
 

ნათელა მასწავლებელი 

ლადო გოგოლაძე 

 

სურამი ძალიან პატარაა. აქ ყველა-ყველას იცნობს. ნათელა მასწავლებელსაც ყველა 

იცნობს, თვითონაც ცდილობს, რომ ყველას იცნობდეს. ნათელა მასწავლებელი 20 წელზე მეტია 

სურამის მესამე საჯარო სკოლაში ისტორიას ასწავლის. ძალიან უყვარს თავის საგანი, ამას მისი 

ყველა მოსწავლე გრძნობს. ისტორიის პედაგოგი ყველა სკოლას ჰყავს, მაგრამ ”ნათელა 

მასწავლებელი” ერთგვარი ბრენდია, რადგან მის ნათქვამს წყალი არ გაუვა, მისი ნათქვამი 

უტყუარი ჭეშმარიტებაა. ჩვენ, მისმა მოსწავლეებმა ყოველთვის ვიცოდით, რომ მუდამ 

გადამოწმებულ ინფორმაციას გვაწვდიდა და გვეუბნებოდა იმას, რაც სიმართლე იყო. ნათელა 

მასწავლებლის გაკვეთილზე გავიგეთ, რომ ქალი იგივე უფლებით სარგებლობს, როგორც კაცი, 

ისიც გავიგეთ რომ ჰომოფობია  ყველაზე საშინელი სენია და ჰომოფობი ადამიანი ვერასოდეს 

შექმნის ისეთ ძლიერ სახელმწიფოს, როგორიც ჩვენ გვინდა რომ გქვონდეს. 

აფხაზეთის ომის დროს, ერთ-ერთი პირველი ავიდა იმ მატარებელში, რომელსაც ქალთა 

ორგანიზაცია ”თეთრი მანდილი” აფხაზეთში მიჰყავდა. ყოველთვის თვლიდა, რომ ის იქ უნდა 

იდგეს, სადაც თავის ქვეყანას ყველაზე მეტად უჭირს. ასე იყო 2008 წელსაც, ცდილობდა რამე 

მაინც გაეკეთებინა სურამში ჩამოსული დევნილებისათვის. გააკეთა კიდეც, 12 დევნილი 

საკუთარ სახლში ისე აცხოვრა, მათ ერთი წამით არ უგრძვნიათ, რომ უცხო ოჯახში იყვნენ. 

როდესაც ვინმე ამას ახსენებს და აქებს, ბრაზდება, რადგან ასეთი საქციელი ვადებულებად 

მიაჩნია, რომელიც ყველამ უნდა გააკეთოს. 

მახსოვს 2003 წელს, არჩევნების დროს ნათელა მასწავლებელმა დაგვრაზმა, ადგილობრივ 

სტამბას პროკლამაციები დააბეჭდინა და სურამის მასშტაბით დაგვარიგებინა. ქაღალდზე 

მხოლოდ ერთი მოწოდება იყო - აუცილებლად წადით არჩევნებზე და გააკეთეთ თქვენი 

არჩევანი. ბევრი ადამიანი სწორედ მისი ხათრით მივიდა საკუთარი ხმის დასაფიქსირებლად. 

მახსოვს, სკოლაში თეატრალური წრე დაარსა - ”ბუდრუგანა”, 3-4 თვეში ერთხელ ახალ-

ახალ სპექტაკლებს ვდგამდით და შემოსული თანხით შშმ პირებს ვეხმარებოდით ხოლმე. 

ერთხელ ერთ-ერთ ბავშვს, რომელსაც გადაადგილება უჭირდა სახლში ვესტუმრეთ და ადგილზე 

გავუმართეთ სპექტაკლი... ასეთი ემოციური მაყურებელი მსოფლიოს არცერთ თეატრს არ 

ეყოლებოდა, არც სხვა ტაში არ იქნებოდა ასეთი გულწრფელი. 

ბედნიერი ვარ, რომ წილად მხვდა 6 წელი იმ კლასში ჯდომა, სადაც ნათელა 

მასწავლებელი შემოდიოდა და თან დავით აღმაშენებელი, ჯვაროსნები, ალექსანდრე 

მაკედონელი და სხვა უამრავი გმირი მოჰყვებოდა ხოლმე. 

მე დღეს 29 წლის ვარ და ვიცი, რომ შეზღუდული შესაძლებლობა არ არსებობს, ვიცი რომ 

ყველა ეთნიკურ ჯგუფს ერთნაირი უფლება აქვს, ისიც ვიცი, რომ რელიგიური შეხედულების 



გამო ადამიანების დაყოფა კატეგორიულად მიუღებელია, ისიც ვიცი, რომ ჩემი ერთი ხმა 

ყველაზე მნიშვნელოვანია და ეს ყველა ცოდნა სწორედ ნათელა მასწავლების დამსახურებაა.  

ნამდვილად არ ვიცი კიდევ რამდენ ბავშვს ექნება მისი მოსწავლეობის ბედნიერება, 

მაგრამ მათ, ვისაც გვქონდა, მუდამ მადლიერების გრძნობა გვექნება, იმისათვის რომ ათეული 

წლების წინ იმას გვასწავლიდა, რაც დღესაც დეფიციტურია საქართველოში. 

ყველაფრისათვის მადლობა ნათელა მასწ :) 

 


