
 

იღუმენი აღათანგელოსი (გაგუა) 

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ივანოვოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიის 

პროფესორი, სვიატო-ალექსევსკის ივანოვო-ვოზნესენსკის მართლმადიდებლური 

სასულიერო სემინარიის ძველი და ახალი ენების კათედრის გამგე 
 

კლასიკური (ბერძნული და ლათინური) ენების მნიშვნელობა სასულიერო 

განათლებისთვის 
დღეს რუსეთში აშკარად ფართოვდება მართლმადიდებლური სივრცე და განათლების 

საკითხებში გადამწყვეტი ნაბიჯები იდგმება. სასულიერო სკოლების რეფორმა, 

ცვლილებები მოსკოვის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის სასწავლო 

პროგრამებში, თანამედროვე რუსეთის სულიერ ცხოვრებაში აშკარა და ნიშანდობლივია. 

თუმცაღა, როდესაც დღეს მართლმადიდებლებს ეკითხებიან, თუ რისთვისაა 

აუცილებელი ჩვენს სასულიერო სკოლებში ბერძნული და ლათინური ენების შესწავლა, 

უმეტეს შემთხვევაში ისინი ან ზოგად კულტურას ახსენებენ, ან - ფილოლოგიურ 

ასპექტს; ანდა - სრულყოფილი (კლასიკური) განათლების ზოგად ტრადიციას, 

რომელსაც დღემდე არ დაუკარგავს მნიშვნელობა (თუმცა, წამყვანად აღარ ითვლება). 

მაგალითად, ბერძნული ენის შესწავლის ძირითად უპირატესობად თვლიან იმას, რომ 

რუსულს ბევრი  რამ აქვს მისგან ნასესხები (ბიბლიოფილი - „წიგნის მოყვარული“; 

არისტოკრატია „უკეთესების მმართველობა“ და ა.შ.). როდესაც ბერძნული და 

ლათინური  სახელების ცოდნის აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ, ხაზს უსვამენ, რომ ეს 

სახელები გავრცელებულია პოეზიაში, მათ შორის - გადატანითი მნიშვნელობით 

(ავრორა - განთიადი). და ა.შ.1 

იშვიათად ვუფიქრდებით იმას, რომ ეს პასუხები - ევროპული აღორძინების 

პერიოდიდან მოყოლებული - არის ცნობიერების იმ სტერეოტიპისთვის გაღებული 

ჩვეული ხარკი, რომელიც ცდილობდა, წარმართული კულტურა - როგორც ზოგადი 

კულტურის უცილობელი ელემენტი -  ბარბაროსულის (ქრისტიანულის) საპირწონედ 

წარმოედგინა2
. მომდევნო პერიოდში ეს მიმართულება სეკულარიზებული, 

არაეკლესიური და წმინდად ათეისტური განათლების ერთ-ერთ ლოზუნგად 

ჩამოყალიბდა. ევროპული პოლიტიკა, პედაგოგიკა, მეცნიერება და ხელოვნება 

ერთნაირი მოშურნეობით ანგაჟირებდა წარმართულ ანტიკურობას, რათა მისი 

საშუალებით შეემეცნებინა საკუთარი თავი და თავისი ადგილი იმ სამყაროში, 

რომელმაც ქრისტიანულ ღმერთს ზურგი აქცია. ამიტომ სწორედ რომ სასულიერო 

სკოლებშია აუცილებელი კლასიკური განათლების სეკულარიზებული ფორმის 

გავრცელების საპირწონედ გამოვიყენოთ კლასიკური განთლების ეკლესიური ფორმა, 

ფორმა, რომელიც მართლმადიდებლობამ შემოინახა და რომელსაც წმინდა მამათა 

ტრადიციებთან კავშირი არ გაუწყვეტია.  

                                                 
1 შდრ.  ბერძნული ენის სასწავლო კურსი სემინარიისთვის; ავტორის მიუთითებდა გამოქვეყნებულია სერიაში: 

„მოსწავლის ანბანი:“ „ბერძნული ენის  უფრო საფუძვლიანი შესწავლა ძველბერძნული ლიტერატურის 

საგანძურისაკენ მიმავალ გზას გვიხსნის და მისი საშუალებით შევყავართ ანტიკური კულტურის სამყაროში, 

რომელმაც კაცობრიობაზე ესოდენ დიდი და განუმეორებელი გავლენა მოახდინა. ასევე, საყოველთაოდ 

აღიარებულია, რომ ძველი ენების შესწავლა ხელს უწყობს ორიენტირებას ენისა და მეტყველების საკითხებზე და 

ამით ზოგადად წაადგება შესაბამისი საკითხებით დაინტერესებული ფილოლოგიური კულტურის ამაღლებას“ 

(ბერძნული ენის სახელმძღვანელო//„მოსწავლის ანბანი;“ საღვთო და კაცობრივი საგნების შემეცნების დასაწყისი. ასო: 

Э-Я; მ., 2000. სტრ. 260-261.).  

2 შდ. დაწვრილებით იხ.: Шичалин Ю.А. Новые учебные программы духовных школ (სასულიერო სკოლების ახალი 

სასწავლო პროგრამები) // Ю. А. Шичалин. Пути российского образования и Православие. (რუსული განათლების 

გზები და მართლმადიდებლობა) М., 1999. 
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ამჟამად სულ უფრო და უფრო აშკარავდება, რომ სასულიერო სასწავლო 

დაწესებულებებში ბერძნული და ლათინური ენების შესწავლა სრულიად 

აუცილებელია. პირველ რიგში კი იმის გამო, რომ ბერძნული და ლათინური ძველი 

ქრისტიანული ეკლესიის უმთავრესი ენებია. ეს ფაქტი გაცილებით მნიშვნელოვანია, 

ვიდრე ამ ენების უბრალო როლი ზოგადი კულტურის ამაღლების საქმეში, ანდა 

განათლების ფილოლოგიურ ასპექტებში ჩაღრმავება.  

ძნელია ბერძნული ენის - როგორც ქრისტიანული სარწმუნოების გავრცელების 

სრულყოფილი იარაღის - მნიშვნელობის გადაფასება, რადგანაც ჯერ კიდევ 

ქრისტეშობამდე  III საუკუნიდან არსებობს „თორას“ ბერძნული თარგმანი. ხოლო 

ქრისტეშობიდან პირველივე საუკუნეში - ახალი აღთქმის ბერძნული ტექსტი. 

ბერძნულის როგორც ახალი აღთქმის წმინდა ტექსტების ენის უპირატესობა და 

წინააღრჩეულობა აშკარად გამოიკვეთა მაშინ, როდესაც იმ ტექსტებმა, 

ძველაღთქმისეულ კანონს რომ შეადგენენ, სამოცდაათი მთარგმნელის (სეპტუაგიტა) 

წყალობით თავი დააღწიეს ვიწრო ნაციონალურ მიკუთვნებულობას და მათი 

გამოყენება იმ ხალხისთვის გახდა შესაძლებელი, ვისაც მომავალში სახარების  ქადაგება 

უნდა მიეღო. და თუმცა მოციქულებმა, რომელთაც მრავალ ენაზე ქადაგების ნიჭი 

შეიძინეს, ღვთის სიტყვა მრავალ ხალხს შორის იქადაგეს, ჩვენ, ჩვენი საკუთარი ენის, 

ისტორიისა და კულტურის მაგალითზე ვიცით, თუ რამდენად დიდებულია ახალი 

აღთქმის ბერძნულენოვანი ტექსტების მნიშვნელობა. 

თანდათანობით ყალიბდება ქრისტიანული ლიტერატურა ბერძნულად; 

ასურულიდან და კოპტურიდან ითარგმნება ღვთივგანბრძნობილ მოღვაწეთა შრომები 3
. 

ქრისტეს ნათელი ბერძნული მწერლობის საშუალებით აღწევს რუსეთში და მის 

სულიერ განვითარებაზე მრავალმხრივ აისახება. სასულიერო სკოლების მოსწავლეების 

მოწოდება სწავლის პროცესში მარტო ის კი არაა, რომ ცოდნის მარაგი დაიგროვონ, 

არამედ, „საკუთარ თავში გააღვიძონ ინტერესი ეკლესიის იმ უმდიდრესი საგანძურის - 

საღვთო გამოცხადების მაცხოვნებელი წყაროების მიმართ, რომელიც ჩვენამდე 

ბერძნულ ენაზე შენარჩუნდა.“4
.  

ბერძნული ენა აქტუალური და აუცილებელია იმისათვის, რომ ღრმად ჩავწვდეთ 

ჩვენი სარწმუნოების დოგმატურ ჭეშმარიტებებს, მართლმადიდებლურ 

ღვთისმსახურებას და ეკლესიაში - მსოფლიო კრებებზე დადგენილ კანონიკურ წესებს. 

ის დღესაც  გვეხმარება, რომ კვლავ აქტიურად ვებრძოლოთ ერესებსა და სქიზმებს. 

დასავლეთში ისტორიულ-ფილოლოგიური შრომების განვითარება მივიდა იქამდე, 

რომ გამოჩნდა წმინდა მამათა ტექსტების ცნობილი სერიული გამოცემები (მაგალითად 

მინის პატროლოგია). საჭიროა, რომ დასავლეთთან საგამომცემლო ტექნიკაში შეჯიბრის 

გარეშე, შესაძლებლობისდაგვარად, ყველაფერი გავაკეთოთ რომ სასულიერო სკოლების 

მოსწავლეები და მართლმადიდებელი მკითხველი პუბლიკა ამ გამოცემების 

საშუალებით გაგვაცნონ და წმინდა მამათა მემკვიდრეობას და გაითავისონ ის.  

ძველი ენების შესწავლის ტრადიციის მოძველებაზე შეიძლება მხოლოდ ის 

ლაპარაკობდეს, ვინც სრულად და ბოლომდე იღებს პრაგმატიზმზე ორიენტირებულ 

საერო განათლების სისტემას და ვისთვისაც ჩვენი ცხოვრებისეული კავშირი წმინდა 

მამათა ტრადიციებთან უაზრო ხმაურის გარდა არაფერს წარმოადგენს.  

ღვთისმეტყველების განვითარება დღეს წმინდა მამათა ტრადიციებთან უშუალო 

                                                 
3 ბ.ა. ნელუბოვი. ბერძნული ენის მეთოდური სახელმძღვანელო რუსეთის მართმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო 

სკოლებისთვის. М., 1996. С. 3. 
4 იქვე, С. 3 
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კავშირის გარეშე სრულიად აზრსმოკლებულია. ეს კი ძველი ენების სრულყოფილი 

ცოდნის გარეშეა შეუძლებელი. პროტოპრესვიტერ გიორგი ფლოროვსკისთან 

ვკითხულობთ: „ამჟამად ბერძნულ მემკვიდრეობაზე უარის თქმა მხოლოდ და მხოლოდ 

საეკლესიო თვითმკვლელობას ნიშნავს... დასავლური გავლენებისაგან 

დამოუკიდებლობის აღდგენა მართლმადიდებელ ეკლესიას მხოლოდ მამათა 

წყაროებთან და ძირებთან დაბრუნებით შეუძლია... მამათა გამოცდილება მხოლოდ კი 

არ უნდა შევინახოთ, არამედ გავაცხადოთ - ამ გამოცდილების საშუალებით მივუდგეთ 

ცხოვრებას“5
.  

ამგვარად, ბერძნულმა ენამ მნიშვნელოვანი როლი უნდა ითამაშოს 

საღვთისმეტყველო განათლების სისტემაში, რადგანაც ამ ენაზე დაიწერა ძველი და 

ახალი აღთქმა, ამ ენაზე მიმდინარეობდა პირველქრისტიანული ქადაგება, იწერებოდა 

წმინდა მამათა შრომები, ყალიბდებოდა საღვთისმეტყველო ტერმინოლოგია, 

ფიქსირდებოდა კრებათა გადაწყვეტილებები. 

იმის გახსენებაც კი კმარა, რომ მეოთხე საუკუნის საღვთისმეტყველო დისკუსიების 

ყველა ნიუანისის გასაგებად - არიანულ ერესთან დკავშირებით - ბერძნული 

საღვთისმეტყველო ტერმინოლოგიის ზემიწევნით ცოდნაა საჭირო. 

მართლმადიდებლობა ასწავლის, რომ ძე ღვთისა თანაარსია მამისა აქედან გაჩნდა 

სახელი: ჰომოუსიანელები); ზომიერი არიანელები ცნობდნენ ცნებას „მსგავსარსი“, 
რისთვისაც მიიღეს წოდება: ჰომოიუსიანელები. უკიდურესი არიანელები ერთსაც 

უარყოფდნენ და მეორესაც და საკუთრი შეხედულების გამოსახატავად იყენებდნენ 

ტერმინს „არამსგავსი“ (და ამის გამო ისინი „ანომოიანელებად“ იწოდნენ). ბოლოს კიდევ 

იყო ერთი - ჰომოიანელების erესი, მისმა წარმომადგენელბმა ჩამოაყალიბეს ფორმულა 

„მსგავსი ყოვლითურთ, გარდა არსისა“.  
ბერძნული სიტყვების სწორი წაკითხვისა და გააზრების გარეშე ამ ტერმინებში 

გარკვევა ძალიან ძნელია. მითუმეტეს, რომ სიტყვები თანაარსი და მსგავსარსი 
[ჰომოუსიოს და ჰომოიუსიოს] ბერძნულში მხოლოდ ერთი ასოთი (იოტათი) განირჩევა 

ერთმანეთისგან (მოგვიანო საეკლესიო წარმოთქმით -„ოი“ და „ი“ დიფთონგების 

შერწყმით).  

შესაბამისად, ბერძნული ენის ცოდნა ღვთისმეტყველებისათვის ძირითადი 

მნიშვნელობის მქონე ორიგინალურ ტექსტს მისაწვდომს ხდის. რატომაა აუცილებელი 

ჩვენთვის ბერძნული ორიგინალების გაცნობა, თუკი ყველა ამ ტექსტის თარგმანი 

საეკლესიო რუსულ ენაზე მოგვეპოვება? ხშირად ხომ სწორედ ასე მიიჩნევენ, რომ 

ბერძნული ენის სასკოლო კურსის გავლის შემდეგაც ეს თარგმანები ორიგინალზე 

გასაგებად და მისაწვდომად რჩება?! არადა, ეს ასე არ არის. 

  ნებისმიერმა ადამიანმა, ვისაც კი გაუგებარი ტექსტის გააზრებისას ორიგინალში 

ჩახედვის, ავტორის აზრისთვის და მისი ორიგინალური გამონათქვამებისთვის თვალის 

მიდევნების სურვილი გასჩენია და ამავე დროს შესაძლებელია, რომ თუნდაც 

ლექსიკონის დახმარებით ეს სურვილი აესრულებინა, იცის, რომ ეს აზრს მოკლებული 

საქმიანობა არ არის,  რომ ორიგინალთან ამგვარი შეხება ხშირად ჩვენთვის საინტერესო 

ადგილის გაგებას წაადგება, წაკითხული უფრო ღრმად და მართებულად გვესმის. 

თარგმანი, თუნდაც ყველზე საუკეთესო, ორიგინალს ვერ შეცვლის. 

პირველ რიგში თარგმანში იცვლება სიტყვათა მნიშვნელობის ნიუანსები. ასე: რუსულ 

თარგმანში ეკვივალენტი ბერძნული სიტყვისა «еклессиа» – «церковь»  (ეკლესსია - 

ეკლესია) აზრობრივად რამდენიმე მნიშვნელობის მქონეა. ამიტომ მასში სუსტად 

                                                 
5 პროტ. გ. ფლოროვსკი. რუსული მართლმადიდებლობის გზა. Париж. 1983. С. 212—213 
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შეიგრძნობა მისი პირველადი (ეტიმოლოგიური) მნიშვნელობა „კრება,“ „კრებული.“ 

სწორედ ასეთივე ვითარებაა ყოვლადწმინდა სამების მეორე იპოსტასის სახელთან 

მიმართებაში: ძალიან ძნელია, ჯეროვნად გაიგო წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის 

სახარების დასაწყისი: „პირველითგან იყო სიტყუაჲ,“ თუკი არ იცი, რომ ბერძნული 

სიტყვა „ლოგოსი“ ნიშნავს არა მხოლოდ უბრალოდ „სიტყვას,“ არამედ „აზრსაც.“ 

გარდა ამისა, არსებობს სიტყვასიტყვითი და თავისუფალი თარგმანები. თითოეულ 

მათგანს თავისი უპირატესობა და ნაკლი აქვს. სიტყვასიტყვით თარგმანებში 

მთარგმნელის მთელი ყურადღება ცალკეულ სიტყვათა ზედმიწევნით თარგმნას 

ეთმობა; მაგრამ ამგვარ „სიტყვასიტყვით“ თარგმანში ზოგჯერ არადამაკმაყოფილებლად 

გადმოიცემა ფრაზის საერთო აზრი, რადგანაც ერთი და იმავე აზრის გამოხატვის 

საშუალებები სხვადასხვა ენაზე სრულიად განსხვავებულია. როდესაც ნიჭიერი 

მთარგმნელი „სიტყვასიტყვით“ თარგმანს თავისუფალი თარგმანით ცვლის, ამ დროს 

თარგმანის ორიგინალთან შედარების აუცილებლობა არანაკლებია. რადგანაც 

თავისუფალი თარგმნისას მთარგმნელს ბევრი რამ - თავისი უეჭველად შეაქვს და 

ამიტომ შესაძლოა, ტექსტის აზრი დამახინჯდეს. კლასიკური ენებიდან მშობლიურ 

ენაზე თარგმნის ორივე სახეობის გაცნობა, ისევე როგორც ნათარგმნი ტექსტის 

ორიგინალისაგან გარჩევა კლასიკური ენების შესწავლისას მნიშვნელოვან ამოცანას 

წარმოადგენს. მისი შესწავლა სასულიერო სკოლებში გაცილებით უფრო 

მნიშვნელოვანია, ვიდრე - საეროში, რადგანაც საქმე ძირითად დოგმატების სწორად 

გაგებას შეეხება.    

ბერძნული ენის გრამატიკა, მისი განსაკუთრებულობისა და ფორმათა 

მრავალფეროვნების მიუხედავად, ძალიან ადვილდება მასთან სწორად მიდგომის და 

რუსული ენის კარგად ცოდნის შემთხვევაში. ეს საშუალებას გვაძლევს, არა მხოლოდ 

იმისას, რომ უკეთესად გავიგოთ ბერძნული ენის სილამაზე და სიმდიდრე, არამედ, 

საეკლესიო რუსულთან მისი გენეტიკური კავშირიც ვიგრძნოთ. ტრადიციულად 

მიღებულია, რომ ენის შემსწავლელები ჯერ ლათინური ენის საფუძვლებს გაეცნონ, რაც 

გრამატიკული ტერმინოლოგიის ბაზას ქმნის - მაგალითად ბრუნვისა და დროის 

ფორმების სახელწოდებები. ცხადია, წმინდად ფორმალურ ასპექტში, ლათინური ენა 

გაცილებით მოსახერხებელია მორფოლოგიის გასაგებად საჭირო მოსამზადებელი 

სამუშაოებისთვის, ანალიზისა და სინტაქსის დასაწყებად; იმ ჩვევების შესაძენად, რაც 

ტექსტის კითხვისთვისაა საჭირო და ასევე რთულ ტექსტებზე მუშაობის ყველაზე 

სპეციფიკური მუშაობისთვის. ამიტომ სრულიად გამართლებულია მოსაზრება, რომ 

„ლათინური, მეტად მარტივი, რაციონალურად ჩამოყალიბებული და თავისი 

განვითარებით ბერძნულზე ორიენტირებული ენა, ბერძნულის შესწავლის უეჭველ 

წინამორბედად გვევლინება.“6
. 

თუმცა გონივრულად მიგვაჩნია ამგვარი მიდგომაც: ბერძნული ენის შესწავლა 

საეკლესიო-რუსულთან შედარებაში. ეს რამდენიმე მხრივაა გამოსადეგი.  

პირველ რიგში, ბერძნული ანბანი თითქმის მთლიანადაა შესული რუსულ-

საეკლესიო ანბანში, რითაც აიხსნება ბერძნული ასოების მსგავსება რუსულთან  -

როგორც დაწერილობით, ასევე წარმოთქმითაც. ისევე როგორც სხვა - დამხმარე 

ნიშნების მსგავსება (დიაკრიტიკული და მახვილის ნიშნებისა). საერთოდაც ძველი 

ბერძნულში - საეკლესიო რუსულთან და თავად თანამედროვე რუსულთან 

                                                 
6
 ი.ა. შიჩალინი. სასულიერო სკოლების ახალი სასწავლო პროგრამები და რუსული განათლებისა და 

მართლმადიდებლობის გზები. М 1999. С. 61. 
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შედარებისას - ძალიან ბევრი საერთოს პოვნაა შესაძლებელი, როგორც ფონეტიკაში, 

ასევე მორფოლოგიასა და სინტაქსში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, დავინახოთ 

სახელთა ბრუნებისა და ზმნების უღლების მსგავსება. ეს გამოწვეულია ბერძნულისა და 

რუსულის ერთი ძირი-ენიდან - ინდოევროპულიდან წარმოშობით (მაგალითად 

მდედრობითი და საშუალო სქესის დაბოლოება ა-ზე; ზმნის დაბოლოების ზოგიერთი 

ცალკეული შემთხვევა და ა.შ.). იმავე შედარებით-ისტორიულ პერსპექტივაში შემდეგ 

ადვილად შეისწავლება იმავე ინდო-ევროპული წარმოშობის ლათინური ენის 

გრამატიკაც.  

ბერძნული (და მასთან ლათინური) ლექსიკის გათავისება უფრო გაადვილდება, 

თუკი მას დავიწყებთ იმ სიტყვების შესწავლით, რომლებიც საეკლესიო რუსულსა და 

რუსულ ენას აქვს ნასესხები. ანუ - ცნობილი ფესვების გახსენებით. შემსწავლელთაგან 

გააზრებისათვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ქრისტიანულ 

ტერმინოლოგიასა და საკუთარ სახელებში შემავალ ბერძნულ ძირებთან გაცნობა. 

მაგალითად ანგელოზი - „მაცნე, მაუწყებელი;“ აქედან ადვილად გაიგება იმავე ძირის 

ბერძნული ზმნა, რომლის მნიშვნელობაა „უწყება.“ აღათანგელოსი - 

„კეთილმაუწყებელი;“ ალექსანდრე - „ხალხის დამცველი;“  ევდოკია - 

„კეთილსურნელოვანი;“ ეკატერინე - „მარადის წმინდა“ (შეადარეთ ესთეტიკის ტერმინს 

- „კათარზისი“, ანუ - „განწმენდა“); დომნა „ქალბატონი.“ და ა.შ. 

ამისთანა შედარებები არა მარტო ლინგვისტურ ჩვევებს ავითარებს, არამედ, ხელს 

უწყობს ქრისტიანული მოღვაწეობის ღრმად გააზრებასაც, რომელსაც სახელი სწორედ 

რომ ამ უკანასკნელის პატივსაცემად აქვს ნაბოძები. 

 დაბოლოს: რუსულ საეკლესიო ენაზე დაყრდნობით ბერძნული ენის შესწავლა 

იმითაცაა მიზნობრივი, რომ ეს საშუალებას გვაძლევს, დაუყოვნებლივ და 

გაუჭირვებლად გადავიდეთ მთელი ტექსტების კითხვასა და თარგმნაზე, რადგანაც 

ორივე ამ ენაზე ღვთისმსახურება პრაქტიკულად ემთხვევა ერთმანეთს. ამ საფუძველზე 

ჩამოყალიბებული კითხვისა და გრამატიკის ცოდნა საშუალებას გვაძლევს, რომ სხვა - 

ღვთისმსახურებასთან დაუკავშირებელი - შინაარსის ტექსტებიც ადვილად გავიგოთ. 

იგივე მიდგომა გარკვეულწილად შეიძლება, მივუსადაგოთ ლათინური ენის 

შესწავლასაც - ზოგიერთი ლოცვის (მაგალითად, „მამაო ჩვენოს“) თანხვედრის გამო.  

საერთოდ, ტექსტების კითხვის რაც შეიძლება ადრე დაწყება კლასიკური ენების 

სწავლებისას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობაა. მოცემული დისციპლინისთვის 

არსებული ყველა საშუალება, როგორც წესი, ორ ტიპად იყოფა. პირველი ტიპის 

სახელმძღვანელოებში გრამატიკული ნაწილი ქრესტომათიისაგან იზოლირებულია (ს.ი. 

სობოლევსკის, ა.ნ. პოპოვის, ე. ჩერნოვის ბერძნული ენის სახელმძღვანელოები); მეორე 

ტიპს მიეკუთვნება ის სახელმძღვანელოები, რომლებშიც გრამატიკული წესები, 

თითოეული დანაყოფის შემდეგ, განმტკიცებულია ტექსტების შესაბამისი 

ფრაგმენტებით (ა.ჩ. კოზარჟევსკის სახელმძღვანელო). მეორე ტიპი უფრო 

მიზანმიმართულად გვეჩვენება, რადგანაც შემსწავლელებს იმთავითვე ტექსტზე 

ორიენტირებისკენ უბიძგებს. სასურველია, რომ იმთავითვე იყოს გამოყენებული 

მარტივი, მაგრამ ორიგინალური ტექსტები (ამ პრინციპითაა შედგენილი ლ.ა. 

სამუტკინის სახელმძღვანელო.) ის უაზრო, ხელოვნური მაგალითებისგან თავის 

არიდების საშუალებას იძლევა. მაგალითად: „ქალი ხედავს ჭეშმარიტებას,“7 რომელიც 

გვხვდება ჯ. მეიჩენის ახალი აღთქმის ბერძნული ენის სახელმძღვანელოში8
.  

                                                 
7 ლ. სამუტკინა. სახელმძღვანელო მარკოზის სახარების საკითხავად - ბერძნულ ენაზე. М., 2004. С.  
8
  ჯ.გ მეიჩენი. ახალი აღთქმის ბერძნული ენის სახელმძღვანელო. М., 1994. 
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ასევე უნდა ვახსენოთ ბერძნული სიტყვების წარმოთქმის ორგვარი ორიენტაციის 

პრობლემა. ქრისტეშობიდან პირველ საუკუნეებში გრძელდება ბგერების 

ცვალებადობანი, რამაც მოგვიანებით, ბიზანტიურ პერიოდში, საბოლოო ჯამში 

წარმოთქმაში არსობრივი სხვაობა მოიტანა (მონოფთონგიზაცია ანუ დიფთონგის, 

როგორც ერთი ხმოვნის წარმოთქმა; ე.წ. იტაციზმი, ანუ ბგერებისა და მთელი რიგი 

ბგერათშეთანხმების წარმოთქმა, როგორც  „ი“). ახალი ხანის დასაწყისში, ჰუმანიზმის 

ეპოქაში კითხვის ორი ტრადიცია ყალიბდება, რომელთაც დასახელება მათი 

დამამკვიდრებელი მეცნიერების სახელების მიხედვით მიიღეს: ერაზმოვის (ძველ 

წარმოთქმაზე ორიენტირებული) და რეიხლინოვის (ბიზანტიურ წარმოთქმაზე 

ორიენტირებული). ეს უკანასკნელი ტრადიცია გაბატონდა რუსეთის სასულიერო 

სკოლებში, როგორც უფრო მეტად მისადაგებული საეკლესიო ღვთისმსახურების 

პრაქტიკასთან. ისიც უნდა შევნიშნოთ, რომ ძველი წარმოთქმის ცოდნის გარეშე 

შეუძლებელია ბერძნული სიტყვების მართლწერის შეთვისება. ამიტომ დღეს, 

რეკომენდებულია, რომ თვით სასულიერო სასწავლებლებისათვის განკუთვნილი 

სახელმძღვანელოებიც კი ორსავე ტრადიციას ითვალისწინებდნენ.9 

ბერძნული ენის მრავალსახოვნების შესწავლა საერთოდაც ცალკე პრობლემაა. 

საღვთისმსახურო ტექსტების, ფრაზებისა და ნაწყვეტების ცოდნა მიდგომის 

მოსახერხებელი მეთოდია, მაგრამ იმ ფაქტს არ აუქმებს, რომ ორიგინალური ტექსტების 

კითხვაზე გადასვლისთვის ბერძნული ენის ისტორიის მოკლე ცოდნა მაინცაა საჭირო. 

უძველესი პერიოდის ბერძნულს დიალექტური სიჭრელე ახასიათებს. ლიტერატურულ 

ენას საფუძვლად უდევს იონიკურ-ატიკური დიალექტი. სწორედ მას ეწოდა 

„კლასიკური ბერძნული“ და ტრადიციულ სასკოლო დისციპლინად, კლასიკური 

ფილოლოგიის შესწავლის საგნად იქცა. თუმცა, იონიკურ-ატიკურ საფუძველზე, 

ალექსანდე მაკედონელის ეპოქაში ყალიბდება „საზოგადო მეტყველება“ - ხმელთაშუა 

ზღვის აუზის კოინე, რომლის სახესხვაობად უნდა ჩაითვალოს ახალი აღთქმის ენა.10 

ახალი აღთქმის ენა კლასიკური პერიოდის ბერძენი მწერლების ენისაგან 

შესამჩნევად განსხვავდება. ამიტომ, ორიგინალური ტექსტების კითხვის დაწყება უფრო 

უპრიანია ბერძნული  სიტყვიერების კლასიკური მაგალითებით. მხოლოდ ამის შემდეგ 

ღირს ახალ აღთქმაზე გადასვლა: „როდესაც მკითხველს კარგად ეცოდინება 

ფილოსოფიური ლექსიკის გამოყენების ისტორია - კლასიკურ და ადრეელინისტურ 

ტექსტებში, ის უკეთესად მიხვდება, თუ რა სახის ცნებების გულისხმობდა პავლე 

მოციქული. ან რა პასუხს იძლევა წმინდა წერილი ელინისტური ფილოსოფიის მიერ 

დასმულ კითხვებზე. უამისოდ ახალი აღთქმის ბერძნული დედნის კითხვა შესაძლოა, 

მხოლოდდამხოლოდ ორიგინალის სიტყვების რუსული თარგმანის სიტყვებთან 

უბრალოდ შეჯერებად იქცეს.11 

ბერძნული ენის პირველხარისხოვანი მნიშვნელობა სრულყოფილი 

საღვთისმეტყველო განათლების საქმეში ოდნავადაც არ ამცირებს ლათინური ენის 

მნიშვნელობას. ეს ის ენაა, რომელმაც მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრა ევროპის 

სასკოლო და სამეცნიერო ტრადიცია და ამავდროულად, თავად წარმოადგენს უფრო 

                                                 
9
 შდრ. მაგ. ამ საშუალების მეთოდიკა გულისხმობს როგორც ერაზუმოვის, ისე რეიხლინოვის 

წარმოთქმას. გრამატიკისა და ლექსიკის შესწავლა ერაზუმოვზე დაყრდნობითაა უპრიანი, ახალი აღთქმის 

ტექსტების კითხვა კი რეიხლინოვის წარმოთქმით (ძველი ბერძნული ენა. დაწყებითი კურსი. Сост. Н. К. 

Малинаускене, иеромонах Дионисий (Шленов), иеромонах Тихон (Зимин). М. 2002. С. 6 
10

 ე.ბ. სმაგინა. ბერძნული ენის ისტორია; ახალი აღთქმის ენის ადგილი და თავისებურებები. ჯ მეიჩენი.  

ახალი აღთქმის ბერძნული ენის სახელმძღვანელო. М.. 994. С. 205—206 
11

 ლ. სამუტკინა. სახელმძღვანელო მარკოზის სახარების საკითხავად - ბერძნულ ენაზე. М. 2004. С. б. 
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ორგანული და ხანგრძლივი ბერძნული ტრადიციის გადამუშავებულ სახეს12
. ჩვენი 

სასულიერო სკოლების განვითარება ასევე მნიშვნელოვანწილად იყო დამოკიდებული 

დასავლურ გავლენაზე. ამიტომაც ლათინური ენის შესწავლა ჩვენი, სულ ცოტა, 

მორალური მოვალეობაა და ამავე დროს - თვითიდენტიფიკაციის შენარჩუნების 

საშუალება; რადგანაც განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში ლათინური ჩვენი 

ღვთისმეტყველების ერთადერთი ენა იყო. პეტრეს ეპოქის უმნიშვნელოვანესი 

საეკლესიო მოღვაწის თეოფანე პროკოპოვიჩის თხზულებები კენინსბერგსა და 

ლაიფციგში ლათინურ ენაზე გამოიცა.13 

ამასთან, ხაზი უნდა გავუსვათ, რომ ლათინური ენა და კულტურა (და მის 

კვალობაზე - მთელი შუასაუკუნეების ლათინური) ბერძნულ ენასა და კულტურაზე 

მარტო თავდაპირველად - სამხრეთ იტალიისა და საბერძნეთის დაპყრობის 

პერიოდიდან - კი არ იყო ორიენტირებული, არამედ, მოგვიანებითაც, ადრე 

შუასაუკუნეების ევროპული „ბარბაროსული“ სახელმწიფოების მრავალრიცხოვანი 

კულტურული „აღორძინების“ საშუალებით (მაგალითად: ინგლისის ინტერესი 

ბერძნული კულტურისადმი - ლათინურთან ერთად - მას შემდეგ, რაც იქ თეოდორე 

ტარსელისა და ადრიანეს ახალი მისია იმყოფებოდა14
). 

როგორც შედარებით ელემენტარული და დამოუკიდებლობას მოკლებული, 

ლათინური ტრადიცია ბერძნულთან მიმართებაში დროდადრო აღმავლობას 

განიცდიდა. უ.ა. შიჩალინი აღნიშნავს: „პლოტინის და პორფირიუსის მთარგმნელი 

მარიუს ვიქტორინი ნეტარი ავგუსტინეს ინტელექტუალურ თვალსაწიერს 

გაგვასიგრძეგანებინებს, არისტოტელეს და პლატონის მთარგმნელი და მათივე 

განმმარტებელი ბოეციუსი მთელი ადრეული შუა საუკუნეების პარადიგმას გვაძლევს. 

დიონისეს თხზულებების კორპუსი და მისი განმმარტებელი წმინდა მაქსიმე 

აღმსარებელი ჩამოყალიბებულ ლათინურ ტრადიციას აღმოსავლეთის 

ღვთისმეტყველების ელფერს სძენენ. ამაზე ერიუგენეც მსჯელობს. - პლატონის, 

არისტოტელეს, ნეოპლატონელების და იმავე დიონისეს გარეშე აზრსაა მოკლებული 

სან-ვიკტორისა და შარტრის სკოლები, პარიზის უნივერსიტეტი და მთელი მაღალი 

სქოლასტიკა.“15  

უკანასკნელი შენიშვნა გვანახებს, რომ დღეს სასულიერო სკოლებში კლასიკური 

ენების სწავლების ტრადიციის აღდგენა გულისხმობს წმინდა მამათა ტრადიციის 

მჭიდრო კავშირს ანტიკური ფილოსოფიის მემკვიდრეობასთან.  

უკვე ტერტულიანე (II საუკუნის ბოლოს და III დასაწყისი) აფრთხილებდა, რომ 

საერო მეცნიერებებთან სიფრთხილე იყო საჭირო. თუმცა ამავე დროს, იმ აზრსაც 

შეიცავს, რომ საერო განათლების გარეშე სრულყოფილი რელიგიური განათლება 

შეუძლებელია („როგორ ვთქვათ უარი საერო განათლებაზე, რის გარეშეც რელიგიური 

განათლება შეუძლებელია?!“), ეს კი საშუალებას გვაძლევს, აუცილებელი მეცნიერული 

ცოდნა შევიძინოთ, „გრძნობები და მოქმედებები აღვზარდოთ.“ ამასთან, ეს 

                                                 
12

 ქრისტიანული საეკლესიო ლათინური ენისადმი და ადრექრისტიანული ლათინი ავტორებისადმი. 

ასევე თარგმანებს - ბერძნულიდან ლათინურად ძველქრისტიანულ ეკლესიაში - ეძღვნება ა.ი. მალეინის 

ხელახლა გამოქვეყნებული სტატია (1907 წ. Малеин А.И. Латинский церковный язык  //  Богословский 

Вестник МДАиС. М. 2003. № 3.). ამ სტატიას ჩვენ აქ ვერ განვიხილავთ და მხოლოდ სასულიერო სკოლებში 

ლათინურის სწავლების მნიშვნელობაზე მივუთითებთ.  
13 ქრისტიანობა. ენციკლოპედიური ლექსიკონი. Т. 3. М., 1995. С. 103. 
14 დაწვრილებით იხ. ნ.უ. გვოზდეცკაია. ანგლოსაქსური ისტორია, სახეებსა და კონფლიქტებში. Иваново, 

2001  С. 51—57. 
15 უ.ა. შიჩალინი. Указ. Соч. С. 61 
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„განათლებულობის აუცილებლობა“ ჩვენში ღვთის ხატებას განწმენდს და 

შეძლებისდაგვარად ღვთისმიმსგავსებულებად გვაქცევს.16 თვით წარმართი 

ფილოსოფოსის პლატონის თანახმადაც კი, სიკვდილის შემდეგ სულში „განათლებისა 

და აღზრდის“ გარდა  არაფერი რჩება. 

ადამის ცოდვა ის კი არ არის, რომ ცოდნას ეზიარა, არამედ, ის, რომ ღმერთს არ 

დაუჯერა და მისი მცნება არ შეასრულა.17
 

კლასიკური მემკვიდრეობის მნიშვნელობას - ძველი ქრისტიანული ეკლესიის 

ფორმირებაში - ბევრი მაგალითი ადასტურებს. როდესაც წმინდა მოციქულთასწორი 

იმპერატორის კონსტანტინეს შემდეგ ქრისტიანობამ ოფიციალური აღიარება მოიპოვა, 

მან მისთვის ესოდენ თვისობრივი თავმდაბლობა და სიბრძნე გამოვლინა - განათლების 

წარმართულ სისტემასთან დაკავშირებით: ქრისტიანებმა მისგან აიღეს ყველაფერი - 

ყველაზე საუკეთესო და არსობრივად შეითვისეს. ეს კიდევ ერთხელ უეჭველად აჩვენეს 

იმ  კულტურის უწყვეტობას, რომელიც სამყაროს სახარების მისაღებად ამზადებს და 

ევროპული კულტურის უწყვეტობას, რომელიც უკვე თითქმის ორიათასი წელია, 

ქრისტიანობის ისტორიად გვევლინება და სასწავლო დაწესებულებების 

მემკვიდრეობითობას უზრუნველჰყოფს.  

თავიანთი დამოკიდებულებით განათლებისადმი სწორედ ეკლესიის მამებმა 

შეძლეს, მისაბაძ მაგალითებად ქცეულიყვნენ ჩვენთვის და მოგვიწოდეს, რომ ასე 

ადვილად არ შევლეოდით იმ ჭეშმარიტებას, რასაც ღმერთი მრავალი საუკუნის 

განმავლობაში წარმართებსაც უცხადებდა და ამით ახალი აღთქმის ჭეშმარიტების 

მისაღებად ამზადებდა ნიადაგს. აი, რამდენიმე გამონათქვამი წმინდა ბასილი დიდის 

სამარესთან წარმოთქმული სიტყვიდან, რომლითაც წმინდა გრიგოლი ღვთისმეტყველი 

ქრისტიანისთვის განათლების მნიშვნელობას წარმოაჩენს: „ვიმედოვნებ, რომ ნებისმიერ 

ჭკუათმყოფელს ჩვენთვის უდიდეს სიკეთედ განათლება მიაჩნია; და არა მხოლოდ ამ 

უკეთილშობილესისა და ჩვენი სწავლულობა (წმინდა მღვდელმთავარი თავის თავსა და 

ბასილი დიდს გულისხმობს), რომელიც სიტყვის ყოველგვარ კაზმულობასა და 

მრავალფეროვნებას უარყოფს და მხოლოდ ცხონებასა და მჭვრეტელობის მშვენიერებას 

ესწრაფვის, არამედ გარეგნული გარეშე (საერო) მეცნიერება-ცოდნაც, რომელსაც 

მრავალი ქრისტიანი ცუდად იგებს და უარყოფს, როგორც ბოროტდასახულს, 

სახიფათოს და ღვთისგან განმაშორებელს... მეცნიერებებისაგან ჩვენ მივიღეთ კვლევა და 

გონებით ჭვრეტა, მაგრამ ყველაფერი ის კი მოვიკვეთეთ, რასაც დემონებისკენ, 

ცდომილებისკენ და წარწყმედის უფსკრულისაკენ მივყავართ. ჩვენ ამ ყველაფერიდან 

ყველაზე სასარგებლო გამოვწურეთ - ისეთიც კი უშუალოდ ღვთისმოსაობას რომ 

ემსახურება; უარესიდან უმჯობესი ვისწავლეთ; და მათი სისუსტე ჩვენი სწავლების 

სიმტკიცედ ვაქციეთ. ამიტომ სწავლულობა არ უნდა დავამციროთ, - როგორც ამას 

ზოგიერთები გვასწავლიან. პირიქით, სულელებად და უმეცრებად უნდა ვცნოთ ისინი, 

ვინც მოსურნეა, რომ ამგვარი აზრებით სხვებიც მიიმსგავსონ, საერთო ნაკლოვანებებში 

საკუთარი ნაკლოვანებები დამალონ და მათი უმეცრება არ გაცხადდეს.18 

წმინდა მღვდელმთავარი ხაზს უსვამს, რომ ქრისტიანები მოვალენი არიან, 

განათლების სფეროში უკვე არსებული მარაგიდან საუკეთესო გამოარჩიონ. 

ღვთისმოსაობისა და ზოგადი განათლების შეერთება - თუკი ისინი მოშურნეობით 

ეთვისებიან ერთმანეთს, ქრისტიანს საშუალებას აძლევს თავი დააღწიოს სულიერ და 

                                                 
16 იქვე. С. 27-28 
17 იქვე. С. 28 
18  იქვე. С. 21-22 
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მშვინვიერ უგუნურებას, რომელიც ვნებს როგორც თავად ამ ადამიანს, ისე მის 

გარშემომყოფებს. იმ ხალხს, ვინც მხოლოდ ერთს აღიარებენ (ანუ განათლებულობას 

ღვთისმოსაობის გარეშე და ღვთისმოსაობას განათლებულობის გარეშე) წმინდა 

გრიგოლი ადარებს ცალთვალებს, რომლებიც ბევრს კარგავენ მაშინაც, როდესაც თავად 

უყურებენ ვინმეს და კიდევ უფრო მეტს, როდესაც მათ უყურებს ვინმე.19
  

ადრექრისტიანული საღვთისმეტყველო ტექსტების სწორად თარგმნისა და 

გააზრების შეუძლებლობა - უფრო ადრეული წარმართული მითოლოგიის კლასიკოსი 

ავტორების გარეშე (რაშიც კარგად ერკვეოდა ბევრი წმინდა მამა) - ილუსტრირებულია 

უ.ა. შიჩელინთან  „არეოპაგიტული კორპუსის“ მასალებზე დაყრდნობით, სერიაში 

„ქრისტიანული კულტურის საფუძველი.20 ჩვეული დამოკიდებულების მაგალითი - 

ბერძნული მითოლოგიის ცნობებისადმი, რომელსაც წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის21 

„პროლოგში“ ვხვდებით, თარგმანის დასაწყისშივეა წარმოდგენილი: აქ ცნობილი 

წარმართული ღმერთი არესი წარმოდგენილია, როგორც ვინმე უცნობი „არეა“ და 

ერთმანეთშია არეული ნათესაობრივი კავშირები. „წმინდა მაქსიმემ, რომელმაც ეს წიგნი 

დაწერა, ცხადია, იცოდა, რომ არეოპაგი ეს არესის მთაა, ანუ - „არეასი“ ბერძნების ომის 

ღმერთისა, რომაელების მარსისა, რომელშიც რუსი მკითხველი ძნელად თუ იცნობს 

„არეას.“ წმინდა მაქსიმე აღმსარებელმა ცხადია, ისიც იცოდა, რომ არესისგან მოკლული 

გალიროტი იყო პოსეიდონის და არა არესის ვაჟი, რასთან დაკავშირებითაც წარმოიშვა 

აღნიშნული „არიანული დავა.“22 პირველ გვერდზე დაშვებული შეცდომა შესაძლოა, 

უსიამოვნო წვრილმანად მიჩნეულიყო, რომ არა სხვა უზუსტობებიც, რაც იმაზე 

მიანიშნებს, რომ მთარგმნელმა პატრისტიკა კარგად არ იცის.  

„ამჟამინდელი ვითარება წმინდა მამათა ღვთისმეტყველების ათვისებასთან 

დაკავშირებით, საკმაოდ მძიმეა - განაგრძობს უ.ა. შიჩალინი - ახლა ხელახლა გამოიცემა 

წმინდა მამათა ძველი თარგმანები და ახლები იქმნება. ამაში ცუდი არაფერია. და მაინც, 

შეუძლებელია, იმის თქმა, რომ დღეს ეკლესიის წიაღში წარმატებულია წმინდა მამათა 

ტექსტების შესწავლისა და თარგმნის და მით უმეტეს - ორიგინალურ ენაზე მათი 

გამოცემის ჩვენი საკუთარი მართლმადიდებლური ტრადიცია. ამ სიტუაციაში უკეთეს 

შემთხვევაში კეთილშობილური სურვილებით შემოვიფარგლებით.“23 

ღვთისმეტყველების განვითარება დღეს წმინდა მამათა ტრადიციასთან უშუალო 

კავშირის გარეშე შეუძლებელია, ეს კი თავისთავად შეუძლებელია არა მხოლოდ ძველი 

ენების კარგად ფლობის გარეშე, არამედ ისტორიულ-ფილოლოგიური მეცნიერების იმ 

მიღწევების ცოდნის გარეშეც, რომლებიც დღეს განსაზღვრავენ შეხედულებას წმინდა 

მამათა ჩვენამდე მოღწეული ტექსტების  შედგენილობასა და ხასიათზე. სწორედ რომ 

სამეცნიერო ტრადიციის საუკეთესო ცოდნას შეიძლება ეყრდნობოდეს მისდამი ჩვენი 

                                                 
19 იქვე. С. 22  
20 დიონისე არეოპაგელი „საღვთოთა სახელთათვის“. მისტიკური ღვთისმეტყველება. Изд. 2-е / Изд. подг, 

Г.М. Прохоров. СПб., 1995.   
21  „არეოპაგის სამსჯავრო ქალაქგარეთ მდებარეობს და ასე მოიხსენიება. ათენელები არაკობენ სწორედ იმ 

გორკაზე, სადაც, ქალაქის საზღვრებთან დაკავშირებით, ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ პოსეიდონი და 

არიოსი. ათენელთა უძველესი მითის მიხედვით ამ ადგილზე პოსეიდონმა არიოსს საკუთარი ვაჟის 

ალიროტიონის მკვლელობაში დასდო ბრალი. და სწორედ აქედან - არიოსის სახელიდან გამომდინარე - 

ამ კლდეს არიოსის მთა ეწოდა“ - ასე გამოიყურება წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის მიერ შედგენილი 

„პროლოგი“ ზემოხსნებულ „არეოპაგული კორპუსის“ გამოცემაში. (С. 3).  
22 ი.ა. შიჩალინი პირველი შენიშვნები არეოპაგიტულ კორპუსზე სერიაში „ქრისტიანული კულტურის 

საფუძვლები.“ ი.ა. შიჩალინი. სასულიერო სკოლების ახალი სასწავლო პროგრამები და რუსული 

განათლებისა და მართლმადიდებლობის გზები. М.. 1999. С. 64. 
23 ი.ა. შიჩალინი. ნახ. Соч. С. 73-74 
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დამოუკიდებელი მიმართება. ასევე, მასთან თავად მიდგომა და პოზიციის 

გამომუშავება, ისტორიულ-ფილოლოგიური მეცნიერების გათვალისწინებითა და ამავე 

დროს საეკლესიო თვალთახედვიდან, შესაძლებელია მხოლოდ საღვთისმეტყველო 

განათლების სფეროში კარგი ისტორიულ-ფილოლოგიური სკოლის არსებობის 

შემთხვევაში. რეალური ნაბიჯები კი ამ მიმართულების განსამტკიცებლად - ორივე, 

მოსკოვისა და პეტერბურგის სასულიერო აკადემიებში - გადაიდგმება მხოლოდ ახალი 

სასწავლო პროგრამების მიღების შემდეგ.  

და ბოლოს, კლასიკური ენების მნიშვნელობის კიდევ ერთ ასპექტზე შევაჩეროთ 

ყურადღება. ესაა ჩვენს სასულიერო სკოლებში მათი აღმზრდელობითი მნიშვნელობა - 

მომავალ მოძღვართათვის. წმინდა მამები არ უარყოფდნენ საერო ასე ვთქვათ „გარეშე“ 

განათლების მნიშვნელობას - ყმაწვილთათვის ქრისტიანული ცხოვრების წესის 

სწავლების საქმეშიც: „ამ ცხოვრებაში ცხადია, რომ წმინდა წერილის გვიძღვის, 

რომელიც საიდუმლო სწავლებით გვაყალიბებს, მაგრამ, ვიდრე იმ ასაკს არ მივაღწევთ, 

რომ მისი შინაარსის სიღრმეს ჩავწვდეთ, სხვა ნაწერებიდანაც, ძალიან შორს რომ არ 

დგანან მისგან, დროებით ვავარჯიშებთ სულიერ თვალს... ჩვენ ცხადია, იმ აზრს უნდა 

მივდევდეთ, რომ გველის ღვაწლი, ყველა ღვაწლზე უპირატესი, ღვაწლი, 

რომლისთვისაც ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ; რომლისთვისაც ჩვენი ძალების 

შესაბამისად უნდა მოვემზადოთ; ვესაუბროთ ლექსთა შემთხზველებს, ისტორიკოსებს, 

ორატორებს, და ყველა ადამიანს, რომლისგანაც სულზე ზრუნვის საქმეში რამენაირ 

სარგებელს მივიღებთ.“ მკვლევარები აღნიშნავენ, რომ განათლებასა და აღზრდას შორის 

კავშირი - რომელსაც დღეს ბუნებრივად მივიჩნევთ - წარმართულ საბერძნეთსა ან 

რომში არ შობილა, არამედ, „იმ მონასტრული სკოლების მემკვიდრეობაა, სადაც ერთი 

პირი განასახიერებს ორი არამსგავსი რამის სინთეზს: მოძღვრისა და სულიერი მამის.“24 

ბერძნული და ლათინური ევროპული კულტურის სათავეებთან მდგომი, ორი 

პირველი ევროპული ხალხის ენებია. სწორედ ისინი გამოირჩნენ ძველი ქრისტიანული 

ენის საფუძვლად და სამუდამოდ დარჩებიან ქრისტიანული ღვთისმეტყველების 

უმთავრეს ენებად. ხოლო თავად ქრისტიანობა დარჩება ამქვეყნად იმ რელიგიად, 

რომელმაც მთელი პლანეტა მოიცვა.  

ამგვარად,  ბერძნული და ლათინური არის მხოლოდ ის ენები, რომლებიც ორ 

ათასწლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში უწყვეტი ტრადიციით აგრძელებენ სწავლებასა 

და განათლებას - როგორც „საერთო“ ენები იმ ევროპული კულტურისა, მსოფლიო 

კულტურად რომ მოიაზრება. სწორედ ამ ენებზე უკვე დიდი ხანია იკრიბება და 

საგანგებოდ გამოიცემა სამაგალითო ნაწარმოებები, რომლებიც  საფუძვლად უდევს 

სასკოლო განათლებას და მოსწავლეთა სულიერი სრულყოფისთვისაა გამოსადეგი. 

კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ წმინდა მღვდელმთავარი გრიგოლ ღვთისმეტყველი, 

რომელიც ყურადღების ღირსადაც კი არ თვლიდა იმას, „ვინც მის მოყვარულს 

უკეთესობისკენ არ მიმართავს.“ სწორედ რომ კლასიკურ ენათა დახმარებით 

სრულიქმნება სულის ის ჰიპოსტასი, რომელსაც შეიძლება „სოციალური“ ვუწოდოთ.25
  

ახალი ენების შესწავლისაგან განსხვავებით, რაც შაბლონების შეთვისებაზე და 

სიტუაციაზე ავტომატური რეაქციის გამომუშავებაზეა დამყარებული, ძველი ენების 

შესწავლა ორიენტირებულია ხატებების შესწავლაზე და სხვადასხვა კუთხით რთული 

ტექსტების კითხვაზე. ეს ჩვევა - პატივისცემით კითხვა, პასუხისმგებლობით გრძნობით 

                                                 
24 ანრი ირენე მარუ აღზრდის ისტორია ანტიკურ პერიოდში. (Греция). М. 1998. С. 207. 
25 შიჩალინი. რუსული კლასიკური გიმნაზია და მართლმადიდებლობა // ი.ა. შიჩალინი. რუსული 

განათლებისა და მართლმადიდებლობის გზები. М.., 1999. С. 34. 
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გაგება და რთული სახეობრივი ტექსტების გაგებისაკენ მოშურნეობით სწრაფვა, ხელს 

გვიწყობს იმაში, რაც უმეტეს შემთხვევაში ყველაზე უფრო გვიჭირს ხოლმე: მოსაუბრის 

გაგება და დაფასება ან კიდევ უფრო მეტი - საერთოდაც შემჩნევა ჩვენი მოყვასისა. ძველ 

ენებთან გაცნობის დაწყებისთანავე გვაიძულებს, გავიაზროთ: ჩვენამდე დიდი ხნით 

ადრე არსებობდა და დღესაც არსებობს მთელი რიგი ავტორიტეტული ტექსტები, 

რომლებთან ზიარებაც სასიკეთოდ წაგვადგება. მათი გვედრის ავლა კი გვავნებს.  

ისეთი სერიოზული თანამოსაუბრეების დაფასებისა და სწორი ინტერპრეტაციის 

ჩვევა, როგორებიც ქსენოფონტე და ცეზარი არიან, ჰომეროსთან და ვირგილიუსთან 

ერთად ეპიკურ პოეზიასთან ზიარება, სალექსო ფორმების შეფასება პინდარესთან და 

ჰორაციუსთან ერთად, ისტორიული პროზის გაცნობა ჰეროდოტესთან, თუკიდიდესა 

და ტიტუს ლივიუსთან ერთად; დაბოლოს, შესაბამისი მომზადების შემდეგ 

სეპტუაგიტასა და ახალი აღთქმის ტექსტების ბერძნულად კითხვა, წმინდა მამათა 

თხზულებების გაცნობა ორიგინალში... - ეს ჩვევა უკიდურესად ამაღლებს 

მომთხოვნელობას საკუთარი თავისადმი. ავითარებს ყველაზე რთულ სიტუაციებში 

წვდომისა და მათზე სწორად რეაგირების უნარს.  
Вхождение в столь серьезные задачи, которые ставят перед нами классические, 

патристические, византийские и средневековые тексты, позволяет учиться воспринимать 

саму историю на основе корректной интерпретации оригинальных текстов, а не на основе 

пристрастного изложения более поздних исследователей и перелагателей популярного толка. 

Классические языки делают иным Священное Предание в его истоках, через что способст-

вуют воспитанию целостного человека, а не только интеллектуальной элиты. 

ესოდენ სერიოზულ ამოცანების ძიება, რომლებიც ჩვენს წინაშე აყენებენ 

კლასიკურ, პატრისტიკულ, ბიზანტიურ და შუა საუკუნეების ტექსტებს, საშუალებას 

გვაძლევენ და გვასწავლიან რომ მივიღოთ თავად ისტორიაც - ორიგინალური 

ტექსტების კორექტულ ინტერპრეტაციაზე დაყრდნობით და არა შედარებით 

გვიანდელი მკვლევარების და თანამედროვე ტენდენციების მიკერძოებული 

გადმომცემებით. კლასიკურ ენებზე სრულიად განსხვავებულად წარმოგვიდგება 

წმინდა გარდამოცემა - მის სათავეებთან, რის საშუალებითაც ხელი ეწყობა ადამიანის 

აღზრდას მთლიანობაში და არა უბრალოდ - ინტელექტუალური ელიტის 

ჩამოყალიბებას. 

ბერძნულისა და ლათინურის სწავლება სასულიერო სასწავლო დაწესებულებებში 

სრულიად აუცილებელია. პირველ რიგში იმის გამო, რომ ბერძნული და ლათინური 

არსობრივად ძველი ქრისტიანული ეკლესიის ენებია. და ეს ფაქტი გაცილებით უფრო 

მნიშვნელოვანია, ვიდრე ამ ენების უბრალოდ როლი ზოგადი კულტურის ამაღლებაში 

ანდა - განათლების ფილოლოგიურ ასპექტში ჩაღრმავებისთვის. 

დღეს სრულიად აზრს მოკლებულია ღვთისმეტყველების განვითარება - წმინდა 

მამათა ტრადიციასთან უშუალო კავშირის გარეშე, რაც თავისთავად ძველი ენების 

ფლობის გარეშე შეუძლებელია. ამგვარად, ბერძნული ენა ჩვენი სარწმუნოების 

დოგმატურ ჭეშმარიტებაში ღრმად წვდომისთვის, მართლმადიდებლური 

ღვთისმსახურებისთვის და კრებებზე ჩამოყალიბებული ეკლესიის იმ კანონების 

გასაგებადაა აქტუალური და აუცილებელი, რომლებიც დღემდე გვეხმარება ერესებთან 

და სქიზმებთან ხილულ თუ უხილავ ბრძოლაში. ლათინურმა ენამ კი 

მნიშვნელოვანწილად გაუსწრო ევროპის სასკოლო და სამეცნიერო ტრადიციას და 

დიდი ხნის განმავლობაში ღვთისმსახურების ერთადერთ ენად რჩებოდა. 

სასულიერო სკოლებში კლასიკური ენების სწავლების აღდგენა დღეს კიდევ 

ერთხელ მიანიშნებს ანტიკურობისა და წმინდა მამათა ტრადიციის კავშირს. სწორედ 
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ეკლესიის მამებმა განათლებისადმი თავიანთი დამოკიდებულებით მოგვცეს მისაბაძი 

მაგალითი: ანტიკურობის ფილოსოფიური და მხატვრული მემკვიდრეობა მათ მიერ 

ახალი აღთქმის ჭეშმარიტების დასამკვიდრებელ ნიადაგად განიხილებოდა. 

თანამედროვე მეცნიერები ასევე მიუთითებენ, რომ ადრექრისტიანი 

ღვთისმეტყველების თარგმნა და გააზრება მათი წინამორბედი კლასიკოსი ავტორების 

ამ ტესტების გარეშე სრულიად შეუძლებელია. ამიტომაცაა, რომ სასულიერო 

სასწავლებლებში ორიგინალური ტექსტების კითხვა სიტყვიერების კლასიკური 

ნიმუშების გაცნობით იწყება და მხოლოდ ამის შემდეგ ღირს წმინდა წერილისა და 

წმინდა მამათა თხზულებების ტექსტებზე გადასვლა. ტექსტის კითხვასთან ადრეული 

ზიარება არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური ამოცანა კლასიკურ ენათა სწავლებისას. 

თანაც სასურველია, რომ იმთავითვე გამოვიყენოთ, შედარებით მარტივი, მაგრამ 

ორიგინალური ტექსტები („სახელმძღვანელო მარკოზის სახარების საკითხავად.“ ესაა 

პრინციპი რომელსაც მხარს უჭერდა ლ.ა. სამუტკინა)       

კლასიკური ენების მნიშვნელობის კიდევ ერთი ასპექტი ჩვენს სასულიერო 

სკოლებში არის მათი აღმზრდელობითი მნიშვნელობა მომავალი მოძღვრებისათვის. 

წმინდა მამები არ უარყოფდნენ საერო, ასე ვთქვათ „გარეშე“ განათლების მნიშვნელობას 

ყმაწვილებისთვის ქრისტიანული ცხოვრების წესის სწავლების საკითხში. ახალი ენების 

შესწავლისაგან განსხვავებით, რაც ძირითადად რაც შაბლონების შეთვისებაზე და 

სიტუაციაზე ავტომატური რეაქციის გამომუშავებაზეა დამყარებული, ძველი ენების 

შესწავლა ორიენტირებულია საღვთისმეტყველო სახეებისა და მამათა გამონათქვამების 

შესწავლაზე. ეს ჩვევა - პატივისცემით კითხვა, პასუხისმგებლობის გრძნობით გაგება და 

რთული სახეობრივი ტექსტების გაგებისაკენ მოშურნეობით სწრაფვა, ხელს გვიწყობს 

იმაში, რაც უმეტეს შემთხვევაში, ყველაზე უფრო გვიჭირს ხოლმე: მოსაუბრის გაგება და 

დაფასება ან კიდევ უფრო მეტი - საერთოდაც შემჩნევა ჩვენი მოყვასისა. ძველი ენები 

აცოცხლებს წმინდა გარდამოცემას - მისი ძირებიდან მოყოლებული - და ამ 

საშუალებით ხელს უწყობს მთლიანი (ერთიანი) ადამიანის და არა უბრალოდ 

ინტელექტუალური ელიტის აღზრდას. საღვთისმსახურო ტექსტები - ძველ ენებზე ესაა 

საეკლესიო პოეზიის კონკრეტული მიმართულების შედევრები. მათში ერთმანეთს 

ერწყმის მაღალმხატვრულობა და დოგმატური სიზუსტე (ტყუილად კი არ უწოდებენ 

ზოგჯერ მას „ამღერებულ ღვთისმეტყველებას“). ესაა წარსულის აქტიური არსებობა 

აწმყოში. საეკლესიო მსახურება არის ეკლესიის ცხოვრებისა და მისი ძველი დიდების 

ეპოქის სინთეზი. ძველი ენებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ წმინდად 

და შინაგანი მთლიანობით შენარჩუნდეს საეკლესიო გარდამოცემის ერთ-ერთი ფორმა 

საღვთისმსახურო კანონი. ამ კუთხით განსაკუთრებით ფასეულია წმინდა წერილის 

პარალელური ტექსტების შესწავლა ძველ და ახალ ენებზე - წმინდა მამათა 

განმარტებებთან ერთად.    
 


