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2018 წლის 3 იანვარს გიორგი პაპავას დაბადებიდან 95 
წელი შეუსრულდა! მართალია, ბატონი გიორგი ცოცხალი 
აღარ არის, მაგრამ მისი მეცნიერული იდეები და „დათესილი 
სიკეთეები“ ცოცხლობს. რამდენი წელიც არ უნდა გავიდეს, 
ბატონი გიორგი ყოველთვის დაუვიწყარი იქნება ყველა 
იმ ადამიანისთვის, ვინც მას იცნობდა, ვისაც ცხოვრების 
გზაზე შეხვედრია, უპირველეს ყოვლისა, ოჯახის წევრებისა 
და მრავალრიცხოვანი მოწაფეებისათვის. მე ნამდვილად 
გამიმართლა ცხოვრებაში, რადგან მეცნიერ-ხელმძღვანე-
ლად მყავდა კაცი-ლეგენდა, მრავალი დადებითი თვისებებით 
შემკული ადამიანი, დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს 
ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი გიორგი 
პაპავა. გამიმართლა არა მხოლოდ მე, არამედ ყველას, ვინც 
თავს მის შეგირდად თვლის. 

როგორი იყო გიორგი პაპავა, როგორც მეცნიერთა 
აღმზრდელი?

შეიძლება ითქვას, რომ გიორგი პაპავა იყო მკაცრი 
აღმზრდელი. თავად შრომისმოყვარე და დაუღალავი, სასტი-
კად ვერ იტანდა უსაქმურებს და დროის ფუჭად მფლანგა ვებს, 
არა დისციპლინირებულებს და ზარმაცებს, აგრეთვე ისეთ 
ადამიანებს, რომლებიც უგულოდ ეკიდებიან თავის საქმეს, არ 
ეძი ებენ სიახლეებს, არ იმდიდრებენ ცოდნას. იგი ამბობდა, 
რომ ახალგაზრდები ორ კატეგორიად იყოფიან: „სწავლა-
მო წყურებულნი“ და „სწავლამისჯილები“ და ეს უკანას-
კნელნი, სამწუხაროდ, უფრო მრავლად არიანო. ცხადია, 
მეცნი  ერებაში წარმატების მისაღწევად მარტო სურვილი და 
ამბიცია არ კმარა, აუცილებელია გაგაჩნდეს მეცნიერ-მკვლე-
ვარის ნიჭიც. ბატონი გიორგი „კოჭებში“ ატყობდა, აქვს თუ 
არა ახალგაზრდას მეცნიერის მონაცემები. იგი ვერ იტანდა 
მეცნიერებაში შემთხვევით მოხვედრილ ახალგაზრდებს და 
ურჩევდა: „მეცნიერებაში ნუ ეტენებით, თუ მისკენ გული არ 
მიგიწევთ!“.

თუ გსურდა ბატონი გიორგის შეგირდი ყოფილიყავი, თავი 
უნდა დაგენებებინა სიზარმაცისთვის. ამაყად შემიძლია ვთქვა, 
რომ საქმისადმი სიყვარული, შრომისმოყვარეობა და მაღალი 
ნაყოფიერება ბატონ გიორგი პაპავას ნამოწაფართა „საფირმო 
ნიშანია“.

ბატონი გიორგი ძალიან მკაცრი და უშეღავათო იყო 
იმ ახალბედა მეცნიერთა მიმართ, ვინც ფუჭად ფლანგავს 
თავის ნიჭს, სამაგიეროდ დიდად აფასებდა და უყვარდა 
ჭკვიანი, მოაზროვნე და შრომისმოყვარე ახალგაზრდები. მას 
ყოველთვის ახსოვდა, რომ ერთ დროს თვითონაც იყო ახალ-
ბედა მეცნიერი და ამიტომ თავის მოწაფეებს ისე ექცეოდა, 
როგორც თანატოლს, არ გაურბოდა მათთან საუბარს, კამათს, 
ცდილობდა ყოფილიყო მათი მეგობარი. ახალბედა მეცნიერი 
ამ დროს გრძნობდა უფროსი კოლეგის მხრიდან დიდ ყურადღე-
ბას და, რაც ყველაზე მთავარია, თბილ დამოკიდებულებას. 
შედეგად, მათ შორის ყალიბდებოდა ურთიერთპატივისცემა 
და სიყვარული. ბატონი გიორგი ყველა მის აღზრდილს გან-
საკუთრებულად გვიყვარდა იმ მშობ ლიური ზრუნვისათვის, 
რომელსაც ის იჩენდა ჩვენს მიმართ.
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ნარიმან ტერაშვილი
ეკონომიკის დოქტორი, 
სსიპ - შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის მთავარი ექსპერტ-აუდიტორი

ბატონი გიორგი ცდილობდა, რომ ჩვენში განევითა რებინა 
ორიგინალური აზროვნება, პრობლემების არსში წვდომის, და-
კვირვებულობისა და განზოგადების უნარი, რადგან მიაჩნდა, 
რომ: „ვისაც განზოგადების უნარი არ გააჩნია, ის მეცნიერი 
არ არის!“.

თვითონ უაღრესად ერუდირებული, ენციკლოპედიური 
ცოდნის მქონე ბატონი გიორგი თავის შეგირდებს ასწავ-
ლიდა, რომ ვიწრო სპეციალიზაციასთან ერთად აუცილებელია 
მეცნიერების დარგის ფართო პროფილით შესწავლაც, რად-
გან, მისი აზრით: „მრავალმხრივი და კომპლექსური ცოდნა 
ბადებს ასოციაციებს, ასოციაციების ტალღა კი ქმნის 
მეცნიერებას!“

თავის შეგირდებს იგი ასევე ასწავლიდა, რომ მათი 
მეცნიერული კვლევა-ძიება მიმართული ყოფილიყო პრაქტი-
კული პრობლემების გადაწყვეტაზე, რადგან, მისი აზრით: 
„ფუნდამენტალური მეცნიერული კვლევა, რომელიც საბო -
ლოო ანგარიშით პრაქტიკაზე გადის, ყოველგვარ პრაქტი-
კაზე უფრო დიდი პრაქტიკაა!“

წილად მხვდა ბედნიერება, მრავალი წლის განმავლობაში 
მესწავლა და მემუშავა ბატონი გიორგის ხელმძღვანელობით. 
ეს დაუვიწყარი წლები იყო. იგი ძალიან მკაცრად მექცეოდა 
და მინერგავდა აზრს, რომ ახალგაზრდამ ფუჭად არ უნდა 
ფლანგოს თავისი ნიჭი და ის დრო, რომელიც გვეძლევა ნიჭის 
წარმოსაჩენად. თავის მხრივ, არ იშურებდა საკუთარ ცოდნას, 
ერუდიციას, დროს და ენერგიას, ერთი სიტყვით, „თავზე 
გადამყვა“ და, საბოლოო ჯამში, მანამ არ მომეშვა, სანამ არ 
გამიყვანა მეცნიერული წარმატების გზაზე. რა დამავიწყებს 
ბატონი გიორგის სიხარულითა და სიამაყით გაბრწყინებულ 
სახეს, როცა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში წარმა-
ტებით დავიცავი დისერტაცია. ანალოგიურ სიხარულს გამო-
ხატავდა იგი ნებისმიერი მოწაფის წარმატების დროს.

ბატონი გიორგის აღზრდილებს შორის ბევრი დიდებული 
და გამოჩენილი ადამიანია. მათ შორის არიან აკადემიკოსები 
და დოქტორები. 

რა იყო ბატონი გიორგის, როგორც მეცნიერთა 
აღმზრდელის, წარმატების საიდუმლო? 

ჩემი აზრით, ის, რომ იგი თვითონ იყო ნამდვილი მეცნიერი! 
ბატონი გიორგი იყო მოუსვენარი, „ვერცხლისწყალივით“ მო-
ძრავი, მუდმივად ახლის ძიებაში მყოფი, „მეცნიერული იდეების 
გენერატორი“ და ხშირად ამბობდა: „როცა მიღწეულით 
დაკმაყოფილდები და სიახლეს აღარ ეძებ, მაშინ კვდები 
როგორც მეცნიერი!“

მიუხედავად ცხოვრების ნარ-ეკლიანი გზისა, ბატონ 
გიორგის არ დაუკარგავს ოპტიმიზმი, შეუპოვრობა და მიზან-
დასახულობა, ახალგაზრდული შემართებით, სიცოცხ ლის 
ბოლო წუთებამდეც კი აგრძელებდა მეცნიერულ შრო მას და 
სამშობ ლოს წინაშე ვალმოხდილი მიებარა საქართვე ლოს 
მიწას. 

მეამაყება, რომ ვარ გიორგი პაპავას მეცნიერული სკო-
ლის წარმომადგენელი. ყველა მის აღზრდილთან ერთად ქედს 
ვიხრი მისი ხსოვნის წინაშე.
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