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ევროსკეპტიკური, მაშასადამე, პრორუსული? 
 

 

გივი სილაგაძე1 
  

საქართველოში ძნელად  მოიძებნება პოლიტიკური ან სხვა ტიპის ორგანიზაცია, რომელიც 
ღიად აცხადებს თავისი პრორუსულობის შესახებ. მიუხედავად ამისა, მედიაში, 
არასამთავრობო სექტორსა თუ, ზოგადად, საჯარო დისკურსში ხშირად გაისმის ტერმინები 
„პრორუსული“ და „პროპუტინური“. ხშირად ამგვარი იარლიყებით ევროსკეპტიკურ 
პოპულისტურ პარტიებს მოიხსენიებენ,  რომლებიც ეთნონაციონალისტურ თემებზე 
აკეთებენ აქცენტს. თუმცა, ყოველთვის ნათელი არაა რა არგუმენტაცია დგას ამ იარლიყის 
მინიჭების მიღმა. 
 
წინამდებარე მემორანდუმი ცდილობს იმ ბუნდოვანებაში გარკვევას, რომელიც წარმოიქმნება 
ისეთი ტერმინების ხშირად და ურთიერთმონაცვლედ გამოყენებით, როგორიცაა 
ევროსკეპტიკური, პოპულისტური, ულტრამემარჯვენე, პრორუსული და ა.შ. მემოს მთავარი 
კითხვაა - ნიშნავს თუ არა საქართველოში ევროსკეპტიციზმი აუცილებლად 
პრორუსულობას? ამ კითხვაზე პასუხი დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად მივიღებთ ან არ 
მივიღებთ დაშვებას, რომ საქართველო, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნებთან 
ერთად, წარმოადგენს გეოპოლიტიკური ბრძოლის ასპარეზს რუსეთსა და დასავლეთს შორის, 
რომლებიც ნულოვანი ჯამის თამაშში არიან ჩაბმულნი. ამ დაშვებაზე დაყრდნობით, 
ევროსკეპტიციზმი ნიშნავს დაშორებას დასავლეთისგან, რაც ავტომატურად გულისხმობს 
რუსეთთან დაახლოებას. 

 

ანტიდასავლური პოლიტიკური პარტიები საქართველოში 
 

გავრცელებულია მოსაზრება, რომ საქართველო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის 
ერთ-ერთი ყველაზე პროდასავლურად განწყობილი სახელმწიფოა (EU Neighbours 2019). 
საქართველოს პოლიტიკური ელიტის დიდი უმრავლესობა მხარს უჭერს საქართველოს 
ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციას. ამასთან ერთად, საქართველოს ევროატლანტიკური 

 
1 საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) უმცროსი ანალიტიკოსი. 
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საგარეო კურსი კონსტიტუციითაა განსაზღვრული (Agenda.ge 2018), ხოლო საზოგადოება 
ევროკავშირისა და ნატოს მიმართ არსებითად დადებითადაა განწყობილი (Civil.ge 2019). 
 
თუმცა, სხვადასხვა კვლევით ჩანს, რომ პოლიტიკური სპექტრის ისევე, როგორც 
საზოგადოების ნაწილი კეთილგანწყობილია რუსეთის მიმართ და სკეპტიკურად უყურებს 
ქვეყნის პროდასავლურ საგარეო კურსს. კავკასიის ბარომეტრის მონაცემების მიხედვით, 
საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობის 21% სრულად (7%), ან ნაწილობრივ (14%)  
ეთანხმება მოსაზრებას, რომ საქართველო უფრო მეტ სარგებელს ნახავს, თუ რუსეთთან 
ურთიერთობას გააუმჯობესებს და ევროატლანტიკურ კურსზე უარს იტყვის (კავკასიის 
ბარომეტრი 2019ა). გასაკვირი არაა, რომ საქართველოში პოლიტიკური პარტიების 
გარკვეული ნაწილი ამ განწყობებზე დებს ფსონს. საქართველოს პოლიტიკურ ლადშაფტზე 
შესაძლებელია, გამოვყოთ მინიმუმ ორი პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც 
ევროსკეპტიკურია - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი   და დემოკრატიული მოძრაობა-
ერთიანი საქართველო.i (სილაგაძე 2020).  
 
მიუხედავად იმისა, რომ პატრიოტთა ალიანსი და დემოკრატიული მოძრაობა 
პრორუსულობას უარყოფენ, მედია საშუალებები, მიმომხილველები და სხვა პოლიტიკური 
პარტიები მათ გამუდმებით მოიხსენიებენ კრემლის ინტერესების გამტარებელ პარტიებად. 
პატრიოტთა ალიანსი თავის უკანასკნელ  წინასაარჩევნო მანიფესტში მოსაზრებას, რომ 
პარტია რუსეთის მხარეს იჭერს, „პროპაგანდისტულ ტყუილს“ უწოდებს. (Patriots.ge 2020) 
დემოკრატიული მოძრაობა- ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ კი 
განაცხადა, რომ ის არის „პროქართველი პოლიტიკოსი“ და არა პრორუსული (Burjanadze 
2019). მიუხედავად ამისა, მსხვილი პოლიტიკური პარტიები და, მათ შორის, მმართველი 
პარტიის, ,,ქართული ოცნების“ წარმომადგენლები აღნიშნულ პარტიებს პრორუსულად 
მოიხსენიებენ (Netgazeti.ge 2020). ამ ძალებს ანალიტიკური წრეების წარმომადგენლლებიც 
ხშირად მიაწერენ კრემლთან სიახლოვეს (Chedia 2020). 
 
რამდენად უნდა ვუწოდოთ, ზოგადად, ევროსკეპტიკურ ძალებს ან ზემოხსენებულ ორ 
პარტიას პრორუსული ძალები? და თუ კი, რატომ? ეს კითხვები საინტერესოა იმდენად, 
რამდენადაც პროდასავლური პარტიებისგან განსხვავებით, რომლებიც პროდასავლურობის 
სტატუსს უპრობლემოდ იღებენ, პატრიოტთა ალიანსი და დემოკრატიული მოძრაობა 
ცალსახად უარყოფენ პრორუსულობას. ასევე, საინტერესოა ისიც, რომ დემოკრატიული 
მოძრაობისამომრჩეველთა 33% და პატრიოტთა ალიანსის ამომრჩევლების 40% რუსეთს 
საქართველოს მთავარ მტრად ასახელებს (კავკასიის ბარომეტრი 2019ბ). 

 

ევროსკეპტიციზმი და „დასავლეთი“ 
 

მიუხედავად იმისა, რომ ორივე  პარტია ფორმალურად მხარდაჭერას უცხადებს 
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას (Democrats.ge 2020, Patriots.ge 2016), ექსპერტთა 
ინტერვიუს შედეგად გამოიკვეთა, რომ პატრიოტთა ალიანსი და დემოკრატიული მოძრაობა 
რბილი ევროსკეპტიკური (Soft Eurosceptic) პარტიები არიან (სილაგაძე 2020). ეს შეიძლება 
აიხსნას იმით, რომ აღნიშნული პარტიები ფორმალურ დოკუმენტებში დეკლარირებული 
შეხედულებებისგან განსხვავებულად პოზიციონირებენ ფართო პოლიტიკურ დისკურსში. 
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ქართულ პოლიტიკურ კონტექსტში ევროსკეპტიციზმი შესაძლოა, ვლინდებოდეს 
საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების მისწრაფების პრინციპულ და ღია უარყოფაში 
(ხისტი ევროსკეპტიციზმი), ან იმის ხაზგასმაში, რომ საქართველოს ევროპული 
მისწრაფებები, ამ ეტაპზე, ეროვნულ ინტერესებთან შეუსაბამოა (რბილი ევროსკეპტიციზმი).ii 
 
საქართველოს საჯარო დისკურსში ევროსკეპტიციზმი, როგორც ფენომენი და ევროპული 
ინტეგრაციის მიმართ დამოკიდებულებები ნაკლებად განიხილება დასავლეთთან (ამ 
სიტყვის ფართო გაგებით) ურთიერთობების კონტექსტისგან განცალკევებით. ,,დასავლეთი“, 
როგორც წესი, აღიქმება ერთიან აქტორად, რომელიც ევროკავშირს, ევროპას, ნატოს და ა.შ. 
გულისხმობს (Kakhishvili 2016, 166). ის, რომ სხვადასხვა დასავლური ინსტიტუცია 
საქართველოში, როგორც წესი, ერთიანად აღიქმება, შესაძლებელია, დავინახოთ 
საქართველოს კონსტიტუციის 78-ე მუხლში, სადაც ერთ წინადადებაში გაცხადებულია, რომ 
„კონსტიტუციურმა ორგანოებმა თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში მიიღონ ყველა 
ზომა ევროპის კავშირსა და ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში 
საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად“ (საქართველოს კონსტიტუცია, 
მუხლი 78). დასავლური ინსტიტუტების არდაფიფერენცირებული აღქმის კიდევ ერთი 
მაგალითია 2004-დან 2017 წლამე არსებული ევროპულ და ევროატლანტიკურ 
სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. 

 
საგარეო პოლიტიკურ კურსთან დაკავშირებული პოზიციების 

ერთგანზომილებიანობა ქართულ საჯარო დისკურსში 
 

ერთი მხრივ, არსებობს მოსაზრება, რომ რუსეთისა და ევროკავშირის ურთიერთმიმართება 
საქართველოსა და  აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნებში არ უნდა იქნას განხილული, 
როგორც, ნულოვანი ჯამის თამაში. მაგალითად, ზოგიერთი მოსაზრების მიხედვით, 
ევროკავშირის მხრიდან უკეთესი კომუნიკაციის შემთხვევაში, შესაძლებელია, სიტუაცია 
დავინახოთ იმგვარად, რომ ერთის დაწინაურება მეორეს დანაკარგად არ აღიქმებოდეს. 
(Schäffer 2010). ასევე, დასავლეთ ევროპის ზოგირთი ქვეყნის წარმომადგენელმა იმედი 
გამოთქვა, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცე არ გახდება რუსეთსა და ევროკავშირს შორის, 
ნულოვანი ჯამის თამაში. (EURACTIV 2013).  
 
მეორე მხრივ, ქართულ საზოგადოებრივ დისკურსში ევროკავშირი, როგორც წესი, ნაკლებად 
მოიაზრება კოლექტიური ტერმინი ,,დასავლეთისგან“ განცალკევებით. რუსეთ-საქართველო-
დასავლეთის სამკუთხედი განიხილება, როგორც გეოპოლიტიკური ნულოვანი ჯამის თამაში.  
რუსეთი საქართველოში მიმდინარე შიდა დემოკრატიულ ძვრებს განიხილავს, როგორც, 
პროდასავლურ გეოპოლიტიკურ ცვლილებას იმის მიუხედავად, რამდენად ჩართულია 
დასავლეთი ამ პროცესში (Delcour and Wolczuk 2014) საკმაოდ დამკვიდრებულია მოსაზრებაა, 
რომ საქართველოს არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ მულტივექტორული საგარეო 
პოლიტიკური კურსი ჰქონდეს (Mackinnon 2019). ასევე, საქართველოს მხოლოდ ორი 
რეალისტური საგარეო პოლიტიკური არჩევანი აქვს, რომლებიც ორი ძალის ცენტრთან - 
რუსეთთან და დასავლეთთან - არის დაკავშირებული(Kakhishvili 2016, 167).  რაც კიდევ უფრო 
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მნიშვნელოვანია, საგარეო პოლიტიკური ვექტორის ეს ორი ვარიანტი ურთიერთგამომრიცხავ 
კატეგორიებად მიიჩნევა (Kakhishvili 2016). 
 
საქართველოს საჯარო დისკურსში გაბატონებული ლოგიკა საგარეო პოლიტიკური 
ორიენტაციის შესახებ შესაძლებელია, რომ წარმოვიდგინოთ, როგორც ერთგანზომილებიანი 
ღერძი (დიაგრამა 1), რომლის  ერთ ბოლოში განთავსებულია პროდასავლური ორიენტაციის 
იდეალური ტიპი, ხოლო მეორე უკიდურეს მხარეს - პრორუსული ორიენტაციის იდეალური 
ტიპი. მათ შორის, ღერძის შუაში, არის მესამე იდეალური ტიპი - ნეიტრალური ორიენტაცია. 
საგარეო პოლიტიკის დისკურსის ამგვარი აღქმა გულისხმობს, რომ პროდასავლური 
იდეალური ტიპიდან მცირედი გადახვევაც კი შეიძლება შეფასდეს, როგორც  პრორუსული 
იდეალური ტიპისკენ გადადგმული ნაბიჯი.iii 
 
დიაგრამა 1. საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებული პოზიციების ერთგანზომილებიანი ლოგიკა ქართულ 
საზოგადოებრივ დისკურსში 

 
 

 
 
 

ის, თუ რა ადგილს დაიკავებს პარტია ან აქტორი ამ განზომილებაში, დამოკიდებულია მის 
მდებარეობაზე ოთხ ურთიერთდაკავშირებულ ქვეგანზომილებაზე, რომლებიც ერთ 
განზომილებაში ერთიანდება. (ცხრილი 1). ეს ქვეგანზომილებებია: (1) რიტორიკა, (2) 
გეოპოლიტიკა და უსაფრთხოება, (3) ცივილიზაციური იდენტობა, (4) სამხედრო ალიანსი. 
პროდასავლურის იდეალური ტიპი გულისხმობს: (1) რადიკალურ ანტირუსულ და მკვეთრ 
პროდასავლურ რიტორიკას; (2) რუსეთის საქართველოს უპირველეს და მთავარ საფრთხედ 
აღქმას და, შესაბამისად, ამ საფრთხეზე პასუხად უკომპრომისო პროდასავლური საგარეო 
პოლიტიკის გატარებას; (3) დასავლეთის საქართველოს ცივილიზაციურ არჩევნად 
წარმოჩენას; (4) დასავლეთთან სამხედრო ალიანსის მხარდაჭერას. 
 
პრორუსულის იდეალური ტიპი გულისხმობს: (1) რადიკალურ  ანტიდასავლურ და მკვეთრ 
პრორუსულ რიტორიკას; (2) დასავლეთის ქვეყნის მთავარ საფრთხედ წარმოჩენას. 
აღნიშნული საფრთხის საპირწონედ კი უკომპრომისო პრორუსულ საგარეო პოლიტიკას; (3) 
რუსეთის  ცივილიზაციურ არჩევნად წარმოჩენას; (4) რუსეთთან სამხედრო ალიანსის 
მხარდაჭერას. რაც შეეხება ნეიტრალურის კატეგორიას, ამ იდეალური ტიპის  
მახასიათებლები შემდეგია: (1) არც მკვეთრად ანტიდასავლური და არც მკვეთრად 
პროდასავლური რიტორიკა. ასევე, არც მკვეთრად ანტირუსული და არც მკვეთრად 
პრორუსული რიტორიკა;  (2) არც დასავლეთი და არც რუსეთი არ არის ქვეყნის წარმოჩენილი 
ქვეყნის მთავარ საფრთხედ  (შესაძლებელია სხვა ქვეყნების საფრთხედ წარმოჩენა. მაგ. 
თურქეთი, აზერბაიჯანი, ირანი,  ჩინეთი და ა.შ.); საქართველომ უნდა გაატაროს 
დაბალანსებული საგარეო პოლიტიკა; (3) საქართველო, ცივილიზაციის თვალსაზრისით, არც 
რუსეთის და არც ნატოს კუთვნილებაა. ამ ტიპის აქტორები პოზიციონირებენ, როგორც 
„პროქართული“; (4)  სამხედრო მიუმხრობლობის მხარდაჭერა. 
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ცხრილი 1. საჯარო დისკურსში გაბატონებული საგარეო პოლიტიკური პოზიციების იდეალური ტიპები და მათი 
მახასიათებლები  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი და დემოკრატიული მოძრაობა ნაკლებად შეესაბამება 
პრორუსულის იდეალურ ტიპს. არც ერთი მათგანი არ გამოირჩევა მკვეთრად გამოხატული 
პრორუსული რიტორიკით. მეტიც, ისინი პირდაპირ არ ამტკიცებენ, რომ რუსეთი 
საქართველოს ცივივილიზაციური არჩევანია. ასევე, ისინი ნაკლებად აკეთებენ აქცენტს 
რუსეთთან სამხედრო თანამშრომლობაზე და არ აცხადებენ, რომ საქართველომ 
უკომპრომისო პრორუსული საგარეო პოლიტიკა უნდა გაატაროს. თუმცა საზოგადოების 
თვალში მათ პრორუსულად აღქმას განაპირობებს დასავლეთის მიმართ მათი სკეპტიკური 
დამოკიდებულება და ისეთი ნაბიჯები, როგორიცაა ამ პარტიების ლიდერების ვიზიტები 
რუსეთში.  
 
უნდა აღინიშნოს, რომ აკადემიური თვალსაზრისით, ისინი ნეიტრალურის იდეალურ 
ტიპთან უფრო ახლოს დგანან. ეს პარტიები ცალსახად თავს არიდებენ მკვეთრად 
ანტირუსულ რიტორიკას, ფორმალურად მხარს უჭერენ დაბალანსებულ საგარეო 
პოლიტიკურ კურსს და სამხედრო მიუმხრობლობას, რუსეთისგან და დასავლეთისგან 
განსხვავებულ აქტორებს საფრთხედ წარმოაჩენენ ხოლმე (მაგ. პატრიოტთა ალიანსის 
შემთხვევაში, თურქეთს და აზერბაიჯანს) და თავიანთ თავს პროქართულად მოიხსენიებენ.  
იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო სუსტი სახელმწიფოა სპეციფიკური 
გეოპოლიტიკური მდებარეობით, მკვლევარების ნაწილი ნეიტრალიტეტის პოლიტიკას 
არასასურველ და არარეალისტურ ალტერნატივად მიიჩნევენ. (Netgazeti.ge 2019). 
 
საქართველოში არსებული საგარეო პოლიტიკური დისკურსის ერთგანზომილებიანობის და 
ქართული პოლიტიკური ელიტის დიდი უმრავლესობის პროდასავლური პოზიციების 
გათვალისწინებით, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსისა და დემოკრატიული მოძრაობის 
საგარეო პოლიტიკური შეხედულებები აღიქმება, როგორც პროდასავლური იდეალური 
ტიპისგან უკან გადადგმული ნაბიჯი, რაც ავტომატურად გულისხმობს პრორუსული 



6 | w w w . g i p . g e  
 

იდეალური ტიპისკენ გადადგმულ ნაბიჯს. მსგავსი ლოგიკით, ევროსკეპტიციზმი შეიძლება 
პროდასავლური იდეალური ტიპისგან დაშორებად იქნას აღქმული, განსაკუთრებით, 
პირველ სამ ქვეგანზომილებასთან მიმართებით. ევროსკეპტიციზმი გულისხმობს 
შესუსტებულ პროდასავლურ რიტორიკას,  არც უკომპრომისო პროდასავლურ საგარეო 
კურსთან მოდის ბოლომდე თანხვედრაში და კითხვის ნიშნებს სვამს საქართველოს 
დასავლური ცივილიზაციის ნაწილად აღქმის შესახებ. ასე რომ, თუ არსებულ საჯარო 
დისკურსს დავეყრდნობით, ევროსკეპტიციზმი პრორუსულობას ნიშნავს. 
 
ერთგანზომილებიანი საგარეო პოლიტიკური დისკურსის გათვალისწინებით, 
შესაძლებელია, ასევე აიხსნას, რატომ მოიხსენიებენ ზოგჯერ ოპონენტები ქართულ ოცნებას 
პრორუსულ ძალად. ქართული ოცნების რიტორიკა არ არ არის გაჯერებული მკვეთრად 
ანტირუსული ელემენტებით და არც უკომპრომისო პროდასავლურ საგარეო პოლიტიკურ 
კურსს ატარებს. ნაცვლად ამისა, მმართველი პარტიის მიდგომა რუსეთის მიმართ 
შესაძლებელია, დავახასიათოთ, როგორც მცდელობა გაატარონ მეტ-ნაკლებად 
„პრაგმატული“, ორმხრივი ურთიერთობების „ნორმალიზაციისკენ“ მიმართული საგარეო 
პოლიტიკა  (Kakachia et al. 2018). ქართული ოცნებისთვის, დასავლეთი საქართველოს 
ცივილიზაციური არჩევანია და ის მხარს უჭერს დასავლეთთან სამხედრო ალიანსს. თუმცა, 
რაც შეეხება დანარჩენ ორ ქვეგანზომილებას (რიტორიკა და გეოპოლიტიკა/უსაფრთხოება), 
ქართული ოცნება არც ისე ახლოსაა პროდასავლურის იდეალურ ტიპთან.  

 

დასკვნა 
 

ქართულ კონტექსტში ევროსკეპტიციზმი, ჩვეულებისამებრ, პრორუსულობად აღიქმება. 
საგარეო პოლიტიკის შესახებ არსებული საჯარო დისკურსის გათვალისწინებით, რომელიც 
საქართველოს დასავლეთსა და რუსეთს შორის ბრძოლის ველად მოიაზრებს, 
ევროსკეპტიციზმი პროდასავლურის იდეალური ტიპისგან დაშორებას ნიშნავს, რაც 
გარდაუვლად გულისხმობს პრორუსულის იდეალურ ტიპთან დაახლოებას.  დომინანტური 
საჯარო დისკურსის დაშვება, რომ რომ საქართველოში დასავლეთსა და რუსეთს შორის 
გეოპოლიტიკური ხასიათის, ნულოვანი ჯამის თამაში მიმდინარეობს, ზღუდავს 
განსხვავებულ ინტერპრეტაციებს (რომლებიც, სხვა შემთხვევებში, ლოგიკურად დასაშვები 
იქნებოდა). 
 
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი და დემოკრატიული მოძრაობა, რომელთაც  ხშირად 
კრემლის ინტერესების გამტარებელ პოლიტიკურ ორგანიზაციებად  მოიაზრებენ, უფრო 
ახლოს არიან ნეიტრალურის იდეალურ ტიპთან, ვიდრე პრორუსულის. შესაძლოა ითქვას, 
რომ მათთვის პრორუსულის იარლიყის მინიჭება განპირობებულია საგარეო პოლიტიკური 
დისკურსის ერთგანზომილებიანობით.   ეს პარტიები არ არიან პრორუსულები იმ გაგებით, 
რა გაგებითაც სხვა პოლიტიკური პარტიები არიან პროდასავლურები (პროდასავლური 
პარტიებისგან განსხვავებით, ისინი ცდილობენ იმ იარლიყისგან განდგომას, რასაც მათ მედია 
და სამოქალაქო სექტორი ხშირად ანიჭებს).  თუმცა, საზოგადოების თვალში ისინი 
პრორუსულ ძალებად რჩებიან პროდასავლური პოლიტიკური კურსის ეჭვქვეშ დაყენების, 
მოსკოვში ვიზიტებისა და დაფინანსების  წყაროების რუსეთთან სავარაუდო კავშირის გამო. 
ამგვარი ინტერპრეტაცია ეფუძნება დაშვებას, რომ საქართველოში ძალაუფლების ვაკუუმს 
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ავსებს მხოლოდ დასავლეთი ან რუსეთი.  ამ ლიგიკის მიხედვით, ნებისმიერი კომპრომისი 
პროდასავლური პოლიტიკის მიმართულებით ავტომატურად გულისხმობს რუსეთის 
გავლენის გაძლიერების მხარდაჭერას. 
 
უნდა აღინიშნოს, რომ საგარეო პოლიტიკურ დისკურსში დასავლეთსა და რუსეთს შორის 
ნულოვანი ჯამის თამაშის პრინციპის დომინირება შესაძლებელია, შეიცვალოს მომავალში. 
არსებული დისკურსის კონტურები, მნიშვნელოვანწილად, წინა მმართველი პარტიის, 
ნაციონალური მოძრობის, ძალისხმევის შედეგად ჩამოყალიბდა (Beacháin and Coene 2014). ამ 
კონტექსტში, ქართული ოცნების  რუსეთისადმი მიდგომა - ნაკლებად მკაცრი ანტირუსული 
რიტორიკა და უფრო პრაგმატული, ვიდრე უკომპრომისო პროდასავლური  საგარეო კურსი - 
შესაძლოა, საფრთხეს წარმოადგენდეს არსებული დისკურსისთვის.  
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