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რ უ სე თი ინ ტე ლექ ტუ ალ ური და პო ლი ტი კუ რი თავ სა ტე ხია. რუ სე თი გა მო ცა ნას იმ რუ სე ბის თვი საც კი წარ-
მო ად გენს, რომ ლებ საც მა თი ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის ტრა ექ ტო რი ის შე სა ხებ ვე რა ფე რი გა უგი ათ. სა ხე ზე 

არ ქა ული ტი პის „ცი ვი ლი ზა ცია-სა ხელ მწი ფო“, რო მე ლიც გა რე სამ ყა როს თან ად აპ ტა ცი ის სა უცხოო უნ არ ებს 
ავ ლენს სა კუ თა რი ფუნ და მენ ტუ რი ბუ ნე ბის ცვლი ლე ბის გა რე შე. 

არ ნოლდ თო ინ ბის „გა მოწ ვე ვა-პა სუ ხი“ ცნო ბი ლი ჰი პო თე ზის თა ნახ მად ამა თუ იმ ცი ვი ლი ზა ცი ის მო მა ვა-
ლი გან ვი თა რე ბის გზა ზე შეხ ვედ რი ლი სიძ ნე ლე ებ ის გა და ლახ ვის უნ არ ითაა გან პი რო ბე ბუ ლი: ის ან „თვით-
რე ორ გა ნი ზა ცი ის“ უნ არს ავ ლენს ან დეგ რა დი რებს. პერ სო ნი ფი ცი რე ბუ ლი ძა ლა უფ ლე ბის რუ სულ სის ტე მას 
(„სის ტე მა“) ას ეთი უნ არი არ გა მო უვ ლე ნია. საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ „სის ტე მა“ გა დარ ჩე ნას მო-
დერ ნიზ მის დაგ მო ბით და წარ სუ ლის გან დი დე ბით ცდი ლობ და. „სის ტე მა“ მდგრა დო ბას იმ იტ აცი ით, პრო-
პა გან დით, სა კუ თა რი თა მა შის წე სე ბის გა რე სამ ყა როს თვის თავ ზე მოხ ვე ვით და სა კუ თა რი გა დარ ჩე ნის თვის 
გლო ბა ლუ რი მას შტა ბის რყე ვე ბის გა მოწ ვე ვის მუ ქა რით ინ არ ჩუ ნებ და. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, დარ წმუ ნე ბით 
დღე საც ვე რა ვინ ამ ბობს რამ დენ ხანს გა აგ რძე ლებს ის არ სე ბო ბას.

ეს კითხვე ბი დღე საც პა სუხ გა უც ემ ელია: შე უძ ლია თუ არა რუ სეთს გარ და იქ მნას? თუ ის მუდ მი ვად არ ქა ული 
ფორ მით მუდ მი ვი რეპ რო დუქ ცი ის თვი საა გან წი რუ ლი? რო გო რი და სას რუ ლი აქ ვს ამ გზას?

ანალიტიკურიმარცხი

რ უ სეთს მის შე სა ხებ მცდა რი შე ხე დუ ლე ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი უნ არი აქ ვს. ამ ას პა რეზ-
ზე გან სა კუთ რე ბულ წარ მა ტე ბას რუ სი ან ალ იტ იკ ოს ები აღ წე ვენ. თუმ ცა სა კითხა ვი ის არ ის, თუ რა ტომ 

იმე ორ ებ ენ და სავ ლე ლი ექ სპერ ტე ბი რე ალ ობ ის ას ეთ არ ას წორ და მცდარ შე ფა სე ბებს? ძნე ლია იქ ნე ბა მო-
ვიც ვათ ყვე ლა ის შეც დო მა, უზ უს ტო ბა თუ ტყუ ილი, რო მელ საც რუ სი და და სავ ლე ლი ექ სპერ ტე ბი იმე ორ ებ ენ. 

რუ სე თის რა ობ აში გარ კვე ვის და მი სი გან ვი თა რე ბის ვექ ტო რის და ნახ ვის წა რუ მა ტე ბე ლი ცდე ბი გან სა-
კუთ რე ბით მომ რავ ლდა ბო ლო 25 წლის გან მავ ლო ბა ში. ამ კუთხით ცალ კე აღ ნიშ ვნის ღირ სია საბ ჭო ეთ ის 
მკვლე ვარ თა შე უძ ლებ ლო ბა და ენ ახ ათ ამ ქვეყ ნის დაშ ლის სიმ პტო მე ბი სა ნამ საბ ჭო თა კავ ში რის არ სე ბო ბის 
სა კითხი პირ და პირ არ დად გა დღის წეს რიგ ში. სე იმ ურ მარ თინ ლიპ სე ტი მის წიგ ნში „კო მუ ნიზ მის მარ ცხის 
წი ნას წარ მეტყვე ლე ბე ბი“ შე ეც ადა უკ ეთ ეს ად გარ კვე ულ იყო იმ მი ზე ზებ ში, რომ ლებ მაც ას ეთი მას შტა ბუ რი 
მოვ ლე ნე ბის წი ნას წა რი გან ჭვრე ტა გა არ თუ ლა და რა ტომ ით ვლე ბო და საბ ჭო თა სის ტე მა ასე მტკი ცედ. ის 
წერ და: „ექ სპერ ტე ბი ყუ რადღე ბის დიდ ნა წილს იმ ინ სტი ტუ ტებ სა და ღი რე ბუ ლე ბებს უთ მობ დნენ, რომ ლე-
ბიც სა ზო გა დო ებ ისა და პო ლი ტი კუ რი სის ტე მის სტა ბი ლუ რო ბას გა ნა პი რო ბებ დნენ. ამ ის ნაც ვლად ჟურ ნა-
ლის ტებს, პო ლი ტი კო სებ სა და ან ალ იტ იკ ოს ებს ყუ რადღე ბა იმ დის ფუნ ქცი ურ ას პექ ტებ ზე, სტრუქ ტუ რებ ზე და 
ქცე ვა ზე უნ და გა ემ ახ ვი ლე ბი ნათ, რომ ლებ საც კრი ზის გა მოწ ვე ვა შე ეძ ლოთ.“1

თა ნა მედ რო ვე რუ სე თით და ინ ტე რე სე ბულ მა ექ სპერ ტებ მა ვერ მო ახ ერ ხეს „სო ვე ტო ლო გი ის“ მი ერ დაშ ვე-
ბუ ლი შეც დო მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა და გა აგ რძე ლეს მი თო ლო გი ის გამ დიდ რე ბა. აზ როვ ნე ბის სხვა დას ხვა 

1 Seymour Martin Lipset & Gyorgy Bence - Anticipations of the failure of communism (1994). Theory and Society 23 (2), (1994).
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სკო ლის (კომ პა რა ტის ტე ბი, ეკ ონ ომ იკ ური და ის ტო რი ული დე ტერ მი ნიზ მი, ლი ბე რა ლუ რი ინ ტერ ნა ცი ონ ალ-
იზ მი, ნე ოკ ონ სერ ვა ტიზ მი, რე ალ იზ მი) წარ მო მად გე ნ ლებ მა დახ ვე წი ლი კონ ცეფ ცი ებ ისა და მე თო დო ლო გი-
ებ ის გა მო ყე ნე ბის მი უხ ედ ავ ად ვერ მო ახ ერ ხეს რუ სე თის ტრა ექ ტო რი ის წი ნას წარ გან ჭვრე ტა ან ახ სნა. ვინ 
იწ ინ ას წარ მეტყვე ლებ და, რომ ევ რო პის საბ ჭოს წევ რი, ვა შინ გტონ თან „გა დატ ვირ თვის“ პო ლი ტი კის პარ-
ტნი ორი, ევ რო კავ ში რის „პარ ტნი ორ ობა მო დერ ნი ზა ცი ის თვის“ მო ნა წი ლე ქვე ყა ნა ჰელ სინ კის შე თან ხმე ბის 
პრინ ცი პებს მო ულ ოდ ნე ლად და არ ღვევ და და მსოფ ლი ოს წი ნა შე ან ტა გო ნის ტუ რი და რე ვი ზი ონ ის ტუ ლი 
დღის წეს რი გით წარ სდგე ბო და? ძნე ლი მი სახ ვედ რია რას შე იძ ლე ბა ფიქ რობ დნენ დღეს რუ სე თის დე მოკ-
რა ტი აზე, ელ ცი ნის ლი ბე რა ლურ რე ვო ლუ ცი აზე, მოს კო ვის და სავ ლეთ თან და ახ ლო ებ აზე, რუ სეთ-ამ ერ იკ ის 
პარ ტნი ორ ობ აზე, მედ ვე დე ვის რე ფორ მის ტულ ამ ბი ცი ებ ზე და პუ ტი ნის მო დერ ნი ზა ცი ულ მმარ თვე ლო ბა ზე 
და წე რი ლი უამ რა ვი წიგ ნი სა თუ ეს ეს ავ ტო რე ბი. რამ დე ნად ზუს ტია დღეს მა თი ან ალ იზი, რო მე ლიც კრემ-
ლის და სავ ლეთ თან კონ ფრონ ტა ცი ას, მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ზე თავ დას ხმი სად მი და მის გან გა მოწ ვე ული იზ ოლ-
აცი ის ად მი მზა ობ ას მი უთ ით ებს? რა ტომ ვერ ხვდე ბი ან ის ინი, რომ კრემ ლის თვით გა დარ ჩე ნის სტრა ტე გია 
უფ რო მოქ ნი ლია? თავ მდაბ ლო ბა ბევრ ჩვენ თა განს გვმარ თებს - შექ მნილ მი თებ სა და ილ უზი ებ ზე პა სუ ხის-
მგებ ლო ბას არ ავ ინ უნ და გა ექ ცეს. 

რო გორც ისაია ბერ ლი ნი წერ და, „გა გე ბა ქცე ვის მო დე ლის შეც ნო ბაა“. ჩვენ ვერ შევ ძე ლით რუ სე თის ქცე ვის 
მო დე ლის შეც ნო ბა. ექ სპერ ტებ მა და პო ლი ტი კო სებ მა ათ წლე ულ ებ ის გან მავ ლო ბა ში ვერ მო ახ ერ ხეს რუ-
სე თის რე ალ ობ ის გააზრება. ყო ველ ჯერ ზე მოს კო ვის ქცე ვა მო ულ ოდ ნე ლი იყო. რუ სე თის ქმე დე ბე ბი სად მი 
ყვე ლა ზე ხში რი და ფარ თოდ გავ რცე ლე ბუ ლი რე აქ ცია გაკ ვირ ვე ბა იყო. 

ჩვენ ჯერ კი დევ ვერ გაგ ვირ კვე ვია რა შე იძ ლე ბა მო უტ ან ოს მსოფ ლი ოს რუ სე თის - ნავ თო ბით მდი და რი ბირ-
თვუ ლი სა ხელ მწი ფოს, ნა ხევ რად დაშ ლი ლი იმ პე რი ის და მსოფ ლიო წეს რი გის ერ თი-ერ თი ფუ ძემ დებ ლის - 
და სუს ტე ბამ. შეძ ლებს თუ არა მოს კო ვის რე ვი ზი ონ ის ტუ ლი სა გა რეო პო ლი ტი კა გლო ბა ლუ რი ან ტი-დე მოკ რა-
ტი ული მოძ რა ობ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბას? თუ ეს მოხ დე ბა, რო გორ უპ ას უხ ებს ამ ას და სავ ლე თი? ჩი ნე თის ამ ბი ცი ები 
და გაძ ლი ერ ება გა ანე იტ რა ლებს რუ სე თის რე ვი ზი ონ იზ მს? ჩვენ ას ევე მო უმ ზა დებ ლე ბი ვართ პოსტ-საბ ჭო თა 
სივ რცე ში შე საძ ლო კრი ზი სე ბი სად მი და იმ შე დე გე ბი სად მი, რომ ლებ საც ის ინი ევ რა ზი აში ძალ თა ბა ლან სს მო-
უტ ან ენ. რა შე დე გის მომ ტა ნი იქ ნე ბა ლუ კა შენ კოს რე ჟი მის შე საძ ლო დამ ხო ბა და რა რე აქ ცია ექ ნე ბა კრემ ლს 
ამ აზე? ბუნ დო ვა ნია, თუ რამ დე ნად ერ თი ანი და ქმე დი თუ ნა რი ანი იქ ნე ბა და სავ ლე თი ამ კრი ზი სულ სი ტუ აცი აში.

რო გორც ჩანს, რუ სეთ ზე ტრა დი ცი ული წარ მოდ გე ნე ბის დრო მოჭ მუ ლო ბას ბევ რი მი მომ ხილ ვე ლი ათ ვით-
ცნო ბი ერ ებს. სამ წუ ხა როდ, ჩვენ შო რის ძნე ლად მო იძ ებ ნე ბი ან ის ეთ ები, ვინც ძვე ლ რი ტო რი კას სცდე ბა და 
სა ჯა რო მსჯე ლო ბა ში სი ახ ლის შე მო ტა ნას ცდი ლობს. სა ექ სპერ ტო წრე ებ ში კვლა ვაც სჭარ ბო ბენ ძალ თა 
ბა ლან სის და რე ალ იზ მის სხვა აქ სი ომ ებ ის ჩარ ჩო ებ ში მო აზ როვ ნე და ნორ მა ტი ული გან ზო მი ლე ბის უგ ულ-
ებ ელ მყო ფი „პრაგ მა ტის ტე ბი“. მა თი „რე ალ იზ მი“ ხში რად კრემ ლის გეგ მებ თან სრულ თან ხვედ რა შია. მა თი 
მთა ვა რი არ გუ მენ ტე ბი — „სა ერ თო ინ ტე რე სე ბის“ დოგ მა, რუ სე თის „წუ ხილ ზე“ და კრემ ლის ინ ტე რე სე ბის 
„გარ კვე ულ წი ლად“ გათ ვა ლის წი ნე ბა ზე აპ ელ ირ ება, გე ოპ ოლ იტ იკ ური ფაქ ტო რე ბის მნიშ ვნე ლო ბის გაზ ვი-
ად ება და მოს კო ვის „გავ ლე ნის სფე რო ებ ის“ ლე გი ტი მუ რო ბის აღი არ ებ ის კენ მო წო დე ბე ბი — რუ სუ ლი „სის-
ტე მის თვის“ ხელ საყ რელ გა რე მოს ქმნიდ ნენ. კი დევ უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო ის გავ ლე ნა, რო მე ლიც ას-
ეთ მა მიდ გო მამ თა ვად კრემ ლზე იქ ონია. და უს ჯე ლო ბით შე გუ ლი ან ებ ული კრემ ლი კი დევ უფ რო მე ტი თავ-
ზე ხე ლა ღე ბით იქ ცე ოდა რო გორც სა კუ თარ ტე რი ტო რი აზე, ისე სა ერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე. ეს ქცე ვა ბევ რი 
კა ტას ტრო ფის გა მომ წვე ვი გახ და. ამ მოვ ლე ნებ ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბის ნა წი ლი და სავ ლელ „პრაგ მა ტის ტებ-
საც“ ეკ უთ ვნის. სწო რედ მათ მა მოქ მე დე ბამ ჩა უყ არა სა ფუძ ვე ლი კრემ ლის და უს ჯე ლო ბის სინ დრომს — მოს-
კოვ ში და იჯ ერ ეს, რომ და სავ ლე თი ყო ველ თვის მზად იქ ნე ბო და შე გუ ებ ოდა მათ გა დაწყვე ტი ლე ბებს. 

დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში „პრაგ მა ტის ტე ბი“ მათ ან ალ იზ სა და რჩე ვებს რუ სეთ ში ჩა ტა რე ბუ ლი სო ცი ოლ ოგი-
ური გა მო კითხვე ბის შე დე გებ ზე აფ უძ ნებ დნენ. ეს გა მო კითხვე ბი, რო გორც წე სი, პუ ტი ნის მა ღალ რე იტ ინ გს 
და ან ტი-და სავ ლუ რი პო ლი ტი კი სად მი ძლი ერ მხარ და ჭე რას აჩ ვე ნებ დნენ და „პრაგ მა ტის ტთა“ შო რის პო-
პუ ლა რუ ლი დას კვნას ამ ყა რებ დნენ, რომ ლის მი ხედ ვით „რუ სე თი უნ და მი იღო ის ეთი, რო გო რიც არ ის.“ ეს 
ნიშ ნავს, რომ რუ სე ბის მდგო მა რე ობა უიმ ედოა, ის ინი ვე რას დროს შეძ ლე ბენ და სავ ლეთ თან შე სა ბა მი სო ბის 
მიღ წე ვას. სა ინ ტე რე სოა რო გორ ხსნი ან ის ინი რუ სეთ ში დღეს შექ მნილ ვი თა რე ბას, რო ცა იზ რდე ბა უკ მა ყო-
ფი ლე ბა მო სახ ლე ობ აში, კრემ ლის მი მართ მხარ და ჭე რა კი დღი თიდღე სუს ტდე ბა. „ლე ვა და ცენ ტრის“ მო ნა-
ცე მე ბით, რუ სე თის მო ქა ლა ქე თა წი ლი, რომ ლე ბიც პუ ტინს ენ დო ბა 2017 წლის 59%-დან 2020 წელს 23%-მდე 
და ეცა.2 რო გორც ჩანს, ეს ამ ტენ დენ ცი ის მხო ლოდ საწყი სი ეტ აპია. გა აგ რძე ლე ბენ თუ არა „პრაგ მა ტის ტე ბი“ 
იმ რე ჟიმ თან შე გუ ებ ის კენ მო წო დე ბებს, რო მე ლიც სა კუ თა რი მო ქა ლა ქე ებ ის მხარ და ჭე რას კარ გავს? 

2 https://www.levada.ru/2020/07/29/odobrenie-organov-vlasti-i-doverie-politikam/
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“პრაგ მა ტის ტებს“ უჭ ირთ პა რა დოქ სე ბის ახ სნა და იმ მა ხე ებ ის თვის თა ვის არ იდ ება, რომ ლებ საც კრემ ლი ასე 
უხ ვად აგ ებს. ის ინი ამ ტკი ცე ბენ, რომ მოს კო ვის მოქ მე დე ბა ყო ველ თვის რა ცი ონ ალ ურ სა ფუძ ველს ემ ყა რე ბა 
და და სა ხულ მიზ ნებს აღ წევს. სა ინ ტე რე სოა რო მელ მიზ ნებ ზე და წარ მა ტე ბა ზე სა უბ რო ბენ ის ინი, რო ცა ძნე-
ლად მო სა ძებ ნია სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბა ში ის ინი, ვინც რუ სეთ სა და პრე ზი დენტ პუ ტინს ენ დო ბა? 
მი ვუბ რუნ დეთ სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის კვლე ვებს. „პი უს კვლე ვი თი ცენ ტრის“ მი ხედ ვით, 33 ქვეყ ნი დან რუ-
სე თის მი მართ უარ ყო ფი თი გან წყო ბა 16-ში ჭარ ბობს. გან სა კუთ რე ბით კრი ტი კუ ლე ბი ჩრდი ლო ეთ ამ ერ იკ-
ელ ები და და სავ ლეთ ევ რო პე ლე ბი არი ან. რუ სე თის მი მართ და დე ბით და მო კი დე ბუ ლე ბას ამ ერ იკ ელ თა 
18% და 10 კა ნა დე ლი დან მხო ლოდ სა მი ამ ჟღავ ნებს. და სავ ლეთ ევ რო პა ში რუ სე თის მი მართ და დე ბი თად 
გან წყო ბი ლი სა შუ ალ ოდ 31%-ია, მათ შო რის 12% შვე დეთ ში, 23% ჰო ლან დი აში და 26% დიდ ბრი ტა ნეთ ში. 

კი დევ უფ რო მცი რეა მა თი რიცხვი, ვინც პუ ტინს ენ დო ბა. 33 ქვე ყა ნა ში ჩა ტა რე ბულ მა გა მო კითხვამ 22-ში პუ-
ტი ნის მი მართ უარ ყო ფი თი და მო კი დე ბუ ლე ბის უპ ირ ატ ეს ობა გა მოკ ვე თა. სა ბო ლოო ჯამ ში, სა ერ თა შო რი სო 
ას პა რეზ ზე პუ ტი ნის მოქ მე დე ბა უარ ყო ფი თად გა მო კითხულ თა 66%-მა შე აფ ასა.3 რთუ ლია ამ მო ნა ცე მე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, კრემ ლის სა გა რეო პო ლი ტი კას „რა ცი ონ ალ ური“ ეწ ოდ ოს. 

მო ვი და დრო „პრაგ მა ტის ტე ბი“ შე ეგუ ონ — მათ არ გუ მენ ტებს ძა ლა აღ არ აქ ვს. სამ წუ ხა როა, რომ ის ინი ამ ის-
თვის მზად არ აღ მოჩ ნდნენ და დრო მოჭ მუ ლი თე ორი ებ ის ახ ლე ბუ რად გა ფორ მე ბა სა და გა მო ყე ნე ბას ცდი-
ლო ბენ.

რუსეთი,როგორცგამონაკლისი

რ უ სე თის ცი ვი ლი ზა ცი ური გზის გა აზ რე ბას უდ იდ ეს ინ ტე ლექ ტუ ალ ური ძა ლის ხმე ვა სჭირ დე ბა. ამ ქვეყ ნის 
შე სა ხებ დას კვნე ბის გა კე თე ბა იმ უფ სკრულ ში ყუ რე ბას ჰგავს, რო მე ლიც გა ნუწყვეტ ლივ ღრმავ დე ბა. 

რუ სე თის სა ხელ მწი ფო-სის ტე მა, მი სი ყვე ლა გან ზო მი ლე ბით, უნ იკ ალ ური სო ცი ალ ურ-პო ლი ტი კუ რი ფე ნო მე-
ნია. სწო რედ ამ იტ ომაა ასე რთუ ლი რუ სე თის რო მე ლი მე ცნო ბილ კა ტე გო რი აში მოქ ცე ვა, იქ ნე ბა ეს ლ იბ ერ ა-
ლ ური დე მოკ რა ტია, ელ ექ ტო რა ლუ რი ავ ტო რი ტა რიზ მი, ჰიბ რი დუ ლი რე ჟი მი თუ სხვა. ის ტო რი ას თუ გა დავ ხე-
დავთ, თა ნა მედ რო ვე რუ სე თის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი თვი სე ბე ბის ნა წილს არა ერთ ქვე ყა ნა ში აღ მო ვა ჩენთ. 
ავ ტოკ რა ტი ას, მტა ცებ ლურ ბი ურ ოკ რა ტი ას, კო რუფ ცი ას, მი ლი ტა რიზ მს, ექ სპან სი ონ იზ მს და ძა ლა დო ბას დრო-
სა და სივ რცე ში მოგ ზა ურ ობ ის ას ბევ რგან შევ ხვდე ბით. სწო რედ ეს ელ ემ ენ ტე ბი ქმნი ან იმ კულ ტუ რულ, ის ტო-
რი ულ და სო ცი ალ ურ-პო ლი ტი კურ ერ თობ ლი ობ ას, რო მელ საც დღე ვან დე ლი რუ სე თი წარ მო ად გენს.

რუ სუ ლი “სის ტე მა“ ინ დი ვი დის წაშ ლით, მი სი მტვრად ქცე ვით არ შე მო იფ არ გლე ბა, მან ეს მის raison d’etre-ად 
აქ ცია. ეს ფაქ ტი “სის ტე მას“ თა ნა მედ რო ვე ობ ას თან ბუ ნებ რი ვად შე უთ ავ სებ ლად აქ ცევს.   

რუ სე თის გან სა კუთ რე ბუ ლი ხა სი ათი გან სა კუთ რე ბით მკა ფი ოდ იკ ვე თე ბა ამ ქვეყ ნის ჩი ნეთ თან შე და რე ბი სას. 
გან ვი თა რე ბუ ლი მე რი ტოკ რა ტია, მმარ თველ ზე და მთავ რო ბა ზე კონ ფუ ცი ან იზ მით და კის რე ბუ ლი მო რა ლუ-
რი ტა ბუ ები და ტრა დი ცი ული ღი რე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც სა ზო გა დო ებ ის ქსო ვილს კრა ვენ, დეს პო ტიზ მის 
გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს ზღუ და ვენ და ჩი ნურ სის ტე მას რე ფორ მი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას უნ არ ჩუ-
ნე ბენ. კა ნო ნის უზ ენა ეს ობ ის ად მი და მო კი დე ბუ ლე ბით თა ნამ დე რო ვე რუ სე თის მმარ თველ წრე ებ თან შე და-
რე ბით ოს მა ლე თის იმ პე რი აც კი უკ ეთ ეს ად გა მო იყ ურ ება. იმ ფორ მა ში, რო მე ლიც დღეს რუ სე თის სა ხელ მწი-
ფომ მი იღო არც დეს პო ტიზ მის მო თოკ ვის თვის სა ჭი რო მე ქა ნიზ მე ბი ჩანს. 

რუ სუ ლი „სა ხელ მწი ფო-ცი ვი ლი ზა ცი ის“ სა ფუძ ვე ლად ტრი ადა უდ ევს. ამ ტრი ად ის პირ ვე ლი ელ ემ ენ ტი სა-
ხელ მწი ფოს აბ სო ლუ ტუ რი დო მი ნი რე ბაა. სა ხელ მწი ფო წმინ და და ხელ შე უხ ებ ელია, მას არ ეხ ება კა ნო ნე ბი 
და წე სე ბი, მის მოქ მე დე ბას არ ზღუ დავს სო ცი ალ ური კონ ტრაქ ტი. სა ხელ მწი ფო ზე არ მოქ მე დებს მო რა ლუ-
რი ტა ბუ ები, ეკ ლე სია და რე ლი გია  რეპ რე სი ებ ისა და ჩაგ ვრის  ინ სტრუ მენ ტა დაა ქცე ული (მარ თლმა დი დებ-
ლუ რი ეკ ლე სია მრევ ლს ამ ქვეყ ნი ურ წარ მა ტე ბა ზე ზრუნ ვის ნაც ვლად სა სუ ფე ველ ში ად გი ლის დამ კვიდ რე-
ბის კენ მის წრა ფე ბის კენ მო უწ ოდ ებს). მე ორე ელ ემ ენ ტი „ის ტო რი ული იმ პე რა ტი ვის იდეაა“, რო მე ლიც „სის-
ტე მის“ ლე გი ტი მა ცი ის სა ფუძ ვე ლია და სა ხელ მწი ფო ინ ტეგ რა ცი ის ის ეთ საკ ვან ძო ფაქ ტო რებს ან აც ვლებს, 
რო გო რიც ერ ოვ ნუ ლი თვით შეგ ნე ბი სა და ერ ის ცნე ბე ბია. მე სა მე, „სის ტე მის“ გა რე სამ ყა როს კენ ორი ენ ტი რე-

3 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/02/07/russia-and-putin-receive-low-ratings-globally/
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ბუ ლო ბაა, რაც დო მი ნი რე ბის, ექ სპან სი ის და ას იმ ილ აცი ის მუდ მი ვი მოთხოვ ნი ლე ბით გა მო იხ ატ ება. რუ სეთ-
მა შექ მნა მონ სტრი: ჰობ სის ლე ვი ათ ანი, ჰობ სი სე ული სო ცი ალ ური კონ ტრაქ ტის გა რე შე. ამ ცი ვი ლი ზა ცი ას 
ახ ასი ათ ებს პერ სო ნი ფი ცი რე ბუ ლი ძა ლა უფ ლე ბა, იმ პე რი ული ამ ბი ცი ები, მი ლი ტა რიზ მი, ომი და ექ სპან სი-
ონ იზ მი. რე ჟი მის აგ რე სი ული ქცე ვის გა მარ თლე ბის სა უკ ეთ ესო სა შუ ალ ება გან ტე ვე ბის ვა ცის ძი ებაა. აღ სა-
ნიშ ნა ვია, რომ მი ზან თა მიღ წე ვის ეს სა შუ ალ ებ ები ნე ბის მი ერ დროს შე იძ ლე ბა თა ვად იქ ცნენ მიზ ნე ბად.

სხვა დეს პო ტუ რი და ავ ტო რი ტა რუ ლი რე ჟი მე ბის გან გან სხვა ვე ბით, რუ სულ მა „სის ტე მამ“ სა კუ თა რი თა ვის 
გა დარ ჩე ნა სა ერ თა შო რი სო პრობ ლე მად აქ ცია. ის სა გა რეო პო ლი ტი კა სა და მსოფ ლიო წეს რი გის ერთ-ერ-
თი ფუ ძემ დებ ლის სტა ტუსს სა ში ნაო პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის თვის იყ ენ ებს. რუ სე თის ში და პრობ ლე მე ბის 
გა მო გო ნი ლი სა გა რეო საფ რთხე თა დახ მა რე ბით გა და ფარ ვა კრემ ლის ჩვე ულ პრაქ ტი კად იქ ცა. ამ გვა რად, 
„სის ტე მამ“ თვით გა დარ ჩე ნა სა ერ თა შო რი სო დღის წეს რი გის ნა წი ლად და პრობ ლე მად აქ ცია.   

„სის ტე მის“ ცალ კე ულ კომ პო ნენ ტებს სხვა სა ზო გა დო ებ ებ შიც ვხვდე ბო დით, თუმ ცა რუ სეთ ში მათ სხვა, გან-
სხვა ვე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა შე იძ ინ ეს, რაც დეს პო ტიზ მის გაძ ლი ერ ებ ის წი ნა პი რო ბად იქ ცა. ბრი ტა ნუ ლი, 
ფრან გუ ლი, ეს პა ნუ რი, ავ სტრო-უნ გრუ ლი ან ოს მა ლუ რი კო ლო ნი ური იმ პე რი ებ ის გან გან სხვა ვე ბით რუ სე თის 
იმ პე რია ყო ველ თვის იდი ოს ინ კრა ზი ული (იდე ოკ რა ტი ული) პრო ექ ტი იყო. ბუნ დო ვა ნი “იმ პე რი ული იდე ის“ 
გან ხორ ცი ელ ებ ის თვის სხვა ერ ებ ის და მორ ჩი ლე ბა და მა თი ტე რი ტო რი ებ ის დაპყრო ბა სა ხელ მწი ფო სად მი 
უს იტყვო მორ ჩი ლე ბას და კერ ძო ინ ტე რე სე ბის და ვიწყე ბას სა ჭი რო ებს. სა კუ თა რი ხალ ხის ჩაგ ვრი სა და რეპ-
რე სი ებ ის გა მარ თლე ბის თვის ეს კრემ ლის მთა ვა რი არ გუ მენ ტი იყო და არ ის. სა ში ნაო მორ ჩი ლე ბის თვის 
სა ერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე აგ რე სი ული ქცე ვა „სის ტე მის“ უმ თავ რეს პრინ ცი პად იქ ცა.     

ჰიტ ლე რის მე სა მე რა იხ ისა და მე ორე მსოფ ლიო ომ ის დრო ინ დე ლი იაპ ონი ის მი ერ გან სა ხი ერ ებ ულ მა მი-
ლი ტა რიზ მმა რუ სეთ ში გან სხვა ვე ბუ ლი ფორ მა მი იღო: აქ ის „სის ტე მის“ სა ძირ კვლად და თვით გა დარ ჩე ნის 
მთა ვარ ინ სტრუ მენ ტად იქ ცა. თუ პრუ სი აში ომი ერ ოვ ნუ ლი მრეწ ვე ლო ბა იყო, რუ სეთ ში ეს ცხოვ რე ბის წე სია: 
მშვი დო ბა შემ დე გი ომ ის თვის მზა დე ბის მოკ ლე პე რი ოდია. დღეს რუ სე თი (ჩრდი ლო ეთ კო რე ის გარ და) ერ-
თა დერ თი ქვე ყა ნაა, რო მელ მაც „ ალ ყა შე მორ ტყმულ გარ ნი ზო ნად“ არ სე ბო ბის ფორ მა არ ჩია, სა დაც მო ქა-
ლა ქე ები და მა თი ყო ველ დღი ური ყო ფა მთა ვარ სარ დლის გან კარ გუ ლე ბა შია.   

და ბო ლოს, რუ სეთ მა ერ თგვა რი გა ორ ებ ული ხა სი ათი გა მო ავ ლი ნა, რო მელ საც ხელს გარ კვე ული ის ტო რი-
ული და სუ ლი ერი სტე რე ოტ იპ ები უწყო ბენ: ერ თი მხრივ, რე ჟი მი უმ კაც რე სი რეპ რე სი ებ ისა და მსხვერ პლის-
თვი საა მზად; მე ორე მხრივ, მა სებს თავ გან წირ ვის თვის მზად ყოფ ნა მო ეთხო ვე ბათ, ეს მათ ბუ ნებ რივ მო ვა-
ლე ობ ად და რუ სე თის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი გან სა კუთ რე ბუ ლი “სუ ლი ერ ებ ის“ გა მოვ ლე ნად ით ვლე ბა.

სა უკ უნე ებ ის გან მავ ლო ბა ში „სის ტე მამ“ სა ზო გა დო ებ ის ცნო ბი ერ ებ აში რე ალ ობ ის მი თი ური ხედ ვის და ნერ-
გვა მო ახ ერ ხა. ამ ხედ ვის თა ნახ მად, „სის ტე მის“ ნე ბის მი ერი ალ ტერ ნა ტი ვა ქა ოს ისა და ნგრე ვის სა შიშ რო ებ-
ად აღ იქ მე ბა, პი როვ ნუ ლი და მო უკ იდ ებ ლო ბა და ინ დი ვი დუ ალ იზ მი კი ის დამ ღუპ ვე ლი თვი სე ბე ბია, რო მელ-
თა აღ მოფხვრას წინ ვე რა ფე რი უნ და და უდ გეს.4

ამ პა რა დიგ მა ში მოქ ცე ული ინ დი ვი დი თავს და მო უკ იდ ებ ელ არ სე ბად ვე ღარ აღ იქ ვამს და თავს სა ხელ მწი-
ფოს სრულ კონ ტროლს უქ ვემ დე ბა რებს, რომ ლის ყვე ლა მოქ მე დე ბა a priori ფსი ქო ლო გი ურ ად გა მარ თლე-
ბუ ლია. შე სა ბა მი სად, ეს კონ სტრუქ ცია საფ რთხე შია, რო ცა ამ ელ ემ ენ ტთა გან ერთ-ერ თი სუს ტდე ბა. ძნე ლად 
მო სა ძებ ნია რუ სე თის ის მო ქა ლა ქე ები, რომ ლებ საც ქა ოსი სურთ.

ხელიდანგაშვებულიშესაძლებლობა

რუ სუ ლი სა ხელ მწი ფო სის ტე მის ცა რის ტულ-მარ თლმა დი დებ ლურ მა გან სა ხი ერ ებ ამ თა ვი 1917 წელს 
ამ ოწ ურა და ახ ალი ფორ მა, საბ ჭო თა-თე ოკ რა ტი ული სა ხელ მწი ფოს ფორ მა მი იღო. საბ ჭო თა მმარ-

თვე ლო ბის 70 წლის გან მავ ლო ბა ში „სის ტე მა“ თავს  და სავ ლე თის სი ცოცხლი სუ ნა რი ან და კონ კუ რენ ტულ 
ალ ტერ ნა ტი ვად წარ მო სა ხავ და, რა საც უზ არ მა ზა რი მსხვერ პლი სა და მო სახ ლე ობ ის გა ნად გუ რე ბის ხარ ჯზე 
ახ ერ ხებ და. სი ნამ დვი ლე ში, რუ სუ ლი მატ რი ცის თვის საბ ჭო თა სა ხელ მწი ფო თვით გა ნად გუ რე ბის კენ გა დად-
გმუ ლი ნა ბი ჯი იყო: „სის ტე მამ“ და ხალ ხმა სა სი ცოცხლო ძა ლე ბი მის შე ნარ ჩუ ნე ბას შე ალი ეს. 

4 Igor Yakovenko,  Мир через призму культуры. Москва, Изд-во Знание,   2013
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დღე ვან დე ლი გად მო სა ხე დი დან შე საძ ლე ბე ლია გან ვაცხა დოთ, რომ სტა ლი ნის მმარ თვე ლო ბის წლე ბი 
„სის ტე მის“ ზე ნიტ ში ყოფ ნის პე რი ოდი იყო, რო მელ საც პერ მა ნენ ტუ ლი დაღ მას ვლა მოჰ ყვა. 1991 წელს საბ-
ჭო თა კავ ში რის დაშ ლა რუ სუ ლი ცი ვი ლი ზა ცი ური პრო ექ ტის და სას რუ ლი იყო. საბ ჭო თა კავ ში რის არ სე ბო-
ბის გან მავ ლო ბა ში მან სი ცოცხლე ბოლ შე ვი კურ-მარ ქსის ტუ ლი მო დე ლის მი ღე ბით გა იხ ან გრძლი ვა, თუმ ცა 
ეს ის ტო რი ული პე რი ოდ იც და სას რულს უახ ლოვ დე ბო და. გა მოაშკარავდა წი ნა აღ მდე გო ბა იმ პე რი ულ სა-
ხელ მწი ფო სა და რუს ხალ ხთა ინ ტე რე სებს შო რის. რუ სე თის სპე ცი ალ ის ტე ბი აღ ნიშ ნავ დნენ, რომ იმ პე რია 
რუ სე ბის, რო გორც ერ ის გაქ რო ბას მო ას წა ვებ და. ბირ თვუ ლი ზე სა ხელ მწი ფო მშვი დო ბი ან დროს, გა რე ან 
ში და სა სი ცოცხლო საფ რთხე ებ ის გა რე შე და ეცა. დღეს ამ და ცე მის შე დე გე ბია სა ხე ზე: რუ სე თი, მის გარ შე მო 
მდე ბა რე და მო უკ იდ ებ ელი ქვეყ ნე ბი და მთლი ან ად სა ერ თა შო რი სო სის ტე მა კვლა ვაც რუ სუ ლი ლე ვი ათ ან ის 
აღ სას რუ ლის მძევ ლე ბი არი ან.   

ტო ტა ლი ტა რუ ლი პრო ექ ტე ბის წა რუ მა ტე ბე ლი გა მოც დი ლე ბის მქო ნე სხვა ქვეყ ნე ბის გან, გერ მა ნი ის გან, იტ-
ალი ის გან ან იაპ ონი ის აგ ან გან სხვა ვე ბით რუ სე თის ელ იტ ამ 1991 წლის მარ ცხი არ მი იღო და ეს რუ სულ სა-
ზო გა დო ებ ას აც აიძ ულა. 

შე სა ბა მი სად, 1991 წელს არც საბ ჭო თა კავ ში რის ის ტო რია დას რუ ლე ბუ ლა. ამ პე რი ოდ იდ ან მო ყო ლე ბუ ლი 
„სის ტე მა“ ძა ლის შე ნარ ჩუ ნე ბას ცდი ლობ და, თუმ ცა ამ ჟა მად ზომ ბი-სა ხელ მწი ფოს სა ხე ჰქონ და მი ღე ბუ ლი.5 
ამ ცოცხალ-მკვდა რი მო დე ლის არ სე ბო ბამ პო ლი ტი კუ რი გა დაგ ვა რე ბის სრუ ლი ად ახ ალი ეტ აპი წარ მოგ-
ვიდ გი ნა, რო მე ლიც ინ ტე ლექ ტუ ალ ურ ად გა აზ რე ბა სა და გარ ჩე ვას სა ჭი რო ებს.  

„სის ტე მის“ მშვი დო ბი ანი გარ დაქ მნის უკ ან ას კნე ლი ის ტო რი ული შე საძ ლებ ლო ბა საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლა 
იყო. რეპ რე სი ული აპ არ ატ ის, სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბის, ბი ურ ოკ რა ტი ისა და პო ლი ტი კუ რი კლა სის პა რა-
ლი ზე ბამ „პო ლი ტი კუ რი ალ ტერ ნა ტი ვის“ ჩა მო ყა ლი ბე ბის რუ სე თის ის ტო რი ის თვის უპ რე ცე დენ ტო შე საძ ლებ-
ლო ბა შექ მნა. რუს მა ხალ ხმა ეს შე საძ ლებ ლო ბა ხე ლი დან გა უშ ვა. საბ ჭო თა კავ ში რის და ცე მა „სის ტე მის-
თვის“ კა ნის გა მოც ვლი სა და სი ცოცხლი სუ ნა რი ან ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბის შე საძ ლებ ლო ბად იქ ცა. 

თუ საბ ჭო თა კავ ში რის არ სე ბო ბის გან მავ ლო ბა ში „სის ტე მის“ ლე გი ტი მა ცია კო მუ ნის ტურ იდე ოლ ოგი ას და 
და სავ ლეთ თან წი ნა აღ მდე გო ბას ეფ უძ ნე ბო და, 1991 წლის შემ დეგ ის თა ვის გა დარ ჩე ნას ან ტი-კო მუ ნიზ მით, 
და სავ ლეთ თან პარ ტნი ორ ობ ით და ლი ბე რა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის იმ იტ აცი ით ცდი ლობ და. თუმ ცა დიდ ხანს 
არც ეს პე რი ოდი გაგ რძე ლე ბუ ლა. საწყის ეტ აპ ზე არ ავ ინ იც ოდა თუ რა გავ ლე ნას მო ახ დენ და ლი ბე რა ლი-
ზა ცია „სის ტე მის“ მთა ვარ მა ხა სი ათ ებ ლებ ზე - შე უზღუ დავ ძა ლა უფ ლე ბა სა და კა ნო ნი ერ ებ ის უგ ულ ებ ელ ყო-
ფა ზე. რო გორც დრომ აჩ ვე ნა, მოჩ ვე ნე ბი თი ლი ბე რა ლი ზა ცი ის პე რი ოდ იდ ან „სის ტე მა“ უვ ნე ბე ლი გა მო ვი და, 
თუმ ცა იმ იტ აცი ისა და შეც დო მა ში შეყ ვა ნის გან მაც ვიფ რე ბე ლი უნ არ ები გა მო ავ ლი ნა.   

იმ პე რი ათა ნა წი ლი ქრე ბა, ნა წი ლი რე ფორ მი რე ბას ახ ერ ხებს, თუმ ცა მა თი და ცე მის პრო ცე სი ყო ველ თვის 
მტკივ ნე ულია. კო ლო ნი ურ იმ პე რი ებ ში ეს პრო ცე სი ნაკ ლე ბად მძი მედ წა რი მარ თა, ავ სტრო-უნ გრე თი სა და 
ოს მა ლე თის მსგავს ტე რი ტო რი ულ ად ინ ტეგ რი რე ბულ იმ პე რი ებ ში ეს პრო ცე სი ამ სის ტე მე ბის აგ ონი ით და 
დე ზინ ტეგ რა ცი ით დას რულ და. ასე იყო თუ ისე, ყვე ლა ტრან სფორ მა ცი ული პრო ცე სის დაწყე ბას წინ მარ-
ცხის აღი არ ება უს წრებ და: ელ იტ ები მზად იყ ვნენ არ სე ბულ წყო ბა ზე უარი ეთ ქვათ და ახ ალი წე სე ბი მი ეღ ოთ. 
პრო ცესს ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის შემ ძლე ლი დე რი უდ გე ბო და სა თა ვე ში. ასე მოხ და ოს მა ლე თის 
იმ პე რი აში, რო მე ლიც ათ ათ ურ ქის მე თა ურ ობ ით ერ-სა ხელ მწი ფოდ გარ და იქ მნა. რუ სებს, რომ ლებ საც თურ-
ქე ბის გან გან სხვა ვე ბით იმ პე რი ის გა რე შე არ ას დროს უცხოვ რი ათ, უჭ ირთ აზ როვ ნე ბის შეც ვლა და მა თი კულ-
ტუ რუ ლი და ის ტო რი ული ტრა დი ცი ის სა პი რის პი როდ სვლა.     

თუმ ცა მთა ვა რი პრობ ლე მა აქ რუ სე თის ელ იტ აში იყო, რო მელ მაც ვერ მო ახ ერ ხა თა ნა მედ რო ვე სა ხელ მწი-
ფოდ გარ დაქ მნის თან მიმ დევ რუ ლი გეგ მის შექ მნა ან ამ გეგ მის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელი ლი დე რის ჩა მო ყა ლი-
ბე ბა. სწო რედ ელ იტ ამ ვერ შეც ვა ლა რუ სუ ლი ნა ცი ონ ალ იზ მი, რო მელ მაც არ ქა ული, იმ პე რი ული და ან ტი-ევ-
რო პუ ლი ფორ მა შე ინ არ ჩუ ნა. ელ ცინ მა და პუ ტინ მა გა აგ რძე ლეს იმ პე რი ული პა რა დიგ მე ბით ხელ მძღვა ნე-
ლო ბა. პუ ტი ნი ათ ათ ურ ქის რუ სულ ან ტი პო დად იქ ცა. 

რო გორც ჩანს, „სის ტე მა“ კრი ზი სულ პე რი ოდ ში კი დევ დიდ ხანს იქ ნე ბა, თუმ ცა ეს კრი ზი სე ბი არ გა ნა ახ ლე ბენ 
ან გა და ახ ალ ის ებ ენ მას რო გორც ეს მე ოცე სა უკ უნ ეში ხდე ბო და. ამ ისა ნაც ვლად, ეს კრი ზი სე ბი მის დეგ რა-
და ცი ას და აჩ ქა რებს და ამ პრო ცეს ში სა ზო გა დო ებ ას აც ჩა ით რევს.

5 The term coined by the Russian philosopher  Andrey Pilipenko. http://rufabula.com/articles/2013/06/19/russian-matrix
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რა თქმა უნ და, 1990-იან წლებ ში იმ პე რი ული მემ კვიდ რე ობ ის დათ მო ბის გზა ზე რუ სეთს ბევ რი წი ნა ღო ბა ელ-
ოდა. იმ პე რი იდ ან ერი-სა ხელ მწი ფოდ გარ დაქ მნის თვის თა ვად რუ სე თის ფე დე რა ცი ის დაშ ლა იქ ნე ბო და სა-
ჭი რო. საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ რუ სე თის დე ზინ ტეგ რა ცია მო სახ ლე ობ ის თვის უმ ძი მე სი გან საც დე-
ლი იქ ნე ბო და. თუმ ცა მა ლე ვე გახ და ნა თე ლი, რომ უმ სხვერ პლოდ არც გა დაგ ვა რე ბუ ლი იმ პე რი ის ნაშ თის 
შე ნარ ჩუ ნე ბა ჩა ივ ლი და. სხვა პოსტ-კო მუ ნის ტუ რი ქვეყ ნე ბის გან გან სხვა ვე ბით, რომ ლებ მაც რუ სე თის გავ ლე-
ნის თვის თა ვის დაღ წე ვა პრო-ევ რო პუ ლი ნა ცი ონ ალ იზ მის სა შუ ალ ებ ით გა დაწყვი ტეს, რუ სეთ მა 1991 წელს 
ვერ მო ახ ერ ხა სა კუ თა რი თა ვის შეც ვლა და რა დი კა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ება.    

რა იქ ნე ბო და იმ შემ თხვე ვა ში, თუ რუ სე თი მა ინც გა დაწყვეტ და იმ პე რი ული მო დე ლის შეც ვლას? მოჰ ყვე ბო-
და ამ ას ლი ბე რა ლურ-დე მოკ რა ტი ული ცვლი ლე ბე ბი? ას ეთი სცე ნა რი ნაკ ლე ბად სა ვა რა უდო იქ ნე ბო და, 
იმ პე რი ის ნან გრე ვებ ზე თა ნა მედ რო ვე, დე მოკ რა ტი ული სა ხელ მწი ფოს შექ მნა მო სახ ლე ობ ის მენ ტა ლო ბი სა 
და ყო ველ დღი ური ჩვე ვე ბის სიღ რმი სე ული ცვლი ლე ბის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლია. ას ეთი ცვლი ლე ბე ბის გან-
ხორ ცი ელ ება დე მოკ რა ტი ული ხერ ხე ბით ძნე ლად წარ მო სად გე ნია. თუმ ცა რუ სულ მა ავ ტო რი ტა რიზ მმა ვერც 
თურ ქუ ლი სტი ლის მო დერ ნის ტულ ავ ტო რი ტა რიზ მად გარ დაქ მნა მო ახ ერ ხა. რუ სეთ მა მის წი ნა-მო დერ ნის-
ტულ ფორ მას თან დაბ რუ ნე ბა არ ჩია.          

რუ სე თის ის ტო რი ის საკ ვან ძო მო მენ ტებ ში რუს მა ლი ბე რა ლებ მა და დე მოკ რა ტებ მა ცვლი ლე ბე ბის გა მოწ ვე-
ვა ვერ მო ახ ერ ხეს: ის ინი ცვლი ლე ბე ბის იმ ედს გა ნა სა ხი ერ ებ დნენ, თუმ ცა ცვლი ლე ბებ ში წე სე ბი სა და ინ სტი-
ტუ ტე ბის შეც ვლის ნაც ვლად, რე ჟი მის ან მმარ თვე ლე ბის ჩა ნაც ვლე ბას გუ ლის ხმობ დნენ. ძლი ერი, მო დერ-
ნის ტუ ლი დღის წეს რი გის გა რე შე „სის ტე მა“ არ ქა ულ, ერ თპი როვ ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის ფორ მას და უბ რუნ და. 
(შე საძ ლოა ეს ლი ბე რა ლებს უნ ებ ურ ად გა მო უვ იდ ათ, მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, შე დეგ ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბა მათ ეკ-
ის რე ბათ).      

რუ სე თი ერ თპი როვ ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის სის ტე მას და უბ რუნ და, თუმ ცა ეს ამ ჯე რად სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის 
ელ ემ ენ ტებ საც შე იც ავ და. რუ სი „სის ტე მუ რი ლი ბე რა ლე ბი“ მმარ თვე ლი ჯგუ ფის ნა წი ლი გახ დნენ და „სის-
ტე მის“ ახ ალი მო დე ლის ლე გი ტი მა ცია მო ახ დი ნეს, რი თიც რუ სეთ ში  ლი ბე რა ლიზ მის დის კრე დი ტა ცი ას 
შე უწყვეს ხე ლი. ავ ტო რი ტა რულ რე ჟიმ ში ინ ტეგ რა ცი ის პა რა ლე ლუ რად ლი ბე რა ლურ-დე მოკ რა ტი ულ იდე-
ოლ ოგი აზე გა ნუწყვე ტელ მა აპ ელ ირ ებ ამ ოლ იგ არ ქთა და ძა ლო ვან თა კავ შირ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ერ თპი როვ-
ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის ალ ტერ ნა ტი ვის შექ მნა გა მო რიცხა: რო გორ უნ და შექ მნი ლი ყო ლი ბე რა ლუ რი ოპ ოზ-
იცია მა შინ, რო ცა ლი ბე რა ლე ბი თა ვად იყ ვნენ ავ ტო რი ტა რუ ლი სის ტე მის ნა წი ლი?

რამ დე ნად შე უწყობ და ხელს ცვლი ლე ბებს ლი ბე რალ თა მი ერ მე ტი პრინ ცი პუ ლო ბის გა მო ჩე ნა? ამ ის გან-
საზღვრა რთუ ლია, მაგ რამ პა სუ ხი სა ვა რა უდ ოდ უარ ყო ფი თია. თუმ ცა იმ ის თქმა შე იძ ლე ბა, რომ ამ შემ თხვე ვა ში 
ლი ბე რა ლუ რი-დე მოკ რა ტი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა პო ლი ტი კუ რად შე საძ ლე ბელ პერ სპექ ტი ვად დარ ჩე ბო და. და სავ-
ლე თის მხარ და ჭე რამ ელ ცი ნის „რე ფორ მე ბი სად მი“, რომ ლე ბიც კო რუმ პი რე ბუ ლი და ოლ იგ არ ქი ული მმარ-
თვე ლო ბის მქო ნე რე ჟი მის რეპ რო დუქ ცი ის სა შუ ალ ებ ად იქ ცა, ლი ბე რა ლურ-დე მოკ რა ტი ის მო დე ლის დის კრე-
დი ტა ცია მო ახ დი ნა და და სავ ლე თის რუ სე თი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბას უარ ყო ფი თი კო ნო ტა ცია შეს ძი ნა.

სხვა სა ზო გა დო ებ ებ ის შემ თხვე ვა ში, დე მოკ რა ტი ული ტრან სფორ მა ცი ის თვის სა ჭი რო პი რო ბე ბის ნაკ ლე ბო-
ბა ლი დე რე ბის ან რე ფორ მა ტორ თა ჯგუ ფის გა ბე დულ მა ნა ბი ჯებ მა აან აზღა ურ ეს. რო გორც ხუ ან ლინ ცი წერ-
და: „ჩვენ ვერ გა მოვ რიცხავთ ამ აუც ილ ებ ელი ფაქ ტო რე ბის პო ლი ტი კუ რი ინ იცი ატ ივ ითა და დღის წეს რი გით 
ჩა ნაც ვლე ბას“.6

რუ სეთ ში ბო რის ელ ცინ მა რუ სუ ლი „სის ტე მის“ ახ ალი იმ პე რი ული ინ კარ ნა ცი ის სა კონ სტი ტუ ციო ჩარ ჩო მო-
ამ ზა და, რა შიც ლი ბე რა ლე ბი სა და დე მოკ რა ტე ბის მხარ და ჭე რაც მი იღო. მოკ ლედ რომ ვთქვათ, რუ სე თის 
ერ თპი როვ ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის სის ტე მის შემ ქმნე ლი პუ ტი ნი არ ყო ფი ლა. მან ელ ცი ნის მი ერ შექ მნი ლი 
სის ტე მა გა მო იყ ენა, თუმ ცა ბევ რი ახ ალი შტრი ხი შეს ძი ნა!

6 Democracy’s Victory and Crisis, ed. By Axel Hadenius, Cambridge University Press, 1997 p 408
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ორაზროვანისამყარო

„სის ტე მის“ თვით გა დარ ჩე ნის უმ თავ რეს ინ სტრუ მენ ტად სა გა რეო პო ლი ტი კა იქ ცა. კრემ ლის თვის სა-
გა რეო პო ლი ტი კას რამ დე ნი მე პა რა ლე ლუ რი ფუნ ქცია აკ ის რია. პირ ვე ლი, პერ სო ნი ფი ცი რე ბუ ლი 

ავ ტო რი ტა რიზ მის თვის კე თილ გან წყო ბი ლი სა ერ თა შო რი სო გა რე მოს შექ მნაა. მე ორე, კრემ ლის გან კარ გუ-
ლე ბა ში არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის შემ ცი რე ბის პი რო ბებ ში მა თი კომ პენ სი რე ბაა და სა გა რეო პო ლი ტი კის რე ჟი-
მის გარ შე მო სა ზო გა დო ებ ის კონ სო ლი დი რე ბი სა და რუ სუ ლი პო ლი ტი კუ რი კლა სის თვის და სავ ლე თის სის-
ტე მა ში გავ ლე ნის მო პო ვე ბა ში ხელ შეწყო ბის თვის გა მო იყ ენ ება. მე სა მე, რუ სე თის ეკ ონ ომ იკ ის თვის სა ჭი რო 
რე სურ სებ ზე წვდო მის და მმარ თვე ლი კლა სის კე თილ დღე ობ ის უზ რუნ ველ ყო ფაა.

ის ფაქ ტი, რომ სა გა რეო პო ლი ტი კას ში და პო ლი ტი კუ რი ფუნ ქცი ები აკ ის რია, რაც ჩვე ულ ებ რივ სო ცი ალ ური 
და ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის ფუნ ქციაა, ად ას ტუ რებს, რომ „სის ტე მას“ მო დერ ნი ზა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა ამ-
ოწ ურ ული აქ ვს და მი სი ერ თა დერ თი საზ რუ ნა ვი სა კუ თა რი არ სე ბო ბის გა ხან გრძლი ვე ბაა. ხალ ხის ყუ რადღე-
ბის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური პრობ ლე მე ბი დან სა გა რეო პო ლი ტი კის დღის წეს რიგ ზე გა და ტა ნა, და სავ ლე-
თის მი ერ რუ სე თის დამ ცი რე ბა ზე მუდ მი ვი აპ ელ ირ ება და მე ზო ბელ ქვეყ ნებ თან სა ომ რად შემ ზა დე ბა მი უთ-
ით ებს იმ ილ უზი ებ ზე, რომ ლებ საც კრემ ლი რუ სე თის ნამ დვი ლი პრობ ლე მე ბის გა დაწყვე ტად გა ნი ხი ლავს. 
ამ ას რუ სე თი კი დევ უფ რო ღრმად შე ყავს იმ ცი ვი ლი ზა ცი ურ ჩიხ ში, რომ ლი და ნაც გა მოს ვლა ის ედ აც რთუ ლი 
ამ ოც ანა იყო. 

ზე სა ხელ მწი ფოს სტა ტუ სის შე ნარ ჩუ ნე ბა კრემ ლის სა გა რეო პო ლი ტი კის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ამ ოც ანაა. ამ 
ამ ოც ან ის მი საღ წე ვი ყვე ლა ზე და მა ჯე რე ბე ლი გზა კი ახ ალი გლო ბა ლუ რი წეს რი გის შექ მნა ში რუ სე თის თა-
ნა მო ნა წი ლე ობა და ჩარ თუ ლო ბაა. 2015 წლის დე კემ ბერ ში მი ცე მულ ინ ტერ ვი უში პუ ტინ მა ღი ად გა ნაცხა და, 
რომ კრემ ლის პრი ორ იტ ეტი „გე ოპ ოლ იტ იკ ურ ბრძო ლა ში“ გა მარ ჯვე ბა და „სა ერ თა შო რი სო სა მარ თალ ზე 
დამ ყა რე ბუ ლი წე სე ბის დამ კვიდ რე ბაა“. „გლო ბა ლურ ქა ოს თან“ გამ კლა ვე ბა, ომ ისა და მშვი დო ბის სა კითხზე 
გა უთ ავ ებ ელი დე ბა ტე ბი ცნო ბი ლი საბ ჭო თა ხრი კია. არ ავ ინ იც ის რამ დე ნი დრო დას ჭირ დე ბა დას ვლეთს, 
სა ნამ აღ მო აჩ ენს, რომ მო ლა პა რა კე ბე ბი დროს გა საყ ვა ნად იყო თა ვი დან ვე ჩა ფიქ რე ბუ ლი. თუმ ცა ამ შემ-
თხვე ვა შიც კი შე საძ ლე ბე ლია მო იძ ებ ნონ ის ინი, ვინც ამ პრო ცესს სა სარ გებ ლოდ ჩათ ვლის. 

რუ სე თის პო ლი ტი კუ რ ელ იტ აში და სა ზო გა დო ებ აში გა ბა ტო ნე ბუ ლი აზ რის მი ხედ ვით დღეს არ სე ბუ ლი გლო-
ბა ლუ რი წეს რი გი უს ამ არ თლო და „ნეო-ვერ სა ლის სინ დრო მის“ გა მომ წვე ვია. დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში 
კრემ ლის მთა ვა რი მოთხოვ ნა გლო ბა ლუ რი წეს რი გის რუ სე თის თვის სა ერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე უფ რო სა-
პა ტიო ად გი ლის დათ მო ბა იყო. სულ ეს არ ის! ჩი ნე თის კენ “შეტ რი ალ ება“, BRICS-ის ალ ტერ ნა ტი ულ გლო ბა-
ლურ ძა ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბა და სხვა მსგავ სი ზღაპ რე ბის ერ თა დერ თი და ნიშ ნუ ლე ბა და სავ ლე თის მოს კო-
ვის მოთხოვ ნე ბი სად მი მე ტი ყუ რადღე ბის გა მოწ ვე ვაა იყო. „თუ არ ადა პე კინს შე ვეკ ვრე ბით!“, ის მის კრემ ლის 
მუ ქა რა, რომ ლი საც ამ ბო ლო დროს სულ უფ რო თვალ ში სა ცე მად აკ ლია და მა ჯე რებ ლო ბა (რა თქმა უნ და, 
ახ ალი დი ალ ოგი კრემ ლის პი რო ბე ბით უნ და და იწყოს).

რას გუ ლის ხმობს „ახ ალი მსოფ ლიო წეს რი გი“, რო მელ საც კრემ ლი ასე და ჟი ნე ბით სთა ვა ზობს სა ერ თა-
შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბას? კრემ ლი ამ სა კითხში მაქ სი მა ლურ ბუნ დო ვა ნე ბას ინ არ ჩუ ნებს. პუ ტი ნი ხში რად 
სა უბ რობს იალ ტის შე თან ხმე ბა ზე, რო მელ მაც გლო ბა ლუ რი გავ ლე ნის სფე რო ებ ის და ნა წი ლე ბი სა და ლე-
გი ტი მა ცი ის წყა რო იყო. მის თვის ახ ალი იალ ტის შე თან ხმე ბა ში რუ სე თის მო ნა წი ლე ობ ას უფ ლე ბას ნა ცის-
ტურ გერ მა ნი აზე გა მარ ჯვე ბა აძ ლევს. სა ინ ტე რე სოა რამ დე ნად სჯე რა თა ვად პუ ტინს, რომ მოს კო ვი შეძ ლებს 
საზღვრე ბის კი დევ ერ თხელ შეც ვლას და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა სა და ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის ქვეყ ნებ ზე 
კონ ტრო ლის დაბ რუ ნე ბას? და სავ ლეთ თან, ირ ან თან და სუ ნი ტურ ქვეყ ნებ თან ერ თად ახ ლო აღ მო სავ ლე-
თის და ნა წი ლე ბას? ეს ნაკ ლე ბად სა ვა რა უდოა.       

რი ტო რი კა არ აფ ერს ნიშ ნავს. კრემ ლი სა მა გა ლი თო პოსტ-პოს ტმო დერ ნულ პო ლი ტი კას აწ არ მო ებს, რო მე-
ლიც ურ თი ერთწი ნა აღ მდე გობ რი ვი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი თა და პრინ ცი პებ სა და ნორ მებს, ომ სა და მშვი დო-
ბას, რე ალ ობ ასა და იმ იტ აცი ას, მო კავ ში რე სა და მტერს, კა ნონ სა და უკ ან ონ ობ ას, ში და და გა რე კონ ფლიქ-
ტებს შო რის გამ ყო ფი ხა ზე ბის წაშ ლით ხა სი ათ დე ბა. კრემ ლს შე უძ ლია ომი და იწყოს, შემ დეგ კი მშვი დო ბის 
დამ ყა რე ბის სა კუ თა რი ხედ ვა თა ვად ვე წარ მო ად გი ნოს. 

კრემ ლთან და ახ ლო ებ ული ექ სპერ ტე ბი ძალ-ღო ნეს არ იშ ურ ებ ენ რუ სე თის სა გა რო პო ლი ტი კის თვის “ახ-
ალი იდე ებ ის“ ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და შე თა ვა ზე ბის თვის. ამ იდე ებ ის ნა წი ლი ად ეკ ვა ტუ რო ბის ტეს ტად ან ირ-
ონი ის გრძნო ბის გა მოც დად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს. გა ნა სხვა რა რე აქ ცია შე იძ ლე ბა მოყ ვეს რუ სე თის თვის 
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„სა ერ თა შო რი სო მშვი დო ბის“ ან „თა ვი სუ ფა ლი არ ჩე ვა ნის“ დამ ცვე ლის რო ლის მი ნი ჭე ბის წი ნა და დე ბას? ას-
ევე უც ნა ურია რუ სე თის „მი უმ ხრო ბელ თა“ მოძ რა ობ ის ლი დე რი სა და სუ ვე რე ნი ტე ტის პრინ ცი პის მცვე ლის 
ერ თდრო ულ ად გან ხილ ვის იდე აც: რო გორ შე იძ ლე ბა ქვე ყა ნა სუ ვე რე ნი ტე ტის დაც ვა სა და ახ ალი ალი ან სის 
ლი დე რო ბას ერ თდრო ულ ად ითხოვ დეს?7 ეს ძა ლი ან პუ ტი ნუ რია!    

რო გორც ჩანს, კრემ ლი ჰობ სი სე ული მსოფ ლიო წეს რი გის მი სე ულ ვერ სი ას გვთა ვა ზობს: ის არა სა ერ თა შო-
რი სო შე თან ხმე ბებ ზე და ნდო ბა ზე, არ ამ ედ მო თა მა შე თა ორ აზ როვ ნე ბა ზე, მა თი ზრახ ვე ბის გა ურ კვევ ლო ბა-
ზე და მო ულ ოდ ნე ლი მოქ მე დე ბი სად მი მზა ობ აზეა და ფუძ ნე ბუ ლი. ამ წეს რიგს იალ ტის შე თან ხმე ბა სა და ვე-
ნის კონ გრეს თან სა ერ თო არ აფ ერი აქ ვს. ამ სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის თა ნამ შრომ ლო ბი თი სის ტე-
მე ბის შემ ქმნე ლე ბი და დე ბულ პი რო ბებს ას რუ ლებ დნენ, არ ავ ის უნ დო და შე თან ხმე ბის დამ რღვე ვის რო ლი 
ეკ ის რა. ახ ლა კრემ ლი შე თან ხმე ბის პი რო ბე ბის ინ ტერ პრე ტა ცი ის უფ ლე ბას ითხოვს. ამ ავე დროს, რუ სე თის 
მმარ თველ კლასს სურს გლო ბა ლი ზა ცი ის სი კე თე ებ ით ის არ გებ ლოს და და სავ ლეთ ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნის 
სა შუ ალ ება მა თი ვე სა ზო გა დო ებ ებ ის შიგ ნი დან ჰქონ დეს. ეს არ ის გლო ბა ლუ რი წეს რი გი რუ სულ ყა იდ აზე! 
კრემ ლის ტექ ნო ლო გებ თან შე და რე ბით მა კი ავ ელი სკო ლის მოს წავ ლეს ჰგავს.   

კრემ ლის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი მსოფ ლიო წეს რი გი პოსტ-კო მუ ნის ტურ სამ ყა რო ზე ბუნ დო ვა ნია, მაგ რამ ეს 
სხვა სა ხის ორ აზ როვ ნე ბაა, რო მე ლიც აგ რე სი ული მო თა მა შის მი ერ ძა ლა დობ რი ვი ზე წო ლი სად მი მზა ობ ას 
ით ვა ლის წი ნებს. გერ მა ნი ასა და საფ რან გე თის მი ერ უკ რა ინ აში რუ სე თის სამ ხედ რო აგ რე სი ისა პა რა ლე ლუ-
რად მოს კო ვის სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბე ბის მა გი დას თან მი ღე ბამ კრემ ლს მის მიდ გო მას თან და სავ ლე-
თის შე გუ ებ ის შთა ბეჭ დი ლე ბა შე უქ მნა.       

ამ შთა ბეჭ დი ლე ბას მოს კო ვის სი რი ული ავ ან ტი ურ აც აძ ლი ერ ებს. კრემ ლს მი აჩ ნია, რომ და სავ ლე თი და გან-
სა კუ რე ბით ევ რო პა იძ ულ ებ ული იქ ნე ბა მი სი თა მა ში ით ამ აშ ოს. რა თქმა უნ და, ეს ქი მე რაა, თუმ ცა თუ ამ ქი მე-
რას კრემ ლის ქცე ვის მო წეს რი გე ბა შე უძ ლია, რა ტო მაც არა?  

კრემ ლის არ სე ნალ ში მი სი დღის წეს რი გის შეს რუ ლე ბის ბევ რი ინ სტრუ მენ ტია. მზად უნ და ვი ყოთ, რომ კრემ-
ლი ერ თს იტყვის და მე ორ ეს გა აკ ეთ ებს. ძვე ლი სიმ ბო ლო ები და ქცე ვის წე სი მოს კო ვის მი ერ თა ვი სუ ფა ლი 
ინ ტერ პრე ტა ცი ებ ის სა გა ნია, რომ ლე ბიც კრემ ლის მო ცე მულ ვი თა რე ბა ში მი საღ წევ მი ზან ზეა და მო კი დე-
ბუ ლი. ამ ას გარ და, კრემ ლი აგ რე სი ული ქმე დე ბის თვი საც მზა დაა, რაც თა ვა ზი ან ობ ას, კომ პრო მი სებ სა და 
დიპ ლო მა ტი ურ ეტ იკ ეტს მიჩ ვე ული და სავ ლე თის დაბ ნე ულ ობ ასა და შოკს იწ ვევს.

2020 წლის და საწყის ში პუ ტინ მა გა ერო-ს უშ იშ რო ებ ის საბ ჭოს წევ რი ქვეყ ნე ბის თა ნამ შრომ ლო ბი თი მო დე-
ლის იდეა წა მოჭ რა. ამ იდე ამ მი სი ად რე სა ტე ბი სა გო ნე ბელ ში ჩა აგ დო. თუმ ცა შემ დეგ თა მაშ ში მო ნა წი ლე-
ობ ას და თან ხმდნენ, კრემ ლის გა ღი ზი ან ება არ ავ ის სურ და. კრემ ლის ხედ ვა ში რუ სე თის მმარ თველ წრე ებს 
და სავ ლეთ თან და პი რის პი რე ბი სა და მის გან იზ ოლ აცი ის დას რუ ლე ბა უკ ან და ხე ვის შთა ბეჭ დი ლე ბის შექ მნის 
გა რე შე სურთ. მა ში ნაც კი, რო ცა კრემ ლი ფან ჯრე ბის და ლეწ ვით იმ უქ რე ბა, მი ზა ნი უც ვლე ლია: და სავ ლე თის 
რუ სე თის მსოფ ლი ოს უმ აღ ლეს ლი გა ში სრუ ლუფ ლე ბი ან მო თა მა შედ მი ღე ბა ზე და თან ხმე ბა!    

სჯე რა კი პუ ტინს მი სი ამ “დი ადი პრო ექ ტის“ გა მოს ვლის თუ თავს გლო ბა ლურ კა ზი ნო ში მო თა მა შედ გა ნი-
ხი ლავს? ამ ას აღ არ ანა ირი მნიშ ვნე ლო ბა აღ არ აქ ვს. ხში რად დას მუ ლი კითხვე ბი „რას ფიქ რობს პუ ტი ნი?“ 
და „ვინ არ ის მის ტერ პუ ტი ნი?“ ახ ლა დრო ის კარ გვაა, მი სი რი ტო რი კაც და მოქ მე დე ბაც მი სი სი სუს ტე ებ ის 
და ფარ ვის და შეც დო მა ში შეყ ვა ნის მცდე ლო ბე ბია. დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, კრემ ლის ტექ ნო ლო გებს ამ უს ას რუ-
ლო „პუ ტი ნი ად ის“, „სის ტე მის“ ლო გი კა სა და მი სი თვით გა დარ ჩე ნის ტაქ ტი კა ზე მსჯე ლო ბის ნაც ვლად პუ ტი-
ნის მო ტი ვა ცი ებ ში გარ კვე ვის მცდე ლო ბე ბის,  გაგ რძე ლე ბა ძა ლი ან გა ახ არ ებთ.  

ამ მო ცე მუ ლო ბა ში ბევ რი გა ურ კვევ ლო ბაა: რამ დე ნად ად ეკ ვა ტუ რად აფ ას ებს კრემ ლი რე ალ ობ ასა და მი სი 
მოქ მე დე ბე ბის შე საძ ლო შე დე გებს; მი სი თავ შე კა ვე ბის უნ არი; და სავ ლე თის უნ არი გა ერ კვეს კრემ ლის გეგ-
მებ ში და ერ თი ანი ფრონ ტით გა მო ვი დეს; და ბო ლოს, რუ სე თის ეკ ონ ომ იკ ური რე ცე სი ისა და სო ცი ალ ური 
მღელ ვა რე ბის მზარ დი მას შტა ბი.  

პოსტ-პოს ტმო დერ ნუ ლი გა ურ კვევ ლო ბა მომ ხრე ებ სა და მიმ დევ რებს და სავ ლეთ შიც ნა ხავს — გან სა კუთ რე-
ბით მა თ შო რის ვინც ვერ იტ ანს ნორ მა ტი ულ დოგ მა ტიზ მს, მო ხიბ ლუ ლია ბო ლო რამ დე ნი მე ათ წლე ულ ის 
სა გა რეო პო ლი ტი კის პრაგ მა  ტუ ლი ხა სი ათ ით და ა.შ. ას ეთი ბუნ დო ვა ნი წეს რი გი იდე ალ ურია რუ სე თის რან-
ტი ეთა კლა სის თვის და სავ ლე თის ქვეყ ნე ბის „ლონ დონ გრა დებ თან“ კავ ში რე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის პა რა ლე ლუ-

7 https://globalaffairs.ru/articles/doklad-niu-vshe-o-novyh-ideyah-video/
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რად რუ სე თის სა ზო გა დო ებ ის და სავ ლუ რი ნორ მე ბის გან იზ ოლ აცი ის თვის. ის პუ ტი ნის რე ჟიმს სა შუ ალ ებ ას 
აძ ლევს სა კუ თა რი ლე გი ტი მა ცია ან ტი-და სავ ლუ რო ბა ზე და აფ უძ ნოს და ამ ავე დროს მო ლა პა რა კე ბე ბის მა-
გი დას თან და სავ ლე თის ქვეყ ნებ თან იჯ დეს. ეს ორ აზ რო ვა ნი მსოფ ლიო „სის ტე მას“ და სავ ლე თის შე კა ვე ბის 
სა შუ ალ ებ ას მა თი სა ზო გა დო ებ ებ ის და უც ვე ლო ბის შე სა ხებ ფიქ რის გა რე შე აძ ლევს. რა დი დე ბუ ლი გა მო გო-
ნე ბაა: ფა სი და ბა ლი, ჯილ დო მა ღა ლი! ცი ვი ომი ამ ას თან შე და რე ბით სი გი ჟედ ჩანს. ბევ რად სჯობს მო წი ნა-
აღ მდე გე მუ ქა რით გად მო იბ ირო და სა კუ თა რი თვით გა დარ ჩე ნის საქ მე ში შე ატ ან ინო წვლი ლი.

უნ და ვა ღი არ ოთ, რომ რუ სუ ლი „სის ტე მა“ ცი ვი ომ ის შემ დგომ  რე ალ ობ ას თან ად აპ ტი რე ბის თვის  ლი ბე რა-
ლურ ცი ვი ლი ზა ცი აზე მე ტად მარ ჯვე აღ მოჩ ნდა. და სავ ლე თის მო ბი ლი ზა ცი ასა და ლი ბე რა ლუ რი იდ ენ ტო-
ბის გან მტკი ცე ბას საბ ჭო თა კავ ში რის მსგავ სი იდე ოლ ოგი ური ოპ ონ ენ ტის არ სე ბო ბა, მი სი შე კა ვე ბის აუც ილ-
ებ ლო ბა უწყობ და ხელს. სცე ნი დან საბ ჭო თა კავ ში რის გას ვლის შემ დეგ, არ აღ მოჩ ნდა არ ცერ თი საფ რთხე, 
მათ შო რის არც ტე რო რიზ მი, რო მე ლიც საკ მა რი სად სა ში ში იქ ნე ბო და რე ფორ მი რე ბის სტი მუ ლის მი ცე მის-
თვის. სა ში ში მო წი ნა აღ მდე გის არ არ სე ბო ბამ და სავ ლე თის ლი დერ შე ერ თე ბულ შტა ტებს სა ერ თა შო რი სო 
ას პა რეზ ზე ნაკ ლე ბი აქ ტი ურ ობ ის კენ უბ იძ გა. შე იქ მნა გე ოპ ოლ იტ იკ ური ვა კუ უმ ით რუ სეთ ზე მე ტად აღ მავ ლო-
ბის გზას დამ დგარ მა ჩი ნეთ მა ის არ გებ ლა.     

ამ ას ობ აში რუ სულ „სის ტე მას“, რო მელ მაც თვით გა დარ ჩე ნის ახ ალი მე ქა ნიზ მი სიც რუ ეზე ააგო, შეც დო მა ში 
შე ყავს ის ინი, ვინც იგი სა ბო ლო ოდ და მარ ცხე ბუ ლად ჩათ ვა ლა. ზოგ ჯერ ეს სტრუქ ტუ რა მარ თლაც ტო ვებს 
შთა ბეჭ დი ლე ბას, რომ დი დი დღე აღ არ უწ ერია და გა ნად გუ რე ბის პი რა საა, რო გორც ეს პუ ტი ნის ოპ ონ ენ-
ტებს უნ დათ რომ სჯე რო დეთ. თუმ ცა ეს შეც დო მაა! „სის ტე მამ“ და ამ ტკი ცა, რომ ძა ლი ან მტკი ცე კონ სტრუქ-
ციაა. მის მა მდგრა დო ბამ პო ლი ტი კუ რი გა დაგ ვა რე ბი სა და ცი ვი ლი ზა ცი ებ ის და სას რუ ლის შე სა ხებ ჩვე ნი შე-
ხე დუ ლე ბე ბის გა და ხედ ვის კენ უნ და გვი ბიძ გოს.           

გან საც ვიფ რე ბე ლია იმ ის გა აზ რე ბა, თუ რა თა ვი სუფ ლად იყ ენ ებს სა კუ თა რი მიზ ნე ბის თვის  ლი ბე რა ლუ რი 
დე მოკ რა ტი ის ად მი ასე მტრუ ლად გან წყო ბი ლი სის ტე მა და სავ ლე თის ფი ნან სურ და ტექ ნო ლო გი ურ შე საძ-
ლებ ლო ბებს. მარ თა ლია ან ალ ოგი ური პრაქ ტი კა ჯერ კი დევ პეტ რე პირ ვე ლის დროს დამ კვიდ რდა და რუ სე-
თის იმ პე რი ას მთე ლი მი სი არ სე ბო ბის გან მავ ლო ბა ში ახ ასი ათ ებ და, თუმ ცა ან ალ ოგი ური პრაქ ტი კა საბ ჭო თა 
კავ ში რის პი რო ბებ შიც მე ორ დე ბო და, რო გორც ამ ას 1930-იან წლებ ში საბ ჭო თა ეკ ონ ომ იკ ისა და სამ ხედ რო 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში და სავ ლე თის აქ ტი ური ჩარ თუ ლო ბა მიგ ვი თი თებს. 

დღეს და სავ ლეთ თან რო გორც ურ თი ერ თო ბის, ისე და პი რის პი რე ბის რუ სუ ლი ტაქ ტი კა ახ ალ ელ ემ ენ ტს შე-
იც ავს, ეს რუ სუ ლი ელ იტ ებ ის და სავ ლეთ ში პი როვ ნუ ლი ინ ტეგ რა ციაა. ერ თი მხრივ, ას ეთი ტაქ ტი კის მი ზა ნი 
ლი ბე რა ლურ ცი ვი ლი ზა ცი ას თან მაქ სი მა ლუ რი სი ახ ლო ვეა; მე ორე მხრივ, და სავ ლე თის რე სურ სებ ზე წვდო-
მა და მის სო ცი ალ ურ ქსო ვილ ში შეღ წე ვა მი სი სა ზო გა დო ებ ის და სუს ტე ბის თვის გა მო იყ ენ ება.

ძაბრისლოგიკა

შე ვე ხოთ „სის ტე მის“ მა ხე ებ საც. კრემ ლის პოს ტმო დერ ნის ტუ ლი ტაქ ტი კა წარ მა ტე ბუ ლი ბევრ სფე რო ში შე-
იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს, მაგ რამ მის მა ფა თე რა კი ან მა იმ პრო ვი ზა ცი ებ მა შე საძ ლოა მი სი და სას რუ ლი და აჩ-

ქა როს და და ნარ ჩენ მსოფ ლი ოს აც სა ვა ლა ლო შედ გე ბი მო უტ ან ოს. 

სა ხე ზეა რუ სე თის მი ერ ძაბ რის ლო გი კით მოქ მე დე ბა. კრემ ლი პრობ ლე მას ქმნის, ხო ლო მი სი მოგ ვა რე ბი-
სას, კი დევ უფ რო მძი მე პრობ ლე მებს იწ ვევს. 2014 წლის მარ ტში ყი რი მის ან ექ სი ამ პუ ტი ნის პო პუ ლა რო ბა 
გა ზარ და. ან ექ სი ას უკ რა ინ ის წი ნა აღ მდეგ გა მო უცხა დე ბე ლი ომ ის დაწყე ბა მოჰ ყვა, რო მელ მაც მსოფ ლი ოს 
ყუ რადღე ბა ყი რი მი დან აღ მო სავ ლეთ უკ რა ინ აზე გა და იტ ანა, მაგ რამ მძი მე შე დე გე ბი მო უტ ანა რუ სეთს და 
მი სი სა ერ თა შო რი სო იზ ოლ აცია გა მო იწ ვია. კრემ ლმა უკ რა ინ ის კრი ზი სი დან გა მო სავ ლის ძი ება და იწყო და 
სი რი ულ ჭა ობ ში შე ტო პა.               

სი რი ის „პრო ექ ტი“ მიზ ნად რუ სე თის მსოფ ლი ოს უმ აღ ლეს ლი გა ში დაბ რუ ნე ბა და სა ერ თა შო რი სო იზ ოლ-
აცი ის დაძ ლე ვა იყო. მარ გი ნა ლი ქვე ყა ნა ზე სა ხელ მწი ფო ვერ იქ ნე ბო და. კრემ ლის „ძა ლის მი ერი არ ში ყის“ 
ტაქ ტი კას, რო მე ლიც სა სურ ვე ლი პარ ტნი ორ ის დი ალ ოგ ზე და თა ნამ შრომ ლო ბა ზე და თან ხმე ბას იძ ულ ებ ით 
ით ვა ლის წი ნებს, და სავ ლე თის ლი დე რე ბი მოს კოვ თან ახ ალი გა რი გე ბის აუც ილ ებ ლო ბა ში უნ და და ერ წმუ-
ნე ბი ნა.     



12

სი რი ის ომ ში რუ სე თის ჩარ თვამ ახ ლო აღ მო სავ ლე თის დეს ტა ბი ლი ზა ცია გა ამ ძაფ რა, გა იზ არ და ტე რო რიზ-
მის საფ რთხე რუ სეთ ში, გაუარესდა ურ თი ერ თო ბე ბი თურ ქეთ თან. დღეს სი რია რუ სე თის პრობ ლე მის ექ სპერ-
ტებს რუ სე თი სა და ჩი ნე თის პარ ტნი ორ ობ ის შე სა ხებ გა კე თე ბუ ლი თა მა მი შე ფა სე ბე ბის გა და ხედ ვა სჭირ დე-
ბათ. კრემ ლის გეგ მის მი ხედ ვით პე კინ თან და ახ ლო ებ ას მი სი იზ ოლ აცი იდ ან გა მოს ვლის თვის უნ და შე ეწყო 
ხე ლი, თუმ ცა ამ ას ობ აში მოს კოვ მა თა ვი ჩი ნე თის უმ ცრო სი პარ ტნი ორ ის როლ ში აღ მო აჩ ინა. და სავ ლე თის 
ჩი ნეთ თან ურ თი ერ თო ბე ბის გაუარესება და პე კინ თან ამ ერ იკ ის „ახ ალი ცი ვი ომი“ რუ სეთს ად რე თუ გვი ან 
რთუ ლი არ ჩე ვა ნის წი ნა შე და აყ ენ ებს. ეს არ ნიშ ნავს რომ მოს კო ვი ჩი ნეთ თან წი ნა აღ მდე გო ბა ში მხარს შე ერ-
თე ბულ შტა ტებს და უჭ ერს, მაგ რამ რუ სულ ელ იტ ას, რო მე ლიც და სავ ლეთ თან ურ თი ერ თო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას 
ცდი ლობს, ჩი ნეთ თან პარ ტნი ორ ობ ის გა და აზ რე ბა მო უწ ევს. ჩი ნეთ თან „მე გობ რო ბა ზე“ გახ ში რე ბუ ლი სა უბ რე-
ბის მი უხ ედ ავ ად, მოვ ლე ნე ბის ამ სცე ნა რით გან ვი თა რე ბის ში ში სულ უფ რო შე სამ ჩნე ვია მოს კოვ ში.8 ეს ში ში 
არ ცთუ უს აფ უძ ვლოა, რუ სე თის ჩი ნეთ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბი დან გა მოყ ვა ნა, შე საძ ლოა მარ თლაც გვი ანი იყ ოს.

რუ სეთს და სავ ლე თის ფი ნან სუ რი და ტექ ნო ლო გი ური შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მო ყე ნე ბა და ენ ერ გო მა ტა რებ-
ლე ბის მიმ წო დებ ლის რო ლის შეს რუ ლე ბა სჭირ დე ბა. მე ორე მხრივ, „სის ტე მა“ „კო ლექ ტი ურ და სავ ლეთს“ 
მტრად ეკ იდ ება და მის შე კა ვე ბას ცდი ლობს. უკ რა ინ ულ მა კრი ზის მა კრემ ლს ამ ორ პლატ ფორ მა ზე ერ-
თდრო ულ ად თა მა ში გა ურ თუ ლა. ალ ყა ში მოქ ცე ული „ცი ხე სი მაგ რე რუ სე თის“ კონ ცეფ ცი ის შე ნარ ჩუ ნე ბის-
თვის სა ჭი რო ნა ბი ჯე ბი კრემ ლის და სავ ლეთ თან „დი დი ვაჭ რო ბის“ შე საძ ლებ ლო ბებს ამ ცი რებს.     

კი დევ ერ თი მა ხე, დას ვლე თის თვალ საზ რი სი დან, „ხრი კი-22“-ს9 ჰგავს: ნე ბის მი ერი გა რი გე ბა რო მე ლიც 
კრემ ლს გლო ბა ლუ რი თა მა შის წე სე ბის მი სი შე ხე დუ ლე ბი სა მებრ ინ ტერ პრე ტა ცი ის სა შუ ალ ებ ას მის ცემს და-
სავ ლე თის პრინ ცი პე ბი სა და გლო ბა ლუ რი უს აფ რთხო ებ ის სა ზი ანო იქ ნე ბა. ამ ავე დროს, გა რი გე ბა ზე უარ ის 
თქმამ კრემ ლს ჩი ნეთ თან ერ თად უფ რო აგ რე სი ული მოქ მე დე ბის კენ შე იძ ლე ბა უბ იძ გოს. დღეს ძნე ლად მო-
იძ ებ ნე ბა ლი ბე რა ლუ რი დე მოკ რა ტია, რო მე ლიც თავს ბირ თვულ სა ხელ მწი ფოს თან და პი რის პი რე ბის თვის 
მზად შე იძ ლე ბა თვლი დეს.  

ამ გვა რად, კრემ ლის თვით გა დარ ჩე ნის ავ ან ტი ურ ებ ის სა ბო ლოო შე დე გი ძნე ლი გან სა საზღვრია. ფაქ ტია, 
რომ მოს კოვ მა სა გა რეო პო ლი ტი კით ქვეყ ნის შიგ ნით გან ცდი ლი წა რუ მა ტებ ლო ბე ბის კომ პენ სი რე ბა ვერ 
მო ახ ერ ხა. პი რი ქით, სა გა რეო პო ლი ტი კის პრობ ლე მე ბი და მა ტე ბით ტვირ თად იქ ცა, მა შინ რო ცა მოს კო ვი 
ეკ ონ ომ იკ ურ რე ცე სი ას თან და ცხოვ რე ბის დო ნის გაუარესებასთან გამ კლა ვე ბას ცდი ლობს. „სის ტე მის“ სა-
ძირ კველ ში პირ ვე ლი ბზა რე ბი გაჩ ნდა. შემ ცი რე ბუ ლი რე სურ სებ მა და იმ გა რე ძა ლე ბის წი ნა აღ მდე გო ბამ, 
რომ ლე ბიც რუ სე თის გავ ლე ნის სფე რო ებ ის აღი არ ებ აზე უარს აცხა დე ბენ, რუ სე თის მი ერ ზე სა ხელ მწი ფოს 
სტა ტუ სის მო პო ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი შე ამ ცი რა.  

კი დევ უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის ტენ დენ ცია, რო მე ლიც რუ სე თის მო სახ ლე ობ აში ბო ლო წლე ბის გან მავ-
ლო ბა ში გამ ყარ და: მათ თვის მა თი ქვეყ ნის სტა ტუ სი არა სამ ხედ რო ძა ლას თან და გავ ლე ნის სფე რო ებ თან, 
არ ამ ედ ეკ ონ ომ იკ ურ კე თილ დღე ობ ას თან ას ოც ირ დე ბა. რუ სე ბის უმ რავ ლე სო ბას არ სურს “ცი ხე სი მაგ რე ში“ 
ცხოვ რე ბა და რუ სეთს და სავ ლე თის პარ ტნი ორ ად მოიაზრებს. „ლე ვა დას ცენ ტრის“ მო ნა ცე მე ბით რუ სეთ ში 
გა მო კითხულ თა 80%-თვის და სავ ლე თის „რუ სე თის მე გო ბა რია“. ევ რო პა სა და შე ერ თე ბულ შტა ტებს „მტერს“ 
გა მო კითხულ თა მხო ლოდ 3% თვლის.10 ეს სა ყუ რადღე ბო უნ და იყ ოს მათ თვის, ვინც და სავ ლეთ ში რუ სებს 
ლი ბე რა ლუ რი ცი ვი ლი ზა ცი ის ად მი მტრუ ლად გან წყო ბი ლად თვლის.        

დეს ტა ბი ლი ზა ცი ის საფ რთხის წი ნა შე კრემ ლმა სტა ბი ლუ რო ბის ძი ება და იწყო. კო მუ ნის ტუ რი რე ჟი მის გან 
გან სხვა ვე ბით „სის ტე მას“ არ შე უძ ლია თა ვი იდე ოლ ოგი ის თუ მას შტა ბუ რი რეპ რე სი ებ ის სა შუ ალ ებ ით გა იტ-
ან ოს თა ვი. პოსტ-საბ ჭო თა პე რი ოდ ში სის ტე მა სა კუ თა რი თა ვის ლე გი ტი მა ცი ას გა რან ტი რე ბუ ლი შე დე გის 
მქო ნე არ ჩევ ნე ბის მეშ ვე ობ ით ახ დენ და. დრო თა გან მავ ლო ბა ში არ ჩევ ნე ბის გა ყალ ბე ბამ „სის ტე მის“ და სუს-
ტე ბა და იწყო. შე უზღუ და ვი ვა დის მქო ნე პერ სო ნი ფი ცი რე ბუ ლი ძა ლა უფ ლე ბის და არ ჩევ ნებს შო რის წი ნა აღ-
მდე გობ რი ვი ლო გი კის გა დაწყვე ტის თვის 2020 წლის ზაფხულ ში კრემ ლმა სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბი გა-
ატ არა, რო მელ თა მი ზა ნი პუ ტი ნის „სა მუ და მო“ პრე ზი დენ ტო ბის ლე გი ტი მა ციაა. პრობ ლე მე ბის გა დაწყვე ტის 
ნაც ვლად თა ვი ახ ალ მა სირ თუ ლემ იჩ ინა: სა კონ სტი ტუ ციო შეს წო რე ბებ მა არ ჩევ ნე ბით ლე გი ტი მა ცი ის პრინ-
ცი პი გააუქმა, თუმ ცა სა ნაც ვლოდ არ აფ ერი შე მო უთ ავ აზ ებია. „ძაბ რის ლო გი კამ“ კი დევ ერ თხელ იჩ ინა თა ვი!

2020 წელს რუ სეთ ში გან ვი თა რე ბულ მა მოვ ლე ნებ მა აჩ ვე ნეს, რომ კრემ ლის მი ერ ნა ნატ რი სტა ტუს-კვო ილ-
უზია შე იძ ლე ბა ყო ფი ლი ყო. საპ რო ტეს ტო მოძ რა ობ ამ და რეპ რე სი ებ მა, რომ ლე ბიც პრე ზი დენტ ლუ კა შენ კოს 

8 როგორც ბობო ლო წერს, „კრემლი უფრთხის ჩინეთზე დამოკიდებულების გაზრდას, რასაც პეკინის საგარეო პოლიტიკური ამბიციები და რუსეთისა 
და ჩინეთის ურთიერთობების უთანასწორო ხასიათი ამძაფრებს”. Bobo, Lo, Global Order in the Shadow of the Coronavirus: China, Russia and the West
It’s time to rethink global governance and its priorities, https://www.lowyinstitute.org/publications/global-order-shadow-coronavirus-china-russia-and-west
9 იგულისხმება ჯოზეფ ჰელერის 1961 წელს გამოცემული რომანი „ხრიკი-22“, რომელიც მასში მოყვანილი  ლოგიკური პარადოქსით არის ცნობილი.
10 https://www.fontanka.ru/2020/02/18/022/
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მი ერ საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის გა ყალ ბე ბას მოჰ ყვა,  ავ ტო რი ტა რუ ლი ლი დე რე ბის მი ერ ლე გი ტი მა ცი ის 
არ ჩევ ნე ბის გზით მო პო ვე ბის სირ თუ ლე გა მოააშკარავა. არ ჩევ ნე ბის შე დე გე ბის და უფ არ ავი გა ყალ ბე ბა ბე-
ლა რუ სის მო ქა ლა ქე ებ ის თვის მი უღ ებ ელი აღ მოჩ ნდა. ავ ტო რი ტა რი ლი დე რი, რო მე ლიც არ ჩევ ნებს ფარ-
სად აქ ცევს ად რე თუ გვი ან დიქ ტა ტო რად იქ ცე ვა. აღ მოჩ ნდა, რომ პოსტ-საბ ჭო თა ქვეყ ნებს შო რის ტო ტა ლი-
ტა რუ ლი რე ჟი მის მი ღე ბის თვის მზად ყვე ლა არ ყო ფი ლა.    

რუ სე თის პერ სო ნი ფი ცი რე ბუ ლი ძა ლა უფ ლე ბის სტრუქ ტუ რას ბევ რი სუს ტი წერ ტი ლი აღ მო აჩ ნდა. მი უხ ედ ავ-
ად ამ ისა, მათ, ვინც „სის ტე მის“ გა ნად გუ რე ბას ელ ის, იმ ედ გაც რუ ება ელ ის. სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რი კოგ ნი ტი-
ური დი სო ნან სის შთა ბეჭ დი ლე ბას ქმნის. ერ თი მხრივ, პუ ტი ნი სად მი ნდო ბა მო სახ ლე ობ აში შემ ცი რე ბუ ლია. 
მე ორე მხრივ, გა მო კითხულ თა 58% პუ ტი ნის პრე ზი დენ ტო ბას და დე ბი თად აფ ას ებს.11 ეს ში ზოფ რე ნია ხალ ხის 
გან წყო ბი სა და დაბ ნე ულ ობ ის ამ სახ ვე ლია, არ სად ჩანს პო ლი ტი კუ რი ძა ლა, რო მე ლიც თავს პუ ტი ნის რე ჟი-
მის ალ ტერ ნა ტი ვად და იმ კვიდ რებ და.  

ასეა თუ ისე, არ აფ ერი მი უთ ით ებს „სის ტე მის“ საბ ჭო თა რე ჟი მის მსგავს კა ტას ტრო ფულ და სას რულს. სა ვა რა-
უდო სცე ნა რი სა ზო გა დო ებ ის ხან გრძლივ და მტკივ ნე ულ გა დაგ ვა რე ბას მო ას წა ვებს, რო მე ლიც მას წი ნა აღ-
მდე გო ბის უნ არ ის გა რე შე და ტო ვებს. 

ეს არ ნიშ ნავს, რომ პუ ტი ნის რე ჟი მის დეს ტა ბი ლი ზა ცია ან სუ ლაც დამ ხო ბა გა მო რიცხუ ლია. რუ სეთ ში დღეს 
მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის შე დე გებ ზე სა უბ არი ნა ად რე ვია. სრულ მას შტა ბი ანი კრი ზი სის შემ თხვე ვა ში შე საძ-
ლოა მოწ მე ნი გავ ხდეთ პრო ცე სე ბის, რომ ლე ბიც რუ სე თის ოპ ონ ენ ტე ბის თვი საც კი სა ვა ლა ლო შე დე გე ბის 
მომ ტა ნი იქ ნე ბა.

ალ ტერ ნა ტი ული პო ლი ტი კუ რი ძა ლე ბის არ არ სე ბო ბის გარ და „სის ტე მას“ სი ცოცხლი სუ ნა რი ან ობ ას კი დევ 
რამ დე ნი მე ფაქ ტო რი უნ არ ჩუ ნებს: სა ხელ მწი ფოს დაშ ლის ში ში, დე მო რა ლი ზე ბუ ლი და და ნა წევ რე ბუ ლი ოპ-
ოზ იცი ის ად მი უნ დობ ლო ბა და სტა ბი ლუ რო ბის გან ცდა, რო მე ლიც ცხოვ რე ბის დო ნის და ცე მის მი უხ ედ ავ ად 
ჯერ კი დევ სა ხე ზეა.

კი დევ უფ რო სა ინ ტე რე სო და სა ყუ რადღე ბოა ის სა გა რეო ფაქ ტო რი, რო მე ლიც „სის ტე მის“ სტა ბი ლუ რო ბის 
გან ცდას ქმნის. დე მოკ რა ტი ის მო დე ლის პო ლი ტი კუ რი და სუს ტე ბა, ევ რო პუ ლი ნორ მა ტი ული პრო ექ ტის (ევ-
რო კავ ში რის) კრი ზი სი და მი სა ბა ძი მა გა ლი თის არ არ სე ბო ბა „სის ტე მას“ სა კუ თა რი გა დაგ ვა რე ბის შე დე გებ-
თან თა ვად ვე გამ კლა ვე ბის სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს.

სა ხე ზე პა რა დოქ სუ ლი სი ტუ აციაა: და სავ ლუ რი ცი ვი ლი ზა ცია რუ სე თის პერ სო ნი ფი ცი რე ბუ ლი ძა ლა უფ ლე ბის 
სის ტე მის მკვე ბა ვი აღ მოჩ ნდა. რუ სე თის რე ალ ობ ის გა გე ბის უუნ არ ობა, ინ ტე ლექ ტუ ალ ური სი ზარ მა ცე და გუ-
ლუბ რყვი ლო ბა, დრო მოჭ მუ ლი მი თე ბი სა და აქ სი ომ ებ ის, რუ სე თი სა და რუ სე ბის ცვლი ლე ბის შე უძ ლებ ლო-
ბის რწმე ნა – და სავ ლე თის ან ალ იტ იკ ური წრე ებ ის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი ეს თვი სე ბე ბი „სის ტე მის“ გა დარ-
ჩე ნის თვის ხელ საყ რელ გა რე მოს ქმნის. ში ნა არ სობ რი ვი ხა ზი, რო მე ლიც კრემ ლთან შემ რი გებ ლუ რი პო ლი-
ტი კის და „გა დატ ვირ თვის“ მომ ხრე ებს ახ ასი ათ ებს მარ ტი ვი და არა ერ თხელ გა მე ორ ებ ულია: თუ ბირ თვუ ლი 
არ მა გე დო ნის თა ვი დან აც ილ ება გვინ და, კრემ ლის მოთხოვ ნე ბი უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ და შე ვე გუ ოთ 
ის ეთ რუ სეთს, რო გორ საც ის დღეს წარ მოგ ვიდ გენს. პრაგ მა ტის ტე ბი ამ ტკი ცე ბენ, რომ ვლა დი მირ პუ ტი ნი 
დღეს რუ სე ბის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი „ღრმად ფეს ვგამ დგა რი ნა ცი ონ ალ ის ტუ რი ტრა დი ცი ებ ის“ ჩარ ჩო ში 
მოქ მე დებს. პუ ტი ნის ნე ბის მი ერი მემ კვიდ რე ამ ნა ცი ონ ალ ის ტუ რი და აგ რე სი ული კურ სის გამ გრძე ლე ბე ლი 
იქ ნე ბა. შე სა ბა მი სად, რუ სეთს ცვლი ლე ბა არ უწ ერია.12

ამ არ გუ მენ ტის გათ ვა ლის წი ნე ბა, რა თქმა უნ და, შე საძ ლე ბე ლია. მარ თლაც, რუ სე თის მი ერ და სავ ლუ რი 
მსოფ ლმხედ ვე ლო ბი სა და პრინ ცი პე ბის გა ზი არ ებ ის უს ას რუ ლო ლო დი ნი სა და ფუ ჭი იმ ედ ებ ის შემ დეგ, რუ-
სე თი და სავ ლე თი სა და მის ღი რე ბუ ლე ბა თა მი მართ კვლავ კონ ფრონ ტა ცი ულ გზას ად გას. აქ ორი კითხვა 
ჩნდე ბა. პირ ვე ლი: რა ტომ იყო წა რუ მა ტე ბე ლი რუ სეთ თან და ახ ლო ებ ის ყვე ლა მცდე ლო ბა? იქ ნებ ამ აში „კო-
ლექ ტი ური და სავ ლე თის“ პა სუ ხის მგებ ლო ბა ცაა. მე ორე: თუ რუ სე თი უც ვლე ლია, რის სა ფუძ ველ ზე ვამ ტკი-
ცებთ, რომ დიპ ლო მა ტია და შემ რი გებ ლო ბა რუ სეთ თან მო მა ვალ კონ ფლიქ ტებს აგ ვა რი დებს?

დას კვნა, რომ ლის მი ხედ ვით რუ სე თი „ვე რას დროს შე იც ვლე ბა“ ეწ ინა აღ მდე გე ბა რუ სულ სა ზო გა დო ებ აში 
გან წყო ბე ბის ცვლი ლე ბას, რაც და სავ ლეთ თან მე გობ რუ ლი ურ თი ერ თო ბის სურ ვილ ში და კე თილ დღე ობ ის-

11 https://www.levada.ru/2020/07/29/odobrenie-organov-vlasti-i-doverie-politikam/
12 https://www.politico.com/news/magazine/2020/08/05/open-letter-russia-policy-391434
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კენ სწრაფ ვა ში გა მო იხ ატ ება. რუ სეთ ში გა მო კითხულ თა 67%-ს სა კუ თარ ქვე ყა ნას გან ვი თა რე ბუ ლი ეკ ონ ომ-
იკ ით უფ რო და დე ბი თად აფ ას ებს, ვიდ რე გლო ბა ლუ რი გავ ლე ნის ცენ ტრად.13 ამ ვი თა რე ბა ში და სავ ლე თის 
მი ერ კრემ ლთან თა ნამ შრომ ლო ბის გზე ბის ძი ება რუ სი მო სახ ლე ობ ის გან წყო ბას ეწ ინა აღ მდე გე ბა, ტრან-
სფორ მა ცი ის პრო ცესს აფ ერ ხებს და რუ სუ ლი პო ლი ტი კუ რი კლა სის რეტ როგ რა დი ნა წი ლის სა სი კე თოდ 
მოქ მე დებს.14

მკითხვე ლი იკ ითხავს, რი სი შე თა ვა ზე ბა შე იძ ლე ბა ამ ის ნაც ვლად? და საწყი სის თვის, და სავ ლეთ მა უნ და შე-
ას რუ ლოს ის, რა საც თა ვად ქა და გებს და კრემ ლის დაკ რულ ზე აღ არ უნ და იც ეკ ვოს. ან ალ იტ იკ ურ მა წრე ებ მა 
უნ და გა და აფ ას ონ ის მი თე ბი, რომ ლებ საც ჯერ კი დევ ებღა უჭ ები ან. ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი მი-
თი მათ შო რის, და სავ ლე თის ილ იბ ერ ალ ურ ქვეყ ნებ თან სა ვაჭ რო და ეკ ონ ომ იკ ური ურ თი ერ თო ბე ბის გაღ-
რმა ვე ბის და დე ბი თი ეფ ექ ტია რუ სეთ ზე. სი ნამ დვი ლე ში ეკ ონ ომ იკ ური ურ თი ერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა ერ თპი-
როვ ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის ტრა დი ცი ული ფორ მის ჩა მო ყა ლი ბე ბას ეხ მა რე ბო და. აქ არც ეკ ონ ომ იკ ური ურ-
თი ერ თო ბე ბის გაწყვე ტაა გა მო სა ვა ლი. მი ზა ნი ის ეთი ეკ ონ ომ იკ ური თა ნამ შრომ ლო ბის მიღ წე ვაა, რო მე ლიც 
სა ერ თა შო რი სო კლეპ ტოკ რა ტე ბის ნაც ვლად რუ სეთ ში კა ნო ნი ერ ებ აზე და ფუძ ნე ბუ ლი წეს რი გის ჩა მო ყა ლი-
ბე ბას შე უწყობს ხელს.         

და სავ ლეთ თან დი ალ ოგი და „და ახ ლო ებ ის კენ“ მო წო დე ბე ბი ავ ტო რი ტა რულ სის ტე მებს ეხ მა რე ბა. იქ ნებ 
ღირ დეს და ფიქ რე ბა, რა ტომ ხდე ბა ასე სა ნამ პრაგ მა ტის ტე ბი მათ საყ ვა რელ გზას და ად გე ბი ან და კვლავ 
„და ახ ლო ებ აზე“ ისა უბ რე ბენ. ახ ლა „და ახ ლო ებ ის“ დღის წეს რი გი გა ნახ ლე ბუ ლია: რუ სეთ თან სა ერ თო 
„სტრა ტე გი ული ხედ ვის“ შე მუ შა ვე ბის გარ და, პრაგ მა ტის ტე ბი მზად არი ან „რუ სე თი სა და და სავ ლე თის კონ-
ფლიქ ტის“ ორ ივე მხრი დან „სან დო პი როვ ნე ბე ბის“ დახ მა რე ბის კონ ფი დენ ცი ალ ური დი ალ ოგ ით მოგ ვა რე-
ბის თვის. მათ, ვინც რუ სე თის გა გე ბა და მი სი მოქ მე დე ბის გან საზღვრა ვერ მო ახ ერ ხა, ახ ლა მა თი მარ ცხის 
შე დე გე ბის „მოგ ვა რე ბა“ სურს. გარ და ამ ისა, თუ ვა ღი არ ებთ, რომ რუ სე თი და და სავ ლე თის მი მართ მი სი 
გან წყო ბა ვე რას დროს შე იც ვლე ბა, რამ დე ნად შე საძ ლე ბე ლი და მი ზან შე წო ნი ლია „სა ერ თო სტრა ტე გი ულ 
ხედ ვა ზე“ სა უბ არი?    

და ბო ლოს, რო დის უნ და აგ ონ და სავ ლეთ ში რუ სე თის სა კითხზე მო მუ შა ვე ან ალ იტ იკ ოს ებ მა და მკვლე ვა-
რებ მა პა სუ ხი მა თი შე ფა სე ბე ბის სიმ ცდა რის გა მო? რო მე ლი მემ აღი არა დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მა? ას ეთი საქ ცი-
ელი ძა ლი ან სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა ან ალ იტ იკ ური წრე ებ ის რე პუ ტა ცი ის აღ სად გე ნად.    

რუ სეთ ში მიმ დი ნა რე ცვლი ლე ბე ბის თვის ალ ღოს აღ ებ ის უუნ არ ობა რო გორც რუ სე თის, ისე და სავ ლე თის 
პო ლი ტი კუ რი და ან ალ იტ იკ ური წრე ებ ის და მა ხა სი ათ ებ ელია. ეს პრობ ლე მე ბის მიჩ ქმალ ვის ან მა თი გა-
დაწყვე ტის იმ იტ აცი ის გა მომ წვე ვია. ეს ხდე ბა უკ რა ინ ის კრი ზი სის შემ თხვე ვა შიც, რო მელ საც დი დი გავ ლე ნა 
ექ ნე ბა ევ რო პულ უს აფ რთხო ებ აზე, გე ოპ ოლ იტ იკ ურ ლან დშაფ ტზე და და სავ ლეთ სა და ილ იბ ერ ალ ურ სამ-
ყა როს შო რის ცი ვი ლი ზა ცი ურ შე ჯა ხე ბა ზე. ნუ მო ვიტყუ ებთ თავს, რომ პუ ტი ნის წას ვლა ან მოს კო ვი სა და და-
სავ ლე თის სხვა რო მე ლი მე სა კითხზე თა ნამ შრომ ლო ბა უკ რა ინ ის პრობ ლე მას მო აგ ვა რებს.         

ყო ველ შემ თხვე ვა ში, უნ და გვეს მო დეს, რომ რუ სუ ლი „სის ტე მა“ სა კუ თა რი გა დარ ჩე ნის ბრძო ლის თვის მზა-
დაა და კვლა ვაც ინ არ ჩუ ნებს ამ ის თვის სა ჭი რო ძა ლას, რა შიც მას და სავ ლე თის ორ აზ როვ ნე ბა და უნ ებ ის ყო-
ფო ბა ეხ მა რე ბა. ბრძო ლა სხვა დას ხვა ფორ მას მი იღ ებს. დღეს დღე ობ ით ყვე ლა ზე ეფ ექ ტუ რი ფორ მა გლო-
ბა ლი ზა ცი ის და რუ სე თის ელ იტ ებ ის და სავ ლეთ ში ინ ტეგ რა ცი ით, და სავ ლე თის პო ლი ტი კუ რი, ინ ტე ლექ ტუ-
ალ ური სი სუს ტე ებ ით და სის ტე მუ რი კრი ზი სით სარ გებ ლო ბაა.   

და სავ ლე თის პო ლი ტი კის ძვე ლი მე თო დე ბი აღ არ მუ შა ობს. დროა და სავ ლეთ მა გა მო იღ ვი ძოს და და ემ შვი-
დო ბოს „და ახ ლო ებ ის“ ილ უზი ებს. ეფ ექ ტუ რი არც ცი ვი ომ ის დრო ინ დე ლი შე კა ვე ბი სა და იზ ოლ აცი ის რე-
ცეპ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა იქ ნე ბა. დღეს ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბის გან სხვა ვე ბულ რე ალ ობ აში ვცხოვ რობთ. 
დრო მოჭ მუ ლი მო დე ლე ბის ამ ოთხრით, „მი თო ლო გებ მა“ შე იძ ლე ბა წა მი ერ გა მარ ჯვე ბას მი აღ წი ონ, თუმ ცა 
ამ აში გა ცი ლე ბით დი დი ფა სის გა დახ და მო უწ ევთ.   

ერ თი რამ ნა თე ლია: რუ სე თის ტრა ექ ტო რი ის რე ალ ის ტუ რად და ნახ ვა და გა აზ რე ბა, რაც 21-ე სა უკ უნ ის მთა-
ვა რი ამ ოც ანა შე იძ ლე ბა იყ ოს, შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა რუ სე თის სა კითხზე მო მუ შა ვე პო ლი ტი კუ რი და ინ ტე ლექ-
ტუ ალ ური წრე ებ ის სა ფუძ ვლი ანი თვით-რეფ ლექ სი ის გა რე შე, რო გორც რუ სეთ ში, ისე მის ფარ გლებს გა რეთ.

13 https://lenta.ru/news/2018/11/06/derjava/
14 აქ დავეთანხმები დევიდ კრამერს, რომელიც არგუმენტს „მიიღეთ რუსეთი, როგორიც არის“  პასუხობს, რომ „ამერიკის უნარი რუსეთში ცვლილებების 
გამოწვევისთვის უკიდურესად შეზღუდული შეიძლება იყოს, მაგრამ დღევანდელ რუსეთთან შეგუება, რაც რეპრესიების, კლეპტოკრატიისა და 
აგრესიის მიღებას ნიშნავს, პუტინს რაიმეს შეცვლის სურვილს ბოლომდე დაუკარგავს.“ David Kramer, No, Now Is Not the Time for Another Russia Reset, 
https://www.politico.com/news/magazine/2020/08/11/russia-reset-response-open-letter-393176 
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