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 ენობრივი მოწყობა

ნინო ფირცხალავა

ნინო ფირცხალავა

განსხვავებული სახელმწიფოებრივი და ენობრივი
ტრადიციის ურთიერთმიმართების პრობლემა
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მშობლიური ენის სწავლების მეთოდიკა

დავით მალაზონია და ნინო ჭიაბრიშვილი 

დავით მალაზონია და ნინო ჭიაბრიშვილი  

მულტიკულტურული განათლება და სასკოლო
სისტემის ჰოლისტური გარდაქმნა

რეგიონული და უმცირესობათა ენები ან ენები 
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აფხაზეთში

მანანა ტაბიძე

მანანა ტაბიძე
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http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/fr/atlasmap.html
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განსხვავებული სახელმწიფოებრივი და 

ენობრივი ტრადიციის 

ურთიერთმიმართების პრობლემა 

საერთოენოვანი ქვეყნების სააზროვნო 

სივრცეში

ნინო ფირცხალავა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველო 
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Слушай беззвучие

говорит Маргарита мастеру слушай и наслаждайся тем чего

тебе не давали в жизни тишиной

























განსხვავებული სახელმწიფოებრივი და 

ენობრივი ტრადიციის 

ურთიერთმიმართების პრობლემა 

საერთოენოვანი ქვეყნების სააზროვნო 

სივრცეში

ნინო ფირცხალავა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველო 



თეზისები: ლიტერატურაში ენობრივი სკეპტიციზმის წანამძღვრები ენის

კრიტიკის იმ საფუძვლებშია საძიებელი რომლებიც დუმილის ფენომენო-

ლოგიას უკავშირდება შეგვიძლია, გამოვარჩიოთ ორი ურთიერთსაპირის-

პირო დამოკიდებულება ენის მიმართ ერთი მხრივ საქმე ეხება ენას რო-

გორც გაღმერთების საგანს ენის კულტი ხოლო მეორე მხრივ კი როგორც

სკეპტიციზმის უმთავრეს წინაპირობას ენობრივი ათეიზმი ენობრივ სკეპ-

ტიციზმს ცნობიერების იმ სპეციფიკურ ფორმასთან მივყავართ რომელიც

ენობრივ უმწეობას გულისხმობს რაც თავის მხრივ სრულ ენობრივ რეზიგ-

ნაციას იწვევს ოღონდ, საკუთარი სიტყვიერი უსუსურობის მსგავსი აღიარე-

ბა სწორედ სიტყვათა მეშვეობით ხდება პარადოქსია რომ სიტყვის ყოვლი-

შემძლეობის მიმართ სკეპტიკოსთა უნდობლობა გამონათქვამთა და სიტყ-

ვათა იმ სპეციფიკური უნივერსალური სისტემის მეშვეობითაა გაცხადე-

ბული რომლებიც გასაოცარი სულიერი ზემოქმედების უნარითა და კეთილ-

ხმოვანებით გამოირჩევა ამავდროულად მსგავსი სკეპტიციზმის სივრცით

გეოგრაფიული თავისებურება მის ფენომენოლოგიას ენობრივი სკეპტი-

ციზმის ეთნოგრაფიად გარდაქმნის

საკვანძო სიტყვები ენობრივი სკეპტიციზმი; დუმილის ფენომენოლოგია;

რეზიგნაცია; ენობრივი უმწეობა; ეთნოგრაფია

ანტითეზური მუხტი რომელიც ენას გაღმერთების საგნად ან

სკეფსისის ობიექტად აქცევს ალბათ ყველაზე მძაფრად გერ-

მანულენოვან სააზროვნო სივრცეში ამ სფეროს ორი უმთავ-

რესი ელემენტის გერმანულისა და ავსტრიული ფენომენის

ხანგრძლივ დაპირისპირებაში გამოვლინდა აქ გამომჟღავნდა

ის გახლეჩილობა რომელმაც თავის დროზე მთელი ევროპა

მოიცვა შესაბამისად ჩრდილო პროტესტანტულ და სამხრეთ

კათოლიკურ სფეროებად გამიჯნული გერმანიკული სამყარო

ანალოგიურ ოპოზიციურ მხრეებად დაყოფილი მთლიანი ევ-

როპის ერთგვარ მოდელს განასახიერებს

ნიშანდობლივია რომ ალბათ არც ერთ თავგამოდებულ ათე-

ისტს არ უთხზავს ისეთი ენთუზიაზმით ღვთის საგმობი ტრაქ-

ტატები როგორც გერმანულენოვანმა ფილოსოფოსმა და მწე-

რალმა ფრიც მაუთნერმა გასული საუკუნის

დამდეგს იბრძოლა იმ ბერწი უნაყოფო ფენომენის, ანუ



ენის წინააღმდეგ მხოლოდ ბებიაქალობა რომ შეუძლია გას-

წიოს თანაც ენა რომელიც კაცობრიობის ცრუ ბელადად

ცხადდება მისთვის ხელოვნების შესანიშნავი საშუალება

თუმცა უბადრუკი შემეცნებითი იარაღია

მაუთნერისეული ათეიზმი რომელიც სიტყვის ცრურწმენის

წინააღმდეგაა მიმართული მიზნად ისახავს ენის ტირანიი-

საგან გათავისუფლებას ნიშანდობლივია რომ მარტინ ბუ-

ბერთან დაახლოებული ებრაულ ბოჰემიურ ავსტრიული წარ-

მოშობის მოაზროვნისათვის პროტესტანტი ღვთისმსახური

სიტყვის მსახურია ვისთვისაც ღვთისმსახურება სიტყვის-

მსახურების ტოლფასი ხდება მაუთნერი თავის უმნიშვნელო-

ვანეს ნაშრომში მათ ზიზღი-თა

და აგდებით სიტყვათა გალერების სკამებზე მიჯაჭვულ

მონებად მოიხსენიებს და ამით საბოლოოდ ესმება ხაზი იმ

გარემოებას თუ რაოდენ დაშორებულია ენობრივი სკეფსისის

სულისკვეთება ენის კულტის წმინდა გერმანულ პროტესტან-

ტული ტრადიციისგან ამ ტრადიციისათვის ხომ სიტყვაა ერე-

ტიკოსთა შესამუსრი ცეცხლის შემცვლელი ვინაიდან ერეტი-

კოსთა ცეცხლით დამარცხებას დიდი ხელოვნება არ ესაჭირო-

ება ეს რომ ასე ყოფილიყო ჯალათი დედამიწის ზურგზე ყვე-

ლაზე განსწავლული დოქტორი იქნებოდაო აცხადებს ლუ-

თერი და სწორედ ენას მიიჩნევს ეშმაკისათვის იმ სანუკვარ

იარაღად რომლის დაუფლება დაპატრონებასაც ასე ესწრაფვის

უწმინდური ძალა მისი უსტარი თარჯიმნობის შესახებ

საკუთარი გერმანული სიტყ-ვის

აბსოლუტური ძლევამოსილების განცდის გასაოცარი დო-

კუმენტია

გვ

გვ

გვ

გვ



ბიბლიის თარგმანით ლუთერმა ხომ თვისობრივად ახალი სა-

ფეხური შეამზადა ერთიანი ნაციონალური გერმანული ენის

ჩამოყალიბებისათვის ბიბლიის ლუთერისეული თარგმანი ჰე-

გელის თქმით გერმანელი ერის ხალხურ წიგნად

იქცა რასაც ვერ მიაღწიეს სხვა ევროპულმა ერებმა კათოლი-

კურ სამყაროში განსაკუთრებით დიდი მაგრამ ამაო იყო

მცდელობა შეექმნათ საფრანგეთში გერმანული ბიბლიის თარ-

გმანის ანალოგიით ერის დასამოძღვრი მთავარი წიგნი

თავისი ბიბლიის თარგმანით ლუთერმა გარკვეული ტექსტი

ერთი ენიდან მეორეზე უბრალოდ კი არ გადმოიტანა არამედ

ეს თარგმანი აქცია შემობრუნების წერტილად როგორც გერმა-

ნელი ერის ისე მთელი ევროპისთვისაც

სწორედ ლუთერის სიტყვა მოიაზრება ერაზმ როტერდამე-

ლისთვის კაცისთვის ვინც სიცოცხლის ბოლომდე მხოლოდ

ლათინურად წერდა და მეტყველებდა ყოვლის წამლეკავ ძა-

ლად და ევროპის მთლიანობის უმთავრეს დამანგრეველ იარა-

ღად მისთვის ევროპის სისხლიანი ტრაგედია არა უბრალოდ

ლუთერის სიტყვამ არამედ სწორედ ლუთერის გერმანულმა

სიტყვამ აქცია რეალობად ტყუილად როდი ჰგოდებდა ამ უბე-

დურების უსასოოდ მაცქერალი ერაზმი და თავის ჰიპერსაპის-
ტესში უშუალოდ ლუთერს სდებდა ბრალს ამ

ტრაგედიაში რეფორმაციას რომ მოჰყვა თან ევროპაში ჩვენ

უკვე ვიხილეთ შენი გონის ნაყოფი საქმე სისხლიან ხოცვა

ჟლეტამდე მივიდა და კერძოდ შენი წიგნების წყალობით

მეტადრე კი მათი რომლებიც გერმანულ ენაზეა დაწერილი

პარლამენტებსა და მონდენურ სალონებში გამოწრთობილი

ელოკვენციის კულტზე აღზრდილი მეზობელი მაგ ფრანგები

გვ

გვ



ბრიტანელები ევროპელი ხალხებისაგან განსხვავებით გერმა-

ნელთათვის პასტორის კათედრა რჩებოდა საუკუნეების მან-

ძილზე იმ გამორჩეულ ტრიბუნად რომელიც გერმანული

მჭევრმეტყველების ლამის ერთადერთ სკოლას წარმოადგენდა

ნიშანდობლივია რომ ენის როგორც ყოფიერების სახლის

ჰაიდეგერისეული ესოდენ კარგად ცნობილ ხატი გულის-

ხმობს რომ ენა უბრალო სახლი კი არა არამედ სიწმინდის

დამცველი წმიდათაწმიდა ალაგი ტაძარია ამ კონტექსტში კი

ალბათ საგულისხმოა ის გარემოებაც რომ ენის, როგორც

წმიდათაწმიდას დამცველი ალაგის, ჰაიდეგერისეული გააზ-

რება აშკარა კავშირს ავლენს მეთვრამეტე საუკუნის გერმანელი

ფილოსოფოსის ჰამანის ერთ ერთი მთავარი ნაშრომის ფი-

ლოლოგის ჯვაროსნული ლაშქრობების

ძირეულ პათოსთან სადაც შემოქმედი ავტორი ლამის

სიწმინდეთა დამცველ ქურუმთანაა გათანაბრებული რომლის

მეტყველებაც საკრალურ რიტუალს თავად სიტყვათ-

შემოქმედება კი სამსხვერპლო რიტუალს წააგავს მისთვის მე-

ტყველება ესაა თარგმნა ანგელოზთა ენიდან ადამიანთა ენა-

ზე

საკულტო ტაძრის ჰაიდეგერისეულ ხატს აშკარად უპირისპირ-

დება ენის ათეისტის ფრიც მაუთნერის კიდევ ერთი ანტი-

ენობრივი სიმბოლო ის ცდილობს რომ ნიჰილიზმის მეშ-

ვეობით წაიშალოს ის უკანასკნელი ელემენტიც კი რომელიც

ენას პიეტეტის მომგვრელ ალაგად აქცევს რადგან მაუთნერის

მტკიცებით ჩვენ ჩვენს ენაში დაახლოებით ისე ვცხოვრობთ

როგორც სკოლა შეიძლება განთავსდეს ყოფილ ეკლესიაში

თავისთავად გაუქმებული ფუნქციადაკარგული ყოფილი ეკ-

ლესიის სურათი უკვე საოცრად თვალსაჩინოდ გამოკვეთს

ლამის ვულგარულობამდე მისულ ათეისტურ განწყობას ენის

გვ



როგორც ღვთაებრივი ბუნების მატარებელი ფენომენის მი-

მართ აქ ხდება პატივაყრილი წმიდათაწმიდა ალაგის სრუ-

ლიად შეგნებული დესაკრალიზება და პროფანაცია

ამავდროულად, საგულისხმოა რომ მაუთნერისეულ ენობრივ

სკეფსისსაც და ჰაიდეგერისეულ პათოსსაც ერთიდაიგივე სუ-

ლიერი წყარო ასაზრდოვებს ესაა ჰამანის ფილოსოფიური მო-

ძღვრება და მისი ენის თეორია ნახევრად მივიწყებული

იოჰან გეორგ ჰამანი მიაჩნია მაუთნერს წმინდა გონების პირ-

ველ და ყველაზე ძლიერ მეტაკრიტიკოსად იგი მისთვის მო-

აზროვნეთაგან პირველია რომელმაც ენაში მტერი ამოიცნო

მაგრამ ამ მტერთან ორთაბრძოლაში დამარცხდა მწერალი

ჰამანი ნიშანდობლივია რომ ასევე ენის ხელმოცარულ კრი-

ტიკოსად მიაჩნდა მაუთნერს ფრიდრიხ ნიცშეც რადგან ჭეშ-

მარიტ ენის კრიტიკოსად ჩამოყალიბებაში მას პოეტურმა ნიჭმა

შეუშალა ხელი და საკუთარმა პოეტურმა ენამ იმდენად გა-

იტაცა და იმდენად პატივმოყვარე გახადა რომ ოდენ ენის

კრიტიკოსის როლს ვეღარ დასჯერდებოდა მაუთნერის აზ-

რით ის მეტისმეტად მოაზროვნე და თანაც პოეტი იყო იმი-

სათვის რომ სიტყვის ცრურწმენის წინააღმდეგ ამხედრებულ

ენის კრიტიკოსად ქცეულიყო

ამრიგად ნიცშე როგორც მოაზროვნე და პოეტი ანუ მთხზვე-

ლი მაუთნერისეული გაგებით წმინდა სალოცავის დამან-

გრევლად ნამდვილად არ გამოდგებოდა ამ ორმაგი დიადი მი-

სიის წყალობით ის უმალ პირიქით ჰაიდეგერისეული ტაძ-

რის ანუ ენის როგორც ყოფიერების სახლის მცველად ივ-

არგებდა აკი სწორედ მოაზროვნენი და პოეტნი წარმოედ-

გინა ჰაიდეგერს ამ წმინდა სახლის მფარველ გენიოსებად

გვ

გვ

გვ

გვ



ტაძრის ყოფიერების სახლის გასაღების მპყრობელის ძალაუფ-

ლების განცდა ნიცშეს იმ დიდი ტრადიციის სფეროში აქცევს

სადაც მოაზროვნე და მწერალი ენის შინაგანი ენერგიისა და

პოტენციის უცილობელი ბატონ პატრონია ისაა შეგირდი იმ

სკოლისა რომელიც ლუთერის სახელთანაა დაკავშირებული

და რაოდენ სწორი იყო თომას მანი როცა ნიცშეს ლუთერის

მოსწავლედ და მისი ხაზის გამგრძელებლად წარმოაჩენდა

რადგან ნიცშესეული სტილიზებული ღვთისმსახურის მაღ-

ლათქმული ენა პირველ რიგში ლუთერისეული ბიბლიის

გერმანულის და დითირამბული სტილის მიბაძვაა ლუთე-

რის სიტყვასთან ნიცშესეულ სიტყვას აახლოებს მისი უზარმა-

ზარი შინაგანი ენერგია ენა აქაც უწინარეს ყოვლისა იარაღის

ფუნქციას იძენს რომის პაპის ლეო ის მიმართ საომარი ლო-

ზუნგივით ნატყორცნი ლუთერის ფრაზა მე არც უენო მინდა

ვიყო და არც უნაწეროო მისი

მოდგმისა და ჯიშის სიტყვის მსახურთა საბრძოლო დევი-ზად

იქცა აქ ბაგეც და ხელიც მომაკვდინებელი იარაღის

მპყრობელია რადგან ერთი წარმოთქვამს ხოლო მეორე გამო-

სახავს ამ იარაღს ანუ სიტყვას

ფრიც მაუთნერი ჰამანის მოძღვრებაზე დაყრდნობით სიტყვი-

სათვის ღვთაებრივი შარავანდის ჩამოგლეჯას შეუდგა აქ იგი

აშკარად სცილდება ჰამანის ლაღ გენიალურ დუალურ დამო-

კიდებულებას ენის მიმართ რომელსაც ენა ერთი მხრივ წმი-

დათაწმიდა ფენომენად ხოლო მეორე მხრივ ყოველგვარი

გაუგებრობების პირველმიზეზად შეუძლია წარმოადგინოს

ამიტომაც აღმოცენდა ენისადმი დამოკიდებულების სწორედ

ამ ტრადიციაზე ორი ისეთი სრულიად ურთიერთსაწინააღ-

გვ

გვ

გვ



მდეგო მიმართება რომელთაგან პირველი ენის სიტყვის

კულტს ხოლო მეორე კი ენისადმი ურწმუნობას ქადაგებს

თუკი პირველ შემთხვევაში ჰაიდეგერისეულ ტაძართან გვაქვს

საქმე მეორე შემთხვევაში წმინდა სახლის ტაძრის საკ-

რალიზებული დახურული სივრცე შდრ ძველ რომში

შემოსაზღვრული წმინდა ალაგი შემოუფარგლავ

შემოუზღუდავი ღიაობისაკენ ისწრაფვის და არამდგრადობა

არაკონსტატურობასაც ავლენს ამიტომაც ენა მაუთნერთან

მარტო პატივაყრილი ყოფილი ეკლესია კი არა არამედ დი-

დი ქალაქიცაა სადაც

ოთახი ოთახთან ფანჯარა ფანჯარასთან ბინა ბინასთან სახლი სახ-

ლთან ქუჩა ქუჩასთან უბანი უბანთან ურთიერთგადამკვეთი მილე-

ბითა და თხრილებით ერთმანეთზეა გადაბმული ერთმანეთშია ათ-

ქვეფილი და თუ რომელიმე ბოტოკუდს მის წინ დავაყენებთ და ვეტყ-

ვით რომ ეს ხელოვნების ნიმუშია ეს ვირი ამას დაიჯერებს მიუხე-

დავად იმისა რომ სახლში მას საკუთარი მრგვალი და ხალვათი ქოხი

ეგულება

ენის როგორც დიდი უსაზღვრო უფორმო უკონტურო და

უსახური ქალაქის მაუთნერისეულ მეტაფორას ვხვდებით უფ-

რო გვიანდელი პერიოდის მნიშვნელოვანი ავსტრიელი მოაზ-

როვნისა და ფილოსოფოსის ვენის წრის ერთ ერთი ყველაზე

თვალსაჩინო წარმომადგენლის ლუდვიგ ვიტგენშტაინის ნაწე-

რებშიც მის ნაშრომში ფილოსოფიური გამოკვლევები ენა

ძველ ქალაქადაა წარმოდგენილი რომლის გარეუბანთა

სიუხვე და სიჭრელე საერთოდ ეჭვქვეშ აყენებს მის რაობას

რადგან იბადება კითხვა თუ რამდენი სახლის ქუჩის წყა-

ლობით იქცევა ქალაქი ქალაქად ენა ეს ძველი ქალაქი სა-

ბოლოო ჯამში პატარა ქუჩებისა და მოედნების ძველი და

ახალი სახლების ეკლექტურ ნაზავს წარმოადგენს სადაც

ნაგებობები სხვადასხვა დროს მიშენებული ნაწილებით დამ-

შვენებულ დამახინჯებული დგანან და ამ ძველი ქალაქის პა-

გვ



ტარა ნაგლეჯს გარს არტყია ახალ გარეუბანთა მთელი რიგი

თავისი სწორი და მოწესრიგებული ქუჩებითა და ერთსახოვანი

სახლებით შესაბამისად როგორც ნებისმიერ ქალაქს, მასაც

თავისი საკუთარი ცხოვრების ფორმა აქვს ხოლო ცხოვ-

რების ფორმა ანუ წესი გარკვეული თამაშის წესებს გულის-

ხმობს რადგან ენა ვიტგენშტაინისთვის იმგვარივე მოჩვენე-

ბითი ღირებულებაა როგორიც თამაშის წესია მას შემოაქვს

ცნება რომელმაც მოგვიანებით თითქმის მივიწყებული ვიტ-

გენშტაინის თეორიის ერთგვარი რენესანსის პერიოდში ესო-

დენ დიდი პოპულარობა მოიპოვა ვიტგენშტაინი ლაპარაკობს

ენობრივ თამაშებზე რომლებიც ცხოვრების

ფორმის შეუცვლელი და აუცილებელი ნაწილია

მოაზროვნისთვის ვისთვისაც სახელდება თითქმის ენობრივი

თამაშის ტოლფასია ცხადია მხოლოდ ღიმილის მომგვრელი

შეიძლება იყოს სახელდების ოკულტურ აქტად წარმოსახვა

ამიტომაც ვიტგენშტაინისთვის ფილოსოფიური პრობლემები

წარმოიშობა მაშინ როცა ენა ზეიმობს სწორედ ეს ქმნის იმის

ილუზიას რომ სახელდება რაღაც უცნაურ სულიერ აქტს და

ლამის საგნის ნათლობას წარმოადგენს

ფილოსოფია ვიტგენშტაინისთვის არის ბრძოლა ჩვენი ენის

საშუალებათა მიერ ჩვენი გონების მოჯადოების წინააღმდეგ

მოსაზრება რომ ენა ან აზროვნება ერთადერთი უნიკალური

მოვლენაა ავსტრიელი ფილოსოფოსისთვის უბრალოდ ცრუ-

რწმენაა და ამაში ვლინდება მთლიანად ვიტგენშტაინის ენობ-

რივი სკეფსისი და ათეიზმი

გვ

გვ

გვ

გვ



ენის ამ დიდი მოუწესრიგებელი და უფორმო ქალაქის ქუჩე-

ბით სარგებლობა იოლი არ არის რადგან საკუთარი აზრის გა-

მოთქმისას ადამიანი იძულებულია შემოვლით გზებსა და

გვერდით ქუჩებს მიმართოს მიუხედავად იმისა რომ მის წინ

სწორი ფართო ქუჩაა გადაშლილი რომლის გამოყენებაც მას

არ შეუძლია იმ მიზეზით რომ იგი პერმანენტულად ჩა-

ხერგილია ამ უწესრიგო ერთმანეთში ჩახლართულ ქუჩებს

უნებლიეთ ლაბირინთის სიმბოლოსთან მივყავართ და ვიტ-

გენშტაინთან ენა გზათა ლაბირინთად ცხადდება ლაბირინ-

თის ერთმანეთში გადახლართული და აბურდული ხაზების

სქემა მიწისქვეშეთისა და ქთონური სამყაროსაკენ მიმავალი

გზის სიმბოლოს რომ განასახიერებს აშკარად უპირისპირდება

მაღლა ცისკენ ზეაწეული ტაძრის საკულტო ნაგებობას რომ-

ლის ადგილსამყოფელი ძველ კულტურებში მეტწილად მთებ-

ზე იყო

ალბათ, ბუნებრივია რომ გერმანული მისტიკისა და რომან-

ტიზმის ანგელუს სილეზიუსისა და შელინგის ჰოლდერ-

ლინისა და ნიცშეს სიმბოლოთა სამყაროსთან ესოდენ დაახ-

ლოებული მოაზროვნისთვის როგორიც ჰაიდეგერია ენა და-

ცულ წმიდათაწმიდას დამფარველ ტაძარს წარმოადგენს ენის

კულტი აქ თავად საკულტო ნაგებობის სიმბოლიკაში განსაგ-

ნობრივდება მაშინ როდესაც ვიტგენშტაინისეული ენობრივი

სკეფსისის თვალსაჩინო განსახიერებას ლაბირინთი წარმოად-

გენს ლაბირინთის ამ კვალის ამბნევ გზათა სისტემაში რო-

მელშიც ადამიანს ნამდვილად არ ეცხოვრება ობიექტივირ-

დება ენისადმი ეჭვიანი უნდობელი დამოკიდებულება მაშინ

გვ

გვ

ძვ ბერძნ χθών ố დედამიწა მაგ ზოგიერთი ბერძნული ღვთაება

მოიხსენიება როგორც ქტონიური ვინაიდან ისინი უკავშირდებიან მიწასა

და მიწისქვეშეთს განსხვავებით ზეციური ღვთაებებისაგან რომლებიც მო-

იხსენიებიან როგორც ციური ან ზეციური



როდესაც ჰაიდეგერისეულ ყოფიერების სახლში დასახლე-

ბული ადამიანი ყოფიერების სიახლოვეს ცხოვრობს

ლაბირინთი მართალია კვალის ამბნევი გზათა რთული სის-

ტემაა მაგრამ პროფანირებული მაუთნერისეული ყოფილი

ეკლესიის მეტაფორისგან განსხვავებით გარკვეულწილად მა-

ინც საკრალური ელემენტის შემცველია რადგან ანტიკური

ლაბირინთი ქრისტიანობაში სიწმინდის სიმბოლიკის სახით

გადავიდა ამის ნიმუშია რეიმსის შარტრის და კოლნის სან

სევერენის კათედრალთა იატაკის მოხატულობა საქმე ისაა

რომ ლაბირინთის გზისთვის თითის გაყოლება იერუსალიმში

სალოცავად გზაზე დადგომასთან იყო გაიგივებული

ამრიგად ტაძრისა და სიღრმისეულ შრეში საკრალური ელე-

მენტის შემცველი ლაბირინთის სიმბოლოები ერთდროულად

კიდეც აშორებს და კიდეც აახლოვებს ერთ საერთო ცენტრთან

მოაზროვნის ორ ესოდენ განსხვავებულ ტიპს როგორიც ჰაი-

დეგერი და ვიტგენშტაინია ეს საერთო ამოსავალი წერტილი

კი დუმილის წმინდა მისტიკური განცდაა სწორედ აქ ხდება ამ

ორი ეგზომ ურთიერთსაპირისპირო ფილოსოფიური თეორიის

წამიერი შეხვედრა იმისთვის რათა მათი გზები კვლავ გაი-

ყაროს და ურთიერთსაწინააღმდეგო მიმართულებით წავიდეს

ვიტგენშტაინს ლოგიკური პოზიტივიზმის ერთ ერთ ყველაზე

თვალსაჩინო წარმომადგენელს რომელიც აზროვნებისა და

ენის სფეროში ყოველგვარი ოკულტურის ზებუნებრივის ბუ-

რუსით მოსილის მიმართ ირონიულად და სკეპტიკურად იყო

განწყობილი ჰაიდეგერთან გამოუთქმელის მისტიკური გან-

ცდა აახლოებს მაშასადამე ენის ფენომენის გააზრება წარმო-

უდგენელი ხდება დუმილის ფენომენის გაუაზრებლად ქრის-

ტიანული მისტიკის ტრადიციასთან უშუალოდ დაკავშირებუ-

ლი დუმილის ცნება თავისებურ გზისშესაყარ გზისგასაყარ

სინკრეტულ დიაკრიტიკულ ნიშნად წარმოჩნდება ენის კულ-

ტის მაღიარებელი ენის მორწმუნისა და ენობრივი სკეფსისით



შეპყრობილი ენის ათეისტის თეორიათა ურთიერთთანხვდო-

მისას აკი თავად ამ ორი სულიერი მიმართულების საერთო

წინამორბედი ფილოსოფოსი ირაციონალისტი ჰამანი თვლის

რომ რაც უფრო ხანგრძლივად ფიქრობს კაცი მით უფრო

ღრმად და შინაგანად დუმდება იგი და ლაპარაკის ყოველგვარ

ხალისს კარგავს საგულისხმოა რომ ენის არსზე მსჯელო-

ბისას ჰამანს იდოლისა კერპი და იდეალის მეტად მნიშ-

ვნელოვანი ცნებები შემოაქვს თუკი ამ ცნებათა კვალს გავ-

ყვებით ალბათ ამ ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო მიმარ-

თულების მეტ ნაკლებად ზუსტ სახელსაც მივაგნებთ აქ ეგებ

შესაძლებელი იყოს საუბარი ერთი მხრივ ენის კულტის მაღია-

რებელ ენობრივ იდეალიზმზე ხოლო მეორე მხრივ ენის იდო-

ლის ანუ კერპის დასამსხვრევად მოწოდებულ ენობრივ სკეფ-

სისზე

თუკი მაუთნერისთვის ლაპარაკი მეტყველება ანთროპოტოქ-

სინი ანუ ადამიანთა შხამია დუმილი უმნიშვნელოვანესი

პასიური ტყუილია რომელიც უცხოა ცხოველთა სამყაროსა-

თვის სწორედ დუმილის ანუ პასიური ტყუილის უნარი განას-

ხვავებს ადამიანს ცხოველისაგან მას კულტურული ენები

მძიმედ დასნეულებულად მიაჩნია და ამიტომაც თვლის რომ

დადგა კვლავ დუმილის შესწავლის დრო მისთვის არა მხო-

ლოდ გამოთქმული არამედ გამოუთქმელი სიტყვაც კი ყო-

ველგვარ საკრალურ ელემენტსაა მოკლებული და ეს ბუნებრი-

ვიცაა რადგან ჰაიდეგერის თქმით დუმილი ხომ მეტყველების

არსებით შესაძლებლობას წარმოადგენს

გვ

გვ

გვ

გვ

გვ



სწორედ ამგვარი თეოლოგიურ ფილოსოფიური რეფლექსიის

საფუძველზეა შესაძლებელი დუმილის როგორც ღვთიურ

ადამიანური სიტყვის მისტიკური შეყრის სფეროს გააზრება

ამდენად როდესაც ლუდვიგ ვიტგენშტაინის ტრაქტატუსის

ცნობილი ფრაზა რაზედაც ლაპარაკი არაა შესაძლებელი

იმაზე დუმილია საჭირო

გამოუთქმელის მისტიკურ განცდად აღიქ-

მება და მრავლისმეტყველი დუმილია ვიტგენშტაინის ამ

საპროგრამო ფრაზაში ღვთაებრივ საწყისთან შეხვედრის

ს მრავალსაფეხურებრივი შემეცნების გზაა გაცხადებუ-

ლი სწორედ ეს აშორებს მას ვთქვათ კარნაპის და საზოგა-

დოდ, ვენის წრის უკიდურესად მკაცრი ფიზიკალისტური

კურსისგან და რაღაც მომენტში აახლოვებს მისგან ესოდენ გან-

სხვავებულ მოაზროვნესთან ჰაიდეგერთან

ვიტგენშტაინი ვინც აცხადებს ჩემი ენის საზღვრები ჩემი სამ-

ყაროს საზღვრებიაო

ინგებორგ ბახმანის თქმით გამოუთ-

ქმელის მისტიკურმა განცდამ შეაძრწუნა ჰაიდეგერმაც იცის

რას ნიშნავს შეძრწუნება ის ჰოლდერლინზე საუბრისას აცხა-

დებს რომ დუმილი არ ნიშნავს დამუნჯებას რადგან საკუთ-

რივი დუმილი შესაძლებელია მხოლოდ ნამდვილი მეტყველე-

ბისას დუმილი რომ შესძლოს მუნყოფიერებას რაღაც უნდა

ჰქონდეს სათქმელი ამ შემთხვევაში დადუმებულობა აშკა-

რაა და იგი თრგუნავს ლაყბობას და სწორედ მისგან წარმოი-

შობა ნამდვილი მოსმენის უნარი

გვ

გვ

გვ

გვ



რამდენადაც სიტყვისადმი მზრუნველობა აახლოვებს პოეტ-

სა და მოაზროვნეს იმდენად დაშორებულნი რჩებიან ისინი

თავისი არსით ერთმანეთისგან რადგან განსხვავებულია თა-

ვად მათი მისია მოაზროვნე ამბობს ყოფიერებას მწერალი კი

ასახელებს წმიდათაწმიდას ამგვარადაა ჰაიდეგერთან გააზ-

რებული ფილოსოფიისა და პოეზიის ანუ პოეტისა და მოაზ-

როვნის დიალოგი ორმხრივი საუბარი ერთმანეთთან ასე

ახლოს რომ ცხოვრობენ ესოდენ დაშორებულ მთებზე

ჰაიდეგერისთვის პოეტებსა და მოაზროვნეებს კიდევ ერთი სა-

ერთო ფუნქცია აქვთ ისინი ენის როგორც ყოფიერების სახ-

ლის მცველნი არიან ხოლო ადამიანი მასში უბრალოდ კი არ

ცხოვრობს არამედ ის ყოფიერების მწყემსია რადგან ყოფი-

ერების ჭეშმარიტებას იცავს და დარაჯობს

ენაში როგორც ყოფიერების სახლში მცხოვრები ადამიანის

ჰაიდეგერისეულმა ხატმა ძნელია არ გაგახსენოს ჰამანის ერთი

მეტად მოხდენილი მეტაფორა რომლისთვისაც ადამიანი ენა-

ში როგორც უბრალოდ სახლში კი არ ცხოვრობს არამედ აქ მი-

სი ცხოვრების წესი ორგვარია ჰამანთან ვხვდებით საკუთარი

და უცხო სახლის გამიჯვნას ის ვინც უცხო ენაზე წერს იძუ-

ლებულია თავისი აზროვნების წესი საყვარელივით მოარგოს

უცხო სახლს ხოლო ის ვინც დედაენაზე წერს მას ოჯახის

მამის კანონიერი მეუღლის სახლის პატრონის უფლებები აქვს

რაკიღა ენა ყოფიერების სახლია ხოლო ადამიანი ამ სახლში

ცხოვრობს ამდენად მას ეს საცხოვრისი დედისა და მამისგან

აქვს მიღებული სამკვიდროდ ამ კონტექსტში მეტად საინტე-

რესოა ამ საცხოვრისზე დედობრივი და მამობრივი საწყისის

უფლებათა გავრცელების არეალი

გვ

გვ

გვ



ამ თვალსაზრისით მეტად საინტერესოდ ჩანს ჰოლდერლინის

ერთ ერთ წერილში შემოტანილი ნაციონალურისა

და სამამულოს ორი ცნობილი ცნება სამა-

მულოს ცნება უშუალო კავშირს ამჟღავნებს შუქის მატარებელ

მამისეულ საწყისთან ხოლო ნაციონალურისა კი შობის და-

ბადების სფეროსთან ლათინური ს გაგებით

ბერძნების შემდეგ რომელთაც სამამულო ეტაპი არ გაუვ-

ლიათ ე ი მხოლოდ ნაციონალურის დონეზე დარჩნენ ჰოლ-

დერლინი გერმანელებს მიიჩნევს იმ ხალხად რომელმაც სა-

მამულო და ბუნებრივი საკუთრივ ორიგინალური მღერის

კილო შეიძინა

გამჭვირვალე ფხიზელი და ცივი ციური შუქით განათებულ

სამამულო სფეროში ანუ მამულში მშობლის საშოდან შობილი

დედაენა საკუთარი არსიდან გამომდინარე განსაზღვრულ თა-

მაშის წესებს ემორჩილება სწორედ აქ ვლინდება მამულის

და დედაენის

მეტად საინტერესო ურთიერთმიმართება ამ კონტექ-

სტში ძნელია, არ გაიხსენო მაუთნერისეული ზუსტი და მოხ-

დენილი შედარება რაც ენის მეტყველების შესწავლისას მამი-

სეულ და დადესისეულ პრინციპთა ერთობ საინტერესო შეპი-

რისპირებას გულისხმობს ამ მოსაზრების თანახმად ადამიანი

დედაენას ლაპარაკს დედასთან თამაშში სწავლობს და არა

მამისეული ზედამხედველობის ქვეშ დედაენა ისწავლება

დედისეულ სამფლობელოში სახლში და არა რომელიმე

სამამულო სახელმწიფოებრივ ინსტიტუციაში ვთქვათ სკო-

ლაში მაუთნერის აზრით ლაპარაკის სწავლა მეტად ადვი-

ლია გაცილებით უფრო ძნელია დუმილის შესწავლა თუკი

ლაპარაკის სწავლა ადამიანს ყველაზე ადრეული ასაკიდან დე-

დისეულ კალთას ამოფარებულს თამაშ თამაშით შეუძლია

გვ

გვ



დუმილის შესასწავლად მამისეულ მკაცრ პირქუშ სფეროს უნ-

და მიმართოს საქმე ის არის რომ ადამიანთათვის დედაენა

საერთოა ისევე როგორც ვთქვათ ჰორიზონტია საერთო არ

არსებობს ორი ადამიანი ერთი და იგივე ჰორიზონტით თი-

თოეული თავისი საკუთარის ცენტრია ამიტომაც არ იცნობს

არც ერთი ადამიანი მეორეს და ძმა მშობლები და შვილები არ

იცნობენ ერთმანეთს ხოლო ერთმანეთის შეუცნობლობის

მთავარ მიზეზს კი ენა თანაც დედაენა წარმოადგენს თავისი

ძველი და ახალი სიტყვებით ჩერჩეტ მოხუცებს და ჩერჩეტ

ყმაწვილებს რომ დამსგავსებიან შესაბამისად არ არსებობს

ორი ადამიანი ერთსა და იმავე ენაზე რომ ლაპარაკობდეს

ენის მიერ გამოწვეული გაუგებრობანი ერთმანეთს აშორებს

არა მარტო ერთი და იგივე ენის მატარებელი ერის ორ შვილს

არამედ თავად ერთი დედის ღვიძლ ტყუპ ვაჟებსაც კი

დაშორება და გაუცხოება ალბათ კიდევ უფრო დიდია როცა

ერთი დედის მაგრამ მამით სხვადასხვა შვილებს უხდებათ

ურთიერთობა აქ ვლინდება მამისეული და დადესისეული

პრინციპის სამამულოსა და ნაციონალურის რთულ ურ-

თიერთმიმართებათა სპექტრი მსგავს სიტუაციას კი იქ ვაწყ-

დებით სადაც ერთი საერთო დედაენა ორი სხვადასხვა მამუ-

ლის პირისპირ აღმოჩნდება მათგან ერთ ერთი თვით სახელ-

წოდებითაც კი დედაენასთან ავლენს სრულ თანხვდომას რო-

გორც მისი კანონიერი მფლობელი მეორე კი მხოლოდ ამ ენო-

ვანია მარადიული მოქიშპისა და მოცილეს როლი აიძულებს

მას ჯერ საკუთარი დედაენის ხოლო შემდეგ საზოგადოდ ენის

რაობაზე ჩაფიქრდეს ენის რაობაზე მისი ჩაფიქრება ჯერ კრი-

ტიკულ შემდეგ კი სკეპტიკურ მიდგომას განაპირობებს რაც

უკვე სრულიად ახლებური განსაკუთრებული ენობრივი ცნო-

გვ

გვ

გვ



ბიერების ჩამოყალიბებას უდებს საფუძველს ენობრივი სკეფ-

სისის აუცილებელ თანამდევ კომპონენტებს კი თავის მხრივ

უენობის უსიტყვობის დუმილის პრობლემატიკა წარმოად-

გენს ამიტომაც, ალბათ, არ უნდა იყოს გასაკვირი ის რომ ენის

კრიტიკული ფილოსოფია კლასიკური და ჩამოყალიბებული

სახით სწორედ გერმანულენოვან ავსტრიაში აღმოცენდა და

გაფორმდა როგორც თეორიულ ფილოსოფიურ ისე მხატ-

ვრულ ლიტერატურულ დონეზე

ამ პრობლემატიკის თეორიული საფუძვლები კი უშუალოდაა

დაკავშირებული ფრიც მაუთნერის მოღვაწეობასთან ხოლო

ავსტრიელი ფილოსოფოსის ლუდვიგ ვიტგენშტაინის შრომე-

ბი ენის კრიტიკის ფილოსოფიისათვის სრულიად ახალ საფე-

ხურს წარმოადგენს ენობრივი სკეფსისის პრობლემამ ავსტრი-

ული ფილოსოფიიდან ავსტრიულ ლიტერატურაშიც გადაი-

ნაცვლა და ჰოფმანსტალის რილკეს ბახმანის შემოქმედებაში

ცენტრალური ადგილი დაიკავა ამ მთლიანი ფილოსოფიურ

ლიტერატურული კონტექსტიდან გამომდინარე ალბათ შესაძ-

ლებელია ითქვას რომ ენობრივი სკეფსისის პრობლემა გერმა-

ნულენოვან სააზროვნო სივრცეში პირველ რიგში ავსტრიულ

ფენომენთანაა მჭიდროდ დაკავშირებული ენობრივი სკეფსი-

სი კი დუმილის ფენომენის განსაკუთრებულ გააზრებას გუ-

ლისხმობს თუკი გერმანულენოვან სივრცეში სწორედ ავსტრი-

ული ელემენტი ავლენს ამ ფენომენისადმი გამორჩეულ ინ-

ტერესს არც ინგლისურენოვანი ლიტერატურა დარჩენილა

მისდამი გულგრილი საკმარისია გავიხსენოთ მისურის შტატ-

ში დაბადებული მოგვიანებით თვალსაჩინო ბრიტანელ მწერ-

ლად აღიარებული ტომას სტერნზ ელიოტის პოეზია აქ მხედ-

ველობაში უნდა ვიქონიოთ უწინარესად მისი დანაცრული
ოთხშაბათი და ოთხი კვარტეტი

დუმილის მოტივს ერთ ერთი მთავარი ად-

გილი უკავია იმ მწერლის პოეზიაში რომლის ძველი საგვა-

რეულო დევიზი დადუმდი და აკეთე ერთგვარ უხმო დევი-



ზად მართავს მთელ მის შემოქმედებას დანაცრულ ოთხშა-

ბათშიც და ოთხ კვარტეტშიც განსაკუთრებით. ბერნტ

ნორტონის ბოლო ნაწილში ჩნდება მეტად საინტერესო მიმარ-

თება პატარა ასოთი გამოხატულ გაუგონარ და გამოუთ-

ქმელ ადამიანურ სიტყვასა და თან-

დათან ახალ საფეხურზე გადასულ აბსოლუტურ ღვთიურ ლო-

გოსს შორის რაც გრაფიკულ დონეზეც კი ვლინდება და უკვე

დიდი ასოთი არის გამოხტული ესაა სამყაროსათვის გამიზ-

ნული უსიტყვო სიტყვა ანუ

ოღონდ თავისი არსით ლოგოსის

შესაბამისად მაინც სიტყვისმიერი მდუმარე სიტყვა

ამრიგად ელიოტთან ჩნდება მართალია ადამიანურ სიტყვას

ასხლეტილი მაგრამ თავისი არსით მაინც სიტყვობრივი და

მიმართვადი სიტყვა ადამიანური სიტყვა კი ელიოტის-

თვის მოკლებულია რომელიმე კონკრეტულ ენობრივ ჩარჩოს

იგი ამღერებულია არც ერთ ენაზე და

თითოეული სიტყვა სახლშია დაბინავებული

ადამიანურ და ღვთიურ სიტყვას შორის კი ხიდად დუ-

მილია გადებული და იქ სადაც არასაკმარისი მდუმარებაა

წარმოუდგენელია ღვთიურ ადამიანური

სიტყვის მისტიკური შერწყმა და შეერთება

ესაა ინგლისურენოვან პოეზიაში წარმოშობით ამერიკელი

ბრიტანელი შემოქმედის ელიოტის მიერ გაჟღერებული უსი-

ტყვო სიტყვის განუმეორებელი კეთილხმოვანება საგულის-

ხმოა რომ დუმილის მისტიკურ ხიბლს ვერ გადაურჩნენ თვით

ენაწყლიანობითა და ელეგანტური უხვსიტყვაობით სახელგან-

გვ

გვ

გვ

გვ



თქმული ფრანგებიც კი დუმილის სახოტბო ქებათა ქება ფრან-

გულ ენაზეც შეიქმნა ოღონდ ალბათ აქაც ამ შემთხვევაშიც

უფრო სწორი იქნებოდა არა იმდენად ფრანგულ არამედ ფრან-

გულენოვან ელემენტზე საუბარი ვინაიდან დუმილისადმი

ჭეშმარიტად მორწმუნეობრივმა მოკრძალებამ და პიეტეტმა

რომელიმე სისხლითხორცამდე ფრანგი მწერლი კი არ შეძრა

არამედ ფლანდრიელი ნოტარიუსის ოჯახში დაბადებული

ფრანგულენოვანი ბელგიელი მორის მეტერლინკისთვის იქცა

თავისებურ რელიგიად მის ცნობილ ესეების წიგნში განძი

თვინიერთა იგი საუბრობს დუმილთა

ხარისხზე და განასხვავებს აქტიურ და პასიურ დუმილს

ეს უკანასკნელი მძინარე დუმილია ესაა თვლემის სიკვდი-

ლისა და არყოფნის ანარეკლი ოღონდ საკმარისია მცირედი

მოულოდნელობაც კი რომ ეს პასიური დუმილი თვისებრი-

ვად და ხარისხობრივად ახალ არსში გამოვლინდეს და აქტი-

ურ დუმილად იქცეს ლაპარაკსა და პასიურ დუმილს შორის

არსებითი განსხვავება არ არსებობს რადგან ორივე შემ-

თხვევაში ადამიანი არ ცხოვრობს ანუ ნახევრადმკვდარია

ჭეშმარიტი ცხოვრება იწყება აქტიურ დუმილში სწორედ ეს

თითქმის პერსონიფიცირებული დუმილი იქცევა მეტერლინ-

კთან ენის ეთიკური და პოეტური არსის გააზრებისას

ერთადერთ პოზიტიურ ძალად დუმილში უფრო სწორად კი

ერთად დუმილში

ამოიცნობა ნამდვილი და არაორდინა-რული

მეგობრობა ამაშია ჩადებული მეტერლინკისთვის დუმილის

ზნეობრივი მუხტი მისი ეთოსი როგორც კი ბაგენი მიიძინებენ

გვ

გვ

გვ



სულები იღვიძებენ და საქმეს შეუდგე-ბიან ადამიანი მეტად

ძუნწად გასცემს ისეთ საგანძურს როგორიც

დუმილია იგი სიტყვა ძუნწი კი არა დუმილ ძუნწია სულები

კი მხოლოდ დუმილში აიწონება

მე არ ვიცი წიგნი რომელშიც ამდენი ღრმა დუმილია ჩამ-

წყვდეული ამდენი სიმარტოვე და თვინიერება სიწყნარე და

მეფური ზურგშექცევა ყოველგვარი მყვირალასა და ხმაურია-

ნისაგან ამ სიტყვებს მეტერლინკისეულ ესეების წიგნს განძი

თვინიერთა უძღვნის კაცი რომელმაც თავადაც მშვენივრად

იცის დუმილის ფასი რომელიც ყოველი ნერვით შეიგრძნობს

დუმილის მისტიკურ ძალას იმ ძალას რომელიც ასე წააგავს

სიჩუმისა და მდუმარების ბულგაკოვისეულ იდეალს Слушай

беззвучие говорит Маргарита мастеру слушай и

наслаждайся тем чего тебе не давали в жизни тишиной

ეს ადამიანი მაუთნერივით ბოჰემიურ ავსტრიული წარმომავ-

ლობისაა ის პრაღაში დაბადებული გერმანულენოვანი მწე-

რალი რაინერ მარია რილკეა ალბათ ძნელად მოიძებნება მეო-

რე ისეთი შემოქმედი ვისაც ესოდენ მძაფრად ჰქონდა გააზრე-

ბული გერმანული და ფრანგული სიტყვის შინაგანი განსხვავე-

ბულობა ფრანგული ენა უფრო სხვა მედიუმია ვიდრე გერმა-

ნული წერს რილკე საქმე ისაა რომ ფრანგების ამ

დაუდგრომელი ხალხის მთელი ცხოვრება ამ ენაში გადაბარგდა და

ისეთი ოდენობით დაგუბდა მასში რომ ადამიანები რომლებიც ამ

ენას იყენებენ ერთიანად მას მინებდნენ დაცარიელდნენ და მხოლოდ

გვ

გვ

გვ
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იმ მომენტში ცოცხლობენ როდესაც ამ ენის ანარეკლი მათ სახეებსა

და მიხვრა მოხვრაზე აისახება

რომანული ერებისათვის ესოდენ დამახასიათებელი მიდ-

რეკილება ექსტრავერსიისა და ზედაპირულობისკენ სწორედ

ფრანგული ენის მეშვეობით გამოვლინდა ყველაზე საინტერე-

სო ფორმით ამ ენის მატარებელ ხალხში შინაგანი განცდის

ყველა სიმაღლე და სიღრმე გამობრწყინებულია იოლად ასა-

მოძრავებელ და მოელვარე ელემენტში ფრანგული სიტყვა

რომ ჰქვია მთლიანად გრძნობად საწყისზე ორიენტირებულმა

ფრანგულმა ენამ გამოიჭამა ფრანგებიო ამტკი-

ცებს რილკე ამიტომ უკავია გამორჩეული და განკერძოებული

ადგილი მეტერლინკის შემოქმედებას ერთიანი ფრანგული

ლიტერატურის ფონზე ხანდახან შეიძლება დაგავიწყდეს

კიდეც რომ მორის მეტერლინკი ფრანგულად წერსო ამბობს

რილკე თითქოს იმის დასადასტურებლად რომ მისი ბელგი-

ელი თანამოკალმის ნაწარმოებები ფრანგულად და გერმანუ-

ლად ლამის ერთდროულად ქვეყნდება ხოლო იმ ფაქტს რომ

მეტერლინკი თავად უნდა ყოფილიყო დაინტერესებული სა-

კუთარი ნაწერების გერმანულ ენაზე უსწრაფესად გამოცემაში

რილკე იმით ხსნის რომ მეტერლინკს გერმანელთა შორის მე-

ტი მეგობარი და გამგები ეგულებოდა ვიდრე თავის თანა-

მედროვე ფრანგებს შორის და ალბათ მთლად არც უნდა ცდე-

ბოდესო დასძენს რილკე

ძნელად იპოვიდა მეტერლინკი მისთვის თითქმის რელიგიად

ქცეული დუმილის თაყვანისცემის უკეთეს შემფასებელს და

დამფასებელს ალბათ მხოლოდ მან ვისაც რილკესავით კარ-

გად აქვს გაცნობიერებული თუ რას წარმოადგენს კოსმოსუ-

გვ

გვ

გვ



რი ელემენტი სიმარტოვემ ჩუმი და ყურისმგდებელი რომ

გახადა იცის დუმილში გამჟღავნებული ჭეშმარიტების ფასი

საგულისხმოა რომ ენობრივი სკეფსისი რილკესთან მეტერ-

ლინკის რელიგიური ხოლო მაუთნერის ათეისტური შეფერი-

ლობისაგან განსხვავებით ეთიკურ სფეროშია გადატანილი

ოღონდ უენობის უსიტყვობის ენობრივი უსასოობის ეთოსი

მასთან კოსმიურ დიმენზიას იძენს

რილკემ თავისი ცხოვრების საწყისი პერიოდი გაატარა ქვეყანა-

ში სადაც ბავშვობა განსაკუთრებით იოლია ხოლო ცაზე

ყოველ დილით ორი მზე ამობრწყინდება ერთი გერმანული

და ერთიც სხვა ანუ ბოჰემიური ეს დუალური მზე ასტრო-

ნომიული კოსმოსის პლანეტათა სისტემის ცენტრალური

ციური სხეულიდან ეთიკური უფრო ზუსტად კი ეროვნული

შინაგანი მუხტის მატარებელ მნათობად იქცევა სხვა ანუ ჩე-

ხურ ბოჰემიურ მზეს უყვარს ქვეყანა და რაც მთავარია ესმის

მისი რადგან ეს მზე ამ ქვეყნის დედაენის მატარებელია ამ

მზის შუქი და სითბო შობს ხელოვნებას რომელშიც ამავე მზის

ეროვნული სუბსტანციაა ჩატანებული ხოლო მეორე გერმა-

ნული მზის ქვეშ რომელიც ყოველგვარ ნაციონალურ მუხ-

ტსაა მოკლებული იბადება არანაციონალური ხელოვნება

ანუ ხელოვნება რომლის დაბადებაც ყველგანაა შესაძლებე-

ლი ვინაიდან მისი დედაენა სხვაგან სხვა მზისქვეშეთშია

სხვა მზისქვეშეთში სხვა მამულის მზის ქვეშ კი საკუთარი დე-

დაენის ჯადოსნური სიტყვის ძიება ალბათ მხოლოდ მარტო-

ობის დუმილში შეიძლება სწორედ ეს იყო ბოჰემიური წარმო-

შობის ავსტრიელი რილკეს ხვედრი და შემთხვევითი არ უნდა

იყოს ის რომ წლის ივლისში მან დუმილის მეხოტბემ

გვ

გვ

გვ



მიიღო მოზრდილი ფინანსური შემოწირულობა პირისაგან

რომელმაც დუმილი ამჯობინა და თავისი ვინაობა არ დაუსა-

ხელებია რაოდენ ნიშანდობლივია რომ ეს მდუმარე საქველ-

მოქმედო ჟესტი ეკუთვნოდა კაცს რომელსაც ფანტასტიკური

მიუღწეველი მიზანი ჰქონდა დასახული ცხოვრებაში ეს მიზა-

ნი მდუმარედ ფილოსოფოსობას გულისხმობდა ტყუილად

როდი გაიხადა მან თავისი არსებობის დევიზად სიტყვები

რაზედაც ლაპარაკი არაა შესაძლებელი იმაზე დუმილია

საჭირო ვიტგენშტაინისეული გამოუთქმელის მისტიკური

განცდით გაჟღენთილი ეს ლაპიდარული ფრაზა მაგიურ ფორ-

მულასავით ჟღერს გერმანულენოვან სააზროვნო სივრცეში იმ

სულიერი და ენობრივი რევოლუციის ფონზე რომელსაც კი-

დევ ერთი ავსტრიელი მწერლის ჰუგო ფონ ჰოფმანსტალის

წერილმა დაუდო დასაბამი

ლორდ შანდოსის წერილად ცნობილი ეს მცირე ფორმატის შე-

დევრი უმშვენიერესი ენით ნამღერი ენობრივი უსასოობისა

და უძლურების ჰიმნი ნამდვილ სენსაციად იქცა ის

პერიოდის ლიტერატურულ სამყაროში

თავისი პერსონაჟის ახალგაზრდა დიდგვაროვანის ლორდ

შანდოსის მდგომარეობა ჰოფმანსტალმა სრულიად მართებუ-

ლად შეადარა მისტიკოსის მდგომარეობას მისტიკის გარეშე

დუმილის ფენომენოლოგია რომლის არსი სიტყვაში თვით-

გამომჟღავნებისკენ მიილტვის მოითხოვს სრულიად თავისე-

ბურ სპეციფიკურ უნივერსალურ თვითგამოხატვის სისტემას

როდესაც საუბარია უნივერსალიზმზე აქ პირველ რიგში ცალ-

კეული ნაციონალური ენისათვის დამახასიათებელი შეზღუ-

დულობის დაძლევა იგულისხმება ამიტომ ენა რომელზეც

ლორდი შანდოსი არათუ წერას არამედ ფიქრსაც კი შეძ-

გვ

გვ



ლებდა და რომელზეც ის შესაძლოა ოდესმე სამარეში გას-

ცემს პასუხს უცნობ მსაჯულს არცერთ კონკრეტულ ენას-

თან არაა კავშირში ეს ენა არის არა ლათინური ან ინგლისუ-

რი არა იტალიური ან ესპანური არამედ ესაა ისეთი ენა

რომლის ერთი სიტყვაც არ არის შანდოსისათვის ჯერჯერო-

ბით ცნობილი ამ უცნობი ჯერ არგაგონილი ენის უნივერ-

სალიზმი მისი ზენაციონალური საკრალურობითაა განპირო-

ბებული და მხოლოდ ამის წყალობით შესწევს მას უნარი,

იქცეს მრავლისმეტყველი დუმილის გამომხატველ ენად

გავიხსენოთ თუნდაც ელიოტისეული არც ერთ ენაზე ამღე-

რებულ ამეტყველებული დიადი უსიტყვო სიტყვა ეს უცნო-

ბი საკრალურ უნივერსალური უცხო ენა კი თავის მხრივ

იქითკენ ისწრაფვის რომ სიკვდილის ფენომენოლოგიის

სიტყვიერ გამოხატულებად იქცეს ამიტომაც ხედავს ლორდი

შანდოსი ამ ენაზე ამეტყველების შესაძლებლობას მხოლოდ

სიცოცხლისა და სიკვდილის მიჯნაზე გადაბიჯების შემდეგ ამ

ენას ესაჭიროება თავისი განსაკუთრებული ქრონოტოპი რასაც

ჰოფმანსტალთან სამარე განასახიერებს

ახალ უცნობ საკრალურ უნივერსალურ უცხო ენაზე საუბრი-

სას ლორდი შანდოსი ჩამოთვლის ყველა მისთვის ცნობილ

ენას რომელთაც იგი ფლობს ლათინურს ინგლისურს იტა-

ლიურს ესპანურს და ნიშანდობლივია რომ ამ სიას აკლია

გერმანული ენა რომელზეც დაწერილია თვით ეს წერილი

სწორედ ამაში ვლინდება ამ ნაწარმოების კიდევ ერთი მეტად

საინტერესო პრობლემა თავისი წმინდა გარეგნული ფორმით

არქიტექტონიკით ეს წერილი მართლაც ეპისტოლარული ჟან-

რის დოკუმენტის სახითაა წარმოდგენილი ამ ჟანრისათვის

დამახასიათებელი ყველა გარეგნულ ფორმალური ნიშან თვი-

გვ

გვ

გვ



სებების შესაბამისობათა დაცვით ბოლოში დართული თარი-

ღითა და წერილის ავტორის ხელმოწერით ამ კორესპონდენ-

ციის ორი მონაწილიდან ერთ ერთი კერძოდ ადრესატი რეა-

ლური ისტორიული ფიგურა ცნობილი ინგლისელი ფილო-

სოფოსი ემპირიკოსი ფრენსის ბეკონია რომელსაც წერილს

წერს ფიქციური პერსონაჟი ფილიპე ლორდი შანდოსი ამრი-

გად, ეს მიმოწერა ორ თანამემამულეს ორ ინგლისელს შორის

ხდება ამდენად იგულისხმება რომ ადრესანტის მიერ ინგლი-

სურად დაიწერებოდა ხოლო ადრესატის მიერ კი ამავე ენაზე

წაიკითხებოდა წერილის შინაარსი გადმოსცემს ენასთან შერ-

კინებული ახალგაზრდა დიდგვაროვანი ინტელექტუალის

ლორდი შანდოსის ინტროვერსიის გზას სიტყვის ენის მუხა-

ნათური ღალატით გამოწვეული მისი განცდები უმშვენიერესი

გერმანულითაა გადმოცემული ესაა უენობისა და უსიტყვობის

უდახვეწილესი გერმანულენოვანი მანიფესტი აქ სახეზეა მე-

ტად საინტერესო სიტუაცია ერთგვარი ფიქცია როცა სავარაუ-

დო ერთი ენა ინგლისური ფიქტიური ხდება და სულ სხვა

ენით გერმანულით იცვლება ჰოფმანსტალთან ფაქტობრი-

ვად ინგლისურ ენაზე გააზრებული და ამავე ენაზე წასაკი-

თხად გამიზნული წერილი ჩაწერილია გერმანულად შუამა-

ვალ ენაზე რომლის საშუალებითაც მოხდა ფიქციის დონეზე

ინგლისურად გააზრებულ შედგენილი თავდაპირველი ტექ-

სტის კოდირება

ნიშანდობლივია რომ სულიერი კრიზისის პერიოდში ლორდი

შანდოსის მიბრუნება ინგლისელი ემპირიკოსის ფრენსის ბე-

კონისაკენ თავად ჰოფმანსტალის გზის თუ გეზის შეცვლას

უდრიდა რამაც ის საუკუნეთა მიჯნაზე ერთ ერთ ყველაზე

გავლენიან მოძღვრებასთან ემპირიოკრიტიციზმთან დააახ-

ლოვა ამას კი ლოგიკურ შედეგად ავსტრიელი მწერლის ენობ-

რივი სკეფსისის იდეებით განმსჭვალვა მოჰყვა სწორედ ინ-

გლისი იყო ის ქვეყანა სადაც ამ იდეებისათვის ყველაზე ხელ-

საყრელი სულიერი კლიმატი იყო შემთხვევითი როდია რომ



მაუთნერის მიერ ენის პირველ კრიტიკოსად გამოცხადებული

ჩრდილოელი მაგის ჰამანისათვის გადატანილი სულიერი

კრიზისის შემდეგ სწორედ ლონდონში გატარებული პე-

რიოდი გახდა მეტად მნიშვნელოვანი ლოგიკური პოზიტი-

ვიზმის საპროგრამო ნაშრომის ავტორი ლუდვიგ ვიტგენ-

შტაინი წლიდან სიცოცხლის ბოლომდე ინგლისში ცხოვ-

რობდა ვენის წრის სახელით ცნობილი ფილოსოფიური

სკოლის წარმომადგენელთა უდიდესი ნაწილი კარნაპი ფონ

მიზეს პოპერი რაიხენბახი იან წლებში იძულებული

გახდა ამერიკასა და ბრიტანეთში გადასახლებულიყო ამ პერი-

ოდიდან სულ უფრო ავრცელებს ვენის სკოლა თავის გავლენას

ანგლო საქსურ და სკანდინავიურ ქვეყნებზე მაშინ როდესაც

გერმანია და რომანული სამყარო იტალია საფრანგეთი ამგვა-

რი ნეოპოზიტივისტური მიმართულებისაგან მუდამ შორს

იჭერდნენ თავს ბოლოს ამ მოძღვრების სულიერ სამშობლოში

ავსტრიაშიც კი იგი უცხო ელემენტად იქცა და ინგებორგ

ბახმანის თქმით თვით ვენაშიც სიჩუმემ დაისადგურა ვენის

წრის გარშემო მაგრამ დაიწყო უკუპროცესი შემხვედრი

მოძრაობა და მოხდა ისე რომ გერმანულენოვანი სააზროვნო

სივრციდან ინგლისში გადანაცვლებულმა იდეებმა იანი

წლებისთვის კვლავ ამ სივრცისკენ იწყეს დენა ამის მიზეზი კი

გერმანულენოვან სამყაროში ლუდვიგ ვიტგენშტაინის ხელახა-

ლი აღმოჩენა მისი ერთგვარი რენესანსი გახდა და იურგენ ჰა-

ბერმასის მოსწრებული თქმით ენობრივი თამაშები რომელ-

თა ჰაბიტუსი ესოდენ თვისებრივად მიჯაჭვული ჩანდა ინ-

გლისურ კლიმატს გერმანიაშიც გავრცელდა და დღეს ვიტ-

გენშტაინი მოდად იქცა ხოლო გერმანელებს მის თანამემა-

მულეებს თუ არა მის თანამოენეებს საშუალება მიეცათ ესარ-

გვ



გებლათ პოზიტივიზმის უპირატესობებით ისე რომ ემპირის-

ტული გაუთლელობა არ გაეზიარებინათ

ასეთია ენობრივი სკეფსისის ეთნოგრაფია ენობრივი სკეფსისი

და ენობრივი კრიტიკა კი იმ ყოვლისმომცველი კრიტიკის ნა-

წილია რომელიც მე საუკუნეში კანტის მოძღვრებიდან

მოყოლებული სულიერი კრიზისის დასაძლევად იქნა ამ კრი-

ზისისთვის დაპირისპირებული მაგრამ ისეთმა მოაზროვნემ

როგორიც ჰაიდეგერია კრიზისის ჩასანაცვლებელ ცნებად არა

კრიტიკა არამედ მითოსი ირჩია ამიტომაც ენობრივი კრი-

ტიკა მისთვის ისეთივე უცხო დარჩა როგორც თანამემამულის

თომას მანისათვის

ამავდროულად რამდენადაც არაორგანულია თომას მანის

როგორც მოაზროვნისა და ხელოვანის, ზნეობრივი პათოსი-

სათვის ენობრივი ეჭვი და ურწმუნობა იმდენად გასაოცარ გა-

გების უნარს და ტოლერანტობას ამჟღავნებს იგი იმ მოვლენი-

სადმი რასაც ენობრივი სკეფსისი ჰქვია წელს გარდაც-

ვლილი ჰუგო ფონ ჰოფმანსტალისადმი მიძღვნილი გამოსათხ-

ოვარი წერილი სავსეა დროისმიერი ძმის დაკარგვით გამოწ-

ვეული ღრმა ადამიანური გულწრფელი სინანულით მაგრამ

აქაც თომას მანი პირველ რიგში მწერლად სიტყვის მსახურად

რჩება ეს განსაკუთრებით ნათლად ვლინდება ავსტრიელი თა-

ნამოკალმისადმი მიძღვნილი ნეკროლოგის მისი საკუთარი

სტილისთვის საკმაოდ უცხო და არაორგანულ უსიტყვობის

განცდით დამძიმებულ ტონალობაში მართლაც ბრწყინვალე

სტილისტის ალღომ ნამდვილად არ უღალატა და მან ზუსტად

მიაკვლია თავისი დარდიანი უსიტყვობის გამომხატველ სიტყ-

ვებს და ამით ეს გამოსათხოვარი წერილი ჰოფმანსტალისეუ-

ლი სტილისა და უენობის ძირეული პათოსის საოცარ მიბაძ-

გვ

გვ



ვად აქცია სიტყვის ძალაგამოცლილი კაცის უმწეობა და

უილაჯობა ასეთი უცხო იმ მრავალხმიანი მოგუგუნე სტიქიი-

სათვის, თომას მანის ენა რომ ჰქვია თავისი თანამოძმის დუ-

მილისა და უენობის მეხოტბის საგლოვად მისსავე ენაზე ამე-

ტყველდება

ჩემი გული მეტად სავსეა ცრემლებით იმისათვის რომ მისგან სიტყ-

ვებმა შესძლონ გამოსვლა ფიქრები მეტად ჩაფლული და განთქვე-

ფილი სიცოცხლის სიკვდილის ბედისწერისა და მეგობრობის უსას-

რულო გრძნობაში იმისათვის რომ მათი დაუფლება შევძლო და ვი-

სურვო

რა იცოდა თომას მანმა როდესაც ჰოფმანსტალთან თავის

ძმობას წინასწარმეტყველური სიტყვით ბედით ნათესაო-

ბით განმარტავდა თუ რა შემზარავი სინამდვილე მომავალ-

ში მოსახდენი რეალობა იმალებოდა ამ სიტყვების მიღმა ბე-

დით ნათესაობა ტრაგიკულად ახდენილი წინასწარმეტყ-

ველების პერსპექტივიდან დანახული მხოლოდ ერთი თაო-

ბის ბედისწერას კი აღარ აღნიშნავს არამედ ორივე მწერალს

ერთი საერთო მწარე ხვედრით აკავშირებს წლის ივ-

ლისს თავი მოიკლა ჰოფმანსტალის ვაჟმა ფრანცმა ხოლო

ივლისს კი, როგორც თომას მანი იტყოდა უენოდ ჭმუნვასა

და სასოწარკვეთაში იღუპება მამა გასაოცარი პოეტი როგორ

წარმოიდგენდა თომას მანი როცა თავისი თანამოძმის უენო

აღსასრულზე წერდა რომ განგებას მისთვისაც იგივე განაჩენი

ჰქონდა გამოტანილი ბედის ირონიით მასაც შვილის თვით-

მკვლელობით გამწარებული მამის ხვედრი უნდა გაეზიარე-

ბინა ზუსტად წლის შემდეგ მისმა უფროსმა ვაჟმა შე-

სანიშნავმა მწერალმა კლაუს მანმა საკუთარი ხელით დაის-

რულა სიცოცხლე ოღონდ თავისი ავსტრიელი თანამოკალ-

გვ

გვ

გვ



მისაგან განსხვავებით ამ შემაძრწუნებელ აღსასრულს თომას

მანი უსიტყვოდ კი არ დახვედრია არამედ ლამის ლუთერი-

სეული რადიკალიზმით და შეუპოვრობით შეებრძოლა ამ

ენით გამოუთქმელ უბედურებას ერთადერთი იარაღით რო-

მელსაც სიტყვა ჰქვია მან გამოთქვა ის რის გამოთქმასაც, ალ-

ბათ, მხოლოდ თითქმის რელიგიად ქცეული საკუთარი სიტყ-

ვის რწმენა თუ შეაძლებინებდა მასაც ლუთერის მსგავსად

სრული უფლება ჰქონდა განეცხადებინა ენაც მიჭრის და კა-

ლამიცო

სწორედ საკუთარი სიტყვის ყოვლისშემძლეობაში თვითდარ-

წმუნებულობამ ააღებინა თომას მანს კალამი და დააწერინა

უფროსი ვაჟის ხსოვნისადმი მიძღვნილი წიგნის წინასიტყ-

ვაობაში ის სტრიქონები რომელთა დაწერაც, ალბათ, მხოლოდ

მისი მასშტაბის სიტყვის მფლობელს შეეძლო ყველა სხვა შემ-

თხვევაში მსგავსი სიტყვები ან გულქვაობად ანდა ამბიციურ

თვითდაჯერებულობად და ლამის ავადმყოფურ ამპარტავ-

ნობად ჩაითვლებოდა წინასიტყვაობაში საუბარია იმაზე რომ

კლაუს მანი შეიქმნა იმ ჩრდილის მსხვერპლი რომელიც სა-

კუთარი მამის თქმით ჩემი არსებობიდან მისას ეცემოდა და

მას ჩემი სიყვარულისთვის ესოდენ საწინააღმდეგოდ, სიცო-

ცხლეს ურთულებდა მისი ვაჟობა მას ადრეულ ასაკში, ალბათ,

ახალისებდა მოგვიანებით კი ტვირთად დააწვა

თომას მანს ჰოფმანსტალთან წლების მანძილზე აახლოებდა

ერთიანი გერმანიკული საწყისიდან ერთობლივი წარმომავ-

ლობის განცდა და მათი ხანგრძლივი საუბრების მთავარ თე-

მად გერმანია და მისი ხალხი ანუ როგორც თომას მანი იტყო-

და ჩვენი ერი რჩებოდა განსხვავებული მრავალსაუკუნო-

ვანი სახელმწიფოებრივი ტრადიციის წყალობით მამულის აღ-

ქმა როგორც ავსტრიულ ისე გერმანულ ცნობიერებაში სხვა-

დასხვაგვარი და ურთიერთდაპირისპირებულიც კი იყო ხო-

გვ



ლო რაც შეეხება აღმსარებლობას თუკი ნოვალისის მოხდენილ

გამონათქვამს მოვიშველიებთ აღმოჩნდება რომ ავსტრიელი

კათოლიკეები და გერმანელი პროტესტანტები ლამის ერთმა-

ნეთისგან უფრო დაშორებულნი არიან ვიდრე მაჰმადიანების

ან წარმართებისგან ოღონდ რჩება მესამე და უმთავრესი ანუ

ენის ფაქტორი რომელმაც თავის დროზე თავად გერმანელები

აქცია გერმანელებად საქმე ისაა რომ არა ეროვნული ან ტერი-

ტორიული პოლიტიკური ან რელიგიური ერთობლიობის გან-

ცდამ არამედ გერმანულმა ენამ განსაზღვრა გერმანელთა გერ-

მანელობა ამდენად მთელი ის სივრცე რომელიც ამ ენის გავ-

ლენისა და ბატონობის ფარგლებს მოიცავს ძალიან დიდხანს

ერთიან გერმანულ სივრცედ გაიაზრებოდა და მეორე მსოფ-

ლიო ომამდე თომას მანიც იმ მოღვაწეთა რიცხვს ეკუთვნოდა

ვინც იმ ბედნიერ მომენტზე ოცნებობდა როდესაც სამყაროს

ყველა ნაწილი რაც გერმანულად ლაპარაკობს ერთ სახელ-

მწიფოში და რაიხში იქნებოდა გაერთიანებული

ამრიგად გერმანული ენა იქცევა იმ ერთადერთ გამაერთია-

ნებელ შემკვრელ ელემენტად რაც საუკუნეთა მანძილზე მრა-

ვალგზის დამსხვრეულ და დაქუცმაცებულ ნაწილებს გერმა-

ნულ მეტყველებაში ამთლიანებს და რაოდენ ნიშანდობლივია

შესანიშნავი ავსტრიელი მწერლის ინგებორგ ბახმანის ერთი

მოთხრობის სამი გზა ტბისკენ გმირის

სიტყვები იმის თაობაზე რომ სისულელე იყო გერმანელთა

დასასჯელად ომის შემდეგ მათთვის ქვეყნის გაყოფა რადგან

ეს მათთვის ადეკვატურ სასჯელად ვერ გამოდგებოდა ბევრად

უფრო მარტივი და ეფექტური იქნებოდა მათთვის გერმა-

ნულად ლაპარაკი აეკრძალათ და ამით მთელი პრობლემაც

გვ

გვ



მოგვარდებოდა გერმანული ენა ხდის ერთნაირად პასუხის-

მგებელს გერმანელსაც და ოპერეტების ქვეყნის ამპუტირე-

ბული სახელმწიფოს მოქალაქეს ავსტრიელსაც ყველაფრი-

სთვის რაც მეორე მსოფლიო ომის დროს მოხდა საფრანგეთში

ავსტრიიდან ემიგრირებული ბახმანისეული ერთი პერსონა-

ჟისთვის ფრანც ფონ ტროტა ფრანგულ არმიასთან ერთად

დამარცხებულ გერმანიაში შესვლისთანავე გახდა ნათელი თუ

რას ნიშნავდა მეტყველების უნარის დაკარგვა უენოდ ყოფ-

ნა გერმანიაში მოხვედრილ ავსტრიელს რომელმაც დედა-

ენაზე ლაპარაკის უნარი დაკარგა მშობლიური ენისადმი გაუ-

ცხოება იმდენად გაუმძაფრდა რომ გერმანელ ქალს ვეღარ ეკა-

რებოდა იმის შიშით რომ სინაზის წუთებში მას პირის გა-

ღება და გერმანულად ალაპარაკება შეეძლო

საკუთარი ენისადმი გაუცხოების ამაზე უფრო მტკივნეული

ტრაგიკული განცდა ძნელი წარმოსადგენია რაც სხვებთან

მეტწილად ზოგადი განყენებული განსჯის თუ მინიშნების

დონეზე რჩება ბახმანთან კონკრეტულ სახელს და სახეს იძენს

ენობრივი სკეფსისი მასთან პირველ რიგში გერმანული ენი-

სადმი გაუცხოებულ სკეპტიკურ დამოკიდებულებას გულის-

ხმობს  

ბახმანის აშკარად ავტობიოგრაფიული შტრიხების მატარებელ

შემოქმედებაში აისახა ავსტრიელი ინტელექტუალის პიროვ-

ნულ ადამიანური სულიერი გზა პროვინციული ავსტრიული

მცირე განზომილების დახშული და შემოზღუდული სივრცი-

დან გარე სამყაროსაკენ თავისი შორეული სულიერი მოგზაუ-

რობის მანძილზე ავსტრიული პროვინციული ქალაქიდან წა-

მოსულისთვის ჯერ ვენა შემდეგ პარიზი და ლონდონი ბო-

ლოს კი ნიუ იორკი იქცევა სამყაროს სულ ახალ და ახალ ცენ-

გვ
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ტრებად რომლებიც საფეხურებრივად ერთგვარი იერარქი-

ული სისტემის სახით ენაცვლება ერთმანეთს ვიდრე არ ხდება

გმირის ისევ შინ დედაენის სამშობლოში დაბრუნება სადაც

დედა გარდაცვლილია ხოლო მამა წლითიწლობით მით უფ-

რო დაპატარავებული ეჩვენება რაც უფრო დიდი სივრცითი

განზომილების ცენტრიდან ჩამოდის ბახმანისეული პერსონა-

ჟი ელიზაბეტ მატრაი მოხუცი ბატონი მატრაი თავისი ტაქ-

ტიანობით თავაზიანობით პროვინციულობითა და კარგი

ერარული გერმანულით თავად ავსტრიულობის ერთგვარი

განსახიერებაა ყველაზე მეტად მას ის უმწარებს სიბერეს რომ

მისი მშობლიური მხარე კერნტენი გერმანელებს ეკუთვნის

რადგან მდიდარმა გერმანელებმა თითქმის მთლიანად დაიპყ-

რეს საწყალი, გასაყიდად გამზადებული ქვეყანა და ტუ-

რიზმი კი ლამის ოკუპაციას დაემსგავსა გერმანელი ოკუ-

პანტების მიმართ ბატონი მატრაის სიძულვილის მთავარი მი-

ზეზი კი მათეულ ავსტრიელისათვის ყოვლად აუტანელ და

გაუგებარ გერმანულშია საძიებელი

გერმანული ფენომენის მიმართ ამგვარი მტრული და შეური-

გებელი დამოკიდებულება იმ ისტორიულ პროცესებს უკავ-

შირდება რაც სათავეს ბევრად უფრო შორეულ წარსულში მე

მე საუკუნეების სიღრმეში იღებს სწორედ ამ პერიოდში

ყალიბდება სპეციფიკური ავსტრიული ეროვნული თვითშეგ-

ნება საკუთარი ავსტრიელობის განცდა კი ბუნებრივად გუ-

ლისხმობდა ყოველგვარი გერმანულის უფრო სწორად კი

ჩრდილოგერმანულ პრუსიულის მიმართ შეურიგებელ პოზი-

ციას ამ განწყობას თავის მხრივ კიდევ უფრო აღრმავებდა ჯერ

მე საუკუნის შუა ხანებში პრუსიის მეფის ფრიდრიხ დი-

დის დაუნდობელი ბრძოლა ჰაბსბურგთა დინასტიის წინააღ-

მდეგ ხოლო შემდეგ მე საუკუნის იან წლებში ბისმარკის

ავსტრიულ სახელმწიფოებრივი

გვ



მიერ წამოწყებული ძმათა ომი ტყუილად რო-დი

ერჩია ავსტრიის დედოფალს მარია ტერეზიას ვისთვისაც

მიზოგინიით შეპყრობილი ქალთმოძულე ფრიდრიხი ბარბა-

როსი ჩრდილოეთის ურჩხული პლანეტის შხამიანი სო-

კო და უბრალოდ ბოროტი კაცი იყო ბავარიელთათვის

უმალ მთელი პროვინციის ვიდრე პრუსიელთათვის თუნდაც

ერთი სოფლის დათმობა ამ ბოროტი კაცის მიმართ ქა-

ლურმა სიძულვილმა კი იმგვარი სასწაული მოახდინა რაც

ლამის ცეცხლისა და წყლის დამეგობრებას ჰგავდა ამ ძალამ

მარადიულ მოქიშპეთა ბურბონთა და ჰაბსბურგთა გაერთია-

ნება მოახერხა ამ გუშინწინ აღზევებული პოტსდამელი ეგ-

ზერცირმაისტერების მოდგმის საზიანოდ

ალბათ ეს ისტორიული წანამძღვრები უფრო გასაგებს ხდის იმ

უკიდურეს გაუცხოებას საკუთარი დედაენის გერმანულის მი-

მართ რომელიც ავსტრიელს გერმანული უცხოობიდან

თრგუნავს საკუთარ თავში უცხო ელემენტის გერმანულის

მოსპობის სურვილი კი თავის მხრივ ამ ენაში თვითგანად-

გურების და გაქრობის საფრთხეს შეიცავს ამ საშიშროებისგან

თავდაცვის საშუალებას კი ილუზიით თვითდამშვიდება და

თვითგამხნევება წარმოადგენს რომლის ძირში უცხოობი-

დან მომავალი დედაენისადმი მორალური შურისძიების

წყურვილია ჩადებული როცა სასურველი რეალობად აღიქ-

მება შესაბამისად ბედისწერად ქცეული გერმანული ბახმანის

კიდევ ერთი პერსონაჟის თქმით ხომ გაქრობის პირასაა

ყოველ შემთხვევაში, ჩვენ ანუ ავსტრიელებს ეს ასე გვესახება

ოღონდ ნეტავ სხვებმაც თუ დაიწყეს ამის შემჩნევა ო

ამ კონტექსტში შეიძლება ითქვას რომ დუმილის ფენომენო-

ლოგიას თავისი ეთნოლოგიაც აქვს თანამდევად და აქ შორ-

გვ

გვ



დება ერთმანეთს ურთიერთგადაკვეთილი გზები იმ სიტყვე-

ბისა რომლებიც არავის ქვეყნიდან კი არა

არამედ სრულიად კონკრეტული დეტერმინირებული გეოგ-

რაფიული წერტილიდან საკუთარი მამულიდან მოდის და

არც ერთ ენაზე კი არა არამედ მშობლიურ დედაენაზე ამ-

ბობს სათქმელს აი სწორედ აქ იწყება მოწიწებითა და თაყვა-

ნისცემით შემობრუნება ან პირიქით სკეფსისით გამწარებული

ზურგშექცევა დედაენის მიმართ რომელიც ორ მამულს საზია-

როდ გაუხდია შინ დედასთან თამაშ თამაშ ლაღად ნასწავლი

დედაენაზე მეტყველება მამისეული მკაცრი წვრთნის წყალო-

ბით თანდათან გაცნობიერებული და დედაენის მიმართ რე-

სანტიმენტით სავსე დუმილით იცვლება მისთვის ვინც თავს

ამ დედაენის ერთადერთ კანონიერ მფლობელად და მემკვიდ-

რედ კი არ აღიქვამს არამედ იძულებულია შეზიარებულის

დამამცირებელი მდგომარეობით დაკმაყოფილდეს ამიტომაც

არის, ალბათ, გამართლებული დუმილის ეთნოგრაფიაზე საუ-

ბარი რადგან დუმილი ენობრივი სკეფსისიდან რომ იღებს

სათავეს უფრო ამა თუ იმ ენოვანი ლიტერატურის განცდისა

და დარდის საგანია



ბიბლიოგრაფია

Булга́ков и ил Мастер и Маргарита гл Прощение и вечный приют

ნახვა ივნისი
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მულტილინგვური სკოლა და ქართულის

როგორც მშობლიური ენის სწავლების

მეთოდიკა

ნათელა მაღლაკელიძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 
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ი იხვი ირემი

                                                 



 

 



 

 

 

 

                                                 



 

 

 

 

 

 

                                                 



 

 

 

                                                 



 

 



 

                                                                                                                                                                           

მულტილინგვური სკოლა და ქართულის

როგორც მშობლიური ენის სწავლების

მეთოდიკა

ნათელა მაღლაკელიძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველო



 

 

თეზისები სტატიაში განხილულია ქართული მულტილინგვური სკოლის

სპეციფიკა საქართველოს სკოლებში უკვე პირველი კლასიდან უწევს წლის

ბავშვს ერთდროულად ორი ზოგ შემთხვევაში სამი და მეტი ენის დაუფ-

ლება მათი რაოდენობა განსაკუთრებით დიდია ეთნიკური უმცირესობები-

სათვის განკუთვნილ სკოლებში შესასწავლი ენების რიცხვი თანდათან იზ-

რდება კლასების მიხედვით

ენების სწავლების პროცესში იშვიათად ითვალისწინებენ შემდეგ ფაქ-

ტორებს ა რომელ ენას ვასწავლით მშობლიურ ენას სახელმწიფო ენას

უცხო ენას ბ როგორია ეს ენა აგებულების მიხედვით ენათა რომელ ოჯახს

ეკუთვნის იგი რა ლინგვისტური თავისებურებებით ხასიათდება ხშირად

ბრმად ხდება ენის სწავლების მეთოდთა კოპირება

მეთოდების ბრმად კოპირება ყველაზე ხელშესახებია ქართული წერა კითხ-

ვის სწავლების პროცესში ცნობილია რომ ქართული ენა თავისი არსით ფო-

ნეტიკური დაწერილობის გახლავთ რაც დიდად აიოლებს ქართული წერა

კითხვის შესწავლას აქედან გამომდინარე ის მეთოდი რომელსაც ვიყენებთ

ინდოევროპული ენებისათვის არ გამოდგება ქართული წერა კითხვის შე-

სასწავლად

ენის სწავლების მეთოდთა უნიფიკაციას უნდა მივაწეროთ ის ფაქტიც რომ

ქართულ სკოლებში თითქმის აღარ ისწავლება ქართული ენის გრამატიკა და

იგი ფაქტობრივად დაყვანილია საკომუნიკაციო გრამატიკამდე

საკვანძო სიტყვები მულტილინგვიზმი უცხო ენა მშობლიური ენა წერა

კითხვა გრამატიკა

ისტორიულად საქართველოს ტერიტორია რამდენიმე ნაწი-

ლად იყოფოდა ქართლი კახეთი იმერთი აჭარა გურია სვა-

ნეთი სამეგრელო აფხაზეთი ამ კუთხეების გამოყოფა

ჩამოყალიბებას ხელს უწყობდა როგორც გეოგრაფიული ისე

ისტორიული და ეკონომიკური პირობები სხვადასხვა ისტო-

რიულ ხანაში ეს კუთხეები სხვადასხვა სამეფოში შედიოდნენ

ან ცალკე სამთავროს წარმოადგენდნენ აქ დასახლებული

ქართველი ტომების მეტყველება დიალექტის დონეს არ გას-

ცდენია გარდა მეგრულ ჭანურისა და სვანურისა რომელთაც

აგრეთვე საერთო ქართველური წარმომავლობა აქვთ და ჩამო-

ყალიბდნენ ქართველურ ენებად თუმცა სპეციალისტების ერ-



 

 

 

თი ნაწილი მათ დღესაც ქართული სალიტერატურო ენის

ენობრივ ვარიანტებად მიიჩნევს ყოველი კუთხის მცხოვ-

რებნი შორეულ წარსულშიც კარგად გრძნობდნენ რომ მათ ერ-

თმანეთთან აკავშირებდათ საერთო წარმომავლობა და საერ-

თო ეროვნული ენა შემდგომში ერთ სამეფოდ გაერთიანებულ

ქართველ ტომებს ბუნებრივია სჭირდებოდათ ერთი საერთო

ენა და ეს ფუნქცია იკისრა ქართულმა ენამ რომელიც იყო ქარ-

თველი ხალხის ძირითადი ბირთვის ენა ამასთანავე უძვე-

ლესი რელიგიური სახელმწიფოებრივი და სალიტერატურო

ტრადიციების საკუთარი დამწერლობის მქონე ენა აღსანიშ-

ნავია რომ არც ერთ ქართველ ტომს შემდგომშიც არ უცდია

შეექმნა საკუთარი ანბანი საკუთარი სალიტერატურო ენა ეს

ქართველ ტომთა ერთიანობისაკენ სწრაფვის მკაფიო გამოხა-

ტულებაა

დღეს ქართული ენა აფხაზურთან ერთად საქართველოში სა-

ხელმწიფო ენაა როგორც ცნობილია სახელმწიფო ენა არის ამა

თუ იმ ქვეყნის ოფიციალურად აღიარებული ძირითადი ენა

სახელმწიფო ენის სტატუსს განსაზღვრავს კონსტიტუცია ხო-

ლო მისი ფუნქციონირების საზღვრებს ადგენს კანონი სახელ-

მწიფო ენის შესახებ ამჟამად ქართული როგორც სახელმწიფო

ენა ფუნქციონირებს ჩვენი ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე გარ-

და ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებისა

ამასთანავე ქართული ენა საქართველოში მცხოვრებთა დიდი

ნაწილისათვის მშობლიური ენაც არის მშობლიურ ენად პირ-

ველ ენად ჩვეულებრივ მიჩნეულია ის ენა რომელსაც ბავშვი

ბუნებრივად ოჯახში მშობლების გარემოცვაში ითვისებს ყო-

ველგვარი ინსტრუქციების გარეშე ამ პროცესის მიზანი მხო-

                                                 
მანანა ტაბიძე ენობრივი პოლიტიკის თეორია და პრაქტიკა საქარ-

თველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის

ქართული უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრო-

მები თბილისი გამომცემლობა ქართული უნივერსიტეტი



 

 

ლოდ ცალკეული მოზარდის ინდივიდად ჩამოყალიბება კი არ

არის არამედ ცალკეული ინდივიდის გადაქცევა ენობრივი სო-

ციუმის წევრად

ამჟამად საქართველოში ფუნქციონირებს სკოლა სა-

ჯარო და კერძო აქედან ქართულ ენაზე სწავლება მიმდი-

ნარეობს სკოლაში ამ სკოლებში ქართული ენა არა მხო-

ლოდ ერთ ერთი ძირითადი სასწავლო დისციპლინაა არამედ

სხვა საგანთა სწავლების საფუძველიც იგი მშობლიური ენაა

დედაენაა რომლის სწავლებაც ბავშვის აზროვნების ინტელექ-

ტის განვითარებისაკენ არის მიმართული ქართული ენისა და

ლიტერატურის საგნობრივი სტანდარტის ბირთვს წარმოად-

გენს ენა როგორც პიროვნების თვითგამოხატვის აზრის ჩამო-

ყალიბებისა და გადაცემის საშუალება მშობლიური ენის სწავ-

ლება სკოლაში ემსახურება აუცილებელი ენობრივი უნარ ჩვე-

ვების ჩამოყალიბებას სწავლების ყველა ძირითადი ზეპირ-

მეტყველების კითხვისა და წერის მიმართულებით

დღევანდელი ქართული სკოლა თავისი არსით მულტილინ-

გვურია მულტილინგვიზმი არასოდეს ყოფილა ქართული სა-

განმანათლებლო სივრცისათვის უცხო ამ კუთხით საკამარი-

სია, გავიხსენოთ იყალთოსა და გელათის აკადემიები

სს სადაც სხვა საგნებთან ერთად უცხო ენებიც ისწავლებოდა

ჩვენი დიდებული ერისკაცების ცხოვრების აღწერისას კი ბიო-

გრაფები სათანადოდ ხაზს უსვამდნენ მათ მიერ უცხო ენების

ცოდნას ჩვენს წინაპრებს კარგად ჰქონდათ შეგნებული რომ

ვინც დედაენის გარდა სხვა ენა არ იცის მან რიგიანად არც

დედაენა იცისო დიდი ქართველი განმანათლებლის იაკობ

გოგებაშვილის თქმისა არ იყოს მხოლოდ მტერს შეუძლია

                                                 
გურამ რამიშვილი დედაენის თეორია თბილისი გამომცემლობა ქრონო-

გრაფი გვ



 

 

 

ურჩიოს ქართველებს ზურგი შეაქციეთ უცხო ენებს და დარ-

ჩით მარტო დედაენის ამარაო

დღეს უკვე პირველი კლასიდან იწყება უცხო ენის სწავლება

ქართულ სკოლაში აქედან სკოლების აბსოლუტურ უმრავლე-

სობაში იშვიათი გამონაკლისის გარდა ეს არის ინგლისური

ენა ხოლო მეორე უცხო ენა როგორც წესი არჩევითია და მისი

არჩევა სკოლას უწევს მე კლასიდან რუსული ფრანგული

გერმანული თურქული იტალიური ესპანური რაც შეეხება

მესამე უცხო ენის არჩევას ეს სკოლის რესურსებისა და სურ-

ვილიდან გმომდინარე ხდება მე კლასში

ამდენად წლის მოსწავლეს და ზოგ შემთხვევაში წლისა-

საც რადგანაც წლებში განათლებისა და მეცნიერების

მინისტრის ბრძანებით სკოლებში დაიშვებოდნენ წლის

ბავშვებიც უწევს ერთდროულად ორი ენის მშობლიური ენი-

სა და უცხო ენის უპირატესად ინგლისური ენის დაუფლება

ენების სწავლების მხრივ კიდევ უფრო რთულად არის საქმე

ეთნიკური არაქართველებით დასახლებულ რეგიონებში რო-

გორც ცნობილია საქართველო მრავალეთნიკური ქვეყანაა

მისი მოსახლეობის დაახლოებით ს ეთნიკურად არაქარ-

თველები შეადგენენ მათგან უმრავლესობა ეთნიკური სომეხი

და აზერბაიჯანელია მათთან

საზოგადოდ ენის საკითხი და მშობლიური ენისადმი დამოკი-

დებულება განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს რადგან სუ-

ბიექტისათვის ის შერწყმული და გათანაბრებულია ეროვნულ

თვითიდენტიფიკაციასთან ენის მეშვეობით ეთნიკური უმცი-

რესობა ცდილობს შეინარჩუნოს თავისი ეროვნულობა რასაც

მათი აზრით ამ სხვა არა საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიაზე

                                                 
იაკობ გოგებაშვილი რჩეული პედაგოგიური თხზულებანი თბილისი გა-

მომცემლობა განათლება გვ

სალომე მეხუზლა და ეიდინ როშე განათლების რეფორმა და ეროვნული უმცირესობები

საქართველოში სექტემბერი



 

 

საფრთხე ემუქრება გამონაკლისი არც საქართველოს პოლიეთ-

ნიკური რეგიონებია სადაც მოსახლეობა ენობრივი რუსიფი-

კაციის ინერციით ფლობს რუსულ ენას და ნაკლებად ქარ-

თულს რომელიც მათთვის ახლა სახელმწიფო ენაა ამ სკოლე-

ბის დაახლოებით ში სკოლა სწავლება მიმდინარე-

ობს ეთნიკური უმცირესობების ენაზე ძირითადად სომხურად

და აზერბაიჯანულად აქ მშობლიურ ენასთან ერთად პირვე-

ლი კლასიდან ისწავლება ქართულიც როგორც სახელმწიფო

ენა რომელიც მათთვის მეორე ენაა ამასთანავე პირველი

უცხო ენა რომელიც უმრავლეს შემთხვევაში ინგლისურია მე

კლასიდან კი ამას არჩევით ემატება მეორე უცხო ენა რუ-

სული გერმანული ფრანგული ამგვარად უკვე პირველი

კლასიდან მოსწავლეს ერთდროულად უწევს სამი ენის შესწავლა

ჩვენ ამ სტატიაში არ ვაპირებთ საუბარს ბილინგვიზმზე ან

მულტილინგვიზმზე არც იმაზე რამდენად შესაძლებელია

პირველივე კლასიდან დავაწყებინოთ მოსწავლეს ერთდრო-

ულად რამდენიმე ენის შესწავლა ჩვენი მიზანია ვაჩვენოთ რა

გავლენას ახდენს უცხო ენების ჩვენს შემთხვევაში ინდო-

ევროპული ენების სწავლების მეთოდოლოგია ქართულის

როგორც მშობლიური ენის სწავლების მეთოდიკაზე

ქართული როგორც ცნობილია მთის იბერიულ კავკასიურ

ენათა ოჯახს განეკუთვნება და განსხვავდება სკოლაში შესას-

წავლი უცხო ენებისაგან თავისი აგებულებითა და ბუნებით

ქართული ენა ძირითადად აგლუტინაციურ ენათა რიცხვს გა-

ნეკუთვნება ასეთი ენებისათვის დამახასიათებელია სიტყვათ-

წარმოებისა და ფორმაცვალებადობის განვითარებული სის-

ტემა აფიქსაციის მეშვეობით აფიქსთა გრამატიკული ერთ-

მნიშვნელიანობა ბრუნებისა და უღლების ერთგვაროვანი სის-

ტემა განსხვავებით ინდოევროპული ენებისაგან რომელთაც

ახასიათებთ გრამატიკული მორფემების მრავალფუნქციანობა

ძირის ფონეტიკურად განუპირობებელი ცვლილებანი ბრუნე-

ბისა და უღლების ტიპების სიმრავლე



 

 

 

ამ ენებს განსხვავებული აქვთ მართლწერის პრინციპებიც ქარ-

თული ძირითადად ფონეტიკური დაწერილობის ენაა ამ

პრინციპის მიხედვით, წერა კვალდაკვალ მისდევს წარმოთ-

ქმას ამა თუ იმ სიტყვისათვის გამოყენებულ ყველა ასოს აქვს

ძირითადი ბგერითი მნიშვნელობა ქართულში ყოველ სამეტყ-

ველო ბგერას ფონემას საკუთარი ასო შეესაბამება ხოლო ყო-

ველ ასოს ერთი მნიშვნელობა აქვს ქართული წერა ასოებრივ

ბგერითია აქ წერის დანიშნულებაა შესაბამისი ასოებით გა-

მოხატოს სიტყვის ბგერითი შედგენილობა დაწეროს წარ-

მოთქმისამებრ ხოლო წაკითხულ იქნეს ისე როგორც არის და-

წერილი სიტყვა ისე წარმოითქმის როგორც იწერება ამიტო-

მაც ქართული ანბანისა და მართლწერის სწავლებისას წამ-

ყვანი ადგილი ეთმობა მართლწარმოთქმას ქართული წერა და

წარმოთქმა ერთმანეთისაგან ისე როდია დაშორებული რო-

გორც ეს ინდოევროპულ ენებშია ამ ენებში როგორც ცნობი-

ლია დამწერლობა ნაკლებად უწევს ანგარიშს სიტყვების წარ-

მოთქმაში მომხდარ ცვლილებებს წერენ ისე როგორც იწერე-

ბოდა ადრე სანამ სიტყვის წარმოთქმა შეიცვლებოდა აქ წარ-

მოთქმა უკვე მნიშვნელოვნად დასცილდა წერას ისტორიზმის

პირინციპი სწორია სიტყვის ისეთი დაწერილობა რომელიც

მოცემული ენის ორთოგრაფიაში დამკვიდრებულია ტრადიცი-

ით აქ მართლწერისა და წერა კითხვის დაუფლებისას განუ-

ზომლად დიდია მხედველობითი აღქმის მნიშვნელობა

აქედან გამომდინარე ბუნებრივია სავსებით განსხვავებული

იქნება ამ ენებში სწავლების მეთოდებიც  უცხო ენების ძირი-

თადად კი ინგლისური ენის მეთოდოლოგიის გავლენა ყველა-

ზე საგრძნობია მშობლიური ენის წერა კითხვის სწავლების მე-

თოდების შერჩევისას

                                                 
ლეო კვაჭაძე ქართული ენა ნაწილი თბილისი გამომცემლობა განათ-

ლება გვ



 

 

წერა კითხვის სწავლების ისტორიაში გამოყენებულ ყველა მე-

თოდს პირობითად სამ ჯგუფში აერთიანებენ ა ანალიზური

დაღმავალი სიტყვიდან ასოსკენ ბ სინთეზური აღმავალი

ასოდან სიტყვისკენ და გ ანალიზურ სინთეზური აღმა-

ვალ დაღმავალი ცალკე უნდა გამოვყოთ ე წ მთლიან სიტყ-

ვათა იგივე ამერიკული როგორც დღეს უწოდებენ მას

თუმცა იგი საფრანგეთში წარმოიქმნა მეთოდი რომელიც

ძალზე პოპულარულია და მისაღები ინდოევროპული ენების

შესწავლისას თავისი არსით იგი შეიძლება ანალიზურ დაღ-

მავალ მეთოდთა რიგს მივაკუთვნოთ მთლიან სიტყვათა

მეთოდის არსი მდგომარეობს იმაში რომ მისი გამოყენებისას

მოსწავლეები მხედველობით აღქმაზე დაყრდნობით იმახსოვ-

რებენ მთლიანი სიტყვის გრაფიკულ სახეს სწავლობენ მის

წაკითხვასა და წერას ისე რომ ზოგიერთი ასოს მნიშ-

ვნელობა შეიძლება ჯერ არც იციან ამ მეთოდით წერა კითხ-

ვის შესწავლისას ძირითადი საანალიზო ერთეული არის არა

ასო ან მარცვალი არამედ სიტყვა მთლიანად ამიტომ მას იყე-

ნებენ იმ ენებში სადაც წარმოთქმა და წერა ასო და ბგერა ერ-

თმანეთს არ ემთხვევა იმისათვის რომ მოსწავლემ ამ ენებზე

სიტყვის მართლწარმოთქმა და მართლწერა ისწავლოს საჭი-

როა მთლიანი სიტყვის გრაფიკული სახის დამახსოვრება და-

ზეპირება როგორც მხედველობით ისე წარმოთქმით მოსმე-

ნითა და წერით დაზეპირების გარეშე ამ ენებზე მეტყველი

ბავშვი სწორად ვერ წერს იმ ასოთა კომბინაციას რომელსაც სულ

სხვა ვერბალური სახე აქვს სწორედ ამიტომაც არის ეს მეთოდი

გავრცელებული ევროპასა და ამერიკაში ამიტომაც არის აგებული

ამ პრინციპით ინგლისური ფრანგული გერმანული ბერძნული

ესპანური ანბანის სახელმძღვანელოები ეს მეთოდი დღეს

ფართოდ არის გამოყენებული ქართულ სკოლებში ინდოევროპულ

ენებზე წერა კითხვის სწავლებისას

ქართული კი როგორც აღვნიშნეთ ძირითადად ფონეტიკური

დაწერილობის ენაა აქ იმდენი ასოა რამდენიც ბგერა და იმდე-



 

 

 

ნი ბგერა რამდენიც ასო სიტყვა ისევე იწერება უმნიშვნელო

გამონაკლისების გარდა როგორც წარმოითქმის ქართული

წერა კითხვის შესწავლისას ბგერის გრაფიკული ნიშნის ასოს

დაუფლებამდე უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება სიტყვის ფო-

ნემური აღნაგობის დაუფლებას ფონემის ობიექტივაციას

ასოს გაცნობა მხოლოდ ამის შემდეგ იძენს მნიშვნელობას  

იგი ფონემის ობიექტივაციის პროცესს საბოლოოდ ასრუ-

ლებს არ უნდა დაგვავიწყდეს არც ის გარემოება რომ ჩვენმა

მეცნიერებმა ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში დაამუშავეს ექსპე-

რიმენტულად ქართული წერა კითხვის სწავლების ლინგვის-

ტურ დიდაქტიკური საფუძვლები და მივიდნენ იმ დასკვნამ-

დე რომ ქართულად კითხვის დამწყების თვალის ფიქსაციის

პაუზა იმდენჯერ მოდის რამდენი ასოც არის სიტყვაში აქე-

დან გამომდინარე კითხვაში დამწყებთ საკითხავად უნდა შევ-

თავაზოთ მხოლოდ ნაცნობი ასოებით შედგენილი სიტყვები

რათა სწორედ ნაცნობ ასოებზე მოხდეს თვალის ფიქსაცია და

მოსწავლემ შეძლოს მისი წაკითხვა

სწორედ ამიტომაც  ქართული პედაგოგიკის კლასიკოსმა

იაკობ გოგებაშვილმა თავის დედა ენაში წ რომელიც სა-

მართლიანად ითვლება ლინგვისტურ დიდაქტიკური პრინცი-

პებით შედგენილ პირველ ქართულ საანბანო წიგნად წერა

კითხვის სწავლებისას ბგერით ანალიზურ სინთეზურ მე-

თოდს მისცა უპირატესობა ეს მეთოდი სრულად შეესაბამება

ქართულის როგორც ფონეტიკური დაწერილობის ენის თავი-

სებურებასა და სპეციფიკას ამ მეთოდის არსი შემდეგია წერა

კითხვის სწავლების პროცესში ერთდროულად ხდება როგორც

სიტყვის ანალიზი მისი დამარცვლა მარცვლებიდან ასო ბგე-

                                                 
ალექსანდრე მოსიავა ქართული წერა კითხვის სწავლების ფსიქოლოგიური

საფუძვლები თბილისი საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია დ უზ-

ნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი გვ

ვალერიან რამიშვილი ქართული ენის სწავლების მეთოდიკა თბილისი სა-

მეცნიერო მეთოდური კაბინეტის გამომცემლობა გვ



 

 

რების გამოყოფა ისე სინთეზი ასო ბგერათა შერწყმით ჯერ

მარცვლების შემდეგ კი სიტყვების მიღება ამ მეთოდს ბგე-

რითსაც უწოდებენ რადგანაც აქ დასაყრდენია ბგერა რომელიც

წარმოითქმის და სმენის საშუალებით აღიქმება სიტყვის ბგერითი

ანალიზის შემდეგ ხდება ბგერის წერილობითი ნიშნის ასოს

გაცნობა როგორც ვთქვით ქართულში ერთ ბგერას ერთი ასო

შეესაბამება სიტყვის გრაფიკული შემადგენლობის გააზრება

უნდა აღინიშნოს რომ ამ მეთოდით ქართველი ბავშვები სრუ-

ლიად უმტკივნეულოდ საკმაოდ მოკლე დროში სწავლობენ

წერა კითხვას ამას ადასტურებს ჩვენი სკოლის მრავალწლიანი

გამოცდილება  ამიტომ თითქოს არ უნდა იყოს მისი სხვა მე-

თოდით განსაკუთრებით კი ამერიკული მთლიან სიტყ-

ვათა მეთოდით ჩანაცვლების საჭიროება მიუხედავად ამისა

დღეს მაინც გვიხდება ამაზე საუბარი რადგანაც ხსენებულ მე-

თოდს დიდი პოპულარიზაცია ეწევა სხვადასხვა ენებიდან

თარგმნილ თუ გადმოქართულებულ მეთოდურ გზამკვლე-

ვებსა და ე წ ტრეინინგპროგრამებში ისე რომ მათი მთარ-

გმნელები შემდგენლები არ ითვალისწინებენ ქართული ენის

ბუნებას მის თავისებურებებს

უფრო მეტიც უცხოური ენების ბრმა მიბაძვითაა შედგენილი

ქართული ანბანის სახელმძღვანელოები მისი შემდგენლები

უგულებელყოფენ ქართული ენის სპეციფიკას და ხელაღებით

გვთავაზობენ იმ სიახლეებს რაც ალბათ მისაღებია ინდოევ-

როპული ენებისათვის მაგრამ არაეფექტურია ქართული წერა

კითხვის შესწავლისას

მხედველობაში გვაქვს მეცნიერებისა და განათლების სამინის-

ტროს მიერ ქართული ანბანის გრიფირებული სახელმძღვა-

                                                 
ჩარლზ ტემპლი ალან კროუფორდი შეფასებაზე დაფუძნებული წერა კი-

თხვის სწავლება და სწავლა ტრენერის სახელმძღვანელო სახელმძღვანელოს

ქართული ვერსიის ავტორი პაატა პაპავა თბილისი ასოციაცია სკოლა

ოჯახი საზოგადოება



 

 

 

ნელო დედაენა ავტორები ვ როდონაია მ მირიანაშვილი ლ

ვაშაკიძე ქ თოფაძე თბილისი წ სადაც ავტორები ქარ-

თული ანბანის შესწავლას ე წ მთლიან სიტყვათა მეთოდით

იწყებენ მოსწავლეებს აცნობენ მხოლოდ სიტყვის დასაწყის

ასოს და შემდეგ სათანადო სურათის მოშველიებით აზეპი-

რებინებენ მთელ სიტყვას რომლის შემადგენელი გრაფიკუ-

ლი ელემენტების აბსოლუტური უმრავლესობა მოსწავლისათ-

ვის ჯერ კიდევ უცნობია ისიც აღსანიშნავია რომ ამ სიტყვების

გრაფიკული შედგენილობა საკმაოდ რთულია და ისინი მოს-

წავლისათვის ნაცნობ მხოლოდ ერთ ან ორ ასოს შეიცავენ

მაგ ა არწივი აკვარიუმი აქლემი ი იხვი ირემი შეიძლება

ითქვას რომ მსგავსი მეთოდი არ ამარტივებს წერა კითხვის

შესწავლის პროცესს ქართულ სკოლაში

დღევანდელობა ამ მხრივ ძალიან ჰგავს გასული საუკუნის

იან წლებს იმ პერიოდს როდესაც გაუქმდა ქართველი გან-

მანათლებლების მიერ დიდი რუდუნებითა და ძალისხმევით

შექმნილი ეროვნული დაწყებითი სკოლა ხოლო ახალი - საბ-

ჭოური - ჯერ კიდევ არ იყო ჩამოყალიბებული ისიც უნდა

ითქვას რომ ამ პერიოდის იანი წლების ანბანის

სახელმძღვანელოებზე ბევრი არაფერია ცნობილი ვიცით მხო-

ლოდ ის რომ იაკობ გოგებაშვილის დედა ენას რომელიც

ანალიზურ სინთეზური მეთოდით იყო შედგენილი მაინცდა-

მაინც აღარ სწყალობდნენ - ის მხოლოდ წლამდე გამოი-

ცემოდა ამ დროიდან კი უცხოურის ბრმად მიბაძვით სკოლაში

მონდომებით ამკვიდრებდნენ ქართული ენისათვის შეუსაბა-

მო და უსარგებლო მეთოდებს მათ შორის ამერიკულსაც

მხოლოდ იმ მიზეზით რომ იგი უცხოური ამდენად ახალი

და პროგრესული იყო

სწორედ ამის გამო და უფრო მეტად კი ალბათ იმიტომ რომ ამ

მეთოდს იმ დროისათვის მეტად მაპროვოცირებელი სახელი -

ამერიკულიც - ერქვა დაიწყო ამ მეთოდის დამკვიდრება

ქართული წერა კითხვის სწავლებაში იგი მეცნიერული შეს-



 

 

წავლისა და დასაბუთების საფუძველზე დანერგეს ქართულ

სკოლაში ჩვენ ვერ მივაკვლიეთ სპეციალურ სამთავრობო

დადგენილებებს ამ მეთოდის გამოყენების შესახებ თუმცა,

იგი ალბათ აუცილებლად არსებობდა რამდენადაც ამ მე-

თოდს პოპულარიზაციას უწევდნენ და იყენებდნენ არა მხო-

ლოდ საქართველოში არამედ ყველა საბჭოთა რესპუბლიკაში

ერთი სიტყვით ეს იყო საბჭოეთში ამ მეთოდის აყვავების წლები

იან წლებში ანბანის რამდენიმე სახელმძღვანელო შეიქმნა ამ

მეთოდზე დაყრდნობით ესენია წელს - ვ ძიძიგურისა

და ა გვახარიას პირველი წიგნი წელს - ნ ბოცვაძისა და

ე ბურჯანაძის ახალი წიგნი წელს - ტ ზაალიშვილის

ვისწავლოთ წელს- პ ჭანიშვილის შრომა და ცოდნა

სახელმძღვანელოების ანალიზიდან ჩანს რომ ვერც ერთი ავ-

ტორი ვერ ახერხებდა ამ მეთოდის სუფთა სახით გამოყე-

ნებას იძულებულნი იყვნენ ანგარიში გაეწიათ ქართული ენის

ბუნებისათვის ასევე - უკვე დამკვიდრებული ტრადიცისათ-

ვის მოგვიანებით კი თითქმის ყველა ეს ავტორი მიუბრუნდა

სწავლების ტრადიციულ გზას დღეს ეს სახელმძღვანელოები

არავის ახსოვს რადგან მათ ვერ შესრულეს თავისი მთავარი

ფუნქცია მოკლე დროში ესწავლებინათ წერა კითხვა ქარ-

თველი ბავშვისთვის სწორედ ამიტომ იყო რომ იანი წლე-

ბიდან სკოლა მასობრივად დაუბრუნდა ჯერ იაკობ გოგებაშ-

ვილის დედა ენას შემდეგ კი ამ პრინციპების მიხედვით შედ-

გენილ სხვა საანბანო სახელმძღვანელოებს დღესაც გრიფირე-

ბული სახელმძღვანელოების ერთი ნაწილი სწორედ ამ მე-

თოდით გახლავთ შედგენილი და აგრძელებენ იაკობ გოგე-

ბაშვილისეულ ტრადიციას ქართული წერა კითხვის სწავლე-

ბაში

                                                 
ნათელა მაღლაკელიძე ელენე მაღლაკელიძე დედა ენა თბილისი გამომ-

ცემლობა მერიდიანი ნინო გორდელაძე გვანცა ჩხენკელი დედა ენა

თბილისი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა



 

 

 

უცხო ენების მეთოდოლოგიის გავლენა იგრძნობა ქართული

ენის გრამატიკის სწავლებაზეც როგორც ცნობილია გრამატი-

კულ მთარგმნელობით მეთოდზე უარის თქმამ მინიმუმამდე

დაიყვანა გრამატიკის როლი შესასწავლი ენის დაუფლების

პროცესში გრამატიკა ფაქტიურად დაყვანილია ე წ საკომუ-

ნიკაციო გრამატიკამდე საკომუნიკაციო დიდაქტიკაში რომე-

ლიც დღეს უცხო ენის დაუფლების ერთ ერთ აქტიურ მეთო-

დად არის აღიარებული გრამატიკა განიხილება მიზნის ენის

შემსწავლელში კომუნიკაციური კომპეტენციის განვითარება

მიღწევის ისეთ საშუალებად როგორიცაა ახალი სიტყვების

ათვისება საწარმოთქმო უნარების განვითარება და ა შ

სამწუხაროდ ამგვარ დამოკიდებულებას ვხედავთ გრამატიკის

მიმართ ქართულის როგორც მშობლიური ენის შესწავლის

პროცესშიც ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მშობლიური ენა გა-

ნიხილება როგორც აზროვნებისა და კომუნიკაციის საშუა-

ლება შესაბამისად მისი სწავლებაც ენის ამ ორი უმთავრესი

ფუნქციის წამოწევას ესმახურება სწავლების ყველა საფე-

ხურზე ენის საკითხები უკავშირდება მხოლოდ საკითხავ ტექ-

სტებზე მუშაობასა და კონკრეტულ სამეტყველო სიტუაციას

არ ხდება ცოდნის დაგროვება მთელი აქცენტი კეთდება ამ

ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენებაზე ეროვნულ სასწავლო

გეგმაში საგნობრივ სტანდარტში არსად არის მითითებუ-

ლი კონკრეტულად ენის რომელ საკითხებს უნდა დაეუფლოს

მოსწავლე სწავლების ამა თუ იმ საფეხურზე აქ მოცემულია

მხოლოდ შედეგები სათანადო ინდიკატორებით არ არის

ნაკვლევი თუ ეროვნული სასწავლო გეგმით მუშაობის პრო-

ცესში ენის სასკოლო კურსის გაცნობისას კონკრეტულად გრა-

                                                 
ეკატერინე შავერდაშვილი და სხვ უცხოური ენების სწავლების საფუძვლე-

ბი თბილისი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა წ

გვ

ეროვნული სასწავლო გეგმა გვ



 

 

მატიკის რა საკითხები უნდა ვასწავლოთ როგორ ვასწავ-

ლოთ როდის ვასწავლოთ ან საერთოდ ვასწავლოთ თუ არა

არ არის დადგენილი

 მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლების ფაქტორები ამ კუ-

თხით

 მათი შესაძლებლობანი ცალკეულ გრამატიკულ ცნებებ-

ზე მუშაობისას

 გრამატიკული ცნების ფორმირების პროცესი ცალკეულ

ასაკობრივ ჯგუფებში

 გრამატიკის კონკრეტული ცალკეული საკითხების კავში-

რი მოსწავლეთა მართლმეტყველების ჩვევათა ფორმირე-

ბასთან

 გრამატიკული მასალის როლი მოსწავლის ანალიტიკური

აზროვნების განვითარების საქმეში

თუ როდის რა მასალა უნდა ასწავლოს მასწავლებელმა ეს თა-

ვად მისი და სახელმძღვანელოს ავტორთა გადასაწყვეტია

ჩვენ განვიხილეთ საბაზო მე მე კლ სკოლისათვის გან-

კუთვნილი გრიფირებული სახელმძღვანელოები ვახტანგ

როდონაია ავთანდილ არაბული ნინო ნაკუდაშვილი მარინე

ხუციშვილი ქართული ენა და ლიტერატურა საგამომცემლო

სახლი სწავლანი თბილისი წ ნათელა მაღლა-

კელიძე ნანა და თამარ ღონღაძეები თაია ცხადაია დარეჯან

კვანჭიანი ქართული ენა და ლიტერატურა გამომცემლობა

მერიდიანი თბილისი წ აღმოჩნდა რომ ეს სახელ-

მძღვანელოები ერთმანეთისაგან საგრძნობლად განსხვავდება

არა მხოლოდ მეთოდიკური აპარატითა და მასალის დალაგე-

ბის პრინციპით არამედ შესასწავლი საკითხების მოცულობი-

თა და ლინგვისტური ინტერპრეტაციებითაც მართალია ისი-

ნი ზოგადად აკმაყოფილებენ ეროვნული სასწავლო გეგმის მო-

თხოვნებს ამ კუთხით მაგრამ არ იძლევიან ერთნაირ ცოდნას



 

 

 

ენის სხვადასხვა საკითხების შესახებ ასე მაგალითად პირველ

წიგნში წინა პლანზეა წამოწეული ლექსიკოლოგია სტილის-

ტიკის საკითხები და ტექსტის გამომსახველობითი მხარე მეო-

რეში კი გრამატიკისა და, შესაბამისად, ორთოგრაფიის სინ-

ტაქსის პუნქტუაციის საკითხები და შესაბამისი უნარ-ჩვევე-

ბის გამომუშავება

საკითხისადმი ამგვარი მიდგომის შედეგია ის რომ ქართული

ენის კერძოდ გრამატიკის სწავლების თვალსაზრისით სკო-

ლებში საკმაოდ ჭრელი სურათია ბევრგან კი იგი ფაქტობ-

რივად აღარ ისწავლება რაც არასასურველ გავლენას ახდენს

მოსწავლეთა საერთო განათლებასა და წიგნიერებაზე

ხშირად მოისმენთ კითხვას საჭიროა თუ არა სკოლაში მშობ-

ლიური ენის გრამატიკის შესწავლა მართლაც წლის თუ

არა წლის ბავშვი მაინც პრინციპულად დაუფლებულია

სამშობლო ენას უფრო მეტიც უკვე წლის ბავშვს სკო-

ლაში დედაენით მეტი მოაქვს ვიდე თვით ლინგვისტიკაში

გაწაფულ მასწავლებელს შეეძლება მას აუხსნას და მიაწო-

დოს მაგრამ ნუ დაგვავწყდება რომ სკოლის ამოცანაა იზ-

რუნოს ამ ენობრივი სტრუქტურების შემდგომ განვითარებაზე

საქმე ისაა რომ მოზარდი მხოლოდ პრაქტიკულად არის თავის დედა

ენას დაუფლებული მისი მეტყველება ყველა ამ წესს იცავს მაგრამ

თვითონ ამ წესების შესახებ არაფერი იცის ამისათვის მისი გაცნო-

ბიერება და ობიექტივაცია არის საჭირო სკოლა მას გრამატიკას ას-

წავლის და ამით იგი ენობრივი განვითარების ახალ საფეხურზე აჰ-

ყავს

მშობლიური ენა არ არის მხოლოდ საკომუნიკაციო საშუალება

იგი პირველ რიგში აზროვნების ენაა გრმატიკის შესწავლით

                                                 
დიმიტრი უზნაძე ბავშვის ფსიქოლოგია თბილისი საქართველოს მეცნიე-

რებათა აკადემია ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი გვ

გურამ რამიშვილი გვ

დიმიტრი უზნაძე გვ



 

 

როგორც დიმიტრი უზნაძე აღნიშნავს მეტყველების ენობრივი

ფორმა ცნობიერი ხდება მისი გამოყენების არე პირადი ენობ-

რივი გამოცდილების ფარგლებს შორდება და საგრძნობლად

ფართოვდება გრამატიკის სწავლა ინტელექტუალურისა და

საზოგადოდ ფსიქიკური განვითარების საკმაოდ მაღალ დონეს

გულისხმობს ამდენად გრამატიკა შეიძლება მივაკუთვნოთ

ლოგიკურ მეცნიერებათა რიცხვს რომელსაც ახალ ინტელექ-

ტუალურ საფეხურზე აჰყავს მოსწავლე და ხელს უწყობს მასში

ანალიტიკური აზროვნების განვითარებას აქვე იმასაც აღვნიშ-

ნავთ რომ ქართული ენის გრამატიკის სწავლებას აქვს წმინდა

პრაქტიკული დანიშნულებაც მისი როგორც აგლუტინაციუ-

რი ენის სპეციფიკა განაპირობებს იმ ფაქტს რომ ენის მთელ

რიგ თეორიულ ასპექტებში გარკვევის გარეშე მოსწავლე ვერ

დაეუფლება ქართული ორთოგრაფიის პუნქტუაციის სიტყვა-

თა ფორმაცვლის მთელ რიგ საკითხებს შესაბამისად ჩვენ უნ-

და მივცეთ მოსწავლეებს საშუალება გაცნობიერებულად გაი-

თავისონ მშობლიური ენის გრამატიკული სტრუქტურები რაც

ხელს შეუწყობს მშობლიური ენაზე როგორც ზეპირი ისე წე-

რითი მეტყველების მაღალ დონეზე შესწავლას

დასკვნა

ენების შესწავლისას აუცილებელია გამოიკვეთოს თუ რომელ

ენას ვასწავლით მშობლიურ ენას მეორე ენას უცხო ენას ვის

ვასწავლით რომელ ასაკში და რომელი პედაგოგიური მეთო-

დებს ვიყენებთ ასევე გასათვალისწინებელია ამ ენების ლინ-

გვისტური თავისებურებანი ენების შესწავლის მეთოდების

ბრმა კოპირება დაუშვვებელია

                                                 



 

 

 

ბიბლიოგრაფია

ეროვნული სასწავლო გეგმა საქართველოს მეცნიერებისა და განათლების სა-

მინისტრო თბილისი

გოგებაშვილი იაკობ რჩეული პედაგოგიური თხზულებანი თბილისი გა-

მომცემლობა განათლება

გორდელაძე ნინო ჩხენკელი გვანცა დედა ენა თბილისი ბაკურ სულა-

კაურის გამომცემლობა

კვაჭაძე ლეო ქართული ენა ნაწილი თბილისი გამომცემლობა განათ-

ლება

მაღლაკელიძე ნათელა მაღლაკელიძე ელენე დედა ენა თბილისი გამომ-

ცემლობა მერიდიანი

მეხუზლა სალომე და როშე ეიდინ განათლების რეფორმა და ეროვნული

უმცირესობები საქართველოში სექტემბერი

მოსიავა ალექსანდრე ქართული წერა კითხვის სწავლების ფსიქოლოგიური

საფუძვლები თბილისი საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია დ

უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტუტი

უზნაძე დიმიტრი ბავშვის ფსიქოლოგია თბილისი საქართველოს მეცნიე-

რებათა აკადემია ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი

რამიშვილი გურამ დედაენის თეორია თბილისი გამომცემლობა ქრონოგ-

რაფი

რამიშვილი ვალერიან ქართული ენის სწავლების მეთოდიკა თბილისი

სამეცნიერო მეთოდური კაბინეტის გამომცემლობა

ტაბიძე მანანა ენობრივი პოლიტიკის თეორია და პრაქტიკა საქართველოს

საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული

უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები

გამომცემლობა ქართული უნივერსიტეტი თბილისი გვ

ტემპლი ჩარლზ კროუფორდი ალან შეფასებაზე დაფუძნებული წერა კი-

თხვის სწავლება და სწავლა ტრენერის სახელმძღვანელო სახელ-

მძღვანელოს ქართული ვერსიის ავტორი პაატა პაპავა თბილისი ასო-

ციაცია სკოლა ოჯახი საზოგადოება

შავერდაშვილი ეკატერინე ნინო ფიცხელაურის ფატი რამიშვილის მეგი

გვასალიას თანაავტორობით უცხოური ენების სწავლების საფუძვლები

თბილისი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა წ





 

                                                                                                                                                                           

მულტიკულტურული განათლება და

სასკოლო სისტემის ჰოლისტური

გარდაქმნა

დავით მალაზონია და ნინო ჭიაბრიშვილი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო
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მულტიკულტურული განათლება და

სასკოლო სისტემის ჰოლისტური

გარდაქმნა

დავით მალაზონია და ნინო ჭიაბრიშვილი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო



 

 

თეზისები: მულტიკულტურული განათლების მიზნების თვალსაწიერიდან 

სკოლა განიხილება, რთულ სოციალურ სისტემად, რომელიც შედგება ურ-

თიერთდაკავშირებული ნაწილებისა და ცვლადებისგან. სკოლის გარდაქმნა 

განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფისთვის საკ-

მაოდ რთულია, რადგან გულისხმობს სკოლის ყველა ძირითადი ფუნქციური 

კომპონენტის და არა რომელიმე ცალკე აღებულის ცვლილებას. ეს სკოლის 

მთელი საგანმანათლებლო სტრუქტურის ძირეულ ცვლილებას ნიშნავს. სკო-

ლის რეფორმირების პროცესში ძირითადი შეცდომა უკავშირდება სწორედ 

იმას, რომ აქცენტი გადატანილია თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ 

მხოლოდ ერთი კომპონენტის ცვლილებაზე და აქედან გამომდინარე, შედე-

გიც არასახარბიელოა.  

თანამედროვე მულტიკულტურული განათლება სასკოლო სისტემის მთლიან, 

ჰოლისტურ ტრანსფორმაციას მოითხოვს. ამ პროცესში სისტემის ყველა აგენტი/ 

ცვლადი მონაწილეობს. თვით ეს აგენტები სწავლებისა და სწავლის გარკვეულ 

კონტექსტებს ქმნიან. წარმატებული მულტიკულტურული განათლებისთვის 

მნიშვნელოვანია ამ კონტექსტების – მოსწავლე, მშობელი, მასწავლებელი, 

სკოლა, საზოგადოება – გათვალისწინება და სწავლება – სწავლის პროცესის 

აგება უახლოესიდან შორეული კონტექსტის მიმართულებით სისტემათა 

შორის და სისტემებს შიგნით ორმხრივი გავლენების ასახვით. 

საკვანძო სიტყვები: მულტიკულტურული განათლება, სწავლება-სწავლის 

პროცესი, ჰოლისტური ტრანსფორმაცია, სასკოლო სისტემა 

მულტიკულტურული განათლების მიზნების თვალსაწიერი-

დან სკოლა განიხილება რთულ სოციალურ სისტემად რომე-

ლიც შედგება ურთიერთდაკავშირებული ნაწილებისა და

ცვლადებისგან ამდენად სკოლის გარდაქმნა განათლების მი-

ღების თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფისთვის საკ-

მაოდ რთულია რადგან გულისხმობს სკოლის ყველა ძირითა-

დი ფუნქციური კომპონენტის და არა რომელიმე ცალკე აღებუ-

ლის ცვლილებას ეს სკოლის მთელი საგანმანათლებლო

სტრუქტურის ძირეულ ცვლილებას ნიშნავს სკოლის რეფორ-

მირების პროცესში როგორც ამას პრაქტიკა გვიჩვენებს ძირი-

თადი შეცდომა უკავშირდება სწორედ იმას რომ აქცენტი

გადატანილია თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ მხო-

ლოდ ერთი კომპონენტის ცვლილებაზე და აქედან გამომდინა-



 

 

 

რე შედეგიც არასახარბიელოა ეს ერთი კომპონენტი როგორც

წესი ფორმალიზებული სასწავლო პროგრამებია ეს კომპონენ-

ტი უაღრესად მნიშვნელოვანია მაგრამ სკოლის ფუნქციონი-

რების სხვა კომპონენტების პარალელური რეფორმის გარეშე

შეუძლებელია სასურველი შედეგი მივიღოთ მულტიკულტუ-

რული განათლების ხარისხის გაუმჯობესების თვალსაზრი-სით

სტატია მიზნად ისახავს სასკოლო სისტემის მნიშვნელოვანი

კომპონენტების ურთიერთკავშირის მათი ცვლილების აუცი-

ლებლობის განხილვას და ამ ცვლილების ზოგიერთი მიმარ-

თულების წარმოჩენას

სასკოლო სისტემაზე საუბარს დავიწყებთ მისი უმთავრესი

მიზნისა და იმავდროულად აგენტის მოსწავლის გან-

ხილვით და შევეხებით ისეთ არანაკლებ მნიშვნელოვან აგენ-

ტებსაც როგორიც არის მასწავლებელი და მშობელი

მოსწავლის მე კონცეფცია

ყოველი მოსწავლე კლასში ქცევებისა და თავისებურებების იმ

ნაკრებით მოდის რომელიც მას უნიკალურს ხდის და რომე-

ლიც გავლენას ახდენს მის აკადემიურ მიღწევებზე ქცევა

ჯგუფის ნორმების საფუძველზე ყალიბდება ჯგუფი აიარა-

ღებს ინდივიდს ქცევის იმ მოდელებით რომლებიც ადაპტა-

ციისთვის სჭირდება მიკუთვნებულობის გრძნობის გამო

მოსწავლეები საკუთარი თავის გარკვეულ ჯგუფთან იდენტი-

ფიცირებას ახდენენ კემპბელს მიაჩნია რომ ყველა ასაკის მოს-

წავლეს აქვს ჯგუფისადმი მიკუთვნებულობის ძლიერი სურვი-

ლი რადგან ჯგუფი მოტივაციის წყაროა

                                                 

გვ

გვ



 

 

შესაძლოა მოსწავლეები რასის სოციალური კლასის ან რელი-

გიის გამო კონკრეტულ ჯგუფთან ახდენდნენ საკუთარი თავის

იდენტიფიცირებას ეს კულტურის სოციალური კონსტრუქ-

ციის კატეგორიებია ისინი კულტურული იდენტობის გრძნო-

ბას უზრუნველყოფენ მასწავლებელს შეუძლია მოსწავლეთა

კულტურული იდენტობის შესახებ ინფორმაცია აკადემიური

წარმატების ხელშესაწყობად გამოიყენოს და ისეთი სასწავლო

გარემო შექმნას რომელიც აღიარებს მოსწავლეთა კულტუ-

რულ წვლილს

ინდივიდის შეხედულებათა ნაკრებს საკუთარი თავის შესახებ

მე კონცეფცია ანუ თვითიმიჯი ეწოდება სოციალიზაციის

აგენტები თანატოლთა ჯგუფები მედია მშობლები მასწავ-

ლებლები ზემოქმედებენ მოსწავლის დადებითი ან უარყო-

ფითი მე კონცფციის ჩამოყალიბებაზე დადებითი მე კონცეფ-

ცია ხელს უწყობს აკადემიურ წარმატებას ხოლო არასახარ-

ბიელო მე კონცეფცია სწავლის გზაზე ერთ ერთ ყველაზე

რთულ წინაღობად შეიძლება იქცეს ეს წინაღობა მასწავ-

ლებლისგან მოითხოვს მოსწავლის მრავალფეროვანი სოცია-

ლური და აკადემიური საჭიროებებისადმი ფრთხილ და ყურა-

დღებიან დამოკიდებულებას

მოსწავლეებს უვითარდებათ როგორც მე კონცეფცია ასევე

კულტურული იდენტობის გრძნობა კულტურული იდენ-

ტობის მიღება და ცვლილება მთელი ცხოვრების განმავლო-

ბაში ხდება პოლიტიკური ეკონომიკური საგანმანათლებლო

და სოციალური გამოცდილების შესაბამისად მე კონცეფცი-

ისა და კულტურული იდენტობის ცოდნა ქმნის იმის საფუძ-

ველს როგორ განსაზღვრავს მოსწავლე სხვების თვალით დანა-

                                                 

გვ

გვ

გვ



 

 

 

ხულ საკუთარ თავს სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი

რომ მასწავლებელმა მოსწავლეები განიხილოს კულტურულ

არსებებად აღიაროს მათი მრავალფეროვნება და კულტურუ-

ლი იდენტობა ამ გზით შეიქმნება ისეთი საკლასო გარემო

რომლის საფუძველი მოსწავლეთა განსხვავებულობისადმი

ტოლერანტობა და მიმღებლობაა

სკოლის გარემო

ცხადია მოსწავლისთვის რთულია სწავლაზე და სხვებთან ურ-

თიერთობაზე კულტურული იდენტობის გავლენის აღიარება

მასწავლებელმა უნდა იცოდეს რამდენად მნიშვნელოვან გავ-

ლენას ახდენს კულტურული იდენტობა მოსწავლის წარმატე-

ბაზე ამას გარდა მასწავლებელმა ისიც უნდა იცოდეს რომ

სწავლების მისეული მეთოდები მოსწავლეებთან ურთიერთო-

ბის სტილი და წარმოდგენები იდენტობის შესახებ ასევე ზე-

მოქმედებენ მოსწავლეთა აკადემიურ წარმატებასა და სოცია-

ლურ განვითარებაზე ტატუმის აზრით

იდენტობის კონცეფცია რთულია რადგან ის ყალიბდება სხვადასხვა

ფაქტორის ერთობლიობით ინდივიდუალური თავისებურებები

ოჯახის დინამიკა ისტორიული მეხსიერება და გამოცდილება სოცია-

ლური და პოლიტიკური კონტექსტები

მოსწავლეთა კულტურული იდენტობა იგება კუშნერის მაკ-

ლელანდისა და საფორდის მიერ განსაზღვრულ წყაროსთან

ურთიერთობის გამოცდილების საფუძველზე ეს წყაროებია

ეთნიკურობა ეროვნება სოციალური კლასი სქესი გენდერი

ჯანმრთელობა ასაკი გეოგრაფიული რეგიონი სქესობრივი

ორიენტაცია რელიგია სოციალური სტატუსი ენა უნა-

რი უუნარობა და რასა მოსწავლეთა კულტურულ იდენტობას

ეს გამოცდილება განსაზღვრავს და ამ იდენტობებს მოსწავლე

სწავლობს კულტურის ფარგლებში მოქმედი სოციალიზაციის

                                                 

გვ



 

 

აგენტების საშუალებით ამრიგად მასწავლებელმა უნდა იცო-

დეს რომ ეს კულტურული იდენტობები განსაზღვრავს მისი

მოსწავლეების პიროვნულ მახასიათებლებს

როგორია მულტიკულტურული მასწავლებელი

მასწავლებელს შეუძლია მოსწავლეთა დახმარება რომ მათ

კომფორტულად იგრძნონ თავი საკუთარი კულტურული

იდენტობით და სწავლაში მულტიკულტურული სწავლე-

ბის მიდგომის გამოყენებით რომელიც მოიცავს მრავალფე-

როვნებას საკლასო ოთახში მულტიკულტურული განათლე-

ბა უნდა დაეხმაროს მოსწავლეებს სწავლასა და საკუთარი ცვა-

ლებადი იდენტობის შესწავლაში მულტიკულტურული გა-

ნათლების პერსპექტივის მქონე მასწავლებელს შეუძლია მოს-

წავლეთა დახმარება კულტურის მიმართ მგრძნობიარე სწავ-

ლებით კულტურული ცოდნის არსებული გამოცდილების

გამოყენებით ეთნიკურად განსხვავებული მოსწავლეების საქ-

მიანობის სტილის ცოდნით რაც სწავლას უფრო რელევან-

ტურსა და ეფექტურს გახდის მათთვის

კულტურის მიმართ მგრძნობიარე სწავლება იმით იწყება რომ

მასწავლებელი პიროვნულ დონეზე ეცნობა მოსწავლეებს სწავ-

ლებას შეძლებისდაგვარად აგებს მოსწავლის ინტერესებზე

ცდილობს მათი ნიჭის ამოცნობას და ამ ნიჭს სწავლების ინ-

სტრუმენტად იყენებს ეს მიდგომა საკლასო ოთახს მოსწავ-

ლეზე ორიენტირებულ ადგილად აქცევს და ხელს უწყობს მის

აკადემიურ წარმატებას კულტურის თვალსაზრისით რელე-

ვანტურ სწავლებას სამი ძირითადი პრინციპი აქვს მოს-

წავლეებმა უნდა გამოსცადონ აკადემიური წარმატება

                                                 
გვ

გვ

გვ

გვ



 

 

 

მოსწავლეებმა უნდა განივითარონ და ან შეინარჩუნონ კულ-

ტურული კომპეტენცია და მოსწავლეებმა უნდა განივი-

თარონ კრიტიკული აზროვნება რომლის საშუალებით იბრძო-

ლებენ სოციალური უსამართლობის წინააღმდეგ ეს იმას

ნიშნავს რომ მასწავლებელმა ხელი უნდა შეუწყოს მოს-

წავლეთა წარმატებას ისეთი გარემოს შექმნით სადაც პატივს

სცემენ მათ კულტურას მრავალფეროვნებას და განსხვავე-

ბულობას ამას მასწავლებელი მაშინ შეძლებს თუ დროის

დიდ ნაწილს მოსწავლეთა აღზრდას მოახმარს და არა მათ

მართვას

რა უნდა იცოდეს მასწავლებელმა

 მოსწავლეებს ყოველდღიურად სჭირდებათ მიკუთვნე-

ბულობის დაფასებისა და აღიარების განცდა

 მოსწავლეთა კულტურა ფასეულია და მათი კულტუ-

რული იდენტობა უნდა განმტკიცდეს სწავლების გზით

 ფილოსოფია რომელიც მოითხოვს მაღალ მოლოდი-

ნებს ყველა მოსწავლისგან პირველი ნაბიჯია მოსწავლე-

თა წარმატების გზაზე

განსხვავებულები და მსგავსებები

ყველა მოსწავლეს ერთნაირად ვერ ვასწავლით მათი კულტუ-

რა და გამოცდილება გავლენას ახდენს იმაზე თუ როგორ სწავ-

ლობენ და ურთიერთობენ მასწავლებელთან და თანატოლებ-

თან მათ აქვთ განსხვავებული საჭიროებები უნარები და გა-

მოცდილება რაც მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული სა-

განმანათლებლო პროგრამების შექმნისას მოსწავლეები გან-

სხვავდებიან ფიზიკური და გონებრივი შესაძლებლობების

სქესის ეთნიკურობის რასის სოციოეკონომიკური სტატუსის

ენის რელიგიის კლასის გეოგრაფიის და ასაკის მიხედვით

                                                 
გვ



 

 

მოსწავლეები სხვადასხვაგვარად იქცევიან სკოლაში და უფ-

როსებთან კულტურული ფაქტორებისა და დომინანტ საზოგა-

დოებასთან ურთიერთობის გამოცდილების გათვალისწინე-

ბით მასწავლებლების კონკრეტული ქცევა მოსწავლეებთან

ურთიერთობისას ასევე განპირობებულია მათი საკუთარი

კულტურული გამოცდილებით

მულტიკულტურული განათლება არის ცნება რომელიც აღია-

რებს მრავალფეროვნების როლს მოსწავლისა და მისი ოჯახის

ცხოვრებაში და ხელს უწყობს თანასწორობას და სოციალურ

სამართლიანობას განათლების მიღებისას თანასწორობა უზ-

რუნველყოფს იმას რომ მოსწავლეებს აქვთ ერთნაირი წვდომა

საგანმანათლებლო რესურსებზე მიუხედავად იმისა თუ რო-

მელი ჯგუფის წევრები არიან ისინი სოციალური თანასწო-

რობა საშუალებას აძლევს მასწავლებელს, უფრო მეტი დახმა-

რება გაუწიოს კონკრეტული საჭიროების მქონე მოსწავლეებს

პედაგოგებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა კლასის მართვაზე

რათა მოსწავლეებს სწავლების სწავლის ხელსაყრელი პირობე-

ბი შეუქმნან ამ მიზნის მისაღწევად მათ განსხვავებულ მოსწავ-

ლეებთან ეფექტიანი მუშაობისთვის საჭირო ცოდნა უნარები

და განწყობები სჭირდებათ ქვემოთ ჩამოთვლილია მულტი-

კულტურული განათლების რამდენიმე ფუნდამენტური დებუ-

ლება

 კულტურულ მრავალფეროვნებას აქვს ძალა და ღირებუ-

ლია

 სკოლა უნდა იყოს ადამიანის უფლებების დაცვის მოდე-

ლი და პატივს სცემდეს კულტურულ განსხვავებულობას

 სოციალურ სამართლიანობასა და თანასწორობას დიდი

მნიშვნელობა უნდა ენიჭებოდეს სასწავლო გეგმის შემუ-

შავებასა და სწავლების პროცესში

 სკოლაში უნდა ხდებოდეს იმ დამოკიდებულებებისა და

ღირებულებების წინ წამოწევა რომლებიც აუცილებე-



 

 

 

ლია დემოკრატიულ საზოგადოებაში მონაწილეობის-

თვის

 მასწავლებელი მთავარი ფიგურაა რომელიც ზრუნავს

მოსწავლეებში იმ ცოდნის უნარებისა და დამოკიდებუ-

ლებების განვითარებაზე რომლებიც სჭირდებათ სრულ-

ფასოვან მოქალაქეებად ჩამოყალიბებისთვის

 პედაგოგებს რომლებიც მუშაობენ ოჯახებთან და თემებ-

თან შეუძლიათ ისეთი გარემოს შექმნა რომელიც ხელს

უწყობს მულტიკულტურალიზმს თანასწორობასა და

სოციალურ სამართლიანობას

მასწავლებლის ინტერკულტურული კომპეტენციები

თანამედროვე მასწავლებელს მოეთხოვება მულტიკულტუ-

რულ განათლებასთნ დაკავშირებული გარკვეული კომპეტენ-

ციები ცოდნა უნარები დამოკიდებულებები

მასწავლებლის მულტიკულტურული კომპეტენციების ძირი-

თადი ასპექტები ასე შეიძლება წარმოვადგინოთ

 ენისა და კულტურის როლის გაგება სწავლის პროცესში

მასწავლებელმა უნდა იცოდეს როგორ შეცვალოს სწავ-

ლება ისე რომ ენა იყოს გასაგები და სწავლება რელე-

ვანტური ადვილად გასაგები და საინტერესო

 შინაარსის მრავალი კუთხით განხილვა მათ შორის მოს-

წავლეთა პირადი ოჯახური გამოცდილებისა და კულ-

ტურული ნორმებისადმი ყურადღების დათმობა

 სხვადასხვა კულტურასა და თემის შესახებ ინფორმაციის

მიღება და მოსწავლეთა გამოცდილების კულტურისა და

თემის რესურსების ჩართვა სწავლის პროცესში

 ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია რომელიც

გულისხმობს პატივისცემისა და გულისხმიერების დე-

მონსტრირებას იმ კულტურული გამოცდილებისა და



 

 

განსხვავებული შეხედულებების მიმართ რაც მოსწავ-

ლეებს მოაქვთ სასწავლო გარემოში

 კულტურულად რელევანტური შინაარსის ინტეგრირება

და აგება მოსწავლის გამოცდილებაზე

 მოსწავლის დახმარება განსხვავებული სოციალური და

კულტურული ხედვის უნარის განვითარებაში რაც ხელს

შეუწყობს მათ მიერ ადგილობრივი თუ გლობალური სა-

კითხების გაგებასა და პრობლემების გადაჭრის ახლებუ-

რი მიდგომების შექმნას

 სწავლის თეორიის ადამიანის განვითარება კულტურუ-

ლი მრავალფეროვნება და ინდივიდუალური განსხვავე-

ბების ცოდნა და მათი გავლენა სწავლება სწავლაზე

 საკუთარი წინასწარი განწყობების ანალიზი წვდომა

ისეთ რესურსებზე რომლებიც გააღრმავებს მათ ცოდნას

კულტურული ეთნიკური გენდერული ასპექტების შე-

საბამისად სწავლის სტილის განსხვავებულობაზე რათა

შეძლოს სწავლება სწავლის უფრო რელევანტური მო-

ლოდინების შექმნა

 თანამშრომლობა მოსწავლეებთან და მათ ოჯახებთნ ერ-

თობლივი მოლოდინებისა და მუდმივი კომუნიკაციის

დასამკვიდრებლად რათა ხელი შეუწყოს მოსწავლის

განვთარებასა და მიღწევებს

ისეთ მოსწავლეებთან მუშაობისას რომლებიც არიან მასწავ-

ლებლისგან განსხვავებული ეთნიკური რასობრივი ენობრივი

თუ რელიგიური ჯგუფებიდან განსაკუთრებით მნიშვნელოვა-

ნია მრავალფეროვნებისა და განსხვავებულობის მიმართ წამა-

ხალისებელი დადებითი პოზიტიური დამოკიდებულებების

განვითარება მოსწავლეები ადვილად აღიარებენ და ენდობიან

იმ მასწავლებელს რომელიც პატივს სცემს მათ კულტურას



 

 

 

გასაკვირი არ არის რომ იმ მასწავლებელთა სწავლების ხარის-

ხი რომლებიც ფიქრობენ და აანალიზებენ საკუთარ პრაქტი-

კას დროთა განმავლობაში უმჯობესდება ახალგაზრდა დამ-

წყებმა მასწავლებლებმა სასურველია, გამოიმუშაონ საკუთარ

პრაქტიკაზე რეფლექსიის ჩვევა და ამ პროცესში დააკვირდნენ

ზემოჩამოთვლილ მულტიკულტურულ კომპეტენციებს სწავ-

ლების დაწყების პირველი დღეებიდანვე უნდა იფიქრონ მათი

როგორც მასწავლებლების ეფექტიანობაზე ნამდვილად ეხმა-

რებიან თუ არა მოსწავლეებს იმ საგნისა და უნარების სწავლა-

ში რომელსაც ასწავლიან ეფექტურ მასწავლებლებს შეუძ-

ლიათ, შეცვალონ სწავლების სტრატეგიები როდესაც მოსწავ-

ლეები ვერ სწავლობენ რადგან ისინი არ უშვებენ ე წ ჩამორჩე-

ნილი მოსწავლეების არსებობას ეყრდნობიან რა მოსწავლეთა

გამოცდილებასა და კულტურას ისინი კონკრეტულ საგანს

უფრო რელევანტურს ხდიან მათთვის თვითრეფლექსია კრი-

ტიკული უნარია სწავლებისა და სწავლის გასაუმჯობესებლად

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელთა მომზა-

დების პროგრამები სტუდენტისგან ითხოვს პორტფოლიოს

წარმოებას რომლის ერთ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია რეფ-

ლექსია ჩატარებული გაკვეთილების ვიდეოფირზე აღბეჭდვა

შესაძლებლობას მოგვცემს, კრიტიკულად შევაფასოთ საგნის

ცოდნა მოსწავლეებთან ინტერაქცია კლასის მართვის მეთო-

დები კრიტიკული თვითშეფასება შეიძლება გავრცელდეს

მულტიკულტურულ კომპეტენციებზეც შეიძლება გამოვიყე-

ნოთ კოლეგების გაკვეთილზე პერიოდული დასწრების გამოც-

დილება რათა მათ შეაფასონ ერთმანეთის მულტიკულტურული

კომპეტენციები ობიექტური შეფასება დადებითად იმოქმედებს

მასწავლებლის ქცევისა და დამოკიდებულებების შეცვლაზე

სწავლება სწავლის სახეცვლილება

მოსწავლეთა დემოგრაფია რასა ეთნიკური წარმომავლობა

სოციო ეკონომიკური სტატუსი აკადემიური უნარები ენა და



 

 

სოციალურ ემოციური მახასიათებლები მუდმივად და არსე-

ბითად იცვლება

იმ მოსწავლეებს რომელთა მშობლებიც დამატებით მუშაობენ

რათა ყოველთვიური ხარჯები დაფარონ უწევთ, დამოუკი-

დებლად იზრუნონ საკუთარ თავზე სკოლის შემდეგ მშო-

ბელთა ან სხვა ზრდასრულთა კონტროლს მოკლებული ბავ-

შვები ზოგჯერ ნაკლები პასუხისმგებლობით ეკიდებიან თავი-

ანთი განათლების საკითხს მასწავლებელმა ეს სოციალური

ფაქტორი აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს და მიმართოს

ეფექტურ ღონისძიებებს მოსწავლეთა პასუხისმგებლობის გაზ-

რდისა და მათი აკადემიური ჩამორჩენის დასაძლევად

მასწავლებლებმა უნდა ასწავლონ იმ მოსწავლეებსაც რომლებ-

მაც არ იციან ან სუსტად ფლობენ სახელმწიფო ენას პედაგო-

გებს სჭირდებათ საგანგებო მომზადება რათა შეძლონ ეფექ-

ტური კომუნიკაცია იმ მშობლებთან რომლებმაც ასევე არ

იციან სახელმწიფო ენა მაგალითად საქართველოს ერთ ერთი

რეგიონის სკოლაში ქვემო ქართლი რუსთავი საჯარო სკოლა

№ აღმოვაჩინეთ ასეთი პრაქტიკა მშობლებს უგზავნიან

ორგვერდიან შეტყობინებებს პირველ გვერდზე ტექსტი ქარ-

თულად წერია მეორეზე მათ მშობლიურ ენაზე

მასწავლებლებმა იციან რომ განსაკუთრებული პრობლემები

იქმნება მაშინ როდესაც საკითხი შეეხება ისეთ ფასეულობებს

როგორიცაა რწმენა და ეროვნული კულტურის გაგება ეს

თემები ისე უნდა იქნას მიწოდებული რომ ბავშვს არ გაუჩ-

ნდეს შინაგანი კონფლიქტი მასწავლებელმა უნდა გამოიჩინოს

ჰუმანურობა უნდა იყოს მზად აზრთა სხვადასხვაობისთვის

და პატივისცემით მოეკიდოს სასწავლო მასალას სადაც კულ-

ტურული და ისტორიული მოვლენები განსხვავებულადაა

წარმოჩენილი

როდესაც სკოლის კურიკულუმისა და სასკოლო განათლების

სწავლა სწავლების შინაარსი სრულ შესატყვისობაშია მულ-



 

 

 

ტიკულტურული განათლების პრინციპებთან და ამოცანებთან

მაშინ მოსწავლეთა მიერ განსხვავებული შეხედულებების შეთ-

ვისება გაზიარება ან მიღება ბუნებრივად ყოველგვარი ძალ-

დატანების გარეშე ხდება ამ შემთხვევაში განსხვავებული შე-

ხედულებებისა და წარმოდგენების მიმართ კრიტიკული და-

მოკიდებულების შენარჩუნება აღარ ხდება მიუღებელი და

სხვისთვის შეურაცხმყოფელი ფორმით სწორედ ეს არის მულ-

ტიკულტურული განათლების კეთილშობილური მიზანი

რომლის მიღწევა საკმაოდ რთულია მაგრამ აუცილებელი ამ

საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მიზნის მნიშვნელობა

სულ უფრო ცხადი ხდება რამდენადაც იზრდება ჩვენი უნარი

და შესაძლებლობა ვიფიქროთ უფრო ღრმად და ფართოდ

კულტურაზე მის ნიუანსებზე და მრავალფეროვნებაზე სკო-

ლასა და საზოგადოებაში

მულტიკულტურული განათლების პერსპექტივიდან საქარ-

თველოს ისტორიის სწავლება ეთნიკური ჯგუფების გამოც-

დილებისა და პერსპექტივის გაუთვალისწინებლად საქარ-

თველოს ისტორიის დამახინჯებულად სწავლებას ნიშნავს სა-

ქართველოში მცხოვრები ეთნოსების ისტორია ლიტერატურა

და კულტურა მჭიდროდ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული

ამ ასპექტების გათვალისწინებით მოსწავლეებს უნდა ჩამოუყა-

ლიბდეთ სამოქალაქო თანასწორობისა და ტოლერანტობის

გრძნობა რომელიც აუცილებელია სახელმწიფოს წინაშე სამო-

ქალაქო პასუხისმგებლობების ასაღებად

საზოგადოებრივი ჩართულობა

საზოგადოებრივი ჩართულობა მნიშვნელოვანი კონცეფციაა

თანამედროვე მულტიკულტურულ განათლებაში და ნიშნავს

მასწავლებლის ნებისმიერ აქტივობას რომელიც მას საზოგა-

დოებაში წარმოაჩენს



 

 

კვლევები ადასტურებს რომ საგრძნობლად მომრავლდა აქ-

ტიური მასწავლებლების რაოდენობა რომლებიც ჩანან რო-

გორც სკოლაში ასევე ადგილობრივ საზოგადოებაში ასეთი

მასწავლებლები ბევრად ინფორმირებულნი არიან თავიანთი

მოსწავლეების ყოველდღიური ცხოვრების შესახებ და ამ

ინფორმაციას იყენებენ ეფექტური სწავლების და მშობლებთან

ურთიერთობისას მასწავლებლები ამყარებენ ურთიერთობებს

საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან სააგენტოებთან და ცდი-

ლობენ სასკოლო სწავლების პროცესში მათი აქტიური ჩარ-

თვის გზების მონახვას

მშობელთა ჩართულობა

თანამედროვე მშობლები თამამად გამოთქვამენ საკუთარ და-

მოკიდებულებას და მოთხოვნებს სკოლების მიმართ მათი უმ-

რავლესობა მიუთითებს განათლების არსებული სისტემის რა-

დიკალური რეფორმის საჭიროებაზე

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ  დაფინან-

სებული კვლევითი პროექტის ინტერკულტურული განათლე-
ბა პრობლემები მათი ანალიზი და განვითარების პერსპექ-

ტივები საქართველოში ფარგლებში გამოკითხულ მშობელთა

დაახლოებით ზე მეტი თვლის რომ სკოლაში მოსწავ-

ლეებს მხოლოდ შესაძლებლობების მცირე ნაწილის გამოვლე-

ნის საშუალება ეძლევათ

მშობლები ძირითად პრობლემად ასახელებენ სკოლებისთვის

ფინანსური მხარდაჭერის ნაკლებობას კლასებში მოსწავლეთა

                                                 

გვ

კვლევა ჩატარდა თბილისში სამცხე ჯავახეთში ქვემო ქართლსა და გუ-

იაში წელს მოსწავლეთა ინტერკულტურული კომპეტენციების დადგე-

ნის მიზნით

http://www.emeraldinsight.com/author/Tabatadze%2C+Shalva
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გადაჭარბებულ რაოდენობას და არასახარბიელო დისციპლი-

ნას მშობელთა ნაწილი ხაზს უსვამს სკოლებში კრიმინალური

შემთხვევებისადმი შეურიგებლობის საჭიროებას და ასევე მოს-

წავლეებთან ნარკოტიკისა და ალკოჰოლის მავნებლობის შესა-

ხებ ყურადღების გამახვილებას მშობელთა გარკვეული ნაწი-

ლი ითხოვს აქცენტი გაკეთდეს ეთნიკურ საკითხზე და ტოლე-

რანტული გარემოს ჩამოყალიბებაზე. სამწუხაროდ ასეთი მო-

თხოვნის მქონე მშობელთა რაოდენობა მეტისმეტად მცირეა

მშობლები რეაგირებენ ისეთ საკითხებზეც როგორიცაა მიღწე-

ვები ტესტებსა და კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში ნაწილი

მიიჩნევს რომ ტესტებზე არ უნდა კეთდებოდეს აქცენტი და

არ უნდა იხარჯებოდეს ამდენი დრო სხვები საპირისპირო

თვალსაზრისს გვთავაზობენ და ტესტირებათა არასაკმარის რა-

ოდენობაზე ამახვილებენ ყურადღებას მშობელთა აზრი იყო-

ფა დავალებებსა თუ საკლასო აქტივობებში კომპიუტერის გა-

მოყენებაზეც

მშობლების ნაწილი მიესალმება სტანდარტიზებულ სწავლებას

და მათთვის მისაღებია სკოლის მიერ შეთავაზებული სახელ-

მძღვანელო სხვები თვლიან რომ მოსწავლეებისთვის მხო-

ლოდ ერთი პოზიციის გამომხატველი ნარატივის შეთავაზება

არასწორია და საჭიროა ალტერნატიული წყაროების მიწოდება

ნებისმიერ შემთხვევაში მასწავლებელს სჭირდება იმის დემონ-

სტრირება რომ გულწრფელად ესმის მოსწავლეთა განსხვავე-

ბული შეხედულებები და დამოკიდებულებები

სამწუხაროდ მშობელთა მხოლოდ მცირე ნაწილი თუ ეთან-

ხმება აზრს რომ თავად აქვთ დიდი გავლენა იმ შედეგებზე

რასაც მათი შვილები აღწევენ სკოლაში კითხვაზე რა მიგაჩ-

ნიათ სკოლისა და შესაბამისად სწავლების გაუმჯობესების

გზად უმრავლესობა ასახელებს მხოლოდ კვალიფიციური მას-

წავლებლების რაოდენობის ზრდას და არა საკუთარ პიროვ-

ნულ განვითარებაზე ზრუნვას და გარკვეული პედაგოგიური

ცოდნის შეძენას



 

 

შეცდომებზე სწავლა თვითცნობიერება და

თვითაღიარება

მთავარი მახასიათებელი რაც კარგ მასწავლებელს იგივე შეიძ-

ლება ითქვას მშობელზეც უნდა ჰქონდეს საკუთარი თავის

შეცნობის უნარია ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ რასაც განათ-

ლების პროგრამის ფარგლებში ვსწავლობთ არ არის არც გა-

ნათლების ისტორია არც მოსწავლეთა და მასწავლებელთა კა-

ნონიერი უფლებები არც ის თუ როგორ დავგეგმოთ და ჩავა-

ტაროთ გაკვეთილი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკუთარი თა-

ვის შეცნობა საკუთარი პიროვნული ძლიერი და სუსტი მხა-

რეების ცოდნა ადამიანების ბავშვებისა და ზრდასრულების

გაგებისა და თანაზიარობის უნარია

მასწავლებლის თვითცნობიერება და თვითაღიარება ძალზე

მნიშვნელოვანი ფაქტორია რომელიც შემდგომში მოსწავლე-

ებს საკუთარი თავის უკეთ შეცნობაში ეხმარება თვითკრიტი-

კული ანალიზის უნარი მოსწავლეთა უკეთ შეცნობის საწინ-

დარია პედაგოგიური პრაქტიკის განმავლობაში მუდმივად

ვართ მოწმენი მოვლენისა როდესაც საკლასო ოთახი იქცევა

იდეათა ბრძოლის ურთიერთსაპირისპირო აზრთა გამოხატ-

ვის სამყაროს შესახებ დისკუსიების ადგილად მოსწავლეთა

ასევე მშობელთა ან თვით მასწავლებელთა შორის რომლებ-

საც ჩამოყალიბებული დამოკიდებულებები აქვთ თავიანთი

რელიგიის კულტურის რასისა ან სოციალური კუთვნილების

საფუძველზე მასწავლებელს უნდა ესმოდეს და პატივს სცემ-

დეს არა მარტო საკუთარ ღირებულებებსა და რწმენას არამედ

ითვალისწინებდეს იმ ფაქტორთა ზეგავლენებსაც რომელსაც

მუდმივად განიცდიან მოსწავლეები და მათი მშობლები

ცხადია კულტურულად მგრძნობიარე საუკეთესო მასწავლებ-

ლებიც უშვებენ შეცდომებს მაგრამ მათ სხვებისგან განასხვა-

ვებით აქვთ შეცდომებზე სწავლის დიდი სურვილი და მონ-

დომება როგორც კი მასწავლებელი შეძლებს გაუმკლავდეს



 

 

 

თავდაცვით ინსტინქტს დაშვებული შეცდომის გამო შეიძ-

ლება ჩავთვალოთ რომ ის სწორ გზაზე დგას კარგი მასწავ-

ლებლობის გზაზე რომელსაც შეუძლია ასწავლოს ყველა ბავშვს

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას რომ თანამედროვე მულტი-

კულტურული განათლება სასკოლო სისტემის მთლიან ჰო-

ლისტურ ტრანსფორმაციას მოითხოვს ამ პროცესში სისტემის

ყველა აგენტი ცვლადი მონაწილეობს თვით ეს აგენტები სწავ-

ლებისა და სწავლის გარკვეულ კონტექსტებს ქმნიან წარმატე-

ბული მულტიკულტურული განათლებისთვის მნიშვნელოვა-

ნია ამ კონტექსტების მოსწავლე მშობელი მასწავლებელი

სკოლა საზოგადოება გათვალისწინება და სწავლება სწავ-

ლის პროცესის აგება უახლოესიდან შორეული კონტექსტის

მიმართულებით სისტემათა შორის და სისტემებს შიგნით ორ-

მხრივი გავლენების ასახვით



 

 

ბიბლიოგრაფია



 

                                                                                                                                                                           

 

 
 
 

II 
 

LANGUES RÉGIONALES, 

MINORITAIRES OU 

DÉTERRITORIALISÉES  
 

რეგიონული და უმცირესობათა 

ენები ან ენები საკუთარ 

ტერიტორიებს მიღმა
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ძირითადი სოციოლინგვისტური

პროცესები ამჟამინდელ აფხაზეთში

თეიმურაზ გვანცელაძე 
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

გვანცა გვანცელაძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საქართველო 

























































































1. 

Сухум Гал



Ткуарчал Илор Кутол

Отап Окум Пакуаш

Шашалат Хуап

Арсаул Багмаран

Мархяул Пшап

Цабал Гумрыш

Чхуартал Таглан

2. 

Ткуарчал

Кутол Отап Пакуаш

Шашалат Хуап

Мархяул Цабал

Гумрыш Чхуартал

Таглан Очамчыра

Аалдзга Баслата

Гуп Бчара

3.



4. 

5.



СМИ

















Абхазия

СМИ







 

                                                                                                                                                                           

ძირითადი სოციოლინგვისტური

პროცესები ამჟამინდელ აფხაზეთში

თეიმურაზ გვანცელაძე 
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

გვანცა გვანცელაძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საქართველო 



 

 

თეზისები: რუსეთის მიერ აფხაზეთში 1992-1993 წლების ომის გაჩაღებისა და 

მხარის ოკუპაცია-ანექსიის შემდგომ ამ მხარეში ინტენსიურად მიმდინარეობს 

სხვადასხვაგვარი სოციოლინგვისტური პროცესები. 

ქართულ ენას გაუუქმდა რეგიონის სახელმწიფო ენის სტატუსი, აფხაზურმა 

ენამ შეინარჩუნა ეს სტატუსი, ხოლო რუსული ენა გამოცხადდა რეგიონის 

ოფიციალურ ენად. მიუხედავად რუსულთან შედარებით უფრო მაღალი 

სტატუსისა, აფხაზური ენა ვერ უწევს კონკურენციას რუსულს, რომელიც 

გაბატონებულია პრაქტიკულად ყველა სფეროში. 

დაისვა საკითხი ჯერ კიდევ შემორჩენილი ქართულენოვანი სკოლების 

აფხაზურენოვან სკოლებად გარდაქმნის შესახებ, თუმცა ამ გეგმის 

შესრულება შეუძლებელია 2 მიზეზის გამო: ა) საკმარისი არ არის კვალი-

ფიციურ პედაგოგთა რაოდენობა და ბ) ე.წ. აფხაზურ სკოლებშიმე-5 კლასის 

ზემოთ ყველა დისციპლინა, გარდა აფხაზური ენისა და ლიტერატურისა, 

ისწავლება არა აფხაზურ, არამედ რუსულ ენაზე. Eეს იმას ნიშნავს, რომ რეა-

ლურად, ე.წ. აფხაზური სკოლა რუსიფიკაციის მძლავრი იარაღია და მისი 

დანერგვა ქართულ სოფლებში ქართველთა გარუსების პროცესის დაჩქარებას 

ნიშნავს.  

რეჟიმმა გააუქმა ქართული წარმოშობის ტოპონიმები 6 რაიონიდან ხუთში. იმავე 

რაიონებში აღადგინეს არა ისტორიული გეოგრაფიული სახელები, არამედ 

XIX საუკუნის მეორე ნახევრიდან რუსეთის იმპერიის ხელისუფლების მიერ 

დაკანონებული რუსული გეოგრაფიული სახელები, რომლებიც თავის დროზე 

შეიქმნა რუსეთის საიმპერატორო დინასტიის წევრთა, რუს გენერალთა და 

დიდ მოხელეთა პატივსაცემად. 

გალის რაიონის ტერიტორიაზე, სადაც მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა 

მუდამ ქართული იყო, სავალდებულო გახდა ქართული ტოპონიმების წერა 

ნებისმიერ ენაზე აფხაზური ენის ორთოეპიის ნორმათა შესაბამისად. 

გალის რაიონის ქართულ მოსახლეობას უნერგავენ აზრს, თითქოს მათი 

წინაპრები აფხაზები იყვნენ და ქართველმა მღვდლებმა ნათლობის დროს 

შეუცვალეს გვარები, რაც არ დასტურდება არც ერთ წერილობით წყაროში. 

საკვანძო სიტყვები: ენობრივი სიტუაცია აფხაზეთში, ენობრივი პოლიტიკა 

აფხაზეთში, ენის კანონი აფხაზეთში, განათლების ენა აფხაზეთში, სკოლები 

აფხაზეთში, ტოპონიმების მასიური ცვლილება აფხაზეთში, მასმედია 

აფხაზეთში 

ერთი სახელმწიფოს მიერ სხვა სახელმწიფოს მთლიანად, ან 

ნაწილობრივ ოკუპაციასა და ანექსიას, ჩვეულებრივ, მოსდევს 



 

 

 

მითვისებული ტერიტორიის, ამ მიწაწყლის მოსახლეობის, 

ადგილობრივი ენების, კულტურის, რელიგიის მიმართ დაგეგ-

მილ ღონისძიებათა განხორციელება, რამაც საბოლოოდ უნდა 

გამოიწვიოს ოკუპირებული მხარის სამართლებრივი, ეთნი-

კურ-დემოგრაფიული, ენობრივი, კულტურული და რელიგი-

ური ვითარების იმგვარი ცვლა, რომ წარმოიქმნას ოკუპანტი-

სათვის ხელსაყრელი გარემო. 

ამ ზოგადი კანონზომიერების გამოვლენის ცხადი მაგალითია 

1993 წლის სექტემბრიდან დღემდე მიმდინარე პროცესები, რაც 

ხდება რუსეთის ფედერაციის დაუფარავი სამხედრო აგრესიის 

შედეგად ოკუპირებული და ანექსირებული, საქართველოს 

იურისდიქციაში შემავალი აფხაზეთის ავტონომიური რეს-

პუბლიკის ტერიტორიაზე. ამ პროცესებში განსაკუთრებული 

ფუნქცია აქვს დაკისრებული სოციოლინგვისტურ ასპექტებს, 

კერძოდ, ენობრივ პოლიტიკას, რომლის ნაწილსაც ქვემოთ მი-

მოვიხილავთ. 

იმის გამო, რომ ეთნიკური იდენტობა ადამიანის ფუნდამენ-

ტური მახასიათებელია, ხოლო მისი უმთავრესი კომპონენტი 

დედაენაა, საოკუპაციო რეჟიმს სწორედ ენობრივ იდენტობაზე 

შეტევა დაუსახეს ძირითად მიზნად და ისიც ახორციელებს ან-

ტიეროვნულ ენობრივ პოლიტიკას, რაც რამდენიმე ძირითადი 

მიმართულებით იერიშს გულისხმობს. მივყვეთ თანმიმდევ-

რულად: 

ენების სტატუსი 

1926 წლიდან მოყოლებული აფხაზეთის ომამდე, მხარის კონ-

სტიტუციაში უცვლელად იყო ჩაწერილი, რომ ამ მიწაწყალზე 

სახელმწიფო ენებია აფხაზური, ქართული და რუსული, 

თუმცა პრაქტიკულად ეს ფუნქცია აფხაზურ ენას არასოდეს 

შეუსრულებია თვით აფხაზურ სოფლებშიც კი, ქართული ენა 

გამოიყენებოდა მხოლოდ ზოგ სფეროში, ხოლო რუსული ენა 

იყო ერთადერთი პრესტიჟული სახელმწიფო ენა, რომელიც 

იხმარებოდა ოფიციალურ საქმისწარმოებაში, განათლების ყვე-



 

 

ლა დონეზე, კულტურასა და მეცნიერებაში, მასმედიაში, რე-

ლიგიურ ღვთისმსახურებაში. 

აფხაზეთის ომის დასრულებისთანავე, ადრინდელი სახელ-

მწიფო ენებიდან აიკრძალა მხოლოდ ქართული ენის გამოყე-

ნება საქმისწარმოებაში, მასმედიაში, კულტურაში, უმაღლეს 

განათლებაში, მეცნიერებაში, ღვთისმსახურებაში. მეტიც, გა-

ლის რაიონის გარდა, ამ ენაზე დალაპარაკებაც კი დიდ ხანს 

სახიფათო იყო სიცოცხლისათვის.  

1994 წლის 26 ნოემბერს მიღებულ იქნა «რესპუბლიკა აფხა-

ზეთის კონსტიტუცია», რომლის არცერთ მუხლში, მათ შორის 

არც ენისადმი მიძღვნილ მე-6 მუხლში ქართული ენა სრუ-

ლებით აღარ იხსენიება: «აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელ-

მწიფო ენაა აფხაზური. რუსული ენა აფხაზურთან ერთად 

აღიარებულია სახელმწიფო და სხვა დაწესებულებათა ენად. 

სახელმწიფო გარანტიას უქმნის აფხაზეთში მცხოვრებ ყველა 

ეთნიკურ ჯგუფს, თავისუფლად გამოიყენონ დედაენა1
.» 

ციტირებული ტექსტიდან ცხადად ჩანს, რომ აფხაზური ენის 

ოფიციალური სტატუსი ფიქციაა, ვინაიდან რუსულ ენას მისი 

ტოლი იურიდიული უფლებები აქვს არა რომელიმე პერი-

ფერიულ სფეროებში, არამედ სახელმწიფო დაწესებუ-

ლებებში. «კონსტიტუციის» დამტკიცებიდან გასული რამ-

დენიმე წლის განმავლობაში აფხაზური ენისათვის გან-

საზღვრული მაღალი სტატუსი მე-6 მუხლის წინააღმდე-

გობრივი ხასიათისა და სხვა ფაქტორების გამო რეალურად 

არაფერს იძლეოდა: აფხაზური ენა კვლავ რჩებოდა მონო-

ეთნიკურ გარემოში არასრულად ფუნქციონირებად ენად, 

ვინაიდან მას ვერ ფლობდა არა მარტო ეთნიკური აფხაზების 

უმრავლესობა (ქალაქის მცხოვრებთა დიდი ნაწილი, აგრეთვე 

სოფლელი ბავშვებისა და ახალგაზრდების უდიდესი ნაწილი), 

არამედ სხვა ეროვნების ადამიანთა აბსოლუტური უმრავ-

                                                 
Конституция Республики Абхазия 

ნახვა აპრილი



 

 

 

ლესობა. სამაგიეროდ, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან 

სფეროში კვლავ გაბატონებული იყო რუსული ენა. 

ამ პრობლემის დაძლევისა და ენათა უფლებების მოწესრი-

გების მიზნით 2007 წლის 14 ნოემბერს დე ფაქტო პარლამენტმა 

მიიღო და 29 ნოემბერს დე ფაქტო პრეზიდენტ სერგეი ბაგაფ-

შის ხელმოწერით დამტკიცდა «კანონი აფხაზეთის რესპუბლი-

კის სახელმწიფო ენის შესახებ.» 

საყურადღებოა, რომ «კანონის» მთელ ტექსტში ტერმინოლო-

გიური შესიტყვება «სახელმწიფო ენა» გულისხმობს მხოლოდ 

აფხაზურ ენას და არ გულისხმობს რუსულ ენასაც კი. «კანო-

ნის» მე-2 მუხლი იწყება «კონსტიტუციის» მე-6 მუხლის ზუსტი 

გამეორებით, რასაც მოსდევს შემდეგი ტექსტი: 

...აფხაზეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები ვალდებულნი არიან, 

იცოდნენ აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო ენა.  

სახელმწიფო უზრუნველყოფს აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო 

ენის შესწავლას, განვითარებასა და ფუნქციონირებას. 

აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო ორგანოების, მათი სტრუქ-

ტურული ქვედანაყოფების ხელმძღვანელები, აფხაზეთის რესპუბლი-

კის სახალხო კრების - პარლამენტის - დეპუტატები, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოთა ხელმძღვანელები ვალდებულნი არიან, 

იცოდნენ და იყენებდნენ აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო ენას1. 

ციტირებული მუხლის ბოლო აბზაცი ძალაში უნდა შესულიყო 

2015 წლის დადგომისთანავე, ხოლო «კანონის» ტექსტის თავ-

დაპირველი ვარიანტის მე-6 მუხლში ისიც იყო მითითებული, 

რომ «კანონის» გამოქვეყნებიდან 6 თვის გასვლის შემდგომ 

მასმედიის ყველა საშუალება უნდა გადასულიყო სახელმწიფო 

ენაზე, ხოლო ტელევიზიას ამ ენაზე უნდა გადაეცა გადაცემათა 

არანაკლებ ნახევრისა.   

                                                 
Абхазская виртуальная библиотека Закон Республики Абхазия о государственном 

языке Республики Абхазия  
ნახვა აპრილი



 

 

«კანონის» გამოსვლიდან გასული დროის განმავლობაში ზე-

მოთ ციტირებული მუხლის მოთხოვნები ნაწილობრივ შეს-

რულდა: 

 შეიქმნა აფხაზური ენის განვითარების სახელმწიფო პრო-

გრამა; 

 დაარსდა აფხაზური ენის განვითარების სახელმწიფო 

ფონდი; 

 ყველა რაიონში შეიქმნა აფხაზური ენის კურსები; 

 კონსულტაციას უწევდნენ და სასწავლო საშუალებებს 

აწვდიდნენ საზღვარგარეთ (თურქეთის ქალაქებში: ანკა-

რაში, იზმითში, დუზჯესა და ადაფაზარში) მოქმედ ენის 

კურსების მასწავლებლებს. 

სწავლების ენა 

როგორც ცნობილია, მოსახლეობაში ენის ცოდნის მდგო-

მარეობა დიდად არის დამოკიდებული სწავლების ენის სა-

კითხზე. ამიტომ  საყურადღებოა «ენის კანონის» მე-7 მუხლი - 

«აღზრდისა და სწავლების ენა» -, სადაც წერია: 

აფხაზეთის რესპუბლიკის მოქალაქეებს გარანტირებული აქვთ აფ-

ხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო ენასა და რუსულ ენაზე აღზრდა 

და სწავლება... 

სახელმწიფო ენა შეისწავლება აფხაზეთის რესპუბლიკის ყველა საგან-

მანათლებლო დაწესებულებაში, მიუხედავად მათი საკუთრების 

ფორმისა და საგანმანათლებლო დაწესებულების უწყებრივი და-

ქვემდებარებისა...1. 

როგორც ვხედავთ, «ენის კანონის» ამ მუხლშიც თანაბარ დო-

ნეზეა დაყენებული აფხაზური და რუსული ენები და სრუ-

ლებით არაფერია ნათქვამი იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად 

როგორ უნდა დაიძლიოს აფხაზთა შორის დედაენის ცოდნის 

უდაბლესი დონის განმაპირობებელი ძირითადი მიზეზები.  

                                                 



 

 

 

როგორც ცნობილია, არა მარტო აფხაზეთში, არამედ რუსეთის 

მიერ ოკუპირებულ შიდა ქართლშიც (ცხინვალის მხარეში) და 

რუსეთის ფედერაციაში შემავალ უკლებლივ ყველა რეს-

პუბლიკაშიც მოქმედებს ე.წ. ეროვნული სკოლები, რომლებიც 

გადმონაშთია მე-19 საუკუნეში რუსეთის იმპერიაში მოქმედი 

სამრევლო სკოლებისა, რომლებშიც მოსწავლეებს დედაენაზე 

ასწავლიდნენ სწავლების პირველ წელს, პარალელურად კი 

ინტენსიურად ისწავლებოდა რუსული ენაც, ხოლო მეორე 

წლიდან ყველა საგანს ასწავლიდნენ რუსულ ენაზე. ამ საგან-

მანათლებლო სისტემის მიზანი მოსწავლეთა ენობრივ-

ეროვნული იდენტობის  შერყევა და გარუსების პროცესის 

დაჩქარება იყო, მოსწავლეთა დედაენას კი მხოლოდ დამხმარე 

როლი ეკისრებოდა. საბჭოთა პერიოდში ამ ტიპის სკოლები არ 

შეცვლილა და ისინი მოქმედებდა საბჭოთა კავშირის რესპუბ-

ლიკათა და ავტონომიურ წარმონაქმნთა უმრავლესობაში .  

დაისმის კითხვა: რატომ არ დაისახეს მიზნად აფხაზმა «კანონ-

მდებლებმა» ეგრეთ წოდებული აფხაზური, რეალურად კი 

რუსული სკოლის ჭეშმარიტად ეროვნულ სკოლად გარდაქ-

მნის ამოცანა?  

პასუხი მარტივია: აფხაზ «კანონმდებლებს» ამის ნებას მოს-

კოვი არასოდეს მისცემს, ვინაიდან ე.წ. აფხაზური სკოლის 

ნამდვილად ეროვნულ სკოლად გარდაქმნის პრეცედენტი 

ეპიდემიასავით სწრაფად გამოიწვევს ანალოგიური რეფორმის 

მოთხოვნებს რუსეთის ფედერაციის სუბიექტებში, განსა-

კუთრებით კი ისედაც ამღვრეულ ჩრდილოეთ კავკასიასა და 

ვოლგისპირეთში, რაც დაანგრევს ჯერ კიდევ ცარიზმის მიერ 

მე-19 საუკუნეში შემუშავებულ რუსიფიკატორულ საგანმა-

ნათლებლო სისტემას, რომელსაც რატომღაც «ეროვნული სკო-

ლა» ეწოდება. 

2013 წლის 3 სექტემბრის ინფორმაციით, აფხაზეთში სულ მოქ-

მედებდა 165 საშუალო სკოლა, რომელთაგან 60 «აფხაზური» 



 

 

იყო, 16 - შერეული «აფხაზურ»-რუსული, 47 - რუსული, 31 - 

სომხური და 11 - ქართული1.  

რაკი რეალურად «აფხაზურ» სკოლებში მეხუთე კლასიდან 

ყველა დისციპლინის სწავლების ენა რუსულია (გამონაკლისია 

მხოლოდ დისციპლინები: «აფხაზური ენა» და «აფხაზური 

ლიტერატურა»), მოყვანილი სტატისტიკა არ ასახავს სინამ-

დვილეს და მხარის საოკუპაციო რეჟიმი ან თავს იტყუებს, ანდა 

შეცდომაში შეჰყავს მთელი მსოფლიო: რეალურად «აფხაზური», 

«აფხაზურ»-რუსული და რუსული სკოლები რუსულენოვანი 

სკოლებია და მათი რაოდენობის ჯამი მხარის სკოლათა საერთო 

რიცხოვნობაში შეადგენს 123 ერთეულს, ანუ არსებული სკოლების 

74,5%-ს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხარის მოსწავლეთა 2/3-ზე 

მეტი, მათ შორის უკლებლივ ყველა აფხაზი ბავშვი, ყოველდღე 

განიცდის რუსული ენის წამლეკავ ზეგავლენას:  

• ფიქრობს, წერს და მეტყველებს თითქმის მხოლოდ რუ-

სულ ენაზე; 

• ზუსტ, საბუნებისმეტყველო და სოციალურ მეცნიერე-

ბებში სწავლობს მხოლოდ რუსულ ტერმინოლოგიას;   

• აღიქვამს სამყაროს რუსული ენის პრიზმიდან; 

• აფხაზურენოვანი სახელმძღვანელოების დაბალი დონე 

უჩენს აგდებულ-ნიჰილისტურ დამოკიდებულებას აფხა-

ზური ენის, მხატვრული ლიტერატურისა და კულტურის 

დაბალი დონის მიმართ; 

• ეჩვევა იმ აზრს, რომ მისი ეროვნების ენა და კულტურა 

უუფლებო და უპერსპექტივოა, ხოლო რუსული ენა და 

კულტურა უმაღლესი კატეგორიის, სრულყოფილი, პრეს-

ტიჟული და პირადი კარიერის ასაწყობად ყველაზე 

გამოსადეგი ენაა. 

                                                 
Наша Абхазия В Абхазии насчитываются школ

 ნახვა თებერვალი



 

 

 

ყოველივე ეს კარგად ჩანს ინტერნეტით გავრცელებულ თვით 

იმ მასალებშიც კი, რომლებშიც საუბარია აფხაზური ენის შეს-

წავლისა და სწავლების პრობლემებზე. მაგალითად, აფსნი-

პრესის მიერ 2012 წლის 5 აპრილს გავრცელებულ მრავლის-

მეტყველი სათაურის მქონე მასალაში «აფხაზი ბავშვები აფხაზურ 

სკოლებში» (Абхазские дети - в абхазские школы) მოთხრობილია 

იმ დღეს გაგრის რაიონის სოფელ ბზიფის ად-მინისტრაციაში 

გამართული შეხვედრის შესახებ, რომელშიც მონაწილეობა 

მიუღიათ დე ფაქტო მაღალი თანამდებობის პი-რებს, პედაგოგებსა 

და მოსახლეობას. განუხილავთ სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში 

აფხაზური ენის გამოყენებისა და სწავლების საკითხი. არსებული 

პრობლემებიდან დასახელებულა შემდეგი: 

• უარესდება აფხაზური ენის სწავლების მდგომარეობა სკო-

ლებსა და საბავშვო ბაღებში; 

• რუსულ სკოლებში უფრო მეტი აფხაზი ბავშვი სწავლობს, 

ვიდრე «აფხაზურ» სკოლებში; 

• აფხაზებს ერცხვინებათ აფხაზურ ენაზე ლაპარაკი; 

• მართალია, აფხაზეთის სახელმწიფო ტელევიზიის გადა-

ცემათა უმრავლესობა აფხაზურ ენაზეა, მაგრამ ტექნიკური 

პრობლემების გამო ამ ტელევიზიის სიგნალს ყველგან ვერ 

იღებენ; 

• რუსული სკოლების მოსწავლეთა უმრავლესობა ეროვნე-

ბით აფხაზია. მაგალითად, გაგრის №2 რუსულ სკოლაში 

აფხაზია მოსწავლეთა 38%, რუსი - 23%, ხოლო სხვები (ძი-

რითადად სომხები - გ.გ., თ.გ.) - 39%; 

• უინტერესოა აფხაზურენოვანი სასწავლო ლიტერატურა 

და თვალსაჩინოების მასალები და დაბალია დედაენის 

სწავლების დონე; 

• საკმარისი არ არის აფხაზური ენის პედაგოგთა კადრები; 

• საბავშვო ბაღებში შეყვანილი პატარების უმრავლესობამ 



 

 

არ იცის აფხაზური ენა, რის გამოც მათთან თანატოლები 

რუსულ ენაზე ურთიერთობენ (ე.ი. აფხაზურის მცოდნე 

პატარების ნაწილი საკომუნიკაციო დონეზე მაინც ფლობს 

რუსულ ენას - გ.გ., თ.გ.);  

• შეკრების მონაწილეთა უმრავლესობამ არც კი იცოდა 

აფხაზური ენის განვითარების ფონდის მიერ გამოცემული 

და დამზადებული სასწავლო მასალების არსებობა;      

• «ხელისუფლება» ნაკლებ ყურადღებას უთმობს აფხაზური 

ენის სწავლების გაუმჯობესებას; 

• უნდა შემუშავდეს აფხაზური ენის გადარჩენის ახალი 

სტრატეგია1. 

ამ ინფორმაციიდან სრულიად უეჭველად ჩანს, რომ არც თა-

ნამდებობის პირებს, არც პედაგოგებსა და არც მშობლებს არ 

შეუძლიათ დაინახონ, ანდა, რაც უარესია, ვერ ამხელენ, რომ 

მთავარია აფხაზი ბავშვების გამარუსებელი საგანმანათ-

ლებლო სისტემისაგან მოწყვეტა, ე.წ. აფხაზურ საბავშვო ბა-

ღებში, სკოლებსა და უნივერსიტეტის «აფხაზურ» სექტორებზე 

დედაენაზე სწავლების უზრუნველყოფა პრინციპით «აფხაზუ-

რი ენა ბაღიდან დიპლომის მიღებამდე.» 

აფხაზური ენის სწავლების უკიდურესად დაბალი დონისა და 

უკიდურესად დიდი პრობლემურობის ფონზე უბრალოდ გაუ-

გებარია საოკუპაციო რეჟიმის განცხადებები გალის რაიონში 

ჯერ კიდევ მოქმედი 11-ოდე ქართულ სკოლაში სწავლების ე.წ. 

აფხაზურ მოდელზე, ან პირდაპირ რუსულ სისტემაზე გა-

დაყვანის აუცილებლობის შესახებ2. ვინაიდან ჭეშმარიტად აფ-

                                                 
Апсныпресс Абхазские дети в абхазские школы

 ნახვა თებერვალი

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო აფხაზეთის ა რ 

უმაღლესი საბჭოს საინფორმაციო ანალიტიკურმა დეპარტამენტმა თებერვალს 

გააკეთა განცხადება გალის რაიონის სკოლებში მეგრულ ენაზე სწავლების 

შემოღებასთან დაკავშირებით ,

 ნახვა თებერვალი



 

 

 

ხაზური საგანმანათლებლო სისტემა დღემდე არასოდეს არ-

სებულა -  იყო და არის მხოლოდ რუსული საგანმანათ-

ლებლო სისტემა აფხაზური ენის სწავლების ელემენტე-

ბითურთ. გალის რაიონის ქართველ მოსწავლეებს დიდი არ-

ჩევანი არ რჩებათ: მათ ან თვით აფხაზურ თემში არაპოპუ-

ლარული და უპრესტიჟო ფსევდოაფხაზური სკოლა უნდა 

აირჩიონ, ანდა პირდაპირ აფხაზეთში ყველაზე პრესტიჟულ 

რუსულ სკოლებს უნდა მიაშურონ. იოლი მისახვედრია, თუ 

ასეთ პირობებში რას აირჩევს მოსახლეობა და ამაში მოსკოველ 

დამგეგმავ-დამკვეთთან ერთად დამნაშავე იქნება აფხაზეთის 

საოკუპაციო რეჟიმიც და ის აფხაზური ინტელიგენციაც, რო-

მელიც ვერ/არ ხედავს საკუთარი იდენტობისათვის არსებულ 

რეალურ საფრთხეს და ქართველებსაც უბიძგებს იმავე უფ-

სკრულისაკენ, რომლისკენაც უკვე დიდი ხანია მიექანებიან.   

შედარებისათვის ვიტყვით, რომ ომამდე გალის რაიონში 58 

სკოლა მოქმედებდა. მათგან 19 სკოლა დაწვეს აფხაზებმა, რუ-

სებმა და ჩრდილოეთ კავკასიელმა მარბიელებმა ომის დასრუ-

ლებისთანავე. მოგვიანებით რაიონის 10 სოფელი მიუერთდა 

ახლადშექმნილ ტყვარჩელის რაიონს, სადაც ყველა ქართული 

სკოლა მაშინვე გადაიყვანეს რუსულ ენაზე. გალის რაიონში 

ამჟამად მოქმედებს 31 სკოლა, მათ შორის მხოლოდ 11 სკო-

ლაში მეტად შეკვეცილად მიმდინარეობს სწავლება ქართულ 

ენაზე. მიმდინარე წლის დასაწისში გავრცელდა ინფორმაცია, 

რომ 2015 წლის სექტემბრიდან გალის რაიონის სკოლებში 

სწავლება მეგრული მეტყველების საფუძველზე დაიწყო, გა-

მოსცეს კიდეც ვინმე ნარგიზა ბასარიას შედგენილი მეგრულის 

სახელმძღვანელო, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზის გამო უარი ით-

ქვა ამ გეგმაზე. ჩვენი ვარაუდით, ამ აქციაზე უარის თქმა განა-

პირობა შემდეგმა: ა. მართალია, XIX საუკუნეში  პირველად გა-

მოცხადდა მეგრული მეტყველება ენად (რუსეთის იმპერიის 

ხელისუფლების ზეწოლით), მისი ლინგვისტური სტატუსი 

(ენაა იგი თუ დიალექტი) ჯერ კიდევ არ არის საბოლოოდ გარ-

კვეული და უკვე 16 წელია ამ საკითხზე მიმდინარეობს დის-



 

 

კუსია1; ბ. საოკუპაციო რეჟიმს ევალება, გაატაროს აფხაზეთში 

რუსიფიკატორული პოლიტიკა, მეგრულის სწავლება კი ამ მი-

ზანს დროში ახანგრძლივებს; გ. მეგრულის სწავლება განამ-

ტკიცებს გალის რაიონში მცხოვრებ ქართველთა შორის რო-

გორც ქართული დამწერლობის პოზიციებს, ისე ადგილობრივ 

პროვინციულ იდენტობას; დ. საჭირო გახდებოდა მეგრულ 

მეტყველებაზე სახელმძღვანელოების შედგენა და გამოცემა და სხვ. 

ყოველივე ეს იმ პირობებში ხდება, როცა თვით აფხაზ ხალხს 

უკიდურესად უჭირს რეალურად დაიცვას საკუთარი ენა რუ-

სული ენის მძლავრი ზეგავლენისაგან, რაც ზემოთ დასახე-

ლებული ფაქტების გარდა თვალსაჩინოდ ჩანს კიდევ ერთი 

ფაქტიდანაც: 

«ენის კანონისა» და სამრევლო სკოლის ტიპის ფსევდო-

აფხაზური საგანმანათლებლო სისტემის მანკიერება არის მთა-

ვარი მიზეზი იმისა, რომ 2014-2015 სასწავლო წლის მი-

წურულს მხარის ყველაზე პრესტიჟულ სკოლად მიჩნეული 

სოხუმის №10 «აფხაზური» სკოლის დამამთავრებელი კლასის 

მოსწავლეთა 2/3 ჩაიჭრა აფხაზური ენის სახელმწიფო გა-

მოცდაზე, რომელსაც პირადად დე ფაქტო განათლების მი-

ნისტრი ესწრებოდა. ამ ამბავს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა 

აფხაზეთის მედიაში, დასახელდა მოსწავლეთა მხრიდან 

დედა-ენის ცოდნის კატასტროფულად დაბალი დონის 

სხვადასხვა მიზეზი, მაგრამ უთქმელი დარჩა უმთავრესი: 

აფხაზური ენის შემდგომი ბედი დამოკიდებულია იმაზე, თუ 

რამდენად სწრაფად გაუქმდება სამრევლო სკოლების ტიპის 

ფსევდოაფხაზური საგანმანათლებლო სისტემა და შეიქმნება 

დედაენაზე სრული განათლების მიღების შესაძლებლობა. 

                                                 
საკითხის ისტორიისა და მიმდინარე დისკუსიის ძირითადი ასპექტების შესახებ 

იხ თეიმურაზ გვანცელაძე ენისა და დიალექტის საკითხი ქართველოლოგიაში

თბილისი კრებ ქართველური ენები და დიალექტები ერთი სამეცნიერო 

პოლემიკის გამო თბილისი მერიდიანი ტარიელ ფუტკარაძე ეკა დადიანი

რევაზ შეროზია ევროპული ქარტია რეგიონული ან უმცირესობის ენის შესახებ 

და საქართველო ქუთაისი განათლების ეროვნული ინსტიტუტი



 

 

 

აქვე იმასაც ვიტყვით, რომ აფხაზური ენის ამჟამინდელ უმ-

ძიმეს მდგომარეობას გულისტკივილით აღნიშნავს აფხაზ 

ავტორთა ნაწილიც. მაგალითად, საკითხის ღრმა ანალიზი წარ-

მოადგინა ახალგაზრდა აფხაზმა მეცნიერმა მიხეილ ჯერგე-

ნიამ თავის სტატიებში. ნაშრომში აფხაზური ენა და საზოგა-
დოება: აწმყო, წარსული და მომავალი იგი მიმოიხილავს ენობ-

რივ სიტუაციას ცარიზმისა და საბჭოთა პერიოდებში და დაას-

კვნის, რომ ცარიზმის დროსაც და საბჭოთა პერიოდშიც აფხაზ-

თა უმრავლესობამ შეინარჩუნა დედაენა, ხოლო ეროვნული 

იდენტობა დაკარგა ძალზე ცოტა ადამიანმა (უცნაურია, რომ 

მიხეილ ჯერგენიას არ გაახსენდა, ბრალი დაედო ქართვე-

ლებისათვის 1938-1954 წლებში ვითომდა წარმოებული «გა-

ქართველების პოლიტიკის» გამო - გ.გ., თ. გ.). აქ მოვიხმობთ 

სტატიის ვრცელ საყურადღებო ნაწილების თარგმანს, სადაც 

მიხეილ ჯერგენია საკმაოდ დამაჯერებლად აღწერს იმ კატას-

ტროფულ მდგომარეობას, რომელშიც იმყოფება აფხაზური ენა 

ოკუპირებულ აფხაზეთში:  

[...] არც საბჭოთა სახელმწიფოს დაშლამდე, არც შემდგომ საზოგა-

დოება არ განიხილავდა აფხაზურ ენას განათლების, მეცნიერებისა და 

განათლებულობის ენად, ეს კი, თუ გავითვალისწინებთ მსოფლიოს 

განვითარების თანამედროვე ტენდენციებს, ნებისმიერი ენისათვის 

გამოტანილი სასიკვდილო განაჩენია. 

ცალკე უნდა განვიხილოთ თანამედროვე აფხაზური ოჯახი და აფხა-

ზური ენის მდგომარეობა მასში. [...] უპირველეს ყოვლისა, ცხადია, 

რომ ამჟამინდელმა ახალგაზრდა თაობამ უფრო ნაკლები ხარისხით 

შეითვისა დედაენა, ვიდრე მისმა წინა თაობამ. ქალაქებში მცხოვრებ 

აფხაზებს შორის მხოლოდ ერთეულები ზრდიან მიზანმიმართულად 

საკუთარ შვილებს აფხაზურ ენაზე. ეს იმიტომ ხდება, რომ მშობლები 

ნაწილობრივ ვერ გრძნობენ, რომ სრულყოფილად შეუძლიათ ბავშვის 

აღზრდა დედაენის გამოყენებით, მეორე მხრივ, აქვთ იმისი შიში, რომ 

ბავშვი ვერ შეძლებს რაიმეს მიაღწიოს და განათლება მიიღოს, თუკი 

არ ეცოდინება რუსული ენა. მსგავსი ვითარება იქმნება სოფელშიც, 

თუმცა იქ ენა უკეთაა დაცული მისი შედარებით მეტი გავრცელების 

გამო. უმნიშვნელო ფაქტორი არაა ის, რომ სოფლის მოსახლეობა ილ-

ტვის ქალაქისკენ, სადაც გაბატონებულია რუსული ენა. 



 

 

ამრიგად, იქმნება სიტუაცია, როცა ენის უცოდინარებს არ სურთ ან არ 

შეუძლიათ შეისწავლონ დედაენა, ხოლო მცოდნეები არ ცდილობენ, 

გაიღრმაონ ცოდნა. ასეთ მდგომარეობაშია აფხაზთა უმრავლესობა. 

ხოლო ისინი, ვისაც სურს, რომ მათმა შვილებმა იცოდნენ აფხაზური 

ენა, იკითხონ და წერონ აფხაზურად, აწყდებიან ინდივიდისათვის 

გადაულახავ დაბრკოლებებს. უპირველეს ყოვლისა, ვგულისხმობთ 

ენობრივ გარემოს აფხაზეთში, რომელიც [აფხაზეთის] ცალკეულ 

მხარეთა გამოკლებით ხელს არ უწყობს აფხაზური ენის ცოდნას. 

ცხადია, რომ თვით სიტუაცია ვერ შეიცვლება ზემოდან ფართო მხარ-

დაჭერის გარეშე, რომელიც, თავის მხრივ, გააძლიერებდა მხარდა-

ჭერას ქვემოდან.   

უნდა ითქვას, რომ საზოგადოებაში აგდებულ დამოკიდებულებას 

აფხაზური ენისადმი არამცირედ ხელს უწყობს აფხაზეთის სასკოლო 

სისტემა... არცთუ იშვიათად ხდება, რომ აფხაზური სკოლიდან გა-

მოდიან ადამიანები, რომლებსაც არა აქვთ ელემენტარული წარ-

მოდგენა დედაენის შესახებ. უფრო მძიმე მდგომარეობაა არააფხაზურ 

სკოლებში აფხაზური ენის სწავლებაში.  

მთლიანობაში დღეისათვის აფხაზური ენის მდგომარეობა აფხაზეთში 

ასეთია: აფხაზთა შორის საკმაოდ ფართოდაა გავრცელებული სა-

საუბრო ენა, რომელიც სულ უფრო მეტად შორდება სამწიგნობრო 

სტანდარტებს და ითვისებს რუსული ენისაგან ნასესხობათა 

დაუშვებელ რაოდენობას. აფხაზთა ძირითადი მასის ნაცნობობა 

მშობლიურ წერა-კითხვასთან და ლიტერატურასთან ზედაპირულია. 

იშვიათი არაა აფხაზურ ენაზე სრული უწიგნურობაც. რაც შეეხება 

არააფხაზებს, შეიძლება ითქვას, რომ მათ შორის აფხაზური ენა 

არანაირად არ გავრცელებულა. 

... აფხაზეთში აფხაზური ენის დაბალი პოპულარულობის მთავარი 

მიზეზი არის თვით საგანმანათლებლო სისტემის არსი. გარდა ამისა, 

ობიექტური და სუბიექტური მიზეზების გამო აფხაზური ენა ვერ 

გახდა რესპუბლიკაში საქმისწარმოების ენა და პრაქტიკულად არ 

გამოიყენება ბიუროკრატიულ ორგანოებში [ხაზგასმა ყველგან ჩვენია 

- გ.გ., თ.გ.]. 

სტატიის დასკვნით ნაწილში მიხეილ ჯერგენია წერს:  

ჩვენი აზრით, აუცილებელია, რომ აფხაზურ სკოლაში ყველა კლასი 

თანდათან იქნეს გადაყვანილი აფხაზურ ენაზე და, გასაგები მიზეზე-

ბის გამო, უნდა შენარჩუნდეს რუსული ენის გაძლიერებული სწავ-

ლება...  



 

 

 

სკოლაში სწავლების სისტემის ცვლასთან ერთად აუცილებელია 

მთელი სისტემის გადაყვანა აფხაზურ ენაზე საბავშვო ბაღებიდან 

დაწყებული უმაღლესი სასწავლებლების ჩათვლით. გვერდი ვერ 

აექცევა ვერც მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებსაც. 

ასევე აუცილებელია სახელმწიფო ხელისუფლების სხვადასხვა ორგა-

ნოთა მუშაკებისათვის, ანუ ბიუროკრატიული აპარატის წარმომად-

გენლებისათვის აფხაზური ენის სწავლებაც1  [ხაზგასმა ჩვენია - გ.გ., 

თ.გ.]. 

ძნელია, არ დაეთანხმო აფხაზ მეცნიერს ამ მოსაზრებათა უმ-

რავლესობის სისწორეში და კიდევ ერთხელ არ გაიმეორო, რომ 

აფხაზური ენა გადარჩება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მოსწყდება 

აგრესიულ გამარუსებელ ენობრივ პოლიტიკას და მის გან-

ვითარებას ხელს შეუწყობს ის ერი და სახელმწიფო, რომლებ-

თან ურთიერთობაში არც აფხაზ ხალხს, არც მის იდენტობას და 

არც აფხაზურ ენას არავითარი საფრთხე არასოდეს დამუქრებია. 

ასეთი ერი ქართველი ხალხია, ხოლო სახელმწიფო - საქართველო.  

ტოპონიმია 

როგორც ცნობილია, კონკრეტული ტერიტორიის მკვიდრი მო-

სახლეობა საკუთარ დედაენაზე შედგენილი გეოგრაფიულ 

ობიექტთა სახელების მეშვეობით ახდენს თავისი სასიცოცხლო 

სივრცის მარკირებასა და გამიჯვნას სხვისი მიწაწყლისაგან. 

სხვა ქვეყნიდან მოსული და ახალ ტერიტორიაზე კომპაქ-

ტურად დაბინავებული ეთნოსი ცდილობს, ენობრივადაც აით-

ვისოს და გაამშობლიუროს დამხვდური გეოგრაფიული სივ-

რცე, რისთვისაც იყენებს სხვადასხვა ენობრივ საშუალებებს: 

• საკუთარი ენის ფონემატურ სტრუქტურასა და ფონეტი-

კურ წესებზე დაყრდნობით ახდენს დამხვდური გეოგ-

რაფიული სახელების ადაპტირებას; 

• ზუსტად, ან მიახლოებით თარგმნის დამხვდურ ტოპონი-

მიას თავის ენაზე; 

                                                 
 Михаил Джергения Абхазский язык и общество настоящее прошлое и будущее

ნახვა თებერვალი



 

 

• ქმნის ახალ სახელებს, ახალი გეოგრაფიული გარემოს 

ცალკეულ ობიექტებთან დაკავშირებულ მითებს, თქმუ-

ლებებსა და ლეგენდებს, ფსევდოსამეცნიერო ტრადიციას 

გეოგრაფიულ სახელთა ეტიმოლოგიის შესახებ; 

• თავის ენაზე გვიან შექმნილ ტოპონიმთა საფუძველზე 

აცხადებს პრეტენზიას ამ მიწის ავტოქთონობის შესახებ. 

უკვე უდავოდაა დამტკიცებული, რომ ამჟამინდელ აფხაზთა 

წინაპრები იმთავითვე არ ბინადრობდნენ ახლანდელი აფხა-

ზეთის ტერიტორიაზე და მათი ისტორიული სამშობლო მდე-

ბარეობდა კავკასიონის ქედის გადაღმა, მდინარე ყუბანის აუზ-

ში1. შესაბამისად, მათ აფხაზეთში დასახლების შემდგომ გა-

მოიყენეს ახალი ტერიტორიის ათვისების ყველა დასახელე-

ბული ხერხი, მაგრამ მას მერე, რაც მე-20 საუკუნის დასაწყისში 

ჩაისახა აფხაზური სეპარატიზმი და აფხაზებს გაუჩნდათ პრე-

ტენზიები, რომ ისინი არიან აფხაზეთის ერთადერთი ავტოქ-

თონი მოსახლეობა, ტოპონიმთა ეტიმოლოგიისა და მართლ-

წერის პრობლემები გადაიქცა ყველაზე მწვავე საკითხებად. ეს 

სიმწვავე დღემდეა შენარჩუნებული.  

ამიტომაა, რომ «ენის კანონში» ამ საკითხსაც ექცევა განსა-

კუთრებული ყურადღება და მას ორი მუხლი ეთმობა. კერძოდ, 

«კანონში» წერია:  

მუხლი 18. გეოგრაფიულ სახელწოდებათა, ტოპოგრაფიულ ნიშანთა, 

წარწერათა და საგზაო ნიშანთა ენის განსაზღვრის წესი 

აფხაზეთის რესპუბლიკაში გეოგრაფიული სახელწოდებანი იწერება 

აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო ენაზე, ხოლო აუცილებლობის 

შემთხვევაში - რუსულ და ინგლისურ ენებზე. წარწერები რუსულ და 

ინგლისურ ენებზე ფორმატით არ უნდა აღემატებოდეს აფხაზეთის 

რესპუბლიკის სახელმწიფო ენაზე დაწერილ წარწერას.  

გეოგრაფიული და სხვა საკუთარი სახელები არ ითარგმნება 

სხვა ენაზე.  

                                                 
ვრცლად იხ ნარკვევები საქართველოს ისტორიიდან აფხაზეთი უძველესი 

დროიდან დღემდე თბილისი



 

 

 

აფხაზეთის რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი ადგენს ნუსხას იმ ტე-

რიტორიებისა და ობიექტებისა, სადაც გეოგრაფიული სახელები, ტო-

პოგრაფიული ნიშნები, წარწერები და საგზაო ნიშნები უნდა გაფორ-

მდეს აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო ენაზე, რუსულ და ინ-

გლისურ ენებზე.  

აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოები უზრუნველყოფენ ტო-

პოგრაფიულ ნიშანთა და საგზაო ნიშანთა წარწერების დაყენებას. 

აფხაზეთის რესპუბლიკის კანონმდებლობის შესაბამისად  პასუხს აგე-

ბენ მათ გაფორმებასა და სათანადოდ მოვლაზე.  

მუხლი 19. დასახლებული პუნქტებისა და ტერიტორიების სახელ-

დება და გადარქმევა 

დასახლებული პუნქტებისა და ტერიტორიების სახელდება და 

გადარქმევა ხდება აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო ენაზე. 

გადაწყვეტილებას დასახლებული პუნქტებისა და ტერიტორიების 

სახელდებისა და გადარქმევის შესახებ იღებს აფხაზეთის რესპუბლიკის 

სახალხო კრება - პარლამენტი.  

როგორც ვხედავთ, «კანონის» ამ მუხლებშიც სრულებით არ იხ-

სენიება არც ქართული ენა და არც მრავალსაუკუნოვანი ისტო-

რიის მქონე ქართულენოვანი გეოგრაფიული სახელები, სამა-

გიეროდ ავტორებს რუსულ და ინგლისურ ენებზე დაწერილო-

ბის საკითხი არ გამორჩენიათ. 

გარდა ამისა, უკიდურესად აპარტეიდულია მე-19 მუხლის მო-

თხოვნა, რომ გეოგრაფიულ ობიექტთა სახელდება (ნომინაცია) 

და გადარქმევა უნდა ხდებოდეს მხოლოდ აფხაზურ ენაზე - ამ 

გზით საოკუპაციო რეჟიმმა შექმნა იურიდიული საფუძველი 

ქართული წარმოშობის მქონე უკლებლივ ყველა გეოგ-

რაფიული სახელწოდების წინააღმდეგ მასობრივი «ტოპონი-

მიკური ომის» საწარმოებლად. 

მე-20 საუკუნის 50-იანი წლებიდან აფხაზეთის გეოგრაფიულ 

ობიექტთა სახელდებისა და მათი მართლწერის საკითხები 

აფხაზურ-ქართული ურთიერთობის გამწვავების ერთ-ერთი 

მთავარი წყარო იყო: აფხაზი მეცნიერები წერდნენ ნაშრომებს, 

რომლებშიც აშკარად ქართული წარმომავლობის გეოგ-

რაფიული სახელები ისტორიული წერილობითი წყაროებისა 



 

 

და ძველი კარტოგრაფიული მასალების იგნორირების გზით, 

ზერელე არგუმენტების საფუძველზე, ან ფოლკლორული წყა-

როების ფეტიშიზაციით ცხადდებოდა უძველეს აფხაზურ ტო-

პონიმებად, რასაც მოსდევდა კატეგორიული მოთხოვნები, ეს 

«აფხაზური» სახელები რუსულ და ქართულ ენებზე დაწე-

რილიყო არა ორიგინალის ენის მართლმეტყველებასთან ახ-

ლომდგომი ფორმით, არამედ მეორეული აფხაზური ვარიან-

ტების ფონეტიკური იერსახის გათვალისწინებით. ბუნებრი-

ვია, ამგვარ უსამართლო და უარგუმენტო მოთხოვნებს არ 

იზიარებდნენ ქართველი მეცნიერები და მოსახლეობა, რასაც 

მოჰყვებოდა ხოლმე აფხაზთა მიერ საგზაო ნიშნებზე გამო-

სახული ქართული წარწერების წაშლა, საპროტესტო წერი-

ლების გაგზავნა მოსკოვში და სხვ. მოსკოვიც შესანიშნავად 

იყენებდა ამ საკითხს ორ ხალხს შორის ურთიერთობის სამარ-

თავად, დაძაბულობის შესანარჩუნებლად და გეოგრაფიულ სა-

ხელთა მართლწერის დასადგენად ხან აფხაზურ ვარიანტებს 

აძლევდა სანქციას, ხან - ქართულს. 

ერთ-ერთი პირველი სოციოლინგვისტური ღონისძიება, რაც 

ომის დასრულებისთანავე განახორციელა აფხაზეთის საოკუ-

პაციო რეჟიმმა, იყო «ტოპონიმიკური ომის» დაწყება ქართუ-

ლი წარმომავლობის გეოგრაფიული სახელწოდებების წი-

ნააღმდეგ. ამ «ტოპონიმიკური ომის» უკანასკნელი «ბრძოლა» 

გაიმართა 2013 წლის 11 დეკემბერს, როცა აფხაზეთის «პარლა-

მენტმა» მიიღო გადაწყვეტილება გალის რაიონის 18 სოფლის 

დასახელებათა აფსუიზირებისა და მათი რუსულ ენაზე წერის 

წესების შესახებ.  

კონკრეტულად რა და როგორ შეიცვალა 1993-2013 წლებში? ამ 

კითხვის პასუხი ამგვარია: 

1. უპირველეს ყოვლისა, ყველა იმ ქალაქის, დაბისა და 

სოფლის ქართული ეტიმოლოგიის მქონე სახელწო-

დებებს, რომლებსაც ქართულ ენასა და მეგრულ დია-

ლექტში დაერთვის სახელობითი ბრუნვის ქართული ნი-

შანი, სუფიქსი -ი, ჩამოსცილდა ეს სუფიქსი და რუსულ 



 

 

 

და სხვა ენებზე წერის ნორმად დაწესდა უსუფიქსო ვა-

რიანტები. მაგალითად, ან ნორმის მიხედვით უნდა 

დაიწეროს: Сухум (შდრ. ძველქართული ცხუმი), Гал(გალი), 

Ткуарчал (ტყვარჩელი), Илор (ილორი), Кутол (კვიტოული),  

Отап (ოტოფე),  Окум (ოქუმი), Пакуаш (ფოქვეში), Шашалат  

(შეშელეთი), Хуап (ხოფი), Арсаул (არსაული), Багмаран 

(ბაღმარანი), Мархяул (მერხეული), Пшап (ფშაფი), Цабал 

(წებელი), Гумрыш (ღუმურიში), Чхуартал (ჩხორთოლი), 

Таглан (თაგილონი) და მრ. სხვ. ამ პოლისონიმებსა და 

იოკონიმებს მხოლოდ ქართული ეტიმოლოგია აქვთ და 

მათი უმრავლესობა დასტურდება ძველ ისტორიულ 

წერილობით წყაროებსა და რუკებზე. ამ ორთოგრაფიული 

ცვლილების მთავარი მიზანი მსოფლიოსათვის იმის 

ჩვენებაა, თითქოს ამ სახელებს არაფერი აკავშირებდეს 

ქართულ ეთნიკურ-ენობრივ სივრცესთან; 

2. ქართველური წარმომავლობის ზოგი დასახელებული 

პუნქტის სახელწოდებანი და სხვა ტოპონიმების რუსულ-

ინგლისურად წერის ნორმად დაადგინეს აფხაზურ 

წარმოთქმასთან მიახლოებული ფორმები: Ткуарчал 

(ტყვარჩელი), Кутол (კვიტოული), Отап (ოტოფე), Пакуаш 

(ფოქვეში), Шашалат (შეშელეთი), Хуап (ხოფი), Мархяул 

(მერხეული), Цабал (წებელი), Гумрыш (ღუმურიში), 

Чхуартал (ჩხორთოლი), Таглан (თაგილონი), Очамчыра 

(ოჩემჩირე), Аалдзга (ღალიძგა), Баслата (ბესლეთი), Гуп 

(გუფუ), Бчара (ფიჩორა) და მრ. სხვ. ამ ცვლილებათა მთავარი 

მიზანიც იმის ხაზგასმაა, თითქოს ამ სახელებს არაფერი 

აკავშირებდეს ქართულ ეთნიკურ-ენობრივ სივრცესთან; 

3. ბევრ შემთხვევაში ყოველგვარი ისტორიულ-დოკუმენ-

ტური საფუძვლის გარეშე გააფხაზურდა ქართული 

გეოგრაფიული ნომენკლატურა. მაგალითად, სოფელ 

ლეკუხონა-ს ეწოდა ალაკუმჰარა; წყურგილი გახდა აძიხ-

აგა; ჯობრია ტრანსფორმირდა აჯბლირა-დ; მახუნჯია  

გადააქციეს მახუ-იჯრა სახელად; პირველი ოტობაია 



 

 

მონათლეს ჰაშთა-დ; მეორე ოტობაია-ს ბგოურა ეწოდა; 

დიხაზურგა გადააქციეს აბააქით-ად; ზემო ბარღები 

იწერება როგორც ვიადა-ბარგიაფ; ქვემო ბარღებილადა-

ბარგიაფ გახდა; ნაბაკევ-ს ბათაიგვარა უწოდეს; 

ჭუბურხინჯი ტრასფორმირდა ხიაცჰა-დ; ოკვინორე-ს 

ციღტვარა შეარქვეს; საბერიო გახდა პაპუნირხვა და ა.შ. 

მთავარი მიზანი ამ შემთხვევებშიც იგივეა;  

4. საინტერესოა, რომ აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმს ხელი 

არ უხლია იმ რუსულენოვანი სახელების უმრავლესობი-

სათვის, რომლებიც მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში გაჩ-

ნდა და უკვდავყოფს რუსეთის საიმპერატორო დინას-

ტიის წარმომადგენელთა, რუს გენერალთა და მსხვილ 

მიწათმფლობელთა სახელებსა და გვარებს. ასევე უც-

ვლელია ზოგი სხვა ტიპის რუსული ტოპონიმიც: 

პრიმორსკოე, ხოლოდნაია რეჩკა, გრებეშოკ, პავ-

ლოვსკოე, ერმოლოვკა, ალექსანდროვსკაია, ოლგინ-

სკოე, მიხაილოვკა და მრ. სხვ.1;   

5. გაუქმდა ყველა ქალაქისა და დაბის იმ ქუჩებისა და 

პროსპექტების დასახელებანი, რომლებსაც საფუძვლად 

ქართველ მწერალთა და მოღვაწეთა გვარები ედო, მათ 

ნაცვლად კი ქუჩებსა და პროსპექტებს ეწოდა 1992-1993 

წლების ომში დაღუპულ რუსეთის ინტერესების დამ-

ცველ მარბიელთა და ჩრდილოეთ კავკასიის იმ რეს-

პუბლიკათა სახელები, საიდანაც იყვნენ ჩამოყვანილი ეს 

პირები. ამ ჯგუფს ეკუთვნის: კონფედერატების, 

არძინბას, ადიღეს, ყაბარდოს, ჩეჩნეთისა და სხვა ქუჩები.  

                                                 
აფხაზეთში რუსულენოვან ტოპონიმთა ისტორიის შესახებ ვრცლად იხ თეიმურაზ 

გვანცელაძე ტოპონიმთა მასობრივი ცვლა აფხაზეთში წლის შემდგომ

იბერიულ კავკასიური ენათმეცნიერება ტ თბილისი ქართული ენა

გვ გვანცა გვანცელაძე თეიმურაზ გვანცელაძე რუსეთ კავკასიის 

ომის კვალი დასავლეთ ჩერქეზეთისა და ჩრდილო დასავლეთ საქართველოს

აფხაზეთის ტოპონიმიაში კრებ ფილოლოგიური პარალელები  № თბილისი

გვ



 

 

 

როგორც ვხედავთ, საოკუპაციო რეჟიმი დაუნდობლად შლის 

აფხაზეთში ქართველთა ისტორიული ცხოვრების ყოველგვარ 

კვალს. ყველა ამ ცვლილებას გარდა ზემოთ დასახელებული 

ერთი საერთო მიზნისა, სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი 

მიზანიც აქვს: მხარეში დარჩენილ ქართველ მოსახლეობას 

რადიკალურად უცვლიან გეოგრაფიული გარემოს ისტო-

რიულ იერსახეს, რათა თავი არ იგრძნონ მშობლიურ გა-

რემოში და გაუცხოვდნენ იმ მიწის მიმართ, რომელიც მათი 

წინაპრების ძვლებით, სისხლითა და ოფლითაა გაპოხილი. 

ამიტომაც იყო, რომ 2008 წლის 13 აგვისტოს, როცა რუსეთის 

არმია იპყრობდა შიდა ქართლს და  ბომბავდა საქართველოს 

მთელ ტერიტორიას, აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტის ინ-

ფორმაციის სამმართველოს უფროსმა, კრისტიან ბჟანიამ კატე-

გორიულად მოსთხოვა მასმედიას, ამიერიდან აფხაზეთის შე-

სახებ წერისა და საუბრისას გამოეყენებინათ «აფხაზური კანო-

ნებით» დამტკიცებული გეოგრაფიული სახელები, რომლებიც, 

მისი სიტყვით, აფხაზთა მიერაა შექმნილი და არსებობენ ათას-

წლეულების განმავლობაში1 და ეს მაშინ, როცა აფხაზური ეტი-

მოლოგიის მქონე უძველესი ტოპონიმები წერილობით წყა-

როებში დადასტურებულია მხოლოდ მე-16 საუკუნიდან2. 

გვარები  

1867 წლიდან დღემდე აფხაზეთში აფხაზები არ შეადგენენ 

მთელი მოსახლეობის ნახევარსაც კი. მათი დაბალი დემოგ-

რაფიული შესაძლებლობის გათვალისწინებით შეიქმნა  «სა-

მეცნიერო თეორია», რომლის არსიც მოკლედ ასეთია: თურმე 

ისტორიულ წარსულში ახლანდელი აფხაზეთის ტერიტო-

რიაზე ბინადრობდა მხოლოდ აფხაზური მოსახლეობა. ჯერ 

გვიან შუა საუკუნეებში, მერე კი მე-19-მე-20 საუკუნეებში 

                                                 
Абхазия просит СМИ называть населенные пункты республики по

абхазски ნახვა აპრილი

თეიმურაზ გვანცელაძე აფხაზური ენა სტრუქტურა ისტორია ფუნქციონირება

თბილისი უნივერსალი გვ



 

 

დასავლეთ საქართველოს სხვა მხარეებიდან მიგრირებული 

ქართველები დასახლდნენ აფხაზეთში და მოახდინეს აფხაზ-

თა გაქართველება. ეს პროცესი თურმე ყველაზე ინტენსიურად 

მიმდინარეობდა სამურზაყანოში (გალისა და ოჩამჩირის 

მუნიციპალიტეტები). მაგალითად, თურმე ქართველი 

მღვდლები ნათლობისას მასობრივად არქმევდნენ მოსანათლ 

აფხაზ ბავშვებს ქართულ სახელებს და ნათლობის წიგნებში 

უწერდნენ არა ნამდვილ აფხაზურ, არამედ ქართულ (მეგრულ) 

გვარებს. ამ «თეორიას» აქტიურად იცავენ და ავითარებენ პრო-

ფესორი თემურ აჩუგბა და პროფესორი არველოდი კუპრავა. ამ 

«თეორიის» მომხრეთა მიერ აფხაზური წარმომავლობის 

გვარებად ცხადდება ქართულ გვართა დიდი ნაწილი: 

აბაკელია, ადამია, აჯინჯალ-ი (<ჯინჯოლია), აკობია, ალამია 

(< ლომია), ამარშან-ი (< მარშანია <მარუშიან-ი // მარუშისძე), 

ამფარ-ი (< მეფორია), ანქვაბ-ი (<მექვაბია), ბებია და მრ. სხვ. 

ამ კონტექსტში ფრიად საყურადღებოა ერთი ფაქტი - ამჟამად 

აფხაზეთში მცხოვრები ისტორიკოსის, პროფ. არველოდი 

კუპრავას ღვიძლმა დამ, ირინა კუპრავამ  (იგი დევნილობაში 

გარდაიცვალა 2015 წელს) 1989 წლის დეკემბერში გამოაქვეყნა 

წერილი ქართულ გაზეთ სამრეკლოში, რომელშიც წერდა:  

როგორც ცნობილია, მცირერიცხოვანი აფხაზი ხალხის რაოდენობა 

გაზრდილია ქართველების ხარჯზე. ამ [...] ფაქტის დადასტურებაა 

ჩემი მაგალითი: წარმოშობით ქართველს, დაბადებულს 1937 წ. 

ოჩამჩირის რ-ნის სოფ. რეკაში, როგორც ყველა ჩემს თანასოფლელს, 

პასპორტში მიწერია ეროვნება - აფხაზი. არც მე და არც სხვა ჩემ-

ნაირები ადრე ამას მნიშვნელობას არ ვანიჭებდით [...]. დღეს [...] მე, 

სისხლით და ხორცით, სიტყვით და საქმით, რწმენით და შეგნებით 

ქართველი, სამი ქართველი შვილის დედა [...] საჭიროდ ვთვლი, ჩემი 

ნამდვილი ეროვნების - ქართველის - აღდგენას და ამის პასპორტში 

შეტანას1. 

ვფიქრობთ, აქ კომენტარი ზედმეტია.   

                                                 
გაზეთისამრეკლო № დეკემბერი წ



 

 

 

საყურადღებოა კიდევ ერთი ფაქტი: დე ფაქტო პარლამენტმა 

2013 წელს მოამზადა კანონპროექტი  «სამოქალაქო მდგომა-

რეობის აქტების შესახებ» მოქმედ კანონში ცვლილებათა 

შეტანის საკითხზე. იგი ითვალისწინებდა ვითომდა ქართვე-

ლების მიერ ძალდატანებით ეროვნებაშეცვლილი და გვარ-

გადაკეთებული «აფხაზებისათვის» ეროვნებისა და გვარის გა-

მარტივებული წესით «აღდგენას». რეალური მიზანი კი აფხა-

ზეთში ჯერ კიდევ მცხოვრები ქართველების დენაციო-

ნალიზება იყო. პროექტმა დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია 

აფხაზ რადიკალთა შორის, ქართველები დიდ თანამდებობებს 

ჩაიგდებენ ხელთ და ზედმეტად გათამამდებიანო. მიუხედა-

ვად ამისა, 2015 წლის 26 თებერვალს დე ფაქტო პარლამენტმა 

ცვლილებები დაამტკიცა, მაგრამ, როგორც ჩანს, რადიკალთა 

პროტესტმა მაინც გაჭრა და დე ფაქტო პრეზიდენტმა, რაულ 

ჰაჯიმბამ 2015 წლის 12 მარტს კანონი უკან დააბრუნა აპარ-

ტეიდული განმარტებით:   

გამოდის, რომ აფხაზეთში მცხოვრებ ნებისმიერი ეროვნების ნების-

მიერ ადამიანს შეუძლია უბრალოდ აიღოს და შეიცვალოს ეროვნება. 

ეს პრაქტიკულად უპირისპირდება კონსტიტუციას, რომელშიც ნათ-

ქვამია: «აფხაზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი შეიძლება გახდეს 

მხოლოდ აფხაზური ეროვნების მქონე მოქალაქე.» 

ამრიგად, ერთი ანტიდემოკრატიული დოკუმენტით გაამარ-

თლეს სხვა ანტიდემოკრატიული აქტი. კომენტარი აქაც ზედ-

მეტია! 

მასმედია და წიგნები  

1993 წლიდან დაიხურა უკლებლივ ყველა ქართული გაზეთი, 

ხოლო იმ ორ და სამენოვან გაზეთებში, რომელთა ფუნ-

ქციონირების ერთ-ერთი ენა ქართული იყო, აიკრძალა ქარ-

თული ენის გამოყენება.  

აფხაზეთში ამჟამად იბეჭდება 2 აფხაზური, 7 რუსულ-აფხა-

ზური, 4 რუსული, 1 რუსულ-აფხაზურ-მეგრული და 1 სომ-

ხურ-რუსული გაზეთი, აგრეთვე 2 აფხაზურენოვანი ჟურნალი: 



 

 

სალიტერატურო «ალაშარა» და პედაგოგიკურ-მეთოდიკური 

«აშკოლია ფსთაზაარეი».  

აფხაზი მწერლები ჩივიან, რომ აფხაზურ ენაზე ნაკლებად 

იბეჭდება მხატვრული ლიტერატურა იმ მოტივით, რომ 

მოთხოვნა არ არის. რეალური ღრმა მიზეზი კი ისაა, რომ მხა-

რეში მაღალია რუსიფიკაციის ხარისხი და მოსახლეობა უპი-

რატესობას პრესტიჟულ რუსულ ენაზე გამოსულ ლიტერა-

ტურას ანიჭებს. სამწუხაროდ, არც სასკოლო სახელმძღვა-

ნელოების გამოცემის საქმეა უკეთეს პირობებში: მათი უმრავ-

ლესობა მოძველებულია როგორც ფიზიკურად, ისე შინაარსის 

მხრივ, ახლის ბეჭდვა კი ჭირს ფინანსების სიმცირის მიზეზით. 

სამაგიეროდ, რუსეთიდან უხვად შემოდის რუსულენოვანი 

სახელმძღვანელოები. 

აფხაზეთში ამჟამად მოქმედებს 2 სატელევიზიო კომპანია: 

აფხაზეთის ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის სახელ-

მწიფო კომპანია და კერძო ტელეკომპანია «აბაზატვ». მათი 

სატელევიზიო გადაცემების უმრავლესობა გადაიცემა რუსულ 

ენაზე, ხოლო აფხაზურ ენაზე გადაცემები ბევრად ნაკლებია. 

იგივე ითქმის სახელმწიფო კომპანიის რადიოგადაცემების 

შესახებაც. 

დასკვნა 

ამრიგად, 1993-2015 წლებში რუსეთის ფედერაციის მიერ 

ოკუპირებულ აფხაზეთში განხორციელებული ენობრივი პო-

ლიტიკა გაცილებით სახიფათოა, ვიდრე იყო ცარიზმისა და 

კომუნისტების დროს, კერძოდ; 

• აფხაზი კოლაბორაციონისტების ხელით დამყარდა აშკა-

რად აპარტეიდული სისტემა; 

• გაბატონებულ მდგომარეობაშია მხოლოდ რუსული ენა; 

• მოჩვენებითი «პრივილეგიები» დაუწესდა აფხაზურ ენას, 

მაგრამ რეალურად ეს ენა უკვე დგას გაქრობის საფრთხის 

წინაშე; 



 

 

 

• იდევნება ყოველივე ქართული: ენა, საგანმანათლებლო 

სისტემა, გეოგრაფიული ნომენკლატურა, მასმედია, გვა-

რები...;  

• საოკუპაციო რეჟიმის მიერ განხორციელებული ენობრივი 

პოლიტიკა მიმართულია აფხაზეთის არარუს მცხოვრებთა 

ეთნიკური იდენტობის საბოლოოდ მორყევისაკენ და ემსა-

ხურება მხარის მთელი მოსახლეობის გარუსების პროცე-

სის რადიკალურად დაჩქარებას.  

ბიბლიოგრაფია 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო აფხაზეთის ა რ 

უმაღლესი საბჭოს საინფორმაციო ანალიტიკურმა დეპარტამენტმა

თებერვალს გააკეთა განცხადება გალის რაიონის სკოლებში მეგრულ 

ენაზე სწავლების შემოღებასთან დაკავშირებით

 ნახვა თებერვალი

გვანცელაძე გვანცა გვანცელაძე  თეიმურაზ რუსეთ კავკასიის ომის 

კვალი დასავლეთ ჩერქეზეთისა და ჩრდილო დასავლეთ საქართველოს

აფხაზეთის ტოპონიმიაში კრებ ფილოლოგიური პარალელები  №

თბილისი გვ

გვანცელაძე თეიმურაზ ტოპონიმთა მასობრივი ცვლილებანი აფხაზეთში

წლის შემდგომ იბერიულ კავკასიური ენათმეცნიერება ტ

თბილისი ქართული ენა  გვ

გვანცელაძე თეიმურაზ  ენისა და დიალექტის საკითხი ქართველოლოგიაში

თბილისი უნივერსალი

გვანცელაძე თეიმურაზ აფხაზური ენა სტრუქტურა ისტორია ფუნქციონირება

უნივერსალი თბილისი

კუპრავა ირინა გაზეთისამრეკლო № დეკემბერი

ნარკვევები საქართველოს ისტორიიდან აფხაზეთი უძველესი დროიდან 

დღემდე თბილისი

ნაჭყებია მერაბ ტაბიძე მანანა აფხაზეთის გალის რაიონის სოციოლინგვისტური 

დახასიათება წლები თბილისი ინოვაცია

ფუტკარაძე ტარიელ დადიანი ეკა შეროზია რევაზ ევროპული ქარტია 

რეგიონული ან უმცირესობის ენის შესახებ და საქართველო ქუთაისი

განათლების ეროვნული ინსტიტუტი

ქართველური ენები და დიალექტები ერთი სამეცნიერო პოლემიკის გამო

თბილისი მერიდიანი



 

 

Абхазия  Образование Абхазия

 ნახვა თებერვა-ლი

Абхазская виртуальная библиотека Закон Республики Абхазия о государственном 
языке Республики Абхазия 

 ნახვა აპრილი

Абхазия просит СМИ называть населенные пункты республики по абхазски

ნახვა აპრილი

Апсныпресс Абхазские дети в абхазские школы 

 ნახვა თებერვალი

Ачугба Темур Этническая история абхазов вв Этнополитические и 
миграционные аспекты Сухум и

Джергения Михаил Абхазский язык и общество настоящее прошлое и будущее 

ნახვა თებერვალი

Конституция Республики Абхазия 

ნახვა აპრილი

Куправа Арвелоди Вопросы традиционной культуры абхазов Сухум и

Наша Абхазия В Абхазии насчитываются школ 

 ნახვა თებერვალი



 

                                                                                                                                                                           

სახელმწიფო ენის საკონსტიტუციო

დეკლარირების პირობა და

ფუნქციონირების საკითხები თანამედროვე

საქართველოში

მანანა ტაბიძე

საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული წმინდა
ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტი 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 



 

 

 

                                                 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

                                                 



 

 

                                                 



 

 

 

                                                 



 

 

                                                 



 

 

 

                                                 



 

 



 

 

 





 

                                                                                                                                                                           

სახელმწიფო ენის საკონსტიტუციო

დეკლარირების პირობა და

ფუნქციონირების საკითხები თანამედროვე

საქართველოში

მანანა ტაბიძე

საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული წმინდა
ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტი 



 

 

თეზისები: სპეციალისტებს ენის სტატუსის განსაზღვრისას ევალებათ  რაც 

შეიძლება შორს განჭვრიტონ  უკვე არსებული ენობრივი ვითარების შეცვლის 

პერსპექტივები. რადგან საზოგადოების კონსოლიდაციისათვის ნამდვილად 

ხელისშემშლელია სტატუსობრივი რყევები, იქმნება ენობრი-ვი ანარქიის 

განვითარების საფრთხე. 

სამართლიანობა მოითხოვს იმის აღნიშვნას, რომ უცხოელი ექსპერტები 

საქართველოს ენობრივი სიტუაციის აღწერისას ძირითადად სწორად ხე-

დავენ პრობლემებს და ამ პრობლემათა გამომწვევ მიზეზებს. კერძოდ, ისინი 

აღიარებენ, რომ საქართველოში ქართული ენის არმცოდნე მოსახ-ლეობის 

არსებობა განაპირობა არა ქართველთა მხრიდან დისკრიმინაცი-ულმა 

პოლიტიკამ, არამედ კომუნისტური რეჟიმის რუსიფიკაციულმა პო-

ლიტიკამ, რომლის შედეგადაც რუსული ენა ჩადგა საქართველოს სახელ-

მწიფოს ქართველ და არაქართველ მოსახლეობას შორის, ხოლო საბჭოთა 

კავშირის დაშლის შემდეგ, რუსული ენის სახელმწიფოს სისტემიდან გას-

ვლის შემდეგ, ეს კოლექტივები, ფაქტობრივ, შუამავალი საკომუნიკაციო 

ენის გარეშე დარჩნენ.  

წინამდებარე სტატია ამ და სხვა აქტუალურ საკითხების ანალიზსა და რიგი 

რეკომენდაციების შემოთავაზებას ისახავს მიზნად. 

საკვანძო სიტყვები: სახელმწიფო ენა, ენობრივი სიტუაცია, პოლიეთნიკური 

და მრავალენოვანი საზოგადოება, შუამავალი საკომუნიკაციო ენა, ენობრივი 

ანარქია 

ლინგვისტების გარდა სახელმწიფო ენის დეფინიცია და ფუნ-

ქციონირების საკითხები ყველაზე მეტად პოლიტოლოგებსა

და იურისტებს აინტერესებს ამ ფაქტს ის ახსნა აქვს რომ ამ

სინტაგმის სახელმწიფო ენა ერთი კომპონენტი პოლიტი-

კურ სამართლებრივ სფეროს განეკუთვნება შესაბამისად ტერ-

მინი სახელმწიფო ენა რამდენიმე დისციპლინის ინტერესის

საგანს წარმოადგენს და ვერც ერთი ამ დარგიდან ოდენ საკუ-

თარი განმარტებით ვერ შემოიფარგლება ამიტომაც არის რომ

ჩვეულებრივ სახელმწიფო ენის განმარტების ნაცვლად მის

ფუნქციებს ჩამოთვლიან ხოლმე და ამით შემოსაზღვრავენ ცნე-

ბას კერძოდ მიუთითებენ რომ სახელმწიფო ენა



 

 

 

 მოცემული სახელმწიფოს ფარგლებში ასრულებს ინტეგ-

რაციულ ფუნქციას პოლიტიკურ სოციალურ ეკონომი-

კურ და კულტურულ სფეროებში

 გამოდის მოცემული სახელმწიფოს სიმბოლოს როლში

 არის სახელმწიფოებრივ ადმინისტრაციული ტექსტების

კანონების განკარგულებების სწავლების მასობრივი ინ-

ფორმაციის და სხვათა ენა

 სახელმწიფო ენაზე მიმდინარეობს ადმინისტრაციულ

პოლიტიკური და სოციალურ ეკონომიკური ურთიერ-

თობები მოქალაქეთა მთლიანი მეტასოციუმისა რომელ-

საც აერთიანებს სახელმწიფო და რის შედეგადაც ენა ხდე-

ბა ერთ ერთი უმთავრესი საშუალება სახელმწიფო ინტეგ-

რაციისათვის

 სახელმწიფო ენის კონცეფციის ფორმირება დამოკიდებუ-

ლია ეროვნულ ენობრივი პოლიტიკის პრინციპებზე ხო-

ლო სახელმწიფო ენის ან რამდენიმე სახელმწიფო ენის

კანონის მიღება არის ამგვარი პოლიტიკის ნაწილი

 ფუნქციათა მოცულობა რომელთაც სახელმწიფო ენა ას-

რულებს და მისი გამოყენების სფეროები სხვადასხვა სა-

ხელმწიფოებრივ წარმონაქმნში შეიძლება მნიშვნელოვნად

განსხვავდებოდეს ერთმანეთისაგან ამ განსხვავებას განა-

პირობებს ტრადიციული სოციალურ კომუნიკაციური

სისტემა რომელიც მოცემულ სოციუმშია ჩამოყალიბებუ-

ლი და ენობრივი პოლიტიკის ამოცანები

 სახელმწიფო ენის ერთ ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია

მრავალრიცხოვან სახელმწიფოში ეროვნებათაშორისი ურ-

თიერთობის ენად ყოფნაა

დასახელებულ ფუნქციათა გაფართოებაც შეიძლება და დავიწ-

როებაც ჩვენთვის ამ შემთხვევაში განსაკუთრებულად საინტე-

რესო სწორედ სახელმწიფო ენის შეფასებისა და განსაზღვრის

არაერთგვაროვნებაა ყველა სახელმწიფო თავისი ისტორიული

გამოცდილების ტერიტორიული მოწყობის თანამედროვე



 

 

ორიენტაციის ან სამომავლო გეგმების შესაბამისად განიხი-

ლავს სახელმწიფო ენის საკითხს მაგალითად რუსეთს ერ-

თადერთი სახელმწიფო ენა აქვს თუმცა მის მიერ სხვადასხვა

დროს კოლონიზებული ხალხებისა და ქვეყნების ენები ოფი-

ციალური სტატუსის მტარებლად აქვს გამოცხადებული რაც

რუსეთისათვის ამ შემოერთებულ ხალხებთან საურთიერთო

ფორმატში თავსდება ამგვარი ენების რიცხვი რუსეთში ია

მაშასადამე ორი ძირითადი საკითხი იჩენს თავს სახელმწიფო

ენასთან დაკავშირებით

 რა არის სახელმწიფო ენის არჩევის საკონსტიტუციო დეკ-

ლარირების პირობა და

 რა ხარისხში შეუძლია ამ არჩეულ ენას თავისი ფუნ-

ქციების შესრულება

აქ თავს იჩენს ორი მომენტი ა სახელმწიფო ენის სრულფსოვან

ფუნქციონირებას შეიძლება ხელი შეუშალოს თავად ენის მო-

უმზადებლობამ ამ ფუნქციის შესრულებისათვის და ბ ხელის

შემშლელი შეიძლება იყოს ექსტრალინგვისტური ფაქტორები

თანამედროვე მსოფლიოში სახელმწიფოა აქედან ნახევარს

ერთადერთი სახელმწიფო ენა აქვს მეორე ნახევარს კი არ

უხერხდება მხოლოდ ერთი სახელმწიფო ენის დაკანონება

თუმცა ეს ნაწილიც ცდილობს ორიენტირებული იყოს ერთ სა-

ხელმწიფო ენაზე სხვებს კი ესა თუ ის სტატუსი შეურჩიოს

თუკი სხვა გამოსავალი არ არის ასეთ დროს მთავარ არ-

გუმენტად ასახელებენ საზოგადოების კონსოლიდაციის აუცი-

ლებლობას ერთი სახელმწიფო ენისა და ორი ან მეტი სხვა

სტატუსის მქონე ენათა ფუნქციონირება ხელს შეუშლის ადა-

მიანთა დაახლოებას რასაც საერთო ენაზე ლაპარაკი ესაჭი-

როება ხოლო სხვადასხვა სტატუსით ენების შემოსაზღვრა ამ

კონსოლიდაციის გზაზე დაბრკოლებად შეიძლება იქცეს



 

 

 

ამერიკელი სოციოლინგვისტი ჰენც კლოსი გამოყოფს ენის მი-

მართ სახელმწიფო დამოკიდებულების ექვს საფეხურს

ერთადერთი ოფიციალური ენა მაგ ფრანგული საფრან-

გეთში

ერთობლივი ოფიციალური ენა მაგ ინგლისური და

ფრანგული კამერუნში

რეგიონული ოფიციალური ენა შტატის ან რეგიონისა ფე-

დერალურ სახელმწიფოში მაგ ავარული ენა რუსეთის

ფედერაციაში შემავალ დაღესტნის რესპუბლიკაში

წახალისებადი ენა რომელსაც არა აქვს ოფიციალური სტა-

ტუსი მაგრამ რომელსაც სახელმწიფო დაწესებულებები

იყენებენ მაგ პიჯინი კამერუნში

მოთმენილი ენა მაგ იმიგრანტების ენა

 შეკავებული ენა ენა რომლის განვითარება არაა წახალი-

სებული და მხარდაჭერილი მაგ ბოშების ენა ზოგიერთ

სახელმწიფოში

სპეციალისტებს ენის სტატუსის განსაზღვრისას ევალებათ

როგორც უკვე აღვნიშნეთ ენის სტატუსის განსაზღვრა არ

არის მხოლოდ ლინგვისტების საქმე რაც შეიძლება შორს გან-

ჭვრიტონ უკვე არსებული ენობრივი ვითარების შეცვლის პერ-

სპექტივები რადგან საზოგადოების კონსოლიდაციისათვის

ნამდვილად ხელისშემშლელია სტატუსობრივი რყევები იქ-

მნება ენობრივი ანარქიის განვითარების საფრთხე

როგორც განმარტავენ

ენობრივი ანარქია ენობრივი საზოგადოების მდგომარეობაა პოლი-

ეთნიკურსა და მრავალენოვან საზოგადოებაში როდესაც პრაქ-

ტიკულად აღარ ხდება ენობრივი ურთიერთობების ცენტრალიზე-

ბული რეგულირება ამ სახელმწიფოს ფარგლებში იგი წარმოიშობა

                                                 



 

 

საზოგადოებასა და სახელმწიფოში ინტეგრაციული ტენდენციების

დასუსტების პირობებში ახლავს მაჟორიტარული ენის პრესტიჟის

დაქვეითება და ენობრივი ნორმის წაშლა ეთნიკური და ენობრივი

კონფლიქტების გამწვავება ენის მტარებელთა შორის რომელთაც

სხვადასხვა სოციალური სტატუსი აქვთ და რასაც მოსდევს საზო-

გადოების ენობრივი დეზინტეგრაცია

მაშასადამე სახელმწიფო ენის ფუნქციონირება საჭიროა არა

მარტო თავად სატიტულო ეთნოსის არამედ მთელი სამოქა-

ლაქო კონტინგენტისათვის რათა თავიდან იქნეს აცილებული

ენობრივი ანარქია რომელსაც როგორც უკვე აღვნიშნეთ სა-

ზოგადოების დეზინტეგრაცია მოსდევს რის ფონზეც ფაქტობ-

რივ გარდაუვალია კონფლიქტური სიტუაციების განვითარე-

ბა

დღეს მსოფლიოში თითქმის აღარ არსებობს ისეთი სახელ-

მწიფოები სადაც არაავტოქთონი ეთნოსები არ ცხოვრობენ

არსებობს უზარმაზარი პრაქტიკა იმისა თუ როგორ უნდა და-

რეგულირდეს სახელმწიფოთა შიგნით ეროვნებათაშორისი

ურთიერთობები უნდა ითქვას რომ ჩვენი სახელმწიფოს შესა-

ბამისი სტრუქტურებისა და განსაკუთრებით განათლების სა-

მინისტროს გამოცემებში ცუდადაა შერჩეული უცხოეთის

ქვეყნების მაგალითები საქართველოს ენობრივ სიტუაციასთან

ანალოგიისათვის კერძოდ არც შვეიცარია არც ბასკეთი ესპა-

ნეთის წიაღში არც კვებეკი კანადაში ან ყირგიზეთი და ტა-

ჯიკეთი არ გამოდგება საქართველოს ეთნო ენობრივი სიტუა-

ციის ანალოგად ყველა ეს შემთხვევა თავის ისტორიულ თუ

გეოპოლიტიკურ კონტექსტებში უნდა განიხილებოდეს და მა-

თი სახელმწიფო მოწყობაც ამგვარად უნდა იქნეს გაგებული

მხოლოდ ის ფაქტი რომ სადღაც რომელიღაც პროექტმა კარ-

გად იმუშავა არ არის საკმარისი ამ პროექტის საქართველოში

შემოსატანად და დასანერგავად

                                                 
Словарь социолингвистических терминов Российская академия наук Институт

языкознания Москва Российская академия лингвистических наук



 

 

 

არ უნდა დავივიწყოთ რომ ეთნიკური განსხვავების ნიადაგზე

შესაძლო დაძაბულობის რისკის შესამცირებლად ერთ ერთი

ქმედითი ბერკეტი განათლების სისტემასაც უპყრია სისტემას

რომელსაც დიდი პასუხისმგებლობა აწევს და რომელსაც გან-

საკუთრებული პროფესიონალიზმი მოეთხოვება

პოსტსაბჭოთა სივრცეში დამოუკიდებელ რესპუბლიკებსა და

რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში მყოფ დამოუკიდე-

ბელ რესპუბლიკებს მემკვიდრეობად ერგო მრავალენოვანი

საზოგადოებების სამოქალაქო ინტეგრაციასთან დაკავშირებუ-

ლი პრობლემები საბჭოთა კავშირი რომელიც რუსეთის კომუ-

ნისტური იმპერიის ფარგლებში ერთიან პოლიტიკურ სამ-

ხედრო სასაზღვრო ეკონომიკურ და კულტურულ კურსს ატა-

რებდა რუსული ენის გამაშუალებელი ბევრგან კი პრიორი-

ტეტული როლის მეშვეობითა და კომუნისტური იდეოლო-

გიით მჭიდროდ ადუღაბებდა რუსული ენის მომხმარებელ

ხალხებს რომლებიც თავად რესპუბლიკებს შიგნითაც ავტოქ-

თონ სატიტულო ეთნოსებთან ურთიერთობაში რუსულს იყე-

ნებდნენ შესაბამისად ეს მოსახლეობა სამოქალაქო სივრცეში

რუსული ენით ინტეგრირდებოდა ხოლო კერძო ურთიერთო-

ბებში თავის დედაენას მოიხმარდა ამის შედეგია ის რომ

პოსტსაბჭოურ პერიოდში როდესაც რუსულმა ენამ სტატუსი

შეიცვალა ზოგან კი უცხო ენის სტატუსამდე დაიწია არა-

სატიტულო ეროვნებათა ენების ამარა დარჩენილი მოსახლეო-

ბის სამოქალაქო ინტეგრაციას ის სახელმწიფო ენები გადაე-

ღობა რომელთა შესწავლაზეც ზემოთ ხსენებული მიზეზე-

ბის გამო რესპუბლიკის მოქალაქეებს მაგრამ არა სახელმწიფო

ენის წარმომადგენლებს არასოდეს შეუწუხებიათ თავი ამ მი-

ზეზით შეიქმნა ამგვარ რესპუბლიკებში ენობრივი დილემა

რომლის დაძლევაც მხოლოდ გონივრული დაგეგმვით შეიძ-

ლება

ამ საკითხებით ბუნებრივია დაინტერესდნენ ერთი მხრივ სა-

განმანათლებლო სტრუქტურები და უპირველეს ყოვლისა გა-



 

 

ნათლების სამინისტროს სპეციალური ინსტიტუტები და მეო-

რე მხრივ პოლიტიკური და სოციალური სამსახურები რო-

მელთათვისაც სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ადამიანების უფ-

ლებათა დაცვის უზრუნველყოფა სტრატეგიულად მნიშვნე-

ლოვანია ეს ორი მიმართულება ერთსა და იმავე მიზანს ისა-

ხავს მაგრამ ზოგჯერ ამ მიზნის მიღწევის გზად სრულიად

სხვადასხვა პროგრამის განხორციელებას ვარაუდობს სამოქ-

მედო სტრატეგიის მცდარმა არჩევანმა კი შესაძლოა სიკეთის

ნაცვლად უარყოფითი შედეგი მოიტანოს

მივყვეთ ამ საკითხს თანამიმდევრულად

მსოფლიოს ყველა დაწინაურებულ ქვეყანაში სახელ-

მწიფო ენის ცოდნა თვით დროებითი მიგრანტისთვისაც

კი დამხვდურ გარემოში ინტეგრაციის ერთადერთი გზაა

ნებისმიერი სამუშაო ადგილი რომელიც მეტ ნაკლებად

კომუნიკაციასაც გულისხმობს მხოლოდ სახელმწიფო

ენის მცოდნემ შეიძლება დაიკავოს ეს ვალდებულებაცაა

და ნებაყოფლობითი არჩევანიც ასეთ შემთხვევაში მო-

სული მოსახლეობის ამ შემთხვევაში ნაკლები მნიშ-

ვნელობა აქვს მოსვლის დროს რადგან რაც უფრო დიდი

ხნის მოსულია მოქალაქე მით უფრო ძნელდება იმ მი-

ზეზების გამართლება რომელთა გამოც არ ისწავლა მან

მიმღები ქვეყნის ენა სახელმწიფო ენა მიმღები საზო-

გადოება მტკივნეულად რეაგირებს საკუთარი სახელმწი-

ფოსა და მისი ენის უპატივცემულობაზე და რაც უფრო

ხანგრძლივია მიგრანტის მოსულობის სტაჟი მით უფრო

გაუგებარია რატომ არ გადადგა დაახლოებისაკენ ნაბიჯი

მოსულმა განა მისი მიზანი რაღაც სხვა იყო და არა ინ-

ტეგრაცია ამგვარი ლოგიკის ფონზე მიგრანტთა ენი-

სათვის რაიმე სტატუსის მინიჭება მისი ერთენოვნე-

ბისაკენ საგანგებოდ წახალისება თუ ნომინალური ბი-

ლინგვიზმის სტიმულირება მას მიმღებ სოციუმთან კი

არ დააახლოებს არამედ დააშორებს ამიტომაცაა რომ



 

 

 

არავის მოსდის აზრად საფრანგეთში არაბული ენისათ-

ვის სტატუსის მიცემა ან გერმანიაში თურქული ენის

სახელმწიფო ან რეგიონულ ენამდე ამაღლება და ა შ

სახელმწიფო ენის შესწავლის უზრუნველყოფა სახელმწი-

ფო სკოლებში უნდა მოხდეს საზოგადოების ყველა

წევრს უნდა ჰქონდეს სამოქალაქო უფლებებიც და სამო-

ქალაქო ვალდებულებებიც ის ადამიანები რომლებიც

თავის ბედს კონკრეტულ სახელმწიფოებს უკავშირებენ

ცხადია უნდა გულშემატკივრობდნენ ამ სახელმწიფოს

მთლიანობას უსაფრთხოებას მათ სამხედრო ვალდებუ-

ლებებიც აქვთ მშვიდობას კულტურულ და ეკონომი-

კურ წინსვლას ამ გზაზე ერთი შეხედვით სრულიად

გაუგებარი ჩანს მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის

სურვილი ჩაკეტილ ენობრივად და ეთნიკურად უცხო

ერთობად დარჩეს იმ ქვეყანაში რომლის წევრიც არის და

რომლის მკვიდრადაც სურს თავს აღიქვამდეს რა არის ის

მიზეზი თუ მიზანი რომელიც ამ საზოგადოებას ინტეგ-

რაციის ამ უპირველეს და აუცილებელ პირობაზე უარს

ათქმევინებს რატომ არ მოხდა მაგ საქართველოში სა-

ხელმწიფო ენით იმ სივრცეების დაფარვა სადაც ადრე

რუსული მუშაობდა მაინტეგრირებელ ენად როგორც

უკვე აღვნიშნეთ კომუნისტური რეჟიმის გავლენით

წელს როდესაც საქართველომ დამოუკიდებლობა

გამოაცხადა ამ დამოუკიდებლობას საქართველოს მაშინ-

დელი ტერიტორიების მთელმა მოსახლეობამ რეფერენ-

დუმით დაუჭირა მხარი ამ მომენტიდან დღეს წელი-

წადია გასული ამ პერიოდში ჯავახეთსა და ქვემო ქარ-

თლში ქართული ენის სახელმწიფო ენის ათვისება ვერ

მოახერხა არა მარტო ძველმა თაობამ არამედ ამ წლებ-

ში დაბადებულმა და წამოზრდილმა თაობებმაც ჯერჯე-

რობით არ უშველა ამ საქმეს არც უამრავმა გრანტმა და

თავთავებისა და ჯეჯილების გამოცემამ და არც



 

 

პედაგოგთა გადამზადება გადმომზადების ძვირადღირე-

ბულმა პროგრამებმა იქნებ საკითხის გადაჭრას წაშვე-

ლებოდა არაქართველების კომპაქტურად დასახლების

რეგიონებში კარგად აღჭურვილი და მომზადებული ქარ-

თული სკოლების გახსნა ჯერჯერობით სომხური ან

აზერბაიჯანული სკოლის გვერდით სადაც ადგილობ-

რივი მოსახლეობის ენა როგორც საგანი, სწავლების

მთელი პერიოდის მანძილზე იქნებოდა წარმოდგენილი

მშობელს უნდა ჰქონდეს საშუალება აირჩიოს სკოლა თა-

ვისი შვილისათვის იქნებ მას სურს შვილი ქართულ სკო-

ლაში შეიყვანოს და სრულფასოვან მოქალაქედ მოამ-

ზადოს მით უფრო თუ მისი დედაენა ქართულ სკო-

ლაში მსურველთა მიხედვით დაკომპლექტებულ კლა-

სებში სრულყოფილად ისწავლება როგორც ეს მოწინავე

ევროპული ქვეყნების გამოცდილებითაც არის შემოწმე-

ბული რატომ ვერ ისწავლის ქართულ სკოლაში სომეხი

ან აზერბაიჯანელი ბავშვი თუკი ქართველი ან სომეხი

ბავშვი წარმატებით სწავლობდა რუსულ სკოლაში არც-

თუ შორეულ წარსულში ან თუკი დღესაც ბავშვი ემიგ-

რაციაში წასული ოჯახიდან ახერხებს ნებისმიერი უცხო-

ური ქვეყნის სკოლაში სწავლას და მას არავინ უხსნის

სკოლას დედაენაზე ხომ არ არის სახელმწიფო ენის შეს-

წავლის საკითხი ხელოვნურად გართულებული რათა

საჭირო შეიქნას მრავალრიცხოვანი სტრუქტურების შპს

ების არასამთავროებისა და სხვა ორგანიზაციების შექ-

მნა თანხების გადასროლა გადმოსროლა და ისედაც და-

ძაბული საზოგადოებრივი ურთიერთობების კიდევ

უფრო დაძაბვა მოსახლეობისათვის იმის ჩაგონებით რომ

მას ინტეგრაციის არამოსურნე ეთნიკური ჯგუფების

მხრიდან კიდევ ერთი ან ერთზე მეტი ეთნიკური თუ

ენობრივი კონფლიქტი ემუქრება

ამ ბოლო დროს გააქტიურებულია აზრი და ამ აზრის



 

 

 

მომფიქრებელი ჯგუფი რომ საზოგადოებრივი მშვიდო-

ბიანობა ყველა ენობრივი კოლექტივისათვის გარკვეული

სტატუსის მინიჭებითა და ამ სტატუსის საფუძველზე

დედაენაზე განათლების მიღების უზრუნველყოფით

მიიღწევა წარმოვიდგინოთ ამგვარი განათლების პრაქ-

ტიკულად განხორციელების სრული სურათი საქართვე-

ლოში სომხურ საშუალო სკოლაში სომხურ ენაზე სომხე-

თის ისტორიასა და კულტურაზე აღზრდილი ადამიანი

როგორი ტიპის მოქალაქედ იზრდება ოდენ სომხური

განათლება თუნდაც აქამდე აუთვისებელი სალაპარაკო

ქართულის შესწავლა მოხერხდეს ცხადია განათლების

გამოყენების შესაძლებლობას მოითხოვს რას ვთავა-

ზობთ ამ მოსახლეობას ერთ კუთხეში ჩაიკეტოს და პა-

ტარა სომხეთი ააშენოს თუ დანარჩენი საქართველო მო-

ვარგოთ ამ სომხურ დასახლებას ვინ გეგმავს და მართავს

ამ ადამიანთა ცოდნის კომპეტენციის კულტურის ფსი-

ქოლოგიის მეთოდოლოგიის სასწავლო შემოქმედებითი

აქტიურობის საქმიანობის სფეროებს თბილისში სპე-

ციალური სომხურენოვანი მართვის ოფისები გაიხსნება

თუ პირდაპირ სომხეთის პრეზიდენტის აპარატი ჩაებმე-

ბა ამ საქმეში ეს სრულიად არარეალური აბსურდული

პროექტი რომელიც რუსეთის მიერ დატოვებული რეჟი-

მით ისედაც შეუჩერებლად მუშაობს ახლა სტატუსობ-

რივი გაფორმების შემთხვევაში სრულიად გამოვა საქარ-

თველოს გავლენის სფეროდან მოიტანს კი რაიმე სამოქა-

ლაქო სიკეთეს ერთი ქვეყნის მოქალაქეთა ამგვარი გა-

თიშვა განა სხვა წინაპირობები ჰქონდა აფხაზეთისა თუ

სამაჩაბლოს სამხედრო კონფლიქტებს

საგანმანათლებლო სისტემა თავის ჰუმანურ და ინტერ-

ნაციონალურ განწყობას იმით გამოხატავს რომ დეკლა-

რირების დონეზე ერთი მხრივ, პროექტებს ამუშავებს

არაქართველების კომპაქტურად დასახლების რეგიონებ-



 

 

ში ამ ხალხის მშობლიური ენის სტატუსობრივად გასაძ-

ლიერებლად და მეორე მხრივ კი არაქართველების კომ-

პაქტური დასახლების ადგილებზე არაქართულ სკოლებს

აფინანსებს და ქართულს მეორე ენად ასწავლის ე წ

ბილინგვური და მულტილინგვური სწავლების თაობაზე

ძვირადღირებულ კვლევებს აწარმოებს და ექსპერი-

მენტებს ატარებს ევროპის ერთ ერთი განსაკუთრებუ-

ლად ღარიბი და ჩამორჩენილი ქვეყნისათვის ჯერაც ევ-

როპელებისათვის საკამათო პროექტების ექსპერიმენტუ-

ლი შესწავლა ადამიანისათვის ცხოველთა ორგანოების ან

სხეულის ნაწილების გადანერგვის საპილოტე ცდებს

წააგავს

რამდენადაც სოციოლინგვისტიკას აინტერესებს ენის სწავლე-

ბის საკითხებიც პასუხი უნდა გაეცეს რამდენიმე შეკითხვას

რომელიც ენის შესწავლის პრობლემატიკასთან დაკავშირებით

დაისმის პედაგოგიკაში ფსიქოლოგიასა და ლინგვისტიკაში ა

რამდენი ენის სწავლება შეიძლება ერთდროულად სკოლაში

მაგ ჯავახეთის სომხურ სკოლებში ოფიციალურად ისწავ-

ლება სომხური რუსული ინგლისური ქართული ამ ენების

შეტანა სასწავლო პროგრამებში მიმდინარეობს დაწყებითი

კლასებიდან მეხუთე კლასამდე თუ გავითვალისწინებთ რომ

სკოლა კვირაში ხუთი დღე მუშაობს ხოლო გაკვეთილების

ხანგრძლივობა და დღიური რაოდენობა მკაფიოდაა გან-

საზღვრული გამოდის რომ კვირაში ოთხი ენა სხვა შესასწავლ

დისციპლინებთან ერთად ისეთ დატვირთვას წარმოადგენს

რომ მოსწავლეთა ს პრაქტიკულად მისი დაძლევა არ შე-

უძლია ხოლო გლობალიზაციის ეპოქაში საერთაშორისო ენე-

ბის სწავლების გარეშე მოსწავლეთა დატოვება დისკრიმინა-

ციის ტოლფასია ბ პედაგოგიკაში ძალიან ძველი და დღესაც

გადაუჭრელი პრობლემაა უცხო ენათა შესწავლის ასაკობრივი

დონეების შერჩევის საკითხიც რა ასაკიდან შეიძლება ასწავლო

მეორე ენა მესამე ენა და სხვ გ ლინგვისტიკას აქვს თავისი

დამოკიდებულება სტრუქტურითა და ბუნებით განსხვავებულ



 

 

 

ენათა შესწავლის სირთულეებთან დაკავშირებით შეპირის-

პირებული სწავლება ე წ მუნჯური მეთოდი ენები რან-

ჟირების მიხედვით პირველი ენა მეორე ენა მესამე ენა თუ

უცხო ენა ენის გაკვეთილები გაკვეთილების რიგში

გაკვეთილი ბოლო გაკვეთილი და სხვ  

სამართლიანობა მოითხოვს იმის აღნიშვნას რომ უცხოელი ექ-

სპერტები საქართველოს ენობრივი სიტუაციის აღწერისას ძი-

რითადად სწორად ხედავენ პრობლემებს და ამ პრობლემათა

გამომწვევ მიზეზებს კერძოდ ისინი აღიარებენ რომ საქარ-

თველოში არაქართულენოვანი მოსახლეობის არსებობა განა-

პირობა არა ქართველთა მხრიდან დისკრიმინაციულმა პოლი-

ტიკამ არამედ კომუნისტური რეჟიმის რუსიფიკაციულმა პო-

ლიტიკამ რომლის შედეგადაც რუსული ჩადგა საქართველოს

სახელმწიფოს ქართველ და არაქართველ მოსახლეობას შორის

ხოლო საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსული ენის სა-

ხელმწიფოს სისტემიდან გასვლის შემდეგ ეს მოსახლეობები

ფაქტობრივ შუამავალი საკომუნიკაციო ენის გარეშე დარჩნენ

შვეიცარიის საერთაშორისო ორგანიზაციის ს მონაცე-

მებით, საქართველოს მოსახლეობის ისათვის ქართული

საქართველოს სახელმწიფო ენა არ არის პირველი ენა ორი უმ-

თავრესი ეთნოლინგვისტური ჯგუფია სომხები რომლებიც

უმეტესად სამცხე ჯავახეთში ცხოვრობენ დაახლოებით

და აზერბაიჯანელები ქვემო ქართლში კარინ ბრახმანი

მიუთითებს იმ ნაკლოვანებებზე რაც ამჟამად საქართველოში

არაქართველების კომპაქტურად დასახლების რეგიონებში

ოდენ სომხური აზერბაიჯანული და რუსული სკოლების მოქ-

მედებას უკავშირდება კერძოდ რომ ამგვარი საგანმანათლებ-

ლო პოლიტიკა

აძლიერებს ეთნიკური და ენობრივი თვალსაზრისით არსებულ დაყო-

ფას რაც აშკარად არ უწყობს ხელს მოქალაქეობის საერთო განცდისა

და ერთიანი კუთვნილების გრძნობის ჩამოყალიბებას ქვეყანაში სა-

დაც შეინიშნება ხანგრძლივი დაძაბულობა და ტერიტორიული უთან-

ხმოებები ქართველ უმრავლესობასა და დედაქალაქის ფარგლებს გა-



 

 

რეთ კომპაქტურად მცხოვრებ უმცირესობათა ეთნოლინგვისტურ

ჯგუფებს შორის მეორე უმცირესობათა ჯგუფების ბავშვები სკოლას

ისეთი ენობრივი უნარ ჩვევებით ამთავრებენ რომლებიც განსხვავ-

დება იმ ბავშვების უნარ ჩვევებისაგან რომელთათვისაც ქართული

მშობლიური ენაა რაც სამწუხაროდ მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახ-

დენს მათ მიერ უმაღლესი განათლების მიღების მათი სამომავლო და-

საქმების პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის შესაძლებლობებ-

ზე აგრეთვე ქართულ საზოგადოებაში მათ ინტეგრაციაზე მიუხედა-

ვად იმისა რომ არაქართულენოვან სკოლებში ქართული ენა საგნის

სახით დაწყებითი სკოლის პირველი კლასიდან ისწავლება იმ ახალ-

გაზრდების უმეტესობას რომლებიც სომხურ აზერბაიჯანულ და რუ-

სულ სკოლებს თბილისის ფარგლებს გარეთ ამთავრებენ სავალდებუ-

ლო სასკოლო სწავლების დასრულების შემდეგ ქართულად უბრალო

საუბრის წარმართვაც კი არ შეუძლია რომ აღარაფერი ვთქვათ წერის

უნარზე რაც მას სახელმწიფო ენის გამოყენებით მუშაობის საშუალე-

ბას მისცემდა

არაქართულენოვანი მოსახლეობის კომპაქტური განსახლების

რეგიონებში ენობრივი სიტუაცია ზოგადად ასე შეიძლება და-

ხასიათდეს სწავლება მიმდინარეობს მხოლოდ სომხურად

სამცხე ჯავახეთის სომხურ სოფლებში და აზერბაიჯანულად

ქვემო ქართლში საქმის წარმოება მხოლოდ სომხურად და

აზერბაიჯანულად ზოგჯერ რუსულად წარწერები კულტუ-

რის სფერო საზოგადოებრივი საქმიანობა მხოლოდ სომხუ-

რად და აზერბაიჯანულად ადგილობრივი საკომუნიკაციო არ-

ხები მხოლოდ სომხურად და აზერბაიჯანულად ცხადია

კულტმსახურებაც ამ მოსახლეობის ნაციონალურ ენებზეა შე-

საბამისად ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით არაქარ-

თველთა ნაციონალური განვითარების საკითხი ზუსტად ისე

გამოიყურება როგორც მათ ისტორიულ სამშობლოებში სხვა

ამბავია ითხოვს კი ამას რომელიმე საერთაშორისო დოკუ-

                                                 
კარინ ბრახმანი რედ ენობრივი პოლიტიკა და განათლება მრავალეროვან

საზოგადოებებში კონფერენციის მასალები თბილისი მთარგმ ანა

გეგეჭკორი ნადეჟდა ტარასოვა

გვ ნახ. თებერვალი წ



 

 

 

მენტი რომელიმე ქვეყნისაგან რაც შეეხება ამ ადამიანთა სა-

მოქალაქო უფლებებს ამ უფლებათა დაცვა მოითხოვს ქარ-

თულ სახელმწიფოში მათი ინტეგრირების უზრუნველყოფას

ეს კი ამ რეგიონებში ქართული სკოლების გახსნით შეიძლება

მოხერხდეს ქართული სკოლა შეიძლება იყოს დაწყებითი ნა-

ციონალური სკოლის მომდევნო ეტაპი ან დროებით ალტერ-

ნატიული სასწავლებელი ნაციონალური სკოლის პარალელუ-

რად შერეული სწავლება მხოლოდ დამატებითი და საცდელი

ღონისძიება შეიძლება იყოს და არა ყოვლისმომცველი ღონისძიება

კარინ ბრახმანისავე სტატიაში ნათქვამია

მაგრამ არ იქნებოდა შორსმჭვრეტელური გვევარაუდა რომ სახელ-

მწიფო ენის კარგად ცოდნის ნაკლებობა მხოლოდ მეთოდოლოგიური

და ტექნიკური ფაქტორების შედეგია არსებულ პოლიტიკურ კონტექ-

სტში როდესაც ხდება საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებასა

და უმცირესობათა ეთნოლინგვისტურ ჯგუფებს შორის ურთიერთო-

ბათა გადასინჯვა და ხელახლა განსაზღვრა ენობრივი პოლიტიკა და

განათლება ფართო დისკუსიების საგნად იქცა და ეროვნულ უმცი-

რესობათა ისტორიული ადგილის პოლიტიკური ინტეგრაციის ან

ავტონომიისა და კულტურული ასიმილაციის შესახებ მწვავე პოლი-

ტიკური დებატების ცენტრში მოექცა მმართველობაში ბოლო დროს

განხორციელებულმა რეფორმებმა რომლებიც საჯარო მოხელეები-

საგან ქართულ ენაზე კარგად წერისა და საუბრის ცოდნას მოითხოვს

აგრეთვე წელს უმაღლეს სასწავლებლებში მისაღები ერთიანი

ეროვნული გამოცდების ქართულად უმცირესობათა სკოლების მოს-

წავლეებისათვის სპეციალური ზომების გაუთვალისწინებლად ჩატა-

რების შემოღებამ კიდევ უფრო გაამწვავა დაძაბულობა მართალია

ცენტრალური ხელისუფლება ცდილობს ზრდასრულ მოქალაქეებსაც

და ბავშვებსაც შესთავაზოს ქართული ენის შესწავლის უფრო ქმედი-

თი შესაძლებლობები მაგრამ ეს ინიციატივები ზოგადად არ არის საკ-

მარისი გარდა ამისა ისინი სულ ახლახან დაიწყო და შესაბამისად

ვერ მოიტანდა საგრძნობ შედეგებს

საქართველოში ხშირად ისმის შვეიცარიის ენობრივი მოწყო-

ბის მაგალითიც ეს მაგალითი რომელიც სრულიად ორიგინა-

                                                 



 

 

ლურია არა მარტო ევროპის, არამედ მთელი მსოფლიოს

თვალსაზრისით სხვებისა არ იყოს არც საქართველოსთვის გა-

მოდგება პარალელის გასავლებად მართლაც ეს მშვენიერი და

წარმატებული ქვეყანა სასურველი ობიექტია მისაბაძად ეკო-

ნომიკის დემოკრატიის ჰუმანიზმის კულტურის თვალსაზ-

რისით მაგრამ ჯერჯერობით ვერანაირად ვერ ვბაძავთ ამ სფე-

როებში რაც შეეხება ენობრივ სიტუაციას ეს სიტუაცია უაღ-

რესად სპეციფიკურია და ჩვენსას არა ჰგავს რა ხდება ენობ-

რივად შვეიცარიაში დავეყრდნოთ ამ სიტუაციის საუკეთესო

მცოდნეს ნიკულინ იეგერს საქართველოში შვეიცარიის სა-

ელჩოს წარმომადგენელს რომელიც ბრძანებს

წელს კონფედერაციის შექმნის მომენტიდან შვეიცარიამ საკუთა-

რი თავი განსაზღვრა როგორც მრავალენოვანი სახელმწიფო რომე-

ლიც ერთმანეთისგან ძალზე განსხვავებული სიდიდის ოთხი ენობრი-

ვი საზოგადოებისგან შედგება მოსახლეობის დაახლოებით პრო-

ცენტისგან შემდგარი დომინანტი ენობრივი ჯგუფი ლაპარაკობს შვეი-

ცარიულ გერმანულს ქვედაგერმანული ენის დიალექტების ნარევს

ფრანგულად მოსახლეობის დაახლოებით პროცენტი ლაპარაკობს

იტალიურად პროცენტი ხოლო რომანულად პროცენტზე

ნაკლები ამგვარმა ენობრივმა მრავალფეროვნებამ რასაც დაემატა

შვეიცარიის კონსტიტუციით უზრუნველყოფილი თანასწორობა ყვე-

ლა ენას შორის სიმბოლური დახმარება გაუწია შვეიცარიული ეროვ-

ნული ინდივიდუალობის ჩამოყალიბებას ჩემი აზრით ეს სიმბოლუ-

რობა იმდენად უპირობოდ აღიქმება რომ სულ ბოლო ხანებამდე ენის

საკითხი პრაქტიკულად არ წამოიჭრებოდა შვეიცარიაში გამართულ

ეროვნულ პოლიტიკურ დებატებში ამის მიზეზი ის გახლავთ რომ

ენა კონფლიქტის პოტენციურ წყაროდ კი არ განიხილება არამედ

ჩვენი სახელმწიფოებრიობის განუყოფელ ნაწილად ეს საკითხი

არასოდეს ყოფილა ყურადღების ცენტრში და ტრადიციულად მიიჩ-

ნევა რომ მას არა აქვს რეალური პოლიტიკური მნიშვნელობა

რაოდენ მშვენიერიც უნდა იყოს ის იდილია რომელზედაც

შვეიცარიის კეთილდღეობაა დაფუძნებული ჩვენთვის სადაც

                                                 
ნიკულინ იეგერი მრავალფეროვნების მართვა მრავალენოვან საზოგადოე-

ბაში კარინ ბრაჰმანი ენობრივი პოლიტიკა და გვ



 

 

 

არაქართულენოვანი კომპაქტური დასახლებები ძირითადად

რუსეთის ცარიზმისა და კომუნისტური რეჟიმების ზრუნ-

ვით წარმოიქმნა მრავალენოვნება საქართველოს სახელმწი-

ფოს წარმოშობა განვითარების საფუძველი არასოდეს ყოფილა

ცხადია მრავალენოვნების კონსტიტუციურ განსაზღვრაზე

ლაპარაკიც კი რასაც პერიოდულად რუსეთი წინ წამოწევდა

ხოლმე სერიოზული კონფლიქტების რისკს შეიცავს მით უფ-

რო რომ თვით შვეიცარიაშიც არ არის სავსებით გამორი-

ცხული ამა თუ იმ ტიპის ენობრივი კონფლიქტი მოვიხმობთ

ისევ ბ ნი იეგერის სტატიას სადაც ნათვამია რომ

მიუხედავად შვეიცარიაში სხვადასხვა ენის მშვიდობიანი თანაარ-

სებობისა რაც ესოდენ საამაყოა ჩვენთვის მაინც არსებობს კონფლიქ-

ტების წარმოქმნის შესაძლებლობა გერმანული ენის უეჭველი კულ-

ტურული პოლიტიკური და ეკონომიკური დომინანტობისა და იმის

გამო სისტემას არ შესწევს უნარი თავიდან აიცილოს იტალიურის

მარგინალიზაცია

ფაქტია აგრეთვე რომ რომანულს რომელზეც შვეიცარიის მო-

სახლეობის ერთ პროცენტზე ნაკლები ლაპარაკობს გაქრობის

საფრთხე ემუქრება შვეიცარიაში ეროვნული ენების სტატუსი

იურიდიული თვალსაზრისით ასე გამოიყურება შვეიცარიაში

არსებული ოთხივე თვითმყოფადი ენის სტატუსი გახლავთ

ეროვნული ენები მაგრამ მათგან მხოლოდ გერმანული ფრან-

გული და იტალიურია აღიარებული ოფიციალურ ენებად რო-

მანულად მოლაპარაკე ადამიანების სიმცირის გამო ამ ენას

ოფიციალური სტატუსი მხოლოდ იმ თემში აქვს რომელიც მას

იყენებს ფედერალური კონსტიტუცია იძლევა ეროვნული ენე-

ბის დაცვის გარანტიებს ოთხი ძირითადი პრინციპის საფუძ-

ველზე რომელთაგან უპირველესია ტერიტორიული გავრცე-

ლების პრინციპი რომელიც ენობრივ თემებს უფლებას აძლევს

ოფიციალურ ენად გამოიყენონ საკუთარი ენა საჯარო მართვა

გამგეობაში მართლმსაჯულების აღსრულებასა და განათლე-

                                                 
ხაზგასმა ყველგან ჩვენია



 

 

ბაში თავიანთ ტერიტორიებზე სინამდვილეში ეს ნიშნავს რომ

ფრანგულად მოლაპარაკე მოქალაქეებს შეუძლიათ ფრანგუ-

ლის გამოყენება ადგილობრივ ანუ კანტონის მმართველობის

ორგანოებთან ურთიერთობაში მხოლოდ იმ ტერიტორიებზე

სადაც ფრანგულია ოფიციალური ენა ამ მოქალაქეებს მშობ-

ლიური ენის გამოყენება მმართველობის ფედერალურ ორგა-

ნოებთან ურთიერთობაშიც შეუძლიათ ამგვარი ტერიტორიუ-

ლი დაყოფა ყოველთვის არ ემთხვევა კანტონის რომელ-

თაგან სამი ორენოვანია ხოლო ერთი სამენოვანი ზუსტ საზღ-

ვრებს ფაქტობრივად არსებობს ოთხი ენობრივი ზონა ერთი

გერმანულენოვანი ერთი ფრანგულენოვანი ერთი იტალიურ-

ენოვანი და ერთიც რომანულენოვანი

რა პრობლემები იჩენს თავს შვეიცარიაში მრავალენოვნების

სიტუაციაში

ა ხარჯები ითარგმნება ყველა დოკუმენტი ოთხ ენაზე მაუ-

წყებლობებიც ოთხ ენაზეა

ბ აშკარაა გერმანულენოვანი ნაწილის დომინანტობა და ამ

ფონზე ფრანგულ და იტალიურენოვანი მოქალაქეების პო-

ლიტიკური ზეგავლენის მარგინალიზაციის ტენდენცია

ეს ფაქტი ნიშნავს რომ საჭიროა მნიშვნელოვანი ძალის-

ხმევა ფინანსურ სიმბოლურ და პოლიტიკურ დონეებზე

თუკი გვინდა თავიდან ავიცილოთ სხვადასხვა ენობრივ

რეგიონებს შორის გადაულახავი უფსკრულის წარმოქმნა

და თანხმობაზე დამყარებული იმ მოდელის შენარჩუნება

რომელმაც შვეიცარიას სტაბილურობის სამოთხის სახელი

დაუმკვიდრა

გ პოლიტიკურ ძალთა წონასწორობა შვეიცარიაში და მიღე-

ბული გადაწყვეტილებები ასახავს მოსახლეობის გერმა-

ნულენოვანი ნაწილის დემოგრაფიულ დომინანტობას

ამის გამო ხელისუფლება მუდმივად ცდილობს შესაძლო

დაპირისპირებათა განეიტრალებას და იმგვარი ფინანსუ-



 

 

 

რი თუ სოციალური ღონისძიებების გატარებას რაც

მოსახეობაში კონფლიქტების არიდებას უზრუნველყოფს

დ შვეიცარიას სისტემატიურად უხდება ასიათასობით მიგ-

რანტისათვის ოთხი ენიდან თუნდაც ერთის შესწავლის

ხელშეწყობა

ისევ ნიკულინ ნიეგერის სიტყვებს მოვიხმობთ სადაც აღნიშ-

ნულია რომ მიუხედავად აშკარა ნაკლოვანებებისა ეროვნულ

ენებთან დაკავშირებული კონსენსუსის შვეიცარიული სისტემა

შვეიცარიის ოთხი ენობრივი ჯგუფის მშვიდობიანი თანაარ-

სებობა დაახლოებით წლის განმავლობაში - უდავო წარმა-

ტებაზე მეტყველებს რომ აღნიშნული ოთხი ჯგუფიდან არც

ერთს არასოდეს არ აღუქვამს ენობრივი მრავალფეროვნება მუ-

ქარად

ჩვენი მხრივ დავძენთ რომ წლიანი ექსპერიმენტის გადმო-

ღება მრავალსაუკუნოვანი გამოცდილების ქვეყანაში არასერი-

ოზული იქნება ათასწლეულების მანძილზე ჩვენ ქართული

სახელმწიფო ენით გამობრძმედილი ერთიანობის იდეალით

გვივლია ეს გზა შემოწმებული და საიმედოა

განხორციელებული ანალიზი გვაძლევს შემდეგი დასკვნების

გაკეთების საშუალებას

შვეიცარიის ენობრივი მოწყობა და ამ ქვეყნის ენობრივი პოლი-

ტიკა ვერ გამოდგება მისაბაძ მაგალითად ამ მიმართულებით

საქართველოში არსებული პრობლემების გადასაჭრელად იქე-

დან გამომდინარე რომ ქვეყანას აბსოლუტურად განსხვავებუ-

ლი ისტორიული ტრადიცია და ენობრივი სიტუაცია აქვს

საქართველოს ხელისუფლების მიზანი და უპირველესი მოვა-

ლეობაა რომ უზრუნველყოს საქართველოს მოქალაქე აზერ-

ბაიჯანელებისა და სომხების მიერ ქართული ენის როგორც

                                                 



 

 

სახელმწიფო ენის, შესწავლა რათა ამ მოსახლეობამ თავი

სრულფასოვან მოქალაქედ იგრძნოს ქვეყნის მთელ ტერიტო-

რიაზე და სრულად ისარგებლოს ქვეყნის ყველა სიკეთით

მართალია მთავრობასაც და მოსახლეობასაც კარგად ესმით

ქართული ენის სწავლების შესწავლის მიშვნელობა არაქარ-

თულენოვანი ეთნიკური ჯგუფებისათვის მაგრამ ჯერჯერო-

ბით ვერ განხორციელდა ვერცერთი წარმატებული პროექტი

ვფიქრობთ საკითხი ვერ გადაწყდება ცალკეული სახელმძღვა-

ნელოს შედგენით ან ე წ ორენოვანი სწავლებით რადგან ძი-

რითადი მოსახლეობა ვისთვისაც განკუთვნილია ამგვარი

პროგრამები სოფლის მეურნეობას მისდევს ადრეული ასაკი-

დან ჩაბმულია სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში და ნაკლე-

ბადაა განწყობილი ძირითადი საგანმანათლებლო საგნების

გვერდით კიდევ გამოყოს დრო ქართული ენის ქართულთან

ერთად ინგლისურის და ზოგჯერ რუსულისაც შესასწავ-

ლად

ჩვენ საუკეთესო გამოსავლად ის მიგვაჩნია რომ ალტერნატი-

ვის სახით არაქართულენოვანი და ქართველებით დასახლე-

ბული სოფლების კვეთზე შეიქმნას თანამედროვე ტექნოლო-

გიებით აღჭურვილი და საუკეთესო პედაგოგიური კადრებით

დაკომპლექტებული თანამედროვე ტიპის ქართული სკოლა

რომელშიც შვილის მიყვანა ერთნაირად სასურველი და შესაძ-

ლებელი იქნება ქართველი და სომეხი ან აზერბაიჯანელი

მშობლსთვის ერთი სკოლის კედლებში მოსული ბავშვები კი

საუკეთესოდ გამოძებნიან არა მარტო მეგობრობის სურვილს

არამედ იმ საერთო ენასაც რომელსაც ეს მეგობრობა დაე-

ფუძნება



 

 

 

ბიბლიოგრაფია

ბრახმანი კარინ რედ ენობრივი პოლიტიკა და განათლება მრავალეროვან

საზოგადოებებში კონფერენციის მასალები თბილისი მთარგმ

ანა გეგეჭკორი ნადეჟდა ტარასოვა

ნახ. თებერვალი წ

იეგერი ნიკულინ მრავალფეროვნების მართვა მრავალენოვან საზოგადოე-

ბაში კარინ ბახმანი რედ ენობრივი პოლიტიკა და განათლება მრა-

ვალეროვან საზოგადოებებში თბილისი მთარგმ ანა გეგეჭკორი

ნადეჟდა ტარასოვა ნახ.

თებერვალი წ

Словарь социолингвистических терминов Российская академия наук Институт

языкознания Москва Российская академия лингвистических наук





 

                                                                                                                                                                           

ანატოლიაში მცხოვრებ ქართველთა ენის

რელიგიისა და ეთნიკური ცნობიერების

ურთიერთმიმართების პრობლემა

როლანდ თოფჩიშვილი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი, საქართველო 



 

 



 

 

 

                                                 



 

 



 

 

 



 

 

                                                 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

                                                 







 

                                                                                                                                                                           

ანატოლიაში მცხოვრებ ქართველთა ენის

რელიგიისა და ეთნიკური ცნობიერების

ურთიერთმიმართების პრობლემა

როლანდ თოფჩიშვილი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი, საქართველო 



 

 

თეზისები: ანატოლიაში (მარმარილოს ზღვისა და შავი ზღვის რეგიონები) 

მუსლიმი ქართველები სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიულ-

ეთნოგრაფიული მხარეებიდან რუსეთ-თურქეთის 1877-1878 წლების ომის 

შემდეგ გადასახლდნენ.  

25-30 წლის წინ ქართველების თითქმის აბსოლიტური უმრავლესობა მხო-

ლოდ ქართულ ენაზე  ლაპარაკობდა და ბევრმა მათგანმა თურქული ენა 

სკოლაში ისწავლა. დღეს ვითარება შეცვლილია - ახალგაზრდების ძირი-

თადი ნაწილი ქართულ ენაზე აღარ ლაპარაკობს. ქართული ენის დაკარგვის 

მიზეზთაგან შეიძლება დავასახელოთ დიდ ქალაქებში საცხოვრებლად 

გადასვლა, სასკოლო განათლების მიღების აუცილებლობა, მასმედია, გან-

საკუთრებით, ტელევიზია და შერეული ქორწინება.  

თურქეთელ ქართველებში ქართული ენის დაკარგვა და მასობრივად თურ-

ქულ ენაზე გადასვლა ქართველთა ეთნიკური ცნობიერების დაკარგვას არ 

იწვევს, რასაც რამდენიმე მიზეზი განაპირობებს: სიამაყის გრძობა, რაც გარ-

კვეულწილად ადგილობრივთაგან განსხვავებულმა კულტურულმა ვითარე-

ბამ შექმნა, ნათესაური ურთიერთობების და ტრადიციების, ეთნიკურობის, 

ისტორიული მეხსიერების შენარჩუნება. ამ ისტორიაში კი მთავარი ფიგურა 

თამარ მეფეა.  

საკვანძო სიტყვები: მუსლიმი ქართველები, ეთნიკური ქართველები, ქარ-

თული ენა, ეთნიკური ცნობიერება, კულტურა, ტრადიციები  

ტერიტორიული პრინციპით თურქეთში მცხოვრები ეთნიკური

ქართველები ორ ჯგუფად იყოფიან საქართველოს ისტორიულ

ტერიტორიაზე მცხოვრები ქართველები და ანატოლიაში

მცხოვრები ქართველები რომლებიც აქ გადმოსახლებული

არიან ძველი ქართული პროვინციებიდან აჭარა კლარჯეთი

ტაო შავშეთ იმერხევი მიგრირებულებიც ორ ჯგუფად არიან

წარმოდგენილი მუჰაჯირები რომლებიც ანატოლიაში ძირი-

თადად რუსეთ თურქეთის წლების ომის დროს და-

სახლდნენ და მიგრანტები რომლებმაც უკანასკნელი

წლის განმავლობაში დატოვეს საქართველოს ისტორიულ ეთ-

ნოგრაფიული მხარეები თანამედროვე ართვინის ვიალაიეთი

ანატოლიაში ეთნიკური ქართველები კომპაქტურად ძირითა-

დად ორ რეგიონში მარმარილოს ზღვის მხარეს და შავი ზღვის

სამხრეთ სანაპიროზე არიან განსახლებული



 

 

 

ტაო კლარჯეთი მე საუკუნის ბოლოს მთლიანად ქართვე-

ლებით იყო დასახლებული უმნიშვნელო რაოდენობით ცხოვ-

რობდნენ აქ სომხები და თურქები ამის დამადასტურებელია

წელს ჩატარებული აღწერა ქართული პროვინციების დე-

ეთნიზაცია ხანგრძლივი პროცესი იყო ის ძირითადად რელი-

გიური ფაქტორით და სახელმწიფოებრივი ბერკეტებით იყო

განპირობებული ისლამი ჯერ ქართველმა ფეოდალურმა ზე-

დაფენამ მიიღო ფეოდალთა მიერ ასეთი ნაბიჯის გადადგმა

სამეურნეო ეკონომიკური მიზეზებით იყო გაპირობებული

პირველად სწორედ მათ შორის გავრცელდა თურქული ენა

რაც ოსმალეთის იმპერიაში ინტეგრაციის აუცილებელი წინა-

პირობა იყო მწარმოებელი მოსახლეობა კი ენას კულტურას

და ეთნიკურობას მე საუკუნეშიც ინარჩუნებდა რადგან მხა-

რის მასობრივი ისლამიზაცია ჯერ დაწყებული არ იყო ამის

შესახებ მიუთითებდა მე საუკუნის პირველი ნახევრის ის-

ტორიკოსი ვახუშტი ბაგრატიონი

ხოლო აწ მთავარნი და წარჩინებულნი არიან მოჰმადიანნი და

გლეხნი ქრისტიანენი გარნა ვინანიცა არიან ქრისტიანენი ენა

საკუთარი აქუსთ იგივე ქართული გარნა წარჩინებულნი ნადიმთა და

კრებულთა შინა აწ უბნობენ თათრულსა და თვისთა სახლებთა ანუ

ურთიერთის მეგობრობათა შინა იტყვიან ქართულსავე

ოსმალეთის იმპერიაში მოქცეულ ქართულ პროვინციებში ეთ-

ნიკურ ქართველთა მასობრივი ისლამიზაცია მე საუკუნის

შუა ხანებიდან იწყება ეს პროცესი უმტკივნეულოდ არ მიმდი-

ნარეობდა სამეურნრო ეკონომიკური ფაქტორების გამო ქარ-

თველთა მნიშვნელოვანი ნაწილი თუ ნებაყოფლობით იღებდა

ახალ რელიგიას გარკვეული ჯგუფები მაინც ერთგულნი რჩე-

ბოდნენ მართლმადიდებლური ქრისტიანობისა მე საუკუ-

ნეში დაფიქსირებული გადმოცემების თანახმად, ხდებოდა ძა-

ლადობრივი ისლამიზაციაც ეთნოგრაფიული მასალებით

                                                 
ვახუშტი ბაგრატიონი ქართლის ცხოვრება ტომი თბილისი საბჭოთა სა-

ქართველო გვ



 

 

ლიგანის ხეობაში ეთნიკური ქართველების გარკვეულ ნაწილს

მუჰაჯირობის დროს წელს - სულ ორი თაობის მიღე-

ბული ჰქონდა მაჰმადიანობა ასეა თუ ისე მე საუკუნის

იან წლების დასაწყისიდან ოსმალეთის იმპერიაში შემავლი სა-

ქართველოს ისტორიულ ეთნოგრაფიული მხარეების მოსახ-

ლეობას ისლამი უკვე გათავისებული ჰქონდა რამაც განაპი-

რობა კიდევაც რუსეთის იმპერიის მიერ ისტორიული ქართუ-

ლი პროვინციების მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის მუ-

ჰაჯირობა და შავი და მარმარილოს ზღვების რეგიონებში გა-

დასახლება

ცნობილია რომ ენასთან და კულტურასთან ერთად ეთნიკუ-

რობის ერთ ერთი მარკერი ეთნონიმიცაა მას შემდეგ რაც ოს-

მალეთის იმპერიაში ქართველებმა ისლამი მიიღეს მათ ენდო-

ეთნონიმი ავტოეთნონიმი ქართველიც დაკარგეს ეს იყო

პირველი მაგრამ არა მთავარი ნიშანი დეეთნიზაციისა მიზე-

ზი ადვილად ამოსაცნობია შუა საუკუნეების სტერეოტიპით

ეთნიკურობა და რელიგიურობა სინონიმური ცნებები იყო

ქართველის მაშინდელი შეგნებით ქართველი იყო ის ვინც

მართლმადიდებელი ქრისტიანი იყო ყველა მუსლიმი ეთ-

ნიკურობის მიუხედავად თათრად მიიჩნეოდა კათოლიკენი

ფრანგად მონოფიზიტები სომხად თუმცა ხანგრძლივი პე-

რიოდის განმავლობაში მაჰმადიანი ქართველები თათ-

რად თურქად არ მოიაზრებდნენ თავს ენისა და კულტურის

შენარჩუნების გამოისობით მათ არაქართული ცნობიერება

ფაქტობრივად არ ჩამოუყალიბდათ აქ მხოლოდ იმას აღ-

ვნიშნავთ რომ მუსლიმმა ქართველებმა ახალი თვითსახელ-

წოდება შექმნეს ჩვენებური ხოლო გარშემომყოფი თურქე-

ბისათვის ისინი გურჯები იყვნენ

ახლა მარმარილოსა და შავი ზღვის რეგიონებში მცხოვრებ

ეთნიკურ ქართველებს დავუბრუნდეთ რომელთა წინაპრები

წლის წინ აღმოჩნდნენ გადასახლებული თურქეთში

წლის წინ არაასიმილირებული ეთნიკური ქართველების



 

 

 

თითქმის აბსოლუტური უმრავლესობა ქართულ ენაზე ლაპა-

რაკობდა წლის და მეტი ასაკის ადამიანებისაგან ინფორმა-

ციის ჩაწერა ძირითადად ქართულ ენაზე ხდება ამ ასაკის

ადამიანები აღნიშნავენ რომ სკოლაში მისვლამდე მხოლოდ

ჩვენებურების ენაზე, ანუ გურჯიჯა ზე ლაპარაკობდნენ

ახალგაზრდებში კი ამ თვალსაზრისით ვითარება რადიკალუ-

რად შეცვლილია ქართული ენის დაკარგვა და თურქულ ენა-

ზე გადასვლა მთელი რიგი ობიექტური მიზეზებით არის გან-

პირობებული ამ მიზეზთაგან შეიძლება დავასახელოთ

ქართველთა მიერ სასოფლო დასახლებების მასობრივი მი-

ტოვება და დიდ ქალაქებში საცხოვრებლად გადასვლა ქალაქი

დეეთნიზაციის ყველანაირ წინაპირობას ქმნის ჰამიდიელი

მთხრობელის ნაამბობი გამოგვადგება საილუსტრაციოდ

ილევა გურჯები აქედან წავიდნენ ქალაქებში თურქული

დეისწავლეს იქ დაქორწინდნენ აღარ იციან ქართული ვინც

აქ დარჩა იმათ იციან

სასკოლო განათლების მიღების აუცილებლობა ეთნიკურ

ქართველებს რომელთა დიდმა ნაწილმა ოსმალეთის იმპე-

რიაში ცხოვრებისას ენა და ეთნიკურობა შეინარჩუნა მე

საუკუნის თურქეთში ენას ართმევდნენ სკოლაში და სახლში

ქართულ ენაზე ლაპარაკს უშლიდნენ და ამისათვის ჯოხს აჭ-

მევდნენ სოფელ თხილაზურში მცხოვრები აჰმედ თაფლიძის

წლის ინფორმაციით სკოლაში რომ წავედი მარტო ქარ-

თული ვიცოდი ბღარჯებმა თურქული რომ არ იცოდნენ მას-

წავლებელი ბღავდა უყვიროდა ახლა ქალთან გურჯულად

ვლაპარაკობ ბავშვებთან თურქულად ეს მასალა პირდაპირ

მიუთითებს თურქეთის ამ რეგიონში ქართული ენის სავა-

ლალო მდგომარეობაზე ენის დაკარგვიდან ეთნიკური ცნობი-

ერების დაკარგვამდე არც თუ ისე დიდი მანძილია

ოქულში [სკოლაში] გურჯიჯა არ ილაპარაკოთო გვირტყამდნენ

უწინდელმა ბერიკაცებმა თურქული ცოტა იცოდნენ ბერიქალებმა

საერთოდ არ იცოდნენ თურქჩა მე ოქულში დევისწავლე თურქული



 

 

ახლანდელმა ახალგაზრდებმა ცოტამ იცის ქართული ოჯახში დაცო-

ტავდა ქართული ლაპარაკი რძლები ტელევიზორი

იმის გამო რომ ქართულად მოლაპარაკე ბავშვებს თურქი მას-

წავლებლები ცემდნენ მათ მასობრივად შეაქციეს ქართულ

ენას ზურგი და შვილებს არა დედაენაზე არამედ თურქულ

ენაზე ზრდიან ეს მომდევნო თაობაში უკვე ქართული ენის

რეალური გაქრობის საშიშროებას იწვევს მოქმედებდა გარკვე-

ული ფსიქოლოგიური ფაქტორი ახლანდელ მშობელს სცემ-

დნენ თურქული ენის უცოდინარობის გამო მას აღარ უნდა,

შვილი იგივე ვითარებაში აღმოჩნდეს ეთნოგენეტიკურ პრო-

ცესებში ფსიქოლოგიური ფაქტორის როლი რომ საკმაოდ მნიშ-

ვნელოვანია იმავე თურქეთელი ქართველების სხვა მაგალი-

თიც მოწმობს ცნობილია რომ არტანუჯის მოსახლეობის უმ-

რავლესობას ქართული ენა შენარჩუნებული ჰქონდა და ისინი,

როგორც ქართველები, თურქეთის ხელისუფლებამ სასაზღვრო

ზოლიდან ბურსის ვილაეთში გადაასახლა წელს გადა-

სახლებიდან თითქმის წლის შემდეგ ისინი თავიანთ თავს

მართალია თურქად არ მიიჩნევენ მაგრამ გურჯობას უარ-

ყოფენ და ლოკალურ ტერიტორიული ტიპის ახალი თვით-

სახელწოდება შექმნეს არტანუჯელი ვინაიდან ისინი ქარ-

თველობის გამო დაისაჯნენ დღეს ქართულ წარმომავლობასაც

კი უარყოფენ მომავალში ახალი სირთულეების თავიდან

აცილების მიზნით

ქართული ენიდან თურქულ ენაზე გადასვლაში არანაკლები

როლი ჰქონდა პოლიტიკურ ფაქტორსაც ზემოთ მოყვანილი

არტანუჯელი ქართველების დეეთნიზაცია რა თქმა უნდა ამ

ჯგუფშიც თავსდება ორი ქვეყნის თურქეთისა და საბჭოთა

კავშირის მიზანმიმართული პოლიტიკის შედეგად ქართვე-

                                                 
ინგა ღუტიძე არტანუჯის ტოპონიმები ისტორიული რეალობის

მოწმენი კავკასიის ეთნოგრაფიული კრებული ტ თბილისი გვ



 

 

 

ლები მხოლოდ ტერიტორიულად არ იყვნენ ერთმანეთისაგან

გათიშული ეს გათიშვა და ისტორიის არ სწავლება ეთნიკური

ქართველების ცნობიერებას გარკვეულ დაღს ასვამდა ამ

თვალსაზრისით ერთგვარად დადებითი როლი ითამაშა საზღ-

ვრის გახსნამ რის შემდეგ მათ საკუთარი ფესვების შესახებ

ბევრი რამ გაიგეს ზოგმა ეს უფრო ადრე გერმანიაში სამუშაოდ

წასვლის შემდეგ გაიგო რომ საზღვრის იქით არა რუსეთია

არამედ საქართველოა რომ მეორე მხარეზე არა რუსები არა-

მედ მათი თანამემამულენი ქართველები ცხოვრობენ ამრი-

გად დღეისათვის ქართული ცნობიერებისა და ქართული ენის

შენარჩუნებაში გარკვეული როლი თურქეთთან საზღვრის გახ-

სნამაც და ერთმანეთთან მიმოსვლამაც შეასრულა ჩემმა

ბღარჭებმა ქართული არ იცოდნენ კარი გაიხსნა იმის მემრე

დეისწავლეს

ქართული ენის დაკარგვაში დიდ როლს თამაშობს ელექ-

ტრონული საინფორმაციო საშუალებები განსაკუთრებით

ტელევიზია დღეს თურქეთელ ქართველებს ქართული არ-

ხის მიღების საშუალება აქვთ მაგრამ ალტერნატიულ ქართულ

არხებს უმეტესობა მაინც ვერ უყურებს ამ შემთხვევაში ქარ-

თულის მცოდნეებს მაინც ენობრივი ბარიერი უშლით ხელს ეს

ენობრივი ბარიერი მათვის არის ქართულ სალიტერატურო

ენასა და დიალექტს შორის გარკვეული განსხვავება და ქარ-

თველ ტელეწამყვანთა მეტისმეტად სწრაფი ფიცხელი საუ-

ბარი

საქორწინო ურთიერთობები დღემდე ქართული ენისა და

ეთნიკური ცნობიერების შენარჩუნებაში ერთ ერთ მნიშვნელო-

ვან ფაქტორს საქორწინო ურთიერთობები წარმოადგენდა

რადგან სასოფლო დასახლებებში ქართველი მხოლოდ ქარ-

თველზე ქორწინდებოდა თურქეთელ ქართველებს შორის

სულ რაღაც წლის წინ დომინირებდა ენდოგამიური ქორ-

წინება დიდ ქალაქებში საცხოვრებლად გადასვლამ შიდაეთ-

ნიკურ ქორწინებებს წყალი შეუყენა სხვადასხვა მონაცემებით,



 

 

სხვა ეთნოსის წარმომადგენლებზე ქორწინების პროცენტი

სა და ს შორის მერყეობს

ისმის კითხვა თურქეთელ ქართველებში ქართული ენის და-

კარგვა და მასობრივად თურქულ ენაზე გადასვლა რა მიმარ-

თებაშია ქართველთა ეთნიკურ ცნობიერებასთან წინასწარ

უნდა ითქვას რომ ეთნიკურობის დაკარგვა ენის დაკარგვის

პარალელური პროცესი არაა ასეთ ვითარებაში ეთნიკური ქარ-

თველები რამდენ ხანს რამდენი თაობის განმავლობაში შეი-

ნარჩუნებენ ეთნიკურ ცნობიერებას გაურკვეველია უწინ არა-

ქართულ ენაზე საუბარი სირცხვილად მიიჩნეოდა დღეს კი ეს

სტერეოტიპი შეცვლილია ერთ ერთი ინფორმატორის სიტყ-

ვით მისი შვილები ამბობენ რომ გურჯები არიან მაგრამ ენა

არ იციან

ახლა რამდენიმე მასალას მოვიყვანთ ენისა და ეთნიკური ცნო-

ბიერების ურთიერთმიმართების პრობლემაზე ბუნებრივია

უმეტეს შემთხვევაში ენის დაკარგვა თანდათან ეთნიკურობის

დაკარგვასთანაა დაკავშირებული ის ეთნიკურობის შეცვლის

წინაპირობაა მოვიხმოთ ეთნოგრაფიული მასალა სამი შვი-

ლი მყავს არცერთმა ქართული არ იცის ჩემი ღარჭი ამბობს

გურჯი ვარ რატომ არ დამასწავლეთ გურჯიჯაო მშობლი-

სადმი შვილის მიერ გამოთქმული საყვედური აშკარად მიუ-

თითებს ახალგაზრდის ეთნიკურ ცნობიერებაზე ქართული

ენის უცოდინრობის მიუხედავად მას ქართული იდენტურობა

გააჩნია სოფელი ჰაირიე ლაპარაკი დევივიწყეთ მაგრამ

გურჯობა არ დევივიწყეთ ბევრი ახალგაზრდა დედისა და

მამისაგან ბაბუისა და ბებიისაგან განსხვავებით ქართულად

ვეღარ ლაპარაკობს მაგრამ ეს მათ ქართულ ეთნიკურ ცნობიე-

რებას არ არღვევს როგორც ჩანს ოჯახი ამ შემთხვევაში გარ-

კვეულ გავლენას ახდენს ბავშვის ახალგაზრდის ეთნიკურ მენ-

ტალობაზე ამის დამადასტურებელია ერთი ინფორმატორის

მოკლე პასუხი ენა რომ დაიკარგება გურჯობა დარჩება რომ

მკითხონ ვეტყვი გურჯი ვარო გურჯის ენა რომ არ იციან



 

 

 

მაინც იტყვიან გურჯი ვარო იმერხევში დაბადებულის და

სტამბოლში გაზრდილის, აიჰანის სიტყვებით კი, ვინც ქარ-

თული ენა არ იცის ისინიც ქართველად მიიჩნევენ თავს

საკვლევია ენისა და კულტურის ელემენტების დაკარგვის შემ-

თხვევაში ღარჭს რა უყალიბებს ქართული ცნობიერებას

როგორც ჩანს გადამწყვეტი მაინც ოჯახური გარემოა თუმცა

არანაკლებ მნიშვნელოვანია სხვა ფაქტორებიც რომელთა შო-

რის უმთავარესი სხვა ეთნოსების მიმართ არსებული გარკვეუ-

ლი უარყოფითი სტერეოტიპებია ასეთი სტერეოტიპები ეთნი-

კური იდენტობის შენარჩუნებას გარკვეულწილად ხელს უწყ-

ობდა და უწყობს ქართველები იმითაც განასხვავებენ თავს

სხვებისაგან რომ ისინი თავს უბრალოდ არავის დააჩაგვრი-

ნებენ ჩვენ აქაური მამალი ვართ მამალი იმას ნიშნავს რომ

თავს არავის დაუდებთ კუდზე თუ დამადგა ფეხი მორჩა საქ-

მე ეთნიკურ ქართველს სიამაყის გრძნობას თავისი გარეგ-

ნობაც უვითარებს საუბრისას როდესაც ქალებს ექსპედიციის

წევრმა ქალებმა კომპლიმენტი უთხრეს ლამაზები ხართო

პასუხი იყო მოკლე და მოსწრებული გურჯი ვარ და

თურქები მაშინ სიმინდს ვერ მარგლიდნენ ჩვენებურებმა დაასწავ-

ლეს კუდიანებმა არ იცოდნენ სიმინდის გაფხეკა [თოხნა] მარგვლა

რიგებში სიმინდს არ თესდნენ ყაბახს იღებდნენ და მარგვლა რომ

დაისწავლეს ყაბახი მიიღეს ჩვენებურებმა ასწავლეს სახლების კე-

თება ოთახებად დაყოფა ჯამეებიც არ იცოდნენ ჩვენებურებმა დაას-

წავლეს ხის ჯამეების გაკეთება სახლში ლოცულობდნენ მაშინ ფუხა-

რა იყვნენ მეტი

აღინიშნა რომ ქართველები ამაყნი არიან და როგორც ირკვევა

ეს სიამაყე გარკვეულწილად ადგილობრივთაგან განსხვავე-

ბულმა კულტურულმა ვითარებამაც შექმნა შეფარულად ეს

ჩანს შემდეგ ეთნოგრაფიულ მასალებში

ჩვენებმა რომ სახლი გააკეთეს დაბეჩდნენ ყაზახები ეზო არ იცოდნენ

თურქების მამასახლლისი ეუბნებოდა თავისიანებს თუ სახლს ააშე-

ნებთ მიდით და ნახეთ და ქართველებისნაირი სახლები ააშენეთო



 

 

თურქებს ისეთი საჭმელები არა აქვთ რაც ჩვენ გვაქვს მათ ქართული

ყაურმა არ იციან იგინი მოდიან, ქართული ყაურმა ვჭამოთო იგინი

ყაურმას ნიგოზს ზაფრანას ქინძს არ უშვრებიან იგინი მოხარშავენ

ყაურმას და ფლავზე დააყრიან ჩვენ საჭმელს ვაკეთებთ მაგათ საჭ-

მელი არ იციან მცენარეებს არ უშვრებიან ფაცას რაიონი სოფელი

კაბახტა

ცნობილია რომ ეთნიკური ცნობიერება პირდაპირ კავშირშია

რელიგიასა და ენასთან ზემოთ მოყვანილი მასალა პირდაპირ

მიუთითებს იმაზე რომ თურქეთში მცხოვრებ ქართველებს

მყარ ეთნიკურ ცნობიერებაში რელიგია ხელს არ უშლით

საყურადღებოა რომ ერთ ერთი ეთნოგრაფიული მასალით

სინოპელ მუსლიმ ქართველებს კუდიანები [თურქები]

გიაურებს უწოდებდნენ სინოპელი ქართველების ეთნიკურო-

ბის გარკვეული გამოხატულება გახლდათ ისლამისადმი ნიჰი-

ლისტური დამოკიდებულაბა ღვინისა და არყის სმა

ქართველთა ეთნიკური ცნობიერების შენარჩნებაში ფრიად

მნიშვნელოვანია ნათესაური ურთიერთობების შენარჩუნება

და ტრადიციები ის ტრადიციები რაც მხოლოდ მათ ჰქონდათ

და რითაც ისინი სხვებისაგან განსხვავდებოდნენ მაგალითად 

ცეკვა ფერხული შეიძლება დასახელდეს განსაკუთრებული

ჰქონდათ ქართველებს ახალი წლის ტრადიციაც საყურა-

დღებოა რომ ქართველები ცდილობენ ეთნიკური თავისთავა-

დობა გარეგნული ფორმითაც გამოხატონ იმღერონ და იცეკ-

ვონ ინეგოლელ ქართველებს უკვე დიდი ხანია ქართული ცეკ-

ვის მასწავლებელი ჰყავთ მიწვეული ერთ ერთმა ქართველმა

გერმანიის ქალაქ ბრემენშიც კი შექმნა ქართული ცეკვის ანსამ-

ბლი ცდილობენ, სადღესასწაულო დღეებში ქართული ეროვ-

ნული სამოსით შეიმოსონ მაგალითად იზნიკის რაიონის

სოფელ სელიმიეს მკვიდრმა რომელიც ახლა ბურსაში მკვიდ-

რობს და მორწმუნე მაჰმადიანია სუნეთის წინდაცვეთის

დროს თავის ვაჟს ჩოხა ახალუხი ჩააცვა ამრიგად ამ ადამია-

ნისათვის ჩოხა ახალუხი ქართული ეთნიკური იდენტობის



 

 

 

გამოხატულებაა იმავე ინფორმატორისათვის მთავარია არა

სარწმუნოება არამედ წარმომავლობით ქართველობა

ქართველი ქართველია სისხლია მთავარი შიაა მუსლიმი თუ ქრის-

ტიანი რა მნიშვნელობა აქვს თბილისში ტაქსის მძღოლმა რომ მითხ-

რა რა სარწმუნოების ხარო მუსლიმი რომ ვუთხარი აბა რა ქართვე-

ლი ხარო ქართველები საერთოდ ამბობენ მუსლიმი ხართ რა ქარ-

თველები ხართო რელიგიური ეროვნება არ შეიძლება სისხლით

ეროვნება უნდა იყოს

მარმარილოს ზღვის რეგიონში ქართველთა ეთნიკური იდენ-

ტობის გამოხატულებაა ისიც რომ აქ მრავლად აქვთ შექმნილი

სათვისტომოები ქართველები ცდილობენ, არჩევნებში ქარ-

თველებს მისცენ ხმა ხშირად ამ მიზანს აღწევენ კიდევაც

საყოველთაოდ ცნობილია რომ ქართველები რომლებიც

თავის სამშობლოში გათითოკაცებულნი ინდივიდუალისტები

არიან უცხო ეთნიკურ გარემოში იშვითი შეკავშირებულობით

გამოირჩევიან ეს სტერეოტიპი მათი გადარჩენის ერთ ერთი

ფაქტორია

მოყვანილი ეთნოგრაფიული მასალა მიუთითებს ქართული

ენის არასახარბიელო მდგომარეობაზე უფროსი თაობა ქარ-

თულ ენას ფლობს ხოლო ახალგაზრდები და ბავშვები არა

უფროსი თაობა მოუწოდებს ახალგაზრდებს რომ ქართული

ენა ისწავლონ მართალია ოფიციალურ იურდიულ დოკუ-

მენტში ეთნიკურ ქართველს თურქი უწერია მაგრამ თავს ის

ქართველად მიიჩნევს მუსლიმობა მას ხელს არ უშლის იმა-

ში რომ ქართველად გაიაზროს თავი ეთნიკურ ქართველს

სიამაყის გრძნობა აქვს თავისი ქართველობის გამო

უნიელი ქართველები შეკითხვაზე რელიგია ხელს არ გიშლით

ქართველობაში რა არის ქართველობა ასეთი პასუხი მივი-

ღეთ როგორც თქვენ გრძნობთ ქართველობას ისე ჩვენ

ვგრძნობთ რელიგიას არავითარი მნიშვნელობა არა აქვს რო-

გორც შენ ახსნი რომ ქართველი ხარ ისე მე ძნელი ასახ-

სნელია რატომ ვარ ქართველი ამ სიტყვებს არავითარი კო-



 

 

მენტარი არ სჭირდება თავის დროზე მათი წინაპრები რელი-

გიის გამო მოწყდნენ ქართულ ეთნიკურ ერთობას მაგრამ

დღეს მუჰაჯირთა შთამომავლები სრულიად განსხვავებულად

აზროვნებენ მთავარია მათ საზღვრების გახსნის შემდეგ

თანამემამულეები იპოვეს ისინი დღეს ყოველ შემთხვევაში

დიდი ნაწილი რელიგიურ განსხვავებულობას არავითარ

მნიშვნელობას არ ანიჭებენ

ამრიგად თურქეთში მცხოვრებ ქართველებს ეთნიკურ იდენ-

ტობაში ქართველად თავის გააზრებაში მაჰმადიანობა ქარ-

თული ენის არცოდნა ხელს არ უშლის დღეს არსებული

მდგომარეობით, თურქეთში ქართულ იდენტობას საფრთხე არ

ემუქრება ამ ცნობიერებას მთელი რიგი მიზეზები განაპირო-

ბებს რომელთა შესახებაც ზემოთ გვქონდა საუბარი და რომ-

ლებსაც კიდევ ერთი ისტორიის მახსოვრობა უნდა მიემა-

ტოს ამ ისტორიაში კი მთავარი ფიგურა თამარ მეფეა

ბიბლიოგრაფია

ბაგრატიონი ვახუშტი ქართლის ცხოვრება ტომი თბილისი გამომცემ-

ლობა საბჭოთა საქართველო

ღუტიძე ინგა არტანუჯის ტოპონიმები ისტორიული რეალობის მოწმენი

კავკასიის ეთნოგრაფიული კრებული ტ თბილისი გვ



 

                                                                                                                                                                           



 

 

                                                 



 

 

                                                 



 

 

                                                 



 

 

                                                 



 

 

                                                 



 

 

                                                 



 

 

                                                 



 

 

                                                 



 

 

                                                 



 

 



 

 



 

                                                                                                                                                                           



 

 



 

 

 

                                                 



 

 

                                                 



 

 

 

                                                 

Ламара Пащаева семья и семейнйи быт греков Цалского района Издательство

Мецниереба
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το σύνορο συν όρος συν

όρος

                                                 
Γεωργίου Μ αμ ινιώτη Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Αθήνα

Μανόλης Τριανταφιλλήδης Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
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Γεωργίου Μ αμ ινιώτη



 

 



 

 

 

Γεωργίου Μ αμ ινιώτη Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Μανόλης Τριανταφιλλήδης Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Ламара Пащаева семья и семейнйи быт греков Цалского района Издательство

Мецниереба
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