
იღუმენი აღათანგელოზი (გაგუა) 

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ივანოვოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიის 

პროფესორი, სვიატო-ალექსევსკის ივანოვო-ვოზნესენსკის მართლმადიდებლური 

სასულიერო სემინარიის ძველი და ახალი ენების კათედრის გამგე 

 

კლასიკური ენები XX საუკუნის მეორე ნახევრის სასულიერო სასწავლებლებში 

და მათი სწავლების თანამედროვე პერსპექტივები 
 

კლასიკური ენების გამაკეთილშობილებელი ზემოქმედება სასულიერო სკოლებში 

კარგადაა ნაცნობი სპეციალისტებისთვის და მას დამატებითი მტკიცებულებები არ 

სჭირდება. ამ პრობლემატიკას ერთ-ერთ პუბლიკაციაში უკვე შევეხეთ.1
 ზოგჯერ 

აღიარებული ჭეშმარიტებები აზრთა  სხვადასხვაობას იწვევს და არც „კეთილი“ 

დეკლარაციები სრულდება უეჭველად. ამ სტატიის მიზანია გაანალიზდეს კლასიკური 

ენების (ბერძნულისა და ლათინურის) სწავლებასთან დაკავშირებული აქტუალური 

პრობლემები - თანამედროვე სასწავლო დაწესებულებებში. ასევე გადაიხედოს ყველა 

შესაძლებლობა და პერსპექტივა, რაც რუსეთის სასულიერო სკოლებში ამ ენების 

სწავლების სისტემის სრულყოფას ხელს შეუწყობს.  

ზედმეტი არ იქნება, კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხაზი ბერძნული და ლათინური ენების 

მნიშვნელობას ხმელთაშუა ზღვის ქრისტიანული კულტურის ჩამოყალიბების საქმეში, 

თანაც არა მხოლოდ ევროპულის, არამედ, სლავურისაც. ძველი კლასიკური ენები სლავი 

ხალხების ჩამოყალიბებისა და ზრდის კულტურულ ნიადაგად იქცა; ის წარმოადგენდა 

სესხებისა და გავლენის არა მხოლოდ ლინგვისტურ კომპენდიუმს, არამედ, 

ქრისტიანული სიტყვიერების კულტურის ტრადიციის ცოცხალ განხორციელებას. ესაა 

წმინდა წერილისა და წმინდა გარდამოცემის, წმინდა მამათა და ეკლესიის 

მასწავლებელთა თხზულებათა ენების ტრადიცია.2  

საეკლესიო კულტურა არ წარმოადგენს დოგმატური სწავლების მშრალ 

რეგლამენტაციას, „ინვენტარს,“  ანდა „რეესტრს.“ საეკლესიო კულტურა წარმოადგენს 

სულიერი ცხოვრების ორგანულ და ღვთივმომადლებულ აღმონაცენს, რომელიც თავის 

თავში შეიცავს აზრთა მიწვდომას და რომლითაც განმსჭვალულია უძველესი 

ქრისტიანული წმინდა ტექსტები. მათი გააზრებისთვის აუცილებლია იმ ენების ცოდნა, 

რომლებზედაც ეს ტექსტები დაიწერა. 

ბიზანტიურმა (უფრო ფართოდ - ბერძნულმა) კულტურამ თავისი მემკვიდრეობა 

სრულად გადასცა ახლო მონათესავე ლათინ (ევროპელ) და სლავ ხალხებს. 

ქრისტიანულ ეკლესიაში ბერძნული ენის მნიშვნელობა რუსეთის 

მართლმადიდებლური კულტურისათვის მდგომარეობს ლოგოსის იდეაში, რომელსაც 

ქრისტიანები სიტყვა-ღმერთის განხორციელების წყალობად აღიქვამენ. რუსული 

სიტყვა-ღმერთის ბერძნული საფუძველი წარმოადგენს მოწმობასა და გარანტიას იმისა, 

რომ იგი - ბიზანტიური მართლმადიდებლობის ეკლესიურ-დოგმატური მემკვიდრეობა 

- რუსეთის მართლმადიდებლური ღვთისმეტყველების ისტორიაში ერწყმის ლათინური 

სქოლასტიკური თეოლოგიის ფესვებს. ეს კი ცალსახად უნდა განვიხილოთ, როგორც 

                                                 
1 აღათანგელოზი (გაგუა). იღუმენი. კლასიკური (ბერძნული და ლათინური) ენების მნიშვნელობა 

სასულიერო განათლებისთვის // Научный богословский портал «Богослов.ru» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bogoslov.ru/text/4218953.html 
2 აღათანგელოსი (გაგუა). იღუმენი. კლასიკური (ბერძნული და ლათინური) ენების მნიშვნელობა 

სასულიერო განათლებისთვის // Научный богословский портал «Богослов.ru» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bogoslov.ru/text/4218953.html 

http://www.bogoslov.ru/text/4218953.html
http://www.bogoslov.ru/text/4218953.html


2 

 

რუსეთის საეკლესიო კულტურის გამამდიდრებელი ურთიერთმოქმედი ნაყოფიერი 

წყარო.      

ბერძნული და ლათინური ენების შესწავლას უფრო და უფრო აქტუალური ხდება 

იმდენად, რამდენადაც თანამედროვე სასულიერო სასწავლო დაწესებულების 

მოსწავლეებისთვის აუცილებელია ფუნდამენტური ცოდნა არა მხოლოდ 

მართლმადიდებლური დოგმატიკის სფეროში, არამედ, მართლმადიდებლური 

ღვთისმსახურების პრაქტიკულ აღსრულებაში, ლიტურგიკაში, ეორტოლოგიაში და ა. შ.  

კლასიკური ენების საფუძვლების ცოდნით უზომოდ იზრდება მომავალი 

ღვთისმსახურების, ღვთისმეტყველების, მისიონერების, საეკლესიო მოღვაწეების 

ლინგვისტური კომპეტენცია; ეს მყარ თვითდაჯერებულობას ანიჭებს მათ, როდესაც 

უწევთ დისკუსია და პოლემიკა სხვა სარწმუნოების წარმომადგენლებთან, 

ერეტიკოსებთან, სექტანტებთან და ახლადგამოჩენილ სქიზმატებთან. დავეთანხმებით 

კლასიკური ენების სწავლების სფეროში მოღვაწე მეთოდისტის ბ. ა. ნებლუდოვის 

გულშიჩამწვდომ სიტყვებს: „...მომავალი მართლმადიდებელი ღვთისმეტყველები, 

რომელთაც ეს ყველაფერი გამუდმებით  ახსოვთ ჯერ სასულიერო სკოლების კედლებში 

სწავლისას, და მას შემდეგაც, - დამოუკიდებელი მოღვაწეობისას, თანდათან 

ძლიერდებიან წმინდა ეკლესიის მაღალი და საპასუხისმგებლო მსახურების ასპარეზზე 

და მოწოდებულები არიან არა მარტო მანამდე დაგროვილი ცოდნის შესანახად, არამედ 

იმისათვისაც, რომ საკუთარ თავში გამუდმებით გააღვივონ ინტერესი ეკლესიის 

ბრწყინვალე საგანძურისადმი, ეკლესიისა, რომელმაც ბერძნულ ენაზე შემოგვინახა 

საღვთო გამოცხადება და მრავალსაუკუნოვანი საეკლესიო მემკვიდრეობა.“3 

„კლასიკური ენების გრამატიკული წყობისთვის დამახასიათებელია «цветущая 

сложность» და ლინგვისტური ფორმების მრავალფეროვნება. თუმცაღა მშობლიური 

რუსული ენის ლინგვისტური კომპეტენციების საკმარისი ფლობა მოსწავლეებს 

საშუალებას აძლევს, ორგანულად და თანდათანობითად დაეუფლონ ძველი რუსული 

კულტურის სიტყვიერების ძველ, მდიდარ ტრადიციას, რომელთანაც გენეტიკურად - 

საეკლესიო რუსული ენის  საშუალებით - დაკავშირებულია თანამედროვე რუსულიც 

(რუსმა ფილოსოფოსმა და მწერალმა კ.ნ. ლეონტიევმა ჩამოაყალიბა „განვითარების 

სამერთიანი კანონი,“ იგი ამბობდა, რომ ყველა საზოგადოებრივი ორგანიზმი ბევრი 

რამით ჰგავს ბუნებრივ ორგანიზმს. ის იბადება ცხოვრობს და კვდება. იგი დაბადებას 

განსაზღვრავს, როგორც «первичную простоту»; სიკვდილს, როგორც «вторичное 

смесительное упрощение» და თავად ცხოვრებას, როგორც  «цветущая сложность». 

პირდაპირ თარგმანში „მოყვავილე სირთულეს.“ ავტორი, როგორც ჩანს გულისხმობს 

სირთულეს, რაც სიცოცხლისთვის, არსებობისთვის ბუნებრივადაა დამახასიათებელი 

(მთარგმნ. შენიშვნა). 

ძველი კლასიკური ენების მეთოდოლოგიის საფუძველი რუსულ სასულიერო 

განათლების ტრადიციაში რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში ყალიბდებოდა. უდავოა, 

რომ ამ ისტორიის რევოლუციამდელ ეპოქაში არსებობდა როგორც აყვავების4 

                                                 
3
 ბ.ა. ნელუბოვი.  ბერძნული ენის მეთოდური სახელმძღვანელო რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის 

სასულიერო სკოლებისათვის.  მრგვალი მაგიდა რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის რელიგიური 

განათლებისათვის. М., 1996. С.4. 
4
 ე.ბ. ჟდანოვა. კლასიკური და „ახალი“ ენების სწავლება რუსეთის სასულიერო სასწავლო 

დაწესებულებებში XIX საუკუნის ბოლოსა და ХХ საუკუნის დასაწყისში. // Традиции и новаторство в 

гуманитарных исследованиях: Сб. науч. тр. посвящ. 50-летию ф-та иностр. яз. Мордов. гос. ун-та им. Н.П. 

Огарѐва / Редкол.: Ю.М. Трофимова (отв. ред.) и др. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2002. С.60-62. 
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პერიოდები, ასევე ისეთი დრო, როდესაც თავს იჩენდა დეგრადირების ტენდენციები - 

სასულიერო სასწავლო დაწესებულებებში სწავლების ფორმალიზაციისა და 

სქოლასტიზაციის საფუძველზე. ასე თუ ისე, რევოლუციისშემდგომ, საბჭოთა 

პერიოდში ჩვენს ქვეყანაში, როგორც ზოგადად სასულიერო განათლების განვითარებამ, 

ისე კერძოდ - კლასიკური ენების სწავლებამ უდიდესი კრიზისი განიცადა. ამ კრიზისის 

დაძლევა თანამედროვე რუსეთის სასულიერო სკოლის უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა.  

საბჭოთა პერიოდში ლაპარაკი ენების რამდენადმე სერიოზულ სწავლებაზე - 

უნივერსიტეტის კლასიკური კათედრების მიღმა - არ ხდებოდა. შედეგად, ძველი ენების 

შესწავლის ის უმნიშვნელო შესაძლებლობები, რომელიც სასულიერო სკოლების გახსნის 

და მომდევნო პერიოდში მოღვაწეობის განახლების შემდეგ რომ გამოჩნდა, ოდნავადაც 

კი ვერ მივიდოდა იმასთან, რაც რევოლუციამდე არსებობდა. იქმნებოდა სწავლების 

ახალი, მაგრამ არა უკეთესი ტრადიცია. საბოლოო ჯამში ამისთანა რამ მოხდა:  

1) გრამატიკის სწავლებამ აკადემიაში გადაინაცვლა, რადგანაც სემინარიებში 

გრამატიკის საფუძვლიანი შესწავლისათვის საათები არ კმაროდა (ნებისმიერი სხვა 

სასულიერო სასწავლებელი კი დახურული იყო). 

2) სემინარიის პროგრამიდან მთლიანად და აკადემიის  პროგრამიდან 

ნაწილობრივ ამოიღეს პრაქტიკული სამუშაოები: ის პრაქტიკულები, რაც აკადემიის 

პროგრამაში შენარჩუნდა, მოცულობითად მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდებოდა 

რევოლუციამდელ სასემინარიო პროგრამას (და თვით სასულიერო სკოლების მესამე 

დონის რევოლუციამდელ პროგრამასაც).  

3) ამასთან ერთად, დაეცა ტექსტის კითხვის დონე. რადგანაც სემინარიისა და 

აკადემიის მოსწავლეებს, ტექსტი რომ წაეკითხათ, კითხულობდნენ არა ფურცლიდან, 

არამედ ხანგრძლივად უკირკიტებდნენ ლექსიკონს. ისინი თითოეულ სიტყვას ან 

ლექსიკონიდან იწერდნენ, ანდა, მასწავლებლის შედგენილ ლექსიკონებს იყენებდნენ.  

რაც უნდა განსწავლული მასწავლებლები ყოფილიყვნენ, ისინი 

მოსწავლეებისთვის ცოდნის სრულყოფილად გადაცემას მაინც ვერ ახერხებდნენ. მეორე 

მხრივ, ყოველთვის არსებობდნენ ადამიანები, ვინც ხელმძღვანელობდნენ 

მიტროპოლიტ პლატონის (ლევშინი) მაგალითით, რომელმაც ბერძნული 

დამოუკიდებლად შეისწავლა. ასეთი ადამიანები მოთმინებით სწავლობდნენ ძველ 

ენებს, ან დამოუკიდებლად, ანდა - ვინმეს ხელმძღვანელობით. მაგრამ ამისთვის 

არასაკლასო, ფაკულტატური გზა ჰქონდათ არჩეული. ცხადია, იმ წლებში ძველი ენების 

შესწავლის დამაბრკოლებელი მხოლოდ გარე მიზეზები კი არ არსებობდა, არამედ - 

შინაგანიც. რადგანაც ეკლესიის ტოტალური განადგურების პირობებში იმდენად 

სამეცნიერო ამოცანებზე ზრუნვა კი არ უწევდათ, არამედ, ეკლესიის მცირე სამწყსოს 

გადარჩენაზე.  

მოცემული სურათი დასტურდება როგორც გაკვეთილების გაწერილობით, ასევე, 

იმ პერიოდში მოცემული პროგრამებით. 1945-46 სასწავლო წელში ძველ ენებს 

ეთმობოდა თითო საათი საღვთისმეტყველო ინსტიტუტის I, II, III კურსებზე,5 ამდენივე 

დრო იგეგმებოდა ახალი ენებისათვის. 1947-48 სასწავლო წელს პროგრამა ისე აიგო, რომ 

სემინარიის მოსწავლეები მცირე ცნობებს იღებდნენ მორფოლოგიაში, ხოლო აკადემიაში 

- მარტივ სინტაქსს სწავლობდნენ. მოსკოვის სასულიერო აკადემიაში II კურსი 

მთავრდებოდა „ახალი აღთქმიდან იმ ცალკეული წინადადებების კითხვით, 

გრამატიკის შესწავლილ კურსს რომ შეესაბამებოდა.“ ანუ: მოსწავლეებს მცირეოდენი 

                                                 
5
 ა. სელიანინი. МДА-ს (მოსკოვის სასულიერო აკადემიის) ისტორია მისი აღორძინებიდან მე-20-ე 

წლისთავზე. СП6., 1994. 
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შესაძლებლობაც კი არ ჰქონდათ, რომ ტექსტთან დაკავშირებული საკითხავები 

ეკითხათ, საეკლესიო გალობების გარდა სხვა ტექსტების კითხვა გათვალისწინებული 

არ იყო.6 უმნიშვნელოვანეს ფორმად იქცა ზეპირად დასწავლა. ლათინური ენაც იმავე 

გეგმის მიხედვით ისწავლებოდა, რომლითაც ბერძნული (ელემენტარული ცნობები, 

კითხვა და გარჩევა სახარების ტექსტებისა და ლოცვებისა, ამ უკანასკნელის 

დაზეპირებასთან ერთად).7  

მომდევნო წლებში აკადემიური პროგრამა წმინდა იოანე ოქროპირის 

ლიტურგიისა და სახარების ტექსტების ფარგლებში რჩებოდა; ძირითად სასწავლო 

სახელმძღვანელოდ იყენებდნენ ს.ი. სობოლევსკის სახელმძღვანელოს. 1956 წელს 

შეიქმნა პროფესორ დ.პ. ოგიცკოს სახელმძღვანელო, რომელშიც დაწვრილებითაა 

დამუშავებული ფონეტიკის, ორთოგრაფიის და ბერძნულის დაწყებითი 

სწავლებისათვის (ზმნის და 1-2 ბრუნვების ელემენტარული ფორმები) საჭირო შესავალი 

თემები.8 დღეს ის მოსკოვის სასულიერო აკადემიის დაუსწრებელ ფაკულტეტზე 

ძირითად სახელმძღვანელოდ გვევლინება.  

1949 წლიდან მოსკოვის სასულიერო აკადემიაში ლათინურის სწავლება დაიწყო 

ნიკოლოზ ლებედევმა. ნ.მ. ლებედევი სტუდენტებთან კითხულობდა ორიგინალურ 

ტექსტებს შემდეგი პროგრამით: როგორც წესი კურსის განმავლობაში აკადემიაში 

იკითხებოდა განსაზღვრული მოცულობის ერთი თავი - სახარებიდან, ნაწყვეტები 

ლაქტანციუსის „საღვთო დარიგებების“ IХ თავიდან (1 კურსი) ნეტარი იერონიმეს 

თხზულებიდან „განდიდებულ კაცთა შესახებ“ და ნეტარი ავგუსტინეს „აღსარებიდან“ 

და „საღვთო ქალაქის შესახებ“ ტექსტიდან (II კურსი), წმინდა ლეონ დიდის 21-ე სიტყვა 

შობაზე და 39-ე სიტყვა ამაღლებაზე (III კურსი). ნ.მ. ლებედევი აიძულებდა სემინარიისა 

და აკადემიის სტუდენტებს, რომ შეესწავლათ ლათინური გამონათქვამები და 

ანდაზები, მისი სიტყვებით რომ ვთქვათ, „საკმაოდ ბევრი.“9 ცხადია, რომ ლათინურის 

თავისი პროგრამის მიხედვით ნ.მ. ლებედევი რევოლუციამდელ აკადემიაზე 

ცდილობდა ორიენტირებას. მაგრამ სემინარიაში ბაზის არარსებობის გამო იგი 

კარდინალური ნაბიჯის გადადგმას ვერ ახერხებდა. 

  ლებედევის მოშურნე დამოკიდებულება თავისი საგნისადმი მოსწავლეთაგან 

ყოველთვის დადებითად არ აღიქმებოდა. როგორც გამოცდილი პედაგოგი, იგი 

ხვდებოდა, რომ სტუდენტების წარუმატებლობის მიზეზი მათი სუსტი 

შესაძლებლობები კი არ იყო, არამედ მოცემული საგნის შესწავლის პრინციპულად არ 

მონდომება. „მე-4 კლასის მოსწავლეები მნიშვნელოვანწილად ნაკლებ ყურადღებას 

უთმობდნენ ენებს, მათ შორის - ლათინურსაც. აშკარად მათი მნიშვნელობა არ 

ესმოდათ.“10 აკადემიაში ლებედევს არაერთი წლის განმავლობაში უწევდა ბრძოლა 

ერთ-ერთი კურსის სტუდენტებთან, რომლებიც ლათინური ენის სწავლების ახალი 

კონცეპციის დანერგვას ცდილობდნენ, რაც ითვალისწინებდა ლათინური ისტორიისა 

და ლიტერატურის ლექციების კურსს - მოცემულ ტექსტზე გრამატიკული მასალის 

მოთხოვნის გარეშე.11 ლებედევის აზრით, ამგვარი სურვილი (განსაკუთრებით კურსის 

                                                 
6
  МДА-ს მდგომარეობის ანგარიში. 1947-1948 სსწ. С. 18. 

7
 МДА-ს მდგომარეობის ანგარიში. 1948-1949 სსწ.. С. 33. 

8
 МДА-ს მდგომარეობის ანგარიში. 1971-1972 სსწ. С. 183 

9
 МДА-ს მდგომარეობის ანგარიში. 1956-1957 სსწ. С. 117-118. 

10
 МДА-ს მდგომარეობის ანგარიში. 1957-1958 სსწ. С. 122. 

11
 იქვე С. 122. 
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ზარმაცი და ნაკლებ წარმატებული სტუდენტებისთვის) საქმის ინტერესიდან 

გამომდინარე, არ უნდა დაკმაყოფილებულიყო.12
  

ყველაზე დიდი ცვლილებები კლასიკური ენების სასწავლო გეგმასთან 

დაკავშირებით მოხდა 1961 წელს; როდესაც აკადემიასა და სემინარიაში ძველი და უცხო  

ენების სწავლების გაუმჯობესების შესახებ მიიღეს გადაწყვეტილება.13 შედეგად, თუკი 

1949 წელს ბერძნულს და ლათინურს I – II – III კურსებზე 2 საათი ეთმობოდა, 1961 

წლიდან მათი მოცულობა II – III კურსზე 4 საათამდე გაიზარდა.14 თუმცა, ამასთან 

ერთად, სამი ენის სავალდებულო შესწავლა II კურსიდან ერთი მათგანის არჩევით 

შეიზღუდა. სემინარიაში ბერძნული ენის სწავლება დაიწყო I კლასიდან III კლასის 

ჩათვლით (2 – 45 წუთიანი საათი კვირაში); ლათინური კი მხოლოდ  IV კურსზე. 1961 

წელს დაიწყო საკანდიდატო თემების დამუშავება უძველეს ენებზე. თუმცა ისინი სხვა 

დისციპლინებთან შედარებით უკანასკნელ ადგილს იკავებდნენ.15 

1967-68 სასწავლო წლებში ბერძნული ენის შესწავლა სემინარიაში ლათინურის 

მსგავსად შეიკვეცა 2 საათამდე კვირაში, მე-4-ე კლასში (გაორმაგებული საათები). 

მოცემული სიტუაცია ბოლო დრომდე გრძელდებოდა და იმდენად ჩვეულებრივ ამბად 

იქცა, რომ მისი შეცვლა უკვე სიახლის შემოტანად ითვლებოდა. ნუ დაგვავიწყდება, რომ 

ბერძნულის ამგვარი სწავლება - ფაქტიურად კვირაში ერთი გაკვეთილით ხრუშოვის 

დევნის სწორედ რომ პიკზე ხდებოდა, იმ დროს, როდესაც ნ. ხრუშოვმა პირობდა დადო, 

„ბოლო მღვდელს“ 1980 წელს ნახავთო.  

ჩვენი სასულიერო სკოლების ისტორიაში მოხდა პრეცენდენტი, რომელიც ძველი 

ენების შესწავლის ვალდებულებისაგან ათავისუფლებდა სემინარიის იმ 

აღსაზრდელებს, ვისთვისაც რუსულის სწავლება იყო საჭირო.16 საბოლოოდ ალბათ 

უნდა ითქვას, რომ ცოტა ხნის წინ უკვე ყველა სტუდენტი „გაათავისუფლეს“ ძველი 

ენების შესწავლისაგან, რადგანაც კვირაში ერთ შეხვედრას კლასთან, რომელშიც 30-40 

მოსწავლე ირიცხებოდა, იმედგაცრუება მოჰქონდა როგორც მოსწავლეებისთვის, ისე 

მასწავლებლებისთვის, რომლებიც ალბათ სხვა ვითარებაში უეჭველად საუკეთესო 

შედეგების მიღწევას შეძლებდნენ.  

სწორედ ფილოლოგიური ჩაღრმავება ჩვენს სასულიერო განათლებაში მოგვცემს 

საშუალებას, რომ სერიოზულად მოვეკიდოთ ყოვლად უაზრო შემოტევას; საშუალებას, 

რომ რაც შეიძება სწრაფად შევქმნათ საღვთისმსახურო ტექსტების ახალი რუსული 

თარგმანები, ასევე წინსვლას იქითკენ, რომ წმინდა მამათა თხზულებების შეთვისება 

„დავაჩქაროთ.“ წმინდა მამათა მემკვიდრეობის სისტემატური შესწავლისა და 

თარგმნისას უმთავრესი როლი უმაღლეს სკოლებს უნდა ენიჭებოდეს, რომელთა ახალი 

სასწავლო პროგრამები შესაბამისი სპეციალისტების მოსამზადებლად ყოველგვარ 

შესაძლებლობას იძლევა. 

ამჟამად შესაძლებელია, რომ ძველი ენების შესწავლა ახალ საფუძველს 

დაეყრდნოს. იმაზე, რასაც დღეს ჩვენ გადავწყვეტთ, დამოკიდებულია ის გზა, 

რომელზედაც რუსეთის სასულიერო სასწავლებლები ივლიან. ამ გზის არჩევისას 

წარსულს მაგალითი აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ. 

                                                 
12

 МДА-ს მდგომარეობის ანგარიში. 1958-1959 სსწ. С. 136. 
13

 ა. სელიანინი.  Указ. соч. С. 57. 
14

 ა. სელიანინი.  Указ.  соч. С. 90. 
15

 ვ.დ. სარიჩევი. აკადემიის სამეცნიერო შრომების შესახებ. // Сб. статей, посвященных 150-летию МДА. Т. 

1. 1964. С. 288 
16

 МДА-ს მდგომარეობის ანგარიში. 1973-1974 სსწ. С. 212 
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ეს გამოცდილება გვეუბნება, რომ სასულიერო სასწავლო დაწესებულებებში 

ძველი ენების შესწავლა სრულიად აუცილებელია, პირველ რიგში იმიტომ, რომ ისინი 

ძველი ქრისტიანული ეკლესიის ენებია. და ეს ფაქტი გაცილებით მნიშვნელოვანია, 

ვიდრე უბრალოდ, ამ ენების როლი ზოგადი კულტურის ამაღლებაში, ანდა განათლების 

ფილოლოგიურ ასპექტში ჩასაღრმავებლად.  

ღვთისმეტყველების განვითარება დღეს აზრსაა მოკლებული მამათა 

მემკვიდრეობასთან უშუალო მიმართების გარეშე. ეს კი თავის მხრივ, კლასიკური 

ენების კარგი ცოდნის გარეშეა შეუძლებელი. ამგვარად, ბერძნული ენა აქტუალური და 

აუცილებლია იმისთვის რომ ღრმად გავიგოთ ჩვენი სარწმუნოების დოგმატური 

ჭეშმარიტებები, მართლმადიდებლური ღვთისმსახურება და მსოფლიო კრებებზე 

ჩამოყალიბებული - ეკლესიის კანონიკური ნორმები, რომლებიც დღემდე გვეხმარებიან 

ერესებთან და სქიზმებთან ხილულ თუ უხილავ ბრძოლაში. ლათინურმა ენამ კი 

მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრა ევროპის სასკოლო თუ სამეცნიერო ტრადიცია და 

გარკვეული დროის განმავლობაში ჩვენი ღვთისმსახურების ერთადერთ ენადაც 

რჩებოდა.  

სასულიერო სკოლებში კლასიკური ენების სწავლების ტრადიციის აღდგენა 

გულისხმობს წმინდა მამათა ტრადიციის მჭიდრო კავშირს ანტიკური ფილოსოფიის 

მემკვიდრეობასთან. სწორედ ეკლესიის მამებმა, თავიანთი დამოკიდებულებით 

განათლებისადმი, მისაბაძი მაგალითები მოგვცეს: ანტიკურობის ფილოსოფიური და 

მხატვრული მემკვიდრეობა მათგან განიხილებოდა როგორც ნიადაგი ისტორიაში ახალი 

აღთქმის დასანერგად. თანამედროვე მეცნიერები ასევე მიუთითებენ, რომ 

ადრექრისტიანი ღვთისმეტყველების თარგმნა და გააზრება, მათი წინამორბედი 

კლასიკოსი ავტორების ამ ტექსტების გარეშე, სრულიად შეუძლებელია. ამიტომაცაა, 

რომ სასულიერო სასწავლებლებში ორიგინალური ტექსტების კითხვა სიტყვიერების 

კლასიკური ნიმუშების გაცნობით უნდა იწყებოდეს და მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდეს 

წმინდა წერილისა და წმინდა მამათა თხზულებების ტექსტებზე გადასვლა. 

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 შაბლონების შეთვისებაზე და 

სიტუაციაზე ავტომატური რეაქციის გამომუშავებაზეა დამყარებული, ძველი ენების 

შესწავლა ორიენტირებულია საღვთისმეტყველო სახეებისა და მამათა გამონათქვამების 

შესწავლაზე. ეს ჩვევა - პატივისცემით კითხვა, პასუხისმგებლობით 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. 

კლასიკური ენები აცოცხლებს წმინდა გარდამოცემას - მისი ძირებიდან მოყოლებული 

და ამ საშუალებით ხელს უწყობს მთლიანი (ერთიანი) ადამიანის და არა უბრალოდ 

ინტელექტუალური ელიტის აღზრდას. 

საეკლესიო სლავური ენა - ბერძნულიდან თარგმნილით გამდიდრებული და ХIХ 

საუკუნის რუსულ სალიტერატურო ენაზე კეთილად მოქმედი - მართლმადიდებლური 

აღმსარებლობის სლავური წარმოშობის ხალხებს დღესაც ხელს უწყობს სულიერი 

ერთობის შენარჩუნებაში. საეკლესიო სლავური ენის ტერმინოლოგიითაა 

განმსჭვალული რუს წმინდა მამათა მემკვიდრეობა და თანამედროვე მკითხველი 
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საზოგადოება სწორედ ამ ამაღლებული ენის წყალობით ეზიარება მორწმუნე 

ქრისტიანთა აზრთა და გრძნობათა წყობას. 

საეკლესიო სლავური ენა შეიძლება განიხილებოდეს, როგორც დაბრუნება 

რუსული მენტალობის რელიგიურ-ზნეობრივ სათავეებთან. ის სლავების სულიერი 

განათლებისათვის შეიქმნა; ანუ - მათი სულების ჭეშმარიტების სხივით 

გასაბრწყინებლად. საეკლესიო სლავურ ენაზე ღვთისმსახურებისას 

მართლმადიდებლებს ესმით ლოცვის ხმა - მამებისა და პაპებისა, წმინდა რუსეთისა, 

ზეციური და მოზეიმე ეკლესიისა. საეკლესიო სლავური ენა - ასე შორს მდგომი 

ყოველივე ჩვეულებრივისაგან, ყოფითისაგან - თავისი ამაღლებული ხასიათის გამო, 

მეტ-ნაკლებად სრულყოფილი საშუალებაა მართლმადიდებელი რუსი ადამიანის 

რელიგიური განწყობილების გამოსავლენად. ამ საუნჯის დაუფლება არა მხოლოდ 

პრაქტიკული (კლერიკალური კითხვისა და გალობის), არამედ, თეორიული შესწავლის 

(ისტორიულ-ფილოლოგიური ანალიზის) საშუალებით - პირველხარისხოვანი ამოცანაა. 

ძველი ენების სწავლების გამოცდილების თვალსაზრისით, რუსეთის სასწავლო 

დაწესებულებებში მნიშვნელოვანია შემდეგი: ჩვენს წინაშე ორი მოდელია: 1) კლასიკურ 

ენათა სწავლების ძლიერი, რევოლუციამდელი სისტემა, რომელსაც უზრუნველყოფს 

ღვთისმეტყველების განვითარების მაღალი დონე. სწორედ ამაზე ვართ დღეს ჩვენ 

ორიენტირებულები. 2) ომისშემდგომი სწავლების მეთოდი რუსეთის სასულიერო 

აკადემიასა და სემინარიაში, რომლის დროსაც არასასურველი ისტორიული 

ვითარებების გამო (და ბოლო წლებში შორეულ წარსულთან კავშირის გაწყვეტის 

ინერციიდან გამომდინარე) ძველი ენების სწავლების დონე საკმარისად მაღალი არ იყო.      

თუმცაღა, როგორც იღუმენი დიონისიოსი (შლენოვი, რუსეთის სასულიერო 

აკადემიასა და სემინარიასთან არსებული ბერძნული კაბინეტის ხელმძღვანელი) 

უსვამდა ხაზს, დღესდღეობით მიუღებელია როგორც ძველ რევოლუციამდელ 

პროგრამებზე უცვლელი დაბრუნება, ასევე დღეს არსებული ვითარების სრულად 

შენარჩუნება. დღეს რუსეთის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში მიღებული 

პროგრამის ვარიანტი ითვალისწინებს ერთის მხრივ, ჩვენი სასულიერო სკოლების 

ისტორიულ გამოცდილებას და სამამულო საღვთისმეტყველო მეცნიერების საუკეთესო 

წარმომადგენელთა რეკომენდაციებს; მეორეს მხრივ, რეალურად ჩამოყალიბებულ 

ვითარებას, რომელიც მრავალ პრობლემას უკავშირდება.   

 ძველი ენების სწავლების საერთო პრინციპი სასულიერო სკოლებში შეიძლება, 

შემდეგნაირად ჩამოყალიბდეს: 

სემინარიის დაწყებით კლასებში მიზანშეწონილია, მთლიანობაში 

შეისწავლებოდეს გრამატიკის სრული კურსი იმ მოსაზრებით, რომ მაღალ კლასებში და 

განსაკუთრებით აკადემიაში, ამაზე დრო აღარ დაიკარგოს. ლათინურის გრამატიკის 

შესასწავლად საჭიროა, სულ ცოტა 2 წელი, ბერძნულის კი - 3. სემინარიის პროგრამის 

მეორე ნაწილი უნდა დაეთმოს ორიგინალური ტექსტების კითხვას (სულ ცოტა)1 წელი.  

მუშაობის მყარი, პრაქტიკული ჩვევები ორიგინალურ კლასიკურ, ბიბლიურ და 

წმინდა მამათა ტექსტებთან რევოლუციამდელ სემინარიაში 4-6 წლის განმავლობაში 

ყალიბდებოდა. ამ ეტაპზე ეს ვადა შეიძლება შემცირდეს და არა - გაუქმდეს. 

დღევანდელ სამყაროში შეცვლილი ვითარების გამო, სემინარიის პროგრამების 

გართულებიდან გამომდინარე, მოსწავლეთა ძალები ამაო ფლანგვისაგან უნდა 

დავზოგოთ. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რევოლუციამდელი პროგრამებისაგან 

განსხვავებით, უფრო ნაკლები რაოდენობის კლასიკურ ტექსტები, ანუ, მხოლოდ ის 

ტექსტები ვიკითხოთ, რომელთა გარეშე შეუძლებელია ადეკვატურად გავიგოთ წმინდა 
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მამები. ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ ორიგინალური ტექსტების კითხვაზე ნაადრევი 

გადასვლა დაუშვებელია. ელემენტარული გრამატიკის შეთვისების გარეშე ნებისმიერ 

ორიგინალურ ტექსტს დაამახინჯებს არაადეკვატური თარგმანი.    

ძველი ენების პროგრამა, ორიგინალური ტექსტების კითხვის ჩათვლით, ყველა 

სემინარიელისთვის სავალდებულო უნდა იყოს, რათა სემინარიის ყოველ 

კურსდამთავრებულს შეეძლოს, ლექსიკონის დახმარებით წაიკითხოს ნებისმიერი 

ადგილი წმინდა წერილიდან და წმინდა მამათა ლიტერატურით, როგორც წყაროთი 

სარგებლობა - სამქადაგებლო, მისიონერული და პედაგოგიური მოღვაწეობისას. 

ერთადერთი საშუალება სემინარიელების მინიმიზაციისა - კერძოდ სამოძღვრო 

მიმართულების არჩევისას - ძველი ენების შესწავლასთან დაკავშირებით, ეს არის ორი 

ფაკულტეტის (საღვთისმეტყველოსა და სამოძღვროს) არსებობა. თუმცა არც ამ მეორე 

ფაკულტეტზე უნდა მოვეკიდოთ დაუდევრად სამეცნიერო მიმართულებას. საქმის არსი 

იმაში მდგომარეობს, რომ ძველი ენების შესწავლისას - თანამედროვესაგან 

განსხვავებით - გამოიყენება და ვითარდება უნიკალური შესაძლებლობები. არა 

მხოლოდ მეხსიერება; არამედ, პირველ რიგში - აზროვნებისა და გაანალიზების უნარი, 

რომელთაგან „გათავისუფლება“ სწორედ რომ არ სჭირდებათ მომავალ მოძღვრებს. 

სემინარიებში, ძველი ენების სწავლების ახლადშემუშავებული კონცეპციის 

გარეშე, აკადემიური პროგრამების აგების მცდელობა უეჭველად არაპროდუქტიული 

აღმოჩნდება. ამჟამად მოცემული გეგმა შეიძლება რეალიზდეს მხოლოდ  სემინარიებში 

სპეციალური კაბინეტების არსებობის შემთხვევაში. შესაბამის კათედრებზე უნდა 

ჩამოყალიბდეს მიმართულებები, რითაც დამოუკიდებელი სამეცნიერო საქმიანობა 

გახდება შესაძლებელი. დღეს ეკონომიური და ორგანიზაციული სირთულეების 

მიუხედავად, ძველი ენების შესასწავლად საკმაოდ კეთილსასურველი პერიოდი 

გვიდგას.  

ჯერ ერთი, ძველი ენების სწავლების თანამედროვე მეთოდიკა მრავალგზის 

მარტივია, ვიდრე - წარსულში. გრამატიკა არ ნაწევრდება ცალ-ცალკე - მორფოლოგიისა 

და სინტაქსის შესწავლისას და იკვეთება ტენდენცია, რომლის მიხედვითაც მოხდება არა 

მოსწავლის მეხსიერების ექსპლუატაცია, არამედ, მისი ლოგიკური ანალიზის უნარისა. 

მეორე, კომპიუტერული ტექნოლოგიების განვითარების შედეგად, მეტად გაფართოვდა 

საინფორმაციო რესურსები, რაზედაც ადრე ვერც კი იოცნებებდნენ. მესამე, 

თანამედროვე საგამომცემლო შესაძლებელობები ნებას გვაძლევენ, რომ მინიმალური 

დანახარჯებით უზრუნველვყოთ სასულიერო სკოლები ნებისმიერი 

სახელმძღვანელოებით. წარსულის მაგალითი საშუალებას გვაძლევს, შევქმნათ 

იდეალური პროგრამა - ძველი ენების შესასწავლად, რისთვისაც მხოლოდ მინიმალური 

დრო - საათების ცხრილში და კვალიფიციური მასწავლებლებია საჭირო.  

დაბოლოს, როგორც გამოცდილება გვაჩვენებს ე.წ. „ძველი ენებისადმი 

მიდრეკილების არქონა“ მართლა ამ ენების შესწავლის შეუძლებლობის შედეგი კი არ 

არის, არამედ იმის, რომ არ გვესმის, თუ რამდენად გარდაუვლად მნიშვნელოვანია მათი 

შესწავლა იმ ადამიანებისთვის, ვინც უმაღლეს სასულიერო განათლებას იღებენ. ამიტომ 

მოსწავლეთა ცნობიერებაში ყველანაირი საშუალებით უნდა დავნერგოთ, რომ ძველი 

ენები დღეს ისევე აქტუალურია, როგორც წარსულში: ჩვენი საღვთისმეტყველო 

მეცნიერების განვითარებისთვისაც; მოსწავლეთა სულიერ-ზნეობრივი და 

ინტელექტუალური აღზრდისთვისაც; საგანთაშორის კავშირის დამყარებისთვისაც - 

სასწავლო პროცესში. ეს ბოლო ნათქვამი წმინდა პრაქტიკული ხასიათისაა, მაგრამ 

სწავლების ოპტიმიზაციისთვის მეტად მნიშვნელოვანია. ძველი კლასიკური ენები 
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გვევლინება ერთგვარ შესავლად ეკლესიის ისტორიაშიც, ქრისტიანული ლიტერატურის 

ისტორიაშიც, საეკლესიო გალობასა და წეს-განგებაშიც და თვით მისიოლოგიაშიც 

(ნაციონალურ უმცირესობათა ენების შესწავლა გაცილებით ადვილდება, როდესაც 

გონება ძველი ენების შესწავლითაა გავარჯიშებული). ძველი ენები - ჩვენი სასულიერო 

სასწავლო დაწესებულებების პროგრამებში - ესაა წარსულის აქტიური მყოფობა 

აწმყოში. 
 


