the near future NATO and Afghanistan will continue
long-term partnership.
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gansasjeli pirovnebis fsiqologiuri aspeqtebi
მეტრეველი ლია, ასოცირებული პროფესორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
/////////////////////////////////////

საკვანძო სიტყვები: დანაშაული, ფსიქოლოგია,
კაცობრიობა, ადამიანი.
„კარგად შეისწავლე წესები,
რათა იცოდე, როგორ დაარღვიო ისინი“

დალაი ლამა
ყველაფერი ჯერ კიდევ დიდი ხნის წინ დაიწყო.

პირველი

დანაშაული

კაცობრიობის

ისტორიაში ადამისა და ევას შეცოდება იყო.
ადამმა ვერ გააცნობიერა თავისუფლების აზრი
და ამპარტავნებაში ჩავარდა. ყოველივე ამის
შემდეგ მან მონანიების ნაცვლად დანაშაულის

და თავისებურებები, ყველაზე კარგად ზუსად
მის მიერ განხორციელებულ ქცევით აქტივობაში
გამოიხატება.
პიროვნების აქტივობის ასახსნელად ფართოდაა გავრცელებული, ქცევის ახსნის კაუზალური
მოდელი. ადამიანის ქცევას ყოველთვის იწვევს
გარკვეული ფაქტორები. მოგეხსენებათ ქცევა
და მიზეზი ერთმანეთთან მიზეზ-შედეგობრივ
კავშირში იმყოფება, ქცევის მაპროვოცირებელი
ფაქტორები იყოფა ორ ჯგუფად:
1. ბიოლოგიური ფაქტორები. კერძოდ, გენეტიკა (მაგრამ მარტო წვრთნა რას იზამს...)
2. სოციალური ფაქტორები.

სხვაზე გადაბრალება არჩია და საბოლოოდ,
შესაბამისი სასჯელი − ანუ სამოთხიდან განდევნა
დაიმსახურა. დანაშაულს დანაშაული დაემატა,
ცოდვას ცოდვა და ცოდვილი დედ-მამის შვილმა
საკუთარი ძმა სიცოცხლეს გამოასალმა.
ცხოვრების ეს შეუცნობელი კანონზომიერება
კაცობრიობის განვითარების ყველა ეტაპს თან
სდევს, ადამიანის გაცნობიერებული ქმედება
ყოველთვის იმართება სუბიექტის ფსიქოლოგიური

თავისებურებებით,

დანაშაული

საფ-

რთხეს უქმნის ადამიანურობის არსს. საგანგაშო
მდგომარეობაა ამ მხრივ მოზარდებში. განსაკუთრებით დანაშაული ხდება ადგილის დამკვიდრების მიზნით, მოზარდი ცდილობს მოირგოს „კარგი ბიჭის“ იმიჯი. ყურადღების მიღმა
არ უნდა დაგვრჩეს ბავშვობაში გადატანილი
ტრავმა, რომელიც აყალიბებს ადამიანის არაჯანსაღ ფსიქიკას.
ისმის
ადამიანი

კითხვა,

რატომ

ხება

ექსტრაორდინალურ

კარგავს თავის მართვის უნარს და

დანაშაული?
სიტუაციაში
ნებით თუ

უნებლიედ დამნაშავეს უბიძგებს დანაშაულის
ჩადენისკენ. ადამიანის ქცევა რთული მოვლენაა.
პიროვნების ფსიქოლოგიური მახასიათებლები

თანამედროვე კვლევებმა გვაჩვენა, რომ საყურადღებოა, მესამე ფაქტორი „ფსიქიკა“, ანუ
ადამიანის ქცევას განაპირობებს ბიო-ფსიქოსოციალური

ფაქტორები,

ამ

სამფაქტორიანი

მოდელის მიხედვით, პიროვნებას უყალიბდება
ინდივიდუალური ფსიქიკა, რომელიც შემდგომ
უშუალოდ პასუხისმგებელია ქცევითი აქტივობის
განხორციელება.
დამნაშავის პიროვნება ყოველთვის მაღალ
საზოგადოებრივი ინტერესის ქვეშ იყო, არიის
და იქნება. ეს მრავალი ფაქტორითაა განპირობებული.

ადამიანს

ყოველთვის

აინტერესებს

ვინაა პირი, ვინც მისი სამართლებრივი სიკეთე
დააზიანა. დამნაშავის პიროვნება საინტერესო
თავად სასამართლო ორგანოებისათვის. დამნაშავის პიროვნების შესახებ სხვადასხვა თეორიების ჩამოყალიბება ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეებში დაიწყო და დროის სვლასთან ერთად
მოსაზრებები ამ საკითხთან დაკავშირებით უფრო
დაიხვეწა. ამ დროისათვის კრიმინოლოგებთან
ერთად

ფსიქოლოგებიც

ცდილობენ

ახსნან

დამნაშავის პიროვნება, რა იწვეს დამნაშავის
პიროვნების ჩამოყალიბებას? როგორც ზემოთ
აღვნიშნეთ,
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ხედავს,

ზოგი

გარემოში.

სოციალურ

მაგრამ

ცალკე

და

ეკონომიკურ

აღებულმა

ერთმა

ადამიანის
მისი

ფსიქოლოგიური

მსოფლმხედველობა,

თავისებურებანი,
დამოკიდებულება

ფაქტორმა შეიძლება არც გამოიწვიოს პირის

გარკვეული სინამდვილისადმი, სხვა ხალხისად-

დამნაშავეობა. ასეთ შემთხვევაში კომპლექსურად

მი და, საერთოდ, მთლიანად საზოგადოები-

უნდა იქნეს გაანალიზებული ყოველი საკითხი,

სადმი. ცნობილია, რომ დანაშაულებანი, სამწუ-

თითოეული ადამიანის ყოველი მხარე, ფაქტია,

ხაროდ, მრავალფეროვანია და განსხვავდებიან

რომ ყველა დანაშაული ზიანის მომტანი და

ერთმანეთისაგან

საცთუნებელია, რომელშიც გაბმის მიზეზი ხან

ნიშნები შეიძლება შევაერთოთ განსაზღვრული

ცხადი და აშკარაა, ხან კი უცნობი და გაუგებარია,

საქმეის

რადგან

ჯგუფად:

ადამიანის

ქვეცნობიერ

ფსიქიკაშია

სახით

ნიშან-თვისებით.
და

განვალაგოთ

ყველა
ისინი

ეს
სამ

მიჩქმალული, ის კი უდავოა, რომ დანაშაულის

1. ნიშან-თვისებები, რომლებიც ახასიათებენ

საბოლოო რეზულტატი საშინელებაა, იგი მო-

დანაშაულის ობიექტს, ე. ი. რომლებიც

იცავს ადამიანის სულსა და სხეულსაც, საფრთხეს

იწვევენ დანაშაულს;

უქმნის ადამიანურობას ჰუმანურობის არსს.

2. ნიშან-თვისებები, რომლებიც ახასიათებს

სისხლის სამართლის კოდექსის მე-7 მუხლის

დანაშაულის ობიექტურ მხარეს, ე. ი.

თანახმად, დანაშაული განისაზღვრება, როგორც

ჩადენილი ქმედებანი;

მართლსაწინააღმდეგო და ბრალეული ქმედება/

3. დანაშაულის სუბიექტის დამახასიათე-

უკუქმედება, არსებული განსაზღვრებიდან გა-

ბელი ნიშნები ე. ი. ვინ ჩადის დანაშაულს.

მომდინარე დანაშაული განისაზვრება, როგორც

დანაშაულის მიზეზების მეცნიერულ შეს-

ქმედება, რომელიც ეწინააღმდეგება არა ვიწრო

წავლას დასაბამი მიეცა მხოლოდ VIII-IX სა-

გაგებით დადგენილ ნორმებს, არამედ უშუალოდ

უკუნეების

საზოგადოებაში

იხილავდნენ ჯერ კიდევ ანტიკური ეპოქის

დამკვიდრებული

კულტუ-

რულ ღირებულებებსაც და შესაბამისად ერთი

მიჯნაზე,

მაგრამ

ამ

პრობლემას

იურისტები და ფილოსოფოსები.

აქტივობის ჩადენისთვის საქმის სუბიექტის წარ-

მეტად საინტერესოა პლატონისა და არის-

დგინება ბარლი ანუ მოსამართლის მიერ პირის

ტოტელეს აზრები დანაშაულის მიზეზების შე-

ინდივიდუალური სამართლებრივი გაკიცხვა მის

სახებ. პლატონი დანაშაულის მიზეზის დამნა-

მიერ ჩადენილი მართლსაწინააღმდეგო ქმედე-

შავის პიროვნებაში ხედავს, ხოლო არისტოტელე

ბის გამო.

კი სუბიექტურ მიზეზების გვერდით ცნობს

როდესაც ვსაუბრობთ დანაშაულზე, როგორც

დანაშაულის

ობიექტურ

მიზეზებსაც.

ასეთი

მომხდარ ფაქტზე წინა პლანზე გამოდის მხო-

მიზეზებად მიიჩნევს უწესრიგობას, მექრთამე-

ლოდ ობიექტური ნიშანი, ობიექტური მხა-

ობას და სიღარიბეს. დანაშაული მისგან გა-

რისა და უპირველეს ყოვლისა მომზადდეს შე-

მოწვეული სასჯელი, დასჯის სამართლიანობა

დგები. თუმცა დანაშაული როდი წარმოადგენს

ეს საკითხები არასოდეს კარგავდა და ალბათ არც

გაყინულ სტატისტიკურ მოვლენას, არამედ, ეს

დაკარგავს აქტუალურობას. რატომ? იმიტომ, რომ

არის პროცესი, რომელიც ვითარდება დროსა და

არ ვიცით მათი ჩადენის ზუსტი მიზეზები და არც

სივრცეში.

ის, თუ როგორ ვითარებაში განხორციელდა იგი.

ადამიანის მიერ გაცნობიერებული ქმედება,

ლიტერატურა:

რაც აინტერესებს კანონმდებელს ყოველთვის
იმართება

სუბიექტის

ფსიქოლოგიური

თვი-

1. თეზელიშვილი

სებებით, მისი ნებისყოფა, მოწმდება მის ცნობიერებაში ამა თუ იმ ხარისხით.

სოლომონ,

ფსიქოლოგიის

ენციკლოპედია, თბ., 2001;
2. ნადარეიშვილი ვახტანგ, დაძაბულობის თე-

ამ დროს საჭიროა გავითვალისწინოთ, თვით
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თბ., 2008;

Психологические аспекты одсудимого

3. http://www.ireporter.
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ლია მეტრეველი, ასოცირებული პროფესორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

განსასჯელი პიროვნების ფსიქოლოგიური
ასპექტები

Личность виновного – совокупность негативных, социально значимых индивидуальнотипологических качеств, которые обуславливают
его виновное поведение, личностные качества
должны рассматриваться систематически, иерархически, структурированно. Фактором, представленным системой виновного поведения
личности, является уровень его десоциализации
по отношению к личностным психологическим
особенностям виновного и деформированности
ценностной ориентации.

რეზიუმე

Lia Metreveli, associate professor,
Georgian Technical University

დამნაშავის პიროვნება - ინდივიდის ნეგატიური სოციალურად მნიშვნელოვანი ინდივიდუალურ-ტიპოლოგიური
თობლიობაა,

რომელიც

თვისებების

ერ-

განაპირობებს

მის

The accused person’s psychological aspects
Summary
Keywords: Crime, psychology, mankind, human

დანაშაულებრივ ქცევას, პიროვნების თვისებები
უნდა

იყოს

განხილული

სისტემატიურად,

იერარქიულად, სტრუქტურირებულად. პიროვნების

დანაშაულებრივი

ქცევის

სისტემით

წარმოდგენილ ფაქტორებს წარმოადგენს მისი
დესოციალიზაციის დონე დამნაშავის პიროვნების ფსიქოლოგიურ თავისებურებებთან და
ფასეულობით-საორიენტაციო
ლობასთან.

დეფორმირებუ-

The guilty person – It is the unit of the individual
negative socially significant individual-typological
features, which leads its criminal behavior, traits of
the person should be reviewed regularly, hierarchically, structured. The Individual criminal behavior of
the system factors in the psychological characteristics
of the personality of the offender desocialization level
and value-orientation of the deformation.
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მოისწრაფიშვილი მზია, ასოცირებული პროფესორი
ბარბაქაძე მაია, ასოცირებული პროფესორი
უროტაძე თორნიკე, ბაკალავრი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
/////////////////////////////////////

საკვანძო სიტყვები: ეკოლოგია, ტრანსპორტი,
გამონაბოლქვები, მავნე მინარევები.

ადამიანთა ჯანმრთელობის გაუარესებით. ამ
მოვლენის შესწავლის შემდეგ, პირველი იურიდიული

დოკუმენტი,

რომელიც

ზღუდავდა

შესავალი

გამონაბოლქვ აირებში მავნე კომპონენტების

XX საუკუნის შუა ხანებიდან ცივილიზებული

კონცენტრაციას, გამოსცეს 1959 წელს აშშ-ში. 1969

სამყარო დადგა ეკოლოგიური კარტასტროფის

წლიდან კი მსგავსი, აირში მავნე კომპონენტების

საშიშროების

კონცენტრაციის შემზღუდველი კანონი გამოიცა

წინაშე.

შექმნილმა

რეალობამ

ადამიანები დააფიქრა თავის ნამოქმედარზე -

ევროპის მრავალ ქვეყანაშიც.
მოთხოვნილმა

დაირღვა ბიოლოგიური წონასწორობა სისტემაში

კანონებმა

ავტომობილების

ადამიანი-ბუნება! დედამიწის გარემომცველ

მწარმოებლები აიძულა შეეტანათ ცვლილებები

სტრატოსფეროში გაჩნდა ოზონის ხვრელები,

და გაეუმჯობესებინათ ავტომობილის ძრავის

წარმოიშვა გაურკვეველი ეტიოლოგიის დაავა-

კონსტრუქცია,

დებები.

-

ტოქსიკური კომპონენტების შემცველობა 70%-

მყინვარების დნობამ, მომატებულმა ტემპერა-

მდე შეამცირა, თუმცა ავტომობილები დღემდე

ტურამ, უხვმა ნალექებმა გამოიწვია დედამიწაზე

ინარჩუნებენ

ტექტონიკური ძვრები, ცვლილებები დაეტყო

გარემოს დაბინძურების საქმეში.

-

დაიწყო

გლობალური

დათბობა

რამაც

გამონაბოლქვ

ერთ-ერთ

მოწინავე

აირებში

ადგილს

ფლორას და ფაუნას...
II. ძირითადი ნაწილი

ადამიანები მიხვდნენ, რომ ბუნების ბიო-

მსოფლიო სატრანსპორტო სისტემა მოიცავს

ლოგიური წონასწორობისთვის საჭიროა ბრძოლა

სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო ტრანსპორტის

სუფთა ჰაერისა და წყლის შესანარჩუნებლად.
აღნიშნული პრობლემა საერთაშორისო არე-

სხვადასხვა სახეობებს. ისინი განკუთვნილია

ნაზე პირველად 1969 წელს გაახმიანა გაერთი-

მგზავრთა გადასაყვანად და ტვირთზიდვის-

ანებული ერების ფორუმზე უ ტანმა, როგორც

თვის. ტრანსპორტი ერთმანეთთან აკავშირებს

კაცობრიობის

ადამიანის

ერთ-ერთი

უმნიშვნელოვანესი

საქმიანობის

ყველა

სფეროს

და

პრობლემა, ცნობილი მოხსენებით „ადამიანი და

ტრანსპორტის გარეშე დღევანდელი ცივილი-

გარემო“.

ზაცია წარმოუდგენელია.

XX საუკუნეში გამოჩნდა ატმოსფეროს და-

მგზავრთა გადაყვანების მიხედვით საავტო-

ბინძურების ახალი წყარო - თბური ძრავები.

მობილო ტრანსპორტის წილი შეადგენს 80%,

მსოფლიოს გამალებულმა ავტომობილიზაციამ

ხოლო სატვირთო გადაზიდვების წილი 8%.

მკვეთრად შეცვალა მსხვილი და სამრეწველო

ადგილობრივ

ქალაქების, აგრეთვე მჭიდროდ დასახლებუ-

ტრანსპორტი უკონკურენტოა. მისი უპირატე-

ლი პუნქტების ჰაერის შემადგენლობა მავნე

სობებია: მაღალი მობილობა, დიდი სისწრაფე,

კომპონენტების შემცველობით. პირველი სა-

მანევრირების კარგი შესაძლებლობა და ა.შ.

განგაშო

დღეისათვის მსოფლიო საავტომობილო გზების

მავნე

სიგნალი
ზემოქმედების

გამონაბოლქვი
შესახებ

აირების

გამოვლინდა

კალიფორნიის შტატში ჭვარტლის სახით და

გადაყვანებში

საერთო სიგრძე 24 მლნ. კმ-ია,
ყველა სახეობის გზის 70% .
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ავტომობილების წარმოება დაიწყო XIX სა-

ვიდრე

აშშ-ში.

ავტოტრანსპორტის

უკუნის მიწურულს და მისი განვითარება დიდი

კონცენტრაციის

სისწრაფით გაგრძელდა. გაიზარდა სიჩქარე-

დონემ კრიტიკულს მიაღწია. ტოკიოს ცენტრში

ები, დაიხვეწა მანევრირების შესაძლებლობები,

მომუშავე ქუჩის მომწესრიგებლები მუშაობენ

გადიდდა სიმძლავრეები, გამრავალფეროვნდა

ჟანგბადის ნიღბებით, იცვლებიან ყოველ 2 საათ-

საავტომობილო პარკი.

ში და გადიან რეაბილიტაციას სპეციალურ

2010 წელს კომპანია Wards Auto-ს მიერ
ჩატარებული

კვლევებით

დადგინდა,

რაოდენობამ (მსუბუქი და სხვადასხვა კლასის
სატვირთო

ავტომობილები

და

ავტობუსები)

შეადგინა 1,015 მილიარდი ერთეული. ავტომობილების

საერთო

რაოდენობის

შეფარდება

დედამიწაზე მცხოვრებ ადამიანების საერთო
რაოდენობასთან, ანუ ავტომობილების სიმჭიდროვის ინდექსი შეადგენს 1:6,8. ავტომობილების
ყველაზე მეტი მფლობელი აშშ-ია - 1:1,3, რაც
იმას ნიშნავს, რომ ავტომობილი ყავს თითქმის
ყველა მოქალაქეს. შემდეგ მოდის იტალია - 1:1,45,
ინგლისი, საფრანგეთი, იაპონის - თითოეულში
დაახლოებით 1:1,7. ჩინეთში ეს მაჩვენებელი
1:17,2-ია, ხოლო ინდოეთში - 1:56,4.
აქედან გამომდინარე, საავტომობილო პარკი გარემოს დაბინძურების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა. საშუალოდ, მსოფლიოში 1
კმ2-ზე მოდის 10 ავტომობილი, მაშინ, როცა განვითარებული ქვეყნების ქალაქებში ეს მაჩვენებელი
1500-3000-ია

და

ყოველწლიურად

იზრდება,

რაც ძალიან მავნე გავლენას ახდენს ქალაქის
ეკოლოგიურ მაჩვენებლებზე, განსაკუთრებით

ჰაერის

დაბინძურების

საკნებში, რომლებიც მარაგდება ჟანგბადით.

რომ

დარეგისტრირებული ავტომობილების საერთო

გამო

ასეთი

ავტომობილები და მრეწველობა საშინელი
ტემპით აბინძურებს ჰაერს, მდინარეებს, მთელ
გარემოს, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ და ვსაქმიანობთ. ტრანსპორტით გამოწვეული ეკოლოგიური პრობლემები შეიძლება დავყოთ სამ ძირითად ჯგუფად: ლოკალურ, რეგიონალურ და
გლობალურ ფაქტორებად.
ლოკალურ გავლენას მიეკუთვნება: გავლენა
ადამიანების ჯანმრთელობაზე; გავლენა ჰიგიენურ პირობებზე - საგზაო მოძრაობით გამოწვეული ვიბრაცია და ხმაური; გზისა და სატრანსპორტო

საშუალებების

კონსტრუქციული

მასალების რღვევა ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვების გოგირდისა და აზოტის ნაერთების
ზემოქმედებით;
რეგიონალური ფაქტორებია: ნიადაგის დაბინძურება გოგირდისა და აზოტის ნაერთებით;
ჰაერის გაჯერება აზოტით; ტროპოსფერული
ოზონის კონცენტრაციის ზრდა, რასაც მავნე გავლენა აქვს მცენარეებზე; გოგირდისა და აზოტის
ნაერთების

ზემოქმედებით

კონსტრუქციული

მასალების რღვევა. გლობალური ფაქტორებს

მონა-

მიეკუთვნება: სათბურის ეფექტი, რომელიც გა-

60%

მოწვეულია ნახშირორჟანგის (CO2), მეთანის

მოდის ყველა სახეობის ტრანსპორტზე, 17% -

(CH4), ოზონის(O3), ფრეონის (CFC) და ა.შ. ზე-

მრეწველობაზე, ენერგეტიკაზე - 14%, დანარჩენი

მოქმედებით; სტრატოსფერული ოზონის შრის

9% - შენობათა და სხვა ობიექტების გათბობასა და

განლევა, რაც გამოწვეულია ფრეონისა და აზო-

ნარჩენების გადამუშავებაზე.

ტის ოქსიდის (N2O) მოქმედებით. ეკოლოგების

ატმოსფეროზე.
ცემებით,

აშშ-ს

სტატისტიკური

ატმოსფეროს

დაბინძურების

მსოფლიოს მრავალ მსხვილ ქალაქში მწვავედ

გათვლებით, გლობალურ ფაქტორებს ექნება

დგას ქალაქის ტრანსპორტის პრობლემა - „პიკის“

ხანგრძლივი მიმდინარეობა და გაგრძელდება

საათებში ქუჩებში მოძრაობა დიდ სირთულეებს

მაშინაც კი, როცა გამომწვევი მიზეზები იქნება

და ნერვების გამოცდას უკავშირდება. იაპონიაში

აღმოფხვრილი.

ტერიტორიის

სიმცირის

გამო

ფართობის

ტრანსპორტის ყველა სახეობებიდან გარემოს

ერთეულზე მოდის 5-ჯერ მეტი ავტომობილი,

ყველაზე მეტად აბინძურებს საავტომობილო
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ტრანსპორტი. მისი ექსპლუატაციისას გარემოზე

ნაკლები დიამეტრით) კი ჰაერის მასებთან ერთად

უარყოფითად მოქმედი ფაქტორებიდან განსა-

გადაადგილდებიან დიდ მანძილზე. ნახშირჟან-

კუთრებით აღსანიშნავია:

გის მოქმედება მცენარეებზე ნაკლებ სახიფათოა,

1. ჰაერისა და გარემოს დაბინძურება გამონაბოლქვებით;

მაგრამ დიდ საშიშროებას წარმოადგენს გოგირდის ორჟანგი, აზოტმჟავა, ტყვია და მისი მინაერ-

2. ხმაური და ვიბრაცია;

თები, ფოტოქიმიური რეაქციების პროდუქტები

3. გამოყოფილი სითბო (ენერგიის კარგვა).

და ეთილენი. მცენარეებში აკუმულირების შემ-

4. ამ მავნე ფაქტორების გასაუვნებელყოფად

დეგ ისინი სახიფათონი ხდებიან ადამიანებისა

მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა:

და ცხოველებისთვის.

იქმნება ახალი კონსტრუქციის ფილტრები,

კარბურატორული ძრავების გამონაბოლქვებ-

საწვავი ტყვიის ნაკლები შემცველობით, ტრან-

ში არსებული ტყვიის გავრცელება ატმოსფეროში

სპორტის ალტერნატიული სახეობები.

დამოკიდებულია რიგ ფაქტორებზე, როგორი-

ეკოლოგიური თვალსაზრისით, ადამიანებზე

ცაა: გამონაბოლქვის წყარო, გზის მიმდებარე

მოქმედი ფაქტორებიდან, უპირობოდ, პირველი

რელიეფი,

მეტეოროლოგიური

ადგილი უჭირავს ჰაერის დაბინძურებას, რად-

სხვა. ტყვიის შემცველობა გზის პირას მდებარე

განაც ჰაერი არის ორგანიზმისთვის უწყვეტი

მცენარეებში დამოკიდებულია მათ დაშორებაზე

საჭიროების პროდუქტი. ჰაერის დაბინძურების

გამონაბოლქვების წყაროდან და გრაფიკულად

ძირითადი მიზეზი საწვავის არასრული და

ჰიპერბოლური

არათანაბარი წვითაა განპირობებული: საწვავის

გრაფიკი 1).

მრუდით

პირობები

გამოისახება

და

(იხ.

მხოლოდ 15% იხარჯება ავტომობილის გადაადგილებაზე, ხოლო დანარჩენი 85% ჰაერში
იბნევა! გარდა ამისა, ავტომობილის წვის კამერა
ახდენს

მავნე

ნივთიერებების

სინთეზს

და

გამოტყორცნის ატმოსფეროში. უწყინარი აზოტიც
კი, ჰაერიდან წვის კამერაში მოხვედრის შემდეგ,
გარდაიქმნება აზოტის მავნე ჟანგებად.
შიგაწვის ძრავას გამონაბოლქვ აირებში 170
მავნე კომპონენტია, რომელთაგან 160 - ძრავაში
არასრული წვის შედეგად წარმოქმნილი ნახშირწყალბადების ნაირგვარობაა. გარდა ამისა,
გამონაბოლქვებში

მავნე

ნივთიერებების

გრაფ. 1.

მათი გზის პირიდან დაშორების მიხედვით

არ-

სებობას განაპირობებს საწვავის გვარობა და
მისი წვის პირობები. მავნე კომპონენტებს მიეკუთვნება ტყვიისა და ჭვარტლის შემცველი
მყარი გამონატყორცნები, რომელთა ზედაპირზეც
ადსორბცირდება ციკლური ნახშირწყალბადები
(ზოგიერთი მათგანი ატარებს კანცეროგენულ
თვისებებს).
გარემოში გამოტყორცნისას, 1 მმ-ზე მეტი
დიამეტრის მქონე მყარი გამონაბოლქვები ილექება ემისიის ცენტრის სიახლოვეს ნიადაგსა
და მცენარეებზე, წვრილი ფრაქციები (1მმ-ზე

ტყვიის შემცველობა მცენარეებში

80-90 კმ/სთ სიჩქარით მოძრაობისას ავტომობილი საშუალოდ იმდენივე ჟანგბადს გარდაქმნის

ნახშირორჟანგად,

რამდენსაც

300-

350 ადამიანი. ერთი ავტომობილის წლიური
გამონაბოლქვი შეიცავს 800 კგ ნახშირჟანგებს,
40 კგ აზოტმჟავას და 200 კგ-ზე მეტ სხვადასხვა
ნახშირწყალბადებს.

მათგან

განსაკუთრებით

საშიშია ნახშირჟანგი. მაღალი ტოქსიკურობის
გამო, მისი დასაშვები კონცენტრაცია ატმოსფერულ ჰაერში არ უნდა აღემატებოდეს 1 მგ/მ3.
ცნობილია ადამიანების ტრაგიკული დაღუპვის
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შემთხვევები, რომლებიც მანქანის ძრავას ამუ-

ლიც წვის პროცესში ჯერ წარმოქმნის SO2, ხოლო

შავებდნენ გარაჟში დაკეტილი კარებით. სტარ-

შემდგომი დაჟანგვით SO3 .

ტერის ჩართვიდან ერთადგილიან გარაჟში CO-ს

ავტომობილების დიდი უმრავლესობა საწვა-

სასიკვდილო კონცენტრაცია აღწევს 2-3 წუთის

ვად მოიხმარს ბენზინს. დიზელის ძრავებში

შემდეგ!

მიმდინარე

ეთილირებული ბენზინის წვისას მანქანის

წვის

პროცესი

განსხვავებულია

კარბურატორულ ძრავებში მიმდინარე ანალო-

ძრავა გამოტყორცნის ტყვიას, რომელიც გარდა

გიური

პროცესისგან,

რაც

განპირობებულია

გარემოსი, აკუმულირდება ადამიანის ძვლებშიც.

ძრავას განსხვავებული კონსტრუქციით და მუშა-

მაგისტრალებისა და მიმდებარე ტერიტორიების

ობის სხვა პირობებით (ცხრ. 1).

დაბინძურების დონე დამოკიდებულია ავტო-

ცხრილი 1

მობილთა მოძრაობის ინტენსივობაზე, ქუჩის
სიგანესა

და

რელიეფზე,

სიჩქარეზე,

კომპონენტების რაოდენობა, (გრ)

მოძრავი შემადგენლობის ნაკადში სატვირთო

საწვავის სახეობა

ავტომობილების
და

სხვა

და

ქარის

1 კგ საწვავის წვისას გამოყოფილი ტოკსიკური

ავტობუსების

ფაქტორებზე.

თუ

კომპონენტი

წილზე

ნახშირჟანგის

ტერიტორიაზე

(CO)

კონცენტრაცია

ავტომაგისტრალიდან

ნახშირჟანგი

465,59

20,81

აზოტმჟავა

15,84

18,01

ნახშირწყალბადები

13,28

4,16

გოგირდმჟავას

1,86

7,80

ალდეჰიდები

0,93

0,78

ჭვარტლი

1

5

ტყვია

0,5

---

სულ

509

51,56

ღია
30-40

მეტრზე მცირდება 3-ჯერ და აღწევს ნორმას.
ავტომობილების

გამონაბოლქვების

გაძნელებულია ვიწრო ქუჩებში, შესაბამისად,
ქალაქის მცხოვრებლები ინტენსიურად განიცდიან დაბინძურებული ჰაერიდან მავნე გავლენას.
აღსანიშნავია, რომ ნახშრწყალბადები ატმოსფეროში ხვდება არა მარტო მანქანის მუშაობის
ამერიკელი მკვლევარების მიერ დადგენილია,
რომ

ლოს-ანჟელესში

დღე-ღამეში

ამ

გზით

ორთქლდება 350 ტ ბენზინი. ბენზინგასამართ
სადგურზე მხოლოდ 300 გრ დაღვრილი ბენზინი
აბინძურებს 200 ათას მ3 ჰაერს.
საწვავის შემადგენლობა არსებით გავლენას
ახდენს ძრავას კვამლიანობაზე.
როგორც

კვლევები

აჩვენებენ,

დიზელის

საწვავის ხარისხი უმნიშვნელო გავლენას ახდენს
ჭვარტლისა და აზოტის ჟანგების წარმოქმნაზე.
ძრავას უქმი სვლისას და არასრული დატვირთვით მუშაობისას, უწვადი ნახშირწყალბადების და ალდეჰიდების გამოყოფაზე არსებით
გავლენას ახდენს საწვავის აალების პროცესის
მიმდინარეობა. დიზელის საწვავის ყველაზე
არასასურველი კომპონენტია გოგირდი, რომე-

CO

ანჰიდრიდი

გაფანტვა

პროცესში, არამედ ბენზინის ბაკში ჩასხმისასაც.

დიზელის
საწვავი

სატრანსპორტო

მოძრაობის ინტენსივობა შეადგენს 500 ავტ/
სთ,

ბენზინი

დაჭირხნულ აირზე მომუშავე ძრავას ტოქსიკურობა მნიშვნელოვნად ნაკლებია ბენზინზე მომუშავე ძრავას ტოქსიკურობასთან შედარებით, რაც მიიღწევა საწვავის სრული წვის
შესაძლებლობით. აორთქლებული დაჭირხნული
აირი ადამიანზე არ ახდენს მომწამვლელ გავლენას, მაგრამ მისი შემცველობა ჰაერში იწვევს
ჟანგბადით გაღარიბებას და დიდი კონცენტრაციის შემთხვევაში - მოგუდვას. აირებს არ
აქვთ სუნი, ამიტომ მათი შემჩნევისთვის ახდენენ
ოდორიზაციას - სპეციფიკური სუნის მინიჭებას.
გარდა ამისა, აირების ოქტანური რიცხვი
აღემატება ბენზინის ოქტანურ რიცხვს (დაახლოებით 100 ერთეულით), რაც უზრუნველყოფს
ძრავის მუშაობას ყველა რეჟიმში, პრაქტიკულად,
დეტონაციის გარეშე.
ატმოსფეროს დაბინძურების ხარისხი ტოქსიკური
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არა მხოლოდ მათ კონცენტრაციაზე ნამუშევარ

მძიმე ხმაურის რეჟიმს და იწვევს შეშფოთებას.

აირებში, არამედ მათი გამოყოფის ინტენსივობა-

ძლიერი ხმაურის მუდმივი მოქმედება უარ-

ზეც. ავტომობილის მიერ ნამუშევარი აირების

ყოფით გავლენას ახდენს არა მარტო ადამიანის

რაოდენობა და შემადგენლობა მჭიდრო კავშირშია

სმენაზე, არამედ იწვევს მთელ რიგ გადახრებს:

ძრავას მუშაობის რეჟიმთან. მაგალითად, CO-ს

ნერვულ გამოფიტვას, ვეგეტატიურ ნევროზს,

კონცენტრაცია

მნიშ-

თავის ტკივილს, დაღლილობას, ენდოკრინული

აირების

და გულ-სისხლძარღვთა სისტემების მოშლას,

საერთო რაოდენობა არ არის დიდი და პირიქით

შრომის მწარმოებლობის შემცირებას და ა.შ.

- ძრავას სრული დატვირთვით მუშაობისას

ავსტრიელი მკვლევარების მიერ დადგენილია,

CO-ს კონცენტრაცია უმნიშვნელოა, მაგრამ მისი

რომ

ჯამური ოდენობა რამდენჯერმე აღემატება ამ

ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობას 8-12 წ

კომპონენტის გამოყოფას უქმე სვლისას.

ზღვრებში.

ვნელოვანია,

ძრავას
მაგრამ

უქმე

სვლისას

გამონაბოლქვი

ხმაური

დიდ

ქალაქებში

ამცირების

შესაბამისად, ძრავას მიერ ჰაერში გამოტყორ-

ქალაქის ხმაურისგან ადამიანების დასაცავად

ცნილი ტოქსიკური ნივთიერებების რაოდენობა

აუცილებელია მისი ინტენსივობის და სპექ-

დამოკიდებულია არა მარტო ამ კომპონენტების

ტრალური შემადგენლობის დადგენა, მოქმედე-

კონცენტრაციაზე,

გადამუშავებული

ბის ხანგრძლივობის გათვალისწინება და სხვა

აირების რაოდენობაზეც, რაც თავის მხრივ და-

პარამეტრები. ჰიგიენური ნორმირებისას და-

მოკიდებულია ძრავას ლილვის ბრუნვით სიხ-

საშვებად მიიჩნევა ხმაურის ის დონე, რომლის

შირესა და მის დატვირთვაზე. დატვირთვის

ხანგრძლივი ზემოქმედება არ იწვევს ადამიანის

გავლენა მნიშვნელოვანია კარბურატორულ ძრა-

ორგანიზმის ხმაურზე მგრძნობიარე ორგანოების

ვებში და უმნიშვნელოა დიზელის ძრავებისთვის.

ფიზიოლოგიურ ცვლილებებს. გარე ხმაურის

არამედ

საავტომობილო ტრანსპორტი ქალაქის ხმა-

მახასიათებლად

მიღებულია

ბგერის

დონე,

ურის ერთ-ერთი ძირითადი წყაროა. ქალაქების

რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს მსუბუქი

მაგისტრალურ

მოძრაობის

ავტომობილებისა და ავტობუსებისთვის 85-92

ინტენსივობა საათში საშუალოდ 2-3 ათასი

დბ, ავტობუსში მგზავრთა განყოფილებაში - 75

სატრანსპორტო ერთეულია, აღინიშნება ხმაურის

დბ, მოტოციკლეტისთვის - 80-85 დბ.

ქუჩებში,

სადაც

უდიდესი დონე 90-95 დბ.

გარეთ

ქალაქის ქუჩის ხმაურის დონეს განაპირობებს

ურის

თუ

დახურულ

დასაშვები

ნაგებობებში

ნორმების

ხმა-

კონტროლით

სატრანსპორტო საშუალებათა გვარობა, მოძრა-

შესაძლებელია ადამიანთა ჯანმრთელობის და

ობის ინტენსივობა, სიჩქარე, სავალი ნაწილის

შრომიუნარიანობის შესანარჩუნება.

დაფარვის სახეობა და მდგომარეობა და სხვა

ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილის გამო, ჩვე-

ფაქტორები. სამრეწველო ქალაქების ქუჩებში

ულებრივ ავტომობილებს გამოუჩნდა კონკუ-

დიდია სატვირთო მანქანების პროცენტული

რენტი

წილი, რომლებიც ხასიათდებიან ხმაურის მაღა-

რომელიც აღიძვრება ორგვარი ძრავით - ელექ-

ლი დონით. მაგისტრალის სავალ ნაწილში არსე-

ტრულით და შიგაწვის ძრავით. მათ აქვთ მაღლი

ბული ხმაური (დათვლილია და შეადგენს 78 – 77

მქკ და სვლის დიდი მარაგი. არიან ბევრად

დბ) ვრცელდება მის მიმდებარე საცხოვრებელ

ეკოლოგიურები ჩვეულებრივ ავტომობილებთან

ბინებშიც, სადაც, გაღებული ფანჯრების დროს,

შედარებით.

ხმაურის დონე მაგისტრალის ხმაურის დონეზე
10-15 დბ-ით ნაკლებია.

ჰიბრიდული

ავტომობილის

სახით,

უნდა აღინიშნოს, რომ რკინიგზის ტრანსპორტი მიეკუთვნება ტრანსპორტის ეკოლოგიურ

ბოლო დროს ქუჩის ხმაურის დონემ მოიმატა

სახეობას, რადგანაც იგი ძირითადად მოიხმარს

10-15 დბ-ით, რაც ქალაქის ტერიტორიაზე ქმნის

ელექტრო ენერგიას. რკინიგზის ტრანსპორტის
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შემთხვევაში, ძირითადი მიმართულება გარე-

და ატმოსფეროში გამოსროლილი ნამუშევარი

მოს დაბინძურების თავიდან აცილებაში არის

აირებით, რაც იწვევს კლიმატის ცვლილებას და

წარმოებული პროდუქციის ტრანსპორტირების

ჰაერის დაბინძურებას.

რაციონალური
შერჩევა

და

ტექნოლოგიური
გარემოს

დაცვის

პროცესების
საშუალებათა

გამოყენება.

საჰაერო ტრანსპორტის პირდაპირი მოქმედების შედეგია

ნახშირმჟავა აირების, აზოტის

ჟანგების, წყლის ორთქლის, დაუწველი ნახშირ-

მსოფლიო ეკონომიკური ურთიერთობების

წყალბადების (ბენზოლი, პროპანი, ეთანი, აცე-

დარეგულირებაში მნიშვნელოვანი როლი ენი-

ტილენი, მეთანი და ა.შ.), სულფატური ნაწილა-

ჭება საზღვაო გადაზიდვებს. ნაოსნობის შე-

კების და ჭვარტლის ემისია. ირიბი მოქმედების

დეგად მსოფლიო ოკეანეში ხვდება ეკიპაჟის

შედეგია

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, გადასაზიდი მასა-

და ჭვარტლის ემისიის შემცირება შესაძლებე-

ლები და ნივთიერებები, გემების მუშაობის

ლია წვის კამერაში საწვავის გაფრქვევით და

ტექნოლოგიური

განაწილებით,

ნარჩენები.

განსაკუთრებით

უნდა აღინიშნოს ნავთობი და ნავთობპრო-

ოზონის

წარმოქმნა.

მისი

ჰაერთან

ნახშირჟანგისა

შერევის

დაჩ-

ქარებით.

დუქტები.
ამის

გათვალისწინებით,

საერთაშორისო

დასკვნა

საზღვაო ორგანიზაციის (IMO) მიერ 1973 წელს
მიღებულ

იქნა

სპეციალური

საერთაშორისო

მეცნიერება ინტენსიურადაა ჩართული ეკოლოგიური პრობლემების გადაწყვეტის საქმეში

საზღვაო კონვენცია MARPOL 73/78 (Interna-

და ყველა სიახლე

tional Convention for the Prevention of Pollution

მოთხოვნების ჭრილში. კვლევების ერთ-ერთი

from Ships), რომელიც ითვალისწინებს ღონისძი-

ძირითადი მიმართულებაა ტოქსიკური გამო-

ებათა მთელ კომპლექსს გემებიდან ზღვის და

ნაბოლქვების შემცირების გზების ძიება, რაც

საჰაერო სივრცის დაბინძურების აღსაკვეთად

მიიღწევა

ნავთობით და ნავთობ პროდუქტებით, თხევადი

შემცირებით

ან შეფუთული მავნე და საშიში ტვირთებით,

მიზნით შეიქმნა ძრავის კონსტრუქციის მრავალი

ნაგვით, გემების საექსპლუატაციო ან ავარიული

ვარიანტი და ჩატარდა მრავალი ცდა და კვლევა

სიტუაციებისას. ეს

წვის პროცესზე ზეგავლენისთვის.

კონვენცია

არის

მთავა-

რი საერთაშორისო ინსტრუმენტი, რომელიც

კარგი

განიხილება ეკოლოგიური

საწვავში
ან

ტოქსიკური

მათი

შედეგების

მინარევების

განეიტრალებით.

მიღება

ამ

შესაძლებელია

არეგულირებს საზღვაო გარემოს დაცვას დაბინ-

წვის კამერის ზომებისა და ფორმის შერჩევით,

ძურებისგან.

რითაც იქმნება ჩაქრობის ზონის მინიმალური

კონვენციის მოთხოვნათა შესრულება მოე-

მოცულობა. ნამუშევარ აირებში CO და CnHn

თხოვება ყველა იმ გემს, რომელთა დროშის

ს

ქვეყნები (90-ზე მეტი ქვეყანა) მიერთებულნი

გამორიცხვა შესაძლებელია თუ ძრავას საკვებად

არიან მასზე ან მოქმედებენ კონვენციის მხა-

გამოყენებული

რის იურისდიქციით. ამ მოთხოვნათა შესრუ-

საწვავი, აგრეთვე, ისეთი კონსტრუქტორული

ლების შემოწმება წარმოადგენს გემების და

სრულყოფა, რომლითაც მიიღწევა ნარევის მიღება

განსაკუთრებით სპეციალური გემების - ყველა

ფენობრივად.

ტანკერის და საშიში ტვირთების გადამტანი

საწვავის

გემების

ინსპექტირების

ერთ-ერთ

მთავარ

ამოცანას.

მნიშვნელოვანი

შემცირება

იქნება

(ბენზინის)

ან

წყალბადი

უშუალო

სრულად
ან

აირის

გაფრქვევა

ნაპერწკლური ანთების ძრავებში წყვეტს მრავალ რთულ ამოცანას. ამ სისტემით უზრუნველ-

ავიაციის ძირითადი ზემოქმედება გარე სამყა-

ყოფილია ნარევის თანაბარი განაწილება ყველა

როზე გამოისახება აკუსტიკური დაბინძურებით

ცილინდრში და თანაბარი შერევა ჰაერთან.
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შესაბამისად, გაცილებით სრულყოფილია წვა.
ეკოლოგიური

გამკაცრება

და სრულყოფას, თუმცა ეს განვითარება უნდა

მიღებული

განიხილებოდეს კაცობრიობის მიღებული გა-

პრაქტიკაა და ანგარიშგასაწევ ბარიერს წარმო-

მოცდილებით და სისტემის - „ადამიანი-გარემო“

ადგენს ყოფა-ცხოვრების მრავალ სფეროში. ეკო-

ბალანსის შენარჩუნებით, რათა დედამიწა თავი-

ლოგიური პრობლემების გადაწყვეტის გზების

სი მოსახლეობით

ძიება მეცნიერების განვითარების თანმდევი და

ური კატასტროფებისგან.

საკანონმდებლო

მოთხოვნების

მელიც განუწყვეტლივ განიცდის განვითარებას

დონეზე

უკვე

დაცული იქნას ეკოლოგი-

უწყვეტი პროცესია.
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Summary

школа, 1983.

Keywords:

ecology, transport, emissions, harmful

additives.
მზია მოისწრაფიშვილი, ასოცირებული პროფესორი
მაია ბარბაქაძე, ასოცირებული პროფესორი
თორნიკე უროტაძე, ბაკალავრი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,

ტრანსპორტი და ეკოლოგია

ადამიანის

of human lives that is continuously undergoing development and improvement, but it should be considered due obtaining by humanity experience and
with maintaining of balance in the system - “human-

რეზიუმე
ტრანსპორტი

Transport is one of the most important attribute

ყოფა-ცხოვრების

ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ატრიბუტია, რო-

environment”, becouse the earth’s population will be
protected from ecological catastrophes.
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reklama, rogorc miznobriv segmentSi efeqtiani monawileobis
instrumenti
როსტიაშვილი თამარი, ასოცირებული პროფესორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სოსელია მაია, ასოცირებული პროფესორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
რინკიაშვილი ნანა, ასოცირებული პროფესორი,
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
/////////////////////////////////////

საკვანძო სიტყვები: რეკლამა, რეკლამის გავრცელების საშუალება, მომხმარებელი, რეკლამის
დამკვეთი.

5) საიმიჯო, ხელს უწყობს საქონლის იმიჯის
შექმნას, ანუ პროდუქტის ინდივიდუალიზაცია
და მისი გამოყოფა კონკურენტი ნაკეთობების
დანარჩენი მასიდან მხოლოდ მისთვის დამახა-

ქვეყნის მეწარმეების მიერ რეკლამისა და
საზოგადოებასთან კავშირის გამოყენება შესაძ-

სიათებელი რაიმე განმასხვავებელი ნიშნის ხაზგასმის გზით.

ლებელია მმართველობითი გადაწყვეტილებე-

სამეწარმეო პრაქტიკაში გამოყოფენ სასაქონ-

ბის კომპლექსში, რომლის მეშვეობითაც მიიღ-

ლო, პრესტიჟულ და სოციალურ რეკლამას.

წევა

კომერციულ

სასაქონლო რეკლამა მიმართულია გაყიდვების

საქმიანობაში, რაც მიზნად ისახავს არა მხოლოდ

მოცულობის, მოგების გადიდების, ასევე ორ-

საქონლის პრომოუშენს, გასაღების სტიმული-

განიზაციის ბაზარზე ყოფნის ზონის გაფართოე-

რებას, არამედ საფირმო სტილის შექმნას, მომ-

ბისაკენ. პრესტიჟული რეკლამა ხელს უწყობს

ხმარებელთა მომსახურების ხარისხის ამაღლებას.

საზოგადოებრივ წრეებში ორგანიზაციის მიმ-

მაქსიმალური

შედეგები

რეკლამა წარმოადგენს საბოლოო მომხმარებ-

ზიდველი

იმიჯის

შექმნას

მომხმარებელზე,

ლისათვის მზა პროდუქციის (მომსახურებების)

გარემოზე და ა.შ. საწარმოს ზრუნვის დემონ-

მიწოდების მძლავრ სტიმულს.

სტრირების გზით. სოციალური რეკლამა ორიენ-

სარეკლამო საქმიანობის არსი განისაზღვრება
ისეთი ფუნქციებით, როგორიცაა:

ტირებულია რომელიმე პრობლემისადმი საზოგადოების

დამოკიდებულების

ცვლილებაზე,

1) ინფორმაციული, ანუ მომხმარებლის ზუსტი

ახალი სოციალური ფასეულობების გამომუშა-

და სწორი ინფორმირება საქონლის ხარისხის,

ვებაზე (ძალადობასთან ბრძოლა; გარემოს დაცვა;

თვისებების, ასორტიმენტის, შეძენის ადგილისა

და ა.შ.).

და მოხმარების წესების შესახებ;

რეკლამის

2) სოციალური, ანუ ადამიანში გონივრული
მოთხოვნილებების აღზრდა;

პროცესის

პრინციპული

სქემა

შედგება ოთხი რგოლისაგან და შემდეგნაირად
გამოიყურება (ნახ. 1.)

3) მასტიმულირებელი, ანუ პროდუქციაზე
მოთხოვნის ჩამოყალიბება და გასაღების სტიმულირება პროდუქციის უწყვეტი გასაღების უზრუნველყოფის მიზნით;
4) შეგონებითი, ანუ ადამიანზე ზემოქმედება

რეკლამის დამკვეთი - ეს არის იურიდიული ან

ამა თუ იმ საქონლის ან მომსახურების შეძენის

ფიზიკური პირი, რომელიც უკვეთავს რეკლამას

სტიმულირებისათვის;

სარეკლამო სააგენტოში და იხდის მის საფასურს.
რეკლამის დამკვეთის ძირითადი ფუნქციებია:
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საქონლის განსაზღვრა, რომელიც საჭიროებს

კონსულტაციები, მაკეტების, სარეკლამო მასალე-

რეკლამირებას; სარეკლამო სააგენტოსთან ერ-

ბისა და რეკლამის ორიგინალების დამტკიცება;

თად საქონლის რეკლამირების თავისებურებე-

შემსრულებლის ანგარიშების ანაზღაურება.

ბის განსაზღვრა;

სარეკლამო სააგენტოები ამყარებენ კავშირებს

სარეკლამო სააგენტოსთან ერთად სარეკლამო

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან, სტამ-

პროდუქციის შექმნისა და სარეკლამო ღონის-

ბებთან, სტუდიებთან, ქმნიან სარეკლამო პრო-

ძიებების ჩატარების გეგმის შემუშავება; სარეკ-

დუქციას მიღებული შეკვეთების საფუძველზე,

ლამო

სარეკლამო

შეიმუშავებენ კომპლექსური სარეკლამო კომპა-

პროდუქციის შექმნისა და სარეკლამო ღონისძი-

ნიების, სხვა სარეკლამო ღონისძიებების გეგმებს

ებების ჩატარების ბიუჯეტის შემუშავება; ხელ-

და ა.შ.

სააგენტოსთან

ერთად

შეკრულების გაფორმება სააგენტოსთან სარეკ-

რეკლამის გავრცელების საშუალება-ეს არის

ლამო მასალების შექმნაზე, მისი გავრცელების

ინფორმაციის არხი, რომლის მიხედვითაც სარეკ-

ადგილებში რეკლამის განთავსებაზე, სარეკლამო

ლამო

ღონისძიებების ჩატარებაზე და სხვ.

მომხმარებელი - არის ის, რომლისკენაც მიმარ-

გზავნილი

აღწევს

მომხმარებლამდე.

შემსრულებლებისათვის თავდაპირველი მა-

თულია სარეკლამო გზავნილი, რათა მათში

სალების მომზადებაში დახმარების გაწევა; პრო-

აღძრან განსაზღვრული მოქმედების შესრულების

დუქციის ან მომსახურების ტექნიკური და ფაქ-

სურვილი, რითაც დაინტერესებულია დამსაქ-

ტობრივი მონაცემების გადაცემა; ტექნიკური

მებელი.
ცხრილი

რეკლამის გავრცელების ძირითადი საშუალებების უპირატესობები და ნაკლოვანებები
რეკლამის
საშუალება

უპირატესობები

ნაკლოვანებები

1

2

3

გაზეთები

ოპერატიულობა, აუდიტორიის
მრავალრიცხოვნება, მაღალი სანდოობა, ერთ
კონტაქტზე გაწეული შედარებით ნაკლები
ხარჯები და სხვ.

არსებობის მოკლევადიანობა; აღქმის
დაბალი ხარისხი; "მეორადი მკითხველების"
უმნიშვნელო აუდიტორია; განთავსდება
სხვა გამომგზავნების რეკლამის გვერდით

ჟურნალები

აღქმის მაღალი ხარისხი; არსებობის
ხანგრძლივობა; "მეორადი მკითხველების"
მრავალრიცხოვნება; სანდოობა; პრესტიჟულობა

ხანგრძლივი დროითი გარღვევა სარეკლამო
ადგილის ყიდვასა და რეკლამის
განთავსებას შორის; კონკურენტების
რეკლამის მეზობლობა

ტელევიზია

მასშტაბურობა; მრავალრიცხოვანი აუდიტორია;
ყურადღების მიქცევის მაღალი ხარისხი;
გამოსახულების, ბგერისა და მოძრაობის შერწყმა;
მაღალი ემოციური ზემოქმედება

მაღალი აბსოლუტური ღირებულება;
რეკლამით გადატვირთვა; სარეკლამო
კონტაქტის არახანგრძლივობა; სუსტი
არჩევითი აუდიტორია

რადიო

აუდიტორიის მასიურობა; ერთი სარეკლამო
კონტაქტის შედარებით დაბალი ღირებულება

ბგერითი წარმოდგენის შეზღუდულობა;
ყურადღების მიქცევის დაბალი ხარისხი;
სარეკლამო კონტაქტის არახანგრძლივობა

ბეჭდური
რეკლამა

აღქმის მაღალი ხარისხი; ზოგიერთ მატარებელთან შედარებით მაღალი ღირებულება,
კონტაქტის მეტი ხანგრძლივობა (პლაკატები,
"მაკულატურის" სახე
კედლისა და ჯიბის კალენდრები); კონკურენტების
რეკლამის არარსებობა კონკრეტულ მატარებელზე
და სხვ.

გარე რეკლამა

განმეორებითი კონტაქტების მაღალი სიხშირე;
დაბალი აბსოლუტური ღირებულება; სუსტი
კონკურენცია
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აუდიტორიის არჩევითობის არარსებობა;
დაშორებულ აუდიტორიებთან კონტაქტის
შეუძლებლობა; შემოქმედებითი ხასიათის
შეზღუდვები

socialuri da zogadsamecniero disciplinebi-ОЦИАЛЬНЫЕ И ОБЩЕНАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
SOCIAL AND SCIENTIFIC DISCIPLINES
რეკლამა
ტრანსპორტზე

აუდიტორიის მრავალრიცხოვნება; მიმღების
ყურადღების მეტხანს მიქცევის შესაძლებლობა
(სალონის შიდა რეკლამა); მოქნილობა;
მიზნობრივი აუდიტორიის გეოგრაფიის
გაფართოების შესაძლებლობა; მასშტაბურობა

კონტაქტის ხანმოკლეობა (გარე რეკლამა
ტრანსპორტზე); მხოლოდ სფეციფიკურ
აუდიტორიებამდე მიღწევა (მომუშავე
მამაკაცები და ქალები, რომლებიც
სარგებლობენ საზოგადოებრივი
ტრანსპორტით)

სასუვენირო
რეკლამა

სუვენირები - უტილიტარული საგნებია,
რომელთაც დამოუკიდებელი ფასეულობა გააჩნია;
სუვენირებით სარგებლობის ხანგრძლივობა;
მიმღების კეთილგანწყობის მიღწევის მეტი
შესაძლებლობა; მეორადი აუდიტორიის არსებობა

ძალზე შეზღუდული ადგილი მიმართვის
განსათავსებლად; ერთჯერად კონტაქტზე
მაღალი დანახარჯები; ტირაჟის
შეზღუდულობა

ინტერნეტრეკლამა

საკომუნიკაციო სივრცე, ინტერაქტიურობა,
ვერ უზრუნველყოფს ინფორმაციის
მისაწვდომობის მკაფიოდ განსაზღვრული
კონფიდენციალურობას, ვიწრო მიზნობრივი
არხები, შემცირებული კომერციული ბარიერი,
აუდიტორია
აუდიტორიის სიმრავლე, ბაზრის ოპტიმალური
გამჭვირვალობა, აქტიური მომხმარებლები,
კლიენტების ჯგუფებად დაყოფის შესაძლებლობა,
ინფორმაციის ოპერატიული გადაცემა,
მომხმარებელთა ქცევის სტატისტიკური ანალიზის
შესაძლებლობა, სისტემის ფუნქციის გაფართოების
შესაძლებლობა

ბოლო დრომდე სარეკლამო პროცესის აქტი-

გინალებისა და სცენარების შეთანხმების წესი და

ური მონაწილე იყო მხოლოდ პირველი სამი

ვადები; სარეკლამო ღონისძიებების ჩატარების

რგოლი, ხოლო მომხმარებელს სარეკლამო ზე-

შესახებ ანგარიშების წარდგენის წესი და ვადები;

მოქმედებისთვის

ხელშეკრულების

გამიზნული

აუდიტორიის

შესრულების

წესებისა

და

ელემენტის პასიური როლი ენიჭებოდა. ამჟამად

ვადების დარღვევისათვის მხარეთა ქონებრივი

მომხმარებელი სარეკლამო პროცესის აქტიური

პასუხისმგებლობის პირობები;

მონაწილე ხდება, ხშირად კი ინიციატორიც.

სხვა პირობები, რომლებიც დამსაქმებელსა და

თანამედროვე სარეკლამო საქმიანობაში მომხმა-

სარეკლამო სააგენტოს მიაჩნიათ მნიშვნელოვ-

რებელი გვევლინება უკუკავშირის გენერატორად.

ნად ხელშეკრულებაში გასათვალისწინებლად;

მეწარმეებსა და სარეკლამო პროცესის სხვა

ხელშეკრულების მონაწილეთა საგადასახდელო

მონაწილეებს შორის ურთიერთობის დამყარე-

და საფოსტო რეკვიზიტები.

ბისას იდება ხელშეკრულება სარეკლამო მომსახურების გაწევაზე.

რეკლამისადმი მოთხოვნა იყოფა ზოგად და
სპეციალურ მოთხოვნებად. ამასთან, საერთო

ასე, მაგალითად, დამსაქმებელსა და სარეკლამო სააგენტოს შორის ხელშეკრულებაში სა-

მოთხოვნებს უყენებენ ყველა სახის რეკლამას,
სპეციალურს კი - რეკლამის ცალკეულ სახეებს:

სურველია მიეთითოს:

რეკლამის აკრძალვას საბავშვო ტელეგადაცე-

სარეკლამო სააგენტოს მიერ გაწეული მომ-

მებში, თუ მათი ხანგრძლივობა აღემატება 25

სახურებები, სარეკლამო პროგრამის შემუშავე-

წუთს; სპონსორული რეკლამის დროით შეზ-

ბის ჩათვლით; რეკლამის საგნის ჩამონათვალი

ღუდვას საბავშვო გადაცემების დაწყებისა და

და

ხელშეკრულების

დასრულებისას; რეკლამის აკრძალვას რელი-

მოქმედების საერთო ვადა; ხელშეკრულების სა-

გიურ გადაცემებში; სპორტული შეჯიბრებების

ორიენტაციო საერთო თანხა; თავდაპირველი

ტრანსლირებისას რეკლამის ჩვენება ნებადარ-

მონაცემების, რეკლამის საგნის ნიმუშებისა და

თულია მხოლოდ შესვენებების ან თამაშის შე-

მათი დაბრუნების წარდგენის წესი და ვადები;

ჩერებისას;

მათი

მახასიათებლები;

შესათანხმებლად სარეკლამო პროგრამის წარდგენის წესი და ვადები; სარეკლამო ღონისძი-

სარეკლამო ინფორმაცია უნდა იყოს სარწმუნო
და კეთილსინდისიერი;

ებების გეგმების, ტექსტების, მხატვრული ორი-
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ლი საქონლის არაკორექტულ შედარებებს კონ-

თამარ როსტიაშვილი, ასოცირებული პროფესორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

კურენტების საქონელთან, არ უნდა ლახავდეს

მაია სოსელია, ასოცირებული პროფესორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მათ ღირსებას ან არ უნდა უწევდეს დისკრედიტაციას მათ საქონელს;

ნანა რინკიაშვილი, ასოცირებული პროფესორი,
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკრძალულია რეკლამა “ქოლგური ბრენდების” ტექნოლოგიით; ხმოვანი რეკლამის შეზღუდვას ტრანსპორტზე.

რეკლამა, როგორც მიზნობრივ სეგმენტში

არსებობს სარეკლამო ხარჯების სამი სახე:
1)

მასობრივი

ინფორმაციის

ეფექტიანი მონაწილეობის ინსტრუმენტი

საშუალებით

ჩატარებული სარეკლამო ღონისძიებების ხარჯები, მ.შ. ბეჭდურ ორგანოებში, რადიო- და
ტელეგადაცემებში, ასევე ტელეკომუნიკაციურ
ქსელში განცხადებების სახით;
2)განათებითი და სხვა გარე რეკლამის ხარჯები, სარეკლამო სტენდებისა და სარეკლამო
ფარების დამზადების ჩათვლით;
3)გამოფენებში, ბაზრობებში, ექსპოზიციებში
მონაწილეობის, ვიტრინების, გამოფენა-გაყიდვების,

ოთახების

ნიმუშებისა

და

სადემონ-

სტრაციო დარბაზების გაფორმების, სარეკლამო
ბროშურებისა და კატალოგების დამზადების
ხარჯები.
რეკლამის მეშვეობით ბაზარი უფრო ღია და
მისაწვდომი ხდება განსხვავებული გემოვნებითა
და მოთხოვნილებებით, ფულადი შემოსავლე-

რეზიუმე
რეკლამა, პერსონალური გაყიდვები, პიარი,
ბაზრობები და გამოფენები, გასაღების სტიმულირება, შეფუთვა - ეს არის მარკეტინგული
კომუნიკაციური ძალისხმევა, რომელიც ააქტიურებს გაყიდვის პროცესს, სტიმულს აძლევს
ცალკეული საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციას, მომხმარებელთა მომსახურების
პროცესის რაციონალიზაციას. ნაშრომში განხილულია რეკლამის, როგორც მიზნობრივ სეგმენტში ეფექტიანი მონაწილეობის
ინსტრუმენტის
როლი, მოცემულია სამეწარმეო საქმიანობის
დარგებსა და სფეროებში გამოყენებული რეკლამის სახეების თანამედროვე კლასიფიკაცია
გაანალიზებულია რეკლამის გავრცელების ძირითადი საშუალებების უპირატესობები და
ნაკლოვანებები.

ბის სხვადასხვა დონით, მომხმარებელთან მიმართებით

არაერთგვაროვანი

Maya Soselia, Tamar Rostiashvili, Nana Rinkiashvili

ტრადიციებით.

Advertisment as an effective participation
instrument in a target segment

რეკლამა ავრცელებს ინფორმაციას საქონლის
არსებობის, მათი შესყიდვისა და მოხმარების
პირობების შესახებ და მონაწილეობს სასაქონლო შეთავაზების და, აქედან გამომდინარე,
მოთხოვნის ჩამოყალიბებაში.
რეკლამა უზრუნველყოფს კავშირს წარმოებასა და მომხმარებელს შორის. რეკლამის მეშვეობით ნარჩუნდება “უკუკავშირი” მიზნობრივი
სეგმენტის მიერ, რაც უზრუნველყოფს საქონლის ბაზარზე გატანის გაკონტროლებას, მყიდველში პრიორიტეტების მდგრადი სისტემის
შექმნასა და განმტკიცებას.

Resume
Key words: Advertisment, opportunity of spreading
of advertisment, customer, orderer of advertisment.
Advertisment, personal sellings, PR, fairs and
exhebitions, packing - are marketing communication
efforts, that activates sales process, motivates certain
goods and service realization, restores customer
service process. It is discussed in the thesis, the
advertisment as an effective participation tool’s
role in a target segment, modern classification of
the types of advertisment used in business activites
sectors and fields. The benefits and faults of basic
utilities of spreading of advertisment are analyzed.
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Экономическое развитие Королевства Марокко при Мухаммаде VI
(1999-2010 гг.)
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Геополитика
Начало XXI века характеризуется невиданным усилением всех глобальных процессов и проблем развития. Арабский мир
переживает переломный этап в своей истории, который примечателен неравномерным и негармоничным экономическим
ростом, дифференциацией положения различных групп, классов и целых государств,
сравнительно медленным осовремениванием
социальных структур.
Существует многовариантное, но все же
неуклонное движение к обновлению, к хозяйственной модернизации, социальному
прогрессу и демократизации. Однако с ускорением процесса глобализации набирает
силу и другая тенденция - стремление к
регионализации. Региональная интеграция
– это сложный процесс, и успех ее зависит
от многих политических факторов. Марокко
активно сотрудничает с рядом государств
на уровне региональных и международных
организаций, торгово-экономических соглашений, обмена делегациями, проводя политику расширения внешних связей при дальнейшем осуществлении реформ в рамках
модернизации. В данной статье планируется
осветить экономическое развитие Королевства
Марокко в период первого десятилетия
правления короля Мухаммада VI, так как
нам представляется, что оно было наиболее
насыщенным на события и значимым для

будущего страны, не подверженным влиянию
потрясений в регионе, произошедшим позднее
и получившим название Арабской весны
(которая можно сказать обошла Марокко
стороной). В данный период были приняты
важнейшие решения для построения курса
развития государства, и успешно преодолены
некоторые сложности, о чем подробнее будет
сказано ниже. За первое десятилетие правления Мухаммада VI Королевство Марокко
сумело выйти на новый уровень развития.
Для лучшего понимания исторической ретроспективы мы будем периодически обращаться к истории, описав в начале статьи
экономическую структуру и базу, с которыми
Марокко подошло к описываемому периоду, и
иногда заглядывать вперед, так как отдельные
законы, постановления и решения были
приняты правительством и королем с расчетом
на близкое или сравнительно далекое будущее,
иногда с шагом в 15-30 лет.
Итак, к концу 80-х годовXX в. Марокко,
основу экономики которого преимущественно
составляли добыча фосфатов, выращивание
цитрусовых и международный туризм,
столкнулось с большими экономическими
трудностями. Страна пережила серьезный
экономический кризис, связанный с увеличением объема внешнего долга и выплат
по нему, ростом дефицитов платежного
баланса и государственного бюджета.
Уже тогда необходимость реформировать
хозяйство в направлении либерализации была
сформулирована и принята руководством
страны в качестве основной.
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С точки зрения интеграции в мировую
экономику, Марокко выполнило необходимые
условия и присоединилось к Генеральному
соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ)
в 1987 году, а спустя 7 лет на конференции
в Марракеше в 1994 году, ГАТТ стало ВТО1.
Согласно соглашению об укреплении сотрудничества, ратифицированному в 2000 г., был
запущен процесс модернизации в отношении
практически всех отраслей, не только экономической структуры, но и правосудия, образования и т.д. В 2004 году Королевство подписало с США соглашение о свободной торговле, что подтвердило возможность “интеграции марокканской экономики в мировую”2.
С 1989 года вступила в силу Программа
структурного оздоровления экономики Марокко, в основу которой была поставлена
децентрализация национальной экономики
страны, снижение бюджетных расходов
на социальные нужды в сочетании с крупномасштабной приватизацией. Реформы дали
определенные положительные результаты, и в
начале 90-х годов уже был отмечен рост ВНП,
достигший 11,9%. Одновременно снизился
внешний долг Марокко, увеличились объемы
иностранных инвестиций.3
В 1991-98 гг. темпы экономического
развития страны заметно сокращались –
до 1,9% в среднем ежегодно. Частично это
отражало ухудшение положения в сельском
хозяйстве, снижение производства в котором

в количественном выражении составляло
в среднем 0,8% в год. В значительной мере
это было вызвано объективными факторами,
в частности, повторяющимися засухами (в
1995, 1997, 1999 гг.). Заметно упали темпы
роста и обрабатывающей промышленности –
до 2,6 % в указанный период.4
Одним из способов повышения эффективности экономики была признана приватизация госсектора. Основой программы стал
закон о приватизации, принятый в 1989 г.
К 1998 г. были приватизированы 52 крупные государственные компании и 125 их
дочерних фирм, что принесло в бюджет
более 13 млрддирх.5Новая волна приватизации госпредприятий началась в 1998 г.6 В
ряде секторов экономики, таких как телекоммуникации и табачная промышленность,
государство сохраняет за собой право собственности, однако не исключая возможность
совместного участия в отдельных проектах,
что уже на тот момент практиковалось в
производстве и распределении электроэнергии, водоснабжении, автодорожном строительстве. Таким образом, в наибольшей
степени процесс приватизации затронул
такие отрасли, как добыча цветных металлов (серебра, кобальта, свинца, меди), нефтепереработка, производство и продажа
металлоизделий, продажа нефтепродуктов,
удобрений,
производство
цемента,
а
также сферу финансового кредитования
7
1
MyriamCatusse, Morocco’s political economy: и страхования, гостиничное дело . Для
Ambiguous privatization and the emerging social question, повышения эффективности использования
"The Arab State and Neo-liberal Globalization. The приватизационных отчислений в 1999 г.
Restructuring of State Power in the Middle East», version
1 - 10 Jan 2011, с. 5-6
2
Ministère des Finances et des Privatisations, “Oualalou
s’exprime sur l’ALE Maroc/Etats-Unis”,(n.d.),http://www.
finances.gov.ma/portal/page?_pageid=33,4502299&_
dad=portal&_schema=PORTAL (20 October 2008) .
3
Хасянов А.Ж., Марокко в 90-е года ХХ века: реформы
Хасана II и Мохаммеда VI (итоги и перспективы), сб.
статей ИВРАН «Ближний Восток и современность»,
вып.12, М., 2001, с. 205-206

The World Bank. Country Assistance Strategy for
Morocco, //www.worldbank.org//
5
TheWorldBank.ReportN 19975-MOR, December 1999, //
www.worldbank.org//
6
ةيبرغملا ةكلمملا,  ةيلاملاو داصتقالا ةرازو//www.finances.
gov.ma//
7
Соловьева З.А., Экономические реформы в Марокко,
сб. статей ИВРАН «Ближний Восток и современность»,
М., 2004, стр. 185-187
4
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был организован Фонд экономического
и социального развития Хасана II, целью
которого стала активизация внебюджетного
инвестиционного процесса в стране.1
В
1995
г.
был
принят
новый
2
инвестиционный кодекс , согласно которому
инвесторы стали получать многочисленные
льготы, действительные для всех районов
страны и всех отраслей хозяйства, чего
не было в предыдущих инвестиционных
кодексах. Также обеспечивалось снижение
таможенных тарифов на 2,5–10% и отмена
их при определенных условиях.3 На большое
значение, придаваемое этой проблеме
руководством Марокко, указывает создание
Межминистерской комиссии по инвестициям
в 1998 г. и региональных инвестиционных
центров в 2002 г.
В 2001 г. в стране был зарегистрирован
беспрецедентно большой объем притока
иностранных прямых инвестиций – более 2,8
млрддолл4.Главные иностранные инвесторы предприниматели из экономически развитых
государств (Франция, Испания, Германия,
США, Португалия).5
В 2010 г. государственные инвестиции уже
составили 14,3 млрд евро, из которых 45% пошло
на образование, 10% - на здравоохранение,
10% - на строительство социального жилья.
Инвестиции в водоснабжение и окружающую
среду составили 370 млн евро, в энергетику
– 900 млн. В сфере прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) наблюдается неуклонное
сокращение – с 3,4 млрд евро в 2007 г. до 2,5

млрд в 2008, и 1,8 млрд в 2009 г. Именно в
этот период закончился строительный бум в
туризме – строительство гостиниц с 2007 г. по
2009 г. сократилось на 53%. Сокращение ПИИ
компенсируется количеством инвестиционных
проектов. Так, государственная монопольная
компания по добыче фосфатов ОСР запускает
инвестиционную программу на сумму 6,3
млдр евро с целью довести добычу фосфатов
к 2020 г. с 28 т до 47 т в год.6Таким образом,
мы четко видим, как начинания Хасана II, отца
нынешнего монарха Мухаммада VI, менее
чем за 15 лет, при мудром руководстве и ряде
правильно и своевременно принятых решений
приняли более чем успешный для страны вид.
Инвестиционная программа действительно
сыграла и играет огромную роль в развитии
многих отраслей марокканской экономики и
производства, открывая перспективы, ранее
недоступные.
На горнодобывающую промышленность,
представленную главным образом добычей
и переработкой уникальных фосфатов,
приходится 2,3% ВВП. Ресурсы фосфоритов
Марокко – крупнейшие в мире; они
составляют более 17 млрд т Р2О. Общие
запасы оцениваются в 5.1 млрд т Р2О5 (первое
место в мире), подтверждённые – в 1,55 млрд
т. Марокканский фосфоритоносный бассейн,
входящий в состав Аравийско-Африканской
фосфоритоносной провинции, уникален по
запасам и содержит целый ряд гигантских
месторождений. Марокко занимает первое
место в мире по экспорту фосфорсодержащих
материалов. Экспорт сырых фосфатов,
1
ةيبرغملا ةكلمملا, تايجولونكتلاو ةراجتلاو ةعانصلا ةرازو
фосфорной кислоты и удобрений является
ةثيدحلا//www.mcinet.gov.ma//
2
Tim Kennedy, Morocco: With Economic Reforms and важнейшим источником доходов страны.
Incentives Come Opportunities and Challenges, National
Добыча фосфоритов в Марокко в основном
U.S.- Arab Chamber of Commerce, Volume 12, No. 5,
осуществляется на трёх крупнейших рудjune/july 2004
3
никах: Хурибга (разрабатывает одноимён//www.wto.org.english/tratop_e/
4
//www.menareport.com/story/
ное месторождение), Юссуфия и Бен5
UNCTAD.WID Country Profile. Morocco, //rO.unctad.
org/en/subsites/

6
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Герир (разрабатывают западную часть
месторождения Гантур).В стране имеется
также ряд крупных неразрабатываемых
месторождений фосфоритов, в том числе БуСбаа, Тесаут, Назалет-эль-Харарша, Имини.В
соответствии с программой, принятой
государственной компанией “Office Chéri fiends
Phosphates ” (OCP, طافسوفللفيرشلابتكملا)
в 2011 г., добыча фосфатов должна удвоиться.
Все это является положительным стимулом
для развития химической области. Экспортом
занимается дочерняя фирма OCP – Marphocean.Марокко стремится наращивать экспорт
более концентрированных и дорогостоящих
продуктов, таких, как тройной суперфосфат и
фосфорная кислота, для чего модернизируются
действующие предприятия и строятся новые.
Среди других минералов достойны
упоминания железная руда, медь, марганец,
свинец, цинк, кобальт, молибден. Производятся
115 тыс тонн свинцового концентрата,
216 тыс тонн цинкового концентрата и в
небольших количествах медный, кобальтовый
концентрат, серебро, плавиковый шпат.
Марокко входит в пятёрку крупнейших
мировых продуцентов баритового сырья.
Кроме того, Марокко располагает крупными
запасамигорючих сланцев (до 100 млрд
тонн), но в настоящий момент в стране нет
технологий их использования1.
Большое значение для такого сравнительно
небольшого государства, каким является
Марокко,
имеет
внешняя
торговля.
Некоторые
марокканские
специалисты
рассчитывают
на
резкое
увеличение
инвестиций в королевство, находящееся
на перекрестке рынков и стремящееся
Марокко активизирует внешнеэкономические связи,
Коринф, Внешнеторговый еженедельник, Москва,
№27, 2004, с. 150-151; Сырьевой комплекс зарубежных
стран, Все о минерально-сырьевом комплексе России
и мира, http://www.mineral.ru/Facts/world/116/144/index.
html
1

стать
региональным
производственным
плацдармом,
как
для
африканского
континента, так и для европейского рынка.
Тенденции во внешнеторговой сфере
отражают как конъюнктуру мирового
рынка, так и изменения, происходящие в
экономике страны, усилия руководства по
реформированию хозяйства и усилению его
экспортной ориентации. Можно отметить,
что
политика
экспорториентированного
развития дала определенные положительные
результаты. В настоящее время более 67%
экспорта Марокко приходится на долю
готовых потребительских и промышленных
товаров и полуфабрикатов. Возросла так же
роль внешней торговли в экономике страны.
В 1995 г. в Барселоне на встрече министров
иностранных дел 15 европейских государств
и 12 стран, расположенных в бассейне
Средиземного моря, было положено начало
развитию процесса, получившего название
Европейско-Средиземноморское партнерство.
Помимо развития торговых отношений
между средиземноморскими партнерами
и государствами Европы, ставились цели
активизации внешней торговли между самими
государствами, расположенными в бассейне
Средиземного моря.2В рамках Барселонского
процесса в 1996 г. и Марокко подписало
соглашение о Европейско-Средиземноморском
сотрудничестве, вступившее в силу в 2000
г., после чего все количественные и другие
ограничения между Марокко и Европейским
союзом были отменены, а промышленные
товары, произведенные в Марокко, получили
свободный доступ на европейский рынок3.
European Commission
//www.europa.eu.int/comm/
external_relations/euromed/
3
СоловьеваЗ.А., Экономические реформы в Марокко,
сб. статей ИВРАН «Ближний Востокисовременность»,
М., 2004, стр. 181-202; KennedyTim, Morocco:
hEconomicReformsandIncentivesCome
OpportunitiesandChallenges, NationalU.S.Arab
ChamberofCommerce, Volume 12, No. 5, june/july 2004
2
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Говоря о перспективах, стоит упомянуть,
что Марокко намерено парировать ежегодный прирост потребления электроэнергии.
МАГАТЭ утвердило место строительства
будущей АЭС близ Касабланки. Влесу Маамора (Рабат) работает Центр ядерных исследований,где ведутся ограниченные по
масштабам исследования по использованию
радиоизотопных материалов в медицине.
Опыты проводятся на первом марокканском
экспериментальной ядерном реакторе «TRIGA
Mark II» мощностью 2 МГВТ1, построенном
американской компанией «GeneralAtomics»
в рамках американо-марокканского соглашения от 1980г.2
Экономическое развитие Марокко определяется планом “Pland’Émergence” (разработан правительством в 2006 г.). В соответствии с этим планом страна взяла
курс на развитие индустриальной базы и
повышение конкурентоспособности как в
традиционных отраслях промышленности
(химической, текстильной, пищевой), так и
в новых (автомобилестроение, производство
электротоваров и комплектующих для авиационной техники, сборе и утилизации
отходов, телекоммуникаций и информационных технологий). Для достижения указанных целей государство осуществляет
активную инвестиционную деятельность3.
Предполагается построить второй нефтеперерабатывающий комплекс (первый действует в настоящее время в Мохаммедии) с
тем, чтобы обеспечить растущие потребности

Марокко в топливе. Марокко ежегодно
потребляет 15 млн тонн условного топлива,
60% которого составляет импортируемая
нефть, что тяжелым бременем лежит на
экономике страны. Закупки нефти представляют 20% общего объема импорта,
затраты на них достигают 50% торгового дефицита.4Марокко всецело зависит от закупок
углеводородов, и рост цен на них на мировом
рынке неминуемо влечет за собой ухудшение
социально-экономического положения и
без того находящегося на грани бедности
большого числа марокканцев.
В качестве попытки улучшения ситуации
10 мая 2007 г. Марокко выдало два разрешения на ведение разведки на углеводороды в
регионах Эссуэйры и Тадлы: пакистанской
компании Petroleum Exploration Limited (PEL)
и американской Hunt Overseas Oil Company
(HOOC). На проведение геологоразведочных работ им было отведено 12 месяцев.
В настоящее время Марокко почти на
100% удовлетворяет свои потребности в
углеводородах за счет импорта, ежегодно
расходуя на эти цели 2,5 млрд долл.
Стремясь снизить зависимость от поставок
нефтепродуктов, Марокко, находящееся по
соседству с богатым нефтью Алжиром, не
оставляя надежд найти запасы углеводородов
и на своей территории, за последние годы
активизировало работы по ведению разведки
на углеводороды.В 2002 г. было выдано
49 лицензий на разведку участков общей
площадью 120 тыс.кв.км, из них большая
часть – 37 лицензий на площадь около 90 тыс.
1
http://www.ga-esi.com/triga/projects/index.php
кв.км – пришлась на шельфовую зону.
General Atomics Electronic System TRIGA
К началу 2006 г. в стране на разведке нефти
2
Куделев В.В. Ситуация в Марокко /май 2006 г./
и газа работало 19 иностранных компаний,
19.06.06 http://www.iimes.ru/
3
Aziza Belouas, "Plan Emergence" : offshoring, в том числе китайская ChinaOffshoreOilautomobile et aéronautique se démarquent, La Vie Corporation вела работы в районе Агадира,
éco, 2012-05-14, http://www.lavieeco.com/news/
economie/-plan-emergence-offshoring-automobileet-aeronautique-se-demarquent-22104.html

Куделев В.В. Ситуация в Марокко: июнь 2006 г.
13.07.06 http://www.iimes.ru/
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норвежская NorskHydro – в оффшорной зоне
Сафи–Северо-Западная, датская Maersk – в
районе г.Тарфая. В марте 2004 г. Канадская
StraticEnergy заключила контракт на разведку
северо-западной части Марокко. Работают
в стране также французская Total S.A.,
малайзийская Petronas, австралийская Cooper Energy NL, британо-голландская RoyalDutch/Shell, британская TullowOil. Кроме
того, марокканцы заключили разведочные
контракты с рядом иностранных компаний
(Total S.A., британской WessexExploration,
британской Svitzer, являющейся дочерней
компанией голландской Fugro, норвежской
TGS Nopec, американской Kerr-McGee) на
поиски нефти и газа на территории Западной
Сахары, оккупированной марокканскими
войсками1.В самое последнее время выдан
ряд лицензий на проведение работ в
наименее изученных районах.Общим счетом
иностранным компаниям было выдано
около 90 разрешений на ведение разведки
(65 офшорных и 25оншорных).Но только
14 февраля 2009 г. Национальный офис
по углеводородам и шахтам объявил об
обнаружении ирландской компанией CircleOil
месторождения природного газа в бассейне
Гарб (регион Себу) к северу от Рабата. Оно
стало третьим из числа обнаруженных
этой компанией в данном регионе, и, как
утверждается, самым крупным при том, что
разработка первых двух вряд ли экономически
целесообразна из-за их незначительности.2
В июле 2008 г. Министерство энергетики
и шахт Марокко опубликовало стратегию
развития отрасли на период 2020–2030 гг.
Главная цель плана – обеспечить развитие
национальной экономики на указанный
Сырьевой комплекс зарубежных стран, Все о
минерально-сырьевом комплексе России и мира, http://
www.mineral.ru/Facts/world/116/144/index.html
2
Куделев В.В. Ситуация в Марокко: февраль 2009 г.
10.03.09 http://www.iimes.ru/
1

период и энергетическую безопасность.
За 2020–2025 гг. планируется реализовать
национальную программу использования
атомной энергии в мирных целях.3
Экономика Марокко не может конкурировать с европейскими странами. Королевство борется с проблемами, не только появившимися в результате былой колонизации,
хотя частично сохранились и они, но и
возникшими за последние полвека, то есть в
результате урбанизации и индустриализации.
Несмотря на возросший в 2007 г уровень
ВВП по сравнению с 2006 г. на 2,2%, общий
его объем 45,8 млрд евро служит довольно
низким показателем. По индексу развития
человеческого потенциала 2007/2008 (ИРЧП),
Марокко занимает 126-е место среди 177
стран.4 В этой связи предусмотрены перспективы роста экономики, которая будет
ориентирована на развитие информационных
технологий, автомобильной и авиационной
промышленности, сферы использования возобновляемых источников энергии: просторные и слабо освоенные массивы в Марокко идеально подходят для установки
оборудования по использованию возобновляемых источников энергии, в частности ветровой и солнечной. При условии развития,
имеются хорошие возможности для трудоустройства в таких отраслях, как автомобилестроение, сфера информационных технологий, авиация. Германия, являясь пионером именно в сфере возобновляемых источников энергии, готова оказать Марокко
всестороннюю поддержку в этом вопросе.5
2 ноября 2009 г. в Марокко было объявлено
Куделев В.В. Ситуация в Марокко: июль 2008 года
01.09.08 http://www.iimes.ru/
4
Bichara Khader, Evolución de las economías del Magreb
(2000-05), Política Exterior, Vol. 20, No. 111 (May - Jun.,
2006)
5
Берг И.С. ФРГ-Марокко: навстречу устойчивому
экономическому развитию 22.02.09 http://www.iimes.ru/
3
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об амбициозном плане строительства до
2020 года пяти гигантских солнечных
электростанций общей мощностью 2.000
МГВТ, для чего потребуются инвестиции
в объеме 9 млрд долларов. Самая крупная
электростанция мощностью 500 МГВТ будет
построена к 2016г. в районе Уарзазата (250
км к юго-востоку от Марракеша), две — в
сахарских провинциях (Эль-Аюн и Будждур),
четвертая — в Тарфае (к югу от Агадира),
и пятая — в АинБениМатаре (к востоку от
Феса), общей площадью 10 тысяч гектаров.
Проект имеет все шансы на осуществление,
поскольку в указанных районах королевства
Солнце светит свыше 3 тыс. часов в год. В
потенциале Марокко может производить
за счет энергии Солнца до 50 тыс. МГВТ
электроэнергии. Еще порядка 6 тыс. МГВТ
возможно получить от электростанций,
работающих на энергии ветра.1
Приоритетными направлениями в энергетике страны являются, во-первых, увеличение общего объема производимой электроэнергии (за период 2009-2015 гг. в 2 раза
– до 5292 МВт) и, во-вторых, развитие
альтернативных источников энергии, на
которые к 2015 г. должно приходится 18% общего объема производимой в стране энергии,
а к 2020 г. – 42%2.
Правительство поставило цель устойчивого экономического развития страны с
планомерным переходом к аграрно-индустриальному облику хозяйстваи иному принципу использования природных ресурсов. Вводимые программы уже дали свои
плоды и привели к значительному улучшению макроэкономических условийи инвестиционного климата. Кроме того в стране наблюдается достаточная политическая
Куделев В.В. Ситуация в Марокко: ноябрь 2009 г.
06.12.09 http://www.iimes.ru/
2
Куделев В.В. Ситуация в Марокко: июнь 2010 г.
06.07.10 http://www.iimes.ru/
1

стабильность, а это в свою очередь снижает
экономические риски. Но остаются нерешенными некоторые проблемы и задачи марокканской экономики, а именно, в первую очередь, низкая производительность труда и, как
следствие, слабая конкурентоспособность
выпускаемой продукции из-за ее сравнительно низкого качества, ограниченного спектра,
а также нехватки квалифицированного персонала.
Тот факт, что экспортный сектор марокканской экономики еще не отвечает высоким требованиям мирового рынка, сдерживает инвестиции. С другой стороны, эти
инвестиции вполне были бы способны сделать марокканские товары достаточно конкурентоспособными.
В течение последних лет рассматриваемого нами периода экономика Марокко
характеризовалась относительной макроэкономической стабильностью в сочетании с
медленным экономическим ростом, который в
2009 г. составил 5,2 %. Такой рост в то время,
когда вся мировая экономика была подвержена
влиянию глобального кризиса, был обусловлен
подъемом сельского хозяйства (на 26%),
вызванным благоприятными погодными
условиями, что компенсировало спад в ряде
других отраслей народного хозяйства3.
За последние годы много написано о том,
что у арабов нет иной альтернативы, как
жить по законам «универсальным для всего
мирового экономического пространства».
Очевидно, это станет реальностью только
тогда, когда сами эти законы окончательно
определятся или каким-то образом адаптируются к действительности и станут универсальными не только по названию, причем
не для одного континента или группы стран, а
для всего мирового пространства.
Марокко переживает переломный этап
3
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в своей истории, который примечателен
относительно неравномерным и негармоничным экономическим ростом, дифференциациейположенияразличныхгруппнаселения,
разнопотоковым развитием капитализма, сравнительно медленным осовремениванием социальных структур. Но стагнации нет. Есть
многовариантное, с зигзагами и задержками,
но все же неуклонное движение к обновлению, к хозяйственной модернизации, социальному прогрессу и демократизации. При всех
переживаемых страной трудностях Марокко
остается активным участником мирового
развития. Страна пользуется определенными
преимуществами ввиду в целом прозападной
позиции ее правительства, стратегически
выгодного положения и исторических традиций, разнообразного сотрудничества с
Западом. Ей часто идут навстречу, содействуя
ускорению развития определенных отраслей
экономики и вообще «входя в положение».
Марокко пытается адаптироваться к уже
идущим процессам глобализации. Об этом
говорит процесс формирования в стране множества смешанных предприятий с
участием национального капитала и предпринимателей США, Франции, Голландии,
Бельгии, создание межарабских политикоэкономических комплексов по типу ЕС – Союз
Арабского Магриба (САМ) в составе Алжира,
Марокко, Туниса, Ливии и Мавритании, хоть
пока данный союз все же малоэффективен.
Разумеется, все это – лишь первые шаги,
которые, однако, подготавливают будущую
интеграцию в мирохозяйственные связи самого
высокого уровня. Пока что трудно предсказать,

как это произойдет. Но показательны сами по
себе наметившиеся тенденции, что вселяет
надежды на наилучшие перспективы.
Степанова Анастасия Владимировна
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Санкт-Петербург

Экономическое развитие Королевства
Марокко при Мухаммаде VI (1999-2010 гг.)
Резюме
Ключевые слова: Экономика, Марокко,
Северная Африка, Природные ресурсы,
Геополитика.
В данной статье приводится обзор экономического развития Королевства Марокко в период первого десятилетия правления короля Мухаммада VI, так как оно
представляется наиболее насыщенным на
события и значимым для будущего страны,
не подверженным влиянию потрясений в
регионе, произошедшим позднее и получившим название Арабской весны. При всех
переживаемых страной трудностях Марокко
стало активным участником мирового развития
и сумело выйти на новый уровень. Причиной
этому планомерный и разумный подход
правительства и короля к использованию
природных ресурсов, географического и геополитического положения страны, ставка
на результаты в длительной перспективе,
активное сотрудничество с мировыми
державами.
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სტეპანოვა ანასტასია
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უმაღლესი სკოლა, სანქტ პეტერბურგი

Economic development of the Kingdom of
Morocco under Mohammed VI (1999-2010)

მაროკოს სამეფოს ეკონომიკის განვითარება
მეფე მუხამმად VI დროს (1999–2010)

რეზიუმე
Summary
საკვანძო სიტყვები: ეკონომიკა, მაროკო,
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ჩრდილოეთ აფრიკა, ბუნებრივი რესურსები,
Natural resources, Geopolitics

გეოპოლიტიკა.

This article provides an overview of the economic development of the Kingdom of Morocco, during the first decade of the reign of King
Mohammed VI (1999-2010), since it is the most
eventful and significant for the future of the country unaffected by turmoil in the region, occurred
later and named the Arab Spring. Despite the difficulties experienced by the country, Morocco
presents an active participant in global development and managed to reach a new level. Among
the reasons are noticed systematic and reasonable
approach of the government and the king, the use
of natural resources, attention to the geographical
and geopolitical position of the country, betting
on the results in the long term, active cooperation
with the world powers.

სტატიაში

მოცემულია

მაროკოს

სამეფოს

ეკონომიკური ზრდის მიმოხილვა მეფე მუხამმად VI მეფობის პირველი ათი წლის განმავლობაში. ეს პერიოდი იყო მდიდარი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი მოვლენებით და იმ
პოლიტიკური შერყევების გარეშე, რომლებიც
მას

მოჰყვა

და

მიიღო

სახელი

„არაბული

გაზაფხული“. სირთულეების მიუხედავად, მაროკო გახდა მსოფლიო განვითარების აქტიური
წევრი და მოახერხა ახალ დონეზე ასვლა. ეს იყო
განპირობებული მეფის და მთავრობის ბუნებრივი რესურსების, ქვეყნის გეოპოლიტიკური
ადგილმდებარეობის გამოყენების გონიერი პოლიტიკით და შორეული მიზნების მისაღწევად
მსოფლიოს ქვეყნებთან თანამშრომლობით.
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Berbers in Morocco: native inhabitants of North Africa.
Arabization and Berberism
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Byzantines, Arabs, Ottomans and French, Berber groups lived in very contained communities.
The Berbers belong to a powerful, formidable, and
numerous people; Having been subject to limited external influa true people like so many others, the world has seen – ences, these populations lived free from acculturlike the Arabs, the Persians, the Greeks and the Romans. ating factors. For centuries Berbers have fought
(Brett, Fentress 1996: 1)
to prevent their language and culture from being
Categories such as “the Berbers” and “the swamped by Arabs. Most numerous in Morocco,
Arabs” are historical. Their production, mainte- they are scattered across nine countries. (Prenganance, and reproduction occur under particular man 16.03.2001)
It is important to be clear about the definition
circumstances. As circumstances change, so do
these categories. Their representation as everlast- of the term Berber. The ethnonym Berber dates
ing and immutable is part of ideological proce- to the 19th century and derives from the term for
dures rooted in a present. In the early medieval the Maghreb coast used during the early modern
period, the Arabs began a process of “Arabiza- period – “Barbary”. The term that is more comtion” of northwest Africa, its peoples, and their mon in Morocco - among Central Atlas, Rifian,
pasts. Diverse social and political conditions in Shilah - is Imazighen (Amazigh singular). If we
al-Andalus, al-Maghrib, and al-Mashriq, as well speak about Algeria more particular term such as
as the evolution of literate writing in Arabic in Kabyle or Chaoui is more often used.
What we usually have in mind when we
the early medieval period, account for the multiplicity and heterogeneity of the Berber in Ara- talk about the term “Berber” or “Barbarian” is
bic sources. The category was certainly not born its connotation of uncivilized rudeness that befully formed. In fact, even till nowadays, it was came nowadays this term primary meaning, but
we should keep in mind that the meaning of this
not stable, consistent, or uniform.
A great deal is being written and said about originally Greek term emerged in all probability
the term “Berber” and Berber people, but both only with the Migration period running about 376
the term and ethnic group are still shrouded with to 800 AD and applied to all non-Greek speakers.
mystery. Broadly speaking foreigners use the (Haddon 1994: 36)
Taking into consideration the fact that the
term “Berbers” to define the native inhabitants of
North Africa,whilst the Berbers call themselves Berbers were called ( ربربلاal-Barbar) by the
Imazighen (“the free people” or “freemen”). And Arabs, the early modern Barbary seems to be
it was this precise term “Imazighen” that gained a re-adoption of the name from Arabic. While
popularity amongst not onlyBerberists but also Latin and Greek sources refer to some people in
European scholars. Although they are the origi- northwest Africa as barbarians, the idea associnal inhabitants of North Africa, and in spite of ated with these barbarians is so different from the
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Arabic Barbar that it is difficult to confuse the
two. IbnKhaldun in his work “اويدوربعلاباتك
ربلاومجعلاوبرعلامايأةفرعميفربخلاوأدتبملان
 ”ربكألاناطلسلايوذنممهرصاعنمورب- “Book of
Lessons, Record of Beginnings and Events in the
History of the Arabs and the Berbers and Their
Powerful Contemporaries” – says that the Berbers were the descendants of Barbar, the son of
Tamalla, the son of Mazigh, the son of Canaan,
the son of Ham, the son of Noah. (MacGuckin1852)
The modern self-designation Imazighen presumably derives from the name of Mazikes mentioned in Byzantine sources as one of the names
of various tribes living in North Africa in the areas where Berbers were later found.
Abraham Isaac Laredo in his work “Bereberos y Hebreos en Marruecos” (Laredo 1954) proposed that the name Amazigh could be derived
from the name of the ancestor Mezeg which is the
translation of biblical ancestor Dedan son of Sheba in the Targum. According to Leo Africanus,
Amazigh meant “free man”,though this has been
disputed, for the reason of the etymology. “Am“ is a prefix meaning “a man/ one” and the root
would be “(a)zigh” that may be related to “aze”
strong, “tizzit” bravery, “jeghegh” be brave and
courageous. (“Online Etymology Dictionary”)
Further it also has a cognate in the Tuareg
word “Amajegh”, meaning “noble”. (MaddyWeitzman 2006: 71-84; Brett, Fentress 1996: 5-6)
So as we clearly see this term may be defined
in many ways and scholars argue about its origin,
but what we may be sure of if we speak about
Morocco is that Berbers were Morocco’s first inhabitants and today they are still the majority, accounting for about 60% of Morocco’s 30 million
citizens. However, when it comes to bringing out
their opinion, they are treated like a minority by
the members of the dominant Arab culture.
The Maghreb is believed to have been inhabited by Berbers from at least 10000 B.C. (Ilahi-

ane2006: 112; Briggs 1955) who for many centuries later possessed the land. The Arab conquest
of northwest Africa is a major event in the field of
North African Studies. For scholars, its most lasting effects were the Islamization and Arabization
of the Berber populations. Arabization describes
a growing cultural influence on a non-Arab area
and means introduction of Arabic education and
an increased usage of Arabic.
While historians often disagree about the chronology, character, and extent of these processes,
they all agree that they are essential to understanding the medieval period. The Muslim conquest
(Arabic:  تاوزغلاor Arabic: )ةيمالسإلاتاحوتفلا
inchoated the process of a growing cultural influence on non-Arab areas that gradually were
supposed to be changed into one that speaks
Arabic and incorporate Arab culture and Arab
identity. (Claudel 1990) According to historians
of the Middle Ages, the Berbers were divided
into two branches - Bort and Barnés - divided in
their turn into tribes and subtribes. Each region
of the Maghreb contained several tribes that had
independence and territorial hegemony, some of
them are Sanhadja, Houaras, Zenata, Masmouda,
Kutama, Berghwata, Awarba and others). (MacGuckin 1852; Briggs 1960; Hachid 2001) Historians converge on opinion that only with the arrival of BanuHilal (a tribe sent by the Fatimids
to punish the Berber Ziriddynasty (973-1148) for
having abandoned Shiism) the process of Arabization became a major factor. (Russell, Russell
1996) The BanuHilal quickly defeated the Zirids,
and deeply weakened the neighboring Hammadids (1014-1152). Their influx was a major factor
in the cultural, linguistic and ethnic Arabization
of the Maghreb and in the spread of nomadism
in areas where agriculture had previously been
dominant. (FSTC Limited ‘The Great Mosque of
Tlemcen’) Only some regions of Morocco and
the highlands of Algeria that remained largely independent have retained the Berber language and
traditions.
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Besides the Arabian influence, North African
population also saw an influx via the Barbary slave
trade of European peoples that flourished on the
Barbary coast (nowadays Morocco, Algeria, Tunisia and western Libya). (Grabmeier 2004 in Davis
2004) Plus interactions with neighboring Sudanic
empires, traders, and nomads from other parts of
Africa had a bearing on the Berber people. So as
we may see since the Middle Ages they began to
incorporate the experience, traditions and customs
of neighboring peoples, being located at the junction of nations and civilizations.
A number of Berber dynasties emerged during
the Middle Ages in Maghreb and al-Andalus. The
most notable are already mentioned Zirids (9731148) and Hammadids (1014-1152) in Ifriqiya and
Western Ifriqiya respectively, also the Almoravids
(1050-1147) and the Almohads (1147-1248) in
Morocco and al-Andalus, the Hafsids (Ifriqiya,
1229-1574), the Zianids (Tlemcen, 1235-1556),
the Marinids (1248-1465) and the Wattasids
(1471-1554) in Morocco. (Bagley 1997)
It is true that in the beginning the duration
of Arab rule in North Africa was very short and
the number of Arab tribes that migrated toward
these lands was rather small, yet the fact remains
that the cultural impact of Islam was big as it was
the only boost for the spread of the Arabic language and culture. Since that time North Africa
was starting to be referred to as al-Magrib “the
West” for it was considered as the western part of
the known world.
One argument cannot be ignored: indeed Arabs were slow to colonize non-Arab lands, as
confirmed by the very low number of cities they
founded. None of the major Moroccan cities has
been built by the Arab rulers, but by Berbers, either before or after the arrival of Islam. The reason is that unlike most of the great conquering
nations, the Arabs did not have an urban tradition and historically did not feel at home in an
urban environment. And even though many of

these cities have often been linguistically arabized (like Fes or Marrakesh), from a historic point
of view it is accepted that the core population of
North Africa is Berber. The cities in a greater
degree than rural areas were a “melting pot” of
different ethnicities, so the city dwellers are more
likely to have non-pure Berber ancestry (Black
African, Punic, European, Arab, Jewish, etc.). By
tracing the history of certain areas of the region
historians, linguists, anthropologists are able
to make assertions about its inhabitants. Referring to the history and having analyzed the situation we can with high probability put forward
assumptions about the percentage of the nation
ratio. To be more substantive it would be wiser
simply to provide some examples. For instance,
Casablanca (Anfa) and Rabat were built and originally settled by Berbers in about 7th century, but
we know that they were ousted by the Almohads
five centuries later and subsequently resettled
with BanuHilal Arabs. Other, traditionally Berber cities like Tangiers, Meknes and Marrakesh
have never had such a drastic repopulation, so
we can assume that its inhabitants are of Berber
stock. Nevertheless Arabization is a multifaceted process, and it should be noted that although
these cities have for centuries been linguistically
arabized, their culture and identity often have not
passed through that process. As we speak about
the cities of Tangiers, Tetouan, Meknes and Marrakesh we cannot ignore the fact that they still
have a strong regional Berber aspect and their inhabitants do not necessarily consider themselves
to be ethnically Arab, even though their language
might be today’s Moroccan-Arabic Darija.
Unlike the conquests of previous religions
and cultures, the coming of Islam, which was
spread by Arabs, was to have pervasive and longlasting effects on the Maghreb. The new faith,
in its various forms, would penetrate nearly all
segments of society. Nonetheless, the Islamization and Arabization of the region as we already
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mentioned were complicated and lengthy processes. Whereas nomadic Berbers were quick to
convert and assist the Arab conquerors, not until
the 12thcentury, under the Almohad dynasty, did
the Christian and Jewish communities become
totally marginalized.
Islamization is considered to be one of Arabization aspects. What we usually have in mind
when we talk about Islamization is that it presents a process of society’s shift towards Islam;
since the middle of the 20thcentury terms – muslimization, arabisation, islamization – in English
convey a similar meaning and modern day Islamization appears to be a return of the individual
to Muslim values, communities, and dress codes,
and a strengthened community. (Lapidus 2002:
828-30)The Berbers converted to Islam slowly,
over the course of centuries, and this religion was
not dominant until the 16thcentury. The result is
that within Berber Islam preserved traces of former religious practices, what made it a somewhat
atypical sect.
Historically the region of North Africa practiced many religions including various forms
of pagan rituals, Judaism, and Christianity. The
first of the Berber territories to fall to the Islamic
troops were the southern and southwestern parts.
The first attempt in late 7th century resulted in a defeat; however, a more diplomatic second attempt
of the Islamic forces in its turn resulted in a successful alliance with some of Mauretanian tribes
at the south and the west of modern Algeria. Then
Numidia attached itself. Furthermore a Numidian
chief, Tariq ibnZiyad, headed the stronger forces
under the flag of Islam and embarked for Europe,
taking over most of the Iberian Peninsula.
The widespread language shift from Berber to
Arabic in these areas was thus ultimately accompanied by a shift from a Berber ethnic identity to
an Arab one after conversion to Islam. This shift
happened, at least partially, due to the privileged
status that the Arabic language has generally been

given in the states of North Africa, from the Arab
conquest in 652 up until the European conquest
in the 20thcentury. Probably, it is worth noting
that after independence, states have also consistently favored the Arabic language over the local
Berber ones. (Turchi, Buscerni, Giacchino 2009)
At this point, Berbers were superficially islamized and hung onto their traditions with varying degrees of religious assimilation to Islam.
Berbers nowadays are mainly Sunni Muslims,
but there are many traditional practices found
among them. Since Berbers typically outnumber
Arabs in rural areas, traditional practices tend to
predominate there. The majority belongs to the
Maliki madhhab, while the Mozabites, Djerbans,
and Nafusis of the northern Sahara are Ibadi
Muslim. Sufi tariqas are common in the western
areas, but rarer in the east; marabout cults were
traditionally important in most areas.
Before their conversion to Islam, some Berber
groups had converted to Christianity (often Donatist) or Judaism, while others had continued to
practice traditional polytheism. Under the influence of Islamic culture, some syncretic religions
briefly emerged, as among the Berghouata, only
to be replaced by Islam. (Haddadou 2000; Hastings 2003)
Let us once again turn to the history because
it is conceptually of considerable interest for the
research. The harmony between the Berbers and
the Muslims was short-lived and in a way, “it
was still quite in the air”. The spread of Islam
in the 7th century among the Berbers still did not
guarantee their support for the Arab-dominated
caliphate due to the discriminatory attitude of the
Arabs. The ruling Arabs alienated the Berbers by
taxing them heavily; treating converts as secondclass Muslims; and, what’s more, by enslaving
them. As a result, widespread opposition took
the form of open revolt in 739-40 under the banner of IbadinIslam. After the revolt, Kharijites,
the followers of a political idea that had been es-
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pecially important in organizing anti-Umayyad
forces, established a number of tribal kingdoms
in the North Africa highlands. They had neither
mosques nor authority. Other regions and tribes
like Sijilmasa and Tilimsan– straddled the principal trade routes – proved more viable and prospered. A new period started with the Abbasids rule
(750-1258). They reestablished Islamic authority
in Ifriqiya, appointing Ibrahim ibn al-Aghlab as
governor of Kairouan. Nominally serving at the
caliph’s pleasure, al-Aghlab and his successors,
the Aghlabids, ruled independently until 909. At
that time a court became a center for learning and
culture.
At the same time to the west of Aghlabid lands,
Abdar-RahmanibnRustam ruled most of the central-west Maghreb from Tahert, southwest of Algiers. The rule of the Rustamidimamate, lasted
from 761 to 909. (Etheredge 2010: 73) The court
at Tahert supported scholarship in mathematics,
astronomy, and astrology, theology and law. Their
realm extended mostly to current central Algeria,
but also Libya, Morocco and Mauritania. However imams failed to organize a reliable standing
army that, accompanied by the dynasty’s eventual collapse into decadence, caused the Tahert’s
demise under the assault of the Fatimids.
As we speak about al-Andalus it is worth noting that the Muslims who entered Iberia in 711
were mainly Berbers, and were led again by a Berber, Tariq ibnZiyad, though under the suzerainty
of the caliph of Damascus Abdal-Malik and his
North African viceroy, Musa ibnNusayr. It was
under his leadership that the mixed army of Arabs and Berbers for the second time invaded the
peninsular, and that time with a greater success.
It is claimed that Berbers formed approximately
66% of the Islamic population in Iberia. During
the Umayyad conquest of Iberia, Berbers formed
their own military units based on tribal allegiances, with little contact with their Arab masters.
(Fletcher 1992: 1; Collins 1989: 97; Rodd 1925:

731-2) In this case it could be worth quoting an
extract from the work of Richard A. Fletcher who
said: “Who were these conquerors, who had so
quickly and so completely overturned the strongest western European monarchy of their day? It
is customary to refer to these stirrings events as
‘Arab’ or the ‘Islamic’ invasion and conquest of
Spain. But only in a very limited sense was it either Arab or Islamic: it was mainly Berber. The
Berbers were, as they still are, the indigenous
inhabitants of northwest Africa, the Maghrib.”
(Fletcher 1992: 19)Berbers stationed in Galicia
who gave up their Andalusian outposts to join the
Berber revolt (740-42) are reported to have converted to Christianity. (Collins 1983: 165)During
the Taifa era, petty kings came from a variety of
ethnic groups; some were of Berber origin. The
Taifa period ended when the Almoravid dynasty took over al-Andalus; they were succeeded
by the Almohad dynasty from Morocco, during
which time al-Andalus flourished. In the power
hierarchy, Berbers were situated between the
Arabic aristocracy and the Muladi (Muslims of
local descent or of mixed Berber, Arab and Iberian origin, who lived in al-Andalus during the
Middle Ages) populace. (Frode 2009: 122-24)
Ethnic rivalries were one of the factors of Andalusi politics. After the fall of the Caliphate, the
taifa kingdoms of Toledo, Badajoz, Málaga and
Granada had Berber rulers. (Collins 1983:172-7;
Martins 1969)
“For a century, Arabs’ tribes gave Islam the
first of these victories. Then the rough mountain
peoples of North Africa, the Berbers, helped it
to conquer Spain and organize Fatimid Egypt.”
(Braudel 1995: 54)
Let us now examine the language aspect that
is one of the main elements of ethnicity. Amazigh
languages or dialects compose a family of closely related languages and dialects indigenous to
North Africa. (Brett 02.25.2015; ‘Berber Exploitation – Morocco’; “Morocco bans Berber names
on birth certificates”)
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The number of ethnic Berbers is much higher than the number of Berber speakers. A great
amount of the populations of the Maghreb countries are considered to have Berber ancestors.
(“BBC NEWS. Q&A: The Berbers” 03.12.2004)
Around 90% of the Berber-speaking population
speaks one of six major varieties of Berber, each
with at least two million speakers. So they are:
Tashelhit – the most widespread, Kabyle, Atlas Tamazight, Riffian, Shawi and Tuareg. The
Berber languages and dialects have had a written tradition, on and off, for over 2,200 years,
although the tradition has been frequently disrupted by invasions. They were first written in
the Tifinaghalphabet;during the 19th and 20th centuries by linguists the Berber Latin alphabet was
also used. A bit later in 2003 a modernized form
of the Tifinagh alphabet was made official in Morocco. Nevertheless, both Tifinagh and BerberLatin alphabets are being increasingly used in
Morocco and parts of Algeria, while the Arabic
script has been abandoned by Berber writers.
Let us now examine Moroccan Berber dialects. We should divide them in three groups, by
the book of linguistic publications, but it seems to
be significantly complicated by local usage: thus
Shilha is subdivided into Shilha of the Dra valley,
Tasusit (the language of the Souss) and several
other dialects of the mountains. Moreover, linguistic boundaries are blurred, which means that
certain dialects cannot accurately be described as
either Central Morocco Tamazight (spoken in the
central and eastern Atlas area) or Shilha.
With the period of colonization to the influence of Arabic French and Spanish languages
were added. However afterwards it was to the advantage of Arabs in the question of Arabization
and in the longer term to some extent gave an impulse to the emergence of the Berberism movement. Soon after independence in the middle of
the 20thcentury, the countries of North Africa
established Arabic as their official language, re-

placing French, Spanish and Italian; although the
shift from European colonial languages to Arabic
for official purposes continues even to this day.
As a result, most Berbers had to study and know
Arabic, and had no opportunities until the 21st
century to use their mother tongue at school or
university. This may have accelerated the existing process of Arabization of Berbers, especially
in already bilingual areas. While Berberism had
its roots before the independence of these countries, initially it was limited to the Berber elite.
It only began to gain success among the greater
populace when North African states replaced
their European colonial languages with Arabic
and identified exclusively as Arabian nations,
downplaying or ignoring the existence and the
social specificity of Berbers.
Under the pursued policy of Arabizationthe
use of the Berber languages was suppressed or
even banned. This state of affairs has been contested by Berbers in Morocco and Algeria and is
now being addressed in both countries by introducing the Berber language in some schools and
by recognizing Berber as a “national language”
in Algeria, though not as an official one, which
still poses a problem. («Loi n° 02-03 portent révisionconstitutionnelle») A war of words over the
Berber and Arabic languages until quite recently
was heating up in Morocco as well, threatening
to divide the kingdom in much the same way the
battle between French and English speakers divides Canada. And at last adopted in 2011 constitution of Moroccomade “Amazight” an official
language alongside with Arabic. So Morocco is
the only country where Tamazight is an official
language. On April 30, 2012, Fatima Chahou,
alias Tabaâmrant, member of Morocco House of
Representatives and famous former singer became the first one to ask questions and discuss the
minister’s answer in Tamazight inside the Parliament of Morocco. (Mrabet 01.29.2014)
There is a movement among speakers of the
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closely related varieties of Northern Berber to
unite Berber languages and dialects under a standard language. The name Tamazight, originally
the self-name in the Atlas and the Rif regions,
is being increasingly used for this Standardized
Berber, and even for Berber as a whole, including
Tuareg.
The exact population of Berber speakers is
hard to ascertain, since most North African countries do not record language data in their censuses. In 1952, André Basset estimated that a “small
majority” of Morocco’s population spoke Berber.
(Besset 1952)The 1960 census claimed that 34%
of Moroccans spoke Berber, including bi-, tri, and quadrilinguals. In 2000, Karl Prasse cited
“more than a third” in an interview conducted by
BrahimKarada at Tawalt.com. (Berber languages) According to the Ethnologue (by deduction
from its Moroccan Arabic figures), the Berberspeaking population should be estimated at 35%
or around 10.5 million speakers. (“Recensementgénéral de la population et de l’habitat 2004”)
However, according to Berber nationalists, although a North African may only speak Maghrebi Arabic as opposed to a Berber language, this
person is still essentially Berber since he or she
is ancestrally of Berber origin.It is a response
from Berber activists to those Algerians, Moroccans, Tunisians and Libyans who self-identify as
“Arab” because of their Arabic tongue. However,
the identity of northwestern Africa remained Berber for a long time thereafter. Additionally, even
though the process of Arabization began with
these early invasions, many large parts of North
Africa were only recently arabized like the Aurès (Awras) mountains in the 19th- 20thcenturies.
(Weiss, Green 1987: 129)
A survey included in the official Moroccan
census of 2004 and published by several Moroccan newspapers gave the following figures: 34%
of people in rural regions spoke Berber language
and 21% in urban zones did, the national average

would be 28.4% or 8.52 million. It is possible,
however, that the survey asked for the language
“used in daily life”(“Recensementgénéral de la
population et de l’habitat 2004”) which would result of course in figures clearly lower than those
of native speakers, as at that time the language
was not official and many Berbers living in an
Arabic-speaking environment had no need to use
it in daily life; also the use of Berber in public
was frowned upon during the reign of Hassan II
until the 1990s, so that it might affect the result
of the survey.
However if we have a look on the 1973 map of
CIA (Central Intelligence Agency) we’ll see the
results showing Berber-speaking regions with at
least 10 million speakers, without regard to the
numerous Berber population which lives outside
these regions in the bigger cities. (“Recensementgénéral de la population et de l’habitat 2004”)
Mohamed Chafic, a Moroccan writer and specialist in Berber language and literature, claims 80%
of Moroccans are Berbers, even in view of ambiguity, whether he means “speakers of Berber
languages” or “people of Berber descent”.
I endorse wholeheartedly the opinion that the
identity of the nation in general, and particularly
the Berber identity of the nation is usually wider
than language and ethnicity and girdles the entire
inwardness and essence of North Africa. Berbers
are not an entirely homogeneous ethnicity and
they encompass a range of phenotypes, societies
and ancestries.
The conglomerate Berber tribes are the proud
natives of North Africa from immemorial time to
the present day, of a number of more than 30 million people. They have been denied their basic
and advanced human rights. The perplexed term
Berberism is generally used to describe the thriving “political movement(s) of the Berber populations of North Africa”. The Imazighen of North
Africa have suffered for decades, if not for centuries, from exclusion, atrocities and marginaliza-
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Berbers in Morocco: native inhabitants of
North Africa. Arabization and Berberism
Summary
This article makes an attempt to review and
analyze the historical perspective of Berber as
a national minority, touches on the background,
terminology and concepts such as “Berber”,
“Berberizm” (or “Amazignizm”), Arabization in
present-day Morocco.
While many of features of initial Berber society have survived, they have been greatly modified since the early years of the 20th century. The
independence of Morocco (1956) created a new
political situation in which Berber nationalism
made its appearance. Nowadays berberism is a
political-cultural movement of ethnic, geographic, or cultural nationalism. It may be called an opposition to Islamist-driven cultural Arabization
and the pan-Arabist political ideology.
Степанова Анастасия Владимировна
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Санкт-Петербург

Берберы Марокко: коренные жители
Северной Африки. Арабизация и
берберизм
Резюме
Ключевые слова: Берберы, Берберизм,
Арабизация, Северная Африка, Марокко,
Этнография, Культура.
Данная статья является попыткой рассмотрения и анализа в исторической ретроспективе берберов как национального меньшинства, затрагивает вопросы происхождения, терминологии таких понятий как «бербер», «берберизм» (или «амазигнизм»), арабизацию на территории современного Марокко.
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Берберизм рассматривается как политикокультурное движение этнического, географического и культурного национализма. Его
можно охарактеризовать оппозицией культурной арабизации и политической идеологии
панарабизма.

სტატიაში წარმოდგენილია ბერბერების, როგორც ეროვნული უმცირესობის ისტორიული
განხილვა რეტროსპექციაში. განიხილება ტერმინემის „ბერბერი“ და „ბერბერიზმი“ –ს წარმოშობა და არაბიზაციის პროცესი თანამედროვე
მაროკოს ტერიტორიაზე.
ბერბერიზმი

სტეპანოვა ანასტასია
ეროვნული კვლევითი უნივერსიტეტი. ეკონომიკის
უმაღლესი სკოლა. სანქტ პეტერბურგი

მაროკოს ბერბერები: ჩრდილოეთ აფრიკის

განიხილება

როგორც

გეოგ-

რაფიული და კულტურული ნაციონალიზმის
პოლიტიკური მოვლენა. იგი შეიძლება იყოს
დახასიათებული

კულტურული

არაბიზაციის

და პანარაბიზმის პოლიტიკური იდეოლოგიის

ძირითადი მცხოვრებნი. არაბიზაცია და

ოპოზიციით.

ბერბერიზმი
რეიზუმე

საკვანძო სიტყვები: ბერბერები, ბერბერიზმი,
არაბიზაცია, ჩრდილოეთ აფრიკა, მაროკო,
ეთნოგრაფია, კულტურა.
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sabunebismetyvelo
disciplinebi
ЕСТЕСТВОВЕДЧЕСКИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
SCIENCE

upirvelesad samSoblo, sikeTe da adamiani
ქავთარაძე ნატო, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი,
პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
/////////////////////////////////////

1948 წელს ქ. თბილისის მე-7 ვაჟთა გიმნაზიის
ოქროს მედალზე დამთავრებისა და შემდეგ
თსუ-ის ფიზიკის ფაკულტეტის წარჩინებით
დასრულების შემდეგ, 1953 წლიდან რაფიელ
ჩიქოვანი აქტიურად ჩაერთო სამეცნიერო და
საზოგადოებრივ საქმიანობაში.
იშვიათია პიროვნება - მეცნიერი ასე ყოველმხრივ ნაყოფიერი შემოქმედებითი საქმიანობით.
მისი ძირითადი მოღვაწეობა სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტ „მიონთან“ არის დაკავშირებუქართული საპატიო საზოგადოების ღირსეულ წარმომადგენელს, შემოქმედს, მეცნიერს,
პედაგოგს, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორს
საქართველოს

ტექნიკური

უნივერსიტეტის

პროფესორს, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსს, საერთაშორისო ოპტიკური
ტექნიკის საზოგადოების საქართველოს ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარეს, მეცნიერების
ისტორიის საქართველოს საზოგადოების პრეზიდენტს,

მშობლიური ლეჩხუმის საპატიო

მოქალაქეს რაფიელ ჩიქოვანს დაბადებიდან 85
წელი შეუსრულდა.
ბედნიერი აღმოჩნდა 1930 წლის 29 ნოემბერი
ირაკლი ჩიქოვანისა და ვარვარა კაჭკაჭიშვილის
ოჯახისათვის, დაბა ცაგერში, სადაც მომავალი
მეცნიერი, რაფიელი ჩიქოვანი დაიბადა.

ლი, სადაც იგი წლების განმავლობაში მუშაობდა. მისი ხელმძღვანელობით შეიქმნა ჯერ
კიდევ 1965 წელს ნახევარგამტარული ხელსა
წყოების

ფიზიკის

სამეცნიერო-კვლევით

ინ-

სტიტუტში ნახევარგამტარული ოპტოელექტრო
-ნიკის მიმართულება, ხოლო „მიონში“ მისი
დირექტორობისას ქარხანამ მიაღწია მნიშვნელოვან სამეცნიერო და საწარმოო წარმატებებს,
რომელიც არაერთგზის აღინიშნა ოქროს, ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლებით.
ბატონი რაფიელი დაჯილდოებულია იმ დიდებული ხასიათით, რასაც ადამიანებზე ზრუნვა
და ამაგის დაფასება ჰქვია, ამიტომაც მისი
თაოსნობით „მიონის“ თანამშრომლებისათვის
განხორციელდა

მთელი

რიგი

სოციალური

პროექტები: აშენდა საცხოვრებელი სახლები,
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დასასვენებელი ბაზა ბაკურიანში, პროფ. სას-

ნახევარგამტარების ფიზიკისა და ოპტოელექ-

წავლებელი, საერთო საცხოვრებელი და სხვ.

ტრონიკის უამრავი სპეციალისტი, რომლებიც

პარალელურად იგი ეწეოდა პედოგოგიურ

წარმატებით მოღვაწეობენ არა მხოლოდ სა-

მოღვაწეობას თსუ-ში, სადაც ნახევარგამტარუ-

ქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც.

ლი მიკროელექტრონიკის კათედრის დოცენ-

მისი ხელმძღვანელობით და დიდი რუდუ-

ტად მუშაობდა, ხოლო შემდეგ 1985 წლიდან

ნებით იქმნებოდა უნიკალური წიგნი „ბაგრატი-

პოლიტექნიკური ინსტიტუტის (ამჟამად სტუ)

ონები“. იგი ავტორია 150-მდე სამეცნიერო ნაშ-

მყარი სხეულების ფიზიკის კათედრის პროფე-

რომისა და ასევე ახალგაზრდული ენერგიითა

სორი გახლდათ.

და ენთუზიაზმით ხელმძღვანელობს მეცნიერე-

1992 წელს რ. ჩიქოვანი დაინიშნა საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტთან არსებული

ბის ისტორიის საქართველოს საზოგადოებას,
რომლის პრეზიდენტიც არის.

მიკროელექტრონიკისა და მიკროელექტრონული

რაფიელ ჩიქოვანი წარმატებით უძღვება არა-

ტექნოლოგიის სამეცნიერო-საინჟინრო ცენტრის

ერთ სამეცნიერო კონფერენციის მომზადება-

ხელმძღვანელად, ხოლოდ 1989 წლიდან ამავე

ჩატარებას. იგი არის მყარი და ძლიერი საძირ-

დასახელების კათედრას ხელმძღვანელობდა.

კველი,

ნაყოფიერი სამეცნიერო და პედაგოგიური
მოღვაწეობა გასწია მან სტუ-ში ფუნდამენტურ
დირექტორად

ტექნიკისა
დეკანად

და

მუშაობისა

ელექტრონიკის

მუშაობისას;

და

ფიზიკა-

ფაკულტეტის

განახლდა

სასწავლო

თავისუფლად

შეუძლია

იამაყოს არა მხოლოდ სამეცნიერო საზოგადოებამ, არამედ, სრულიად საქართველომ.

მეცნიერებათა სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის

რომლითაც

ბატონი რაფიელ ჩიქოვანი ყოველმხრივ შემკული, მაღალი ინტელექტითა და ადამიანური
ღირსებებით

დაჯილდოებული

ადამიანია.

სამაგალითო ოჯახის წინამძღოლი და სტუ-ს

ლაბორატორიები; დაიხვეწა სასწავლო გეგმები

საამაყო

და პროგრამები.

კვლავ დიდხანს იდგეს, როგორც ფესვმაგარი

50 წლიანი პედაგოგიური მოღვაწეობის მანძილზე რაფიელ ჩიქოვანის მიერ აღზრდილია

წარმომადგენელია.

ვუსურვოთ

მას

მუხა, მხნედ და ახალგაზრდული შემართებით
ემსახუროს სამშობლოს.
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kinematikuri energiis cvlileba CarCoxerxis Wris meqanizmis RreCoian
kinematikur wyvilSi dartymebis gaTvaliswinebiT
აბაიშვილი ვახტანგი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საკვანძო სიტყვები: ჩარჩოხერხი, ჭრა, მექანიზმი, კინემატიკური წყვილი, ღრეჩო, დარტყმები, კინეტიკური ენერგია, ცვლილება, აბსოლუტური სიგლუვე, ბლანტი, მშრალი, ხახუნი,
მარგი ქმედების კოეფიციენტი.

/////////////////////////////////////

B
Gh

დარტყმის დროს ნარჩენი დეფორმაციისა და

Pt

b

ნაწილე რგოლების (ნახ. 1) საწყისი კინეტიკური
ენერგიის ნაწილობრივ კარგვას. კინეტიკური

2

ენერგიის ცვლილება დარტყმის დროს განისაზღვრება როგორც კინეტიკური ენერგიის სხვა-

S2

ობა დატყმის დასაწყისში და დარტყმის ბოლოში.

∆T = Ti − Ti +1 ,

 Pi3

y

გახურების გამო ადგილი აქვს დარტყმაში მო-



(1)
a

P2

სადაც

Fx

Ti +1 =

1
1
m1′v12i + m′2 v22i ,
2
2

1
1
m1′v12i +1 + m3′ v22i +1
2
2

(2)

x



e

(3)

ნახ.
ჩარჩოხერხის
ნახ. 1.
1. ვერტიკალური
ვერტიკალური ჩარჩოხერხის
ღრეჩოიანი
ჭრის
მექანიზმის
ღრეჩოიანი
ჭრის
მექანიზმისსქემა

v12i = x12i + y12i ,

(4)
∆T =

2
2i

v =0,
v12i +1 = x12i +1 + y12i +1 ,

(5)

v22i +1 = x 22i +1 + y 22i +1 .

(6)

i ინდექსი აღნიშნავს სიდიდეს დარტყმამდე,
ხოლო i + 1 დარტყმის შემდეგ. (2) და (3)-ის
გათვალისწინებით (1) მიიღებს სახეს:

ხოლო

O


A  x1

თავის მხრივ

∆T =

1
R

R1

Ti =

y1

1
1
m1′ (v12i − v12i +1 ) − m2′ v22i +1 ,
2
2

(3)-(6)

გამოსახულებების

ლობაში მიღებით (7) ასე ჩაიწერება

(7)
მხედვე-

1
1
m1′ ( x12i + y12i − x12i +1 − y12i +1 ) − m2′ ( x 22i +1 + y 22i +1 ) (8)
2
2

x1i2 და y1i2 არის 1 რგოლის სიჩქარეთა გეგმილი ox და oy ღერძებზე დარტყმამდე. მისი მნიშვნელობები განისაზღვრება [1]-ში მიღებული
განტოლებათა სისტემიდან და დარტყმის შემდეგ;
x1i +1 , y1i +1 , x 2i +1 და y 2i +1 არის შესაბამისად (1)
და (2) რგოლის სიჩქარეთა გეგმილი ox და oy

ღერძებზე დარტყმის შემდეგ. მათი მნიშვნელობა
მოცემულია [2]-ში.
განვსაზღვროთ კინეტიკური ენერგიის ცვლილება დარტყმისას მასში მონაწილე რგოლების
აბსოლუტური სიგლუვის ჰიპოთეზის მიხედვით.

157

ganaTleba, GANATLEBA, ГАНАТЛЕБА _ №3(14), 2015
2

2

2
2
ამ მიზნით x1i +1 , y1i +1 , x 2i +1 , y 2i +1 მნიშვნელობები

[2] ჩავსვათ (5) და (6) გამოსახულებაში, მაშინ
გარკვეული გარდაქმნების შედეგად მივიღებთ:
 m′ 

1
(1 + η ) 2 + (1 + R)(1 + 2η − R) cos 2 γ   −
=
∆T  1 1 −
2 

 2  (1 + η )
−


 m1′
m2′
(1 + R) 2η 2 cos 2 γ  x12i + 
(1 + 2η + 2ηR − R) 2 ×
2
2(1 + η ) 2

 (1 + η )

[

× sin γ cos γ ] −

m2′
(1 + R) 2η 2 cos γ sin γ
(1 + η ) 2

[

] x


1i

ნაწილე რგოლების აბსოლუტური სიგლუვის
ჰიპოთეზის,

თეზის

(ბლანტი)

მიხედვით

y1i +

მარგი ქმედების კოეფიციენტის განსაზღვრისათვის.

1. ვ. აბაიშვილი. ვერტიკალური ჩარჩოხერხის
ჭრის მექანიზმის დინამიკური კვლევა ბარბაცას დრეკადობისა და კინემატიკურ წყვილში ღრეჩოს გათვალისწინებით. ტრანსპორტი
და მანქანათმშენებლობა, № 2(14). 2009.
2. ვ. აბაიშვილი. ვერტიკალური ჩარჩოხერხის

ხახუნის

ჭრის მექანიზმის დინამიკური კვლევა კინე-

განისაზღვრება

ამ

მატიკურ წყვილში ღრეჩოსა და დარტყმების

ჰიპოჰიპო-

თეზის შესაბამისი x1i +1 , y1i +1 , x 2i +1 , y 2i +1 მნიშვნელობების [2], (5) და (6) გამოსახულებაში

გათვალისწინებით. განათლება, №4(13), 2015.
3. Сергеев В.И., Юдин К.М. Исследование динамики плоских механизмов с зазорами. –
Издательство «Наука», 1974. – 112 с.

ჩასმით და გარკვეული გარდაქმნებით
1 
1
(1 + η ) 2 (1 + l sin 2 γ ) 2 − 2(1 + η )(1 + R) ×
=
∆T  m1i 1 −
2 
 2  (1 + η )

ვახტანგ აბაიშვილი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

×(1 − l sin 2 γ ) cos 2 γ + (1 + R) 2 cos 4 γ + (1 + R − l − lη ) 2 ×

m2′
(η 2 l2 (1 + η ) 2 sin 4 γ +
× sin 2 γ cos 2 γ  −
2
 2(1 + η )

კინემატიკური ენერგიის ცვლილება
ჩარჩოხერხის ჭრის მექანიზმის ღრეჩოიან
კინემატიკურ წყვილში დატყმების
გათვალისწინებით

+η 2  2l (1 + R)(1 + η ) + (1 + R − l − lη ) 2  sin 2 γ i cos 2 γ +

 m′ (1 + R − l − lη )
(1 + η )(1 − l sin 2 γ i ) +
+η (1 + R) cos γ ) x22i +  2
(1 + η ) 2


2

+η − R ] sin γ cos γ − l (1 + η ) sin γ i cos3 γ ) −

m2′
(η 2 (1 + R − l − lη ) ×
(1 + η ) 2

2

ვერტიკალური ჩარჩოხერხის ჭრის მექანიზმის
ღრეჩოიან

კინემატიკურ

წყვილში

ადგილი

აქვს დარტყმაში მონაწილე რგოლების საწყისი

× [ l (1 + η ) + (1 + R − l − lη ) ] sin γ cos γ + η (1 + R − 1 − lη ) (1 + R) cos γ +
3

2

 m′ 

1
+l(1+ η ) + sin γ cos γ )  x1i y1i +  1 1 −
[(1 + R − l − γη )] ×
2
(1
η )2
+

 
m2′
×(1 − R − l − lη ) cos 2 γ + (η − R ) 2 −
(η 2 (1 + R − l − lη ) 2 ×
2(1 + η ) 2


 2
2 2
2  2
× sin γ + 2η l(1 + η )(1 + R) − l − lη  sin γ + η l (1 + η )  y 2i

  .
2

რეზიუმე

(

4

კო-

ჰიპოთეზის მიხედვით, რომელიც გამოიყენება

დარტყმების დროს კინეტიკური ენერგიის
მყისა

ხახუნის

ლიტერატურა


m′2
(1 + R) 2η 2 sin 2 γ  y12i . (9)
2
2(1 + η )


ცვლილება

(ბლანტი)

ეფიციენტის ჰიპოთეზის და მშრალი ხახუნის

 m′ 

1
(η − R) 2 + (1 + R)(1 + 2η − h) cos 2 γ   −
+  1 1 −
2 

 2  (1 + η )

−

მყისა

2

სადაც Sτ და S n შესაბამისად დარტყმის დროს
ნორმალური და მხები იმპულსებია.
ამრიგად, მიღებულია კინეტიკური ენერგიის
ცვლილების გამოსახულებები დარტყმაში მო-

კინეტიკური ენერგიის ცვლილებას.
კინეტიკური ენერგიის ცვლილება განსაზღვრულია, როგორც დატყმის დასაწყისსა და
დარტყმის

ბოლოში

კინეტიკური

ენერგიის

სხვაობა ზედაპირების აბსოლუტური სიგლუვის ჰიპოთეზის, მყისა (ბლანტი) ხახუნის კოეფიციენტის ჰიპოთეზის და მშრალი ხახუნის
ჰიპოთეზის მიხედვით.
დარტყმის პროცესში კინეტიკური ენერგიის
ცვლილების განმსაზღვრელი გამოსახულებები
შეიძლება გამოვიყენოთ მარგი ქმედების კოეფიციენტის განსაზღვრისათვის.

158

sabunebismetyvelo disciplinebi, ЕСТЕСТВОВЕДЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, SCIENCE

Вахтанг Абаишвили
Грузинский технический университет

Vakhtang Abaishvili
Georgian Technical University

Изменение кинетической энергии при ударе
в кинематической паре с зазором механизма
резания лесопильной рамы

Change of kinetic energy at impact in
kinematic pair with clearance of sawmill cutting
mechanism

Резюме
Ключевые слова: лесорама, резание, механизм,
кинематическая пара, зазор, удар, кинетическая
энергия, изменение, абсолютная гладкость,
вязкость, сухой, трение.
При ударе в кинематической паре с зазором
механизма резания лесопильной рамы происходит
частичная потеря начальной кинетической
энергии. Изменения кинетической энергии
при ударе определены как разность значений
кинетической энергии в начале и в конце удара по
гипотезе абсолютной гладкости соударяющихся
звеньев, по гипотезе о коэффициенте мгновенного
(вязкого) трения и по гипотезе сухого трения.
Полученные выражения для определения
изменении кинетической энергии при ударе могут
быть применены при определении коэффициента
полезного действия.

Summary
Keywords: sawmill, cutting mechanism, kinematic
pair, clearance, impact, kinetic energy, variation,
absolute smoothness, viscosity, dry friction.
At impact in the kinematic pair with a clearance
of sawmill cutting occurs a partial loss of initial
kinetic energy. The variation of kinetic energy at
impact are defined as difference of values  of kinetic
energy at the beginning and end of impact due the
absolute smoothness hypothesis of colliding links,
by hypothesis of the instantaneous (viscous) friction
coefficient and hypothesis of dry friction.
The obtained expressions for determining the
variation of kinetic energy at impact would be applied
in determining of efficiency.
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vertikaluri CarCoxerxis Wris meqanizmis dinamikuri kvleva kinematikur
wyvilSi RreCosa da dartymebis gaTvaliswinebiT
აბაიშვილი ვახტანგი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
/////////////////////////////////////

საკვანძო სიტყვები. ჩარჩოხერხი, ჭრა, მექანიზმი, დინამიკა, კვლევა, კინემატიკური წყვილი,
ღრეჩო, დარტყმები, სიჩქარეები. აბსოლუტური
სიგლუვეб ბლანტი, მშრალი, ხახუნი.

B

ვერტიკალური ჩარჩოხერხის ჭრის მექანიზმის

y

“მუხლალილვი-ბარბაცა” კინემატიკურ წყვილში
ღრეჩოს არსებობისას ადგილი აქვს მოძრაობის
1. აღნიშნულ კინემატიკურ წყვილში კონტაქტით

Pt

b

ორ სახეს (ნახ. 1):
მოძრაობა.

ამ

 Gh

2

შემთხვევაში

დამატებითი მოძრაობა განისაზღვრება

S2

კოორდინატით .



2. კონტაქტი არ არსებობს. ამ შემთხვევაში
a

დამატებითი მოძრაობა განისაზღვრება

Fx

კოორდინატებით (x; y).

y1

1
S1

R1

ღრეჩოს ველში დამატებითი მოძრაობის განტოლებები მიღებულია [1] ნაშრომში, წარმოდ-

A 


x1



გენილ სტატიაში კი განხილულია კინემატიკურ

e

წყვილში დატყმების კვლევა.
დარტყმა არის მოძრაობა, რომლის დროსაც

nax. 1. vertikaluri CarCoxerxis
ნახ. 1. ვერტიკალური ჩარჩოხერხის ღრეჩოიანი
RreCoiani Wris meqanizmis
ჭრის მექანიზმის სქემა

დროის მცირე მონაკვეთში სისტემის სიჩქარე
ღებულობს გარკვეულ მნიშვნელობას. დარტყმის
შეფასება ხდება დატყმითი იმპულსით
τ

S = ∫ F (t )dt

(1)

0

სადაც, F(x) არის დარტყმის ძალა; τ- დროის

შუალედი, რომლის განმავლობაშიც მიმდინარეობს დარტყმა.
სიჩქარეთა
მნიშვნელობები
დარტმის
დასაწყისში აღვნიშნოთ i ინდექსით, ხოლო
დარტყმის ბოლოს i + 1 -ით. განსახილველ
მექანიზმში 1-2 კინემატიკურ წყვილშია ღრეჩო.
1 რგოლის მოძრაობის რაოდენობა დარტყმის

დასაწყისში აღვნიშნოთ Q1i -ით, ხოლო დარტყმის

ბოლოს Q1i +1 -ით. 2 რგოლის მოძრაობის

O

რაოდენობა დარტყმის დასაწყისში აღვნიშნოთ



Q2i -ით, დარტყმის ბოლოს კი Q2i +1 -ით.

დარტყმის დროს მოძრაობის რაოდენობის
შენახვის თეორემის შესაბამისად ვწერთ





Q1i +1 + Q2i +1 = Q1i + Q2i ,

(2)

სადაც
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Q1i = m1′v1i ,


Q1i +1 = m1′v1i +1 ,


Q2i = m2′ v2i ,


Q2i +1 = m2′ v2i +1 .

(3)
(4)
(5)
(6)

sabunebismetyvelo disciplinebi, ЕСТЕСТВОВЕДЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, SCIENCE

(3) და (4)-ის გათვალისწინებით (2) მიიღებს
სახეს:

სიჩქარე

პირველი

ფაზიდან

მეორე

ფაზაში

გადასვლის მომენტში





m1′v1i +1 + m2′ v2i +1 = m1′v1i + m2′ v2i ,
სადაც

m1′ = m1

AS1
,
1

m2′ = m2




m1′v1ni
m1′v1ni+1 + m2′ v2ni +1
v0 =
=
,
(9)
m1′ + m2′
m1′ + m2′
n
n
სადაც v1i და v1i +1 არის არის 1 რგოლის სიჩ-

(7)

AS 2
2

არის

დარტყმაში მონაწილე რგოლების მასები.

ქარის ნორმალური მდგენი შესაბამისად დარ-

ტყმამდე და დარტყმის შემდეგ.


v1i და v1i +1 − 1 რგოლის სიჩქარეები დარ
v2ni +1 − 2 რგოლის სიჩქარის ნორმალური
ტყმამდე და დარტყმის შემდეგ;
მდგენელი დარტყმის შემდეგ. ნორმალური მი

v2i და v2i +1 − 2 რგოლის სიჩქარეები დარმართულების დადებით მნიშვნელობად აიღება

ტყმამდე და დარტყმის შემდეგ.

 1 და  2 − შესაბამისად მრუდმხარასა და

თითოეული რგოლის ცენტრისკენ მიმართულება.


v1ni = x1i cos γ + y1i sin γ ;

v1ni+1 = x1i +1 cos γ + y1i +1 sin γ

v2ni +1 = x 2i +1 cos γ + y 2i +1 sin γ .

ბარბაცას სიგრძეები.
რადგან 2 რგოლის მოძრაობის რაოდენობა
დარტყმის დასაწყისში ნულია (7) მიიღებს სახეს




m1′v1i +1 + m2′ v2i +1 = m1′v1i .

(8)

გამოვყოფთ დარტყმის ორ ფაზას (ნახ. 2):
პირველი – დატვირთვის ფაზა შეხების მომენტიდან მაქსიმალურ დეფორმაციამდე, როდესაც
რგოლების

ფარდობითი

სიჩქარეები

ნულია,

(11)
(12)
პირველი ფაზაში 1 რგოლის მასის ცენტრის
n
სიჩქარის ნორმალური მდგენი იცვლება v1i
-დან v0 -მდე, ამიტომ ნორმალური დარტყმის
იმპულსი ამ ფაზაში არის s1.

m1′ (v0 − v1ni ) = − S1 .

ხოლო მათი საერთო აბსოლუტური სიჩქარეა


v0 . მეორე ფაზა განტვირთვის მაქსიმალური

S1 =

კავშირის გაწყვეტამდე.

m1′m2′ n
v1i .
m1′ + m2′

(14)

მეორე ფაზაში 2 რგოლის მასების ცენტრის

2

სიჩქარის ნორმალური მდგენი იცვლება v0 -დან

v2ni +1 -მდე

τ

S2 =
n

(13)

ჩავსვათ (13)-ში (9), მივიღებთ

დეფორმაციის მომენტიდან რგოლებს შორის
y

(10)

x

O

m1′m2′
(v2ni +1 − v1ni +1 ) .
m1′ + m2′

(15)

(9)-ის გათვალისწინებით (15) მიიღებს სახეს

B

τ

S2 =

1

m1′m2′
(v2ni +1 − v1ni +1 ) .
m1′ + m2′

(16)

განტვირთვისა და დატვირთვის ნორმალური
იმპულსების სიდიდეთა შეფარდება წარმოადგენს

nax. 2. 1_2 kinematikur

აღდგენის კოეფიციენტს R

wyvilSi RreCos sqema

R=
შეჯახებაში მონაწილე რგოლების მასების
ცენტრის სიჩქარე, ე.ი. ორივე რგოლის საერთო
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v2ni +1 − v1ni +1
.
v1ni

(17)
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R =1,

R = 0 არადრეკადი
რგოლებისათვის. რეალურად 0 ≤ R ≤ 1 .
მაშინ

ხოლო

(10), (11), (12) ჩავსვათ (17)-ში, მივიღებთ

x2i +1 cos γ + y 2i +1 sin γ − x1i +1 cos γ −
− y1i +1 sin γ = R( x1i cos γ + y1i sin γ ).

(18)

სიჩქარეთა ტანგენციალური მდგენების შეფასება წარმოებს ან დარტყმაში მონაწილე სხეულების აბსოლუტური სიგლუვის ჰიპოთეზიდან,

x1i +1 =

(1 + η ) − (1 + R) cos 2 γ
(1 + R) sin 2γ
x1i −
y1i (22)
1+η
2(1 + η )

y1i +1 =

(η − R ) + (1 + R ) cos 2 γ
(1 + R ) sin 2γ
y1i −
x1i (23)
1+η
2(1 + η )

x 2i +1 =

(1 + R)η cos 2 γ
(1 + R)η sin 2γ
x1i +
y1i ;
1+η
2(1 + η )

(24)

y 2i +1 =

(1 + R )η sin 2γ
(1 + R)η sin 2 γ
x1i +
y1i ,
2(1 − η )
1+η

(25)

ან მყისა ხახუნის კოეფიციენტის შესახებ ჰიპოთეზით ან მშრალი ხახუნის ჰიპოთეზიდან.
დავაგეგმილოთ (8) xoy კოორდინატთა ღერ-

სადაც η =

ძებზე, მივიღებთ

m1′ x1i +1 + m′2 x 2i +1 = m1′ x1i ,

(19)

m1′ y1i +1 + m2′ y 2i +1 = m1′ y1i ,

(20)

სადაც x1i

და

y1i − 1 რგოლის სიჩქარეთა

გეგმილი ox და oy ღერძებზე დარტყმამდე;

x1i +1 და y1i +1 − 1 რგოლის სიჩქარეთა გეგმილი
ox და oy ღერძებზე დარტყმის შემდეგ;

x 2i +1 და y 2i +1 − 2 რგოლის სიჩქარეთა გეგმილი
ox და oy ღერძებზე დარტყმის შემდეგ.

x1i და y1i მნიშვნელობები განისაზღვრება

დარტყმის შემდეგ რგოლების სიჩქარეების
განსაზღვრა
ეფიციენტის

სიჩქარეები აბსოლუტური სიგლუვის ჰიპოთეზის
მიხედვით. რადგან დარტყმითი იმპულსი ამ

მყისა

(ბლანტი)

ჰიპოთეზის

მიხედვით,

რომ-

ნორმალურ მდგენზე და განისაზღვრება ფიზიკური

მუდმივათი

l,

რომელიც

დამოკი-

დებულია ზედაპირების თვისებებზე. ამ შემთხვევაში სიჩქარეთა ტანგენციალური მდგენები
დარტყმამდე

და

დარტყმის

შემდეგ

დაკავ-

შირებულია შემდეგი ტოლობით

v1τi +1 = (1 − l )v1τi ,

(26)

სადაც l არის მყისა ხახუნის კოეფიციენტი

(0 ≤ l ≤ 1) ;
v1τi = x1i sin γ − y1i cos γ ;

საერთო ნორმალის გასწვრივ, მოძრაობის რა-

v1τi +1 = x1i +1 sin γ − y1i +1 cos γ .

ოდენობის გეგმილი მხებზე თითოეული რგო-

(27)
(28)

(27) და (28)-ის გათვალისწინებით (26) მიიღებს
სახეს:

ამრიგად

x1i +1 sin γ − y1i +1 cos γ = (1 − l )( x1i sin γ − y1i cos γ ) (29)

m1′i v1τi = m1′i vτ2i +1 ,

(18), (19), (20) და (29) განტოლებათა სისტე-

ანუ

მიდან ვღებულობთ:

x1i sin γ − y1i cos γ = x1i +1 sin γ − y1i +1 cos γ . (21)

(1 + η )(1 − l sin 2 γ ) − (1 + R) cos 2 γ
x1i −
1+η
(30)
[1 + R − l (1 + η )]sin 2γ
−
y1i
2(1 + η )

=
x1i +1

(18), (19), (20) და (21) წარმოადგენს განტოლებათა სისტემას, საიდანაც განისაზღვრება x1i +1 ,

y1i +1 , x 2i +1 და y 2i +1 .

კო-

ციალური მდგენი არაა დამოკიდებული მის

შემთხვევაში მიმართულია ზედაპირის მიმართ

ლისათვის არ იცვლება.

ხახუნის

ლის თანახმად დარტყმის იმპულსის ტანგენ-

[1]-ში მიღებული განტოლებათა სისტემიდან
განვსაზღვროთ დარტყმის შემდეგ რგოლების

m1′
.
m2′
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(38) და (40)-დან ვღებულობთ

(η − R) + (1 + R − l − lη ) cos 2 γ
y1i −
1+η
(1 + R − l − lη ) sin 2γ
−
x1i
2(1 + η )
y1i +1

v1τi +1 − v1τi = vτ2i +1 − f (1 + R)v1ni .

(31)

(41)

x1i +1 − x2i +1 sin γ − ( y1i +1 − y 2i +1 ) cos γ =
(42)
= x1i [sin γ − f (1 + R) cos γ ] −

− y1i [cos γ + f (1 + R) sin γ ]
lη (1 + η ) sin 2 γ + η (1 + R) cos 2 γ
x1i +
1+η
(18), (19), (20) და (42) განტოლებათა სისტემი(32)
[1 + R − l (1 − η )]η sin 2γ
დან ვღებულობთ
+
y1i
(1 + η )(1 − l sin 2 γ ) − (1 + R) cos 2 γ
2(1 + η )
=
x1i +1
x1i −
(43)
1+η
[η (1 + R) − η (l + lη )]sin 2γ
[1 + R − l (1 + η )]sin 2γ
y 2i +1
x1i +
−
y1i
2(1 + η )
2(1 + η )
x2i +1

.

(33)

ηl (1 + η ) + η (1 + R − l − lη ) sin 2 γ
(η − R) + (1 + R − l − lη ) cos 2 γ
+
y1i
=
y1i +1
y1i −
1+η
1+η
(44)
(1
R
)
sin
2
+
−
l
−
lη
γ
დარტყმის შემდეგ რგოლების განსაზღვრა −
x1i
2(1 + η )
მშრალი ხახუნის ჰიპოთეზის მიხედვით.
ამ ჰიპოთეზის (რაუსის ჰიპოთეზა) მიხედვით

lη (1 + η ) sin 2 γ + η (1 + R) cos 2 γ
x1i +
დარტყმის დროს ნორმალური და მხები იმ(45)
1+η
პულსები დაკავშირებულია ტოლობით
[(1 + R − l (1 + η )]η sin 2γ
+
y1i
Sτ = fS n .
(34)
2(1 + η )
[η (1 + R) − η (l + lη )]sin 2γ
ნორმალური და მხები =
იმპულსები ჩაიწერება y
x1i +
2 i +1
2(1
+
η
)
შემდეგი სახით
.
(46)
=
x2i +1

m1′ (v1τi +1 − v1τi ) = Sτ ;

+

m2′ (vτ2i +1 − vτ2i ) = − Sτ ;

(35)

m1′ (v1ni +1 − v1ni ) = S n ,
m2′ (v2ni +1 − v2ni ) = − S n .
(34) და (35)-ის გათვალისწინებით ვღებულობთ

v1τi +1 − v1τi = f (v1ni +1 − v1ni ) ,
vτ2i +1 − vτ2i = f (v2ni +1 − v2ni ) .

(36)
(37)
τ

თუ გავითვალისწინებთ, რომ v 2i = v

n
2i

=0,

(37)-დან ვღებულობთ

vτ2i +1 = fv2ni +1 .

(38)
n

n

სიჩქარეთა ნორმალური მდგენები v1i , v1i +1 და

v2ni +1 + დაკავშირებულია (17) ტოლობით, ამიტომ
n
v=
v2ni +1 − Rv1ni .
1i +1

(39)
(36)-ის გათვალისწინებით (39) მიიღებს სახეს

v1τi +1 − v1τi = f [v2ni +1 − (1 + R)v1ni ] .

(40)

ηl (1 + η ) + η (1 + R − l − lη ) sin 2 γ
y1i
1+η

(22)-(25), (30)-(33), (43-46) გამოსახულებიდან
შეიძლება მივიღოთ რგოლების სიჩქარეები დარტყმის შემდეგ არადრეკადი და აბსოლუტურად დრეკადი დარტყმებისათვის ამ გამოსახულებებში შესაბამისად R = 0 და R = 1 ჩასმით.
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Определены послеударные скорости соударяющихся тел в кинематической паре с зазором
механизма резания лесопильной рамы для трех
случаев:
1. по гипотезе абсолютной гладкости соударяющихся звеньев;
2. по гипотезе о коэффициенте мгновенного
(вязкого) трения;
3. по гипотезе сухого трения.
Полученные выражения послеударных скоростей применяются для определения начальных
условий x 0 т y 0 при решении дифференциальных уравнении добавочного движения механизма.

ვერტიკალური ჩარჩოხერხის ჭრის მექანიზმის
დინამიკური კვლევა კინემატიკურ წყვილში
ღრეჩოსა და დატყმების გათვალისწინებით
რეზიუმე
განსაზღვრულია ვერტიკალური ჩარჩოხერVakhtang Abaishvili
Georgian Technical University

ხის ჭრის მექანიზმის ღრეჩოიან კინემატიკურ
წყვილში დარტყმის შემდეგი სიჩქარეები სამი

DYNAMIC STUDY OF CUTTING MECHANISM

შემთხვევისათვის:

OFVERTICAL SAWMILLS WITH TAKING INTO

1) აბსოლუტური სიგლუვის ჰიპოთეზის მი-

ACCOUNT CLEARANCE AND IMPACTS IN THE

ხედვით;

KINEMATIC PAIR

2) მყისა (ბლანტი) ხახუნის კოეფიციენტის
ჰიპოთენუზის მიხედვით;
3) მშრალი ხახუნის ჰიპოთეზის მიხედვით.
დარტყმის შემდგომი სიჩქარეების მიღებული
მნიშვნელობები გამოიყენება ღრეჩოში დამატებითი მოძრაობის დიფერენციალური განტოლებების ამოსახსნელად აუცილებელი საწყისი
პირობების x 0 და y 0 -ის განსაზღვრისათვის.
Вахтанг Абаишвили,
Грузинский технический университет
ДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА
РЕЗАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЛЕСОПИЛЬНОЙ
РАМЫ С УЧЕТОМ ЗАЗОРА И УДАРОВ В
КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ПАРЕ

Резюме
Ключевые слова: лесорама, резание, механизм,
динамика, исследование, кинематическая пара,
зазор, удар, скорость, абсолютная гладкость,
вязкость, сухой, трение.

Summary
Keywords: sawmill, cutting, mechanism, dynamics,
study, kinematic pair, clearance, impact, velocity,
absolute smoothness, viscosity, dry, friction.
Are defined post-impact velocity of the colliding
bodies in the kinematic pair with a clearance for cutting mechanism sawmill for three cases:
1. on the hypothesis of absolute smoothness of colliding links;
2. on the hypothesis of coefficient of instantaneous
(viscous) friction;
3. on the hypothesis of dry friction.
The obtained expressions of post-impact velocities
are used to determine the initial conditions x 0 and
y 0 at a solution of differential equations of additional
motions of mechanism.
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და წარმოების პროცესი ძნელად ექვემდებარება ფორმალიზაციას. ინფორმაცია ახალი ნაწარმის ზომების და ფორმის შესახებ მოიცემა

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, სადაც მწარ-

ესკიზის სახით, რომელიც შორსაა რელური

მოებელს უხდება კონკურენტუნარიან გარემოში

პროპორციებისაგან, და მხოლოდ კონსტრუქ-

მუშაობა, ყოველთვის ცდილობს შექმნას ისეთი

ტორის გამოცდილება გვაძლევს საშუალებას

მარალხარისხოვანი ნაწარმი, რომელიც კონკუ-

მივიღოთ მოდელის რაელობასთან შესაბამი-

რენციას გაუწევს სხვა საწარმოების მიერ გა-

სობაში არსებული კონსტრუქცია და ზომები.

მოშვებულ პროდუქციას და ამასთან იგი მოთხოვნადი

იქნება

შესაბამისი

სეზონურობის

თანამედროვე პირობებში სამკერვალო წარმოების

ეფექტური

მუშაობა

განისაზღვრება

მიხედვით. ეს კი მოითხოვს ახალი მოდელების

ტექნიკური და პროგრამული საშუალებების გა-

დროულად შექმნის, დამუშავების და პროცესში

მოყენებით, რომელიც უზრუნველყოფს ტექნო-

ჩაშვების დროის შემცირებას. საკმარისია აღი-

ლოგიური პროცესის მოქნილობას, თანამედ-

ნიშნოს ის, რომ სხვა მეწარმეებისაგან განსხვა-

როვე

ვებით თუ ორი კვირით ადრე გამოუშვებ მო-

კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებას.

თხოვნად

პროდუქციას, შეგიძლია დაიპყრო

ტექნოლოგიურ

საბაზრო

ეკონომიკის

მანქანა-დანადგარებში
პირობებში

კონკუ-

პრაქტიკულად ბაზრის 50%. მეწარმეს ყოველ-

რენტულ ბრძოლას წარმატებით ართმევს თავს

თვის აინტერესებს ეფექტურობის, დანერგვის

მხოლოდ ის საწარმოები, რომლებიც პროდუქ-

ვადების შემცირება და პროდუქციის რეალი-

ციის შესაქმნელად იყენებს თანამედროვე უახ-

ზაციით მიღებული მოგების საკითხები. ამის

ლეს ტექნიკასა და ინფორმაციულ ტექნოლო-

ნათელი მაგალითია ძარა -ს კომპანია (ესპანეთი),

გიებს, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს

რომელიც ახალი კოლექციების ბაზარზე გა-

პროდუქციის ხარისხზე და კონკურენტული

ტანას

ნაწარმის დამზადების დროზე.

ახდენს

ყოველთვის

კონკურენტებზე

ადრე. როგორი კარგიც არ უნდა იყოს ტექნო-

ტექნოლოგიური პროცესის სრულყოფილად

ლოგიურად რეალიზებული პროგრამული საშუ-

შესრულებას წინ უსწრებს მთელი რიგი მოსამ-

ალებები,

მეტწილად

ზადებელი ოპერაციები, რომლებიც მნიშვნე-

დამოკიდებულია იმ სპეციალისტებზე, რომ-

ლოვან გავლენას ახდენს მზა ნაწარმის ხარისხზე.

ლებსაც უხდებათ შესაბამის სამუშაო ადგილებ-

სამკერვალო საწარმოებში კონსტრუქტორული

ზე კონკრეტული სამუშაოების შესრულება.

და ტექნოლოგიური დოკუმენტაციის მომზა-

პროდუქციის

ტანსაცმლის

წარმოება

ხარისხი

არის

უნიკალური

დება წარმოადგებს საწყის ეტაპს, რომელზეც

მოვლენა. ერთის მხრივ ის დინამიურად გან-

დაყრდნობით ფორმირდება ახალი სამკერვა-

ვითარებადი დარგია, რომელიც ეყრდნობა თა-

ლო

ნამედროვე ტექნიკასა ტექნოლოგიებს, მეორეს

გადაწყვეტა. ტანსაცმლის დაპროექტების თანა-

მხრივ კი იზღუდება მკერავის შესაძლებლობები

მედროვე
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მოდელების
სისტემა

დაპროექტების
მოიცავს

ამოცანის

დიზაინერულ,
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კონსტრუქტორულ და ტექნოლოგიურ პროგ-

ინდივიდუალური

რამებს. დიზაინერული პროგრამა უზრუნველ-

ადამიანის

ყოფს ნაწარმისათვის გარეგნული სახის შემუ-

ნებით. სისტემა არის პირველი შედეგები თემაზე

შავებას და ქსოვილის ყველაზე ხელსაყრელი

„ტანსაცმელი ზომების მიხედვით“.

ფერების შერჩევას. კონსტრუქტორული პროგ-

კონსტრუქციების

ფიგურის

ზომების

შექმნას

გათვალისწი-

თანამედროვე სახის ქსოვილების დამფენი

რამები უზრუნველყოფენ დიზაინერის შემოქ-

მანქანა შექმნა

მედებითი ჩანაფიქრის რეალიზებას თარგებში.

und Geratebau (გერმანია). მანქანის მუშაობის

ტექნოლოგიური პროგრამები უზრუნველყოფენ

თავისებურებას წარმოადგენს ის, რომ ქსოვილის

ქსოვილზე თარგების განლაგების ოპტიმიზა-

მიწოდება და რულონიდან ქსოვილის გადმოხ-

ციას, გამოჭრისა და კერვის პროცესის დაგეგმა-

ვევა ხდება სინქრონულად, რაც უზრუნველ-

რებას კონსტრუქციების თავისებურებების გათ-

ყოფს ნაპირების მდებარეობის რეგულირებას

ვალიწინებით. ნებისმიერი წარმოების წარმატება

და ქსოვილის სწორხაზობრივ გადაადგილებას.

ერთმნიშვნელოვნად დამოკიდებულია დაკვე-

განსაკუთრებით ეფექტურია მისი გამოყენება

თის შესრულების სიჩქარეზე, რომლის მიღწე-

მაღალი ელასტიურობის მქომე მასალების და-

ვაც

ფენისას.

შესაძლებელია

მაღალი

მწარმოებლობის

მქონე მანქანა-დანადგარების გამოყენებით, რაც

ფირმამ

სამკერვალო

Walter Gmbl Mashinen

საწარმოებში

მწარმოებლობის

მოითხოვს ტექნოლოგებისაგან ღრმა ცოდნას.

გაზრდისათვის და პროდუქციის ხარისხის ასა-

ამ ცოდნის გარეშე შეუძლებელია დავნერგოთ

მაღლებლად

ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიები, რომე-

დანადგარების დანერგვა: „ჯუკის“ (იაპონია)

ლიც წარმოადგენს მაღალი ხარისხის ნაწარმის

ფირმის ნახევარად ვტომატური მოქმედების

გამოშვების გარანტს.

მაქური გვირისტის საკერავი მანქანები შემოკან-

უკანასკნელ წლებში სამკერვალო საწარმოებმა

ტვისათვის

სასურველია

მოდელი

შემდეგი

APW–192N

მანქანა-

და

APW-

აქტიურად დაიწყეს ინდივიდუალური დაკვე-

193N,

თების

ინდდაკვეთით

დანით, კერავს ორნემსიანი მაქური გვირისტით.

დამზადება შესაძლებელია შეფერხების გარეშე

აღნიშნული მანქანები მაღალმწარმოებლურია,

შესრულდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ნა-

2100

წარმის ზომები სრულ შესაბამისობაშია ადამი-

8-საათიანი სამუშაო დღის განმავლობაში. ნახევ-

ანის ფიგურასთან

რად ავტომატზე შეიძლება შესრულდეს ჯიბის

შესრულება.

მოჭრისათვის

ნაწარმის

და ამასთან ქსოვილის გა-

გამოვიყენებთ

თანამედროვე

პროგრამული უზრუნველყოფის მქონე კომპი-

რომლებიც აღჭურვილია ცენტრალური

ცალი

საკანტე

ნაწარმის

ნაწილით

დამუშავება

დამუშავების

შეუძლია

რამდენიმე

ვარიანტი.

უტერებს.

ფირმა „დიურკოპ-ადლერის“ 745-34 საკერავი

ფრანგულმა კომპანიამ “TELMAT

Industri”

დანადგარი (გერმანია), რომელიც გამოიყენება

შექმნა ადამიანის ფიგურიდან ზომების ასაღე-

ფურცლაკიანი სწორი და დახრილი სარქვლიანი

ბად სპეციალური კაბინა კომპიუტერული პროგ-

და

რამული უზრუნველყოფით, რომელის მონაცემ-

მანქანაზე მომუშავეს შეუძლია პროგრამული

თა ბაზაში შეყვანილია 160 -ზე მეტი ადამიანის

მართვით შეასრულოს ჯიბის დამზადების 99

ფიგურის ზომთი მახასიათებელი. ადამიანის

კომბინაცია 20-მდე თანამიმდევრობით. ამასთან,

ფიგურის სკანირების სისტემა, მოცულობითი

თითოეული თანამიმდერობა შეიძლება შეიცავ-

გამოსახულების მიღება და მისი კონტურების

დეს ჯიბის დამზადების 8 სახეობას.

უსარქველო

ჯიბეების

დასამუშავებლად.

გაზომვის სისტემა შექმნეს ფირმებმა Techmath

ჯინსებზე ზედნადები ჯიბეების დასაკერე-

GmbH, Exsport Systemtechnik, G.M. Pfaff AG.

ბელი პროგრამული მართვის სამკერვალო და-

ავტომატიზებული

ნადგარები მოდელი 806 ფირმა „დიურკოპ-ად-

სისტემა

უზრუნველყოფს

166

sabunebismetyvelo disciplinebi, ЕСТЕСТВОВЕДЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, SCIENCE

ლერი“ და მოდელი AVP875 ფირმა „ჯუკი“. მათი

ტექნოლოგიური პროცესის შესრულების ყველა

გამოიყენება შესაძლებელია საშუალო სიმძიმის

ეტაპის თავმოყრა ინტეგრირებულ საინფორმა-

ჯინსის ქსოვილსა და სამუშაო ტანსაცმელზე

ციო გარემოში, რომლის განხორციელება შესაძ-

ზედნადები

რეჯიმში

ლებელია CALS -ის სისტემის დანერგვით. ამ

დასაგვირისტებლად. აღნიშნულ დანადგარებზე

პროგრამის გამოყენებით ინფორმაციის მიღება

შესაძლებელია იმ გვირისტების პარამეტრების

მოხდება საწარმოს ნებისმიერ ქვედანაყოფში

კორექცია, რომლითაც ჯიბე მიეკერება ძირითად

ლოკალური კორპორაციული ქსელის გამოყენე-

ნაწილს

ასევე

ბით. სამკერვალო საწარმოებში CALS-ის სისტე-

საერთო

მის გამოყენება იძლევა შესაძლებლობას, რომ

ზომები, გვირისტის სიხშირე, მანძილი ძირითად

ზუსტად მოვახდინოთ ინფორმაციის მართვა

და გასაფორმებელ გვირისტებს შორის, ჯიბის

კერვის სრული ციკლის პერიოდში.

ჯიბეების

და

ავტომატურ

ფორმდება.

შესაძლებელია

დანადგარზე

შეიცვალოს

ჯიბის

კუთხეების კოორდინატები და სხვა პარამეტრები.
ფირმა „დიურკოპ-ადლერის“ საკერავ დანადგარზე მოდელი1365-4-2-3 შესაძლებელია მსუბუქი და საშუალო ქსოვილების შარვლის წინა და
უკანა ნახევრების ავტომატურ რეჟიმში ამოხვევა.
გასატარებული ნაკერების და გამოყენებული
დეტალების

რაოდენობის

გათვალისწინებით

ლიტერატურა:

1. В.Я.Франц
- Оборудование швейного
производства. Москва, 2010
2. ლ. კაპანაძე, ლ. დევიძე, ნ. ფხაკაძე, თ. ვაშაკიძე
- „თანამედროვე საკერავი მანქანები“, სტუ.,
2013

დანადგარის მწარმოებლობაა ცვლაში 700...2700

ლია კაპანაძე, თამთა გიორგობიანი, ქეთევან აბაშიძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ცალია.
პროგრამული მართვის ახალი თაობის მან-

სამკერვალო წარმოების ტექნოლოგიური
პროცესის სრულყოფა თანამედროვე მანქანადანადგარების გამოყენებით

ქანები რომლებიც შექმნა ფირმამ Tec Team Seving
Machines GmbH (დიდი ბრიტანეთი) გამოირჩევა
უნივერსალობით. განსაკუთრებით საინტერესოა

რეზიუმე

ორნემსიანი საკერავი მანქანა LT2-2250-BIAT LLL
ნემსის გამომრთველით, და მანქანა L LU 2-4730BIT U მძიმე ტიპის ქსოვილების დასამუშავებლად სამმაგი მიწოდებით. ასევე აღნიშვნის ღირსია გერმანული ფირმის Durkkop Fordertechnik
GmbH მიერ შექმნილი ტანსაცმლის დეტალებისა
და ნაწარმის ინდეტიფიკაციის სისტემა Tag,
რომელიც

იცავს

პროდუქციას

მრეწველობის

მეკობრეებისაგან, შესაძლებელია ნაწარმის ამოცნობა სავაჭრო ქსელში ჩაშვებისას, საწყობში, ქიმიური წმენდის ან გარეცხვის შემთხვევაში. მის
მიერ აღრიცხულ ინფორმაციაში არის მონაცემები
ნაწარმის შემქმნელი ფირმის და ქვეყნის შესახებ,
ნაწარმის ფორმის, ზომების, ფერის, დამზადების
თარიღის, მყიდველის, დაკვეთის ნომრის და სხვა
მონაცემების შესახებ. ამ სისტემის სიმძლავრე
შეიცავს ამოცნობის 1000 მილიარდამდე სიგნალს.
სამკერვალო

საწარმოებში

მნიშვნელოვანია

სამკერვალო მრეწველობის მთავარ ამოცანას
წარმოადგენს მრავალფეროვანი ასორტიმემტისა
და მაღალი ხარისხის ნაწარმის მიწოდება მომხმარებელზე. ინდივიდუალურ და მასიურ წარმოებაში გამოშვებული პროდუქციის ხარისხი
მეტწილად დამოკიდებულია წარმოების პროცესში

გამოყენებულ

მანქანა-დანადგარებზე.

მსოფლიოში 100 -ზე მეტი ფირმა უშვებს სხვადასხვა დანიშნულების თანამედროვე საკერავ
მანქანებს, სადაც მექანიკურ მოწყობილობებთან
ერთად გამოყენებულია პნევმატიური და ელექტრონიკის საშუალებები. ნაშრომში მოცემულია
საკერავი მანქანების ოპტიმალური ვარიანტები
წარმოებაში დასანერგად. კერძოდ პროგრამული
მართვის ავტომატური მოქმედების საკერავი
მანქანები და რობოტიზირებული სამკერვალო
დანადგარები.
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Усовершенствование технологических
процессов швейного производства с
приминением современных машин и
оборудования

Improvement of technological processes of
clothing production to demonstrate how modern
machines and equipment

Резюме
Ключевые слова: Качество продукции, Швейное изделие, стандарт, технологический процесс,
швейные автоваты, програмное управление,
оборудование.

Summary
Keywords: Puoduct quality, seving product,
texnological process, sewing machines, software
management, equipment..

Главная задача швейной промышленности удовлетворение потребности людей в одежде высокого качества и разнообразного ассортимента. Как и
индивидуальном, так и в массовом производстве
качество выпускаемой продукции зависит от оборудования используемого в производстве. В мире
более 100 фирм выпускают швейные машины, в
которых наряду с механическими устройствами
применяются средства пневматики и електроники.
Для усовершенствования технологических
процессов в работе предложены оптимальные варианты швейных машин автоматического действия с числовым програмным управлением, а также роботизированные швейные установки.

Main objective of sewing industry anticipates supply of diverse range of high quality product to the
customer. Quality of individuailly and mass produced
goods entirely depends on the equipment used in
manufacturing process. More than 100 firms all over
the world manufacture modern machines of diferent
use where means of pneumatic electronics are used
along with mechanical devises.The work illustrates
optimal modifications of sewing machines to be introduced to the production. .Specifically, software managed automatic seving machines and robotized seving
equipment.
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How to use Adobe Acrobat XI to manipulate and manage PDFs
Maltsev Alexander
Georgian Technical University
/////////////////////////////////////

Keywords: Adobe Acrobat,
documents, PDF, programs.

manipulate, Select a Task or you can get started by choosing
the “Create” option under “File” on the toolbar.
Select Edit pdf Open the file you want to edit.
Adobe invented the PDF format to solve a
problem that dogged people for years: how to
view and print documents without the original
software or fonts. It launched the Acrobat software which packaged documents into special
.pdf files. Adobe then made Acrobat Reader (now
simply known as Adobe Reader) free to download and use so people could open, read and print
the files.
In 2008 Adobe made the PDF file format an
open standard and since then there has been an
Edit text in PDFs. The Edit Text & Images
explosion of PDF-related software. Many pro- tool lets you replace, edit, or add text to a
grams can save documents in PDF format, but PDF. You can correct typos, change fonts and
few can edit them directly.
typeface size, adjust alignment, add superscripts
One of the most popular ways to view docu- or subscripts, and resize text or paragraphs.
ments on the Internet is in the Portable Document
Format (PDF) format developed by Adobe Systems. This file type compresses information into
smaller sizes that are easier to email and to open
from websites. All a person needs for viewing
PDFs is the Adobe Acrobat Reader, a free download from the Adobe website. People who want
to create and edit PDF files must have Adobe Acrobat software.
What if you receive a document in PDF form
and need to change it? Or you might save a file as
You edit a PDF one page at a time
a PDF but lose the original (editable) document
through a disk or human error? In all of these situations you need a PDF editor.
Below we will learn how to use Adobe Acrobat to manipulate and manage PDFs
Open the Acrobat software program
You may see a Welcome Window that offers
two main choices: opening a Recent Files or
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When you edit text, the text in the paragraph
reflows within its text box to accommodate
the changes. Each text box is independent, and
inserting text in one text block does not push
down an adjacent text box or reflow to the next
page
1 Choose Tools > Content Editing > Edit Text
& Images.
2 Select the text you want to edit.
3 Edit the text by doing one of the following:

Type new text to replace the selected text, or
press Delete to remove it.
Select a font, font size, or other formatting options under Format in the Content Editing panel.
Click the plus sign to expand the panel and expose the advanced options: line spacing, character spacing, horizontal scaling, stroke width, and
color.
4 Click outside the selection to deselect it and
start over.
Add new text to a PDF
You can add or insert new text into a PDF using any of the fonts installed on the system.
1. Select Tools > Content Editing > Add Text.
2. Drag to define the width of the text block
you want to add.
3. For vertical text, right-click the text box,
and choose Make Text Direction Vertical.
4. Under Format in the Content Editing panel,
choose the font, font size, and formatting options
for the new text.
5. Type the text.

6. To resize the text box, drag a selection handle.
7. To move the text box, place the pointer
over the line of the bounding box (avoid the
selection handles). When the cursor changes to
Move pointer
, drag the box to the new location. To maintain alignment with the other list
items, press Shift as you drag.
Move, rotate, or resize a text box
You can move or rotate text boxes on a page.
The Edit Text & Images tool outlines each text
box, so it is clear what text is affected. Edits
are confined to the page. You cannot drag a text
block to another page, or move or rotate individual characters or words within a text box. However, you can copy text boxes and paste them on
another page.
Resizing a text box causes the text to reflow
within the new text box boundaries. It does not
change the size of the text. To change the font
size, see Edit or format text in a PDF. As with
other text edits, resizing is limited to the current
page. Text does not flow to the next page.
1. Choose Tools > Content Editing > Edit Text
& Images .
2. Click the text box you want to move, rotate,
or resize.
A bounding box with selection handles surrounds the text box you clicked.
3. Do any of the following:
Move. Place the pointer over the line of the
bounding box (avoid the selection handles).
When the cursor changes to Move pointer
,
drag the box to the desired location. Hold down
the Shift key as you drag to constrain the movement vertically or horizontally.
Rotate. Place the pointer just outside a selection handle. When the cursor changes to the Rotation pointer
, drag in the direction you want
it to rotate.
Resize. Place the pointer over a selection handle. When the cursor changes to the Resize pointer
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, drag the handle to resize the text block.
Edit images or objects in a PDF
Place an image or object into a PDF
1. Choose Tools > Content Editing > Add Image
2. In the Open dialog box, locate the file you
want to place.
3. Select the image file, and click Open.
4. Click where you want to place the image, or
click-drag to size the image as you place it.
A copy of the image file appears on the page,
with the same resolution as the original file.
5. Use the bounding box handles to resize the
image, or the tools in the Content Editing panel to
Flip, Rotate, or Crop the image.
Move or resize an image or object
1. Select the appropriate tool depending on
what you want to move:
Image. Choose Tools > Content Editing >
Edit Text & Images . When you hover over an
image you can edit, the image icon appears in the
top left corner.
Interactive object. To edit form fields, buttons,
or other interactive objects, choose Tools > Interactive Objects > Select Object tool .
2. Do any of the following:
To move the image or object, drag it to the desired location. You cannot drag images or objects
to a different page (you can cut and
paste them to a new page instead). Shift-drag
the object to constrain movement up or down, or
right or left.
To resize the image or object, select it, then
drag a handle. Shift-drag the handle to retain the
original aspect ratio.
If you select multiple objects, you can move
or resize them together.
Rotate, flip, crop (clip), or replace an image
1. Choose Tools > Content Editing > Edit Text
& Images .
2. Select the image (or images).
3. Under Format in the Content Editing panel,

click one of the following tools:
Flip Vertical
. Flips the image vertically,
on the horizontal axis.
Flip Horizontal
. Flips the image horizontally, on the vertical axis.
Rotate Counterclockwise . Rotates the selected image ninety degrees in the counterclockwise direction.
Rotate Clockwise . Rotates the selected image ninety degrees in the clockwise direction.
Crop Image . Crops or clips the selected image. Drag a selection handle to crop the image.
Replace Image . Replaces the selected image with the image you choose. Locate the replacement image in the Open dialog, and click
Open.
To rotate the selected image manually, place
the pointer just outside a selection handle. When
the cursor changes to the rotation pointer , drag in
the direction you want it to rotate.

References:
1. How to use Adobe Acrobat. http://www.wikihow.
com/Use-Adobe-Acrobat

2. Acrobat XI Help. https://helpx.adobe.com/
acrobat/11/topics.html
3. How to Edit a PDF File. http://www.wikihow.com/Edit-a-PDF-File
Александр Мальцев
Грузинский Технический Университет

Как использовать Adobe Acrobat XI для
редактирования PDF-файлов
Резюме
Ключевые слова: Adobe Acrobat, манипулировать, документы, PDF, программы.

В данной работе мы показали как с помощью инструмента «Редактирование текста и
изображений» заменять, редактировать и до-
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бавлять текст в файле PDF. Этот инструмент
позволяет также исправлять опечатки, изменять размер и гарнитуру шрифта, корректировать выравнивание, добавлять надстрочные и
подстрочные символы, изменять размер текста и абзацев.

მოცემულ

ნაშრომში

(ნაშრომი

ეძღვნება)

ჩვენ ვაჩვენეთ თუ როგორი ხერხით შეიძლება
PDF

ფორმატის

მქონე

ფაილში

ტექსტური

ცვლილებების შეტანა „გამოსახულებებისა და
ტექსტების რედაქტირების“ ინსტრუმენტის საშუალებით. ეს ინსტრუმენტი იძლევა შრიფტის
ზომისა და გარნიტურის ცვლილების საშუალებას,

ალექსანდრე მალცევი

სტრიქონების გათანაბრების, სტრიქონ ქვედა და

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სტრიქონ ზედა სიმბოლოების დამატებისა და

როგორ გამოვიყენოთ Adobe Acrobat
XI-რედაქტორი, PDF ფაილების
რედაქტირებისათვის

კორექტირების საშუალებას, ტექსტის ზომისა და
აბზაცების ცვლილების საშუალებას.

რეზიუმე
საკვანძო სიტყვები: Adobe Acrobat, მანიპული-

რება, დოკუმენტები, PDF, პროგრამები.
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Zooming in AutoCAD, nX and nXP Options
Maltsev Alexander
Georgian Technical University
/////////////////////////////////////

keywords: Zooming, real time, object, model combining drawings of different scales on the
space, enter.
same sheet of paper, without changing the actual
size of the objects or plotting each detail sepaThere are two modes of drawing in AutoCAD, rately. When in Paper Space, the word “PAPER”
also called “SPACE.” The normal mode and appears in STATUS BAR at the bottom of the
the default is called “Model Space.” This is the AutoCAD desktop, and a 30-60 degree triangle
space you will use almost all of the time. It is the with the letter “W” within it appears at the lower
normal 3 dimensional world in which all of your left corner of the drawing.
Model Space is where you make your model
buildings are drawn, both in 2-dimensions (plans,
elevations, sections) and in 3-dimensions (per- / drawing. Paper Space is where you print your
spectives or axonometrics). In this space, objects drawing or layout the final drawings completed
with dimensions, notes, title block, etc. After Auare always drawn in real world units, full size.
The other mode of drawing or space is called toCAD 14, “Paper Space” was replaced by “Lay“Paper Space.” This space permits only a 2-di- out”; Therefore, you will hear people using both
mensional world, and can be visualized as a flat terms as they are interchangeable.
We can change the magnification of a view by
sheet of paper. Paper Space is a 2-dimensional
drawing mode in which you can group various zooming in and out, which is similar to zooming
“views” of a 3-dimensional drawing in “holes” in and out with a camera. Using ZOOM does not
of the paper called “viewports” for plotting. It is change the absolute size of objects in the drawuseful for plotting several views of an object at ing. It changes only the magnification of the view.
different scales, or for putting orthogonal draw- Zoom changes the apparent size of the drawing.
ing titles on a perspective or axonometric draw- Much like looking at fine print under a magnifying. There is no other method in AutoCAD of ing glass.

Zoom changes the apparent size of the drawing so you can see the entire drawing more easily
or very fine details with ease. The key word here
is apparent size. Much like a magnifying glass
makes objects appear larger it doesn’t actually
change the size of the object. The same is true of
the Zoom command. It will draw objects larger or
smaller on the screen so you can see various parts

and aspects of your drawing more clearly, but
does not change the size of any objects.’ Zooming in’ on an object makes it appear larger so you
can see fine details more clearly.’ Zooming out’
“shrinks” the image so you can “see the big picture”.
Real time zoom shows the drawing, in
real time, as you zoom in and out. Sim-
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ply click on the drawing and drag your
mouse up to zoom in and down to zoom out.
On both of the menus simply select Zoom and
then Real time. At the Command prompt simply
type ZOOM and press enter an extra time. On the
toolbars, ironically, this one is on the standard
toolbar, but not the zoom toolbar. It looks like a
magnifying glass with a ± symbol in the top right
corner.
All zooms to the limits of the drawing. The
only exception to this is if the drawing extends
outside of the set limits. Then AutoCAD® will
zoom to the larger of the two. On both of the
menus simply select Zoom and then All. At the
Command prompt simply type ZOOM and then
enter an A. On the toolbars this one looks like a
magnifying glass with looks like a sheet of paper
in it with the top right corner folded down.
Center works much like a 35mm camera. You
pick the center of where you want to focus in and
then enter the height at which you want to look
at it. On both of the menus simply select Zoom
and then Center. At the Command prompt simply
type ZOOM and then enter a C. On the toolbars
this one looks like a magnifying glass with a red
dot in the center.
Dynamic lets you create a rectangle, resize it
and move it around to want you want to zoom
in on. Clicking the left mouse button will switch
between size and position modes. On both of the
menus simply select Zoom and then Dynamic. At
the Command prompt simply type ZOOM and
then enter a D. On the toolbars this one looks like
a magnifying glass with a four tiny red arrows in
it all pointing outward.
Extents will zoom out until everything can be
fit into the drawing screen. If you have zoomed in
several times to see a particularly small detail, extents can take you back out to the whole drawing
in one quick step. On both of the menus simply
select Zoom and then Extents. At the Command
prompt simply type ZOOM and then enter an E.

On the toolbars this one looks like a magnifying
glass with double arrows in it forming a + with
the points of the arrow touching the top, bottom
and sides.
Previous will return you to the last view you
were at. If you zoom in to take a quick look at
some minor detail and want to return to where
you just were. Simply select Zoom Previous.
There you are. On both of the menus simply select Zoom and then Previous. At the Command
prompt simply type ZOOM and press P followed
by an enter. On the toolbars, ironically, this one
also is on the standard toolbar and not the zoom
toolbar. Again, don’t ask me why. It looks like a
magnifying glass with a curved arrow pointing to
the left. The arrow is similar to the undo arrow,
except that it is black.
Window lets you pick a window around what
you want to see. Imagine an box around the small
detail you want to see more clearly. Now click on
two opposite corners of the box. AutoCAD® will
enlarge your box to fit the entire screen. On
both of the menus simply select Zoom and then
Window. At the Command prompt simply type
ZOOM. Then enter a W, however, the W is not
necessary you can just start picking the corners of
your window. On the toolbars this one looks like
a magnifying glass with a rectangle in it. If you
look closely there is also a red dot on the bottom
left and top right corners of the rectangle.
Object zooms to display one or more selected
objects as large as possible and in the center of
the view. You can select objects before or after
you start the ZOOM command.
Scale allows you to enter the level of magnification you want. On both of the menus simply select Zoom, Scale and then type the scale
you want. At the Command prompt simply type
ZOOM, enter an S and then type the scale you
want. It is not necessary to type the S though. You
can just type the scale you want without the S.
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On the toolbars this one looks like a magnifying
glass with an X in it.
nX or nXP. There is no difference between
nX and nXP in how they operate in Model space.
X is the default form of Zoom. Think of it as
times, like in multiplication. If you want to see
something twice as big, you want to see it 2 times
bigger or 2X. Since this is the default form it is
not necessary to enter the X after the number you
enter. If you want objects to appear twice as big
simply enter a 2 and hit enter Conversely if you
want everything to appear half as big type 1/2 or
.5 and your drawing will be zoomed out accordingly.
XP is a special option to Zoom Scale. The
X in XP means the same as X above, but the P
means relative to paper space. This is so you can
draw the model of your drawing in model space
at full scale and then place your title block in paper space. Now lets say your model is a house,
obviously at full scale it will never fit on a piece
of paper. You switch to the view port you want to
use. and then use Zoom XP.
When working with AutoCAD, there are some
common issues students run into. One that keeps
coming up is how to set the proper layout scale
when plotting. Depending on which template was
used to create the drawing, the attached scales
might look different from file to file.
In AutoCAD, we draw in 1:1 in model space
with our (pre)defined units. The paper space
where we create layouts is set to millimeters,
and the scale used in the paper space is calculated based on a factoring number between the
model and paper space. Basically, we don’t need
to worry about custom scales, we can just zoom
to scale in the drawing.
First, make sure which units (UN) are used in
the drawing. Take note of how many millimeters
there is in one of these units – as in, if we are
drawing in meters, we would have 1000 (.if we
are drawing in centimeters, we would have 10,

if we are drawing in millimeters, we would have
1). We will continue using meters in this example.
Then, make sure the paper space plot scale
is set to 1:1 (with 1 mm = 1 drawing unit). Set
this in the Page Setup Manager (PAGESETUP).
Now make sure the Viewport is active by doubleclicking in it.

Enter Z for zoom, then our unit in mm (1 m
= 1000 mm) multiplied by the desired scale
(for example 1:200) XP. The command would
look like this: Z (1000)*(1/200)XP=1000/200XP
=(5XP). The factor number between the scaled
paper and model space would in this instance be
5. We can also use this number directly by trying
Z 5XP, which will yield the same result.
In other words, we need only to multiply our
drawing units in millimeters by the desired scale
in the XP zoom command (either directly by typing for example Z 1000/200XP for 1:200, or by
using the factor number of 1000/200 = 5XP). Z
1000/100XP for 1:100, Z 1000/10XP for 1:10 etc.
As a final note, make sure to lock your viewport after zooming to scale to keep the scale intact.
The rule is very simple: “zoom” (millimeters
in one drawing unit) * (scale) “xp”
For example: if we draw in centimeters (10
mm each) and we want to print at 2:1, we will do
a “zoom”: (10) *(2/1) = 10*2 = “20xp” or even
directly “10*2xp”
Other example: if we draw in meters (1000
mm each) and we want to print at 1:200, I will do
a “zoom”: (1000) * (1/200) = 1000/200 = “5xp”
or even directly “1000/200xp”
If you cannot memorize this simple rule, you
can print the reference table on this page.
Memo:The shortcut command for zooming is

175

ganaTleba, GANATLEBA, ГАНАТЛЕБА _ №3(14), 2015

usually “z”, so write simply “z 0.2xp” (Enter).
Plot scale
(Layout)

Александр Мальцев
Грузинский технический университет

Зумирование в AutoCAD, опции nX и nXP

Drawing units (model space)
mm

cm

m

10:1

10xp

100xp

10000xp

5:1

5xp

50xp

5000xp

2:1

2xp

20xp

2000xp

1:1

1xp

10xp

1000xp

1:2

0.5xp

5xp

500xp

1:5

0.2xp

2xp

200xp

1:10

0.1xp

1xp

100xp

1:20

0.05xp

0.5xp

50xp

1:25

0.04xp

0.4xp

40xp

1:50

0.02xp

0.2xp

20xp

1:100

0.01xp

0.1xp

10xp

1:200

0.005xp

0.05xp

5xp

1:250

0.004xp

0.04xp

4xp

1:500

0.002xp

0.02xp

2xp

1:1000

0.001xp

0.01xp

1xp

1:2000

0.0005xp

0.005xp

0.5xp

1:5000

0.0002xp

0.002xp

0.2xp

Резюме
Ключевые слова: Зумирование, в режиме
реального времени, объект, пространство
модели, введите.

Работая в AutoCAD студенты сталкиваются с различными проблемами. Одна из них как
правильно установить масштаб в пространстве листа для дальнейшей распечатки. Опция Scale команды ZOOM запрашивает ввод
масштаба в виде числа с возможным окончанием X или ХР. Если с окончанием X — размеры окна вычисляются относительно предыдущего вида. Если окончание имеет вид ХР, то
масштаб задается относительно пространства
листа. В работе приводятся правила и таблица
для задания необходимого масштаба.
ალექსანდრე მალცევი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

რეზიუმე

საკვანძო სიტყვები: მასშტაბირება, რეალურ
დროში, ობიექტი, მოდელი სივრცეში, შევა.
სტუდენტების AutoCAD- გარემოში მუშა-
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ობისას აწყდებიან სხვადასხვაგვარ პრობლემებს.
ერთ-ერთი პრობლებაა ამოსაბეჭდი ფურცლის
მასშტაბის სწორად შერჩევა. ZOOM

ბრძანების

Scale ოფცია ითხოვს მასშტაბის მნიშვნელობის
შეტანას რიცხვითი სახით, რომლის შესაძლო
დაბოლოებაა X ან XP. თუ მასშტაბის რიცხითი
მნიშვნელობა
ფანჯრის

ბოლოვდება

X-ით,

საბეჭდი

ზომები გამოითვლება წინა მდგო-

მარეობის მიმართ, ხოლო XP-ით დაბოლოებული
რიცხვის

შემთხვევაში,

მასშტაბი

შეირჩევა

ამოსაბეჭდი ფურცლის მიმართ. ნაშრომში მოყვანილია მასშტაბის შერჩევის წესი და მოცემულია
საჭირო მასშტაბის შესარჩევი ცხრილი.
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(1930-იანი წლები)). ოთხწლიან (1927-1930 წლები)
,,ოქროს’’ პერიოდში შექმნა ათზე მეტი პროექტი,
რომელთა ნახევარი მსოფლიო მასშტაბით შე-

XX საუკუნის 20-იან წლებში კონსტრუქ-

მოქმედებით აღმოჩენად იქცა არქიტექტურაში.

ტივიზმი განვითარების ეტაპზე სირთულეებს

შექმნის პროცესი

განიცდის.

შტამპების

იყო. განსაკუთრებული როლი ითამაშა მისმა

საშიშროება. 20-იანი წლების მეორე ნახევარში

სადიპლომო ნაშრომმა, ლენინის ინსტიტუტის

საბჭოთა არქიტექტურის ავანგარდმა მოახერხა

პროექტმა (1927 წელი) მოსკოვში, რაშიც ავტო-

შემოქმედებით-კომპოზიციური

მიდგომებით

რის ნოვატორული მიდგომები გამოვლინდა,

ტენდენცი-

თანამედროვე ქალაქის მშენებლობის პრინცი-

ჩნდება

კანონზომიერების
ების

გადალახვა

სტილისტური

საშიშროების
ახალ

არქიტექტურაში

და

მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ფორმათჩა-

პებისა და მისი ელემენტების სივრცული ორგანიზებით.

მოყალიბების პრობლემის გადაჭრაში, რომელიც

იმ

პერიოდის

არქიტექტურაში

რთული და თავისებური

ლეონიდოვი თვლიდა, რომ შემოქმედისათ-

ახალ

ვის საჭიროა განსაკუთრებული ფსიქოლოგი-

დამოკიდებულებას, სივრცით-მოცულობით კომ-

ური მდგომარეობა. ნამდვილმა შემოქმედმა თა-

პოზიციას უკავშირდებოდა.

ვი უნდა მოიყვანოს ,,შექმნის’’ მდგომარეობაში,

ერთ-ერთი მეტწილად მნიშვნელოვანი პი-

ამასთან უნდა იყოს თავის თავზე უკეთესი.

როვნება, რომელმაც წვლილი შეიტანა ამ პრობ-

უნდა

ლემის გადაჭრაში იყო „ტრაგიკული ფიგურა“, XX

თითქოს სიზმარში ნანახი საგანი ან ამ საგ-

საუკუნის ,,რუსული კონსტრუქტივიზმის პოეტი

ნის სხვადასხვა მხარე, მაგალითისათვის ერთ-

და იმედი’’ ივან ლეონიდოვი. ის ერთადერთია

დროულად ხედავდე შენობას შიგნიდან და

XX საუკუნის გავლენიან არქიტექტორებს შორის,

გარედან, ფასადს, გეგმას, ჭრილსა და ინტე-

რომელმაც ვერ განახორციელა რეალურად ვერც

რიერს. სივრცისა და დროის ასეთი შერწყმა

ერთი თავისი ჩანაფიქრი (თუ არ ჩავთვლით,

ნამდვილად შესაძლებელია მხოლოდ სიზმარში.

კისლოვოდსკის პარკის სანატორიუმის კიბეებს

ლეონიდოვი ,,მუდამ იყო კონცენტრირებული
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საკუთარ თავზე’’. არქიტექტორების ესკიზები ეს

არამედ არქიტექტურული საშუალებებით ორგა-

ძიების პროცესია. ლეონიდოვისთვის კი ძიების

ნიზებული მისი გარემომცველი სივრცე“. შავ

ეტაპი

ფონზე შესრულებული ნახაზები კი ადასტურებს

მიმდინარეობდა

გარშემომყოფთათვის

შეუმჩნევლად. მისი პროექტი და ესკიზებიც

არქიტექტორის

ყოველთვის იყო არა ძიება, არამედ დასკვნა.

ეს სივრცე. მის პროექტებში ვხედავთ დილი-

ლეონიდოვი იყო პირველი ,,მომღერალი’’ სუფთა

ჟაბლებს, აეროპორტებს, ანტენებს. ეს არა უბრა-

,,უბრალო’’ გეომეტრიული ფორმებისა. ფლობდა

ლოდ მოდური ანტურაჟია, არამედ სივრცის

დიდ მხატვრულ შესაძლებლობებს, უკვე XX

მოწყობის

საუკუნის 20-იან წლებში გამოიმუშავა სივრცით-

მიერ გააზრებულად ჩართული ანსამბლში. არა

მოცულობითი კომპოზიციის მრავალი საწყისი

სივრცეა ორგანიზებული შენობებით, არამედ

მიდგომა, რომელიც ფართოდ გავრცელდა 50-

შენობებია ორგანიზებული სივრცეში. სივრცის

60-იან წლებში. მან უბრალოდ კი არ აჩვენა

ნაწილია გამაერთიანებელი, რომელიც ურთი-

ტრადიციული არქიტექტურული მოცულობის

ერთპერპენდიკულარული ღერძებითაა თითქოს

სილამაზე და შესაძლებლობები, არამედ შექმნა

წარმოდგენილი, კერძოდ, შენობის ხაზით, შეწყ-

ახალი მოცულობები, არქიტექტურა კონსტრუქ-

ვეტილი გზებით და მაღალი დომინანტებით.

ციამდე დაიყვანა. მართალია ,,უბრალო’’ ფორ-

საკოორდინატო

მებს ლეონიდოვამდეც იყენებდნენ, მაგრამ მან

ლეონიდოვი ავითარებდა სხვადასხვა ნამუშევ-

ეს საკითხი საფუძვლიანად შეისწავლა. თავის

რებში. განსაკუთრებულ ყურადღებას იწვევს

,,უბრალო’’ მოცულობებში ლეონიდოვმა განა-

ბუნების შეყვანა მის პროექტებში. ის ხედავდა

ხორციელა ფასადის დანაწევრების პრინციპუ-

არქიტექტურის კავშირს ბუნებასთან არა მხო-

ლად

არატრადიციული

ლოდ რელიეფის და გარე გამწვანების შეს-

დანაწევრება ხაზს უსვამს ან აჩვენებს რიტმულ

წავლისას, არამედ შენობისა და სივრცის ურთი-

ზრდას სხვადასხვა მხარეს. ასეთი დანაწევრება

ერთქმედებისას.

ახალი

მიდგომა.

მცდელობას

თავისებური

განახორციელოს

ეპიზოდია, ავტორის

ღერძების

ამ

წარმოდგენას,

კი არ უშლის ხელს მთლიანის აღქმას, როგორც

ივან ლეონიდოვის ნამუშევრებში არსებობს

არ უნდა მივაპყროთ მზერა, არამედ თავისთავად

ერთი ,,მაგრამ’’. ეს საკმაოდ თამამი ამოცანის

არსებითი და არა მისი დამატება ხდება.

გადაწყვეტის

ძალიან რთულია მხატვრულად სრულყოფილი,

უბრალო,

ლაკონური

გეომეტრიული

კონსტრუქციული

მიდგომებია,

ტექნიკურად შესაძლებელი და თეორიულად
შესრულებადი, რომლებიც ამავე დროს დღეს

ფორმების შექმნა, ეს ოსტატის ფრთხილი საქმეა.

ქმნიან

იშვიათად გამოსდის ვინმეს. თემა ყველასათვის

ნომიკურ შეუსრულებლობას. ორდინალურობ-

არ არის ახლო. აქ ვლინდება ლეონიდოვის

იდან თამამი ნაბიჯით, ავტორი გადაეშვა რაღაც

უნიკალურობა.

ცილინ-

უტოპიურში. უტოპიურობა არ მდგომარეობს

მრავალკუთხა

იმაში, რომ საბჭოთა კავშირი ასეთი აღჭურვის

პრიზმის მხატვრული შესაძლებლობები, მოცუ-

შესაქმნელად ეკონომიკურად ,,ახლა’’ ძლიერი

ლობის

მანამდე

არაა, არამედ იმაში, რომ ლეონიდოვი დას-

ვერავინ სრულად ვერ გახსნა. ლეონიდოვმა

მული ამოცანის გადაჭრისას ვერ ამტკიცებს კონ-

შეიმუშავა და შემოგვთავაზა ასეთი მოცულო-

სტრუქციული თავსატეხის აუცილებლობას.

დრის,

პარალელეპიპედის,

პირამიდის,

სფეროს,

გეომეტრიული

მკაფიოება

ბების კომპოზიციური კავშირი, თავისი შემოქ-

ნამუშევრების

ლეონიდოვის

შემოქმედება

ეკო-

განუყოფელია

მედებითი ხელწერის პოვნით. ლეონიდოვის სა-

მისი

უკეთესო პროექტების გადახედვისას რთულია

სითამამე და დახვეწილი გემოვნება ჩანს. მისი

გამოყო მთავარი, მიხვდე რას ფიქრობს. მისი

პროექტები

აზრით

ხშირად იწვევენ დიდ ინტერესს, რომლებსაც

„არქიტექტურა

არა

თვით

შენობაა,
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ბრწყინვალე

განხორციელების

გრაფიკისაგან,

როგორც

ხელოვნების

რომელშიც
ნიმუშები

arqiteqtura, АРХИТЕКТУРА, ARCHITECTURA

ავტორი ქმნიდა სხვადასხვა ტექნიკით თეთრი

დაიბადა არა მის ვან დერ როეს ,,მისის ჩანა-

გრაფიკით შავ ფონზე (მისთვის დამახასიათე-

ფიქრიდან’’, არამედ ლეონიდოვის 1927-1930-

ბელ შავ კვადრატულ დაფაზე), შავი გრაფიკა

იანი წლებიდან.

თეთრ
ხეზე,

ფურცელზე,
ფერადი

გუაში

ჰოლანდიური არქიტექტურის განვითარებაზე

გაცრეცილი და ნათელი ფერების გამოყენებით,

და დღემდე ახერხებს ,,აითვისოს მსოფლიო’’,

კვერცხის ტემპერა ოქროთი (ხატწერის გავ-

როგორც იდეების ხორცშესხმის არეალი. XX

ლენა). ვირტუოზულად ასრულებდა მაკეტებს.

საუკუნის 60-იან წლებში ,,ათენის ქარტიით’’

„არქიტექტორის მუშაობის მეთოდი პირველ

შთაგონებული და CIAM-ის კონგრესის მიერ

რიგში მხატვრის მეთოდია, ხოლო მხატვრის

ნაკარნახევი ესთეტიკა ჩიხში მოექცა. ახალი

მეთოდს არ გააჩნია განმსაზღვრელი წესები’’ -

გზების ძიების პროცესმა მსოფლიო მოიცვა,

ამბობდა იგი. ამავე დროს ეს გენიალური მხატვარი,

თანამედროვე

რომელმაც შექმნა მხატვრული გახსნილობის

მეტაბოლიზმი, ,,Team-10’’ ახლებური ხედვით

ავანგარდი,

უარყოფდა

დაუპირისპირდა. ამ დაპირისპირების პერიოდში

უხალისოდ

სამშობლოში

კამათისას

ხელოვნებას.

მუყაოზე,

აღნიშნულმა მოდელმა ზეგავლენა მოახდინა

სუფთა

კიდეც

გრაფიკა

დაუმუშავებელ

ხშირად

ცოტას

და

არქიტექტურას

რემ

კულჰაასი

არქიგრემი,

დაბრუნდა

და

წერდა. ამიტომ მის მიერ გამოქვეყნებული ტექ-

აქტიურად ჩაერთო არქიტექტურის განვითარების

სტებით რთულია შექმნა სრული წარმოდგენა

საქმეში და ახალი იდეები შემოგვთავაზა.

მის

შემოქმედებით

კონცეფციაზე.

სიტყვიერ

რემ კულჰაასი ცხოვრობდა ჯაკარტაში (ინ-

დეკლარაციებში განსაკუთრებით რაციონალური

დონეზია, 1952-1956 წწ.) და ამსტერდამში დაბ-

მიდგომის მომხრე იყო ფორმათჩამოყალიბების

რუნების შემდეგ პირველ პროფესიად კინო

პრობლემებში, თუმცა საკუთარ შემოქმედებაში

სცენარისტობა აირჩია. Haagse Post-ის კორეს-

იყო ადამიანი ინტუიცია, ამასთან მისი ინ-

პონდენტის

ტუიციური გასხივოსნება ყოველთვის რეალუ-

1968 წელს, იღებს გადაწყვეტილებას შეისწავ-

რია, მიუხედავად იმისა, რომ იმ პერიოდში ჩან-

ლოს

და უტოპიურად.

tion School-ში. 1969 წლის ზაფხულში გერიტ

პროფესიის

არქიტექტურა

მოსინჯვის

შემდეგ,

Architectural

associa-

ლეონიდოვს მიაწერენ ბევრ ,,იზმს“. არის

ორტპიუსთან ერთად მოსკოვს ეწვია და რუსი

კონსტრუქტივისტიც, ფორმალისტიც, სქემატის-

კონსტრუქტივისტის ივან ლეონიდოვის არქივი

ტიც.

ვიყავი

სამშობლოში ჩაიტანა. იმავე წელს დელფტის

კონსტრუქტივისტი, კონსტრუქტივისტი, რომე-

ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ინ-

ლიც დღეს მუშაობს მომავალი დღისთვის’’ -

სტიტუტში ლეონიდოვის პროექტების გამოფენა

აღნიშნავს ლეონიდოვი. ამიტომ ის უნდა გაექცეს

მოაწყო.

,,არსებითად

მე

ყოველთვის

ყველა ტრაფარეტს, გუშინდელ კანონებსა და

„ნეოდერმიზმის’’ ძირითად არქიტექტურულ

უტოპიურობის საშიშროებას. ამავე დროს არ

მოვლენად

უნდა დაივიწყოს, რომ ხვალინდელზე მუშაო-

ამბობს

ბისას

ლეონიდოვი

კულჰაასი იმდენად ძლიერია, რომ შეუძლებე-

თავის პროექტებში რეალურად ჭვრეტდა ხვა-

ლია იწინასწარმწტყველო მისი შემდგომი ნამუშ-

ლინდელ დღეს, რომელშიც ახლა ვცხოვრობთ

ევრის სახე. ლეონიდოვის მსგავსად სტატიკურ

და

მრავალფეროვნებას

შექმნას

იცხოვრებენ

დღევანდელობა.

ჩვენი

შთამომავლები.

მან

მონათლული

ყოველგვარ

კულჰაასი

სტილზე.

აღიარებს

უარს

არქიტექტორი

და

ნაკლებად

პრინციპული მომავლის რღვევა განახორციელა,

ინტერესდება, როგორ გადაიჭრება საპროექტო

შექმნა XX საუკუნის მეორე ნახევრის არქი-

წინააღმდეგობები, ვინაიდან ეს ფაქტორი მის

ტექტურის მოდელი, მოდელი, რომელიც გა-

მიერ ყოველთვის დაძლეულია.

საოცრად წინასწარმეტყველური აღმოჩნდა და
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არამედ

რამდენიმე

იკითხებოდეს,

ლია, ახლახან შექმნილი სიცარიელე. ამ ნამუშევ-

მაგრამ კრიტიკოსები ამაზე არ ამახვილებენ

რის მნიშვნელობა იმაშია, რომ არქიტექტუ-

ყურადღებას, რადგან თვლიან, რომ კულჰაასი

რაში შემოიყვანა შინაარსის გადმოცემის ახალი

არქიტექტორია, რომელმაც „თანამედროვე არ-

მეთოდი, რომელსაც ფორმასთან კავშირი არ

ქიტექტურის

ნეოდერ-

აქვს. უარი თქვა არქიტექტურის ჩვეულ გამოხა-

ნიზმის ყველაზე მნივნელოვანი ფიგურა, მისი

ტულებებზე და ბერლინის კედლის პროექტი

არსებითი თეორიული საფუძველის ავტორი,

იქცა „არაარქიტექტურის“ პირველ მაგალითად.

რომელსაც არ გააჩნია ერთიანი მანიფესტის

165 კმ. სიგრძის ნაგებობა აღწერილი, გაანალიზე-

ფორმა

ბული, კოლაჟების და სკეჩების სახით წაკითხულ

და

შენობაში

დისკურსი

ისეთი

შეცვალა“,

კატეგორიული

ხასიათი,

რომლითაც ადრეული მოდერნისტული დოქტრინები
დან

იქნა მის მიერ როგორც „ტექსტი“.

გამოირჩეოდნენ. 1970-იანი წლები-

მოყოლებული,

„სიდიდის“

კონცეფციის

OMA-სთან

მატარებელია ჩინეთის ცენტრალური ტელევი-

ერთად, პუბლიკაციების და პროექტების სერი-

ზიის CCTV-ს შენობა (1999-2000 წწ.), რომელიც

ით

ფენომენს,

ორი 44 და 54 სართულიანი კოშკებისგან შედ-

„როტერდამის არქიტექტურულ სკოლას“, რო-

გება. ისინი 37-ე სართულზე ერთდებიან. სხვა-

მელიც

დასხვა რაკურსიდან განსხვავებულად და არა-

თანდათანობით

კულჰაასი

კულჰაასისეული

ამკვიდრებს

ნეომოდერნიზმის

ძირითად

ბაზად

იქცა. რომელზეც იზრდებიან თანამედროვე არ-

ადამიანური

ძალისხმევით

გენერირებული

ქიტექტორები და ყველა მათგანის ნამუშევარში

ზომითა და არქიტექტურულ-გეგმარებითი ხა-

მეტად, თუ ნაკლებად იკითხება კულჰაასი,

სიათით წარმოჩნდებიან მაყურებლის წინაშე.

როგორც მასში ლეონიდოვი იკითხებოდა.

ამ მეგასტრუქტურაში ხორცი შეესხა კულჰაასის

რუსი კონსტრუქტივისტისგან განსხვავებით

სულიერი მამის, ივან ლეონიდოვის ოცნებას

კულჰაასი არ გვევლინება ტრაგიკულ პიროვ-

„ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ელემენ-

ნებად. მისი და OMA-ს პროექტები არ რჩება

ტების ჰარმონიული გადაკვეთის შესახებ“.

განუხორციელებელ და უტოპიურ იდეებად.

ამ ორ გიგანტს, იდეური აზროვნებაც განა-

ეკონომიკური კრიზისის დროსაც კი ახერხებს,

სხვავებს. რემ კულჰაასი თვლის, რომ „სიდიდის“

ამა თუ იმ მშენებლობის აუცილებლობის ჩვენე-

კონცეფცია ერთადერთი არქიტექტურაა, რომე-

ბას, თუმცა ამსტერდამში „ბილმერმეერის“ პრო-

ლიც

ექტი პროექტად რჩება.

მისწრაფება, მისი გიგანტური სფეროც კი არ

გადარჩება.

ეს

არ

იყო

ლეონიდოვის

მისი შემოქმედების ქვაკუთხედად იქცა „სი-

აღიქმებოდა „სიდიდის კონცეფციად“, თუმცა

დიდის თეორია“, რომელიც გულისხმობს, რომ

დარჩა მხოლოდ ფურცელზე. განუხორციელე-

დეტალს აღარ აქვს მნიშვნელობა. შენობის ზომა

ბელი პროექტები არ უნდა ჩაითვალოს არქი-

ჩანაფიქრის სიდიდეს განსაზღვრავს. საბოლოო

ტექტორის ნაკლად, თუნდაც იმიტომ, რომ გა-

ჯამში ზომაც კარგავს მნიშვნელობას მთლიანი,

მოჩნდეს ლეონიდოვის არა უტოპიურობა.

კოჰერენტული დიდი ჩანაფიქრის წინაშე. ამის

ლეონიდოვის გავლენა შეიძლება ამოვიკი-

ნათელი მაგალითია 1970-იანი წლების პროექ-

თხოთ კულჰაასის 80-იანი წლების პროექტში,

ტი „ბერლინის კედელი“. პოსტმოდერნისტუ-

კერძოდ, ნიდერლანდების ცეკვის თეატრში. მის

ლი ისტორიზმის გააქტიურების ხანაში არქი-

მოცულობას სამი ზონა განსაზღვრავს, რომლე-

ტექტორმა დაგვანახა, რომ ბერლინის კედელს

ბიც სხვადასხვა სახის გეომეტრიული ფორ-

შეუძლია დაგვიმტკიცოს „ნაკლები არის მეტი“

მებითაა

და რომ მასას და მნიშვნელობას შორის კავში-

კონუსი, ტრაპეცია, კვადრატი. ფასადის თვით-

რი გაწყდა. არქიტექტურული თვალსაზრისით

დესტრუქციულობა,

კედელი არა ობიექტი, არამედ წაშლილი ადგი-

აღრევა და მოცულობათა სიუხვე,
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წარმოდგენილი:

გადმობრუნებული

სხავადასხვა

ფორმათა
ქაოსურობა

arqiteqtura, АРХИТЕКТУРА, ARCHITECTURA

კრიტიკის

ყურადღებას

იწვევს.

ფასადის

მაია დავითაია, პროფესორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

არატრადიციული დანაწევრება ხაზს უსვამს ან

თეა ჩუბინიძე, სტუდენტი,

აჩვენებს რიტმულ ზრდას სხვადასხვა მხარეს.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სწორედ ეს მიდგომა და დამოკიდებულება

ივან ლეონიდოვის იდეების გავლენა რემ

არქიტექტურის მიმართ არის დამახასიათებელი
რემ

კულჰაასის

ამ

და

შედარებით

კულჰაასის შემოქმედების ზოგიერთ ასპექტზე

გვიანი

პერიოდისათვის, რაც საუკუნის 20-იან წლებში
ლეონიდოვის განუხორციელებელ პროექტებთან
გვაბრუნებს. კულჰაასი თვლის, რომ 1970-იან
წლებში მთელი ევროპა გატაცებული იქნებოდა
კონტექსტით

და

მასზე

გახდებოდა.

აქედან
კულჰაასი

გამომდინარე

არაფერი

კრეატიულობისა

და

სიახლის აუცილებლობის მიზნით უარს ამბობს
კონტექსტზე,

თუმცა

გარკვეული

პერიოდის

შემდეგ იცვლის გადაწყვეტილებას.
ეჭვგარეშეა კულჰაასი უკანასკნელი ოცწლეულის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი არქიტექტორია. არქიტექტურის ამ ფილოსოფოსის
ცივსისხლიანმა, ანალიტიკურმა მიდგომამ დაგეგმარების

მიმართ,

რომელიც

ჯანმრთელი

სპეციფიკითაა გაჯერებული პროფესიის ინფორმირება მოახდინა, რითაც საკულტო კერპის და
ერთდროულად, საერთაშორისო ვარსკვლავის
შესაშური სტატუსი მოიპოვა. ლეონიდოვი და
კულჰაასი ორი ამოუწურავი ფურცელი არქიტექტურის ისტორიაში, რომელთა იდეებითაც
საზრდოობს
„გამოკვებოს“

და

მომავალშიც

თანამედროვე

საკვანძო სიტყვები: არქიტექტურა, სიდიდის
თეორია, კონცეფცია, კონსტრუქტივიზმი, სივრცე.

დამოკიდებული

ახალი არ შეიქმნებოდა. ლეონიდოვისგან განსხვავებით

რეზიუმე

გააგრძელებს
არქიტექტურა.

მხოლოდ, ლეონიდოვის „ხაზი“ მეოცე საუკუნეს
შემორჩა, კულჰაასი კი ოცდამეერთე საუკუნეშიც
აგრძელებს თავის მსვლელობას.

მოხსენებაში
ოციან

მოცემულია

წლებში

მე–20

არქიტექტურის

საუკუნის
ისტორიაში

წარმოქმნილი პრობლემები, რომლის გადაწყვეტაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა რუსულმა
კონსტრუქტივიზმმა. სტილისტური შტამპების
საშიშროების

აღმოფხვრაში

დიდი

წვლილი

შეიტანა ივან ლეონიდოვმა, რომლის ინოვატორულმა მიდგომებმა მე–20 საუკუნის 80–იან
წლებში ახალი პრობლემები გადაჭრა.
60–იან წლებში კანონიზაციასთან ბრძოლამ
წარმოშვა არქიგრემი, იაპონური მეტაბოლიზმი,
,,Team-10’’ იგულისხმება, დამკვიდრებული არქიტექტურის უარყოფა და ახალი გზების ძიება.
თემაში

საუბარია

ჰოლანდიური

ჯგუფების

დაპირისპირებაზე და რემ კულჰაასის როლზე
ჰოლანდიურ და მსოფლიო არქიტექტურაში.
კონსტრუქტივიზმის გავლენა კულჰაასის ადრეულ პროექტებზე და თანამედროვე შენობებში
მის მიერ ლეონიდოვის იდეების განხორციელებაზე. კონსტრუქტივისტისა და ნეომოდერნისტის კვალზე არქიტექტურის ისტორიაში, რომელთა იდეებითაც საზრდოობს და მომავალში
გააგრძელებს „გამოკვებას“ თანამედროვე არქიტექტურა.

ლიტერატურა:
1. Delirious New York: A Retroactive Manifesto of
Manhattan (1978), ISBN 978-1-885254-00-9
2. ირინე წულაძე, დისერტაცია „რემ კოლჰაასი,
როტერდამის არქიტექტურული სკოლა, მისი
ლიდერები და ექსპონენტები“, სტუ, 2013 წ.
3. С.О. Хан-Магомедов, Иван Леонидов, Москва,
1971г
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Влияние идей Ивана Леонидова на
некоторые аспекты творчества Рема Колхааса

The influence of Ivan Leonidov’s Ideas on
Some of Rem Koolhaas’s Creation Aspect
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KeyWords: Architecture, theory of size, Concept,
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В статье рассмотрены проблемы возникшие
в архитектуре 20-ых годов 20 века, в решении
которых значительную роль сыграл русский
конструктивизм. Для изьятия стилистических
штампов большую роль сыграл Иван Леонидов,
новаторские идеи которого в 80-ых годах 20 века
решили новые к тому времени проблемы.
В 60-ых годах в бою с канонизацией появились
течения Архигрем, «Team 10”, Метаболизм,
которые начали искать новые пути решения
архитектурных проблем и отказались штампов. В
теме идет речь о противопоставлении голландских
групп и огромное влияние идей конструктивиста
Ивана Леонидова на ранние работы неомодерниста
Рема Колхааса идеями которого пользуются
сейчас многие архитекторы и будет пользоватся
дальше современная архитектура.

The research presents the ways of solving
architectural problems brought up in the history of
architecture of the 20-th century, in which Russian
constructivism plays an important role.
Ivan Leonidov’s contributing factors to eradicate
stylistic norms is great, whose innovative approach
solved new problems of the 80-s of the 20-th century.
Struggling against the regulations of the of the
60-th brought up Archigram a “Team 10”, “Japanese
Metabolism,which means neglecting of the existing
architecture and the beginning the process of new
ways.
Research deals with the opposition of a Dutch
group and Rem Koolhaas’s role in the Dutch and
World architecture.The influence of constructivism
on Koolhaas’s early projects and realizing Leonidov’s
ideas on modern buildings.
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საუკუნის

პირველი

ათწლეული,

უამრავი

ექსპერიმენტები

ური

ბის მრავალფეროვნებით გამოირჩევა (გაჩნდა

ბიო-ინსპირირებული

ე.წ.

ცალკე-

მიიღება სახლის მწერის ჩონჩხისგან. ის საკმა-

რომლებიც

ოდ გამძლე და გამჭვირვალეა. ასევე იაფი,

დაკავშირებულია სამეცნიერო სფეროებში ახა-

მსუბუქი ნახშირბადის ქსოვილი სამომავლო

ლი მეცნიერებების ტრანსფორმაციაზე: ფრაქტა-

ტექნოლოგიური განვითარებისთვის და ა.შ.

ული

არქიტექტურა

შემოქმედებითი

ძიებები,

და

მისაღებად,

ეკოლოგი-

არქიტექტურაში ფორმადწარმომქმნელი ძიებე„საავტორო“

მასალების

ახალი

მაგალითად

პლასტმასი,

რომელიც

ლური გეომეტრია, არახაზობრივი დინამიკა და

დღეს კომპიუტერის და 3D პროგრამების

ა.შ.) რამაც დაამკვიდრა ტერმინი „უსტილობა“.

დახმარებით შესაძლებელია ნებისმიერი იდეის

ამასთანავე გავრცელდა ტერმინი - „ინოვაცია“

მარტივად განხორციელება. 3D მოდელირებით

(თავად ტერმინი სიახლეს არ წარმოადგენს, მას

არქიტექტურული ფორმა აღსაქმელად უფრო

უამრავი განმარტება აქვს.), რომელიც თითქმის

ადვილი და მისაღები ხდება. მასში ნათლად ჩანს

ყველა ახლად აგებული ნაგებობის შეფასები-

ყველა დეტალი და პრობლემები. ბოლო წლებში

სას გამოიყენება, იქმნება ისეთი შთაბეჭდილე-

შემუშავდა

ბა, რომ „ინოვაცია“ ერთგვარ მიმართულებად

პროგრამა - „ოკულუსი“, რომელიც საშუალებას

ჩამოყალიბდა.

შემოქმედებითი

აძლევს ადამიანს თავის შექმნილ 3D მოდელში

პროცესის დამასრულებელი ეტაპია, რომელიც

იმოგზაუროს, შეიგრძნოს და დაათვალიეროს

გულისხმობს სიახლის შექმნას, და შექმნილი

თავისი ობიექტი ისე, რომ თითქოს იქ იმყოფება,

სიახლის

იგი

სინამდვილეში კი ეს ყველაფერი ილუზიაა. ამ

მოიაზრება, როგორც საქმიანობა, რომელიც უზ-

ტიპის ტექნოლოგიებმა მნიშვნელოვანი როლი

რუნველყოფს მუდმივ ძიებას, ამ ძიებისთვის

შეასრულეს არქიტექტურაში კონცეპტუალური,

სხვადასხვა რესურსების გამოყენებას და კვლე-

ინოვაციური იდეების განვითარებისათვის.

„ინოვაცია“

პრაქტიკაში

განხორციელებას.

ვით პროცესებს. ინოვაცია წინსვლის წყაროა,

კიდევ

არქიტექტორები

უფრო

გამარტივებული

მუდმივად

ახლის,

გან-

რომლის გარეშეც ალბათ ყოველგვარ განვი-

სხვავებულის, განსაკუთრებულის ძიებაში არიან.

თარებაზე საუბარი ზედმეტია. ხელოვნება და მათ

თუმცა ინოვაციურობა არ გულისხმობს მხოლოდ

შორის არქიტექტურა ძიების მუდმივ პროცესშია

მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენებას, ან მატე-

ჩართული.

რიალური, ფიზიკური მასალების გამოგონებას,

მოდაში აღარ არის მხოლოდ დაპროექტება,

იგი შეიძლება მიღწეული იყოს არამატერიალური

ეხლა თვითოეული პროექტი ხდება ინოვაცი-

მასალებითაც. მაგალითად ჰაერით, წყლით, შუქ-

ური იმ თვალსაზრისით, რომ იყენებს ენერგი-

ჩრდილით, ემოციით და ა. შ. ანუ არქიტექტო-

ის ალტერნატიულ წყაროებს. ეს ყველაფერი კი

რები „საშენ მასალად“ იყენებენ უხილავ ნიშნებს.

ითხოვს განვითარებად ტექნოლოგიებს, უახლეს
სამშენებლო მასალებს და პრაქტიკას. ტარდება
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წყალი

ჰაერი

ემოცია

სინათლე

ისმება კითხვა: სად და რა პრობებში შეიძლება დაიბადოს ახალი იდეები? ერთის მხვრივ
კონკურსები, რომლებიც ხელს უწყობენ ახალი
იდეების დაბადებას და მეორეს მხვრივ სტუდენტური პროექტირების პროცესში. ცნობილია,
რომ გასული საუკუნის 20-იანი წლების სწორედ
სტუდენტურმა პროექტებმა განსაზღვრეს თანამედროვე არქიტექტურის განვითარების გზები.
გარდა ამისა ერთ ერთი საუკეთესო გზაა ვორქშოფების ჩატარება, რადგან იგი ხელს უწყობს
კრეატიული იდეების დაბადებას. ამ სივრცეში
სტუდენტი არის თავისუფალი, შესაბამისად
არქიტექტურული ფორმაც არის თავისუფალი.
აქ ბატონობს შემოქმედებითობა, შეზღუდვები
არ არსებობს, ეს არის სივრცე კრეატიული
აზროვნებისთვის.
დღეს ეს სფერო ძალიან პასიურია საქართველოში, მწირეა სტუდენტური შემოქმედებითი
კონკურსები, გამოფენები და სხვადასხვა ტიპის
არქიტექტურული ღონისძიებები. ამ სფეროს
გააქტიურების მიზნით სტუდენტებმა შექმნეს
„არქიტექტურული ფორუმი“, და საფუძველი
ჩაუყარეს სტუდენტურ მარათონს - ღია შემოქმედებით მოედანს, რომლის მთავარი იდეა და
მიზანია სტუდენტების მაქსიმალური ჩართვა
არქიტექტურის განვითარებაში. იდეის განხორციელებას ხელი შეუწყო საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სამინისტრომ,
ასევე დიდი იყო პროფესიული კომპანიების და
უმაღლესი სასწავლებლების დაინტერესება, რომლებიც შეძლებისდაგვარად ჩაერთვნენ ამ ახალი
წამოწყების პროცესში. გამოჩნდნენ სპონსორებიც.
მარათონის თემა თავად დამფუძნებლებმა
ჩამოაყალიბეს: „განათება არქიტექტურაში“კრეატიული აზროვნება და იდეის შექმნა
სინათლის საშუალებით.
რატომ სინათლე? იმიტომ, რომ „არქიტექტურა
ეს არის სივრცის აშენება, სინათლე არქიტექტურაში კი ნიშნავს არქიტექტურით შექმნილი სივრცის ან სივრცეების განათებას, გაფერადოვნებას, გარკვეულ წილად აბსტრაქტული სივრცის
შექმნას მხატვრული ხედვით ან მეხსიერებით.“
სინათლე ქმნის პირველ შთაბეჭდილებას რას
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ხედავ? სინათლით არქიტექტურული ელემენტი
ხდება ხილული. ხელს უწყობს ფორმის ახლად წარმოქმნას ან ქმნის რეალური ფორმის
ალტერანატივას ფოკუსირებით, კონტრასტით,
ემოციით, სინათლით მიიღწევა ესთეტიური
და მხატვრული ეფექტი. გარდა ესთეტიკისა მას
გააჩნია რამოდენიმე ფუნქციაც: ფუნქციური
ზონების ფორმირება, საზღვრების მოშლა ან
მონიშვნა, სივრცის დანაწევრება ან გამთლიანება
და ვიზუალური ეფექტების შექმნა.
სინათლე, როგორც ხელოვნური ისე ბუნებრივი არქიტექტურულ ობიექტს ხდის განსაკუთრებულს, იდუმალს, ინდივიდუალურს,
მყუდროს, ეფექტურს, ამდიდრებს ნაგებობას
ახალი შინაარსით, სინათლით შეიძლება თამაში.
ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 20-იანი წლების
გამორჩეული არქიტექტორი კონსტანტინ მელნიკოვი ამობობდა, რომ სინათლე ეს არის „სიმფონია“. ლუის კანს, რომელიც იყენებს მზის
განათებას თავის არქიტექტურაში, ნათქვამი
აქვს, რომ მზემ მანამდე არ იცოდა თავისი ფასი
და დიდებულობა, სანამ შენობას არ შეეხოო.
დღეს ინოვაციური გახდა ფერადი განათების
გამოყენება, რომელიც ხდება ილუზორული არქიტექტურული ფორმის ძიების მთავარი ინსტრუმენტი. “I don’t want realism, I wont magis”
– მე არ მსურს რეალობა, მემინდა ჯადოსნობა“
ამბობს ბლანშ დუბოისი (Blanch Dubois).
ილუზიით იქმნება სიმშვენიერე. ამ ფრაზით
მკვიდრდება იდეა, რომ რეალური სტატიური
ფორმა, განსაზღვრული მისი ფუნქციით, ფერადი
განათებით შესაძლებელია ტრანსფორმირდეს
საინტერესო და ემოციურ ნაწარმოებად. ფერი და
სინათლე ცვლის ჩვენს წარმოდგენას გარემოზე,
სივრცეზე, დროზე და არქიტექტურაზე.

ფოკუსირება

ფერადი განათება

ფორმის ალტერნატივა
ემოცია
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საზღვრების მოშლა

ფასადის ტრანსფორმაცია

ფორმის ტრანსფორმაცია

ახალი სამეგობროები. საბოლოოდ მარათონი
მოულოდნელი შედეგით დასრულდა. ჟიურის
წევრებს გაუჭირდათ გამარჯვებულების გამოვლენა. შეფასებისკრიტერიუმი იყო იდეის „ინოვაციურობა“, თუმცა მთავარი აქ იყო ის, რომ
სტუდენტებმა

შეძლეს

მარტივი

„ელიავას“

ბაზრობაზე მოძიებული “ჩვეულებრივი-უჩვეულო“მასალებით შეექმნათ კონცეპტუა-ლური
პროექტები.
კონცეპტუალური იდეების განსახორციელებლად

სინათლის ილუზია
როგორც

ზევით

მონაწილეობის

ავღნიშნეთ,

მარათონში

მსურველებს უნდა შეექმნათ

კონცეპტუალური პროექტები მათ ხელთ არსებული მარტივი მასალებით. ამ პროცესში ჩაება
250-ზე მეტი სტუდენტი. მარათონი ჩატარდა
ორ ეტაპად: პირველი ეს იყო კონკურსი ონლაინ რეჟიმში, დაკომპლექტდა 12 ჯგუფი, თვითოეულ ჯგუფს 5 დღის განმავლობაში უნდა
გადმოეგზავნათ

თავიანთი

იდეები.

პირველ

პროექტის

მონაწილეების

გამოიყენა ხელოვნური განათება. სინათლით,
ადამიანსა და სივრცეს შორის ემოციური და
მეტაფიზიკური კავშირის გამოსავლენად სტუდენტები

შევიდნენ

დისციპლინათაშორისო

ველში: ფრაქტალი, კინეტიზმი, ოპტიკა. სტუდენტების ნამუშევრებით შეიქმნა უჩვეულო „არტგალერეა“. თვითოეულ პროექტში სინათლის,
ჩრდილის, ფორმის სინთეზით გადმოცემულია
კონკრეტული აზრი. განვიხილავთ ზოგიერთს:

ტურში გამარჯვებული პროექტების ავტორები

1

გადავიდნენ მეორე ეტაპზე და ჩაებნენ მარათონში. მათ გადაეცათ გარკვეული რაოდენობის თანხა თავიანთი იდეების განსახორციელებლად.
მონაწილეებს 48 საათის განმავლობაში უნდა
შეექმნათ ორგანიზატორების მიერ შერჩეულ
ადგილზე, პროექტები ინსტალაციების სახით.
ორი დღე-ღამე 100 სტუდენტი ერთად ცხოვრობდა,

ერთმანეთს

ეხმარებოდნენ,

უმეტესობამ

გაჩნდა
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9

7
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1. სივრცის შექმნისთვის აუცილებელია ფორ-

დრო + განათება 3. პროექტი, სახელად „სიცოცხლე

მა და სინათლე. მთავარი როლი პროექტში ეთ-

სივრცეში“ შეიძლება ავღწეროთ, როგორც „სი-

მობა ჩრდილებს. სინათლის და ჩრდილის სიმბი-

ნათლის

ოზით იქმნება ფორმა, რომელშიც ჩართულია

ბლიკებით. 5. პროექტი - გამოსახულების დი-

ადამიანი. ერთადერთი რეალური არის ბუნება

ნამიური ცვლილება. კინეტიკური სტრუქტუ-

„ცოცხალი ყვავილის“ სახით. 2. პროექტი „ Before

რის ქანდაკება. 6. ამ პროექტში ინოვაციუობა

you start anything, learn how to finish it”. კუბში

ნაკლებად ჩანს, თუმცა ნეონის განათებით ჩვე-

მოქცეული

სინათლის

ულებრივი ყოფითი ნივთები გარდაიქმნებიან

ნაკადის ტრანსფორმირებადი მოდულებისგან -

საგამოფენო ექსპონანტად: „ეს არ არის მაგიდა და

solution, solution, solution…. ოპტიკური ილუზია +

სკამი“ ნეონის განათებით დასრულდა დიზაინი.

სტრუქტურა

შედგება
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ცეკვა“

სივრცე

იქმნება

სინათლის
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7. პროექტი სახელად „სიღრმის ილუზია“ სინათლის გეომეტრია ამკვიდრებს ჩარჩოს იდეას, რომლის მიღმაც უსასრულობაა. თუმცა, ილუზორული უსასრულობა რეალურად უსასრულო არ
არის. 8. უჩვეულო კონსტრუქციის და სინათლის შუქჩრდილით ტრანსფორმირებადი ხელოვნური ლანდშაფტი მუდმივად გარდასახვის პროცესშია. ცვალებადობა ამ კინეტიკურ ქანდაკებაში
იქმნება ადამიანის მიერ. მიზანი პროექტის არის
სივრცეში შეიქმნას სხვადსხვა ხარისხის განათებული ზონები.
ამრიგად, მარათონით გამოვლინდა უამრავი საინტერესო და ინოვაციური იდეები; ამ
წამოწყებამ სტუდენტებს გარდა იმისა, რომ
დამეგობრდნენ, უამრავი უნარჩვევები გამოუმუშავა: მონაწილეებს მიეცათ საშუალება მიეღოთ გამოცდილება რელურ პროექტირებაში;
გამოუვალ სიტუაციაში თეორიისა და პრაქტიკის შეთავსებით მოკლე დროში, მოეძიათ გზები
იდეების განსახორციელებლად; თუნდაც ორი
დღით, გარდაქმნილიყვნენ
პრაქტიკოს არქიტექტორებად; შეიძინეს სწრაფი აზროვნების
უნარი და გუნდური მუშაობის გამოცდილება;
იდეის განხორციელება ლოკალურ ფორმატში;
კონკრეტული მიზნის დასახვა და კრეატიული
იდეების შექმნა მარტივი მასალისგან; იმის
გაკეთება რაც ყველაზე კარგად იციან; ვიზუალური და ვერბალური კომუნიკაცია და
პროექტის წარდგენის უნარი მარტივად და
გასაგებად. მარათონმა აჩვენა, რომ მხოლოდ
პროფესიულ გარემოში შესაძლებელია განვითარება და პროფესიონალად ჩამოყალიბება.
აქედან გამომდინარე, სასარგებლო იქნებოდა
მსგავსი იდეა განსხვავებული ფორმატით
გათვალისწინებული იყოს უმაღლესი სასწავლებლების სასწავლო პროგრამაში. რაც თავისთავად ინოვაციურია. სწავლის პერიოდში, და
არა საზაფხულო სკოლების ფორმატში, რომლის გამოცდილებაც გააჩნია საქართველოს
ტექნიკურ უნივერსიტეტს, სტუდენტებს მიეცემათ საშუალება თეორიული კურსის გააზრება
საპროექტო დავალების შესრულებით
კონკრეტულ დროში.

ნინო იმნაძე,პროფესორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მარიამ გვაზავა, სტუდენტი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ხელოვნური განათების როლი და
ინოვაცია არქიტექტურაში
რეზიუმე
ინოვაციური იდეების ძიება წარმოადგენს
აქტუალურ პრობლემას არქიტექტურაში. ისმება
კითხვა: სად და რა პრობებში შეიძლება დაიბადოს
ახალი იდეები? ერთის მხვრივ კონკურსები,
რომლებიც

ხელს

უწყობენ

ახალი

იდეების

დაბადებას და მეორეს მხვრივ სტუდენტური
პროექტირების პროცესში. გარდა ამისა ერთ
ერთი საუკეთესო გზაა ვორქშოფების ჩატარება,
რადგან იგი ხელს უწყობს კრეატიული იდეების
დაბადებას.

ამ

თავისუფალი,

სივრცეში
შესაბამისად

სტუდენტი

არის

არქიტექტურული

ფორმაც არის თავისუფალი. ეს არის სივრცე
კრეატიული აზროვნებისთვის. დღეს ეს სფერო
ძალიან პასიურია საქართველოში, ამ სფეროს
გააქტიურების მიზნით სტუდენტებმა შექმნეს
„არქიტექტურული ფორუმი“ და საფუძველი
ჩაუყარეს სტუდენტურ მარათონს - ღია შემოქმედებით მოედანს. მარათონის თემა თავად
დამფუძნებლებმა ჩამოაყალიბეს: „განათება არქიტექტურაში“-კრეატიული აზროვნება და იდეის
შექმნა სინათლის საშუალებით. სტუდენტების
ნამუშევრებით შეიქმნა უჩვეულო „არტ-გალერეა“. თვითოეულ პროექტში სინათლის, ჩრდილის,

ფორმის

სინთეზით

გადმოცემულია

კონკრეტული აზრი. ამრიგად, მარათონით გამოვლინდა

საინტერესო და ინოვაციური იდე-

ები; ამ წამოწყებამ სტუდენტებს უამრავი უნარჩვევები გამოუმუშავა.
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Грузинский Технический Университет

Nino Imnadze,professor,
Georgian Technical University
Mariam Gvazava, student,
Georgian Technical University

Роль исскуственного освещения и иноваци
в архитектуре
Резюме
Одна из актуальных прблем архитектуры это
поиски иновационных идей. Одна из путей выявления новшеств это студенческое проектирование, организация творческих конкурсов и
воркшопов, так как оно способствует рождению
креативных идей. В этом пространстве студент
мыслит свободно соответственно и архитектурная
форма свабодна. Здесь нет никаких запретов это
пространство для креативной мысли. Связи с этим
студенты при поддержке профессионалов организовали архитектурный форум и воркшоп. Тема
воркшопа “Свет в архитектуре”. Студенческими
работами было создана удивительная арт-галереа.
В каждом проекте с помощью синтеза света, тени
и абстрактной формы передана конкретная идея
обладаа потенциалом реализацоватся в художественное произведения. Во время марафона выявлено множество инновационных идей. В основу
каждого из них лежит конкретная философия. Для
выявления с помощью света эмоциональной и метафизической связи между человеком и пространством студенты оказалис в междисциплиновом
поле: фрактал, кинетика, оптика. Сами студенты
стали воспринимать среду и пространство по другому. Студенты втечение двух дней преобрили
множество творческих и практических навыков.

Role of lighting and innovations in
the architecture
Summary
One of the actual problems of architecture is
a search for innovative ideas. One of the ways to
idetify innovations is atudent projects, the organization of creative competitions and workshops,
because it is contributes to birth of the creative
ideas. In this space student thinking freely and
respectively the architectural form is free too.
There are no prohibitions; this space is for creative thinking. Therefore, by students with support of professionals have organized Architectural Forum and the workshop.
The theme of the workshop is “Light in Architecture”. Amazing art gallery was created by
of the student works. With the help of synthesis
og light, shadows and abstract shapes transmitted
a concrete idea. Numerous innovative ideas was
identified during the marathon.
Each of them is based in a concrate philosophy. To identify with light the metaphysical
and emotional connection between the man and
space, students entered in the interdisciplinary
field: fractal, kinetics, optics. The students began to perceive differently the environment and
space.
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hiperurbanuli procesebi TbilisSi da mwvane rekreaciebis
problemebi
მელქაძე მედეა, პროფესორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ღომიძე მარიამ, დოქტორანტი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
/////////////////////////////////////

საკვანძო სიტყვები: რეკრეაცია, მწვანე სივრცე,
ლანდშაფტი, ურბანული, ბაღ-პარკები

რაც დაგვირგვინდა პარიზის ტრაგედიით და
წარმოადგენს ჰაბიტატის კვლევების პირდაპირ
ილუსტრაციას.
ჰუმანიტარული კატასტროფა გახდა რა მიზეზი

პრეამბულა
ჰიპერურბანული პოლიტიკის ხანა შევიდა თავისი განვითარების ჩიხში. დიდი ხანია ქალაქების
საზღვრების ცვლილების საკითხი ჰიპოტეტური
კითხვის სახით დაეკიდა მსოფლიო ურბანული
აზროვნების კოორდინატთა სისტემაში.
მეგაპოლისები, ისეთი, როგორებიც არიან
ტოკიო, მეხიკო, მოსკოვი და სხვა ქალაქები
გეგმიური განვითარების სტიქიური პარადოქსების კლანჭებშია მოქცეული. ჩინეთში ყოველწლიურად 400. 000 000-ით იზრდება ქალაქების
მოსახლეობა, რაც მეტყველებს კაცობრიობის
მიგრაციის ავთვისებიან სენზე.
“მესამე ათასწლეულის დასაწყისში მოსალოდნელია ურბანული რევოლუცია: კაცობრიობის
ისტორიაში პირველად მსოფლიოს მოსახლეობის
ნახევარი იცხოვრებს ქალაქებში. ეს ურბანული
რევოლუცია

გაგრძელდება

მანამ,

სანამ

30

წლის განმავლობაში ქალაქების მოსახლეობა
სოფლისაზე ორჯერ მეტი არ გახდება. ქალაქური
მოსახლეობის უმრავლესობა კი იქნება აფრიკისა
და აზიიდან გამოსულთაგან შემდგარი, რომლებიც
შეერწყმებიან ევროპის, შტატებისა და ლათინური
ამერიკის მოქალაქეებს, სადაც მოსახლეობის სამი
მეოთხედი უკვე ურბანიზირებულია.”[1]
ეს ციტატა ჩვენ იმიტომ მოვიყვანეთ, რომ
ბოლო დროს მსოფლიოში მიმიდინარე სოციალურ-პოლიტიკური
გამჟღავნდა
ქვეყნებიდან

მოვლენები

ევროპაში
სტიქიური

აზიისა

მკვეთრად

და

ემიგრაციის

აფრიკის
სახით,

ზემომოყვანილი

პროცესების

აქტივიზაციისა,

აზიისა და აფრიკის ქვეყნებიდან თავის მხრივ
იწვევს მთელი რიგი სანიტრული, ეთიკურმორალური და ბიოკლიმატური პრობლემების
გამოვლენას.
ამა თუ იმ სახით, ურბანული მოსახლეობის
რაოდენობის ზრდა, ცხადია, არის და იქნება
მთელი

რიგი

ჩამოყალიბებული

სიტუაციის

დესტრუქციისა და წონასწორობის დარღვევის დისბალანსის მიზეზი.
თბილისი „საქალაქო რევოლუციის“ ზღვარზე
[1]
ამრიგად, ზემომოყვანილი ჰაბიტატის 1999
წლისათვის ჩატარებული კვლევების ციტატა,
ჩვენი დედაქალაქის დღევანდელი მძიმე ურბანული სიტუაციის წინასწარმეტყველებაა ყველა
კომპონენტში, განსაკუთრებით კი მოსახლეობის
მატების კუთხით.
სტატისტიკიდან ცნობილია, რომ თბილისში
საქართველოს საგზაო ტრანსპორტის - მსუბუქი
მანქანების მოძრაობს.

საერთო რაოდენობიდან 900000
ტრანსპორტის

ეს

რაოდენობა

მკვეთრად დაეტყო ქალაქს; თბილისში აღარ
არსებობს პიკის საათები, საცობები მთელი დღის
განმავლობაში ჩვენი დედაქალაქის ნიშანი გახდა.
-რას იწვევს ეს? -ბიოკლიმატური მდგომარეობის კატასტროფულ დამძიმებას არამარტო
მძიმე აირებით, არამედ: 1. ტემპერატურული
რეჟმის დარღვევით - მანქანების სითბური გამოსხივება; 2. ხმაურის ფონის გაზრდით - 10 დბ-
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ით; 3. ადამიანის სავალი ნაწილის ოკუპაციით -

ბიურომ Diller Scofidio+Renfo პროექტმა, მის

ტროტუარებზე მანქანების გაჩერების მოწყობით;

მიერვე არის გაკეთებული High Line-ის სკვერი

4. მწვანე საფარის ფართის შემცირებით, იგივე

ნიუ-იორკში [2]

მიზეზების გამო და ა.შ და ა.შ.

ბ) ნაგავსაყრელების რევიტალიზაცია. - ამის

შეიძლება, ამ მონაცემების ოპონირება და

კარგი მაგალითია, ნიუ-იორკში, ბრონქსში, მდ.

თქმა, რომ პარიზში მანქანების გაჩერების პრობ-

ბრონქსის სანაპიროზე 20 მ-ის სიმაღლის ნაგავ-

ლემა იგივეა და რა მოხდა? -პასუხი ასეთი

საყრელის მოჭრა და მის ადგილზე 1 ჰა-იანი

იქნება: - პარიზში არის არაერთი პარკი ქალაქის

პარკის გაშენება.

საზღვრებში, როგორიცაა: ტიულრის, ბულონის

თბილისში ამის საშუალება არის: 1. მზიურის

ტყე და სხვა, რომელთა ფართი და მწვანე

მიმდებარე ტერიტორიაზე ძველ ნაგავსაყრელზე

საფარის ხარისხი განუზომელ კომფორტს ქმნის

აშენებული პოლიციის შენობის ტერიტორია;

ადამიანისთვის, ვიდრე ჩვენი გადაპარსული და
ცვედანი სკვერები და ე.წ. პარკები.

2. თბილისი-ფონიჭალის ტრასაზე მტკვრის
მარჯვენა სანაპიროზე დემონტირებული ნაგავ-

მწვანე საფარის განადგურება ურბანიზაციის

საყრელის ადგილი და სხვ;

პროცესის თანმდევი რომ არ არის, ამის კარგი

აქედან

გამომდირე,

მსგავსი

ადგილების

თბილისის

ფარგლებში

მაგალითია მსოფლიოს არაერთი ქალაქი, და-

გამოსამჟღავნებლად,

წყებული ნიუ-იორკითა და დამთავრებული მოს-

უნდა მოხდეს მსგავსი დემორალიზებული ან-

კოვით.

ტისანიტარული სივრცეების მონიტორინგი.

რა მოვლენები ან ობიექტები შეიძლება გახდეს
ქალაქის ქსოვილში ახალი მწვანე სივრცეების

გ) ისტორიული შენობების რევიტალიზაცია. ამ კონტექსტში შეიძლება იყოს განხილული:

შექმნის საბაბი?

1. ყოფილი აბრეშუმის ქარხნის შენობებისათვის

- რამდენიმე, მათ შორის: ა) ამორტიზირებული

ახალი ფუნქციისა და მათ ტანში, - გადახურვებზე,

ან თავის დროზე ისტორიული უბნების განად-

კედლებსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე ჰო-

გურების შედეგად აშენებული ნაგებობების დე-

რიზონტალური და ვერტიკალური მწვანე სა-

მონტაჟი და მათ ადგილზე პარკის ან სხვა სახის

ფარების შექმნა დაკიდულ ბაღებსა და მწვანე

მწვანე სარეკრეაციო სივრცეების შექმნა-აღდგენა;

ხიდებთან სიმბიოზში. ამ სახის პროექტი გაკეთდა

ბ) ძველი ანულირებული ნაგავსაყრელების რევი-

კონცეფციის სახით. ავტორები: მაგისტრანტი

ტალიზაცია; გ) ისტორიული შენობებისათვის

ლევან აზნიაშვილი, ხელმძღვანელი პროფ. მე-

ახალი

დეა მელქაძე.

ფუნქციის

მინიჭება

და

მათი

ლან-

დშაფტური არქიტექტურის პრინციპებთან სიმ-

2. ყოფილი კიროვის ქარხნის ტერიტორია

ბიოზი; დ) არსებული ავთენტური ბუნებრივი

ქარხნის შენობების ნაწილობრივი შენარჩუნე-

გარემოს რევიტალიზაცია; ე) სატრანსპორტო

ბით, სადაც მივიღებთ ლანდშაფტურ-ტერასულ -

მოძველებული ინფრასტრუქტურის რევიტალი-

რთულ რელიეფზე გაშენებულ უნიკალურ პარკს.

ზაცია;

ქარხნის

განვიხილოთ თანმიმდევრობით ზემომოყვანილი პოზიციები.

შენარჩუნებით.
ბული

ა) ნაგებობების დემონტაჟი. - ამის კარგი

ისტორიული
უნდა

ცეხების

სათბურებად

ცეხების
მოხდეს

ეპიზოდური
შენარჩუნე-

რეკონსტრუქცია-რეგენერაცია

ეგზოტიკური ნარგავებისათვის.

მაგალითია, მოსკოვში თავის დროზე ცნობილი

ეს გახდება კარგი პრეცენდენტი ასეთი საპარკო

სასტუმრო «როსიას» დემონტაჟი და მის ადგილზე

არქიტექტურისა და პოლიფუნქციური ბოტა-

13 ჰა-ის ფართის პარკის შექმნის იდეა. 2013 წელს

ნიკური ბაღის შესაქმნელად, ლონდონის ბო-

გამოცხადდა საერთაშორისო კონკურსი: პარკი

ტანიკური ბაღის პრინციპის გამოყენებით.

«ზარადიე»-ს დაგეგმარებაზე. გაიმარჯვა აშშ-ს
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ყოფილი აბრეშუმის ქარხნის რევიტალიზაციის პროექტი. გენ-გეგმა
დ) არსებული ავთენტური გარემოს რევი-

მედეა მელქაძე. პროექტში მოხდა მდინარე ვერეს

ტალიზაცია. - ამის კარგი პრეცენდენტია კორეის

აკვატორიაში გაყვანილი 2,8 კმ-იანი სიგრძის

დედაქალაქის სეულის მაგალითი, სადაც 50

ვაკე-საბურთალოს ტრასის გადახურვა ხელოვ-

წლის განმავლობაში ენდემური ტრანსპორტის

ნური ლანდშაფტითა და პარკით.

მაგისტრალით გადახურული იყო მდინარის

ა.წ. ივნისში განვითარებულმა ტრაგიკულმა

კალაპოტი. 2005 წელს მდინარე დაუბრუნდა

მოვლენებმა კიდევ ერთი საბუთი შექმნა ამ იდე-

თავის ბუნებრივ მდგომარეობას და ქალაქს

ის სისწორისა. როგორც აღვნიშნეთ, პროექტში

გაუჩნდა ახალი რეკრეაცია პარკის სახით.

მოხდა არსებული გზის გადახურვა სპეციალურ

ამ კონცეფციის ფარგლებში თბილისში, 2011

კონსტრუქციაზე შექმნილი ლანდშაფტური პარ-

წელს შეიქმნა სამაგისტრო ნამუშევარი, ავტო-

კით,

რითაც

ვაერთიანებდით

საბურთალოს

რები: მაგისტრი გიორგი მელაძე, ხელმძღვანელი

და ვაკის უბნებს და ქალაქს ვუბრუბენდით გა-

ვაკე-საბურთალოს მაგისტრალის რეაბილიტაციის პროექტი (მაკეტი)
ნადგურებულ ავთენტურ მწვანე ლანდშაფტს.

დასტურება, თუ რა ვანდალური პროცესები

აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჰოლანდიაში თავის

ვითარდება თბილისში, განსხვავებით მსოფ-

დროზე იყო მიღებული კანონი ხელოვნური

ლიოს პროგრესული მაგალითებისა.

ლანშაფტის შექმნის შესახებ, რაც არის და-
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სტრუქტურის რევიტალიზაცია. - ამის კარგი

დასკვნები

მაგალითია ნიუ-იორკის High-Line-ის სკვერი.
ამ კუთხით შეიძლება მოხდეს დიდუბეში ე.წ.

სტატიაში გაკეთებული ანალიზიდან გამომდინარე, გამოიკვეთა შემდეგი პოზიციები:

ელექტროდეპოსთან შემაერთებელი საფეხმავლო
ხიდისა

და

ნაძალადევში

სადგურის

ტერიტორიიდან

გადასასვლელი

ხიდის,

1. თბილისი ტექნოზირებული კატასტროფის
ზღვარზეა;

მწვანე

2. თბილისში ნათლად იკვეთება ჰავის ცვლი-

დაკიდულ ბაღად გადაქცევა. ამავე კონტექსტში,

ლების ტენდენცია ეკოლოგიური ბალანსის რღვე-

შეიძლება განხილულ იქნას ყველა საფეხმავლო

ვის ფონზე;

გადასავლელი ხიდი, რომლებიც შეიქმნა როგორც
უსაფრთხო

გადასასვლელები

დღესდღეობით,
ჩამოთვლილი

კი,
ხიდი

ქალაქისათვის.

სინამდვილეში,
არის

ყველა

3. დედაქალაქში 1 სულ მოსახლეზე გამწვანების წილი 1996 წლის მონაცემებით იყო 4.5
მ2, რაც 2015 წლისათვის უფრო შემცირდა;

ანტისანიტარიის,

4.

დედაქალაქში

რესპირატორული

და-

სტიქიური ვაჭრობისა და ღამით კრიმინალურად

ავადებებისა და ე.წ. გრიპის (გაუგებარი ეტი-

საშიში

მოლოგიის) სიხშირე იზრდება და კარგავს სე-

ობიექტები.

მათი

გადაქცევა

მწვანე

ფუნქციურ სკვერებად წაადგება ქალაქს, როგორც
თბილისის

ბიოკლიმატური

ზონურობის ხასიათს;

მდგომარეობის

გაუმჯობესების საშუალება.

5. თბილისში ჰაერის დამტვერიანების ფონი,
შეჯერებული მძიმე აირების გამონაბოლქვთან
კატასტროფულად გაიზარდა.

ჩვენს მიერ ტექსტში ჩამოყალიბებული ახალი ბაღ–პარკებისა და სკვერების დისლოკაციის
ადგილები
რეკომენდაციები

სათვის და ზოგადად ქალაქებისათვის მწვანე

დასკვნებიდან გამომდინარე, ჩვენი სტატიის

ლანდშაფტის სივრცეების ბაღ-პარკების დის-

მიზანია, ჩამოვაყალიბოთ ის კონცეპტუალურ-

ლოკაციის ადგილები.

შინაარსობრივი ჩარჩოები, რამაც შეიძლება მოგ-

ამისათვის უნდა მოხდეს: 1. ქალაქის ყველა

ვცეს საშუალება, ჩამოვაყალიბოთ თბილისი-

უბანში არსებული სიტუაციის შესწავლა-გაანა-
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Грузинский Технический Университет

ლიზება, ყველა ზემოჩამოთვლილი ქვეთავის
მიხედვით;
2. შესწავლილი მასალის სისტემატიზაცია;
3. სისტემატიზაციის საფუძველზე ობიექტე-

Процессы гиперурбанизации и проблема
зеленных рекреации в городах

ბის დისლოკაციის ადგილების მონიშვნა ქალაქის სქემაზე. ქალაქის გენ-გეგმაზე - ახალი მწვანე

Резюме

ზონების, ქალაქის განვითარების კონცეფციაში
დაფიქსირება

შემდგომი

განხორციელების

პერსპექტივით;
4. თბილისის ფარგლებში დემორალიზებული-ანტისანიტარული სივრცეების მონიტორინგი, შემდგომში მათი დისლოკაციის ადგილების
მონიშვნით გენ-გეგმაზე, ქალაქში მწვანე კუნძულების შექმნის მიზნით.
5.

თბილისის

მოსახლეობის

ანკეტირება

და ინტერნეტგამოკითხვა, მიზნით - რომელი
რაიონების რა ადგილებში, რომელი ამორტიზე-

Гиперурбанизация это знак современного
мира, где к середине ХХI века большая часть населения земли будет жить в городах и соответственно будет стоять проблеме биоклимата и фактически жизни и здоровия каждого человека.
Цель нашей статии, выявить все деструктивные зоны в ткани Тбилиси, или других городов,
где можно и нужно создать озеленные острова в
виде парков, скверов висячих, террасных или вертикальных зеленных насаждении.

ბული სივრცეებისა თუ შენობების მაგივრად
ისურვებდნენ

მწვანე

რეკრეაციების

-

Medea Melkadze, professor,
Georgian Technical University
Mariam Gomidze, PhD student,
Georgian Technical University

ბაღ-

პარკების ან სკვერების გაშენებას.

ლიტერატურა:

1. Воскресенский И. “Строительство дизаин”.
Международная ассоциация Союзов архитекторов. МОСКВА 1992,4 (14) ст.1
2. http://assets.thehighline.org/pdf/high-line-map.
pdf
3. http://www.theguardian.com/world/2013/nov/13/
moscow-new-park-hotel-rossiya
4. h t t p : / / w w w . v e d o m o s t i . r u / r e a l t y /
articles/2013/11/12/park-na-meste-gostinicyrossiya-postroyat-po-amerikanskomu
5. http://www.centralparknyc.org/about
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Bronx_Park

The processes of hyper-urbanization
and the problem of urban recreational green
Summary
Hyper urbanization is a sign of the modern world,
where the middle of the twenty-first century, most of
the world’s population will live in urban areas and,
accordingly, will be the problem of bioclimate and in
fact the life and health of everyone.
The purpose of this article, identify all the zones
in the tissue destructive Tbilisi or other cities, where
it is possible and necessary to create a landscaped island in the form of parks, hanging gardens, terraced
or vertical greenery.
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arqiteqturul-mxatvruli kompoziciis Tanamedrove skola,
rogorc arqiteqturuli ganaTlebis sistemis novatoruli
movlena
მუჯირი ვანდა, არქიტექტურის აკადემიური დოქტორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
/////////////////////////////////////

საკვანძო სიტყვები: არქიტექტურული პროპედევტიკა, მოცულობით-სივრცითი კომპოზიცია,
სწავლების მეთოდოლოგია
არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის
თანამედროვე სკოლა შეიძლება დახასიათებული
იყოს, როგორც არქიტექტურული განათლების
სისტემის ნოვატორული მოვლენა, რომელიც
იყო სოციალ-კულტურული პროგრესისა და
ხელოვნების ევოლუციის შედეგი. ის არის
აღიარებული და აპრობირებული სამეცნიეროპედაგოგიური კონცეფცია, რომელიც ეფექტიანად
წყვეტს საბაზისო პროფესიული გამოცდილების
ათვისების ამოცანას.
XX საუკუნეში არქიტექტურული სკოლის
პრაქტიკამ აჩვენა, რომ პროპედევტიკული
მიდგომა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი და
გავლენიანი მეთოდური თვალსაზრისით.
არქიტექტურულ-პედაგოგიური კონცეფციები, მიდგომები, პრინციპები ასახავენ მხატვრული გამოცდილების ამა თუ იმ მეთოდებს. ამით
აიხსნება კონცეფციების სიმრავლე, რომლებიც
წარმოდგენილია წამყვანი პედაგოგების საავტორო პროგრამებში და გამოხატულია ამა თუ იმ
სასწავლებლის პედაგოგთა კოლექტივების მიერ.
არქიტექტურული პროპედევტიკის ფუნქციონირების წლების განმავლობაში დაგროვილია წარმატებული მეთოდური მიგნებების მთელი არსენალი, რომლებიც დაკავშირებულია
მათი შემქმნელების სახელებთან. დღეს ისინი
ქმნიან მხატვრული პროპედევტიკის შინაარსობრივ სასწავლო ბაზას, რომლის გამოყენების
მიზანშეწონილობაზე
მეტყველებს
არქიტექტურული სკოლის განვითარების გამოცდილება.
გერმანიისა და რუსეთის სამხატვრო სკოლების გამოცდილებაზე დაყრდნობით, რომლებ-

შიც არქიტექტორებისა და მოქანდაკეების სწავლებისათვის გამოიყენებოდა აბსტრაქტული
მოდელები (მაკეტები), ხოლო მხატვრების სწავლებისათვის – უსაგნო ფერწერა, ქართულმა
არქიტექტურულმა სკოლამ მოძებნა მომავალი
ხუროთმოძღვრების კომპოზიციური მომზადების განსხვავებული გზა.
როგორც ჩვენი, ასევე უცხოური გამოცდილება კიდევ ერთხელ ამტკიცებს არქიტექტურული
პროპედევტიკის, როგორც პედაგოგიური ინსტრუმენტის მნიშვნელობას, რომელმაც უზრუნველყო არქიტექტორთა რამდენიმე თაობის
წარმატებული მომზადება, რომლებიც შემოქმედების აქტიურ ფაზაში შევიდნენ მე-20 საუკუნის
მე-2 ნახევარში.
დასავლურ გამოცდილებაში თვალში საცემია
პროპედევტიკული დისციპლინების ჩართვის
საერთო ტენდენცია პროფესიული განათლების
მთლიანი პროგრამის სისტემაში.
დღეს, არქტიტექტურულ პრაქტიკაში თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიების
გავრცელებასთან დაკავშირებით ხდება სერიოზული ცვლილებები. ეს ეხება საპროექტო
პროცესის ისეთ ძლიერ დამხმარე ხერხებს,
როგორიცაა კომპიუტერული უზრუნველყოფა.
იცვლება არქიტექტურული ჩანაფიქრის, პროექტის ასახვის ხერხები. ესე იგი ახალი ვიზუალური ენა ახალ საპროექტო აზროვნების
ფორმად იქცევა. ასეთ პირობებში მიგვაჩნია, რომ
სკოლა აუცილებლად უნდა პასუხობდეს ახალ
სიტუაციას მეთოდოლოგიაში. ეს მოითხოვს
ახალი იდეების ძიებას განათლების საწყისი
ციკლის ორგანიზებაში, არქიტექტურულ პროპედევტიკაში. სწავლების კომპიუტერული ფორმა უკვე აქტიურად ერთვება სასწავლო დაპროექტების პროცესში და მისი როლი უახლოეს
მომავალში კიდევ უფრო გაიზრდება.
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სავარაუდოა, რომ ახალი დროის არქიტექტურის ფორმათწარმოქმნის პრინციპები ძირითადად უცვლელი დარჩება, მაგრამ მისი ამოცანების გადაწყვეტის ხერხები აუცილებლად
შეიცვლება კომპიუტერული მიღწევების ჩართვის საშუალებით. კომპიუტერი ძირითადად
ცვლის შემოქმედებითი ძიების სამაკეტო ფორმას და საპროექტო გამოსახულების ხერხს.
დღეისათვის ძალზედ აქტუალურია არქიტექტურული
დაგეგმარების
საფუძვლების
ტრადიციულად განმსაზღვრელი დისციპლინების (შესავალი სპეციალობაში, არქიტექტურული დაგეგმარების საწყისები, არქიტექტურული კომპოზიცია, მაკეტირება, ფოტოგრაფია,
ხელოვნების ისტორია, სახვითი ხელოვნება,
მხაზველობითი გეომეტრია, არქიტექტურული
ინფორმატიკა და კომპიუტერული დაგეგმარება,
აზომვითი პრაქტიკა, მათემატიკა, გეოდეზია)
ინტეგრაციის საკითხი თანამედროვე გამოწვევებისა
და
ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური
შესაძლებლობებთან შესაბამისი პარადიგმის
საფუძველზე.
საერთო ტექნიკურ და ინფორმაციულტექნოლოგიურ ბაზასთან ერთად სხვადასხვა
დისციპლინების ინტეგრაცია უნდა მოხდეს
გამაერთიანებელი მეთოდოლოგიური პრინციპით, ინტუიციური და შემოქმედებითი ფენომენის გათვალისწინებით.
სიმპტომატურია ზემოაღნიშნული პრინციპის
გამოყენების მცდელობა სახვით ხელოვნებასა
და არქიტექტურაში ფორმათწარმოქმნის კანონზომიერებათა
პოსტულატების
კრებულში,
როგორიცაა “ტრადიციული” დისციპლინა –
კომპოზიცია.
მომავალი არქიტექტორების ჩამოყალიბებაში
პედაგოგიკის და ფსიქოლოგიის დებულებების გათვალისწინება აუცილებელია, ვინაიდან
ისინი ეხება კულტურის ტრანსლაციას, პიროვნების ფსიქიკური თვისებების პროცესების
დახვეწას, აღმზრდელებისა და აღსაზრდელების
ურთიერთობების კანონზომიერებებს.
არქიტექტურული პროპედევტიკის მეთოდიკა, როგორც სხვა ნებისმიერი საგნის, უნდა მუშავდებოდეს მეცნიერულად და ყალიბდებოდეს თეორიულ-მეთოდურ კონცეფციაში. მასში

უნდა აისახებოდეს მომიჯნავე მეცნიერებების
მონაცემები: პედაგოგიკის, ფსიქოლოგიის, ქმედების თეორიის, კულტუროლოგიის და სხვა.
არქიტექტურის დაუფლებისას პირველობა
უნდა ენიჭებოდეს სწავლების იმ მეთოდებს,
რომლებიც ითვალისწინებენ მის სისტემურ–
კომპოზიციურ ერთიანობას, ირჩევენ იმ სასწავლო
მასალას, რომელიც უბიძგებს არქიტექტურული
მოღვაწეობის მთლიანობის გააზრებისკენ. ასეთ
მეთოდად უპირობოდ გვევლინება კონკრეტული
ობიექტების არქიტექტურული დაპროექტება.
არქიტექტურის სწავლების ლოგიკა უნდა
ვითარდებოდეს არა დავალებების ფუნქციონალური გართულებების, არამედ არქიტექტურაზე
სისტემური წარმოდგენის გაღრმავების გზით,
მისი კომპოზიციური შინაარსის გახსნით, ჰარმონიისა და ერთიანობის ესთეტიური პრინციპების, ფორმების ვიზუალური ბალანსის,
რითმული აგებების, სივრცულ–პლასტიური
თვისებების გამოხატ-ვით.
დღეს სწავლების პროცესის მოდელს პედაგოგიკაში ექცევა დიდი ყურადღება. ჩვენს
საუკუნეში, როდესაც იზრდება ინფორმაციისა
და ცოდნის მოცულობა, პირველობა უნდა ენიჭებოდეს სწავლების იმ მეთოდებს, რომლებიც
მიმართულია არა სტუდენტთა მეხსიერების
დატვირთვაზე მზა ცოდნით, არამედ მეთოდის
ფორმირებას, რომელიც კერძო მოვლენების
მთელი სისტემის დამოუკიდებელი ასახვის
საშუალებას იძლევა.
მოცულობით-სივრცითი კომპოზიცია შეიძლება განიხილებოდეს, როგორც უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტი, პიროვნების აუცილებელი პროფესიული მონაცემების და კულტურის
ფორმირებისათვის. უპირატესობა ენიჭება იმ
მეთოდებს, რომლებიც ეხმიანებიან დროს, შეესაბამებიან დიალექტიკური აზროვნების ფორმებს, რომლებიც ჩადებულია ნებისმიერი შემოქმედების, მათ შორის მხატვრულის საფუძველში.
ამგვარად, ზემოთქმულიდან გამომდინარე,
მნიშვნელოვანია სწავლების მეთოდოლოგიის
კორექტირება სტუდენტთა შეფასებებიდან გამომდინარე მათი საჭიროებების, სწავლების
კურსის ფორმის და თავისებურებების გათვალისწინებით.
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არქიტექტურულ-მხატვრული ფორმათწარმოქმნის სკოლა, რომელიც მომავალი არქიტექტორების მომზადების პროცესში ეყრდნობა პროპედევტიკული მიდგომის იდეებს, შეიძლება
იყოს დახასიათებული, როგორც მნიშვნელოვანი
მოვლენა საუკუნის მხატვრულ კულტურაში.
მისი შინაარსი, ფორმები და მეთოდები კანონზომიერია.
არქიტექტორთა შემოქმედებით პრაქტიკას,
არქიტექტურული კომპოზიციის თეორიასა და
არქიტექტურულ-მხატვრული ფორმათწარმოქმნის სწავლების შინაარსს შორის არსებობს
მჭიდრო ურთიერთკავშირი. თეორიასა და პრაქტიკაში მიღწეული წარმატებები გვევლინება
პროფესიულ ინსტრუმენტად, რომელიც ასახავს არქიტექტორების გამოცდილებას და
არქიტექტორული პედაგოგიკის სფეროში სასწავლო შინაარსში ტრანსფორმირდება. პროპედევტიკული მოდელი კი მისი წარმოდგენის
ერთერთი შესაძლო ვარიანტია, რომელიც ასათვისებლად ადვილია.
არსებული მონაცემების ანალიზით არ არსებობს დამაჯერებელი არგუმენტები, რომლებიც
მეტყველებენ არქიტექტურული პროპედევტიკის რესურსების ამოწურვაზე. აშკარაა, რომ
ახალ ათასწლეულში ის დარჩება აპრობირებულ
ინსტრუმენტად არქიტექტურული კომპოზიციის ოსტატობის ათვისებაში. ამასთან ერთად
არქიტექტურული პროპედევტიკის შინაარსობრივი ბაზა არ წარმოადგენს დოგმას, მისი
არსენალი არ არის ამოწურული.

იყო

სოციალ-კულტურული

ხელოვნების

ევოლუციის

პროგრესისა

შედეგი.

ის

და
არის

აღიარებული და აპრობირებული სამეცნიეროპედაგოგიური კონცეფცია, რომელიც ეფექტიანად
წყვეტს საბაზისო პროფესიული გამოცდილების
ათვისების ამოცანას.

Ванда Муджири, Академический доктор
архитектуры
Грузинский Технический Университет

Современная школа архитектурной
композиции, как новаторское явление в
системе архитектурного образования

Резюме
Современная
школа
архитектурной
композиции может быть охарактеризована как
новаторское явление в системе архитектурного
образования, которое явилось итогом социально–
культурного прогресса и эволюции искусства.
Это признанная и апробированная научно–
педагогическая концепция, которая эффективно
решает вопросы восприятия профессионального
базисного опыта.

Vanda Mujiri, Academic Doctor of Architecture
Georgian Technical University

Modern School of Architectural Composition
as an Innovative Phenomenon in the System of
Architectural Education.

ვანდა მუჯირი, არქიტექტურის აკადემიური
დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის

Summary

თანამედროვე სკოლა, როგორც
არქიტექტურული განათლების სისტემის
ნოვატორული მოვლენა
რეზიუმე
არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის
თანამედროვე სკოლა შეიძლება დახასიათებული
იყოს, როგორც არქიტექტურული განათლების
სისტემის ნოვატორული მოვლენა, რომელიც

Modern school of architectural composition can
be characterized as an innovative phenomenon in
the system of architectural education, which was the
result of social and cultural progress and the evolution
of art. It is recognized and approved scientificpedagogical concept that effectively addresses
the underlying question of perception of basic
professional experience.
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მუჯირი ვანდა, არქიტექტურის აკადემიური დოქტორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
/////////////////////////////////////

საკვანძო სიტყვები: არქიტექტურული პროპედევტიკა, მოცულობით-სივრცითი კომპოზიცია,

გამოყოფას და მის გამოყენებას შემოქმედებითი
იარაღის სახით.

სწავლების მეთოდოლოგია.

არქიტექტურული პედაგოგიკის სფერო ჯერ
კიდევ არ არის ბოლომდე შესწავლილი და

XX საუკუნემ ჩამოაყალიბა არქიტექტურულ-

მოითხოვს ახალ კვლევებსა და მიდგომებს.

მხატვრული ფორმათწარმოქმნის ახალი სკოლა,

რომელიც

მოსალოდნელია, რომ არქიტექტურის შინა-

აკადემიური

არსი და მასთან ერთად არქიტექტურული მოღ-

ტრადიციებისგან და გახდა მსოფლიო მხატ-

ვაწეობის მეთოდოლოგია დინამიკაში შეიძლება

ვრული

შეიცვალოს

რეობა.

განსხვავდება

კულტურის
წინათ,

აღიარებული

სამეცნიერო

მიღწევების

სწრაფ

მანძილზე

განვითარებასთან ერთად. მასში, რა თქმა უნდა,

არქიტექტურაში ხდებოდა ტრადიციული, მი-

გაძლიერდება მეცნიერული კომპონენტი, მაგრამ

ღებული კომპოზიციური ხერხების, სახეების და

იმ ნაწილში, რომელიც ეხება ხელოვნებისადმი

სტილების, შესაბამისად ორიენტირებული არქი-

დამოკიდებულებას და მხატვრული შემოქმედების

ტექტურულ-პედაგოგიური შეხედულებების შე-

მეთოდებს, მეცნიერების შესაძლებლობები შე-

ნარჩუნება, რაზეც იგებოდა დამგეგმარებლების

ზღუდულია და ის ვერასოდეს ვერ შეცვლის

ახალი

მომზადება.

მხატვრის, ხელოვანის ინტუიციას. ამიტომაც

გასაყარზე მოხდა გარდატეხა;

არქიტექტურული პროპედევტიკა ამ კუთხით

მეცნიერულ-ტექნიკურმა პროგრესმა და სოცი-

მნიშვნელოვნად არ შეიცვლება, ვინაიდან ის

ალურ-საზოგადოებრივი

არქიტექტურის პროფესიონალური მხატვრული

თაობების

ასწლეულების

საუკუნეების

მემკვიდ-

პრაქტიკული

პირობების

შეცვლამ

დაანგრია ძველი ესთეტიკური ნორმები და
მხატვრული

პრინციპები.

შეცვლილი

ხერხების ათვისების რეალიზაციას ახდენს.

გარე-

საუკუნის

დასაწყისში

ფორმათწარმოქმნის

მოებების გათვალისწინებით დაიწყო უახლესი

პარადიგმის გლობალური ცვლილების დროს

დროის, პრინციპულად ახალი არქიტექტურის

ჩამოყალიბდა არქიტექტურის კომპოზიციურ-

ფორმირება.

მხატვრული საფუძველი, რომელმაც გააერთიანა

თანამედროვე მხატვრული სისტემის ჩამო-

წინამორბედი კულტურის ფორმები და თანა-

ყალიბებაში განსაკუთრებული წვლილი მიუძ-

მედროვე კულტურის ნიშნები აირეკლა. რა

ღვის არქიტექტურულ სკოლას, რომელმაც გა-

თქმა უნდა არქიტექტურის სამეცნიერო და

მოხატა

ნოვატორული,

შემოქმედებითი პრაქტიკისას მასში ვლინდება

კონცეპტუალური იდეები. აუცილებელი გახდა

ახალი შესაძლებლობები, მაგრამ საეჭვოა, რომ

შინაარსობრივი მასალის ტრანსფორმაცია პედა-

ისინი რადიკალურ ხასითს ატარებდნენ. ამიტომ

გოგიური პრაქტიკის გათვალისწინებით. ამის-

არ არის მოსალოდნელი იმის მსგავსი აღმოჩენები,

თვის

თანამედროვე

რომლებსაც

ფორმათწარმოქმნის სკოლის მიმართვა პროპე-

პერიოდში.

ფორმათწარმოქმნის

დამახასიათებელი

იყო

ადგილი

ჰქონდა

ავანგარდის

დევტიკული მოდელისადმი, რომელიც ითვა-

დღეს უკვე ეჭვგარეშეა, რომ არქიტექტურუ-

ლისწინებს პროფესიული განათლების პირველი

ლი სკოლა შევიდა XXI საუკუნეში არქიტექტუ-

ეტაპიდან საპროექტო ამოცანების გადაწყვეტაში

რის საწყისი პროფესიული განათლების მთელი

მოცულობით-სივრცითი კომპოზიციის საგნის

არსენალით, რომელიც მოიცავს აღმო-ჩენებს
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არქიტექტურულ პროპედევტიკაში, და რა სახეც

გორიის “არქიტექტურული ფორმის გამოვლენა”

არ უნდა მიიღოს ახალმა არქიტექტურამ, ფორ-

უფრო ღრმა დამუშავება, ანალიზი და ამ კომ-

მათწარმოქმნის მისი სიღრმისეული იმპულ-

პოზიციური ნაწილის მეთოდოლოგიური უზ-

სები დარჩება გამოხატული პროპედევტიკული

რუნ-ველყოფა. ასეთივე ყურადღებას მოითხოვს

კონცეფციით. არქიტექტურული პროპედევტიკის

თემა “ტექტონიკა”.

ტრადიციულ ფარგლებში კი, მოსალოდნელია

ტექტონიკური

დიდი და პატარა პედაგოგიური აღმოჩენები,

შესაძლებლობების გაცნობიერების გარეშე შე-

ვინაიდან მისი არსენალი ჯერ არ არის ამო-

უძლებელია თანამედროვე არქიტექტურის მხატ-

წურული.

ვრული ხერხების მთელი პალიტრის წარმოდგენა.

არქიტექტურული განათლების საწყის ეტაპზე

მოცულობით ფორმაში

დამოკიდებულებების

ფართო

დღეს, არქტიტექტურულ პრაქტიკაში თანა-

არსებობს მრავალი პრობლემა. უპირველესია

მედროვე

-

და

გავრცელებასთან დაკავშირებით ხდება სერი-

არქიტექტურული დაპროექტების კავშირი. ნა-

ოზული ცვლილებები. ეს ეხება საპროექტო

თელი გახდა, რომ ის არ შეიძლება გადაწყდეს

პროცესის ისეთ ძლიერ დამხმარე ხერხებს, რო-

ეტაპობრივი გზით, სადაც წყვეტის საშიშროება

გორიცაა

განსაკუთრებით დიდია.

იცვლება არქიტექტურული ჩანაფიქრის, პრო-

მოცულობით-სივრცითი

კომპოზიციის

წამყვანი არქიტექტურული სკოლების გამოცდილება

უზრუნველყოფა.

ექტის ასახვის ხერხები. ესე იგი, ახალი ვიზუალური ენა ახალ საპროექტო აზროვნების ფორ-

განვითარების და მასში მოცულობით-სივრცითი

მად იქცევა. ასეთ პირობებში მიგვაჩნია, რომ

კომპოზიციის

სკოლა აუცილებლად უნდა პასუხობდეს ახალ

მასალის

საპროექტო

კომპიუტერული

ტექნოლოგიების

პროცესის

თვის

მეტყველებს

კომპიუტერული

პარალელურად

მიზანშეწონილობაზე.

ამ

ჩარ-

შემთხვევაში

სიტუაციას

მეთოდოლოგიაში.

ეს

მოითხოვს

მოცულობით-სივრცითი კომპოციზია გვევლი-

ახალი იდეების ძიებას განათლების საწყისი

ნება, როგორც საწყის ფაზაში ძირითადი სახვითი

ციკლის ორგანიზებაში, არქიტექტურულ პრო-

იდეის ძიების ინსტრუმენტი.

პედევტიკაში.

თეორიულ ასპექტში საჭიროა მოცულობით-

სწავლების

კომპიუტერული

ფორმა

უკვე

სივრვითი კომპოზიციის სამეცნიერო დებულების

აქტიურად ერთვება სასწავლო დაპროექტების

გარკვევა, ფორმათწარმოქმნის თეორიის განვი-

პროცესში და მისი როლი უახლოეს მომავალში

თარება, არქიტექტურული კომპოზიციის კა-

კიდევ უფრო გაიზრდება.

ტეგორიების განხილვა. არქიტექტურული პრო-

სავარაუდოა, რომ ახალი დროის არქიტექ-

პედევტიკის ინტერესებშია, რომ ახალი ცოდნა

ტურის ფორმათწარმოქმნის პრინციპები ძირი-

უწყვეტად აისახებოდეს კომპოზიციური პრაქ-

თადად უცვლელი დარჩება, მაგრამ მისი ამო-

ტიკუმის მეთოდურ ფორმებში, პედაგოგისა და

ცანების გადაწყვეტის ხერხები აუცილებლად

სტუდენტის ერთობლივ შემოქმედებაში.

შეიცვლება კომპიუტერული

თანამედროვე

არქიტექტურის

მიღწევების ჩარ-

საგნობრივ-

თვის საშუალებით. კომპიუტერი ძირითადად

სივრცითი შინაარსი ლოგიკურად განაპირობებს

ცვლის შემოქმედებითი ძიების სამაკეტო ფორმას

ახალი ტიპის პროფესიული აზროვნების მიზან-

და საპროექტო გამოსახულების ხერხს.

დასახულ განვითარებას. ზუსტად აქაა მოსალოდნელი მრავალი აღმოჩენა.

არქიტექტურის განვითარების ყველა ეტაპზე ჩნდება პრობლემები, რომლებიც მოითხოვენ

შეიძლება დავუშვათ, რომ დღეს არ არსებობს

მხატრული ფორმათწარმოქმნის ყველა შესაძ-

მეთოდური და თეორიული ერთიანობა თემის

ლებლობის უფრო ღრმა გააზრებას. ამ ასპექტში

“ფორმის გამოვლენა” გაგებაში. აქ საჭიროა კატე-

არქიტექტურული კომპოზიციის თეორიის სფე-
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რო არის დაუსრულებელი კვლევების საგანი.
არქიტექტურული

პროპედევტიკის

ძირეული

იდეების განვითარების უზარმაზარი სივრცე

Перспективы Pазвития Aрхитектурной
Пропедевтики

არსებობს.
პერსპექტივაში მოსალოდნელია უამრავი
აღმოჩენა, რომელებიც დადებით გავლენას მოახდენენ მომავალი არქიტექტორების მომზადების
ეფექტურობაზე.

ვანდა მუჯირი, არქიტექტურის აკადემიური
დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

არქიტექტურული პროპედევტიკის
განვითარების პერსპექტივები

Резюме
Ожидается, что содержание архитектурной
пропедевтики и методология архитектурного
преподавания, измениться вместе с быстрым
развитием научных достижений и технологий. В
нем, конечно, усилится научная составляющая,
хотя в части, которая относится к искусству
и художественным приемам творчества, наука
ограничена и никогда не сможет заменить
интуицию творца.
Vanda Mujiri, Academic Doctor of Architecture
Georgian Technical University

რეზიუმე
მოსალოდნელია,

რომ

არქიტექტურული

Perspectives of Development of
Architectural Propaedeutics

პროპედევტიკის შინაარსი და მასთან ერთად
არქიტექტურული მოღვაწეობის მეთოდოლოგია
დინამიკაში შეიცვალოს სამეცნიერო მიღწევებისა
და

ტექნოლოგიების

სწრაფ

განვითარებას-

თან ერთად. მასში, რა თქმა უნდა, გაძლიერდება

მეცნიერული

კომპონენტი,

მაგრამ

იმ

ნაწილში, რომელიც ეხება ხელოვნებისადმი დამოკიდებულებას და მხატვრული შემოქმედების მეთოდებს, მეცნიერების შესაძლებლობები
შეზღუდულია და ის ვერასოდეს ვერ შეცვლის
მხატვრის, ხელოვანის ინტუიციას.

Summary
It is expected that the content of architectural
propedeutics and methodology of architectural
teaching, will change together with the rapid
development of scientific achievements and
technologies. The scientific component surely will be
intensified, but in part that relates to art and artistic
techniques of creativity, science is limited and can
never replace the intuition of the creator and artist.
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/////////////////////////////////////

საკვანძო სიტყვები: ლანდშაფტის ფლორისტული გაფორმება, ალტერნატიული სარწყავი
საშუალებები, მცენარეთა ბიო-მორფოლოგიური
მახასიათებლები, წყლის დეკორატიული ავზები,
ფიტოდიზაინი.
შინაარსი
თბილისის ბაღ-პარკებში, ქუჩებსა და მოედნებზე არსებული წყლის დეკორაციების ვიზუალურმა და ტექნიკურმა კვლევამ ცხადყო,
რომ
ზოგიერთი
მათგანი
აკმაყოფილებს
სამშენებლო ნორმებითა და წესებით დადგენილ სტანდარტებს. ასევე გამორჩეულია შესრულების ხარისხითა და ესთეტიური ღირებულებით. მიუხედავად ამისა ქალაქის
რეკრეაციული სივრცეები იმ კომპონენტების
დეფიციტს განიცდის, რომლებიც წყლით მიღებულ მაღალდეკორატიულ ეფექტზეა ორიენტირებული. უდავოა რომ, ხელოვნური და
მცირე ზომის ტბის ან წყალსატევის ორიგინალური ფორმები დაამშვენებდა დედაქალაქში
არსებულ ნებისმიერ გამწვანებულ ობიექტს.
ფუნქციურად მსგავსი სახის ობიექტებს დიდი
მნიშვნელობა აქვს სარწყავი სისტემების მწყობრიდან
გამოსვლის
შემთხვევაში,
რადგან
მათ ეკისრებათ ალტერნატიული სარწყავი
საშუალების ფუნქცია, რაც საციცოცხლოდ
მნიშვნელოვანია ზაფხულის ცხელ დღეებში
მცენარეების ზრდა განვითარებისთვის და მათი
დეკორატიული ეფექტის შენარჩუნებისათვის.
მცენარის ზრდა- განვითარების უპირობო და
აუცილებელ ელემენტს წარმოადგენს მორწყვა.
მოურწყველობა ზაფხულის მზიან დღეებში
მის საკმაოდ სწრაფ გახმობას გამოიწვევს, რაც

ურბანული გარემოს ფიტოდიზაინში კატასტროფის ტოლფასია. ამგვარად, თბილისის გამწვანებული ობიექტების სტრუქტურაში წყლის
სარკეებისა და ავზების ჩართვით პრაქტიკულად
გამოვრიცხავთ გაუწყლოების პრობლემასა და
მისგან გამოწვეულ შესაძლო კატასტროფულ
შედეგებს.
სხვადასხვა გეომეტრიული ფორმების ავზში
წყალი შეიძლება იყოს, როგორც გაჩერებული,
ასევე მოძრავ მდგომარეობაში. შესაძლებელია
საერთო კომპოზიციაში რომელიმე ნაპირის
მხრიდან ნატიფი ფორმების მქონე ლოდებისგან
შემდგარი მაქსიმალურად ბუნებრივი იერის
მქონე ხელოვნური გორაკის ჩართვაც, საიდანაც
უწყვეტად ჩამოედინება ნაკადული. ამ შემთხვევაში ვიზუალური და ხმოვანი ეფექტი
უზრუნველყოფს
პარკის
ვიზიტორთათვის
როგორც, ეკოლოგიურად გაწონასწორებული
გარემოს შექმნას, ასევე მათ რელაქსაციას. მიუხედავად იმისა, თუ რა დინამიკაშია და რა
მოძრაობას ასრულებს წყალი, სასურველია იგი
იყოს კამკამა და გამჭირვალე, რაც მთელი რიგი
მიზეზების გამო ერთიან კომპოზიციაში უფრო
მეტად ხელსაყრელია. მიუხედავად სინათლე
ხელოვნურია თუ ბუნებრივი გამჭირვალე წყალი უფრო მეტად აირეკლავს და გარდატეხს
სინათლის სხივებს.
წყლის გამჭირვალეობა
საშუალებას იძლევა ვიზიტორმა ნათლად
აღიქვას წყალსატევის ავზში დარგული წყალმცენარეების სილამაზე, ნატიფი ფორმების
ქვებითა, კენჭებით მოპირკეთებული ფსკერი
და ავზში ორიგინალური, ნაირფერადი შეფერილობის თევზები, რაც გვირგვინია წარმატებით განხორციელებული, მაღალი დეკორა-
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ტიულობისა და მხატვრული სილამაზის მქონე

ასეთი ტიპის სპეციფიური დამოკიდებულება

წყლის კომპოზიციისთვის.

აუცილებელია კონკრეტული მცენარის მოვლის
დროს. მექანიზირებული სარწყავი სისტემები კი
მცენარის ინდივიდუალურ მოთხოვნებზე უნდა
იყოს ორიენტირებული.
წყალსატევების გაფორმების და კომპოზიციის
ერთი თვალსაჩინო ელემენტია ქვა, რომლის
გამოყენება შესაძლებელია ოთხი ძირითად
მიმართულებით:
–– ძირითადი საწყისი მასალა (წყალთან
ერთად) ბაღის საფუძვლის მშენებლობისთვის: ხელოვნური გორაკების ფორმირების ძირითადი მასალა; მასალა საძირკვლების ასაშენებლად.
–– სივრცის გამიჯვნა ბაღის კედლების და
ფონური დეკორაციების მეშვეობით.
–– ვერტიკალური კომპოზიციები შიდა ეზოებში, პატარა სცენებზე, კომპოზიციები ფერდობებზე, ტერასებზე, აქცენტების შექმნა.
–– სანაპირო ხაზის მოჩარჩოება, ფერდობების გამაგრება, ბაღის კიბეების, ბილიკების,
გადასასვლელების,
საყრდენი
კლდეების ფორმირება.
ქვის ოვალური, კუთხოვან-წახნაგოვანი და
სხვადასხვა გეომეტრიული ფორმების
ფაქტურა შუქ-ჩრდილთა გარდატეხის ეფექტის
მომცემია. ქვით ავზის ფსკერის მოპირკეთების
შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია მცირე ზომის
ჯამების დატოვება, წყალმცენარეების ჩარგვისთვის. აგრეთვე მიზანშეწონილია ქვის ჰარმონიული წყობით სხვადასხვა მონაკვეთში
მცირე კუნძულების შექმნა, რომელთა გაფორმება
ხავსით არის შესაძლებელი.
ქვემოთ მოყვანილია დეკორატიული წყალმცენარეების ასორტიმენტი, რომელთა გამოყენება
შესაძლებელია სწორედ ჩვენს მიერ შერჩეული
პრინციპით:
ჩვენს მიერ წარმოდგენილი წყლის მცენარეების ასორტიმენტი სანიმუშოა და მისი გამდიდრება შესაძლებელია მცენარის დეკორატიულობის მანიშნებელი სხვადასხვა ელემენტებით,
ისეთი როგორიც არის ყვავილების ფორმა, ფერი,

ბაღ-პარკების მორწყვის თანამედროვე მეთოდიკა, მოდერნიზირებულ მექანიკურ სარწყავ
სისტემებს გულისხმობს, რომელიც ავტომატურ
რეჟიმში რწყავს მწვანე ნარგავებს, რაც საბაღო
ხელოვნებაში

წინ

გადადგმული

ნაბიჯია.

თუმცა თბილისის პრაქტიკიდან გამომდინარე
ხშირ შემთხვევაში სარწყავი მექანიზირებული
საშუალებები ქაოტურად არის განლაგებული
და წყლის ამოფრქვევის პროცესიც საკმაოდ
არაესთეტიური

ფორმებით

მიმდინარეობს.

ამისათვის აუცილებელია მწვანე სივრცის დაგეგმარების

პროცესშივე

მოხდეს

ტექნიკური

სარწყავი საშუალებების, წყლის ამოფრქვეული
ნაკადის ფორმისა თუ დიზაინის შერჩევა, რაც
ობიექტის ერთიან კომპოზიციაში გაერთიანებას
უზრუნველყოფს და მასში შემავალი ელემენტების ფორმების ჰარმონიულ შერწყმას მოახდენს.
მცენარეთა

ბიო-მორფოლოგიური

მახასი-

ათებლებიდან გამომდინარე, თითოეულ მათგანს
სპეციფიური მორწყვის მოთხოვნილება გააჩნია,
რაც გამოიხატება სარწყავი წყლის ოდენობითა და
მორწყვის ინტენსიურობით, აგრეთვე მორწყვის
ფორმითა და თავისებურებით. ასე, მაგალითად:
ჩვენს კლიმატურ პირობებს მორგებული დეკორატიულ-ბუჩქოვანი მცენარე „წყავი“ ანუ ,, Lt.
laurocerasus officinalis.”
მიუხედავად იმისა, რომ სუბტროპიკული
და

ტროპიკული

მცენარეა,

მისი

მიდამოების
გამოყენება

მოყვარული

სწორი

მოვლის

პირობებში თბილისის მწვანე სივრცეების გაფორმებაშიც
მატურ

შეიძლება.

პირობებში

პრაქტიკულმა

ადგილობრივ

აღნიშნული

დაკვირვებამ

კლი-

მცენარეზე

გვიჩვენა,

რომ

მორწყვის სპეციფიკა მიზანშეწონილია ხშირი
დაფოთლილი ტოტების ძირში, სადაც მზის
სხივები პრაქტიკულად ვერ აღწევს, ნიადაგის
ფართოდ მორწყვასა და უხვად დასველებაში.
ამ

შემთხვევაში

ხელოვნურად

წარმოიქმნება

მცენარის ირგვლივ ნესტიანი გარემო და იგი
გარემოსადმი მედეგ პირობებში აღმოჩნდება.

ყვავილობის ხანგრძლივობა და სხვა.
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მცენარის

მორფობიოლოგიური მახასიათებლები

დასახელება
1

Chromulina

დამდგარი, მტკნარი წყლის მცენარე, შოლტიანი და უგარსო ორგანიზმი, მისი
ცისტები არ სველდება, წყლის ზედაპირზე ქმნიან მკრთალ ოქროსფერ აფსკს.

2

Mallomonas

გავრცელებულია მტკნარ და სუფთა წყალსაცავებში, რომლის გარსებში არის
გრძელკაჟიანი ეკლების მქონე შეფერილი ქერქილები.

3

Synura

ლამაზი მოოქროსფრო-ყვითელი ბურთულებია, რომლებიც ბზრიალასავით
ბრუნავენ, ისინი შედგებიან ორი უთანაბრო შოლტის მქონე ჩაბრუნებულ
კვერცხისებური უჯრედებისაგან.

4

Dinobryon

იგი წარმოადგენს აქტიურად მოძრავ ბუჩქისებრ კოლონიას, რომელიც შედგება
ფართოდ გადაშლილი ბოკალისებრი ჯავშნებისგან.

5

Hydrurus

იგი ფუძით მიმაგრებულია ქვებზე, მორებზე და ა.შ. ლორწოში მოთავსებულია
მომრგვალო-ელიფსური უშოლტო უჯრედები.

6

Pheoetamnin

იგი ეპიფიტურად ცხოვრობს მტკნარი წყლების ძაფისებრ წყალმცენარეებზე,
იგი წარმოადგენს ერთწყებად უჯრედებისგან შემდგარ დატოტვილ ძაფს.

2. Голосова Е.В.

დასკვნა.
ამგვარად,

ლანდშაფტური

სივრცის,

– «Ландшафтная искусство

Китая. »Россииская академия наук. Москва

ბაღ-

изд. Наталис 2008 г.

პარკების, ქუჩებისა თუ სკვერების პეიზაჟურ
გაფორმებაში, დეკორატიული მცენარეებისა და
მწვანე მოლის შემდეგ წყალსატევი წარმოადგენს

მარიკა ფოჩხუა, ასოცირებული პროფესორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ყველაზე მნიშვნელოვან ელემენტს, რომელიც
გაფორმებულ ფართობს ხდის უფრო მდიდარსა

ლუკა ქურდაძე, დოქტორანტი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

და სრულყოფილს. წყლის როლი სამმაგია; ერთის
მხრივ -

თბილისის ფლორისტულ-მხატვრულ

ის არის მაცოცხლებელი საშუალება

მცენარეულობის

გაფორმებებში წყლის დეკორაციების

ზრდა-განვითარებისთვის,

მნიშვნელობა, მათი ერთიან კომპოზიციაში

მეორეს მხრივ - შეგვიძლია განვიხილით, რო-

ჩართვის პერსპექტივები და განვითარების

გორც მიკროკლიმატის გამაუმჯობესებელი და
სტაბილური

ეკოლოგიური

საშუალება,

მესამე

მხრივ

გარემოს
-

კონცეფცია.

შექმნის

შეუცვლელი
რეზიუმე

ესთეტიკური საშუალებაა მწვანე ნარგავების
ლანდშაფტის

კომპოზიციური გაფორმებისას და მხატვრული

ფლორისტულ

მაღალდეკორატიული

ეფექტის შესაქმნელად.

ეფექტის

გაფორმებაში
შესაქმნელად

ოთხი ძირითადი კომპონენტი არსებობს: ადგილის რელიეფი, მწვანე ნარგავები, წყალი და

ლიტერატურა:
1. ჯ. ლომიძე, ს. ხმალაძე, ლ. გვენცაძე, ილ.
ფალავანდიშვილი, ე. გოგიტაშვილი. „ქ. თბილისის გამწვანებაში გამოყენებული მერქნიან,
დეკორატიულ-ბალახოვან მცენარეთა აღწერა
ბაღ-პარკების

ლანდშაფტურ-ესთეტიკური

შეფასება და მათი კეთილმოწყობის ღონისძიებები.“ უნივერსალი. თბილისი.2014წ.

ხუროთმოძღვრული გაფორმება. თბილისის ბაღპარკებში,

ქუჩებსა და მოედნებზე არსებული

წყლის დეკორაციების ვიზუალურმა და ტექნიკურმა კვლევამ ცხადყო, რომ ქალაქის რეკრეაციული

სივრცეები

იმ

კომპონენტების

დეფიციტს განიცდის, რომლებიც წყლით მიღებულ მაღალდეკორატიულ ეფექტზეა ორიენტირებული.
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მიერ განხილულია თბილისის რეკრიაციულ
ზონებში წყლის დეკორაციების, როგორც მცირე
არქიტექტურული ფორმების,

აგრეთვე სათა-

architectural forms and reconstruction prospects
of both technical and visual development of extra
irrigation facilities.

დარიგო სარწყავი საშუალებების, როგორც ტექნიკური ასევე ვიზუალური განვითარებისა და

Марика Почхуа, асоцированный профессор,
Грузинский Технический Университет
Лука Курдадзе, докторант,
Грузинский Технический Университет

რეკონსტრუქციის პერსპექტივები.

Marika Pochkhua, Associate Professor,
Georgian Technical University
Luke Kurdadze, PhD student,
Georgian Technical University

Importance of Water Decoration Features in
Floristic and Artistic Design of Tbilisi, Prospects
of Including them in Unified Compositions and
Development Conception

Summary
There are four main components for creating
high decorative effect in landscape floristic design:
topography, green plantings, water and architectural
design. Visual and technical studies of water
decorations in the gardens and parks, streets and
squares of Tbilisi have shown that the recreation areas
of the city lack such components that are oriented to
make high decorative effect from water.
The article covers discussion on water decoration
features in the recreation areas of Tbilisi as small

Важность водяной декорации в
флористическо-художественном оформление г.
Тбилиси, перспективы включения в единый
состав и концепция их развития
Резюме
Для создания высоко декоративного эффекта
в флористическом оформление ландшапта
существует четыре основных компонентов:
топография, зеленые насаждения, вода и
архитектурные оформления. Визуальные и
технические исследования садов и парков, улиц и
площадей г. Тбилиси показали, что рекреативные
местности в городе Тбилиси имеет дефицит
тех компонентов, которые ориентируются на
высоко декоративный эффект полученный водой.
В статье обсуждается воденные декорации в
рекреационных зонах г. Тбилиси через малых
архитектурных форм, запасные ирригационные
сооружения, перспективы как технического так и
визуального развития и реконструкции.
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