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შესავალი 
ცნება პროპაგანდის (ლათ. propaganda, გავრცელების 

ქვემდებარე) ყველაზე მოკლე განსაზღვრება შემდეგნაირად შეიძლება 
ჩამოყალიბდეს - რაიმე იდეების გავრცელება მომხრეების გაჩენის 
მიზნით. სიტყვა წარმოდგება  1622 წელს შექმნილი კათოლიკური ორ-
განიზაციის სახელწოდებიდან Congregatio de propaganda fide 
(„რწმენის გამავრცელებელი კონგრეგაცია“). თუმცა პროპაგანდა, 
როგორც მოვლენა არსებობდა თავად ტერმინის წარმოშობამდე დიდი 
ხნით ადრე. პროპაგანდა პოლიტიკური კომუნიკაციის უძველესი 
ფორმაა, რომელიც ჩვენს დროშიც ინარჩუნებს ძალას. პროპაგანდა სა-
ზოგადოებასთან ურთიერთობის ისეთი ფორმაა, რომელიც მიზნად 

ისახავს მასზე გავლენის მოხდენას. 
პროპაგანდის ჩვენამდე მოღწეულ ერთ-ერთ უძველეს ნიმუშად 

მიიჩნევა ჰამურაბის კანონთა კოდექსის პრეამბულა. მასში ნათქვამია, 
რომ ეს კანონები შეიქმნა ქვეყანაში სამართლიანობის დასამყარებლად 
და სუსტების დასაცავად ძლიერთა წინააღმდეგ. თავად კანონების 
შინაარსი კი ძირითადად მიმართულია სწორედ მდიდარი ფენების 
ინტერესების დაცვისაკენ. 

პროპაგანდა მიზნად ისახავს შექმნას და განამტკიცოს ისეთი 
საზოგადოებრივი აზრი, რომელიც ხელსაყრელი იქნება პროპაგ-
ანდისტისათვის და ხელს შეუწყობს მისი პოლიტიკის განხორ-
ციელებას. პროპაგანდის  პროცესი გულისხმობს: 

1) „კომუნიკატორს“ - სხვათა განწყობის, აზრის, ქცევის 
შეცვლის განზრახვით; 

2) სიმბოლოებს - დაწერილს, თქმულს ან ქცევითს - რომელთაც 
კომუნიკატორი იყენებს; 

3) კომუნიკაციის საშუალებას; 
4) აუდიტორიას ანუ სამიზნეს.  
პროპაგანდა ძალიან იშვიათადაა სრული სიმართლე, მაგრამ 

მთლიანად ტყუილიც არ შეიძლება იყოს. მას მაქსიმალურად 
დამაჯერებელი სახე უნდა ქონდეს, პროპაგანდა განწირულია 
წარუმატებლობისათვის, თუკი გარეგნულად ჩანს, რომ „პრო-
პაგანდაა“. 
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როგორც წესი, პროპაგანდას აქვს განმეორებადი ხასიათი და 
ვრცელდება მედიასაშუალების გამოყენებით. პროპაგანდა ხშირად 

ახდენს ფაქტების შერჩევით წარმოდგენას, რაც განაპირობებს ინ-
ფორმაციის უფრო ემოციურ, ვიდრე რაციონალურ ხასიათს. პრო-
პაგანდის მიზანია სამიზნე აუდიტორიის დამოკიდებულების შეც-
ვლა კონკრეტული საკითხის მიმართ, რაც სამომავლოდ პოლიტი-
კურ დღის წესრიგზეც აისახება. პროპაგანდა შესაძლოა განხილულ 

იქნას, როგორც პოლიტიკური ომის ფორმა.  
პროპაგანდა ორიენტირებულია ემოციაზე და არა ინტელექ-

ტზე. იგი მოიცავს რეკლამისა და საზოგადოებასთან ურთიერთო-
ბის ელემენტებს. მე-20 საუკუნეში ტერმინმა „პროპაგანდამ“ დასავ-
ლეთის ქვეყნებში უარყოფითი მნიშვნელობა შეიძინა. ჯერ კიდევ 
1928 წელს ჰაროლდ ლასველი აღნიშნავდა, რომ პროპაგანდა იქცა 
სიძულვილისა და ზიზღის ეპითეტად და პროპაგანდისტები ცდი-
ლობენ გამოიყენონ ისეთი დამცავი სახელები, როგორიცაა ,,საზო-
გადოებასთან ურთიერთობა”, ,,მრჩეველი საზოგადოებასთან ურ-
თიერთობის საკითხებში”.  

პროპაგანდას ბევრი აქვს საერთო იმ საზოგადოებრივი ინ-
ფორმაციის გავრცელების კამპანიასთან, რომელსაც ატარებს მთავ-
რობა და მიზნად ისახავს გარკვეული სახის მოქმედების წახალი-
სებას ან შესუსტებას (ღვედის შეკვრა, მოწევის აკრძალვა). პროპა-
განდა უფრო მეტად პოლიტიკურ ხასიათს ატარებს. პროპაგანდის-
ტული ღონისძიება შესაძლოა გატარდეს სხვადასხვა საშუალებით: 

ბუკლეტები, პლაკატები, რადიო და ტელევიზია და სხვა. 
 
    შერილ როსის ეპისტემიკური დამსახურების მოდელი  

პროპაგანდის ვიწრო, არასწორი განსაზღვრების საპასუხოდ. 

შერილ როსი ამტკიცებდა, რომ უნდა განიხილებოდეს კომუნიკა-
ციის სამმაგი მოდელი: გამგზავნი – გზავნილი – მიმღები; პროპა-
განდის კუთხით ეს შესაძლოა ამგვარად იქნას გაგებული: ის, ვინც 
გამიზნულად ახდენს დარწმუნებას (გამგზავნი), ვისი დარწმუნე-
ბაც ხდება (მიმღები) და რის შესახებაც ხდება დარწმუნება (გზავ-
ნილი). არსებობს ოთხი პირობა, როდესაც გზავნილი შეიძლება 
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პროპაგანდისტულად ჩაითვალოს: 
- დარწმუნება უნდა ხდებოდეს მიზანმიმართულად; 

- პროპაგანდისტული გზავნილი იგზავნება სოციოპოლიტიკ-
ური ინსტიტუტის, ორგანიზაციის სახელით ან მიზეზით;  

- პროპაგანდისტული გზავნილის მიმღებია სოციალურად 

მნიშვნელოვანი ადამიანების ჯგუფი; 
- პროპაგანდისტულმა გზავნილმა დისკუსიაში უნდა გამოიწ-

ვიოს სხვათა შეხედულებები; 
როსის აზრით, მცდარია მოსაზრება იმის შესახებ, რომ პრო-

პაგანდა არის გამიზნული დასაბნევად, უბრალოდ ტყუილია ან 
პირობითად სიცრუეა, რადგან პროპაგანდისტს ხშირად სჯერა იმ-
ის რის პროპაგანდასაც თავად ეწევა.  
 

პროპაგანდის მეთოდები 
აუდიტორიის დასარწმუნებლად პროპაგანდისტებმა შეიძლება 

განსხვავებული მეთოდები გამოიყენონ, თუმცა ისინი ერთი საერთო 
ნიშნით ხასიათდებიან - აუდიტორიის ღირებულებების და 
რწმენისკენ არის მიმართული. მათ განეკუთვნება: 

1. დადებითი განწყობის შემქმნელი განზოგადებები (პროდუქ-
ტის, კანდიდატის ან პოლიტიკური პროგრამის მიწოდების ფორმა 
დადებითი ემოციების გამომწვევი სიმბოლოების გამოყენებით); 

2. “იარლიყების მიწებება” (პროპაგანდისტი უარყოფითი ემო-
ციის შემქმნელი სახელის შერქმევით ნეგატიურ დატვირთვას ანიჭებს 
მოვლენას, რომლის წინააღმდეგაც ის გამოდის); 

3. „გადაადგილება” (სხვადასხვა დადებითი ასოციაციების მოხ-
მობით საერთო კეთილგანწყობილების ატმოსფეროს შექმნა); 

4. „დადასტურება” (გამოჩენილ და ცნობილ ადამიანთა გამო-
ნათქვამების ციტირება რაიმეს მხარდასაჭერად, ან საწინააღმდეგოდ); 

5. „უბრალო ადამიანები” (პროპაგანდისტული იდეების, ან 
პროდუქტის იდენტიფიცირება “უბრალო ადამიანების” საჭიროებებ-
თან); 
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6. „ბანქოს ჩაწყობა” (არგუმენტი, რომელშიც ფაქტები იმგვარა-
დაა დალაგებული, რომ რჩება ერთადერთი “ლოგიკური” დასკვნის 
გაკეთების შესაძლებლობა); 

7. „არ დაგვაგვიანდეს” (რომელიმე მოსაზრების ან პროდუქტის 
მხარდაჭერის მეთოდი, როდესაც პროპაგანდისტი აუდიტორიას 
უქმნის შთაბეჭდილებას, რომ ყველა დანარჩენი უკვე ასე ფიქრობს და 
ამიტომ, საჭიროა დროული გაერთიანება უმრავლესობასთან). 

 

პროპაგანდის ეფექტურობა 
პროპაგანდისთვის აუცილებელია არსებობდეს: იდეა, სამიზნე 

აუდიტორია და საშუალებები, რომლითაც ეს იდეა სამიზნე 
აუდიტორიამდე იქნება მიტანილი. 

პროპაგანდის ეფექტურობა განისაზღვრება ფაქტობრივად 
მიზიდული მომხრეების რაოდენობის შეფარდებით დაგეგმილთან. 
შეიძლება გამოიყოს ეფექტური პროპაგანდის შინაარსის სამი 
ძირითადი კრიტერიუმი: 

1. ცენტრალური თეზისის არსებობა; 
2. სამიზნე აუდიტორიისთვის მისი გაგების სიადვილე; 
3. კრიტიკის სირთულე (თეზისების კარგი დასაბუთება, მათი 

სიმწყობრე, ან თუნდაც ამგვარად ჩანს). 
ამრიგად, ხდება გარკვეული იდეის დამკვიდრება, რომე 

პროპაგანდის კლასიფიკაცია 
   პროპაგანდის კლასიფიცირება ხდება გზავნილის წყაროსა და 
ხასიათის მიხედვით. 

§ ,,თეთრი პროპაგანდა” – მომდინარეობს ღია და ცნობილი 
წყაროდან და ხასიათდება დარწმუნების მსუბუქი მეთოდე-
ბით, როგორიცაა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტან-
დარტული მეთოდები და არგუმენტაციის ცალმხრივად 

წარდგენა. 
§ ,,შავი პროპაგანდა” – ხდება პროპაგანდის ერთი წყაროს 

იდენტიფიცირება, თუმცა იგი სხვა წყაროდან მომდინარე-
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ობს. ამგვარი ტიპის პროპაგანდა ყველაზე ხშირად პროპა-
განდის რეალური წყაროს შესანიღბავად გამოიყენება და 
მომდინარეობს სახელმწიფოს მტრისგან ან უარყოფითი სა-
ზოგადოებრივი იმიჯის მქონე ორგანიზაციიდან. 

§ ,,ნაცრისფერი პროპაგანდა” – ვერ ხდება პროპაგანდის წყა-
როს დადგენა. მისი მიზანია კვალის არევა და მცდარი 
ვერსიის გავრცელება.  

 

ჰერმანისა და ხომსკის პროპაგანდისტული მოდელი     
ედვარდ ჰერმანისა და ნოამ ხომსკის მიერ შემუშავებული 

პროპაგანდისტული მოდელი კერძო მედიას განიხილავს, როგორც 
ბიზნესს, სადაც იყიდება პოლიტიკური პროდუქტი (უფრო მეტად 

ახალი ამბები) მკითხველსა და აუდიტორიაზე, რომელიც მომზა-
დებულია ბიზნესის მწარმოებლების (რეკლამის სპეციალისტების) 
მიერ და გულისხმობს სამთავრობო პროპაგანდას.  

თეორია ეფუძნება ხუთ კლასად დაყოფილ ,,ფილტრს”, რო-
მელიც განსაზღვრავს მასმედიაში წარმოდგენილ ახალ ამბებს: მე-
დიასაშუალების მფლობელი, მედიასაშუალების დამფინანსებელი, 
ახალი ამბების წყარო, ინფორმაციის დონეები და ანტიკომუნის-
ტური იდეოლოგია.  

ჩამოთვლილთაგან პირველი სამი (მფლობელი, დაფინანსება 
და წყარო) თეორიის ავტორების მიერ ყველაზე მნიშვნელოვან 
,,ფილტრებად” განიხილება.  

მიუხედავად იმისა, რომ ამ თეორიას ამერიკის მედიის მახა-
სიათებლები დაედო საფუძვლად ჰერმანისა და ხომსკის აზრით 

ეს თეორია ყველა იმ ქვეყანას მიესადაგებოდა, რომელიც იზიარ-
ებდა მედიის ეკონომიკის მსგავს სტრუქტურას და ორგანიზების 
პრინციპებს. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ხომსკიმ აღნიშნა, 
რომ ტერორიზმი და ისლამი იქნებოდა ახალი ,,ფილტრი”, რომე-
ლიც ჩაანაცვლებდა კომუნიზმს.  
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დარენ ჯ. ლილეკერი. პროპაგანდა 
პროპაგანდა - ესაა კომუნიკაცია, რომელიც შეიმუშავა ერთმა 

სოციალურმა ჯგუფმა იმ მიზნით, რომ გავლენა მოახდინოს სხვების 
თვალსაზრისზე, განწყობასა და ქცევაზე. პროპაგანდაში ხშირად იყენ-
ებენ სიმბოლიზმსა და რიტორიკას, ის მიმართულია ჩვენი აღქმის ემ-
ოციური და ირაციონალური ასპექტებისადმი. 

 

წარმოშობა და ურთიერთკავშირი სხვა კონცეპტებთან 
სავარაუდოდ, პროპაგანდა -  პოლიტიკური კომუნიკაციის უძ-

ველესი ფორმაა, რომელიც ჩვენს დრომდე შენარჩუნდა. პროპაგანდას 
უფრო ხშირად იყენებენ, ვიდრე ამას აღიარებს მრავალი მეცნიერი და 
პოლიტიკური მოღვაწე. თავად ტერმინი „პროპაგანდა“ წარმოდგება 
ლათინური სიტყვიდან, რომელიც აღნიშნავდა 1622 წელს რომის კა-
თოლიკური ეკლესიის მიერ დაარსებულ ორგანიზაციას პროტესტან-
ტიზმის გავრცელების წინააღმდეგ საბრძოლველად. ეს ორგანიზაცია 
თესავდა შიშს, რომ პროტესტანტები ჯოჯოხეთის ცეცხლში დაიწვე-
ბოდნენ კათოლიკობის უარყოფის გამო.  

ჩვენ შეგვიძლია საკმაოდ მკაფიო პარალელის გავლება ამ მოქმე-
დებასა და იმ ენას შორის, რომელსაც იყენებდა პრეზიდენტი ჯორჯ 
ბუში და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტონი ბლერი, როდე-
საც აყენებდნენ არგუმენტებს „ტერორის წინააღმდეგ ომის დაწყების“ 
სასარგებლოდ. თუმცა, პროპაგანდა არ მდგომარეობს მხოლოდ კე-
თილსა და ბოროტს შორის ბრძოლის პროვოცირებაში, რომელიც ში-
შის ატმოსფეროში მიმდინარეობს. მიუხედავად იმისა, რომ პროპაგან-
და ხშირად ტოტალიტარული რეჟიმის ასოციაციას იწვევს, 21-ე საუკ-
უნეში,  პროპაგანდა, დიდი ალბათობით,  უმეტესწილად საფუძვლად 
დაედო „სამთავრობო ინფორმაციას“. 

იმის გამო, რომ კათოლიკური ეკლესია, სტალინის, ჰიტლერის, 
პოლ პოტის რეჟიმები და სხვა დიქტატორები პროპაგანდას იყენებ-
დნენ სოციალური კონტროლის ფორმის სახით, დღეს ის ნეგატიურ 
ასოციაციებს იწვევს. თუმცა დღეს პროპაგანდა ნაწილია პოლიტიკუ-
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რი რეკლამის, კამპანიის პერმანენტული ჩატარების და პიარ-სახელ-
მწიფოსი. პროპაგანდის არსებობის დადასტურებაა პიარის და ახალი 
ამბების მართვის გამოყენება. რადგანაც პროპაგანდა ასუსტებს პლუ-
რალისტურ დემოკრატიას, მისი გამოყენება განამტკიცებს საზოგადო-
ებრივი სფეროს გაბატონებულ მოდელს, ხელს უწყობს ცინიზმის დო-
ნის ზრდას და ხალხის ჩამოცილებას პოლიტიკურ პროცესში მონაწი-
ლეობისაგან. 

ძირითადი მახასიათებლები 
ბევრ ჩვენგანს არ მოსწონს ტერმინ „პროპაგანდის“ გამოყენება 

პოლიტიკური კომუნიკაციის მახასიათებლის სახით, ამიტომ ყოველ-
თვის არ გვაქვს გაცნობიერებული თუ ჩვენ და პლურალისტური დე-
მოკრატიის პირობებში მცხოვრებ სხვა ადამიანებს რამდენად ხშირად 
უხდებათ პროპაგანდისტულ ცნობებთან შეხვედრა. იმის გამო, რომ 
პოლიტიკური კომუნიკაციის უკლებლივ ყველა შემქმნელი მონაწი-
ლეობს ახალი ამბების მართვის პროცესში და შეიმუშავებს სტრატეგი-
ებს დღის ახალი ამბების პოლიტიკის ფორმირებისათვის, სავსებით 
ცხადია, რომ მასმედიაში გასაშუქებლად მათ თავიანთ სიუჟეტებში 
შეაქვთ პიარის ელემენტები. და თუკი ამ პიარის ელემენტები გადაიც-
ემა მთლიანად, რაც დამოკიდებულია მასმედიის ამა თუ იმ საშუალ-
ებაში რედაქტორის კონტროლის დონეზე, ჩვენ აღმოვჩნდებით პრო-
პაგანდისტის ნების სრული კონტროლის ქვეშ.  

მაგრამ ეს იქნებოდა პროპაგანდის ძალზედ გამარტივებული 
განსაზღვრება: ჩვენ არ შეგვიძლია პროპაგანდაში დავადანაშაულოთ 
კომუნიკაციის ყველა სახე, რომელიც დარწმუნების ელემენტებს მო-
იცავს. ნამდვილ პროპაგანდას საფუძვლად უდევს სამი ძირითადი 
ელემენტი: რიტორიკა, მითი და სიმბოლიზმი. პროპაგანდის შემქმნე-
ლები ესწრაფვიან გამოიყენონ სამივე ეს ელემენტი, რათა ზემოქმედე-
ბა მოახდინონ ჩვენს ძირითად ემოციურ იმპულსებზე. ბრიტანეთის 
იმპერიის ან გერმანიის რაიხის მითებსა და სიმბოლიზმს ხშირად იყ-
ენებენ ულტრამემარჯვენე ნაციონალისტური დაჯგუფებები. ანალოგ-
იურად, სიღარიბის წინააღმდეგ მებრძოლი და გარემოს დამცავი ორ-
განიზაციების მიერ შემუშავებულ კამპანიებს საფუძვლად უდევს 
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სიკვდილისა და ნგრევის რიტორიკა, ფაქტების დამახინჯება და ბუნე-
ბის სიმბოლური გამოხატულება. 

ჩვენ ხშირად ვგმობთ ინფორმაციას, რომელიც არ მოგვწონს, მა-
გალითად რასისტული, შოვინისტური ან ტერორისტული ჯგუფების 
მიერ გავრცელებულს, მაგრამ ამავე დროს საშუალებას ვაძლევთ ჩვენს 
ცნობიერებაში შეაღწიოს იმ ცნობებმა, რომელთაც ვეთანხმებით. 

ამიტომ სანამ კომუნიკაციას (მაგალითად, პოლიტიკური პარ-
ტიების პრეს-რელიზებს) ვუწოდებთ პროპაგანდისტულს, ჩვენ ზუს-
ტად უნდა განვსაზღვროთ, არის თუ არა მასში რიტორიკის, სიმბო-
ლიზმის და მითის ელემენტები. 

ზოგიერთი შეიძლება ამტკიცებდეს, რომ პირდაპირი კომუნიკა-
ციის ყველა სახე შემუშავებულია ერთი მიზნით - აუდიტორიაზე ზე-
გავლენის მოსახდენად. ასეთი კომუნიკაციის დახმარებით იქმნება გა-
მოგონილი რეალობა, რომელიც, როგორც ივარაუდება, უნდა დაიჯ-
ეროს აუდიტორიამ და მისი შედეგი გახდება გარკვეული მოქმედება, 
მაგალითად, პარტიისთვის ხმის მიცემა, მსხვერპლის გაღება რაიმ-
ესათვის, ან აქტივისტების რიგებთან შეერთება.  

პროპაგანდა უნდა იქმნებოდეს გარკვეული წესების გათვალის-
წინებით, სახელდობრ: 
• პროპაგანდის მიზანი ისაა, რომ შეტყობინების ტექსტმა და იმან, 

რაც მის უკან იმალება, მიიზიდოს მკითხველის ყურადღება, გამო-
იწვიოს მასში შინაგანი კონფლიქტი ან განამტკიცოს წინასწარაკ-
ვიატებული დამოკიდებულება, რასაც ხშირად არც ვაღიარებთ 
ხოლმე. კერძოდ, ასეთი წინასწარაკვიატებული დამოკიდებულება 
შეიძლება რასიზმი იყოს. 

• პროპაგანდაში აქცენტი გაკეთებულია იმ ცვლილებებზე, რაც შე-
იძლება შესაძლებელი გახდეს მკითხველის მოქმედების წყალო-
ბით. ამასთან წარსულის ნეგატიურ მოვლენებს ადარებენ ნათელ 
მომავალს, რომელიც დადგება მკითხველის მოქმედების შედე-
გად. 

• პროპაგანდის დახმარებით ყალიბდება შთაბეჭდილება, რომ მასში 
მოწოდებული ინფორმაცია - ობიექტური სიმართლეა, რომლის 
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უკანაც არავინ დგას, რომელიც საზოგადოებიდან მომდინარეობს  
და მიზნად არ ისახავს აუდიტორიაზე ზეგავლენას. 

• პროპაგანდაში აუდიტორია განიხილება როგორც პასიური ობიექ-
ტი, მასში მინიშნებაც კი არ არის, რომ აუდიტორიამ შეიძლება გა-
მოიყენოს დიფერენცირებული დეკოდირება, რათა ჩამოიცილოს 
შეტყობინების გარკვეული ელემენტები და ამით დაკარგოს რაიმე 
მოქმედების მოტივი. 

• პროპაგანდაში დაუფარავად და აშკარად გამოიყენება ვიზუალუ-
რი, რიტორიკული და სიმბოლური საშუალებები, მაგრამ ისინი 
გასაგები უნდა იყოს საზოგადოებისათვის და უნდა არსებობდეს 
მათი ისეთი დეკოდირების უბრალო და უნივერსალური ხერხი, 
როგორც ეს სჭირდება თავად პროპაგანდის შემქმნელს. 

 

მეცნიერული და პრაქტიკული დებატები 
მრავალი მეცნიერი აღნიშნავს პროპაგანდის როლს პოლიტიკუ-

რი მოღვაწეების კომუნიკაციაში. ამასთან განსაკუთრებულ აქცენტს 
აკეთებენ  საფრთხეზე, რასაც პროპაგანდა ქმნის პლურალისტური 
დემოკრატიისათვის, მასმედიის თავისუფლებისა და სამოქალაქო 
კულტურის სტაბილურობისათვის. ამ საფრთხეების ხსენება კიდევ 
ერთხელ ადასტურებს ადრე გამოთქმულ მოსაზრებას პასიური, არაკ-
რიტიკული აუდიტორიის შესახებ, რომელიც ბრმად ღებულობს იმას, 
რასაც აცნობებენ. 

მაგრამ, მეორე მხრივ, ჩვენ გვეუბნებიან, რომ პოსტმოდერნის 
ეპოქის აუდიტორია სულაც არ არის პასიური; რომ აუდიტორიის წევ-
რები უბრალოდ ღებულობენ და ეთანხმებიან მხოლოდ იმას, რის და-
ჯერებისთვის ისინი არიან განწყობილი ან თვლიან მნიშვნელოვნად. 
ამიტომ ისინი უარყოფენ რეკლამისა და მარკეტინგის დიდ ნაწილს 
და მასთან ერთად პოლიტიკურ პროპაგანდასაც. 

აუდიტორია ასევე სხვადასხვანაირად ახდენს ცნობის დეკოდი-
რებას. მაშინ როდესაც რიტორიკამ სახელმწიფოსა და ერის შესახებ 
შეიძლება გავლენა მოახდინოს ნაციონალისტური ან რასისტული 
წარმოდგენების მქონე ადამიანებზე, სხვები მსგავსმა მოწოდებებმა 
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შეიძლება შეაშინოს. კომუნიკაციაში მითების გამოყენება, მაგალითად 
საზოგადოების და მსოფლიოს მომავლის შესახებ, შეიძლება წარმატე-
ბული იყოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი ასეთი მითებისა სჯე-
რათ. 

აუდიტორიის ზოგიერთი წევრისთვის მისაწვდომია ალტერნა-
ტიული მოსაზრებები, იდეები და გავლენის წყაროები, ამიტომ მათ 
ადვილად შეიძლება უარყონ სიმბოლური კომუნიკაცია. 

პოლიტიკური კომუნიკაციის შემქმნელები იყენებენ რეკლამისა 
და მარკეტინგის დახვეწილ საშუალებებს საზოგადოების საკვანძო 
სეგმენტებზე გავლენის მოსახდენად. ისევე როგორც კომუნიკაციის 
დროს მარკეტინგული საშუალებების გამოყენებისას, პროპაგანდის-
ტული მოწოდებების დიდ ნაწილსაც ადამიანები უარყოფენ როგორც 
ცარიელ რიტორიკას. ეს შეიძლება შევადაროთ იმას, როდესაც  ადამი-
ანს არა აქვს დამაჯერებელი არგუმენტები და უარყოფს იდეას, რომ 
გარკვეული ბრენდი საუკეთესოა. ამიტომ პროპაგანდისტული კომუ-
ნიკაციის შემქმნელ ადამიანს არ შუძლია თავისი აუდიტორიის ყველა 
წევრის დარწმუნება. 

ღია რჩება კითხვა, მოქმედებს კი პროპაგანდა ვინმეზე, გარდა 
იმ ადამიანებისა, რომლებიც განწყობილი არიან დაიჯერონ  
შეტყობინება ნებისმიერ შემთხვევაში და ნებისმიერ გარემოებებში. 

 
ნაშრომიდან: დარენ ჯ.ლილეკერი. პოლიტიკური კომუნიკაცია. 

საკვანძო კონცეპტები. ლონდონი, 2006 
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ჟან-მარი დენკენი. პოლიტიკური პროპაგანდა 
 

შესავალი - პროპაგანდა და პოლიტიკური 
წარმოდგენები 

თუკი იდეოლოგია პოლიტიკური წარმოდგენების არსებობის 
ერთ-ერთი ფორმაა, პოლიტიკური პროპაგანდა მისი გავრცელების 
ძირითადი საშუალებაა. რა თქმა უნდა პროპაგანდა არ არის პო-
ლიტიკური წარმოდგენების განმსაზღვრელი ერთადერთი ელემენ-
ტი: როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მას სხვა უფრო მნიშვნელოვანი 
წყაროები გააჩნია. ამავე დროს, პროპაგანდა ნებაყოფლობითი მოქ-
მედების ერთადერთი საშუალებაა, რომელსაც მნიშვნელოვნად და 
მოკლე ვადაში ინდივიდთა პოლიტიკური აზრის გარდაქმნა შეუძ-
ლია. აღნიშნული პოლიტიკურ პროპაგანდას განსაკუთრებულ 

სტრატეგიულ მნიშვნელობას ანიჭებს, რაც პოლიტიკური თამაშის 
მოქმედ პირებს არაპროპორციულად მიაჩნიათ: ყოველთვის არსე-
ბობს იმ ფაქტორების გადამეტებულად შეფასების ტენდენცია, რო-
მელზეც ზემოქმედებაა შესაძლებელი. 

ზემოაღნიშნული კითხვას ბადებს პოლიტიკური პროპაგან-
დის რეალური გავლენის განსაზღვრასთან დაკავშირებით. ამ 
პრობლემის გადაჭრა შეუძლებელია პროპაგანდის წინასწარი დე-
ფინიციის გარეშე. ამ საკითხთან დაკავშირებით აზრის ჩამოსაყა-
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ლიბებლად მიზანშეწონილი იქნება ფენომენის გამოცალკევება და 
მისი პირველადი ლოგიკის გარკვევა, რის შემდეგაც შესაძლებელი 
გახდება პოლიტიკური პროპაგანდის სპეციფიკური საშუალებების 
აღწერა. 

1. როგორ უნდა განისაზღვროს პროპაგანდა? 

პროპაგანდა და ჭეშმარიტება 
პროპაგანდის ცნების განსაზღვრისას, უპირველეს ყოვლისა, 

იბადება კითხვა პროპაგანდისა და ჭეშმარიტების ცნებებს შორის 
არსებული დამოკიდებულების შესახებ. ჩვეულებისამებრ თავისთა-
ვად ცხადად ითვლება, რომ ისინი ერთმანეთს გამორიცხავენ. "ეს 
პროპაგანდაა" grosso modo "ტყუილის" ეკვივალენტურია. თუკი ამ-
გვარ ინტერპრეტაციას დავეთანხმებით პროპაგანდა განსხვავების 
მეშვეობით იქნებოდა განსაზღვრული: ერთხელ დადგენილი ჭეშ-
მარიტების გვერდით პროპაგანდა წარმოჩნდებოდა როგორც პრობ-
ლემის დამატება. ამგვარად, პოლიტიკურ გამოსვლებში იარსებებ-
და განმასხვავებელი კრიტერიუმი, რომელიც მიგვანიშნებდა იმა-
ზე, რაც პროპაგანდას განეკუთვნება. მისაღებია თუ არა ამგვარი 
თვალსაზრისი? რა თქმა უნდა არა, რადგან ასეთი მსჯელობა 
პრობლემის გადაჭრას გულისხმობს. უმრავლეს შემთხვევაში, ამ 
პრობლემის წამოჭრისას სირთულე სწორედ ჭეშმარიტების დადგე-
ნაშია, არა მხოლოდ ინფორმაციის ნაკლებობის ან პოლიტიკურ 
მოთამაშეთა კეთილი ნების არარსებობის გამო, არამედ შეურიგებ-
ელი სუბიექტური ფაქტორების შეუთავსებლობის მიზეზით. პო-
ლიტიკაში უკიდურესად რთულია რეალური ფაქტების დადგენა. 
რისი თქმა შეიძლება ამ ფაქტების მნიშვნელობის შესახებ, რა ინ-
ტერპრეტაცია უნდა მიეცეს ამ ფაქტებს და რა დასკვნები უნდა 
გაკეთდეს მათ საფუძველზე? თუკი საკითხს სიღრმისეულად მი-
ვუდგებით, დადგენილი ჭეშმარიტების შემთხვევაშიც შეუძლებე-
ლია მისგან პროპაგანდის განცალკევება, რადგან ეს უკანასკნელი 
შავ და თეთრ ნაწილად დაყოფილ პოლუსამდე არ დაიყვანება. პი-
რიქით, პროპაგანდა საშუალებათა კომპლექსია. ჩვეულებისამებრ 
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ჭეშმარიტება ბუნდოვანი, რთული და ნიუანსებით აღსავსეა. შეიძ-
ლება კი იმის მტკიცება, რომ პროპაგანდის კნინობითი კატეგორი-
იდან უნდა გამოირიცხოს ის ერთადერთი გამომხატველი, რომე-
ლიც ამ თვისებებს ითვალისწინებს? ან დასაშვებია კი, რომ ზუს-
ტი ფაქტების სქემატურმა, გამარტივებულმა და კატეგორიულმა 
გამოხატულებამ გვერდი აუაროს ამ ანათემას? პასუხი მხოლოდ 

პირობითი შეიძლება იყოს. პროპაგანდა არსებობს არა მხოლოდ 

ტყუილ-მართლის მნიშვნელობით, არამედ ასევე მეტ-ნაკლებად 

დამაჯერებელი ფორმით იმ საზოგადოებისათვის მის წარდგენაში, 
რომლისკენაც ის არის მიმართული. ამის საპირისპიროდ, და პო-
ლიტიკაში სრულიად არაეფექტური ინტელექტუალური იანსენიზ-
მის  დემონსტრირების გარეშე, არ შეიძლება რეალური ფაქტების 
წარდგენის ფორმის დაგმობა, რომელიც იმისათვის, რომ შესმენი-
ლი იქნეს, თმობს სამეცნიერო ენისათვის დამახასიათებელ სიფრ-
თხილესა და ნიუანსებს. საჭიროა უფრო შორს წასვლაც, რადგან 
ილუზია იქნებოდა იმის დაჯერება, რომ ჭეშმარიტება როგორი 
უდავოც არ უნდა იყოს ის, სიცხადის ერთადერთი ძალით 

ვრცელდება. ჭეშმარიტება შედეგს მოკლებულია, თუკი ის იმ ინ-
დივიდთა შეგნებამდე არ დადის, ვის ქცევაზე გავლენის მოხდენა 
მას შეუძლია. დარწმუნებამდე ინფორმაციის მიღებაა საჭირო. რე-
ალობის კარგად თუ ცუდად გავრცელების გაგებამდე გასარკვევია, 
არის თუ არა ის ფართოდ გავრცელებული თუ მხოლოდ ვიწრო 
წრისთვის არის ხელმისაწვდომი. მიუხედავად გზავნილის შინა-
არსისა, ფართო გავრცელება პროპაგანდის საშუალებებსა და მე-
თოდებს გულისხმობს. აბსურდული იქნებოდა იმის მტკიცება, 
რომ პროპაგანდით გავრცელებული ჭეშმარიტება აღარ არის ჭეშმა-
რიტება. აშკარაა, რომ პროპაგანდის ცნება ნეიტრალურია სიმარ-
თლისა და ტყუილის და ამგვარად, სიკეთესა და ბოროტებასთან 
მიმართებაში. პროპაგანდა კარგია ან ცუდი როგორც მორალური 
ისე ტექნიკური თვალსაზრისით. ის სიმართლეს ან ტყუილს ავრ-
ცელებს. აღნიშნული შემთხვევაზე, კონიუნქტურასა და ადამიანებ-
ზეა დამოკიდებული. მიზანშეწონილი არ იქნებოდა მნიშვნელოვა-
ნი მსჯელობების საფუძველზე a priori ფენომენის დეფინიციის და-
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ფუძნება, რომლის დადგენა, მნიშვნელობის ჩათვლითაც, მხოლოდ 

მისი შედეგებით შეიძლება შეფასდეს. 
 

ეფექტურობა და პროპაგანდა 
თუკი შეუძლებელია პროპაგანდის ჭეშმარიტებასთან დაპი-

რისპირებით განსაზღვრა, ის შეიძლება მისი ეფექტურობით განი-
საზღვროს. ამგვარია იმ ავტორთა პოზიცია, რომლებისთვისაც 
პროპაგანდა საშუალებათა ერთობლიობაა, რომელიც ინდივიდთა 
სპონტანურად მიღებული პოზიციისგან განსხვავებულისათვის უპ-
ირატესობის მისანიჭებლად გამოიყენება. ეს მიდგომა პირველზე 
ეფექტურია, რადგან ის გაურკვეველს უფრო გაურკვევლით არ 
განმარტავს და საკითხის გადაჭრას გარდაუვალად სუბიექტურ 
მსჯელობებზე დაყრდნობით არ ცდილობს. ყოველ შემთხვევაში, 
ის მნიშვნელოვან წინააღმდეგობას არ იწვევს. 

მართლაც, უკიდურესად რთულია (და მეტიც) იმის დადგენა 
თუ რით ან რა დონემდე განაპირობებს ინდივიდთა ქცევას პრო-
პაგანდა. თუკი საკითხის სიღრმისეულად შესწავლას შევეცდებით 

დასაშვებია, რომ აღნიშნული შეფასება შეიძლება გამომდინარეობ-
დეს მხოლოდ იმ შედარებიდან თუ რას აკეთებენ, ამბობენ ან 
ფიქრობენ ინდივიდები რეალურ სიტუაციაში - თავშეკავებული 
თუ უხეში, დახვეწილი, მოქნილი თუ ხისტი პროპაგანდის მოქმე-
დებით - იმასთან რასაც ისინი იფიქრებდნენ, იტყოდნენ და გააკ-
ეთებდნენ სავარაუდო საპირისპირო სიტუაციაში. აშკარაა, რომ ამ 
ტიპის შეფასება არ შეიძლება ობიექტურად განხორციელდეს. მე-
ტიც, ის ყოველგვარ ილუზიებს უთმობს ადგილს: ვოლუნტარიზ-
მის ილუზია, რომლის მიხედვით ადამიანის ქცევა აბსოლუტუ-
რად შეცვლადია ადეკვატური პროპაგანდის განვითარების პირო-
ბებში - ილუზია, რომელსაც ტოტალიტარულმა რეჟიმებმა ვერ გა-
უძლეს და მარცხის შემდეგ ნაკლებად დახვეწილი იძულების სა-
შუალებებზე გადავიდნენ, რისი დადასტურებაცაა სტალინის ეპოქ-
ის სოფლების კოლექტივიზაცია, ისევე როგორც წითელი ქხმერე-
ბის სისხლიანი უტოპია; კონსერვატორული ილუზია, რომელიც 
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იდეების ეფექტურობას უარყოფს და ამტკიცებს, რომ ადამიანები 
არ იცვლებიან. მის მიხედვით პროპაგანდა ზედაპირული რყევაა, 
რომელსაც ადამიანის ქცევის შეცვლის უნარი არ შესწევს; ისტო-
რიკოსთა რეტროსპექტული ილუზიები, რომლებიც კონკრეტული 
სიტუაციების ანალიზის დროს, სხვადასხვა ვარაუდისა და სარჩუ-
ლის მიხედვით, აჭარბებენ ან აკნინებენ პროპაგანდის გავლენას. 
პრაქტიკული თვალსაზრისით, განსაზღვრულ კონიუნქტურაში 
პროპაგანდის განსაკუთრებული გავლენის შესწავლისას არ უნდა 
დაგვავიწყდეს ეს საფრთხეები. თეორიული თვალსაზრისით, პრო-
პაგანდის განსაზღვრა მისი ეფექტურობით პრობლემის გადანაც-
ვლების ეკვივალენტურია, რადგან ეს უაღრესად რთული საკით-
ხის გადაწყვეტილად წარმოჩენას გულისხმობს: როგორ უნდა გა-
ნისაზღვროს პროპაგანდის ეფექტურობა? 

 

პროპაგანდა და ინტენციონალობა   
ამ პირობებში მიზანშეწონილი იქნებოდა პროპაგანდის გან-

საზღვრისას არა იმდენად მისი შედეგებით (ძირითადი საკითხი, 
რომლის შესახებაც აზრის გამოთქმა, საუკეთესო ვარაუდით, მხო-
ლოდ შემთხვევების შესწავლით არის შესაძლებელი), არამედ მისი 
განზრახვით შემოფარგვლა. პროპაგანდას ადგილი აქვს მაშინ, რო-
დესაც ინდივიდები ან ადამიანთა ჯგუფები ნებაყოფლობით და 
დაინტერესებით საინფორმაციო საქმიანობას ეწევიან სხვების იდე-
ებსა და ქცევაზე გავლენის მოხდენის მიზნით. 

ნებაყოფლობითი: თითოეული ინდივიდი, თავად მისი არსე-
ბობის ფაქტით უნებლიედ გარკვეულ ინფორმაციას ავრცელებს 
თავის შესახებ, რომელიც სხვებისთვის ხდება ხელმისაწვდომი.  
როდესაც უნებლიე აქტიურობა სპონტანურია და არ არის შედეგ-
ზე გამიზნული, ის რა თქმა უნდა პროპაგანდას არ მიეკუთვნება. 
პროპაგანდასთან გვაქვს საქმე როგორც კი ინდივიდი, მაგალითად 

პოლიტიკოსი, კოსტიუმსა და თმის ვარცხნილობას იცვლის, კბი-
ლებს ისწორებს სატელევიზიო ეკრანზე ნაკლებად აგრესიულად 

გამოსაჩენად ან რჩევებს იღებს რეკლამის სფეროში მოღვაწე პრო-
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ფესიონალებისგან "იმიჯის" შესაქმნელად იმისათვის, რომ უკეთ 

შეესაბამებოდეს ამომრჩეველთა ინტერესებს. თუმცა ზღვარი სპონ-
ტანურ მიმზიდველობასა და განსაზღვრული მიზნის მისაღწევად 

შექმნილ ხელოვნურ იერს შორის პირობითია, რადგან სპონტანუ-
რობის ცნება შინაარსს მოკლებულია: ყველაზე სპონტანური ქმედე-
ბა მთლიანად მოიცავს ინდივიდის მიერ მიღებულ კულტურულ 

ცოდნას და მის ქცევაზე სხვების მოსალოდნელ რეაქციას. ამავე 
დროს, აღნიშნული განსხვავება თეორიულ მნიშვნელობას შეიცავს, 
რომელიც გასათვალისწინებელია. უკვე აღინიშნა ის რეზერვები, 
რომელსაც იმპლიციტური იდეოლოგიის ცნება მიმართავს: მას 
თვითნებობამდე მივყავართ, მაგრამ რაღაცის წარმოსახვა შეუძლია. 
ამის საპირისპიროდ, აშკარაა, რომ ფარული პროპაგანდის ცნება 
აზრს მოკლებული იქნებოდა, რადგან მიზანშეწონილია არა ქცევის 
ობიექტური შედეგის, არამედ ამ შედეგის მიღწევის განზრახვის 
განხილვა. 

დაინტერესება: აღნიშნული საჭირო დაზუსტებაა, რადგან ის 
პროპაგანდის მიზნით გავრცელებული ინფორმაციის სამეცნიერო 
ხასიათის ინფორმაციისგან განსხვავების შესაძლებლობას იძლევა. 
ამ შემთხვევაშიც განსხვავება პირობითია. სამეცნიერო ინფორმაცი-
ას დამატებით პროპაგანდის სახის შეძენა შეუძლია. უპირველეს 
ყოვლისა, სამეცნიერო აღმოჩენების გამოქვეყნება ზრდის მეცნიერ-
ის და ასევე მისი ქვეყნის პრესტიჟს. სამეცნიერო ინფორმაცია შე-
საძლებელია მთავრობებმა ან ჯგუფებმა გამოიყენონ, რომელთაც 
იმ თემების გავრცელების ინტერესი აქვთ, რომელიც a priori მათ 

იდეოლოგიას გააძლიერებს (ან სავარაუდოდ გააძლიერებს). მაგა-
ლითად, ჰიტლერის რეჟიმის მიერ რასისტული თეორიების ან 
ლისენკოს ბიოლოგიური "აღმოჩენების" გამოყენება. ორივე შემ-
თხვევაში, საქმე ცრუ მეცნიერებებს ეხებოდა, მაგრამ ეს არაფერს 
ცვლიდა, რადგან ის დაშინებისთვის იყო მობილიზებული, რომე-
ლიც თავად მეცნიერული ჭეშმარიტების ვარაუდზე იყო დაფუძნე-
ბული. თავისი მიუკერძოებლობის ასპექტით სამეცნიერო ინფორ-
მაცია მაინც უპირისპირდება პროპაგანდის მახასიათებლებს და ამ 
უკანასკნელის საპირისპიროსაც წარმოადგენს. 
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წარმოდგენილი თვალსაზრისის საფუძველზე შესაძლებელია 
შეკამათება იმასთან დაკავშირებით, რომ აქტიურ მონაწილეთა სუ-
ბიექტურ ანალიზზე დაყრდნობა უხერხულობას ქმნის. ამავე 
დროს, საზოგადოებრივი მეცნიერებები, მათი ზოგიერთი გავლენი-
ანი მიმდინარეობა მაინც, სისტემატური უნდობლობით უყურებს 
ყოველგვარ სუბიექტურ დეტერმინაციას, რომელიც იდეალიზმშია 
ეჭვმიტანილი და მეცნიერული მიდგომის საპირისპიროს წარმოდ-
გენაში ედება ბრალი. ნათლად უნდა ითქვას, რომ არ უნდა მო-
ვექცეთ ასეთი ტიპის "უკაზების" (მითითებები - რუსულ ენაზე) 
გავლენის ქვეშ. არაფერია არამეცნიერული იმაში, რომ ის რაც ინ-
ტენციონალურია, ასეთად ვაღიაროთ. მხოლოდ საპირისპირო პო-
ზიცია ქმნის პრობლემას და მათ, ვინც მას მხარს უჭერენ, მტკი-
ცებულებაც უნდა წარმოადგინონ. რა არის პროპაგანდაზე მეტად 

ვოლუნტარისტული? რა არის მასზე ზესტრუქტურული? მატერი-
ალიზმის (დიალექტიკურისაც კი) პრინციპების ლენინური პროპა-
განდის სტრატეგიულ პრაქტიკასთან შეთავსება ყოველთვის პრობ-
ლემატური იყო, მიუხედავად მისი დიდი გამოყენებისა უმაღლესი 
ინსტანციების მიერ.  

 მართებულად არ გამოიყურება პროპაგანდის სუბიექტურო-
ბის ცნებასთან შეკამათება დოგმატური პერსპექტივის გარეშე. სა-
მაგიეროდ, შეშფოთების გამოთქმა შესაძლებელია ჩვენს მიერ გაკე-
თებული პროპაგანდის დეფინიციის უკიდურესად ფართო ხასიათ-
თან დაკავშირებით. აშკარაა, რომ აღნიშნული დეფინიცია პოლი-
ტიკურ პროპაგანდას არ განაცალკევებს. თუმცა ეს უხერხულობას 
არ ქმნის. ერთი მხრივ, საჭიროა იმის ჩვენება, რომ პოლიტიკური 
პროპაგანდა უფრო ფართო ერთობლიობის მხოლოდ ნაწილია, 
რომლისგანაც ის განსხვავდება არა იმდენად ფორმებით, რამდენა-
დაც ობიექტით. ამგვარად, ზოგადად პროპაგანდის თეორიის ჩა-
მოსაყალიბებლად რელიგიური პროპაგანდაც იმავე ხარისხით უნ-
და იქნეს განხილული: მაგალითად, პროპაგანდა კათოლიკური 
კონტრრეფორმის მიერ არჩეული იარაღი იყო და მისი შესწავლა 
ააშკარავებს იმ მექანიზმებს, რომელიც სავსებით შეიძლება შევა-
დაროთ პოლიტიკური პროპაგანდის მიერ გამოყენებულ მექანიზ-
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მებს.1  მეორე მხრივ, კარგად ვიცით პოლიტიკურის არაპოლიტიკ-
ურისაგან განსხვავება. ამ პირობებში ფენომენის ერთიანობის აღ-
ქმა იმგვარად შეგვიძლია, რომ ჩვენი შესწავლის ობიექტი მის 
მსგავსთან არ აგვერიოს. 

თანამედროვე და არქაული პროპაგანდა  
პოლიტიკური პროპაგანდის შიგნით ჩნდება სხვა განსხვავე-

ბა, რომელსაც ჩვენი დეფინიცია არაპირდაპირ გვერდს უვლის. 
საქმე ეხება განსხვავებას თანამედროვე პროპაგანდას, რომელიც 
ეფექტური, ხმაურიანი და უნივერსალურია და ადრე არსებულ 

ყველა ფორმას შორის, რომელიც პოლიტიკური ქმედების მხო-
ლოდ დაუსრულებელი მონახაზია, რომლის ჭეშმარიტი ბუნება 
ჩვენმა ეპოქამ უნდა წარმოაჩინოს. არის კი გამართლებული ამგვა-
რი დაპირისპირება? ერთი შეხედვით პასუხი დადებითია, თუკი 
XX საუკუნეში პროპაგანდის აკვიატებულობას გავითვალისწინებთ. 

ამ საუკუნეში ჩამოყალიბდნენ კომუნისტური და ფაშისტური რე-
ჟიმები, განვითარებადი ქვეყნების დიქტატურები, რომლებიც მასე-
ბის მანიპულაციით არსებობდნენ და პროპაგანდა პრივილეგირე-
ბული ვექტორის როლს ასრულებდა. ქმედების აღნიშნული ფორ-
მის სისტემატური გამოყენება, რომელიც დიდ ადამიანურ, ფინან-
სურ და ტექნიკურ რესურსებზეა დამყარებული, ამ სფეროში არ-
სებული წინა რეჟიმების ყველა ძალისხმევას თითქოსდა ხელოს-

                                                           
1 მაგალითად იხ. ემილ მალის წიგნი “XVII საუკუნის რელიგიური ხელოვნე-
ბა,” რომელშიც კონტრრეფორმის ეპოქის კათოლიკური პროპაგანდის თემების 
ჩამონათვალია მოცემული: ქრისტეს ცხოვრების სურათები (ხარება, დაბადება, 
ეგვიპტეში გაქცევა, ჯვარცმა, აღდგომა); მოციქულთა და წმინდანთა ისტორი-
ები და წამებანი; საიდუმლოებათა და გულმოწყალების ილუსტრაცია; 
ღვთისმოსავობის სურათები (მფარველი ანგელოზი, ყმაწვილი ქრისტე, წმინ-
და ოჯახი, ღვთისმშობლის ცხოვრება); სიკვდილის წარმოდგენა: ხატების 
კულტის დამცველი სურათები (ხატის მოწინააღმდეგე იმპერატორთა სიკვდი-
ლი, ღვთისმშობლის დამხატავი წმინდა ლუკა); ისტორია და მნიშვნელოვანი 
რელიგიური მოვლენები, კერძოდ იეზუიტების, ფრანცისკანელებისა და დო-
მინიკანელების შესახებ. ბევრი აღნიშნული თემა მნიშვნელოვნად წარმოჩნდე-
ბა ეკლესიასა და პროტესტანტებს შორის არსებულ დაპირისპირებაში. 
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ნობასთან და ფოლკლორთან აბრუნებს. მიუხედავად იმისა, რომ 
ამგვარი ხედვა სიზუსტეს არ არის მოკლებული, ის მაინც გამარ-
ტივებულია. 

ზემოაღნიშნული კონცეფცია მნიშვნელოვანწილად რეტროს-
პექტული ილუზიიდან მომდინარეობს. წარსული უფრო მარტი-
ვად, გულუბრყვილოდ და ნაცრისფერ ფერებში წარმოჩნდება, 
ვიდრე ჩამოყალიბებული და გამრავალფეროვნებული აწმყო. თუმ-
ცა ახლო მიდგომით ვითარება ხშირად სხვაგვარად გამოიყურება. 
რონალდ სეიმის წიგნი "რომაული რევოლუცია" ნათლად გვიჩვე-
ნებს თუ როგორ შეძლო ბნელი წარსულის მქონე ავანტიურისტმა 
იმპერატორ ავგუსტინიანედ გახდომა, რომელმაც თავისი ძალაუფ-
ლების კონსოლიდაცია მის ხელთ არსებული ყველა საშუალებით, 

კერძოდ კი პროპაგანდის მეშვეობით მოახერხა. უფრო ახლო წარ-
სულში საფრანგეთის რევოლუციამ თავის გამარჯვებას მნიშვნე-
ლოვანწილად სისტემატური და მრავალფეროვანი პროპაგანდის 
გამოყენების საშუალებით მიაღწია: სიმბოლოები (სამფეროვანი 
დროშა, "მარსელიოზა", საჯარო და საზეიმო ვითარებაში დასჯა); 
ინფორმაციის საშუალებათა გამოყენება საზოგადოებრივი აზრის 
მუდმივი მობილიზებისთვის, მასობრივი გამოსვლები (სპონტანუ-
რი, მართული ან რიტუალური, მაგ. რევოლუციური ზეიმები), 
გმირებისა და მოწამეთა კულტი (ლე პელეტიე დე სენ-ფარჟო, მა-
რატი, ახალგაზრდა ბარა), რომელიც ადამიანისთვის დამახასია-
თებელ ორაზროვნებას ჩამოშორებულია აბსოლუტური მითის, აბს-
ტრაქტული ცნებების (სამშობლო, რესპუბლიკა, თანასწორობა) მი-
საღწევად, რომელსაც უნივერსალური ჭეშმარიტების პრეტენზია 
აქვს. ხდება ომის ახლებური ინტერპრეტაცია, რომელიც, შეიძლება 
ითქვას, ალტრუისტულ აგრესიად იქცევა. საკუთარ ტერიტორიაზე 
გატარებულ ქმედებებზე მეტად ეფექტურია ევროპაში მოპოვებუ-
ლი გამოხმაურება და გახმაურებული თემების გადამდები ძალა, 
რომელიც ფენომენს ჭეშმარიტ მნიშვნელობას ანიჭებს: ამ შემთხვე-
ვაში, იდეების მიმზიდველობა მარტო მოქმედებს, ნებისმიერი იძ-
ულებისგან დამოუკიდებლად. ამ პირობებში გასაკვირი არ არის 
პირველ თანამედროვე პროპაგანდად რევოლუციური პროპაგანდის 
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მიჩნევა. თუმცა თუ ათვლას 1789 წლიდან დავიწყებთ გამოდის, 
რომ XX საუკუნეს არაფერი რადიკალურად ახალი არ მოუტანია. 
გასაკვირია კი ეს ფაქტი? არ არსებობს აბსოლუტური საწყისი, ის-
ტორიული ჭრილი ყოველთვის პირობითია და ილუზია იქნებოდა 
მის საფუძველზე სათანადო ტიპოლოგიის დაფუძნება. 

ნუთუ არ არსებობს რაიმე ახალი თანამედროვე პროპაგანდა-
ში? რა თქმა უნდა, მაგრამ სიახლე უფრო რაოდენობრივია, ვიდრე 
თვისობრივი. უპირველეს ყოვლისა, ეს საინფორმაციო საშუალება-
თა ფანტასტიკურ ზრდასთან არის დაკავშირებული. ძველი საშუ-
ალებების განვითარებამ, მაგალითად წიგნებისა და გაზეთების 
ტირაჟის მნიშვნელოვანმა გაზრდამ და მათი თვითღირებულების 
კლებამ, ისინი ყველასათვის ხელმისაწვდომი გახადა. განსაკუთრე-
ბით აღსანიშნავია ახალი საშუალებების განვითარება, რომელიც 
სიტყვისა (რადიო, ფირფიტები, მაგნიტოფონის ბაბინები) და გამო-
სახულების (ფოტოგრაფია, კინო, ტელევიზია) განუსაზღვრელი 
რეპროდუქციის საშუალებას იძლევა. აღნიშნულს ემატება ინფორ-
მაციის გავრცელების უჩვეულო ზრდა, რომელიც წინათ სატრან-
სპორტო საშუალებათა მეშვეობით ვრცელდებოდა. დღეს ინფორმა-
ცია ტელეკომუნიკაციების მეშვეობით მსოფლიოს ერთი ბოლოდან 
მეორეში თითქმის წამში გადაიცემა. ტექნიკური პროგრესის ყველა 
საშუალება თავისთავად ნეიტრალურია: ის არც კრძალავს და არც 
ხელს უწყობს ინფორმაციის დადებით ან უარყოფით გამოყენებას. 
ამავე დროს, საინფორმაციო საშუალებები ობიექტურად ზრდის 
პოლიტიკური ხელისუფლების ჩარევის საშუალებებს, რადგან წარ-
მოუდგენელია რომ ამ უკანასკნელმა საკუთარი ნებით უარი 
თქვას შემოთავაზებულ საშუალებებზე. სოციალური ძალებისთვის 
ძალიან რთულია პოლიტიკურ ხელისუფლებას ამაზე უარი ათქმე-
ვინოს. აქედან გამომდინარე, ახალი ტექნოლოგიები ისევე აათმა-
გებენ პროპაგანდის შესაძლებლობებს, როგორც რაიმეს გავრცელე-
ბის ნებისმიერ სხვა ფორმას. 

შეიძლება თუა არა ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე და-
ვასკვნათ, რომ პროპაგანდა რადიკალურად შეიცვალა? ალბათ არა. 
ამის შესანიშნავი მაგალითია საფრანგეთის რევოლუცია. თუმცა 
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ინფორმაციის გადაცემის ნელ ტემპს შედეგად მოჰყვა მოვლენათა 
განვითარებაში ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონის განსხვავებული და 
არათანაბარი მონაწილეობა. სწორედ ამ კონტექსტში უნდა იქნეს 
ახსნილი პარიზელთა ბრბოს როლი რევოლუციური პროცესების 
შემდგომ დაჩქარებაში. თუკი კონტრასტს პროპაგანდის შედეგებ-
თან კავშირი აქვს, ის მის პრინციპებს სრულიად არ ეხება. რამდე-
ნადაც აუცილებელია და ლეგიტიმური განსხვავებების აღნიშვნა, 
იმდენად მოჩვენებითია არქაულ და თანამედროვე პროპაგანდას 
შორის განსხვავების ბუნების ტექნიკურ სიახლეებზე დაფუძნება. 

პროპაგანდა და რეკლამა  
თანამედროვე პროპაგანდის იდეის სპეციფიკურობა ზოგჯერ 

სხვა რიგის დაკვირვებას ემყარება: თანამედროვე პროპაგანდა სულ 

უფრო დამოკიდებული ხდება სარეკლამო საშუალებებზე, კერძოდ 

კი დემოკრატიულ ქვეყნებში. ამასთან დაკავშირებით მაგალითი-
სათვის ხშირად იყენებენ ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნების 
კამპანიას, რომელიც ატლანტიკის ოკეანის მეორე მხარეს მიმდინა-
რეობს და ბაზრობას წააგავს, სადაც კანდიდატები, რეკლამის პრო-
ფესიონალთა მიერ გამოყენებული კლიშეთი "პატარა საპნებივით" 

იყიდებიან. თუმცა ამ მავნე ჩვევებმა საფრანგეთშიც მოიკიდა ფე-
ხი. განა მსგავსმა სარეკლამო კამპანიამ არ მოაგებინა ფრანსუა მი-
ტერანს 1981 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები და 1988 წელს მის 
ხელახალ არჩევას შეუწყო ხელი? განა არ იყო ის გამარჯვებულის 
კამპანია? განა არ ჰქონდა მას დაუვიწყარი ლოზუნგი? ისევე რო-
გორც შესაძლებელია საზოგადოებაში ახალი და არასაჭირო 
პროდუქტის ყიდვის სურვილის გაჩენა, ასევე შესაძლებელია სხვა-
დასხვა ხერხის გამოყენებით, რომელიმე პოლიტიკოსისადმი სიმ-
პათიის აღძვრა. რეკლამა, შეიძლება ითქვას საზოგადოებისათ ვის 
პროპაგანდის მიღებული ფორმაა, რომელშიც ხელისუფლება საარ-
ჩევნო გზით მოიპოვება. 

ზემოაღნიშნული თემები დღეისათვის ფართოდ არის გავრ-
ცელებული და დაინტერესებულ პირთა თვითკმაყოფილება გარ-
კვეული საზოგადოების მოწონებას ხვდება იმის მიმართ, რაც მი-



 26

ახლოებითი და გაურკვეველია. უკვე დადგენილი ფაქტია სარეკ-
ლამო ტექნიკის შეჭრა პოლიტიკურ სფეროში. თუმცა ფენომენის 
მნიშვნელობა და საზღვრები დაუდგენელია. ამ საკითხებზე ფარ-
თო მეცნიერული მსჯელობა არ დაწყებულა. წყვეტს კი პოლიტი-
კური რეკლამა პოლიტიკური ბრძოლის ბედს? ხომ არ არის ის 
მხოლოდ ლამაზი თანმხლები, ეპიფენომენი ან ძველი სოციალუ-
რი ფსიქოლოგიის მექანიზმების ახსნა თანამედროვე ენაზე? პასუ-
ხი ამ კითხვებზე სიცხადის სიზუსტით ვერ გაიცემა. თუმცა რამ-
დენიმე მარტივი დაკვირვება სიფრთხილისკენ გვიბიძგებს. თავი-
დან უნდა მოვიშოროთ გარკვეული სოფიზმები. ანატოლ ფრანსი 
აღნიშნავდა, რომ თუ ორი მხედართმთავრიდან ერთი ისეთივე 
უნიჭოა როგორც მეორე, ბრძოლას გამარჯვებული მაინც ეყოლება. 
იმ შემთხვევაში თუ არჩევნების ბედი წინანდელისაგან განსხვავე-
ბული იყო, რეკლამის სხვა რომელიმე ხელმძღვანელი მიისაკუთ-
რებდა წარმატებას და სწორედ მისი ლოზუნგი გახდებოდა დაუვ-
იწყარი ან პირიქით, დავიწყებას მიეცემოდა. საარჩევნო რეკლამა, 
როგორ გენიალურადაც არ უნდა იყოს ის მოფიქრებული და შეს-
რულებული, კანდიდატს ვერ მოაგებინებდა, თუკი ამ უკანას-
კნელს თავიდანვე არ ექნებოდა არავითარი შანსი. ამგვარად, სა-
რეკლამო კამპანია წარმატების ერთ-ერთი ფაქტორია. როგორ შეიძ-
ლება მისი გავლენის განსაზღვრა? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა 
უფრო რთულია, ვიდრე რეკლამის ყოვლისშემძლეობით აღფრთო-
ვანება. 

ერთი და იგივე ცრუ ჭეშმარიტების გაუთავებლად გამეორ-
ების ნაცვლად უკეთესი იქნებოდა მომხმარებლისა და ამომრჩევ-
ლის ხელთ არსებული მექანიზმების შედარება. აშკარაა, რომ ორი-
ვე შემთხვევაში არსებობს არჩევანი ორ განსხვავებულ რეალობას 
შორის და რომ "გამყიდველები" მათ ხელთ არსებული ყველა სა-
შუალებით ცდილობენ "მყიდველებმა" არჩევანი მათი პროდუქცი-
ის სასარგებლოდ გააკეთონ. თუმცა ანალოგია აქ მთავრდება. ქცე-
ვები განსხვავებულია: ისინი არ წარმოადგენენ არც იმავე მოტივა-
ციას, არც ღირებულება/მოგების ურთიერთობასა და არც იგივე 
მიზნებს.  დაინტერესებულ პირებს კარგად აქვთ გათვითცნობიერ-
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ებული აღნიშნული განსხვავებები. რესპუბლიკის პრეზიდენტისა 
ან სარეცხის საშუალების არჩევა არ არის ერთი და იგივე ორი 
უმთავრესი მიზეზის გამო: ერთი მხრივ, თუ გამოვრიცხავთ სი-
ცოცხლისათვის აუცილებელ პროდუქტებს, მოხმარება ნებაყოფ-
ლობითია: შეგვიძლია არჩევანი გავაკეთოთ და რაიმე არ მოვიხმა-
როთ. პოლიტიკაში არჩევანისგან თავის შეკავება მოხმარების იდ-
ენტური არაა, რადგან მმართველებს ნიშნავენ და ისინი, ვინც მათ 

არჩევაზე უარს ამბობენ, მაინც ამ უკანასკნელთა დაქვემდებარება-
ში იმყოფებიან. მოხმარების სფეროს დატოვება შესაძლებელია, 
მაგრამ არა პოლიტიკის სფეროსი. მეორე მხრივ, თეორიულად მა-
ინც არსებობს მოხმარების გაკონტროლების შესაძლებლობა, კერ-
ძოდ, შედარებითი ანალიზის საფუძველზე, რომელსაც ნეიტრალუ-
რი პიროვნებები ჩაატარებენ და გამოააშკარავებენ პროდუქტის 
სარგებლიანობას ან გამოუსადეგარობას. რეკლამა ობიექტურობით 

ან ობიექტურობისკენ სწრაფვით შეიძლება შეფასდეს.  
როგორც აღვნიშნეთ, პოლიტიკის სამყაროში სტრუქტურუ-

ლად აკრძალულია მსგავსი მიდგომა. რას უნდა ნიშნავდეს მსოფ-
ლიო კონფლიქტის შემთხვევაში პრეზიდენტობის კანდიდატების 
რეაქციის შედარებითი ანალიზი? ერთ შემთხვევაში, საქმე გვაქვს 
ურთიერთგაცვლად პროდუქციასთან, რომელიც შემოწმებას ექვემ-
დებარება და იგულისხმება როგორც მუდმივი რამ. მეორე 
შემთხვევაში, დასკვნის გაკეთება ხდება ინდივიდთა გადაჭარბე-
ბულ მაჩვენებლებზე, რომელიც ცვალებადია და შესაძლებელია 
შეცდომაში შეგვიყვანოს მომავალი მოვლენების კონიუნქტურიდან 
გამომდინარე. შეიძლება კი გონივრულად მიდგომისას მხარი და-
ვუჭიროთ იმ მოსაზრებას, რომ ორივე შემთხვევაში თანაბარ სი-
ზუსტესთან გვაქვს საქმე? ამ დაკვირვებებიდან გამომდინარე, შე-
იძლება დავასკვნათ, რომ პოლიტიკა რეკლამაზე მეტად ცრუობს 
და ამ უკანასკნელს პირველის დამახინჯების ძალა არ შესწევს. ამ-
ასთანავე უნდა აღინიშნოს, რომ პოლიტიკა და რეკლამა ორი 
სხვადასხვა რამაა, და ის თანაბარი ლოგიკით არ მოქმედებს. მი-
უხედავად იმისა, რომ ორივე შემთხვევაში ადგილი აქვს სესხებას 
(ანუ პოლიტიკისა რეკლამიდან და პირიქით), ის მაინც შეზღუ-
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დულია და ზედაპირული: როდესაც პოლიტიკური პროპაგანდა 
სარეკლამო საშუალებებს მიმართავს, ის მხოლოდ ახალ სამოსს 
იცვამს, რომელსაც თავისი მიზნების, ტრადიციებისა და საკუთარი 
პრობლემების გადასაჭრელად იყენებს. მიამიტური იქნებოდა პო-
ლიტიკური პროპაგანდის და ამგვარად, პოლიტიკის სამყაროს 
სიღრმისეული განახლების დაჯერება ტერმინოლოგიაში რამდენი-
მე დამთხვევისა და გარეგანი წარმოდგენის მიზეზით. 

განვითარებულ საზოგადოებებში, მიუხედავად რეკლამის 
დაჟინებითი ხასიათისა, ის მხოლოდ დამატებითი საშუალებაა, 
უფრო მეტად კი პროპაგანდის სამსახურში არსებულ საშუალება-
თა ახალი სისტემატიზაციაა. ჩვენს მიერ უკვე განხილული იქნა 
ამ საშუალებათა გარკვეული რაოდენობა. ჩამოსაყალიბებელია მა-
თი სინთეტიკური ხედვა. 
 

 

2. პროპაგანდის საშუალებები 

სიტყვა 
პროპაგანდის ფართო დეფინიციიდან გამომდინარე, ყველა 

ვექტორი a priori შეიძლება პროპაგანდის საშუალებად გამოდგეს. 
ამ სფეროში ადამიანის გამომგონებლობა უსაზღვროა და ამიტომ-
აც, ყოველგვარი შეზღუდვა მიუღებელია. აქედან გამომდინარე, 
ნებისმიერი აღწერა არასრულია და ნებისმიერი კლასიფიკაცია 
თვითნებური. შემდგომ მოსაზრებებს მხოლოდ მინიშნებითი მნიშ-
ვნელობა ექნება. 

რა თქმა უნდა, პროპაგანდის პირველი საშუალება, მისი 
სხვადასხვა ფორმით, სიტყვაა. სწორედ ინსტიტუციონალიზებულმა 
და რიტუალიზებულმა სიტყვამ, რომლითაც ორატორი სახალხო 
კრების წინაშე გამოდიოდა, უდიდესი როლი ითამაშა ათენის დე-
მოკრატიაში. აღნიშნული ფენომენი არ გამქრალა: დღესაც ბევრს 
ლაპარაკობენ პარლამენტებში და კონგრესებში. ამავე დროს, ტექ-
ნიკურმა პროგრესმა ის ერთდროულად გააძლიერა და ადგილი 
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შეუცვალა. რადიომ, შემდეგ კი ტელევიზიამ ხმის გავრცელება შე-
საძლებელი გახადა იმგვარად, რომ მისი მოსმენა სხვადასხვა ად-
გილზე მყოფ ადამიანებს შეეძლოთ. აქედან გამომდინარე, წარმო-
იშვა მასობრივი და უშუალო ეფექტი, რომელსაც დიდი შედეგები 
მოჰყვა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ამ საშუალებებს სიახლის 
ზემოქმედება ახლდა: ბანალური იქნებოდა გველაპარაკა რადიოს 
როლის შესახებ ჰიტლერის აღზევებისა და მისი ძალაუფლების 
გამყარების საქმეში. უდავოა, რომ ამ ფენომენს დიდი მნიშვნელო-
ბა ჰქონდა მიუხედავად იმისა, რომ ამ უკანასკნელის ბუნებიდან 
გამომდინარე, შეუძლებელია მისი ზუსტი საზღვრების განსაზ-
ღვრა: დაიმორჩილებდა კი ჰიტლერი გერმანიას რადიოს გარეშე? 
ეს კითხვა ყოველთვის მართებულია იმ ერთადერთი ფაქტის გა-
მო, რომ ის გადაუჭრელია. ამასთან დაკავშირებით დაჟინება უნდა 
გამოვიჩინოთ იმ ტენდენციებთან საბრძოლველად, რომლებიც გა-
ნუწყვეტლივ, მაგრამ დასაბუთების გარეშე, ზედმეტად დიდ მნიშ-
ვნელობას ანიჭებენ ტექნიკურ სიახლეს. 

ნებისმიერ შემთხვევაში, ეჭვგარეშეა, რომ ხმამაღლამეტყვე-
ლით გადაცემულ რიტუალიზებულ გამოსვლასაც კი არ დაუკნი-
ნებია სპონტანური ან მომზადებული პირადი საუბარი. საიდ-
უმლოდ, ყურიდან-ყურში გადაცემული ინფორმაცია დღესაც უდ-
იდეს როლს ასრულებს, მიუხედავად იმისა, რომ ის სისტემატუ-
რად შეუფასებელია კორპორაციულ მიზეზთა გამო (რადგან მას-
მედიას ინფორმაციაზე მონოპოლიის პრეტენზია აქვს) და აგრეთვე 
იმიტომ, რომ თავისი ბუნებიდან გამომდინარე, რთულია ამ ფორ-
მებზე დაკვირვება. პროპაგანდის ამ სახეს პირისპირ ლაპარაკის 
უპირატესობა აქვს: სავარაუდოდ მიუკერძოებელი ნაცნობი მოსა-
უბრე, რომელმაც ნახა ან იცნობს მას ვინც ნახა, ტყუილში ეჭვმი-
ტანილ ოფიციალურ გამომსვლელზე ნაკლებ უნდობლობას იწვევს. 
ნაცისტები ვირტუოზულად იყენებდნენ ამ გულუბრყვილო სკეპ-
ტიციზმს, როდესაც სპეციალური აგენტების საშუალებით თავიან-
თი მიზნებისთვის ხელსაყრელ ხმებს ავრცელებდნენ. ამავე დროს, 
თანამედროვე საფრანგეთში ვხედავთ იმ იდეოლოგიების განვითა-
რებას ან გაჩენას, რომელიც ინსტიტუციონალური სიტყვით იგნო-
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რირებული ან გაკრიტიკებულია: ამგვარად, მედიის მიერ სისტემა-
ტურად და ზოგჯერ უხეიროდ დაგმობილი რასისტული გამოს-
ვლები, გამოცოცხლებას იწყებს შეზღუდული სოციალური წრის 
არხებით. 

სიტყვა ასევე წერილობითია, რაც გარკვეულწილად მისი ბუ-
ნებრივი გაგრძელებაა. დაწერილი სიტყვა უფრო შეზღუდული 
წრისათვის არის განკუთვნილი, რადგან კითხვის უბრალო ცოდ-
ნის გარდა, ის ყურადღებისა და უფრო ფართო აღქმის უნარს გუ-
ლისხმობს, დაწერილი სიტყვა ასევე შემუშავებული დოქტრინის 
გამოხატვას ემსახურება. მას ასევე ხანგრძლივობის უპირატესობა 
აქვს. მიუხედავად ემოციურობის ნაკლებობისა, მას უფრო ღრმა 
და არაწამიერი გავლენის მოხდენა შეუძლია. ამავე დროს, დაწე-
რილი სიტყვა საზოგადოებასა და გარემოებებთან ადაპტირებულ 

მრავალფეროვან ფორმებს იძენს. რაც არ უნდა ითქვას, დღესაც 
წიგნი პირველ პლანზე დგას, რადგან ის უფრო რთული და გაშუ-
ალებული აზრის გამოხატვის საშუალებას იძლევა. მის მაღალი 
აბსტრაგირების ხარისხს საზღვარი აქვს, მაგრამ ის ასევე უნივერ-
სალობის მიღწევის საშუალებას წარმოადგენს: მაგალითისათვის 
"კომუნისტური პარტიის მანიფესტი" ან "მაინ კამფი", მათი სპეცი-
ფიკური მოხმარების გამო, არ შეიძლება აუდიო-ვიზუალური სპექ-
ტაკლით შევანაცვლოთ, რადგან ისინი ზოგადი ცნებების დეფინი-
ციისთვის არის გამიზნული, რომელსაც ვერც ერთი განსაკუთრე-
ბული დეტერმინაცია ვერ წარმოაჩენს. კლასთა ბრძოლის ან არიუ-
ლი რასის უპირატესობის ცნება რომელიმე მაგალითით და მაშა-
სადამე, ვერც სურათით ამოიწურება. აღნიშნული ცნებები გაუპირ-
ოვნებულ ფორმულირებას მოითხოვს, რომელთანაც კონკრეტული 
შემდგომში იქნება მისადაგებული. ამგვარად, წიგნი იდეოლოგია-
თა დამფუძნებელ ადგილად რჩება. გაზეთს წიგნთან შედარებით 

მოვლენების განვითარების ახლოდან მიდევნების უპირატესობა 
აქვს. გაზეთი პროპაგანდას სთავაზობს სხვაგან, სახელდობრ კი 
წიგნში ჩამოყალიბებული თემების მუდმივი ილუსტრაციისა და 
აქტუალიზაციის შესაძლებლობას. გარდა ამისა, გაზეთს ფოტოსუ-
რათების რეპროდუქციისა და მათი სიტყვასთან დაკავშირების უნ-
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არი აქვს. და ბოლოს, სააგიტაციო ფურცელი კიდევ უფრო სწრა-
ფად და სპეციფიკურად პასუხობს პროპაგანდის მოთხოვნებს. 

სურათი 
პროპაგანდის სხვა დიდ ვექტორს სურათი ან გამოსახულება 

წარმოადგენს. თუმცა ამ შემთხვევაში საქმე უფრო რთულადაა, რა-
ზეც ჩვეულებისამებრ არ ლაპარაკობენ. ფაქტები, რომელიც შეუძ-
ლებელს ხდის იდეოლოგიის სურათით გადმოცემას, პარალიზებას 
არ უკეთებს პროპაგანდის მიერ ამ უკანასკნელის გამოყენებას, 
რადგან სურათი მიგვითითებს სიტყვით დამოუკიდებლად გან-
საზღვრულ დოქტრინაზე. ამავე დროს, სურათის სპეციფიკური 
ნიშნები გავლენას ახდენენ მის გამოყენებაზე როგორც პროპაგან-
დის საშუალებაზე. ერთი მხრივ, ის სიტყვაზე უფრო ორაზროვა-
ნია. დროშის ჩრდილში მოკლული ხალხით მოფენილი ბრძოლის 
ველი სამშობლოს გმირული დაცვის, თუ ომის საშინელებათა 
დაგმობის სურათია? პასუხი მაყურებელზეა დამოკიდებული. მეო-
რე მხრივ, ხელოვნება არ არის მხოლოდ რაიმეს გადმოცემა, არამ-
ედ ის ასევე გამოხატულებაა ე.ი. ნათელი გამოვლინება რაიმე 
გზავნილის გადმოცემის გარეშე. ის ასევე ინდივიდუალური გამო-
ხატვაა, რადგან ხელოვნების ნიმუში არა ყველას, არამედ ერთის 
მიერ იქმნება. ხელოვნებას განსაკუთრებული ინდივიდები ქმნიან, 
რადგან შემოქმედების უნარი იშვიათი თვისებაა. გამოსახულების 
ამბივალენტობა ზღუდავს პროპაგანდის ეფექტურობას მისი ეჭვ-
ქვეშ დაყენების გარეშე, რადგან პროპაგანდა ეფექტურობით არ 
უნდა განისაზღვრებოდეს. ამასთანავე, შესაძლო გაურკვევლობის 
თავიდან ასაცილებლად, სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ: სურა-
თი არ უნდა მივიჩნიოთ პროპაგანდის საშუალებად, თუ არ არსე-
ბობს დასაბუთებული მიზეზი იმისა, რომ ის სწორედ ამ გან-
ზრახვით არის შექმნილი. 

ეჭვგარეშეა, რომ ზემოაღნიშნულს მაინც ხშირად ჰქონდა ად-
გილი. რელიგიური პროპაგანდა ხშირად იყენებდა მხატვრობას. 
ასევე კარგად არის ცნობილი მისი პოლიტიკური შედეგები. ამგვა-
რად, მხატვრობა სუვერენებს მათი დიდების მწვერვალზე წარმო-
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აჩენდა: იასინტ რიგოს "ლუი XIV", ინგრის "ნაპოლეონი". მხატ-
ვრობამ წამებულთა ხატები ცნობილ პოლიტიკოსთა გარდაცვალე-
ბის სურათებით შეცვალა ამ უკანასკნელთათვის ხოტბის შესასხმე-
ლად: დავიდის "ლე პელეტიე დე სენ-ფარჟო",2  "მოკლული მარა-
ტი" ან რესტავრაციის მთავრობის მიერ სხვადასხვა მხატვრების-
თვის შეკვეთილი გარდაცვლილი შუანი მეთაურების პორტრეტე-
ბი. მხატვრობა გმირულ ან გულისამაჩუყებელ ისტორიებს წარ-
მოგვიდგენდა, რომელსაც მაყურებელში აღფრთოვანებისა და მიმ-
ხრობის გრძნობა უნდა აღეძრა: მაგალითად, ლუი ერსანის სურა-
თი "ღარიბებისთვის მოწყალების დამრიგებელი ლუი XVI 1788 
წლის მკაცრ ზამთარში" (1817 წლის სალონი).  

აღნიშნულთან დაკავშირებით კითხვები ჩნდება. ჩამოთვლი-
ლი მაგალითებიდან მხოლოდ იმის დადგენა შეიძლება, რომ 
მხატვრობას პოლიტიკური შინაარსის გადმოცემა შეუძლია. თუმცა 
ჩვენს მიერ ადრე განხილულიდან გამომდინარე, არ შეიძლება და-
ვასკვნათ მხატვრობაში პროპაგანდის არსებობა, რადგან ამ უკანას-
კნელის დადგენის საშუალებას მხოლოდ განზრახვა იძლევა. გარ-
და ამისა, ერთმანეთისაგან უნდა განვასხვაოთ შემოქმედისა და 
მისი დამკვეთის მიზნები: ზოგიერთ შემთხვევაში შემოქმედს თა-
ვისი შეხედულებები აქვს და იგი მათ გადმოცემას ცდილობს; 
ზოგჯერ კი იგი დამკვეთის მითითებებით შემოიფარგლება.       

ამ მხრივ განსხვავება ორ სიტუაციას შორის უნდა გაკეთდეს: 
როდესაც შემოქმედნი საჯარო დაკვეთებით ცხოვრობენ და როდე-
საც ისინი კერძო კლიენტების დაკვეთების წყალობით არსებობენ. 
აღნიშნული ეპოქაზეა დამოკიდებული. XIX საუკუნის მიწურულს 
სამხატვრო გალერეებისა და თანამედროვე მხატვრობის გამყიდ-
ველთა გამოჩენა (უწინ მხოლოდ სურათების გამყიდველები არსე-
ბობდნენ, რომლებიც ძველი მხატვრობის ნიმუშებს ჰყიდნენ) 
მხატვრების განთავისუფლების ძირითადი ფაქტორი გახდა. (სწო-

                                                           
2 ფრანგი პოლიტიკოსი (1760-1793 წწ.). იგი იყო დამფუძნებელი კრების თავ-
ჯდომარე 1790 წელს, შემდეგ კი კონვენტში აირჩიეს. ლე პელეტიე დე სენ-
ფარჟო მოკლა ერთ-ერთმა როიალისტმა ლუი XVI-ის სიკვდილით დასჯისათ-
ვის ხმის მიცემის გამო. (რედ.) 
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რედ ამ ეპოქაში მხატვრების წრეში დიდი ხნის მანძილზე უკიდ-
ურესი მემარცხენეობის ტრადიცია დომინირებდა).  

აღნიშნული ასევე ჟანრზეა დამოკიდებული: პორტრეტისტე-
ბი ყოველთვის ახერხებდნენ თავის რჩენას, მაგრამ "დიდი მხატ-
ვრობის" შემქმნელნი (ერთადერთი, რომელიც შეიძლებოდა იდე-
ოლოგიური შინაარსის მატარებელი ყოფილიყო) მხოლოდ საჯარო 
დაკვეთებით არსებობდნენ და ამიტომაც ხელისუფლებისადმი 
ლოიალურები უნდა ყოფილიყვნენ. სწორედ ამით აიხსნება XVII 

საუკუნის საფრანგეთში ბევრი მხატვრის როიალისტური სულის-
კვეთება, ზოგიერთის ამბოხი (დავიდი) და თითქმის ყველა, თავი-
სი ფუნჯით მათი დროის პოლიტიკურ ძვრებს ასახავდა. ისინი 
ნაპოლეონისა და ლუი XVIII ერთ ლირიკულ არაბესკში აყენებ-
დნენ, შარლ X-სა და ლუი-ფილიპეს კი თანაბრად უშიშრად გამო-
სახავდნენ. 

XX საუკუნეში მხატვრობის მიერ გადმოცემული პოლიტი-
კური მისწრაფებები, მათი არსებობის შემთხვევაში, თავად შემოქ-
მედის მისწრაფებებს გამოხატავდნენ, რომლებიც გარკვეული პო-
ლიტიკური შეხედულების მიმდევრები იყვნენ. თუმცა არსებობდა 
გამონაკლისი: ტოტალიტარული რეჟიმები თავად ისაკუთრებდნენ 
ხელოვნების ნიმუშის დაკვეთის მონოპოლიას. არაკომფორმისტ შე-
მოქმედებს თავისი ხელოვნებით ცხოვრება ვერ გაჰქონდათ. არ 
არსებობდა არავითარი შუალედური მდგომარეობა ოფიციალურ 
და დევნილ დისიდენტ შემოქმედს შორის.  

ამ შემთხვევაში საკითხავია არის კი შესაფერისი ისეთი გა-
მოთქმის გამოყენება როგორიცაა "ოფიციალური ხელოვნება?" მარ-
თლაც, ხელოვნების ცნება თვისობრივი განსხვავების იდეაზეა 
დამყარებული: ხელოვნების ნიმუში განისაზღვრება არა შინაარ-
სით, არამედ ესთეტიკური განმასხვავებლით. კანტის აზრით, "ხე-
ლოვნება არის არა ლამაზი საგნის რეპროდუქცია, არამედ საგნის 
ლამაზი რეპროდუქცია". ოფიციალური "ხელოვნება" ამ განსხვავე-
ბას იგნორირებას უკეთებს, რადგან მისთვის მნიშვნელოვანია მხო-
ლოდ შინაარსი. გზავნილზე დიდი ყურადღების გადატანას (და 
სახელმწიფო აპარატის ხელმძღვანელთა უკულტურობას ხელოვნე-
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ბის სფეროში) ესთეტიკური ღირებულებების არმქონე სურათებამ-
დე მივყავართ, რომელიც მხოლოდ პროპაგანდას მიეკუთვნება. ეს-
თეტიკური ღირებულების უქონლობა შემოთავაზებული თემები-
დან არ მომდინარეობს: მაგალითად, დასავლეთის ხელოვნებამ 
შექმნა ცხენოსანთა პორტრეტები, რომელიც შედევრებია. თუ მარ-
შალ ჟუკოვის პორტრეტი ცუდია, ეს შემოქმედის უნიჭობის შე-
დეგია, რომელსაც სრულიადაც არ ესაჭიროება ამ უკანასკნელის 
ქონა. ამ კონტექსტში მხატვრული ღირებულება არაფერს ნიშნავს. 
მნიშვნელოვანია მხოლოდ გამოსახულება და ის გზავნილი, რომე-
ლიც მან უნდა გადმოსცეს. ხელოვნება და პროპაგანდა სრულიად 

დამოუკიდებელი ცვლადებია. 
გასაკვირი არაა, რომ სურათით გადმოცემული პროპაგანდა 

ნაკლებად დახვეწილი გამოხატვის ფორმებს იყენებს, რომელშიც 
სურათი ხელოვნების ნიმუშზე იმარჯვებს. დიდი ხნის განმავლო-
ბაში გრავიურა სურათების გამრავლების და მათი ხელმისაწვდომ 
ფასად გაყიდვის ერთადერთი საშუალება იყო (ილუსტრირებული 
წიგნები, პრესის კარიკატურები). მაგალითისათვის კარგადაა ცნო-
ბილი თუ რა მნიშვნელობა ჰქონდა ნაპოლეონის შესახებ ლეგენ-
დის გავრცელებაში რაფეს გრავიურებს და ამ ფენომენმა მთელი 
საუკუნე გასტანა. თანამედროვე ეპოქაში სხვა ტექნიკური საშუალ-
ებებია გამოყენებული, განსაკუთრებით კი ფოტოგრაფია, რომე-
ლიც არა რეპროდუქციის არამედ გამოსახვის ორიგინალურ საშუ-
ალებად არის მიჩნეული. ფოტოგრაფიას პროპაგანდისთვის ხელის 
შეწყობა შეუძლია თავისი ემოციური შინაარსითა და იმ უტყუარ-
ობის ცრურწმენით, რომელსაც ის კარგად იყენებს მაყურებელთან 
მიმართებაში. ამ ცრურწმენის გადმოცემა გრიმის გაკეთების ტექ-
ნიკით გახდა შესაძლებელი, რომელიც საუკუნის ერთ-ერთ სი-
ახლედ იქნა მიჩნეული. აღნიშნულთან დაკავშირებით უნდა გან-
ვასხვაოთ მეთოდები, როდესაც გამოსახულება აშკარად დამუშავე-
ბულია. მაგალითად ფოტომონტაჟი, რომელიც ფოტოგრაფიის რე-
ალიზმის წინასწარ განსაზღვრული მნიშვნელობის სამსახურში და-
ყენების საშუალებას იძლევა. ამგვარი ფორმა ძალიან ხშირად ვა-
იმარის გერმანიაში გამოიყენებოდა. ამასთან დაკავშირებით შეიძ-
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ლება მაგალითად, ჯონ ჰირფილდის აფიშა სათაურით "ჰიტლერის 
მისალმების მნიშვნელობა" მოვიყვანოთ. მასზე გამოსახულია პატა-
რა ტანის კაცი, რომელიც დაჟინებით ითხოვს წყალობას იქ სადაც 
მოსჩანს ნაცისტების მეთაურზე ორჯერ მაღალი ღიპიანი კაცი, 
რომელიც ამ კაცს ბანკნოტების პაკეტს უდებს გამოწვდილ ხელში. 

თუ პროპაგანდის გამომხატველ სურათს ან გამოსახულებას 
მისი შინაარსის მიხედვით განვიხილავთ, შევამჩნევთ, რომ ის სა-
მი დიდი მიმართულებით ყალიბდება. ზოგიერთი სურათი მიმ-
ხრობის გამოწვევისთვის არის გამიზნული. ამ ტიპის სურათებზე 
წარმოდგენილია იდეალურად ლამაზი მეთაური ან ანონიმური 
გმირი იმგვარ სიტუაციაში, რომელშიც მისი სიმამაცე, ერთგულება 
ან ჰუმანურობა არის ხაზგასმული: პოლიტკომისრის გმირული 
სიკვდილი ან გენიალური მეთაური, რომელიც ბავშვს ეფერება. 
მეორე ტენდენცია პირიქით, მოწინააღმდეგის ოდიოზურ თვისე-
ბებზე ამახვილებს ყურადღებას: მისი ფიზიკური სიმახინჯე მისი 
მორალური სიმახინჯის, სიმხდალის და უნდობლობის სარკეა და 
სხვა. იდეალს წარმოადგენს ამგვარი მოწინააღმდეგის იმავდრო-
ულად საძულველად, უძლურად, საშიშად, მაგრამ უკვე დამარცხე-
ბულად წარმოჩენა. (რა თქმა უნდა ზემოაღნიშნული ძნელად შესა-
თავსებელია, მაგრამ პროპაგანდა საწინააღმდეგო არგუმენტების 
შეჯამებას გულისხმობს). და ბოლოს, ოფიციალური ხელოვნება 
რეჟიმის "მიღწევებს" უსვამს ხაზს: ბრძმედები, კაშხლები, საავტო-
მობილო გზები, ენთუზიასტი მუშები, სპორტული ახალგაზრდობა 
და ერთსულოვანი ბრბო. 

კინო  
გარკვეული მნიშვნელობით კინო სიტყვასა და გამოსახულე-

ბას შორის სინთეზს წარმოადგენს, პირველის არათანმიმდევრულ 

და მეორის ემოციურ ეფექტურობას. ამავე დროს, უხერხულობას 
ქმნის იმის ვარაუდი, რომ თავიდანვე არსებობს მინიმალური 
თანხმობა მაყურებლის მხრიდან. ამ შემთხვევაში გლობალური 
ძალდატანების სისტემა უნდა არსებობდეს, რომლის ამოქმედება 
მხოლოდ ტოტალიტარულ რეჟიმებს შეუძლიათ. მართლაც, საჭი-
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როა ფილმის სანახავად წასვლა მაშინ, როდესაც აფიშა ან ბროშუ-
რა თავად მოდის თქვენთან.3 

ტოტალიტარული რეჟიმები კინემატოგრაფიული პროპაგან-
დის დიდი ვირტუოზები არიან: საკმარისია ეიზენშტაინისა და 
ლენი რაიფენშტალის ფილმების გახსენება. ამავე დროს, ამგვარ 
პროპაგანდას ლიბერალური რეჟიმებიც მიმართავენ, განსაკუთრე-
ბით ომის პერიოდში. მებრძოლთა ან ფრონტის ზურგში მყოფთა 
გამბედაობისა და მორალის ხოტბის შემსხმელი ფილმები. შესაძ-
ლებელია ასევე მებრძოლი კინემატოგრაფის არსებობა, რომელიც 
სკანდალებს ხდის ფარდას ან შესაძლო მომავალს აღწერს: ამ 
მხრივ იტალიურმა კინომ განსაკუთრებით გაითქვა სახელი, თუმ-
ცა ამ სფეროში ამერიკულმა კინომაც ღირშესანიშნავი ფილმები 
შექმნა. რაც შეეხება ფრანგულ კინოს, ის ტოტალურად უნაყოფო 
აღმოჩნდა ამ სფეროში. 

 

სიმბოლოები და სიმბოლური აქტები 
პროპაგანდის საშუალებებზე დაკვირვება კითხვას ბადებს 

სიმბოლოების გამოყენებასთან დაკავშირებით იმ მნიშვნელობით, 

როდესაც საგნები და პრაქტიკა არსებულის ნაცვლად სხვა რაღა-
ცას წარმოგვიდგენს. სიმბოლოების ძალა კარგადაა ცნობილი: სჯუ-
ლის ფიცარი ქვამდე არ დაიყვანება, დროშა ნაჭრამდე და სხვ. ხე-
ლისუფლება სწორედ სიმბოლოების ძალის მობილიზების უნარით 

განისაზღვრება, მათი ხელისუფლების სიმბოლოებად გადასაქცე-
ვად. ეჭვგარეშეა, რომ კავშირი ხელისუფლებასა და სიმბოლოებს 
შორის სამ მიზანს ემსახურება.  

                                                           
3 ამ მხრივ ტელევიზია უფრო მოქნილად მოქმედებს. ლიბერალურ რეჟიმში თი-
თოეულს შეუძლია თავისი პარტიის გაზეთის კითხვით შემოიფარგლოს. ამის სა-
პირისპიროდ, ტელევიზიას სახლებში სხვადასხვა შეხედულებათა კრებული შე-
მოაქვს. ამგვარად ის მრწამსის ეჭვქვეშ დაყენების ფაქტორია. სიმართლე რომ ით-
ქვას, ამ მნიშვნელობით ის როგორც თავისუფლების, ასევე პროპაგანდის ინსტრუ-
მენტს წარმოადგენს.  
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პირველი, შეუძლებელია განყენებული ცნების პირდაპირ 
ჩვენება. ადამიანის მზერას შესახედად ვერ შესთავაზებ ხელისუფ-
ლებას, სამშობლოს ან რესპუბლიკას. აქედან გამომდინარე, გაჩნდა 
სიმბოლური საგნების (სკიპტრა, სამეფო ტახტი, მართლმსაჯულე-
ბის ხელი) ან ალეგორიების გამოყენების მოთხოვნილება.  

მეორე, ყველაზე დიდებული მონარქი ვერ იქნება დიდებუ-
ლი ოცდაოთხი საათი და ერთდროულად ვერ იქნება ყველგან. სა-
მაგიეროდ, მისი გამოსახულება დიდებულია ნებისმიერ დროს, 
იგი ყველგანაა და ადამიანურ უმწეობაზე იმარჯვებს: დიქტატო-
რები ბერდებიან, მაგრამ არა მათი პორტრეტები. ორი აღნიშნული 
ფაქტორი ხელისუფლების ინსტიტუციონალიზაციის ძლიერი და-
მატებითი მექანიზმია, რადგან ის მის აბსტრაქტობის განსახიერებ-
ას უწყობს ხელს.  

მესამე, სიმბოლოები მართულთა და მმართველთა შორის 
კერძო პირების მსგავსად, გრძნობების დაკონკრეტების საშუალებას 
იძლევიან ე.ი. მათ შეუძლიათ ისინი საჯარო გახადონ და გულის-
ცემის “წყვეტისგან” გაანთავისუფლონ: წელიწადში ერთხელ ღატა-
კებისთვის წყალობის გაღებით მეფე ჭეშმარიტ სიკეთეს განასახი-
ერებს; მონარქის პატივსაცემად აღმართული ქანდაკება მისდამი 
სიყვარულზე მიუთითებს; სამშობლოსთვის დაღუპულთა ძეგლი 
მარადიული მადლიერების გამოსახატავად არის შექმნილი. 

აღნიშნულ მექანიზმებს მათი ზოგადი ბუნებიდან გამომდი-
ნარე, კითხვამდე მივყავართ: დაკავშირებული არიან თუ არა ისი-
ნი პროპაგანდასთან? ხომ არ წარმოადგენენ ისინი ხელისუფლების 
მარტივ გამოხატულებას, რომელიც მხოლოდ ამ უკანასკნელის მი-
ზანსცენაა? ამგვარი მოსაზრება დაუშვებელი იქნებოდა, რადგან ის 
ხელისუფლების როგორც არსის ბუნებამდე დაგვაბრუნებდა, რომ-
ლის არასაკმარისობა უკვე აღინიშნა. თუკი სიმბოლოები ეფექტუ-
რია, ეს მომდინარეობს არა მათი არსებობის ფაქტიდან (დროშა 
ქსოვილის ნაგლეჯია) არამედ იქიდან, რომ ისინი ცნობიერებებს 
შორის კავშირის ობიექტივაციას წარმოადგენენ. არაფერია წინააღმ-
დეგობრივი იმ ფაქტში, რომ ეს ფენომენები პროპაგანდიდან მომ-
დინარედ განვიხილოთ ზემოაღნიშნული მნიშვნელობით. თუმცა, 
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როგორც უკვე აღვნიშნეთ, არსებობს თვისობრივი განსხვავება ამ 
მექანიზმების ძველ და XX საუკუნეში მათ სისტემატურ გამოყენე-
ბას შორის. ამგვარი ევოლუციის აპოთეოზი მიიღწევა მაშინ, რო-
დესაც ხელისუფლებას მთელი საზოგადოება ფსიქოდრამაში, სიმ-
ბოლურ ქმედებაში შეჰყავს, რომლის დროსაც თითოეული ინდი-
ვიდი თავისდაუნებურად გარკვეულ როლს ასრულებს. 

ზემოაღნიშნულის პირველ მაგალითს ტოტალიტარული რე-
ჟიმების პოლიტიკური პროცესები წარმოადგენს. ამ შემთხვევაში 
საქმე ეხება საგულდაგულოდ მომზადებულ სპექტაკლებს რეჟისო-
რებით, ინტრიგითა და კვანძის გახსნით, რომელიც პედაგოგიური 
ეფექტის მოსახდენადაა გამიზნული. თუმცა ამ სპექტაკლების ეფ-
ექტურობა თავად მათი არსებობის უარყოფაზეა დაფუძნებული: 
რეჟისორები შენიღბულები რჩებიან, სცენა ადამიანთა მოდგმაა, 
ხოლო თავისი როლის რეალობის გათვითცნობიერებულმა თუ გა-
უთვითცნობიერებელმა მსახიობებმა, საკუთარი თავი უნდა წარმო-
ადგინონ. ანი კრიგელმა შესანიშნავად გვიჩვენა სტალინური ეპოქ-
ის პროცესის პრაქტიკული უმიზნობა, რადგან ბრალდებულები 
უკვე დამარცხებულნი იყვნენ და მათი მოშორება ხმაურის გარეშე 
შეიძლებოდა. აღნიშნული პროცესი პედაგოგიურ ხასიათს ატარებს 
და ერთდროულად ტერორისა და მიმხრობის გამოწვევას ისახავს 
მიზნად. ამავე დროს, ამგვარი ხერხი მთელი საზოგადოების დამ-
მორჩილებელ ტოტალიტარიზმს გულისხმობს.  

სხვა შემთხვევებში (ამჯერად საქმე ლიბერალურ რეჟიმებსაც 
შეიძლება ეხებოდეს) პედაგოგიკა მიმართავს მეთოდს, რომელსაც 
ძალიან ზოგადი ტერმინით შეიძლება დემონსტრაციები ვუწო-
დოთ, რაც განსაზღვრული მიზნისთვის შეკრებილ ადამიანთა 
დიდ კონცენტრაციას მოითხოვს. დემონსტრაციას ძირითადად რი-
ტუალური ხასიათი შეიძლება ჰქონდეს: გარდაცვლილთა მოხსენი-
ება, ეროვნულ დღესასწაულებთან დაკავშირებული აღლუმები, 
ცნობილ ადამიანთა დაკრძალვის ცერემონიები. ამავე დროს, რი-
ტუალის ფორმის შენარჩუნებით დემონსტრაციამ შეიძლება უფრო 
პირდაპირი პოლიტიკური ზეწოლის ხასიათი შეიძინოს: ასეთი 
იყო ნიურნბერგში ნაცისტების მიერ მოწყობილი დღესასწაულები. 
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თუმცა ნებისმიერი ვარაუდით, მიუხედავად არათანაბარი ხარის-
ხისა, დემონსტრაციები გამიზნულია იმისათვის, რომ მონაწილეე-
ბი ერთდროულად პროპაგანდის სუბიექტად და მიზნად აქციოს. 
სპექტაკლში ყველა მონაწილეობს, თითოეული ყველასთან ერთო-
ბით დამატებით საბაბს პოულობს მიზნის სამართლიანობისა და 
ამ უკანასკნელის სისწორეში სხვის დასარწმუნებლად. როდესაც 
ადამიანები თავისუფლების შეგრძნებით სათანამშრომლოდ მოდი-
ან, ეს უკვე პროპაგანდის მიზნის მიღწევის ზღვარად შეიძლება 
ჩაითვალოს. 

ნაშრომიდან: ჟან-მარი დენკენი. პოლიტიკური მეცნიერება 
 

 

 
პროპაგანდა 

ტერმინი წარმოიშვა რომაული კათოლიკური ეკლესიის კან-
ცელარიაში, რომელიც პასუხისმგებელი იყო რწმენის გავრცელებაზე. 
საყოველთაო გამოყენებადი გახდა მე-20 საუკუნის მეორე 
მეოთხედში. „პროპაგანდა“ ეწოდებოდა ტოტალიტარული რეჟიმების 
მცდელობებს მთლიანად დაექვემდებარებინათ მეცნიერება და 
საერთოდ ნებისმიერი ცოდნა სახელმწიფო პოლიტიკის 
ინტერესებისადმი.  

ემყარებოდა რა ფაშისტური და ბოლშევიკური სისტემების მის-
წრაფებას განემტკიცებინათ თავიანთი ხელისუფლების კანონიერება 
და დაემყარებინათ კონტროლი საზოგადოებაზე, პროპაგანდამ დას-
ძლია წინამორბედი რეჟიმების გაბატონებული კულტურული გავ-
ლენა და მალე მიმართული აღმოჩნდა სხვა სახელმწიფოების მოსახ-
ლეობაზე. ამან გამოიწვია შესაბამისი რეაქცია  განვითარებული დე-
მოკრატიული ქვეყნების მხრიდან. 

1930-იანი წლების ბოლოს, მოახლოებული ომის წინ, ინგლისმა 
დააარსა თავისი საკუთარი სამინისტრო, მაგრამ არა პროპაგანდის, 
არამედ ინფორმაციის - უკვე თავად სიტყვის შეცვლა იყო სიტყვებით 
მანიპულირების მაგალითი. ახალი სამინისტრო იყენებდა ბეჭდურ 
სიტყვას, რადიოს, კინოს და ცოცხალ სიტყვას იმისათვის რომ მომ-
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გებიანად წარმოედგინა ბრიტანეთის სახელმწიფო პოლიტიკა და 
სამხედრო წარმატებები (თეთრი პროპაგანდა) და იმავდროულად 
უარყოფითად და დამახინჯებული სახით წარმოედგინა „ღერძის“ 
ქვეყნები („შავი პროპაგანდა“). 

ცივი ომის პერიოდში პროპაგანდა ქვეყნის შიგნით და საზღ-
ვარგარეთ, რომელსაც ანხორციელებდა ისეთი რადიოსადგურები, 
როგორიცაა „ამერიკის ხმა“ ხშირად იყო უხეში და არაეფექტური, 
განსაკუთრებით კომუნისტურ ქვეყნებში, სადაც ზეგავლენას ახდენდა 
ტექნიკური ჩამორჩენა რეკლამის, მარკეტინგისა და კავშირის საშუ-
ალებებში დასავლეთის კულტურის მიერ მიღწეული დონისაგან, მისი 
განვითარებული მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით. 

რაც შეეხება ინდუსტრიულად განვითარებულ ქვეყნებს, იქ 
ბოლო წლებში პროპაგანდა სრულყოფილებამდე იქნა მიყვანილი, 
როდესაც სახელმწიფო პოლიტიკისა და კანონმდებლობის გაშუქე-
ბისას მასალის მიწოდების ფორმას თითქმის იმდენივე ყურადღება 
ექცევამ რამდენიც მასალის შინაარსს და შედგენას. 

წიგნიდან: პოლიტიკა. ოქსფორდის განმარტებითი ლექსიკონი, 
1996 

 

პოლიტიკური პროპაგანდის ისტორიიდან 
 

 

საბჭოთა კავშირში პროპაგანდა რევოლუციური იდეების 
გავრცელებას, მარქსიზმის სწავლებას და მარქსისტული თეორიუ-
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ლი და პრაქტიკული ცოდნის გავრცელებას ნიშნავდა. აგიტაცია 
ნიშნავდა ხელსაყრელი საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას.  

გერმანიაში პროპაგანდა იმართებოდა საზოგადოების განათ-
ლებისა და პროპაგანდის სამინისტროს მიერ. გებელსი ამ სამინის-
ტროს ჩაუდგა სათავეში 1933 წელს. ყველა ჟურნალისტი, მწერალი 
და ხელოვანი ვალდებული იყო ყოფილიყო სამინისტროს დაქვემ-
დებარებაში მყოფ რომელიმე პალატაში. ნაცისტები პროპაგანდას 
განიხილავდნენ, როგორც სასიცოცხლო ინსტრუმენტს მათი მიზნე-
ბის მისაღწევად.  

ცივი ომის დროს ამერიკა და საბჭოთა კავშირი ინტენსიურ-
ად იყენებნენ პროპაგანდისტულ მეთოდებს. ორივე მხარე იყენებ-
და ფილმებს, ტელევიზიას და რადიოს საკუთარი, ერთმანეთის 
საზოგადოებაზე და სხვა სახელმწიფოებზე ზეგავლენის მოსახდე-
ნად. ამერიკის საინფორმაციო სააგენტო იყენებდა ამერიკის ხმას, 
როგორც ოფიციალურ სამთავრობო სადგურს. რადიო ,,თავისუფა-
ლი ევროპა” და ,,რადიო თავისუფლება”, რომელსაც მხარს უჭერ-
და ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტო აწარმოებდა ,,ნაცრისფერ 
პროპაგანდას” აღმოსავლეთ ევროპისა და საბჭოთა კავშირის მისა-
მართით და ამისთვის იყენებდა ახალ ამბებსა და გასართობ 
პროგრამებს.  საბჭოთა კავშირის ოფიციალური სამთავრობო სად-
გური, რადიო ,,მოსკოვი” ეწეოდა ,,თეთრ პროპაგანდას”, მაშინ 
როდესაც რადიო ,,მშვიდობა და თავისუფლება” მიმართვადა ,,ნაც-
რისფერ პროპაგანდას”. განსაკუთრებული კრიზისის დროს ორივე 
მხარე მიმართვადა ,,შავ პროპაგანდას”. 

იდეოლოგიური და სასაზღვრო დავა საბჭოთა კავშირსა და 
ჩინეთის რესპუბლიკას შორის გახდა მიზეზი სხვადასხვა საზ-
ღვრისპირა ოპერაციების. ერთ-ერთი მეთოდი ამ პერიოდში იყო 
,,უკუგადაცემა”, ჩაიწერა და გადაიცა რადიო პროგრამა. ეს გამიზ-
ნული იყო იმისთვის, რომ ხელისუფლებას გაეგო შეტყობინების 
შინაარსი, ხოლო მსმენელისთვის იგი გაუგებარი რჩებოდა.  

კაპიტალისტურ ქვეყნებში პროპაგანდა ყურადღებას ამახვი-
ლებდა სოციალურ საკითხებზე. დასავლეთში იქმნებოდა აღმოსავ-
ლეთის შიში, აგრესიულ საბჭოთა კავშირზე დაყრდნობით.  
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ვიეტნამის ომის დროს პროპაგანდა აქტიურად გამოიყენებო-
და კომუნისტური ძალების მიერ. ისეთი რადიო სადგურები, რო-
გორიც იყო რადიო ,,ჰანოი” იყო განუყოფელი ნაწილი ჩრდილო-
ეთ ვიეტნამის პროპაგანდისტული ოპერაციების.  

1989 წლის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის დემოკ-
რატიული რევოლუციების დროს პროპაგანდა იყო მნიშვნელოვანი 
იარაღი ოპოზიციისათვის. ნაბეჭდი და ხელნაკეთი პოლიტიკური 
პლაკატები გამოჩნდა ბერლინის კედელზე.  

იუგოსლავიის ომების დროს პროპაგანდა, როგორც იუგოს-
ლავიის ფედერალური რესპუბლიკის, ასევე ხორვატიის მთავრობე-
ბის მიერ გამოიყენებოდა, როგორც სამხედრო სტრატეგია. პროპა-
განდა გამოიყენებოდა შიშისა და სიძულვილის დასათესად განსა-
კუთრებით სერბ მოსახლეობაში სხვა ეროვნების ხალხის მიმართ. 

სერბულმა მედიამ დიდი ძალისხმევა გამოიჩინა იმისთვის, რომ 
გაემართლებინათ სერბული ძალების მიერ ომის დროს ჩადენილი 
დანაშაული ბოსნიელების და სხვა ეროვნების ხალხის მიმართ. 

ხორვატები, აგრეთვე იყენებდნენ პროპაგანდას სერბების წინააღმ-
დეგ.  

აშშ ერაყის ვესტერნიზაციის მისაღწევად ფრთხილად მოქმე-
დებდა, რათა თავიდან აეცილებინა ისლამურ კულტურასთან კონ-
ფლიქტი. ამერიკის მხრიდან დაიწყო ისლამური სამყაროს დაყოფა 
,,კარგ” და ,,ცუდ” ნაწილებად. ამერიკამ მიმართა ,,შავ პროპაგან-
დას”, როდესაც შექმნა ყალბი რადიო სადგური და ავრცელებდა 
პროამერიკულ ინფორმაციას და ამას აკეთებდა სადამ ჰუსეინის 
მომხრეების სახელით. ერთი ასეთი რადიო იყო ,,ტიკრიტი.” 
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პროპაგანდა ფიდე 

 

შტაბ–ბინა რომში 

პროპაგანდა ფიდე (ლათ. სრული დასახელება Sacra Congregatio 
de Propaganda Fide, რწმენის პროპაგანდის წმინდა კონგრეგაცია) — 
რომის კათოლიკური ეკლესიის სამისიონერო ორგანიზაცია. შეიქმნა 
რომის პაპის გრიგოლ XV-ს 1622 წლის 22 ივნისის ბულას საფუძ-
ველზე. 1988 წელს პაპმა იოანე პავლე II-მ მოახდინა კონგრეგაციის 
რეორგანიზაცია, რის შედეგადაც იგი გადაკეთდა ხალხთა ევანგე-
ლიზაციის კონგრეგაციად (Congregatio pro Gentium Evangelizatione). 

პროპაგანდა ფიდე საქართველოში 
XVII საუკუნის 20-ანი წლებიდან საქართველოში კათოლიკე 

მისიონერები იწყებენ ჩამოსვლას. მათ აგზავნიდა "პროპაგანდა 
ფიდე", რომელიც მოწოდებული იყო კათოლიციზმის ქადაგებით 
გაეზარდათ რომის პოლიტიკური გავლენა ახლოაღმოსავლეთის 
ქვეყნებში და ადგილებზე შეესწავლათ ირანთან დამაკავშირებელი სა-
ვაჭრო მარშრუტები. მისიონერებმა თავდაპირველად გორში დაიდეს 
ბინა, მაგრამ ქართლში როსტომის გამეფების შემდეგ ოდიშში გადა-
ინაცვლეს, სადაც ლევან II დადიანი მათ საუკეთესო პირობებს ჰპირ-
დებოდა. მისიის ოდიშში გადატანის იდეა, როგორც ჩანს, ნიკიფორე 
ჩოლაყაშვილს ეკუთვნოდა. 

"პროპაგანდა ფიდეს" არქივში უამრავი მასალაა დაცული საქარ-
თველოს შესახებ. მისიონერები ყვებიან ქართულ კულტურაზე, გეოგ-
რაფიაზე, პოლიტიკაზე. საცავში ინახება ქართველი მეფეებისა და 
რომის პაპის მიმოწერა, არსებობს 1600 წლით დათარიღებული ხის 
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დაფა ქართული დამწერლობის ნიმუშით და კიდევ უამრავი მასალა, 
1633 წლიდან მოყოლებული 1900-იან წლებამდე. 

http://ka.wikipedia.org/  
  

მასალები მედიიდან პროპაგანდის შესახებ 

თარგამაძე: „ნაციონალურ მოძრაობას“ პროპაგანდა 
ყველაზე კარგად გამოსდის 

16:47 04.07.2012 
საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის, გიორგი თარგამაძის 

შეფასებით, ხელისუფლებას უფლება რომ ჰქონდეს, მთავრობას 
პროპაგანდის სამინისტროდ გარდაქმნიდა.  

როგორც პარლამენტის დღევანდელ რიგგარეშე სხდომაზე, 
თარგამაძემ  განაცხადა, „ნაციონალურ მოძრაობას“ პროპაგანდა 
ყველაზე კარგად გამოსდის. 

„ამასაც თავისი რესურსი და ვადები აქვს. რაც უნდა იძახოთ 
ჰალვა – ჰალვა, პირში არ გატკბილდება და რაც უნდა ვიძახოთ, რომ 
საქართველოს მოსახლეობის ნახევარი დასაქმებულია და თურმე, 
დაუსაქმებელთა რაოდენობა სოფლებში ექვს პროცენტს არ აღემატება, 
ეს ადამიანები მაინც დაუსაქმებელნი რჩებიან. დიდი ხანია, ამ 
ტყუილს მოკლე ფეხები აქვს და მისი შედეგი არჩევნებზე იქნება, როცა 
ხალხი მხარს იმ პარტიას არ დაუჭრს, რომელიც საპნის ბუშტებს 
ბერავს“, – დასძინა მან. 

http://www.internet.ge/?l=GE&m=2&sm=0&ID=6570 
 
 

ანტირუსული პროპაგანდა – ნიუანსების გარეშე 
გიორგი გვახარია  
06.09.2010  

http://ka.wikipedia.org/
http://www.internet.ge/?l=GE&m=2&sm=0&ID=6570


 45

რუსი ოპოზიციონერის, ბორის ნემცოვის ცნობილი განცხადება, 
პუტინი და სააკაშვილი ტყუპები არიან, დარვინის მიხედვით ხომ 
ყველაზე ულმობელი ბრძოლა ერთი სახეობის ორგანიზმებში 
მიმდინარეობსო, თავის დროზე მხოლოდ ჩვენმა ოპოზიციონერებმა 
აიტაცეს – ისიც ყველამ არა. ოპოზიციის ლიდერები, რომლებიც 
პუტინს ეწვივნენ მოსკოვში და რუსეთის პრემიერ–მინისტრს 
გაესაუბრნენ, ამას, უბრალოდ, ვერ იტყოდნენ... მაგრამ ქვეყანა მარტო 
ოპოზიცია არაა... არც საქართველოში და არც რუსეთში... ქვეყანა 
შედგება დაკვირვებული ადამიანებისგან, რომელთაც მას შემდეგ, რაც 
გასულ წელს მიხეილ სააკაშვილი პილოტის როლში იხილეს, 
რუსეთის პრემიერ–მინისტრი გაახსენდათ, ახლახან კიდევ ერთხელ 
რომ მიუჯდა თვითმფრინავის საჭეს და ცეცხლი ჩააქრო... მაგრამ ამ 
პარალელის აღმოჩენით აღფრთოვანებულებმა, - ანდა, 
გაღიზიანებულებმა,- არ მიაქციეს ყურადღება „პუტინ–სააკაშვილის 
დისკურსის“ კიდევ ერთ შემადგენელ ნაწილს – მედიას - იმას, თუ 
როგორ წარმოუდგინეს მაყურებელს ქართულმა და რუსულმა 
ტელეარხებმა პუტინისა და სააკაშვილის ფრენის ამსახველი 
სიუჟეტები.  

„ყველასთვის მოულოდნელად პუტინი შევიდა კაბინაში და 
მეორე პილოტის ადგილი დაიკავა“, – აღნიშნა რუსეთის ტელევიზიის 
საინფორმაციო გადაცემის წამყვანმა. მთელ ამ სიუჟეტში მნიშვნე-
ლოვანი არა მარტო ისაა, რომ რუსეთის პრემიერ–მინისტრი, რომელ-
მაც, იურისტების თქმით, კანონი დაარღვია, თვითმფრინავის საჭეს 
მიუჯდა და ჩააქრო ხანძარი, მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ყველაფერი 
მოულოდნელად მოხდა – წამყვანის თქმით, პუტინმა მყისიერი გადა-
წყვეტილება მიიღო. მოულოდნელი, ექსცენტრიკული კი, ზოგადად, 
უყვართ ადამიანებს, განსაკუთრებით რუსეთში... და 
საქართველოშიც. 

მოკლედ, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ნემცოვი ცდება – ერთი 
ჯიშის თუ ერთი სახეობისთვის დამახასიათებელი თავისებურება 
მხოლოდ ქვეყნის პირველი თუ მეორე პირის ქცევაში არ ვლინდება. 
ეს თავისებურებანი, ტყუპების მსგავსად, მთლიანად საზოგადოებაში 
იჩენს თავს - თანაც, ცხოვრების ყველა სფეროში ვლინდება. აი, მაგა-
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ლითად, გავიხსენოთ საქართველოს პატრიარქი და რუსეთის პატ-
რიარქი... ერთი კვირის წინ ილია მეორემ, ინტერპრესნიუსის ინფორ-
მაციით, განაცხადა: „სამწუხაროა, რომ 11 000-მდე ახალგაზრდა 
უმაღლესი სასწავლებლის გარეშე დარჩა. რა უნდა გააკეთონ მათ?! 
ახალგაზრდები გზას რომ არ ასცდნენ, აუცილებელია მათ შეისწავ-
ლონ ხელობა, საღვთო წერილი...“ რამდენიმე დღეში, 1 სექტემბერს, 
პირველად პოსტსაბჭოთა რუსეთის ისტორიაში, რუსეთის პატრი-
არქმა ილოცა სკოლის მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის: „ბედ-
ნიერების მისაღწევად გონებასთან ერთად გულიც უნდა ჩავრთოთ... 
მართლმადიდებლური რწმენა გვასწავლის, როგორ გავხდეთ კეთილი 
ადამიანები... არა მარტო გვასწავლის, რეკომენდაციებს, რეცეპტებს 
გვაძლევს, როგორ გავხდეთ კეთილი ადამიანები.“ 

როგორც ჩანს, სწორედ ამ რეცეპტის გათვალისწინებით შედგა 
ამ დღეებში პრემიერა სიმღერისა „ჩვენ ერთად“, რომელშიც სოსო პავ-
ლიაშვილი და ვალერი გაზმანოვი შეგვახსენებენ, რომ ერთმორწმუნე 
ძმები ერთად უნდა იყვნენ, სულ მუდამ უნდა ახსოვდეთ, როგორ 
იყვნენ გუშინ „ედინაია დერჟავა“.  

ხოდა, როგორ არ უნდა დავუფასოთ სოსო პავლიაშვილს გულ-
წრფელობა? სხვებისგან განსხვავებით, მომღერალმა უარი თქვა „თავ-
ისნაირთან“ დაპირისპირებაზე, თუმცა ცოტა დაუგვიანდა – ეს სიმ-
ღერა, „ჩვენ ერთად“, რომელსაც კიდევ მეორე სახელიც აქვს, „ორი 
ხმა“, მეტისმეტად მოძველებულია - ყოველ შემთხვევაში, საქართვე-
ლოდან, სადაც 1 სექტემბერს ერთიანობის დღე აღინიშნა (გაგახს-
ენებთ, რომ ეს თარიღი ერთიანობის დღედ პრეზიდენტმა მიხეილ 
სააკაშვილმა 2008 წლის 1-ელ სექტემბერს, რუსეთ-საქართველოს ომის 
შემდეგ გამოაცხადა)... 2 წელი გავიდა, მაგრამ საქართველოსა და 
რუსეთის ხელისუფლების პირველი პირები შანსს არ უშვებენ 
ხელიდან, რათა ერთმანეთზე არ იქილიკონ – ზუსტად ისე, როგორც 
დარვინთანაა აღწერილი. 

ეზოპეს ენა და მეტაფორებით საუბარი ჩვეულებრივი რამ გახდა 
ქართულ–რუსული კულტურულ–პოლიტიკური კონფლიქტისთვის.. 
პავლიაშვილისგან განსხვავებით, რომელმაც სახიერებაზე უარი თქვა, 
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ქართველმა მომღერლებმა, ვისთვისაც ქართულ–რუსული კონფლიქ-
ტი ერთგვარ მუზად იქცა, მეტაფორებს, პირობითობას მიმართეს...  

ერთგვარი პედოფილური ეროტიკა აშკარაა და კარგად მუ-
შაობს... საერთოდ, „ტყუპების“კონფლიქტში ინფანტილიზმი, ბავშ-
ვური ბუტიაობა, გამოხატული სახლობანას, „სამშობლობანას“ თუ 
ომობანას თამაშში, აშკარაა... ამ თვალსაზრისით, უნიკალურია კლიპი, 
რომელსაც მე იუთუბზე გადავეყარე. პოპულარულ ინტერნეტსაიტს 
თუ დავუჯერებთ, ამ სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ლექსენია 
– თუ არ ვცდები, განათლებით ფილოსოფოსი. 

ამ სიმღერის პირველი მოსმენის შემდეგ ერთი აზრი მომივიდა: 
1937 წელს სტალინმა აკრძალა ძიგა ვერტოვის ფილმი „იავნანა“, რაც 
დღესაც ბევრს უკვირს – რატომ უნდა აეკრძალა, როცა სტალინური 
რეჟიმის ასეთი ქება–დიდება თვით მიხეილ ჭიაურელსაც კი არ 
უკადრია.. მაგრამ სტალინი, როგორც ჩანს, მიხვდა, რომ აქ რაღაც 
სიყალბე იყო. იცოდა, რომ გადაჭარბება, უტრირება და გაზვიადება 
უკურეაქციას იწვევს ადამიანში – მათ შორის, ზომბირებულ საბჭოთა 
ადამიანშიც კი. 

ჰოდა, არ გაგიკვირდეთ, მეგობრებო, ასეთი კლიპების მერე 
ხალხს პავლიაშვილ–გაზმანოვის „ერთიან დერჟავაზე“ რომ აუჩუყდეს 
გული. როგორც კი ეს მოსაზრება ჩემს მეგობრებს გავუზიარე 
სოციალურ ქსელში, პასუხად ლექსი მივიღე. მისი ავტორი ლაშა 
კვანტალიანია. 

 
ჩემმა პრეზიდენტმა იცის ინგლისური, 
მათმა პრეზიდენტმა - ძიუდო. 
ჩემი პრეზიდენტი უბიწოა, 
მათი პრეზიდნტი - იუდა. 
 
ჩემი პრეზიდენტი ასოთხმოცს სცდება, 
მათი პრეზიდენტი - ასათს. 
ჩემი პრეზიდენტი არასდროს ცდება, 
მათი ძირს აგდებს ასანთს... 
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ჩემი პრეზიდენტი ყოველთვის ჩემთანაა, 
საღამოს თეთრეულს მიგებს. 
მათი პრეზიდენტი, არ ვიცი, როგორ და, 
ჩემი არჩევნებს იგებს... 

http://www.radiotavisupleba.ge/content/article/2149125.html 
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