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კონფერენციის ორგანიზატორები 

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო 
უნივერსიტეტი 

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემია 

საორგანიზაციო  კომიტეტი 
 

1. ცხადაძე ომარი ალექსანდრეს ძე, საქართველოს განათლების 
მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ტურიზმის 
მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, პროფესორი 

2. ლორია ლიანა ევტიხის ასული, საქართველოს ტურიზმის მეც-
ნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი 

3. გიორგაძე თეიმურაზ  ოთარის ძე, აკაკი წერეთლის სახელობის 
სახელმწიფო უნივერისტეტის პროფესორი 

4. ცხადაძე  ვლადიმერ ომარის ძე, საქართველოს ტურიზმის მეცნი-

ერებათა აკადემიის წევრი  

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრები 

1. ცხადაძე ედიშერ გიგასძე, ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა 
დოქტორი, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის 
აკადემიკოსი, პროფესორი 

2. დავითულიანი ნათია დავითის ასული, საქართველოს ტურიზმის 
მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. 

3. ღოღობერიძე ლუარა ვლადიმერის ასული, საქართველოს ტუ-
რიზმის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, აკადემიის დამფუძნებე-
ლი. 

4. ჟორჟოლიანი ნატო ჯემალის ასული, საქართველოს ტურიზმის 
მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. 

5. კაკაურიძე ნათელა ვახტანგის ასული, საქართველოს ტურიზმის 
მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი 
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6.კუჭაიძე ნინო ავთანდილის ასული, ფაკულტეტის დეკანი, საქარ-

თველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსი-

ტეტის პროფესორი 

Организатори конференций 

Учебный университет Академии наук туризма  Грузии 

Академия наук туризма  Грузии 

 

Организационный комитет 

1.Цхададзе Омар Александрович,  Академик Академии образовательных 

наук Грузии, Президент Академии наук туризма Грузии, профессор 

 

2.Лориа Лиана Евтихиевна, академик Академии наук туризма Грузии 

 

3.Гиоргадзе Теимураз Отарович, государственный университет им. 

А.Церетели, профессор 

 

4.Цхададзе Владимер Омарович, Член Академии наук туризма Грузии. 

 

Члени оргкомитета 

1.Цхададзе Едишер Гигаевич, доктор физика математических 

наук.  Академик, Академии наук туризма Грузии, профессор. 

 

2.Давитулиани Натиа Давитиевна. Член Академии наук туризма Грузии 

3.Гогоберидзе Луара Владимеровна. Член Академии наук туризма Грузии, 

основатель Академии. 

 

4.Жоржолиани Нато Джемалиевна. академик Академии наук туризма 

Грузии. 

 

5.Какауридзе Натела Вахтангиевна. академик Академии наук туризма 

Грузии. 

 

6.Кучаидзе Нино Автандилиевна. Декан факультета, профессор учебного 

университета  Академии наук туризма Грузии  
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ანი ჯვარშეიშვილი 

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო 

უნივერსიტეტის ტურიზმის სპეციალობის მე-2 კურსის სტუდენტი 

 

ენა - ეროვნული  სულის სიმდიდრე, 

მისი სიძლიერის ბარომეტრი 

 

ერის ცხოვრებაში ენა დიდ სოციალურ ძალას წარმოადგენს, 

მასზედ ბევრადაა დამოკიდებული ერის ფიზიკური არსებობა, მისი 

წარსული, აწმყო და მომავალი. ერის რაობას არაფერი არ წამოა-

ჩენს ისე, როგორც ენის სიძლიერე, მისი სიმდიდრე „ენა ააშკარა-

ვებს აზრთა და გრძნობათა მრავალფეროვნებას, ასევე ეროვნული 

ტემპერამენტის სიცხოველეს“. 

ისტორიული წიაღსვლა ადასტურებს, რომ რაც უფრო მდიდა-

რია ერის ისტორია, მით უფრო მდიდარია მისი სული, მით უფრო 

მრავალფეროვანია მისი ენა, ამიტომ უნდა ენას მოფრთხილება, 

დაცვა და გაწმენდა უცხო ელემენტებისაგან. 

ჩვენ თვალწინ ვითარდებიან, იზრდებიან და მოქმედების გე-

ოგრაფიას იფართოებენ ენერგიული ენები - ინგლისური, რუსული, 

გერმანული. დღეს მსოფლიოში დომინირებს ინგლისური ენა. ეს 

შემთხვევითი მოვლენა არ არის, ეს  ენა კარგახანია გასცდა ვიწრო 

ეროვნულ საზღვრებს და მსოფლიოს უპირველეს ენათა შორის  

დამკვიდრდა. „ენა უფრო ბასრი იარაღი აღმოჩნდა, ვიდრე შუბი ან 

ხმალი იყო და პოეზიამ შეძლო ის, რაც ვერ შეძლო  ვერც თოფმა,  

ვერც ზარბაზანმა“ - წერდა კრიტიკოსი გერონტი ქიქოძე, ჯერ კიდევ 

გასული საუკუნის შუა წლებში. მისივე თქმით ძველი ქართველობა 

ენერგიული ენების რიცხვს ეკუთვნის, მისი ენერგია მის ენასა და 

ლიტერატურაში გამოაშკარავდა“. ჩვენი ერის ენერგიულობა აშკა-

რად ჩანს თარგმნილ ლიტერატურაში. ქართველი დიდოსტატთა 

ნაშრმოებები კარგა ხანია გასცდა ჩვენი ქვეყნის საზღვრებს, ისინი 

ნათარგმნი არიან მსოფლიოს მრავალ ენაზე. ასევე მრავალი გვა-

ქვს უცხოური მხატვრული სიტყვის ნიმუშები ქართულად, მაგრამ 

ენის ეს სტატუსი შესუსტდა მაშინ, როცა  ენის სამოქმედო ასპარეზი 

ნელ-ნელა შევიწროვდა, იგი თანდათან გამოიდევნა სახელმწიფო 

დაწესებულებებიდან, იდევნებოდა სკოლებში და ზოგჯერ ოჯახებ-

შიც კი. გარდა ამისა ენას შეერია უცხო ელემენტები. 
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მართალია, საბჭოთა ეპოქაში ენამ ძირითადად აღიდგინა 

თავისი ენერგია, მაგრამ „იოანე პეტრიწის, შოთა რუსთაველის, და-

ვით გურამიშვილის მემკვიდრეები“ დღესდღეობით სრულად ვერ 

ფლობენ იმ ენის შესაძლებლობებს, რომელიც მათ ზენაარმა უბო-

ძა. უპირველესი საზრუნავი ქართული ლიტერატურული ენის გაწ-

მენდაა, მაგრამ არა მისი გაღარიბების ხარჯზე. 

მიმოვიხილავთ რა ენისა და ეროვნული ენერგიის საკითხს 

ხაზგასმით  ვამტკიცებ ბატონი გერონტი ქიქოძის მიერ შემოთავა-

ზებულ დასკვნებზე და სწორედ ძველზე დაყრდნობით შევეცდები 

რამდენადმე წარმოგიდგინოთ  დღევანდელობა, თუმცა ამის შესა-

ხებ ცოტა მოგვიანებით, ახლა კი კვლავ მივყვეთ მეცნიერის წე-

რილს, რომელსაც დღესაც არ დაუკარგავს აქტუალობა. კერძოდ 

იგი ეხება ეროვნული ენერგიის გაძლიერების აუცილებლობას და 

მასში უპირველეს როლს სწორედ ენის სიწმინდეს ანიჭებს.  ენისა-

თვის საჭიროა ფართო სოციალური საფუძვლის შექმნაც, რამეთუ 

ამას მისი განვითარების შემდგომი ეტაპები მოითხოვს. წერილში 

ხაზგასმულია ისიც, რომ „ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე მოიპოვე-

ბიან სხვა ერების წარმომადგენლები, რომლებიც ძალაუნებურად 

დაემორჩილებიან  ჩვენი ენის და კულტურის ზეგავლენას, თუკი სა-

თანადო ენერგიას გამოვიჩენთ. ჩვენ არავის ვაიძულებთ ჩვენს სა-

მშობლოში ეძიოს ბედნიერება, მაგრამ რაკი უცხოელები მოდიან 

და ჩვენს მიწა-წყალზე ესახლებიან, ჩვენ ზნეობრივი უფლება გვა-

ქვს, ვურჩიოთ, რომ ჩვენი კულტურა შეითვისონ, ჩვენი ენა შეის-

წავლონ“. ეს სიტყვები წინა საუკუნეშია  ნათქვამი, მასში მაშინდე-

ლი მისწრაფებები, მდგომარეობა და ყოფაა გამოხატული. ამის შე-

მდეგ ქართველმა მწერლობამ, მისმა თავკაცებმა, ხელისუფლებამ 

და ხალხმა ერთიანი ძალისხმევით ბევრი გააკეთეს „ღმერთების“ 

ენის ასაღორძინებლად. იგი კიდევ უფრო მყარი გახადა 1978 წლის 

მოვლენებმა, როცა ქართულ ენას სახელმწიფო ენის სტატუსი შეუ-

ნარჩუნდა, მაგრამ დრო გავიდა და ახლა ჩვენ ვეღარ დავიკვეხ-

ნით, რომ ჩვენი ენა ეროვნული ენერგიის  გამომხატველია. ქართუ-

ლი ენა დღეს მრავალ მინარევს შეიცავს. იგი ლამის იქცეს ჟარ-

გონებად და ბარბარიზმების ენად, ლამის ხალხური მეტყველება 

დაშორდეს  წიგნიურ ქართულს. ლამის ენის ქომაგებმაც კი ხელი 

ჩაიქნიონ, რადგან უცხო სიტყვათა კორიანტელი ჩვენს ენაში  ასე-

თი დოზით ჯერ არ ყოფილა: „თუკი ენას დავკარგავთ, რაღა მნიშ-

ვნელობა ექნება ვინ ვიქნებით და რა გვერქმევა?! რიტორიკულ 
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კითხვას სვამს ერთ-ერთ ინტერვიუში ენათმეცნიერი ბატონი ლევან 

ღვინჯილია და მე მიმაჩნია, რომ ამ კითხვას საპროგრამო მნიშ-

ვნელობა აქვს თუ მის არსს ჯეროვნად ჩავუფიქრდებით მოქმედე-

ბის პროგრამა თვალწინ გადაგვეშლება. დროა ენის მიმართ „სუ-

ლერთიას“ დამოკიდებულება შეიცვალოს ისე, როგორ ეს ამ „საუფ-

ლო“ ენას ეკადრება ან „იქნებ ქართული ვინმეს მდარე ჰგონია ენა? 

დროა საკითხი სახელმწიფოს დონეზე დადგეს. ენის დეპარ-

ტამენტმა კი უნდა შეიცნოს და განახორციელოს თავისი ფუნქცი-

ები. მხოლოდ ამ გზით მივაღწევთ ეროვნული სულის სიმდიდრეს, 

რაც მისი სიძლიერის პირდაპირ პროპორციულია. 

მეცნიერ ხელმძღვანელი - ლიანა ლორია, საქართველოს ტურიზმის 

მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი 

 

ლიტერატურა: 

1. გ. ქიქოძე „რჩეული თხზულებანი, ტ. II  გამომცემლობა - საბჭოთა 

საქართველო“, თბილისი, 1964წ. 

 

 

ენა - ეროვნული  სულის სიმდიდრე, 

მისი სიძლიერის ბარომეტრი 

რეზიუმე 

შრომაში საუბარია მასზე,  როცა  ენის სამოქმედო ასპარეზი 

ნელ-ნელა შევიწროვდა, იგი თანდათან გამოიდევნა სახელმწიფო 

დაწესებულებებიდან, იდევნებოდა სკოლებში და ზოგჯერ ოჯახებ-

შიც კი. 

 

 

Язык - богатство национального духа, 

Барометр мощности 

Резюме 

В труде говорится о нем, когда поле действия языка постепенно 

сужалось, его постепенно исключали из государственных учреждений, 

преследовали в школах, а иногда и в семьях. 
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Language - the wealth of the national spirit, 

Its power barometer 

Summary 

The work speaks of him, when the field of action of the language was 

slowly narrowing, he was gradually expelled from state institutions, 

persecuted in schools and sometimes even in families. 

 

 

ლიზა ფარცხალაძე 

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო 

უნივერსიტეტის ფარმაციის სპეციალობის მე-2 კურსის სტუდენტი 

ქართული ანბანის სამი სახეობა 

თოთხმეტ ანბანთა შორის, რომლითაც მსოფლიოს მრავალ 

ენაზე მოლაპარაკე ხალხი სარგებლობს, ერთ-ერთი ქართული ან-

ბანია. ჩვენს ანბანს ღირსეულად უჭირავს თავისი ადგილი ჩინური, 

ბერძნული, ლათინური, ებრაული, ქართული, სირიული, არაბული, 

სომხური, ეთიოპიური, იაპონური, სლავურ-კირიული, ინდური, მონ-

ღოლური და კორეული ანბანთა შორის. მარტო იმის გააზრებაც კი, 

რომ ამ გიგანტურ მსოფლიოში 14  ანბანია და მათ შორის ჩვენ სა-

პატიო ადგილს ვფლობთ უდიდეს მოვალეობას და პასუხისმგებ-

ლობას  გვაკისრებს. ჩვენ თვალწინ, ისტორიის მანძილზე, არაერ-

თი და ორი ენა გამქრალა, არა ერთი და ორ ერს დაუსრულებია 

თავისი არსებობა  -  დაუკარგავს ენა - მამული. ამ ათასგზის  მკერ-

დნაიარევმა ერმა მტკიცედ დაიცვა თავისი დამწერლობა, ენა, ტე-

რიტორია, რწმენა და ჩვენამდე მოიტანა ათასგავრი ლეგენდის 

ბაზაზე აღმოცენებული ედემი. 

ქართული დამწერლობის შექმნის თარიღი დღემდე სადაოა, 

დავის საგანია მისი აღმოცენების ისტორიაც. უდავო კი ის არის, 

რომ დღეს ჩვენ ხელთ გვაქვს სამსახოვანი ანბანი, რომელიც „იუ-

ნესკომ“ თავის ფონდში შეიტანა და მასზე ზრუნვა  საქვეყნო საქ-

მედ  გამოაცხადა. დიახ, საქმე ეხება ქართული ანბანის სამსახევ-

ნობას. ესენია: ასომთავრული,  ნუსხური და მხედრული. „თითოეულ 

მათგანს თავისი დამახასიათებელი გრაფიკული სტილი აქვს, მაგ-

რამ ასო - მოხაზულობათა ცვალებადობის თვალსაზრისით - ნუს-

ხური დამწერლობა ასომთავრულის განვითარების შედეგი, ხოლო  

მხედრული - ნუსხურისა“. ასეთი ცვლილებანი მიუთითებენ, რომ 
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ერი მიისწრაფვის  წერის გამარტივებისა და მისი საყოველთაო-

ბისაკენ, რაც წიგნზე მზარდი მოთხოვნილებით უნდა ყოფილიყო 

ნაკარნახევი. 

„ქართლის ცხოვრების“ მიხედვით ქართული დამწერლობის  

შემოღება ფარნავაზ მეფეს უნდა ეკუთვნოდეს, რომელიც ჩვენს წე-

ლთაღრიცხვამდე III საუკუნეში მოღვაწეობდა. ამ მოსაზრებას ბევ-

რი მეცნიერი ეთანხმება. მისი დასტურია გრიგოლ ორბელიანის სი-

ტყვებიც: 

შენ, ჰე, ფარნავაზ, ჰქმენ ერთმთავრობა, 

შენ მოეც ქართველს წიგნი პირველი 

თუმც დამწერლობის შექმნის თარიღი ასე ადრეულია, მაგ-

რამ დასანანია, რომ წერილობით ძეგლები მხოლოდ V საუკუნიდან 

მოგვეპოვება. 

ასომთავრულით  შესრულებული ადრეული ხანის ნიმუშებია: 

პალესტინის 433 წლის ბაკურისა და გრი-ორმიზდის წარწერა, ბო-

ლნისის სიონის 493-494 წ.წ. სამშენებლო წარწერა V-VI საუკუნეების 

პალომფაქტური ხელნაწერები, მცხეთის ჯვრის V1-VII საუკუნეების 

წარწერები და სხვა. 

ასომთავრული ძირითადად გამოყენებულია X1 საუკუნის ჩა-

თვლით, თუმცა იგი შემდეგაც გამოიყენებოდა ეპიგრაფიკულ წარ-

წერებსა და ხელნაწერებში სათაურებისა და საზედაო ასოების 

შესასრულებლად, ბევრის გამოც, დამწერლობა ამ სახეს უმკვიდ-

რდება,  სახელწოდება „ასომთავრული“, თუმცა მოხაზულობის მი-

ხედვით მას „მგრდოვანი“ ეწოდება. 

ნუსხური დამწერლობის პირველი ნიმუშები IX საუკუნიდან 

ფიქსირდება, ხოლო მხედრული უკვე გამოჩნდა X საუკუნის ძეგ-

ლებში. აღსანიშნავია, რომ ნუსხურს არც  შემდეგ დაუთმია პოზიცი-

ები, იგი ენას XIX საუკუნემდე მოჰყვა და იხმარებოდა მხედრულის 

გვერდით. ასომთავრული და ნუსხური ძირითადად გამოიყენებოდა 

სასულიერო სფეროში. მათ სასულიერო პირები იყენებდნენ საჭი-

როებისამებრ. მხედრული კი გამოიყენებოდა მწერლობასა და 

სხვა საერო საქმიანობისთვის.  

დღევანდელი ქართული ანბანი 33 ასო-ნიშანს შეიცავს, ხო-
ლო ძველ ქართულში იგი 38 ერთეულით განისაზღვრებოდა. თანა-

მედროვე მხედრულში აღარა გვაქვს ჱ - (ე-მერვე),  ჲ - (იოტა), ჳ - 

(ვიე), ჴ - (ფარი) და ჵ (პოე). 



9 
 

ასომთავრული დამწერლობის გრაფიკული სისტემა წრისა 

და სწორი  ხაზისაგან არის ნაწარმოები, ისინი ერთმანეთთან პრო-

პორციულ  დამოკიდებულებაში არიან. ყველა ასო იგულისხმება  

უხილავ კვადრატში, ან ნახევარკვადრატში, ყველა ასო ორხაზოვან 

ბადეშია ჩაწერილი, ერთი სიმაღლისაა. ამ ასოთა შემადგენელი 

ელემენტები ერთმანეთს მართი კუთხით უკავშირდებიან, ერთადე-

რთი გამონაკლისია (ჯ), რომელიც ქრისტეს მონოგრამად მიჩნე-

ული ჯვარედინი ფორმისაა და  ქართულ ანბანში ქრისტიანობის 

შემოღების შემდეგ  შემოსულა. „ასომთავრულის  სტილისტურად 

ერთიანი გრაფიკული სისტემა, რომელიც ერთი პრინციპით და 

ერთბაშად  არის შექმნილი, გამორიცხავს რომელიმე ასო - ნიშნის 

სხვა ანბანთაგან წარმოშობის შესაძლებლობას. „პირობითობის 

პრინციპით აგებული გრაფიკული სისტემა თავის მხრივ, მიგვითი-

თებს, რომ ჯერ ასოთა მოხაზულობანი  შეიქმნა, ხოლო შემდეგ 

ასევე ერთბაშად მოხდა სახელწოდებების და რიცხვითი მნიშვნე-

ლობების მინიჭება“. 

ასომთავრულის განვითარებული ფორმებიდანაა წარმოქმნი-

ლი ნუსხური დამწერლობა. ამ ნაწერში  შემოვიდა რკალური ფორ-

მები: „ნუსხური კუთხოვანი, სწრაფი, მარჯვნივ გადახრილი დამ-

წერლობა“. 

მრგლოვანი და ნუსხურისაგან საკმაოდ განსხვავდება მხედ-

რული თავისი სიმარტივით. აქ ასოთა მოხაზულობა ისევ ვერტიკა-

ლზეა აგებული, მხოლოდ მათი  კონტურები მომრგვალებულია ერ-

თიან მონახაზს ქმნის. მხედრული ასოები სხვადასხვა სიმაღლისაა. 

რამდენიმე ასო-ნიშნავს (ს, ძ, მ) შერჩა ასომთავრულის მოხაზუ-

ლობა, სხვამ კი რთული გრაფიკული სახესხვაობა განიცადა და 

გამარტივდა. 

ასეთია დღევანდელი ასო-ბგერების წარსული, რომლებმაც 

მისი ორიგინალური ისტორიის გამო იუნესკოს აღიარება მოიპოვა. 

 

მეცნიერ ხელმძღვანელი - შორენა სიხარულიძე, საქართველოს 

ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. 

ლიტერატურა 

1. „მწიგნობრობა ქართული“, თბილისი, 1989წ. შემდგენელი: ელენე 

მაჭავარიანი 
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ქართული ანბანის სამი სახეობა 

რეზიუმე 

თოთხმეტ ანბანთა შორის, რომლითაც მსოფლიოს მრავალ 

ენაზე მოლაპარაკე ხალხი სარგებლობს, ერთ-ერთი ქართული ან-

ბანია. ამ აქტუალურ საკითხს ეძღვნება წინამდებარე შრომა. 

 

 

Три типа грузинского алфавита 

Резюме 

Грузинский алфавит - один из четырнадцати алфавитов, испо-

льзуемых людьми, говорящими на многих языках мира. Настоящая 

статья посвящена этой актуальной проблеме. 

 

 

Three types of Georgian alphabet 

Summary 

Among the fourteen alphabets used by people who speak many 

languages of the world, one of them is the Georgian alphabet. This paper is 

dedicated to this topical issue. 

 

 

მერაბი ფირცხალაშვილი 

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის მე-2 კურსის სტუდენტი 

 

 

დედა ენის აღორძინებიდან - „დედა ენის“ ძეგლამდე 

მე-19 საუკუნის 60-იანი წლები ის ძნელბედობის დროა, როცა 

ძველი და ახალი თაობა ერთმანეთს შეება. ორივენი ერთი საქ-

მისთვის მებრძოლნი სხვადასხვა გზით ეძიებდნენ ჭეშმარიტებას 

და დავაც ამის გამო იყო. ანტონ კათალიკოსის „სამი სტილის მოტ-

რფიალე ძველებს, მისი უარმყოფელი ახალი თაობა დაუპირის-

პირდა და საქმეც ამ უკანასკნელთა გამარჯვებით დაგვირგვინდა: 

დაიწყო ენის აღორძინების ახალი ეტაპი, რომელიც თვალნათლივ 

აისახა ილია ჭავჭავაძის ხელმძღვანელობით გამოსულ გაზეთ „ივე-
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რიაში“ გაზეთი ყოველდღიური იყო და სხვა რომ არაფერი ვთქვათ, 

მისი ტკბილი ქართული ერთთავად იტაცებდა მკითხველის სულს 

და გულს, აი რას იგონებს ამასთან დაკავშირებით გაზეთის აქტი-

ური მუშაკი იაკობ მანსეტაშვილი: „ყველა ერთგულად, გატაცებით 

ვეკიდებოდით საერთო საქმეს. მაგრამ სულის ჩამდგმელი, გზის 

მაჩვენებელი, ენის მასწავლებელი მაინც ილია იყო. უნდა გენახათ 

ეს უკვე ხანში შესული კაცი როგორი ახალგაზრდული ხალისით, გა-

ტაცებით მუშაობდა ... სულ იმას ცდილობდა, რომ გაზეთს ერთი სუ-

ლი ჩასდგომოდა, ერთი მიმართულება ჰქონოდა მეტადრე მტკი-

ცედ იცავდა ენის სიწმინდეს, სიფაქიზეს, ქართულობას.“ 

სწორედ ილია და მისი თაობა დგას იმ კარიბჭესთან, საიდა-

ნაც ქართული ენის, ქართული სიტყვის აღორძინება დაიწყო. პირ-

ველი წიგნიც დედა ენისა მე-19  საუკუნის პირმშოა. იაკობ გოგებაშ-

ვილმა განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით იზრუნა, დიდხანს 

იფიქრა პირველმა საყმაწვილო სახელმძღვანელოს მორალურ, 

ზნეობრივ და პარტრიოტულ კრიტერიუმზე. მის პირად არქივში და-

ცულია მასალა, რომელიც „დედა- ენაზე“ მუშაობის რთულ პროცესს 

ასახავს. მწერლის სამზარეულოში თვალნათლივ ჩანს როგორ აზუ-

სტებდა იგი ყველა ნიუანსს ხვეწდა მეთოდებს, ხერხს. მიჰყავდა სი-

ტყვა მარტივიდან რთულისაკენ, როგორ ცდილობდა, რაც შეიძლე-

ბა სახალისო ყოფილიყო ყმაწვილისათვის წიგნში შეტანილი 

მოთხრობა თუ ლექსი. წიგნი, რომელსაც დღემდე ბადალი არ 

უჩანს, რომელიც დღემდე ვერაფერმა ჩაანაცვლა, ავტორის სი-

ცოცხლეში 1912 წლამდე 33 ჯერ გამოიცა. იაკობ გოგებაშვილის 

გარდაცვალების შემდეგ მისი გამოცემა სპეციალური კომისიას 

მიანდვეს. 1876- 1925 წლებში ეს უნიკალური შედევრი 45 ჯერ გამო-

იცა. იაკობ გოგებაშვილის „დედა ენა“ დღემდე ქართული საგანმა-

ნათლებლო ტრადიციების მთავარ ფესვად რჩება, რაც ბუნებრი-

ვია, მარტო ამ წიგნის სიყვარულით არ არის გამოწვეული. ილია 

„დედა ენას“ უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებდა და მიაჩნდა: „ჩვენ 

რომ ეგრე დაჟინებით და უკანმოუხედავდ ვთხოულობდეთ „დედა 

ენისათვის“ რთულს და დამოუკიდებელ გზას სასწავლებელში, ეგ 

მარტო დედაენის სიყვარულით არ მოგვდის, ვთხოულობ და ვნატ-

რულობთ იმიტომაც, რომ უდედაენოდ გონების გახსნა ბავშვისა 

ყოვლად შეუძლებელია“.  

ასე აიდგა ფეხი იაკობ გოგებაშვილის „დედა ენამ“ და XX  სა-

უკუნეში ძეგლში განვითდა. დიახ, წიგნს ძეგლი პირველად თბილი-
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სში დაუდგეს და უკვე 26 წელია“‘დედა ენის“ დღე ტრადიციულად, 

14 აპრილს აღინიშნება. იგი ამავე სახელწოდების პარკში დგას, 

მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე, „მშრალ ხიდთან“. ძეგლის სიმბო-

ლიკა გამოირჩევა ორიგინალობით. მასზე ზეცისკენ ხელაპყრობი-

ლი ყმაწვილია, რომლის სწავლის სურვილით ანთებული მზადაა 

ზარის შემოსაკრავად. 

14 აპრილი ახალი თაობის მონაპოვარია ჯერ კიდევ, 1978 

წელს ქართველი ხალხის ნებამ ბრწყინვალედ გადაჭრა ენის სტა-

ტუსი. მან ხმა აღიმაღლა საკავშირო მთავრობის გადაწყვეტილე-

ბაზე სახელმწიფო ენად რუსული ენის აღიარების შესახებ. ხალხის 

პროტესტს ადგილობრივი მმართველობაც შეუერთდა და ქართულ-

მა ენამ შეინარჩუნა სტატუსი, იგი კვლავ დარჩა დღის წესრიგში 

„დედა ენის“ დღის საზეიმოდ აღნიშვნა რასაც, ჩემი აზრით, უდიდე-

სი ფუნქცია ეკისრება როგორც სახალხო დღესასწაულს მიძ-

ღვნილს ამ ფასდაუდებლი განძის დაცვისა და განვითარებისთვის, 

რადგან  „თვითმყოფადობის შენარჩუნების ყველაზე ნაცადი გზა 

მშობლიური ენის, კულტურისა და ტრადიციების დაცვა - განვითა-

რებაა“. 

მეცნიერ ხელმძღვანელი - ლიანა ლორია, საქართველოს ტურიზმის 

მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი. 

 

 

               დედა ენის აღორძინებიდან - „დედა ენის“ ძეგლამდე 

რეზიუმე 

შრომაში ღრმად არის გაანალიზებული თუ რა ხანგრძლივი 

გზა გაიარა ქართულმა ენამ, „დედა ენის“ აღორძინებიდან, დედა 

ენის ძეგლამდე. 

 

 

От возрождения родного языка до памятника «родному языку» 

Резюме 

В произведении глубоко анализируется, сколько времени пере-

жил Грузинский язык, от возрождения «родного языка» до памятника 

родному языку. 
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From the revival of the mother tongue to the monument of the "mother 

tongue" 

Summary 

The work deeply analyzes how long the Georgian language has 

gone through, from the revival of the "mother tongue" to the monument of 

the mother tongue. 

 

 

მარიამ შანიძე 

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის მე-4 კურსის სტუდენტი 

 

იაკობ გოგებაშვილი-დიდი ქართველი პედაგოგი 

   იაკობ გოგებაშვილი, ქართული პედაგოგიკის ერთ-ერთი 

ფუძემდებელი, დიდი ჰუმანისტი, მხურვალე პატრიოტი, ქველმოქ-

მედი, ზნეობრივად სპეტაკი, უაღრესად პრინციპული და შემოქმედი 

მწერალი იყო. დაიბადა 1840 წლის 27 ოქტომბერს, გორის რაიონის 

სოფელ ვარიანში. იგი თბილისის სასულიერო სემინარიის დამთავ-

რების შემდეგ სწავლას აგრძელებს კიევის სასულიერო აკადემია-

ში. აკადემიის დამთავრების შემდეგ 1864 წელს მუშაობას იწყებს 

თბილისში, სასულიერო სასწავლებლის მასწვლებლად. ორი წლის 

შემდეგ კი მუშაობას აგრძელებს იმავე სასწავლებლის ინსპექტო-

რის თანამდებობაზე. იგი ენერგიულად შეუდგა თავისი მოვალე-

ობის შესრულებას. დაუახლოვდა ახალგაზრდა კადრებს და დაიწ-

ყო მათი გადამზადება. მაგრამ, ხუთი წლის შემდეგ იაკობ გოგებაშ-

ვილს, როგორც პოლიტიკურად და იდეურად სხვებზე უფრო განათ-

ლებულს და კარგად მომზადებულს უნდობლობას უცხადებენ,  ან-

თავისუფლებენ დაკავებული თანამდებობიდან და უმუშევარს ტო-

ვებენ. მიუხედავად ხელისუფლების მიერ გატარებული ამ უკანონო 

გადაწყვეტილებისა ი.გოგებაშვილი გულმოდგინედ იწყებს სახალ-

ხო სკოლის რეორგანიზაციის საქმეს, ამკვიდრებს ახალი სკოლის 

შექმნის უახლოეს მეთოდებს. ამისათვის, პირველ რიგში აარსებს 

ქართველთა შორის წერა კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოე-

ბას და იბრძვის მისი ქმედითუნარიანობის ასამაღლებლად.  

იაკობ გოგებაშვილს მოღვაწეობა მოუხდა იმ პერიოდში, რო-

ცა რუსეთის იმპერიის რეფორმებისა და რეპრესიების ზეწოლით  

ქართულ სკოლებში ქართულ ენაზე საუბარიც კი აიკრძალა. არის-
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ტოკრატია ქართულად ხმის ამოღებას  ვერ ბედავდა, ეგრეთწოდე-

ბული ინტელიგენცია კი რუსულად აზროვნებდა. ქართული ენის შე-

სასწავლად მხოლოდ ორგვერდიანი ნაბეჭდი ანბანი არსებობდა. 

მოწინავე ახალგაზრდობამ რუსეთის გეგმებს მამული, ენისა 

და სარწმუნოების მცნება დაუპირისპირა. ღვთის წყალობა იყო 

ალბათ ასეთი სახელგანთმული საზოგადო მოღვაწე, რომელთაც 

ქართველობის თვითმყოფადობის შენარჩუნება–გაძლიერებას და-

უდებდა სათავეს. ი.გოგებაშვილმა თავისი მოღვაწეობის მთავარ 

მიზნად დაისახა ქართველი ხალხის მატერიალური და სულიერი 

ცხოვრების გარდაქმნა, ფართო მასების გამოფხიზლება და სწავ-

ლა აღზრდა დედაენაზე. ამისათვის ი.გოგებაშვილი მოითხოვდა 

სკოლების, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფართო ქსე-

ლის გაშლას და ამით საბავშვო მწერლობის, თეატრალური საქმი-

ანობის აღორძინებისათვის ხელის შეწყობას. 

ი.გოგებაშვილი ღიად და გაბედულად ეწინააღმდეგებოდა 

ქართველი ერის გარუსების პოლიტიკას. იგი მშობლიურ ენაზე 

სწავლების დიდი წყურვილით იბრძოდა ქართული ეროვნული ენის 

შელახული ავტორიტეტის აღსადგენად. დაბეჯითებით მოითხოვდა, 

მხოლოდ მშობლიურ ენაზე სწავლებას. ამ საქმეში ი.გოგებაშვილი 

მთლიანად იზიარებდა ი.ჭავჭავაძის მოსაზრებებს: „არსებითი ნიშა-

ნი ეროვნებისა, მისი სული და გული ენაა. ამიტომ ტლანქი ხელი 

უმეცარის მოხელეობისა ყველაზედ უწინარეს ენას მისწვდა“. ფას-

დაუდებელი და დასაფასებელია ი.გოგებაშვილის მოსაზრებები 

დედაენის აღმზრდელობითი მნიშვნელობის მიმართულებით. „მისი 

მართებული აზრით, ენა მარტო მთელი სულიერი ცხოვრების  უაღ-

რესად სრული და მართალი მატიანე როდია, იგი ამასთან ერთად 

არის ხალხის უდიდესი მასწავლებელი, რომელიც ხალხს მაშინ ას-

წავლიდა, როცა ჯერ კიდევ არ იყო წიგნები და სკოლები“,წერდა 

იგი. ქვეყანაში შექმნილმა მძიმე სოციალურმა და პოლიტიკურმა 

მდგომარეობამ ხელი შეუწყო და დააჩქარებია დიდ პედაგოგს შეე-

ქმნა ქართველი ხალხისათვის მეტად საჭირო და აუცილებელი სა-

ხელმძღვანელოები მშობლიურ ენაზე. 

  იაკობ გოგებაშვილმა 1865 წელს, შეადგინა “ქართული ენის 

ანბანი და პირველი საკითხავი წიგნი მოსწავლეებისთვის”. დიდმა 

პედაგოგმა წიგნს “დედა ენა” 1876 წელს დაარქვა. მან გონების 

თვალით იწინასწარმეტყველა დედაენის ზემოქმედების უდიდესი 
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ძალა პიროვნების ფორმირებაში. ოცწლიანი მეთოდოლოგიური, 

ფსიქოლოგიური, პედაგოგიური დახვეწის შემდეგ, 1876 წელს, მან 

გამოსცა ქართული ენის ორიგინალური სახელმძღვანელო დაწყე-

ბითი სკოლებისათვის – ”დედაენა”. წიგნში განსაკუთრებული ყუ-

რადღება საყმაწვილო სახელმძღვანელოს მორალურ, ზნეობრივ 

და პატრიოტულ კრიტერიუმებს დაეთმო. ავტორი თითოეულ სიტ-

ყვას, ყმაწვილთათვის შესათავაზებელ მოთხრობასა თუ ლექსში, 

სათუთად აზუსტებდა, ხვეწდა მეთოდურ ნიუანსებს, რომ მარტივი-

დან რთულისკენ სვლა ბუნებრივი, სასურველი და სახალისო ყო-

ფილიყო. საყოველთაო განხილვის საგნად აქცევდა თითოეული 

ასოს მოხაზულობა საყოველთაო განხილვის საგანი იყო და ყო-

ველი სიახლე უძველეს ქართულ მწიგნობრულ გამოცდილებას 

ეფუძნებოდა. „დედა–ენა“ ერთ–ერთი რჩეული საგანძურია ქართვე-

ლი ერისათვის. “დედა ენის” არსებობა ერის არსებობას ნიშნავს, 

ენის სიცოცხლე – ერის სიცოცხლეს. 

„დედა–ენის“ წარმატება და პოპულარიზაცია განაპირობა 

წიგნში ჩადებულმა მაღალმა დიდაქტიკურ-მეთოდიკურმა პრინცი-

პებმა, რომელიც გამსჭვალულია ხალხურობის სულისკვეთებით.  

  იაკობი ბავშვებში შეუცნობელის შეცნობის წყურვილს აღვი-

ვებდა და ქართული ანბანის შესასწავლად განაწყობდა. 

„დედა ენის“ პირვანდელ პუბლიკაციაში მოცემულია ორი 

წლის კურსის მასალა. წერა-კითხვა ისწავლება ბგერითი ანალი-

ზურ-სინთეზური მეთოდით. 1906 წლიდან „დედა ენა“ 2 წიგნად გა-

მოდის: 

იაკობ გოგებაშვილის ”დედაენა-”ს ყოველმხრივ სრულყოფი-

ლებაზე ისიც მიუთითებს, რომ თითქმის საუკუნე-ნახევრის შემდე-

გაც თანამედროვე ”დედაენა” ამ დიდი მოღვაწის მიერ შედგენილი 

სახელმძღვანელოს პრინციპებს ემყარება. საანბანე ნაწილის აგე-

ბის პრინციპი, წიგნის თემატური მხარე იყო საფუძველი იმისა, რომ 

1960 წელს ვენესუელის ქალაქ კარაკასში გამართულ მსოფლიო 

ენების საანბანე სახელმძღვანელოების საერთაშორისო გამო-

ფენა-კონკურსზე იაკობის „დედა ენის“ მიხედვით შედგენილმა სა-

ხელმძღვანელომ პირველი პრემია და საპატიო მედალი დაიმსახუ-

რა. წიგნი, რომელიც დღემდე ვერაფერმა ჩაანაცვლა, ავტორის 

სიცოცხლეში, 1912 წლამდე, 33-ჯერ გამოიცა. იაკობ გოგებაშვილის 

გარდაცვალების შემდეგ მისი გამოცემა სპეციალურ კომისიას მი-

ანდეს. 1876-1925 წლებში დედა ენა 45 ჯერ გამოიცა. 
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იაკობ გოგებაშვილის „დედა ენა“ დღემდე ქართული საგანმა-

ნათლებლო ტრადიციების მთავარ ფესვად რჩება, რაც, ბუნებრი-

ვია, მხოლოდ ამ წიგნის სიყვარულით არ არის გამოწვეული. ქარ-

თველი ერის მამა, ილია ჭავჭავაძეც „დედა ენას“ უდიდეს მნიშვნე-

ლობას ანიჭებდა და მიაჩნდა: „ჩვენ რომ ეგრე დაჟინებით და 

უკანმოუხედავად ვთხოულობთ დედაენისათვის რთულსა და დამო-

უკიდებელ გზას სასწავლებელში, ეგ მარტო დედაენის სიყვარუ-

ლით არ მოგვდის, ვთხოულობთ და ვნატრულობთ იმიტომაცა, 

რომ უდედაენოდ გონების გახსნა ბავშვისა ყოვლად შეუძლებე-

ლია.“  – წერდა იგი. 

 წელს 145 წელი სრულდება „დედაენის“ გამოცემიდან. იმედს 

ვიტოვებთ, რომ იაკობ გოგებაშვილის მიერ შექმნილი უპირველესი 

სახელმძღვანელო „დედაენა“ ჩვენს სკოლებში, თითოეული ქარ-

თველის ოჯახში, კიდევ უფრო შინაარსიანად და სიყვარულით მო-

ემსახურება  ახალგაზრდა თაობის ქართულ ტრადიციებზე აღ-

ზრდის კეთილშობილურ საქმეს. 

მეცნიერ ხელმძღვანელი - ომარ ცხადაძე, საქართველოს ტუ-

რიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის რექ-

ტორი, პროფესორი 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. დ.ლორთქიფანიძე, დიდი ქართველი პედაგოგი იაკობ 

გოგებაშვილი. თბ.1960 წ. 

2. უ.ობოლაძე, იაკობ გოგებაშვილი-ქართული სახალხო 

სკოლის ფუძემდებელი. თბ.1977 წ. 

3. იაკობ გოგებაშვილი, რჩეული თხზულებანი. ტომი 1. 

თბილისი, 1989 წ. 

4. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ.3, თბ.1978 წ. 
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იაკობ გოგებაშვილი-დიდი ქართველი პედაგოგი 

რეზიუმე 

შრომაში საუბარია დიდი ქართველი პედაგოგის იაკობ გოგე-

ბაშვილის მდიდარ პედაგოგიურ მოძღვრებაზე 

 

 

 

Якоб Гогебашвили - великий грузинский педагог 

Резюме 

В труде рассказывается о богатом педагогическом учении 

великого грузинского педагога Якоба Гогебашвили. 

 

 

 

Jacob Gogebashvili - the great Georgian teacher 

Summary 

The work tells about the rich pedagogical teaching of the great 

Georgian teacher Iakob Gogebashvili. 

 

 

 

ქრისტინე კირთაძე 

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის  

სასწავლო უნივერსიტეტის ფარმაციის სპეციალობის  

პირველი კურსის სტუდენტი 

 

ენის ქომაგნი - სოციალურ ქსელში 

 დღეს ინფორმაციის წვდომის უამრავ საშუალებას ვფლობთ. 

მარტო ინტერნეტ სივრცეში უკიდეგანო ოკეანეა, საიდანაც ნების-

მიერი საკითხის წვდომაა შესაძლებელი და დღეს როცა „დედა 

ენის“ დღეს ვზეიმობთ, როცა ვართ მსჯელობის საგნად  სწორედ 

ენის საჭირბოროტო საკითხები უნდა ვაქციოთ, ჯეროვნად მიმაჩ-

ნია ამ საკითხებზე საზოგადოებრივ აზრს ვიცნობდეთ. 

თავს უფლებას მივცემ სოციალურ ქსელში გაბნეულ მოსაზ-

რებებით წარმოგიდგინოთ საზოგადოებრივი აზრი ენაზეც, რომ-
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ლის შესახებ ამაყად ვაცხადებთ „ქართული ენა ჩვენი სიმდიდრეა, 

სულიერი სიმდიდრე, და თუ რამეს დავაკლებთ. ჩვენვე დაგვაკ-

ლდება. 

აქცენტის გადატანა სულიერზე და არა მატერიალურზე ინტე-

რესის სფეროს ზრდის და საკითხისადმი მეტ პასუხისმგებლობა 

გვიჩენს. რესპოდენტები, ქართული სიტყვის მადლით, ხატოვნად 

გამოთქვამენ ენის სადიდებელს: „ჩვენი სულიერების სათავე ჩვენ-

სავე ენაშია“ წერენ ისინი და სულის აღზევების უმთავრეს პირობად 

ყოველივეს მშობლიურის და უწინარეს - ენის  სიყვარული მიაჩნი-

ათ. ისინი გულგამწყრალნი მსჯელობენ ჟარგონებსა და ბარ-

ბარიზმებზე, პლეონიზმსა და პარაზიტ სიტყვებზე, იმაზეც რომ, „ჩვე-

ნივე გულგრილობით და საკუთარი თავის ვერშეცნობით ქართული 

იბღალება“. 

„გული მეწურება, როცა ჟარგონითა ბარბარიზმითა მოლაპა-

რაკე გოგო-ბიჭებს ვუსმენ. მათ საუბარში აზრს ვერ ვხედავ, აზ-

როვნების სიღრმეზე არაფერს ვამბობ - არადა, ათას უბედურებაში 

გამოტარებული ქართულს მეტი ყურადღება და მოფრთხილება 

სჭირდება“ ეს ძახილი ერის გამოსაფხიზლებლად შემოკრული ზა-

რია. იგი ღაღადია უცხოეთში ლუკმა პურის საშოვნად გადახ-

ვეწილი ჩვენი თანამემამულისა, რომელსაც მშობლიურის მოსმენა 

ნატვრად გადაქცევია. აი, რას წერს 60 წელს მიღწეული მამაკაცი, 

რომელიც უცხოეთში ქართულ ოჯახში აღმოჩენილა „ოჯახის უფ-

როსი ტიპიური ქართველი იყო - ქუთაისელი ისეთი ღრმა და მდი-

დარი ქართულით ლაპარაკობდა, თვალზე ცრემლი მომადგა, ასე 

მეგონა პირველად ვისმენდი მშობლიურ ენას... საოცრების ზღვაში 

დავცურავდი, თითქოს უფრო გავიგე ჩვენი მწერლობის მშვენიერე-

ბა და მშობლიური ქართულის სიმდიდრე და სისადავე“.  მოვდი-

ოდი ამბობდა წერილის ავტორი, და მთელი გზა გალაქტიონის 

სიტყვები რეკდა ყურში: „საოცრების წარსული, ეშაფოტზე ასული“. 

„მეშინია, - აგრძელებს იგი, - ჩვენი ტკბილხმოვანი ენაც არ ავიყვა-

ნოთ ეშაფოტზე: ეს შიში დაფიქრებად ღირს და დროა დასკვნა 

გავაკეთო რომ „ლაპარაკი არაფერს გვიშველის, ქმედებაა საჭირო 

და კიდევ აღმაფრენა - ეს ძალა მოგვცეს და დაგვარწმუნებს, რომ 

დიდი განძის მფლობერი ერი ვართ ... ქართული რომ უიშვიათესი 

ფენომენია ამას ხმამაღლა სჭირდება აღიარება“. 

სოციალურ ქსელშივე ვკითხულობთ 59 წლის ქალბატონის 

სინანულს იმის გამო, რომ იგი მშობლებმა თურმე რუსულ სკოლაში 
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შეიყვანეს. აი როგორ იგონებს იგი ამ ერთი შეხედვით, შვილზე 

ზრუნვას, მის მომავალზე ფიქრს, „მშობლებმა რუსულ სკოლაში შე-

მიყვანეს. ბაბუაჩემი გურული გლეხი იყო, საოცარი მოკრიმანჭულე, 

ლაპარაკიც საოცარი იცოდა, ხშირად მის ნათქვამს ვერც ვიგებდი, 

მაგრამ მოგვიანებით, როცა ქართული ლიტერატურა, საკუთარი 

ნებით კარგად შევისწავლე, მივხვდი, რომ მისი ქართული ნამდვი-

ლი იყო, სხვა ენებით შეურყვნელი“. ამ წერილში რამდენი სიტ-

ყვაცაა იმდენი სინანულია იმის გამო, რომ მშობლებმა არჩევანი 

რუსულ სკოლაზე შეაჩერეს, რომ, დღევანდელი ქართული „შერ-

ყვნილია“ უცხოურით ჩვენი ენა სავსეა მინარევებით, რის გამოც 

იკარგება ის რაც ძვირფასია, რაც ენას ეროვნულობას უნარჩუნებს 

და მომხიბვლელობას სძენს.  

„ჩვენი წინაპრები მშობლიურ ენას მადლიანს ეძახდნენ. ეს 

აზრი მაშინ გავითავისე, როცა ჩემი სიცოცხლის შემოდგომაზე უც-

ხო ქვეყანაში გამრიყა გაჭირვებამ - აცხადებს სოციალურ ქსელში 

60 წლის ქალბატონი. მას თურმე უცხო ენა შეუსწავლია, უც-

ხოელების ხასიათისთვისაც აუღია ალღო თუმცა აი როგორ გრძე-

ლდება წერილი: „გული ვერ იმშობლიურებს მათ მოფერებას და 

პატივისცემის გამომხატველ სიტყვებს. ყველაფერი ზედაპირულია. 

ქართულად ნათქვამი ერთი სიტყვაც კი სრულად გამოხატავს იმას, 

რასაც სხვისი ქართულად ნათქვამი ერთი სიტყვაც კი სრულიად 

გამოხატავს იმას, რასაც სხვისი ათი სიტყვა დასჭირდება. ქალბა-

ტონი ერთ შემთხვევას აღუშფოთებია მას ხელში ქართული ჟურ-

ნალ-გაზეთები ჩავარდნია და ... „თუმცა კარგი მექართულე არა 

ვარ, წერს რესპოდენტი, ერთ სპორტულ ჟურნალში გამოქვეყნებუ-

ლმა მასალებმა თავზარი დამცა, ვიცი, რომ კლასიკა სხვა რამეა 

და ჟურნალ-გაზეთი სხვაა, მაგრამ ამასთან... ასე მგონია, ჩვენი წი-

ნაპრები ყოველ სიტყვას აგვირისტებდნენ, ძერწავდნენ, ეფერე-

ბოდნენ. მერე ამ ნაფერები სიტყვებით ღმერთს მიმართავდნენ და 

სამშობლოს დღეგრძელობას და მზეგრძელობას ევედრებოდნენ. 

აბა რა გითხრათ, ჩვენს ჭირს იმითი ვიკლავთ, რომ აქ დაბადებულ 

ქართველებს ქართულად ველაპარაკებით და ვალაპარაკებთ, მაგ-

რამ ეზიარებიან კი ისინი იმ ენას, რომელსაც ჩვენი წინაპრები 

მადლიანს ეძახდნენ?! 

ეს სავალალოდ დასმული კითხვაა, რომელზეც პასუხი მშობ-

ლიურმა ქვეყანამ უნდა გასცეს ემიგრანტს. ამ წერილში მწარე ვა-

ებაა არა მარტო ენის, არამედ ერის გაუცხოების შესახებ - ეღირ-
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სებათ კი უცხოეთში დაბადებულ ქართველებს სამშობლოში დაბ-

რუნება. ან აირჩევენ კი ისინი საცხოვრებლად საქართველოს და 

მშობლიურად ქართულ ენას? ეს მომავლის საქმეა, მაგრამ დღესვე 

გასაკეთებლი. მას სხვა  ვერარა გააკეთებს თუ არა სულში ჩაგუბე-

ბული სიყვარული მოყვასისა და იმ ენისა, რომელმაც ერს ერობა, 

ქართველ კაცს სიმხნევის სული შთაბერა და ღვთის მიერ ნაბოძები 

ედემი შემოუნახა. 

 

მეცნიერ ხელმძღვანელი - ნინო კუჭაიძე, საქართველოს ტურიზმის 

მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი. 

 

 

 

ენის ქომაგნი - სოციალურ ქსელში 

რეზიუმე 

 დღეს ინფორმაციის წვდომის უამრავ საშუალებას ვფლობთ. 

მარტო ინტერნეტ სივრცეში უკიდეგანო ოკეანეა, საიდანაც ნების-

მიერი საკითხის წვდომაა შესაძლებელი და დღეს როცა „დედა 

ენის“ დღეს ვზეიმობთ, როცა ვართ მსჯელობის საგნად,  სწორედ 

ენის საჭირბოროტო საკითხები უნდა ვაქციოთ ჯეროვნად.  მიმაჩ-

ნია ამ საკითხებზე საზოგადოებრივ აზრს ღრმად ვიცნობდეთ. 

 

 

Языковой фанат - в соцсети 

Резюме 

  Сегодня у нас большой доступ к информации. Только в Интер-

нете есть огромный океан, откуда можно получить доступ к любой 

проблеме, и сегодня, когда мы отмечаем День родного языка, когда 

мы являемся предметом обсуждения, нам нужно решать вопросы 

языковой потребности, я думаю, что это так. уместно знать общес-

твенное мнение по этим вопросам. 
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Language fan - in the social network 

Summary 

 

  We have a lot of access to information today. There is a vast ocean 

in the Internet alone, from where any issue can be accessed, and today, 

when we celebrate Mother Language Day, when we are the subject of 

discussion, we need to address the issues of language need, I think it is 

appropriate to know public opinion on these issues. 

 

 

 

თეკლა ფოფხაძე 

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის მე-4 კურსის სტუდენტი 

 

  

ილია, სალიტერატურო ენის საკითხები  

და დღევანდელობა 

 

მე-19 საუკუნის 60-იანი წლები იყო ეპოქა, რომელმაც თავისი 

სიტყვა თქვა, არა მარტო ლიტერატურაში, არამედ მეცნიერების და 

კულტურის ყველა სფეროში. ეს იყო გიგანტური  ძვრების პერიოდი 

არა მარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში: 

ჰიუგო, სტენდალი, ბალზაკი, პუშკინი, გოგოლი, ტოლსტოი, ილია, 

აკაკი, იაკობი, ვაჟა -  სწორედ ამ პერიოდის  პროდუქტნი არიან. 

უდიდესმა სოციალურმა ძვრებმა ასახვა ჰპოვეს ლიტერატუ-

რასა და  მწერლობაში. დღის წესრიგში დადგა ენის საკითხი, წინ 

წამოიწია ეროვნული თვითშეგნებისა და  სარწმუნოებრივი მდგრა-

დობის პრობლემები. განსაკუთრებით საკამათო გახდა ენის სიწ-

მინდის დაცვის და მისი მინარევებისაგან გათავისუფლების საკით-

ხები. ამ ჭრილში ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ თერგდალეულები 

და ძველი თაობა. ჯერ კიდევ დღის წესრიგში იყო ანტონის „სამი 

სტადია“ თეორია, რომელიც ენისა და საზოგადეობის  სამ  ჩანგად 

დაყოფას მოითხოვდა: მაღალი, საშუალო და დაბალი. სწორეთ ამ 

კამათში  ჩაებნენ სამოციანელები და მათი მედროშე ილია ჭავჭა-

ვაძე. მან არა მარტო გაისიგრძეგანა წარმოქმნილი პრობლემის 
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მნიშვნელობა, არამედ მეცნიერულად გააშუქა და დაასაბუთა კი-

დეც ქართული სალიტერატურო ენის  განვითარების აუცილებლო-

ბა, მისი ცვლილება ეპოქის შესაბამისად. 

„არ უნდა ვიფიქროთ, წერდა კრიტიკოსი  ჯუმბერ ჭუმბურიძე, 

რომ თერგდალეულებს და კერძოდ ილია ჭავჭავაძეს, პირველად 

მოუხდათ სალიტერატურო ენის საკითხებს შეხებოდნენ და მათ  

პირველებმა წამოჭრეს ენის დემოკრატიზაციის პრობლემა... ქარ-

თველ სამოციანელებს ამ მხრივ სავსებით ყამირი ნიადაგი არ 

დახვედრიათ“. ილია მეცნიერული ხედვით მიუდგა საკითხს და და-

ასაბუთა, რატომ უნდა იყოს სალიტერატურო ენის საფუძველი ხალ-

ხური მეტყველება. მან საღი მსჯელობით ფაქტობრივად დაამთავ-

რა ენის უმთავრესი საკითხის განხილვა. ჭავჭავაძემ თავის სტატია-

ში „რევაზ ერისთავის შეშლილის თარგმნის გამო მკაცრად გააკრი-

ტიკა ნათარგმნის ენობრივი შეუსაბამობა. შემდეგ ამ კამათმა სა-

ყოველთაო ხასიათი მიიღო და ილიამ  ცხადყო, რომ ენა ისტორიუ-

ლად ცვალებადი კატეგორიაა და მას თავისი  შინაგანი განვითა-

რების კანონები  გააჩნია“. 

 ე.ი. ენის ისტორიულად ცვალებადობის პრინციპი იყო პირვე-

ლი დებულება, რაც ახალი სალიტერატურო ენის ჩამოყალიბების 

აუცილებლობას მოითხოვდა. მეორე დებულება ენისა და აზროვ-

ნების ურთიერთმიმართებას ეხება. „სადაც აზრი არ არის, წერს 

ილია - იქ ენა, რაც უნდა კარგი იყოს, სულ უქმია. მე არ გამიგონია, 

რომ უაზრო  ენა იყოს სადმე, აზრი და მხოლოდ ერთი აზრი აძ-

ლევს ენას მნიშვნელობას“. 

მესამე დებულება კი გამომდინარეობს ენის ხალხურობიდან, 

რადგან „ენის კანონს თვითონ ენა იძლევა და არა რაიმე თეორე-

ტიკა“. 

ამ დებულებების აღიარებას მოჰყვა სხვადასხვაგვარი კრი-

ტიკა, ილიას და მის თაობას ბრალად დასდეს „გლეხკაცების ენის“ 

სალიტერატურო ენად გამოცხადება. სიმართლე სამოციანელთა 

მხარეზე იყო. მათ „გლეხკაცის ენა“ აღიარეს ერთიანი სალიტერა-

ტურო ენის საფუძვლად, რადან აშკარა იყო, რომ ენის განვი-

თარების ძირითადი საფუძველი სწორედ ხალხური ცოცხალი მეტ-

ყველებაა. ასე დაუპირიპირდა ერის მამა და ენის ქომაგი იმათ, 

ვინც აცხადებდა: „დაბალი, ანუ გლეხური ენა სათქმელი არ არი-

სო“. 
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ილია ჭავჭავაძემ და მისმა თანამებრძოლებმა თეორიულად 

და პრაქტიკულად თანმიმდევრულად გაატარეს თავიანთი  თვალ-

საზრისი და უკვე   60-იან წლებშივე ერთიანი  სალიტერატურო ენის 

განვითარება ახალ საფეხურზე აიყვანეს. 

ილია უპირველესად შეეხო ენის მართლწერის გამარტივებას 

და ხმარებიდან ამოიღო, ის ასოები, რომლებიც უკვე ბგერათა  ფუ-

ნქციებს აღარ ასრულებდნენ და სწორედ ამის წყალობაცაა, რომ 

დღეს არც ერთ ენაში ისე არ ემთხვევა ერთმანეთს წერა და 

წარმოთქმა, როგორც ქართულში. 

მეორე საკითხი იყო პასუხისმგებლობა მწერლობისა. ილიამ 

ამხილა, რომ „ლიტერატურის ენა დაშორდა ხალხის ენას“ და მისი 

დაახლოება მხოლო მწერლობის საქმეა. ბრძოლის ასპარეზი არ 

იყო მხოლოდ ფრაზის არაქართული კონსტრუქცია; არანაკლები 

საშიშროება იყო უცხოური  ლექსიკის მოჭარბება, რაც ბარბარიზმ-

ების  სახით მკვიდრდებოდა ჩვენში. 

აქვე შევნიშნავ, რომ დღეს არა მარტო პრესას, არამედ ცოც-

ხალ მეტყველებასაც მრავლად შემოერია „ანგლიციზმები“. ჩვენს 

ირგვლივ გამუდმებით ისმის ინგლისური გამოთქმები (ეს რატო-

მღაც კარგ ტონად ითვლება). ილია მართალია ეწინააღმდეგე-

ბოდა ბარბარიზმებს, მაგრამ იგი მათგან განასხვავებდა საერთა-

შორისო სიტყვებს. „ამ უკანასკნელთა მიღება, - წერდა იგი, - არა 

თუ სასურველი, არამედ აუცილებელიცაა, რადგან ნაკარნახევია 

ცხოვრების და ენის  განვითარების ტენდენციით და ამ მხრივ ქარ-

თული ენა გამონაკლისი ვერ იქნება“. 

აქვე მინდა ყურადღება გავამახვილო პრესის მოვალეობასა 

და დანიშნულებაზე. მწერლის აზრით: „ყოველი რიგიანი პერიოდუ-

ლი გამოცემა ხალხის აზრს და მისწრაფებებს გამოხატავს, თავის 

დროის, ეპოქის ტკივილს ეხმაურება“. ამ გადასახედიდან იგი აკრი-

ტიკებდა არა მარტო „ცისკარს“, არამედ „საქართველოს მოამ-

ბესაც“ და წერდა: „პრესის   ჯანსაღი, მებრძოლი ხასიათი იმაზეა 

დამოკიდებული, თუ რამდენად მოახერხებს იგი შეატყოს ცხოვ-

რების მაჯისცემა“.. 

რაოდენ ჟღერადია ეს შეფასება დღეს, როცა ჩვენს პრესაში 

მიმობნეული ქართულ-ინგლისური „მარგალიტები“ ან ვინმეს ფან-

ტაზიის ნაყოფია, ან უთავბოლო ცილისწამება“. დღეს სერთო გუ-

ლისტკივილია, რომ ქართველის ჩიქორთული ქართული უფრო 

ხშირად ესმის, ვიდრე მისი თავანკარა ენა. 
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დროა ყველამ ერთად, მაგრამ უეჭველად  ერისკაცის თავკა-

ცობით, ხმა ამოვიღოთ,  რომ ჩვენმა მწერლებმა, საზოგადო მოღ-

ვაწეებმა და ხელისუფლებამ სწორედ იმ რეალისტური მრწამსის 

შესაბამისად წარმართონ საქმიანობა, რომელიც ერს - ერობას, 

ენას - ენობას და სიტყვას - სიტყვობას დაუბრუნებს. ამ საქმეში უეჭ-

ველად უნდა გამოიკვეთოს ახალგაზრდობის როლი. 

ბოლოს ისევ ილიასა და მის თაობაზე ბუნებრივია, რომ ამ-

ჟამად ჩვენ ვერ წარმოგვიდგენია მე-19 საუკუნის ილიასა და აკაკის 

გარეშე, ხოლო თითოეული  მათგანი - განცალკევებულად. „ნახევა-

რი საუკუნის განმავლობაში ერთ უღელს ეწეოდნენ, ერთი გზით და-

დიოდნენ“. 

ჩემი გამოსვლის დასასრულს სწორედ ამ ერთობას მინდა მი-

ვაქციო ყურადღება, რადგან მხოლოდ მასშია ენის, ერის და მამუ-

ლის ხსნის გზა. 

 

მეცნიერ ხელმძღვანელი - ლიანა ლორია, საქართველოს ტურიზმის 

მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი 
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გამომცემლობა, თბილისი, 1974  წ. 

2. ილია ჭავჭავაძე თხზულება ტ. III, გამომცემლობა „საბჭოთა სა-

ქართველო, თბილისი, 1974 წ.  

 

 

ილია, სალიტერატურო ენის საკითხები და დღევანდელობა 

რეზიუმე 

ნაშრომში მიმოხილულია ქართული სალიტერატურო ენის 

განვითარების ცალკეული საკითხები. 

 

 

Илья, вопросы литературного языка и современность 

Резюме 

В статье рассматриваются некоторые вопросы развития грузин-

ского литературного языка. 
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Ilia, Issues of Literary Language and the Present 

Resume 

The paper reviews certain issues of the development of the Georgian 

literary language. 

 

 

თამარ ნიქაბაძე 

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო 

უნივერსიტეტის სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის მე-4 

კურსის სტუდენტი 

 

ქართველი მწერლები ენის შესახებ 

ენის წახდენა ერის დაცემის ტოლფასად შეაფასა მე-19 სა-

უკუნის დიდმა რომანტიკოსმა ბატონმა  გრიგოლ ორბელიანმა და 

ამ სიცხადემ ერთნაირად ჩააფიქრა ერი და ბერი. საკითხი დაისვა, 

როგორც იტყვიან „კამათელი გაგორდა“, ახლა ჯერი კარგ მოთამა-

შეზე მიდგა, რომელიც კარსმომდგარ უბედურებას თავის სახელს 

დაარქმევდა და ენას ენობას, ხოლო ერს ერობას შეუნარჩუნებდა. 

გაიმართა თაობათა ბრძოლა; გაიმარჯვა ჯანსაღმა აზრმა. 

„აღსდგნენ მწერლები, ჟურნალისტები“ და უკუაგდეს ანტონის  „სა-

მი სტილის თეორია“, გაამარტივეს ენის ორთოგრაფია, მეტი ჟღე-

რადობა შესძინეს  ქართული მხატვრული სიტყვას და თაობებს  ეს-

ტაფეტად იაკობ გოგებასვილის ქურაში ნაწრთობი „დედა ენა“ გა-

დასცეს. 

ქართული ცის კაბადონზე გამოჩდნენ ილია, აკაკი, ვაჟა. აღ-

ზევდა ქართული სიტყვა, მაგრამ „იუდა ჟამს ეძიებდა“ და ქვეყანაში 

დამყარდა რუსიფიკატორული რეჟიმში. მშობლიური „ძაღლის 

ენად“ მოგვინათლეს, სკოლებიდან და დაწესებულებებიდან გან-

დევნეს. ოჯახებშიც გაისმა რუსული „შეჟღურტულება“. იმატა ვარამ-

მა და გაჭირვებამ, ერთმანეთს გადაეჯაჭვა იატაკქვეშეთი და აშკა-

რა ბრძოლა, მერე რევოლუციის ქარიშხალმა დაჰბერა, მაგრამ ... 

კვლავ 1978 წელი, რომელმაც ერთხელ კიდევ შეადუღაბა ქართუ-

ლი სული, ქართული გენი, ქართული ჯიში და მოიპოვა  ენამ თით-

ქმის წართმეული სტატუსი. დღეს? დღეს რაღა ხდება?! არც ვინმე 

გვიშლის, არც ვინმე გვკიცხავს, არც ვინმე ბორკილს გვადებს, 

მაგრამ ასე ხელი-ხელ საგოგმანებ ენას თითონვე ვყრვნით, ენის 
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თვითგვემას ვიწყებთ. უცხოურს ვეჭიდებით. არ „მოგვწონს“ ქართუ-

ლი და ტელეეთერიდან, პრესიდან, რადიოდან იღვრება უცხოური 

„მარგალიტები“, „ბულინგი“ „ექსლუზიური“, „ადეკვატური“, „ბოიფრე-

ნდი“, „გელფრენდი“ და  ბევრი მისთანანი, რა დააშავა ქართულმა 

შესატყვისმა? „სიტყვა გინდათ, მარტო წვიმას აქვს სახელი ცხრა“ 

ბრძანებდა მუხრან მაჭავარიანი ან „არა, სხვისი მისაბაძი რა 

გვჭირს თვარა კი!“, ან „იქნებ ქართული ვინმეს მდარე ჰგონია ენა?! 

„ვინმემ არც არის გასაკვირი, არც იცის იქნებ 

ქრისტეშობამდე რომ შეიქმნა ქართული წიგნი?! 

მაგრამ ვაი, რომ არა თუ ვინმემ ჩვენმა ე.წ. „ელიტამ“, ჟურ-

ნალისტებმა, ჩვენმა სისხლმა და ხორცმაც ალბათ არ იცის... და 

ამიტომ ირევა ერთმანეთში ქართულ - ინგლისური, ქართულ - რუ-

სული და საერთოდ ქართულ - უცხოური დღეს „დედა - ენის“ დღეა 

და  რაოდენ დასანანიც არ უნდა იყოს გაზეთები სავსეა „კალკე-

ბით“, ტელევიზიიდან კვლავ იღვრება: „მაგრები ვართ“, „ყველა სა-

ქართველოს მოქალაქე“, „ყველა პარლამენტის წევრი“. თუ ქუჩაში 

გავივლით და ლექსიკონს არ მოვიმარჯვებთ დავიბნევით, მშობ-

ლიურ ქალაქში უცხოებად ვიქცევით. რით სუნთქავს ჭეშმარიტად 

ქართული ქალაქი ქუთაისი? ქალაქში გაბნეული წარწერები, 

სავიზიტო ბარათებად რომ ითვლება, ისევ უცხოებად შეფუთული 

გაგება შეუძლებელია. ბუნებრივია, ჩნდება კითხვები: რას ვუცდით. 

სანამდე ვიცდით, საითკენ მივყავართ უგულობას, უყურადღებობას 

და ასეთ განწყობილებას - „რა მნიშვნელობა აქვს როგორ 

ილაპარაკებ, ოღონდ გააგებინე“. 

თუ „ენა ბურჯია ენისა“, როგორც ამას ძლევამოსილი წინაპა-

რი ბრძანებდა, ისღა დაგვრჩენია საკუთარი თავი ჯალათებად 

ვცნოთ,  ენის წახდენა ბრალად ვიდოთ და თავი თვითმკვლელე-

ბად გამოვაცხადოთ. რამდენი უმიზნო აქცია შურით  დაბრმავებუ-

ლთა ბრმა სვლა ღვარძლის მაძიებელთა ლტოლვა მიმდინარეობს 

ჩვენს თვალწინ,  ჩვენივე მონაწილეობით, თუ ჩვენს გარეშე, მაგ-

რამ არავითარი სიტყვა ენაზე. პირიქით, დღეს ერთმანეთის ჯინაზე 

ვისწრაფვით ინგლისურის შესწავლას, ახალ თაობას „ცხვირში ვა-

ტენით“ უცხო ენას. მართალია, ძალიან ბევრი უცხო ენა უნდა შეის-

წავლო ქართული ენის ფასი და სიდიადე რომ გაიგოო“,  წერდა ნ. 

ბერძენიშვილი, მაგრამ, ეს ხომ მშობლიური ენის ბაზაზე უნდა 

მოხდეს??? 
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დროა მოვიგონოთ, რომ „ქართული ენა ერთ-ერთი  უძველესი 

და უმდიდრესი ენაა მსოფლიოში უნიკალური დამწერლობითა და 

მრავალსაუკუნოვანი ისტორიით... მაგრამ ისიც არ ახალია, რომ 

სიმდიდრე პეშვში დაგროვილი წყალივით შეიძლება გაქრეს თუ არ 

უვლი  და ამრავლებ“  ამიტომაცაა საჭირო მრავალმხრივი მოქმე-

დება. მარტო პედაგოგებს არ უნდა  დაედოს ცოდვად ენის უცოდი-

ნარი თაობის აღზრდა. „პედაგოგებს დიდი პასუხისმგებლობა აკის-

რიათ, მათ დახვეწილი ქართულით უნდა ისაუბრონ და მომავალი 

თაობები ქართულ ენაში უნდა აღზარდონ, მაგრამ  სამწუხაროდ,  

გლობალურად ეს არაფერს შეცვლის, სანამ  კანონით თითს არ მო-

აჭრიან მას, ვინც სამარცხვინო ქართულს დაწერს, ან სამარცხვი-

ნოდ ისაუბრებს... უნდა დაისაჯოს არასწორად მოსაუბრე ჟურნა-

ლისტი, მაგრამ ეს რომ მოხდეს მისმა  ხელმძღვანელობამ უნდა 

იცოდეს ენა ზედმიწევით კარგად ... სორბონში მიღებული განათ-

ლება არაფერს არ ნიშნავს ქვეყნისათვის, როცა ენაზეა საუბარი“ - 

აღნიშნა ბატონმა ლევან ღვინჯილიამ,  წეროვანთა მე-2 საშუალო 

სკოლის უფროსკლასელებთან ჩატარებულ ლექციაზე. ისღა დაგ-

ვრჩენია მივბაძოთ იმ პატარა ჩიტს ტყე რომ იწვოდა და ნისკარ-

ტით წყალს აწვეთებდა. სახლი მეწვის და იქნებ ხანძარი ჩავაქ-

როო. ამ ჩიტს თურმე  ანგელოზი დაეხმარა და ხანძარი ჩააქრობი-

ნა. იქნებ ჩვენს ანგელოზსაც ჩვენი ხმის გაგონება სურს, ჩვენს 

შემართებას ელოდება ერთიან ძალად რომ შეგკრას და უფლის 

რჩეუილი, „სიყვარულის, ლექსის და სადღეგრძელოს“ ენა კვლავ 

აღაზევოს ღმერთისა და კაცის, წინაპრისა და მომავლის საოხად 

და სასიკეთოდ. 

 

მეცნიერ ხელმძღვანელი - შორენა სიხარულიძე, საქართველოს ტურიზმის 

მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. 

 

 

ქართველი მწერლები ენის შესახებ 

რეზიუმე 

შრომა ეხება  ქართველი მწერლების მოსაზრებებს ქართულ 

ენაზე. 
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Грузинские писатели о языке 

Резюме 

 

Работа посвящена мнениям грузинских писателей на грузинском 

языке. 

Georgian writers about language 

Summary 

The work deals with the opinions of Georgian writers in the Georgian 

language. 

 

 
დავით მარდალეიშვილი 

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის მე-2 კურსის სტუდენტი 

 

სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული  

ერთი წერილის გამო 

რაც უფრო მეტია ფაქტები მშობლიურ ენაში უცხო მინარე-

ვების აღრევისა, მით მეტად იძაბება ვითარება, იზრდება საშიშრო-

ება და ჩნდება კითხვები, რომელიც პასუხს მოითხოვს. პასუხები კი 

კანტი კუნტად, ან საერთოდ არ არის. სამაგიეროდ გულშემატკი-

ვარია მრავლად. სწორედ ასეთია ბატონი მერაბ ნადარეიშვილი, 

რომელიც ქართული ენის სიწმინდის დაცვის პრობლემურ საკით-

ხებს ეხება. აი რას წერს იგი სოციალურ ქსელში: „მამული, ენა, 

სარწმუნოება“, ამ შეგონების უგულებელყოფით არანაირი ფასი არ 

ექნება აღზრდას, სწავლებას და შენებას.“ სტატიის ავტორი გამოთ-

ქვამს თვალსაზრისს იმის თაობაზე, რომ „მამულიც, მშობლიური 

ენაც და მართლმადიდებლობაც ბნელი ძალების სამიზნედაა გადა-

ქცეული. 

მე ძალიან მინდა გჯეროდეს, რომ საკითხი უკიდურესად მწა-

რედაა დაყენებული, რომ ჯერ კიდევ ყველაფერი არაა დაკარგული 

და ერი, რომელმაც ურთულეს ლაბირინთებში გამოატარა თავისი 

ენა, ჯაჭვის პერანგით შემოსა მამული, საოცარი თავდადებით მო-

ეკიდა მართლმადიდებლობას და თვით ღვთისმშობლის წილხვედ-

რთა - ენას არავის შეაბღალვინებს, წინაპართა ძვლებით გაპოხიე-

რებულ მიწას არავის დაუთმობს და მართლმადიდებლობის მარა-
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დიულ მრევლად დარჩენა, მაგრამ განგაშის ზარიც რომ დროულია, 

ამაში ეჭვის შეტანა არ შეიძლება. 

ავტორი ცდილობს ბეჭდური და ელ. მედიიდან, რეკლამები-

დან, სხვადასხვა წერილობითი დოკუმენტებიდან ამოკრებილი 

ენობრივი შეცდომები დღის მკვეთრ სინათლეზე გამოიტანოს და 

მოქმედებისაკენ მოგვიწოდებს. იგი ხდება ორთოგრაფულ, მორ-

ფოლოგიურ, სინტაქსურ, სტილისტურ შეცდომებს. ორმაგი უარყო-

ფაა მოცემული და აქ „ვერ“ ნაწილაკი,  სავსებით ზედმეტია ერთ-

ერთი რეკლამა გვირჩევდა, რომ ჩვენთვის დაბალი სესხი უკეთე-

სია“. სესხის სიდაბლე უხერხულია. უნდა იყოს „დაბალპროცენ-

ტიანი“ „ლაქების ამოღება ერთ გარეცხვაში“ - ჩიქორთულია, უნდა 

იყოს „ამოყვანა ერთი გარეცხვით“. 

ერთ-ერთ პოპულარულ გაზეთში აგრძელებს ავტორი--, ასეთი 

ფრაზა ამოვიკითხე „გენერალს სახელმწიფო ბაზარში კი არა თავ-

დაცვის სამინისტროში უნდა ასაქმებდეს“ სწორი იქნებოდა სახელ-

მწიფო, ბაზარში კი არა თავდაცვის სისტემაში უნდა ასაქმებდეს 

გენერალს.“ გამოთქმა „სწორი ვარ“ არასწორია, უნდა იყოს „მარ-

თალი ვარ“, „სირისტი“ დამახინჯებული კალკია და ქართულში მისი 

შესატყვისი სიტყვა „ნესტი“, „სინესტე“. ტელეწამყვანები რესპოდე-

ნტს ხშირად მიმართავენ: „მართლა გეკითხებით“, მართლა მაინტე-

რესებს“, გამოდის რომ მათ გარკვეულ კითხვაზე პასუხები არ აინ-

ტერესებთ და დროის გასაყვანად უსმენენ რესპონენტს. არასწო-

რია ფრაზები: „საფრთხის შემცველი“, „ლომის წვლილი“, უნდა 

იყოს საფრთხის შემცველი“. „ლომის წილი“ არ არის მართებული 

გამონათქვამი „ცოცხალი ლუდი“. ექსპერტები და კრიმინალები 

შეცდომას უშვებენ, როცა ამბობენ და წერენ: „დანაშაულებები“, თუ 

მხოლობითში გვაქვს „დანაშაული“, მრავლობითში უნდა იყო 

„დანაშაულები“, ასევეა „კარის-„კარები“ და არა „კარებები“. 

ბეჭდურ მედიაში ხშირად წერენ „უვადო პატიმრობა გა-

უნახევრდა თუ ეს გასანახევრებელი უცნაური სიდიდეა, მაშინ მისი 

ნახევარიც უცნობი იქნება და ეს ფრაზაც, ბუნებრივია, არაფრის 

მთქმელია, უაზრობაა“. 

ავტორის სასარგებლოდ უნდა ითქვას, რომ იგი საკმაოდ მო-

კრძალებულია და მენტორობის პრეტეზია არა აქვს, თუმცა დაბეჯი-

თებით მოითხოვს საკითხისადმი საქმიან მიდგომას და გვთავა-

ზობს. „სკოლას უნდა დაუბრუნდეს გოგებაშვილის, „დედა ენა“, ხო-

ლო აკაკი შანიძის „ქართული ენის გრამატიკა“ უნდა ისწავლე-
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ბოდეს იმ პროგრამით, (თუ მეტით არა)როგორც გასული საუკუნის 

60-70-იან წლებში. 

თავს უფლებას მივცემ ავტორის ამონაკრებს კიდევ მრავალი 

„მარგალიტი“ მივუმატო  რომელიც უხვად იღვრება ჩვენს ეთერში: 

„ჩაგეკითხები“  „მაგარი ბიჭი, „მაგარი საქმე“, „გაუსწორდა“, „ბევრი 

პარლამენტის წევრი“, „ბევრი საქართველოს მოქალაქე“ „შოუ“’ ინ-

კლუზიური“. „ადეკვატური“ და სხვა ათასი.  მე რა თქმა უნდა, ასეთ 

გამონათქვამთა არც ჩამოთვლას არ ვაპირებ, საკითხის დასაყე-

ნებლად კი ესეც კმარა.  

რაც შეეხება „გოგებაშვილის „დედა ენა“ და აკ. შანიძის 

„ქართული ენის გრამატიკის“ სკოლებში დაბრუნებას, ჩემი აზრით“ 

ამ საქმეზე შესაბამისმა უწყებამ უნდა იზრუნოს, მხოლოდ თანა-

მედროვეობასთან შესაბამისი პრინციპებით და კომენტარებით.  

ჩემი ღრმა რწმენით, ტკივილმა ფურცლიდან სახლში უნდა 

გადაინაცვლოს, გატარდეს ადმინისტრაციული ზომები, გაფრთხი-

ლებები, ჯარიმები, შეიქმნას „ენის ქომაგთა“ პატარა ჯგუფები 

სკოლებში, საწარმოებში, საჯარო დაწესებულებებში, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ კონტროლს წერასა და ზეპირ მეტყველებაზე. 

 

მეცნიერ ხელმძღვანელი - შორენა სიხარულიძე, საქართველოს 

ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. 

  

 

სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული ერთი წერილის გამო 

რეზიუმე 

წერილი ეხება  მერაბ ნადარეიშვილის მოსაზრებებს, ქართუ-

ლი ენის სიწმინდის დაცვის პრობლემურ საკითხებზე. 

 

 

Из-за одного письма, размещенного в социальной сети 

Резюме 

В письме говорится о взглядах Мераба Надареишвили на проб-

лемные вопросы сохранения чистоты грузинского языка. 
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Because of one letter posted on a social network 

Summary 

The letter refers to Merab Nadareishvili's views on the problematic 

issues of preserving the purity of the Georgian language. 

 

 

 

ნანა შავლაყაძე 

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო 

უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის სპეციალობის პირველი კურსის 

სტუდენტი 

 

 

მწერალი და თანამედროვეობა 

მწერლობის დანიშნულებაზე მრავალი დაწერილა; არა ერ-

თხელ გაუმახვილებიათ ყურადღება მხატვრული სიტყვის ძალასა 

და მნიშვნელობაზე. აკაკიმ მწერლობას „სულით მესარკეთობა“, 

უწოდა, ილიამ კი პოეტი ცის დანიშნულად და ერის წიაღში აღ-

ზრდილად გამოაცხადა: „მე ცა მნიშნავს და ერი მზრდის მიწიერი 

ზეციერსაო“ - წერს იგი. ლევან გოთუამ კარგი წიგნის შექმნა მო-

გებულ ბრძოლას შეადარა, ხოლო მიხეილ ჯავახიშვილი სამ-

ართლიანად მიიჩნევდა,  რომ „მწერალმა გრამატიკის წიგნიდან კი  

არ უნდა ისწავლოს ქართული ენა, არამედ პირველყოლისა თვით 

ხალხისაგან, რადგან ჩვენდა საბედნიეროდ,  ცოცხალი ქართული 

საფუძვლად უდევს სალიტერატურო ენას...შემოქმედი მუდამ 

ხალხში უნდა ცხოვრობდეს, სწავლობდეს მის ენას, ყოფა-ცხოვ-

რებას, ხოლო შემდეგ მარგალიტებად აკრეფილი უნდა  გამოიყე-

ნოს თავის შემოქმედებაში“. მწერლის ეს განმარტება სამაგიდო 

ფურცელი უნდა იყოს  ყველა მესიტყვისათვის, ყველა იმისათვის, 

ვისაც წერის პრეტენზია აქვს და ხალხს მისი ნაფიქრ-ნააზრევის 

წაკითხვას სთავაზობს. 

მიხეილ ჯავახიშვილი მაშინ მოვიდა ჩვენს მწერლობაში, რო-

ცა ენას ნამდვილი ქომაგი სჭირდებოდა, „იგი ილიას პირდაპირი 

მემკვიდრე იყო, ამოღებული ხმალივით შიშველი და სამშობლოს 

საკურთხეველზე ზვარაკად მიტანილი“. ჯავახიშვილისნაირი მწერ-

ლები საერთოდ არ კვდებიან, და თუ კვდებიან, ხელმეორედ იბა-
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დებიან. ესე იგი, ერსა და მის მშობლიურ ხალხს არ ძალუძს მის 

გარეშე სიცოცხლე, ასე იბადება უკვდავება ქვეყნიერებაზე და ასე 

დაიბადა საქართველოში მიხეილ ჯავახიშვილი, დაიბადა და ზვა-

რაკობა ქუდბედად დაჰყვა, მაგრამ იმდენი  გააკეთა, იმდენი შექ-

მნა და  ენის განვითარებას ისეთი კვალი დააჩინა, როგორც ერ-

თგულების ხვედრია მხოლოდ. ჟარგონების, ბარბარიზმების, არ-

ქაიზმების სიუხვე ბორკავდა ქართულ სიტყვას მაშინაც, როცა მის 

გამარგვლას მიხეილ ჯავახიშვილმა მოჰკიდა ხელი. მისი თქმით 

ისეთი მდგომარეობა იყო, რომ სალიტერატურო ენა თითქმის 

დაიკარგა - „საერო სალიტერატურო ენა მუზეუმში დარჩა“. ჯერი 

მწერლებზე მიდგა. შეიძლება თავისუფლად ითქვას, რომ ილიას 

შემდეგ ქართული ენის სიწმინდისათვის არც ერთ მწერალს ისე 

თავგამოდებით არ უბრძოლიათ, როგორც მიხეილ ჯავახიშვილს. 

იგი ხელიდან არ უშვებდა არცერთ შემთხვევას - გამოსვლას, 

ყრილობას, პლენუმს, დისკუსიას, პუბლიცისტურ წერილს, რომელ-

შიც ენის სიწმინდეზე არ ესაუბრა და ბრძოლა არ გამოეცხადებინა 

მისთვის, ვინც მშობლიურ ენას უდიერად ეპყრობოდა, ამახინჯებდა 

და ამძიმებდა მისთვის შეუფერებელი ფორმებით. „მწერლის 

პირად არქივში, წერს მკვლევარი რ. კუხრაშვილი, - მრავალი მა-

სალაა დაცული, რომლებიც მხოლოდ ენის სიწმინდეს შეეხება“. 

პატრიოტი  მწერალი ქართველ მწერლობს მოუწოდებს დაიცვან 

სალიტერატურო ენა. ამ ბრძოლაში ჩააბან მთელი ქართველი 

ინტელიგენცია, ფართო მასები.  ამას ავალებდა იგი ყველას, ვისაც 

წამს „მწერლობა, როგორც ღვაწლი და უდიდესი პასუხისმგებლობა 

ერის წინაშე“. 

მიხეილ ჯავახიშვილი, ასეთი პოზიციის გახსენება, არა მარ-

ტო წარსულის მოგონებისათვისაა საჭირო, არამედ იგი ფრიად აქ-

ტუალურია დღესაც. ქართული ენის სიწმინდისათვის ბრძოლა მწე-

რალს იმით დაუწყია, რომ მან  თბილისის სათათბიროს წარუდგინა 

წერილი, რომლითაც  იგი მოითხოვდა ქალაქში არსებული წარ-

წერების ქართულ ენაზე შესრულებას (რა ახლოსაა ეს თემა დღე-

ვანდელობასთან). ეს საქმე არც თუ ისე იოლი აღმოჩნდა, მის 

მოგვარებას წლები დასჭირდა. აი, რას წერდა ამის შესახებ თვით  

მ. ჯავახიშვილი: „მაღაზიების და  დაწესებულებების წარწერებმა 

ხომ აბუჩად აიგდეს ქართული და ეროვნული ენისაგან მხოლოდ 

ქართული ასოებიღა დაგვიტოვეს (დღეს ესეც სანატრელია) მარ-

ჯვნივ და მარცნივ ქართული ასეობით წერია: „ზაკსოიუზი“, 
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„ცენტრალიუზი“, „ხლებპროდუქტი“ და მსგავსი ათასი საძაგლობა ... 

სჯობია ქართული წარწერა სულ არ იყოს, ვიდრე ჩვენი ენა ასე 

გაითელოს“. გულისტკივილი ნათელია, ბრძოლის გზაც მკვეთრა-

დაა გამოხატული. მწერალი მოქმედებისაკენ მოუწოდებს თით-

ოეულ ქართველს, რადგამ ხედავს გარდაუვალ კრახს, გარდაუვალ 

საშიშროებას, რომელიც ქართული ენის თავზე დამოკლეს მახ-

ვილივით ჰკიდია. მწერალი მიიჩნევდა. „თუ ენის ბუნება დაგიჯდა 

მას ვერაფერი ახალი სიტყვა და თვით ლექსიკის გამდიდრებაც 

ვეღარ უშველის. მაშინ ენა ჰკარგავს სინათლეს, მარტივობას, 

გამჭრიახობას, მოქნილობას. იგი ბინდდება, იგრაგნება, იკრუნჩხე-

ბა, ივსება კუზებით, კორძებით, ნაგვით და რთული აზროვნების-

თვის, თავისუფალი საუბრისათვის გამოუსადეგარი ხდება... - 

მღვრიე და ბნელი მეტყველება ამღვრეული აზრების ნიშანია, აზრი 

სიტყვას ეძებს და რომ ვერ პოულობს, უძალოდ ფართხალებს და 

მახინჯდება“. 

მიხეილ ჯავახიშვილს თავისი შეხედულება აქვს ქართული 

ენის უბრალოებაზე და მის მოფრთხილებას, უპირველესად, საზო-

გადოებას ავალებს. 

მწერლის მოძღვრება ენის შესახებ კიდევ ერთი ფასდაუ-

დებელი ნივთია იმ საგანძურში, რომელსაც ენის სიწმინდისათვის 

ბრძოლა ჰქვია, და რომელიც ისე გვჭირდება დღეს, როგორც არა-

სდროს, რამეთუ დღევანდელი გადასახედიდან ქვეყანაში არ იგ-

რძნობა ოფიციალური დაწესებულების არსებობა, რომელიც ამ 

მამულიშვილურ საქმეს ემსახურება. 

მ. ჯავახიშვილს თვალწინ უდგას უკვე გადაშენებული ენები 

და შიშით ამბობს „ნუთუ ქართველსაც ასეთი ბედი მოელის, ნუთუ 

შეიძლება მოკვდეს ენა შოთასი, ილიასი, აკაკისი, ვაჟასი. დაუჯე-

რებელია, მაგრამ გონება და რეალობა თავისას გაიძახიან და 

მრისხანე მუქარას გვითვლიან“. მწერალს სულ უბრალო მაგალითი 

მოჰყვს. თურმე 1905-1906წ.წ., სულ ორიოდე წელიწადში ყველა  

სომეხი თავიანთ  დედაენაზე ალაპარაკებულა. „როგორ მოხდა ეს? 

მოინდომეს და შეასრულეს. ხალხის ნებაყოფლობამ, უკვდავების 

ალღომ და სიცოცხლის წყურვილმა ასი წლის ზღუდენი გადალახა 

და თავისი ენით აამეტყველა“. კლასიკური მაგალითია, ერთიანი 

ნებისკენ სწრაფვისა და მშობლიური ენის უკვდავყოფის ნაცადი 

გზააა, რაც ადვილად მისაღწევია თუ ხალხის ნება და უზენაესთა 

სურვილიც იქნება. უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი ენა ის ფენომენია, 



34 
 

რომლის ბადალი პლანეტაზე ბევრი არ არის. იგი მოვლას, მოფე-

რებას, მოფრთხილებას და უკვდავყოფას იმსახურებს. 

 

მეცნიერ ხელმძღვანელი - ლიანა ლორია, საქართველოს ტურიზმის 

მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი 

 

ლიტერატურა 

1. ლიტერატურული ძიებანი ტ. I  თბილისი, გამომცემლობა „მეცნი-

ერება“, 1987წ. 

2. მ. ჯავახიშვილი თხზულებანი ტ. VI, გამომცემლობა „საბჭოთა სა-

ქართველო“, 1980წ. 

 

 

 

მწერალი და თანამედროვეობა 

რეზიუმე 

მწერლის მოძღვრება ენის შესახებ კიდევ ერთი ფასდაუდებე-

ლი ნივთია იმ საგანძურში, რომელსაც ენის სიწმინდისათვის 

ბრძოლა ჰქვია, და რომელიც ისე გვჭირდება დღეს, როგორც არა-

სდროს. ამ საკითხებზეა გამახვილებული ყურადღება აღნიშნულ 

შრომაში. 

 

Писатель и современность 

Резюме 

Учение писателя о языке - еще один бесценный элемент в сок-

ровищнице борьбы за чистоту языка, в которой мы нуждаемся сегодня 

больше, чем когда-либо. Этим вопросам и посвящена данная статья. 

 

Writer and Modernity 

Summary 

The writer’s doctrine of language is another priceless item in the 

treasure trove of the struggle for the purity of language, which we need 

today more than ever. These issues are the focus of this paper. 
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მარიამ ფანჩულიძე 

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო 

უნივერსიტეტის ტურიზმის სპეციალობის მე-2 კურსის სტუდენტი 

 

კონსტანტინე გამსახურდია ენის სიწმინდის 

ზოგიერთ საკითხზე 

„დიდ და ძველ ტრადიციათა მატარებლის ენის შესასწავლად 

ადამიანის ერთჯერადი სიცოცხლეც მოკლეა“ - ასე ღრმააზროვნად 

და დიდი პასუხსმგებლობით  ეკიდებოდა ბატონი კონსტანტინე 

გამსახურდია დიდი ტრადიციების ენების და მით უფრო ქართული 

ენის შესწავლის საქმეს. 

მწერალმა არაერთგზისი კვლევა მიუძღვნა მშობლიური ენის 

ძირფესვიანად შესწავლსს, მისი ფენომენის სრულფასოვნად შეც-

ნობის საქმეს. ამიტომაცაა კონსტანტინე ბატონი „ოქრომჭედელი 

ქართული სიტყვისა... იგი მარგალიტის მაძიებელი იყო და ქართუ-

ლი ენის უსაზღვრო ოკეანის ფსკერიდან სხვაზე მეტი მარგალიტი 

ამოჰქონდა და აბნევდა ქართული პროზის ნოყიერ ხნულში, ეს 

იმიტომ, რომ სხვაზე ძლიერი ფილტვები ჰქონდა და სხვაზე უფრო 

გამჭრიახი თვალი“. ასე შეაფასა დიდი მწერალი ნოდარ დუმბაძემ. 

უკვდავია კ. გამსახურდიას ნაკალმი მისი სამწერობლო ენა 

კი სრულად ფლობს ყველა იმ მარგალიტს რომლიც ქართული ენის 

წიაღშია მიმობნეული. 

კ. გამსახურდიას წერილები „სალიტერატურო ქართულისათ-

ვის“. „ვილაშქროთ ქართული ენის სიწმინდისათვის და „ისევ ქარ-

თული მართლწერის გამო“ კიდევ ერთი ხმამაღალი სიტყვაა ენის 

დაცვის, მისი მაღალი სულიერი კულტურის შენარჩუნების და იმ 

მინარევებისაგან გასაწმენდად, რომელიც დროთა განმავლობაში, 

თვით ჩვენივე დაუდევრობით შერევია ჩვენს ენას და სარეველა 

ბალახივით უხარებია. 

წინამდებარე თემის მიზანია ზემოთ დასახელებული წერილე-

ბის მიმოხილვა მათში გადმოცემული ტკივილების კიდევ ერთხელ 

ცხადყოფა და მათ ფონზე დღევანდელი ქართულის ზოგადი ანა-

ლიზი. 

წერილებში „სალიტერატურო ქართულისათვის კ. გამსახურ-

დია წერს რომ ენის ტრადიციებზე, მის ფენომენზე ლაპარაკი ეხა-

მუშებათ ისეთ პირებს, რომელნიც ერის კულტურას უსაგნურ ფუფუ-
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ნებად სთვლიან,  ვისაც ენააღრეული მეტყველება ბუნებრივ სტი-

ქონად მიაჩნია? 

ყველაზე მეტ დანაშაულად და თითქმის ბოროტებადაც კი 

აღიქვამს მწერალი ჩვენი ენის ისტორიისა და განვითარების ახა-

ლი ენის თვალსაზრისიდან ჭვრეტას. იგი მიუთითებს თანადროული 

ევროპის დიდშტოვანი ენების შესახებ, რომელიც ათიოდე საუკუნის 

წინ წარმოადგენდნენ უმარტივეს, განუვითარებელ, არაკეთილ-

ხმოვან ენაკავებს. „დიახ, ენაკავებს, რადგან ლიტერატურა, მეცნი-

ერება და თეატრი ლათინურად მეტყველებდნენ... და როგორც 

იტალიური, ისე ესპანური, ფრანგული, გერმანული და ინგლისური 

იზრდებოდენენ და ვითარდებოდნენ ძველი ბერძნული ენის და ლა-

თინურის ტრადიციებზე“. ქართული ენა კი უხუცესია, როგორც ევ-

როპის ისე წინააზიის ენათა შორის. დროთა განმავლობაში შე-

იქმნა მაგისტრლური ხაზი ქართული ენის, რომელმაც აქცია ქარ-

თული ენა მწერლობის და ფილოსოფოსების ენად. ამას მოჰყვა 

აღზევების პერიოდი, რაც „ვეფხვისტყაოსნით“დაგვირგვინდა. ეპო-

ქამ გააძლიერა ენა. შეიქმნა არა ერთი სრულფასოვანი ლიტერა-

ტურული ტილო, მაგრამ მტერთა ახალმა თარეშმა კინაღამ ბოლო 

მოუღო წინაპართა მიერ ქარ-ცეცხლში ნაწრთობ ენას. მხოლოდ 

საბა ორბელიანმა შეძლო „კვლავ გაეხსნა დაშრეტამდე მომდგარი 

წყაროს თვალი ქართული სიტყვისა“ , თუმცა ბრძოლა ენისათვის 

გაგრძელდა XIX  და XX საუკუნეებშიც, შეიქმნა საშიშროება „რუს-

თაველის და მერჩულეს ენა არ გადაქცეულიყო ორღობის ენად“. 

ბრძოლის გზამ გაამართლა და ამ ეტაპზე ენა გადარჩა. 

მწერალი გულისტკივილით შენიშნავდა:  „რუსთაველის და 

გიორგი მთაწმინდელის, დავით გურამიშვილისა და საბა ორბე-

ლიანის ენა მთელი გასული (XIX) საუკუნის მანძილზე  ტფილისიდან 

გაძევებული იყო.  ჩვენი დედაქალაქის მთავარ ქუჩებზე არსად ჭა-

ჭანებდნენ ქართული ასოები“, ის ასოები „რომლის გენიოსურად 

მარტივს და სრულყოფილ დამწერილობას დღესაც  შემოუნახავს 

ანაგობა ქვაზე ნატვიფრი ასო - ნიშნებისა“. 

წერილში ვილაშქროთ ქართული ენის სიწმინდისათვის „კ. 

გამსახურდია ხაზგასმით აღნიშნავს მეტყველების დაუდევრობის 

შესახებ და მიიჩნევს, რომ ეს დაუდევრობა არა მარტო დიალო-

გებში, არამედ ჩვენი პრესის მუშაკების, მწერლების,  მთარგმნელე-

ბის, პედაგოგებისა და კალმის სხვა მუშაკების საქმიანობაშიც მრა-

ვლადაა. ყველაზე მკაფიოა სწრაფვა ჟარგონებისკენ. „ჟარგონი კი, 



37 
 

როგორც ცნობილია ისევე მომაკვდინებელია ენისათვის, როგორც  

ფილოქსერა ვენახისათვის“. ჟარგონი უმეცრებაა და დაუდევრობის 

ნაყოფია. მწერალი უარყოფითად უდგება სახელწოდების შეკვეცა-

საც, თუმცა გარკვეულ შემთხვევაში კიდეც ეთანხმება მას, მაგრამ  

ისე არა, შეკვეცის ავტორი დროს იგებდეს, წამკითხველი კი თავს 

იტეხდეს. 

კ. გამსახურდია უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს დიალექ-

ტებს, მაგრამ ებრძვის მათი არაკანონზომიერად გამოყენების შემ-

თხვევებს. 

მწერალი მთელი არსებით იბრძვის ენის სიწმინდისათვის და 

თანაკალმოსნებს საერო ბრძოლაში იწვევს. ამ ფონზე იგი აკადე-

მიკოს ვარლამ თოფურიასაც კი ეკამათება და თვლის, რომ ნახსე-

ნები სიტყვები ენაში უნდა იხმარებოდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 

როცა მსესხებელ ენას შესაბამისი არ მოეპოვება. 

როგორც მიმოხილვიდან ჩანს ტკივილი ენისა თითქმის ყვე-

ლა ეტაპზე ერფეროვანია და მისი  განკურნების ყველა ბერკეტი 

ხალხის ხელშია. უპირველესად  უნდა შევიცნოთ რა განძის მფლო-

ბელნი ვართ და ვიბრძოლოთ შინ და გარეთ მის დასაცავად, რაც 

გვიანდერძეს სახელოვანმა წინაპრებმა. 

 

მეცნიერ ხელმძღვანელი - ლიანა ლორია, საქართველოს ტურიზმის 

მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი 

 

 

ლიტერატურა 

1. კ. გამსახურდია ტ. VIII გამომცემლობა “საბჭოთა საქართველო, 

თბილისი, 1967წ.  

2. ნ. დუმბაძე ტ.VI წერილები 

 

კონსტანტინე გამსახურდია ენის სიწმინდის 

ზოგიერთ საკითხზე 

რეზიუმე 

წინამდებარე თემის მიზანია ზემოთ დასახელებული წერილე-

ბის მიმოხილვა მათში გადმოცემული ტკივილების კიდევ ერთხელ 

ცხადყოფა და მათ ფონზე დღევანდელი ქართულის ზოგადი ანა-

ლიზი. 
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Константин Гамсахурдиа о чистоте языка 

по некоторым вопросам 

Резюме 

Цель данной темы - рассмотреть вышеупомянутые письма, еще 

раз подчеркнуть выраженную в них боль и дать общий анализ се-

годняшнего грузинского языка в их свете. 

 

Konstantine Gamsakhurdia of the purity of language 

On some issues 

Summary 

The purpose of this topic is to review the above-mentioned letters, to 

once again highlight the pain expressed in them, and to provide a general 

analysis of today's Georgian in the light of them. 

 

 

ლანა ჟორჟოლიანი 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ქართული ენისა და ლიტერატურის II კურსის სტუდენტი 

 

მიხეილ ჯავახიშვილის შეხედულებები  

ქართული სალიტერატურო ენის შესახებ 

 

   მიხეილ ჯავახიშვილი მეოცე საუკუნის ქართული პროზის 

ერთ-ერთი ბრწყინვალე წარმომადგენელია. ფასდაუდებელია მისი 

ღვაწლი ახალი ქართული სალიტერატურო ენის ჩამოყალიბებასა 

და დამკვიდრებაში. იგი სამართლიანად ითვლება ახალი ქართუ-

ლი სალიტერატურო ენის ერთ-ერთ ფუძემდებლად. 

   ენის სიწმინდისათვის ზრუნვა ყოველი დროისათვის აუცი-

ლებელია, ასეა დღესაც. ამიტომ ძალზე მნიშვნელოვანია დიდი 

პროზაიკოსის ენის შესწავლა, მისი თეორიული მოსაზრებების შე-

ჯერება მისივე შეუდარებელ პროზასთან. 

მიხეილ ჯავახიშვილის განუმეორებელი სტილი, მისი ძარღვი-

ანი, უაღრესად დახვეწილი ქართული ყოველთვის აღტაცებაში მო-

იყვანს მკითხველს. დიდი მწერალი განსაკუთრებულ ყურადღებას 

აქცევდა სალიტერატურო ენის პრობლემატიკას. მისი სტატიები: 
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"ქართული ენა". ისევ ქართული ენის შესახებ", "არც გამარტივება, 

არც გართულება", "ახალი სალიტერატურო ქართულისათვის" და 

სხვები მოწმობენ, თუ რაოდენ ღრმად ესმოდა მ. ჯავახიშვილს სა-

ლიტერატურო ენის საჭირბოროტო საკითხები. მისი სტატიები და-

წერილია 1924-1928 წლებში, როცა ქართული ენის გრამატიკის 

მრავალი უმნიშვნელოვანესი საკითხი ჯერ კიდევ ბურუსით იყო 

მოცული. სალიტერატურო ენის პრობლემათა შესახებ ცოტა რამ 

მოიპოვებოდა მეცნიერული, სანდო, ხელჩასაჭიდი... ასეთ პირობე-

ბში მიხეილ ჯავახიშვილმა გამოთქვა არაერთი ისეთი მოსაზრება, 

რომელთაც დღესაც არ დაუკარგავთ თავიანთი მნიშვნელობა. ჩემი 

მიზანი მოკრძალებულია წარმოვაჩინო მ. ჯავახიშვილის შეხედუ-

ლებები ქართული სალიტერატურო ენის საკითხებზე. მისი თეო-

რიული მემკვიდრეობა მეტად მრავალფეროვანია და საინტერესო. 

მ. ჯავახიშვილი ენას მწერლის უმთავრეს იარაღად მიიჩნევს: 

"ენა მწერლის ბალავარია, მისი უმთავრესი იარაღია, ენის უცოდი-

ნარი მწერალი სამფეხა ცხენსა ჰგავს, გენიოსიც რომ იყოს ვერც 

გაიქცევა და ვერც დაიძვრება". 

მწერალი ფხიზლად ადევნებდა თვალ-ყურს სალიტერატურო 

ქართულს და მისი წინსვლა ახარებდა. მას კარგად ესმოდა, რომ 

ქართული სალიტერატურო ენის სიწმინდისათვის ბრძოლა მუდამ 

ითვლებოდა ყველა ჭეშმარიტი მწერლის საპატიო მოვალეობად. 

   ენა ისტორიული კატეგორიაა, იგი განუწყვეტლივ იცვლება. 

ენის ცვალებადობის პროცესში "ზოგი სიტყვა კვდება, ზოგი იბი-

ნდება, ზოგიც თითქოს ისვენებს და შემდეგ ხელახლა ბრუნდება". 

მ. ჯავახიშვილი მართებულად აღნიშნავს, რომ ეკონომიკური და 

კულტურული ურთიერთობის პროცესის შედეგად აღმოსავლური 

ენებიდან ნასესხები ლექსიკის ერთი ნაწილი შეიცვალა ევროპული 

ენებიდან ნასესხები სიტყვებით, რაც რუსეთთან და ევროპის სხვა 

ქვეყნებთან დამყარებული ახალი კულტურულ-ეკონომიკური ურ-

თიერთობის ერთ-ერთი შედეგია. 

ცნობილია, რომ ენათა ურთიერთგავლენის შედეგად ყვე-

ლაზე მეტად ლექსიკა იცვლება, ენის სხვა დონეები უფრო გამძლე 

არიან. სამწერლო ენის არსებობისას უცხო ენათა გავლენას რამ-

დენადმე ემორჩილება სინტაქსიც. აბსოლუტურად წმინდა ლექსიკა 

და სინტაქსი შეუძლებელია არსებობდეს. თარგმანი ხშირად განიც-

დის იმ ენის სინტაქსის გავლენას, საიდანაც ითარგმნება ლი-

ტერატურული ძეგლები. ლექსიკაში დაილექება იმ ენათა მასალა, 
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რომელთა მატარებელ ხალხებთანაც მყარდება კულტურულ-ეკო-

ნომიკური ურთიერთობა. ამ დებულებათა დამადასტურებელია 

მსოფლიოს ყველა ცივილიზებული ენის ისტორია. ბუნებრივია, ამ 

პროცესებმა თავი იჩინეს ქართულ ენაშიც. მ. ჯავახიშვილს შესა-

ნიშნავად აქვს გააზრებული ეს მდგომარეობა. უცხოური ლექსიკის 

შესახებ იგი წერს: "ქართულს მრავალი ათასი უცხო სიტყვა ჩაუს-

რუტავს და თავისებურად გადაუკეთებია... ქართული ფონეტიკა და 

მორფოლოგია თავისებურად ხარშავს ასეთ სიტყვებს და უცხო 

სუფიქსების ნაცვლად საკუთარს აძლევს. აქ არის ყოველი ჯანსაღი 

ენის ძალაც და სათავეც". 

სალიტერატურო ენა გარკვეულ ნორმებს ექვემდებარება. იგი 

წინააღმდეგობას უწევს უცხოენოვანი ლექსიკის მოჭარბებულ ხმა-

რებას. ამასთან დაკავშირებით მიხეილ ჯავახიშვილი წერს: "წიგნის 

ფურცელი სუსტი ანარეკლია იმ უბადრუკი სურათისა, რომელსაც 

ყოველ ნაბიჯზე წააწყდებით დღევანდელ ოჯახში, ქუჩაში და დაწე-

სებულებებში". იგი  მწვავედ ამათრახებს ისეთი მუშაკებს, რომლე-

ბიც ქართულს არ კადრულობენ და უკეთეს შემთხვევაში ნარევი 

რუსულ-ქართულით მეტყველებენ: "დაუდგეთ ყური ამ ხალხის 

ენას... უცებ რომ ჩვენმა წინაპრებმა წამოიწიონ და ყური დაუგდონ 

დღევანდელ ქართულს ნებაყოფლობით უკანვე ჩაცვივდებიან საფ-

ლავებში". 

მ. ჯავახიშვილი სამართლიანად მიუთითებს, რომ საჭიროა 

ენათმეცნიერთა და სიტყვაკაზმული მწერლობის წარმომადგენელ-

თა ერთობლივი მუშაობა ქართული ენის, განსაკუთრებით მისი სინ-

ტაქსის სიწმინდის დასაცავად". "ჩვენი ზეპირსიტყვაობა, ანდაზები, 

ზღაპრები და უკლებლივ მთელი კლასიკური მწერლობაც ერთნაირ 

სინტაქსზეა აშენებული და მისი მთავარი თვისება ენის მთავარ 

თვისებად უნდა ჩაითვალოს". ვფიქრობ, ნათელია, თუ რაოდენ სე-

რიოზულად ეკიდებოდა მიხეილ ჯავახიშვილი სინტაქსის საკით-

ხებს. ეს სრულიადაც არაა შემთხვევითი: "სინტაქსი ენის გულია და 

თავდაპირველად მას სჭირია დაცვა და გაწმენდა...  რადგანაც საქ-

მე სინტაქსია, ანუ კანონები, რომელსაც ემორჩილება ენის სიცოც-

ხლე, მისი არსებობა". 

ამიტომ შემთხვევითი არაა, რომ მიხეილ ჯავახიშვლს სინ-

ტაქსის ისეთი საკითხები აინტერესებს უპირატესად, რომლებიც 

მჭიდროდ უკავშირდებიან სტილისტიკის პრობლემებს. მისი შეხე-

დულებანი ქართული სინტაქსისა და სტილისტიკის შესახებ უდაოდ 
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იმსახურებს ყურადღებას. მან ბრწყინვალედ იცოდა ძველი ქართუ-

ლი მწერლობა, ძველი და საშუალო ქართული ენა, ხალხური 

ზეპირსიტყვიერება და დიალექტები. ეს მას საშუალებას აძლევდა, 

საკითხები ყოველთვის ღრმად განეხილა, გაეთვალისწინებინა 

ისტორიული პერსპექტივაც და ცოცხალი მეტყველებისათვის დამა-

ხასიათებელი ტენდენციებიც. 

მიხეილ ჯავახიშვილს შესანიშნავად ესმოდა, რომ ქართული 

სალიტერატურო ენა თავისი ისტორიის მანძილზე თითქმის არასო-

დეს მოსწყვეტია ცოცხალ მეტყველებას, რაც მისი სიცოცხლისუ-

ნარიანობის გადამწყვეტი ფაქტორი იყო: "ჩვენდა საბედნიეროდ, 

ნამდვილი ქართული ლიტერატურა და ხალხური სალაპარაკო ენა 

ღვიძლი ძმები არიან. დღევანდელ ქართველს კარგად ესმის მე-

ხუთე საუკუნის ქართულიც, ფრანგი და გერმანელი კი მეთხუთმეტე 

საუკუნის თავიანთ მწერლობას უცხო ენებსავით სწავლობენ". 

მ. ჯავახიშვილი იყო ქართული სალიტერატურო ენის ნორმე-

ბის დამდგენი სახელმწიფო კომისიის წევრი. იგი აქტიურად მონა-

წილეობდა სადავო ფორმების განხილვაში. მისი შეხედულებები 

ქართული სალიტერატურო ენის შესახებ ამ ბრწყინვალე შემოქ-

მედის დიდ ენათმეცნიერულ ალღოსაც ადასტურებს. ზოგი რამ მის 

ნააზრევში, რა თქმა უნდა, სადავოა, მაგრამ ეს არაა მთავარი. 

მიხეილ ჯავახიშვილმა XIX საუკუნის 20-იან წლებში შეძლო მართე-

ბულად გადაეწყვიტა ქართული სალიტერატურო ენის ჩამოყალი-

ბების, მისი ისტორიის არაერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა. 

 

მეცნიერ-ხელმძღვანელი - ნატო ჟორჟოლიანი, საქართველოს ტურიზმის 

მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი 
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მიხეილ ჯავახიშვილის შეხედულებები ქართული 

სალიტერატურო ენის შესახებ 

 

რეზიუმე 

ნაშრომის მიზანია განვსაზღვროთ მიხეილ ჯავახიშვილის 

ფასდაუდებელი ღვაწლი ქართული სალიტერატურო ენის ჩამოყა-

ლიბებასა და დამკვიდრებაში. კერძოდ ვაჩვენოთ ის მრავალენო-

ვანი ენობრივი საშუალებები, რითაც მწერალი აღწევდა ნაწარ-

მოების მაღალმხატვრულობას. 

 

 

Взгляды Михаила Джавахишвии о грузинском  

литературном языке. 

 

Резюме 

Цель работы определение бесценной заслуги Михаила Джава-

хишвили в формировании и учреждении грузинского литературного 

языка. 

В частности, показать те многонациональные языковые сред-

ства, с помощью которых писатель достигал высоко художественности 

произведения. 

 

 

 

Mikheil Javakhishvili's views on the Georgian 

literary language. 

summary 

The aim of the paper is to define Mikheil Javakhishvili's invaluable 

contribution to the formation and establishment of the Georgian literary 

language. In particular, to show the multinational linguistic meanings by 

which the writer achieved the multiculturalism of the work. 
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როლანდ კუბლაშვილი 

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკის სპეციალობის მე-2 კურსის სტუდენტი 

 

„დედა ენა“ თურქეთში 

(ნოდარ დუმბაძის მიხედვით) 

 

არიან მწერლები, რომლებიც ერის ცხოვრებაში ისე მკვი-

დრდებიან, რომ მის ღვიძლ და განუყოფელ ნაწილად აღიქმებიან. 

სწორედ ასეთია ნოდარ დუმბაძე, რომლის  მწერლური ალღო, მხა-

ტვრული სტილი, იუმორის თვითნაბადი ნაჭი და მშობლიურის უკი-

დეგანო სიყვარული განუმეორებელია. 

სწორედ ასეთი განუმეორებლობით უდგება იგი „დედა ენა-

საც“. „ბედნიერი  ვარ წერს ნოდარ დუმბაძე, იმის გამო, რომ მაქვს 

საშუალება ვიზეიმოთ ჩემი „დედაენის“ იუბილე და ყვავილები მივი-

ტანო ძეგლთან, რომლის კვალობაზე დგას წიგნი „დედა ენა“. დედა 

ენისა და დედის სიყვარული მწერალს ერთმანეთის ტოლფასად 

მიაჩნია. აი, როგორ გამოხატავს იგი თავის დამოკიდებულებას დე-

დაენასთან; „დედა ენას, რაკი დედა ჰქვია,  მახსოვრობა აღარ 

სჭირდება: თუ კაცი ხარ და არა პირუტყვი - ენა დედაა შენი და მუ-

დამ უნდა გახსოვდეს, უნდა უკვდავყო იგი, როგორც შეგიძლია და 

რითაც შეგიძლია“. ეს სიტყვები მთელი პროგრამაა არა მარტო მწე-

რლის არამედ თითეული ქართველის ხელში რომლსაც წილად ამ 

„ღვთაებრივ“ ენაზე ლაპარაკი ხვდა. 

ეს სიყვარული და პასუხისმგებლობა დიდ მწერალს ოჯახი-

დან გამოჰყვა, ოჯახიდან სადაც ი. გოგებაშვილის „დედა ენა“ 

უდიდეს განძად ითვლება და თაობიდან თაობას ყდაშეცვეთილი 

და ფურცლებგაყვითლებული გადაეცემოდა. ამ წიგნით სწავლო-

ბდა მწერლის დედა და მერე შვილს უკითხავდა ბავშვობაში, ვიდრე  

სკოლაში წავიდოდა. „იმიტო კი არა, - იგონებს მწერალი, -რომ 

„დედა ენის“ გაჭირვება იყო ჩვენს  ოჯახში, არა იგი შელოცვილი 

აკვანივით გადადიოდა თაობიდან თაობაში... მოითხოვდა უდიდე-

სად სათუთ და სათნო მოპყრობას.  

ეს სიტყვები უდავოდ ადასტურებს წიგნის  შეუფასებელ ღი-

რებულებას ოჯახისათვის და მის ფასს თვით მწერლისათვის, მაგ-

რამ რაოდენ დიდი იყო ეს ღირებულება, იმდენად დიდი მისია 
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ეკისრებოდა „დედა ენას“ და ამიტომ, ერთხელ, როცა  ნოდარ დუმ-

ბაძე. ქართულ მწერალთა ჯგუფთან ერთად თურქეთში გაემგზავრა 

ეს წიგნი თან წაიღო. ეს საქციელი უბრალო აკვიატება არ იქნე-

ბოდა, მას ალბათ უდავოდ სიმბოლურ დატვირთვას ანიჭებდა მწე-

რალი. ეს კი, ჩემი აზრით წიგნის შემდგომმა ბედმა დაადასტურა. ნ. 

დუმბაძე იგონებს, რომ ქ. ბურსაში მას  ერთი შავთვალება ბიჭი მი-

ახლოებია. „ოდნავ კეხიანი ცხვირი ჰქონდა, ნაფოტივით თხელი 

იყო, ეკალათი და ცივი მჭადით გაზრდილი გურულ ბიჭს გავდა და 

არც მოვტყუილებულვარ - იგონებს მწერალი. ნოდარი ბიჭს თარ-

ჯიმნის საშუალებით გასაუბრებია. „გურჯი ვარო“ უთქვამს ყმაწ-

ვილს, მაგრამ ქართული არ სცოდნია, უხერხულობა უგრძვნია და 

თავი ასე უმართლებია, - „ნენე მომიკვდა“. „ეს ორი სიტყვა ისე მით-

ხრა ტირილი მომინდაო“ შენიშნავს მწერალი. მართლაც ორად-

ორი ქართული სიტყვა, მაგრამ უსაშველოდ ტევადი. ბიჭს ხომ გულ-

წრფელად უღიარებია დიდი ჭეშმარიტება დედის სიკვდილი, უცხო-

თა შორის შთენილისათვის, დედაენის დავიწყების უპირობო მიზე-

ზია. იქ, საქართველოდან შორს, თურქულ გარემოში, ვინ იქნებოდა 

ქართული ენის ქომაგი, ბიჭისათვის რომ ესწავლებინა. და აი, რო-

გორი მსხვერპლი გაიღო „მზიანი გულის“ ნოდარმა, ბიჭი სასტუმ-

როში წაიყვანა და ოჯახის რელიქვია დაუნანებლად აჩუქა, „შენია, 

წაიღე, ოღონდ ისწავლე. „ასეთი თხოვნა თან გაატანა პატარას. 

ბავშვმა თავი დაუქნია, გაუღიმა და წავიდა. 

ეს ლამაზი მოგონება აქ რომ მთავრდებოდეს სათქმელი უკვე 

ნათქვამია. „დედა ენის“ ხიბლი უცხოეთში უფრო ათბობს გულს, 

მაგრამ მოგონება ვაჩუქე და ის მისი მკვდარი დედა გავუცოცხლე, 

ალალი იყოს.“ „დედა ენაზე“ მრავალი სადიდებელი სიტყვები თქმუ-

ლა, მაგრამ ასე  ლამაზად, ასე მიზნობრივად და საგულდაგულოდ 

მგონია, იგი არავის გამოუყენებია. მისი მადლი, მეტი თუ არა, 

ერთი გათურქებული ქართველის შემობრუნება ხომ მაინცაა. ამ 

ქცევაში, ამ პატარა ეპიზოდში, იმდენი დადებითი მუხტი, იმდენი 

სასიქადულო თვისება ჩანს ქართველისა, რომ თუ ისევ ნოდარს 

დავესესხები  „მთელ გათურქებულ ქართველებს ეყოფათ.“ 

მოგონების დასასრული ასეთია: „მე ისეთი კარგი დედა მყავ-

და, მთელი გათურქებულ ქართველებს ეყოფოდა დედად და განა 

იმიტომ, რომ დედაჩემზე უკეთესი დედა სხვას არა ჰყავდა? არა, 

იმიტომ რომ მან ქართული ენის ფასი იცოდა: ეს სიტყვები ხაზ-

გასმით წასაკითხი და აღსაქმელია, არა იმიტომ რომ მასში კონ-
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კრეტული დედის სახე ჩანს, მასში ზოგადად ის ქართული უნდა 

დავინახოთ, ვინც იცისა რისი მფლობელია, რა განძი გადმოსცეს 

მას წინაპრებმა და როგორ უნდა მოუაროს ათას ქარ-ცეცხლში ნაწ-

რთობ ქართულ ენას, რომელშიც უკუფენილია ერის სულისკვე-

თება, მისი ისტორია და აწყმო“. 

 
მეცნიერ ხელმძღვანელი - ლიანა ლორია, საქართველოს ტურიზმის 

მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი. 

 

 

„დედა ენა“  თურქეთში 

(ნოდარ დუმბაძის მიხედვით) 

რეზიუმე 

შრომა ეხება ცნობილი ქართველი მწერლის ნოდარ დუმბა-

ძის ნააზრევს, რომელიც მან თურქეთში ყოფნისას განიცადა. 

 

«Родной язык» в Турции 

(По словам Нодара Думбадзе) 

Резюме 

Произведение отсылает к мысли известного грузинского писателя 

Нодара Думбадзе, которую он пережил во время пребывания в 

Турции. 

 
"Mother tongue" in Turkey 

(According to Nodar Dumbadze) 

Summary 

The work refers to the thought of the famous Georgian writer Nodar 

Dumbadze, which he experienced during his stay in Turkey. 
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