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კონფერენცია ჩატარდა საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 
პროექტის „ორიენტირის“ ფარგლებში 

პროექტის ხელმძღვანელი - გიორგი ჩართოლანი, გიორგი ჩართოლანი, 
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი; 

კონფერენციის ორგანიზატორი - საქართველოს 
შოთა რუსთაველის თეატრის და კინოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის სახელოვნებო მეცნიერებათა, მედიისა 
და მენეჯმენტის ფაკულტეტი 

კონფერენციის კოორდინატორი - ლაურა კუტუბიძე,ლაურა კუტუბიძე, 
ჟურნალისტიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.

 საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა „კენტავრი“, 2020
 Georgian Shota Rustaveli Theatre and Films State University, Publishing 
House „Kentavri“, 2020
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თათია გაბრიჭიძე,თათია გაბრიჭიძე,
სახელოვნებო მეცნიერებების, მედიისა და მენეჯმენტის 

ფაკულტეტის  II კურსის სტუდენტი
ხელმძღვანელი - ლაურა კუტუბიძე,ლაურა კუტუბიძე,

ჟურნალისტიკის დოქტორი,  ასოცირებული პროფესორი 

„არტარეა“ - ხელოვნების პორტალი „არტარეა“ - ხელოვნების პორტალი 

დღევანდელობაში, თანამედროვე საქართველოს 
მოქალაქისთვის განსაკუთრებული ინტერესის სფერო 
პოლიტიკაა, სწორედ ამიტომ, ტელეარხების სამაუწყებლო 
დროს დიდი წილი ახალ ამბებს, პოლიტიკურ გადაცემებსა და 
სხვადასხვა პარტიის ლიდერებს შორის  დებატებს ეთმობა; 
რეალურად თუ დავაკვირდებით, ეს ყველაფერი ძალიან 
შორსაა დებატებისაგან და უმეტესწილად სიძულვილის ენით 
სავსე გადაცემებს იღებს მაყურებელი. 

რა ადგილი ეთმობა კულტურას ამ პოლიტიკურ 
დღის წესრიგში? ჩემთვის ძალიან საინტერესო და 
მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ქართველ მკვლევართა ნაშრომი 
- „ქართული კულტურის დღევანდელი მდგომარეობა და 
მისი განვითარების კონცეფცია“, ამ ნაშრომის ავტორები 
არიან: ზაზა ფირალიშვილი, ლანა ღოღობერიძე, მერაბ 
კოკოჩაშვილი, გოგი ჭიჭინაძე... პირველსავე გვერდზე 
არის ძალიან საინტერესო დასკვნა, რომელიც ევროპელ 
მკვლევრებს ეკუთვნით: „პოლიტიკური დაპირისპირებები და 
ომები კი არ იწვევს კულტურის კრიზისს, არამედ პირიქით, 
შეურიგებლობა, აგრესია და ომები კულტურის კრიზისის 
შედეგია“1. თუ ამ პოსტულატიდან გამოვალთ, ნათელია და 
ალბათ ახსნასაც აღარ საჭიროებს, რამდენად მნიშვნელოვანია 
კულტურის როლი საზოგადოების გაჯანსაღების პროცესში. 
თუ შედარებისათვის ავიღებთ საბჭოთა საქართველოს და 
1 ზ. ფირზლიშვილი, ლ. ღოღობერიძე, მ. კოკოჩაშვილი... , 
„ქართული კულტურის დღევანდელი მდზომარეობა და მისი განვითარების 
კონცეფცია“, 2012.
http://cultureandsports.gov.ge/getfile/4ab061bf-c9df-4601-bb69-b0f9a30e305e/.aspx
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საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე, 
არასასიამოვნო, მაგრამ რეალურ სურათს მივიღებთ. სწორედ 
იმ უმძიმესი იდეოლოგიური წნეხის დროს მაინც არსებობდა 
ეროვნულობაზე დამყარებული კულტურული ცხოვრება, 
დამოუკიდებლობის დღიდან დღემდე კი ვერც ერთმა 
ხელისუფლებამ მოახერხა სათანადოდ გააზრება, რა როლი 
და მნიშვნელობა აქვს კულტურას მომავალი თაობისათვის. 

ზემოაღნიშნულ ნაშრომში მთლიანი თავი ეთმობა მედიას. 
მკვლევრების პოზიცია მედიის მიმართ ასეთია: „სახელმწიფოს 
საინფორმაციო საშუალებები ვერ ქმნიან ქვეყნის კულტურული 
ცხოვრების რეალურ სურათს, კულტურული მედია და პრესა 
ხელს არ უწყობს ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში ძლიერი, 
მიუკერძოებელი და აკადემიური კრიტიკის ჩამოყალიბებას.“1 

კულტურის საკითხების გაშუქების მნიშვნელობაზე BBC 
World Service-ის წარმომადგენელი სერ ჯონ ტუსა ასეთ 
მოსაზრებას აყალიბებს: „მედიის მიერ კულტურისა და 
ხელოვნების გაშუქება აყალიბებს საზოგადოების დისკურსს 
ერის მომავალზე. ისეთ ტრადიციულ ქვეყანაში, როგორიც 
საქართველოა და რომელიც ახალი ვითარებისა და რთული 
გამოწვევების წინაშე დგას, მედიის მიერ კულტურაზე ლაპარაკი 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, სულ ერთია შუქდება 
მასობრივი, მაღალი თუ დაბალი კულტურა...“.2

ქართულ მედიაში კულტურის საკითხების გაშუქებაზე 
წარმოდგენას გვიქმნის „მედიის განვითარების ფონდის“ 
ხელშეწყობით 2011 წელს ჩატარებული კვლევა, რომლის 
ავტორი ჟურნალისტი ნინო კვირიკაშვილია. უნდა ითქვას, 
რომ კულტურის თემის მედიამონიტორინგი, განსხვავებით 
პოლიტიკური თემებისაგან, იშვიათად ტარდება. კვლევა 
მოიცავს ერთი თვის განმავლობაში ტელევიზიებში გასული 
სიუჟეტების ანალიზს.  სულ 5 ტელეკომპანია: „საზოგადოებრივი 
1  ზ. ფირალიშვილი, ლ. ღოღობერიძე, მ. კოკოჩაშვილი... , 
„ქართული კულტურის დღევანდელი მდგომარეობა და მისი განვითარების 
კონცეფცია“, 2012. გვ.1.
http://cultureandsports.gov.ge/getfile/4ab061bf-c9df-4601-bb69-b0f9a30e305e/.aspx 
2 ,,მედია მნიშვნელოვან როლს თამაშობს კრეატიული ინდუსტრიების 
განვითარებაში“, 2019
https : / /www.culturepartnership.eu/ge/art icle/media-plays-import-
ant-role-in-the-development-of-creative-industries 
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მაუწყებელი“, „იმედი“, „რუსთავი 2“, „მაესტრო“ და „კავკასია“ 
მოიცვა კვლევამ. გამოჩნდა, რომ კულტურის თემაზე ყველაზე 
მეტი სიუჟეტი „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ეთერში გავიდა, 
რადგან ამ დროს „მოამბე“ კულტურას ცალკე ბლოკს უთმობდა,  
წამყვანითა და განსხვავებული სტუდიით;  ყველაზე მცირე 
რაოდენობით კი ტელეკომპანია „კავკასია“ გამოირჩეოდა. 
მედიამონიტორინგის კვლევის შედეგებში ვკითხულობთ 
მნიშვნელოვან დასკვნას: „ქართულ მედიაში კულტურის 
საკითხზე გაკეთებული სიუჟეტები ძირითადად სარეკლამო 
ფუნქციას შეიცავს, ხშირია ინფორმაციული სიუჟეტები, სადაც 
ჟურნალისტები დაგეგმილი პრემიერების, მოსალოდნელი 
კულტურული ღონისძიებებისა და სხვა მსგავსი საკითხების 
შესახებ მოგვითხრობენ.“1 

ამ ფონზე ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი იყო 
2012 წლის მაისის თვიდან ხელოვნებასა და კულტურაზე 
ორიენტირებული პირველი ქართული ციფრული 
არხის „არტარეას“ შექმნა. პორტალმა მალევე მოიპოვა 
პოპულარობა და ამოქმედებიდან ორ კვირაში მნახველთა 
რიცხვმა 50 ათასს მიაღწია. თავისი არსებობის 20 წლის 
იუბილესთან დაკავშირებით, „თიბისი“ ბანკმა გადაწყვიტა 
შეექმნა პირველი კულტურული ფორმატის ვებპორტალი, 
ანუ ე.წ. ვებტელევიზია - „ახალი მედია - ინტერნეტტელევიზია 
ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის“. ეს იყო და არის სწორედ 
ის, რაც ყველაზე მეტად აკლდა ქართულ ტელემედიას. 

ჯერ კიდევ ინტერნეტ ტელევიზია „არტარეა“ გამოირჩეოდა 
საინტერესო მესიჯებით, მაგალითად ერთ-ერთი ასეთია: 
„გამორთე ტელევიზორი და ჩართე არტარეა“. რატომ უნდა 
გამოგვერთო ტელევიზორი? პასუხი მარტივია - კინო, თეატრი, 
ლიტერატურა, მოდა, მუსიკა, კულტურული მემკვიდრეობა, 
პოპ-კულტურა, სამეცნიერო ფანტასტიკა და კიდევ ძალიან 
ბევრი რამ, უფრო სწორად ყველაფერი, რაც ხელოვნებას 
ეხება, ერთიანდებოდა ამ პორტალზე.  „არტარეა“ ძალიან 
მიმზიდველად წარადგენდა თავის მრავალფეროვან 
შეთავაზებებს: „ახლა თუ მისმენ, ე.ი. რადიო ჩართული 
გაქვს, რადიოს მოსმენის რამდენიმე ვარიანტი არსებობს, 
1 კვირიკაშვილი ნინო, „კულტურის საკითხების გაშუქება ქართულ მედიაში“ 
http://mdfgeorgia.ge/uploads/Kulturis_sakitxebis_gashukeba_qartul_mediashi.pdf
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მაგალითად: რადიო - მანქანაში, რადიო - სახლში, რადიო 
ქუჩაში - ყურსასმენებით, რადიო - კომპიუტერში. მოდით 
შევჩერდეთ კომპიუტერზე, თუკი კომპიუტერთან ახლოს 
ხართ, მაშინ კიდევ ერთ ამბავს გეტყვი: გამოიძახე ბრაუზერი, 
საძიებო ველში აკრიფე www.Artarea.ge - აკრიფე? ძალიან 
კარგი, შენი კომპიუტერის მონიტორზე გაშლილია შავი ფერის 
გვერდი, ცისფერი სიმბოლოებითა და ვიდეოფანჯრით, 
სადაც „არტარეა.ჯი-ს“ ერთ-ერთი ვიდეობლოგის წარდგენა 
ტრიალებს: მარჯვნივ - ვიდეობლოგერებისა და ბლოგერების 
ჩამონათვალია, მარცხნივ -  საკმაოდ ვრცელი სია იმ 
ვიდეობლოგების, რომელთა ნახვაც მომხმარებელს შეუძლია, 
დანარჩენში თავად გაერკვევით.“1 

ჩვენ სულ გვესმის წუწუნი, რომ საქართველოში კულტურის 
პოპულარიზაციისათვის არაფერი კეთდება. სინამდვილეში 
ბევრი რამ კეთდება, უბრალოდ, ეს ყველაფერი ყურადღების 
მიღმა რჩება, ისევ პოლიტიკური ფონის წყალობით. სწორედ 
ამ პრობლემის გადასაჭრელად „არტარეაში“ თავი მოიყარა 
იმ ადამიანების ნაწილმა, რომლებიც საქართველოში 
ქმნიან თანამედროვე ხელოვნებას. შესაძლოა ფართო 
საზოგადოებისათვის ისინი ნაკლებად არიან ცნობილნი, 
მაგრამ სახელოვნებო და ლიტერატურულ წრეებში მათ 
კარგად იცნობენ, კითხულობენ, უყურებენ, ეცნობიან, უსმენენ. 
მაგალითად, ვიდეობლოგების ავტორები იყვნენ: გიორგი 
კალანდია, გიორგი კეკელიძე, ზურა ჯიშკარიანი, პაატა შამუგია, 
ნინო დარასელი, ქეთი მაჭავარიანი, ვატო წერეთელი... სულ 
29 ვიდეობლოგერი და ბლოგერი. 

„არტარეაზე“ ნინო დარასელი წარმოდგენილია ორი 
ვიდეობლოგით: „სელექტ2“ და „ID”, ვიდეობლოგ „ID”-ის 
რესპონდენტის მოვალეობაა წამყვანის მიერ შეთავაზებული 
ფრაზები დაასრულოს. მაგალითად, ერეკლე დეისაძის 
სტუმრობით ვიდეობლოგს ასეთი მიმზიდველი დასათაურება 
აქვს: „ორი ბილეთი რომ მომცენ სამოთხეში, უკან დავბრუნდები 
სამ-ოთხ დღეში.“2

რამ გახადა „არტარეა“ მოთხოვნადი?

1 ნინო თარხნიშვილი, „გახსენი „არტარეა“ 
https://www.radiotavisupleba.ge/a/artarea/24600453.html
2 https://www.youtube.com/watch?v=soE_Dkuk1-0&t=44s
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ჩვენს დროში ვრცელი ინფორმაცია მომხმარებლისთვის 
რთული მისაღებია, ამიტომ „არტარეამ“ მოკლე ტექსტური 
გზავნილების ფორმატი აირჩია. გარდა ამისა, როცა 
ინტერნეტ ტელევიზიის ბლოგების გაცნობას ვაპირებთ, 
გვაქვს მოლოდინი, რომ იქ დაგვხვდება რომელიმე დარგში 
მიმდინარე ცხელ-ცხელი ამბავი, მაგრამ „არტარეაზე“ ასე არ 
იყო, აქ სულ სხვა მიმართულება გვხდებოდა. მაგალითად, 
ერთ-ერთი ბლოგის ავტორი, მხატვარი ვატო წერეთელი 
ამბობს, რომ ისეთ რაღაცებზე ამახვილებს ყურადღებას, რაც 
საზოგადოების თვალსაწიერში ნაკლებად ხვდება, მაგრამ, მისი 
აზრით, მნიშვნელოვანი და საჭიროა. ალბათ,  სწორედ ასეთი 
მიდგომის წყალობით, 2013 წლის, 25 დეკემბრიდან „არტარეა“ 
მაუწყებლობს როგორც საკაბელო ტელევიზია და თავისი 
ადგილი აქვს დამკვიდრებული პოლიტიკით გაჯერებულ 
არხებს შორის. მართალია, „არტარეა“ თავდაპირველად 
„თიბისი ბანკის“ სპონსორობით შეიქმნა, მაგრამ ამჟამად 
კომპანია დამოუკიდებლად მუშაობს და მის გადაცემებს 
სხვადასხვა ორგანიზაცია, მათ შორის, საქართველოს 
კულტურის სამინისტრო აფინანსებს.

როგორ მოერგო ტელეკომპანია „არტარეა“ კოვიდ 
პანდემიას?

პირველი რაც მახსენდება, არის ზეინაბ ბარნოვის 
ფოტოპროექტი „კადრი კარანტინიდან“, თბილისის 
არქიტექტურის ბიენალეს ფარგლებში, Gallery Barnavelli-ში, 
რომელიც მოიცავს კარანტინის დროს სხვადასხვა ადამიანის 
მიერ გადაღებულ ფოტოებს.1 ასევე კარანტინის დროს გაჩნდა 
ახალი პროექტის იდეა, რომელსაც ჰქვია „ხიდი“. ზეინაბ 
ბარნოვმა დაიწყო დაკავშირება ტელეფონით სხვადასხვა 
ქვეყნებში, ქალაქებში და პორტრეტების გადაღება, სწორედ 
აქედან გაჩნდა იდეაც, რომ გადაეღო აფხაზეთი. ამ პროექტში 
ყველაზე მთავარი  არის ურთიერთობა, ამ ურთიერთობების 
აღდგენა, კომუნიკაცია, რომელიც კარანტინის დროს მხოლოდ 
ასე დისტანციურადაა შესაძლებელი.  

კოვიდ პანდემიით გამოწვეული რეალობის 
გათვალისწინებით განსხვავებული ფორმატით ჩატარდა 
1 თბილისის არქიტექტურის ბიენალე 2020 - კადრი კარანტინიდან https://
www.youtube.com/watch?v=mkgQ4E75hFg&t=62s
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„ქოლგა თბილისი ფოტოს“ კვირეული. 19 წლის განმავლობაში 
პირველად ფოტოკვირეულმა ყველა ღონისძიებას 
ვირტუალურ სივრცეში უმასპინძლა, კვირეულის გახსნასა და 
დაჯილდოების ცერემონიას  „არტარეას“ პირდაპირი ეთერი 
დაეთმო. 

„თბილისური ეზოს“ მეხუთე სეზონის ფარგლებში, სულხან 
ცინცაძის სახელობის საქართველოს სახელმწიფო სიმებიანი 
კვარტეტის კონცერტი, პანდემიით გამოწვეული ვითარების 
გამო, ონლაინ ფორმატში გაიმართა და კონცერტზე 
შესრულებული მოცარტის, ბეთჰოვენის, შუმანის შედევრების 
მოსმენა „არტარეას“ მეშვეობით გახდა შესაძლებელი. 

პანდემიის დროს „არტარეას“ დახმარებით არც მუზეუმის 
დათვალიერების შესაძლებლობა მოგვაკლდა, მაგალითად, 
შეგვეძლო გვენახა ონლაინ გამოფენა - „ეს ყველაფერი 
შეიძლება სიზმარი იყოს“. „ეს ახალი რეალობაა, ალბათ 
დროებითი, მაგრამ გარდაუვალი. ეს გამოფენა ის ერთი წამია, 
სიზმარსა და გაღვიძებას შორის, სანამ ჯერ არ გაგღვიძებია, 
მაგრამ უკვე აღარც გძინავს. ეს გამოფენა ახალ რეალობაზე, 
ახალ სინამდვილეზეა. ეკრანებთან გატარებულ დღეებზე, 
მარტოობაზე, სიზმრებზე, მოლოდინზე, უცნაურ გრძნობებზე, ეს 
გამოფენა არის ქუჩაში დამდგარ სიცარიელეზე, არაფერზეა“1, 
ეს გამოფენა სწორედ იმაზეა, რაც პანდემიამ დედამიწაზე 
მოიტანა, სიჩუმის ხმაზე. 

„თბილისის საერთაშორისო სტუდენტური კინოფესტი-
ვალიც“, 3-6 ნოემბერს, პანდემიის გამო უჩვეულოდ და 
არასტანდარტულად ჩატარდა; კინოჩვენებები იყო ონლაინ 
რეჟიმში, მთელი საქართველოს მასშტაბით; მართალია 
საკმაოდ დიდი აუდიტორია ჰყავდა, მაგრამ ფილმის ყურება 
დიდ ეკრანზე ბევრად სჯობს კომპიუტერის ან მობილურის  
ეკრანს.  იმ ფონზე, როცა კანის კინოფესტივალი არ შედგა, 
სტუდენტური კინოფესტივალის თუნდაც ამ ფორმით ჩატარება 
და ამ გამოწვევის გადალახვა ძალიან ბევრს ნიშნავს, 
„არტარეას“ დახმარებით კი გავიგეთ, რომელმა კინოსკოლამ 
გამოიჩინა თავი ამ ფესტივალზე. 

გარდა ინფორმაციული სიუჟეტებისა,  რომლითაც მდიდარია 
1 გამოფენა ვიდეოთამაშში: ეს ყველაფერი შეიძლება სიზმარი იყოს 
https://www.youtube.com/watch?v=0WARMI4__6Q
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„არტარეას“ არქივი,  არხზე გამოჩნდა ახალი გადაცემები, 
როგორიცა, მაგალითად: „იზოლაცია“, „აზროვნების 
აკადემია“, „კულინარიული ტური“, „უფო“, „ხელოვნების წრე“, 
„განდევნილი შინაარსები“, „ლიტერატურული წახნაგები“, 
„სამი  სკამი“, „სქოლიო“,  „1001 ფოტოწიგნი“, „წითელი ხაზები“  
და, რა თქმა უნდა, საგანმანათლებლო პლატფორმა #Artare-
aED - სხვადასხვა ლექტორების ლექციები თეატრზე, კინოზე, 
ისტორიაზე, ლიტერატურაზე, რელიგიაზე, ფილოსოფიაზე, 
მუსიკაზე და პოლიტიკაზეც კი. ვეცდები რამდენიმე ჩემთვის 
განსაკუთრებით საინტერესო გადაცემა და ვიდეო ბლოგი 
განვიხილო. 

ამ არხზე გასული გადაცემები ისეთ შთაბეჭდილებას მიქმნის,  
რომ  ნახვის შემდეგ თითქოს  ერთი საფეხურით წინ წავედი და 
მეტი გავიგე იმ თემაზე, რისთვისაც ადრე დიდი მნიშვნელობა 
არ მიმინიჭებია. მაგალითად, გადაცემა „სქოლიოს“ წამყვანი 
დავით გაბუნია მწერალ და ფემინისტ თამთა მელაშვილთან 
ერთად განიხილავდა - რატომ იყო ქართულ ლიტერატურაში 
ასე ცოტა ქალი? ამაზე მეც დავფიქრდი და ვერ გავიხსენე ქვეყანა, 
რომელშიც ფემინისტი ამ კითხვას არ დასვამდა. სტუმარმა 
ახსენა ვირჯინია ვულფი, ქალი,  რომელსაც ეკუთვნის სიტყვები 
- „მიეცით ქალს საკუთარი ოთახი, 500 გირვანქა წლიური 
შემოსავალი, მიეცით საშუალება ხშირად გაანძრიოს ტვინი 
და სულ მალე ის შექმნის უკეთეს ნაწარმოებს“1. მე ვთვლი, 
რომ საკუთარ ოთახში პირადი სივრცე უფრო იგულისხმება 
და თუ ვინმე თვლის, რომ  ქალი ღირებულს ცხოვრების 
ერთფეროვნების გამო ვერ ქმნის, ძალიან ცდება. როგორც 
ქართულ, ისე მსოფლიო ლიტერატურაში რაოდენობა ხარისხს 
არ განსაზღვრავს და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. თუ ვინმე 
საკუთარ თავთან მაინც შევა მსჯელობაში, სხვა ადამიანებთან 
ამ თემის განხილვაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ,  მგონია, რომ 
გადაცემის ამოცანა შესრულებულია. 

ახლახანს  „არტარეას“ შეემატა თიკა ლაღიძის საავტორო 
გადაცემა  „განდევნილი შინაარსები“. სახელწოდება 
ფსიქოანალიზში დამკვიდრებული ტერმინია და გულისხმობს 
ცნობიერის მიერ მიუღებელი შინაარსების განდევნას, რაც 
1 ვირჯინია ვულფი, “საკუთარი ოთახი”
https://mkitxveli.wordpress.com/2011/12/11/woolf/
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შემდგომ არაადეკვატურ ქცევაში ვლინდება. ეს ტერმინი, რა 
თქმა უნდა,  მეტაფორულად არის გამოყენებული, გადაცემის 
კვლევის საგანი კი ამგვარი არაადეკვვატური ქცევის შედეგებია, 
რომლებიც განდევნილი შინაარსების ზეგავლენით იჩენს თავს 
ქვეყნის კულტურის, ეკონომიკის თუ სოციალურ-პოლიტიკური 
პროცესების განვითარებაში. ახალი გადაცემა აქტიურად 
ეხება კოვიდ პანდემიის გავლენას კულტურის სფეროზე. მე 
განსაკუთრებით მომეწონა გადაცემა, სადაც ახალგაზრდა 
რეჟისორი დათა თავაძე საუბრობდა, როგორ დახვდა თეატრი 
კოვიდ პანდემიას. რეალურად, მთელი გადაცემა ეხებოდა 
თემას - რატომაა რთული და უჩვეულოც თეატრის დისტანციურ 
რეჟიმში ფუნქციონირება. ამ არაკომფორტულმა სიტუაციამ 
და ონლაინდადგმებმა,  ერთი შეხედვით,  რეჟისორებსა 
და მსახიობებს შესაძლებლობა მისცა, მსოფლიოს ყველა 
წერტილში მიეტანათ საკუთარი შემოქმედება, თუმცა, მეორე 
მხრივ, თეატრებმა დაკარგეს მთავარი - ცოცხალი კომუნიკაცია 
და შემოსავალი. დათა თავაძე ამ რთულ დროს ყველაზე 
მნიშვნელოვნად  თვლის კრეატიულობას, რომ ქართულმა 
თეატრმა ახალ საფეხურზე შეძლოს გადასვლა. 

დასასრულ, ჩნდება კითხვა: საკმარისია მხოლოდ ერთი 
არხი? მართალია „არტარეა“ ყოველდღიურად აშუქებს 
კულტურის საკითხებს, მაგრამ მაინც რჩება უამრავი პრობლემა 
და გამოწვევა. სად არის გამოსავლის ძიების გზები და არსებობს 
თუ არა ქვეყანაში კულტურის პოლიტიკა? ამ კითხვებზე პასუხს 
არხის გადაცემებში ხშირად მოისმენთ, მაგრამ საუბარს 
სჭირდება ადეკვატური ქმედება. დავასრულებ იმ ნაშრომის 
მოშველიებით, რითაც დავიწყე:

„... აუცილებლად მიგვაჩნია: საზოგადოებამ და 
ხელისუფლებამ გაიაზროს დემოკრატია და კულტურა, 
როგორც ერთმანეთთან შერწყმული და ერთმანეთის 
გამამდიდრებელი მოვლენები და მათი ერთდროული 
განვითარება ქვეყნის გამთლიანების, შენებისა და მსოფლიო 
ცივილიზაციაში ღირსეული ადგილის დამკვიდრების 
სტრატეგიულ პრიორიტეტად გამოაცხადოს.“
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გამოყენებული წყაროები:გამოყენებული წყაროები:

1. „გამოფენა ვიდეოთამაშში: ეს ყველაფერი შეიძლება სიზმარი 
იყოს“ https://www.youtube.com/watch?v=0WARMI4__6Q

2. ვულფი ვირჯინია, „საკუთარი ოთახი”
3. https://mkitxveli.wordpress.com/2011/12/11/woolf/
4. თარხნიშვილი ნინო, „გახსენი „არტარეა“ 
https://www.radiotavisupleba.ge/a/artarea/24600453.html
5. „თბილისის არქიტექტურის ბიენალე 2020 - კადრი 

კარანტინიდან“ https://www.youtube.com/watch?v=mkgQ4E75hF-
g&t=62s

6. კვირიკაშვილი ნინო, „კულტურის საკითხების გაშუქება ქართულ 
მედიაში“ http://mdfgeorgia.ge/uploads/Kulturis_sakitxebis_
gashukeba_qartul_mediashi.pdf

7. ,,მედია მნიშვნელოვან როლს თამაშობს კრეატიული 
ინდუსტრიების განვითარებაში“ 2019

https://www.culturepartnership.eu/ge/article/media-plays-import-
ant-role-in-the-development-of-creative-industrieshtps://www.you-
tube.com/watch?v=soE_Dkuk1-0&t=44s

8.  ფირალიშვილი ზ., ღოღობერიძე ლ., კოკოჩაშვილი მ., ... , 
„ქართული კულტურის დღევანდელი მდგომარეობა და მისი 
განვითარების კონცეფცია“, 2012

http://cultureandsports.gov.ge/getfile/4ab061bf-c9df-4601-bb69-
b0f9a30e305e/.aspx

9. https://www.youtube.com/watch?v=QRVmbqz74CI&t=332s
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ელენეელენე  თაბაგარითაბაგარი,,
სახელოვნებო მეცნიერებების, მედიისა და მენეჯმენტის 

ფაკულტეტის  IV კურსის სტუდენტი
ხელმძღვანელი - გიორგი ჩართოლანიგიორგი ჩართოლანი,,

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი 

კულტურაკულტურა  ინერტნეტმედიაშიინერტნეტმედიაში

კულტურა და ჟურნალისტიკა ოდითგან იყო ერთმანეთთან 
სინთეზირებული. ლიტერატურა და მხატვრობა ის ელემენტებია, 
რაც მეცხრამეტე საუკუნის გაზეთებს აცოცხლებდა და 
საინტერესოს ხდიდა. მეცხრამეტე საუკუნის ბევრი ევროპელი 
ჟურნალისტი იყო ამავდროულად კულტურის ნაწილი, ანუ 
არტისტი; ვიქტორ ჰიუგო, მაგალითად, არა მხოლოდ მწერალი 
და პუბლიცისტი და  დამოუკიდებელი პრესის მომხრე იყო, ის 
იყო ფრანგული გაზეთის “Le Rappel”-ის შექმნის ინიციატორი.1

ბალზაკი ილუსტრირებულ გაზეთში, “Le Voleur”-ში 
ჟურნალისტად მუშაობდა 1829 წლიდან 1831 წლამდე2; 
ალექსანდრე დიუმას კარიერა დაიწყო გაზეთებისთვის 
სტატიების წერით.3 ისინი თვლიდნენ, რომ მათი საგაზეთო 
პროდუქცია მათი ლიტერატურული რეპერტუარის ნაწილი 
იყო. ამ მწერლებმა ისეთი თავისუფალი აზრი შეიტანეს პრესაში, 
რომ საფრანგეთში  პრესის ცენზურა დაიწყო. 

ფრანგულმა კონსერვატიულმა ჟურნალმა «La charge»-
მა 1883 წელს დაწერა, რომ ჟურნალისტიკა არის პარიზის 
ტანჯვა და ის განმარტა, როგორც «ეპიდემიური დაავადება, 
რომლისთვისაც დაავიწყდათ სანიტარული ნორმების 
დაწესება».4 ასე ფიქრობდნენ, რადგან ჟურნალისტიკა ხალხის 
გამოღვიძებას ემსახურებოდა, რაც მონარქიას არ აწყობდა. 

დამწყები ბრიტანელი ჟურნალისტები, ისეთი ცნობილი 
მწერლების ჩათვლით, როგორებიც არიან დანიელ დეფო 
და ჩარლს დიკენსი, ერთი ხელით მხატვრულ ლიტერატურას 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Rappelhttps://en.wikipedia.org/wiki/Alexan-
dre_Dumas
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Voleur_(magazine)
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas
4 https://www.jstor.org/stable/398913?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_con-
tents
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წერდნენ და მეორე ხელით - ჟურნალისტურ ნაშრომებს, რის 
შედეგადაც ხდებოდა ამ ორი მიმართულების ერთმანეთში 
შერწყმა.

დროთა განმავლობაში ჟურნალისტიკის მთავარი პრინციპი 
გახდა ობიექტურობა, რაც ნიშნავს ნაკლები პირადი აზრის 
დაფიქსირებას მედიაში და ამან გავლენა მოახდინა კულტურის 
ჟურნალისტიკაზეც. თუმცა, ჩვენს დროში ინტერნეტ მედიის 
უსაზღვრო შესაძლებლობებმა ბლოგების სახით შექმნა სივრცე, 
სადაც ლიტერატურული და ჟურნალისტური შესაძლებლობები 
მშვენივრად თანაარსებობენ და ავტორის სუბიექტური პოზიცია 
კვლავ წინა პლანზე იწევს. ბლოგების ფორმატი იძლევა 
შესაძლებლობას ყურადღების არეალში მოექცეს კულტურის 
თემები, რომლებიც ტრადიციულ მედიასაშუალებებში 
შევიწროებულია მედიის პოლიტიზების გამო.   

ჟურნალისტიკა ბოლო პერიოდში შეეჯახა ახალ გამოწვევას 
და ახალ კონკურენტს - სოციალურ ქსელს, ახლა ყველას 
შეუძლია ინფორმაციის გავრცელება ერთი ჩვეულებრივი 
პოსტით ან თვითით. კონკურენციის გამო ჟურნალისტიკა 
ციფრული პლატფორმის შემადგენელი ნაწილი გახდა, 
ბლოგერები „დასახლდნენ“ მედიასაშუალებების 
ონლაინპლატფორმებზე. ამასთან, სოციალური მედია 
არტბლოგის ჟურნალისტების მთავარი ინსტრუმენტია 
თავიანთი ნაშრომების გასავრცელებლად.

ბლოგები არის მხატვრული ჟურნალისტიკის ერთ-ერთი 
ფორმა, რამაც შეიძლება მკითხველში ემპათია და ემოციები 
აღძრას, და თუ რა დონეზე მოახდენს მკითხველზე გავლენას, 
ეს უკვე ჟურნალისტის ტექსტზეა დამოკიდებული. გავიხსენოთ 
მარშალ მაკლუენის ნათქვამი: არტისტები მედიას იყენებენ 
სხვებში გრძნობების გასაფართოებლად.1 

არტკრიტიკოსმა ალფრედო კრამეროტიმ შეისწავლა 
არტბლოგერები: როგორ ითვისებენ ისინი მთავარ 
ჟურნალისტურ ტექნიკებს, როგორიცაა ინტერვიუ, გადაღება 
და დოკუმენტური თხრობა რეალობის აღსაწერად; როგორ 
ქმნიან ნამუშევრებს კულტურის თემატიკაზე ლონგრიდის 
ან გრაფიკული ვიზუალიზაციის სახით. ამ ადამიანმა 
1 https://designopendata.files.wordpress.com/2014/05/understanding-media-mclu-
han.pdf 
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პირველად გამოიყენა ტერმინი “ესთეტიური ჟურნალისტიკა”, 
რომლის მიხედვითაც თანამედროვე არტბლოგერები 
ხელმძღვანელობენ ჩვეულებრივი ჟურნალისტური 
პრინციპებით და ხერხებით.1 

კულტურას წვლილი შეაქვს საზოგადოების ცნობიერების 
და ცოდნის დონის ამაღლებაში; ახალ მედიას და დღევანდელ 
ხელოვნებას ბევრი საერთო აქვს. მაგალითად, ეგვიპტის, 
კაიროს კოლექტივი სახელად “მოსირენი”, შედგება 
ფოტოგრაფების, პროდიუსერებისა და ფრილანსერი 
ჟურნალისტ-ბლოგერებისაგან, რომლებიც აგროვებენ 
ინფორმაციას სოციალურად მძიმე თემებზე: ადამიანთა წამება, 
არალეგალური დაპატიმრებები და  და ა.შ. მათ ქალაქის 
შუაგულში ჩაატარეს სახალხო კინოჩვენება, რომელიც 
ლოკალურ, მოსყიდულ და პროპაგანდისტულ მედიას 
უპირისპირდებოდა; მათ აქვთ თავიანთი საიტი, სადაც იდება 
ვიდეოები და ნიუსები. ვფიქრობ, ეს საინტერესოა, რადგან ეს 
არის ახალი ამბების გაშუქების ახალი მიდგომა - კულტურულ-
პოლიტიკური ძალისხმევის შერწყმა და ძალადობის 
და სოციალური უსამართლობის გაშუქება ხელოვნების 
დახმარებით.

დავუბრუნდეთ ისევ არტბლოგებს.  ბლოგი იწარმოება 
ერთი ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის მიერ; აქ ვხედავთ 
ჩანაწერებს, ავტორის/ავტორების აზრებს, ის შეიცავს ტექსტებს, 
ვიდეოს, აუდიოს, გრაფიკას. ბლოგები მრავალფეროვანია -  
კლასიკური ან პოპმუსიკის ბლოგები, მოდის სფეროს ბლოგები, 
კინობლოგები და ა.შ. ეს მრავალფეროვნება, „შეფუთულ“ და 
ერთფეროვან ნიუსთან შედარებით, ბლოგებს პრიორიტეტს 
სძენს. ქართულ ონლაინსივრცეში პოპულარულია “რადიო 
თავისუფლების”, “ლიბერალის”, ჟურნალ “ბომონდის” 
ბლოგები.

„კულტურული პროგრამები ორგანულია რადიო 
„თავისუფლებისთვის“ და ამ მიმართულებით მისი 
შესაძლებლობები ძლიერდება ბლოგებისა და პოდკასტების 
(აუდიობლოგების) მეშვეობითაც. 2009 წელს „თავისუფლების“ 
ქართული სამსახურის განახლებულ ვებ-პლატფორმაზე 
ექვსი ბლოგერი „დასახლდა“ და, სტატისტიკის მიხედვით, 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Aesthetic_Journalism
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თითოეულ ბლოგპოსტს კვირის განმავლობაში 4000-ზე მეტი 
უნიკალური ვიზიტორი ჰყავდა... რადიო „თავისუფლების“ 
ბლოგერები სოლიდურობით, გამოხატვის თავისუფლების 
ხარისხით და პროფესიონალიზმით გამოირჩევიან ქართულ 
ბლოგოსფეროში და, საერთოდ, მედიასივრცეში. იდეალურ 
შემთხვევაში ალბათ ჟურნალისტი, ავტორი, ვინც კულტურის 
თემებს ეჭიდება, ისეთი უნდა იყოს, როგორი ავტორებიც 
ჰყავს ამჟამად „თავისუფლებას“ გიორგი გვახარიას, ლევან 
ბერძენიშვილისა და სალომე ასათიანის სახით.“1

განვიხილოთ გიორგი გვახარიას ერთ-ერთი ბლოგპოსტი, 
რომელიც პედრო ალმოდოვარის ბოლო ფილმს ეხება; 
ვფიქრობ, ასეთი პოსტი რომ დაიწეროს,  კონკრეტულ თემაზე 
სრულ, სიღრმისეულ ინფორმაციას უნდა ფლობდე, რაც ჩანს 
კიდეც აქ. გიორგი გვახარია ალმოდოვარს მხოლოდ ერთი 
ფილმით არ აფასებს, იგრძნობა რომ იგი რეჟისორის ყველა 
ფილმს იცნობს და მათ შორის პარალელს ავლებს,  აქცენტს 
აკეთებს იმაზე, თუ რა მეთოდები შეცვალა რეჟისორმა და 
რატომ იყო მის წინა ფილმებში ყოველთვის ფოკუსი ქალებზე, 
ახლა კი - ნარკოტიკზე. ამგვარი ცვლილება ბლოგერს 
აფიქრებინებს, რომ ალმოდოვარს დეპრესიული პერიოდი 
აქვს, მაგრამ ეს მისი უკანასკნელი ფილმი არ იქნება: “ექიმები 
ამბობენ, რომ სალვადორი (ფილმის მთავარი პერსონაჟი, 
რომელიც ალმოდოვარის სახეა) ჯანმრთელია, მას არაფერი 
სერიოზული არ სჭირს. დეპრესიის მთავარი წამალი კი 
სიცოცხლე და შემოქმედებაა”.2 ერთადერთი რაშიც ბატონ გოგის 
არ ვეთანხმები, ეს ბლოგპოსტში ნარკოტიკების რომანტიზებაა. 
თუ ალმოდოვარის პერსონაჟი ბოლოში თვითონვე ხვდება 
1 ჩართოლანი გიორგი, კუტუბიძე ლაურა, ჭიჭინაძე რევაზ, „კულტურა 
მედიაში“, გამომცემლობა „კენტავრი“, თბილისი, 2019
2 გვახარია გიორგი, „ალმოდოვარი არ მოკვდება“
https://www.radiotavisupleba.ge/a/%E1%83%90%E1%83%9A%E1
%83%9B%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%95%E
1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%A0-
%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%
94%E1%83%91%E1%83%90---%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9D%E1%
83%A0%E1%83%92%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%90%E
1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A1-
%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9
1%E1%83%98/29952462.html
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რომ ნარკოტიკები სიცოცხლეს უკეთესს არ ხდის, მაშინ 
ბლოგერი ამის რომანტიზებას რატომ ახდენს? ”ხანდახან 
სიცოცხლე სიკვდილზე უფრო საშიშია, ამიტომ მარტოობასთან, 
თუ გნებავთ, სიცოცხლესთან საბრძოლველად ნარკოტიკი 
ყველაზე გამოცდილი იარაღი ხდება. ამას სალვადორი გვიან, 
მაგრამ მაინც ხვდება”, - წერს გიორგი გვახარია. 

“ლიბერალი” ბეჭდური გამოცემა  იყო და, ამავდროულად, 
ეფექტურად იყენებდა ციფრულ პლატფორმას.  ჟურნალ 
“ლიბერალის” პირველი ნომერი 2009 წლის 20 მაისს 
გამოვიდა; 2019 წლის დეკემბერში “ლიბერალის” რედაქციამ 
მუშაობა შეწყვიტა, მაგრამ დარჩა ონლაინპლატფორმა, სადაც 
განთავსებული ბლოგები კვლავ იპყრობს მომხმარებლის 
ყურადღებას.

მაგალითად, სათაურით და შინაარსითაც ინტერესს 
აღძრავს მკითხველში ბექა დავითულიანის ბლოგპოსტი 
“ტერორიზმი როგორც პოეზია”.1 ბლოგერი ტერორიზმის 
ერთ-ერთ მიზეზად მიიჩნევს სულიერებისაგან დაცლას, 
ყველასა და ყველაფრისადმი მატერიალურ, მომხმარებლურ 
დამოკიდებულებას: ”ადამიანი არ არის მხოლოდ ხორციელი 
არსება, მატერიალური კეთილდღეობა მისი ცხოვრებისთვის 
საკმარისი მიზეზი არ არის. ადამიანის ცხოვრების 
გამართლებას ალტრუისტული, არამატერიალური მიზანიც 
სჭირდება. პოეზიისგან - სულიერებისგან დაცლილი ადამიანი 
თავს არარეალიზებულად, უფუნქციოდ თვლის. თუმცა ჩვენივე 
შექმნილი სისტემა ეწინააღმდეგება ჩვენს ირაციონალურ 
ვნებებს და თრგუნავს მათ. ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობთ 
ამ საკითხზე ფიქრს თავი ავარიდოთ.” ბლოგერი ამით 
მიგვანიშნებს რომ კულტურას, სულიერებას დაუთმონ 
თავიანთი ცხოვრების დრო. ფრიდრიხ ნიცშე ამბობდა - ჩვენ 
გვაქვს კულტურა, რათა არ მოვკვდეთ რეალობისგან, რაც 
ნიშნავს: რეალური ცხოვრება ბრუტალურია, ხელოვნებას კი 
სრულიად სხვა ფანტაზიურ სამყაროში გადავყავართ. 

ჟურნალ “ბომონდის” ბლოგების უმეტესობა მხოლოდ 
ერთი კატეგორიისთვისაა განკუთვნილი და ორიენტირებულია 
ქალებზე, რომლებსაც სილამაზის და მოდის ინდუსტრიის 
ხმაურიანი ამბები აინტერესებთ. მაგრამ ჩემი ყურადღება 
1 http://liberali.ge/blogs/view/21682/terorizmi-rogorts-poezia
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მიიპყრო ბლოგმა, რომელიც ჟურნალის სტერეოტიპებს და 
სტილისტიკას ცდება და ცხოვრებისეულ ეგზისტენციალურ 
კრიზისსაც კი ეხება. ჩვენი უნივერსიტეტის ყოფილი სტუდენტი 
და ბლოგერი დათა ალექსეევი წერს: “იზოლირებისა და 
მარტოსულობის შეგრძნება 21-ე საუკუნის სენია, რაც საკუთარი 
თავის რაობაზე და უმიზნო არსებობაზე გაფიქრებს. ხშირად 
მსმენია, რომ ნებისმიერ სტრესულ სიტუაციაში სიმშვიდის 
გასაღები ბუნებასთან და ხელოვნებასთან ურთიერთობაა.” 

დათა ალექსეევის ბლოგპოსტების სათაურებიც მიანიშნებს, 
რომ მათი   ავტორი არტჟურნალისტის როლში გვევლინება: 
„ადამიანი ხელოვნებაა, ხელოვნება კი ემოციების ჯაჭვით 
შემორტყმული კარის გასაღები“, „პედრო ალმოდოვარის 
წითელი ობსესიები“, „ვიზუალური ხელოვნება, როგორც 
სოციალური ინსტრუმენტი“1 და ა.შ.

ბოლო პერიოდში, კორონავირუსის პანდემიის გამო, 
კულტურამ უფრო და უფრო უკან გადაინაცვლა გაშუქებულ 
ახალ ამბებში; უამრავი მსახიობი, რეჟისორი და მომღერალი 
დარჩა უმუშევარი, ზუსტად ვერავინ პროგნოზირებს, რამდენ 
ხანს იქნებიან ისინი ამ მდგომარეობაში; ჯერჯერობით 
გამოსავალია ონლაინ წარმოდგენები, ონლაინ თეატრი და 
ვირტუალური ოპერა, ვირტუალური მუზეუმის ტურები; ამ 
ვითარების გაშუქებისას ტელეკომპანია “იმედის” წამყვანი 
აცხადებს: “და ბოლოს კულტურა შემოგინახეთ”… ეს 
წინადადებაც მეტყველებს, რამდენად უმნიშვნელო და 
მეორეხარისხოვანია კულტურა ამ ტელევიზიისთვის და ამ 
მიმართებით “იმედი“ გამონაკლისი არ არის.

დასასრულ მინდა ვთქვა, რომ კულტურისადმი ინტერესი 
უფრო მეტად იგრძნობა ონლაინ სივრცეში, ვიდრე სატელევიზიო 
მაუწყებლობაში. ერთ საათიან საინფორმაციო გამოშვებებში 
კულტურას სამი ან ხუთი წუთი ეთმობა, ონლაინსივრცეს კი 
უსაზღვრო შესაძლებლობები აქვს, თუმცა, ვერ ვიტყვით, 
რომ ჯერჯერობით ეს შესაძლებლობები სათანადოდ 
აქვთ გამოყენებული არტჟურნალისტებს. ანალიტიკური 
1 https://www.beaumonde.ge/search/?search-
word=%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%20%E1%83%90%E
1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%94%
E1%83%95%E1%83%98%20
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ტექსტების განთავსების და მულტიმედიური თხრობის 
უპირატესობა კულტურის ჟურნალისტიკას ონლაინმედიაში 
მრავალფეროვანი პროდუქტის შესაძლებლობას უქმნის და 
არტჟურნალისტებისგან ამ შესაძლებლობის გამოყენება 
დროის მოთხოვნაა.   

გამოყენებული წყაროები:გამოყენებული წყაროები:

1. ჩართოლანი გიორგი, კუტუბიძე ლაურა, ჭიჭინაძე რევაზ, 
„კულტურა მედიაში“, გამომცემლობა „კენტავრი“, თბილისი, 
2019

2. McLuhan Marshall, „Understanding Media The extensions of man“, 
London and New York

3. https://designopendata.files.wordpress.com/2014/05/understand-
ing-media-mcluhan.pdf 

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Voleur_(magazine)
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas
7. https://www.jstor.org/stable/398913?read-now=1&seq=1#page_scan_

tab_contents
8. https://designopendata.files.wordpress.com/2014/05/understand-

ing-media-mcluhan.pdf 
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Aesthetic_Journalism
10. https://www.radiotavisupleba.ge/a/%E1%83%90%E1%83%9A%E1

%83%9B%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%95%E
1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%A0-
%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%95%E1%83
%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90---%E1%83%92%E1
%83%98%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98-
%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%AE%E1%8
3%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A1-
%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%94
%E1%83%91%E1%83%98/29952462.html

11. http://liberali.ge/blogs/view/21682/terorizmi-rogorts-poezia
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ნაიკო ძაძამია,ნაიკო ძაძამია,
სახელოვნებო მეცნიერებების, მედიისა და მენეჯმენტის 

ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი
ხელმძღვანელი - ლაურა კუტუბიძე,ლაურა კუტუბიძე,

ჟურნალისტიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

მუსიკა  რადიოში მუსიკა  რადიოში 
(რადიო ,,თავისუფლება’’, BBC, NBC რადიო)

თავდაპირველად, რადიოები გამოიყენებოდა სამხედრო 
დანიშნულებით და მხოლოდ ოფიციალური პირების მიერ. 
პირველი, ფუნქციური რადიოსადგური შეიქმნა ამერიკაში, 
პიტსბურგში, პენსილვანიის შტატში, რომელიც 1920 წელს იღებს 
ლიცენზიას და KDKA1-ის სახელით  იქმნება, მაგრამ მანამდე, 
1913 წელს, ამერიკაში ამუშავებული უკვე იყო მსოფლიოში 
პირველი რადიოსამაუწყებლო სადგური “San Joze Calling”. 
საქართველოს ეს პროცესი დაიწყო 1925 წელს, პირველი 
საცდელი რადიოგადაცემით, თუმცა, 1901 წელს წერა-კითხვის 
გამავრცელებელმა საზოგადოებამ პეტერბურგში ფონოგრაფი 
შეიძინა. ამგვარად, ჯერ კიდევ რადიოს გაჩენამდე, მისი 
წინამორბედი ფონოგრაფი ჩამდგარა ქართული კულტურის 
სამსახურში. 

ნაკლებცნობილი ფაქტია, რომ რადიოკავშირის 
განვითარებაში ქართველ გამომგონებელს გრიგოლ 
(ნიკოლოზ) ნახუცრიშვილსაც აქვს წვლილი შეტანილი. 1902-
1904 წლებში მან, მარკონისა და პოპოვისაგან დამოუკიდებლად, 
შექმნა მათ მიერ დამზადებული ხელსაწყოებისაგან 
განსხვავებული, ელექტროკავშირის ასოთმბეჭდავი აპარატის 
ორიგინალური კონსტრუქცია, რომელიც რადიოკავშირის 
ავტომატური მიღება-გადაცემის საშუალებას იძლეოდა. 
სამწუხაროდ, რადიოს ქართველ გამომგონებელზე მწირი 
ინფორმაცია მოგვეპოვება. მის შესახებ ქართველმა 
საზოგადოებრიობამ მხოლოდ 1906 წლის 5 მარტის „ცნობის 

1 https://pittsburgh.cbslocal.com/category/watch-listen/heard-on-newsradio-1020-
kdka/
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ფურცლის“ სურათებიანი დამატებიდან შეიტყო.1 
რადიოს შეუძლია მსმენელი განაწყოს სააზროვნოდ, 

ზემოქმედება მოახდინოს მის გრძნობებსა და შეხედულებებზე. 
სწორედ წარმოსახვის ეს თავისებურება განსაზღვრავს 
რადიოაღქმის ინტელექტუალურ ხასიათს, მის 
მომხიბვლელობას. ამიტომაც უწოდებდა მაკლუენი რადიოს 
„ცხელ“ მედიასაშუალებას, ტელევიზიას კი - „ცივს“.  

დაარსების დღიდან რადიომ უდიდესი გავლენა მოახდინა  
კულტურაზე. მისი ერთ-ერთი, ყველაზე მნიშვნელოვანი 
მემკვიდრეობა არის მისი გავლენა მუსიკაზე. მუსიკის 
ისეთი ჟანრები, როგორიცაა: ქანთრი, როკი, სვინგი, ჯაზი... 
პოპულარობასა და არსებობასაც უნდა უმადლოდეს რადიოს. 
რადიოს გამოჩენამდე ყველაზე პოპულარული სიმღერები 
ვრცელდებოდა მუსიკალური ნოტებით და უშუალოდ 
შესრულებით. ამან, რაღა თქმა უნდა, შეაფერხა იმ ტიპის მუსიკა, 
რომელსაც სახალხო პოპულარობის მოპოვება შეეძლო. 
მიუხედავად იმისა, რომ ჩაწერის ტექნოლოგიაც რადიომდე 
ათწლეულებით ადრე გაჩნდა, რადიოში პირდაპირ ეთერში 
გასული მუსიკა უკეთ ჟღერდა, ვიდრე ჩანაწერი. ამრიგად, 
ცოცხალი მუსიკალური წარმოდგენები ადრეული რადიოს 
ძირითადი ნაწილი გახდა. მალევე, თეატრებმაც „შეაღწია“ 
რადიოში. სხვადასხვა სპექტაკლი და დადგმა გადაიცემოდა 
პირდაპირ ეთერში; მაგალითად, ჰარლემის ბამბის კლუბმა 
გადასცა სპექტაკლები რადიო სადგურს, რომლებსაც CBS 
ავრცელებდა ქვეყნის მასშტაბით.

რადიოტექნოლოგიამ შეცვალა ცეკვისა და პოპულარული 
მუსიკის ინსტრუმენტალური შესრულების მეთოდიც. 
მიკროფონების გამოყენებით ჯგუფში უკეთ ისმოდა 
ვოკალისტების ხმა, რაც მომღერლებს საშუალებას აძლევდა, 
უფრო მეტი ვოკალური დიაპაზონი გამოეყენებინათ და 
უფრო გამომხატველი სტილი შეექმნათ. ეს ინოვაცია გახდა 
მუსიკალური იმიჯის მნიშვნელოვანი ნაწილი. მიკროფონების 
გამოყენებამ ინდივიდუალურ შემსრულებლებს ასევე 
საშუალება მისცა, ეთამაშათ სოლო და მთავარი როლები. 
რადიოს გავრცელებამ, ასევე, გამოიწვია მუსიკის უფრო სწრაფი 
1  იბერი ე., მჟავანაძე თ., ტალახაძე ნ., „საქართველოს რადიოს ისტორია“, 
თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2009, გვ.12
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ცვლილება. რადიომაუწყებლობამ ფართო აუდიტორია 
მოიცვა, შესაბამისად, ახალი ჟანრები და სიმღერები უფრო 
სწრაფი ტემპით უნდა გამოსულიყო, რადგან მსმენელთა 
გემოვნება სწრაფად იცვლებოდა. 

ისეთი რადიოქსელები, როგორიცაა NBC, ABC და CBS, 
გახდნენ და რჩებიან ტელევიზიის მთავარ ძალებად, ხოლო 
მათი პროგრამული გრაფიკა რადიოსთვის გახდა ტელევიზიის 
საფუძველი. სწორედ რადიოს მსახიობებმა, მწერლებმა, 
მუსიკოსებმა  და რეჟისორებმა გადაინაცვლეს ადრეულ 
სატელევიზიო სამყაროში, უკვე პირველი სამაუწყებლო 
ტელევიზიის შექმნის შემდგომ. ასე რომ, რადიო იყო პირველი 
მედია, რომელმაც გლობალურად და ფართო მასშტაბით 
გამოძერწა მსოფლიო კულტურა. ისეთი უდიდესი მუსიკოსები, 
როგორებიც არიან დუკ ელინგტონი, ბენი გუდმენი, მემფის 
მინი, ტომი დორსი და მათი ჯაზ ბენდები, სწორედ რადიოს 
საშუალებით გახდნენ პოპულარულები. უამრავმა მუსიკოსმა 
მოიპოვა წარმატება რადიოს მეშვეობით. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ ამერიკის ეროვნული ქსელები 
ასრულებდნენ კლასიკურ მუსიკასაც. ეს პროგრამები ხშირად 
საგანმანათლებლო კონტექსტში იყო წარმოდგენილი და  
ცეკვის ჯგუფებისგან, სვინგისგან და ჯაზისგან განსხვავებული 
სტილი ჰქონდა. NBC-მ, მაგალითად, კლასიკური მუსიკა 
დააწინაურა ისეთი შოუების საშუალებით, როგორიცაა „მუსიკის 
აღიარების საათი’’1, რომლის მიზანი იყო ახალგაზრდებისა 
და ფართო საზოგადოების ინფორმირება კლასიკური 
მუსიკის ნიუანსების შესახებ. ეს გადაცემა საკმაოდ დიდი 
პოპულარობით სარგებლობდა და ეს დიდი მიღწევა იყო ისეთ 
სივრცეში, სადაც ბაზარზე „ბიტლზების“ და როი ორბინსონის 
ჰიტები იყო მოთხოვნადი. ცოტა ძნელი იყო ტრენდული 
მუსიკის კლასიკურით გადაფარვა და ახალგაზრების 
დაინტერესება, მაგრამ ეს NBC-იმ მოახერხა. მუსიკალური 
განათლების მკვლევარმა ვოლტერ დამროსმა 92 კაციანი, 
NBC-ის სიმფონიური ორკესტრიც კი ჩამოაყალიბა, ცნობილი 
დირიჟორის, არტურო ტოსკანინის ხელმძღვანელობით.  

BBC (The British Broadcasting Corporation), ბრიტანეთის 
სამაუწყებლო კორპორაცია,  თანამედროვე ბრიტანული 
1 https://www.jstor.org/stable/3345649?seq=1
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კულტურის ქვაკუთხედია. წლების განმავლობაში სწორედ 
ეს კომპანია უზრუნველყოფს გაერთიანებულ სამეფოს და 
მსოფლიოს ბევრ ქვეყანას უამრავი სახის გასართობი თუ 
ინფორმაციული პროგრამით. BBC-ი არა მხოლოდ უძველესი 
სამაუწყებლო სადგურია მსოფლიოში, ის, ასევე, ყველაზე 
დიდ მაუწყებლობად მიიჩნევა თანამშრომელთა რაოდენობის 
მიხედვით. ბრიტანული სამაუწყებლო კომპანია 1922 წლის 18 
ოქტომბერს შეიქმნა, იგი ტექნიკურად უზრუნველყო „მარკონის 
უკაბელო ტელეგრაფის კომპანიამ“. პირველად BBC რადიო 
ეთერში მარკონის ლონდონის სტუდიიდან (2LO) გავიდა, 
პირველი სიტყვები, რაც ეთერში გაჟღერდა, იყო „ხაზზეა 2LO“ 
(“This is 2LO Calling”).1 პირველი რადიოგადაცემა ეთერში 
1922 წლის 14 ნოემბერს გავიდა და მსმენელს მატარებლის 
გაძარცვისა და ლონდონში ძლიერი ნისლის შესახებ მოუთხრო. 

BBC Radio 3 სხვა არხებთან შედარებით ყველაზე ნაკლებ 
ყურადღებას იქცევს, მაგრამ მას გაცილებით ჩამოყალიბებული 
ნიშა აქვს. არხის კლასიკური მუსიკა და ტრადიციული შოუები 
ახალგაზრდების ფართო სპექტრს არ იზიდავს, სამაგიეროდ 
უფროსი ასაკის ერთგული მსმენელი ჰყავს, რომლებიც ყოველ 
დილას სამუშაოსკენ მიმავალ გზაზე სწორედ  BBC Radio 3-ს 
უსმენენ.  

BBC Radio 6 Music შექმნილია მუსიკის მოყვარულთათვის, 
იგი მოიცავს მუსიკალური ჟანრების ფართო სპექტრს: როკს, 
სოულის, ქანთრის, რეგს და ა.შ. არხზე, ასევე, ხელმისაწვდომია 
ახალი ამბები და Radio Documentary Podcast (დოკუმენტური 
რადიო პოდკასტები). საინტერესოა ფაქტია, რომ მიმდინარე 
წლის ივლისში „ბი-ბი-სი“-ს რადიოპროგრამა „ხელოვნების 
საათის“ მორიგი გადაცემა (გადაცემის წამყვანი ნიკი ბეიდი) 
თბილისის ახალგაზრდულ კულტურულ ცხოვრებას 
მიეძღვნა. გადაცემის ანოტაციაში აღნიშნულია, რომ 
საქართველო არის მდიდარი მემკვიდრეობის და უძველესი 
მხატვრული ტრადიციების მქონე ქვეყანა, მაგრამ ის ასევე 
სუპერ თანამედროვეა: თბილისს აქვს ჰიპ-ჰოპის „ცოცხალი 
სცენა“ და სწრაფად მზარდი კინოინდუსტრია. ნიკი ბეიდი 
გადაცემაში არკვევს, რა როლს თამაშობენ ახალგაზრდა 
1 https://radiofidelity.com/history-of-bbc-radio/
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ხელოვანები საქართველოს ეროვნული იდენტურობის ახალი  
გააზრებისთვის.1

საქართველოს რადიოში პირველი საინფორმაციო-
მუსიკალური პროგრამა იყო „ნაშუადღევს“, რომელიც 1979 
წლის 31 აგვისტოდან 16 ნოემბრის ჩათვლით ყოველ პარასკევს 
გადაიცემოდა საღამოს 18 საათზე, სანამ ამ დროს „პიკის საათი“ 
დაიკავებდა („ნაშუადღევის“ გადაცემა განახლდა 1981 წლის 
15 აპრილიდან, ოთხშაბათობით, მისი სახელწოდებისათვის 
უფრო შესაფერის დროს - 12 საათსა და 10 წუთზე). იგი 
სპეციალურად შეიქმნა იმ მიზნით, რომ მსმენელი „წაერთმია“ 
„ამერიკის ხმის“ ქართული პროგრამისათვის, რომელიც ამ 
დროს გადიოდა ეთერში, ამიტომ იყო ნებადართული მასში 
საზღვარგარეთის პოპულარული მოდური საესტრადო მუსიკის 
ჩართვა, რისი უფლებაც სხვა პროგრამებს არ ჰქონდათ.2

დღეს ბევრი რადიოარხი მაუწყებლობს საქართველოში, 
მაგრამ მინდა ყურადღება შევაჩერო ქართულენოვან რადიო 
„თავისუფლებაზე“. რადიო „თავისუფალი ევროპა/რადიო 
თავისუფლება“ არის კერძო, საერთაშორისო სამაუწყებლო 
კომპანია, რომელიც მაუწყებლობს აღმოსავლეთ და სამხრეთ-
აღმოსავლეთ ევროპის, რუსეთის, კავკასიის, ცენტრალური, 
სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის და ახლო აღმოსავლეთის 
რეგიონებისთვის. მას აშშ-ის გლობალური მედიის სააგენტოს 
მეშვეობით, კონგრესი აფინანსებს. Fm.107.4-ის მთლიანი 
პროგრამა დატვირთულია პოდკასტებით, რომელიც 
უშუალოდ კულტურის გარშემო ტრიალებს. მაგალითად, 
„ნიკოს პოდკასტი“3 შემეცნებითი ხასიათისაა და ძალზედ 
საინტერესო. მისი ავტორი ნიკო ნერგაძე იწვევს სტუმრებს, 
რომლებსაც აქვთ სიღრმისეული ცოდნა ამა თუ იმ საკითხზე 
და შემდეგ განიხილავენ თემას. თემები იშლება მუსიკაზე, 
პოეზიაზე, კინოზე... მაგალითად, პოდკასტებში საუბარია 
ნირვანაზე, როკ-ბენდზე, პრინცზე, მის შემოქმდებაზე და ა.შ.

1 On Tour in Tbilisi,
https://www.bbc.co.uk/programmes/w3csypcs
2 ჩართოლანი გ., კუტუბიძე ლ., ჭიჭინაძე რ., „კულტურა მედიაში“, 
გამომცემლობა „კენტავრი“, თბილისი, 2019
3 https://www.radiotavisupleba.ge/z/18711
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სალომე ასათიანის პოდკასტს - „ასათიანის კუთხეს“1 
განხვავებული ფორმატი აქვს. მსმენელს ეძლევა საშუალება 
პირდაპირი ეთერით მოისმინოს სხვადასხვა ადამიანის რეაქცია 
მათ მიერ ამა თუ იმ  წიგნის, ნაწარმოების, პუბლიცისტური 
წერილის წაკითხვის, ფილმის ნახვის თუ მელოდიის მოსმენის 
შემდეგ. ეს კი საშუალებას იძლევა, არამხოლოდ კულტურულ 
სიახლეს გაეცნოს მსმენელი, არამედ, აღიქვას აუდიტორიის 
რეაქცია  ხელოვნების კონკრეტული ნიმუშის შესახებ. ეს 
ემსგავსება ორ მეგობარს შორის წამოწყებულ საუბარს, როცა 
ნაცნობი რჩევას გაძლევს, ღირს თუ არა ამ წიგნის წაკითხვა ან 
კონკრეტული მუსიკის მოსმენა, მანამ სანამ შენ გაეცნობი მას. 

გარდა ამისა, რადიოს აქვს სპეციალური სეგმენტი, სადაც, 
დღის განმავლობაში, შესაძლებელია მოისმინო ყველასათვის 
ნაცნობი და ფავორიტი ჰიტები, როგორც თანამედროვე 
არტისტების, ასევე ძველი, უკვე კლასიკად ქცეული მელოდიები, 
დილის 9-იდან, მთელი ღამის განმავლობაში.

ინტერნეტმა უფრო გაამარტივა რადიომაუწყებლობის 
გავრცელება, ონლაინ რეჟიმში ნებისმიერი რადიო 
პოდკასტის მოსმენაა შესაძლებელი, ნებისმიერ დროსა და 
ადგილას. რადიომ თანდათან დაკარგა მუსიკაზე წარსული 
მონოპოლია, რადგან მუსიკის მოსმენა უკვე სხვა მრავალი 
საშუალებითაც შეიძლება. თუმცა, მუსიკა რადიოეთერში რომ 
დღემდე უცვლელი ფავორიტია, ამას კვლევებიც ადასტურებს. 
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დაკვეთით 
2018 ჩატარებული კვლევის („საქართველოში რადიო 
მაუწყებლობის განვითარების შესაძლებლობების კვლევა“2) 
მიხედვით: რადიოს შერჩევის კრიტერიუმებში პირველ 
ადგილზე მუსიკაა (58,1%); რადიოგადაცემების მოსმენის 
სიხშირეშიც მუსიკა ლიდერობს (40%), სპეციალიზებული 
არხების თემატიკაში (მუსიკა, მედიცინა, სპორტი, კულინარია, 
ბიზნესი და ეკონომიკა...) მუსიკაა პირველ ადგილზე (49,5%). 

რადიოს სიცოცხლისუნარიანობას ისიც განაპირობებს, 
რომ, სხვა მედიასთან შედარებით, ის არის ბევრად უფრო იაფი, 
ხელმისაწვდომი და ინტერაქტიული; მუსიკა კი აერთიანებს 

1 https://www.radiotavisupleba.ge/z/21364
2 საქართველოში რადიო მაუწყებლობის განვითარების შესაძლებლობების 
კვლევა, 2018. https://www.gncc.ge/uploads/other/3/3097.pdf
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რადიომსმენელის ყველა კატეგორიას, რადგან ყველა ასაკის 
და გემოვნების მსმენელი პოულობს ამა თუ არხის სხვადასხვა 
პროგრამაში საგანგებოდ მისთვის განკუთვნილ მუსიკალურ 
ნომრებს და უსმენს ნებისმიერ ვითარებაში - მუშაობის, 
დასვენების თუ მოგზაურობის დროს.  

გამოყენებული წყაროები:გამოყენებული წყაროები:

1. იბერი ე., მჟავანაძე თ., ტალახაძე ნ., „საქართველოს რადიოს 
ისტორია“, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 
2009

2. საქართველოში რადიომაუწყებლობის განვითარების 
შესაძლებლობების კვლევა, 2018 https://www.gncc.ge/uploads/
other/3/3097.pdf

3. ჩართოლანი გ., კუტუბიძე ლ., ჭიჭინაძე რ., „კულტურა მედიაში“, 
გამომცემლობა „კენტავრი“, თბილისი, 2019

4. On Tour in Tbilisi, https://www.bbc.co.uk/programmes/w3csypcs
5. https://pittsburgh.cbslocal.com/category/watch-listen/heard-on-

newsradio-1020-kdka/
6. https://www.jstor.org/stable/3345649?seq=1
7. https://radiofidelity.com/history-of-bbc-radio/
8. https://www.radiotavisupleba.ge/z/18711
9. https://www.radiotavisupleba.ge/z/21364
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ნინო გაბედავა,ნინო გაბედავა,
სახელოვნებო მეცნიერებების, მედიისა და მენეჯმენტის 

ფაკულტეტის  ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის 
მიმართულებისთეატრმცოდნეობითი სპეციალობის VI 

სემესტრის სტუდენტი
ხელმძღვანელი - თამარ ცაგარელი,თამარ ცაგარელი,

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი,
ასოცირებული პროფესორი

თეატრის თემა სამაუწყებლო მედიაშითეატრის თემა სამაუწყებლო მედიაში

მედია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში დიდ როლს თამაშობს, 
რადგან ის არის ერთ-ერთი მთავარი წყარო შემდგომ უკვე 
მიმდინარე დისკუსიისა, რომელიც პიროვნებას ეხმარება 
საკითხის ღრმა გააზრებაში, თვითგამოხატვის უნარ-ჩვევების 
გაუმჯობესებაში და, რაც მთავარია, კრიტიკული აზროვნების 
ჩამოყალიბებაში. კრიტიკული აზროვნება და ზოგადად 
კრიტიკა არ გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ უარყოფით 
დამოკიდებულებას, სწორედ ეს არის დღევანდელი, კრიტიკის 
არასწორი გაგების პრობლემა და ჩნდება კითხვა, რა არის 
კრიტიკა და რისთვის სჭირდება ის აუდიტორიას? 

საზოგადოებაში, ზოგადად, კრიტიკის საფუძველი უკვე 
იქიდან იწყება, როდესაც ინდივიდი, ამ შემთხვევაში, მკითხველი/
მაყურებელი/მსმენელი განიხილავს, განსჯის ლიტერატურულ 
ნაწარმოებს, ან თუნდაც სპექტაკლზე/ფილმზე/კონცერტზე 
თუ გამოფენაზე მისული მაყურებელი აფასებს ნანახს, ეს 
განხილვა კი იწვევს დისკუსიას პიროვნებებს შორის, რომლის 
საშუალებითაც ისინი მიდიან გარკვეულ ჭეშმარიტებამდე. 

,,კრიტიკული თეორიის დისკურსი მხოლოდ ინფორმატიული 
დისკურსი არ არის... კრიტიკული თეორიის დისკურსი სვამს 
კითხვებს, რომელიც ამ ცოდნის მნიშვნელობას ეხება: როგორ 
მცვლის ეს ახალი ცოდნა? როგორ იმოქმედებს ეს ცოდნა ჩემს 
პიროვნებაზე?...’’1 ამიტომ სჭირდება საზოგადოებას კრიტიკა, 
1 ბორის გროისი, „პოეტიკის პოლიტიკა“
https://demo.ge/index.php?do=full&id=1206
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როგორც მოტივატორი განვითარებისა, პროფესიული ზრდისა 
და ა.შ. თუმცა, გვაქვს თუ არა კრიტიკის კულტურა დღეს 
საქართველოში? 

,,საცა ჩვეულ არ არიან პატივით მოექცნენ სხვის აზრს, ის 
კრიტიკა მშვიდობიანი სამსახური კი არ არის საზოგადოების 
წინაშე, არამედ თავის გამომეტებაა სალანძღავად... ამასთან 
თვით ხმაც კრიტიკისა ღაღადებაა უდაბნოში.’’1 სამწუხაროდ, ვერ 
დავძლიეთ პრობლემა, რომ კრიტიკა მივიღოთ გონივრულად, 
როგორც დისკუსიის საგანი, რომელსაც მივყევართ მეტ-ნაკლებ 
ჭეშმარიტებამდე, და იგი ძირითადად უარყოფით კონტექსტში 
მოიაზრება; თუმცა არსებობს ჯანსაღი კრიტიკა, რომელიც, 
თეატრის შემთხვევაში, მაყურებელს და შემოქმედებით ჯგუფსაც 
მისცემს საშუალებას დაფიქრდეს, გააანალიზოს, მიიღოს 
ან არ მიიღოს ეს კრიტიკა და შესაძლებელია იკამათოს. რა 
თქმა უნდა, ყოველთვის იარსებებს პროფესიული კამათი 
მხოლოდ უარყოფითი კუთხით დანახული, რომელიც, ხშირ 
შემთხვევაში, ვფიქრობ, უფრო თავდასხმას ჰგავს. ერთია 
როდესაც იქმნება კრიტიკა და მეორე, როდესაც ის მიდის 
მაყურებლამდე. და ამ გზას სწორედ მედიის საშუალებით 
უნდა გადიოდეს, ვსაუბრობ ხელოვნების, კონკრეტულად 
თეატრის, გაშუქების სტრუქტურაზე სატელევიზიო, რადიო 
ან თუნდაც ინტერნეტ სივრცეში. შეიძლება ითქვას, რომ ხშირ 
შემთხვევაში ჟურნალისტის მთავარი მიზანია უბრალოდ 
ფაქტის აღნიშვნა ან პიარი, ანალიზი და ჯანსაღი კრიტიკა კი, 
როგორც განვითარების ხელშეწყობის საშუალება, იშვიათი 
გამონაკლისის სახით თუ შეგვხვდება.

სატელევიზიო სივრცეში ხშირია რეპორტაჟები/გადაცემები/
შოუები ხელოვნების თემაზე, ძირითადად - ინფორმაციები 
პრემიერებზე, კულტურულ ღონისძიებებზე, შეხვედრები 
რეჟისორთან/მსახიობთან/მუსიკოსთან, მაგრამ ვნახოთ 
ეთმობა თუ არა სატელევიზიო სივრცე ხელოვნების სფეროს 
განხილვას, როგორც შემეცნებით ფორმატს, და არა როგორც 
შოუს და გასართობს? შოუების შედეგად ტელემაყურებელი 
შესაძლებელია გადაეჩვიოს დაფიქრებას, გააზრებას და ის 

1 ილია ჭავჭავაძე, „კრიტიკა სანათურია ლიტერატურისა“ 
https://www.gdi.ge/uploads/other/1/1235.pdf
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ინფორმაცია, რაც მან მიიღო, ინდივიდის გონებაში რჩება, 
როგორც მზა, საკუთარი ნააზრევი. 

ტელესივრცეში, პირველ არხზე, ერთ-ერთი გადაცემა, 
რომელიც თეატრს ეხება, არის ,,ჰოპლა! ჩვენ ვცოცხლობთ’’.1 
სახელწოდებიდან გამომდინარე, მოიაზრება რომ გადაცემის 
სტრუქტურა ასახავს მივიწყებულ ქართველ ხელოვანთა 
( მ ს ა ხ ი ო ბ თ ა / რ ე ჟ ი ს ო რ თ ა / მ უ ს ი კ ო ს თ ა / მ წ ე რ ა ლ თ ა ) 
შემოქმედებას და პირად ცხოვრებას. წამყვანი, მსახიობი ზურა 
ყიფშიძე, შესავალს აკეთებს იმ პიროვნების შესახებ, ვისაც ეხება 
თემა, იხსენებს მის როლებს, შემოქმედებას, ცხოვრებისეულ 
ისტორიებს. გადაცემა მრავალფეროვანია იმ საარქივო 
მასალებით, რომელიც ასახავს ხელოვანის შემოქმედებით 
გზას, ასევე რესპონდენტებით, რომლებიც იხსენებენ ამ 
პიროვნებასთან დაკავშირებულ ემოციებს. გადაცემა, რა 
თქმა უნდა, საინტერესოა, თუმცა, ეს გახლავთ სატელევიზიო 
შოუ. ასეთი შოუები გასართობია, სადაც არანაირი განხილვა, 
საუბარი, მსჯელობა და კამათი არ გვხვდება.

მიუხედავად იმისა, რომ თეატრი დღეს ცდილობს, 
განვითარების მაღალ საფეხურზე იდგეს (ვგულისხმობ, რომ 
მას აქვს როგორც ადამიანური რესურსი, შემოქმედებითი 
თუ ტექნიკური პერსონალი, ასევე შესაძლებლობა შექმნას 
შესაბამისი დეკორაცია, რეკვიზიტები, განათება,  მუსიკალური 
გაფორმება...), მას მაინც ნაკლები ყურადღება ექცევა მედიის 
მხრიდან და არ შუქდება თეატრალური ცხოვრების პროცესები 
ისე, რომ საზოგადოებას მიაწოდოს არა ნარატივი, არამედ 
შემეცნებითი ფორმატი; მიაწოდოს ტელემაყურებელს 
(რომელთა შორის იგულისხმება თეატრის მაყურებელი) 
ჯანსაღი კრიტიკა, რომელიც მასაც და შემოქმედებით ჯგუფსაც 
მისცემს საშუალებას დაფიქრდეს, გააანალიზოს, დაეთანხმოს 
ან არ დაეთანხმოს გაჟღერებულ მოსაზრებებს. 

ქართულ სატელევიზიო სივრცეში, აჭარის სატელევიზიო 
არხზე, მრავალფეროვანი გადაცემა გვაქვს ,,სცენის“2 სახით, 
რომელიც აქცენტს აკეთებს სათეატრო ცხოვრებაზე. რაც 
მთავარია, ეს არ არის შოუ ან გასართობი გადაცემა, არამედ 
შემეცნებითი ხასიათისაა და ისეთი ფორმატი აქვს, რომ 
1 http://old.1tv.ge/ge/tvshows/view/633.html
2 https://ajaratv.ge/show/25
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გარკვეულ ინტრიგას უტოვებს თეატრის მაყურებელს, რის 
საფუძველზეც სურვილი ჩნდება სპექტაკლის ნახვისა და 
შეფასებისა. გადაცემაში, გარკვეულწილად, განიხილავენ 
სპექტაკლს, საუბრობენ დრამატურგებზეც, რომლის 
შემოქმედების საფუძველზეც განხორციელდა ესა თუ ის 
სპექტაკლი, ვეცნობით რეჟისორის შეხედულებას პიესისა 
თუ შემოქმედებითი ჯგუფის თაობაზე, თუ რატომ გადაწყვიტა 
დაედგა ესა თუ ის სპექტაკლი, რა მიზანი ჰქონდა მას; 
გადაცემის მიღმა არ რჩებიან უშუალოდ მსახიობებიც, ისინი იმ 
პერსონაჟებზე საუბრობენ, რომლებიც სცენაზე გააცოცხლეს. 

„სცენის“ პარალელურად მახსენდება პირველი არხის 
სატელევიზიო გადაცემა ,,სპექტაკლის დრო’’,1 სადაც 
რესპოდენტები იყვნენ ასევე რეჟისორები, მსახიობები, თუმცა 
ეს არ იყო იმდენად შემეცნებითი, რამდენადაც  გადაცემა 
,,სცენაა“. მიუხედავად ამ ორი გადაცემის საინტერესო და 
მრავლისმომცემი ფორმატისა, მათში არ ჩანს სპექტაკლის 
იმგვარი განხილვა, რასაც ჯანსაღ კრიტიკას ვუწოდებთ; 
გამოდის რომ ყველაფერი იდეალურია და არ არსებობს 
კრიტიკული შეფასების აუცილებლობა?!

ზემოთ ნახსენები გადაცემებისგან განსხვავებით, 
ერთადერთი თუ არა, ერთ-ერთი გამორჩეული პროექტი 
იყო რადიო „თავისუფლების“ ,,წითელი ზონა“,2 შემეცნებითი, 
სააზროვნო, დამაფიქრებელი, კრიტიკული ხედვის შემცველი 
ამა თუ იმ საკითხის მიმართ, საინტერესო და მიზანმიმართული 
გადაცემა, რომელიც ეხებოდა როგორც პოლიტიკურ, ასევე 
კულტურისა და ხელოვნების თემატიკას; საუბარი იყო, ასევე, 
მეცნიერებაზე, რელიგიაზე, პოლიტიკური თუ საზოგადო 
მოღვაწეების შემოქმედებასა და ცხოვრებაზე. “წითელი 
ზონის“ ყურადღების ცენტრში იყო მარადიულად აქტუალური 
პრობლემა - ხელოვანი და ხელისუფლება.

თეატრთან დაკავშირებით მინდა გამოვყო ამ 
პროექტის გადაცემა, რომელიც მიეძღვნა ბერტოლტ 
ბრეხტს3, დრამატურგს, პოეტს, რეჟისორს, თეორეტიკოსს. 
მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ გადაცემა ბერლინშია 

1 http://old.1tv.ge/ge/tvshows/view/282.html 
2 https://www.radiotavisupleba.ge/z/1025
3 https://www.youtube.com/watch?v=4D5PvwMmMIs
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გადაღებული. წამყვანი საუბრობს ბრეხტის შემოქმედების 
არსზე და მის გავლენაზე ქართულ სათეატრო სივრცეში. რა 
თქმა უნდა, განხილვის ცენტრშია მოქცეული პოლიტიკური 
კონტექსტი, რადგან, როგორც ვიცით, სწორედ ბრეხტი 
გახლავთ ის რეჟისორი, რომელმაც XX საუკუნის შუახანს 
წინ წამოწია ეპიკური თეატრი და შექმნა თეატრი ,,ბერლინის 
ანსამბლი’’. 

კულტურისა და ხელოვნების საკითხს ეხება აჭარის 
ტელევიზიის გადაცემა ,,Art ექსპერტი’’,1 სადაც განიხილავენ ამ 
სფეროს როგორც პოზიტიურ, ისე პრობლემურ მხარეებს. აქ 
არის წარმოჩენილი ხელოვნების სხვადასხვა დარგის სპეციფიკა 
და, რაც მთავარია, განვითარებისთვის აუცილებელი პირობები; 
განიხილავენ ისეთ თემებს, როგორიცაა, ზოგადად, თეატრი 
და დრამატურგია; საუბარია იმაზე, თუ რა არის თეატრი, უნდა 
ასახავდეს თუ არა საზოგადოებრივ პრობლემებს; წამოჭრილია 
საკითხი მაყურებლის ნაკლებობაზე თეატრში, რომელიც დღეს 
ერთ-ერთი მწვავე პრობლემაა, მაშინ როდესაც ,,არცთუ ისე 
დიდი ხნის წინათ, ოცდაათიან-ორმოციან წლებში, თეატრის 
მუშაკებთან ერთად მაყურებლის სამზადისიც ძალუმად 
იგრძნობოდა და ეს, თავისთავად, დღესასწაულის სიხარულს 
ჰმატებდა ყოველი ახალი თეატრალური სეზონის გახსნას’’.2

,,Art ექსპერტში“, რომლის გადაცემები თეატრზე 
შემეცნებითი ხასიათისაა, უმნიშვნელოდ, მაგრამ, მაინც კეთდება 
აქცენტები სათეატრო პრობლემებზე, ასევე განხილავენ 
კრიტიკისა და კრიტიკოსების როლს ამ სივრცეში; ერთ-ერთ 
გადაცემაში მიწვეული სტუმარი თეატრსა და მაყურებელს 
შორის კომუნიკაციის რღვევის მიზეზს იმაშიც ხედავს, რომ დღეს 
სოციალური ქსელი უფრო პოპულარული და ყურებადია, 
ვიდრე ტელევიზია. გადაცემა ,,Art ექსპერტსაც’’ აქვს ე.წ. 
„ფეისბუქ ლაივი“, რაც ზრდის მაყურებლის აქტიურობას და 
ინტერესს, უფრო ღრმად გაეცნონ თეატრალურ სამყაროს და 
თვითონაც იმსჯელონ ამა თუ იმ საკითხის გარშემო. 

კლასიკური ქართული ლიტერატურის განხილვა 
მინისპექტაკლის გათამაშებით ხდება აჭარის ტელევიზიის 

1 https://ajaratv.ge/show/51 
2 ვახტანგ ჭელიძე, „ძვირფასი სილუეტები“, გვ.398  
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ადაცემაში ,,ანტრაქტი’’.1 აღსანიშნავია მისი სიმბოლური 
სახელწოდება, დაწყებისას და დამთავრებისას ანტრაქტისთვის 
დამახასიათებელი ზარი ირეკება და ხანგრძლივობა გადაცემისა 
მცირე დროს შეადგენს. აქ ხდება ნაწარმოებების განხილვა, 
მასში არსებული პრობლემების გასაჯაროება და, რაც მთავარია, 
დღევანდელობასთან შედარება, ნაწარმოების პერსონაჟების 
დადებითი და უარყოფითი თვისებების წარმოჩენა. ვფიქრობ, 
საყურადღებოა ის გარემოება, რომ გადაცემის ამ მცირე დროში 
რამდენად სიღრმისეულად აანალიზებენ იმ პრობლემებს, რაც 
დღესაც აქტუალურია. გადაცემის რესპონდენტები სხვადასხვა 
სფეროს წარმომადგენლები არიან (მედიცინა/ხელოვნება/
ფილოსოფია). ერთ-ერთ გადაცემაში, რაც შესანიშნავად ააგეს 
ორი სრულიად განსხვავებული კულტურის - ქართულისა და 
იაპონურის ,,შეჯახებაზე’’, სტუმრად მოწვეული იყო იაპონელი 
სტუმარი იასუშირო კოჯიმა, რომელმაც იაპონურად თარგმნა 
ვაჟა-ფშაველას პოემები: ,,სტუმარ-მასპინძელი’’, ,,გველის 
მჭამელი’’ და ,,ალუდა ქეთელაური’’; თუმცა, ,,ანტრაქტის“ 
„მოკლემეტრაჟიანი“ ფორმატიდან გამომდინარე, საუბრობენ 
მხოლოდ ერთ პოემაზე ,,სტუმარ-მასპინძელი’’ და განიხილავენ 
საკითხს, თუ რამდენად საინტერესოა ქართული კულტურა/
ხელოვნება იაპონური სოციუმისთვის. 

რადიოსივრცეც არანაკლებ მნიშვნელოვანია თეატრის 
თემატიკისთვის. ქართული რადიოსივრცე ხელოვნების 
გაშუქების მხრივ მრავალფეროვანია. თეატრთან მიმართებაში 
ყურადღებას იპყრობს საზოგადოებრივი რადიოს „პირველი 
არხის“ რადიოთეატრი, სლოგანით - ,,დაინახე რაც გესმის’’.2 
მართალია, აქ არანაირი განხილვა და შეფასება არ არის 
თეატრალური ნაწარმოებისა, მაგრამ ეს ფორმატი, რომელსაც 
ექვს ათეულ წელზე მეტი ხნის ისტორია აქვს, მსმენელს 
ეხმარება ზოგადად თეატრისადმი ინტერესის გაღვივებასა და 
თეატრალური გემოვნების ჩამოყალიბებაში.

რადიო „იმედის“ გადაცემა ,,ავანსცენის’’3  ფორმატი თეატრის 
შესახებ მოიცავს ყველაფერს: თეატრალურ ფესტივალებს, 
ღონისძიებებს, სიახლეებს და, ამავე დროს, გადაცემის 

1 https://ajaratv.ge/show/83
2 https://1tv.ge/radioteatri/
3 http://radioimedi.ge/archives/50999 
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ფარგლებში იმართება შეხვედრები თეატრმცოდნეებთან, 
მსახიობებთან და თეატრთან დაკავშირებულ სხვა 
ხელოვანებთან. ეს რადიოგადაცემა ხელს უწყობს ნიჭიერი 
ახალგაზრდა ხელოვანების ცნობადობის გაზრდას. მართალია 
რადიოს არ გააჩნია გამოსახულება, თუმცა, ,,ავანსცენას’’ აქვს 
ე.წ. ინტერნეტ ლაივი, სადაც მაყურებელს აქვს შესაძლებლობა 
ნახოს მიწვეული სტუმარი. 

„პირველი არხის“ მრავალფეროვანი და 
საინფორმაციო ხასიათის შემცველი რადიოგადაცემა 
,,არტნიუსის“1სახელწოდება პირდაპირ მიუთითებს მიზანს, 
მსმენელებს მიაწოდოს ინფორმაცია ქართული და უცხოური 
კულტურული მოვლენების შესახებ, იქნება ეს თეატრი, კინო, 
ლიტერატურა, ფოტოხელოვნება თუ მხატვრობა. ,,არტნიუსი’’, 
სადაც ასევე ახალგაზრდა ხელოვანების შემოქმედებასაც 
ვეცნობით, თავისთავად საინტერესოა და საყურადღებო, თუმცა 
მას არ გააჩნია შემეცნებითი ხასიათის ფორმატი, ანუ საკმაოდ 
ნარატიული სტრუქტურითაა ინფორმაცია მოწოდებული. 

როგორც ვნახეთ, სამაუწყებლო მედიასივრცეში, რა თქმა 
უნდა, გაშუქებულია კულტურისა და ხელოვნების საკითხები, 
მათ შორის, თეატრის, მაგრამ ძირითადად ამას საინფორმაციო, 
მიმოხილვითი ან გასართობი ხასიათი აქვს და პრობლემის 
განხილვა კრიტიკულ ჭრილში იშვიათი გამონაკლისის 
სახით თუ შეგვხვდება; ეს ვითარება თავისთავად აისახება 
თეატრალური კრიტიკის განვითარებაზეც და, საბოლოო ჯამში, 
თეატრისა და მაყურებლის განვითარებაზეც: ,,თვითმსჯელობა, 
თვითმხედველობა გონივრული უმაღლესი წერტილია 
ადამიანის განვითარებისა და წარმატებისა.’’2

1 https://1tv.ge/show/artniusi/
2 ილია ჭავჭავაძე, „რა მიზეზია რომ კრიტიკა არა გვაქვს“
https://gdi.ge/uploads/other/0/532.pdf 
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გამოყენებული წყაროები:გამოყენებული წყაროები:

1. გროისი ბორის, „პოეტიკის პოლიტიკა“
https://demo.ge/index.php?do=full&id=1206
2. ჭავჭავაძე ილია, „კრიტიკა სანათურია ლიტერატურისა“ 
https://www.gdi.ge/uploads/other/1/1235.pdf
3. ჭავჭავაძე ილია, „რა მიზეზია რომ კრიტიკა არა გვაქვს“
https://gdi.ge/uploads/other/0/532.pdf
4. ჭელიძე ვახტანგ, „ძვირფასი სილუეტები“
http://old.1tv.ge/ge/tvshows/view/633.html
https://ajaratv.ge/show/25
http://old.1tv.ge/ge/tvshows/view/282.html
https://www.radiotavisupleba.ge/z/1025
https://www.youtube.com/watch?v=4D5PvwMmMIs
https://ajaratv.ge/show/51 
https://ajaratv.ge/show/83
https://1tv.ge/radioteatri/
http://radioimedi.ge/archives/50999 
https://1tv.ge/show/artniusi/
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ეკატერინე წიკლაური,ეკატერინე წიკლაური,
სახელოვნებო მეცნიერებების, მედიისა და მენეჯმენტის 

ფაკულტეტის  IV კურსის სტუდენტი
ხელმძღვანელი - გიორგი ჩართოლანიგიორგი ჩართოლანი,,

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი 

კულტურის საკითხების გაშუქება ქართულ კულტურის საკითხების გაშუქება ქართულ 
ტელემედიაშიტელემედიაში

როდესაც ქვეყანაში სოციალური, ეკონომიკური თუ 
პოლიტიკური პრობლემებია, საზოგადოებას ისღა დარჩენია 
საკუთარი ქვეყნის კულტურული ისტორიით იამაყოს, თუ რა თქმა 
უნდა, ამის  საშუალება რეალურად არსებობს. მეტიც, როდესაც 
ქვეყნებს შორის პარალელებს ავლებენ და ერთმანეთს 
ადარებენ, პირველი კულტურა ახსენდებათ. საქართველოშიც 
ასე, საზოგადოების, ხელისუფლების თუ მედიის მხრიდან, 
კულტურა ყოველთვის განყენებულად მაღალ სიმაღლეზე 
მოიაზრება და მუდმივად საუბრობენ იმაზე, რომ ჩვენ უდიდესი 
კულტურის მქონე ქვეყანა გვაქვს. ხელოვნება და ზოგადად 
კულტურა სახელმწიფოს გადარჩენის საშუალებაა. კულტურის 
სიმდიდრე ქვეყნის პოლიტიკის სიძლიერეზეც ისახება, რადგან 
ეს გამოცდილება, დახვეწილი აზროვნება და მზადყოფნა 
ქმნადობისთვის წარმოადგენს ბერკეტს პრობლემების 
გადასაჭრელად. 

საქართველოში შემოქმედება დაფასებულია სიტყვით და 
არა ქმედებით. ჩვენს ქვეყანაში მუდმივად დგას ხელოვანი 
ადამიანის პრობლემა. რადგან საქართველო განვითარებადი 
ქვეყნების რიცხვს მიეკუთვნება და არ გამოირჩევა ძლიერი 
ეკონომიკით, მრავალი სფერო ქვეყანაში დასაფინანსებელი 
და გასავითარებელი რჩება, მათ შორის -კულტურის 
პოპულარიზება. რომ არა კულტურა, ქვეყანაში არ 
განვითარდებოდა ტურიზმი და ტურიზმი კი დღეს ქვეყნისთვის 
ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შემოსავლის წყაროა. შესაძლოა 
ჩაითვალოს, რომ კულტურა საკუთარი ისტორიის წყალობით 
და დღევანდელი მცდელობით სახელმწიფოს ეხმარება 
გასავითარებლად, სახელმწიფო კი კულტურის მუშაკებს არ 
სთავაზობს ხელსაყრელ პირობებს. 
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კულტურის სფეროში დასაქმებული ხელოვანი ადამიანების 
პროფესიული შემოსავლის წყარო საკმაოდ დაბალია, 
მრავალი ადამიანი კი თვითდასაქმებულია, ქმნის ხელოვნების 
ნიმუშებს და საკუთარი ძალებით ცდილობს მათ რეალიზებას. 
ქვეყანაში სადაც თეატრის მსახიობს საშუალოდ 300-400 ლარი 
აქვს ხელფასი, ზედმეტია საუბარი კულტურის დაფასებაზე. 
უბრალოდ, ხელოვან ადამიანებს უყვართ საკუთარი 
პროფესია და ძირითადად ენთუზიაზმის გამო ემსახურებიან. 
ამ ვითარებაში საინტერესოა მედია, როგორც მედიატორი რა 
როლს ასრულებს კულტურის პოპულარიზებაში, საინტერესოა 
არტჟურნალისტების საქმიანობა. არტჟურნალისტი არის 
ადამიანი, რომელიც გათვითცნობიერებულია კულტურის 
სფეროში, ხელოვნებაში და რომლის მეორე პროფესიასაც 
ხშირად  ხელოვნების რომელიმე დარგი წარმოადგენს. 

ჩვენს არტჟურნალისტებს საკმაოდ რთული გამოწვევები 
აქვთ, პირველ რიგში, მათი ვალდებულებაა პოლიტიზებულ 
გარემოში და მედიასივრცეში კულტურის სფეროს წინა 
პლანზე წამოწევა, პრობლემების აფიშირება, რომ 
ხელისუფლება და საზოგადოება იყოს ინფორმირებული. 
წელს კიდევ უფრო დამძიმდა ხელოვანი ადამიანების ყოფა-
ცხოვრება, მსოფლიოში გავრცელებული კორონა ვირუსის 
პანდემიის გამო, მრავალი ხელოვანი ადამიანი სამსახურისა 
და შემოსავლის გარეშე დარჩა, მათთვის ძალიან მძიმეა 
ჩაკეტილ ცხოვრებასთან შეგუება. საზოგადოებისთვისაც მძიმე 
აღმოჩნდა დროებითი ,,დიდი გაჩერება’’, როდესაც აღარ 
არსებობს ტურიზმი, დასვენებისა და გართობის სხვადასხვა 
საშუალება, და ყველაზე მთავარი - ცოცხალი კომუნიკაცია. 
წარმოსადგენადაც მძიმეა, რას განიცდის და რას გრძნობს 
მსახიობი, რომელიც დიდ სცენაზე აღარ დგას, ვერ ისმენს 
აპლოდისმენტებს, რას გრძნობს მოცეკვავე, რომლის 
მთელი ცხოვრება ამ მოძრაობებში იღვრება, რას გრძნობს 
ფოტოგრაფი, რომლის ფოტოაპარატში უსიცოცხლო ფოტოები 
იბეჭდება და არ აქვს გამოფენის მოწყობის საშუალება, როცა 
არავინ იცის, კონკრეტულად როდის აღდგება ყველაფერი 
კვლავინდებურად.

ყველა მოვლენის დანახვა შესაძლებელია მრავალი 
რაკურსიდან. პანდემიამ და არსებული სიტუაციის 
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გარდაუვალობამ, კულტურის მრავალ მუშაკს არ დაუტოვა 
ალტერნატივა  ძველ პირობებში ემუშავათ, ამიტომაც ისინი 
გადავიდნენ ახალ ეტაპზე. მწერლებს და მხატვრებს თუ 
მიეცათ საშუალება განმარტოებულიყვნენ და თავისუფლად 
ემუშავათ, მომღერლებს, მოცეკვავეებს, მსახიობებს სრული 
უძრაობის პერიოდი დაუდგათ. ეს ადამიანებიც სადღაც უნდა 
მოიაზრებოდნენ, მათ პრობლემებზეც უნდა საუბრობდნენ. 
საინტერესოა, რას აკეთებენ ამ დროს არტჟურნალისტები. 
ჩვენს ტელემედიაში ბევრი ისეთი ჟურნალისტი მუშაობს, 
რომლებსაც ჟურნალისტის დიპლომი არა აქვს, პროფესიით 
არიან მსახიობები, კინომცოდნეები და მორგებული არიან 
ჟურნალისტის ამპლუას; მაგალითად: ნიკოლოზ წულუკიძე, 
სალომე დადუნაშვილი, გოდერძი შარაშია, ლიზა წიკლაური, 
ბესო ჩუბინიძე და სხვები. ეს ადამიანები არტჟურნალისტებად 
მოიაზრებიან, თუმცა დღევანდელ ტელეეთერში 
დამკვიდრებული პოლიტიკური დღის წესრიგი მათაც იშვიათად 
აძლევს საშუალებას წარმოაჩინონ ხელოვნების პრობლემები 
თუნდაც ამ პანდემიის პირობებში, როცა კულტურამ ონლაინ 
რეჟიმში გადაინაცვლა. რასაკვირველია მედია საუბრობს ამ 
თემებზე, თუმცა, საკმაოდ ზედაპირულად და, არცთუ იშვიათად, 
პოლიტიკურად ანგაჟირებულად. გადავხედოთ რამდენიმე 
სიუჟეტსა თუ გადაცემას, სადაც ჟურნალისტები ამ თემებზე 
საუბრობენ.

ბახვა ბრეგვაძე ტელეკომპანია „იმედის“ ,,დღის შოუს’’ 
ტელეწამყვანია. 2012-2013 წლებში სწავლობდა საფრანგეთის 
ეროვნული კინემატოგრაფიის სკოლაში, პროფესიით 
მსახიობიცაა და არტჟურნალისტად სამართლიანად შეგვიძლია 
მოვიხსენიოთ. ,, დღის შოუს’’ ერთ-ერთ ეთერში, თემით - „რა 
გამოწვევების წინაშე დგას ქართული კულტურა დღეს’’, მის 
კოლეგებთან შედარებით გაცილებით აქტიურად საუბრობს და 
სვამს კითხვებს.1 მისი გადაცემის სტუმარი მუსიკოსი ნიკოლოზ 
რაჭველია, რომელიც ინტერნეტის საშუალებით ერთვება. 
ტელეწამყვანი გადაცემას იწყებს ამ სიტყვებით: ,,კორონა 
ვირუსის პანდემიის გამო მთელს მსოფლიოში გაურკვეველი 
ვადით გადაიდო მუსიკალური, თეატრალური, თუ კინო 
1 https://www.youtube.com/watch?v=4GuQ6wVXjVo&fbclid=IwAR0su-GB0Lbhk-
dZth_W-7QZQzu0WGTgtn5NnfTKfJm69_-0mSqRxfKJCaeU
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ფესტივალები, ჩაიშალა საკონცერტო ტურნეები, ზოგადად 
თავდაყირა დადგა ადამიანის სამომავლო გეგმა.’’  ძირითადად 
საუბარი მიდის ნიკოლოზ რაჭველის კონცერტზე, რომელიც 
მაყურებლისგან დისტანციურად შესრულდა და „ლენო 
რეკორდსის“ გვერდზე განთავსდა. მუსიკოსი და მაესტრო 
საუბრობს ახალ ფორმაზე და ექსპერიმენტზე, რომელმაც 
გაამართლა, უამრავმა ადამიანმა ნახა. საუბრობს ასევე იმაზეც, 
რომ ეს პირველი დისტანციური კონცერტი ჰგავდა ალბომის 
ჩაწერას, თუმცა პროცესი მაინც ნაკლებ სასიამოვნო აღმოჩნდა, 
რადგან ცოცხალი მაყურებელი არ იყო. ჟურნალისტი უსვამს 
შეკითხვას: ,,როგორ ფიქრობთ, რამდენად მძიმე იქნება 
ქართული კულტურისთვის ეს პოსტპანდემიური პერიოდი და 
რა უნდა გააკეთოს საქართველოს მთავრობამ კულტურის 
სფეროსა და იმ ადამიანების დასახმარებლად, ვინც ამ სფეროში 
მოღვაწეობენ?’’ ნიკოლოზ რაჭველის პასუხი ასეთია: ,,ჩვენ 
გვაქვს გარკვეული დაფინანსებები, ხელფასს იღებს ორკესტრი, 
ეს დიდი ბედნიერებაა, რომ თბილისის ორკესტრები, თეატრის 
მსახიობები და თვითონ დასები დაფინანსებას ვიღებთ.’’ 
მუსიკოსი არ ამახვილებს ყურადღებას იმ ადამიანების 
პრობლემებზე, რომლებიც რეალური სირთულეების წინაშე 
მართლაც დგანან, არც მათ სულიერ მდგომარეობაზე 
საუბრობს, არც იმ ჩაშლილი გეგმების სიმწვავეზე. რუბრიკაში 
თითქოს არის მცდელობა პრობლემის წამოწევისა წინა 
პლანზე, ჟურნალისტი უსვამს კითხვებს მუსიკოსს, თუმცა აქაც 
ნაკლებადაა პრობლემის სიმძაფრეზე ხაზის გასმა. ძირითადი 
აქცენტი გაკეთებულია იმაზე, რომ ონლაინ რეჟიმშიც შეუძლია 
ხელოვანს აუდიტორია მოიპოვოს და კარანტინის პირობებშიც 
შექმნას ღირებული პროდუქტი. 

  გოდერძი შარაშია ,,იმედის დილაში’’ (ტელეკომპანია 
„იმედი“) ხელოვნების ექსპონატების უსაფრთხოების 
აუცილებლობაზე საუბრობს.1 პირდაპირ ეთერში ხელოვნების 
სასახლის დირექტორი გიორგი კალანდია ერთვება. 
ჟურნალისტი ძალზე ზედაპირულ კითხვებს უსვამს პანდემიის 
პირობებში ხელოვნების ექსპონატების დაცვის თაობაზე, 
ხელოვნების სასახლის დირექტორიც ეთანხმება, რომ 
1 https://www.youtube.com/watch?v=01onKYdr2mo&fbclid=IwAR0mT4L8-iN-
WACIKiC2dWB81l-rZmilT50jtplhV5tygqsKSS9LI5Nez29M
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აუცილებელია ამ ნიმუშების დაცვა და ირწმუნება, რომ 
ყველაფერი უმაღლეს დონეზეა დაცული. თითქოს ამით ხდება 
მაყურებლის დაწყნარება და ყველა პრობლემის გადაფარვა. 
მაშინ, როდესაც რეალური პრობლემები საკმაოდ ბევრია, 
არტჟურნალისტი თითქოს ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს და 
არ ცდილობს ამ ერთი შეხედვით არაფრის მომცემი თემის 
ნაცვლად, კულტურის სფეროში არსებული და პანდემიის 
ფონზე კიდევ უფრო გამწვავებული თემები წამოსწიოს წინა 
პლანზე. 

რეალურად, ხელოვანი ადამიანები, რომლებიც 
მატერიალური სახსრების გარეშე დარჩნენ, დახმარებას 
ითხოვენ. სოციალურ ქსელში გავრცელდა პეტიცია, რომელიც 
ხელოვანთა დახმარების იმედით შეიქმნა. გალერეა „პროჯექთ 
ართ-ბითი“-ის  დამფუძნებელი ნათია ბუკია ამ პრობლემებზე 
„ფორმულა NEWS“-ის ეთერში საუბრობს.  ,,სახელმწიფო 
დახმარების მიღმა დარჩნენ მწერლები, მუსიკოსები, მხატვრები, 
მსახიობები, პროდიუსერები, ფოტოგრაფები და რეჟისორები. 
კულტურა და შემოქმედებითი ინდუსტრიები პანდემიით 
გამოწვეული კრიზისის დროს ხელისუფლებამ მარტო 
დატოვა.’’ 1 ეს „ფორმულა NEWS“-ის ჟურნალისტის ტექსტია, 
გალერეის დამფუძნებელი კი ხელისუფლების ანტიკრიზისულ 
გეგმაზე საუბრობს, რომელიც კულტურის სფეროს არ შეეხო.  
გალერეა „პროჯექთ ართ-ბითი“ ორ თვეზე მეტია დახურულია, 
ნათია ბუკია  ამბობს, რომ მას საკუთარი დანაზოგით მოუწია 
ხელფასების გადახდა თანამშრომლებისთვის და ამას იგი 
კვლავ ვეღარ შეძლებს, უმოქმედობაში კი სახელმწიფოს 
ადანაშაულებს. სიუჟეტში არსად არაა საუბარი პრობლემის 
რეალური გადაჭრის შესაძლო გზებზე, „დამნაშავის“ როლში 
აქტიურად ფიგურირებს სახელმწიფო და ხელისუფლება; 
იქმნება შთაბეჭდილება, რომ „ფორმულასთვის“ კულტურის 
პრობლემა  მეორეხარისხოვანია და ეს თემა საუკეთესო 
საშუალება აღმოჩნდა, სიუჟეტი მიმართულიყო ხელისუფლების 
დადანაშაულებისკენ.

,,კულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანები საგანგებო 
მდგომარეობამ უშემოსავლოდ უკვე დატოვა, დახურული 
1 https://formulanews.ge/News/27394?fbclid=IwAR2f0IXeNvN58Mznj1tfgmR-
ZwsXw-XryNJC0u8tgKCR4qDpzC3w4XyyTtps
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თეატრებისა და მუზეუმების შემდეგ  სახელოსნოებს ცლიან 
თვითდასაქმებული არტისტები, ისინი ამბობენ, რომ 
კულტურა ხელისუფლებას მხოლოდ წინასაარჩევნოდ 
ჭირდება’’, - ეს ისევ „ფორმულა ნიუსის“ ჟურნალისტის 
ტექსტია სიუჟეტის გაშვებამდე.1 სიტყვებში ნამდვილად 
იგრძნობა პრობლემის არსი, თუმცა მთავარი აქცენტი ისევ 
სახელმწიფოს და ხელისუფლების დადანაშაულებაზეა, მაგრამ 
ჟურნალისტი არ იღებს ინტერვიუს ხელისუფლების არცერთი 
წარმომადგენლისგან, რათა გაერკვეს მათ სამომავლო 
გეგმებში ამ ადამიანებთან დაკავშირებით. სიუჟეტში 
თვითდასაქმებული ხელოვანი ნიკოლოზ ლუტიძე, რომლის 
ხელნაკეთი ჩანთების საწარმო ორ თვეზე მეტია დაკეტილია, 
ხელისუფლებას არასერიოზულობაში ადანაშაულებს. მისთვის 
ბუნდოვანია მთავრობის გეგმა გამოყენებითი ხელოვნების 
სფეროში მომუშავე ადამიანების მიმართ.

 „პირველ არხის“ გადაცემა ,,ახალ დღეში’’ გიორგი კეკელიძე 
თავის რუბრიკაში თბილისის წიგნის ფესტივალზე საუბრობს, 
რომელმაც ვირტუალურ რეჟიმში გადაინაცვლა.2 ეთერში 
ერთვება გვანცა ჯობავა, საქართველოს წიგნის გამომცემელთა 
და გამავრცელებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე. საუბარია 
წიგნის ბიზნესის პრობლემებზე კორონა ვირუსის პანდემიის 
პერიოდში. წიგნების მაღაზიების დახურვის გამო ვეღარ ხდება 
წიგნების რეალიზება, რის გამოც ბიზნესი დაზარალდა. 

არტჟურნალისტი, რომელმაც ხმა აიმაღლა და დაიწყო 
კულტურის მუშაკების პრობლემებზე მსჯელობა და ანალიზი, 
საქართველოს მუსიკალური დაჯილდოების - „მეგას“ 
ცერემონიების ხელმძღვანელი ბესო ჩუბინიძე აღმოჩნდა. 
იგი ონლაინ ტელევიზიის „ვარსკვლავების“ გადაცემაში 
,,საზოგადოება და პოლიტიკა’’ სტუმრის სტატუსით საუბრობს 
კულტურისა და ხელოვნების მუშაკთა გადარჩენის გზებზე.3 
ბესო ჩუბინიძემ გამოაქვეყნა ღია წერილი ხელისუფლების 
მისამართით, სადაც ხელისუფლების ანტიკრიზისულ გეგმაში 
1 https://www.youtube.com/watch?v=CvOdCGej7es&t=12s&fbclid=IwAR2ZyIKB-
chXFCqYm05Pkeine8yJuAvyU00sKFxGbotcDgpd054SlQOSOJ58
2 https://1tv.ge/video/tbilisis-wignis-virtualuri-festivali/?fbclid=IwAR1BP0PV-Y8z-
BiXyJduA4NFt55gadEneFBCx05Izjjn6Y_dVI0InQwNiafo
3 https://www.youtube.com/watch?v=-zIHyT3jtpI&feature=share&fbclid=IwAR-
2G8Lgsf0FJWwvocG5Xv-azuu6g4we_2QJfAuP5RsVjKoj5P9l2ylJAMMA
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კულტურის სფეროს მუშაკების მოაზრებას ითხოვს. წერილს 
საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოჰყვა და  ბევრი ხელმომწერიც 
შეუგროვდა. წერილში ბესო ჩუბინიძე აცხადებს, რომ თავად 
არ არის კულტურის მუშაკი, თუმცა, როგორც კულტურის 
ჟურნალისტს, ეს თემა აწუხებს და პროფესიულად ვალდებულია 
იფიქროს ამ ადამიანებზე. იგი მის კოლეგებს გამბედაობისა 
და აქტიურობისკენ მოუწოდებს. ჟურნალისტის თქმით, 
არტჟურნალისტების პასიურობა იმით არის გამოწვეული, 
რომ მათ არ სურთ თემების გამწვავებით ხელისუფლებასთან 
ურთიერთობები დაძაბონ. 

ბესო ჩუბინიძე გამოსავალს ხედავს კულტურის სფეროში 
მოღვაწე ადამიანების გაერთიანებაში ერთი იდეის გარშემო, 
ხელოვნების დარგის გადასარჩენად. პირველ რიგში, ამ 
ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ მკვეთრად ჩამოყალიბებული 
ერთიანი მოთხოვნა და ერთიანი ძალებით ებრძოლონ 
თანამედროვე გამოწვევებს. როდესაც ზემოხსენებულ 
გადაცემაში ჟურნალისტი სტუმარს უსვამს შეკითხვას, თუ 
რაში ხედავს კონკრეტულად გამოსავალს, რა ნაბიჯები უნდა 
გადადგას ხელისუფლებამ, ის პასუხობს, რომ მთავრობამ 
უნდა გამოყოს გარკვეული ჯგუფი, რომელიც წარმართავს 
კულტურის მუშაკებთან მოლაპარაკებებს, თუ როგორ უნდა 
მოხდეს პანდემიის პირობებში, ჯანმრთელობის ნორმების 
დაცვასთან ერთად, ხელოვნების დარგის გადარჩენა; ასევე 
ხსნის, რომ პრობლემა არაა მხოლოდ მატერიალური, 
ამ ადამიანებს სჭირდებათ მოსმენა, თანადგომა და მათი 
მორალური ტვირთის გააზრებაც. 

ბესო ჩუბინიძემ 7 მაისს საკუთარ „ფეისბუქ“ გვერდზე 
გამოაქვეყნა ვრცელი სტატუსი, სადაც კულტურისა და 
ხელოვნების არაპრიორიტეტულობაზე საუბრობს, მიზეზად ამ 
სფეროს მსახურთა კლანებად დანაწევრება მოჰყავს და აქაც 
ხელოვანებს ობიექტური მიზნის ირგვლივ გაერთიანებისაკენ 
მოუწოდებს.

  არტჟურნალისტის ასეთი პროფესიული აქტიურობა 
გამონაკლისია. იქმნება შთაბეჭდილება, რომ ქართულ 
ტელემედიას კულტურის დღევანდელი გასაჭირი ქცეული აქვს 
ერთგვარ პოლიტიკურ იარაღად, რომელიც დიამეტრალურად 
განსხვავებულადაა გამოყენებული სხვადასხვა სამაუწყებლო 
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არხებზე და გადაცემებში. ტელეკომპანია „ფორმულაზე“ თუ 
მუდმივად ხელისუფლებას ადანაშაულებენ უმოქმედობაში, 
ტელეკომპანია „იმედზე“ საუბრობენ, თუ როგორ უმაღლეს 
დონეზეა დაცული საქართველოში პანდემიის დროსაც 
სამუზეუმო ექსპონატები; ღიმილით ყვებიან, თუ როგორ 
გადავიდნენ ხელოვანი ადამიანები ახალ ტალღაზე, როგორ 
ეწევიან თვითგანვითარებას და სახლიდან გაუსვლელად 
ქმნიან ხელოვნების ნიმუშებს. პანდემია ერთგვარი ტესტი 
აღმოჩნდა, რომელმაც კიდევ უფრო მკვეთრად გამოაჩინა, 
რომ არტჟურნალისტობა, შესაძლოა, ჩვენს რეალობაში  
საკუთარი პერსონის წარმოჩენის შესაძლებლობა უფრო იყოს, 
ვიდრე კულტურის პრობლემებისა.

გამოყენებული წყაროები:გამოყენებული წყაროები:

1. https://www.youtube.com/watch?v=4GuQ6wVXjVo&fbclid=IwAR-
0su-GB0LbhkdZth_W-7QZQzu0WGTgtn5NnfTKfJm69_-0mSqRx-
fKJCaeU

2. https://www.youtube.com/watch?v=01onKYdr2mo&fbclid=I-
wAR0mT4L8-iNWACIKiC2dWB81l-rZmilT50jtplhV5tygq-
sKSS9LI5Nez29M

3. https://formulanews.ge/News/27394?fbclid=IwAR2f0IXeNvN58Mzn-
j1tfgmRZwsXw-XryNJC0u8tgKCR4qDpzC3w4XyyTtps

4. https://www.youtube.com/watch?v=CvOdCGej7es&t=12s&fbclid=I-
wAR2ZyIKBchXFCqYm05Pkeine8yJuAvyU00sKFxGbotcDgpd-
054SlQOSOJ58

5. https://1tv.ge/video/tbilisis-wignis-virtualuri-festivali/?fbclid=I-
wAR1BP0PV-Y8zBiXyJduA4NFt55gadEneFBCx05Izjjn6Y_dVI0In-
QwNiafo

6. https://www.youtube.com/watch?v=-zIHyT3jtpI&feature=share&fbc
lid=IwAR2G8Lgsf0FJWwvocG5Xv-azuu6g4we_2QJfAuP5RsVjKoj5P
9l2ylJAMMA
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მარიამ რობაქიძე,მარიამ რობაქიძე,
სახელოვნებო მეცნიერებების, მედიისა და მენეჯმენტის 

ფაკულტეტის  IV კურსის სტუდენტი
ხელმძღვანელი - გიორგი ჩართოლანიგიორგი ჩართოლანი,,

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი 

კონფლიქტი ხელოვნებასა და პოლიტიკას კონფლიქტი ხელოვნებასა და პოლიტიკას 
შორისშორის

პოლიტიკა, როგორც ადამიანის ცხოვრების განუყრელი 
ნაწილი, კავშირს ყველა სფეროსთან პოულობს, მათ შორისაა 
კულტურაც. კულტურასა და პოლიტიკას შორის კავშირი 
ყოველთვის არსებობდა. ხელოვანები უხსოვარი დროიდანვე 
თავიანთი შემოქმედებით ცდილობდნენ პოლიტიკურ 
ჭრილში ესაუბრათ, საზოგადოებისათვის თვალი აეხილათ 
და ქვეყანაში არსებული ვითარება დაენახებინათ. სხვადასხვა 
ეპოქაში, შემოქმედებითად მოაზროვნე ადამიანებმა თავიანთი 
პოლიტიკური უპირატესობები სწორედ ხელოვნების 
საშუალებით გამოხატეს, რაც ერთი მხრივ, „სუფთა“ 
ხელოვნების არსებობას გულისხმობს, რომელიც გამორიცხავს 
იდეოლოგიას, ხოლო, მეორე მხრივ, საზოგადოებაზე 
პოლიტიკურ ზეგავლენას ახდენს. 

სოციალურ-პოლიტიკურ ვითარებაში ქართველი ხელოვანი 
შესაძლოა წამიერად აქტიური გახდეს, ძირითად შემთხვევაში კი 
პასიური დამკვირვებლის როლში იმყოფება. ჩნდება არაერთი 
კითხვა - უნდა იყოს თუ არა ხელოვანი სოციალურად აქტიური, 
ჩართული პოლიტიკური კულტურის განვითარებაში, უნდა 
გამოთქვამდეს თუ არა საჯაროდ საკუთარ პოზიციას მიმდინარე 
მოვლენებთან დაკავშირებით და უნდა გამოირჩეოდეს თუ არა 
თვალშისაცემი მოქმედებებით?! ყველას აქვს უფლება გააკეთოს 
არჩევანი, რომელიც მის ინდივიდუალიზმს გამოხატავს. 
ყველა საკითხს მონეტასავით ორი მხარე აქვს, დადებითი და 
უარყოფითი, რაც საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობას 
იწვევს. კარგი იქნებოდა ყველა ადამიანი გულწრფელი და 
პრინციპული ყოფილიყო საკუთარ ხელოვნებაში, ისევე 
როგორც სოციალურ არსებობაში. ქვეყანაში არსებულ შავ 
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ფონს ხომ სწორედ ასეთი ადამიანები მატებენ ვარდისფერ 
ელფერს. თუმცა, ხელოვანისა და სოციუმში მცხოვრები 
ერთეულის აზრები ხშირად ერთმანეთს ემიჯნება. სწორედ 
ამით არის ხელოვნება განსხვავებული, უფრო რთული ფორმა 
არსებობისა. 

უმეტესწილად საზოგადოებისთვის მიუღებელია, ხელო-
ვანი პოლიტიკურ ჭრილში საუბრობდეს და საჯაროდ 
განიხილავდეს იმას, რაც მის პროფესიას არ ეხება, შორსაა მისი 
სფეროსგან (მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება კომპეტენტურიც 
აღმოჩნდეს ამ სფეროში). კულტურა ადამიანთა ცნობიერების 
ამაღლების, გამდიდრების წყაროს უნდა წარმოადგენდეს და 
არა საზოგადოებრივ აზრზე ზეგავლენის, მანიპულირების 
საშუალებას. 

მეორე მხრივ, ხელოვანი საკუთარ ხელოვნებას ქმნის იმ 
სოციუმში, რომელშიც ის არსებობს და აქტიურადაა ჩართული. 
თეზისიც კი არსებობს იმის შესახებ, რომ სოციუმი, ხელოვანი და 
მისი შემოქმედება განუყოფელნი არიან. ხელოვნების სფეროში 
მოღვაწეები ოდიდგანვე ნაწარმოებებს არსებული სოციალურ-
პოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე ქმნიდნენ. 
თავიანთ გავლენას ხალხისათვის მაგალითის მისაცემად 
და პოლიტიკოსებისათვის გამოწვევების შესაქმნელად 
იყენებდნენ. 

მთელი ისტორიის მანძილზე მსოფლიო მასშტაბით 
მრავალი გავლენიანი ხელოვანი ამავდროულად 
საზოგადოებრივად აქტიური ადამიანი იყო. იბადება კითხვა - 
საჭიროა თუ არა ხელოვნება და პოლიტიკა ერთმანეთისაგან 
გავმიჯნოთ? ბევრი დღემდე იმ აზრზე რჩება, რომ ხელოვანის 
პასუხისმგებლობაა, თავისი ნამუშევრით სამყაროზე ზეგავლენა 
მოახდინოს და ხმამაღლა ისაუბროს საკუთარ პოლიტიკურ 
შეხედულებებზე. საზოგადოების დანარჩენი ნაწილი კი 
მიიჩნევს, რომ ხელოვანებმა პოლიტიკისაგან თავი შორს 
უნდა დაიჭირონ და იმის კეთებას დასჯერდნენ, რაც კარგად 
გამოსდით. ისინი თვლიან, რომ პოლიტიკაში ხელოვანის 
ადგილი არ არის, რადგან პოლიტიკას სახელმწიფოებრივი 
აზროვნება ესაჭიროება. ეს საკითხი და ამ ორი სფეროს 
დაპირისპირება განსაკუთრებით მაშინ მწვავდება, როდესაც 
ხელოვნების დარგის წარმომადგენლები, რომლებიც 
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ყველაზე გავლენიან მოღვაწეთა კატეგორიას მიეკუთვნებიან, 
საკუთარ პლატფორმას პოლიტიკაში უსამართლობის 
გასაპროტესტებლად იყენებენ. ერთია, როდესაც ამას შენი 
შემოქმედების მეშვეობით გამოხატავ, თუმცა, არაერთი 
მაგალითი არსებობს იმისა, როდესაც კულტურის 
წარმომადგენლები ამას სხვა გზით აკეთებენ და პოლიტიკურ 
შეხედულებებზე პირდაპირ საუბრობენ. 

გავიხსენოთ 2012 წლის 27 მაისი, თავისუფლების მოედანზე 
გამართული აქცია, სადაც ყველა იმ ხელოვანმა მოიყარა 
თავი, რომელსაც „ქართული ოცნებისათვის“ მხარდაჭერის 
გამოხატვის სურვილი ჰქონდა. „დღეს მათი დაქცევა და ჩვენი 
აღზევება იწყება,“1 - ეს სოხუმის თეატრის დასის ყოფილი 
ხელმძღვანელის, დიმა ჯაიანის განცხადებაა. საქართველოსა 
და აფხაზეთის სახალხო არტისტი პირდაპირ წინააღმდეგობას 
უწევს „ნაციონალურ მოძრაობას“ და „ქართული ოცნების“ 
მიმართ არსებულ სიმპათიებს გამოხატავს. აქციაზე 
იმყოფებოდა რეჟისორი რეზო ჩხეიძეც, რომელიც „ქართული 
ოცნების“ ჰორიზონტზე გამოჩენას საქართველოს გადარჩენის 
ერთადერთ გზას უწოდებს. აქციას ერთად შეუერთდნენ 
მსახიობები გურამ საღარაძე და ჯემალ ღაღანიძე. 
„მინდა, ქართველი ხალხის ოცნება ასრულდეს, მთელმა 
საქართველომ გაიხაროს, მშვიდობა და ურთიერთპატივისცემა 
იყოს, ველოდოთ უკეთეს მომავალს,“ - ეს გურამ საღარაძის 
სიტყვებია, რომელსაც ჯემალ ღაღანიძეც იზიარებს. როგორც 
ჩანს, მსახიობები, რეჟისორ რეზო ჩხეიძის მსგავსად, ნათელ 
მომავალს „ქართული ოცნების“ გამარჯვებაში ხედავდნენ. 
ჰორიზონტზე ქართული თეატრისა და კინოს მსახიობი, გივი 
ბერიკაშვილიც გამოჩნდა, რომელიც მიიჩნევდა, რომ ხალხს 
დიდი როლი უნდა შეესრულებინა მოვლენების უკეთესობისაკენ 
განვითარების მიზნით.

„ჩემდა სამარცხვინოდ დავაგვიანე. იმის მაგივრად რომ 
ჩემი პროტესტი გამომეხატა, ყოველ საღამოს სპექტაკლებს 
ვდირიჟორობდი იმ ხალხისთვის, რომელთაც ჩვენს მოსასმენად 
სირცხვილის დერეფნების გავლა უწევდათ. გულწრფელად 
გთხოვთ მომიტევოთ, მე ძალიან მიყვარხართ,“2 - ამ სიტყვებით 
1 https://www.youtube.com/watch?v=YP_ycuXI9pU
2 https://www.youtube.com/watch?v=CBSj4NajYIA
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შეუერთდა 2012 წლის სექტემბერში, პატიმართა წამების 
წინააღმდეგ გამართულ პროტესტს სახელმწიფო სიმფონიური 
ორკესტრის მთავარი დირიჟორი, კომპოზიტორი და პიანისტი, 
ნიკა მემანიშვილი. ხელოვანების პროტესტი ქვეყანაში 
დღითიდღე მასშტაბურ ხასიათს იღებდა. ამავე აქციაზე 
ხელოვანთა კავშირის თავმჯდომარემ დავით ოქიტაშვილმა 
საზოგადოებას ხმის ამაღლებისაკენ და სისასტიკისა და 
უსამართლობის დაგმობისაკენ მოუწოდა. მომღერალი ლიზა 
ბაგრატიონის განმარტებით, ბედნიერია, რადგან ხალხი 
მიხვდა, რომ არ იმსახურებს ისეთ ცხოვრებას რომელიც 
ქონდათ. „მიხეილ სააკაშვილო, ესეც საქართველოა! და ამათი 
პრეზიდენტი უნდა ყოფილიყავი, ეს შანსი რვა წლის მანძილზე 
ვერ გამოიყენეთ, ახლა ეს იქნება ნამდვილი საქართველო,“ 
- ასე მიმართა რეჟისორმა და მსახიობმა, ქეთი დოლიძემ 
საქართველოს იმდროინდელ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. 

ანალოგიური მდგომარეობა იყო აქციაზე, რომელიც 2019 
წელს გიორგი გახარიას თანამდებობის დატოვების მიზნით 
გაიმართა. მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომის 
მოთხოვნას რამდენიმე ხელოვანი და მუსიკოსიც შეურთდა. 
მათ შორის მომღერალი ნინო ქათამაძეც იმყოფებოდა.1 

ამ მაგალითებიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, 
რომ პოლიტიკისა და კულტურის გამიჯნვა ფაქტობრივად 
შეუძლებელია. „კონფლიქტი ხელოვნებასა და პოლიტიკას 
შორის არ და ვერ გადაიჭრება,“2 - ეს ებრაული წარმოშობის 
გერმანელ-ამერიკელი ფილოსოფოსის, პოლიტიკურ 
მეცნიერებათა თეორეტიკოსისა და ისტორიკოსის, 
ტოტალიტარიზმის თეორიის შემქმნელის, ჰანა არენდტის 
სიტყვებია. 

ხელოვანები რომ აქტივისტობას ითავსებენ, ეს 
ზემოთნახსენები სიტუაციებიდანაც ცხადია; ვხვდებით ისეთ 
ფაქტებსაც, როდესაც შემოქმედები პოლიტიკურ გადაცემებს 
სტუმრობენ და საკუთარ შეხედულებებს გვიზიარებენ; თუმცა, 
არსებობს კიდევ ერთი ასპექტი - პოლიტიკა კულტურის 
გადაცემებში, როდესაც ხელოვანები კულტურის პროექტების 
მეშვეობითაც კი პოლიტიკურ ჭრილში გვესაუბრებიან. 
1 https://www.youtube.com/watch?v=RWGCOy8LPgw
2 https://www.throughthenews.com/ka/discussions/art-politics-discussion-ge
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ათი დღე ვლადიმირ პუტინის გარეშე, იყო თუ არა 
რუსეთის პრეზიდენტის ათდღიანი გაუჩინარება „დადგმული“? 
დადგმის შემთხვევაში, რა მიზანს ემსახურებოდა ის? რატომ 
დაემთხვა ეს ყველაფერი ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის, 
ბორის ნემცოვის მკვლელობას, რუსეთის მიმართ დაწესებულ 
სანქციებსა და ომს უკრაინაში? - ეს ის საკითხებია, რომელიც 
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორმა გოგი გვახარიამ 
სტუმართან - პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიასთან ერთად 
განიხილა რადიო „თავისუფლებისა“ და საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის ერთობლივ გადაცემაში - „წითელი ზონა“.1 
გადაცემაში განიხილებოდა პუტინისა და საქართველოს 
ურთიერთობაც, თუ რატომ ვერ შედგა რუსეთისა და 
საქართველოს პრეზიდენტებს შორის ე.წ „ქიმია“. 

ამავე გადაცემის სხვა ეპიზოდში, წამყვან გოგი გვახარიას, 
პოეტ და გარემოს დამცველ ნუგზარ ზაზანაშვილთან 
ერთად მოუგვარებელი პრობლემა - გარემოს დაცვა უნდა 
განეხილა, თუმცა, საუბარი პოლიტიკურ ჭრილში განვითარდა. 
გადაცემაში განიხილებოდა არა მხოლოდ საზოგადოების 
ნეგატიური დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ, არამედ 
პოლიტიკოსების გულგრილობის მიზეზებიც. გადაცემა 
1991 წელს, ფოთში გამართული „მწვანეთა პარტიის“ 
საპროტესტო აქციის კადრებით იყო გაჯერებული. ასევე 
შუქდებოდა 2013 წელს გამართული აქცია „არა ხუდონჰესს“. 
გარემოს დაცვისათვის მიძღვნილ ეპიზოდში გოგი გვახარიამ 
აღნიშნა, რომ შეიძლება ამ პრობლემის წინაშე სულაც არ 
დავმდგარიყავით, თუკი ქვეყანაში აქტიური, პოლიტიკური 
მწვანე მოძრაობა იარსებებდა. ნუგზარ ზაზანაშვილი კი 
მიიჩნევს, რომ ეკოლოგია, როგორც კულტურა, სახელმწიფოს 
უპირველესი მოვალეობაა. 

კულტურის ფორმატის მქონე პირველი ვებპორტალი 
„არტარეა“, რომელიც „თიბისი ბანკმა“ არსებობის 20 წლის 
იუბილესთან დაკავშირებით 2012 წელს შექმნა და რომელიც 
2013 წლის 25 დეკემბრიდან მაუწყებლობს როგორც 
საკაბელო, კერძო ტელევიზია, არაერთ კულტურული 
თემატიკის პროექტს აერთიანებს, მათ შორისაა „სამი სკამი“. 
ერთ-ერთ გადაცემაში ქართველი კინორეჟისორი ელდარ 
1 https://www.youtube.com/watch?v=uYWuc7Y01Z4
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შენგელაია ბიუროკრატიაზე ამახვილებს ყურადღებას და 
განმარტავს, რომ ფილმის გადასაღებად შესაბამისი სახსრები 
არ გააჩნია. რეჟისორმა ასევე დასძინა, რომ კულტურას 
მფარველი სჭირდება და მაგალითად მოიყვანა იტალიური 
რენესანსის პერიოდის მოქანდაკე, მხატვარი, არქიტექტორი 
და პოეტი მიქელანჯელო, რომელსაც რომის პაპი იულიუს II 
მფარველობდა.1 

საქართველოში ხელისუფლებას ხელისუფლება ცვლის, 
თუმცა, სატელევიზიო კულტურულ პროექტებში პოლიტიკურ 
ჭრილში საუბარი მუდმივად რჩება. დავით პაიჭაძის საავტორო 
გადაცემაში „ამაოების ბაზარი“, რომელიც კულტურის 
სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებით ინტერესდება, 
წამყვანმა მხატვარ გია ბუღაძესთან ერთად ხელოვნებასა 
და ძალაუფლებაზე ისაუბრა.2 როგორც მხატვარმა აღნიშნა, 
ხელისუფლებისა და ხელოვანის ურთიერთობა საკმაოდ 
რთული თემაა და ღრმა წარსული აქვს. გია ბუღაძემ გაიხსენა 
ბერძენი ფილოსოფოსი სოკრატე, რომელიც როგორც 
თავადვე აღნიშნა, სახელმწიფო მოთხოვნას შეეწირა. მან ასევე 
დასძინა, რომ სოკრატეს სიკვდილით დასჯა საზოგადოებას 
ახსოვს, თუმცა, მათ ავიწყდებათ ის, რომ მსოფლიოში ერთ-
ერთი ყველაზე დიდი მოქანდაკე და არქიტექტორი ფიდიასი, 
ასევე „პოლიტიკურ თამაშებს“ შეეწირა. მხატვრის საუბარი 
იმაზე მეტყველებდა, რომ პოლიტიკასა და ხელოვნებას 
შორის კონფლიქტი ვერ გადაიჭრება და ეს პრობლემა მუდამ 
იარსებებს.

„შაბათის შუადღის“ რუბრიკა - „ლიტერატურული 
სამკუთხედი“, რომელიც „რუსთავი 2“-ზე გადიოდა და 
წიგნების პრეზენტაციასა და განხილვას მოიცავდა, 2016 წლის 
ოქტომბერში შეცვლილი ფორმატით მოგვევლინა. გადაცემის 
ერთ-ერთ ეპიზოდში წიგნის განხილვის მაგივრად, პოლიტიკა 
განიხილებოდა, სადაც მწერალმა და დრამატურგმა, ლაშა 
ბუღაძემ ბიძინა ივანიშვილის ქმედებებს „ჭკვიანური თამაში“ 
უწოდა:  „არ გვჯეროდა, რომ ასეთი დიდი დოზით გავლენები 
ჰქონდა. ფაქტია, რომ ის არის სერიოზული მანიპულატორი, 
როგორც მთავარი ოპოზიციური პარტიის მიმართ, ასევე თავისი 
1 https://www.youtube.com/watch?v=16X2shUwczQ
2 https://www.youtube.com/watch?v=WZAkkuh3K4k
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პარტიის წევრების მიმართ. აი ასე ათამაშა ყველა თავისი 
თამაშის მიხედვით“. ლაშა ბუღაძემ დასძინა, რომ ერთადერთი, 
ვისაც ბიძინა ივანიშვილი ვერ „ათამაშებს“, არის ობიექტური, 
რაციონალური და პასუხისმგებლობით აღსავსე საზოგადოება. 
მან სიტყვით საზოგადოებასაც მიმართა და მოუწოდა, რომ 
იყვნენ ყურადღებით და არ დათმონ „ძლივს მოპოვებული 
დემოკრატიული ღირებულებები“, რადგან მისივე თქმით, 
წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ისე ადვილად გადავა კლასიკურ 
ავტორიტარიზმში, რომ მოხედვასაც კი ვერ მოასწრებენ. 

ამავე გადაცემის სხვა ეპიზოდში, ე.წ „გავრილოვის ღამის“ 
შემდეგ მოყოლებულ საპროტესტო აქციას, რუბრიკის ერთ-
ერთი წამყვანი, მწერალი დათო ტურაშვილი გამოეხმაურა. 
იმდროისათვის განვითარებულ მოვლენებზე მწერალმა 
საკმაოდ ემოციურად ისაუბრა და აღნიშნა, რომ XX საუკუნეში 
მსოფლიომ ორი მსოფლიო ომი გადაიტანა, თუმცა არსად 
დაფიქსირებულა ისეთი შემთხვევა, სადაც  ხელებაწეულ 
ადამიანს თვალში ტყვიას ესვრიან და 15 წლის ბავშვს 
აბრმავებენ. ემოციური საუბრის ფონზე წამყვანს თვალებიც 
აუცრემლიანდა.

ვინაიდან ახალ ამბებში ძირითადი აქცენტი ყოველთვის 
პოლიტიკურ ამბებზე კეთდება, შეიძლება ითქვას, რომ 
პოლიტიკურ-ეკონომიკური ქარცეცხლის ფონზე კულტურა 
იჩრდილება. ნაციონალური მაუწყებლები, რომლებიც 
მაყურებელთა სიმცირეს ნამდვილად არ უჩივიან, კულტურის 
საკითხებს, ფაქტობრივად, ყურადღებას არ აქცევენ. 
ტელევიზიებში, სადაც მეტნაკლებად მაინც ინტერესდებიან 
კულტურით და დროს გამოყოფენ ამ ტიპის გადაცემების ეთერში 
გასაშვებად, წამყვანები თუ ეთერში მიწვეული ხელოვანები 
იქაც პოლიტიკურ ჭრილში საუბრობენ და კულტურა კვლავ 
იჩრდილება.

საქართველოში, და არა მხოლოდ საქართველოში, 
ხშირია ხელოვანების წასვლა პოლიტიკაში, მათი ჩართულობა 
საპროტესტო აქციებში და პოლიტიკოსებთან მუდმივი 
დაპირისპირება. კარგი იქნებოდა ხელოვნება და პოლიტიკა 
ერთმანეთისაგან გამიჯნულიყო, რადგან კულტურაში 
პოლიტიკის ადგილი არ არის, ხოლო „კრიტიკა არის 
ხელოვნება, სხვის ხარჯზე ისე გამდიდრდე სულიერად, რომ 
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ქურდობა ვერავინ შეგნიშნოს“.1 ხელოვნება არ მართავს! 
არც მისი პოლიტიკით შენიღბვა მიმაჩნია სწორად. რა თქმა 
უნდა, კულტურის ნებისმიერ წარმომადგენელს აქვს უფლება 
გარკვეული პოლიტიკური მრწამსი ჰქონდეს და ვთვლი, 
რომ მისაღებია, ადამიანებს პოლიტიკის ბნელ მხარეებს 
შემოქმედების მეშვეობით უმხელდეს. თუმცა, როდესაც 
ხელოვანი ამას არა ხელოვნების, არამედ რაიმე სხვა გზის 
მეშვეობით აკეთებს, ეს უკვე პოლიტიკაა და არა ხელოვნება!

გამოყენებული წყაროები:გამოყენებული წყაროები:

1. https://www.youtube.com/watch?v=YP_ycuXI9pU
2. https://www.youtube.com/watch?v=CBSj4NajYIA
3. https://www.youtube.com/watch?v=RWGCOy8LPgw
4. https://www.throughthenews.com/ka/discussions/art-politics-discus-

sion-ge
5. https://www.youtube.com/watch?v=uYWuc7Y01Z4
6. https://www.youtube.com/watch?v=16X2shUwczQ
7. https://www.youtube.com/watch?v=WZAkkuh3K4k
8. https://www.facebook.com/101864884532220/

posts/181836673201707/

1 https://www.facebook.com/101864884532220/posts/181836673201707/
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სალომე გვიჩიანი,სალომე გვიჩიანი,
სახელოვნებო მეცნიერებების, მედიისა და მენეჯმენტის 

ფაკულტეტის  IV კურსის სტუდენტი
ხელმძღვანელი - გიორგი ჩართოლანიგიორგი ჩართოლანი,,

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი 

COVID 19 და არტჟურნალისტიკა და არტჟურნალისტიკა 

კულტურა პირდაპირ ასახავს რეალობას, მას შეუძლია 
აღწეროს მსოფლიო, მისი ისტორია და დღევანდელობა. 
საუკუნეების მანძილზე, საქართველო და ქართველი ერი 
საკუთარი თავის იდენტიფიკაციას ენითა და კულტურით 
ახდენდა, თუმცა თანამედროვეობაში ეს არ აღმოჩნდა 
საკმარისი იმისთვის, რომ ამ სფეროს და მის გაშუქებას 
სათანადო დრო და რესურსი გამოეყოს. კულტურას უდიდესი 
მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებისთვის, საზოგადოებას კი 
ჭირდება ზუსტი ინფორმაცია და ინფორმაციის მიმწოდებელი. 
ძალიან საპასუხისმგებლოა იმ ადამიანების საქმიანობა, 
რომლებიც ერთგვარ ხიდს წარმოადგენენ საზოგადოებასა და 
კულტურას შორის და ამ როლს არტჟურნალისტიკის სფეროში 
მომუშავე პროფესიონალები უნდა ასრულებდენ. 

გარდა არტჟურნალისტებისა, პასუხისმგებლობა აკისრია 
ამ სფეროში მომუშავე ყველა ადამიანს, ეს არის გუნდი, 
რომლის ყოველი წევრი ერთნაირად უნდა იზიარებდეს 
პასუხისმგებლობას და ყველა მათგანს უნდა ესმოდეს 
რამდენად მნიშვნელოვანი როლი აქვთ საზოგადოების წინაშე. 

არტჟურნალისტს უდიდესი პასუხისმგებლობა აკისრია, 
ის ვალდებულია, რომ მნიშვნელოვანი დეტალების 
უყურადღებოდ დატოვების გარეშე მიაწოდოს საზოგადოებას 
ზუსტი ინფორმაცია კულტურის ირგვლივ მიმდინარე 
მოვლენებზე. მან ყოველთვის უნდა ეძიოს სიახლეები, არჩიოს, 
დაადგინოს მათი პრიორიტეტულობა, მოიცვას კულტურის 
ყველა სფერო, დაიცვას ბალანსი, გააკეთოს აქცენტი მთავარ 
თემებზე, ექსპერტების დახმარებით ისაუბროს პრობლემებზე 
და მათი გადაჭრის გზებზე, აჩვენოს რეალური სურათი, იყოს 
მიუკერძებელი და ეს ყველაფერი იმის ფონზე, რომ ის უნდა 
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ჩაჯდეს კონკრეტული მედიასაშუალების სტანდარტებში, 
განსაზღვრულ დროსა და სივრცეში. 

ასეთი ჟურნალისტი დღეს იშვიათია; ჩვენს მედიასივრცეზე 
ელემენტარული დაკვირვებაც კი გვიჩვენებს, რომ 
უმეტესწილად მას, ვინც კულტურის თემებს აშუქებს, არა აქვს 
კონკრეტული, დაბალანსებული გეგმა და შედეგად კულტურის 
სხვადასხვა სფეროებს ნაკლები ყურადღება ექცევა, ზოგი კი 
საერთოდ დავიწყებას არის მიცემული. არტჟურნალისტიკა 
დგას გამოწვევის წინაშე. 

კულტურა არ არის მხოლოდ კინო, მუსიკა, ან თეატრი. 
კულტურა ბევრ სხვა სფეროსაც მოიცავს და დაუშვებელია 
ყურადღების გამახვილება მხოლოდ რამდენიმე 
მიმართულებაზე და ისიც, ე.წ. ხმაურიანი საბაბების 
გამო. მიმდინარე ეტაპზე, მსოფლიო პანდემიის ფონზე, 
პრიორიტეტული გახდა იმ ტოტალური პრობლემების წამოჭრა, 
რომელმაც სერიოზულად შეცვალა და კიდევ უფრო შეცვლის 
კულტურის მდგომარეობას მსოფლიოში.

დღევანდელ რეალობაში ყველა მედია - ბეჭდური, ონლაინ 
თუ სამაუწყებლო გადართულია COVID-19-ის პანდემიაზე, 
რაც, თავისთავად, ბუნებრივია; საზოგადოება, პირველ რიგში, 
სიცოცხლეზე, ჯანმრთელობაზე და გადარჩენაზე ღელავს და 
მედია იშვიათი გამონაკლისის სახით თუ აღნიშნავს იმ ფაქტს, 
რომ ამ ტოტალურმა პრობლემამ უდიდესი დარტყმა მიაყენა 
კულტურას და კულტურაში მოღვაწე არტისტებს. ჩაიშალა 
უამრავი პრემიერა, კონცერტი, გამოფენა, წიგნის პრეზენტაცია, 
ფესტივალი და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიება. კულტურული 
ორგანიზაციები და არტისტები „დაპაუზდნენ“, მათი გამოსვლის 
თარიღები გაურკვეველი ვადით გადაიდო. არტისტი 
ვერ ცოცხლობს უსცენოდ და უპუბლიკოდ და ვითარების 
გაგრძელებამ შეიძლება ფატალურ შედეგამდე მიიყვანოს 
უამრავი მათგანი. 

ტელეკომპანია „პირველ არხს“, საზოგადოებრივ 
მაუწყებელს,  აქვს არაერთი პროექტი კულტურულ ჭრილში, 
თუმცა შექმნილი საგანგებო ვითარების გამო, მარტში რამდენიმე 
მათგანმა შეაჩერა გადაცემები. მაგალითად, ლიტერატურული 
გადაცემა „წიგნების თარო“ ბოლოს 2020 წლის 7 მარტს 
გავიდა ეთერში; ასევე, ზურა ყიფშიძის გადაცემა „ჰოპლა! ჩვენ 
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ვცოცხლობთ“, სადაც ქართველ „მივიწყებულ“ არტისტებზეა 
საუბარი, 8 მარტს გავიდა ეთერში და მაისის ბოლომდე 
შეჩერდა. „ტელემუზეუმი“ და „ექსპონატით მოყოლილი 
საქართველოს ისტორია“ აგრძელებდა გადაცემებს, თუმცა, 
იქედან გამომდინარე, რომ ეს გადაცემები ორიენტირებულია 
წარსულის კულტურულ მემკვიდრეობაზე, აქ კულტურის  
დღევანდელ პრობლემებზე აქცენტი ვერ გაკეთდება.1 

კულტურის თემატიკაზე აგებული კიდევ ერთი პროექტი - 
„შენი საქართველო“, რომელშიც საუბარია „რა ერთობლიობას 
ქმნის ეროვნული, საეკლესიო და პროფესიული კულტურები“2, 
აგრძელებს გადაცემებს. გადაცემები ეყრდნობა „ოქროს 
ფონდში“ დაცულ უნიკალურ მასალას, რესპონდენტები 
გვიზიარებენ მათ იშვიათ მიგნებებს, წამყვანები ონლაინ რეჟიმში 
ერთვებიან და საუბრობენ კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგლებზე, ღვინოზე, საეკლესიო გალობაზე, სუფრის წესზე 
და სხვა მსგავს თემებზე, თუმცა ეს გადაცემებიც ძირითადად 
წარსულის მემკვიდრეობაზეა აგებული და არც აქ განიხილება 
კულტურის სფეროს პრობლემები.

პროექტი, რომელიც ხშირად აკეთებს აქცენტს მსოფლიოში 
შექმნილ ვითარებაზე, არის „დოსიე“; მის გადაცემებში 
დოკუმენტურ ჟანრშია გაცოცხლებული სხვადასხვა ეპოქისა 
და ქვეყნის პოლიტიკური, კულტურული, სოციალური 
ცხოვრების მნიშვნელოვანი ეპიზოდები. წამყვანი პაატა 
ქურდაძე სხვადასხვა ასპექტში, მათ შორის კულტურულ 
ჭრილში, განიხილავს პანდემიას. ის მოიხმობს შედარებებს 
მხატვრული პროდუქციიდან, მეცნიერების და  საკუთარი აზრის 
დაფიქსირებით საზოგადოებას მოუწოდებს კონცენტრაციისკენ 
და ექიმების მხარდაჭერისკენ. ერთერთ გადაცემაში - 
„ეპიდემიები - უჩინარი საფრთხე“3 ის მოკლედ განიხილავს 
ან პუარესა და რაფაელ იტიერის დოკუმენტურ ფილმს 
პანდემიაზე, საუბრობს ძლევამოსილ სახელმწიფოებზე, 
რომლებიც ისევე მოუმზადებლები არიან პანდემიის წინაშე, 
როგორც ღარიბი ქვეყნები. წამყვანი ასევე ამბობს, რომ ჩვენი 
ცივილიზაცია თავის მორიგ ციკლს ასრულებს და საფუძველს 

1 https://1tv.ge/tv-radio/gadatsemebi/?channel=1277
2 https://1tv.ge/show/sheni-saqartvelo/
3 https://1tv.ge/video/dosie-epidemiebi-uchinari-safrtkhe/
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უყრის რაღაც ახალს: „დღეს სწორედ იმ მეცნიერებს შეჰყურებს 
მსოფლიო იმედის თვალით, რომელსაც გუშინ, უმეტესწილად 
პროტოკოლის ხათრით, ღიმილით უსმენდა“. 

2020 წლის 5 მაისის გადაცემაში პაატა ქურდაძე საუბრობს 
პანდემიით გამოწვეულ ეკონომიკის ზარალზე და მეცნიერების 
დასკვნებზე, თუ რა მოლოდინები აქვთ მათ და რას ვარაუდობენ 
სამომავლოდ. ამ კონკრეტულ გადაცემაში გარკვეულწილად 
განიხილება კულტურა და წამყვანი ზრუნავს მოსახლეობის 
ცნობიერების ამაღლებაზე.

ძალიან ძნელია ექსტრემალურ სიტუაციაში მყარად 
შეინარჩუნო პროფესიული მოვალეობა და საღი გონებით 
ეძებო გამოსავალი, თუმცა სწორედ ამაში მდგომარეობს 
ჟურნალისტის ოსტატობა და პროფესიონალიზმი, რომ 
ნებისმიერ მდგომარეობაში და ვითარებაში დარჩეს 
საზოგადოების ერთგული და დაბალანსებული ინფორმირებით 
დაეხმაროს მას გაიაზროს ის რთული მდგომარეობა, რის წინაშეც 
დგას სულიერი ცხოვრება და კულტურა. ბუნებრივია, რომ 
პანდემიის ვითარებაში გასაშუქებელი თემები, საინფორმაციო 
საბაბები უკიდურესად შემცირდა, ჟურნალისტებს აღარა აქვთ 
კულტურული ღონისძიებების გაშუქების, მათზე საუბრის და 
ანალიზის საშუალება; თუმცა ისინი ორმაგი ყურადღებით 
უნდა აკვირდებოდნენ მსოფლიოში და ქვეყანაში მიმდინარე 
მოვლენებს და პირველ რიგში შეულამაზებელ, რეალურ, 
სურათს უნდა აჩვენებდნენ საზოგადოებას, რა პრობლემებისა 
და გამოწვევების წინაშე დგას კულტურის სფერო, რა 
მდგომარეობაშია თეატრი, კინო, მუსიკა, სახვითი ხელოვნება 
და ა.შ., რა მდგომარეობაში არიან არტისტები, კრიტიკოსები, 
მწერლები და რამხელა პრობლემები შესაძლოა გამოიწვიოს 
შექმნილმა ვითარებამ და კულტურის ყველა სფეროს 
გაყინვამ. ქართველი არტჟურნალისტების უმრავლესობა, 
სამწუხაროდ, ამ შემთხვევაში პირიქით მოქმედებს. ისინი 
ცდილობენ საზოგადოებას „დაუმალონ“ ეს რეალობა და 
უბრალოდ არ საუბრობენ კულტურის ზარალზე, ანაცვლებენ 
ამ თემას „ნეიტრალური“ ინფორმაციით და საუბრობენ 
სხვა, ნაკლებადმნიშვნელოვან თემებზე. ვფიქრობ, ეს 
არტჟურნალისტის დიდი შეცდომაა და ის უბრალოდ ქრება 
მედიაბაზარზე, როგორც პროფესიონალი. 
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ოლგა ბაბლუანის საავტორო პროექტი „რა დროს 
ძილია“, რომელიც ტელეკომპანია „იმედის“ ეთერში გადის, 
ჩვეულებრივ აგრძელებს გადაცემებს. “რა დროს ძილიას?!” 
კონცეფცია სწორედ შემეცნებითი ფორმის მატარებელია 
– კულტურულ-შემეცნებითი ფორმატი ყველასთვის, 
ფართო მაყურებლისთვის, რომლის მოთხოვნაც იზრდება 
განვითარებად პროცესთან ერთად (ასევე, გადაცემა იკავებს იმ 
ნიშას, რომელიც ნაციონალური კომერციული მანქანებისთვის 
არასოდეს პრიორიტეტს არ წარმოადგენდა). თურქული 
სერიალების, ემოციური პორნოგრაფიის, სულიერი 
ბოტოქსის ტვ-ხანაში გაჩნდა სივრცე, სადაც მაყურებელია 
პრიორიტეტი: მისი ჯანსაღი ინფორმირება ხდება სოციალურ 
კულტურულ და ა.შ. ანალიზზე დაყრდნობილი თემებით.“1

marketer.ge-სთან საუბრისას ოლგა ბაბლუანი ამბობს: 
„ჩვენი ქვეყანა – მიუხედავად  მრავალფეროვანი ისტორიული 
წარსულით, “სტარტაპ” ქვეყანაა: ჩვენვე ვიქმნებით. მედიის 
გავლენა კი უდიდესია ამ პროცესში.“

პროექტის განაცხადი მართლაც ამბიციურია, მაგრამ, ჩემი 
აზრით, გადაცემების თემა ხშირად სრულიად ამოვარდნილია 
დღევანდელი რეალობიდან. მაგალითად, 2020 წლის 3 მაისის 
გადაცემა იწყება ხელოვნურ განაყოფიერებაზე საუბრით და, 
ფაქტობრივად, გადაცემის ნახევარი ეთმობა ამ თემას, თუმცა, 
უნდა აღინიშნოს, რომ განიხილება ასევე მოდის ინდუსტრია. 
ონლაინჩართვით გადაცემის სტუმარია დიზაინერი თამუნა 
ინგოროყვა, რომელიც საუბრობს ახალ გამოწვევებზე მოდის 
სფეროში. მან ახსენა, რომ ამ სფეროში მთელს მსოფლიოში 
ცუდი სიტუაციაა და მოდა განიცდის კრიზისს, თუმცა, მისი 
თქმით, ამას დადებითი მხარეებიც აქვს და მთლიანად შეცვლის 
ცხოვრების სტილს.2 

ტელეკომპანია „იმედის“ სხვა კულტურული პროექტი 
„ავტოგრაფი“3 თითქმის არ ახსენებს პანდემიით შექმნილ 
მდგომარეობას და აგრძელებს „სიმღერას“. ამ გადაცემის 
წამყვანს, თეატრმცოდნე ნიკა წულუკიძეს მიყავს გადაცემა 
1 https://www.marketer.ge/ra-dros-dzilia/ 
2 https://www.imedi.ge/ge/video/54516/ra-dros-dzilia--3-maisi-2020-
tseli#!?page=2 
3 https://www.imedi.ge/ge/shows/68/avtograpi#!?page=2
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„იმედის დღეც“, სადაც კეთდება აქცენტი ჩაშლილ 
ღონისძიებებზე, ფესტივალებზე და გამოფენებზე, თუმცა 
ზედაპირულად. რა შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს, 
ამაზე არავინ საუბრობს. თუმცა, ვფიქრობ, ეს ყოველთვის 
არტჟურნალისტზე არ არის დამოკიდებული, ამ შემთხვევაში 
დიდია ე.წ. პოლიტიკური დღის წესრიგის როლი, მით უფრო 
ჩვენნაირ პოლიტიზებულ საზოგადოებაში და მედიასივრცეში.

3 მაისს ტელეკომპანია „იმედის“ „დილის შოუში“ ჩაერთო 
დირიჟორი ნიკოლოზ რაჭველი1, რომელიც საუბრობს 
ქართული კულტურის გამოწვევებზე და მის დღევანდელ 
მდგომარეობაზე. ის უთანაგრძნობს სხვა ხელოვან ადამიანებს 
და ვარაუდით ასახელებს თეატრალურ-საკონცერტო სეზონის 
აღდგენის თარიღებს. თუმცა სამომავლო პრობლემებზე არც 
აქ არის საუბარი, რადგან ეს არ შეესაბამება ტელევიზიის 
პრიორიტეტს. 

ძალიან დიდი პლიუსია ის, რომ ტექნოლოგიების საუკუნეში 
ყველა ადამიანს აქვს აზრის საჯაროდ დაფიქსირების 
საშუალება. არტჟურნალისტს უმარტივესი შესაძლებლობა აქვს 
სოციალური ქსელისა თუ ბლოგპლატფორმების მეშვეობით 
მეტი ინფორმაცია გაავრცელოს კულტურაში მიმდინარე 
მნიშვნელოვან მოვლენებზე, ამ სივრცეში უფრო თავისუფლად 
ისაუბროს ამა თუ იმ პრობლემაზე. დღეს ეს ინფორმაციის 
გავრცელების ყველაზე მისაწვდომი ალტერნატიული 
საშუალებაა, მით უფრო იმ ვითარებაში, როცა არტჟურნალისტს 
ერთი მხრივ კულტურის თემებისთვის განკუთვნილი არეალის 
სიმწირე ზღუდავს, მეორე მხრივ - პოლიტიკური კონიუნქტურა 
თუ კონკრეტული მედიასაშუალების არცთუ დამოუკიდებელი 
სარედაქციო პოლიტიკა. 

1 https://www.imedi.ge/ge/video/54011/ra-gamotsvevebis-tsinashe-dgas-qartuli-
kultura-dges--nikoloz-rachvelis-chartva
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გამოყენებული წყაროები:გამოყენებული წყაროები:

1. https://1tv.ge/tv-radio/gadatsemebi/?channel=1277
2. https://1tv.ge/show/sheni-saqartvelo/
3. https://1tv.ge/video/dosie-epidemiebi-uchinari-safrtkhe/
4. https://www.marketer.ge/ra-dros-dzilia/ 
5. https://www.imedi.ge/ge/video/54516/ra-dros-dzilia--3-maisi-2020-

tseli#!?page=2 
6. https://www.imedi.ge/ge/shows/68/avtograpi#!?page=2
7. https://www.imedi.ge/ge/video/54011/ra-gamotsvevebis-tsinashe-

dgas-qartuli-kultura-dges--nikoloz-rachvelis-chartva
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მარიამ კოპალეიშვილი,მარიამ კოპალეიშვილი,
სახელოვნებო მეცნიერებების, მედიისა და მენეჯმენტის 

ფაკულტეტის  IV კურსის სტუდენტი
ხელმძღვანელი - გიორგი ჩართოლანიგიორგი ჩართოლანი,,

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, 
პროფესორი 

არტჟურნალისტიკა პოლიტიკის მარწუხებშიარტჟურნალისტიკა პოლიტიკის მარწუხებში

ჟურნალისტიკა ის პროფესიაა, რომელიც სხვადასხვა 
გამოწვევებს ყოველდღიურად ებრძვის. ახალი საფიქრალი 
ამ სფეროში მომუშავე ადამიანს ყოველდღიურად უჩნდება. 
დაბრკოლებებმა არ დააყოვნა პანდემიის დროს. დაიკეტა 
ყველა მუზეუმის, კინოთეატრისა თუ საგამოფენო დარბაზების 
კარი, რამაც პრობლემა შეუქმნა ხელოვანებსა და მათი 
შემოქმედების თაყვანისმცემლებს. ისინი ვინც ყოველდღიურად 
ვარჯიშობდნენ, გადიოდნენ რეპეტიციებს და სტუმრობდნენ 
სხვადასხვა სახელოსნოებს, ახლა სახლში არიან და სახლიდან 
ებრძვიან ახალ გამოწვევებს, სახლშივე ქმნიან ნამუშევრებს და 
ასე ცდილობენ არ დააპაუზონ თავიანთი ყოველდღიურობა. 
ხელოვნების სფეროსთვის პრობლემების შექმნამ 
ავტომატურად შეუქმნა პრობლემა მათ, ვინც კულტურულ 
სიახლეებს ყოველდღიურად აშუქებდა - ჟურნალისტებს. ეს 
პროფესია მუდმივ გამოწვევებს არც კორონავირუსის დროს 
ჩამორჩა და ახალ სირთულეებთან ყოველდღიურ ბრძოლაშია. 
როგორ და რა ფორმით ეს ცალკე სამსჯელოა. ვინაიდან 
ახლა სოციალური დისტანცირება მთავარ მოთხოვნად რჩება, 
ჟურნალისტებმა გამოსავალი იპოვეს და რესპონდენტებს 
სახლიდან გაუსვლელად, კომპიუტერების საშუალებით წერენ, 
რაც ვიზუალის ხარისხზე უარყოფითად აისახა. კულტურის 
სიუჟეტებს დააკლდა ყველაზე მნიშვნელოვანი - კადრი, 
ვიზუალური თხრობა, ახლა ეს სიუჟეტები არქივის «ხარჯზე» 
არიან.

სამწუხაროდ, კორონავირუსი არტჟურნალისტებისთვის 
ერთადერთი პრობლემა არ არის. ყველა ერთხმად 
თანხმდება, რომ თავისუფლება ყველაზე დიდი მონაპოვარია, 
ჟურნალისტებისთვის კი მიუკერძოებლად დარჩენა ერთგვარი 
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აქსიომაა, თუმცა არსებობს გამონაკლისი შემთხვევები, როდესაც 
გარკვეული ძალები ჟურნალისტებს მანიპულაციისთვის, 
საზოგადოებაში მათთვის სასარგებლო და მისაღები აზრის 
გავრცელებისთვის იყენებენ. ჟურნალისტის «გადაბირება» 
მაყურებლისთვის პირველი წუთიდანვე შესამჩნევი ხდება. 
სამწუხაროდ, იმ ჟურნალისტების საქმიანობა, რომლებიც სხვის 
დაკვეთას ასრულებენ, იმდენ ხანს მოიცავს, რამდენ ხანსაც ამ 
„დავალების“ დამკვეთს სჭირდება.

მიკერძოების მსხვერპლი ხშირად ხდება ერთი შეხედვით 
ჟურნალისტიკის ყველაზე უწყინარი მიმართულება - კულტურა. 
სატელევიზიო სივრცეში, და არა მხოლოდ, არსებობს თემები, 
რომლებზეც უბრალოდ აღარ საუბრობენ. იშვიათად გვესმის 
საუბარი ხელოვნებაზე. ძირითად მთელი საეთერო ბადე 
პოლიტიკას აქვს დაკავებული, კულტურული ამბები კი ბოლო 
ბლოკშია. მედია დღევანდელობით ცხოვრობს, აშუქებს 
იმას, რრრ რრრრ რრრრრ; რრრრრრრრრ, რრრრრრრრრრ რრრრრრრრ, 
რრრრრრრრ რრრრრრრრრ რრრრრ რრრრრრრ რრრრრრრრრ რრ რრრ 
რრრრრრ. 

რრრრრრრრრრრრრრრრრრრრ რრრრრრრრრ რრრრრრრრრრ 
რრრრრრრ რრრრრ რრრრრრრ რრრრ რრრრრრრრრრ რრრრრრრრრ. 
რრრრრრრრრ რრრრრრრ რრრრრრრრ რრრრრრრრრრრ რრრრრრ რრრ რრრ 
რრრრრრ, რრრრრ, რრრრრრრრრრ რრრრრრრრრრრ რრ რრრრრრრრრრ, 
რრრრრრ რრრრრ რრრრრრრრრრრრრ რრ რრრრრრრრრრრრ, რრრრრრრრ 
რრრრრრრრრრრრრ რრრრრრრრრ „რრრრრრრრრრ“  რრრრ რრრრრრრ.

რრრრ რრრრრრრრრრრრრრ, რრრრ რრრრრრრრრ რრრრრრრ 
რრრრრ რრრრ რრრრრრრრრრ რრრრრრრრრ რრრრრრრ, რრრრრ 
რრრრრრრრრ რრრრრრრრრრრ, რრრრრრრრ რრრრრრრრრრრ რრრრრრრრრ 
რრრრრრრრრ რრრრრრრრრრრრრრრ, რრრრრრრრრრ რრრრრრრრრრ 
რრრრრრრრ რრრრრრრრრრრრ, რრრრრრ რრრრრრრრრრრ რრრრრრრრრრ 
„რრრ რრრრრრრრრ“ რრრრრრ რრ რ.რ. რრრრრრრრრ, რსეთი იყო 
არტჟურნალისტი მაია ლომიძე ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-
ის ჟურნალისტის ამპლუაში, რომელიც აქტიურად აშუქებდა 
და მონაწილე ხდებოდა იმ პერიოდში განვითარებული 
პოლიტიკური მოვლენების. მიუხედავად იმისა რომ 
მის პროფესიონალიზმში ეჭვი ნაკლებად ეპარებათ და 
გამოცდილება ძალიან დიდი აქვს, საინტერესოა რატომ 
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გახდა სარირო მსგავსი პოლიტიკური სიუჟეტრრრ რრრრრრრრრრრრრ 
რრრრრრრრ რრრრრრრრრრრრრრრ რრრრრრრრრრრრ. რრრრრრრ 
რრრრრრრრ რრრრრრრრრრ რრრრრრრრრ რრრრრრრ.

რრრრრრრ „რრრრრრ რრრრრ“ რრრრრრრრ რრრრ რრრრრრრ 
რრრრრრრრ1 რრრრრრრრრრრ, რრრ რრრრ რრრრრრრრრრ 
რრრრრრრრ რრრრრ რრრრრრ რრრრრ რრრ რრ რრრ რრრრრრრრრ 
რრრრრრრრრრრრრ რრრრრრრრ რრრრრრრრ, რრრრრრრრრ რრრრრრრრ 
რრრრრრრრრრ, რრ რრრრრრრრრრ რრრრრრრრრრ რრრრრრრრრ.

რრრრრრ რრრრრრრრრ რრრრრრრრრ რრრრრრრრ რრრრრრრრ 
რრრრრრრრ რრრრრრრრ, რრრრრრრრრ რრრრრ რრრრრრრრ 
რრრრრრრრრრრრ რრრრრრრრ რრრრრრრრრრ. 

რრრრრრრრ რრრრრრრრრრ რრ რრრრრრრრ რრრრრრრ 
რრრრრრრრრრრრ რრრრრრ  რრრრრრრრრრ რრ რრრრრ. რრრრრრრრრ, 
„რრრრრრრრრრრ რრრრრრრ“2 „რრრრრრ რრრრრ“ რრ რრრრრრრრრ, 
რრრრრრრ რრრრრ რრრრრრრრრ რრრრრრრრრ რრრრ რრრრრრრრრ რრ 
რრრრრრრრრ რრრრრრრრრრ რრრრრრრ რრრრრრრრრრ რრრრრრრრრრრ. 
მისი წამყვანების: რრრრრრ რრრრრრრ, რრრრრრ რრრრრრრრრრრრრ, 
რრრრრრ რრრრრრრრრრრრრ რრ რრრრ რრრრრრ  რრრრრრრრრრ 
რრრრრრრრრრრრ, რრრრრრ, რრრრ რრრრრრ რრრრრრრრრ, რრრრრრრ 
რრრრრრრ რრრრრრრრრ რრ რრრრრრრრრრრ, რრრრრ რრრრრრრრრ, 
რრრრრრრ რრრრ რრრრრრრრრრ რრრრრრრრრრრრ, რრრ რრ რრრრრრრრ, 
რრრრ რრრრრრ რრრრრრრრრრ, რრრ რრრრ, რრრრრრრრრ რრრრრრრრრ 
რრრრრრრრრრ. რრრრრრრრრ რრრრრრრ რრრრრრრ რრრრრრრრრ 
რრრრრრრრრრ რრრრრრრ რრრრრრრ პანდემიის დროს კიდევ უფრო 
გამწვავდა და ახალი მიმართულებები შესძინა ამ ფორმატს. 
„სუფთა სახლის“ დაკეტვა, პირბადეების არაეფექტური 
წარმოება, მთავრობის მიერ გადადგმული არასწორი ნაბიჯების 
შეფასება და სხვა ამგვარი ის თემებია, რომელზეც სწორედ 
კულტურის ჟურნალისტები და ლიტერატურული გადაცემის 
წამყვანები ეთერში ღიად საუბრობენ და პოლიტიკურ აქცენტებს 
წიგნების განხილვის დროსაც კი ვხვდებით. 

ანალოგიური პრობლემა გვხვდება ისეთ გასართობ 
გადაცემებშიც, როგორიცაა „ვანოს Show“. „მთავარი არხის“ 
მაყურებელი კვირაში ერთხელ ამ გადაცემით ისმენს 
პოლიტიკურ შარჟს; გასართობი გადაცემა პოლიტიკურ 
1 https://mtavari.tv/profile/80
2 https://www.youtube.com/watch?v=hfzrzCspcqU
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კონტექსტში გადადის და მაყურებელს არხის სარედაქციო 
პოლიტიკისთვის დამახასიათებელი ტონით ევლინება. 

მიმდინარე წლის 8 მაისს „ვანოს Show“-ში სტუმრად 
იყო ციხიდან ახალგამოსული ექსპრემიერმინისტრი ვანო 
მერაბიშვილი; ამაში თავისთავად არაფერი იქნებოდა 
განსაკუთრებული, რომ არა ამ არხის აშკარა მიკერძოებულობა 
„ნაციონალური მოძრაობის“ მიმართ და თუნდაც გასართობი 
გადაცემისთვის ზედმეტად ფამილარული დამოკიდებულება 
რესპონდენტთან. პოლიტიკური ნიუანსებით გაჯერებულ ამ 
გადაცემაში, ჩემი აზრით, კოლეგიალობის დარღვევა და სხვა 
მედიასაშუალების პოლიტიკურ ორიენტაციაზე აშკარა აქცენტი 
იყო ვანო ჯავახიშვილის რეპლიკა: „განსაკუთრებით „იმედის“ 
ჟურნალისტი გაწვებოდა ციხეში შესატრიალებლად.“1 ან კიდევ 
- „რომელ პარტიაში აპირებთ გაერთიანებას?“, - ეკითხება ვანო 
ჯავახიშვილი ვანო მერაბიშვილს და თავადვე აკეთებს აქცენტს 
5-ზე.

იმავე პრობლემას ვხვდებით «რუსთავი 2»-ის ეთერში, ნიკა 
არაბიძის შოუში2. წამყვანი მისთვის დამახასიათებელი იუმორით 
მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკურ მოვლენებს განიხილავს. 
რა თქმა უნდა, პრობლემა არ არის, როდესაც გასართობი 
გადაცემიდან ხუმრობა ისმის, ეს ბუნებრივია, მაგრამ მთელი 
დღის განმავლობაში გადატვირთული პოლიტიკური ამბების 
შემდეგ მაყურებლისთვის იმავე პოლიტიკის გამტარებელი 
ხუმრობების მოსმენა მოსაბეზრებელი ხდება.

ტელეკომპანია „იმედის“ ღამის ეთერის მაყურებელს 
კვირაში ერთხელ ხვდება „ღამის შოუ გიორგი გაბუნიასთან 
ერთად“3, რომელიც პოლიტიკური იუმორის გაჟღერებით 
გამონაკლისი არაა. განსხვავება ზემოაღნიშნულ ტელევიზიებსა 
და ამ უკანასკნელს შორის მხოლოდ ისაა, რომ ერთი ნაწილი 
1 https://www.youtube.com/watch?v=hGVUk799fqQ
2 https://www.google.com/search?q=%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%
E1%83%90+%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%91%E1%83
%98%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%A8%E1%83%9D%
E1%83%A3&oq=%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90+%E1
%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%AB
%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%A3&aqs=c
hrome..69i57j0i22i30.1512j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
3 https://www.imedi.ge/ge/shows/45/gamis-shou-giorgi-gabuniastan-ertad
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იუმორითაც კი ოპოზიციის ინტერესების, მეორე კი - სამთავრობო 
ინტერესების გამტარებელია. კორონავირუსის გავრცელების 
პერიოდში განსაკუთრებით გახშირდა კულტურულ-გასართობი 
გადაცემების მნახველთა რაოდენობა. 

კითხვაზე: რატომ უჩნდებათ არტჟურნალისტებს 
თუ შოუმენებს გამუდმებით პოლიტიკური აქცენტების 
კეთების სურვილი, პასუხის გაცემა არც ისე რთულია: ეს 
ხან არაპროფესიონალიზმის, ხან - მანიპულირების, ხან - 
კონიუნქტურის, ხანაც - პირდაპირი თუ ირიბი ზეწოლის გამოა.

ზეწოლის, თხოვნისა თუ მოთხოვნის შემდეგ 
ჟურნალისტები ხშირად იძულებულები ხდებიან შეასრულონ 
ის კონკრეტული დავალებები, რომლებსაც ე.წ. “დამკვეთი“ 
სთავაზობს. საინტერესოა ისიც, რომ რესპონდენტებიც 
გარკვეულ ტელევიზიებში, კულტურის თემისა თუ გასართობ 
გადაცემებში, პოლიტიკური შეხედულებების მიხედვით მიდიან. 
მაგალითად ისევ ტელეკომპანია „იმედი“ გავიხსენოთ. ღამის 
შოუში, რომელიც გიორგი გაბუნიას მიყავს, 2018 წლის 21 
სექტემბრის გადაცემაში სტუმრად იყო სალომე ზურაბიშვილი1. 
მაყურებელიც, ჟურნალისტიც და ნებისმიერი ადამიანი არ 
იდავებს იმაზე, რომ გასართობ გადაცემაში, რომელიც 
ოპოზიციურად განწყობილ არხზე გადის (მაგალითად, „ვანოს 
შოუში“), სალომე ზურაბიშვილი არც პრეზიდენტობამდე და, 
მითუმეტეს მას შემდეგ, არ მივიდოდა.

საბოლოო ჯამში, ვფიქრობ, ტელევიზიის სარედაქციო 
პოლიტიკამ ასახვა კულტურულ პროდუქტზე არ უნდა პოვოს. 
ვინც არ უნდა იყოს პრეზიდენტი, პრემიერი თუ პარლამენტის 
თავმჯდომარე, ვინც არ უნდა იყოს ოპოზიციაში და ვინც არ 
უნდა მოირგოს სავარძელი მმართველ გუნდში, სპექტაკლის 
პრემიერა მაინც უნდა გაშუქდეს კულტურულ და არა 
პოლიტიკურ კონტექსტში; არ უნდა დაიბლოკოს მომღერალი 
მისი პოლიტიკური შეხედულების მიხედვით; არ უნდა გაშუქდეს 
კულტურული მოვლენა პოლიტიკური კონტექსტით და არ უნდა 
მოეხვიოს ეს ინფორმაცია მათ, ვინც თუნდაც საინფორმაციოს 
ბოლო ბლოკში მაინც ელის კულტურის სიახლეებს; კულტურის 
გადაცემებში სტუმარს არ უნდა არჩევდნენ  პოლიტიკური 
1 https://www.youtube.com/watch?v=A_G15WWwjZA
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შეხედულებების თანხვედრისა თუ კონკრეტული არხის 
სატელევიზიო სივრცის დღის წესრიგის მიმართულების 
მიხედვით.

გამოყენებული წყაროები:გამოყენებული წყაროები:

1. https://mtavari.tv/profile/80
2. https://www.youtube.com/watch?v=hfzrzCspcqU
3. https://www.youtube.com/watch?v=hGVUk799fqQ
4. https://www.google.com/search?q=%E1%83%9C%E1%83%98%E1

%83%99%E1%83%90+%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%
E1%83%91%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%A1
+%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%A3&oq=%E1%83%9C%E
1%83%98%E1%83%99%E1%83%90+%E1%83%90%E1%83%A0
%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%
98%E1%83%A1+%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%A3&aqs=c
hrome..69i57j0i22i30.1512j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

5. https://www.imedi.ge/ge/shows/45/gamis-shou-giorgi-gabuni-
astan-ertad

6. https://www.youtube.com/watch?v=A_G15WWwjZA
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მარიამ მუჯირიმარიამ მუჯირი,,
სახელოვნებო მეცნიერებების, მედიისა და მენეჯმენტის 

ფაკულტეტის  IV კურსის სტუდენტი
ხელმძღვანელი - გიორგი ჩართოლანიგიორგი ჩართოლანი,,

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი 

კულტურა და ჟურნალისტიკაკულტურა და ჟურნალისტიკა
    

კულტურული ცხოვრება საზოგადოების არსებობის 
გარდაუვალი ნაწილია. კულტურის სხვადასხვა მიმართულების 
განვითარება საზოგადოების განვითარების დონის 
მაჩვენებელია, ასახავს და წარმოაჩენს მის ინტერესებს, 
ინტელექტის ხარისხს, მოთხოვნილებებს, სწრაფვებს, მიზნებს 
და ა.შ. კულტურა განსაზღვრავს საზოგადოების პრიორიტეტებს.

კულტურის გაშუქებას ტელევიზიაში ჟურნალისტიკისთვის 
არც თუ ტიპური ბუნება აქვს, იგი ეხება საზოგადოების 
მგრძნობიარე წერტილებს, სულს, ემოციებს... ჟურნალისტიკაში 
ნებისმიერ დარგს თავისი სპეციფიკა აქვს, თუმცა არტნიუსი 
მათ შორისაც გამორჩეულია და მას ასეთად ის ამბავი აქცევს, 
რომლის ირგვლივაც კეთდება. არტნიუსი ნიუსის სახეობაა, 
რომელიც კულტურის თემატიკის შემცველი ამბის გაშუქებას 
ემსახურება. არტნიუსს ვერ გააკეთებ ჩვეულებრივი ნიუსის 
ფორმატში, ისევე, როგორც ვერ გააკეთებ პოლიტიკურ ნიუსს, 
ვთქვათ, სპორტული ნიუსის ფორმატში. ქართულ მედიას ბევრ 
სხვა პრობლემასთან ერთად, გაურკვეველი დამოკიდებულება 
აქვს არტჟურნალისტიკასთან მიმართებაში, რომელიც არ 
ესადაგება არტნიუსის ზოგად ჟურნალისტურ სტანდარტებს; 
თუმცა, ჯერ ვნახოთ, რა დროს უთმობს ქართული მედია 
კულტურას? არტნიუსს?

ქართული ტელევიზიები მაყურებლის რაოდენობას 
ნამდვილად არ უჩივის. მათ შორის გამოვყოფდი: „პირველ 
არხს,“ „რუსთავი 2“-ს, „იმედს,“ „მთავარ არხს.“

საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის კულტურის გაშუქება 
ნამდვილად არის პრიორიტეტული. იგი ეთერს უთმობს 
კულტურის თემატიკის არაერთ პროგრამას, ესენია: გადაცემა 
„დოსიე,“ რომელიც დოკუმენტურ ჟანრში გაცოცხლებული 
სხვადასხვა ეპოქის და ქვეყნის პოლიტიკური, კულტურული, 
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სოციალური ცხოვრების მნიშვნელოვან დეტალებს ასახავს; 
„ტელემუზეუმი,“ პატარა, დაახლოებით ხუთწუთიანი 
გამოშვებები, ამონარიდები წარმატებული და ქართველი 
საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანების ცხოვრებიდან; 
„იონას საქართველო,“ აკა მორჩილაძის ავტორობით. აკა 
მორჩილაძეს „პირველი არხის“ ეთერში ასევე მიჰყავს პროექტი 
„თბილისის კართან,“ რომლის ფორმატიც ითვალისწინებს 
„ბოლო ორი საუკუნის განმავლობაში თბილისის 
სახეცვლილებების, გარეგნული იერისა და შინაგანი სამყაროს 
ჩამოყალიბების, კულტურული და სულიერი გადასხვაფერების 
ისტორიის წარმოჩენას, თბილისის გამქრალი, ერთ დროს 
უმნიშვნელოვანესი, დღეს არსგამოცლილი ისტორიული 
ადგილების გახსენებას1“ და სხვ. 

„პირველი არხი“ რამდენიმე წლის წინ, კერძოდ, 2016 წელს, 
გვთავაზობდა საკმაოდ საინტერესო წამოწყებას „ტრანსმისიის“ 
სახით, რომლის ფორმატიც ორიგინალურ კულტურულ 
ექსპერიმენტებს გულისხმობდა და საშუალებას აძლევდა 
ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე არტისტებს მათი 
ხედვა ფართო საზოგადოებისთვის წარედგინათ.

„იმედის“ კულტურის მიმართულების პროგრამა მაყურებელს 
სთავაზობს რამდენიმე გადაცემას, ერთ-ერთი მათ შორის არის 
„ავტოგრაფი“2, ვიტყოდი, წმინდად საკონცერტო ფორმატში 
გაკეთებული პროექტი, რომლის ეთერშიც ჩვენთვის მღერიან 
ნუკრი კაპანაძე, მანანა მენაბდე, ლევან მასპინძელაშვილი და 
სხვები. თუმცა, პროგრამა არ მოიცავს მხოლოდ სიმღერას, აქ 
არის ცეკვაც, საუბრებიც და სხვა. 

გადაცემაში „საუკუნის ელფერი“ გვიყვებიან შობა-ახალი 
წლის ტრადიციებზე, ცხენის კულტზე საქართველოში, აჭარულ-
ლაზურ სახლებზე და სხვა ეროვნულ ტრადიციებზე.

„მთავარი არხი“ გვთავაზობს „შაბათის შუადღეს,“ იგივე 
„ლიტერატურულ სამკუთხედს“,  გადაცემის წამყვანები 
არიან: მწერლები - ნენე კვინიკაძე, ლაშა ბუღაძე და ტერესა 
მოსი. „ლიტერატურული სამკუთხედის“ ეთერში წამყვანები, 
ლოგიკურია, განიხილავენ წიგნებს, მათ ისტორიებს, 
პერსონაჟებს და ა.შ.
1 https://1tv.ge/show/tbilisis-kartan/
2 https://www.imedi.ge/ge/shows/68/avtograpi
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„რუსთავი 2“-ის პროგრამებს თუ გადავხედავთ, აღმოვაჩენთ, 
რომ კულტურის მიმართულების პროექტები, უბრალოდ, არ 
არსებობს. 

რაც შეეხება არტნიუსს, მისი ადგილი ქართული მაუწყებლების 
ეთერში საინფორმაციო გამოშვების ბოლო ბლოკებში, ან 
შუადღისა და დილის შოუებშია და გულისხმობს ზედაპირული 
ინფორმაციის გადმოცემას; მე ვიტყოდი, ტელევიზიები და 
მათი სამაუწყებლო პროგრამები ჩვენ უბრალოდ გვახსენებენ, 
რომ ქართულ კულტურაში არტისტები გვყავს. „მთავარ 
არხს,“ მაგალითად, აქვს ასეთი პროექტი - „კვირის შუადღე,“ 
რომელიც მარინა ბერიძეს, ირაკლი ნადარეიშვილს, სალომე 
დადუნაშვილსა და მაკა ჩიჩუას მიჰყავთ. გადაცემის ანონსში 
პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ ჩვენ აქ გავიგებთ ყველაფერს 
ხელოვნების შესახებ, გავეცნობით კულტურულ ცხოვრებაში 
მიმდინარე საინტერესო ფაქტებს. საერთოდ, ეს ფორმატი, 
რამდენიმე წამყვანით ეთერში, რომლებიც, თითქოს საუბრობენ 
ხელოვნებაზე, საკმაოდ კარგად აითვისა ქართულმა 
ტელევიზიამ. წამყვანების სიმრავლე, ერთმანეთის იმედით, 
ეთერში წინასწარი მომზადების პასუხისმგებლობას ამცირებს 
და ეს გამოშვებები მეგობრულ საუბრებს უფრო ემსგავსება, 
ვიდრე კვალიფიციურ შეფასებებს. იგივე „მთავარი არხის“ ვებ-
გვერდზე ახალი ამბების განყოფილებაში კულტურის ბლოკის 
არჩევისას საინტერესო ფაქტს წავაწყდი -  ბოლო არტნიუსი, 
რომელიც ოფიციალურ გვერდზე დაიდო, 9 ნოემბრითაა 
დათარიღებული: კინემატოგრაფისტები ლევან აკინს და 
ფილმს „და ჩვენ ვიცეკვეთ“ მხარდაჭერას უცხადებენ. 

აქვე მინდა ჩავრთო ტელეკომპანია “GDS,” რომელსაც 
აქვს პრეტენზია იყოს „მეტი ვიდრე ტელევიზია.“ წლების წინ ამ 
არხზე რამდენიმე საინტერესო პროექტი მართლაც წამოიწყეს, 
მაგალითად, „კიმონო,“ ან „URBAN STORIES”, უცხო სახეებითა 
და პროდუქტით, თუმცა მალევე შეაჩერეს ეს და სხვა პროექტები 
და დღემდე არხი მხოლოდ სერიალებსა და ფილმებზეა 
ორიენტირებული.

როგორც უკვე ვთქვით, არსებობს ჟურნალისტიკაში 
არტნიუსის კეთების სტანდარტი, თუმცა იგი ქართული 
მაუწყებლების მოცემულ რეალობას არ მიესადაგება. 
ერთგვაროვანი სიუჟეტები, ბანალური შეკითხვები, წამყვანის, 
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ჟურნალისტისა და რესპონდენტის მიერ გამეორებული 
თითქმის ერთიდაიგივე ტექსტი... ეს ის მცირე ჩამონათვალია, 
რომელიც დამახასიათებელი გახდა არტჟურნალისტიკაში 
მომუშავე ქართველი ჟურნალისტების ხელწერისთვის. აქ 
თითქმის ვერ იპოვით ობიექტურ შეფასებას, ანალიზს, ჯანსაღ 
კრიტიკას. კი, შეიძლება, გამომედაოთ იმაში, რომ ნიუსის 
ფორმატი არ გულისხმობს ამ ყველაფერს, თუმცა, კრეატივს 
რომ არ გამორიცხავს, ფაქტია; თანაც ეს ეხება არა მხოლოდ 
არტნიუსს, არამედ კულტურის თემატიკაზე აგებულ გადაცემათა 
უმეტესობას. 

ჩვენ, მომავალ ჟურნალისტებს, ამ პროფესიის არჩევისას 
პირველად რამდენიმე ისეთ საკითხთან ერთად, როგორიცაა 
მიუკერძოებლობა/ობიექტურობა, სიმართლის უზენაესობა, 
საზოგადოების ინფორმირებულობის უფლების გააზრება და 
საზოგადოებასა და ინფორმაციას შორის მედიატორობაზე 
პასუხისმგებლობის აღება, გვასწავლიან 6 შეკითხვისგან 
შემდგარ სქემას: ვინ? რა? სად? როდის? რატომ? როგორ? 
ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემით იწყობა ჟურნალისტური 
პროდუქტი. თუმცა, შემდეგ აღმოჩნდება, რომ არსებობს ამბის 
სპეციფიკა, მოსათხრობ ისტორიასთან დამოკიდებულება, 
სიტყვაზე პასუხისმგებლობის აღებამდე მისი ფლობის, 
მომზადების, სწავლის, გათავისების აუცილებლობა. ყველაზე 
თვალსაჩინოდ მოუმზადებელ ჟურნალისტს კულტურის 
საკითხების გაშუქება წარმოაჩენს, რადგან ეს არის სამყარო 
სავსე თავისი ტერმინოლოგიით, დრესკოდით, ხელოვანის 
ინდივიდუალური აღქმით; სფერო, რომელიც ფართო 
განათლებას და ერუდიციას მოითხოვს. ამასთან, ხარისხიანი 
პროდუქტის კეთებას დიდი შრომა სჭირდება. ქართულმა 
მაუწყებლებმა დრო კი დაუთმეს კულტურის თემებს, 
გამოყვეს ცალკე ბლოკები არტნიუსისთვის საინფორმაციო 
გამოშვებებში, შეიტანეს მათში თოქ-შოუს ელემენტები, იწვევენ 
სტუმრებს ეთერში... შეიძლება ეს ყველაფერი ჩაითვალოს 
კულტურის თემის გაცოცხლების მცდელობად, მაგრამ ფორმის 
და შინაარის შესაბამისობა იშვიათად თუა მიღწეული.

სტრასბურგში ქართული ფილმების კვირეულთან 
დაკავშირებით, „პირველმა არხმა“ 13 მაისს, ხოლო „იმედმა“ 
12-ში გვაუწყა. ამ ორი ნიუსის ტექსტს თუ შევადარებთ, 
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რამდენიმე წინადადებიან სხვაობას ვიპოვით მხოლოდ, 
დანარჩენი იდენტურია. 

18 აპრილს კინორეჟისორ რეზო ესაძის გარდაცვალების 
ამბავი, მგონი, ქართულ სატელევიზიო სივრცეში არსებულმა 
ყველა მაუწყებელმა გადმოსცა. მიუხედავად იმისა, რომ 
რეზო ესაძის ცხოვრება და შემოქმედება მრავალფეროვან 
გასაქანს იძლეოდა ნიუსის კრეატიულად ასაწყობად, ეს 
მაინც უფრო ნეკროლოგს ჰგავდა ეკრანზე, ვიდრე არტნიუსს. 
ტექსტის გამეორებას რომ გვერდი ავუაროთ, კადრებიც ლამის 
ერთნაირი იყო. 

საინტერესო ფაქტია, რომ გამეორება დამკვიდრებული 
სტანდარტია ქართულ მაუწყებლებში. სხვადასხვა მაუწყებელში, 
სხვადასხვა საინფორმაციო გამოშვებაში ხშირად იმეორებენ 
კადრებს, სინქრონებს, ტექსტებს მინიმალური სხვაობით, 
იყენებენენ სიუჟეტის აგების ერთგვაროვან, იდენტურ მექანიზმს.

  სტატისტი არის უსიტყვო როლების შემსრულებელი, 
მასობრივი სცენების მონაწილე მსახიობი. არტნიუსის 
ჟურნალისტები ხშირად ირგებენ სტატისტის როლს. 
მე მაინც მგონია, რომ ცოდნა, რომელსაც კულტურის 
ამბის გაშუქება მოითხოვს, პასუხისმგებლობაზე 
გადის და არამხოლოდ კონკრეტული ჟურნალისტის, 
იმ მედიისაც, რომლის დაკვეთითაც შუქდება.  
არტნიუსში რამდენიმე ფაქტორია, რის გამოც ვერ დამალავ 
საკითხის არცოდნას. მაგალითად, შემთხვევითი პიარი. ხშირად, 
მაშინ, როცა ჟურნალისტი არ არის მომზადებული კონკრეტულ 
ამბავზე სამუშაოდ, იქნება ეს გამოფენის გახსნა, სპექტაკლის 
პრემიერა, თუ სხვა რამ, არ გააჩნია დამოუკიდებელი 
მოსაზრება, არ უჩნდება საკვანძო კითხვები შემოქმედებაზე. 
სწორედ ეს განაპირობებს გამეორებასაც. ხოლო მაშინ, როცა 
მხატვრის ნათქვამს იმეორებ მისსავე ნახატზე, ობიექტურობის 
ზღვარსაც კარგავ, რადგან ავტორი საკუთარი შემოქმედების 
მიმართ ყოველთვის სუბიექტურია. 

ჩვენს მედიაში ფაქტის დრამატიზება, გაზვიადება 
დამკვიდრებული ნორმაა, რაც არტნიუსში, მაგალითად, 
გამოიხატება ხოლმე სიტყვებით - გენიალური, ადამიანი 
ლეგენდა და ა.შ. ამ დროს ჟურნალისტი კიდევ რამდენიმე 
მოცემულობას არღვევს და, შეიძლება ითქვას, თავს ახვევს 
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საზოგადოებას მის სუბიექტურ დამოკიდებულებას. ამას, 
მაგალითად, სისტემატურად აკეთებს მარინა ბერიძე „კვირის 
შუადღეში“ სტუმრის წარდგენისას, დათო ევგენიძე - საავტორო 
გადაცემაში „მუსიკის 12 მოციქული,“ „ავტოგრაფის“ ეთერში 
ნიკა წულუკიძე და სხვები.

არტნიუსის სპეციფიკაში არის კიდევ ერთი საინტერესო 
დეტალი - დრესკოდი. ადამიანის სამოსი თვითგამოხატვის 
ერთ-ერთი საშუალებაა. მაგალითად, ეროვნულ ტანისამოსს 
აქვს თავისი ფუნქცია და ხასიათი, მისი კონკრეტული 
დანიშნულება და ტრადიციული ღირებულება.  ოპერის 
თეატრში ვალდებული ხარ დაემორჩილო ქცევის აკადემიურ 
ნორმას. თუ ჟურნალისტი აშუქებს „აბესალომ და ეთერის“ 
პრემიერას, იგი თავადაც უნდა გამოიყურებოდეს აკადემიურად. 
ამას, პირველ რიგში,  მაყურებლისთვის აქვს მნიშვნელობა,იგი 
მთხრობელს ამბის მონაწილედ უნდა მიიჩნევდეს. 

რაც შეეხება მხატვრული ნაწარმოებების თუ რაიმე 
კულტურული მოვლენის კვალიფიციურ კრიტიკასა და 
ანალიზს, მსგავს ცნებებს ჩვენს  ტელეგადაცემებში ვერ 
ვხვდებით. სამაგიეროდ, კრიტიკისა და ანალიზის მაგივრობას 
ითავსებს ე.წ. „პოზიტივი“ სიუჟეტები, იმ სიუჟეტებსა თუ 
გადაცემებშიც, სადაც საკითხი პრობლემურია, ეს პრობლემა 
არაა გამოკვეთილი, არაა მსჯელობა მის ასპექტებზე. შეიძლება 
ეს ავხსნათ კონკრეტული არხის პოლიტიკით და მოვიაზროთ 
მასში ცენზურა ან თვითცენზურა. ცენზურამ საქართველოში 
საბჭოური წყობიდან დღემდე საინტერესო ტრანსფორმაცია 
განიცადა. ადრე საზოგადოებამ იცოდა საიდან მოდიოდა 
ცენზურა, დღეს მისი პოვნა „ცენზურის ანონიმურ ველში“ 
საკმაოდ რთულია. 

შეიძლება ამ ვითარების ახსნა იმით, რომ ტელეარხები 
პრიორიტეტად ისახავენ რეიტინგულობას და თუ რომელიმე 
გადაცემა რეიტინგულია, ამას „საზოგადოების დაკვეთად“ 
მიიჩნევენ. თუ ეს არ არის მთავარი კრიტერიუმი, მაშინ რატომ 
უთმობს „იმედის“ ტელევიზია წლების განმავლობაში ეთერს 
„გია ჯაჯანიძის შოუს“ ჯადოებზე, ე.წ. ფანოღზე და რატომ ვერ 
გამონახა დრო რომელიმე გადაცემაში, რომ განიხილონ, 
ვთქვათ, ქართული თეატრის მდგომარეობა? 

იშვიათად, მაგრამ თუ კულტურული მემკვიდრეობის 
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ან კულტურის სხვა პრობლემები კრიტიკულად გაჟღერდა 
ტელეეთერში, ამას მაშინვე მოჰყვება მძაფრი რეაქცია.  
მაგალითად, 2017 წელს სალომე ასათიანმა საავტორო 
გადაცემაში „ინტერview” („პირველი არხი“) სტუმრად მიიწვია 
ბიძინა ივანიშვილი. ჟურნალისტმა „გაბედა“ და ყოფილ 
პრემიერს საყდრისის მაღაროს აფეთქების შესახებ დაუსვა 
შეკითხვა. ამას მოჰყვა ნათელი ბრაზი რესპონდენტისგან, 
რაც კამათში გადაიზარდა იმიტომ, რომ სალომე ასათიანი 
აკრიტიკებდა მაღაროს აფეთქების ფაქტს. ამ გადაცემამ 
საკმაოდ უცნაური რეაქციები გამოიწვია მაყურებელში. ნაწილი 
შეშფოთებული სწორედ იმის გამო იყო, რომ ჟურნალისტმა 
ასეთი „თავხედობა“ გამოიჩინა. თუმცა, ამ ამბავში კარგი ის იყო 
რომ საზოგადოებაში ემოცია დაბადა. 

არტჟურნალისტიკას იმდენად კარგად აქვს შეთავსებული 
ერთჯერადი გამრთობის ფუნქცია, რომ საზოგადოება თითქოს 
მისგან მეტს აღარც ელის. რატომ არ სვამენ ჟურნალისტები 
მთავარ შეკითხვებს? რატომ გვიჩვენებენ მხოლოდ პოზიტიურ 
ასპექტებს? რატომ მხოლოდ ანონსი, ნეკროლოგი, ან დაბადების 
დღის შეხსენება? ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა რთულია, მაგრამ 
იმის თქმა კი თამამად შეიძლება, რომ ჩვენს ქვეყანაში კულტურა 
მედიისთვის უბრალოდ არ არის პრიორიტეტული. პრობლემა 
ყოველთვის მისი აღიარებით იწყება. თუ მედია აღიარებს, რომ 
ვალდებულია საზოგადოების წინაშე (რადგან სწორედ მას 
უჭირავს ხელში ლამპარი, რომელიც სიმართლეს ანათებს), 
თვალი აუხილოს და დაანახოს რა ხდება საქართველოში 
კულტურის მიმართულებით, გაშუქების დანარჩენი მექანიზმი, 
ხარვეზები, პროფესიონალიზმი დროის საკითხია. ჯერ 
თავისთავად კულტურის თემა უნდა გახდეს აქტუალური, 
ყურებადი, განხილვადი, რომ იცოდეს საზოგადოებამ რა 
მოსწონს და რა არ მოსწონს, რა არის მისთვის მისაღები და 
რა არ არის, ვის ენდობა და ვის არ ენდობა და, რაც მთავარია, 
ამ ტიპის პროექტების საზომი არ უნდა იყოს რეიტინგი, რაც 
ხშირად იაფ პოპულარობასთან იგივდება. 
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