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ზოგადი განათლების აპოლოგია 
 

ნესტან რატიანი  

(სოკრატული დიალოგი)  

გუშინ1 სტუმრად ვიყავი ჩემს ამერიკელ კოლეგასთან. ახალი სასწავლო 
წლისთვის დიადი წიგნების2 კურსის სილაბუსი უნდა შეგვედგინა. ცოტა ხანში 
რამდენიმე სტუმარიც შემოგვიერთდა და ჩემთვის მეტად საინტერესო საუბარი 
გაიმართა.  

შევეცდები გადმოგცეთ, რას შეეხებოდა ეს დიალოგი, მით უმეტეს, რომ 
დღევანდელ საქართველოში არ მეგულება არც ერთი ადამიანი, რომელიც 
რამდენჯერმე არ გამხდარიყოს ამდაგვარი საუბრის თანამონაწილე. 
მართლაც საოცარია, მაგრამ ჩვენში, პროფესიონალიც და 
არაპროფესიონალიც, მთელი შემართებით განიხილავს და დავობს 
განათლების სისტემის საკითხებზე. ზოგჯერ ეს შეეხება სასკოლო და ზოგჯერ - 
უმაღლეს განათლებას. შესაძლოა იმიტომ, რომ მათ შვილები ეზრდებათ, 
შესაძლოა იმიტომ, რომ ქართველებს ძალიან უყვართ დავა და თავიანთი 
აზრების გამოთქმა, თუნდაც მათ ამის შესახებ არავინ არაფერს ეკითხებოდეს. 
ის კი არ ახსოვთ, რომ სიტყვები ჰაერშივე გაიფანტება და საუბარი საუბრადვე 
დარჩება, რაც უნდა ბრძნულ დასკვნებამდე მივიდნენ მოსაუბრენი.  

მაგრამ არსებობს ერთი გამოსავალი, სიტყვების ფურცელზე გადატანა, 
რადგან ნაწერები ხომ მაინც უფრო დიდხანს რჩება.3 თუმცა, თუკი ამ 
ნაწერებსაც არავინ ჩახედა, მაშინ აზრი ყველაფერს ეკარგება.4 იმედს 
ვიტოვებ, რომ ამ ნაწერსაც, ერთი და ორი კაცის გარდა, სხვაც ბევრი ჩახედავს 
და დაფიქრდება... თუნდაც მასში არაფერი გაიზიაროს.  

საუბარში ვმონაწილეობდით ორი ქართველი და ორიც ამერიკელი 
პროფესორი (ჩემს თავს დიალოგის გადმოცემისას აღვნიშნავ სიტყვით „მე”, 
ხოლო დანარჩენებს ამდაგვარად: „ქართ. პროფ.“, „I პროფ.”, „II პროფ.“), ორი 
ქართველი ახალგაზრდა, ერთი ამერიკული აკადემიიდან („მოსწ.”) და მეორე - 
თბილისის ერთერთი უმაღლესი სასწავლებლიდან („სტუდ.”). საუბარი 
დაახლოებით ასე წარიმართა:  

- (მოსწ.) საბჭოთა განათლების სისტემის ყველაზე დიდი შეცდომა ის იყო, რომ 
თექვსმეტი წლის ასაკში უნდა გაგეკეთებინა არჩევანი და აგერჩია მომავალი 
სპეციალობა. როგორ შეიძლება ამ ასაკში ზუსტად იცოდე, გინდა თუ არა, 
ვთქვათ, ქირურგობა. ეს ხომ უმძიმესი პროფესიაა და ძნელად თუ ვინმე 
იაზრებდეს, რამდენ სირთულეს უკავშირდება იგი.  

- (მე) გეთანხმები. უნივერსიტეტში ცხრაკაციან ჯგუფში ვსწავლობდი. დღეს 
მხოლოდ სამნი ვმუშაობთ სპეციალობით (ერთი გერმანიაში, ორიც თსუ-ში), 
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არც დანარჩენები არიან უმუშევრები, მე ვიტყოდი, რომ წარმატებულნიც კი 
არიან თავიანთ საქმეში; მხოლოდ ერთი ცნობილი ფირმისთვის იღვწის, 
რომელიც სოციოლოგიურ კვლევას აწარმოებს, მეორე ასევე დიდი 
კომპანიისთვის (სც. ჯეოსელი), მესამემ თავისი ცხოვრება ჟურნალისტიკას 
დაუკავშირა და, მგონი, არც შემცდარა, მეოთხე იტალიის საელჩოში 
ტრიალებს, მეხუთე საკმაოდ რეიტინგულ გამომცემლობას ხელმძღვანელობს, 
მეექვსე კი სკოლაში ქართულ ენასა და ლიტერატურას ასწავლის.  

- (II პროფ.) თუკი ცხრა კაციდან სამი მუშაობს სპეციალობით, ეს არაა ცოტა, 
მაგრამ, შენი აზრით, მთელ საქართველოში სტატისტიკური სურათი როგორია?  

ამაზე ყველამ გავიცინეთ, რადგან ჩემი ჯგუფი მართლაც ბედნიერი 
გამონაკლისია და თითოეულმა მოვძებნეთ ჩვენი ადგილი ცხოვრებაში.  

- (მე) სტატისტიკაზე ვერაფერს გეტყვით, უბრალოდ, ყოველთვის ვფიქრობდი, 
რომ კლასიკური ფილოლოგიის განხრით სწავლა მეტ უპირატესობას იძლევა. 
მთავარი უპირატესობა კი კარგი ცოდნაა. თუმცა, დროთა განმავლობაში 
სოკრატესეულ სიბრძნეში5 დავრწმუნდი, და შეფასება „კარგიც”6 ცოტა 
გადაჭარბებულად მეჩვენება. ალბათ, მეტის მიცემა შეიძლება 
სტუდენტებისთვის, შეიძლება კი არა, აუცილებელიც არის (ჩვენს 
განყოფილებაში მიღებულია ავტორის კი თხვა დედანში. ამ დროს კი ენის 
გრამატიკული მხარე იწევს წინ. სამწუხაროდ, ხდება ისეც, რომ ენის შესწავლის 
პროცესი ჩრდილავს ტექსტის სხვა ღირებულებებს, თუმცა ხშირად ამ 
ღირებულებების გასაგებად გრამატიკის ცოდნაც გადამწყვეტია. როდესაც 
ისეთ სტუდენტებს ვასწავლი, რომლებმაც არ იციან ენა ელემენტარულ დონეზე, 
მიხდება ბევრი ისეთი ნიუანსის განმარტება, რომელიც ტექსტში არ ჩანს7 ).  

- (ქართვ. პროფ.) და რას აკეთებ ამისთვის?  

- (მე) სამწუხაროდ, ბევრს ვერაფერს. უნივერსიტეტში ძალიან შეზღუდულები 
ვართ, საათები შეგვიმცირდა. ამიტომ მეტი კი არა, ნეტავ ის ცოდნა მაინც 
მიგვაცემინა, რასაც თავის დროზე ჩვენ გვაძლევდნენ.  

- (I პროფ.) რას გააკეთებდი, საშუალება რომ გქონდეს?  

- (მე) ყველას დავუმტკიცებდი, რომ არაერთი ფაკულტეტის სტუდენტებმა 
სავალდებულოდ უნდა ისწავლონ ანტიკური ავტორები, ასევე ვურჩევდი, რომ 
კლასიკური ენებიც შეესწავლათ.  

- (სტუდ.) რას ამბობთ, მკვდარი ენები? არაფერში მჭირდება, რაში უნდა 
გამომადგეს?  

- (მე) შეგიძლია აირჩიო კურსი „კლასიკური ენები ჩვენს ყოველდღიურობაში”.  

- (I პროფ.) შენ აქ შენი დარგის პროპაგანდას ეწევი და დროზე თუ არ 
გაგაჩუმეთ, შეიძლება არც არასოდეს შეწყვიტო. ნება მომეცი (მიუბრუნდა 
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სტუდენტს) ვიკითხო, რას გულისხმობდი, როდესაც „საჭიროება” და 
„გამოდგომა” ახსენე? იმას, რომ ცოდნას იმიტომ ვიძენთ, რომ ის ცხოვრებაში 
გამოგვადგეს?  

- (სტუდ.) რა თქმა უნდა.  

- (I პროფ.) მაშინ ისიც უნდა მითხრა, რა იცი, რა გამოგადგება და რა არა. ან 
უფრო ზუსტად, ის მითხარი, რა იცი, რომ, რაც გამოგადგება, ის შენთვის 
კარგიცაა.  

- (სტუდ.) კარგად ვერ გავიგე, რას მეკითხებით.  

- (I პროფ.) როდესაც პროფესიას ირჩევდი, რას მიაქციე ყურადღება: 
მშობლებმა გირჩიეს თუ თავად გააკეთე არჩევანი?  

- (სტუდ.) ჩემი არჩევანი იყო, მაგრამ მშობლებიც თანახმანი იყვნენ. ვინაიდან 
იქ, სადაც მე ვსწავლობ, გარკვეული თანხაა გადასახდელი, მათ ჰქონდათ 
უფლება ჩარეულიყვნენ და რჩევაც მოეცათ. ჩემს შემთხვევაში ჩემი და 
მშობლების მოსაზრება ერთმანეთს დაემთხვა.  

- (I პროფ.) ეს, რა თქმა უნდა, არაჩვეულებრივია. მაგრამ არჩევნის გაკეთებისას 
რაზე ფიქრობდი, მოწოდებაზე თუ მომავალ სარგებელზე. ან შენი მშობლები 
რას აქცევდნენ უმთავრეს ყურადღებას, შენს მოწოდებას თუ იმ სარგებელს, 
რაც მომავალში, შესაძლოა, ნახო არჩეული პროფესიიდან გამომდინარე?  

- (სტუდ.) ალბათ, ორივეს უნდა მიექცეს ყურადღება.  

- (I პროფ.) გიფიქრია იმაზე, რომ ზოგჯერ ისეც ხდება, რომ ადამიანს ერთი რამ 
მიაჩნია მოწოდებად. გადის დრო და მას ახალი გატაცებები უჩნდება. მე მაინც 
მგონია, რომ მოწოდება იშვიათად თუ გაგყვება მთელი ცხოვრების მანძილზე, 
ცვალებადი კატეგორიების რიცხვს მივაკუთვნებდი.  

- (სტუდ.) სიმართლე გითხრათ, ზუსტად არც მოწოდების მნიშვნელობა მესმის. 
მოწოდება, ალბათ, მარტო ხელოვნებისკენ ლტოლვას შეგვიძლია ვუწოდოთ.  

- (ქართვ. პროფ.) მუსიკოსის მოწოდება მუსიკაა, მაგრამ, როდის, რა ასაკიდან 
იჩენს თავს ასეთი მოწოდება? განა ამის დადგენას მშობლის ინტუიცია არ 
სჭირდება? როგორ გგონია, მოცარტი რომ არ დაბადებულიყო შესაბამის 
ოჯახში, რა ბედი ეწეოდა მას?  

- (მოსწ.) მგონი, ეგზიუპერი გამახსენდა. ერთ ნაწარმოებში მოგვითხრობს, რომ 
მატარებლით სახლში ბრუნდებოდა. ვაგონში მას თან ერთად გლეხის ოჯახი 
მგზავრობდა. ჩაძინებულ დაღლილ პატარა ბიჭუნას ანგელოზივით სახე 
ჰქონდა, მაგრამ ძნელი სათქმელია, მისგან რა გაიზრდებოდა. მას ხომ, ალბათ, 
არანაირი ხელის შეწყობა არ ექნებოდა ოჯახისგან, თუნდაც მასში „მოცარტს” 
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სძინებოდა. დანანებით ამბობს მწერალი, რომ უამრავი ასეთი გენიოსი 
„იღუპება” არასათანადო გარემოში.  

- (სტუდ.) გენიოსი არ დაიკარგება. გენია ყოველთვის იჩენს თავს.  

- (ქართვ. პროფ.) მაგრამ ყველაფერს ტიტანური შრომა სჭირდება. თვით 
გენიოსებსაც კი გარჯა უხდებათ. დიდი ალბათობაა იმის, რომ ნიჭი შრომის 
გარეშე დაიკარგოს.  

- (მოსწ.) ამიტომ თუა, რომ ზოგიერთ მშობელს არ ემეტება შვილი 
საწვალებლად. უნდა, დაზოგოს და ვერ იმეტებს პატარას მუსიკოსობისთვის...  

- (I პროფ.) აი, ამას ვგულისხმობდი მოწოდებასა და სარგებელზე როდესაც 
ვსაუბრობდი. ასეთი მშობელი განა არ ფიქრობს ისეთი პროფესიისთვის 
მოამზადოს შვილი, მეტ სარგებელს რომ მოუტანს ცხოვრებაში?  

- (ქართვ. პროფ.) თქვენ არ გახსოვთ, მაგრამ სულ რაღაც ოცდაათი წლის წინ 
საქართველოში ისეთი აჟიოტაჟი იყო სამედიცინო ინსტიტუტში ჩაბარებაზე, 
ვერც კი წარმოიდგენთ.  

- (სტუდ.) ალბათ, როგორც დღეს იურიდიულზე...  

- (ქართვ. პროფ.) და რამდენმა მშობელმა „გასწირა” თავისი შვილი. მგონი, 
ერთ ავადმყოფზე ათი დიპლომიანი ექიმი მაინც მოდიოდა. დღეს ბევრი 
მათგანი ან უმუშევარია, ან არასაყვარელი საქმით არის დაკავებული. 
მშობლები ვითომ შვილისთვის მომავალ სარგებელზე ფიქრობდნენ და 
სრულიად საპირისპირო რამ მიიღეს.  

- (I პროფ.) ამიტომაც არჩევნის საშუალება ყველას უნდა ჰქონდეს. აშშში 
არსებობს განათლების სისტემა, რომელსაც „თავისუფალი განათლება”8 ჰქვია. 
ოთხი წელი იღებ კოლეჯში განათლებას, შემდეგ კი ირჩევ სპეციალობას, 
თანაც ნებისმიერ დროს რომ შეიცვალო გადაწყვეტილება, ყველაფრის 
„თავიდან დაწყება” არ გიხდება, ანუ დრო არ გეკარგება.  

- (მე) პირველად აშშში 1988 წელს გავემგზავრე. მართლაც, ძალიან გამიღიმა 
ბედმა, რომ ჩემი მასპინძელი უილიამს კოლეჯი9 აღმოჩნდა. ესაა ერთ-ერთი 
ცნობილ „Liberal Arts College“. მინდა გითხრათ, რომ იმ დროს გამიჭირდა 
გარკვევა განათლების სისტემის ამ სახეობაში. ჩემთვის სრულიად გაუგებარი 
იყო, რომ ჩემი უახლოესი მეგობარი რას აღარ სწავლობდა, ივრითიდან 
დაწყებული რუსული ლიტერატურით დამთავრებული და მომავალში მეან-
გინეკოლოგობას აპირებდა. შემდეგ იელის უნივერსიტეტში გააგრძელა 
სწავლა და დღეს სანფრანცისკოში მუშაობს ერთერთ კერძო კლინიკაში.  

- (სტუდ.) რაღაც ძალიან ბევრს ვლაპარაკობთ ექიმებზე. სხვა სპეციალობებზე 
რას იტყვით, ნუთუ იურისტის პროფესიის დასაუფლებლადაც „Liberal Arts 
College“ აირჩევს ვინმე?  
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- (მე) შარშან ჯეიმს მედისონ კოლეჯში10 გახლდით ამ მეთოდით (sc. Liberal 
Education) სწავლების გასაცნობად. კოლეჯის კურსდამთავრებულები აქტიურად 
მოღვაწეობენ სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურაში. რაც შეეხება იურიდიულ 
სასწავლებლებს, არც ერთი მათგანი არ ამბობს უარს, რომ ამგვარი 
კოლეჯებიდან სწავლა სტუდენტებმა მაგისტრატურაში მათთან გააგრძელონ. 
უბრალოდ, კოლეჯის ბუკლეტი ასეთ სტუდენტებს რჩევებს სთავაზობს, როგორ 
უნდა დაგეგმონ სწავლის ოთხი წელიწადი ახალგაზრდებმა, თუკი იურიდიული 
სასწავლებლების მაგისტრატურაში აპირებენ მომავალ ში ჩაბარებას 
(მაგალითად, ურჩევენ მათემატიკის კარგად სწავლას, რომლის კრედიტების 
მოპოვებაც მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეიძლება). თუკი სხვას 
მიზნად პოლიტოლოგია დაუსახავს, მას სხვა რჩევებს აძლევენ (მაგალითად, 
რომელიმე ენის შესწავლას, რომელიც ასევე მიჩიგანის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის სხვა ფაკულტეტზე შეიძლება).  

- (II პროფ.) ესაა იდეალური მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება 
ითანამშრომლოს დიდმა უნივერსიტეტმა ასეთ კოლეჯებთან და როგორ 
თანაარსებობენ ერთი დიდი უნივერსიტეტის ფარგლებში სხვადასხვა ტიპის 
განათლების სტრუქტურები. დღეს მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ერთერთი წარმატებული და მზარდი უნივერსიტეტია. მისი ღიაობა და 
მზადყოფნა, წარსულში აპრობირებული ყველაფერი საუკეთესო დაიტოვოს 
ისე, რომ კარი გაუღოს სიახლეებს, არის ამ წარმატების საიდუმლოების მიზეზი.  

- (ქართვ. პროფ.) შეგიძლია, სხვა რამის შესახებაც გვიამბო, რაც ჩვენც 
გამოგვადგება?  

- (მე) ჯერ იმას გეტყვით, რომ თითქმის ყველაფრით მოხიბლული დავრჩი.11 
ბევრი უნივერსიტეტი მინახავს, კარგიც, ძალიან კარგიც და ცუდიც. ვინმეს ხომ 
არ გაუკვირდება, თუ ვიტყვი, რომ ძალიან კარგი ოქსფორდის ერთერთ 
(ერთერთი იმიტომ, რომ მე იქაურ წესებს გავეცანი, თორემ ეჭვიც არ მეპარება, 
რომ ყველა ძალიან კარგია) კოლეჯს დავარქვა.  

ამაზე ყველამ გაიცინა, რადგან ოქსფორდის მსგავს უნივერსიტეტებში 
მართლაც მსოფლიოს საუკეთესო სპეციალისტები არიან თავმოყრილნი. აქ 
თითოეულ პროფესორში თანაბრადაა წარმოდგენილი საუკეთესო 
მკვლევარიცა და საუკეთესო მასწავლებელიც.  

- (მე) აღტაცებული დავრჩი არა მარტო ჩემი კოლეგების 
პროფესიონალიზმით,არამედ მათითაც, ვინც სხვა დარგებს ემსახურება. ერთ 
ასეთ ამბავს მოგიყვებით. ძალიან დავუახლოვდი რამდენიმე ადამიანს - ერთი 
იყო მათემატიკოსი, ერთიც აღმოსავლური ენების სპეციალისტი, ორი - 
ისტორიკოსი და ერთიც - ფიზიკოსი. კოლეჯის სასადილოში ვახშამზე ცოტა 
შემაგვიანდა. როდესაც დამინახეს, ჩქარა მიხმეს თავისთან. თურმე 
კამათობდნენ, ჰომეროსი ხმარობს თუ არა ქალღმერთ ჰერასთან მიმართებაში 
რომელიღაც ეპითეტს. ისეთი გაცხარებულები იყვნენ, ძლივს დავაშოშმინე. 
სასაცილოდ ჟღერს, არა? მე კიდევ, იცით, როგორ მინდა, საქართველოშიც 
ასეთ საკითხებზე იდავონ გაცხარებით და არა პოლიტიკაზე. მგონი, ძალიან 
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ზედმეტი მომდის ოცნება... მაგრამ სხვა დროს ასეთივე გაცხარებით ვიკამათეთ 
თომას მანზე და დოსტოევსკიზე, შვეიცერზე და ბერგმანზე.  

აქ კი ქართველმა პროფესორმა აღარ დამაცადა და გამაწყვეტინა:  

- კი მაგრამ, რა გაგიკვირდა, ასეთ რა წრეებში ტრიალებ საქართველოში? 
განათლებული მეგობრები თუ არა გყავს, უნივერსიტეტში მაინც არ გხვდება 
არავინ?  

მე გავნაწყენდი, რადგან თბილისის ერთერთი საუკეთესო სკოლა დავამთავრე, 
უნივერსიტეტშიც საუკეთესო განყოფილებაზე გავაგრძელე სწავლა და 
მიმაჩნია, რომ ჩემსავით ბევრს არ უმართლებს, სკოლის მეგობრებიც და 
უნივერსიტეტის მეგობრებიც ერთნაირად საუკეთესონი არიან. თანაც ამას ისიც 
დაერთო, რომ კლასიკური ფილოლოგიის კათედრაზე ვმუშაობ და ბევრი 
კათედრა ვერ დაიკვეხნის ისეთი კოლეგებით, მე რომ მყავს.  

- რა გინდა თქვა, საბჭოთა განათლების სისტემა ჯობდა?  

- ის კი არ ჯობდა, აგერ უკვე რამდენი წელია, რაც ყველაფერი იღუპება.  

- და რას აკეთებდით შენ და შენი კოლეგები იმისთვის, რომ არ დაგეღუპათ?  

- ჩვენ კი ვაკეთებდით და ახლაც ვაკეთებთ, მაგრამ ეს რა შუაშია საერთო 
მდგომარეობასთან?  

კიდევ კარგი გაგვაჩერეს, თორემ, ხომ წარმოგიდგენიათ, ასეთ ლაპარაკს 
სადამდე შეეძლო მივეყვანეთ?  

- (II პროფ.) ჯერ არაფერი მოგიყოლია ჯეიმს მედისონ კოლეჯზე, იქ რა 
მოგეწონა?  

- (მე) თუნდაც ის, რომ დავინახე ჩემი დარგის აუცილებლობა. დღეს მარტო 
ჩვენთან კი არა, ევროპის უნივერსიტეტებშიც უხდებათ იმის მტკიცება, რომ 
კლასიკური ფილოლოგია მკვდარი დარგი არაა. თუკი სწორად მიაწოდებ, იგი 
ყველა დარგის სპეციალისტს გამოადგება მომავალში.12 მაგალითად, 
დავრწმუნდი, რომ ძალიან კარგად შეიძლება ასწავლო ტიტუს ლივიუსი 
მაკიაველისთან ერთად. ასეთ ლექციებს ორი პროფესორი ერთდროულად 
ატარებს.  

- (ქართვ. პროფ.) მოიცადე, ერთად ლაპარაკობენ?  

- (მე) არა, ერთმანეთს დიდი პატივისცემით უსმენენ, ასეთივე პატივისცემით  

უსმენენ სტუდენტებსაც.  
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- (II პროფ.) ნამდვილად საუკეთესო მეთოდია, როდესაც ლექცია ე.წ. „მრგვალი 
მაგიდის” პრინციპით ტარდება. ეს მართლაც ძალიან განსხვავდება იმ 
აუდიტორიებისგან, თქვენთან რომ არის.  

- (სტუდ.) ე. ი. ყველა ლექცია პატარა საკლასო ოთახში ტარდება? დიდი 
აუდიტორიები არ არის და ჯგუფებიც მცირერიცხოვანია?  

- (მე) დიდი აუდიტორიებიც არის, სადაც ისეთივე განლაგებით სხედან 
სტუდენტები (და ზოგჯერ სხვა საქმით ერთობიან), როგორც ჩვენთან და 
ისეთივე საინტერესო (ალბათ, ზოგჯერ უინტერესო, თუმცა მე ასეთი არ 
მომისმენია) ლექციებს კითხულობენ მასწავლებლები, როგორც ჩვენთან. 
ზოგჯერ ლექტორები ამ ლექციებს ფურცლიდან უკითხავენ სტუდენტებს (და 
ამაში მათ ვერავინ დაძრახავს, რადგან მათი მომზადებულია), ზოგჯერ კი დიდ 
ორატორულ ნიჭს ამჟღავნებენ. ასეთი ლექციების შემდეგ კურსი პატარა 
ჯგუფებად იყოფა და მოსმენილის განხილვა სემინარებზე ხდება.  

- (სტუდ.) სემინარებს ხომ სხვადასხვა მასწავლებლები ატარებენ. რა იციან, 
რაზე საუბრობდა ლექციაზე „მთავარი მასწავლებელი”?  

- (მე) ყველა „მთავარი მასწავლებელი” იყო. ისინი რიგრიგობით 
კითხულობდნენ ლექციებს, დანარჩენები კი მას სტუდენტებივით ესწრებოდნენ, 
ისმენდნენ მის მოსაზრებებს და, ეთანხმებოდნენ თუ არ ეთანხმებოდნენ, ამას 
განიხილავდნენ სტუდენტებთან ერთად სემინარებზე.  

- (სტუდ.) აქაც შეიძლება ამ მეთოდის გადმოღება?  

- (მე) ძალიან კარგი იქნებოდა. მაგალითად, ანტიკური ლიტერატურის 
ისტორიას აქამდე თითქმის ყველა ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სტუდენტი 
სწავლობდა. ამ საგანს ცალკეულ ჯგუფებს ვასწავლიდით მე და ჩემი 
რამდენიმე კოლეგა, ალბათ, ხუთი ან მეტიც. ცალცალკე ვატარებდით 
ლექციასაც და სემინარსაც. ვერავინ იტყვის, რომ ერთნაირად იცის და უყვარს 
ყველა ავტორი. მე პირადად ვაღიარებ, რომელ ავტორზეც მეცნიერულად 
ვმუშაობდი, იმ ავტორის შემოქმედების შესწავლისას ლექციაზე მთელ ჩემს 
სულს და გულს ვაქსოვ (საბედნიეროდ, ბევრი ტექსტი მაქვს მეცნიერულად 
შესწავლილი). ჩემი კოლეგები სხვა ავტორებს იკვლევენ და, ეჭვი არ მეპარება, 
ამ ტექსტების შეყვარებას ცდილობენ სტუდენტთათვის. არ აჯობებს, სტუდენტმა 
სიყვარულით გამთბარი ლექციები მოისმინოს და სემინარებზე იდავოს 
ლექტორთან, მათაც ისეთივე გრძნობები აღეძრათ თუ არა? წარმოიდგინეთ, რა 
სახალისო და საინტერესო იქნება სემინარები, ლექციები კი ყველასთვის 
მრავლისმომცემი.  

- (სტუდ.) ცოტა უტოპიურად მეჩვენება ამის ჩვენთან განხორციელება.  

- (I პროფ.) დამერწმუნეთ, აქაც განხორციელებადია. მე და ნესტანი ხომ ერთად 
ვატარებთ ლექციებს,13 ზოგჯერ ერთმანეთს არ ვეთანხმებით, მაგრამ 
ერთიმეორეს გულისყურით ვუსმენთ და სტუდენტებთან ერთად ვარჩევთ ყველა 
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არგუმენტსა და კონტრარგუმენტს. თანაც, ასეთი ლექციების დროს 
ერთმანეთისგან ძალიან ბევრს ვსწავლობთ.  

- (მე) მე ხშირად ვინიშნავ თქვენს აზრებს, ასევე სტუდენტთა საინტერესო 
მიგნებებს, რომ მომავალში გამოვიყენო (ხომ მაძლევთ უფლებას?) და თქვენც 
ხშირად იწერთ ხოლმე ჩემს მოსაზრებებს.  

- (I პროფ.) ასე ორივენი ვიზრდებით და სტუდენტებისთვისაც ჩვენი ლექციები 
მოსაწყენი არ უნდა იყოს.  

- (მე) მოსაწყენი როგორ იქნება, ჩვენ ხომ ე. წ. slow reading-ის მეთოდს ვიყენებთ.  

- (სტუდ. და მოსწ. ერთ ხმაში ყვირიან) და რაში გინდათ, რომ დაგვარწმუნოთ, 
სლოწ რეადინგ14 არაა მოსაწყენი?  

- (I პროფ.) ჩვენ ნელა კი არა, გულდასმით ვკითხულობთ. ვარჩევთ ყველა 
ნიუანსს, ვცდილობთ, არაფერი გამოვტოვოთ, რადგან ზოგჯერ ის, რაც 
უმნიშვნელოდ შეიძლება მოგვეჩვენოს, ღერძად გადაიქცევა ხოლმე. ანტიკურ 
ეპოქაში აღწერილ სიტუაციებს თანამედროვეობას ვუდარებთ, ხანდახან 
თავადაც გვიკვირს, ისეთ რაღაცას აღმოვაჩენთ.  

- (ქართვ. პროფ.) ისტორია მეორდება...  

- (I პროფ.) მარტო მაგას არ ვგულისხმობ. არსებობს წიგნი, ვარ მე. 
რამდენჯერაც არ მივუბრუნდები დიად წიგნებს, ყოველი ახალი წაკითხვისას 
მიკვირს, რომ წინა ჯერზე ვერ დავინახე, გამომრჩა რაღაც. რამდენი 
სტუდენტისთვის მისწავლებია და საოცარია, ყველა ჯგუფთან 
სხვადასხვანაირად მიხდება ტექსტის კითხვა.  

- (მე) ამ სემესტრში თუკიდიდეს გავდიოდით. იცით, რომ თანამედროვეობასთან 
შედარების თვალსაზრისით მართლაც არაჩვეულებრივი მასალაა. თუნდაც 
კორინთოელთა მიერ წარმოთქმული სიტყვა (როდესაც ისინი ათენსა და 
სპარტას ახასიათებენ15 ) ისე კარგად ესმით ახალგაზრდებს და, როგორც წესი, 
ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობას ადარებენ, ათენსა და სპარტას კი აშშ-სა და 
რუსეთს. ამას ხომ არც ერთი ამერიკელი სტუდენტი არ გააკეთებს?  

- (II პროფ.) საინტერესოა. კიდევ რამე ხომ არ გაგახსენდება?  

- (მე) კიდევ? კიდევ, როდესაც პერიკლეს ცნობილ სიტყვას16 გულდასმით 
ვკითხულობდით, ერთ სტუდენტს ასეთი შეკითხვა დაებადა: ამერიკის იმ 
უნივერსიტეტში, სადაც ჩვენი პრეზიდენტი სწავლობდა, სასწავლო 
სავალდებულო პროგრამაში თუკიდიდე თუა შეტანილიო.  

- (II პროფ.) არაჩვეულებრივი მიგნებაა.  

- (სტუდ.) როგორ, მართლა ასეა?  
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- (I პროფ.) პასუხი დადებითია. ხომ ხედავთ, საუკუნეების წინ დაწერილი 
წიგნებიდან, რომლებიც თითქოს უნდა გაცვეთილიყვნენ დროში, ხან რა 
წამოიწევს წინა პლანზე და ხანაც რა წამოტივტივდება. ზოგჯერ ფიქრობ, 
თითქმის ოცდაათი საუკუნის წინ დაწერილი ნაწარმოები როგორაა ასე 
თანამედროვე. და კიდევ, როგორ გვეხმარებიან ეს დიადი წიგნები, 
უკეთესობისაკენ შევცვალოთ ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი ქვეყნის მომავალი.  

- (სტუდ.) გისმენთ და თითქოს რაღაც გავიგე კიდეც. შემიძლია ასეთი შეკითხვა 
დავსვა: ლიბერალური განათლება სპეციალიზაციას უპირისპირდება?  

- (II პროფ.) თუკი ცნება „დაპირისპირებაში” ნეგატიურ აზრს არ ჩავდებთ, მაშინ, 
რა თქმა უნდა. განათლების ეს ორი სახეობა არ ებრძვის ერთმანეთს, მათ 
შეუძლიათ თანაარსებობა, ჯანსაღი კონკურენციაც კი. ერთნი 
(sc.ახალგაზრდები) თავიანთ მომავალს ზუსტად განსაზღვრავენ სკოლის 
დამთავრებისთანავე, თავიდანვე ირჩევენ სპეციალობას და მალევე 
შეუდგებიან ხოლმე მიზნისკენ მიმავალ გზას, მეორენი კი მოცდას და ფართო 
ცოდნის სრულყოფას ამჯობინებენ. წაგებული არც ერთი არაა. დროს ფუჭად 
არც ერთი არ კარგავს.  

- (მოსწ.) მეორე გზა მხოლოდ ჰუმანიტარულ განათლებას გულისხმობს?  

- (II პროფ.) იცი, როგორი სახით თქვი „ჰუმანიტარული განათლება”, თითქოს 
ამაზე უსარგებლო ქვეყანაზე არაფერი იყოს. მახსოვს, ერთ შეკრებაზე რა 
კარგად თქვა პროფესორმა გია ნოდიამ: ჩვენთან, საქართველოში, მიიჩნევენ, 
რომ ჰუმანიტარული განათლება ქალებისთვისაა ზედგამოჭრილიო. სხვა თუ 
არაფერი, გათხოვდებიან და კარგი დედები იქნებიან, შვილებს მაინც 
წესიერად გაზრდიანო.  

- (ქართ. პროფ.) მართლაც, დაკვირვებული ვარ, რომ ჰუმანიტარულ 
ფაკულტეტებზე გოგონათა რიცხვი ბევრად აღემატება ვაჟებისას.  

- (I პროფ.) მე კიდევ გაოცებული ვარ, რომ ჩემს ლექციებზეც გოგონები 
ყოველთვის მეტნი არიან. ნახავთ, რამდენიმე წელიწადში საქართველოში ეს 
როგორც შემობრუნდება...  

- (მოსწ.) ამ საკითხზე ჩემი მოსაზრება მაქვს.  

- (I პროფ.) იცი, ძველ ბერძნებს ძალიან ბევრი სიტყვათთამაში აქვთ, აქედან 
ერთი ჩემი უსაყვარლესია: ლოგოსისა და ლაგოსის შესახებ. პირველი 
ითარგმნება როგორც „სიტყვა”, მეორე კი „კურდღელია”. ამიტომაც, თუკი 
დროულად არ შევწყვეტთ, ლოგოსი მალე ლაგოსად იქცევა და გაგვექცევა, 
თანაც ისე, რომ ხელში არაფერი შეგვრჩება.  

ერთს დავამატებ: როდესაც საქართველოში „თავისუფალი განათლების” 
პრეზენტაციას ვაკეთებ, ჩემს სიტყვას ასე ვიწყებ: ჩარლზ დიკენსის ერთ-ერთ 
ნაწარმოებს „დიდი იმედები” ჰქვია. მე ეს ხანა, ე. წ. დიდი იმედების ხანა მაშინ 



11 
 

დამიდგა, როდესაც უნივერსიტეტში უნდა ჩამებარებინა. ესაა დრო, როდესაც 
ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას იღებ ცხოვრებაში, ამ 
გადაწყვეტილებამ შეიძლება ბედნიერიც გაგხადოს და, სამწუხაროდ, 
შეიძლება დაგღუპოს კიდეც. გაიხსენეთ ლევ ტოლსტოის მოთხრობის გმირი. 
როდესაც ივან ილიჩი სასიკვდილო სარეცელზე წევს, იგი უმწარეს 
ჭეშმარიტებას ხვდება: მთელი მისი ცხოვრება არასწორი იყო.  

როდის იღებს ადამიანი უმთავრეს გადაწყვეტილებებს? დაბადებისას? არა. 
ადამიანი თავად არ ირჩევს იმ ოჯახს, რომელსაც ამქვეყნად მოვლინებით 
აბედნიერებს. არავის ძალუძს თავისი ნებით აირჩიოს მშობელი დედა და მამა. 
არც ხუთი-ექვსი წლის ასაკში გვეკითხება არავინ, რომელ დაწყებით სკოლას 
ავირჩევდით ან ვის ვისურვებდით მასწავლებლად. არადა, რა დიდი 
მნიშვნელობა აქვს ყველაფერ ამას ადამიანის მომავლის განსაზღვრაში.  

მაგრამ, რაც არ უნდა ცუდად წარიმართოს ყველაფერი, როგორ ოჯახშიც არ 
უნდა ვიზრდებოდეთ, როგორ სკოლასაც არ უნდა ვამთავრებდეთ, ცხოვრება 
ერთ შანსს გვიტოვებს. და, აი, ეს შანსი ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ, ჩვენ უნდა 
გავაკეთოთ ის უმთავრესი არჩევანი, ცხოვრების ხაზის არჩევასაც რომ 
ეძახიან. არავის ვუსურვებ, რომ შეცდეს ასეთ გადამწყვეტ ეტაპზე. არავის 
ვუსურვებ, ცხოვრების მსვლელობამ აჩვენოს, რომ ეს შანსი ვერ გამოიყენა, 
ცხოვრების ხაზი სხვაგვარად, არასწორად წარმართა. ზოგიერთი 
წარუმატებელი ახერხებს თავის ცხოვრებაში კორექციის შეტანას, მაგრამ 
ბევრი - ვერა და ისინი თავს ზედმეტად გრძნობენ. ყველას უნდა შეეძლოს, რომ 
„მოერგოს”, თავისი ცოდნით ,,გაძვრეს” ცხოვრების ურთულეს ლაბირინთებში.  

ამ სიტყვას იმიტომ ვეუბნები ახალგაზრდებს, რომ არ მინდა არჩევანის 
გაკეთებისას შეცდნენ.  

თქვენც მიმოიხედეთ გარშემო და დარწმუნდებით, რამდენი ივან ილიჩია 
თქვენს გარშემო, განსაკუთრებით კი ამას საქართველოში ბოლო დროს 
განვითარებული მოვლენები დაგანახვებდათ: უფუნქციოდ დარჩენილი 
ადამიანები, რომელთაც თავის დროზე არასწორი განათლება მიიღეს და დღეს 
არ იციან, რა იღონონ. იმაზეც დაფიქრდით, როგორია გოგონათა (საკლასო 
ოთახებში) და ვაჟიშვილთა (სასწავლო დაწესებულებების კორპუსების გარეთ) 
თანაფარდობა და მიხვდებით, რომ ბევრი მათგანიც მომავალი ივან ილიჩია. 
ამ ახალგაზრდებმა, ვისაც მე მივმართავ, სწორი განათლებით არა მარტო 
თავიანთი მომავალი, არამედ ქვეყნის მომავალიც სასიკეთოდ უნდა 
შეცვალონ. ხომ ყველას გსურთ ეს?  

მეტს მეც არაფერს ვიტყვი და ამით დავასრულებ კიდეც წერილს, თორემ 
ლაგოსად გადაქცეული ლოგოსი ჩვენც გაგვექცევა.  

ამ დიალოგის გმირები არც არსებობენ და არც არარსებობენ, აქ აღწერილი 
მათი საუბარიც ნაწილობრივ გამოგონილია, თუმცა არ მოგატყუებთ და 
გაგიმხელთ, რომ ცალკეული ნაწილები სხვადასხვა დროს სხვადასხვა 
ადგილას მართლაც მომისმენია  
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____________________  

1. „გუშინ” პირობითი ცნებაა. ამ სიტყვას იყენებს პლატონი „სახელმწიფოს” 
პირველსავე წინადადებაში, რომელიც დიალოგის ფორმითაა დაწერილი. 
ბოდიშს ვუხდი ყველა მკითხველს, ვინც ამბიციურობაში ჩამითვლის წერილის 
ასეთ ფორმას.  

2. იგულისხმება „The Great Books“, ანუ ის ტექსტები და ავტორები, რომლებიც 
საუკუნეთა მანძილზე არ „გაცვეთილა”. ეს ავტორები სხვადასხვა დროს, 
სხვადასხვა ეპოქიდან ეხმიანებოდნენ ერთიმეორეს, მათ მიერ დასმულ 
საკითხებს და თავიანთი ტექსტებით ცდილობდნენ, პასუხი გაეცათ 
ერთმანეთისთვის.  

3. ცნობილი რომაული გამონათქვამი - „Verba volant, scripta manent“ ქართულად 
ასე ითარგმნება: „სიტყვები გაფრინდება, ნაწერები რჩება”.  

4. პლატონი გვიამბობს („სახელმწიფო”, I, 327c,) რომ ერთ-ერთ ქალაქში 
საზეიმო მსვლელობის სანახავად ჩასულ სოკრატეს ახალგაზრდები 
შეყოვნებას სთხოვენ. ფილოსოფოსს სახლში დაბრუნება ეჩქარება და 
ამიტომაც ცდილობს bსნას, თუ რატომ ვერ გაჩერდება მათთან. იგი ამბობს, 
რომ შეძლებს დარწმუნებას, რაზედაც ახალგაზრდა პოლემარქოსი მიუგებს, 
რომ გამორიცხულია ვინმეს დარწმუნება რაიმეში, თუკი ეს უკანასკნელი 
საუბარს არ მოისმენს.  

5. იგულისხმება პლატონის „სოკრატეს აპოლოგია”, VI, 26d.  

6. სამწუხაროდ, დღეს „კარგი” ბევრს ჰგონია საშუალო. მასზე მეტის 
აღსანიშნავად კი შემდეგი ეპითეტები გამოიყენება: „არაჩვეულებრივი”, 
„არნახული”, „ბრწყინვალე” და სხვ. ალბათ, ბევრი დღეს თავის შეკავების 
გამოხატვად მიიჩნევს ამ უძველეს სიტყვას. ბიბლიაში კი ღმერთის 
შემოქმედება ამ ერთი სიტყვით ფასდება.  

7. მაგალითად მოვიტანდი ასეთ ფაქტს: ანტიკური ლიტერატურის ისტორიას 
სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტები სწავლობენ. ვინაიდან ისინი არ 
ფლობენ კლასიკურ ენებს, ნაწარმოებებს თარგმანით ეცნობიან. ზოგიერთ 
(დასანანია, რომ უმეტესწილად) თარგმანს არ ახლავს მთარგმნელის 
კომენტარები.  

როდესაც ვასწავლი ჰომეროსის „ოდისეას”, ოდისევსისა და კიკლოპის 
შეხვედრის ეპიზოდში იმის ახსნა მიხდება, თუ რა ორაზროვნება იმალება 
სახელში „არავინ”, რომელსაც მთავარი გმირი ირქმევს დროებით. ძველ 
ბერძნულ „უტისს” ხომ სიტყვა „მეტისი” შეესაბამება, ამის გაგება კი დიდ 
ძალისხმევას მოითხოვს ენის არცოდნის შემთხვევაში.  

ასეთივე სირთულეს წავაწყდი სხვა ავტორების შესწავლისასაც, მათი 
ჩამოთვლა შორს წაგვიყვანს. ამიტომაც აუცილებლად მივიჩნევ ენის ცოდნას, 
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თუნდაც ელემენტარულ დონეზე, თუკი გვინდა შედეგი: სტუდენტმა მართლა 
კარგად გაიგოს ტექსტი.  

8. იგულისხმება „Liberal Arts College“-ების ქსელი. მათი რიცხვი აშშ-ში ძალზე 
ბევრია, თუმცა, როგორც ყველგან, ძალიან კარგი კოლეჯები ცოტაა. საერთოდ, 
უნდა აღვნიშნო, რომ ტერმინი ეფუძნება ლათინურ „Septem artes liberales“-ს. ეს 
იყო ე.წ. „შვიდი თავისუფალი ხელოვნება”, რომლებიც თავის მხრივ ტრივიუმად 
(სამი გზა) - გრამატიკა, მჭევრმეტყველება, დიალექტიკა - და კვადრივიუმად - 
არითმეტიკა, გეომეტრია, ასტრონომია, მუსიკა - იყოფოდა. აღორძინების 
ხანაში ეს იყო იმ ძირითად საგანთა ნუსხა, რომელსაც უნივერსიტეტების 
მოსამზადებელი ფაკულტეტები სთავაზობდა მსმენელს. თანდათან ამ სახის 
განათლება ელიტურ განათლებად იქცა, რომელიც შემდგომში „კლასიკურმა 
განათლებამ” შეცვალა.  

თუმცა მოგვიანებით „კლასიკურ განათლებასაც“ დაუპირისპირდა ე.წ. 
„რეალური განათლება”. დღეს პირვანდელი სახით არც ერთი განათლების ტიპი 
აღარ არსებობს. „თავისუფალი განათლების” უპირატესობა ისაა, რომ 
უნივერსიტეტში ამ მეთოდით ოთხწლიანი სწავლის შემდეგ არჩევნის გაკეთება 
უფრო ადვილი ხდება.  

9. უილიამს კოლეჯი უილიამსთაუნშია, მასაჩუსეთსის შტატში. მას ორასწლიანი 
ისტორია აქვს.  

10. ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ვიტყვი, რომ ჯეიმს მედისონ კოლეჯი 
მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყველაზე ღირსეული ნაწილია.  

11. ამ პროგრამას (რამდენიმე ქართველი ლექტორის ვიზიტს) აშშ სახელმწიფო 
დეპარტამენტის დაფინანსებით ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტი და მიჩიგანის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი ახორციელებდნენ. ძალიან ბევრი რამ გავიგე 
ასევე იმ კონფერენციაზე, რომელსაც ამავე პროგრამის ფარგლებში 
ვესწრებოდი და რომელიც ჩიკაგოს უნივერსიტეტში (ერთ-ერთი საუკეთესო 
ლიბერალური განათლების კუთხით) ჩატარდა.  

12. ხანდახან ვფიქრობ, რომ გაივლის წლები და ლიტერატურის ისტორიის 
მოსმენილი კურსიდან ბევრი არც არაფერი ემახსოვრება სტუდენტს. როგორ 
ისწავლება ლიტერატურის ისტორია - ავტორთა ჩამონათვალი, მათი 
ნაწარმოებების სია, მოკლე შინაარსები (რადგან ტექსტების წაკითხვას 
ძირითადი ნაწილი ვერ ასწრებს), ისტორიის ერთი გრძელი ხაზი N საუკუნიდან 
დღევანდელობამდე. ხომ არ აჯობებდა, გვესწავლებინა საკითხი, მაგ. ქალი და 
მამაკაცი, ომი და მშვიდობა, ღმერთების კრიზისი და ა.შ. და ამ საკითხებთან 
მისადაგებული შესაბამისი ლიტერატურული ტექსტები. საკითხის „ქალი და 
მამაკაცი” შესწავლისას ავიღებდი ევრიპიდეს „მედეას” (და არამარტო ამ 
ტექსტს), სტუდენტები ორ ჯგუფად დაიყოფოდნენ და იკამათებდნენ „ჰო”-ს და 
„არა”-ს პოზიციიდან, ყველა შეეცდებოდა ჯერ დაეცვა მედეა, შემდეგ კი - 
იასონი.  
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ამგვარი კურსის გავლის შედეგად სტუდენტებს მეტყველებაც დაეხვეწებოდათ 
ა მსჯელობის უნარსაც შეიძენდნენ.  

13. 2005 წლის ზაფხულში, 2006 წლის მეორე სემესტრში უკვე ჩავატარეთ თსუ-ში 
ლექციები ამ მეთოდით. დაგეგმილია ზაფხულისა და შემოდგომის კურსებიც, 
რომელსაც, ისევე როგორც წინა კურსებს, ბრედლის ფონდი აფინანსებს. 
ამჯერად ჩვენ ვასწავლით ჰომეროსს, არისტოფანეს, პლატონსა და 
არისტოტელეს. შემოდგომაზე პროფესორი გია ნოდია წაიკითხავს ლექციებს 
მაკიაველიდან ნიცშემდე. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ 
მოიძიოთ ჩვენს საიტზე: agile-tbs.org  

14. slow reading სიტყვასიტყვით ითარგმნება, როგორც „ნელა კითხვა”.  

15. თუკიდიდე, პელოპონესოსის ომის ისტორია, I, 68-72.  

16. id. II, 35-42.  

 


