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ვინ  (არ)  არის  პოპულისტი  საქართველოში?  

ფართოდ  გავრცელებულ  ტერმინში  გარკვევა  

  

გივი სილაგაძე1 

 

 

პოპულიზმი უდავოდ გლობალური მოვლენაა. მას ხშირად განიხილავენ  ლიბერალური 

დემოკრატიის საფრთხედ. თუმცა, ზოგიერთისთვის პოპულიზმი საზოგადოების 

ნიჰილისტურად განწყობილი ჯგუფების პოლიტიკური მობილიზაციის საშუალებაც არის. 

მიუხედავად იმისა, რომ თავად ტერმინი საკმაოდ დიდი ხანია არსებობს, ბოლო წლებში მის 

მიმართ ყურადღებამ უპრეცედენტოდ იმატა. ნიშანდობლივია, რომ 2000 წლიდან 2018 

წლამდე პერიოდში მსოფლიოში პოპულისტი ლიდერების რაოდენობა (მინიმუმ) 

გაორმაგდა.2 

 

მიუხედავად მისი გლობალური მნიშვნელობისა, ,,პოპულიზმის“ გამოყენება როგორც სხვა 

ქვეყნების, ისე საქართველოს კონტექსტში არ არის ერთმნიშვნელოვანი. ,,პოპულიზმის“ 

იარლიყით შესაძლოა, ისეთი განსხვავებული მოვლენები მოიხსენიებოდეს, როგორიცაა 

დემაგოგია, ელექტორალური სარგებლის მისაღებად უპასუხისმგებლო პოლიტიკური 

ნაბიჯების გადადგმა, წინასაარჩევნოდ პოლიტიკოსთა მიერ გაჟღერებული გაზვიადებული 

და არარეალური დაპირებები, პოლიტიკოსთა პოპულარული ქცევა, ,,უბრალო ხალხზე“ 

ხშირი აპელირება, ,,ელიტის“ წინააღმდეგ მიმართული რიტორიკა და ა.შ.  

 

წინამდებარე პოლიტიკის ნარკვევის მიზანია თანამედროვე საქართველოს პოლიტიკურ 

ლანდშაფტზე არსებული ძირითადი პოპულისტი აქტორების იდენტიფიცირება. ნარკვევი 

ეყრდნობა ექსპერტ-ინტერვიუს მეთოდს. 3 ნაშრომში გამოყენებულია პოპულიზმის 

მინიმალისტური აკადემიური განსაზღვრება. შესაბამისად, პოპულიზმი არ არის არც ისე 

ვიწროდ გაგებული, რომ მხოლოდ მემარჯვენე პოლიტიკურ ძალებს მიესადაგოს და არც ისე 

ფართოდ, რომ ყველა (ან თითქმის ყველა) პოლიტიკური აქტორი მოიცვას. ნარკვევში 

 
1 გივი სილაგაძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) პოლიტიკის უმცროსი ანალიტიკოსია. 
2 Lewis, P., Barr, C., Clarke, S., Voce, A., Levett, C., and Gutierrez, P. 2019. “Revealed: the rise and rise of populist 

rhetoric”. ხელმისაწვდომია: https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2019/mar/06/revealed-the-

rise-and-rise-of-populist-rhetoric . ნანახია: 23 იანვარი, 2020. 
3 ჯამში, 2019 წლის დეკემბერში გამოიკითხა 11 ექსპერტი.  
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იდენტიფიცირებულია საქართველოში არსებული როგორც მემარჯვენე, ისე მემარცხენე 

პოპულისტი აქტორები. კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით და იმ ფართოდ გავრცელებული 

შეხედულების საწინააღმდეგოდ, რომ ყველა პოლიტიკური აქტორი პოპულისტია 

საქართველოში, შეიძლება ითქვას, რომ ნარკვევში იდენტიფიცირებული პოპულისტი 

აქტორები ქვეყნის ყველაზე გავლენიან პოლიტიკურ ძალებს არ განეკუთვნებიან.  

 

როგორ გამოიყენება ტერმინი საქართველოში და რატომ წარმოადგენს ეს პრობლემას? 

ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ტერმინი პოპულიზმი არ არის ახალი. თუმცა, იმის 

ფონზე, რომ პოპულიზმმა ბოლო დროს არაერთი დასავლური დემოკრატიის პოლიტიკურ 

სისტემაში მოიკიდა ფეხი, ტერმინმა საქართველოშიც ახალი სიცოცხლე შეიძინა და ფართო 

მსჯელობის საგნად იქცა. ექსპერტები და ჟურნალისტები პარალელებს ავლებენ ქართულ და 

დასავლურ პოპულიზმს შორის. მედია გამოცემები წერენ პოპულისტების წარმატებაზე 

სხვადასხვა ქვეყანაში და მიმოიხილავენ იმ საფრთხეებს, რასაც პოპულიზმი ლიბერალურ 

დემოკრატიას უქმნის.  

 

ქართული ელექტრონული წყაროების მოკლე მიმოხილვაც კი ცხადყოფს, თუ რამდენად დიდ 

დაბნეულობასთან არის დაკავშირებული ამ ტერმინის გამოყენება. კერძოდ, პოპულიზმით 

შეიძლება, აღინიშნოს რიგი მკვეთრად განსხვავებული აქტორები, ქცევები და მოვლენები, 

მათ შორის: დაუფიქრებლად გაცემული წინასაარჩევნო დაპირებები; ექს-პრეზიდენტ 

სააკაშვილის ანტისემიტური განცხადება; საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი; 

ლიბერტარიანული პოლიტიკური პარტია - გირჩი; ულტრაკონსერვატიული 

საზოგადოებრივი მოძრაობა - ქართული მარში; კონსერვატიული საპარლამენტო პარტია - 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი და ბოლოს - თითქმის მთლიანი პოლიტიკური სპექტრი.  

 

ქართული პოპულიზმის საკითხზე სხვადასხვა მიმომხილველი თუ ანალიტიკოსი მუშაობს. 

მათ კვლევის საგანს, ძირითადად, წარმოადგენს პოპულიზმის აღმავლობის მიზეზების ძიება 

და ის პოტენციური ზიანი, რაც შესაძლოა პოპულიზმმა იქონიოს დემოკრატიზაციის 

პროცესზე, საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებზე, ფუნდამენტურ უფლებებზე და ა.შ. 4 

მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი კვლევები ნათელს ჰფენს პოპულიზმთან დაკავშირებულ 

რიგ საკითხებს, მათ ძირითადად ორი ნაკლოვანება აღენიშნება: (1) საკმარისად ნათლად არაა 

განმარტებული, საქართველოში არსებული რომელი აქტორები არიან პოპულისტები და რა 

მტკიცებულებათა საფუძველზეა შესაძლებელი იმის თქმა, რომ ესა თუ ის აქტორი 

პოპულისტია და (2) პოპულიზმის ცნება გადაჯაჭვულია ნატივიზმთან, ანტიდასავლურ 

ან/და პრორუსულ ორიენტაციასთან. მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკაში ეს შესაძლოა 

ხშირად ასეც იყოს, პოპულიზმი, თავისთავად, არც ნატივიზმს გულისხმობს და არც 

ანტიდასავლურ ან/და პრორუსულ ორიენტაციას.    

 
4 Democracy Research Institute. 2019. “Understanding and Combating Far-Right Extremism and Ultra -Nationalism 

in Georgia”. ხელმისაწვდომია: www.democracyresearch.org .  ნანახია: 24 იანვარი, 2020. Lebanidze, B. 2019. 

"Populist Nationalism and Euroscepticism: How rising populism influences Georgia’s European integration". 

ხელმისაწვდომია:  http://gip.ge/rise-of-nationalist-populism-in-georgia-implications-for-european-integration/ 

. ნანახია: 24 იანვარი,  2020. Minesashvili, S. 2019. “Social Underpinnings of Right-Wing Populism in Georgia”. 

ხელმისაწვდომია: http://gip.ge/social-underpinnings-of-right-wing-populism-in-georgia/ . ნანახია: 23იანვარი, 

2020.   

http://civil.ge/archives/101740
https://www.economist.com/briefing/2018/02/03/europes-populists-are-waltzing-into-the-mainstream
https://www.radiotavisupleba.ge/a/%E1%83%B0%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%A3-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A1/29660668.html
http://liberali.ge/news/view/34741/italiis-saparlamento-archevnebshi-ultramemarjvene-da-populisti-partiebi-lideroben
http://www.tabula.ge/ge/story/52776-safrtxe-populizmi
http://www.tabula.ge/ge/story/140009-xelisuflebis-12-tsinasaarchevno-populisturi-nabiji
https://grass.org.ge/ka/inmedia/platphorma-ara-phobias-eqsprezidentis-gantskhadebebs-kidev-erthkhel-ekhmaureba
http://www.resonancedaily.com/index.php?id_rub=3&id_artc=80953
https://ge.boell.org/ka/2018/11/08/saprezidento-archevnebi-brazi-da-uimedoba-sakartveloshi
https://www.radiotavisupleba.ge/a/%E1%83%B0%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%A3-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A1/29660668.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/%E1%83%B0%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%A3-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A1/29660668.html
http://www.ghn.ge/news/157449-zaza-firalishvili-chveni-politikosebis-udidesi-natsili-ugrdznobelia-sazogadoebrivi-gantsqobebis-mimart
http://www.democracyresearch.org/
http://gip.ge/rise-of-nationalist-populism-in-georgia-implications-for-european-integration/
http://gip.ge/social-underpinnings-of-right-wing-populism-in-georgia/
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ქართულ კონტექსტში ტერმინის გამოყენების ბუნდოვანებიდან გამომდინარე რიგი 

პრობლემები იჩენს თავს. უპირველეს ყოვლისა, გაურკვეველია, საქართველოში ვის უნდა 

ეწოდოს პოპულისტი და რატომ. ასევე, პოპულიზმი  ხშირად გაიგივებულია ნატივიზმთან 

და პრორუსულ ან/და ანტიდასვლურ ორიენტაციასთან. i  აღსანიშნავია, რომ პოპულიზმის 

როგორც ვიწრო, ისე ზედმეტად ფართო მნიშვნელობით გამოყენება საერთოდ აზრს უკარგავს 

პოპულიზმის ცნებას.   

 

პოპულიზმი, როგორც ცნება სოციალურ მეცნიერებებში და ქართული რეალობა 

 

პოპულიზმის ცნების განსაზღვრის მინიმუმ სამი მთავარი მიდგომა არსებობს: იდეური 

(ideational), პოლიტიკურ-სტრატეგული და სოციო-კულტურული მიდგომები. 5  პირველი 

მიდგომის თანახმად, პოპულიზმი წარმოადგენს იდეათა ერთობლიობას, რომლის 

მიხედვითაც არსებობს ფუნდამენტური დაპირისპირება ,,უბრალო ხალხსა“ და ,,მანკიერ 

ელიტას“ შორის და პოლიტიკა „ხალხის“ ნებას უნდა ასახავდეს უპირობოდ, ყოველგვარი 

დაბრკოლებების გარეშე. 6  მეორე მიდგომის თანახმად, პოპულიზმი მნიშვნელოვანწილად 

ოპორტუნიზმთან არის დაკავშირებული და წარმოადგენს პოლიტიკური ლიდერების მიერ 

მხარდაჭერის მობილიზების მიზნით შერჩეულ პოლიტიკურ სტრატეგიას. 7   და ბოლოს, 

მესამე მიდგომის თანახად, პოპულიზმი წარმოადგენს პოლიტიკის ხალხურ, ფოლკლორულ 

სტილს, რომელიც გამოიხატება პოლიტიკოსთა კულტურულად პოპულარულ ქცევაში და, 

ასევე, პოლიტიკური აქტორებისა და საზოგადოების სეგმენტების ურთიერთობების 

თავისებურ ფორმაში.8  

 

ტერმინ პოპულიზმის გამოყენება ქართულ დისკურსში (რაზეც ზემოთ იყო საუბარი), 

ძირითადად,  მეორე მიდგომასთან არის თანხვედრაში. პოპულიზმის გამოყენება 

წინასაარჩევნო დაპირებების, სახელმწიფო ბიუჯეტის, ან მთელი პოლიტიკური სპექტრის 

მისამართით გულისხმობს იმას, რომ პოლიტიკოსები ოპორტუნისტულ სტრატეგიას 

მიმართავენ ამომრჩეველთა მხარდაჭერის მოპოვების მიზნით. თუმცა, მოიძებნება ტერმინ 

პოპულიზმის იდეური მნიშვნელობით გამოყენების მაგალითებიც.9  

 

პოპულიზმი, როგორც ოპორტუნისტული სტრატეგია, როგორც ეს ქართულ კონტექსტში 

იხმარება, ერთ ძირეულ პრობლემას აწყდება: პრაქტიკულად შეუძლებელია ანალიტიკურად 

გაიმიჯნოს პოპულისტი არაპოპულისტისგან. პოლიტიკური ლიდერის აზრების წაკითხვის 

გარეშე,  შეუძლებელია, მეცნიერულად დადგინდეს, მიმართავს თუ არა ესა თუ ის 

 
5 Kaltwasser, C. R., Taggart, P. A., Espejo, P. O., and Ostiguy, P. 2017. The Oxford Handbook of Populism. Oxford: 
Oxford University Press  
6 Mudde, C. 2004. “The populist zeitgeist”. Government and Opposition. 39(3). 541-63. 
7 Weyland, K. 2017.“Populism: A political-strategic approach”.Oxford Handbook of Populism.Oxford:Oxford 
University Press.72-103 
This is an extreme simplification. Weynold defines populism as a political strategy employed by a political leader 
that seeks/exercises government power based on quasi-direct, unmediated support from mostly unorganized 
followers.  
8 Ostiguy, P. 2017.”Populism: A Socio-cultural approach”. Oxford Handbook of Populism. Oxford: Oxford University 
Press. 104-133.  
9 Tugushi, L., Turmanidze, K., Gagua, M., Khundadze, T., Ananeishvili, G., and Zurabishvili, T. NO DATE.  “Anti-liberal 

populism and the threat of Russian influence in the regions of Georgia”.  ხელმისაწვდომია: http://www.ei-

lat.ge/images/doc/antiliberal-populisme-engl-1.pdf . ნანახია: 24 იანვარი, 2020. 

http://www.ei-lat.ge/images/doc/antiliberal-populisme-engl-1.pdf
http://www.ei-lat.ge/images/doc/antiliberal-populisme-engl-1.pdf
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პოლიტიკური ლიდერი ოპორტუნისტულ სტრატეგიას.10 აღნიშნული პრობლემა კი, თავის 

მხრივ, ნოყიერ ნიადაგს ქმნის ტერმინის უარყოფითი, დამამცირებელი მნიშვნელობით 

გამოყენებისა და პოლიტიკური იარლიყების მიწებებისთვის. ამასთან, შესაძლებელი ხდება 

პოპულიზმის გაიგივება სხვადასხვა, ერთმანეთთან კავშირის არმქონე ცნებებსა და 

მოვლენებთან. 

 

ამ ნარკვევის მიზნებიდან გამომდინარე, პოპულიზმის განმარტებისათვის გამოყენებულია 

იდეური მიდგომა, რომელსაც დანარჩენ ორ მიდგომასთან შედარებით რიგი უპირატესობები 

გააჩნია; უპირველეს ყოვლისა, იგი შესაძლებელს ხდის მკაფიო საზღვრის გავლებას 

პოპულისტსა და არაპოპულისტს შორის. ii  მეტიც, იდეური მიდომა შესაძლებლს ხდის 

შედარებით ანალიზს, კარგად ექვემდებარება კატეგორიზაციას (მემარცხენე და მემარჯვენე, 

ექსკლუზიური და ინკლუზიური პოპულიზმი და ა.შ.) და მისი გამოყენება შესაძლებელია 

როგორც მასების, ისე ელიტების დონეზე.11  და ბოლოს, ეს მიდგომა დანარჩენი ორისაგან 

განსხვავებით, ზედმეტად დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებს პოლიტიკური ლიდერების როლს.  

 

საქართველოში არსებული პოპულისტი  აქტორების იდენტიფიცირება 

 

კას მუდესა და სხვების მიხედვით,12 პოპულიზმი   იდეოლოგიაა ვიწრო გაგებით, რომელიც 

მთელ სოციო-პოლიტიკურ ლანდშაფტს ორ დაპირისპირებულ ჯგუფად ჰყოფს - ,,ხალხი“ და 

,,ელიტა“. iii  პოპულიზმის, როგორც იდეოლოგიის სივიწროვე განაპირობებს იმას, რომ იგი 

განყენებულად არ არსებობს და დაკავშირებულია სხვა ისეთ იდეოლოგიებთან, როგორიცაა, 

მაგალითად, ნაციონალიზმი ან სოციალიზმი. აღნიშნულ ანტაგონიზმს მორალური ხასიათი 

აქვს, კერძოდ, ხალხი ,,სუფთაა“, ხოლო ელიტა ,,მანკიერი“. ,,ხალხი“ ისევე, როგორც ,,ელიტა“ 

კონსტრუირებულია და მათი მახასიათებლები შესაძლოა განსხვავდებოდეს სხვადასხვა 

აქტორთან (მაგალითად ,,ხალხი“ შესაძლოა განისაზღვროს სოციო-ეკონომიკური სტატუსის 

მიხედვით, ეროვნების მიხედვით და ა.შ.). თუმცა, აღსანიშნავია, რომ ,,ხალხი“ მსგავს 

კონსტრუქციაში თითქმის ყოველთვის ერთგვაროვან ჯგუფს წარმოადგენს. ასევე, გარდა 

ანტაგონიზმისა, პოპულიზმი გულისხმობს მოწოდებას „ხალხის“ ნების უპირობო 

აღსრულებასთან დაკავშირებით. 13 

 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, იმისთვის, რომ რომელიმე აქტორს პოპულისტი ეწოდოს, 

აუცილებელია, ორი ძირითადი პირობა დაკმაყოფილდეს: (1) აქტორი სისტემატიურად უნდა 

გამოხატავდეს იდეას, რომ საზოგადოება საქართველოში დაყოფილია ორ ნაწილად: ,,ხალხი“, 

რომელიც არის ,,კარგი“ და ,,ელიტა“, რომელიც „ცუდია“, და (2) აქტორი სისტემატიურად 

უნდა ახმოვანებდეს იდეას, რომ ,,ხალხის“ ნება უპირობოდ, ყოველგვარი დაბრკოლებების 

გარეშე უნდა ხორციელდებოდეს.  

 
10 პოლიტიკურ-სტრატეგიული მიდგომის  საწინააღმდეგო არგუმენტი  მომდინარეობს შემდეგი 

ნაშრომიდან: Mudde, C., and Kaltwasser, C. R. 2012. “Populism and (Liberal) Democracy: A Framework for 

Analysis”. Populism in Europe and the Americas: Threat or Corrective for Democracy?. Cambridge: Cambridge 
University Press. 1–26. 
11  იდეური მიდგომის ძლიერ მხარებზე საუბარია შემდეგ ნაშრომში: Mudde, C. 2017. An ideational 

approach. Oxford Handbook of Populism. Oxford: Oxford University Press. 46-72.  
12 Mudde, C. 2004. “The populist zeitgeist”. Government and Opposition. 39(3). 541-63. 
13 Mudde, C., and Kaltwasser, C.R. 2017. Populism: A very short introduction. Oxford, UK: Oxford University Press.  
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კვლევის ფარგლებში გამოიკითხა 11 ექსპერტი 2019 წლის დეკემბერში (ექსპერტების შესახებ 

ინფორმაცია იხილეთ დანართში). რელევანტური აქტორების სია წინასწარ იქნა 

მომზადებული. ესენია: ექვსი პოლიტიკური პარტია iv  (ქართული ოცნება, ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, 

დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო, საქართველოს ლეიბორისტული პარტია) 

და დამატებით ორი აქტორი, რომლებიც ხშირად მიიჩნევიან პოპულისტებად (ქართული 

მარში და ლევან ვასაძეv). იმის ნაცვლად, რომ ექსპერტებს პირდაპირ შეეფასებინათ რამდენად 

პოპულისტია ესა თუ ის აქტორი, ინტერვიუს ფარგლებში დასმული შეკითხვები ეხებოდა 

იმას, თუ რამდენად აკმაყოფილებს თითოეული აქტორი ზემოხსენებულ ორ პირობას. 

შესაბამისად, ყოველ აქტორს მიენიჭა კონკრეტული ქულა თითოეული ექსპერტისაგან (0 - არ 

აკმაყოფილებს არც ერთ პირობას, 1 - აკმაყოფილებს მხოლოდ ერთ პირობას, 2 - 

აკმაყოფილებს ორივე პირობას). ინტერვიუების შემდეგ, ორი კრიტერიუმი იქნა 

გამოყენებული იმის დასადგენად, თუ რომელ აქტორს შეიძლება, რომ პოპულისტი ეწოდოს: 

(1) აქტორმა მოაგროვა საშუალო ქულა 1 ან მეტი და (2) აქტორს გამოკითხული ექპერტების 

მინიმუმ 40%-მა მიანიჭა ქულა 2.  

პოლიტიკური პარტიები 

მიუხედავად ფართოდ გავრცელებული შეხედულებისა, რომ საქართველოში არსებული 

პრაქტიკულად ყველა პარტია პოპულისტურია, წინამდებარე ნარკვევის მიხედვით, მხოლოდ 

ორი მათგანი აკმაყოფილებს ორივე კრიტერიუმს და შესაბამისად, შეიძლება მოვიხსენიოთ 

პოპულისტებად, ესენია - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი და ლეიბორისტული პარტია 

(იხ. გრაფიკი 1). ორივე პარტიის საშუალო ქულა 1-ზე მეტია (ორივემ 1,55 ქულა მიიღო) და 

ექსპერტების მინიმუმ 40%-მა განაცხადა, რომ როგორც ერთი, ისე მეორე პარტია 

აკმაყოფილებს ორივე პირობას (ექსპერტების 73% პატრიოტთა ალიანსის შემთვევაში და 55% 

ლეიბორისტული პარტიის შემთხვევაში). საინტერესოა, რომ კვლევის შედეგების თანახმად, 

დემოკრატული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო, რომელიც ხშირად ერთსა და იმავე 

კონტექსტშია მოხსენიებული პატრიოტთა ალიანსთან, არაპოპულისტურია. დემოკრატიული 

მოძრაობა-ერთიანი საქართველოს საშუალო ქულა მხოლოდ 0,09-ს შეადგენს (ექსპერტთა 

91%-ის მიხედვით, პარტია ორიდან არც ერთ კრიტერიუმს არ აკმაყოფილებს). 

 

საინტერესოა, რომ პატრიოტთა ალიანსი და ლეიბორისტული პარტია ,,ხალხსა“ და ,,ელიტას“ 

ერთმანეთისგან განსხვავებულ მეორად მახასიათებლებს ანიჭებენ. პატრიოტთა 

ალიანსისთვის ,,ხალხი“ ძირითადად ეთნონაციონალური და რელიური მახასიათებლებით 

განისაზღვრება (ქართველები, მართლმადიდებელი ქრისტიანები) მაშინ, როდესაც 

,,ელიტაში“, როგორც წესი, მთელი პოლიტიკური ელიტა მოიაზრება (ძირითადი აქცენტი 

კეთდება წინა მმართველ პარტია - ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასა და მასთან 

დაკავშირებულ აქტორებზე) ისევე, როგორც ლიბერალური იდეოლოგიის მატარებელი 
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აქტორები არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩათვლით.14  პოპულიზმისა და ნაციონალიზმის 

კომბინაციას შესაძლებელია, მემარჯვენე პოპულიზმი ეწოდოს.15  

გრაფიკი 1. პოპულიზმი და რელევანტური პოლიტიკური აქტორები 

 

ლეიბორისტული პარტიისათვის როგორც ,,ხალხის“, ისე ,,ელიტის“ ძირითადი 

განმსაზღვრელი სოციო-ეკონომიკური სტატუსია: ,,ხალხი“ განისაზღვრება დაბალი სოციო-

ეკონომიკური სტატუსით (,,ღარიბი“ ,,პრივილეგიებს მოკლებული“, ,,უბრალო“) მაშინ, 

როდესაც ,,ელიტა“ გულისხმობს მაღალ სოციო-ეკონომიკურ სტატუსს (,,მდიდრები“, 

,,ბანკები“, ,,ოლიგარქი“).16 ამ კომბინაციას შესაძლებელია ეწოდოს სოციო-ეკონომიკური ან 

მემარცხენე  პოპულიზმი.17  

 
14  პატრიოტული ალიანსისთვის ,,ხალხი“, როგორც წესი, გულისხმობს მართლმადიდებელ 

ქრისტიანებს (რაციმ ექსპერტთა 88%-მა განაცხადა, რომლებმაც პარტიას ქულა 2  მიანიჭეს), ეთნიკურ 

ქართველებს (88%) და სოციო-ეკონომიკურად ღარიბ მოსახლეობას (25%). რაც შეეხება ,,ელიტას“ 

აქცენტი კეთდება წინა მმართველ პარტია- ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასა და მასთან ასოცირებულ 

ძალებზე (75%), მთელ პოლიტიკურ ელიტაზე (38%) და ლიბერალური იდეოლოგიის აქტორებზე, მათ 

შორის, , არასამთავრობო ორგანიზაციებზე (38%). 
15 Betz, H. G. 1994. Radical Right-Wing Populism in Western Europe. Basingstoke: Macmillan.  
16 ლეიბორისტული პარტიისთვის ,,ხალხის“ განმსაზღვრელია დაბალი სოციო-ეკონომიკური სტატუსი 

(100% იმ ექსპერტებისა, ვინც პარტიას ქულა 2 მიანიჭა) თუმცა რელიგიასაც შესაძლებელია, გარკვეული 

როლი ჰქონდეს (17%). ,,ელიტაც“ ძირითადად სოციო-ეკონომიკური კრიტერიუმით განისაზღვრება და 

მოიაზრებს მდიდარ და გავლენიან ადამიანებს (83%), მაგრამ ასევე პოლიტიკურ ელიტას (50%). 
17 Freeden, M., Sargent, L. T., and Stears, M. 2015. The oxford handbook of political ideologies. Oxford, UK: Oxford 
University Press.  
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“ეჭვმიტანილები” - ქართული მარში და ლევან ვასაძე 

გარდა პოლიტიკური პარტიებისა, საზოგადოების დონეზე არსებობს ორი ისეთი აქტორი, 

რომლებიც ექსპერტებისა და ანალიტიკოსების მიერ  ხშირად მოიხსენიებიან პოპულისტებად 

- ესენია ქართული მარში და ლევან ვასაძე. vi  აღნიშნული ტენდენცია, შესაძლოა, 

შესაბამისობაში მოდიოდეს ევროპულ და ჩრდილოეთ ამერიკის პოპულისტურ 

ტენდენციებთან, რაც გამოხატულია მემარჯვენე პოპულიზმის ფორმით. ექსპერტების 

გამოკითხვამ დაადასტურა, რომ ორივე ზემოხსენებული აქტორი პოპულისტია. ორივე 

მათგანის საშუალო ქულა 1-ზე მეტია (1.82 თითოეულის შემთხვევაში). ამასთან, თითოეულს 

გამოკითხულ ექსპერტთა მინიმუმ 40%-მა მიანიჭა ქულა 2 (როგორც ქართული მარშის, ისე 

ლევან ვასაძის შემთხვევაში ექსპერტების 91% აცხადებს, რომ ხსენებული აქტორები 

აკმაყოფილებენ ორივე აუცილებელ პირობას).  

 

ქართული მარშისთვის ,,ხალხი“ მეტწილად ეთნონაციონალური და რელიგიური 

მახასიათებლების საფუძველზე განისაზღვრება (ქართველი, მართლმადიდებელი 

ქრისტიანი), ხოლო ,,ელიტის“ განსაზღვრისას მნიშვნელოვანია „ლიბერალური“ იდეოლოგია. 

შესაბამისად, პოლიტიკური პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, სხვა რელიგიური 

კონფესიებიც კი შესაძლოა მოიაზრებოდნენ „მანკიერ ელიტაში“ იმ შემთხვევაში, თუ 

მიეკუთვნებიან „ლიბერალურ“ ჯგუფებს. 18  ვასაძისთვისაც, ,,ხალხი“ განისაზღვრება 

რელიგიური და ეთნონაციონალრი მახასიათებლებით (ქართველი, მართლმადიდებელი 

ქრისტიანი), ხოლო ,,ელიტას“ წარმოადგენენ „ლიბერალური“ მსოფლმხედველობის 

მატარებელი აქტორები.19  

 

შეიძლება ითქვას, რომ ორივე ზემოაღნიშნული აქტორი მემარჯვენე პოპულისტია. თუმცა, 

მათი მსგავსების მიუხედავად, გამოკითხული ექსპერტების თანახმად, ლევან ვასაძე, როგორც 

პოპულისტი აქტორი განსხვავებულია ქართული მარშისგან (ისევე, როგორც პატრიოტთა 

ალიანსისა და ლეიბორისტული პარტიისგან), ვინაიდან ის პოზიციონირებს როგორც ,,ერის 

მამა, რომელიც წინამძღოლობას და რჩევა-დარიგებას გვთავაზობს“, მაშინ, როდესაც 

დანარჩენი სამი პოპულისტი აქტორი თავის თავს ,,უბრალო ხალხის“ ნაწილად წარმოაჩენს.  

 

დასკვნა 

 

იმ გავრცელებული მოსაზრებისგან განსხვავებით, რომ საქართველოში ყველა პოლიტიკური 

აქტორი პოპულისტია, ნარკვევი ცხადყოფს, რომ შესაძლებელია პოპულისტი აქტორების 

არაპოპულისტებისაგან მკაფიოდ გამიჯნვა. ასევე, ტერმინი პოპულიზმი არ უნდა 

გამოიყენებოდეს მხოლოდ მემარჯვენე აქტორების მისამართით. 

 

 
18  ქართული მარშისათვის ,,ხალხი“ წარმოადგენს ეთნიკურ ქართველებს (90% ექსპერტებისა, 

რომლებმაც აქტორს ქულა 2 მიანიჭა), მართლმადიდებელ ქრისტიანებს (80%), ტრადიციების მიმდევარ 

მოსახლეობას  (30%). ხოლო, ,,ელიტა“ წარმოადგენს ლიბერალურ ჯგუფებს (80%) რაც შესაძლოა 

მოიცავდეს პოლიტიკურ ელიტას (30%), არასამთავრობო ორგანიზაციებს (50%), სხვა ძალებს (20%). 
19 ლევან ვასაძისთვის, ,,ხალხი“ წარმოადგენს მართლმადიდებელ ქრისტიანებს (100% ექსპერტებისა, 

რომლებმაც აქტორს ქულა 2 მიანიჭა), ეთნიკურ ქართველებს (50%), ტრადიციების მიმდევარ 

მოსახლეობას (50%). ,,ელიტა“ კი წარმოადგენს ლიბერალურ ჯგუფებს (90%). 
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ქართულ პოლიტიკაში სახეზეა როგორც მემარჯვენე, ისე მემარცხენე პოპულიზმი. თუმცა, 

როგორც ჩანს, პოპულიზმი უფრო მეტად მაინც მემარჯვენე ფორმებით ვლინდება (ყოველ 

შემთხვევაში, ძირითადი აქტორების შემთხვევაში). კვლევის ფარგლებში გამოვლინდა სამი 

მემარჯვენე (საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, ქართული მარში, ლევან ვასაძე) და 

მხოლოდ ერთი მემარცხენე პოპულისტური აქტორი (ლეიბორისტული პარტია). ასევე, 

მემარჯვენე პოპულიზმი წარმოდგენილია საკანონმდებლო დონეზეც.  

 

აღსანიშნავია, რომ პოპულისტი აქტორები ამომრჩეველთა ფართო მხარდაჭერით არ 

სარგებლობენ. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში პატრიოტთა ალიანსმა ხმათა 5.01%, 

ხოლო ლეიბორისტულმა პარტიამ 3.14% მოაგროვა; მეტიც, ბოლოდროინდელი ეროვნულ-

წარმომადგენლობითი გამოკითხვის თანახმად, გამოკითხულთა 6%-მა დაასახელა 

ლეიბორისტული პარტია თავის შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს მდგომ პოლიტიკურ 

პარტიად, პატრიოტთა ალიანსის შემთხვევაში კი იგივე მაჩვენებელი 5%-ს უდრის.20   რაც 

შეეხება ქართულ მარშსა და ლევან ვასაძეს, მათ ელექტორალურ წარმატებაზე საუბარი, 

ცხადია, შეუძლებელია.  

 

მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, შეუძლებელია იმის თქმა, რომ პოპულისტი აქტორების 

ზეგავლენა სოციო-პოლიტიკურ გარემოზე უმნიშვნელოა. მემარჯვენე პოპულისტი 

აქტორები რეგულარულად ახდენენ ხალხის გარკვეული მასის მობილიზებას და ზოგიერთი 

მათგანის მიერ ქსენოფობიური განცხადებებიც იქნა გაჟღერებული. 21  ასევე, როგორც სხვა 

კვლევებმა აჩვენა, ყოფილა შემთხვევები, როდესაც მმართველ პარტიასა და ეკლესიას, 

გარკვეულწილად, შემწყნარებლური პოზიცია დაუკავებიათ ზოგიერთი პოპულისტი 

აქტორის მიმართ.22   

 

აღსანიშნავია, რომ პოპულიზმი, ტერმინის მინიმალისტური განსაზღვრებით, არ 

გულისხმობს პრორუსულ ორიენტაციას და არც პრორუსული ორიენტაცია  უტოლდება 

პოპულიზმს. პოპულიზმის საკითხში უკეთ გასარკვევად, უკეთესია, თუ მას ზედსართავი 

სახელები დაერთვება (“populism with adjectives”) 23  და უფრო კონკრეტული კითხვები 

დაისმება, მაგალითად, რა მიმართებაშია ერთმანეთთან რადიკალური მემარჯვენე 

პოპულიზმი და საგარეო ორიენტაცია.   

 

 

 

 

 

 
20 NDI. 2019. “Public Attitudes in Georgia”.  ხელმისაწვდომია: 

https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_December%202019_Public%20Presentation_ENG_VF.pd

f . ნანახია: 24 იანვარი, 2020.  
21 Lebanidze, B. 2019. "Populist Nationalism and Euroscepticism: How rising populism influences Georgia’s 

European integration". ხელმისაწვდომია:  http://gip.ge/rise-of-nationalist-populism-in-georgia-implications-for-

european-integration/ .  ნანახია: 24 იანვარი, 2020. 
22 Gelashvili, T. 2019. “Political Opportunities for the Extreme Right in Georgia”. ხელმისაწვდომია:  

http://gip.ge/political-opportunities-for-the-extreme-right-in-georgia/ .  ნანახია: 24 იანვარი, 2020. 
23 Mudde, C. 2017. An ideational approach. Oxford Handbook of Populism. Oxford: Oxford University Press. 46-72. 
P. 57 

https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_December%202019_Public%20Presentation_ENG_VF.pdf
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_December%202019_Public%20Presentation_ENG_VF.pdf
http://gip.ge/rise-of-nationalist-populism-in-georgia-implications-for-european-integration/
http://gip.ge/rise-of-nationalist-populism-in-georgia-implications-for-european-integration/
http://gip.ge/political-opportunities-for-the-extreme-right-in-georgia/
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დანართი 1. ექსპერტების პროფილები 

 

საქმიანობა ინტერვიუს 

ჩატარების თარიღი 

ფაკულტეტის წევრი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

9 დეკემბერი, 2019 

წარმომადგენელი, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი -  

საქართველო (CRRC-Georgia)  

10 დეკემბერი, 2019 

ფაკულტეტის წევრი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

10 დეკემბერი,  2019 

ფაკულტეტის წევრი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

12 დეკემბერი, 2019 

წარმომადგენელი, ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI) 

საქართველო  

17 დეკემბერი, 2019 

ფაკულტეტის წევრი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 17 დეკემბერი, 2019 

ფაკულტეტის წევრი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 18 დეკემბერი, 2019 

წარმომადენელი, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი  - 

საქართველო (CRRC-Georgia)  

18 დეკემბერი, 2019 

ფაკულტეტის წევრი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

20 დეკემბერი, 2019 

წარმომადგენელი, აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული 

დემოკრატიისთვის ს (EECMD)  

24 დეკემბერი, 2019 

ფაკულტეტის წევრი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა 

ინსტიტუტი (GIPA)  

26 დეკემბერი, 2019 

 

i პოპულიზმი მინიმალისტური განმარტებით არ გულისხმობს ნატივიზმს. რადიკალური მემარჯვენე 

პოპულიზმის ცნება აერთიანებს პოპულიზმს, ავტორიტარიზმს და ნატივიზმს. 
ii  რაც წარმოადგენს სწორად ფორმირებული ცნების განმსაზღვრელ ერთ-ერთ მთავარ კრიტერიუმს 

(Sartori, G. 1970. “Concept misformation in comparative politics." American Political Science Review. 64(4). 1033-
1053) 
iii ზოგიერთი მკვლევარი პოპულიზმს იდეოლოგიად არ მიიჩნევს და მას ,,დისკურსს“, ,,პოლიტიკურ 

განცხადებას“, ,,სტილს“ ან ,,მსოფლმხედველობას“ უწოდებს. თუმცა,  წინამდებარე ნაშრომის 

მიზნებისთვის აღნიშნული არ გადამწყვეტი მნიშვნელობის იმდენად, რამდენადაც არსებობს თანხმობა 

იმასთან დაკავშირებით, რომ პოპულიზმი იდეათა ერთობლიობაა (Mudde, C. and Kaltwasser, C. R. 2018. 

“Studying populism in comparative perspective: Reflections on the contemporary and future research 
agenda”. Comparative Political Studies. 51(13). 1667-1693.) 
iv თავდაპირველად შვიდი პოლიტიკური პარტია შეირჩა, რომელთაც ბოლო (2016 წლის) საპარლამენტო 

არჩევნებში ხმების 3%-ზე მეტი მოიპოვეს. თუმცა, პარტიების რელევანტურობა და რეიტინგები 

შეიცვალა, რაც სატესტო ინტერვიუებისა და ბოლოდროინდელი ეროვნულ-წარმომადგენლობითი 

გამოკითხვების შედეგებმაც დაადასტურა. შესაბამისად, თავდაპირველ სიას გამოაკლდა ორი პარტია - 

სახელმწიფო ხალხისთვის და თავისუფალი დემოკრატები და დაემატა ერთი პარტია - ევროპული 

საქართველო.  
v  იდეალურ შემთხვევაში, პოლიტიკური პარტიები და სხვა აქტორები ცალ-ცალკე უნდა 

შეისწავლებოდეს. მეტიც, საჭიროა ორგანიზაციებისა და მოძრაობების ლიდერებისგან გამიჯვნა, 

თუმცა პოლიტიკური ნარკვევის მიზნებიდან გამომდინარე აღნიშნული პრინციპები არ იქნა 

გათვალისწინებული. 
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vi  ეს ორი აქტორი წინასწარი ინტერვიუების საფუძველზე შეირჩა.ასევე, ქართული მარში და ლევან 

ვასაძე ხშირად იწოდებიან პოპულისტებად (იხ. გ. ცხადაია 2018. „ჰგავს თუ არა ქართული მემარჯვენე 

პოპულიზმი დასავლურს”. ხელმისაწვდომია:  www.radiotavisupleba.ge.  ნანახია: 23 იანვარი, 2020.) 

http://www.radiotavisupleba.ge/
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საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP) არის არაკომერციული, არაპარტიული, კვლევითი და 

ანალიტიკური ორგანიზაცია. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი ცდილობს საქართველოში 

დემოკრატიული ინსტიტუტების ორგანიზაციული საფუძვლების გაძლიერებას და ეფექტური 

მმართველობის პრინციპების განვითარებას პოლიტიკური კვლევისა და ადვოკატირების გზით. 

 

პუბლიკაცია მომზადდა „ნაციონალური ფონდი დემოკრატიისთვის“ (NED) მხარდაჭერით. აქ 

გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორებს და შესაძლოა, არ  ემთხვეოდეს „ნაციონალური ფონდი 

დემოკრატიისთვის“ და „საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის“ შეხედულებებს. 

 

დოკუმენტის ციტირების წესი:  

გივი სილაგაძე, „ვინ (არ) არის პოპულისტი საქართველოში? ფართოდ გავრცელებულ ტერმინში 

გარკვევა“, პოლიტიკის ნარკვევი #34, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, თებერვალი 2020. 
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