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შენიშვნებითურთ 

 

მიხაკო წერეთლის “გილგამეშიანი” წარმოადგენს “გილგამეშის ეპოსის” ერთ-ერთ 

უპირველეს თარგამანს მსოფლიოში. ქართული არის მეოთხე ენა _ გერმანულის, 

ინგლისურის და ფრანგულის შემდეგ, რომელზედაც „მიხეილ წერეთელმა თარგმნა 

„გილგამეშის ეპოსი”. ავტორი “გილგამეშიანის” თარგმანზე მუშაობდა ლონდონში, 

ბრიტანეთის მუზეუმში და, ძირითადად, ეყრდნობოდა აშურბანიპალის ბიბლიოთეკის 

(ასურულ) აქადურ ვერსიას. ამ უძველესი შუამდინარული ეპოსის წერეთლისეული 

თარგმანი პირველად 1924 წელს გამოიცა კონსტანტინოპოლში, თუმცა საბჭოთა პერიოდში 

მიუწვდომელი დარჩა საქართვოსთვის.  

ამჯერად წარმოგიდგენთ მიხაკო წერეთლის „გილგამეშიანს“ თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტების კომენტარებით, რომელთაც თავიანთი წვლილი 

შეიტანეს მ. წერეთლის „გილგამეშიანის“ კვლევის საქმეში.  

ნინო სამსონია  

(იხილეთ თარგმანის ბმული) 

http://press.tsu.ge/data/file_db/nashromebi/Mikhako_Tsereteli_Gilgameshiani.pdf  
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დაფა I 

 

„იგი იყო, რომელმან ყოველი იხილა ქვეყნის საზღვრამდე,  

განიცადა ყოველი, 

 ისწავა ყოველი, 

 ერთბამად განჭვრიტა ყოველი საიდუმლო,- 

 სარქველი სიბრძნისა, რომელი ყოველსა დაჰფარავს,“  

 

შესაძლებელია პარალელი გავავლოთშოთა რუსთაველის ,,ვეფხისტყაოსნის“ პროლოგთან:  

 

,,რომელმან შექმნა სამყარო, ძალითა მით ძლიერითა,  

ზეგარდმო არსნი სულითა ყვნა ზეცით მონაბერითა”  

 

 ვეფხისტყაოსნის პროლოგში ღმერთის ეპიტეთად გამოყენებულია სიტყვა ,,რომელმან” , 

ისევე როგორც გილგამეშის ეპოსის ზემოთ აღნიშნულ სტრიქონში.  

 

გარდა ამისა გილგამეშის ეპოსის ძველბაბილონური ვერსია იწყებოდა სიტყვებით: Šu-tu-ur eli- 

,,დიდია ხალხზე‟‟. ხალხზე უზენაესი კი შესაძლებელია, რომ მხოლოდ ღვთაება იყოს. - თათია 

ბუწურაძე  

 

აქ საუბარი შემოქმედ ღმერთზე უნდა იყოს: რომელმაც სამყარო შექმნა და ყველაფერი 

თანაბრად განჭვრიტა. ამ შემთხვევაში შესაძლოა პარალელი გავავლოთ ვეფხისტყაოსნის 

პროლოგის პირველ სამ სტრიქონთან, სადაც ნალოგიური აზრია გადმოცემული. -ლაშა ტაბიძე.  

„დამარხული იხილა,  

დაფარული ცხად-ჰყო მან,  

წარღვნის წინა ამბავი მოიტანა.“  ბიბლია, დაბადება, თავი მეშვიდე, 1-24 სტრ.  
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წარღვნის ამბავი:  

,,უთხრა უფალმა ნოეს: შედი კიდობანში მთელი სახლითურთ, რადგან მართალ კაცად გცანი 

ჩემს წინაშე ამ თაობაში, ყოველი წმინდა პირუტყვისაგან შვიდ-შვიდი წაიყვანე, მამალი და 

დედალი, უწმინდური პირუტყვისაგან ორ-ორი, მამლი და დედალი, ცის ფრინველთაგანაც 

შვიდ-შვიდი, მამალი და დედალი, რათა გადარჩეს თესლი მთელს ქვეყანაზე... ... შვიდი დღის 

შემდეგ მოვიდა წარვნა ქვეყნად, აწვიმდა ქვეყანას ორმოცი დღე და ორმოცი ღამე... ორმოც 

დღეს იყო წარღვნა ქვეყანაზე. ადდიდა წყალი და ასწია კიდობანი, მოექცა იგი მიწის ზემოთ...”  

 

გილგამეშიანის მე-11 დაფაში აღწერილი წარღვნა პირდაპირ ანალოგს პოულობს ბიბლიაში 

გადმოცემულ წარღვნასთან. ამასთან დაკავშირებით უნდა აღვნიშნოთ ერთი ფაქტი, კერძოდ, 

ქალაქ ურის (თან. პატარა ქალაქი თელ-მუქაირი) ტერიტორიაზე არქეოლოგიურ გათხრებს 

1922-34 წლებში აწარმოებდა XX საუკუნის ცნობილი ინგლისელი არქეოლოგი სერ ჩარლზ 

ლეონარდ ვული. 1929 წელს გაითხარა რა ბოლო კულტურული ფენა, მუშები წააწყდნენ 

ნესტიანი თიხის ფენას (ე.წ სტერილური ფენა), რომლის სისქეც 2,4-3,5 მეტრს აღწევდა. მათ 

ჩათვალეს, რომ სიღრმეში ჩასვლას აზრი აღარ ჰქონდა, ვინაიდან ადამიანის არსებობის კვალი 

აქ თითქოს აღარ შეიძლებოდა დაფიქსირებულიყო. სამუშაოების შეჩერებაც კი ჰქონდათ 

გადაწყვეტილი, მაგრამ უეცრად სტერილური ფენის ქვევითაც აღმოჩნდა ადამიანის კვალი, 

კერძოდ თიხის ჭურჭლის ნამტვრევები, რომელსაც დაზგაზე დამუშავების კვალი არ ეტყობოდა 

და ქვის იარაღები. არტეფაქტები ნეოლითის ხანით თარიღდებოდა. ყველაზე მნიშვნელოვანი 

კი ის იყო, რომ ზემოაღნიშნული არჩენები გადაფარული იყო ქვიშისა და სილანარევი თიხის 

ფენით-ეს კი უკვე წარღვნის კვალის მაჩვენებელი იყო, ხოლო არქეოლოგიური მასალა 

წარღვნამდელი პერიოდისა უნდა ყოფილიყო. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ სისქის 

სტერილური თიხნარის ფენა რომ მივიღოთ სულ ცოტა 7 მეტრი წყლის დონეა საჭირო. ვულიმ 

ჩატარებული სამუშაოების შედეგად გაარკვია, რომ წყალმა ამ ტერიტორიაზე სულ ცოტა 

500X150 კმ ფართობი დაფარა (75 000 კვ.მ) (გ.ლორთქიფანიძე, მ.მშვილდაძე ,,ბიბლიური 

არქეოლოგია“, გვ.48. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2012 წელი)-თათია 

ბუწურაძე. 

 

შუამდინარული მითოსი კაცობრიობის ისტორიას მიჯნავს ამ განსაკუთრებული მოვლენით, 

რასაც წარღვნა ჰქვია წარღვნამდელი და წარღვნის შემდგომი, რადგან განსხვავებული, 

არაბუნებრივი და განსაკუთრებული მოვლენა მიჯნავს გარკვეულ ეპოქას, როგორც ქრისტეს 



5 
 

შობა. შუამდინარული მითოლოგიის მიხედვით, არღვნამდე შეიქმნა ყველაფერი - ციდან 

დაეშვა მეფობა და სათავე დაედო ცივილიზაციას ახალად ჩამოყალიბებულ ქალაქებში. ეს იყო 

პირველქმნადობის ხანა, წარღვნა გახდა დროის გამიჯვნის წერტილი _ გარდამტეხი მოვლენა 

კაცობრიობის ისტორიაში. -რატი კვანტალიანი. 

 

„წარვიდა შორს, შრომითა და ზრუნვითა და დასწერა დაფაზედ ერთობ განსაცდელი.“ –  

ბიბლია, გამოსვლა, თავი 32-ე, 15-16 სტრ.: 

 ,,პირი იბრუნა მოსემ და ჩამოვიდა მთიდან, ხელში აღთქმის ორი ფიქალი ეჭირა, ორივე მხარეს 

ნაწერი ფიქალები. აქეთაც და იქითაც წარწერები იყო. ღვთის ნაკეთები იყო ეს ფიქალები, 

წარწერაც ღვთისა იყო, ფიქალებზე ამოკვეთილი.”  

უფალმა გადასცა მოსეს ათი მცნება, რომელიც ქვებზე იყო ამოკვეთილი, რათა სამუდამოდ 

დარჩენოდა კაცობრიობას და როგორც თავად ეუბნება მოსეს: 

 ,,აჰა, კანონები, რომელიც უნდა წარუდგინო მათ”.  

ასევე ქვაზე ამოკვეთა გილგამეშმა მის მიერ განცდილი და ნანახი, რაც უკვდავყოფას უნდა 

ნიშნავდეს. როგორც ვიცით, სწორედ ასე იქცეოდნენ ყველა ეპოქის შუამდინარეთის მეფენი 

სახელის უკვდავსაყოფად. - თათია ბუწურაძე. 

 დაახლოებით მსგავსი ფრაზა ვხვდება ლაგაშის მეფის ენთემენას კონუსზე 

 „მე აღვმართე სტელა, გავუკეთე წარწერა“.  

ეს მიგვანიშნებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო შუმერთათვის ინფორმაციის არა მხოლოდ 

ვერბალურად გადაცემა, არამედ წერილობითი ფიქსაცია. - ხატია დუნდუა.  

მოსემ სინას მთაზე უფლისგან 2 ქვის ფილაზე ამოკვეთილი 10 მცნება მიიღო.- ქეთევან 

მაღლაკელიძე.  

„მან აღაშენა კედელი გალავნიან ურუქისა  

წმინდა ეანნასი, წმინდა ტაძრისა,  

დასდვა საფუძველი , -მტკიცე ვით რვალი,  

აღაშენა ზღუდენი, რომელთ მებრძოლნი არა სტოვებენ.“  

 

შუმერული სიტყვა - ე-ანა - „ეანნას ბინას“ ან „სახლს ცისა“ (ან - „ცა“ და ცის ღმერთის სახელი) 

აღნიშნავს; ურუქის ტაძარი, სადაც ერთმანეთთან იყო შერწყმული ცის ღმერთის ანისა და ცის 

დედოფლის, ინანას (იშთარის) კულტი. I დაფა, 1 სვეტი,10 „ეანას ბრწყინვალი ბეღლების“ - 

სატაძრო კომპლექსის აუცილებელი ნაწილი იყო შუმერულ კულტურაში. მასში ინახებოდა 
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ტაძრის ყანებიდან აღებული მოსავალი (მსგავსი დანიშნულება ჰქონდა საქართველოს 

ტერიტორიაზე არსებულ ხატის ბეღელს); აქვე სრულდებოდა საკრალური ქორწინების 

რიტუალი. ქართულ მითოლოგიურ გადმოცემებში დასტურდება წეს-ჩვეულება 

ახალდაქორწინებულთა პირველი ღამის გათევისა ბეღელში. - რატი კვანტალიანი. 

,,ადი , გალავნიან ურუკის კედელზედ,  

შემოუარე, ნახე საძირკველი, იხილე აგურები,  

განა მისი აგური გამომწვარი არ არის?” –  

ბიბლია, ძველი აღთქმა, გამოსვლა, თავი მეხუთე, მე-16 სტრ: 

 ,,ბზე აღარ ეძლევათ შენს მორჩილთ და მაინც გვეუბნებიან,  

აგურები აკეთეთო.  

აჰა, სცემენ შენს მორჩილთ. შენს ხალხს აწევს ცოდვა.”  

 

აქ ყურადღება უნდა გავამახვილოთ აგურის შემადგენლობაზე. ზოგადად შუამდინარეთში, ხის 

მასალის სიმცირის გამო, ყველა ნაგებობა ალიზ-აგურისაგან იყო აგებული. ასევე აგურთან 

დაკავშირებით ძველი ბერძენ მწერალი ვიტრივიუსი აღნიშნავს, რომ ალიზ-აგურს 3 წელი 

მზეზე აშრობდნენ და შემდეგ იყენებდნენ სამშენებლო სამუშაოებში უფრო გამძლე რომ 

ყოფილიყო.- თათია ბუწურაძე. 

 ურუქში რომ აგური საშენ მასალად გამოიყენებოდა ამასვე გვეუბნება ქ. ურუქის მეფის, 

ენმერქარის პოემა:  

„ენმერქარი და არათას ბატონის“ მე-15 სტრიქონი.  

„ და ქულაბა აგურით ნაშენი, ვერცხლივით ციმციმებდა საბადოში“. 

 ხოლო შუმერული პოემა:  

„ენმერქარი და ენსუხგირანა“ ამ სიტყვებით იწყება:  

„აგურთა წყობავ, წმინდა წყლიდან ამობრწყინებულო.“ 

 როგორც ჩანს, აგურის გამოყენება სამშენებლო მასალად პრესტიჟულად ითვლებოდა 

მესოპოტამიაში.(შუმერ მეფეთა ეპოსები, თბილისი, 2009).- ხატია დუნდუა.  

 

გამომწვარი აგური სხვა არაფერია თუ არა - ალიზ-აგური, რომელიც მზეზე გამომწვარ თიხის 

აგურს ნიშნავს. მაგალითად მოვიყვანოთ დარიოს პირველის წარწერა სუზის ტაძრის 

მშენებლობაზე, რომელსაც ალიზის დასამზადებლად სპეციალურად ბაბილონელები 

ჩამოუყვანია. ...“ღრმად ამოვთხარე  
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მიწა სძირკვლის კლდემდე ჩავღრმავდიტ,  

ქვაზე დავადგით...  

იგი ოსტატნი მიწის გამჭრელნი  

მერე საძირკვლის რიყის ჩამყრელნი  

შემდეგ ალიზის გამომყვანელნი ყველანი იყვნენ ბაბილონელნი  

საქმის მცოდნინე ბაბილონიდან ნაძვის ბოძები  

ლაბანას მთიდან ასურელებმა ბაბილონს ზიდეს.  

ბაბილონიდან კარკთა,  

ბერძენთა მოზიდეს თრუშას,- ...  

უცხო ხე იაკა განდარას ქვეყნით და ქარმანიდან გადმოვიტანეთ,...  

ქვის მთლელნი და ქვის გამრანდველნი, იყვნენ ბერძენნი და სპარდელები.  

ოქომჭედელნი,  

ოქროს მეკეთელნი ეგვიპტელები და მიდიელნი.“...  

„ხოლო აგურთა ჩაამომსხმელნი და გამომწველნი - ბაბილონელნი“ ...  

(დარიოს დიდი სუზის სასახლის აგებაზე. დარიოსი, სუზა). აღსანიშნავია რომ დარიოსს 

სასახლისთვის არა მხოლოდ ძვირფასი მასალა მოაქვს სხვადასხვა ქვეყნიდან, არამედ 

ოსტატებიც მოჰყავს. ისევე, როგორც ურუქის მეფე ენმერქარი იქცევა ქალღმერთ ინანას 

რჩევით, არათას ბატონზე გამარჯვების შემდეგ:  

407. არათას სიძლიერეს ენგურიდან მოუღებს ბოლოს  

408. თუ წაიღებს ქალაქიდან ძვირფას ლითონს, რომლის მჭედელს თან წაივანს  

409. თუ წაიღებს ქალაქიდან ძვირფას თვლებს და ოქრომჭედელს თან წაივანს.  

410. დადებს ქვას და თავიდან გამოკვეთავს ქალაქს. (შუმერ მეფეთა ეპოსები, თბ. 2009).-  

სოფიო პაატაშილი  

 

„თუ შვიდ ბრძენს ჩაუყრია ფუძენი მისნი“ რიცხვი შვიდი- ამ რიცხვს საკრალური დატვირთვა 

ჰქონდა. შვიდი ზოგადად დასრულებულ საქმეს ნიშნავს. 7 ცა, რომელიც ყურანში ხშირად არის 

მოხსენიებული: ვერცხლის ცა, ოქროს ცა, მარგალიტის ცა, თეთრი ოქროს ცა, ლალისა და 

მრანიტის ცა და ღვთიური სინათლის ცა. 7 სათნოება: სიმდაბლე, მოწყალება, უმანკოება, 

სიმშვიდე, მარხულობა, სიყვარული, სასოება. 7 მომაკვდინებელი ცოდვა: მრისხანება, ანგარება, 

სასოწარკვეთილება, ამპარტავნება, სიძვა, ნაყროვანება, შური. დანტე ალიგიერის ,,ღვთაებრივი 

კომედია”, სამოთხე, ქება ოცდამეექვსე, სტროფი 136-138: ,,ყველაზე მაღალ მთის მწვერვალზე 
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დავყავ უმწიკვლომ შემდგომ ამისა ცოდვით სავსემ გარიჟრაჟიდან, კიდევ შვიდ საათს 

დამაყოვნეს მე სამოთხეში.” ბიბლიური ლეგენდით, ადამი შეცოდების შემდეგ კიდევ შვიდ 

საათს დარჩენილა სამოთხეში. (დანტე ალიგიერი ,,ღვთაებრივი კომედია". კონსტანტინე 

გამსახურდიას თარგმანი, გვ.454. გამომცემლობა პალიტრა L) სამყაროს შექმნას 7 დღე 

დასჭირდა. ცისარტყელას 7 ფერი. ხუვავას შვიდი პერანგი, რომლითაც იგი არის შემოსილი, 

ანუ იგი დაუმარცხებებლია. ებრაულ შანდალს ანუ მენორას შვიდი განშტოება ჰქონდა.- თათია 

ბუწურაძე. 

 

 რიცხვ 7-ს საკრალური დატვირთვა აქვს მრავალ ხალხთა კულტურაში. მაგალითად, 

ქრისტიანულ რელიგიაში ვხვდებით 7 სათნოებასა და 7 მომაკვდინებელ ცოდვას; რიცხვი 7 

ხშირად სისრულის სიმბოლოდ გამოიყენება. მაგალითად, ღმერთმა ისრაელებს დაავალა, რომ 

7 დღის განმავლობაში ევლოთ იერიხონის გალავნის ირგვლივ, ხოლო მეშვიდე დღეს შვიდჯერ 

შემოევლოთ მისი გალავნისთვის (იესო ნავეს ძე 6:15). ბიბლიაში ბევრი შემთხვევაა, სადაც 

რიცხვი 7 სისრულის სიმბოლოდ გამოიყენება (ლევიანები 4:6; 25:8; 26:18; ფსალმუნი 119:164; 

გამოცხადება 1:20; 13:1; 17:10). როცა იესომ პეტრეს უთხრა, რომ თავისი ძმისთვის „შვიდჯერ კი 

არა, სამოცდაჩვიდმეტჯერ“ ეპატიებინა, ამ ციფრის ორჯერ გამეორებით იმას გაუსვა ხაზი, რომ 

ყოველ ჯერზე ანუ უსასრულოდ უნდა ეპატიებინა (მათე 18:21, 22); ეგვიპტურ და ბაბილონურ 

ფილოსოფიასა და ასტრონომიაში იგი გაიაზრებოდა, როგორც ჯამი „სიცოცხლის რიცხვისა“- 

(სამისა და ოთხის). 

 სამი ადამიანი: მამა, დედა და შვილი - წარმოადგენენ სიცოცხლის საწყისს. ოთხი კი 

შეესაბამებოდა დედამიწის ოთხ მხარეს და ქარის მიმართულებებს; ეზოტერულად 

ენერგეტიკულ შკალაში 1-ის შემდეგ მეორე ადგილი 7–სუჭირავს, იგი ბევრს ჰარმონიულ 

ღვთიურ რიცხვად მიაჩნდა. ესრიცხვი ნეპტუნს განეკუთვნებოდა. უძველესი დროიდან 

ინდოეთში ადამიანები ერთმანეთს ბედნიერების ნიშნად 7 სხვადასხვა ზომის სპილოს 

ჩუქნიდნენ. ჩრდილოეთ ამერიკაში მცხოვრები ინდიელებიხისგან 7 ზუსტადერთნაირ, მაგრამს 

ხვადასხვა ზომის პატარა კერპებს თლიდნენ და მათ მძინარე ჩვილის საწოლისთავთან 

ათავსებდნენ. მათი რწმენით, კერპები ბოროტ სულებს დევნიდნენ.- ქეთევან მაღლაკელიძე. 

 

შდრ. 7 აფქალი, რომელთაც მითოსის თანახმად ცივილიზაცია დააფუძნეს კაცობრიობის 

გარიჟრაჟზე (ზ.კიკნაძე, შუამდინარული მითოლოგია, 2006, გვ. 231-238). 7 ბრძენის ტრადიცია 
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გავრცელებული იყო ასევე ძველი ცივილიზაციის ხალხებშიც ინდოელთა 7 რიში, ძველ 

ბერძენთა 7 პირველი ფილოსოფოსი. - რატი კვანტალიანი. 

ძველი აღთქმა, დაბადება, თავი XXI; ,სადაც შვიდი მჭლე და უგვანო ძროხა შვიდი წელიწადია. 

მოვა შვიდი მოუსავლიანი წელიწადი მთელს ეგვიპტის ქვეყანაში.დააგროვონ ამ მომავალი 

ბედნიერი წლების მთელი საზრდო,დაახვავონ ხორბალი ფარაონის გამგებლობაში ქალაქი 

საზრდოდ და შეინახონ.დაბადება. თავი 41-26,27,35 ,,შვიდი საღი ძროხა შვიდი წელიწადია, 

შვიდის აღი თავთავიც შვიდი წელიწადია‟‟,,მათ შემდეგ ამოსული შვიდი მჭლე და უგვანო 

ძროხა შვიდი წელიწადია:შვიდი ფშუტე და ხორშაკისგან დახრუკული თავთავი შიმშილობის 

შვიდი წელიწადია‟‟,,დააგროვონ ამ მომავალი ბედნიერების წლების მთელი 

საზრდო,დაახვავონ ხორბალი ფარაონის გამგებლობაში ქალაქთა საზრდოდ და შეინახონ“- 

თეკლე დარჩიაშვილი  

 

(ამ სიტყვებით მთავრდებოდა „გილგამეშის ეპოსი“.იხ XI დაფა).  

ორი მესამედი ღმერთი იყო, ერთი მესამედი კაცი,  

სხეულით არავი იყო დარი მისი.  

„სრულყო ორმაგი ღვთაებრივობით…”  

აქ ხაზგასმულია უფლის ორბუნებოვნება - ღვთიური და ადამიანური. ასევე, ბიბლია, 

დაბადება, თავი პირველი, სტრ: 26-27 ,,თქვა ღმერთმა: გავაჩინოთ კაცი ჩვენს ხატად, ჩვენს 

მსგავსებად. პატრონოს ზღვაში თევზს, ცაში ფრინველს, პირუტყვს, მთელს დედამიწას და 

ყველა ქვემძრომს, რაც კი მიწაზე დახოხავს. შექმნა ღმერთმა კაცი, თავის ხატად შექმნა იგი, 

მამაკაცად და დედაკაცად შექმნა ისინი”.- თათია ბუწურაძე  

 

მსგავს სახეებს ხშირად ვხვდებით ძველ ბერძნულ მითოლოგიაში. მაგალითად ჰერაკლუსი ან 

პერსევსი. მათშიც არის ღვთაებრივი და ადამიანური წარმომავლობა ერთმანეთში შერწყმული. 

ქრისტიანობაშიც დაახლოებით მსგავს მოვლენასთან გვაქვს საქმე. ქრისტე არის 

ერთდროულად ღმერთიც და ადამიანიც.- ხატია დუნდუა ისევე როგორც ქრისტე თავის თავში 

აერთიანებდა ორ - ადამანურ და ღვთაებრივ ბუნებას - ასევეა გილგამეშის შემთხვევაში.- 

ქეთევან მაღლაკელიძე.  

 

„დოლის ხმაზე მხედრდება მისის საწყმსო.“ (ზ. კიკნაძე,, თბ. 1963, სტრ.10) ტექსტში ჩნდება 

დოლი, რასაკვირველია ეს საინტერესო ფაქტია-ნიშნავს რომ დოლი უკვე აქვთ. მაგრამ 



10 
 

დოლთან გამოყენებულია სიტყვა „მხედრდება“, ეს კი თავის მხრივ მებრძოლებთან 

ასოცირდება, რაც იმას ნიშნავს რომ ეს ნივთი ბრძოლის დაწყებისას გამოიყენებოდა. 

ანალოგიურ პასაჟს ვხვდებით „ვისრამიანში“, რამინის ლაშქრად გამგზავრების აღწერილობაში: 

„გაემართნეს დიდითა ლაშქრითა, ასაყრელთა ბუკთა სცემდეს, ქოს-ალამნი ჯეონისამებრ 

მიდიოდეს“ (89-ე თავი, რამინის გამეფება).- ლაშა ტაბიძე;  

„იგი მწყემსია გალავნიანი ურუკისა,  

იგი მწყემსია და მცველი ერისა  

ძლიერი და მორჭმული, მეცნიერი სიბრძნისა!“  

მწყემსი არა ერთხელ არის ნახსენები ბიბლიაში წინამძღოლის მნიშვნელობით.- ქეთევან 

მაღლაკელიძე  

 

შუმერული მითოსის თანახმად მეფე ღმერთ-დემიურგის უშუალო ნაცვალია დედამიწაზე. 

ენუმა ელიშის მიხედვით პირველი მეფე იყო ღმერთი - მარდუქი.  

მარდუქმნა კოსმოსში შექმნა მოწესრიგებული სამყარო, ხოლო მის შემდეგ ეს ფუნქცია გადადის 

მიწერ მეფეზე. ერთ-ერთი შუმერული ტექსტი კარგად გადმსცმს შუამდინარულ მეფის აღქმას: 

 „რა არის ხალხი მეფის გარეშე? -მხოლოდ ცხვრის ფარა უმწყემსოდ დარჩენილი რა არის ხალხი 

წინამძღოლის გარეშე? -მხოლოდ წყალი უმერწყულოდ დარჩენილი. რა არის მუშაკი 

გამძღოლის გარეშე? -ყანა უგუთნისდედოდ დარჩენილი. რა არის სახლი პატრონის გარეშე? -

ქალი უქმროდ დარჩენილი.“ 

 ამ ტექსტიდან კარგად ჩანს თუ რატომ იხსენებიან მწყემსებად შეუმერი მეფეები. ეს ტერმინი 

უბრალო არ არის მიზი აზრი სიღრმისეულად ჰქონდა შუმერს გაცნობიერებული. ძველი 

აღთქმიდან; კარგი მაგალითია მოსე, რომელიც უბრალო მწყემსი იყო. შემდეგ მან მიიღო 

დავალება, რომ გამოეყვანა თავისი ხალხი ეგვიპტიდან და როგორც მწყემსი გაუძღვა მათ 

აღთქმული მიწისკენ. ხამურაბი ერთერთ ტექსტში ამბობს რომ მას „მწყემსობა მარდუქმა 

უბოძა“. 

 რაც მეფობის ღვთიურ წარმოშობაზე კიდევ ერთხელ მიუთითებს. „მწყემსო კეთილო, შენს 

წმინდა სამწყსოს შემოვავედრებ ჩემსა სამეფოს“- [ბედი ქართლისა, ნ. ბარათაშვილი.]. - სოფიო 

პაატაშვილი  

 

„გილგამეშ ქალ-წულს საყვარელს არ აკარებს-  

ქალწულს გმირისას, რჩეულს დიდებულისგან “  
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აქ ლაპარაკია პირველი ღამის უფლებაზე, რითაც ფეოდალიზმის დროს სარგებლობდნენ 

მემამულეები. ეს ნიშნავდა იმას, რომ მემამულეს შეეძლო მისი ყმების ქალწული 

შვილებისთვის წაერთმია ქალიშვილობა. თუ როდის იღებს სათავეს ამ შეხედულების 

დამკვიდრება უცნობია. ჰეროდოტეს მიერ ნახსენებ ერთ-ერთი ტომს, რომელსაც ახლანდელი 

ლიბიის ტერიტორიაზე უნდა ეცხოვრა, მსგავსი წესი ჰქონდა. - ქეთევან მაღლაკელიძე  

 

„ხალხის ჩივილი შეისმინა ანუმ -ცის ღმერთმა, 

 უხმო არურუს რომ მეტოქე შეექმნა გილგამეშისთვის:  

რა ესმა ესე არურუს,  

შექმნა მან ტავის გულში სახე ანუსი,  

არურუმ დაიბანა ხელები  

მოზილა თიხა და დანერწყვა იგი.  

შეჰქმნა ენკიდუ, შექმნა გმირი,  

დიდებული ქმნილება, მებრძოლი ნიმურტასი”  

ბიბლია, დაბადება, თავი მეორე, სტრ. 7:  

,,გამოსახა უფალმა ღმერთმა ადამი (კაცი) მიწის მტვერისაგან და შთაბერა მის ნესტოებს 

სიცოცხლის სუნთქვა და იქცა ადამი ცოცხალ არსებად”.  

ადამიანის შესაქმე გილგამეშის ეპოსშიც და ბიბლიაშიც ძალიან გავს ერთმანეთს, ორივე 

მიწისაგან იშვა და ორივე ღმერთმა და ღვთაებამ შექმნა. ასევე ბაბილონური შესაქმის მითი: 

,,ოდეს მაღლა“, სადაც ასევე გადმოცემულია ადამიანის შექმნა.- თათია ბუწურაძე.  

 

ადამიანის შექმნის ანალოგიურ ისტორიას ვხვდებით ბიბლიაში - „სთქვა: „შევქმნათ ადამიანი 

ხატად და სახედ ჩვენდა!“; მერე აიღო მიწა, გააკეთა კაცის სხეული და ჩაჰბერა მას უკვდავი 

სული. ასე დაიბადა ქცეყანაზედ პირველი კაცი“ (დაბ. 1,1 – 26; 2,2,7,18,20 – 21 3,20). 

 „ყოველი თიხა დალოცვილი და დაწყევლილი, აპსუს წყლითაა გაჯერებული თუ 

დანერწყვილი, დაკლული ღმერთის სისხლით არურუმ აზილა თიხა, ბოლოს ისევ მიწად 

იქცევა რაც იყო თიხა“ „ერეშ ქიგალი“.- ქეთევან მაღლაკელიძე. 

 

 ა-რურუ შუმერულად ნიშნავს „თესლის მიმნიჭებელს“ („თესლის შემწირველს“). არურუ არც 

ერთ მითოსში არ ავლენს მშობლიურ გავლენას. იგი არ შობს, არამედ ქმნის. ძველი 



12 
 

ცივილიზაციის ხალხში და დღესაც ზოგიერთ საზოგადოებაში მეთუნეობას ძირითადად 

ქალები მისდევენ. ზოგიერთ შემთხვევაში ყველა ცოცხალი არსება, მათ შორის ადამიანიც 

მოიხსენიება შემდეგი ფრაზით - „არსნი, რომელთა თიხა არურუმ მოზილა“.  

ანალოგიურად მოქმედებს ღმერთი ძველი აღქმის მიხედვით როდესაც მიწისაგან ძერწავს 

ადამს („როგორც მეთუნე ჭურჭელს“). ადამაჰ - მიწა (ებრ.). ლუქსორის ტაძრის კედელზე 

გამოსახულია ეგვიპტელი ქალღმერთის ხნუმის გამოსახულება, სადაც ხნუმი მექოთნის 

დაზგაზე ძერწავს კაცებრივ არსებებს. თუმცა კაცის ამგვარი შესაქმე ეგვიპტურ ტექსტებში 

დადასტურებული არ არის. [ზ. კიკნაძე-შუამდინარული მითოლოგია, გვ139.]- სოფიო 

პაატაშვილი. 

 

 იგი არა საშოდან, ქალური წესის მიხედვით შობს ექიდუს, არამედ ძერწავს დანერწყვილი 

თიხისაგან და შთაბერავს სულს,ისევე როგორც ქმნის ძველი აღთქმის მიხედვით ღმერთო -

ადამს 

 ( „და გამოსახა ღმერთმა კაცი მიწის მტვრისაგან და შთაბერა მის პირს სიცოცხლის სული, და 

შეიქმნა კაცი ცოცხალ სულად“ , ძვ.აღთქმა, დაბადება I თავი ,1-26). 

 ისიც ცნობილია, რომ მეთუნეობას ძველი კულტურის ხალხებში ქალები მისდევდნენ 

უპირატესად. - რატი კვანტალიანი; ღმერთი, ამ შემთხვევაში არურუ ჯერ თავის გულში, 

შემდეგ კი თიხის მოზელით ქმნის ადამიანს. და ამ დროს რა ხდება ბიბლიაში? დაბადების 26 

სტრიქონში ღმერთი ჯერ ამბობს: „შევქმნათ ადამიანი ხატად და სახედ ჩვენთა!“  

(ეს კი თავის მხრივ უკვე ქმნის მიახლოებით წარმოდგენას თუ როგორი იქნება ის) შემდეგ კი 

იღებს მიწას (თიხა კი წმინდამარცვლოვანი დანალექი ქანი, ანუ მიწაა). 

 რაც შეეხება „ველური კაცი“-ს შობას. ენქიდუ დასაწყისში, შამხათის გამოჩენამდე (1 დაფა, 

მეოთხე სვეტი, 16 სტრიქონი) იგი „ველური კაცია“. საკმაოდ საინტერესოა ამ სიტყვის 

გამოყენება ბიბლიაში, უფლის მიერ გამოგზავნილი ანგელოზი აგარს, სარაის მოსამსახურეს 

(მონას) და აუწყებს მისი შვილის შესახებ: „ესე იყოს ველური კაცი“ „და უწოდი სახელი მისი 

ისმაილ“. (დაბადება, 16). როგორც ვხედავთ ისმაილიც ასევე ველურ კაცად მოიხსენიება 

ბიბლიაში.-  

ლაშა ტაბიძე. 

 

„მხეცებთან ერთად მიდის წყალზედა....  

ერთს მონადირეს, ნადირის დამჭერს  
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შეხვდა იგი წყალზედა  

მონადირემ დაინახა იგი, შეშინდა,„ 

 ძვ.ბაბილონური ვერსია, მე-2 დაფა, მე-3 სვეტი, 1-2 სტრიქონი: „ცხოველთა რძეს წოვდა“ 

ძვ.ბაბილონური ვერსია, მე-2 დაფა, მე-4 სვეტი, 20-21 სტრიქონი: „ცხოველთა რძეს წოვდა 

თურმე“ ქართული ხალხური ლექსი ერეკლე მეორეზე:  

„ბატონიშვილ ერეკლესა  

ირმის ძუძუ უწოვია 

 წყალი უსვამს ალგეთისა  

თრიალეთზე უძოვია 

 დაკარგულა საჩალეში  

მონადირეს უპოვია.” .-სოფიო პაატაშვილი. 

2 დაფა, 3 სვეტი, 1-2, „ცხოველთა რძეს წოვდა“ ამ ნაწილშიც გილგამეშისა და ექიდუს მზგავსება 

პირდაპირ იკვეთება, რადგან თვით გილგამეშის დედის ეპითეტიც სწორედ „ფური“ არის და 

შეიძლება დანახვა ამ კავშირისა და მსგავსების, ჩემი აზრით, ავტორი ამ ნაწილით მათ შორის 

არსებულ კავშირზე და მსგავსებაზე მიგვითითებს.- რატი კვანტალიანი; ბერძნული 

მითოლოგიის მიხედვით ცხოველის რძის, კერძოდ თხის, იყო ნაკვები ზევსი. - ქეთევან 

მაღლაკელიძე. 

........  

„შორი გზითგან მომავალ მგზავრს დაემსგავსა “ „შორიგზა“ ქვესკნელის გზაა, ამ გზით მავალი 

გარდაცვლილი ადამიანი შეიძლება გავიაზროთ.„კაციშორეული“ დუმუზის ერთ-ერთი 

ეპითეტია (ლუ-ბადუ),რადგან ტრადიციისამებრ დუმუზი პერიოდულად დაადგება ხოლმე ამ 

„შორეულ გზას“, რომელიც ქვესკნელისკენ მიდის.- რატი კვანტალიანი.  

 

„ანუს მებრძოლს ემსგავსება იგი ძალით!” ბიბლია, ახალი აღთქმა, თავი 24-ე, სტრ. 29.  

,, და მსწრაფლ, იმ დღეთა ჭირის შემდეგ, დაბნელდება მზე, და მთვარე აღარ გამოსცემს 

ნათელს და ვარსკვლავები ჩამოცვივდებიან ციდან და შეიძვრებიან ციურნი ძალნი.” 

 ამ შემთხვევაში ხაზს ვუსმავ ,,ციურ ძალას” და ანუს მხედრობას, რომელიც ჩემი აზრით ერთსა 

და იმავეს უნდა აღნიშნავდეს.- თათია ბუწურაძე. 

 

„მუდამ მხეცებთან არის/მუდამ წყალზედ დაეხეტება“ 
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 საინტერესოა თუ რას უნდა ნიშნავდეს „აუზი“ შუმერთათვის (ზ. კიკნაძის თარგმანის 

მიხედვით). ჩვენ, ამ სიტყვის წარმოთქმისას თვალწინ წარმოგვიდგება ყველასთვის ნაცნობი 

საცურაო აუზი, მაგრამ მუდამ ეს მნიშვნელობა როდი ჰქონია ამ სიტყვას. 

 ეს სიტყვა, საინტერესო კონტექსტით, გვხვდება ბიბლიაშიც, კონკრეტულად კი ებრაული 

სიტყვა საფ -ითარგმნება როგორც აუზი და თასი. აუზი მათთვის ჭურჭელთან ასოცირდებოდა. 

სამწუხაროდ, არ გვაქვს ზუსტი აღწერილობა წმინდა წერილში-თუ როგორია იგი. მაგრამ 

ვიგებთ თუნდაც როგორ იყენებდნენ ამ თასებს . მაგალითად ასეთი თასები მოაქვს 

ნაბუქოდონოსორს ბაბილონში-„წაიღო მცველთა უფროსმა ხალასი ოქროსა და ხალასი 

ვერცხლისგნა დამზადებული ავზები“ (იერმია 52, სტრიქონი 19) იაჰოვამ კი 

იწინასწარმეტყველა: „თასად (საფ) ვაქცევ იერუსალიმს ხალხებს რომ აბარბაცებს გარშემო“ 

(ზაქარია 12:1,2) - ლაშა ტაბიძე.  

 

„გეტყვის, წადი მონადირევ როსკიპი შამხათი წაიყვანე“ (ზ. კიკნაძე, 1963); საღვთო როსკიპი, 

ინანას ტაძრის როსკიპი. მისი მთავარი როლი არის განკაცება, გაადამიანურება ენქიდუსი, აქ 

მოგვაგონებს ძველი აღთქმის ევას, რომელიც ასევე აკარგვინებს ადამს ღვთიურობას და აქცევს 

ადამიანად. ძვ.აღთქმა III თავი, 1-7 .- რატი კვანტალიანი.  

 

„წამოვიდნენ სწორი გზით გამოემართნენ,  

მესამე დღეს მიაღწიეს ველს,მიზანსა მათსა “  

 

1 დაფა, მე-4 სვეტი, 36-37 სტრიქონი: 

 „მოდი, წაგიყვანო გალავნიან ურუქში,  

ბრწყინვალე სახლში,  

ანუსა და იშთარის ბინად.“  

 

არქეოლოგიური თვალსაზრისით ამ სტრიქონებიდან აღსანიშნავია გარემოს აღწერა, რომელიც 

დადასტურებულია გათხრების შედეგად. ძველი შუამდინარული ქალაქის გეგმარება 

შემდეგნაირია: ქალაქის ცენტრში გამართული იყო მთავარი ღვთაებისადმი მიძღვნილი ტაძარი 

(ზიქურათი), ასევე მას გააჩნდა ცენტრალური მოედანი, ქალაქშ იყო ქუჩები, საცხოვრებელი 

სახლები, სახელოსნოები და სხვა. იგი შემოსაზღვრული იყო ციტადელით (გალავნით). 

ციტადელს გარეთ გამართული იყო სოფლის ტიპის დასახლება, რომლის ძირითადი 
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საქმიანობა მიჭათმოქმედება და მეურნეობა იყო. ხოლო ეს დასახლება გარშემორტყმული იყო 

დამუშავებული თუ დასამუშავებელი მიწებით, რომელსაც მოსახლეობა იყენებდა. სწორედ ამ 

აღნიშნული ტერიტორიის გაღეთ უნდა მომხდარიყო ენქიდუს განკაცების სცენა. შეიძლება 

ითქვას, რომ ეპოსში ენქიდუს სახით წარმოჩენილია ადამიანის მიერ განვლილი გზა 

ცხოვრების ველური ყოფიდან სახელმწიფოებრივ წარმონაქმნამდე. რაც შეეხება „ბრწყინვალე 

სახლს, ანუსა და იშთარის ბინას“, ურუქის გათხრების შედეგად დადასტურდა ანუს უბანი 

სადაც მისი ტაძარი იყო გამართული. მოპირკეთებული კონუსური ფორმის მოზაიკური 

ქვებითა და სხვადასხვა გამოსახულებებით.- სოფიო პაატაშვილი. 

 

,, მეძავმა ქალმა იხილა იგი, ძლიერი ვაჟკაცი,  

ძლიერი მხეც-კაცა ველისა,  

„აი, ის არის -ჰრქვა მონადირემ-გაიხსენ ღილები,  

გაიშიშვლდი, რათა გაიხაროს სენი სხეულის ხილვითა!  

............  

გაუღვიძე სურვილი-საქმე დედა-კაცისა!  

სიყვარლით მოგეკვრება იგი“.  

ბიბლიაში, დაბადებაში, თავი მესამე, სტრ. 4-5: 

 ,,უთხრა გველმა დედაკაცს: არ მოკვდებიო, მაგრამ იცის ღმერთმა, რომ როგორც კი შეჭამთ, 

თვალი აგეხილებათ და შეიქნებით ღმერთივით კეთილისა და ბოროტის შემცნობელნი.“  

როგორც მონადირე ეუბნება შამხათს, თუ როგორ უნდა განაკაცოს ენქიდუ, ზუსტად ასევე 

გველი აცდუნებს ევას და უბიძგებს აკრძალული ხილის ჭამისკენ, რათა თვალი აეხილოთ.- 

თათია ბუწურაძე;  

რაც შეეხება „ველური კაცის“ შობას. ენქიდუ შამხათის გამოჩენამდე, „ველური კაცია“. საკმაოდ 

საინტერესოა ამ სიტყვის გამოყენება ბიბლიაში, უფლის მიერ გამოგზავნილი ანგელოზი აგარს, 

სარაის მოსამსახურეს (მონას) აუწყებს მისი შვილის შესახებ: „ესე იყოს ველური კაცი“ „და 

უწოდი სახელი მისი ისმაილ“. (დაბადება, 16). როგორც ვხედავთ ისმაილიც ასევე ველურ 

კაცად მოიხსენიება ბიბლიაში. - ლაშა ტაბიძე;  

შამხათი გაიხდის ტანისამოსს, ენქიდუ შეამჩნევს მას და მიუახლოვდება. ექვს დღეს და შვიდ 

ღამეს მიუდგა ენქიდუ შამხათს და როდესაც ვნება დაიკმაყოფილა, ცხოველთა ჯოგი განერიდა 

მას, ,,მაგრამ შეეძინა სიბრძნე და გაუფართოვდა გონება“ (მეოთხე დაფა, სტრ. 29;). ბიბლია, 

დაბადება, თავი მესამე, სტრ: 7 ,,აეხილა თვალნი ორივეს და მიხვდნენ, რომ შიშველნი იყვნენ, 
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გადააკერეს ლეღვის ფოთლები და არდაგები გაიკეთეს“ როგორც აკრძალული ხილის ჭამის 

შემდეგ, ადამს და ევას აეხილათ თვალები და შეიცნეს კეთილი და ბოროტი. ასევე ენქიდუს 

შეიძინა სიბრძნე და გაუფართოვდა თვალსაწიერი. - თათია ბუწურაძე;  

„გილგამეში ურუქში სიზმრებს ხედავდა.  

ადგა გილგამეში სიზმრის ასახსნელად, ეუბნება დედამისს.“ დაახლოებით მსგავსი პასაჟი 

გვხვდება გუდეას ცილინდრზე, ისიც ხედავს სიზმარს და ასახსმელად ისიც დედამისს 

მიმართავს „რაც სიზმარმა მომიტანა მე და რომლის არსი არ ვიცი, დედაჩემს სიზმარი ჩემი 

უნდა წავუღო“. როგორც ჩანს ხშირად დედები განუმარტავდნენ ხოლმე შვილებს სიზმრებს. აქ 

არის კიდევ ერთი მსგავსება. გუდესა და გილგამეშიც დედები ორივე ქალღმერთია ( ნანშე და 

ნინსუნი).- ხატია დუნდუა;  

„ურუქის ქვეყანა იდგა მის ახლოს  

ქვეყანა შეგროვდა მის წინაშე,  

მოქალაქენი აწყდებოდნენ ირგვლივ  

მოყმენი გროვდებოდნენ მის ახლოს” უფლის ყოველი გამოჩენა ხალხში, როდესაც მთელი 

მოსახლეობა ეგებებოდა მას. მაგალითად ბიბლია, ახალი აღთქმა, თავი მეცამეტე, სტრ:1-2 ,,იმ 

დღეს სახლიდან გამოვიდა იესო და ზღვის პირას დაჯდა.და შემოკრიბა მის ირგვლივ 

დიდძალი ხალხი, ისე, რომ ნავში შევიდადა დაჯდა, ხოლო მთელი ხალხი ნაპირზე იდგა”- 

თათია ბუწურაძე. 

,,გილგამეშმა განახვნა ბაგენი, ეუბნება დედამისს:  

„იქნებ დამეცა დიდი ბედნიერება,  

იქნებ შევიძინო მე ძლიერი მოყვასი  

და შენთან მოვიყვანო მე”.  

,,ვეფხისტყაოსანი” – ,,წასვლა ავთანდილისაგან ტარიელის შეყრად მეორედ”  

,,კაცი კაცსა მოელოდეს, მოსვლა დიდად ეამების” 

 ,,ოდეს კაცსა დაეჭირვოს, მაშინ უნდა ძმა და თვისი”- თათია ბუწურაძე  

 

დაფა II 

 

მეორე დაფას სამი ვერსია აქვს: ასურული, ძველბაბილონური და ნეობაბილონური ვერსიები. 

ასურული ვერსია თარიღდება ძვ.წ VIII-VIIსს. ყველაზე ძველი ვერსია ძველბაბილონურია, 



17 
 

რომლითაც სარგებლობს მიხაკო წერეთელი და უწოდებს ძველ აკკადურ ვერსიას ( ძვ.წ XVIII-

XVIIსს) - წარმოდგენილია ექვსი ნაწილით.  

მეორე დაფა იწყება ენქიდუსა და გილგამეშის პაექრობით ურუქის მოედანზე. ეპოსი 

აღწერსგმირების ბრძოლის სცენას.  

ეპოსის ამ ნაწილში დიდი ყურადღება ეთმობა სიზმრებს. სიზმრის შუამდინარული ფენომენი 

ერთობ საინტერესოა. მაგალითად, ცნობილი ფილოსოფოსი პროტაგორა აცხადებდა, რომ 

„ყოველ სიზმარს თავისი ღრმა აზრი და მნიშვნელობა აქვს და აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის 

არა მარტო სასურველია, არამედ სასარგებლოც, განსაკუთრებული ყურადღებით მოვეკიდოთ 

სიზმრებს“. თუმცა არსებობს საპირისპირო დამოკიდებულებაც _ ამტკიცებდნენ სიზმრის 

უსარგებლობას. სიზმრები არც ბიბლიის ყურადღების მიღმა დარჩენილა. სწორედ სიზმარზე 

ამბობს დავით წინასწარმეტყველი „უფლის სული მეტყველებს ჩემით და ენაზე მაქვს მისი 

სიტყვა“ დავით წინასწრმეტყველი (მეორე მეფ. 23.2). პეტრე მოციქული კი წერს -  

„წერილის არც ერთი წინასწარმეტყველება არასოდეს კაცის ნებით არ წარმოთქმულა, არამედ 

სული წმიდის შთაგონებით წარმოსთქვამდნენ მათ ღმრთის წმინდა კაცნი (2. პეტრ. 1.20-21).“  

გავიხსენოთ იაკობ პატრიარქის თორმეტთაგან ერთ-ერთი ძის - იოსების სიზმარი, რომელიც 

ზუსტად აღსრულდა და გარკვეული დროის შემდეგ ძმების მიერ ეგვიპტეში გაყიდული 

იოსები ეგვიპტის გამგებელი გახდა. ასევე აღსრულდა ეგვიპტის ფარაონის სიზმარი; ფარაონს 

რომ სიზმრისთვის ყურადღება არ მიექცია, გულგრილი დარჩენილიყო მის მიმართ, არაფრად 

ჩაეგდო იგი და უხვმოსავლიან წლებში ხორბლის დიდი მარაგი არ შეეგროვებინა უმოსავლო 

წლებისათვის, მაშინ მომავალში მწარედ ინანებდა და ეგვიპტის მკვიდრნი შიმშილით 

დაიხოცებოდნენ. - ქეთევან მაღლაკელიძე. 

 

სიზმრებს რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს შუამდენიარეთის ლიტერატურაში-ეს 

ფაქტია. შუმერულ ეპოსთა გმირებისიზმრის სახილველად იძინებენ. სხვა მხრივ ძილი 

სიკვდილის ორეულია შუამდინარელთა წარმოდგენით, მხოლოდ ესაა ერთადეთი 

გამართლებული ძილი. შეიძლება სწორედ აქედან იღებს სათავეს სიზმრის მნიშვნელობა 

მომდევნო პერიოდის ძეგლებში, რომელთა შორის, სიზმრის სიმრავლით ბიბლია 

გამოირჩეულია. (ფარაონის სიზმარი შვიდი მოუსავლიანობის წელიწადზე, დაბადება-თავი 41, 

შდრ. პოემა ბახტრიონი-კვირიას სიზმარი)- ლაშა ტაბიძე. 

 „იძვროდნენ კარნი, ირყეოდა კედელი...“  
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ენქიდუსა და გილგამეშის ბრძოლის სცენა საკმაოდ საინტერესოდ იკვეთება ამ ეპიზოდში. მისი 

შედარება შეიძლება ქართული ხალხური ლექსის „ვეფხი და მოყმეს“ ბრძოლის სცენასთან 

„მაშინ დაიძრნეს მიწანი, კლდეები ჩამაინგრივნეს“.- ლაშა ტაბიძე. 

 

გილგამეშსდედამისი ნინსუნი უამბობს ენქიდუს ძალაზე და აფრთხილებს, რომ ვერ 

დაამარცხებს გილგამეში მას.  

„ფური ნინსუნი“, „ფურის ძუძუნაწოვარი“ - ნინსუნის, გილგამეშის დედის ეპითეტი; ძველი 

შუამდინარული ტრადიციით, გაღმერთებული მეფეები ქალღმერთის რძით გაზრდილად 

მიიჩნეოდნენ.-რატი კვანტალიანი. 

 

მეორე დაფის ასურული ვერსია სრულდება ხუმბაბას ძლიერებაზე საუბრით.  

„მცველი მისი, გილგამეშ, გმირია, ძლიერი, მოუსვენარი...  

ნაძვისა მცველად შვიდი საშინელება გააჩინა ენლილმან.“  

მსგავს პასაჟებს ხშირად ვხვდებით ბერძნულ მითოლოგიაში. ღმერთები თუ მეფეები ძლიერ, 

შიშის მომგვრელ არსებებს ნიშნავდნენ ღირებული განძის დასაცავად. მაგალითად, დრაკონი 

დარაჯობდა ოქროს საწმისს კოლხეთში, ისევე როგორც ხუმბაბა იცავს კედარის ტყეს.– ხატია 

დუნდუა;  

დაფა II 

ძველბაბილონური ვერსია 

 

ძველბაბილონური ვერსიის დასაწყის ემთხვევა ასურული ვერსიის სცენას, სადაც გიგლამეში 

სიზმრებს ხედავს და დედამისს უამბობს. შემდეგ შამხათს ენქიდუ ურუქში მიჰყავს. ქალაქში 

მხიარულებაა _ დოლი სცემს მეფისათვის (ძვ. ბაბილონური ვერსია, მე-2 დაფა, მე-2 სვეტი, 27-

28,29-30 სტრ.).  

„ქალმა გაიძრო თავისი სამოსი, ჩააცვა მას,  

თვით სხვა სამოსით შეიმოსა.“  

ამ სტრიქონებს პარალალი ეძებნება ძველ აღთქმაში სადაც ადამსა და ევას, აკრძალული 

ნაყოფის შეჭმის შემდეგ, სირცხვილის გრძნობა უჩნდებათ და იმოსებიან.- სოფიო პაატაშვილი. 

 

დაფის მეოთხე სვეტში აღწერილია საქორწინო სახლებში გამართული მხიარულება.  

,,ქალაქს დაუტვირთა კალათები,  
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ქალაქის გამოკვება მიანდო მხიარულ ქალებს.”  

მსგავსი სიუჟეტი არის ასახული ბიბლიაში, კერძოდ კი ახალი აღთქმა, თავი მე-14, სტრ. 19-21. 

ხალხის დაპურება უფლის მიერ უდაბნოში, ხუთი პურითა და ორი თევზით. ,,და მოლზე 

დსხდომა უბრძანა ხალხს, აიღო ხუთი პური და ორი თევზი, ზეცად აღაპყრო თვალნი, 

აკურთხა და დატეხა პურები და მისცა მოწაფეებს, ხოლო მათ ჩამოურიგეს ხალხს. და ჭამა 

ყველამ და გაძღნენ და გაავსეს ნარჩენებით თორმეტი კალათი. ხოლო იყო მჭამელი ასე ხუთი 

ათასამდე კაცი, ქალებისა და ბავშვების გარდა.” - თათია ბუწურაძე. 

.........................................  

„გილგამეშ ქალ-წულს საყვარელს არ აკარებს  

ქალწულს გმირსას, რჩეულს დიდებულისგან.“   

ზოგიერთი ისტორიული წყაროს მიხედვით შუა საუკუნეების ევროპაში არსებობდა კანონი, 

რომლის მიხედვითაც ფეოდალებს გააჩნდათ პრივილეგია ჰქონოდათ სექსი უფრო დაბალი 

კლასის ქალებთან გათხოვების ღამეს. ლათინურად ეს შემდეგნაირად ჟღერს “jus primae noctris” 

, ითარგმნება როგორც „პირველი ღამის უფლება“. ჰეროდოტეც, ქრისტეს შობამდე მე-5 

საუკუნეშიი აღწერს თავის „ისტორიანში“ ერთ-ერი ტომის ბელადს, რომელიც მოითხოვდა მას 

წაერთვა ქალწულობა იმ ქალებისათვის, რომლებიც გათხოვებას აპირებდნენ.- ხატია დუნდუა.  

..................................  

„მისი ჭიპის მონაჭერში მისი (კაცის) ბედია“ (ზ.კიკნაძე, 1963, სტრ.36-37)  

შუმერული სიმღერა - „გილგამეშის სიკვდილი“ –II თავი (შუმერული თქმულებები 

გილგამეშზე : რაც ჭიპლარის მოჭრას მოჰყვებოდა უნდა გცოდნოდა - თამარ ჩოგოვაძე. 

 

 ბედი განსაღღვრული და დაწერილია ძველ აღმოსავლეთში, მსგავსად ყურანისა,სადაც 

ფატალიზმს დიდი ადგილი ეთმობა - „ აიწია კალმები და გაშრა ფურცლები“- ვკითხულობთ 

ყურანში.  

„ ღმერთი ამბობს, რომ შენი ასაკი შენს შუბლზეა დაწერილი“ - არაბული აფორიზმი. - ხატია 

დარჯანია 

 

როდესაც შამხათი და ენქიდუ ურუქში შევიდნენ ხალხი ენქიდუს გარშემო მოგროვდა. 

ამბობდნენ, რომ გილგამეშს ჰგავდა თმითა და ძალით. ენქიდუ შესასვლელს ჩაუკეტავს 

გილგამეშს და ისინი ერთმანეთს შეეჭიდებიან.  

„მაშინ ეცნენ ურთი-ერთს, ვითარცა ხარნი ზეცისა  
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ცეცხლის მფრქვეველნი,  

დალეწეს კარნი, ჩამოინგრა კედელი...”  

ბიბლია. დაბადება. თავი 32-ე, სტრ. 22-29. 

 „ადგა რამით, ხელი მოჰკიდა თავის ორ ცოლს, ორ მხევალს, თავის თერთმეტ შვილს და 

გავიდა ფონს, აიყვანა ყველანი და გადაატარა მდინარე, ყველაფერი გადაიტანა, რაც კი ჰქონდა. 

მარტო დარჩა იაკობი და ერკინებოდა მას ვიღაც კაცი გათენებამდე. როცა შეატყო რომ ვერ 

ერეოდა, შეეხო მის თეძოს სახსარს და ეღრძო თეძოს სახსარი მასთანშერკინებისას,უთხრა: რა 

გქვია? მიუგო: იაკობი. უთხრა: ამიერიდან აღარ ითქვას შენს სახელად იაკობი, არამედ 

ისრაელი, რადგან ღმერთს და ადამიანებს შეებრძოლე და სძლიე...”  

აქ ხაზი უნდა გავუსვათ იმ გარემოებას, რომ ისევე როგორც ენქიდუ ერკინება გილგამეშს, 

რომელიც 2/3 ღმერთია, ასევე იაკობი ერკინება უფალს, მაგრამ როგორც ჩანს ორივე ძალით 

თანასწორია, ამიტომაც არის, რომ ამის შემდგეომ ენქიდუ ხდება გილგამეშის ძმა, მეგობარი, 

ხოლო იაკობს უფალი დალოცავს და უწოდებს ისრაელს. თუ ორი ადამიანი ერთნაირი 

ძალისანი არ არინ, არ შედგება ეპიკური მეგობრობა, ამის შესანიშნავი მაგალითია ენქიდუსა და 

გილგამეშის შებრძოლება.- თათია ბუწურაძე. 

 

გილგამეში და ენქიდუ მიხვდებიან, რომ თანასწორნი არიან.  

,,უდარო უშობიხარ დედასა შენსა.”  

 

ღვთისმშობელმა მარიამმაც შობა უფალი. ის იყო მისი ერთადერთი ძე, ისევე როგორც 

გილგამეში იყო ნინსუნის ერთადერთი ძე. - თათია ბუწურაძე. 

 

 ამ სიტყვებით ენქიდუ აღიარებს გილგამეშის აღმატებულებას მასზე. პარალელს ვხვდებით 

ვაჟა-ფშაველას პოემაში „ალუდა ქეთელაური“, სადაც ალუდა თავის სწორ ვაჟკაცად აღიარებს 

მის მიერ მოკლულ ქისტ „ურჯულო“ მუცალს, აურს ამბობს ტრადიციაზე და არ ჭრის მას 

მარჯვენას; „ვაჟკაცო. ჩემგან მოკლულო, ღმერთმა გაცხონოს მკვდარიო“. აქვე მოსატანია ილია 

ჭავჭავაძის სიტყვები - „დიდი სიბრძნეა კაცისა ცნობა თავის-თავისა“- ქეთევან მაღლაკელიძე. 

.........................................................................  

„ენლილმა მოგანიჭა მეფობა ერზედა.“  
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დაფა III 

 

დაფას ორი ვერსია აქვს ასურული და ძველბაბილონური. 

ასურული ვერსია 

 

ასურული ვერსია იწყება თხრობით, თუ რა რჩევებს აძლევენ უხუცესები გილგამეშსა და 

ენქიდუს, როდესაც გმირები განიზრახავენ კედარის ტყის მცველთან, ბუმბაბასთან 

საბრძოლველად წასვლას. საბოლოოდ გილგამეში არ ითვალისწინებს უხუცესების აზრს და 

გმირები მიდიან კედარის ტყისკენ.  

,,უხუცესთა ფოლოციან ურუკს მიუგეს გილგამეშს.”  

,,ვეფხისტყაოსანი”- ,,ამბავი როსტევან არაბთა მეფისა”  

როდესაც როსტევანი ვაზირებთან თათბირობს თინათინის გამეფებასთან დაკავშირებით. ისევე 

როგორც როსტევანს აქვს გადაწყვეტილი თინათინის გამეფება, ასევე აქვს გილგამეშს 

გადაწყვეტილი ხუვავას წინაღმდეგ საბრძოლველად წასვლა, მისი მოკვლა და კედარის ტყის 

განთავისუფლება.- თათია ბუწურაძე. 

 

აქ საქმე გვაქვს უძველეს ადმინისტრაციულ ინსტიტუტთან, როდესაც უხუცესები (ბრძენნი) 

რჩევას აძლევენ მეფეს. თუმცა უნდა აღინიშნოოს, რომ გილგამეშის ეპოსის მიხედვით მეფე 

ისმენს უხუცესთა რჩევას და ასევე ხალხსაც ეკითხება აზრს, თუმცა მეფე არ არის ვალდებული 

გაითვალისწინოს უხუცესთა აზრი, რაც მის უზენაესობაზე მიუთითებს. მის განვითარებად 

უნდა ჩაითვალოს რომაული სენატი, რომელიც მომდინარეობს ლათინური სიტყვიდან - senex 

ანუ უხუცესი.- სოფიო პაატაშვილი.  

..........................................  

„წავიდეს ენკიდუ შენს წინ, ვითარცა მგზავრი, გზის საძებნელად  

მან იცის შესავალი ტყისა  

და ფრიად კარგად ხრიკები ჰუვავასი  

ვინც წინ მიდის ამხანაგს იცავს.“  

დაახლოებით ასევე ესმის მეგობრობა შოთა რუსთაველსაც. ზოგადად ეპოსში ხშირად გვხვდება 

მეგობრისათვის თავგანწირვის, დახმარების მოტივები.  

„ხამს მოყვარე მოყვრისათვის თავი ჭირსა არ დამრიდად, გული მისცეს გულისათვის, 

სიყვარული გზად და ხიდად.“- ხატია დუნდუა. 
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ნინსუნი შამისადმი ლოცულობს და ეკითხება რად მიანიჭა დაუცხრომელი ბუნება გილგამეშს, 

რადგან მან დაუმარცხებელი ხუმბაბასკენ წასვლა განიზრახა.  

„რად მიეც გული რომ არ იცის რა არს სიმშვიდე?“  

ახლაც შენ წააქეზე იგი, წასვლა რომ უნდა  

შორს, ჰუმბაბას საბრძანებელში.  

ბრძოლა სწადია იმ გზით. ჯერ რომ არ იცის!  

იმ დრემდის, ოდეს წავიდეს და დაბრუნდეს,  

ოდეს მიაღწევს ნაძვის ტყეს,  

ოდეს დასთრგუნავს ჰუმბაბას, ძლიერს, და ყოველს ბოროტს შენს წინააღმდეგ  

ქვეყანაზედ აღმოფხვრის [დაიცავს იგი?]”  

„ვინ არის იგი, ვისთვის გული ერთხელ აღევსოს, და რაც მიეღო სერთხელ ნატვრით, ისი 

ეკმაროს?“ („ფიქრნი მტკვრის პირას“, ნ. ბარათაშვილი).- ქეთევან მაღლაკელიძე. 

 

ბიბლია, ახალი აღთქმა, თავი მეოთხე. უფლის ყოფნა უდაბნოში 40 დღის განმავლობაში. ამ 

ნაბიჯით იგი უკვე იწყებს იმ მისიის აღსრულებას, რისთვისაც მოევლინა სამყაროს. 

თავდაპირველად კი გადის გამოცდას, რაშიც ხელს უშლის ეშმაკი, რომელიც უდაბნოში ყოფნის 

განმავლობაში რამდენჯერმე მოევლინება უფალს და გამოცდას უწყობს. - თათია ბუწურაძე;  

მეორე დაფის,ასურულ ვერსიის, მეხუთ სვეტში ვხვდებით ტყის მცველ ხუმბაბას, რომლის ხმა 

არის წარღვნა, პირი ცეცხლი და სუნთქვა მისი სიკვდილი. აქ ჩვენ შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, 

რომ მისი ფუნქციები მომაკვდინებელ სტიქიებს წარმოადგენენ: ხმა წარღვნა, ცეცხლი გვალვა, 

ხოლო სუნთვა მისი, მომაკვდინებელ დაავადებას, თუნდაც შავ ჭირს.- ნინო ხუცაიძე. 

 ენქიდუ წინ მიდის, მან უნდა დაიცვას მეგობარი.  

ძველბაბილონური ვერსია  

მესამე დაფის ძველბაბილონური ვერსია იწყება გილგამეში და ენქიდუს დაძმობილებით. 

გილგამეში უამბობს ხუმბაბაზე. აღწერილია ხუმბაბას უძლეველობა.  

„ენკიდუს თვალები ცრემლით აღევსნენ,  

გულმა ძგერა დაუწყო, მწარედ კვნესოდა..“  

„ სახეზე ცრემლი სდის გილგამეშს“ - ცრემლის და ემოციის გამოვლინება გმირისგან საკმაოდ 

იშვიათი მოვლენაა, რაც „გილაგემშის ეპოსში“ გილგამეშის იმ ადამიანური ნაწილის 

გამოვლინებაა, რომელიც მას გააჩნდა „ორი მესამედი ღმერთია, ერთი მესამედი -კაცი“ , ასევე 
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პარალელი შეგვიძლია გავავლოთ „ვეფხისტყაოსანთან“, სადაც ემოციებს ასევე მამაკაცები 

ავლენენ, რაც უბრალოობას და იმ გრძნობებს უსვამს ხაზს, რომელიც გონიერი ადამინის 

ემოციებს გადმოსცემს.- რატი კვანტალიანი.  

 

შუამდინარეთში კარგად აქვთ გააზრებული სიკვდილის არსი. მათ იციან რომ ისინი არ არიან 

უკვდავები და ვერ მოიპოვებენ უკვდავებას. სავარაუდოდ თავდაპირველად მათ სულის 

შესახებ არ უნდა სცოდნოდათ რაც მარტივად შეიძლება აიხსნას მე-4 ათასწ.-ის ბოლოსა და მე-3 

ათასწ.-ის დასაწყისის სამარხებით სადაც არ გვხვდება სამარხეული ინვენტარი ანუ „საიქიოში“ 

გამოსადეგი ნივთები. ინვენტარის ჩატანება თავს იჩენს ურის პირველი დინასტიის სამეფო 

სამარხებში. რის შემდეგადაც ივარაუდება, რომ შუმერებს აქვთ ცოდნა საიქიო ცხოვრების 

შესახებ. - სოფიო პაატაშვილი;  

............................................................  

„ვინ არის მეგობარო ისე მაღალი...  

რომ აღვიდეს შამაშთან და მასთან იცხოვროს სამარადისოდ?  

დათვლილია დღენი კაცთა: საქმე მათი მხოლოდ ქარია.“  

ეუბნება გილგამეში ენქიდუს. ვერავინ დადგება სიკვდილზე მაღლა, თუნდაც ისეთი 

წარმომავლობით, როგორიც გილგამეშს აქვს. იგივე აზრია ფორმულირებული 

„ვეფხისტყაოსნის“ ერთ-ერთ აფორიზმში, ოღონდ უფრო მხატვრულად.  

„ვერ დაიჭირავს სიკვდილსა, გზა ვიწრო, ვერცა კლდოვანი მისგან ყოველი გასწორდეს, სუსტი 

და ძალგულოვანი.“- ხატია დუნდუა.  

 

„ვისაც არა აქვს ხნე და უსწრებს ცას ხნოვანებით (ერეშ ქიგალი).- ქეთევან მაღლაკელიძე. 

...........................................  

„თუცა მოვკვდები-სახელს მოვიხვეჭ!  

იტყვიან „გილგამეშ ძლიერ ჰუმბაბასთან მოკვდა-ო..“  

სახელის დამკვიდრება, იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი ეს გმირს სიცოცხლის ფასად დაუჯდა, 

გვხვდება ჰომეროსის ეპოსებშიც. გავიხსენოთ აქილევსი, რომელიც წინასწარმეტყველების 

მიუხედავად მაინც მიდის ტროას ომში, იმ მიზნით, რომ თუკი დაიღუპა, მისი სახელი მაინც 

სამუდამოდ დარჩება შთამომავლობას. პარალელი შეგვიძლია გავავლოთ შოთა 

რუსთაველთანაც: „სჯობს სიცოცხლესა ნაძრახსა, სიკვდილი სახელოვანი“.- ხატია დუნდუა. 
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„სჯობს სახელისა მოხვეჭა ყოველსა მოსახვეჭელსა „(„ვეფხისტყაოსანი“).-ქეთევან 

მაღლაკელიძე.  

„ვეფხისტყაოსანში“ კი ვხვდბით - „ სჯობს სიცოცხლესა ნაძრახსა, სიკვდილი სახელოვანი“. - 

ხატია დარჯანია.  

 გილგამეში და ენქიდუ საბოლოოდ გადაწყვეტენ კედარის ტყეში წასვლას და აღიჭურვებიან. 

ამზადებენ იარაღს. გილგამეში აუწყებს უხუცესებს თავიანთ განზრახვას.  

„ოცდაათი მანა წონის sipru მათი გვერდებისა“ (ზ.კიკნაძე, 1963, სტრ.34)  

უნდა აღინიშნოს სიტყვა siprus გამოყენება. ამ სიტყვის ეტიმოლოგიური საფუძველი, 

სავარაუდოდ აქადურ ენაში უნდა ვეძიოთ, კონკრეტულად ძირი - spr; აქადურ ენაში saparu 

ნიშნავს გაგზავნას, დაწერას, მცირე დერივაციის შემდეგ კი ეს სიტყვა (saparu) წარმოგვიდგება 

როგორც sipru, რომელიც ასევე გაგზავნას და დაწერას უნდა აღნიშნავდეს. თუმცა ტექსტთან ამ 

სიტყვის ეტიმოლოგიური ვარიანტის დაკავშირება რთულია.- ლაშა ტაბიძე. 

......................................................................  

„[ისმინეთ], მოედ[ან-ურუქის უხუცესნო]!“ (ზ.კიკნაძე, 1963, სტრ.45);  

ხაზგასასმელია, რომ აქ იგულისხმებიან ის ბრძენი უხუცესები, რომლებსაც საკმაო 

გამოცდილება აქვს იმისთვის, რომ გილგამეშს რჩევა მისცენ. ტექსტში გამოყენებულია სიტყვა 

ზაკენ, რაც ასაკოვანს, ორს შორის უფროსს აღნიშნავს. სწორედ ეს სიტყვა და იმავე 

მნიშვნელობით ბიბლიაშიც არაერთხელ გვხვდება. მაგალითად, ღმერთის სიტყვები მოსეს 

მიმართ: „შემოიკრიბე 70 კაცი ისრაელის უხუცესთაგან“ (რიცხვნი 11-16), გვხვდება ასევე „და 

თქვეს თემის უხუცესებმა: როგორ მოვექცეთ დანარჩენებს, ცოლების თაობაზე, რადგან ქალები 

ამოუწყდა ბენიამინს“ (მსაჯული 21-16). აგრეთვე „და შეჰყარა იესომ ისრაელის ყველა ტომი 

შექემში, და მოუხმო ისრაელის უხუცესებს“ (იესო ნავეს ძე 24-11) და კიდე სხვა მრავალ 

ადგილას.- ლაშა ტაბიძე.  

....................................................................................  

,,უხუცესთა ფოლოციან ურუკისა მიუგეს გილგამეშს:  

ყმაწვილი ხარ, გილგამეშ გული წარგიტაცებს,  

რაის ქმნა გინდა, არა უწყი.  

გვსმენია, საზარელია პირი ჰუვავასი!  

ვინ აღუდგა წინ მისსა საჭურველს?  

ათ-ათის მანძილობით არის ტყე გადაჭიმული!“  
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ძველბაბილონური ვერსიის, მესამე დაფის, მესამე სვეტის, 16-17 სტრიქონის მიხედვით, ტყე 

სადაც ხუმბაბა ცხოვრობს ვრცელდება ერთ ბერუზე ანუ 10800 მეტრზე. ამავე დაფის, მეოთხე 

სვეტში ვხვდებით იარაღის ზუსტ წონებს. სულ ჩამოასხეს სამი ბილთუს წონის ნაჯახები, ანუ 

თითო ნაჯახი იწონიდა 90,6 კგ, მახვილები ორ-ორი ბილთუ ანუ ერთი მახვილის წონა იყო 60,4 

კგ, სატევრის ტარი შედგებოდა 30 მანა ოქროსაგან ანუ 15,12კგ. მესამე დაფის, ნეობაბილონურ 

ფრაგმენტის უკანა მხარეს მე-8 სტიქონში წერია, რომ ხუმბაბას მისი ტყის გარეული ფურის ხმა 

60 ბერუზე ესმის ანუ 648 კილომეტრზე.- ნინო ხუცაიძე.  

„ვინ ჩავა იქ!?  

ჰუვავას ღრიალი ქარიშხალია,  

პირი მისი ცეცხლი, სულ-თქმა მისი სიკვდილი!  

რად განიძრახე ასეთი საქმე,  

ბრძოლა უდარო, დათრგუნვა ჰუვავასი?!”  

ბიბლია, ახალი აღთქმა, თავი 26-ე.სტრ. 20-21.  

,,და მწუხრის ჟამს ინახად იჯდა თორმეტ მოწაფესთან ერთად და როცა ჭამდნენ ისინი, თქვა: 

ჭეშმარიტად გეუბნებით: ერთი თქვენთაგანი გამცემს მე.”  

უფალმა იცის, რომ იუდამ გაყიდა და მაინც მიდის გეთსამანიის ბაღში, სადაც შეიპყრობენ. 

აქედან გამომდინარე კარგად ჩანს, რომ ბედისწერას ვერავინ ვერ გაექცევა, რაც დაწერილია ის 

აღსრულდება და არავის ძალუძს მისი შეცვლა.- თათია ბუწურაძე.  

„ყმაწვილი ხარ გილგამეშ გულს მიჰყ(ავხარ) „= შდრ. ენხედუანას პოეზია - „ინანა და მთა ებიხი“ 

(ნ. სამსონია, შუმერული პოეზია : 47)112) ანმა მიუგო : ჩემო ბავშვო უთხარი ებიხს, რომ მისი 

გული გსურს.115) ბავშვი ამ ქვეყნად სურვილს ისრულებს.- თამარ ჩოგოვაძე.  

მესამე დაფის, ასურული ვერსიის, მეხუთე სვეტის, 24-ე სტრიქონში ვკითხულობთ, რომ 

ენქიდუ შეწირულია გილგამეშისთვის:  

........................................................  

,,შამაშის წინაშე მუხლ-მოდრეკილი ამბობს გილგამეშ სიტყვაღა  

მოვილტვი შენდა, შამაშ, და ვემთხვევი ხელთა შენთა!  

უვნებელ დაშთეს სიცოცხლე ჩემი ამიერითგან!  

დამაბრუნე ფოლოციან ურუქის ნაპირს!  

მეყავ მარველად!”  

ბიბლია, ახალი აღთქმა, თავი 26-ე, სტრ. 35-40 იესომ გეთსამანიის ბაღში წაიყვანა პეტრე და 

ზებედეს ორი ძე და დაიწყო მწუხარება და ურვა. ,,მაშინ უთხრა მათ იესომ: მწუხარეა ჩემი 
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სული, ვიდრე სიკვდილამდე, იყავით აქ და იფხიზლეთ ჩემთან ერთად. და ცოტა რომ გაშორდა 

მათ, პირქვე დაემხო, ლოცულობდა და ამბობდა: მამაო ჩემო! თუკი შესაძლოა ამცდეს ეს 

სამოსი; თუმცა არა როგორც მემნებავს, არამედ როგორც შენ.” ისევე, როგორც გილგამეში 

მიმართავს შამაშს დახმარებისათვის ხუმბაბას წინააღმდეგ საბრძოლველად, ასევე უფალიც 

შესთხოვს მამა ღმერთს, რომ თავიდან ააცილოს ის განსაცდელი რაც მას მოელის მას შემდეგ, 

როცა იუდა გაყიდის 30 ვერცხლად.- თათია ბუწურაძე. 

  

დაფა IV 

დაფის დიდი ნაწილი დაკარგულია. შემორჩენილია მხოლოდ ასურული ვერსია. აღწერილია 

ენქიდუსა და გილგამეშის წასვლა საბრძოლველად კედარის ტყისკენ. აღწერილია ხუმბაბა, 

როგორც მელამით შემოსული მძვინვარე ხარი. ენქიდუს ეჭვებს გილგამეში უქარწყლებს.  

„როგორც მძვინვარე ხარი“ (ზ. კიკნაძე, თბ. 1963, სტრ. 10); საინტერესოა, რომ ეპითეტი 

„მძვინვარე ხარი“ გვხვდება არათას ციკლის ეპოსებში, ოღონდ ამ შემთხვევაში ეპითეტი 

მიემართება ქალაქ ურუქს. ერთ-ერთი ეპოსი „ენმერქარი და არათას ბატონი“ ასე იწყება „ 

ქალაქო, ,ძვინვარე ხარო, რომელიც ძალსა და შიშს აფრქვევ“.- ხატია დუნდუა.  

.............................................  

„ხელი დამისუსტდა, მკვლავი განმერღვა“ (ზ. კიკნაძე, თბ. 1963, სტრ. 25);  

ზოგადად ეპოსებში ნაკლებად გამოხატავდნენ მთავარი პერსონაჟების შიშს, გმირი უნდა 

ყოფილიყო უშიშარი, წარბშეუხრელი. შოთა რუსთაველი პირდაპირ გმობს შიშს ვაჟკაცებში.  

„კაცი ჯაბანი რითა სჯობს დიაცსა ქსლისა მბეშველსა.“  

ის რეალიზმი, რომელიც გვაქვს „გილგამეშიანში“ მოგვიანებით ეპოსებში უკვე იკარგება. -

ხატია დუნდუა.  

..............................................  

,,ჩემს სამოსს შეეხე, სიკვდილის ნუ გეშინია.” (ზ. კიკნაძე, თბ. 1963, სტრ. 31);  

ბიბლია, ახალი აღთქმა, თავი მეშვიდე, სტრ. 1-3. ,,და როდესაც ჩამოვიდა იგი მთიდან, თან 

გაჰყვა დიდძალი ხალხი. და აჰა, მიუახლოვდა ერთი კეთროვანი, თაყვანი სცა მას და უთხრა: 

უფალო, თუ გნებავს, შეგიძლია გაწმენდა ჩემი.და გაიწოდა ხელი იესომ, შეახო მას და უთხრა: 

მნებავს, განიწმინდე და მყისვე განიწმინდა იგი კეთრისგან.”- თათია ბუწურაძე.  

.......................................................  

,,წინ მიმავალი თავს იცავს, თანამგზავრიც დაიცვას.” (ზ. კიკნაძე, თბ. 1963, სტრ. 38) სტრ. 25. 

,,ხელი დამისუსტდა, მკლავი განმერღვა.”  
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ბიბლია, ძველი აღთქმა, გამოსვლა, თავი მე-17, 10-13 სტრიქონები.  

,,ისე მოიქცა იესო, როგორც უბრძანა მოსემ: წავიდა ყამალეკთან საბრძოლველად, ხოლო მოსე, 

აარონი და ხური ბორცვზე ავიდნენ. როცა ხელს აღმართავდა მოსე ძლევდა ისრაელი, როცა 

დაუშვებდა ხელს ყამალეკი ძლევდა. დაუმძიმდა ხელები მოსეს, მოუტანეს ქვა და ქვეშ 

დაუდეს და ჩამოჯდა ქვაზე მოსე, ხოლო აარონსა და ხურს ხელები ეჭირათ. ერთს ერთი 

მხრიდან, მეორეს მეორე მხრიდან...”  

მხარის დაჭერა ამ შემთხვევაში ნიშნავს უძლურებას, დაღლილობას.- თათია ბუწურაძე. 

 ქართული ანდაზა „წინა კაცი უკანა კაცის ხიდია“. -ქეთევან მაღლაკელიძე. 

„აღდეგ ჩემო მეგობარო, ერთად შევიდეთ, ნუ აივსები შიშით“ (ზ. კიკნაძე, თბ. 1963, სტრ. 35);  

ამგვარი გამხნევევბის შეძახილებს ვხვდებით ბიბლიაში.  

მაგალითად : „ნუ გეშინია, რადგან მე შენთანა ვარ; ნუ ფრთხი, რადგან შენი ღმერთი ვარ მე. 

გაგამაგრებ და შეგეწევი და მხარს დაგიჭერ ჩემი სიმართლის მარჯვენით“ ( ესაია 41:10). 

„ჩემთან დარჩი, ნუ გეშინია, ვისაც ჩემი მოკვლა უნდა, იმას შენი მოკვლაც უნდა. ჩემთან 

არაფერი გაგიჭირდება“ (1 მეფეთა 22:23). „ხამს მოყვარე მოყვრისათვის, თავი ჭირსა არ 

დამრიდად, გულიმისცეს გულისათვის, სიყვარული გზად და ხიდად“ ( შოთა რუსთაველი, 

„ვეფხისტყაოსანი“). - ქეთევან მაღლაკელიძე.  

 

დაფა V 

 

დაფა მოიცავს ასურულ, ძვ. ბაბილონურ დაპერიფერიულ ვერსიებს. ასევე ბოღაზ-ქოის 

სემიტურ ვერსიას და ხეთური ვერსიის ფრაგმენტს, სადაც უშუალოდ კედარის ტყეში ლაშქობაა 

აღწერილი. გილგამეში სიზმრებს ხედავს. საბოლოოდ ენქიდუ და გილგამეში ამარცდებენ 

ხუმბაბას. პოემის ხეთური თარგმანები და თარღდება ძვ.წ. XV-XIV საუკუნით.  

,,ჩვენ როგორც მწერები  

ვინც იშვა ველზე  

ეუბნება თავის მეგობარს, ენქიდუ სიზმარს უხსნის:  

ჩემო მეგობარო, კეთილია სიზმარი შენი.  

სიზმარი უფრო ძვირფასია, ვიდრე...”  

დანტე ალიგიერი- ,,ღვთაებრივი კომედია”, ჯოჯოხეთი, ქება ოცდამეექვსე, მე-7 სტროფი: 

,,მაგრამ სიმართლეს თუ შეიცავენ სიზმრები დილის.”- თათია ბუწურაძე.  
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სიზმრის ნახვასა და მის ინტერპრეტაციას დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად მხატვრულ 

ლიტერატურასა და ასევე ბიბლიაში. გავიხსენოთ თუნდაც „ალუდა ქეთალაური“, მთელი მისი 

მსოფლმხედველობა იცვლება ერთი სიზმრის ნახვის შემდეგ. „გილგამეშიანშიც“ შეიძლება 

ითქვას უდიდესი დატვირთვა აქვს სიზმარს, იგი წინასწარ აფრთხილებს გმირებს თუ რას უნდა 

ელოდნონ მომავალში. წინასწარმეტყველური ფუნქცია აქვს ძილს ასევე ბიბლიაში.- ხატია 

დუნდუა.  

გილგამეშის სიზმარი- გილგამეშის სიზმრები და მისი მნიშვნელობა შეგვიძლია ვაჟა-ფშაველას 

„ალუდა ქეთელაურის“ სიზმარს დავუკავშიროტ. სიზმარი ორივე შემთხვევაში ახლია იდეის 

გაანალიზებისაკენ გზის მაჩვენებლია.- რატი კვანტალიანი.  

„მთა, რომელიც შენ იხილსე ხუმბაბაა“ (ზ. კიკნაძე, თბ. 1963, სტრ. 38 - 40);  

ქართულში დამკვიდრებულია მეტაფორა „მთასავით კაცი“, რაც ძლიერ ადამიანზე ითქმის. - 

ქეთევან მაღლაკელიძე.  

................................................  

„გატეხეს პური“ (ზ. კიკნაძე, თბ. 1963, სტრ. 44); პურის გატეხვას ვხვდებით ბიბლიაში, კერძოდ 

საიდუმლო სერობის ერთ-ერთ ეპიზოდში, როცა ზიარების საიდუმლოს გაცხადება ხდება მისი 

სიმბოლური გამოხატულება პურის გატეხვაა - ქრისტემ აიღო მის წინ მდებარე პური, აკურთხა 

იგი, გადატეხა ნაწილებად, მოწაფეთა რიცხვის მიხედვით, და დაურიგა მათ; და ვითარცა 

ჭამდეს იგინი, მოიღო იესო პური ჰმადლობდა და განტეხა და მისცა მოწაფეთა თვისთა და 

ჰრქუა მათ: მიიღეთ და ჭამეთ, ესე არს ხორცი ჩემი თქუენთვის მიცემული; ამას ჰყოფდით 

მოსახსენებლად ჩემდა“ (ლკ. 22,19). „დაგვაპურებდეს სიტყვით უფალი, სიტყვაა პური და რაიც 

ითქვა მოჩუხჩუხეა წყალი ზეპური“ („ერეშ ქიგალი“).- ქეთევან მაღლაკელიძე  

,,შამაშის წინაშე ჭა გათხარა“ (ზ. კიკნაძე, თბ. 1963, სტრ. 46);  

ჭის გათხრა შუმერებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ამით ისინი ღვთაებებს 

უკავშირდებოდნენ. ჭების თაყვანისცემა შემორჩენილია გელებში, სადაც დიდი ხნის 

განმავლობაში სოფლის მეურნეობაში შემორჩა რელიგიური რწმენა-წარმოდგენები, კერძოდ კი: 

წმინდა ჭების, წყაროების და ქვების თაყვანისცემა და მათთვის მონეტების და ნაჭრების 

შეწირვა. (რ.თოფჩიშვილი ,,ევროპის ეთნოლოგია“, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 

2009 წ, გვ.197)- თათია ბუწურაძე;  

მეხუთე დაფის, მეორე მესამე სვეტის 44-45 სტრიქონებში მოცემულია მათი მგზავრობის 

განრიგი. 20 ბერუზე გატეხეს პური ანუ 216 კმ-ზე და 30 ბერუზე ღამის სათევი მოაწყვეს, 324 კმ-
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ზე. აქედან გამომდინარე, ურუქიდან ხუმბაბას საცხოვრებელ ტყემდე მანძილი რომ 

გამოვთვალოთ, ყველაზე ცოტა იქნება 110 ბერუ ანუ 1188 კმ-ზე.- ნინო ხუცაიძე.  

„მთაო მომივლინე სიზმარი“ (ზ. კიკნაძე, თბ. 1963, სტრ. 49);  

„ნებისმიერ გაურკვეველ სიტუაციაში დაიძინე“ (ებრაული ანდაზა).- ქეთევან მაღლაკელიძე  

„ძილი, ღამის ღვარი, დაეცა მას“ (ზ. კიკნაძე, თბ. 1963, სტრ. 7);  

ზუსტად ასევეა აღწერილი ჩაძინება „ენუმა ელიშში“ „ძილი მიეღვარა, ღრმად ჩაეძინა.“ 

როგორც ჩანს, შუმერებს ძილი თხევად სუბსტანციად წარმოედგინათ.- ხატია დუნდუა.  

ბერძნული მითოლოგიის მიხედვით ძილის ღმერთი ჰიპნოსი რქიდან ძილისმომგვრელ 

სასმელს ასხურებდა. - ქეთევან მაღლაკელიძე. 

 ,,ხომ არ ჩაიარა რომელიმე ღმერთმა, რატომ გამიშეშდა სხეული?„ (ზ. კიკნაძე, თბ. 1963, სტრ. 

12); შდრ. უილიამ შექსპირი ,,ჰამლეტი”: ჰორაციო: ,, მე გიამბობთ რაც კი მსმენია. თქვენ კარგად 

იცით, რომ ხელმწიფე მიცვალებული, რომლის აჩრდილმა ეხლა ჩვენს წინ გამოიარა, ნორვეგთა 

მეფემ, ფორტინბრასმა, ბრძოლად გაიხმო, შურმა და ჯიბრმა მას ეს საქმე გააბედვინა.” - თათია 

ბუწურაძე. 

,,იყვირა ზეცამ, მიწა აგუგუნდა  

დღემ დაიკლო, აღეგზნო, ცეცხლი,  

იელვა ელვამ, აღეგზნო ცეცხლი,  

ღრუბელი გასივდა, წვიმდა სიკვდილს.  

გაქრა ელვარება, ჩაქრა ცეცხლი.”  

ბიბლია, ახალი აღთქმა, სახარება მათესი, თავი 27-ე, 51-52 სტრიქონები: ,,და აჰა, ზემოდან 

ქვემომდე, შუა ჩაიხა ტაძრის ფარად და იძრა მიწა და დასკდნენ კლდენი, და განიხვნენ 

საფლავი და წმინდა განსვენებულთა მრავალნი გვამნი აღდგნენ.” ასევე აქ უნდა მივუთითოთ 

VII დაფა, კერძოდ მეოთხე სვეტი, 15-16 სტრიქონები, სადაც ენქიდუ უყვება თავისი სიზმრის 

შესახებ გილგამეშს და ამბობს: ,,იძახდა ზეცა, მიწა პასუხობდა, ამ ხმაურში მარტოკა ვიდექი 

მე“. ზემოთ აღნიშნული სამივე პასაჟი ერთმანეთთან ძალიან დიდ მსგავსებას პოულობს და 

კარგად არის გადმოცემული ბუნების მდგომარეობა, როდესაც იესოს აკრავენ ჯვარზე და მაშინ, 

როდესაც ენქიდუ უნდა ჩავიდეს ქვესკნელში.- თათია ბუწურაძე  
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V დაფა 

 

ძველბაბილონური ვერსიის ფრაგმენტი 

„მეგობარო ჩიტი დაიჭირე სად წავლენ მისი ბარტყები?“ (ზ. კიკნაძე, თბ. 1963, სტრ. 14;  

შდრ. შუმერული სიმღერა - „ ლაშქრობა კედარის ტყისკენ“ (შუმერული თქმულებები 

გილგამეშზე : 173) (172 – 173):  

„ენქიდუვ შეპყრობილი ჩიტი ბუდისკენ გაფრინდეს, შეპყრობილი მოყმე დედის კალთას 

დაუბრუნდეს.“ - - თამარ ჩოგოვაძე.  

„ბადე და სატევარი რვა გუ წონისა“  

აქ პირველად და უკანასკნელად გვხვდება ბადე „გილგამეშიანში“, როგორც საომარი იარაღი. 

ისე კი შუმერები ხშირად იყენებდნენ ბადეებს ბრძოლის დროს. მაგალითად, ლაგაშის მეფის, 

ენთემენას კონუსზე წერია „დიდი ბადე ვესროლე და მტრის გვამები მიწის ზვინების მსგავსად 

ველზე დადგა.“- ხატია დუნდუა.  

ფრაგმენტი ხეთური (ინდოგერმანული) ვერსიიდან, უკანა მხარე:  

„მზის ღმერთმა ზეციდსამან შეისმინა ვედრება გილგამეშისა.  

მაშინ აღიძრნენ ქარნი ძლიერნი ჰუვავას წინააღმდეგ:  

ქარი საშინელი, ქარი ჩრდილოეთისა,  

ქარი სამხრეთისა..., გრიგალი, ცივი ქარი,  

ქარიშხალი, ქარი ბოროტი.  

რვა ქარი ამოვარდა და დაჰბერა ჰუვავას წინ და უკნა:  

ვეღარც წინ წარსდგა ნაბიჯი, ვეღარს უკან.”  

ბიბლია, ძველი აღთქმა, გამოსვლა, თავი 14, 21-22 სტრ. ,,დააღირა ხელი მოსემ ზღვას და 

მთელი ღამე მოდენიდა უფალი ზღვას აღმოსავლეთის ძლიერი ქარით.”- თათია ბუწურაძე.  

ძველბაბილონური ფრაგმენტი ტელ-ჰარმალიდან,  

„ხარი, რომელიც იხილე, მცველი შამაშია“. (ზ. კიკნაძე, თბ. 1963, სტრ. 12);  

შუმერულ მწერლობაში ხშირად სიზმრად ნანახი შინაური ცხოველი აღნიშნავს ადამიანს ან 

ღმერთს. მაგალითად, გუდეას სიზმრად ნანახ ვირს დედამისი ასე განუმარტავს „ულაყი ვირი, 

შენი მეუფის მარჯვნივ რომ იყო-ეს შენ ხარ.“- ხატია დუნდუა.  

„თავი ხუმბაბასი მოჭრეს“  

„და მიირბინა დავითმა და თავზე დაადგა ფილისტიმელს და აიღო მისი მახვილი, ქარქაშიდან 

იშიშვლა და მახვილით მოსჭრა თავი“ (1 სამუელი 17:1-54). - ქეთევან მაღლაკელიძე. 
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დაფა VI 

 

არსებობს ასურული და ბოღაზ-ქოის სემიტური ვერსიები.ამ დაფაში აღწერილია იშთარის 

მოხიბლვა გილგამეშით. გილგამეში იშთარს საპასუხოდ ჩამოუთვლის ცოდვებს და უარს 

ეტყვის სიყვარულზე. განრისხებული იშთარი მამას, ანუს თხოვს რომ შეუქმნას ზეციური ხარი 

გილგამეშის დასაჯელად. გილგამეში და ენქიდუ დაამარცხებენ ზეციურ ხარს.  

„საჭურველი განრეცხა მან, განსწმინდა იგი, უკან გარდიგდო თმანი  

განიძრო დასვრილი სამოსი, ჩაიცვა წმიდა.“  

სავარაუდოდ აქ ბინძურ თმებში იგულისხმება ცოდვები ანუ განიწმინდა ცოდვებისაგან, 

გონება განათავისუფლა და რაღაც ახლისათვის მოემზადა.- ნინო ხუცაიძე.  

„მაშინ მაღალმა იშთარმა თვალი მიაპყრო გილგამეშის შვენებას:“  

შდრ. ენხედუანას პოეზია - „ინანა მეცხრე ცაზე“ (ნ. სამსონია, შუმერული პოეზია : 69) 43) 

„თვალს თუ დაარჭობ მთა აღარ ყვავის „- თამარ ჩოგოვაძე. 

„მიძღვენ ნაყოფი შენი, მიძღვენ“.  

ამას ეუბება იშთარი გილგამეშს როცა მისი ცოლობა სწადია. სავარაუდოდ საქორწილო 

რიტუალთან უნდა გვქონდეს საქმე. სამწუხაროდ არ ვიცით კონკრეტულად რა რიტუალზეა 

საუბარი, მაგრამ შეგვიძლია საინტერესო პარალელი გავავლოთ ცნობილ, ბერძნულ 

რიტუალთან. ეს არის მითი პერსეფონესა და ჰადესზე. მოტაცების შემდეგ, ჰადესმა 

პერსეფონეს, ბროწეული შესთავაზა, მან კი 4 მარცვალი შეჭამა, სწორედ ამიტომ ყოველი წლის 

4 თვე ისინი დაქორწინებულად ითვლებიან და პერსეფონე ქვესკნელში უნდა იყოს. შესაძლოა 

ამ ორ რიტუალს რაიმე საერთო ჰქონდეს ერთმანეთთან.- ლაშა ტაბიძე  

„არა ვსჭამ განა სღვრთო საჭმელსა,  

არა ვსვამ განა სამეფი ღვინოს?!”  

ბიბლია, ახალი აღთქმა, თავი 26-ე, 26-27 სტროფები: ,,და როცა ჭამდნენ ისინი, აიღო პური 

იესომ და აკურთხა, გატეხა, მისცა მოწაფეებს და უთხრა: მიიღეთ, ჭამეთ, ესარის ჩემი ხორცი. 

და აიღო სასმისი და აკურთხა, მისცა მათ და თქვა: ამით სვით ყველამ; ეს არის ჩემი სისხლი 

ახალი აღთქმისა, მრავალთათვის დათხეული ცოდვათა მისატევებლად.” ისევე როგორც 

იშთარის მიერ გილგამეშისადმი მიძღვნილი სასმელი და საჭმელი იყო ღვთაებრივი, ასევე იყო 

იესოს მიერ მოწაფეებისადმი მიცემული ღვინო და პური ღვთაებრივი.- თათია ბუწურაძე. 

„შენ მსგავსი ხარ კარისა, ვერცა ქარი, ვერცა გრიგალი, რომ ვერ აჩერებს“  

“ჭრელი მეცხვარე შეიყვარე  
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დაჰკარი, მოსტეხე ფრთა  

ტყეშია იგი და იძარის: „კაპპი“ ”  

შდრ „ლუგალბანდა უდაბურ მთებში“ (ნ. სამსონია, შუმერული პოეზია : 174) 341) „სიზმარს 

ვერც კარი გაუშვებს უკან ვერც კარის ბოძი“ - თამარ ჩოგოვაძე.  

ეზეკიელი-17:3, ძველი აღთქმის ამ ეპიზოდში საუბარია უზარმაზარ არწივზე, უზარმაზარი 

ფრთებითა და უამრავი განსხვავებული ფერის ბუმბულით (ჭრელი)-„გრძელბუმბულიანი, 

ხშირი და ჭრელი ბუმბულით დაფარული, მოფრინდა ლიბანში და მოგლიჯა კედრის კენწერო, 

მოსტეხა ზემოთა ყლორტი, წაიღო ქანაანის მთაზე“. აშკარაა ამ ორ ფრინველს შორის დიდი 

მსგავსება.- ლაშა ტაბიძე.  

„დაჰკარი, აქციე მგელად! მისივე ყმანი სდევნინა მას,  

მისივე ძაღლები ჰკბენენ ბარკალში!“  

ეს პასაჟი ძალზედ ჰგავს აქტიონის მითს ძველ საბერძნეთში, რომელიც არტემიდემ ირმად 

აქცია და საკუთარმა ძაღლებმა დაგლიჯეს.- ხატია დუნდუა.  

„გიყვარდა იშულანუ, მებაღე მამაშენისა,  

შენთვის, რომ ყოველდღე ყვავილის კონა მოჰქონდა.“  

გილგამეშის მიერ იშთარის ცოდების ჩამოთვლაში ვხვდებით იშულანუს. გილგამეში ეუბნება 

იშთარს. ფინიკს მნიშვნელოვანი დატვირთვა უნდა ჰქონოდა ბაბილონელთათვის, რადგან იგი 

ბიბლიაშიც საკმაოდ მნიშვნელოვან მცენარედ არის გადმოსული, კონკრეტულად ეზეკიელ 

წინასწარმეტყველის ხილვებში აისახება ეს, მის მიერ დანახული სასახლის მთავარ 

შემკულობას სწორედ ფინიკი წარმოადგენს-„ქეროვიმთა და ფინიკთა და ფინიკი საშუალ 

ქეროვიმთასა, ორნი პირნი ქერობინსა“ (ამოკვეთილი იყო ქერუბიმები და პალმები; პალმა 

ქერუბიმსა და ქერუბიმს შორის იყო, ყოველ ქერუბიმს ორი სახე ჰქონდა) (ეზეკიელ 

წინასწარმეტყველი, თავი 41).- ლაშა ტაბიძე. 

„ესმა რა ესე იშტარს, განრისხდა იშტარ, აღმაღლდა ზეცად.“  

შდრ. ენხედუანას პოემასთან „ინანა და ებიხი“, სადაც ასევე მწვავე რეაქცია აქვს ინანას, მთა 

ებიხის დაუმორჩილებლობის გამო და იქაც რევანშს მიმართავს.- ხატია დუნდუა.  

„ანუსთან, მამასთან მივიდა იშტარ  

დედასთან ანტუსთან მივიდა იგი და სთქვა  

მამა გილგამეშმა შეურაცხმყო მე!“  

შდრ. ენხედუანას პოეზია - „ინანა და მთა ებიხი“ (ნ. სამსონია, შუმერული პოეზია : 44 - 46)  

61. ან - ს წარუდგა, დილის ხილი საიდუმლო ლოცვით მიართვა  
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89. მე ვარსკვლავმა, მთას ჩავუარე ებიხი არ შედრკა  

90. ინანამ ჩავუარე მთამ კი თავი არ დახარა!- თამარ ჩოგოვაძე.  

........................................... 

 ,,ასულო ჩემო, რაი გსურს ჩემგან?  

ხარი ზეცისა შვიდ წელს ცარიელ ჩალას მოიტანს!  

მოაგროვე საზრდრო კაცთათვის,  

აღმოაცენე ბალახი მხეცთათვის?”  

ხარი აქ შიმშილის სიმბოლოა. წითელი ხარი კი ქართულ მითოლოგიაში გვალვის და 

მოუსავლიანობის სიმბოლოდ ითვლებოდა.აქვე გავიხსენოთ მითოსი კრეტის ხართან 

დაკავშირებით, რომელიც პოსეიდონმა კუნძულის რისხვად აქცია: ,,კრეტის მითიური მეფის 

მინოსის ცეცხლისმფრქვევლი ხარი, მის მეუღლეს პასიფაეს უყვარდა. ხარი პოსეიდონისათვის 

შესაწირად იყო გამზადებული, მაგრამ მინოსს დაენან და სხვა ხარი შესწირა. განრისხებულმა 

პოსეიდონმა ხარი კუნძულის რისხვად აქცია. პირუტყვი ყოველივეს ანადგურებდა, ვიდრე 

ჰერაკლემ არ შეიპყრო და ევრისთევსს არ მიჰგვარა. ხოლო ატიკური თქმულებით ის თეზევსმა 

შეიპყრო.” ასევე, გავიხსენოთ ფარაონის სიზმარი, რომელიც ბიბლიაშია აღწერილი და სადაც 

ფარაონს პირველად ესიზმრება, თუ როგორ ამოდის მდინარიდან შვიდი მსუქანი ძროხა, 

რომლებსაც უკან მოჰყვება შვიდი გამხდარი ძროხა და ეს უკანასკნელი, როგორ შეჭამენ მსუქან 

ძროხებს, მაგრამ მაინც არაფერი არ დაეტყობათ. იოსები კი, სიზმარს შემდეგნაირად ახსნის, 

რომ ეგვიპტეში იქნება შვიდი მოსავლენიანი წელი, რასაც შემდეგ მოჰყვება შვიდი 

მოუსავლიანი წელიწადი და შიმშილი დაისადგურებს მთელს ქვეყანაში. ბიბლია, ძველი 

აღთქმა, თავი 21-ე, 29-30 სტროფები: ,,აჰა, მოვა შვიდი უხვმოსავლიანი წელიწადი მთელს 

ეგვიპტის ქვეყანაში.მას შემდეგ დადგება შვიდი მოუსავლიანი წელიწადი, გაქრება ბარაქა 

ეგვიპტეში და შიმშილი გააჩანაგებს ქვეყანას.” - თათია ბუწურაძე. 

შდრ. ენხედუანას პოეზია - „ინანა მეცხრე ცაზე“ (ნ. სამსონია, შუმერული პოეზია : 68)  

ოდეს ქუხარ იშქურის დარად, მარცვალი აღარ ხარობს მიწაზე.- თამარ ჩოგოგვაძე.  

.......................................  

„დავლეწ კარსა ქვესკნელისასა, განვსტეხ მის ურდულს...“  

შდრ. ენხედუანას პოეზია - „ინანა და მთა ებიხი“ (ნ. სამსონია, შუმერული პოეზია : 47) 118. 

ინანას რისხვამ მიწას ჩააღწია.133) ლილაქვის კარი გამოგლიჯა - თამარ ჩოგოვაძე.  

„აღმოვიყვან მკვდართ, რათა მათ ცოცხალნი შესჭამონ,  

რათა უმრავლეს ცოცხალთა მკვდარნი იყვნენ!“  
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 „მამა, შეჰქმენ ხარი ზეციზა, რომელმან დასთრგუნოს გილგამეშ!“  

რას შეიძლება ზეციური ხარი წარმოადგენდეს? ვიცით რომ შუმერები და შემდგომ 

ბაბილონელები რაიმე არსებულს არქმევდნენ სახელებს და მითოლოგიაში სწორედ ამას 

ქმნიდნენ. ასე ხდება ღვთაებების, ანუს და ინანას შემთხვევაშიც. ასავარაუდოა ზეციურ ხარშიც 

მოიაზრებოდეს მსგავსი რეალური ობიექტი. ჩემი აზრით იგი ასოცირდება ვარსკვლავების 

ჯგუთან, კერძოდ კი, ცნობილი ზოდიაქო-კუროსთან. ამ მოსაზრებას ამყარებს ის ფაქტიც, რომ 

სწორედ შუმერულ ასტროლოგიურ წყაროებში დასტურდება პირველად ცნობები ამ 

ვარსკვლავთა ჯგუფის შესახებ (Taurus)- ლაშა ტაბიძე. 

მეექვსე დაფის, 171-173-ე სტრიქონებში მოცემულია ზეციური ხარის რქების სიდიდე, იგი 

მოოჭვილია 30 მანა ლილაქვით ანუ 25,12 კგ-ით და თითოეული რქა იტევს ექვს გურ ზეთს ანუ 

18000 ლიტრ ზეთს, დაახლოებით 18 ტონა. ეპოსის ამ პასაჟზე დაყრდნობით, შეგვიძლია 

წარმოვიდგინოთ ზეციური ხარის ზომები.- ნინო ხუცაიძე. 

...........................  

„რა მოკლეს ხარი, ამოგლიჯეს გული“ (ზ.კიკნაძე, 1963, სტრ.3) - არაბუნებრივი, ღმერთების 

მიერ დიდი ძალით დაჯილდოვებული ხარის განგმირვა დიდ გმირობად ითვლებოდა ძველ 

საბერძნეთშიც, მაგალითად ჰერაკლეს მეშვიდე გმირობა სწორედაც რომ კრეტის ხარის 

დამარცხება იყო.- ხატია დუნდუა; გულის ამოგლეჯვის ტრადიცია არსებობდა ინდიელებში. - 

ქეთევან მაღლაკელიძე. 

„გამომიჩინე მოზვერი ექვსი თვისა“ (ზ. კიკნაძე, 1963, სტრ.15) _ რაც შეეხება „ექვს თვეს“. 

იშთარი ითხოვს მამისგან „მოზვერი ექვსი თვისა“. აშკარაა, რომ 6 თვე რაღაც ძალიან 

მნიშვნელოვანს აღნიშნავს, რამაც თავი ხარის ასაკში იჩინა. პარალელისთვის გავიხსენოთ 

ებრაელთა ბიბლიური მეფე, დავითი, რომელიც იუდეას 7 წელი და 6 თვე მართავდა. შესაძლოა 

6 თვე ეპოსის ამ პასაჟშიც რაიმე განსაკუთრებულს აღნიშნავდეს.(ბოღაზქოის სემიტური 

ვერსია, უკანა მხარე, დაფა 6, სტრიქონი 15).-ლაშა ტაბიძე.  

.....................................  

„კირქვა ქვის კედელს რომ ეშლება“ (ზ. კიკნაძე, 1963, სტრ.15) აქ გილგამეში ეუბნება ინანას რომ 

ის ორმოა, რომლის სახურავიც ჩალაა, სასახლეა გმირთა დამღუპველი და კირქვა რომელიც 

ადვილად იშლება. ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს ქანია მოსეს მიერ ჩადენილი ერთერთი 

სასწაულის მთავარ „გასაღებად“. კონკრეტულად კი, ებრაელებს უდაბნოში წყალი გაუთავდათ, 

მოსემ კი დაარტყა კლდეს და იქიდან წყალი წამოვიდა (გამოსვლა, თავი 17, სტრიქონი 5-6). 

რეალურად შეუძლებლად მოგვეჩვენება, მაგრამ უნდა აღინიშნოსრომ კირქვა, ისევე როგორც 
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ქვიშაქვა, ფეროვან ქანს წარმოადგენს, ეს კი იმას ნიშნავს რომ მასში შესაძლებელია წყლის 

დაგროვება. ასე რომ, მისი გატეხვის შემდეგ, წყალი შესაძლოა წამოვიდეს. სინას უდაბნოში 

ასეთი ქანი ძალიან ბევრია.ასე რომ, ამ ქანის შესახებ ცოდნა აშკარად ჩანს, როგორც ბიბლიაში, 

ასევე გილგამეშის ეპოსში.- ლაშა ტაბიძე.  

 

დაფა VII 

 

(ასურული ვერსია, ტომსონის ფრაგმენტი, ფრაგმენტი სულთან-თეფედან, ფრაგმენტი ხეთური 

ვერსიიდან. სულთან-თეფეს ფრაგმენტს დიაკონოვი მიაკუთვნებს ნინევიური ვერსიის ოთხ 

ჯგუფს, თარღდება ძვ.წ VII ს-ით.) 

მეშვიდე დაფა ენქიდუს სნეულებაზე მოგვითხრობს. იგი დაავადდება და ლოგინად ჩავარდება, 

ხედავს სიზმრებს, გრძნობს სიკვდილის მოახლოებას. ტექსტი ენქიდუს გარდაცვალებით 

მთავრდება. 

„გილგამეშ, ისმინე სიზმარი, წუხელ რომ ვიხილე:  

ბჭობად ისხდნენ, ენლილი, ეა და მზის ღმერთი ზეცისა“  

შდრ. „კაცი ბჭობდა, ღმერთი იცინოდა“ ქართული ანდაზა.- ქეთევან მაღლაკელიძე. 

 ...................  

ენქიდუ შეიტყობს რა თავის ბედისწერას წყევლის შამხათს, რომელმაც თავისი ბედნიერი 

ცხოვრება დაატოვებინა.  

„შეგიყვადრეს შენგანვე შობილი“ (ზ. კიკნაძე, 1963, სტრ.12) შდრ. ოიდიპოსის მითი, როცა მან 

მამამისი მოკლა და დედა ცოლად შეირთო.- ქეთევან მაღლაკელიძე.  

 

,,შვების სამყოფელში დაგსვამს, მარცხენა მხარის სამყოფელში“ (ზ.კიკნაძე, 1963, სტრ.43) აქ 

გვინდა, რომ ყურადღება გავამახვილოთ მარცხენა მხარის მნიშვნელობაზე. ზოგადად 

ქრისტიანულ სამყაროში, ეკლესიაში, აღსავლის კარის მარცხენა მხარეს არის ღვთისმშობლის 

ხატი დაბრძანებული, ხოლო მარჯვნივ-უფლის. აქედან გამომდინარე ეკლესიაში ქალები 

ყოველთვის მარცხნივ დგებიან, ხოლო მამაკაცები მარჯვნივ. რაც შეეხება მიცვალებულთა 

დაკრძალვის წესს, ქრისტიანობის გავრცელების შემდგომ, ადამიანებს კრძალავენ პირით 

აღმოსავლეთისაკენ, რათა მზის ამოსვლას უყურებდეს. სავარაუდოა, რომ ,,შვების 

სამყოფელშიც“ სწორედ ეს იგულისხმებოდეს. ასეთი სამარხები გამოვლინდა გრაკლიან 

გორაზე 2014 წელს, ბორცვის წვერზე, სულ 5 სამარხი. ყველა ამ სამარხში მიცვალებული პირით 
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აღმოსავლეთისაკენ იყო დაკრძალული. ასევე ეპოსის მერვე დაფა, მესამე სვეტი, მეორე 

სტრიქონი: ,,შვების სამყოფელში დაგსვამ, სამყოფელში მარცხენა მხარის“. - თათია ბუწურაძე. 

 

„მარცხენა მხარის სამყოფელი“- ევფემისტური გამოთქმაა და ნიშნავს მკვდართა სამეფოს, 

შავეთს.- ნინო ხუცაიძე.  

 

,,ლომის ტყავს ჩაიცვამს და ველად იხეტიალებს“ (ზ.კიკნაძე, 1963, სტრ.48) აქ შესაძლებელია, 

რომ პარალელი გავავლოთ ,,ვეფხისტყაოსანთან“, კერძოდ კი ,,ნახვა არაბთა მეფისგან მის ყმისა 

ვეფხისტყაოსნისა“, სტრ. 88: ,,მას ტანსა კაბა ემოსა გარე-თმა ვეფხის ტყავისა, ვეფხის ტყავისა 

ქუდივე იყო სარქმელი თავისა“ მართალია, გილგამეში ლომის ტყავითაა შემოსილი, ხოლო 

ტარიელი ვეფხვის, მაგრამ სიუჟეტი და მიზანი ერთ ფაქტს ემსახურება, კერძოდ, გილგამეში 

მისი მეგობრის გარდაცვალების შემდგომ, ჩაიცვამს ლომის ტყავს და ველად იხეტიალებს, 

ხოლო ტარიელს ვეფხის ტყავი მის სატრფოს ახსენებს და სწორედ მაგიტომაცაა ვეფხის ტყავით 

შემოსილი, ისიც ველად ხეტიალობს, რადგან არ შეუძლია, რომ მის სატრფოსთან იყოს, 

რომელიც ქაჯებმა გაიტაცეს. ველად ხეტიალით კი ცდილობს, რომ დარდი განიქარვოს.- თათია 

ბუწურაძე. 

 ,,ჩაუქრეს კერა, ბეღელი დაევსოს“ (ზ.კიკნაძე, 1963, სტრ.8) კერა არქეოლოგიური 

თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მას უძველეს დროში ჰქონდა როგორც 

სარიტუალო, ისე საყოფაცხოვრებო მნიშვნელობა. აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, 

კერძოდ კი ქვაცხელების ნამოსახლარზე გამოვლენილია საცხოვრებელი სახლები, სადაც 

ოთახის ცენტრში გამართული იყო კერა, რომელიც იატაკში იყო ჩადგმული. ერთ-ერთ სახლში, 

გამოვლინდა, როგორც ოთახის ცენტრში არსებული კერა, ასევე კედლელთან გამართული 

,,კვერცხისებური“ ფორმის თიხის კერა, რომელიც ჩადგმული იყო იატაკში და ამოდიოდა 

ზემოთ 10-12 სმ-ის სიმაღლეზე. იმირის გორაზე, კერა საცხოვრებელ ოთახში კი არ იყო 

გამართული, არამედ ეზოში. არქეოლოგიური გათხრებისას ჩვეულებრივ კერის მახლობლად 

ქვისა და ობსიდიანის იარაღებს პოულობენ, ხოლო შიგნით დაფიქსირებულ ნაცრის სქელ 

ფენას, ხანგრძლივი ცეცხლის მოწმობად მიიჩნევენ. ზოგადად ადგილობრივი მოსახლეობის 

ეკონომიკის ბინადარი და სამიწათმოქმედო ხასიათი თვალსაჩინოდაა ილუსტრირებული 

საოჯახო კერის კულტის ფართოდ გავრცელებაში. ამ თვალსაზრისით უნდა დავასახელოთ 

საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული, ადრე ბრინჯაოს ხანის კულტურა, რომელიც 

მტკვარ-არაქსის სახელით არის ცნობილი. ამ კულტურისათვის დამახასიათებელი იყო კერები 
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და სადგამები, რომელიც როგორს წესი ყველა სახლში არის დადასტურებული. მათ შორისაა, 

როგორც ,,მუდმივ მოქმედი“ კერა, რომელიც საცხოვრებელი ოთახის ცენტრში იყო გამართული 

და ,,მუდმივი ცეცხლისთვის“ განკუთვნილი, ასევე გადასატანიც-რიტუალის სახლის გარეთ 

შესასრულებლად.ზოგადად სტაციონალური კერა წარმოადგენს მცირე ორმოს, რომელიც 

საცხოვრებელი ოთახის იატაკშია ამოჭრილი, მოლესილია თიხით და შემდეგ გაპრიალებული, 

შელესილობა გადადის იატაკზე და ქმნის საკმაოდ ფართო ამოზიდულ არშიას. ზოგიერთი 

მკვლევარის აზრით, იქმნებოდა თავისებური იმიტაცია მზისა, რომლის დისკოს წარმოსახავდა 

ნაკვერჩხლით გავარვარებული ორმო, ხოლო შარავანდედს-მოლესილობით შექმნილი 

ბორდიური. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ კერის შელესილობაში ჩართულია ხორბლის 

მარცვლები. ამის საფუძველზე ვარაუდობენ, რომ კერა განასახიერებდა ნაყოფიერების იდეას 

და წარმოადგენდა უზენაეს ქალღვთაებას-მზეს. რაც შეეხება კერის სადგამებს, ისინი 

ჩვეულებრივ სხვადასხვა ფორმისაა: რქისებური, ნალისებური, ანთროპომორფული, 

ზოომორფული. უნდა აღვნიშნოთ ის გამოსახულებები, რომლებიც კერებზეა დატანილი, 

მაგალითად კერაზე მჯდომარე მამაკაცის გამოსახულება, ხარის მოკლე რქებითა და კეფაზე 

ჯამისებური ჩაღრმავებით. აგრეთვე კერის ირგვლივ ნაპოვნი მამაკაცის თიხის 

გამოსახულებები და ქვის ფალოსი. ფიქრობენ, რომ ეს გამოსახულებები განასახიერებდნენ 

მამაკაცის მიერ განაყოფიერებულ კერებს, რომელიც ,,დიდი დედის“ სიმბოლოდ აღიქმებოდა. 

ამით ხაზი ესმებოდა ოჯახში მამაკაცის პირველობასა და მის მთავარ, წამყვან როლს.თუ 

უმაღლეს ქალღვთაებად მზე იყო გააზრებული, უმაღლეს კაცღვთაებად განიხილებოდა 

მთვარე, რომელიც ხარის სახით იყო წარმოდგენილი. ხარის კულტის ფართოდ გავრცელება 

დასტურდება ხარის მინიატურული ქანდაკებებისა და ხარის რქიანი მამაკაცის თიხის 

გამოსახულებათა მრავალრიცხოვანი აღმოჩენებით. მთვარის მოტივი განსახიერებულია 

კერამიკის ორნამენტაციაშიც, კერძოდ ახალციხის ამირანის გორაზე ნაპოვნ ერთ ჭურჭელზე 

მთვარე (ნამგალისებური გამოსახულება) მოქცეულია ცენტრში, ხოლო გვერდებზე 

ვოლუტებისა და გაფრენილი წეროების გამოსახულებებია მოცემული. (ო.ლორთქიფანიძე 

,,ძველი ქართული ცივილიზაციის სათავეებთან“, გვ.80) - თათია ბუწურაძე. 

 

„ქმარი შენი გულისთვის მიატოვებს ცოლს, შვიდი შვილის დედას!“ (ზ.კიკნაძე, 1963, სტრ.10) 

ბიბლიაში ხშირად გვხვდება შვიდი შვილის დედა. მაგ: ორი არჩევანი ჰქონდა დედას: ან 

რჯული, ან შვიდი ცშვილის გადარჩენა. „მაგრამ მან უარი თქვა შვიდი შვილის ხსნაზე 

ხანმოკლე დროით“. „მაგრამ ყველა დედებზე მეტად შვილთა მოყვარული აღმოჩნდა შვიდი 
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შვილის დედა, რომელსაც შვიდგზის ორსულობაში ჩაენერგა შვილთა სიყვარული“. (ძველი 

აღთქმა, მე-4 მაკაბელთა, თავი14).- ქეთევან მაღლაკელიძე. 

  

,,წამომყევ სიბნელის სახლში, ირკალას სავანეში,  

იმ სახლში, რომელს აღარ სტოვებენ, ვინც შიგ  

შედიან“.  

ამის შემდეგ რამდენიმე სტრიქონი მ. წერეთელს განსხვავებულად აქვს თარგმნილი:  

„ცხოვრობს ეტანა, ცხოვრობს საკანი,  

ცხოვრობს დედოფალი ქვესკნელისა ერეშქიგალ,?  

ბელიტ-სერი, მწერალი ქვესკნელისა,  

თავ-დახრითა დგას მის წინაშე“.  

მ. წერეთელი შემდეგნაირად განმარტავს: ეტანა მითიური პიროვნებაა, არწივს რომ შეაჯდა და 

აფრინდა, საკანი პირუტყვთა ღმერთია, ხოლო ბელიტ-სერი_ „მინდვრის დედოფალი“. ესენი 

ერთად ცხოვრობენყველანი ერეშქიგალთან ქვესკნელში და მათთან უნდა აღმოჩნდეს ენქიდუც, 

რომელმაც თავისი განვლილი ცხოვრებით მათ გვერდით მოიპოვა ადგილი. „აღდგა და 

მიიყვანა თავისთან ის კაცი.“  

შდრ. დანტე ალიგიერის ,,ღვთაებრივი კომედია“, ქება მესამე, მეოთხე და მეხუთე, სადაც 

მწერლის მოგზაურობა არის აღწერილი ჯოჯოხეთში. მანამდე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 

დანტეს მიერ აღწერილ ჯოჯოხეთს აქვს სამი განყოფილება:  

• ქალაქი დიტე  

• ცეცხის ქალაქი  

• ქალაქი კოცონებისა  

ამავდროულად მწერალი მკვდართა საუფლოში მოგზაურობისას ნახავს ნოეს, აბელს მოსეს, 

ადამს, დიდ მგოსან ვირგილიუსს, ჰომეროსს-პოეტების ზესთა-ზენარს, ჰორაციუს სატირიკოსს, 

ელექტრას, ჰექტორს, ლუკრეცს, მარსიას, ბრუტუსს, იულიას, კორნელიას, ბრძენ სოკრატეს, 

პლატონს, ბრძენ დემოკრიტეს, სენეკას, პტოლემეოსს, ჰიპოკრატეს, დიოგენეს, ანაქსაგორეს, 

ემპედოკლეს, ჰერაკლიტეს, ზენონს, თალესს, ორფეოსს, გეომეტრიის მებალავრე- ბრძენ 

ევკლიდეს და სხვა დიდებულ პიროვნებებს:  

...ვით ჩამოვიდა და შემდგომად მან წაიყვანა  

ადამის ლანდი და ძე მისი-თავად აბელი,  

ნოე და მოსე ებრაელთა რჯულისმდებელი,  
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მამა აბრამი, ჰურიათა მეფე დავითი  

და ისრაელი დედა წულით და მამიანად, 

 არცა რახილი დავიწყნია და სხვა მრავალი...“  

გახლავს ჰომერი, პოეტების ზესთა-ზენარი. 

 მას რომ მოჰყვება-ჰორაციუს სატირიკოსი,  

შემდეგ ოვიდი და მეოთხე გახლავთ ლუკანი.  

(დანტე ალიგიერი ,,ღვთაებრივი კომედია". კონსტანტინე გამსახურდიას თარგმანი, 

გამომცემლობა პალიტრა L).  

ასევე როგორც გილგამეშის ეპოსში, ქვესკნელს ჰყავს მიცვალებულთა ბედის გამგებელი, ასევე 

დანტეს ნაწარმოებში ამ ფუნქციას ითავსებს მეფე მინოსი, რომელიც ცოდვილთა სულს 

ადგილს მიუჩენს ქვესკნელში და მისი კუდიც იმდენჯერვე იკლაკნება, რამდენი გარსიც უნდა 

გაიაროს სულმა. ასევე ისიც, როდესაც უცხო ხალხს დაინახავს ქვესკნელში ეუბნება:  

,,გმართებს სიფრთხილე ამ არეში ჩამოხეტებულს,  

ვინ გიწინამძღვრა, ამ ქვესკნელში ვით მოაღწიე,  

ხომ არ გატყუებს სიგანივრე კარიბჭეების?“  

ასევე ,,ინანას ჩასვლა ქვესკნელად“  

როდესაც ღვთაება ინანა ჩადის ქვესკნელში. სადაც ინანა შვიდი ღვთაებრივი მადლით 

შეიმოსება, მაგრამ ყოველ კარიბჭესთან იგი თითო სამოსით განიძარცვება, ხოლო როცა უკვე 

ქვესკნელის დედოფლის სამყოფელში მივა, მას შემოეცლება დედოფლის სამოსი, ხოლო 

ერეშქიგალმა: ,,თვალი ჰკიდა, თვალი სიკვდილისა, სიტყვა უთხრა, სიტყვა რისხვისა, ხმა 

აღუმაღლა, ხმა ბრალდებისა, სნებაშეყრილი ცხედრად გარდიცვალა, ცხედარი კაუჭზე 

ჩამოკიდეს.“- თათია ბუწურაძე.  

შდრ. IV – 36 – „გზაზე, რომლის ბილიკი უკან არ ბრუნდება“ - „რადგან თავდება ჩემს წელთა 

რიცხვი და ვდგები უკანმოუქცეველ გზაზე“(იობი 16:22).- ქეთევან მაღლაკელიძე. 

 IV- 45 „მტვერის სახლი“- ქრისტიანობაში გარდაცვალების შემდეგ ადამიანი მტვრად, მიწად 

იქცევა. - ქეთევან მაღლაკელიძე.  
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დაფა VII 

ფრაგმენტები სულთან - თეფედან  

„სიზმარი ძვირფასია თუმცა დიდია შიში  

.....მშრალ ხესავით.....  

შიში დიდია სიზმარი ძვირფასი  

ცოცხალ კაცს სევდას უტოვებს.  

.........................  

სიზმარი ცოცხალ კაცს სევდას უტოვებს.“ (ზ.კიკნაძე,1963, სტრ20-24) მშრალი ხე არის 

სიკვდილის სიმბოლო, აქედან გამომდინარე, სიზმარი შეიძლება დავუკავშიროთ სივდილს. 

გოდერძი ჩოხელი - ადამიანთა სევდა (ელ. წიგნი - saba.com.ge - გოდერძი ჩოხელი - ადამიანთა 

სევდა - თბილისი - 2012 წ.) “რა არის სიცოცხლე? სიცოცხლე სევდაა რისა და ადმიანად ყოფნის 

ტკბილი სევდა. სიკვდილი რაღა არის? სიკვდილიც სევდა არის, ადამიანად არყოფნის სევდა.”- 

თამარ ჩოგოვაძე.  

სასოწარკვეთილი ენქიდუ ესაუბრება კარს, ახსენებს მის ძვირფას ნაწილებს.  

„ან მეფემ, რომელიც ჩემს შემდეგ მოვა წაგიღოს..  

........................................  

ჩემი სახელი წაშალოს თავისი სახელი დაწეროს“ (ზ.კიკნაძე,1963) აქემენიდ მეფეთა წარწერები 

კარის სახელურებზე: „ძვირფასი ქვისაგან გამოთლილი კართსახელურნი აჰა, დარაიავაჰუ 

მეფის სრას ამშვენებენ.“ - დარიოს I, პერსეპოლისი.  

„კეთილშობილი ქვისაგან თლილი სახელურებით 

ხშაიარშა მეფის სრა-სასახლე დამშვენებულა“ - ქსერქსე, პერსეპოლისი. როგორც ჩანს, ძველ 

აღმოსავლეთში გავრცელებული იყო მეფეთა სახელებისა და წარწერების კარის სახელურებზე 

ამოკვეთის ტრადიცია, რომელიც აქემენიდურ სამყაროშიც გვხვდება. - სოფიო პაატაშვილი.  

„[სახე] მისი მიმართული იყო, მარ[ჯვენა მისი]  

[ბრჭ]ყალი არწივისა.  

[სა]ხე მისი მთლიანად [.....]  

.... მარჯვ[ენა მისი]“ (ზ.კიკნაძე,1963) .  

აქ საუბარია ჭექა-ქუხილის განსახიერებაზე რომელსაც ანზუდით მოიხსენიებენ. ანზუდის 

მსგავსი არსება გამოსახულია მიკენში კნოსოსის სასახლეში და მას გრიფინს უწოდებენ. 

კნოსოსი სასახლე მიეკუთვნება ძვ.წ.აღ. მე16-მე-15 საუკუნეებს. - ნინო ხუცაიძე.  
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დაფა VIII 

(ასურული ვერსია, ფრაგმენტი სულთან თეფედან) 

გილგამეში გლოვობს ენქიდუს. აპატიოსნებს მის სხეულს, დგამს ენქიდუს ქანდაკებას დგამს.  

„ენ[ქიდუ, დედამ შენმა]-ქურციკმა-  

და [მამამ შენმა-კანჯარმა-გშობეს] შენ!“  

კანჯარი-ენქიდუს დედას ასე უწოდებს გილგამეში. ეს ცხოველი ანტილოპებში ყველაზე მცირე 

ზომის წარმომადგენელია. ეს ცხოველი ბიბლიაშიც რამდენჯერმე მოიხსენიება: ქრონიკები და 

ისტორიული ჩანაწერები ადამისა და აბრაამის შესახებ 12:8-„კაცები ისეთი სწრაფები იყვნენ 

როგორც ქურციკები მთებში“. ასევე, სოლომონის სიმღერაში იხსენიება ქურციკი-ქებათა ქება 

სოლომონისა, 2:9-„ვამსგავსე სატრფო ჩემი ნიამორს, ირმის ნუკრს, აჰა, დგას იგი ჩვენს ზღუდის 

უკან“.- ლაშა ტაბიძე.  

კანჯარი ეს არის კენტჩლიქოსანი ცხოველი ცხენისებრთა ოჯახის წევრი, რომელიც იწონის 

დაახლოებით 120-127 კილოგრამს მისი სიმაღლე 2 მეტრია. იგი ძალიან სწრაფი და ამტანი 

ცხოველია.- ნინო ხუცაიძე.  

,,ნაჯახი გვერდზე (მაქვს)- მარჯვენის იმედი,  

მახვილი სარტყელში (მაქვს)- მფარავი ჩემი.“  

დაკრძალვის წეს-ჩვეულებაში, როგორც ცნობილია, მამაკაცებს კრძალავდნენ მარჯვენა მხარეს, 

ხოლო ქალებს მარცხენა მხარეს. მეომარ მამაკაცებს თან ატანდნენ სხვადასხვა სახის იარაღებს, 

რომელსაც ეს პიროვნება სიცოცხლეში იყენებდა. დაახლოებით მთელი მოსახლეობის 1/3 

შეადგენდნენ მოემრები. ასეთი სამარხები მრავლად არის გამოვლენილი თრელი გორებზე, 

დოღლაურის სამაროვანზე და სხვა არქეოლოგიურ ძეგლებზე.- თათია ბუწურაძე.  

შდრ. ინანა და მთა ებიხი (ნ. სამსონია, შუმერული პოეზია : 50) „სატევარს და გალესილ 

მახვილს ჩემს მსახურს - ქურღარას მივცემ“- თამარ ჩოგოვაძე.  

„[დაგტირიან] ველები ვით დედაშენი!  

... კედარის ზეთი“  

კედარის ზეთიდაგტირიან ველები ვით დედაშენი! ... 

 კედარის ზეთი“-იგი სამედიცინო დანიშულებით გამოიყენებოდა სხვადასხვა უძველეს 

კულტურებში. ეგვიპტელები მათ ბალზამირების რიტუალისას იყენებდნენ. ჩრდილო 

ამერიკაში კი იგი სულების კომუნიკაციის რიტუალისას გამოიყენებოდა. ასევე თმის ცვენის 

საწინააღმდეგოდ იყენებდა სხვადასხვა კულტურა. ეს სითხე კეთროვნებისგან განკურნების 

ერთერთ საშუეალებად მოიხსენიება ბიბლიაში, ლევიანნი, თავი 14:3-„მოაღებინებს მღვდელი 
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გასაწმიდავებლისთვის ორ ცოცხალ წმინდა ფრინველს, კედარის ხეს“. ასევე რიცხვნი, თავი 

19:6-„აიღოს მღვდელმა კედარის ხე, უსუპი (არომატული ბალახი) და ჭიაფერი (წითელი) 

ნართი (მატყლის ძაფი) და ჩააგდოს ცეცხლში“. საგულისხმოა რომ კედარის ხეში სწორედ მისი 

ზეთი უნდა იგულისხმებოდეს.  

Ugallu (9 დაფა)-აქადურად umu rabu, ზუსტი თარგმანით დიდ დღეს ნიშნავს. ეს არის 

ქარიშხლის ლომისთავიანი დემონი, ფრინველის ფეხებით. ჩნდება ადრეულ მეორე 

ათასწლეულში. იგი ერთერთია თიამათის მიერ შექმნილ დემონებს შორის, 11 დემონს შორის, 

ახალგაზრდა ღმერთებთან ომის დროს. დროთა განმავლობაში მან ინდივიდუალურობა 

დაკარგა და ჩნდება დემონ Lulal-თან ერთად სხვადასხვა ამულეტებზე. იდეურად ისიც იგივე 

დემონს წარმოადგენს. Ugallu-ს ძირითადად ხელში პატარა დანა უჭირავს და ამ დანას სწორედ 

ugallu შეარქვეს მეცნიერებმა.- ლაშა ტაბიძე. 

,,მაშინ დაჰბურა მან მოყვასი თვისი, ვითა სასძლო.“ 

 აქ საუბარი არის ცხედრის გაპატიოსნებაზე.- თათია ბუწურაძე.  

,,მიუბრუნდება მიცვალებულს, იგლეჯს თმას...“  

,,შენზე ავატირებ ურუქის ხალხს, გლოვას გაგიმართავ.  

მხიარული ხალხი შენზე ვაებით აღივსება,  

და თვით მე შენს შემდგომად ვატარებ ბინძურ თმას სხეულისას...“   

ფრაგმენტი სულთან-თეფედან:  

,,გიტირონ ძმებმა დებივით,  

შენს გამო თმები დაიგლიჯონ“ (ზ.კიკნაძე, 1963)  

საქართველოს ეთნოგრაფიულ კუთხეებში დღესაც არის შემორჩენილი მსგავსი წეს-ჩვეულება, 

ასევე გლოვობენ გარდაცვლილ ადამიანს. გლოვის ნიშნად 40 დღის განმავლობაში მამაკაცები 

ატარებენ წვერს. ასევე საინტერესოა ისიც, რომ ძველ საბერძნეთში, მეგობრები და ნაცნობები 

მიცვალებულის სარეცელთან იკრიბებოდნენ და დასტიროდნენ მას, რისთვისაც ფლეიტაზე 

დამკვრელებსა და მომღერლებს, აგრეთვე მომტირლებს ქირაობდნენ. ქალები ტიროდნენ, 

მოთქვამდნენ, მკერდზე ხელებს იცემდნენ, თმებს იგლეჯდნენ, ყბებს სისხლით იღებავდნენ. 

მგლოვიარენი ხშირად მიწაზე გორავდნენ და თავს ურტყამდნენ მას. დაკრძალვის წეს-

ჩვეულებებიდან ბევრი ძველი იტალიური ტრადიციაა შემორჩენილი. მაგალითად, ზოგიერთ 

ცენტრალურსა და სამხრეთ რაიონში გვამს ღვინით და ძმრით განბანენ. შუა საუკუნეებში 

თითქმის მთელ იტალიაში გავრცელებული იყო მიცვალებულთა დატირება (voceri). XX 

საუკუნეში მას ჯერ კიდევ მკაცრად იცავდნენ სარდინიაში, პიემონტში, კალაბრიაში, აპულიაში. 
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დღეს ეს წესი მხოლოდ სარდინიაშია შემორჩენილი. დაკრძალვისას იწევდნენ სპეციალურ 

მომტირლებს. გარგანოში, გლოვის ნიშნად, მამაკაცები რამდენიმე თვის განმავლობაში წვერს 

არ იპარსავდნენ. (რ.თოფჩიშვილი ,,ევროპის ეთნოლოგია“, თბილისის უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 2009წ, გვ106-107 და გვ.346)- თათია ბუწურაძე . 

 

დაფა IX 

 

სასოწარკვეთილი გილგამეში ველად დაეხეტება ლომის ტყავით შემოსილი. მას ენქიდუს 

სიკვდილის შემდეგ, სიკვდილის შიში შეიპყრობს და გადაწყვეტს უკვდავების საძიებლად 

წასვლას. 

.....................................  

„მეც მოვკვდები! მეც ის დღე არ მომელის, ენკიდუს რომ დაადგა?....“  

....................  

„სცთების და სცთების სიკვდილსა, ვინც არ მოელის წამისად“;  

„ვერ დაიჭირავს სიკვდილსა გზა ვიწრო, ვერცა კლდოვანი“ („ვეფხისტყაოსანი“);  

„ამისთვის ვარ მოწყენით, ვსტირი და არ მემღერების,  

პირს შემდები არს სიკვდილი, არავის დაეფარების,  

არც ხვეწნით, არცა ქრთამითა, არც ხმლითა მოიგერების,  

მაშინვე ქვეშ ამოიდებს, ვისაც კი დაეძგერების“  

; „კაცი ხომ ვერსად წაუვა, სიკვდილსა, ღვთის ბრძანებასა“  

„მოვა და მომკლავს სიკვდილი, მას ვერსად დავემალები“ (დავით გურამიშვილი, „დავითიანი“)  

. „რა ვქნათ, სიკვდილის შვილები ვართ. რა გაეწყობა“ (შექსპირი, „რომეო და ჯულიეტა“). - 

ქეთევან მაღლაკელიძე.  

,,დაინახა: ლომები ხალისობდნენ სიცოცხლით.  

აიღო თავისი ნაჯახი ხელში  

იძრო სატევარი სარტყელიდან,  

როგორც ისარი მათ შორის ჩავარდა.  

დაარტყა დაკუწა.“ (ზ.კიკნაძე, 1963)  

შდრ. ვეფხისტყაოსანი, კერძოდ ,,მბობა ტარიელისგან ლომ-ვეფხვის დახოცვისა“ ,,ლომსა 

დავუგმე ნაქმარი, ვარქვი: ,,არა ხარ ცნობასა“, შენ საყვარელსა რად აწყენ? ფუ მაგა მამაცობასა 

ხრმალ-გამოწვდილი გავუხე, მივეც ლახვართა სობასა, თავსა გარდავჰკარ, მოცა ვკალ დახსნენ 
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სოფლისა თმობასა. ხრმალი გავსტყორცნე, გარდვიჭერ, ვეფხი შევიპყარ ხელითა, მის გამო 

კოცნა მომინდა ბრჭყალთა სისხლითა მღვრელითა ვეღარ გავუძელ იგიცა მოვკალ გულითა 

ხელითა...“  

ისევე როგორც გილგამეშმა დახოცა ლომები, ასევე დახოცა ტარიელმა ლომ-ვეფხვი. - თათია 

ბუწურაძე. 

..............................  

,,მათზედ ეყრდნობა ცის საძირკველი“  

ცის თაღი ასევე მხრებით უჭირავს ატლასს, ჰერაკლეს ერთ-ერთ გმირობაში ,,ჰესპერიდების 

ვაშლები“, მე-11 გმირობა. როდესაც ატლასი ამბობს: „უკვე ვიგრძენი, რა კარგი ყოფილა, 

ზურგზე რომ სპილენძის მძიმე ცის თაღი არ გადგას“ - თათია ბუწურაძე. 

.........................  

,,ღრიანკალ-კაცნი კაცსა იცავენ.....“  

..........................  

მორიელ კაცის სახე „გილგამეში ეპოსში“ ჩნდება მზის ამოსვლისა და ჩასვლის ადგილის 

მცველებად, როდესაც გილგამეში მიემართება წარღვნის გმირის, უთნაფიშთიმისაკენ და გადის 

მზის გზას.მაგრამ მორიელ- კაცის სახე ძალიან მნიშვნელოვანია, მათი გამოსახულება გვხვდება 

ქ. ურში აღმოჩენილ ხარისთავიან ლირაზე.ასევე მორიელ კაცების ერთ-ერთი ძველი 

გამოსახულება, ოღონდ ფრესკულ მხატვრობაში აღმოჩენილ არქეოლოიური ძეგლზე, 

კაკაშტლაში (მექსიკის ტერიტორიაზე). ანალოგიური ფრესკული მხატვრობა გამოვლენილია 

ვენერას ტაძარში. კედლის ეს მხატვრობა ორი სვეტისგან შედგება, მარჯვენაზე გამოსახულია 

მამაკაცი, რომელსაც ნიღაბი უფარავს სახეს, აცვია ქვედაბოლო ვენერას სიმბოლოთი და აქვს 

მორიელის კუდი. მეორე სვეტზე სავარაუდოდ ქალიაგამოსახული , რომლის გამოსახულებაც 

უკეთაა შემორჩენილი, ასევე აცვია ქვედაბოლო, რომელიც ვენერას სიმბოლოს განასახიერებს. 

ქალაქ მეკეოში (ახალი გვინეა), გავრცელებულია ასეთი რწმენა, რომ მორიელ-კაცები 

შესასვლელის მცველები არიან ,,მორიელის ავგაროზი დაიცავს შენს სახლს“. - თათია 

ბუწურაძე. 

 

Aqrab amelu-ეს ტერმინი მორიელ-კაცს აღნიშნავს, შამაშის, ასევე სამართლიანობის მცველს. ეს 

არსება მრავალ თასზეა გამოსახული, არსებობს მისი მცირე ზომის ქანდაკებებიც. ამ არსების 

ანალოგი ჩნდება აცტეკთა ლეგენდებში. აქ მათი სახელი ციციმიმეა და მოიაზრებიან 

განადგურებული ღმერთების სულებად. აცტეკები ციციმიმეებს ასოცირებდნენ 
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ვარსკვლავებთან, კონკრეტულად კი იმ ვარსკვლავებთან, რომლებიც მზის დაბნელებისას 

მზესთან ახლოს ჩანდნენ. ისინი მათ ძალიან ძლიერ ღმერთად და ამასთან ადამიანის მცველად 

მოიაზრებდნენ. (Adrian Ambrose-Sumerian Mythology: A Collection Of Ancient Sumerian Myths 

And Epics). - ლაშა ტაბიძე.  

„12 ბერუა მისი წიაღი“ (ზ.კიკნაძე, 1963). შდრ. ბიბლიაში რიცხვი 12 როგორც ჩანს ღვთის 

სრულყოფილებას განასახიერებს. 12 არის 3-სა და 4-ის ნამრავლი, აქედან 3 სამების სიმბოლო - 

მამა, ძე და სულიწმინდა, ხოლო 4 ქვეყნის 4 მხარის აღმნიშვნელი. მაგალითად, მოციქული 

იოანე იერუსალიმის აღწერისას ამბობს, რომ „მას ჰქონდა დიდი და მაღალი გალავანი და 12 

კარიბჭე. კარიბჭეებთან 12 ანგელოზი იდგა და იქ ისრაელის ძეთა 12 ტომის სახელი ეწერა. 3 

კარიბჭე აღმოსავლეთით იყო, 3 ჩრდილოეთით, 3 სამხრეთით და 3 დასავლეთით. ქალაქის 

გალავანს საძირკველად ჰქონდა 12 ქვა 12 მოციქულის 12 სახელით (გამოცხადება 21:14). 

ყურადღება უნდა მიექცეს იმ ფაქტსაც, რომ თავად ეპოსი 12 დაფისგან შედგება.- თათია 

ბუწურაძე.  

დაფა X 

ასურული ვერსია 

გილგამეში დაადგება გრძელ გზას უთნაფიშთისკენ, რათა გაიგოს მარადიული სიცოცხლის 

ამბავი.  

„მსგავსია შორი გზით მომავალი მგზავრისა...“  

აქ საუბარია სიდურის შესახებ, რომელმაც გაიფიქრა გილგამეშის დანახვისას. მსგავს სიტყვებს 

ვხვდებით ასევე პირველი დაფის, მეორე სვეტის 50-ე სტრიქონიში, როდესაც საუბარია 

ენქიდუზე, რომელმაც პირველად დაინახა ადამიანი, მონადირე, და დაფიქრდა მასზე.- ნინო 

ხუცაიძე.  

„ქარის ნაქროლს ეძებ და ველად დაძრწიხარ....“  

ქარი ამაოებასთან არის გაიგივებული. ქარი ამ მნიშვნელობით ხშირად გვხვდება „ეკლესიასტეს 

წიგნსიც“ – „სჯობს თვალით ნახო, ვიდრე გულს აჰყვე - ამაოება არის ესეც და ქარის დევნა; 

მერმე, როდესაც გადავხედე ყოველივეს, რაც კი შექმნა ჩემმა მარჯვენამ, და ყოველ საქმეს, ჩემს 

ნამოქმედარს, მივხვდი, ამაო რომ ყოფილა ეს ყველაფერი, ქარისნაბერი, და რომ არ არის 

სარგებელი ამ მზისქვეშეთში”. - ქეთევან მაღლაკელიძე.  

,,მიაღწია ურ-შანაბიმ სიკვდილის წყლებს....“  

აქ შესაძლებელია, რომ ურ-შანაბი შევადაროთ ბერძნულ მითოლოგიაში მენავე ქარონს. 

რომელიც ბერძნული მითოლოგიაში იყო მენავე, რომელსაც მიწისქვეშა სამეფოს მდინარეზე 
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საფასურის სანაცვლოდ გადაჰყავდა გარდაცვლილთა სულები. გარდაცვლილთა სამეფოში 

მოსახვედრად საჭიროა მდინარე სტიქსის და მდინარე აქერონის გადალახვა. ამ მხრივ 

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ელინისტური ხანის საქართველოში, დაკრძალვის რიტუალში 

გავრცელდა ერთი მეტად საინტერესო ჩვეულება, როდესაც მიცვალებულს ენის ქვეშ ან 

თვალებზე ადებდნენ მონეტას, რათა შემდგომ იგი მენავე ქარონისათვის გადაეხადათ და ამ 

გასამრჯელოს მიღების სანაცვლოდ მას მიცვალებულთა საუფლოში გადაეყვანა სულები.-

თათია ბუწურაძე.  

....................................................  

„მოყვარე ჩემი საყვარელი მიწად გარდიქცა,  

ენკიდუ, მოყვარე ჩემი საყვარელი მიჭად გარდიქცა!  

შდრ. “ ნიკოლოზ ბარათაშვილი - „ფიქრნი მტკვრის პირას“ :  

„თვითონ მეფენიც უძლეველნი, რომელთ უმაღლეს არც ვინღა არის, და წინაშე არც ვინ 

აღუდგეს, რომელთ ხელთეპყრასთ უმაღლესი სოფლის დიდება, შფოთვენ და დრტვინვენ და 

იტყვიან: «როდის იქნება,  

ის სამეფოცა ჩვენი იყოს? და აღიძვრიან იმავ მიწისთვის, რაც დღეს თუ ხვალ თვითვე არიან!..“- 

თამარ ჩოგოვაძე.  

.................................................  

„მძინარე და მკვდარი რაგვარ არიან მსგავსნი ურთიერთისა....“  

ბერძნულ მითოლოგიაში ჰადესს (ქვესკნელის გამგებელს) ახლავს თანატოსი და ჰიპნოსი, 

რომლებიც ტყუპები არიან. ამათგან თანატოსი სიკვდილია , ხოლო ჰიპნოსი ძილი. ორივენი 

ღამისა და წყვდიადის შვილები არიან“. - ქეთევან მაღლაკელიძე.  

ძველბაბილონური ვერსია  

„გილგამეში ეუბნება მას გმირ შამაშს :  

მას შემდეგ რაც ვხეტიალობ ველად,  

ნუთუ მიწის გულს (უნდა) მივაყრდნო თავი?  

და ვიძინო მთელი წლები.“ (ზ.კიკნაძე,1963);  

შდრ. ლუგალბანდა უდაბურ მთებში (ნ. სამსონია, შუმერული პოეზია )  

გთხოვ, არ მაჭამო მწარე მტვერი, ნაცვლად ქერისა! - ლუგალბანდა მსგავსად გილგამეშისა სინს 

(შამაშს) შესთხოვს რომ არ მოკლას.- თამარ ჩოგოვაძე. 

.............................................  

„შენ კი გილგამეშ, გაივსე სტომაქი, დღითა და ღამით მხიარულად იყავ,  
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ყოველდღე გამართე ლხინი,  

დღე და ღამ იცეკვე და ილაღობე,  

სუფთა იყოს სამოსი, თავი განბანილი გქონდეს,  

წყალში იბანავე, იზრუნე ჩვილზე, ხელზე რომ გეჭიდება,  

ცოლმა გაიხაროს შენს მკერდზე. ეს არის საქმე კაცისა....“ (ზ.კიკნაძე,1963).  

შდრ. (ეკლესიასტე 9 : 7-10). „წადი, მხიარულად ჭამე შენი პური და გულის სიხარულით სვი 

შენი ღვინო, რაკი ღმერთმა მოგიწონა ნამოქმედარი.მუდამ სპეტაკი გქონდეს სამოსელი და 

ზეთი არ მოაკლდეს თავს შენსას. დატკბი სიცოცხლით ქალთან ერთად, რომელიც გიყვარს შენს 

წუთისოფელში, და რომელიც მოგცა ღმერთმა მზისქვეშ შენს წუთისოფელში, რადგან ესაა შენი 

ხვედრი სიცოცხლეში და იმ შრომაში, რასაც შენ მზისქვეშ ეწეოდი. რისი კეთების ძალაც 

შესწევს შენს ხელებს, აკეთე; რადგან არც საქმე, არც საფიქრალი, ცოდნა, ან სიბრძნე არ გაგყვება 

შავეთში, სადაც მიდიხარ. – ქეთევან მაღლაკელიძე.  

 

დაფა XI 

 

გილგამეში მიაღწევს უთნაფიშთამდე, რომელიც უამბობს წარღვნის ამბავს. უთნაფიშთი უყვება 

გილგამეშს, რომ მას ღმერთებმა მიანიჭეს მარადიული სიცოცხლე, რადგან კაცთა მოდგმის 

თესლი გადაარჩინა. თუმცა მისი ცოლი რჩევით, გაუმხელს გილგამეშს სიცოცხლის ბალახის 

არსებობას, რომელსაც გილგამეში მოიპოვებს, მაგრამ გველი მოპარავს.  

როგორც ჩვენთვის ცნობილია, გილგამეშის ეპოსის მეთერთმეტე დაფაში აღწერილია წარღვნის 

ეპიზოდა, რომელიც ეპოსში ჩართულია შუმერული წარღვნის მითიდან და ასევე დიდ 

მსგავსებას პოულობს ბიბლიურ წარღვნასთან. შდრ. ხომალდის ზომები, როგორც გილგამეშის 

ეპოსში, ასევე ბიბლიაში.ეპოსში წერია, რომ წარღვნის გმირის გემის სიმაღლე იყო 10 გარი, 1 

გარი დაახლოებით 6 მეტრის ტოლია, ანუ გამოდის, რომ სიმაღლე 60 მეტრს უტოლდებოდა, 

სიგანეც 60 მეტრის ტოლი იყო.ხოლო რაც შეეხება ბიბლიას, იქ საზომ ერთეულად 

გამოყენებულია წყრთა. ამ საზომ ერთეულთან დაკავშირებით აღსანიშნავია, რომ სულხან-

საბას განმარტებით წყრთა, ნახევარადლი იყო, ე.ი საშუალოდ 50,6 სმ. ამ ზომის წყრთა XVI 

საუკუნიდან არის სავარაუდო. განსხვავება უძველეს და შედარებით გვიანდელი ხანის 

წყრთებს სორის მხოლოდ 14 მილიმეტრია. საქართველოში ადრეულ ხანაში ნაგებობათა 

მშენებლობის დროს (ბაგინეთი, უფლისციხე, გორისციხე) მშენებლები იყენებდნენ 

განზომილების განსაზღვრულ ერთეულს, რომელიც უტოლდება 52 სმ-ს. თუ 50,6 სმ-ს 
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ავიღებთ, მაშინ ბიბლიური ნოეს გემის ზომები: სიმაღლე-300 წყრთა, სიგანე-50 წყრთა, ხოლო 

სიმაღლე-30 წყრთა, შემდეგნაირი იქნება:  

• სიგრძე- 151,8 მეტრი  

• სიგანე- 25,3 მეტრი  

• სიმაღლე-15,18 მეტრი  

ხოლო თუ 52 სანტიმერზე გადავამრავლებთ, მივიღებთ შემდეგ ზომებს:  

• სიმაღლე- 156 მეტრი  

• სიგანე- 26 მეტრი  

• სიმაღლე- 15,6 მეტრი  

უფალმა წარღვნის მოვლენა განიზრახა, რადგან :  

,,დაინახა ღმერთმა, რომ იმატა ადამიანთა უკეთურობამ ამ ქვეყნად, რომ უკეთური იყო 

მუდამჟამს მათი ყოველი გულისთქმა. ინანა უფალმა, რომ შექმნა ადამიანი ამქვეყნად, და 

შეწუხდა. თქვა უფალმა: მიწის პირისაგან აღვგვი ადამიანს, რომელიც შევქმენი ადამიანიდან 

დაწყებული პირუტყვამდე, ქვეწარმავლამდე, ცის ფრინველამდე, რადგან ვნანობ, რომ გავაჩინე, 

უთხრა ღმერთმა ნოეს, მოაწია ყოველი ხორციელის აღსასრულმა ჩემს წინაშე, რადგან აივსო 

ქვეყანა მათი უსამართლობით და აჰა, უნდა გავწყვიტო ისინი ქვეყნითურთ“  

(დაბადება, თავი 6, სტრ.5-13)  

ასევე მსგავსება შეიმჩნევა შემდეგ სტრიქონებშიც, კერძოდ სტრ. 31:  

,,აფსუს მსგავსად გადახურე“  

ბიბლია, დაბადება, თავი მე-6, სტრ. 16:  

,,სასინათლო გაუკეთე კიდობანს ზემოდან, ერთ წყრთაზე დაუტანე,  

კარი გვერდიდან შეაბი კიდობანს, ქვედა, მეორე და მესამე სართული გაუკეთე“.  

გილგამეშის ეპოსში აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ეა წარღვნის ამბავს უმხელს ლერწმის ქოხს, 

სადაც ცხოვრობს უთნაფიშთიმი. ხოლო ბიბლიაში, კერძოდ დაბადება, თავი 6, სტრ 8-9, წერია, 

რომ: ,,მხოლოდ ნოეს ეპოვა მადლი უფლის თვალში. ეს არის ამბავი ნოესი: მართალი, სრული 

კაცი იყო ნოე თავის თაობაში: ღმერთთან დადიოდა ნოე“ ისევე როგორც წარღვნის გმირის 

ხომალდი დაფისა მისმა მეზღვაურმა ფუზურამურუმ, ასევე ხდება ბიბლიაშიც, კერძოდ 

დაბადება, თავი 6, სტრ. 14 ,,გააკეთე კიდობანი ურთხელისგან. ბუდეეები გაუკეთე კიდობანს, 

შიგნით და გარეთ ფისით შეფისე“ წარღვნის შემდეგ უთნაფიშთიმის გემი მიადგა ნიცირის 

მთას, რის შემდეგაც უთნაფიშთიმმა მერცხალი გაუშვა, რომელიც უკან მობრუნდა, მეორეჯერ 

ყორანი გაუშვა, რომელიც ჭამდა, ისვრებოდა და ჩხაოდა, აღარ მოტრიალდა. ასევეა ბიბლიაშიც, 
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დაბადება, თავი 8, სტრ: 7-13. ,,ორმოცი დღის შემდეგ გააღო ნოემ სარკმელი, კიდობნისთვის 

რომ ჰქონდა დატანებული, გამოუშვა ყორანი:მოფრინავდა იგი და უკანვე ბრუნდებოდა, ვიდრე 

დაშრებოდა წყალი დედამიწაზე. გაუშვა მტრედი, რომ გაეგო-თუ დაიკლო წყალმა მიწის 

პირზე. ვერ იპოვა მტრედმა ბრჭყალის მოსაჭიდი და უკანვე მოუბრუნდა კიდობანში, რადგან 

ჯერ კიდებ იდგა წყალი მთელს მიწის პირზე; გაიწოდა ხელი ნოემ, აიყვანა იგი და შეიყვანა 

კიდობანში. შვიდ დღეს კიდევ იცადა და ხელახლა გაუშვა მტრედი კიდობნიდან. დაუბრუნდა 

მტრედი საღამოჟამს და აჰა, ზეთისხილის ნედლი რტო ეჭირა ნისკარტით. მიხვდა ნოე, რომ 

დამწდარიყო წყალი დედამიწაზე“ ასევე წარღვნის შემდეგ უთნაფიშთიმმა საკურთხეველი 

აუგო ღმერთებს, ასევე გააკეთა ნოემაც, კერძოდ, დაბადება, თავი 8, სტრ.20-21  

,,აუგო ნოემ სამსხვერპლო უფალს, თითო-თითო ამოარჩია ყოველი წმინდა პირუტყვიდან და 

ყოველი წმინდა ფრინველიდან და აღსავლენად მიიტანა სამსხვეპლოზე. იყნოსა უფალმა 

კეთილსურნელება და თქვა უფალმა თავისთვის: ამიერიდან აღარ დავწყევლი მიწას ადამიანის 

გამო, რადგან ბოროტისკენაა მიდრეკილი ადამინის გულისთქმა მისი სიყრმიდანვე. მეტად 

აღარ გავანაგურებ ცოცხალ არსებას, როგორც მოვიქეცი“ რაც შეეხება ნიცირის მთის წაკითხვას, 

ენდრიუ ჯორჯი სრულიად ცვლის ამ მთის სახელწოდებას და იგი ახლა სხვანაირად 

კითხულობს მას, კერძოდ:  

,,On the mountain of NImush the boat ran aground,  

Mount NIMush held the boat fast, allowes it no motion.  

როგორც ვხედავთ წარღვნის ეპიზოდს ყველაზე დიდი მსგავსება გააჩნია ბიბლიურ 

წარღვნასთან.- თათია ბუწურაძე.  

უთნაფიშთი ეს არის იგივე ათრახასისი, ვრცელყურიანი და შუმერულ მითოსებში მის ორეულს 

ჰქვია ზი-უ-სუდ-რა ანუ „შორეულ დღეთა სიცოცხლისკენ მიმავალი“- ნინო ხუცაიძე;  

,,სახლი დაანგრიე,ხომალდი ააგე განაგდე სიმდიდრე,სიცოცხლე ეძიე, უარყავი ქონება, იხსენი 

სული თესლი ყოველი სულდგმულისა ხომალდძე აიყვანე.‟‟  

შდრ. ბიბლია, დაბადება 6.14  

“გაიკეთე კიდობანი ურთხელისაგან,ბუდეები გაუკეთე კიდობანს,შიგნით და გარეთ ფისით 

შეფისე‟‟,,ყოველგვარი ცხოველი,ხორციელი,ყველა წყვილ-წყვილად შეიყვანე კიდობანში,რათა 

შენთან ერთად გადარჩნენ‟‟ ,,და ნიცირის მთამ შეაკავა ხომალდი‟‟ ბიბლიის მიხედვით ეს 

მთა,რომელმაც კიდობანი შეაკავა იყო არარატის მთა- ,,მეშვიდე თვეს,თვის მეჩვიდმეტე 

დღეს,არარატის მთებს მიადგა კიდობანი‟‟(ბიბლია 8.4) 
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ასევე მსგავსებაა გილგამეშის ეპოსში ნახსენებ სამსხვერპლოსა და ბიბლიურ სამსხვერპლოს 

შორის .,,ამოვსვი (პირუტყვი) და შევწირე მსხვერპლი ოთხივ ქარისაკენ‟‟(დაფა XI-155)ხოლო 

ბიბლიაში შემდეგნაირადაა- ,,აუგო ნოემ სამსხვერპლო უფალს,თითო-თითო ამოარჩია ყოველი 

წმინდა პირუტყვიდან და ყოველი წმინდა ფრინველიდან და აღსავლელად მიიყვანა 

სამსხვერპლოზე‟‟(ბიბლია,დაბადება 8.20)- თეკლე დარჩიაშვილი.  

.................................  

„განაგდე სიმდიდრე, სიცოცხლე ეძიე, უარყავი ქონება, იხსენი სული“  

....................................  

„ამიტომ ნუღარ იმეფებს ცოდვა თქვენს მოკვდავ სხეულში და ნუ დაემორჩილებით მის 

სურვილებს. ნურც უსამართლობის იარაღად მისცემთ თქვენი სხეულის ნაწილებს ცოდვას“ 

(რომაელები 6:17). - ქეთევან მაღლაკელიძე.  

……………………..  

„ამოვსვი და გავუშვი მტრედი.  

წავიდა მტრედი და ისევ დაბრუნდა,  

არ ჩანდა სადგური, უკან მოტრიალდა.  

ამოვსვი და გავუშვი მერცხალი.  

წავიდა მერცხალი და მობრუნდა,  

არ ჩანდა სადგური, უკან მოტრიალდა.  

ამოვსვი და გავუშვი ყორანი.  

წავიდა ყორანი წყლის დაშრობა ნახა  

ჭამდა, ისვრებოდა და ჩხაოდა, აღარ მოტრიალდა“  

შდრ. ძველ აღთქმას, როცა ნოემ გაუშვა ფრინველები :  

„და გაუშვა ყორანი და მიფრინავდა იგი და უკანვე ბრუნდებოდა, ვიდრე დაშრებოდა წყალი 

მიწაზე. გაუშვა მტრედი, რომ გაეგო, თუ დაიკლო წყალმა მიწის პირზე. ვერ იპოვა მტრედმა 

ბრჭყალის მოსაჭიდი და უკანვე მოუბრუნდა კიდობანში, რადგან ჯერ კიდევ იდგა წყალი 

მთელს მიწის პირზე. და გაიწოდა ხელი ნოემ და აიყვანა იგი და შეიყვანა კიდობანში. შვიდ 

დღეს კიდევ დაიცადა და ხელახლა გაუშვა მტრედი კიდობნიდან. და დაბრუნდა მტრედი 

საღამოჟამს და, აჰა, ზეთისხილის ნედლი რტო ეჭირა ნისკარტით. და მიხვდა ნოე, რომ 

დამწყდარიყო წყალი მიწაზე“- ნინო ხუცაიძე.  

………………...................  

„ცრუა კაცთა მოდგმა, გატყუებს იგი“  
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აჰა, ეს ვპოვე მხოლოდ: ღმერთმა წრფელი შექმნა კაცი, ისინი კი ზედმეტ თავსატეხს მრავლად 

იჩენენ (ეკლესიასტე 7:29).  

შუამდინარეთში გათხრების შედეგად აღმოჩნდა ფირფიტა, რომელზეც ნათქვამია შემდეგი „მას 

შემდეგ რაც წარღვნამ გაანადგურა ქვეყანა სამეფო ზეციდან იქნა გამოგზავნილი უკვე მეორედ, 

ქიში გახდა სამეფო ადგილი“ - ნათქვამია ქ. ნიფურის მეფეთა სიაში. - ქეთევან მაღლაკელიძე.  

…………………………….  

„ ძაღლებივით ჩაცუცქდნენ ღმერთები,“  

„ღმერთები მწერებივით შემოესიენ“  

ამ პერიოდისთვის, ნებისმიერ ცხოველთან ან მწერთან შედარება ღმერთების, შეურაცმყოფელი 

არ იყო.- ნინო ხუცაიძე. 

..........................................................................  

„იცხოვროს უთნაფიშტიმ შორეთში, მდინარეთა დასაბამთან“.  

......................................................  

შდრ. ბიბლიურ სამოთხეს. ედემის ბაღში არსებულ მდინარეთა სათავეს. ახალი აღთქმა, მეორე 

თავი: „მდინარე ედემიდან გამოედინებოდა ბაღის მოსარწყავად და შემდეგ იყოფოდა ოთხ 

ტოტად: ერთის სახელი იყო ფიშონი; ის გარს უვლიდა ხავილას ქვეყანას, სადაც ოქრო იყო. და 

იმ ქვეყნის ოქრო კარგი იყო. და იქ იყო ბროლი და ზურმუხტის ქვა. და მეორე მდინარის 

სახელი იყო გიხონი. იგი გარს უვლიდა მთელს ქუშის ქვეყანას. და მესამე მდინარე იყო 

ტიგროსი. იგი მიედინებოდა აშურის აღმოსავლეთით. და მეოთხე მდინარე- ევფრატი. და 

აიყვანა უფალმა ღმერთმა ადამი და დასვა იგი ედემის ბაღში, რათა დაემუშავებინა და დაეცვა 

იგი.“ - ნინო ხუცაიძე. 

„კარგი უცხობდე მას პურის კვერებს, თავთან ულაგებდე  

და დღეები რომელთაც იძინებს, კედელზე აღნიშნე./  

6 დღე ეძინა გილგამეშს და მაშინ გამოეღვიძა როცა მეშვიდე პური ცხვებოდა...“  

...........................  

შდრ. ლუგალბანდა უდაბურ მთებში (ნ. სამსონია, შუმერული პოეზია : 171 - 172) „ყოველი 

დღისთვის თითო ულუფა პური გაახვია. შვიდი ნაკვერჩხალივით gizi-ešta-პური გამოაცხო 

(სახელდახელოდ)...“- თამარ ჩოგოვაძე.  

..................................  

,,მოირტყას არდაგი, სარცხვინველთა თვისთა მფარავი“  

...........................................  
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შდრ. ბიბლია, დაბადება, თავი მე-3, სტრ.6 ,,აეხილათ თვალი ორივეს და მიხვდნენ, რომ 

შიშველნი იყვნენ,გადააკერეს ლეღვის ფოთლები და არდაგები გაიკეთეს.“ აქ ყურადღებას 

ვამახვილებ იმ ფაქტზე, რომ ეპოსშიც და ბიბლიაშიც ,,სარცხვინელთა დასაფარავად“ 

გამოყენებულია არდაგი.- თათია ბუწურაძე.  

..................................................  

„აღთქმული ბალახია ეს, ურ - შანაბი,  

რომლის წყალობითაც აღისრულებს კაცი თავის ნატვრას;  

წავიღებ მას გალავნიან ურუქში, მოხუცებს ვაჭმევ,  

(და ასე) გამოვცდი ბალახს.  

მისი სახელია : „ჭაბუკდება ბერიკაცი..“  

შდრ. ლუგალბანდა უდაბურ მთებში (ნ. სამსონია, შუმერული პოეზია : 170)  

„ მოჩუხჩუხე მდინარემ მთების მშობელმა, სიცოცხლის წყალი ჩამოუტანა;  

„ ლუგალბანდამ სიცოცხლის ბალახი გაკვნიტა  

„ სიცოცხლის წყალი ყლუპ - ყპუპად შესვა;  

„ როდესაც კვნეტდა სიცოცხლის ბალახს;  

„ და სიცოცხლის წყალს ყლუპ - ყლუპად სვამდა,  

„მან ერთი ჩლიქი მიწაზე ჩამოდგა.-„ თამარ ჩოგოვაძე.  

გილგამეშს ბალახი გველმა მოპარა, რომელსაც ეპოსში მიწის ლომი ეწოდება.  

„მიწის ლომი“ მოხსენიებულია სულხან-საბა ორბელიანის განმარტებით ლექსიკონში, როგორც 

მძრომელი და ქვეწარმავალი.- ნინო ხუცაიძე. 

იმედგაცრუებული გილგამეში ურუქში ბრუნდება, რომელსაც უთნაფიშთის მენავე -ურ-შანაბი 

მოაცილებს:  

„ადი ურ-შანაბი, გალავნიან ურუკის კედელზედ, შემოუარე.  

ნახე საძირკველი, იხილე აგურები,  

თუ განუახლებიათ აგურები,  

თუ შვიდ ბრძენს ჩაუყრია ფუძენი მისნი.“  

გილგამეშის ეპოსის დასარული და აშურბანიპალის ბეჭედი. 
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დავით გრძელიშვილი  

მეფეთა ზეთისცხება ბიბლიაში და მისი ასახვა ევროპელ მონარქთა კორონაციაში 

შუა საუკუნეების მონარქთა ზეთისცხების ტრადიცია ბიბლიურ მეფეთა ისტორიიდან იღებს 

სათავეს. რას განასახიერებდა მეფეთა ზეთისცხება? ვინ სცხებდა მეფეს ზეთს? რატომ იყო 

ასეთი მნიშვნელოვანი ეს რიტუალი? 

ზეთისცხების ფაქტის უადრესი შემთხვევა ბიბლიაში, მეფეთა პირველ წიგნში დასტურდება. 

მოვლენები ძვ. წ. XI საუკუნეში ვითარდება, როცა იწყება ისრაელის სამეფოს 

სახელმწიფოებრივ ერთეულად ჩამოყალიბებისა და 12 ტომის გაერთიანების პროცესი: 

„შეიკრიბა ისრაელის უხუცესობა და მივიდა სამუელთან რამათს. უთხრეს: შენ მოხუცდი, შენი 

შვილები კი არ მიჰყვებიან შენს გზას. დაგვიდგინე ახლა მეფე, რომ სხვა ხალხების წესისამებრ 

განგვსჯიდეს― [1 მეფ. 8:1-5]. მოვლენების უკეთ გასააზრებლად, ვფიქრობ, საჭიროა ჯერ 

განიმარტოს, ვინ იყო სამუელი და რატომ ითხოვდა ხალხი მეფის დადგინებას. 

სამუელი იყო ბიბლიური ხანის ორი უძველესი ინსტიტუციის წარმომადგენელი: მსაჯულისა 

და წინასწარმეტყველის. მეფის დადგინებამდე სწორედ მსაჯულები და წინასწარმეტყველები 

მიუძღოდნენ წინ ისრაელიანებს და მწყემსავდნენ მათ. მსაჯულის ფუნქციები უმეტესწილად 

საერო ხელისუფლებაზე ვრცელდებოდა. ის წინამძღოლობდა ბრძოლაში ისრაელიანებს (მაგ: 

სამსონი, გედეონი და ა.შ.) და განაგებდა მათ, ხოლო წინასწარმეტყველი უმეტესად სასულიერო 

მისიის აღმასრულებელი იყო. ის ერთგვარი შემაკავშირებელი იყო ხალხისა და უფლისა. ღვთის 

სიტყვასაც სწორედ ის უცხადებს ერს. მისი პირდაპირი მოვალეობა იყო განესაჯა 

ისრაელიანები იმ ქმედებების გამო, რომლებიც მიუღებელი იყო უფლისათვის. სამუელი კი ის 

ადამიანი იყო, რომლშიც თავი მოიყარა ამ ორმა „ნიჭმა―. მისი მსაჯულობისას ისრაელის 

ქვეყანაში მშვიდობა სუფევს და ის მნიშვნელოვან გამარჯვებებს აღწევს მთავარ მტერთან, 

ფილისტიმელებთან ბრძოლაში. ასეთ ვითარებაში იბადება კითხვა: რატომ სთხოვს ისრაელის 

უხუცესობა სამუელს მეფის დადგინებას, თუ მსაჯულთა ინსიტუტი გამართულად მუშაობს? 

საქმე ისაა, რომ მსაჯულობა არ არის მემკვიდრეობითი. როგორც პროფესორი ზურაბ კიკნაძე 

წიგნში „საუბრები ბიბლიაზე― აღნიშნავს, მსაჯულობა დამოკიდებულია ქარიზმასა და უფლის 

არჩევანზე. არავინ იცის, რა კრიტერიუმებით აფასებს კანდიდატებს და როგორ გადაეცემა მათ; 
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განსხვავებით მეფეთა ხელისუფლებისგან, რომელიც მემკვიდრეობითია და მამიდან შვილზე 

გადადის [ზ.კიკნაძე,1989: 85]. 

როგორც ჩანს, ხალხმა არ იცის, ვინ იქნება მათი მომავალი წინამძღოლი. ის მუდმივად 

დამოკიდებულია უფლის ნებაზე. თუმცა, იკვეთება ერთი საინტერესო მომენტი, რომელმაც, 

ვფიქრობთ, თავისი წვლილი შეიტანა მსაჯულთა ინსტიტუტის გაუქმებაში. „როცა მოხუცდა 

სამუელი, ისრაელის მსაჯულებად თავისი შვილები დაადგინა. მის პირმშოს ერქვა იოველი, 

უმცროსს - აბია. ბეერ-შებაში მსაჯულობდნენ ისინი. არ გაჰყვნენ შვილები მამის გზას, 

ანგარებას მისდევდნენ, ქრთამს იღებდნენ და სამართალს ამრუდებდნენ― [I მეფ. 8:1-3]. ფაქტია, 

რომ სამუელმა დაარღვია ღვთივრჩეულობის წესი და თავისი ნებით დაადგინა შვილები 

მსაჯულებად, მაგრამ სამუელის ამ გადაწყვეტილებაზე ბიბლია ყურადღებას ნაკლებად 

ამახვილებს. ისრაელის უხუცესობა უკმაყოფილოა ამ გადაწყვეტილებით და ამიტომაც სთხოვს 

ხალხი სამუელს მეფის დადგინებას, მაგრამ ამ ქმედებით ის უარყოფს უფლის, როგორც 

ერთადერთის არსებობას. მიუხედავად იმისა, რომ ღვთისთვის მიუღებელია მათი 

გადაწყვეტილება, ის მაინც თანხმდება ამ მოთხოვნას: „უთხრა უფალმა სამუელს: შეისმინე 

ხალხის ყოველი სიტყვა, რასაც გეტყვის, რადგან შენ კი არ უარგყვეს, არამედ მე უარმყვეს 

თავიანთ მეფედ― [I მეფ. 8:7]. საინტერესოა, რომ ღმერთი არ ეწინააღმდეგება ხალხის 

გადაწყვეტილებას, რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ადამიანის არჩევანის თავისუფლებას. 

მეფის ინსტიტუტის შემოღება გადაწყვეტილია. მას, ცხადია, უფალი შეურჩევს თავის ერს, 

ამქვეყნიური ხელისუფლება კი სამუელმა, როგორც მსაჯულმა, ერის წინამძღოლმა და 

წინასწარმეტყველმა, უფლის გადაწყვეტილების მიწაზე განმცხადებელმა უნდა გადასცეს მას. 

„იყო ერთი კაცი ბენიამინის შტოდან, სახელად კიში, ძე აბიელისა...მაგარი ვაჟკაცი. ჰყავდა ვაჟი, 

გამორჩეული და მშვენიერი, სახელად საული. ისრაელიანთა შორის მასზე უკეთესი არავინ 

იყო; ერთი თავით მაღალი იყო მთელ ხალხზე― [I მეფ. 9:1-2]. საინტერესოა, საულის სიმაღლეში 

რას გულისხმობს ბიბლიური ტექსტი - ფიზიკურ რჩეულობას, თუ სულიერ ამაღლებულობას. 

პროფესორი ზურაბ კიკნაძე ამ ფრაზას ფიზიკურ გამორჩეულობად მიიჩნევს. ჩვენი აზრით, აქ 

საუბარი სულიერ სიმაღლეზეა, ვინაიდან მომდევნო თავებში, როდესაც სამუელი უკვე 

დავითის საკურთხებლად მიდის და მის ძმას, გარეგნობით გამორჩეულ ელიაბს დაინახავს, 

უფალი ამბობს: „ნუ უყურებ მის გარეგნობას და ტანის სიმაღლეს, რადგან მე დავიწუნე იგი, 

რადგან ისე არ არის, როგორც კაცი ხედავს. რადგან კაცი მხოლოდ იმას ხედავს, რაც თვალში 
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ხვდება, ხოლო უფალი გულს ხედავს.― ასე რომ, უმჯობესია ვთქვათ, რომ უფალმა საული 

თავისი სულიერი სიმაღლის გამო გამოარჩია დანარჩენთაგან. 

„აიღო სამუელმა ზეთით სავსე ქილა, თავზე დაასხა, აკოცა და უთხრა: აჰა, გცხო უფალმა 

თავისი სამკვიდროს მთავრად― [I მეფ. 10:1]. 

„ღვთის სული გადმოვა შენზე და მათთან ერთად აქადაგდები, სხვა კაცად გარდაიქმნები..―[I 

მეფ. 10:6] 

„როგორც კი გატრიალდა საული წასასვლელად სამუელისაგან, სხვა გული ჩაუდგა მას 

ღმერთმა...― [I მეფ. 10:9] 

და მაინც, რას ნიშნავს ზეთისცხება? ტექსტიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ მეფის 

ზეთის ცხება გაიგივებულია მის ღვთივრჩეულობასთან. ეს არის ერთგვარი ნიშანი უფლისა, 

რომელიც თავის რჩეულს გამოარჩევს დანარჩენთაგან და აღმატებულ ხარისხში აჰყავს ის. 

ზეთისცხება ასევე შეიძლება დაკავშირებული იყოს გარდაქმნასთან, განახლებასთან, ვინაიდან 

კურთხეულზე უფლის მადლი გადადის, განსაკუთრებულ "ნიჭს" აძლევს და სხვა კაცად 

გარდაქმნის მას. ის ანიჭებს მეფეს იმ ქარიზმას, რომელიც მნიშნელოვანია წინამძღოლისთვის, 

რათა წარუძღვეს ხალხს, განსაჯოს და ავტორიტეტით ისარგებლოს მათ შორის. ამ ქმედებით 

ღმერთი უფლებამოსილებას ანიჭებს თავის რჩეულს და განსაკუთრებულად მფარველობს მას. 

ასე მოხდა დავითის შემთხვევაშიც, როდესაც საულის ქმედებებით უკმაყოფილო ღმერთმა 

შეცვალა გადაწყვეტილება და ისრაელის მეფედ სხვა შეარჩია. 

„აიღო სამუელმა ზეთიანი რქა და სცხო მას მისი ძმების თანდასწრებით. ამ დღიდან და მერეც 

უფლის სული წარუმართავდა დავითს.― (I მეფ. 16:13) 

რიგ შემთხვევებში ზეთის ცხება წარმოჩინდება, როგორც კაენის ერთგვარი ნიშანი, რომელიც 

იფარავს მეფეს და მისი მოკვლა განსაკუთრებულ სასჯელთანაა დაკავშირებული, ეს მოსაზრება 

მხოლოდ და მხოლოდ ბიბლიური ტექსტის მოხმობით შეგვიძლია გავამყაროთ. 

მაშინ, როდესაც საული დავითს სამკვდრო - სასიცოცხლოდ გადაემტერება და მის 

შესაპყრობად მთებსა და უდაბნოებში ათენებს და აღამებს, შემთხვევით აღმოჩნდება იმ 

გამოქვაბულში, სადაც დავითი და მისი თანამზრახველები აფარებენ თავს. „უთხრეს დავითს 
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მისმა კაცებმა: აჰა, ის დღეც, რომელზეც გითხრა უფალმა, აჰა, ხელში ჩაგიგდებო შენს მტრებს 

და უყავი მათ, რაც გენებოსო. წამოდგა დავითი და ჩუმად მოაჭრა კიდე საულის მოსასხამს. 

ამის შემდეგ სტკიოდა გული დავითს, რომ მოაჭრა კიდე საულის მოსასხამს. უთხრა თავის 

ხალხს: ღმერთმა დამიფაროს, რომ ასეთი საქმე ვუყო ჩემს ბატონს, უფლის ცხებულს! ხელს 

როგორ აღვმართავ მასზე, რადგან უფლის ცხებულია იგი! გაკიცხა თავისი კაცები დავითმა და 

ნება არ მისცა, თავს დასხმოდნენ საულს― [I. მეფ. 22:5–8]. 

და კიდევ, უდაბნოში, საულის ბანაკში ღამით დავითი შეიპარება. ის მეფის კარავშიც 

დაუბრკოლებლად შევა და კვლავ უარს იტყვის მის მოკვლაზე სწორედ იმავე მიზეზით: 

„უთხრა აბიშაიმ დავითს: ღმერთმა ჩაგაგდებინა დღეს ხელში შენი მტერი. ახლა ერთი 

დაკვრით დავაკლავ მიწას, მეორე აღარ დამჭირდება. უთხრა დავითმა აბიშაის: ნუ დაღუპავ 

მას, რადგან უფლის ცხებულზე ხელის აღმმართველი დაუსჯელად არ გადარჩება. ...უფალმა 

დამიფაროს, რომ უფლის ცხებულზე ხელი აღვმართო― [I. მეფ. 26:8-11]. 

საინტერესოა, იმდენად დიდია ღვთივრჩეულობის განცდა დავითში, რომ მის დასაღუპად 

განწყობილი საულის მოკვლაზე ორჯერ ამბობს უარს და ბოლოს საულის მკვლელ ყამალეკელს 

სიკვდილითაც დასჯის. 

ზეთისცხების შემდეგ გადასული ღვთის სულის არსებობა ერთდროულად თითქოს მხოლოდ 

ერთ ადამიანშია შესაძლებელი, ანუ მხოლოდ ერთი რჩეულის არსებობაა დაშვებული. ამ 

ვარაუდის გამოთქმის საფუძველს იძლევა ის, რომ მას შემდეგ, რაც სამუელი საულს აკურთხებს 

მეფედ, ის მსაჯული აღარ არის, აღარ მიუძღვის ჯარს ბრძოლაში და არ ხელმძღვანელობს მათ. 

მისი ფუნქციები ახლა უკვე მხოლოდ წინასწარმეტყველის ქმედებების აღსრულებით 

შემოიფარგლება. სწირავს მსხვერპლს და უფლის სიტყვას ამცნობს მეფესა და ხალხს. 

დაახლოებით ასეთივე ვითარებაა დავითთანაც. ბიბლიური მემატიანე სამუელის მიერ 

დავითის ზეთისცხებას აღწერს, ხოლო მომდევნო მუხლში ვკითხულობთ: „განეშორა საულს 

უფლის სული და დაუწყო მას წვალება ბოროტმა სულმა უფლისგან― [I. მეფ. 16:14] 

ზეთისცხების შემდეგ, ღვთის სულმა მიატოვა თავისი ადრინდელი „ჭურჭელი― - საული და 

ჩასახლდა დავითში. 

დავითის სიცოცხლის ბოლო წლებში დაკანონდა მეფედ კურთხევის ცერემონია, რომლის ერთ-

ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია ზეთისცხების რიტუალი. 
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„თქვა მეფე დავითმა: დამიძახეთ ცადოკ მღვდელს, ნათან წინასწარმეტყველს, და ბენაია 

იეჰოიადაყის ძეს. ისინიც წარსდგნენ მეფის წინაშე. უთხრა მათ მეფემ: იახლეთ თქვენი 

ბატონის მორჩილნი, შესვით ჩემი შვილი სოლომონი ჩემს ჯორზე და გიხონში ჩაიყვანეთ. აქ 

სცხონ იგი ისრაელის მეფედ ცადოკ მღვდელმა და ნათან წინასწარმეტყველმა. მერე ჰკარით 

ბუკს და გამოაცხადეთ: იცოცხლოს მეფე სოლომონმა! მერე ამოჰყევით მას, მოვა და დაჯდება 

ჩემს ტახტზე და იმეფებს ჩემს ნაცვლად. ის დავნიშნე მე ისრაელისა და იუდას მეფედ. 

ჩავიდნენ ცადოკ მღვდელი, ნათან წინასწარმეტყველი, ბენაია იეჰოიადაყის ძე, ქერეთელნი და 

ფელეთელნი, შესვეს სოლომონ მეფე დავითის ჯორზე და გიხონისკენ წაიყვანეს. გამოიტანა 

ცადოკ მღვდელმა კარვიდან რქით ზეთი და სცხო სოლომონს. ჰკრეს ბუკს და დაიძახა მთელმა 

ხალხმა: იცოცხლოს მეფე სოლომონმა!― [III მეფ. 1:32-39]. 

სოლომონის გამეფება არ ჰგავს არც საულისა და არც დავითის მეფედ კურთხევის ცერემონიას. 

ამ რიტუალში მონაწილეობენ, როგორც სასულიერო, ისე საერო პირები (მაგ: ცადოკ მღვდელი 

და ნათან წინასწარმეტყველი, ბენაია იეჰოდოაყის ძე), ვინც გადასცემს სოლომონს 

ხელისუფლებას. სოლომონი უფლისწულად დაიბადა და მემკვიდრეობითობის წესი, რომელიც 

მეფის ინსტიტუტისათვის არის დამახასიათებელი, პირველად სწორედ სოლომონზე 

აღსრულდა. უნდა აღინიშნოს, რომ ზეთისცხების რიტუალის შესრულების უფლებამოსილებამ 

წინასწარმეტყველიდან მღვდელზე გადაინაცვლა და სოლომონს, ნათან წინასწარმეტყველის 

ნაცვლად, ცადოკ მღვდელმა სცხო ზეთი. ვფიქრობ, ეს ფაქტიც მეფედ კურთხევის კანონიკურ 

რიტუალად ქცევისკენ გადადგმული ერთ-ერთი ნაბიჯი იყო, რადგან მღვდლები სწორედ 

რიტუალების შესრულებაში იყვნენ გაწაფულნი. განსხვავებით წინასწარმეტყველთაგან, 

რომლებშიც ბობოქარი სული მკვიდრობს და მუდმივად არასწორხაზოვნად მოქმედებს, 

ამიტომ მისი რიტუალის ნაწილად გადაქცევა რთულია. მიუხედავად იმისა, რომ მღვდელიცა 

და წინასწარმეტყველიც სასულიერო პირები არიან, წინასწარმეტყველი მაინც აღმატებულია 

მღვდელზე, რადგან მას უშუალო კონტაქტი აქვს ღმერთთან და მისი ბაგით გადაეცემა ხალხს 

უფლის სიტყვა. ზეთისცხების რიტუალად გადაქცევით, ამ ქმედებამ თითქოს დაკარგა თავისი 

მისტიკური მნიშვნელობა და უბრალო რიტუალად იქცა, რაზეც ისიც მიგვანიშნებს, რომ 

სოლომონის გამეფებისას ბიბლიაში ვერსად ვხვდებით მინიშნებას სოლომონზე ღვთის სულის 

გადასვლის შესახებ, ან მის გარდაქმნას, რაც ასე დეტალურად იყო აღწერილი დავითისა და 

საულის გამეფების ეპიზოდებში. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სოლომონის შემდგომ, ბიბლია 

არც ერთ მეფეს აღარ იხსენიებს კურთხეულად. ამის მიზეზი ის უნდა იყოს, რომ სოლომონის 
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შთამომავლობამ დაივიწყა უფლის გზები და ბიბლია აღარ მიიჩნევს მათ ღვთივრჩეულ 

მმართველებად. 

დავითის მიერ დადგენილი მეფედ კურთხევის რიტუალი აიტაცეს, ქრისტიანული დეტალები 

შესძინეს და დაამკვიდრეს ევროპელმა მონარქებმა. ასე მაგალითად, ხლოდვიგ I მეფედ 

კურთხევის ცერემონიალი ბევრი ნიშნით ჰგავს ბიბლიური მეფეების კურთხევას. ხლოდვიგს 

მეფედ აკურთხებს ფრანკთა მოციქული რემიგიუსი, რომელიც "თავისი ფუნქციებით" 

ერთგვარად წააგავს ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველს. ის წინასწარმეტყველივით დადის და 

უფლის სიტყვას უცხადებს ხალხს და მისი მორჩილებისკენ მოუწოდებს მათ. ბიბლიური 

მეფეების მსგავსად, ხლოდვიგიც რემიგიუსის მეშვეობითაა „ცხებული―, ოღონდ ერთი 

განსხვავებით: ახლა ზეთის ნაცვლად უკვე მირონს იყენებენ. თუმცა მირონიც ერთგვარი 

ზეთია, რომელიც სხვადასხვა სურნელოვანი ნივთიერებებისგან შედგება, თანაც ძველი აღთქმა 

დუმს იმის შესახებ, თუ როგორ ზეთს იყენებდა სამუელი დავითისა და საულის კურთხევისას. 

აქვეა ღვთივრჩეულობის ნიშნებიც. რემიგიუსს „წმინდა ჭურჭლით― მირონი უფლის 

ანგელოზმა მიუტანა, რომელიც მტრედის სახით გამოეცხადა. ხლოდვიგის შემდეგაც 

საფრანგეთის მეფეები პაპის ან ეპისკოპოსების ხელით ეკურთხებოდნენ და ზეთსაც იმ 

ჭურჭლიდან სცხებდნენ, რომელიც „რემიგიუსს ღვთის ანგელოზმა მიუტანა―. 

სამწუხაროდ, ჩვენამდე არ არის მოღწეული დეტალური ცნობები იმის შესახებ, თუ როგორ 

ხორციელდებოდა შუა საუკუნეებში საქართველოს მეფედ კურთხევა, მაგრამ თეიმურაზ II 

შესახებ აღნიშნულია, რომ მისი მეფედ კურთხევისას, როდესაც 140 წლის შემდეგ პირველად 

ეკურთხა ქართლის მეფე ქრისტიანული წესით, ანტონ კათალიკოსმა მოიძია მეფედ კურთხევის 

უძველესი ქართული წესები. ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული წარმოდგენა შეგვექმნას იმის შესახებ, 

თუ როგორ აკურთხებდნენ ერთიანი ქართული სამეფოს არსებობის ჟამს ქართველ მეფეებს, იმ 

ისტორიული წყაროების მიხედვით, რომლებშიც ასახულია თეიმურაზის გამეფება. ამ ეპოქის 

თანამედროვე, პაპუნა ორბელიანი წერს: „მიიწვიეს მეფე საკურთხეველად, ცალი მკლავი 

სარდალს ქაიხოსროს ეპყრა და მეორე მკლავი - მუხრანბატონს, აღსავლის კარზე 

მთავარეპისკოპოსი და ალავერდელი მოეგებნეს და შეიყვანეს საკურთხევლად, სცხეს 

საცხებელი შუბლთა, ბეჭთა და გულთა ჯვარის სახედ, განსრულდა ამით წირვა, გამობრძანდა 

მეფე ცხებული საკურთხეველით, ცალკერძ პატრიარქს ეპყრა მკლავი, ცალკერძ მთავარ-

ეპისკოპოსს, მოიყვანეს, მარჯვენით კერძო სამეფო ტახტი იყო, იქ დაბრძანდა. [ორბელიანი. 

1981:67] 
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ვფიქრობ, თეიმურაზისა და სოლომონის კურთხევის რიტუალს შორისაც იკვეთება ერთგვარი 

პარალელები. აქაც საერო და სასულიერო ხელისუფლება გადასცემს ძალაუფლებას მეფეს. ამ 

შემთხვევაშიც ხორციელდება ზეთის ცხება და მას უმაღლესი სასულიერო პირი ასრულებს. 

ზეთისცხების საიდუმლო მონარქთათვის ერთ-ერთი შესაძლებლობა იყო თავიანთი 

უფლებამოსილების ღვთისაგან მომდინარეობის დასადასტურებლად, რასაც საკმაოდ კარგად 

იყენებდნენ ხალხის სამართავად და თავიანთი ხელისუფლების დასადასტურებლად. 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ბიბლიური ზეთისცხების მთავარი არსი, 

ღვთივრჩეულობის გამოხატვა და მეფის ხელისუფლების ლეგიტიმურობის აღნიშვნა იყო, რაც 

კარგად გაიაზრეს შუა საუკუნეების ქრისტიანმა მონარქებმა და გამოიყენეს საკუთარი 

ხელისუფლების ღვთიურობის განსამტკიცებლად. 
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2. ბიბლია. საქართველოს საპატრიარქოს გამომცემლობა.-თბილისი.2009. 
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გიორგი არქაია 

აჰმად ფაშა ალ-მანიქლი - სუდანის ქართველი მმართველი 

XVIII საუკუნის საქართველოში მონათვაჭრობის მასშტაბები განსაკუთრებით გაიზარდა. 

ქართველ ახალგაზრდებს იტაცებდნენ და ოსმალეთის იმპერიაში ყიდდნენ. მონად ქცეული 

ქართველები ძირითადად იმპერიის არმიაში მსახურობდნენ და მამლუქთა უმნიშვნელოვანეს 

ნაწილს შეადგენდნენ. მრავალი ქართველი დაწინაურდა როგორც სულტნის კარზე, ისე 

ოსმალეთის ცალკეულ პროვინციებში. ქართული წარმოშობის მამლუქები სხვადასხვა დროს 

განაგებდნენ ეგვიპტეს, სირიას, ერაყს, ალჟირს და დიდი როლი შეასრულეს ამ ქვეყნების 

პოლიტიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში. ჩვენი ინტერესის სფერო ხდება სუდანიც, რომელსაც 

1843-1845 წლებში  განაგებდა ქართული წარმოშობის მქონე ჰუქუმდარი[i]  აჰმად ფაშა ალ- 

მანიქლი[ii] (არაბ. شا أحمد). لا ا لً ت ك ى  ისტორიკოსები დღემდე დაობენ ამ პიროვნებისم

წარმოშობის შესახებ, თუმცა ვიდრე ამ საკითხის განხილვას დავიწყებთ, აუცილებელია მივყვეთ 

მოვლენათა ქრონოლოგიურ განვითარებას და მიმოვიხილოთ ბიოგრაფია სამხედო მეთაურისა, 

რომელიც ასპარეზზე გამოვიდა ეგვიპტეში მუჰამად ალი ფაშას (1769-1849) მმართველობის 

დროს. 

მუჰამად ალი ეგვიპტეს განაგებდა 1805-1848 წლებში. მან მამლუქები[iii] საბოლოოდ დაამარცხა, 

შიდა არეულობა დაარეგულირა და ეგვიპტეს ფაქტობრივი დამოუკიდებლობა მოუპოვა. მანვე 

გაატარა უმნიშვნელოვანესი სამხედრო, ადმინისტრაციული, ეკონომიკური, საგანმანათლებლო 

რეფორმები და დაიწყო  მთავარი მიზნის განხორციელება - ერთიანი არაბული 

სახელმწიფოს  შექმნა. 1811-1818 წლებში მუჰამად ალიმ მოახერხა ვაჰაბიტთა საამიროს 

განადგურება და ჰიჯაზის შემომტკიცება; მექის შარიფის დანიშვნაც ეგვიპტის გამგებლის 

პრეროგატივა გახდა. 

1820 წელს მუჰამად ალის ყურადღების ცენტრში მოექცა ეგვიპტის სამხრეთით მდებარე სუდანი. 

ამ ტერიტორიიდან ეგვიპტეს უძველესი დროიდან მიეწოდებოდა ოქრო, მონები, ხის ძვირფასი 

ჯიშები და სხვა მნიშვნელოვანი პროდუქტები. მუჰამად ალის დიდი იმედი ჰქონდა, რომ 

სუდანში ოქროთი მდიდარ საბადოებს აღმოაჩენდა და საკუთარ ხაზინას გაამდიდრებდა; მას 

ასევე ესაჭიროებოდა ცოცხალი ძალა არმიის გასაძლიერებლად. სუდანის დამორჩილებით იგი 

გაანადგურებდა მამლუქთა უკანასკნელ თავშესაფარსაც. სამხრეთისაკენ ლაშქრობას 
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ხელმძღვანელობდა მუჰამად ალის ვაჟი - ისმაილი. სამხედრო კამპანია დიდ სიძნელებთან არ 

იყო დაკავშირებული - თანამედროვე სუდანის ტერიტორია იმ პერიოდში  დაყოფილი იყო 

რამდენიმე მცირე და დიდ სახელმწიფოებრივ გაერთიანებად. ისმაილის არმიას გზად 

ხვდებოდნენ პროვინციებისა და ტომების ხელმძღვანელები და მორჩილებას უცხადებდნენ. 

მაგალითად, ყველაზე ძლიერი ერთეულის -  სენარის სასულტნოს მმართველი ბადი VII (1805-

1821) თავად ეახლა ისმაილს და მუჰამად ალის უზენაესობა აღიარა. 1822 წლისთვის 

ეგვიპტელებმა კორდოფანიც დაიპყრეს და მსვლელობა დარფურის სასულტნოსაკენ უნდა 

გაეგრძელებინათ, მაგრამ საბერძნეთის მოვლენებმა[iv] მუჰამად ალი აიძულა ძირითადი 

ყურადღება ევროპისათვის დაეთმო. 

სამხრეთით შემომტკიცებული ახალი ტერიტორიების ცენტრი გახდა ხარტუმი. სწორედ აქ იყო 

სუდანის ჰუქუმდარის რეზიდენციაც. მართალია, სუდანი, ისევე როგორც ეგვიპტე, 

ფორმალურად ოსმალეთის პროვინციას წარმოადგენდა და სუდანელები ახალ რეჟიმს 

თურქულად (არაბ. „თურქჳჳა―) მიიჩნევდნენ [ტიკაძე, 2015: 64], მაგრამ ამ ქვეყანას მართავდნენ 

მუჰამად ალის მიერ დანიშნული გუბერნატორები, რომელთა დიდი ნაწილიც წარმოშობით 

კავკასიიდან იყო. 

ეგვიპტელებმა სუდანის ძარცვა-რბევა დაიწყეს, რამაც  მალე გამოიწვია ადგილობრივი 

მოსახლეობის  უკმაყოფილება და აჯანყებები.  1822 წელს აჯანყებას ემსხვერპლა თავად 

ისმაილიც. აქედან მოყოლებული  სუდანის მმართველებს უხდებოდათ სხვადასხვა ტომის 

წინააღმდეგ დამსჯელი ექსპედიციების წარმოება. ეგვიპტელებს ძალიან გაუჭირდათ 

ჰადენდოას[v] (ინგლ.Hadendoa)  ტომის დამორჩილება. ის სახლობდა სუდანის ჩრდილო-

დასავლეთით და ეკუთვნოდა ბეჯას[vi] ეთნიკურ ჯგუფს. 1831-1832 წლებში მუჰამად ალის 

სარდალმა ხურშიდ ფაშამ ჰადენდოას წინაღმდეგ ლაშქრობა მოაწყო და მათი განსახლების 

ძირითადი რაიონი ტაკა დაიკავა. აბორიგენებმა პარტიზანული ომი წარმატებით წარმართეს და 

ხურშიდი იძულებული გახდა ხარტუმში დაბრუნებულიყო. როგორც ისტორიკოსები წერენ, მან 

მადლობა შესწირა უფალს, რომ ექსპედიციიდან ცოცხალი დაბრუნდა [Holt, Daly,  2011:46-47]. 

ხურშიდმა 1834 წელს მეორე წარუმატებელი ლაშქრობა მოაწყო ჰადენდოას დასამორჩილებლად, 

რის გამოც იგი კაიროში დაიბარეს სუდანში არსებული სიტუაციის შესახებ ანგარიშის 

წარსადგენად. 1835 წელს ხურშიდი ხარტუმში მთელი სუდანის ჰუქუმდარის რანგით 

დაბრუნდა. „მისი მეთაურობით ეგვიპტელებმა გააფართოვეს კონტროლირებადი ტერიტორია, 
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მაგრამ ტომების წინააღმდეგობა მაინც ვერ გატეხეს. 1839 წელს სუდანში ჩავიდა თავად 

მუჰამმად ალი, რასაც მოჰყვა სამი დიდი სამხედრო ექსპედიცია სამხრეთ სუდანში― [ტიკაძე, 

2015:64]. 1838 წელს სუდანის ჰუქუმდარად დაინიშნა აჰმად ფაშა აბუ ვიდანი[vii], რომელმაც 

შეძლო ტაკას რეგიონის დაკავება. ჰადენდოას ტომების წინააღმდეგობის საბოლოოდ ჩახშობა 

უკავშირდება აჰმად ფაშა ალ-მანიქლის. 

1843 წლის 6 ოქტომბერს აბუ ვიდანი მოულოდნელად გარდაიცვალა. ამის შესახებ ცნობა 

კაიროში 19 ოქტომბერს ჩავიდა. მუჰამად ალიმ იმ დღესვე მოიწვია სამხედრო საბჭო, რომელმაც 

მიიღო შემდეგი გადაწყვეტლება  - სუდანში უნდა მოშლილიყო ცენტრალიზებული 

მმართველობა ხარტუმიდან, ქვეყანა დანაწევრებულიყო ავტონომიურ პროვინციებად, 

რომელთა მმართველები უშუალოდ კაიროს დაექვემდებარებოდნენ. ამ საპასუხისმგებლო 

საქმის განხორციელება მუჰამად ალიმ ალ-მანიქლის დაავალა. ალ-მანიქლიმ გააუქმა ხარტუმის 

გენერალ-გუბერნატორის ინსტიტუტი და პროვინციებში ფინანსური შტაბები გააძლიერა 

(ფინანსური სექტორის მართვა მთლიანად გადავიდა კოპტი მოხელეების ხელში). კაიროდან 

ახალი გუბერნატორები დაინიშნენ, რომელთაც მიენიჭათ „ფაშას― ტიტული, ნაცვლად 

უწინდელი „ბეი―-სა, რათა მათი სტატუსი მოსახლეობის თვალში გაზრდილიყო. გაუქმდა 

ბერბერის პროვინცია და მისი ტერიტორია გაიყო ხარტუმსა და დონგოლას შორის [ჰილი: 81]. 

პოლიტიკური მისიის დასრულების შემდეგ ალ-მანიქლი  სუდანში დარჩა და დაიწყო მეორე 

მისიის განხორციელება - დაზვერვითი ექსპედიციის ხელმძღვანელობა. ექსპედიციას 

ევალებოდა სუდანის ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის საბადოების ძებნა და ამის 

შესახებ მუჰამად ალისათვის ანგარიშის ჩაბარება.  1844 წელს ფაზუღლიდან გაგზავნილ 

მოხსენებაში ალ-მანიქლი კაიროს ატყობინებდა, რომ სენარი მდიდარი იყო კაჟით, რკინის 

ოქსიდითა და თიხით, თუმცა ოქრო ამ რეგიონში ნაკლებად იყო [ჰილი:81]. რამდენიმე თვეში 

მუჰამად ალიმ გადაწყვეტილება შეცვალა, სუდანის პროვინციები ისევ ხარტუმს 

დაუქვემდებარა და 1844 წელს ალ-მანიქლი მთელი სუდანის ჰუქუმდარად დანიშნა 

[Holt,Daly,  2011: 50]. 

ალ-მანიქლიმ  ჩაატარა სამხედრო კამპანია ჰადენდოას წინააღმდეგ და სრულად დაიმორჩილა 

ის. მართალია, ჰადენდოელების წინააღმდეგობა აბუ ვიდანის დროს შესუსტდა, მაგრამ ისინი 

კაიროსთვის მაინც პრობლემას წარმოადგენდნენ  - ეწეოდნენ მომთაბარე ცხოვრებას, 

გადასახადების ცუდად იხდიდნენ და მათი საქონელი მთავრობისათვის ძნელად მისაწვდომი 

იყო [ჰილი:81]. სამხედრო ოპერაციის დროს ალ-მანიქლი განსაკუთრებული სისასტიკით 
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გამოირჩეოდა, ამიტომაც მას „ალ-ჯაზარი― (არაბ.رازجلا- „ყასაბი―) შეარქვეს[viii]. მან მოახერხა 

სუდანში ეგვიპტელთა ბატონობის განმტკიცება და ამ ქვეყანას მართავდა 1845 წლამდე. 

„ტომების წინააღმდეგობა გატყდა და 40 წლის განმავლობაში არც ერთხელ არ უცდიათ 

თავიანთი ქვეყნის ოკუპაციის გაპროტესტება― [Cumming, 1937:19]. 

სუდანში მოხვედრამდე ალ-მანიქლის შთამბეჭდავი სამხედრო კარიერა ჰქონდა. იგი დაიბადა 

1795 წელს. გარკვეული პერიოდის შემდეგ მოხვდა მუჰამად ალის ვაჟის იბრაჰიმ ფაშას 

მებრძოლებს შორის და გახდა ძალიან ცნობილი გენერალი. 1829 წელს დაინიშნა მუჰამად ალის 

კავალერიის ერთ-ერთი ბრიგადის სარდლად და მიენიჭა „მირლივას―[ix] ტიტული [Hill, 1967: 

35]. მონაწილეობდა ეგვიპტე-ოსმალეთის პირველ ომში[x] და 1832 წელს შეასრულა უდიდესი 

როლი კონიის ბრძოლაში (ხელმძღვანელობდა ეგვიპტის კავალერიას), რომელმაც გადაწყვიტა 

ომის ბედი - ოსმალეთი ეგვიპტესთან კონფლიქტში სასტიკად დამარცხდა, სულტანმა 

უზარმაზარი ტერიტორიები დაკარგა, მათ შორის ადანას პროვინციაც. ამ უმნიშვნელოვანესი 

რეგიონის მმართველად სწორედ ალ-მანიქლი დაინიშნა. 1837 წელს იგი გადაიყვანეს  კაიროში, 

სადაც გახდა მუჰამად ალის სამხედრო მინისტრი [Hill, 1967: 35]. 1838 წელს ალ-მანიქლი 

მონაწილეობდა დრუზების აჯანყების[xi] ჩახშობაში და სერიოზულად დაშავდა [რიზკი, 2005]. 

ოსმალეთთან მეორე კონფლიქტის  დროს (1839-1841) იგი კვლავ ჩაერთო საომარ მოქმედებებში 

და მონაწილეობდა ნისიბის ბრძოლაში[xii]. 1840 წელს, ეგვიპტის არმიის ფართომასშტაბიანი 

უკანდახევის დროს (სირიიდან ნილოსის სანაპირომდე სინას ნახევარკუნძულის გავლით), ალ-

მანიქლი მეთაურობდა ერთ-ერთ სამხედრო კოლონას. გარკვეული დროის განმავლობაში იგი 

ეგვიპტის ფინანსთა მინისტრის თანამდებობასაც იკავებდა [Marsot, 1984:79]. როგორც 

რამდენიმეჯერ ითქვა, 1843-1845 წლებში ის სუდანს მართავდა. 1848 წელს იბრაჰიმი გახდა 

ეგვიპტის მმართველი. მან ალ-მანიქლი კვლავ მაღალ სამხედრო პოსტზე დააბრუნა და არმიის 

რეფორმირება დაავალა [რიზკი, 2005]. იბრაჰიმის მმართველობა საკმაოდ ხანმოკლე აღმოჩნდა, 

ის იმავე წელს გარდაიცვალა. ეგვიპტის სათავეში მოსულმა აბას I ჰილმიმ (1848-1854) აჰმად 

ფაშა თანამდებობიდან გადააყენა [რიზკი, 2005].  1853-1855 წლებში ალ-მანიქლი 

ხელმძღვანელობდა მეორე ეგვიპტურ დივიზიას ყირიმის ომში, სადაც რევმატიზმით დაავადდა 

და 1862 წელს  ალ-ამამინში გარდაიცვალა (ეგვიპტე) [Hill, 1967:35]. 

რაც შეეხება ალ-მანიქლის პიროვნულ თვისებებს, ამასთან დაკავშირებით საინტერესო ცნობებს 

გვაწვდის ეგვიპტელი ისტორიკოსი იუნან ლაბიბ რიზკი (1933-2008). იგი წერს, რომ ალ-მანიქლი 

file:///C:\Users\Admin\Downloads\?��?��?��?��?��-?��?��?�??��-?��?��-?��?��?��?��?�??��?��%20-%20?��?��?�??��?�??��?��?��?�??��?��.docx%23_edn8
file:///C:\Users\Admin\Downloads\?��?��?��?��?��-?��?��?�??��-?��?��-?��?��?��?��?�??��?��%20-%20?��?��?�??��?�??��?��?��?�??��?��.docx%23_edn9
file:///C:\Users\Admin\Downloads\?��?��?��?��?��-?��?��?�??��-?��?��-?��?��?��?��?�??��?��%20-%20?��?��?�??��?�??��?��?��?�??��?��.docx%23_edn10
file:///C:\Users\Admin\Downloads\?��?��?��?��?��-?��?��?�??��-?��?��-?��?��?��?��?�??��?��%20-%20?��?��?�??��?�??��?��?��?�??��?��.docx%23_edn11
file:///C:\Users\Admin\Downloads\?��?��?��?��?��-?��?��?�??��-?��?��-?��?��?��?��?�??��?��%20-%20?��?��?�??��?�??��?��?��?�??��?��.docx%23_edn12


64 
 

იყო ერთ-ერთი უძლიერესი მაღალჩინოსანი ეგვიპტეში, რომელიც გამოირჩეოდა იშვიათი 

სიმამაცითა და ძლიერი სიყვარულით იბრაჰიმ ფაშასადმი, ვისაც სიცოცხლის ბოლომდე 

უერთგულა. ალ-მანიქლი იყო პირდაპირი, თავდაჯერებული და იმდენად დამოუკიდებელი 

ადამიანი, რომ ერთხელ მუჰამად ალიმ იბრაჰიმ ფაშას მოსთხოვა თავხედობისათვის მისი დასჯა 

[რიზკი, 2005].  პრუსიელი მოგზაური და მეცნიერი კარლ რიჰარდ ლეპსიუსი, რომელიც ალ-

მანიქლის მმართველობის დროს სუდანში იყოფებოდა, მას დადებითად ახასიათებს და 

მოგზაურთა მფარველად წარმოაჩენს [Lepsius, 1853:133]. ამავე დროს, ალ-მანიქლის თვისებებზე 

მეტყველებს მისი ლაკაბი[xiii] „ალ-ჯაზარი―. რუსი მედიკოსი და მოგზაური არტემ რაფალოვიჩი 

ალ-მანიქლისთან შეხვედრას იხსენებს: „აჰმად-ფაშას ეცვა სტამბულის ახალი კოსტიუმი; ის 

საკმაოდ მომხიმბვლელი მამაკაცია, ორმოცდაექვსი ან ორმოცდარვა წლისა, მაღალი, 

შესანიშნავი აღნაგობის; მისი ფიზიონომია მეომრული, მკაცრი და ამავე დროს გახსნილია. ის 

მუჰამად ალის უანგარო მაღალჩინოსანი და ერთ-ერთი საუკეთესო გენერალია; მან თავი 

გამოიჩინა ჰიჯაზისა და სირიის ლაშქრობების დროს და სამი წელი მართავდა სენარს, სადაც 

ხშირი ამბოხების გამო იძლებული იყო ძალიან მკაცრად ემოქმედა, რის გამოც იქაური 

მცხოვრებლების მეხსიერებაში შემორჩა; ასევე ძალიან აქტიურად ინტერესდება ევროპული 

პოლიტიკით და გამოწერილი აქვს რამდენიმე ჟურნალი, რომელთა შინაარსსაც ევროპელი 

მდივანი თურქულად უთარგმნის; მე განმაცვიფრა იმან, რომ მან საკმაოდ კარგად იცოდა 

დასავლეთში საქმეების მდგომარეობისა და მსვლელობის შესახებ და ხშირად იმოწმებდა გაზეთ 

„აუგსბურგს―. ჩემი ვიზიტი საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა და მე დავემშვიდობე ფაშას, რომლის 

პიროვნებაზეც საკმაოდ სასიამოვნო შთაბეჭდილება შემექმნა― [Рафалович, 1850]. 

ბოლოს, ძალიან საინტერესოა განვიხილოთ აჰმად ფაშა ალ-მანიქლის ეთნიკური კუთვნილების 

საკითხი. სამწუხაროდ, ისტორიულ ნაშრომებში იშვიათადაა საუბარი მისი წარმოშობის შესახებ 

და მხოლოდ რამდენიმე მათგანიდან შეიძლება საკმაოდ მწირი ინფორმაციის მიღება. 

კალიფორნიის უნივერსიტეტის პროფესორი -  აფაფ ლუტფი ას-საიდ მარსო, საკუთარ წიგნში 

„ეგვიპტე მუჰამად ალის მმართველობის დროს―  წერს, რომ ალ-მანიქლი იყო „ოსმალო― 

(Ottoman) [Marsot, 1984:79],  რაც საკმაოდ განზოგადებული ტერმინია. „ოსმალო― არ არის 

ეროვნული კუთვნილების აღმნიშვნელი ტერმინი - იგი უკავშირდება ოსმალთა იმპერიის 

მმართველ დინასტიას. მოცემულ შემთხვევაში „ოსმალო― ხალხში მოიაზრება ყველა ის ერი, 

რომლებიც ემორჩილებოდნენ სულტნის ხელისუფლებას.  მარსო წერს: „მისი (მუაჰამად ალის - 
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გ.ა.) ოჯახის უშუალო წევრების გარდა, მთავარი მხარდამჭერები იყვნენ ალბანელები 

კავალადან, მისი დაბადების ადგილიდან, ან ოსმალები იმპერიის სხვადასხვა მხარეებიდან, 

მაგალითად: ჩრდილო კავკასიელები, ქართველები, მეგრელები, ლაზები, ბერძნები― [Marsot, 

1984:78]. ავტორი ალ-მანიქლის და ქართული წარმოშობის მუჰამად ლაზოღლუს მოიხსენიებს 

ერთი ტერმინით - „ოსმალო―. ამავე ავტორის მიხედვით შეიძლება ითქვას, რომ ალ-მანიქლი 

ნამდვილად არ არის ალბანელი, ან ბერძენი. 

ინგლისელი ისტორიკოსი რიჩარდ ლესლი ჰილი იუწყება, რომ ალ-მანიქლი ცნობილია როგორც 

ქართველი („მეგრელი―): „he has been called a mingrelian from the Caucasus‖[xiv] [Hill, 1967:35], 

მაგრამ ის ეჭვის თვალით უყურებს ამ ფაქტს და გამოთქვამს ორ ვარაუდს: 1. მისი თქმით, 

სინამდვილეში იგი უნდა იყოს რუმელიელი თურქი, მანლიქიდან (კავალას მუდირია[xv]). 

ხოლო  „ლი― სუფიქსით (―-li‖) გადმოცემულია მისი წარმოშობა ან 2. ეს სახელი მას ეწოდა 

სახეზე თანდაყოლილი ნიშნის გამო. თუმცა იგი არ ამბობს, კონკრეტულად რა სახის ნიშანი 

ჰქონდა ალ-მანიქლის სახეზე. 

წიგნში „სუდანის ისტორია ახალ და უახლეს პერიოდში― რუსი ისტორიკოსი იური 

კობიშანოვი  საუბრობს კავკასიური წარმოშობის გენერალ-გუბერნატორებზე: „ევროპელი 

მოგზაურები აღფრთოვანებულნი იყვნენ თურქების (კერძოდ კავკასიური და ალბანური 

წარმოშობის) სტუმართმოყვარეობით, ხელგაშლილობითა და სიმამაცით. გენერალ-

გუბერნატორებს, გუბერნატორებსა და უფრო დაბალი რანგის მმართველებს (რომლებიც „ფაშას― 

და „ბეის― ტიტულებს ატარებდნენ) შორის იყვნენ გამოჩენილი პიროვნებები,  დიდი ენერგიითა 

და მტკიცე ხასიათით. ასეთები იყვნენ ამ თავში მოხსენიებული გენერალ-გუბერნატორები: 

ჩერქეზები - აჰმედ აბუ ვიდანი, აბდ ალ-ლატიფ აბდალლა, ისმაილ აიუბი, ჯაფარ სადიკი, ალი 

ჯარქასი, მუსა ჰამდი, მუჰამედ რაუფი, მეგრელი - აჰმედ ალ-მანიქლი, ქურთი - ისმაილ ჰაქიმ 

აბუ ჯაბალი, ალბანელი - ალი სირრი, ეგვიპტელი თურქი -  აჰმედ მუმთაზი― [История Судана в 

новое и новейшее время, 1992:35]. ამრიგად, ეს ავტორი ადასტურებს ალ-მანიქლის ქართულ 

წარმოშობას და ეყრდნობა იმ რუს მოგზაურებს, რომელნიც იმყოფებოდნენ  სუდანის 

ტერიტორიაზე მე-19 საუკუნეში. 

უმნიშვნელოვანესია არტემ რაფალოვიჩის წიგნი „მოგზაურობა ქვემო ეგვიპტესა და დელტის 

შიდა რაიონებში―, სადაც ავტორი წერს: „[ალ-მანიქლი] შესახვედრად  ოთახის შუაგულამდე 

შემომეგება: ეს არის პატივი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებულია მაღალი 
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მუსლიმი წარჩინებული პირის მხრიდან ახალგაზრდა ევროპელის მიმართ, ამას ადვილად 

მიხვდებიან ის ადამიანები, რომლებიც იცნობენ აღმოსავლურ ტრადიციებსა და თურქების 

სიამაყეს. მაგრამ რუსის სახელი ოსმალურ სამფლობელოებში ახლა უმაღლესი რეკომენდაციაა. 

მოგვართვეს ნარგილე და ყავა და დავიწყეთ საუბარი ჭირსა და კარანტინზე, სირიისა და 

პეტერბურგის შესახებ, კავკასიასა და საქართველოზე: ეგვიპტეში თურქი ჩინოვნიკების დიდი 

ნაწილი ფაშას მამლუქებია, ბავშვობაში მოყვანილი ამ უკანასკნელი რეგიონებიდან, ამიტომაც 

რუსებთან შეხვედრის დროს ისინი, რა თქმა უნდა, საკუთარ სამშობლოზე გეკითხებიან― 

[Рафалович, 1950]. რაფალოვიჩის ცნობა ფაქტობრივად პასუხობს ჩვენს მთავარ კითხვას; ის, რომ 

მანიქლისთან მან საქართველოზე ისაუბრა, პირადპირ თუ არა, ირიბად მაინც ადასტურებს მის 

ქართულ წარმოშობას. 

მართალია, რიჩარდ ლესლი ჰილი უარყოფს ალ-მანიქლის ქართულ წარმომავლობას, მაგრამ 

გასაბათილებლად მას არ მოჰყავს ერთი კონკრეტული არგუმენტი და რამდენიმე ვარაუდს 

გამოთქვამს [Hill, 1967:35]. მათ შორის, იგი ამბობს, რომ შესაძლებელია ეს სახელი მას ფიზიკური 

ნაკლის გამო დაერქვა, რაც არ  გულისხმობს, რომ იგი აუცილებლად თურქი იყო. ბუნებრივია, 

ეს სახელი მას ოსმალურად დაერქმეოდა და არა რომელიმე ქართველურ ენაზე. როგორც ზემოთ 

ითქვა, ჰილის აზრით, ალ-მანიქლი არის კავალას პროვინციიდან. საგულისხმოა, რომ აფაფ 

ლუტფი მარსოც ეხება მუჰამად ალის კავალელ მაღალჩინოსნებს, რომელთა შორის ალ-

მანიქლის არ ახსენებს [Marsot, 1984:78]. 

აშკარაა, რომ აჰმად ალ-მანიქლის სახელიდან უშუალოდ არ მტკიცდება მისი ქართული 

წარმოშობა[xvi], მაგრამ ერთი რამ უდავოა - ალ-მანიქლი ისტორიაში ცნობილია როგორც 

ქართული წარმოშობის მმართველი და ზოგიერთი გამოთქვამს ამასთან დაკავშირებით ეჭვს (და 

არა პირიქით). 

საინტერესოა, რას ნიშნავს „მანიქლი[xvii]―. 

საკუთრივ სიტყვაზე დაყრდნობით გამოვთქვამთ ვარაუდს:  სავსებით შესაძლებელია 

„მანიქლი― უკავშირდებოდეს  كم كم   ძირს. სავარაუდოდ, მისი მნიშვნელობა ეფუძნება (ნქლ)  ن ن

(ნაქალა) ზმნას. ეს ზმნა მეორე თემაში (نّكم - ნაქქალა) აღნიშნავს "მკაცრად დასჯას", "წამებას". ამ 

ზმნიდან წარმოებული მიმღეობა იქნება منّكم  (მუნაქქილ), რომელიც უნდა ნიშნავდეს "მკაცრად 

დამსჯელს", "მწამებელს". რომელსაც ემატება ّى ნისბა - მიმართებითი ზედსართავისა და 
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წარმომავლობის აღმნიშვნელი სუფიქსი. ამავე ძირზეა  სიტყვები:   يم ك ن  – (თანქილ)ت

„სამაგალითო, მკაცრი დასჯა―,  كال  .―ბორკილი―, „ლაგამი„ – (ნიქლ) نْكم სასჯელი" და" - (ნაქალ) ن

მხედველობაში შეიძლება მივიღოთ სხვა ძირის ზმნა -   كي  ,"რომელიც ნიშნავს "დარბევას ,(ნაქა)ن

"განადგურებას" (მტრის), "ლიკვიდაციას", "წამებას", "ტანჯვას". ამ ზმნის მეორე თემიდან 

წარმოებული მიმღეობაა منّك (მუნაქქინ) - "დამრბევი", "გამანდგურებელი", "მწამებელი". 

ხოლო   ي  სუფიქსი, შესაძლებელია, ოსმალურის გავლენით დაერთო. მით უმეტეს, რომ (ლი-) ن

იდენტური შემთხვევები გვხვდება, მაგალითად, სუდანში მოღვაწეობდა ასეთი მამლუქი - 

იბრაჰიმ ბეი ჯეზარლი (Ibrahim Bay Djezarli) [Robinson,. 1922:92]. 

რა თქმა უნდა, ზემოთმოყვანილი ვერსიები ჟღერადობით განსხვავდება „მანიქლისგან―, მაგრამ 

უნდა გავითვალისწინოთ ერთი მომენტი - ოსმალურ და არაბულ წყაროებში სიტყვები იწერება 

გაუხმოვნებლად. გრაფიკული თვალსაზრისით „მანიქლი― (يلكنم), „მუნაქქილ― (منّكم) და 

„მუნაქქინ + ლი‖ (منّكهي) ძალიან ჰგავს ერთმანეთს. ისიც საყურადღებოა, რომ აჰმად ფაშას 

სახელის სხვადასხვა ვარიანტები გვაქვს, რაც ავტორთა მიერ მისი სახელის თავისებურად 

წაკითხვაზე მიუთითებს (იხ. სქოლიო, გვ.1). 

ჩვენი აზრით, მიზანშეწონილია ამ ვარაუდზე დაფიქრება, ვინაიდან აჰმად ფაშას ზედწოდება 

„ჯაზარი― კარგად ეთანხმება მოყვანილი ზმნების მნიშვნელობებს. 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას: 

1. აჰმად ფაშა ალ-მანიქლი არის უაღრესად საინტერესო და გამორჩეული პიროვნება სუდანისა 

და ეგვიპტის ახალ ისტორიაში. 

2. აჰმად ფაშა ალ-მანიქლი არის ფიგურა, რომელიც ჩვენთვის ცნობილ ისტორიულ ნაშრომთა 

უმრავლესობაში აღიარებულია ქართველად. საჭიროა კვლევის გაგრძელება, ეგვიპტური და 

ოსმალური საარქივო მასალების საფუძვლიანი შესწავლა, რადგანაც შესაძლებელია სრულიად 

ახალი ცნობების მიღება ამ საკითხზე. 

3.  თემა არ ამოიწურება მხოლოდ ალ-მანიქლით. მუჰამად ალი ფაშას რეპრესიებს 

გადარჩენილი მამლუქები სუდანში გაიქცნენ იბრაჰიმ ბეი შინჯიკაშვილის[xviii] მეთაურობით. 
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სავარაუდოდ, მათ შორის ქართული წარმოშობის სხვა მამლუქებიც იყვნენ. იბრაჰიმ ბეი 1813 

წელს  დონგოლაში[xix] გარდაიცვალა. 

ქართველი მეცნიერების საკვლევი ობიექტი ხდება სრულიად ახალი სფერო - სუდანის ისტორია 

და ქართველთა კვალი ამ ქვეყანაში. 

1. ჰუქუმდარი (თურქ. Hükümdar) - მმართველი, მბრძანებელი, მონარქი. ამ შემთხვევაში 

გენერალ-გუბრენატორის მნიშვნელობით ვიყენებთ. 

2. აჰმად ფაშა ალ-მანიქლი წყაროებში სხვადასხვაგვარად მოიხსენიება: მანიქლი (Ahmad 

Pasha Manikli)- ინგლისელი პიტერ მალკოლმ ჰოლტი  (1918-2006)  და მარტინ უილიამ 

დეილი  (დაბ. 1950 წ.) , ეგვიპტელი აფაფ ლუტფი ას-საიდ  მარსო (დაბ. 1933 წ.),  სუდანელი 

ჰასან აჰმედ იბრაჰიმი, ამერიკელი ენდრიუ ჯეიმს მაკგრეგორი და სხვ.;  მანლიქლი (Ahmad Pasha 

Manlikli) - ინგლისელი რიჩარდ ლესლი ჰილი (1901-1996);  მენექლე (Ahmed Pasha Menekle) -

  პრუსიელი რიჰარდ ლეპსიუსი (1810-1884) და სხვ.;  მინიქლი (Minikly Pasha) -  ისრაელელი კაის 

მადი ფირო (დაბ. 1944 წ.). ჩვენს ნაშრომში  გამოიყენება „ალ-მანიქლი―. 

3. 1805-1811 წლებში მუჰამად ალი მამლუქებს  ებრძოდა. მან თავის სასარგებლოდ 

გამოიყენა მამლუქთა ბეიებს შორის მიმდინარე დაპირისპირება და ნელ-ნელა ჩამოიშორა ისინი. 

მამლუქთა პოზიციები საგრძნობლად შესუსტდა, მაგრამ 1811 წლამდე ისინი კვლავ აწყობდნენ 

აჯანყებებს. მუჰამად ალიმ გადაწყვიტა საბოლოოდ გაენადგურებინა ისინი. 1811 წლის 1 მარტს 

კაიროს ციტადელში  მან მოტყუებით ამოახოცინა მამლუქთა დიდი ჯგუფი.  დაწყებულ სასტიკ 

რეპრესიებს გადაურჩა მამლუქთა მცირე ნაწილი, ისინი სუდანში გაიქცნენ. 

4. 1821 წელს საბერძნეთში დაიწყო განმათავისუფლებელი ომი ოსმალთა წინააღმდეგ. 

აჯანყებულებმა წარმატებებს მიაღწიეს და ოსმალეთის სულტანს სერიოზული პრობლემები 

შეუქმნეს. სულტანმა მაჰმუდ II-მ (1808-1839) დახმარება მუჰამად ალის სთხოვა და წარმატების 

შემთხვევაში სირიის გადაცემას დაჰპირდა, მუჰამად ალის აგრეთვე სურდა კრეტის, სამხრეთ 

საბერძნეთის, კვიპროსისა და აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთის სავაჭრო გზების ხელში 

ჩაგდება. ეგვიპტის მმართველმა საბერძნეთში ჯარი გააგზავნა  საკუთარი ვაჟის იბრაჰიმის 

სარდლობით. ეგვიპტელებმა ათენიც კი აიღეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მარცხი განიცადეს. 

5. ჰადენდოა ყოველთვის გამოირჩეოდა განსაკუთრებული სამხედრო სიძლიერით. 

საკუთრივ სახელწოდება ნიშნავს „ლომის შვილებს―.  მათ მნიშნელოვანი როლი შეასრულეს 

მაჰდისტურ  აჯანყებაში, რომელიც სუდანიდან ეგვიპტელთა და ინგლისელთა გაძევებით 
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დასრულდა 1885 წელს. მათი  მეთაური  ოსმან დინგა იყო მაჰდისტური მოძრაობის ერთ-ერთი 

მთავარი სარდალი. 

6. ბეჯა (არაბ .الثجا ) არის ეთნიკური ჯგუფი ჩრდილო-დასავლეთ აფრიკაში. მათი საერთო 

რაოდენობა ერთ მილიონს აღემატება. ძირითადად სახლობენ 

სუდანის  ტერიტორიაზე  (გარკვეული  რაოდენობა არის  ერითრიასა  და ეგვიპტეში). ამ ხალხის 

ენასაც ბეჯა ეწოდება (ესაა აფრაზიული ენების ქუშიტური განშტოება), ისინი აგრეთვე 

საუბრობენ 2 სემიტურ ენაზე - არაბულად და ტიგრის ენაზე. მათი უმრავლესობა არის 

სუნიტური ისლამის მიმდევარი და ეწევა მესაქონლეობას. 

7. აჰმად ფაშა აბუ ვიდანი (არაბ .دمحا اشاب با نادوو) სუდანს განაგებდა 1838-1843 წლებში. ის 

იყო ძლიერი და წარმატებული მმართველი. მას უკავშირდება ტაკას რეგიონის დაპყრობა და 

მკაცრი ფისკალური სისტემის შექმნა. აბუ ვიდანს კარგი ურთიერთობები ჰქონდა ოსმალეთის 

სულტან აბდულ მაჯიდ I-თან (1839-1861) და ცნობილია, რომ მუჰამად ალისგან 

დამოუკიდებლობის მოპოვება სურდა. მოულოდნელად გარდაიცვალა 1843 წელს. გავრცელდა 

ხმები, თითქოს იგი მოწამლა  საკუთარმა ცოლმა, მუჰამად ალის ქალიშვილმა. 

8. ალ-მანიქლის ბრძანებით ჰადენდოას უმრავლესობა გაუგონარი სისასტიკით  ამოხოცეს 

ან დაასახიჩრეს. ჯარისკაცები ჭებს მიწით ფარავდნენ, საქონელს მიერეკებოდნენ, 

ადამიანებს  თავიანთი მეთაურის  გასართობად კლავდნენ. ერთ-ერთი ოფიცერი 

სანაძლეოზე  იარაღის  ერთი  დარტყმით ტყვეებს ორად ხლეჩდა.  ალ-მანიქლის სამხედოების 

ხელში ასევე მოხვდნენ ტომის ქალები, რომლებსაც განსაკუთრებით იცავდნენ. ალ-მანიქლის 

ხარტუმში ჩამოუყვანია მოწინააღმდეგეთა  ცნობილი ბელადები. ისინი  ბაზრის მოედანზე 

ჩამოახრჩვეს [Cumming, 1937:19]. 

9. მირლივა (არაბ .ريمأ ءاول  „ამირ ლივა―)   - სამხედრო წოდება ოსმალეთისა და ეგვიპტის 

შეიარაღებულ ძალებში. ფარიკზე (არაბ.قيرف) ერთი რანგით დაბალი წოდებაა.  შეესაბამება 

თანამედროვე გენერალ-მაიორი. ოსმალეთში ეს რანგი გაუქმდა 1934 წელს. 

10. ეგვიპტე-ოსმალეთის პირველი ომი  მიმდინარეობდა 1831-1833 წლებში.  ბერძნებთან 

ომის საკომპენსაციოდ მუჰამად ალიმ ოსმალეთის  სულტან  მაჰმუდ II-

ს  სირია  მოსთხოვა,  მაგრამ უარი  მიიღო. 1831 წელს ეგვიპტის არმია იბრაჰიმ ფაშას 

მეთაურობით სირია-პალესტინაში შეიჭრა და 1832 წლის ბოლოს უკვე შუაგულ ანატოლიამდე 

მივიდა. 1832 წლის 21 დეკემბერს გაიმართა კონიის ბრძოლა, სადაც დიდი ვეზირის რეშიდ 

მეჰმედ ფაშას  60 ათასიან ჯარს სძლია ეგვიპტელთა 30 ათასიანმა არმიამ. სტამბოლი უდიდესი 

საფრთხის წინაშე დადგა. ევროპული სახელმწიფოების (რუსეთი, საფრანგეთი, ინგლისი) 
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ჩარევის შემდეგ ოსმალეთსა და ეგვიპტეს შორის დაიდო ქუთაჰიას საზავო ხელშეკრულება. 

ზავის მიხედვით მუჰამად ალიმ მიიღო მმართველობის უფლება ეგვიპტეზე, სირია-

პალესტინაზე, არაბეთის ნახევარკუნძულზე, სუდანზე, ადანას რეგიონსა  და კრეტაზე. 

11. 1838 წელს სირიაში მიმდინარეობდა დრუზების აჯანყება  იბრაჰიმ ფაშას 

მმართველობის წინააღმდეგ.  მთავარი მიზეზი იყო დრუზებს შორის რეკრუტის დაწყება. 

იბრაჰიმ ფაშას ძალიან გაუჭირდა მიუვალ ადგილებში გამაგრებულ  აჯანყებულებთან ბრძოლა, 

მაგრამ 1838 წლის შემოდგომისთვის ამბოხებულები მაინც დამარცხდნენ. 

12. ნისიბის ბრძოლა მოხდა 1839 წლის 24 ივნისს, ეგვიპტე-ოსმალეთის მეორე ომის დროს. 

ერთმანეთს შეეჯახა 50 ათასიანი ეგვიპტური არმია იბრაჰიმ ფაშას სარდლობით და 40 ათასიანი 

ოსმალური ჯარი ჰაფიზ ოსმან-ფაშას მეთაურობით. ოსმალეთის არმიის არტილერიას 

ხელმძღვანელობდა ჰელმუტ ფონ მოლტკე. ბრძოლა ეგვიპტელთა გამარჯვებით დასრულდა. 

13. ლაკაბი - ზედწოდება. 

14. „მას კავკასიელ მეგრელს უწოდებენ― (ავტ. თარგმანი) 

15. მუდირია - ადმინისტრაციული ერთეული. 

16. სუდანის მხოლოდ რამდენიმე ჰუქუმდარის სახელიდან შეიძლება მისი ეთნიკური 

კუთვნილების  დადგენა (მაგალითად, ალბანელი ალი ფაშა სირრი არნავუტი (არაბ. يرس طوؤانرأ 

لى) شا ع ا  და სომეხი არაქილ ბეი ალ-არმენი (يلع اشابكرج س. არაბ) ჩერქეზი ალი ფაშა ჯარქასი  ت

(არაბ.ليكارا ييب ينمرألا) 

17. აქვე უნდა ითქვას, რომ  პრუსიელი მოგზაურისა და მეცნიერის კარლ რიჰარდ 

ლეპსიუსის წიგნის ინგლისური თარგმანის  (რედაქტორი - კენეთ რობერტ ჰენდერსონ 

მაკკენზი)  სქოლიოში „მენექლე―  განმარტებულია როგორც  „დიდ ყური― [Lepsius, 

1853:133],  თუმცა აქ რედაქტორის შეცდომასთან უნდა გვქონდეს საქმე.  ერთმანეთში აღრეულია 

აჰმად ალ-მანიქლი და აჰმად აბუ ვიდანი . 

18. იბრაჰიმ ბეი ალ-ქაბირი (შინჯიკაშვილი)  ერთიან ეგვიპტეს მართავდა 1780-

1804  წლებში (არა უწყვეტად). წარმოშობით ის ქართველი იყო, სოფელ მარტყოფიდან. მისი და 

მურად ბეის მეთაურობით ეგვიპტელი მამლუქები წინააღმდეგობას უწევდნენ ნაპოლეონ 
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1984:218] 

აჰმად ფაშა ალ-მანიქლი 
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ნინო ჯახველაძე  

ზატიკის ერთი ხელნაწერისა და თანამედროვე ლიტურგიკულ პრაქტიკაში დამკვიდრებული 

ბეჭდური ტექსტის შედარებითი ანალიზი 

ლიტურგიკული მწერლობა ქართული ლიტერატურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია. 

ქართულ სალიტურგიკო მწერლობაში დროთა განმავლობაში შეინიშნება სხვადასხვა სახის 

ცვლილებები, შესაძლებელია გამოვყოთ სამი პერიოდი, პირველ პერიოდში ქართული 

ლიტურგიკული პრაქტიკა სირია-პალესტინის საღვთისმსახურო ტრადიციების გავლენას 

განიცდიდა, მეორე პერიოდში უპირატესობა ენიჭება ათონის სკოლას, ხოლო მესამეში, 

ქართული ლიტურგიკული პრაქტიკისთვის „ანტონიმ მოინდომა მიეცა ... ბიზანტიურის 

ნაცვლად რუსული ფიზიონომია― [კეკელიძე, 1957:175]. თანამედროვე საღვთისმსახურო 

პრაქტიკაში ძირითადად გამოიყენება ლიტურგიკული კრებულები, რომლებიც ანტონ 

კათოლიკოსმა „საქართველოში თუ რუსეთში ყოფნის დროს, გადაათვალიერა ... შეადარა 

რუსულს და იმათ ყალიბზე ჩამოასხა  ......  მეთვრამეტე საუკუნეში არ დარჩენილა თითქმის 

არც ერთი საეკლესიო წიგნი, რომელიც სლავური წიგნების მიხედვით არ შესწრებულიყო; ჩვენს 

ეკლესიაში ახლა ხმარებაშია სწორედ ეს, მეთვრამეტე საუკუნის რედაქცია― [კეკელიძე, 

1957:175]. ჩვენ შევეცდებით შევისწავლოთ ზატიკი ერთ-ერთი ხელნაწერის მიხედვით. 

ზატიკი, ახლანდელი მნიშვნელობით, არის დამოუკიდებელი ლიტურგიკული კრებული, 

რომელშიც თავმოყრილია აღდგომის და შემდგომი პერიოდის საკითხავები, მარტვილის 

კვირიაკის ჩათვლით. როგორც ლილი ხევსურიანი აღნიშნავს, ტერმინი „გიორგი მთაწმიდელის 

დროს წარმოიშვა, მანამდე ამ ტერმინით აღინიშნებოდა ეორტალოგიური პერიოდი აღვსებიდან 

მარტვილიამდე― [ხევსურიანი, 2008:223]. გიორგი მთაწმინდელს უთარგმნია „დიდნი მარხუანი 

და ზატიკნი―, რომლებიც კანონიკურ კრებულებად იყო აღიარებული. მანამდე, როგორც 

უძველესი ლიტურგიკული ძეგლებიდან ჩანს აღდგომის საგალობლები შესული იყო 

იერუსალიმის ლექციონარში, უძველეს იადგარში მეათე საუკუნის დიდ იადგარში, ჭილ-

ეტრატის იადგარში და სხვა ნუსხებში, თუმცა „ზატიკთა საგალობლები მათში საკმაოდ 

ძუნწად არის წარმოდგენილი – ძირითადად ამ პერიოდის დიდი დღესასწაულების 

საგალობლებით―  [ხევსურიანი, 2008:224]. 
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ჩვენ ამჟამინდელი კვლევის ფარგლებში ერთმანეთს ვადარებთ „ატიკის―  XV-XVI საუკუნეების 

ხელნაწერს (A402) იმ გამოცემას, რომელიც თანამედროვე ლიტურგიკულ პრაქტიკაში 

გამოიყენება. ხელნაწერთა აღწერილობის მიხედვით, A402 შეიცავს გიორგი 

მთაწმიდელისეული ატიკის რედაქციის  ტექსტს. ვინაიდან მასალა საკმაოდ ვრცელი 

მოცულობისაა, შესადარებლად ავირჩიეთ სამი ნაწილი, კერძოდ, აღდგომის მსახურების, 

სამარიტელის კვირიაკის და თომას კვირიაკის ორშაბათი დღის საკითხავები. რასაკვირველია, 

ამ ტიპის კვლევა სრულ და ამომწურავ ინფორმაციას ვერ მოგვცემს, მაგრამ საწყისი 

ეტაპისათვის გამოკვეთს კვლევის ზოგად სურათს. 

თავდაპირველად ატიკის კრებულებს შევადარებთ აღდგომის საკითხავების მიხედვით. 

ხელნაწერზე დაკვირვებამ ცხადყო, რომ ამ რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში აღდგომის 

საგალობლებში შესამჩნევი ცვლილებები არ მომხდარა, შეინიშნება მცირე სხვაობები, რაც არ 

ცვლის მათ შინაარსს. 

გვხვდება ძალიან მცირე ფონეტიკური სხვაობები, გადანაცვლებულია სიტყვები, 

დაქარაგმებული სიტყვები არასწორადაა გახსნილი, ზოგი სიტყვა კი საერთოდ 

გამოტოვებულია.. მაგალითები: სიტყვების გადანაცვლება: 

  A402 ზატიკი (1999წ.) 

გალობა დ, 

ძლისპირი 

... ცხოვრება სოფლისაჳ არს ... ... ცხოვრება არს სოფლის ... 

დაქარაგმებული სიტყვის არასწორი ამოკითხვა: 

  A 402 ზატიკი (1999 წ.) 

გალობა დ, III 

ტროპარი 

ვითარცა ტარიგი უბიწო ... ვითარ ტარიგი უბიწო ... 

სიტყვის გამოტოვება: 

  A402 ზატიკი (1999წ.) 

გალობა დ, ბეჭდურ ... ხოლო ჩუენ ერი ღმრთისაჳ ... ხოლო ჩუენ ერი ღმრთისაჳ, 
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ვერსიაში  IV ტროპარი, 

ხელნაწერში-III 

წმიდაჳ, იგავთა აღსრულებითა 

... 

იგავთა აღსრულებითა ... 

გავრცობა ბეჭდურ ვერსიაში: 

  A402 ზატიკი (1999წ.) 

გალობა ზ, 

ძლის-

პირი 

... უხრწნელებისა შეჰმოსა სამოსელი 

მხოლომან კურთხეულმან, ღმერთმან 

მამათა ჩუენთამან 

... უხრწნელებისა შეჰმოსა სამოსელი 

მხოლომან კურთხეულმან, ღმერთმან 

მამათამან, და ზესთა ამაღლებულმან 

გარდა ამ სხვაობებისა ხელნაწერ A402-სა და ნაბეჭდ ტექსტებს შორის შეინიშნება ისეთი 

სხვაობებიც, როგორიცაა მაგალითად, ხელნაწერში არ გვხვდება მითითება იმის შესახებ, რომ 

ყოველი გალობის შემდეგ არის კვერექსი, III და  IV გალობებს შორის საკითხავი ტროპარი 

„იბაკო―, კონდაკი და იკოსი  ხელნაწერში A 402, წინა გვერდზე (10v) წერია. 

ყურადღებას იპყრობს ისიც, რომ ხელნაწერში კანონი, გალობების ძველი სახელებით გვაქვს 

წარმოდგენილი: უგალობდითსა,  განძლიერდითსა, მესმასა, ღამითგანსა, ღაღადყავსა, 

კურთხეულ არსა, აკურთხევდითსა, ადიდებდითსა. 

აღდგომის საგალობლების დასრულების შემდეგ ხელნაწერში A402, ვკითხულობთ ასეთ 

წინადადებას: „სხუანი ძუელნი რომელიცა გინდეს―,  აქ მოცემულია მთლიანი კანონი, 

საინტერესოა, რომ საგალობლები საკმაოდ განსხვავებულია ერთმანეთისგან, მიუხედავად 

იმისა, რომ ორივე აღდგომის საკითხავებია. მაგ: 

  A402 ზატიკი (1999წ.) 

გალობაა, 

ძლისპირი 

დღესა მას აღდგომისასა 

ვიხარებდეთ ერნო. პასექსა 

უფლისასა. რომლითა ქრისტემან. 

სიკუდილისაგან მიხსნნა და 

ქუეყანით ცად. აღმიყუანნა 

სუფევად. ძლევისა მგალობელნი 

დღეს 

აღდგომისა დღე არს განვბრწყინდებოდეთ 

აწ ერნო, პასხა უფლისა პასხა, რომლითა 

ქრისტემან ღმერთმან სიკუდილისაგან 

მიჵსნნა, და ქუეყანით ცად 

აღმიყუანნა  სუფევად, ძლევისა 

მგალობელნი დღეს 
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რას უნდა ნიშნავდეს სიტყვებინ „სხუანი ძუელნი რომელიცა გინდეს―? ამ ფრაზით გადამწერი 

გვეუბნება, რომ არსებობს საგალობლების უფრო ძველი ფენაც და ამ ტროპარებსაც გადაწერს. 

შეეხება სამარიტელის კვირიაკის მსახურებას, შესადარებლად ავიღეთ გალობები და 

გამოვყავით ის მცირე ცვლილებები, რაც ორივე ზატიკს განასხვავებდა ერთმანეთისგან. 

A402 უგალობდითსა (ძლისპირი: 

გიგალობთ) 

ზატიკი (1999წ.) გალობა ა, (ძლისპირი: 

გიგალობთ...) 

მშჴდობისა ცუარსა ცროდეთ ღრუბელნო. 

და ყოველი სოფელი იხარებდით რამეთუ 

დღეს.  აღდგა ქრისტე საფლავით. და თანა 

აღადგინა ბუნებაჳ კაცთაჳჱ 

მშჴდობისა, ცუარსა ჰსცროდეთ ღრუბელნო, 

და ყოველი სოფელი, იხარებდით  დღეს, 

რამეთუ  აღჰსდგა ქრისტე საფლავით, და თანა 

აღადგინა ბუნებაჳ კაცთა: 

A402 მოიხილესა, (ძლისპირი: ისმენდით)   

გიხილა რაჳ მზემან. ჯუარსა ზედა ავსებად 

ქრისტე. მყის დაიფარა ბრწყინვალებაჳ 

თჴსი. ქუეყანაჳ ძრწოდა და ჯოჯოხეთი 

მკუდართა. შთანთქმულთა განუტევებდა 

და მოიკლა მტერი. და წარმოიტყუენა. 

სიკუდილისა ძალი. დიდებაჳ სიმტკიცესა 

შენსაჱ 

  

A402 აკურთხევდითსა (ძლისპირი: მეუფესა) ზატიკი (1999წ.) გალობა ჲ (ძლისპირი: 

მეუფესა..) 

ღვთისმ-

შობლისა 

მეუფესა. ქრისტესა ღმერთსა 

ჩუენსა. რომელი იშვა 

ცხორებისათჴს ჩუენისა 

ქალწულისაგან. დამბადებელი 

ქალწულადვე დაიცვა. 

ყოველნი დაბადებულნი 

(დამბადებელსა 

აკურთხევდით უკუნისამდე)ჱ 

ნაკუერცხლითა განწმედილმან, ისაია წინათ 

ჰქადაგა გონიერად ნაკუერცხალი შენგან 

განჵორციელებული ქალწულო უაღრეს 

გონებისა შემწუელი ყოვლისა ნივთისა კაცთა 

ცოდჴსა და განმამღრთობელი მოწყალებით 

ბუნებისა ჩუენისა ყოვლად-უბიწოო: 
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ჩვენ ერთმანეთს შევადარეთ მეხუთე შვიდეულის (კვირიაკის) კვირა დღის ცისკრის გალობები. 

კვლევისას გამოჩნდა, რომ უშუალოდ ტროპართა შორის არ გვაქვს ისეთი სხვაობები, რაც 

შინაარსობრივ ცვლილებებს გამოიწვევდა (გარდა აკურთხევდითსას ბოლო ტროპარისა), 

თუმცა, 1999 წლის ზატიკში გვაქვს ორი სხვადასხვა ავტორის მიერ შედგენილი კანონები, რაც 

გულისხმობს, რომ უგალობდითსას კანონში წარმოდგენილია ტროპარები ანდრია კრიტელის 

და იოსებ მართალის ავტორობით. პირველი ნაწილი ეკუთვნის ანდრეა კრიტელს, ხოლო 

მეორე-იოსებს. ამჯერად ჩვენ გვაინტერესებს იოსების ხელიდან გამოსული საგალობლები, 

რომლებიც განკუთვნილია სამარიტელის კვირიაკისთვის, რადგან სწორედ მათ შეიცავს ნუსხა 

A 402, შეინიშნება მცირე სხვაობები, მაგალითად, ხელნაწერის მიხედვით (იგულისხმება A402), 

გალობები მოიხსენიება ძველი სახელწოდებებით (უგალობდითსა,  განძლიერდითსა, მესმასა, 

ღამითგანსა, ღაღადყავსა, კურთხეულ არსა, აკურთხევდითსა, ადიდებდითსა), გარდა ამისა, 

კანონი წარმოდგენილია სრული სახით, რაც გულისხმობს, რომ შეიცავს „მოიხილეთას―. 

ნუსხაში A402 თითოეული გალობის დასახელებასთან ვკითხულობთ ძლისპირთა დასაწყის 

სიტყვებს, 1999 წლის ზატიკში კი ძლის-პირები სრული სახით გვაქვს, ხელნაწერში, არ გვაქვს 

მესამე გალობის შემდეგ საკითხავი კონდაკი, იკოსი და წარდგომა, ასევე – მეექვსე გალობის 

შემდეგ საკითხავი კონდაკი და იკოსი. 

ხელნაწერი საინტერესოა სტრუქტურული თვალსაზრისითაც, რაც ამგვარად შეიძლება 

წარმოვადგინოთ: 

A 402 1999 წლის ზატიკი 

უფალო-ღაღადყავსა ზედა დასდებელნი უფალო-ღაღადყავსა ზედა დასდებელნი 

  ლიტანიასა ზედა დასდებელნი 

სტიქარონსა ზედა დასდებელნი სტიქარონსა ზედა დასდებელნი 

წარდგომა „ღმერთი უფალსა ზედა― წარდგომა ღმერთი უფალსა ზედა 

იბაკოჳ იბაკოჳ 

  ანტიფონები 

გალობები გალობები 

გამოავლინე განმანათლებელი 

  აქებდითსა ზედა დასდებელნი 
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მსგავსი ვითარება გვაქვს კვირა დღის მსახურებების დანარჩენ საკითხავებშიც, მხოლოდ 

მნიშვნელოვანია, რომ თომას კვირიაკის გარდა, ყოველი კვირა დღის მსახურების გალობები, 

კერძოდ, პირველი კანონები (იგულისხმება, რომ ხელნაწერში ორი ან მეტი კანონია დადებული 

ერთი მსახურების საკითხავად) შეიცავს „მოიხილეთას―. 

საბოლოოდ, შეიძლება ითქვას, რომ A 402-ის კვირა დღის საკითხავები სტრუქტურული 

თვალსაზრისით, დიდად არ განსხვავდება 1999 წლის ზატიკისგან.  რაც შეეხება ორშაბათი-

შაბათი დღეების მსახურებებს, აქ, ერთი შეხედვით საკმაოდ დიდი სხვაობები შეინიშნება. 

კერძოდ, ის, რაც გვაქვს  ხელნაწერში, საერთოდ არ გვხვდება 1999 წლის ზატიკში, მაგრამ 

წიგნის ბოლო ნაწილში ვკითხულობთ ამგვარი შინაარსის ტექსტს:  „სამ-საგალობელი ქმნილი 

იოსებისა: უწყება შვენის რამეთუ  სამ-საგალობელნი ესე პირველთა დაბეჭდილთა ზადიკთა 

შინა, დაუბეჭდავთ ლიტურღიათა ზედა გალობად, ხოლო ბერძენნი სერობასა ზედა 

წარიკითხუჲნ ღვთის-მშობლისა კანონთა თანა ... ამის-თჴს ჩუჲნ შედგომილთა ბერძენთა 

ნათარგმნთათა ... არა დავჰსდევით რიგზედ სამ-საგალობელი ესე, რათა არა დაირღუჲს 

ბერძენთა მიერ თარგმნილი, და განწესებული... [ტრიოდიონი ზატიკი, 1999:101]. 

როგორც ვხედავთ, აქ აღნიშნულია ის, რომ თავდაპირველად დაბეჭდილ ატიკის კრებულებში 

ბერძნულისგან განსხვავებული იყო სწორედ ამ სამ-საგალობლების გამო, მითითებულია, თუ 

მსახურების რომელ მონაკვეთში უნდა წაიკითხოს  სამ-საგალობელი და რატომ შეინარჩუნა 

აღნიშნული საგალობლები გადამწერმა, ნათლად არის ნათქვამი, რომ ისინი ბოლოშია 

გადატანილი, რათა არ დაირღვეს ჩვენში დამკვიდრებული ბერძნული წესი. 

ზემოთ მოყვანილი ანდერძის შემდეგ იწყება ის საკითხავები, რაც გვაქვს A402-ში. ქვემოთ 

წარმოვადგენთ თომას კვირიაკის ორშაბათის სამსაგალობლის მერვე გალობის ტროპარს ორივე 

კრებულის მიხედვით: 

A402 აკურთხევდითსა (ძლის-პირი: საჵმილსა 

რაჳ) 

1999 წლის ზატიკი (ძლის-პირი: სახმილსა 

რა) 

დაჰჵსენ წყევაჳ ჯვარითა მჵსნელო. და 

საფლავად შთასლვითა. დაარღჴე ბნელი 

სუფევაჳ ჯოჯოხეთისაჳ. ხოლო აღრაჳსდეგ 

მკუდრეთით. ყოველნივე ადამიანნი შენთანა 

დაჰჵსენ წყევაჳ ჯვარითა მჵსნელო და 

საფლავად შთასლვითა დაარღჴე ბნელი 

სუფევა ჯოჯოხეთისა, ხოლო აღრასდეგ 

მკუდრეთით, ყოველივე ადამიანნი შენ თანა 
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აღადგინენ. ამისთჴს გაკურთხევთ შენ 

უკუნისამდეჱ 

აღადგინენ. ამის-თჴს გაკურთხევთ 

უკუნისამდე: 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ მართალია აღდგომის საგალობლებში შეინიშნება 

ცვლილებები, მაგრამ ეს არ ცვლის ტექსტის შინაარსს, სხვაობები მხოლოდ ფორმობრივია, 

შედარებით თვალსაჩინოა განსხვავებები სამარიტელის კვირიაკის საკითხავებში, როგორც 

ზემოთაც იყო აღნიშნული, ზოგიერთი ტროპარი ერთ კრებულშია, მეორეში კი არა და ა.შ. 

მაგრამ ძირითადად, 1999 წლის კრებული A402-ს მიჰყვება. ორშაბათი დღის სამ-საგალობლებში 

სხვაობები შინაარსობრივი ცვლილებები არ ჩანს, მაგრამ მოცულობის თვალსაზრისით, უნდა 

ითქვას, რომ თანამედროვე ლიტურგიკულ პრაქტიკაში დამკვიდრებულ ზატიკში 

შემოტანილია დამატებით სხვა საკითხავებიც. 

ამ ყოველივეს მიუხედავად, ჩემი აზრით, ეს არ ნიშნავს, რომ დღევანდელ ლიტურგიკულ 

მსახურებაში დამკვიდრებულ ზატიკს დედნად არ გამოუყენებია ქართული ხელნაწერები. 

დიახ, ანტონ კათოლიკოსმა მართლაც შეადარა ქართული ლიტურგიკული კრებულები 

სლავურს, კ. კეკელიძის მიერ გამოქვეყნებული თთვენის წინასიტყვაობაში, რომელიც მისივე 

თქმით, ეკუთვნის ანტონს, დასახელებულია ის მიზეზები, თუ რატომ გადაწყვიტა მოეკიდა 

ხელი საღვთისმსახურო წიგნებისთვის. 

ანტონ კათოლიკოსი გვეუბნება, რომ ლიტურგიკული კრებულები უძველესი დროიდან იყო 

ჩვენში თარგმნილი წმიდა მამათა მიერ, მაგრამ დროთა განმავლობაში შეირყვნა და გასწორება 

და გამართვა ესაჭიროებოდათ, მან კი საქართველოს ეკლესიის სიყვარულის გამო იტვირთა 

თავს ეს მძიმე და საპასუხისმგებლო საქმე. საყურადღებოა ისიც, რასაც შემდგომ წერს ანტონ 

კათოლიკოსი: „სათანადო არს უწყებად, ვითარმედ წმიდათა მამათა, თარგმანთა ჩუჲნთა, 

კილოსათჴს გალობისა, სძლის-პირნიცა და დასდებელნიცა, მათ ზედა სათქმელნი უცუალებიეს 

შესახედავითა მრავალ-გზის სიტყუანი, და მრავალ-გზის ჰაზრნიცა სიტყჴსანი, მაგრამ მე არა 

შევეხე მათ მიერსა თარგმანებულსა განმართუად, მით რამეთუ მათ ზედა „ნიჭი იგი სულისა 

განყოფითი თჴთოეულსა ჩუჲნსა ზედა―, (I კორ. 12,7), ვითა თესლად თესლადობა ენათა, 

ეგრეთუჲ თარგმანებაცა ენათა.―  .... „და რაჳთა არა შეზმნილ-იყვნეს ყოველსა შინა, მე ამით 

მიზეზითა, რაჳცა ვჰპოვე მათი იგი, შეუხებელად ვიპყარ. და რაჳცა დროთა ცუალებითა და 
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უსჴნიდისოთა მწერალთა მიერ ხრწნითა, და აქა როსსიასა შინა არყოფითა აკლდა ... იგი ოდენ 

გარდამოვიღე― [კეკელიძე, 1957:180]. 

როგორც ვხედავთ, ანტონს რაც ჰქონდა წმიდა მამათა მიერ თარგმნილი ლიტურგიკული 

კრებულები, უცვლელად დაუტოვებია, მხოლოდ ის საგალობლები გადმოუღია სლავურიდან, 

რაც არ იყო ქართულ ხელნაწერებში, სწორედ ამით უნდა აიხსნას ის მსგავსება-განსხვავებები, 

რაც დასტურდება სხვადასხვა კრებულების შედარებისას. რასაკვირველია, ამით არ 

ამოიწურება ეს საკითხი საჭიროა ძირეული კვლევა-ძიების ჩატარება, გარკვევა და 

გამოაშკარავება იმისა, თუ რომელ ნაწილზე იმუშავა ანტონ კათოლიკოსმა, რა ცვლილება 

შეიტანა კრებულებში და საერთოდ, იმუშავა თუ არა ყველა ლიტურგიკულ კრებულზე და მათ 

შორის, ზატიკზე.  

გამოყენებული ლიტერატურა:  

1. კეკელიძე კ. ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია: ტ. 1.- თბილისი,1980 

2. კეკელიძე კ.. ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან: ტ. 4.- თბილისი,1957 

3. კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ფონდში დაცული ხელნაწერი 

ნუსხა A402            

4. ტრიოდიონი. ზატიკი.- თბილისი,1999.  

5. ხევსურიანი ლ. „ატიკის ორი ძველი რედაქცია― //  ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი.-

N1.- 2008. 
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დავით ნაჭყებია 

ოპტიმისტური პარალელები შოთა რუსთველისა და ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებაში 

შოთა რუსთველისა და ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებაში იმთავითვე თვალში საცემია 

მკვეთრად გამოვლენილი ოპტიმიზმი; ორივე შემოქმედთან გვხვდება უმნიშვნელოვანესი 

ფილოსოფიური საკითხები: ადამიანის არსებობის საზრისი (წუთისოფელი) და ბედისწერა, ანუ 

რამდენად საზღვარდადებულია პიროვნების შესაძლებლობათა ფარგლები. რუსთველიცა და 

ბარათაშვილიც იწყებენ რა მსჯელობას გავრცელებული პესიმისტური თვალსაზრისით, 

ბოლოს საკითხს მაინც ოპტიმისტურად წყვეტენ. აღსანიშნავია, ასევე, რომ მათ თავისებური 

დამოკიდებულება აქვთ ადამიანის ბუნებასთან მიმართების საკითხისადმიც. განვიხილოთ 

თითოეული ცალ-ცალკე: 

ადამიანის საზრისის (წუთისოფლის) საკითხი 

რუსთველთან ვხვდებით წუთისოფლის შესახებ არსებულ გაბატონებულ ფილოსოფიურ 

შეხედულებას, რომ იგი არის მუხთალი და დაუნდობელი, რომელიც ყოველთვის ავს უქადის 

ადამიანს: 

―ვჰგმობ მუხთალსა საწუთროსა, ზოგჯერ უხვსა, ზოგჯერ ძვირსა‖ 

[რუსთაველი 1988: 196; 940,4]. 

―უხანობა და სიცრუე, ვა, საწუთროსა ფლიდისა!‖ [997,4]. 

―ბინდის გვარია სოფელი, ესე თურ ამად ბინდდების‖ [1085,3]. 

მაგრამ ეს არის წუთიერი განცდა, სევდა, რაც ბუნებრივიცაა მოკვდავი ადამიანისათვის. 

არსებითი კი ისაა, რომ რუსთველი ამ განცდას ყოველთვის უპირისპირებს ოპტიმიზმს, 

მოუწოდებს მკითხველს, რომ არასდროს დაიმონოს სევდამ, შეაგონებს ჭირთათმენისა და 

ბრძოლისაკენ: 

―ხამს, თუ კაცი არ შეუდრკეს, ჭირს მიუხდეს მამაცურად‖ [152,4]. 

―ჭირსა შიგან გამაგრება ასრე უნდა, ვით ქვითკირსა‖ [868,3]. 

―ნეტარ, მამაცი სხვა რაა, არ გასძლოს, რაცა ჭირია! 

ჭირსა გადრეკა რად უნდა, რა სასაუბრო პირია!‖ [923,1-2]. 
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წუთისოფელთან მიმართებით თავისი სათქმელი რუსთველს ყველაზე მკაფიოდ შემდეგ 

სტროფში აქვს ჩამოყალიბებული; პირველი სამი სტრიქონი მოიცავს წუთისოფლის 

ჩვეულებრივ გმობას: 

―ვა, სოფელო, რაშიგან ხარ, რას გვაბრუნვებ, რა ზნე გჭირსა! 

ყოვლი შენი მონდობილი ნიადაგმცა ჩემებრ ტირსა! 

სად წაიყვან სადაურსა, სად აღუფხვრი სადით ძირსა!‖ [943,1-3] 

და ლოგიკურად მოსალოდნელი იყო, რომ ბოლო სტრიქონში რუსთველი განაზოგადებდა 

პესიმისტურ თვალსაზრისს წუთისოფლის მუხანათობაზე, მაგრამ იგი მოულოდნელად 

ამთავრებს ამ სტროფს: 

―მაგრა ღმერთი არ გასწირავს კაცსა, შენგან განაწირსა!‖ [943,4] 

და სწორედ ამითაა რუსთველი გენიალური შემოქმედი, სევდას იგი არასდროს არ მიჰყავს 

სასოწარკვეთამდე. 

ლექსში ―ფიქრნი მტკვრის პირას‖ ნ. ბარათაშვილმაც გადმოგვცა პესიმისტური ფილოსოფიური 

შეხედულება, რომ ამქვეყნად ყველაფერი ამაოა, ერთხელაც ამ ყოველივეს ბოლო მოეღება და 

სვამს კითხვას: 

―მაგრამ თუ ერთხელ სოფელს უნდა ბოლო მოეღოს, 

მაშინ ვიღამ სთქვას მათი საქმე, ვინ სადღა იყოს?..‖ 

/―ფიქრნი მტკვრის პირას‖/ [ბარათაშვილი 2012: 14]. 

აქედან გამომდინარეობს ლოგიკური დასკვნა: ყოველგვარი ქმედება ადამიანისა ამაოა. მაგრამ 

სწორედ აქ აკეთებს ბარათაშვილი მოულოდნელ, ერთი შეხედვით ალოგიკურ, შეუსაბამო 

დასკვნას: 

―მაგრამ რადგანაც კაცნი გვქვიან – შვილნი სოფლისა, 

უნდა კიდეცა მივდიოთ მას, გვესმას მშობლისა. 

არც კაცი ვარგა, რომ ცოცხალი მკვდარსა ემსგავსოს, 

იყოს სოფელში და სოფლისთვის არა იზრუნვოს!‖ 

/―ფიქრნი მტკვრის პირას‖/  [ბარათაშვილი 2012: 14]. 
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სწორედ ამაშია ბარათაშვილის სიდიადე. მან ადამიანის არსებობის აზრი ―სოფლისთვის 

ზრუნვაში‖ დაინახა და ამით უმოქმედობის იდეას აქტიური მოქმედება დაუპირისპირა. 

ამ საკითხს განიხილავდნენ წინა თაობის რომანტიკოსი პოეტებიც და, ჩვეულებრივ, იმ 

დასკვნამდე მიდიოდნენ, რომ მარადიული ამ ქვეყნად არაფერი არ არის, თვით ადამიანის 

სიცოცხლესაც კი არა აქვს ფასი. 

ნ. ბარათაშვილი კი აშკარად წინააღმდეგია ამ თვალსაზრისისა, მან მოვლენები განიხილა 

ცოცხალი ადამიანის პოზიციიდან და უდიდეს შეცდომად მიიჩნია მისი მოთხოვნილებების 

უარყოფა და უმოქმედობა. ისიც არ გამორიცხავს, რომ შესაძლებელია მართლაც ამაო იყოს 

ყოველივე,  მაგრამ მისთვის მაინც დაუშვებელია მოსაზრება ადამიანის სიცოცხლის 

უაზრობაზე. ―ნიკოლოზ ბარათაშვილმა ცხადყო, რომ ადამიანის არსებობის წარმმართველი 

შინაგანი ლოგიკა არავითარ შემთხვევაში არ ექვემდებარება ამ პოეტთა არგუმენტაციას 

ადამიანთა სიცოცხლის უაზრობის შესახებ. მათი თვალსაზრისის საწინააღმდეგო არგუმენტად 

ბარათაშვილმა თვით ადამიანის არსებობისა და სიცოცხლისაკენ მათი მისწრაფების ფაქტი 

მიიჩნია‖ [ახალი ქართული... 1972: 141]. 

მართალია, ლექსში ―ფიქრნი მტკვრის პირას‖ ნ. ბარათაშვილი რუსთველისგან განსხვავებულ 

გზას გვთავაზობს, იგი ―სოფლისთვის ზრუნვაში‖ ხედავს ხსნას, მაგრამ აქ არსებითი ის არის, 

რომ ორივე შემოქმედი საკითხს პოზიტიურად წყვეტს. არც ბარათაშვილი და არც რუსთველი 

წუთისოფლის მუხანათობას არ მიჰყვავს პესიმიზმამდე და სოფლის უარყოფამდე. 

ბედისწერის საკითხი  

 რუსთველთან ვხვდებით ბედისწერის, განგების რწმენას, რწმენას, რომ ადამიანის მომავალი 

განსაზღვრულია: 

―რაცა ღმერთსა არა სწადდეს, არა საქმე არ იქმნების‖ [787,1]. 

―არ გარდავა გარდუვალად მომავალი საქმე ზენა‖ [789,2]. 

―უგანგებოდ ვერას მიზმენ, შე-ცა-მებნენ ხმელთა სპანი; 

განგებაა, არ დავრჩები, ლახვარნია ჩემთვის მზანი‖ [1030,1-2]. 



87 
 

მიუხედავად ამისა, რუსთველი არ გამორიცხავს ადამინის მიერ განგების შეცვლის 

შესაძლებლობას. ამისათვის კი საჭიროა ცდა, ბრძოლა ბედის წინააღმდეგ, დაუმორჩილებლობა 

მისდამი. რა თქმა უნდა, ამას უფლის ნებაც უნდა ერთოდეს: 

―ვეცადო რას, ნუთუ ღმერთმან მომარიოს ჩემსა მტერსა!‖ [1182,2].  

ეს დებულება პოეტს საუკეთესოდ აქვს ჩამოყალიბებული შემდეგ სტრიქონში: 

―ბედი ცდაა, გამარჯვება, ღმერთსა უნდეს, მო-ცა-გხვდების‖ [896,4]. 

აღნიშნულით ვლინდება რუსთველის აზროვნების ხასიათი: იგი პროგრესულია და 

ოპტიმისტური. მთელს პოემაში განგების წინააღმდეგ ბრძოლაა ასახული, რაც საბოლოოდ 

ადამიანის გამარჯვებით მთავრდება. 

ბედთან მიმართების საკითხში ანალოგიური ტენდენცია ვლინდება ნ. ბარათაშვილთანაც. მასაც 

სწამს ბედის, მაგრამ არც ერთი წამით არ ემორჩილება მას და დარწმუნებულია, რომ ადამიანის 

ბრძოლას შეუძლია ―ბედის სამზღვრის‖ გადალახვა, რომ ბედის წინააღმდეგ 

მიმართული  ბრძოლა აუცილებლად გამოიღებს შედეგს. 

ბედისადმი მიმართების თვალსაზრისით, ნ. ბარათაშვილი გამოირჩევა მრავალი 

რომანტიკოსისაგან, ―მისი თავისებურებაა არა მარტო ის, რომ იგი ბრძოლას უცხადებს ბედს და 

არ ემორჩილება მას: ბედისადმი ბრმა მორჩილების წინააღმდეგ პროტესტი სხვა 

რომანტიკოსებსაც ახასიათებთ.Nნიკოლოზ ბარათაშვილის, როგორც პოეტისა და მოაზროვნის, 

უპირველესი ღირსება იმაში უნდა დავინახოთ, რომ იგი მიისწრაფვის გამოამზეუროს ბედის 

მოქმედების ფარული მიზნები; მის შემოქმდებაში ჩანს ერთგვარი რწმენა, რომ შესაძლებელია 

ბედის იმ განზრახვათა წვდომა, რომლებიც მანამდე გამოუცნობად იყო მიჩნეული‖ [ახალი 

ქართული... 1972: 148], სწორედ ეს რწმენა ჩანს შემდეგ სიტყვებში:  

―ეძიე, ყმაო, შენ მხვედრი შენი, 

ვინძლო იპოვნო შენი საშვენი!‖ 

/‖ხმა იდუმალი‖/ [ბარათაშვილი 2012: 9].     

ამასთანავე, ნ. ბარათაშვილმა დაინახა, რომ ბედთან ბრძოლას აქვს დადებითი შედეგი. ამ 

კუთხით, ყველაზე მნიშვნელოვანია ლექსი ―მერანი‖, რომელშიც ადამიანსა და ბედს შორის 

დაუნდობელი, უკომპრომისო ბრძოლაა გადმოცემული. ლირიკული გმირი ცდილობს ბედის 
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საზღვრების გადალახვას და უმაღლეს მიზნად თავისუფლების მოპოვება მიაჩნია. იგი მზადაა 

ამ მიზნის მისაღწევად ყველანაირი მსხვერპლი გაიღოს და მოუწოდებს თავის მერანს 

ქროლვისაკენ, არც ერთი წამით არ მიდის დათმობაზე, მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი არ 

დანებდეს ბედს; სწამს, რომ ეს ბრძოლა აუცილებლად გამოიღებს შედეგს, თუნდაც იგი გმირის 

სიკვდილით დასრულდეს: 

―ცუდად ხომ მაინც არ ჩაივლის ეს განწირული სულის კვეთება, 

და გზა უვალი, შენგან თელილი, მერანო ჩემო, მაინც დარჩება‖ 

/‖მერანი―/ [ბარათაშვილი 2012: 33]. 

ბედის ამგვარი გააზრებით ნ. ბარათაშვილმა შეარყია რწმენა განგების გარდაუვალობაზე. 

მანამდე მიუწვდომელსა და ყოვლისშემძლე ბედს ადამიანური ძალები დაუპირისპირა. 

ბუნებისადმი დამოკიდებულების საკითხი  

საინტერესოა, ამ ორი შემოქმედის ბუნებისადმი დამოკიდებულების საკითხიც: რუსთველს 

ბუნება, როგორც თავისთავადი რამ, არ აინტერესებს. იგი არ ხატავს ბუნების დამოუკიდებელ 

სურათებს და თუკი სადმე აღწერს მათ, მხოლოდ გმირთა სულიერი სამყაროს გადმოსაცემად. 

ფრიდონისაკენ მიმავალი ავთანდილი თხოვნით მიმართავს მნათობებს და ახასითებს მათ 

ასტროლოგიური შეხედულებების შესაბამისად. ავთანდილს ეს მნათობები აინტერესებს 

იმდენად, რამდენადაც ისინი ახლოს არიან მის სულიერ მდგომარეობასთან და ხაზს უსვამს 

მათ მხოლოდ იმ თვისებებს, რომლებიც ყველაზე მეტად სჭირდება კონკრეტულ შემთხვევაში. 

მნათობთა მიმართვის შემდეგ ავთანდილი იწყებს სიმღერას: ―მიიმღერდის ხმასა ტკბილსა, არ 

დასწყვედდის ცრემლთა რუსა‖ [958,3]. მისი ნამღერით მონუსხულია მთელი ბუნება: 

―რა ესმოდის მღერა ყმისა, სმენად მხეცნი მოვიდიან, 

მისვე ხმისა სიტკბოსაგან წყლით ქვანიცა გამოსხდიან, 

ისმენდიან, გაჰკვირდიან, რა ატირდეს, ატირდიან; 

იმღერს ლექსთა საბრალოთა, ღვარისაებრ ცრემლნი სდიან‖ [959]. 

აქ საინტერესოა ის ფაქტი, რომ გმირს კი არ იტყვევებს ბუნება თავისი მშვენიერებით, არამედ, 

პირიქით, თვითონ ბუნებაა დატყვევებული ავთანდილის სრულყოფილებით. 
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შემდეგი ეპიზოდი: რაინდები - ტარიელი, ავთანდილი და ფრიდონი - მიემართებიან ქაჯეთის 

ციხის ასაღებად. წინ ურთულესი ომი ელით... რუსთველი ასე ახასიათებს გმირებს ომის წინ: 

―ჩემი აწ ესე ნათქვამი მათი სახე და დარია: 

რა ზედა წვიმდენ ღრუბელნი და მთათაA ატყდეს ღვარია, 

მოვა და ხევთა მოგრაგნის, ისმის ზათქი და ზარია, 

მაგრა რა ზღვათა შეერთვის, მაშინ ეგრეცა წყნარია‖ [1399]. 

აქ დიდი პოეტური ოსტატობით არის გადმოცემული ბუნების სტიქია, მაგრამ, ამ შემთხვევაში, 

რუსთველს წარღვნა და მეწყერი კი არ აინტერესებს, არამედ ამ სტიქიით გადმოგვცემს და 

გვაგრძნობინებს საომრად ატეხილი გმირების განწყობას. 

დაახლოებით მსგავსი ვითარება გვაქვს ბარათაშვილთანაც: მასაც ბუნება მხოლოდ ლირიკული 

გმირის სულიერ განწყობილებათა გადმოსაცემად სჭირდება. ―მთავარი ის კი არ არის, რომ 

ბარათაშვილის შემოქმედებაში ხშირად გვხვდება რომანტიკოსთათვის საყვარელი ღამე და 

მთვარე, ცა და ვარსკვლავები, მდელო და ცვარი, ნიავი და ნისლი, არამედ ის, რომ ბუნების ამ 

მხარეებს პოეტის სულიერი მდგომარეობის გამოხატვა ეკისრებათ. ისინი ისეთ მდგომარეობაში 

არიან წარმოდგენილნი, რომ სრულიად უეჭველი ხდება მათი სიახლოვე პოეტის 

განწყობილებებთან‖ [ახალი ქართული... 1972: 153]. ლექსში ―შემოღამება მთაწმინდაზედ‖ 

პოეტი პირდაპირ ამბობს: 

―და წყნარს საღამოს, ვით მეგობარს, შემოვეტრფოდი, 

რომ ჩემებრ იგიც იყო მწუხარ და სევდიანი!‖ 

/―შემოღამება მთაწმინდაზედ‖/ [ბარათაშვილი 2012: 7]. 

 ―ბარათაშვილის პოეზიაში ბუნება უმთავრესად ადამიანის რთული სულიერი სამყაროს ერთ-

ერთი კომპონენტია... ადამიანის სულიერი მოძრაობისადმი ბუნების დაქვემდებარება, 

ბუნებაში მხოლოდ ადამიანის განცდათა შესაბამისი დანახვა – აი, რა არის დამახასიათებელი 

ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებისთვის‖ [ახალი ქართული... 1972: 154]. პოეტს იმდენად 

ხიბლავს მთაწმინდის ―დამაფიქვრელნი, ვერანანი და უდაბურნი‖ ადგილნი, ―ღრუბლიანი 

მთა‖, ―შუქმიბინდული მთვარე‖, რამდენადაც ისინი ახლოს არიან მის სულიერ განწყობასთან. 

მართალია, ბუნების სურათები მეტწილად მწუხარეა, მაგრამ აქ არსებითია ბუნების 

დაქვემდებარება ადამიანის განწყობისადმი, რაც თავისთავად პოზიტიური ნაბიჯია. 



90 
 

ასე რომ, ბარათაშვილთანაც და რუსთველთანაც ბუნების საკითხის გადაწყვეტა ადამიანთან 

მიმართებით ოპტიმისტურია. მათი გმირები კი არ ექცევიან ბუნების ტყვეობაში, კი არ 

იძირებიან მის წიაღში, არამედ, პირიქით, აქეთ იტყვევებენ და იმონებენ ბუნებას; ორივე 

შემოქმედს ბუნება მხოლოდ გმირთა სულიერი განწყობილების გადმოსაცემად სჭირდება. 

ამდენად, ნიკოლოზ ბარათაშვილისა და შოთა რუსთველის შემოქმედების განმსაზღვრელი 

ტენდენცია ძლიერი ოპტიმიზმია. განიხილავს რა პრობლემურ საკითხებს, ბოლოს ორივე 

შემოქმედი მოუწოდებს მკითხველს ჭირთათმენისა და ბრძოლისაკენ, რაც საბოლოოდ 

ადამიანის გამარჯვებით უნდა დასრულდეს. 

გამოყენებული ლიტერატურა:  

1. ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორია: 1/ პროფ. დ. გამეზარდაშვილის 

რედაქციით.-თბ.:თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1972. 

2. ბარათაშვილი ნ. პოეზია.- თბ.: პალიტრა, 2012. 

3. რუსთაველი შოთა. ვეფხისტყოსანი / სარედაქციო კოლეგია: ა. ბაქრაძე, ა. ბრეგაძე, გ. 

გვერდწითელი, რ. თვარაძე, თ მაღლაფერიძე, შ. ნიშნიანიძე, რ. სირაძე, მ. ფოცხიშვილი, 

თ. ჩხაიძე, ს. ცაიშვილი, გ. ციციშვილი, ზ. ჭუმბურიძე, ჯ. ჭუმბურიძე. თბ.: ნაკადული, 

1988. 
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სანდრო ცხვედაძე 

ტან-ცზი სიცივეში — ლურჯი მერანი 

ზაზა თვარაძე იმ პოეტთა რიცხვს მიეკუთვნება, რომელთა პოეტური ნარატივი ეყრდნობა 

კლასიკურ ტექსტებს და ეს ურთიერთობა არ იფარგლება მხოლოდ ზედაპირული სესხებებით. 

ასეთი კონტაქტები შიდატექსტობრივი ჩართულობებით იძენს მნიშვნელობას. ფუნქციური 

ხდება ქვეტექსტები, მეორეული კონცეპტები, გადაფასება, გათვლა. ამ მხრივ გამონაკლისს არც 

2003 წელს გამოსული კრებული „ტან-ცზი სიცივეში― წარმოადგენს, რომელშიც სხვა ლექსებთან 

ერთად შევხვდებით „ლურჯ მერანსაც―. ცხადი ალუზიებით დატვირთულ ამ ნაკადში ორი 

მაგისტრალური ხაზი გამოიყოფა: გალაკტიონისეული ხედვა-ზმანება „ლურჯა ცხენებიდან― 

და ბარათაშვილის „მერანის― სწრაფვის იმპულსი. შენაკადები ცალ- ცალკე ქმნის კონტექსტს. 

თამაში კონკრეტულ შემთხვევებში ცნაურდება და მთავარი აზრის, კონოტაციის 

გამაძლიერებელ, ან პირიქით — უარმყოფელ ფორმებად იქცევა. 

ზაზა თვარაძის ლურჯ მერანს თითქმის არაფერი აქვს შერჩენილი იმ მაღალი 

ღირებულებებისგან, რომლებიც რომანტიზმის დაუცხრომელი ენერგიით მიმსწრაფ ჰქონდა 

გააქტიურებული. არც გალაკტიონისეულ ლურჯა ცხენების ზმანებასთან აქვს არსებითი 

კავშირი — მიიყვანოს ადამიანი მშვიდ განსასვენებელში, საუკუნო საუფლოში. მოქმედების 

მნიშვნელობის მიმანიჭებელი მყარი კულტურული კონტექსტიც პირობითი ხდება და 

ამდენად, კონკრეტული მოქმედების გამოვლინებაში ვარირებს: დიაპაზონი ვრცელი არაა, 

უფრო კი შეიძლება ჩანდეს, რომ საერთოდ არც არსებობს. ლურჯი მერანი პლასტიკური და 

იმდენად პრაგმატულია, რომ მისი დროებითობის (და შემდგომში — ხრწნადობის) იდეა 

აქტუალიზებულია ლექსის ყველა დონეზე. თუკი გალაკტიონისა და ბარათაშვილის ცხენები 

ამაღლებულისა და მშვენიერის კატეგორიასთან არის ნაზიარები, აქ, პირიქით, ლურჯმა 

მერანმა ყველაზე ნაკლებად შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის უსუსურობის შეგრძნება, 

რამდენადაც ბუნების ნაწილადაც კი არ მოიაზრებს თავს და არც აღმქმელს აძლევს ამგვარი 

ინტერპრეტირების საშუალებას: დაშლილი და დანაწევრებულია ფორმობრივად, არ აქვს 

ერთიანი სხეული. ამ შეგრძნებას ყველაზე მეტად ამძაფრებს მთლიანი სახის არქონა: 

ეკლექტურობა მტკივნეულად აღიქმება და შინაგანი დესტრუქციულობის წინასწარგანმჭვრეტ 

სიმპტომად იქცევა. შეუნაწევრებელი სხეული დაუსრულებლობის, არამყარობის იდეის 

შემცველია. ერთიანი ფორმის არქონა რამდენიმეშრიანი გააზრების საშუალებას იძლევა, 
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რომელთაგან უპირველესი, ალბათ, სტრუქტურულად შეპირობებული ფორმების მიმართ 

პიროვნების რელევანტური დამოკიდებულებაა. 

დრამა თამაშდება ურბანულ სივრცეში. ლირიკული გმირის გარემოსთან დამოკიდებულება 

ნეგატიურ ემოციებად არის აღქმული: „სისხამი―, რომელიც ახლის დასაწყისის მომასწავებელი 

უნდა იყოს, ვერ შეძლებს თავისი ფუნქციის განხორციელებას: „ღამის ვიტრინებს― ვერ 

დაძლევს სინათლე, რამდენადაც ბუნებითი არ არის ეს ქმედება — არათვისობრივია, 

წინააღმდეგობაში მომყვანი: 

„მისი ფლოქვის თქარუნი 

ზაფრავს ღამის ვიტრინებს. 

ვიტრინების ნათელში 

იცრიცება სისხამი...― 

[თვარაძე, 2003: 37] 

ინტროსპექცია არსებითი შეიძლება იყოს მაშინ, როცა საქმე გვაქვს კერძო ტრამვასთან. 

თითოობითი გადასვლები ვერ დაძლევს კრებითს. შეცდომა პრობლემის შინაარსშივეა 

მოცემული: 

„მირბის ლურჯი მერანი 

მირბის და თან ჭიხვინებს...― 

[თვარაძე, 2003: 37] 

არსებითი მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს ისტორიულ დისკურსს, რამდენადაც ეს ავტორის 

ძირითადი კონცეპტუალური დასაყრდენია: ომისდროინდელი თბილისის ტრამვის 

მომაყენებელი ხატები იჭრება მკითხველის შემოქმედებით დამოკიდებულებაში ლექსთან 

მიმართებით: „გვიჩნდება სენტიმენტალური ასოციაციები ... რაც ერთგვარი მინიშნებაა 

ოთხმოცდაათიანი წლების თბილისის ძმათამკვლელ ომზე, ჩვენს კანიბალურ ბუნებაზე― 

[შატბერაშვილი, https://goo.gl/4mgTX9]. „თალხი ფიგურები― წინასწარ მომასწავებელ 

გარდაუვალობად იბეჭდება ცნობიერებაში. ეს დატვირთვაც გადაულახავია იმის მიუხედავად, 

ახერხებს თუ არა ფიქრები ურბანული გარემოდან მკითხველის ღია სივრცეში გადაყვანას: 
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„და კვარტლები ჭადრაკის 

თალხ ფიგურებს ისხამენ...― 

[თვარაძე, 2003: 37] 

თუ თვითჩაღრმავება ტიპურია „ლურჯი მერანის― ჰიპოტექსტებისთვის, აქ ეს 

დამოკიდებულება იცვლება. ამოვიდეს ადამიანი იმანენტური საწყისებიდან და „სამძღვრად― 

გადებული სირთულე გადალახოს, აზრსაა მოკლებული, რამდენადაც იდეალური (როგორც 

ყველაზე უკეთესი) მდგომარეობა საერთოდ არ განიხილება, რამდენადაც ემპირიაში არ არის 

შემოსული. არ გახდის ადამიანს უკეთესს როგორც საკუთარ თავთან, ისე გარე სამყაროსთან 

დიალოგი; არც გარემოსთან ჰარმონიული თანყოფნა. განვითარებისა და სრულყოფისკენ 

სწრაფვა ილუზიაა, ისევე როგორც ამისთვის ფიქრი და შრომა. თუკი დავუშვებთ აზრს, რომ 

მყარი კულტურული მოცემულობები არ არსებობს, შესაბამისად, აუცილებლობა იმისა, 

სოციალურ ნორმას მიუსადაგო მოქმედება ან მისი პოტენცია, საჭიროებას არ მოითხოვს. ფუკო 

წერს, რომ ადამიანმა უნდა აღიქვას და მიიღოს კიდეც საკუთარი თავი ისეთად, როგორიც არის, 

რამდენადაც ყველაფერი, რაც სოციალური ქცევის ფორმად მოიცემა, არის სტერეოტიპებითა და 

ისტორიული კონტექსტებით შეპირობებული, რომელშიც აღარ რჩება ადგილი 

ინტერპრეტაციისთვის (ფუკო, 1978). ამ აზრს ცხადს ხდის ისტორიული კონტექსტიც, 

ნიჰილისტური განწყობები, რომლ ებითაც ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება დახასიათდეს 

პოსტსოციალისტური სივრცეების პირველი პერიოდი: კრიზისი, რომელიც მოითხოვდა ისევ 

იმ ავტორიტეტის/ავტორიტეტულობის არსებობას, რომელიც როგორც პრაგმატულ, ისე 

სულიერ გამოხატულებაში საზღვრავდა სოციალური ქცევის ფორმებს. ძიებებს ადამიანი 

მიჰყავს ორ ალტერნატივამდე: მოძებნოს ემპირიაში ახალი მყარი მისაბაძი ფორმები 

(ძალაუფლების მქონე, რომელიც შეიძლება აღიქმებოდეს როგორც კონკრეტული პერსონა ან 

საკუთრივ ქცევის მარეგულირებელი), ან მიიღოს ყველაფერი ისე, როგორც არის: არა 

შეპირობებულ, არამედ რელატიურ მომენტებად. ლირიკული გმირი აშკარად მეორე 

ალტერნატივას ირჩევს. არჩევანი ტექსტის წაკითხვის ყველა დონეზე ცნაურდება. 

ლექსში არსებითი სტატიკურობა არ არის მოცემული, თუმცა ეს აზრიც ტრივიალური 

გაკრთომაა. მოქმედებას მარტო მაშინ შეიძლება ჰქონდეს ღირებულება როგორც გონებისთვის, 

ისე პიროვნებისთვის შინაგანად, თუკი სამყაროს ნაწილად აღიქვამს თავს. ჭიხვინი 
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ბუნებრივობის, სისრულის გამომხატველი ქმედებაა ცხენისთვის, ამ შემთხვევაში კი ეს 

პოტენცია ფსიქოდელიკურ ნაკადად გამოვლინდება: 

„მიქრის ჩემი მერანი 

შეშლილივით ხრჭიალებს...― 

[თვარაძე, 2003: 37] 

ლექსში „ანტიესქატოლოგიურ― (იმას, რაც ესქატოლოგიურის საწინააღმდეგოა, ყველაფერი 

ესქატოლოგიის გარდა) ნაკადს კიდევ უფრო მეტად აძლიერებს ქორწილის (უფრო სწორად, 

ანტიქორწილის) ალუზია. ასეთ ტექსტად გვევლინება ვაჟა-ფშაველას „დევების ქორწილი―. 

კონცეპტუალური მნიშვნელობა ენიჭება სათაურის მეორე ნაწილს, რომელიც ორმაგი 

კოდირებით აღიჭურვება. ყურადღება მახვილდება არაამქვეყნიურ, ზეციურ ერთობასთან. 

თუკი ქრისტეში ერთობა (გრძონობადი სამყაროდან აღქმული) სასძლოს წევრობის 

წინაპირობაა, აქ ამ განცდის ფორმაც (პლასტიკურ დონეზე გადმოტანილი) ყოფის სიმძიმითაა 

დატვირთული. საზოგადოდ, ზეციური ერთობა არის ადამიანის როგორც მიზანი, ისე — 

თვითმიზანი. ამ იდეის დესტრუქციას მივყავართ გააზრებამდე: 

„ჩანს მქისე რესტორანი, 

მქისე სუნიც ტრიალებს...― 

[თვარაძე, 2003: 38] 

ქორწილი ზეცასთან ერთობის, ახალი მდგომარეობის დასაწყისის სიმბოლოა: ადამიანი 

მეტაფიზიკურად გადადის ყოფნის ყველაზე მაღალ საფეხურზე. მდგომარეობა, როცა პერსონას 

თავისი მიზანი და ძალისხმევა აქვს გამართლებულად ჩათვლილი წინასწარ პოტენციად, 

მეტაფიზიკურ რეალობაში გადასვლის იდეის წინასწარი დაჯერებაა: ეს ამართლებს მისკენ 

სწრაფვის გზებს, რამდენადაც ყველაზე უკეთეს მდგომარეობას წარმოადგენს. სასუფევლის 

აღწერისას წმინდა მამები მიუთითებენ მის კეთილსურნელებაზე, რადგან თავად უფალთან 

თანაარსებობა შეიგრძნობა ყველა იმ ფორმით, რომლითაც ადამიანი მატერიალურ სამყაროს 

აღიქვამს: „...სურნელებასა ნელსაცხებელთა შენთასა ვრბიოდით― [ქებ., 1:3]. ან: „...ნათელო 

კეთილსურნელოვანო ყოვლადწმიდისა სამოთხისაო, სიწმიდისა და უბიწოების სურნელი 

ზეციური მეცა მომფინე― [იკოსი 12: https://goo.gl/8GBVm4]. წინასწარგანსაზღვრულ ტრაგედიად 

გვევლინება „დევების ქორწილის― ალუზიაც: ამ ქმედებას არაფერი აქვს ზეციურთან საერთო, 
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არც კეთილსურნელება იფრქვევა საიდანმე (სიმქისე აკრავს გარშემო ძალაგამოცლილ ცხენს), 

ღვთაებრივ მოქმედებას მოკლებული უხეშობა კიდევ უფრო მტკივნეულსა და აუტანელს ხდის 

ცხენის სიარულს: არსად ნუგეში, არსად ნავთსაყუდელი, სადაც თავს შეაფარებს: 

„მდინარეზე - ბორანი, 

მოუსავლეთს გაფრენა. 

მოენატრა გაფრენა, 

უკან არ დაბრუნდება, 

აჩრდილების საუფლო, 

ფანტომების ბუნება...― 

[თვარაძე, 2003: 37] 

ტრანსცენდენტური სამყოფელის ფანტომი (რაც სხვა არაფერია, თუ არა ფატუმი, პიროვნული 

ბედი), მუდმივად თან სდევს მერანს: ეფემერულად, მაგრამ ცხადშიც გადადის ეს ჩვენებანი. 

ბორანი მეორე ნაპირზე, ნავთსაყუდელში მიმყვანია. ეს ის ადგილია, რომელზეც თავისი 

მოქმედების შედეგს მიიღებს და სიცარიელისა და მუდმივი ტანჯვის შემდეგ სისრულეს 

პოვებს: თავის დაღწევის წარმოსახვითი მიზანიც აქ უნდა განხორციელდეს. ლადო ასათიანის 

„ბარდნალა― ააქტიურებს ბავშვობისდროინდელ დანალექებს, რომლებიც აქ „სამოთხისეულ― 

ხილვებად ცნაურდება. თუმცა კი, „ლურჯა ცხენებში― მიღმიერი სამყაროც აჩრდილთა 

საუფლოა. აქედან — არაიდეალური პირველსახის შემცველი. ზეცა ჭეშმარიტია, სრული. 

აჩრდილი ისევ არასრულყოფილ იდეებთან არის ნაზიარები, შესაბამისად, ის, რაც 

პირველსახის „ნაყალბევი― ასახვაა, ვერ იქნება იდეალურის სწორი: 

„იქ ბუნების ფანტომი 

ისევ ყელში მიწვდება 

და მყის დაშლის საბრალოს 

ჟანგიან აკისრებად.― 

[თვარაძე, 2003: 38] 

არსებობის ყველა ეტაპზე დაუძლეველი და გადაულახავია გრძნობადი სამყარო. 

მიუწვდომელია ის, რაც მის იქით არსებობს. ეს მიუღწეველობა დროითი კონტექსტით 

შემოსაზღვრულობასაც გულისხმობს: „წარსული გაქრა, მომავალი ჯერ არ დამდგარა, ხოლო 
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აწმყო, ჩვენს შეგრძნებას მანამდე გაურბის, ვიდრე მის შეცნობას მოვასწრებდეთ. ასეთია ბუნება 

დაბადებულისა, ის აუცილებლად ან იზრდება, ან იხრწნება, ასე რომ მყარი და მტკიცე არაფერი 

აქვს― [ბასილი დიდი , 2011 : 19]. 

„არაესქატოლოგიური― ნაკადი მხოლოდ იმ დონეზე არსებობს ლექსში, რამდენადაც ფიქციის 

შემადგენელი ყველა საგანი (ხილვა-ჩვენება, მოლოდინი და თვით აზრებიც) დანაწევრებულია 

და ქვეცნობიერად თვითგანადგურების დროის დადგომას მიელტვის. დესტრუქცია მოიცავს 

არა მარტო ლირიკული გმირის სამოქმედო სივრცეს, არამედ უფრო ფართო ტოპოსითაც 

შემოისაზღვრება. ასეთ აღქმას კულტურის ფუნქციურ დევალვირებამდე მივყავართ; ბოლოს 

მის ჩამოშლილ სახესაც ვიღებთ. ტექსტის ეს ნაწილი ორი ასპექტით ვლინდება: 1. კოლაჟურობა 

გამოხატვის ორმაგი ფუნქციით აღიჭურვება. პირველადია დანაწევრებული, დაყოვნებითი, 

„უკონტაქტო― ფენა: თხრობა კადრების სწრაფი მონაცვლეობით; 2. განიხილება 

კონცეპტუალურ დონეზე და ყველაზე უკეთ ისტორიული კონტექსტით იკითხება: 

ნამსხვრევებია დარჩენილი წინარე კულტურული მოცემულობებიდან (გალაკტიონის „ლურჯა 

ცხენები―, ნიკოლოზ ბარათაშვილის „მერანი―, ლადო ასათიანის „ბარდნალა―, ვაჟა-ფშაველას: 

„დევების ქორწილი―...). ყოველი ტექსტის თითოეულ ექსცერპტს მეორეული მნიშვნელობა აქვს 

ახალ ტექსტში. ახალ ნარატივს ენიჭება ახალი მიზანდასახულობა. ყველაფერი ეს ერთ დიდ 

დისკურსად გარდაიქმნება, რომელიც სავსეა სხვა ტექსტებით. ტექსტებით, რომლებიც 

სხვადასხვა კონტექსტში განსხვავებულად იქცეოდნენ, მაგრამ ახლა თვისობრ ივად ახალი 

სისტემის გავლენებად რჩებიან და მის ქცევასაც დიდწილად განსაზღვრავენ. 

პოეტურ ნაკადში იდეალურის უარყოფისა და ჰიპოტექსტების ინტერპრეტაციის გამყოფ 

საზღვარზე ჩნდება კონოტაციური მოცემულობა, რომელიც წმინდა სახით არც პაროდიას 

წარმოადგენს და არც მის რომელიმე გამოხატულებას. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ნარატორი 

ფიქრობს, რომ ყველაზე უკეთესი, როგორც ასეთი, არ არსებობს. შესაბამისად, მასთან 

მიმართებით არსებული ნაკლული გამოხატულებების შეფასება არ შეიძლება იყოს დამცინავი; 

პაროდია რეალიზდება იდეალურთან შეპირისპირებით; აღიარებს იდეალურსაც და ამის 

საფუძველზე − დამახინჯებული ნაწილი იწვევს კომიკურის ეფექტს. აქ სინამდვილე ცხადდება 

მოცემულ მომენტსა და კონტექსტში. საერთო კონცეპტუალური ღირებულებიდან 

გამომდინარე, ლირიკული გმირის ქცევისა და ავტორის ჩანართებზე დაყრდნობით, ცხადი 

ხდება, რომ შიდატექსტუალურ დონეზე, ფიქციის ნარატივში არ არის მოცემული მყარი 
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კულტურული, ეთიკური ქცევის ფორმა. რამდენადაც ტექსტი არ არის შექმნილი იმ შეგნებით, 

ავტორმა გადმოსცეს ჭეშმარიტება და მკითხველმაც ეს დაფარულ ან ღია შინაარსად აღიქვას, 

მისი ემოციურად დატვირთულ გამოხატულებად აღქმა საფუძველს არის მოკლებული: 

„...საჭიროა იმ კედელზე გადასვლა, რომელიც ხმას წერისგან მიჯნავს, ვინაიდან წერა უარყოფს 

ყოველგვარ მითითებას საკუთრებაზე და ამიტომაც, არ შეიძლება ირონიული იყოს; ყოველ 

შემთხვევაში, მის ირონიულობაში ვერასოდეს ვიქნებით დარწმუნებული...― [ბარტი, 2013: 55]. 

„მიქრის ჩემი მერანი 

შეშლილივით ხრჭიალებს...― 

„თავს დასჩხავის ყორანი: 

„დაუბერე!.. გარეკე!..― 

[თვარაძე, 2003: 38] 

პასტიში ვლინდება ემოციურად ნეიტრალურ ფორმებში. მნიშვნელობის მქონე ხდება არც 

საკუთრივ გონების მიღმა მყოფი და არც ემპირიული. ყურადღებას იქცევს ტექსტის (ამ სიტყვის 

ფართო გაგებით) კონკრეტული ნაწილი, დეტალი, რომელიც განსაზღვრულ მომენტში იძენს 

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას (დეფორმირებასთან ერთად). ეს არის არათავისთავადი 

მოვლენა − სუბიექტური აღქმის პროდუქტი, გამიზნული ფორმაცვალება . ამდენად, არსებული 

წინარე ტექსტის სახის უარყოფითი კონოტაციით დატვირთული გამომხატველობა მხოლოდ 

სტილისტურ ფუნქციას ითვისებს, შენიღბოს სახე და კარნავალურობის განცდა მიანიჭოს მას: 

„პაროდია „შეუძლებელი გახდა― „ლინგვისტური ნორმისადმი― რწმენის დაკარგვის, ან 

დისკურსის დადგენილი სტანდარტის მოშლის გამო. მისგან განსხვავებით, პასტიში 

ამოქმედდა ერთდროულად, „დაფარული სტილისტიკური ნიღბით― [Ильин, 

https://goo.gl/1Pnqgn]. "Pastiche is, like parody, the imitation of a peculiar or unique, idiosyncratic style, 

the wearing of a linguistic mask, speech in a dead language. But it is a neutral practice of such mimicry, 

without any of parody's ulterior motives, amputated of the satiric impulse, devoid of laughter" [Jameson, 

https://www.cla.purdue.edu]. 

დიქოტომიას (რეალური/ ირეალური) უფრო მეტად ამძაფრებს „ბუნებრივი ქცევის― ნარატივის 

შეპირისპირება. ჰიპერრეალობა ტკივი ლის მომნიჭებელია, თანაც იმდენად, რომ 

თვითგანადგურების ფუნქციასაც შეიცავს, თუმცა მხოლოდ მსუბუქი დარტყმებით იფარგლება 

და არსებითად ფიზიკურ განადგურებას ვერ ახერხებს. არაფრისქმნადობა სუიციდის 

https://www.cla.purdue.edu]./
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ადეკვატია. დინებას მხოლოდ მკვდარი თევზები მიყვებიან. არსებობა თავის გამართლებას 

პოვებს ნებისმიერი ფორმით გამოვლენილ შემოქმედებაში. იქ, სადაც ყოფნის პრაგმატული 

მხარე დაუძლეველია, ზერეალური მხოლოდ ანარეკლის სახით გვეძლევა, წამისყოფით 

შემოსაზღვრულობად. „ჟანგიან აკისრებად― დაშლილი „უხმოდ მოლივლივე― ცხენი მხოლოდ 

წყალზე ასახულად შეიძლება არსებობდეს, რომელსაც არ აქვს და ვერც ექნება საკუთარი თავის 

მყარ ფორმად არსებობის რეცეფცია. ეს არის „ცარიელი ფორმა―, რომელსაც რეალობაში არ აქვს 

შესაბამისი აღმნიშვნელი, საკუთარი მიზეზი. ამდენად, თვითიგივეობრივ სუბსტრატს 

წარმოადგენს. მთავარი პერსონაჟი გადაიქცევა ნივთად, რომელიც რეალობაში მხოლოდ 

საკუთარ თავს ეფუძნება: „ის არ შეიცავს მიმართებას რაიმე რეალობასთან, იმიტომ, რომ ის 

არის საკუთარი თავის წმინდა სიმულაკრი―; „გზავნილი ... არის მედიუმი ჩვენსა და საფუძველ- 

რეალობას შორის - კი არ დგას ჩვენს შორის, არამედ, გარდაქმნის და ქმნის საფუძველ 

რეალობას გზავნილის მიხედვით: მედიუმი არა როგორც მოსაშუალე, არამედ, როგორც 

„ღვთაებრივი― იმპულსის გარდამქმნელი, სამყაროს შემქმნელი...― [ბოდრიარი, 2013: 71- 75]. 

„მისი უხმო ლივლივი 

წყალზე ანარეკლია― 

[თვარაძე, 2003: 38] 

გასათვალისწინებელია ის ფაქტორიც, რომ სტატიკურობა მხოლოდ ქმედების დაწყების 

დასაბამია. საგნის თვისებები და ბაზისური მახასიათებლები ცნაურდება რაღაცასთან 

შეპირისპირებით: სინათლე/სიბნელეს, წესრიგი/ქაოსის, ქმედება/უძრაობასთან მიმართებით. 

ამდენად, აქ არსებობა არყოფნასთან შეიძლება განვიხლიოთ მხოლოდ და არა როგორც 

თავისთავადი ფორმა. ქმნადობა იწყება იქ, სადაც განცდილი მიანიჭებს საკუთარ თავს 

ღირებულებას, ამოატივტივებს დასაბამშივე ჩადებულ შემოქმედების უნარს: 

„მისდევს შმაგი მერანი 

გზას ძნელს და ნარ-ეკლიანს, 

დასისხლული ხელებით 

ხარბად გლიჯავს ნარ-ეკლებს― 

[თვარაძე, 2003: 38] 
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პირველივე დაბრკოლება აღმოჩნდება პოტენციის გამაძლიერებელი. ეს ენერგია ისევ 

შემზღუდავი წყაროებით საზრდოობს. გამღიზიანებელი ფაქტორი აღმოაჩენინებს შინაგან 

ენერგიას, რომელიც გადალახავს ყველა შემზღუდველ მომენტს. შინაგანს დააძლევინებს არა 

არაფრისგან წარმოქმნილი დაგროვილი ენერგია, არამედ გარემოდან შიგნით შეღწეული 

იმპულსად გარდაქმნილი გაღიზიანება. ეკლიანი გზის გავლა გულისხმობს როგორც საკუთარი 

თავის გათავისუფლებას, ისე სხვისთვის გზის მომზადებასაც; ამდენად, საზოგადო 

ღირებულების ხდება ეს მოქმედება. 

მარტივი არ აღმოჩნდება ლურჯი მერნისთვის შინაგანი შემზღუდველობის გადალახვა. 

ღირებულებისთვის ბრძოლას მნიშვნელობას ანიჭებს მოქმედების შედეგის რაგვარობა და 

შინაარსი. შინაგანი პოტენცია მიემართება იდეას, მაგრამ თუ ეს მიზანი არაა რეალურად 

არსებული (მოცემული როგორც გრძნობად სივრცეში, არც გონებაში და არც ტრანსცენდენტში), 

მაშინ არც მისთვის ბრძოლას აქვს აზრი. ილუზორულია როგორც საგანი, ისე ის ძალები, 

რომლებიც პოტენციის მიმცემია. მიზანთან და მიზნისკენ სწრაფვის იმპულსთან ერთად თავად 

მიმსწრაფი ობიექტიც სუბსტრატულად არამყარი აღმოჩნდება, ისეთივე „ნაფანტომარი― და 

სხვადასხვა სახის მიმღები ობიექტურ მოცემულობაში, როგორიც ის პოეტური თქმები, 

რომლებსაც მხოლოდ საუბრის, აქტუალიზების მომენტში აქვს ყოფნის განცდა. არსებობა, 

როგორც გარდაუვალი მოცემულობა, ქრონოტოპულ გარღვევებში შეიძლება იყოს მოცემული. 

ამ გარღვევებს შორის არის მონაკვეთები, რომლებიც მთლიანად მოიცავს იმ „რაღაცას―, რაც 

აერთიანებს სამივე სეგმენტს ერთმანეთში: მიზანთან და მიზნისკენ სწრაფვის იმპულსთან 

ერთად თავად მიმსწრაფ ობიექტსაც; და თვით ეს გაურკვეველი, სახელდაუდებელი შუალობა 

იქცევა მესგან, ეგოსგან, დამოუკიდებელ აბსტრაქტულ სირთულედ, რომლისთვის რაიმეს 

მოხერხება შეუძლებელია, რამდენადაც ადამიანი მას არ ეკუთვნის, მის შესახებ არ აქვს არც 

ცნობა და არც ემპირიულად არის მიწვდომადი. არის ავტორი, მაგრამ ტექსტი იმდენად არის 

მისგან დამოუკიდებელი, რამდენადაც მასში არსებული ფიქციის ნარატივი უშუალოდ მისსავე 

„პროდუქტს― არ წარმოადგენს: 

„ეს ბედკრული მერანი, 

თარსი, როგორც ყორანი, 

ცხოვრების ვეტერანი, 

მგოსანთ ნაფანტომარი, 
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ლურჯი ფანტომასივით 

და მთლად გადარეული, 

როგორც დიღმის მასივი 

ან საერთო რვეული.― 

[თვარაძე, 2003: 38] 

ნარატორი ტექსტუალურ დონეზე იყენებს პოეტურ შენაკადებს (ძირითადად - ალუზიებს), 

რომლებიც ქმნიან როგორც კონკრეტულ (თითოობით რეკონსტრუქციებს), ისე — მთლიან 

კონტექსტს. არსებითია ლექსის გააზრება პოსტმოდერნულ ჭრილში: აქ ტიპოლოგიურად 

განსხვავებულ მნიშვნელობას იძენს ირონია, როგორც ტექსტის გადაფასების შედეგის ხედვის 

წერტილი. ეს კი ემყარება „ცარიელი ფორმის― სემანტიკას, თვითიგივეობრივი შინაარსის ქონას, 

რომელიც ლაიტმოტივად გასდევს ტექსტს. ფორმობრივ გამოხატულებებს სუბსტანციური 

მოცემულობა სძენს აქტიური ქცევის მოტივს: მოძრაობის იმიტატორს, გადავიდეს მოცემული 

რეალობიდან, მაგრამ ტექსტის მიზანდასახულობიდან გამომდინარე ეს ქმედება წინასწარვე 

განწირულობასაც გულისხმობს. ამდენად, რელევანტურობის შეგრძნება ტექსტის აღქმის 

პარალელურად ვითარდება და საბოლოოდ — კულმინაციურ მომენტში — საფუძვლის 

არარსებობის ადეკვატად იქცევა.  

გამოყენებული ლიტერატურა:  

1. ბარტი რ. S/Z, თბილისი. http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/barti.pdf  2013 

2. ბასილი დიდი 1. ექვსთა დღეთათვის.-თბილისი, 201 

3. ბოდრიარი ჟ. სიმულაკრები და სიმულაციები.- თბილისი, 2013 

4. თვარაძე ზ.. ტან-ცზი სიცივეში, თბილისი. 2003 

5. იკოსი 12. https://goo.gl/8GBVm4  

6. შატბერაშვილი ლ. ლურჯი მერანი აბსურდების მხარეში.-არილი, 2013 

https://goo.gl/4mgTX9 

7. Foucault M. 1978. The History of Sexuality, Pantheon Books, New York. 

8. Jameson F. Postmodernism 17. https://www.cla.purdue.edu 

9. Ильин И. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм. 

https://goo.gl/1Pnqgn 
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თამთა ღონღაძე 

ვაჟა-ფშაველას მოთხრობის, ,,ირემი―, სიმბოლურ-ალეგორიული გააზრებისათვის 

ვაჟა-ფშაველას მოთხრობა ,,ირემი― ინტერპრეტაციის ფართო გზას გვიხსნის. თხრობას ავტორი 

იწყებს შემდეგი კონტრასტის აღწერით: ერთი მხრივ, ყვირილითა და კიჟინით მდევარი 

შეიარაღებული ხალხი: ,,ხელში ზოგს თოფი ეჭირა, ზოგს ხმალი, სხვას ხანჯალი, შუბი, ყველას 

— ერთი რამ მომაკვდინებელი იარაღი― [ვაჟა-ფშაველა, 1964:123]; მეორე მხრივ კი, ,,ყოვლად 

უვნებელი, მშვიდი ცხოველი — ირემი, რომლის დანაშაული ის არის მხოლოდ, რომ ტყეში 

თავისუფლად სცხოვრობს, არავითარი თავის დასაცავი მტრისაგან, გარდა ფეხებისა, 

თვალებისა და ყურებისა, იარაღი არ მოეპოვება―[ვაჟა-ფშაველა, 1964:123]. 

კონტრასტს კიდევ უფრო ძლიერს ხდის მდევრის განსაკუთრებული ჟინი, თითქოს მისი 

თვითმიზანი სიცოცხლის მოსპობაა და არა თავად ირმის ხორცი: ,,უკმაყოფილო სახით, რომ 

ცოცხალი გადაჰრჩენოდათ, ყველა წინ მიიწევდა, კბილებს აღრჭენდა, გულში მუშტს იცემდა. 

დიდი და პატარა, კაცი და ქალი იმას მისდევდა, — ერი, მღვდელი და ბერი; ძაღლებს უტევდენ. 

,,დაიჭით, მოჰკალით, მოჰკალით!― — გაისმოდა მძლავრად ჰაერში ხმა ერისა...―[ვაჟა-ფშაველა, 

1964:123]. მოყვანილი ციტატა ცხადყოფს, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი ნადირობის სცენა. 

ჰიპერბოლური გზით მწერალი ერთგვარ განზოგადებას ახდენს. ეს ტექსტი საშუალებას 

გვაძლევს მასში კაცობრიობის საერთო ლტოლვაც კი დავინახოთ განადგურებისა და 

სიკვდილისადმი. როგორც ცნობილია, ფსიქოანალიზმმა არაცნობიერში განდევნილი 

ბიოლოგიური ძალები ორ კატეგორიად დაყო და მათ ეროსი (ბერძნულ მითოლოგიაში 

სიყვარულისა და აღმშენებლობის კოსმიური ძალა) და თანატოსი (რკინის გულის მქონე 

სიკვდილის ღვთაება, ღამისა და წყვდიადის შვილი) უწოდა. პირველი სიცოცხლის 

შენარჩუნებასა და გამრავლებასთან დაკავშირებულ მოთხოვნილებებს აერთიანებს, თანატოსი 

კი ,,ეროსისგან საპირისპიროდ, დესტრუქციული საწყისია და აგრესიას, როგორც სიცოცხლის 

განადგურების იმპულსს, უკავშირდება. ფსიქიკაში არსებულ ურთიერთსაპირისპირო ძალებს 

ფროიდი ასევე სიცოცხლისა და სიკვდილის ინსტინქტებსაც უწოდებს―[მირცხულავა,2010:36]. 

ვაჟა-ფშაველას რეალიზმი ძლიერი და თავისებური ფენომენია. ზოგჯერ იგი სწორედ 

არარეალისტურ სურათში ხატავს ადამიანის რეალურ ბუნებას, წარმოგვიჩენს რა იმ ძირითად 

ინსტინქტებს, რომლებიც მას ამოძრავებს.   
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თხრობა თანდათან ფანტასმაგორიული ხდება: ,,ირემი რქებგადაგდებული გარბოდა, 

უკანმიწეულ სიკვდილს წინშეჯახებული ერჩივნა. გარბოდა სოფლებზე, ქალაქებზე, არავის და 

არაფერს არ ერიდებოდა, ... რიცხვი მდევართა კი ამასობაში ერთი ათასად მატულობდა―[ვაჟა-

ფშაველა,1964:124]. ჩვენს წარმოდგენაში გაცოცხლებულმა ამ სცენამ — ქალაქში გაქცეული 

ირემი, მდევარი, ქაოსი და არეულობა, რომელიც ამ სიტუაციას თან სდევს — ასოციაციურად 

მკითხველს შესაძლოა მოაგონოს პაოლო იაშვილის სიმბოლისტური ლექსი ,,ფარშავანგები 

ქალაქში―: ,,და ფრთებდამწვრებს ვერ ეპოვათ ვერსად ბინა. / ... / თითქოს ვინმე მოსდევდა 

ფარშევანგებს მზის ხმლით. / ... / და ქალაქში მოფრენილნი გაგიჟებულ მზის დარდებით, / 

ქუჩებს, ოქროს მდინარეებს, აკვნესებდნენ ახალ შიშით- / და აივსო ეს ქალაქი ხმაურობით და 

სიგიჟით―.[იაშვილი, 1975:78] რაღა თქმა უნდა, ვაჟა-ფშაველას ირემი ალეგორიას წარმოადგენს, 

ფარშევანგი კი მოცემულ ლექსში სიმბოლოა, ისევე, როგორც ქალაქი,  თუმცა, მხატვრული 

ნაწარმოები ჩვენს წარმოდგენაში, უპირველეს ყოვლისა, ხატებს აცოცხლებს, შემდეგ კი ვეძებთ 

იდეებს და ქვეტექსტს. ასოციაციის მიზეზი შემდეგია: მოთხრობა ,,ირემიც― და პაოლო 

იაშვილის ლექსიც  აღბეჭდილია ურბანული ნიშნით, ერთი მხრივ — ქალაქში მოფრენილი 

ფარშევანგები, მეორე მხრივ — ქალაქებზე გაქცეული ირემი, ამ ხატებს კი ორივე ნაწარმოებში 

თან ახლავს სიკვდილის, შიშის, გაქცევის, თავშესაფრის ძიების, არეულობის ნიშნები. 

მიწაზე თავშესაფარი ვერსად იპოვა ირემმა, ვისაც მფარველობა სთხოვა, ყველამ მოკვლა 

დაუპირა. არ იყო ხმელეთზე მისთვის ადგილი და აი, ზღვა გამოჩნდა, შეტოპა წყალში და 

გასწია უფსკრულისაკენ. გზადაგზა ბევრი ცხოველი თუ თევზი ხვდებოდა, მაგრამ არავინ 

ერჩოდა მას, ვეშაპიც კი. ურიგო არ იქნება, აქ თუ მოვიშველიებთ გრიგოლ კიკნაძის აზრს, რომ 

,,ვაჟას შემოქმედებაში ბუნების მოვლენები ურთიერთგაგების უნარით ხასიათდებიან; ყოველი 

მონაკვეთი ბუნებისა, არსება თუ მოვლენა, ფლობს უნარს სწვდეს მეორის გულისწადილს და 

გამოხატოს იგი―[კიკნაძე, 1989: 117]. ირემმა თავისუფლება იგრძნო და ღმერთს მადლობა 

შესწირა, უკანაც აღარ იყურებოდა, უფსკრულისაკენ მიიწევდა, რადგან იქ მას ადამიანი ვერ 

გამოეკიდებოდა მოსაკლავად. 

ზღვის სიმბოლიკა თუ ალეგორია სხვადასხვა კონტექსტში განსხვავებულია. თავად ვაჟა-

ფშაველას შემოქმედებაშიც იგი არაა ცალსახოვანი. მაგალითად, ლექსში ,,ადამიანი― პოეტი 

შემდეგ სურათს ხატავს: ზღვის ტალღები ბავშვის აკვანს ათამაშებს, აკვანში ჩვილი წევს, დედას 

კი არავინ ჰყავს მშველელი, რის გამოც ლირიკული გმირი ამბობს: ,,როდი ხედავდა ან 
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გრძნობდა, / რომ ჯოჯოხეთის მხარესა / ზღვა არ დაინდობს მარგალიტს / და უფსკრულს 

მიაბარებსა, / თევზებს შეაჭმევს პატარას, /ვეშაპი შთანთქავს აკვანსა‖[ვაჟა-ფშაველა,1964:97], 

ანუ ამ შემთხვევაში ვაჟა ზღვის რეალურ ბუნებას წარმოგვიჩენს: უფსკრული, რომელიც 

ირმისთვის თავშესაფრად იქცა მოთხრობაში, ამ ლექსში ჩვილს დაღუპვას უქადის; ასევე, 

თევზები და ვეშაპი თუ დევნილ ცხოველს არაფერს ვნებენ, ბავშვს აუცილებლად შეჭამენ. 

მიუხედავად ამისა, ლექსში წყლის სტიქიის ერთგვარ ფერისცვალებას მაინც ვხედავთ, რისი 

მიზეზიც გახლავთ მოყვასისთვის თავგადადებული ვაჟკაცი, რომელმაც წყალში შეცურა 

ჩვილის გადასარჩენად: ,,გამოიცვალა სურათი, / ტანით ტყავ-ჩოხა გაიძრო / ზღვამ და იმისი 

გულ-მკერდი / ნაზ მყუდროებამ შაიპყრო, / ვაჟკაცის გაბედულობამ / ზღვის მძვინვარება 

დაიპყრო―[ვაჟა-ფშაველა,1964:98]. უცნობი წყლიდან გამოყვანილ ბავშვს დედას აბარებს და 

სთხოვს: ,,ასწავლე მოყვასის შველა, / როს სჭირდეს რამე სენია―[ვაჟა-ფშაველა,1964:99]. 

შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ, ლექსის მიხედვით, უმაღლესი სიკეთის წინაშე, რომელიც, ამ 

შემთხვევაში, მოყვასის სამსახურსა და მისთვის თავგანწირვაში გამოიხატა, ბუნების ძალაც კი 

ფერს იცვლის. 

,,ირემში― და ,,ადამიანში― წარმოდგენილი ზღვა, ერთი შეხედვით, თითქოს მსგავსია, რადგან 

პირველ ნაწარმოებში თუ ბუნების ძალა თავის უჩვეულო სახეს ავლენს და უცოდველი 

ცხოველის მფარველი ხდება, ზღვა სიკეთის წინაშე იცვლება და, გარკვეულწილად, მისი 

თანამოზიარე ხდება მეორე ნაწარმოებშიც, თუმცა, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ მთავარი — 

მოთხრობაში ,,ირემი―  ზღვას სიმბოლურ-ალეგორიული დატვირთვა აქვს, იგი 

გარკვეულწილად სხვა სამყაროს წარმოადგენს, სადაც ადამიანს აღარ მიუწვდება ხელი. ლექსში 

,,ადამიანი― კი ზღვა შედარებით რეალისტურ პლანშია წარმოდგენილი, თუმცა, თუ მას 

გავიაზრებთ გადატანითი მნიშვნელობით, მაშინ იგი, უპირველეს ყოვლისა, ცხოვრების 

ალეგორიაა, სადაც თავის გადარჩენა მოყვასის გვერდში დგომითაა შესაძლებელი. 

ზღვას საინტერესო მხატვრული დატვირთვა აქვს ვაჟა-ფშაველას ლექსში ,,ზღვაში შევცურდი―. 

ნაწარმოებში ლირიკული გმირი საკუთარ ძალებს ცდის: ,,როცა მაღალი მთა ვცადე, / ჭირიც 

მაჩვენა მრავალი; / თვალ-წინ ვერაფერს ვხედავდი, არა ჩნდა კაცის ნავალი / ... მაშინ ვსთქვი — 

არა ყოფილა / ადვილი გადასავალი / ... / ზღვა ვცადე: მეორე ნაპირს / სატრფოსთან გასვლას 

ვლამობდი; / ... / ჩემს სისუსტეზე ზღვაშია / ბოლოს დროს კიდეც ვცხარობდი. / დავრჩი და 

დავრჩი ზღვის შუა, / მათამაშებენ ტალღები, / ,,ის რა ჩვარი სჩანს ზღვაშია?― / ამას ამბობენ 
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ბალღები, / ... დაკეტილი მაქვს ორივე / სიკვდილ-სიცოცხლის კარები― [ვაჟა-ფშაველა, ტ. I, 

1964:333]. ეს ლექსი, ისევე, როგორც მოთხრობა ,,ირემი―, ალეგორიულია. ალეგორიულია 

ზღვაც ორივე ნაწარმოებში და დევნილი ცხოველის მსგავსად ლირიკული გმირი წყალშია 

დარჩენილი, არ შეუძლია გამოსვლა, თუმცა განსხვავებას ამ შემთხვევაშიც პრინციპული 

მნიშვნელობა აქვს. ლექსში ლირიკული სუბიექტი თავის პიროვნულ, სულიერ ძალებს 

გამოცდის ჯერ მთაზე, რომელიც ღვთაებრივისკენ სწრაფვის სიმბოლოა, შემდეგ კი ზღვაში, 

რომელსაც ძველი და ახალი აღთქმა წუთისოფლის ალეგორიად მოიაზრებს. ეს გადააზრება 

ტრადიციული გახდა ქართული ლიტერატურისთვის. გავიხსენოთ, მაგალითად, გრიგოლ 

ხანძთელის თარგმანი: ,,სოფლისა ზღვაი აღძრულ არს / ღელვითა ცოდვისაითა, / საშინელად 

დამნთქამს მე, / და მოვივლტი შენდა ნავთსაყუდლისა...― [ქართული მწერლობა, ტ. I, 1987:476]; 

და დავით გურამიშვილის ,,საწუთრო სოფლის სამდურავი―: ,,მიდის-მოდის ეს სოფელი, 

ქარტეხილთა ზღვისებრ ღელავს! / უკან დასდევს დრო და ჟამი, მის ნაქსელავს ქსოვს და 

სთელავს― [გურამიშვილი, 1986:116]. ეს გადააზრება მიესადაგება ვაჟა-ფშაველას ჩვენ მიერ 

განხილულ ლექსსაც, ვინაიდან ლირიკული გმირი რჩება ზღვაში, არა როგორც თავშესაფარში, 

მსგავსად ირმისა, არამედ მისი ტყვე ხდება, არ შესწევს მისგან თავის დაღწევის ძალა. 

ვაჟა-ფშაველას მოთხრობა არ მთავრდება ირმის ზღვაში ჩანთქმით. მას შემდეგ, რაც ცხოველი 

გაუჩინარდა, მწერალი მოგვითხრობს, რომ ქვეყანაზე უკმაყოფილების ხმა გაისმოდა: ,,აღარ 

არის სიმართლე! დაიკარგა სიმართლე!― [ვაჟა-ფშაველა, 1964:126] გამოჩნდა მქადაგებელი, 

რომელიც ხალხს არიგებდა, რომ აღვადგინოთ სიმართლე, უსამართლობა დაგვღუპავს, ქვეყანა 

წახდება, ცხოვრებას ლაზათი დაეკარგა, ცოდვა გამრავლდაო. ,,—აღვადგინოთ, აღვადგინოთ! 

— გუგუნებდა, ღრიალებდა ხალხი ისეთის მაღალის ხმით, რომ ცა და დედამიწა ინძრეოდა. 

ერთი რა არის, ერთი ადამიანიც კი არ გამოჩენილა, თვით უსამართლოზე უსამართლო, ეთქვა: 

არა, ნუ აღვადგენთო―[ვაჟა-ფშაველა, 1964:126]. 

როგორც დავინახეთ, თხრობა არარეალისტურია, მაგრამ ავტორის სათქმელი და 

დამოკიდებულება ცხოვრებისადმი — რეალისტური, რადგან, შემდეგ, ნაწარმოებში ასეთი 

განყენებული მსჯელობა გვხვდება:,, ... განა რასაც ვამბობთ, ყოველთვის იმას ვაკეთებთ? ენით 

ნათქვამ სიტყვაზე ძლიერი ვნებაა, რომლითაც შეპყრობილია ადამიანი, იმას ემონება იგი, 

ვნების ყურმოჭრილი ყმაა. ამიტომ აღდგენა სიმართლისა ყველას თავისებურად ესმოდა: ...― 

[ვაჟა-ფშაველა, 1964:126] ეს მოტივი მწერლის შემოქმედებაში არაა შემთხვევითი, იგი სხვა 
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ნაწარმოებებშიც გვეუბნება, რომ ადამიანი ხშირად სიტყვიერად გამოთქვამს იმას, რაც 

მოსაწონი და მისაღებია ზნეობრივად, კულტურულად, მაგრამ ქმედებით არ არის თავისი 

სიტყვის თანმიმდევრული. მაგალითად, ვაჟა-ფშაველას ალეგორიული მოთხრობა ,,ყორანი― 

სრულდება მთავარი გმირის შემდგომი სიტყვებით: ,,რამოდენა ცოდვას ვიღებ კისრად! რადა? 

რისთვის? ... რამდენჯერ გადავწყვიტე გულში, ამეღო ხელი ყორნობაზე და მეცხოვრა თავის 

ოფლით და შრომით, როგორც ბევრნი სხვანი ცხოვრობენ. ნუთუ იმდენს ვერ შევიძლებდი, 

მუდამ დღეს ლუკმა მეშოვა? ... მაგრამ, არა და არა, არ იქნა: ვერ დავძლიე ჩემი ფიქრი, ჩემი 

გუნება...― [ვაჟა-ფშაველა, ტ. VI, 1964:103]. აზრი, რომ ადამიანები მხოლოდ გარეგნულად, 

სიტყვიერად არიან კეთილნი და შემბრალებელნი გვხვდება ვაჟას ლექსშიც ,,საშობაო სიმღერა―, 

რომელშიც პოეტი რელიგიურ ჭრილში განიხილავს ამ საკითხს: ,,ვინ აასრულა მოძღვრება: / 

,,მოყვასი შეიბრალია!― / გარეგნულად ვსცემთ პატივსა, / ფორმისთვის უკრავს ზარია. / ... / 

აზრი კი, აზრი მაღალი, / ჰგოდებს ბედ-განამწარია!― [ვაჟა-ფშაველა, ტ. II:75]. 

ამ მოტივის დამუშავებით ვაჟა-ფშაველა ავლენს ადამიანის ბუნების სიღრმისეულ ცოდნას. 

მაღალი იდეების გამოთქმა და მიზნად დასახვა, თუნდაც ნათქვამის გაკეთების უნარი არ 

შეგვწევდეს, ფსიქოანალიზის მიხედვით, განპირობებულია კერძო თავდაცვითი მექანიზმით — 

სუბლიმაციით, რაც გულისხმობს ფსიქოლოგიურ პროცესს, რომლის მეშვეობითაც 

ბიოლოგიური ენერგია გარდაიქმნება არაბიოლოგიურად და სოციო-კულტურული 

მიზნებისადმი წარიმართება. ,,სუბლიმაციის ძალით ადამიანი ისეთი ,,წმინდა ადამიანური― 

ამოცანების დასახვას ახერხებს, როგორიცაა შემეცნება, ბრძოლა სამართლიანობისა და 

საზოგადოებრივი კეთილდღეობისათვის, მშვენიერების ჭვრეტა ...― [მირცხულავა, 2010:44]. 

,,ირემში― ეს აზრი სხვა ადგილასაც აქვს გამოთქმული ავტორს. როდესაც ხალხმა დაინახა, 

როგორ გაუჩინარდა ცხოველი ზღვაში, დაბრუნდა უკან და ყველა იმას ამბობდა, ეს რა ნადირი 

წაგვივიდა ხელიდანო, მაგრამ თან ამატებდა, რა გვინდა, რისთვის ვიკლავთ თავს, რა შეგვისვა 

და შეგვიჭამა, იცოცხლოს, გაიხაროს მაგანაც ამ წუთისოფელშიო. შემდეგ კი მწერალი 

გვეუბნება, რომ, თუმცა ამას ამბობნენ, მაგრამ სადმე ირემი რომ გამოჩენილიყო, არცერთი არ 

დაინდობდა. მსგავსად ზემოთ განხილული ეპიზოდისა, ამ სცენასაც ავტორის განყენებული 

მსჯელობა მოსდევს: ,,ასეა ადამიანის ბუნება: ბევრჯელ ისეთს რასმე ამბობს, რის წინააღმდეგი 

არ შეიძლება იყოს; მაინც ამბობს სათვალთმაქცოდ, რათა ერთიმეორეს ეჩვენოს კეთილმოწყალე 
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და ქველ ადამიანად. ენა ადამიანისა სველია, ხოლო გული მისი მგელია― [ვაჟა-ფშაველა, ტ. VI, 

1964: 125]. ვფიქრობ, ეს მოტივია ნაწარმოების ერთ-ერთი მთავარი იდეა. 

რას წარმოადგენს მოთხრობაში ირემი? ავტორი პირდაპირ, სიტყვიერი კავშირით არ 

მიგვითითებს, რომ ცხოველის გაქრობის შემდეგ ატყდა ჩოჩქოლი სიმართლის დაკარგვის გამო, 

მაგრამ თხრობა სწორედ ამგვარი თანმიმდევრობითაა მოცემული, რაც გვაძლევს 

ინტერპრეტაციის საშუალებას, რომ ირემი ნაწარმოებში სამართლიანობის ალეგორიაა, 

რომელიც განადგურების ჟინით შეპყრობილ ხალხს გაექცა. შეგვიძლია პარალელი გავავლოთ 

ვაჟა-ფშაველას პოემასთან ,,სვინიდისი―, რომელშიც მოთხრობილია, რომ ადამიანებმა 

შეიძულეს და გააგდეს სინდისი, ამიტომ ევედრება იგი ღმერთს: ,,აღარ მაქვს, ღმერთო, / კაცთ 

შორის ბინა. / მუხლ-მოდრეკილი / ვდგევარ შენს წინა. / ... მიმიღე შენთან, / ... ვნახოთ, რას 

იზმენ, / უჩემოდ იყვნენ!..― [ვაჟა-ფშაველა, ტ.IV, 1964: 236]. მოთხრობაში თუ ქვეყანა 

სიმართლის გარეშე დარჩა, ამ პოემაში ციდან მოვლენილი ხმა უბრძანებს სინდისს, რომ არ 

მიატოვოს ადამიანები და ამოწვდილ ხმალად დაადგეს მათ თავზე. 

საყურადღებო და მაღალმხატვრულია, რომ მოთხრობა სრულდება ირმის ტირილით, მას 

ლოცვის დროს ცრემლი მოსდის და ზღვის უთვალავ ცვარს უერთდება. სინდისის გოდებით 

მთავრდება პოემა ,,სვინიდისიც― და ლექსის ,,საშობაო სიმღერის― დასასრულიც ანალოგიურია: 

,,აზრი კი, აზრი მაღალი, / ჰგოდებს ბედ-განამწარია!― [ვაჟა-ფშაველა, ტ. II, 1964:75]. 

ვფიქრობ, ავტორმა პოემაში თუ თავად სინდისს შესძინა ადამიანური თვისებები და ამ გზით 

გვიჩვენა მისი მდგომარეობა და მნიშვნელობა კაცობრიობისთვის, განხილულ მოთხრობაში 

მწერალი ალეგორიის გზით ახერხებს მხატვრულად წარმოგვისახოს კაცობრიობის მიერ 

სამართლიანობის განდევნა მათი ცხოვრებიდან. ნაწარმოები გვაძლევს სხვაგვარი 

ინტერპრეტაციის საშუალებასაც. ირემი შესაძლოა გავიაზროთ, როგორც უმაღლესი სიკეთე, 

მშვენიერება, განდევნილი ადამიანთა წრიდან, რადგან სიმართლე აღარ არის ქვეყანაზე (ეს 

ცხოველი ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში ხშირადაა წარმოდგენილი, როგორც 

მაღალზნეობრივი, კეთილი არსება. მაგალითად, მოთხრობაში ,,უძლური ვირი―, ლექსში 

,,ობოლი― და სხვ.), ხოლო ზღვა, რომელიც მის თავშესაფრად იქცა, ფეერიული სამყაროა, სადაც 

ელის სამართლიანობის აღდგენას. ინტერპრეტაციის მრავალფეროვნება ლიტერატურის 

სპეციფიკაა. ,,ესთეტიკას თავისი სიბრძნე და თავისი სიმართლე აქვს. ესთეტიკა თვლის, რომ 
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ერთსადაიმავე მოვლენაზე რამდენიმე ურთიერთსაწინააღმდეგო ჭეშმარიტი აზრი შეიძლება 

არსებობდეს― [სირაძე, 1982:138]. 
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ლია ლონდარიძე 

„ბავშვური― ტრაგედიები – არის კი ისინი ბავშვური?!.. 

მსოფლიო ლიტერატურისთვის არასაბავშვო ლიტერატურა, რომლის ნარატივის ცენტრში 

ბავშვია, არ არის უცხო. ავტორი მკითხველს სწორედ ბავშვის ენით ესაუბრება, რასაც, თავის 

მხრივ, ბევრი მიზეზი აქვს. ეს შეიძლება იყოს ავტორის მიერ საზოგადოების კრიტიკის 

შენიღბვა, რასაც იმდროინდელი პოლიტიკური მდგომარეობა აიძულებს, და/ან ასევე ბავშვით, 

როგორც დაუცველი არსებით მანიპულირება და სიტუაციის გამძაფრება მკითხველის თვალში. 

ორი შინაგანად მეამბოხე არაბი მწერლის – იუსუფ იდრისისა და ღასან ქანაფანის ნოველებში 

(„ეგვიპტელი ჯოკონდა―, „სევდიანი ფორთოხლების მიწა―) ამ ყველაფერთან ერთად იკვეთება 

მათი პროტესტი ზოგადად ადამიანთა დაწესებული სოციალური ურთიერთობების მიმართ, 

რომელთა მიერ დადგენილმა წესებმა, აკრძალვებმა, ნორმებმა თუ სამშვიდობო ოპერაციებმა 

გამოიწვია უფრო მეტი დაპირისპირება, უწესრიგობა და არაპროგნოზირებადი საფრთხე. 

ხშირად ბავშვი ერთი შეხედვით მარტივ კითხვებს სვამს, კაცობრიობას კი მასზე პასუხი არ 

აქვს. არის მხოლოდ ინტერპრეტაციები, რომელთა მეშვეობით პრობლემები არ გვარდება და 

მუდმივი მსჯელობის საგნად რჩება. რაც შეეხება სიუჟეტს, მას შეიძლება ვუწოდოთ ანარეკლი 

იმ გარემო პირობებისა, სადაც ავტორს მოუწია ცხოვრება, ანუ მისი სოციალური ფონი. 

ასეთი შინაარსის მხატვრულ ნაწარმოებთა ნარატივი სწორედ ე.წ. „ბავშვური ტრაგედიების― 

ხაზით ვითარდება და კონცენტრირებულია ლოკალურ პრობლემებზე, რომელთა უმეტესობა 

ზოგადსაკაცობრიო მნიშვნელობამდეც აიყვანება და საბოლოოდ გლობალური გადაუჭრელი 

პრობლემების ჯგუფში ერთიანდება.  

ეგვიპტელი მწერალი იუსუფ იდრისი (1927-1991) ეგვიპტური ნოველის II თაობის 

უმნიშვნელოვანესი წარმომადგენელია, რომლის სტუდენტობა დაემთხვა ბრიტანეთის 

ოკუპაციის პერიოდს და შემდგომში, ფარუკის მეფობას. მებრძოლი და დაუმორჩილებელი 

ხასიათის გამო ის გამუდმებით უპირისპირდებოდა სოციალურ რეჟიმებს, მედიცინის 

ფაკულტეტის სტუდენტი, რომელმაც ლიტერატურული საქმიანობა ადრეული სტუდენტობის 

წლებიდან დაიწყო, იყო პოლიტიკურად აქტიური, რამაც გარდაუვალი გახადა მისი, ისევე, 

როგორც იმ დროის ბევრი სხვა ინტელექტუალის, პატიმრობაში ყოფნა. იუსუფ იდრისის 

ლიტერატურულ საქმიანობაში გადამწყვეტი როლი სწორედ ქვეყნის პოლიტიკურმა 
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მდგომარეობამ შეასრულა, რადგან, მისი აზრით, სასარგებლო ცვლილებები რევოლუციური 

გზით მიიღწეოდა, თუმცა, საბოლოოდ, არასასურველმა ცვლილებებმა და იმედგაცრუებამ ის 

მორალურად გაანადგურა, რამაც გამოიწვია მისი თხრობის და წერის სტილის გადასვლა 

რეალისტურიდან სიურრეალისტურზე. ეს იყო ერთადერთი გზა –გამოეთქვა საკუთარი აზრი 

და დაპირისპირებოდა გაბატონებულ წეს-ჩვეულებებს, რომელთაც, მისი აზრით, პრობლემების 

მეტი არაფერი მოჰქონდა. „ეგვიპტელი ჯოკონდა― მწერლის ჯერ კიდევ რეალისტურ პერიოდს 

ეკუთვნის, აშკარა და ღია კრიტიკაა იმ საზოგადოებრივი ბარიერების, რომლებიც რელიგიურმა 

განსხვავებებმა წარმოქმნა ერთმანეთის გვერდიგვერდ მცხოვრებ, ორი სხვადასხვა რელიგიური 

თემის ხალხს შორის და ამავდროულად, გაანადგურა გულწრფელი გრძნობა და ნამდვილი 

სიყვარული. 

პალესტინელი პროზაიკოსის ღასან ქანაფანის (1936-1972) ცხოვრებაც, რაღაც კუთხით, ჰგავს 

ეგვიპტელი იუსუფ იდრისის ცხოვრებას. ორივე მწერალზე განსაკუთრებით მძაფრად აისახა 

ისრაელ-პალესტინის მოვლენები და არაბული პოლიტიკური გაერთიანების მარცხი 1948, 1956 

და 1967 წლებში. იქიდან გამომდინარე, რომ ეგვიპტე და პალესტინა ამ ომებში მოკავშირეები 

იყვნენ ისრაელის წინააღმდეგ, მათმა წარუმატებლობამ ორივე ქვეყნის წარმომადგენლებზე და 

განსაკუთრებით, ინტელიგენციაზე დამანგრევლად იმოქმედა და დიდი დეპრესიის მიზეზად 

იქცა. „სევდიანი ფორთოხლების მიწა― 1948 წლის მოვლენებს ასახავს, იმ დროს, როდესაც ღასან 

ქანაფანის თავად მოუწია ამ მოვლენების ეპიცენტრში ყოფნა და აქქაში მოულოდნელად 

შემოჭრილი ისრაელის არმიის პირისპირ შეხვედრა. ამ მოვლენამ განაპირობა მისი ლიბანში, 

შემდგომ კი სირიასა და ქუვეითში გადასვლა. სამშობლოდან ლტოლვილად ქცეული 

პალესტინელი მწერლის ინტერესის ძირითად სფეროებს კულტურა, პოლიტიკა და 

პალესტინელი ხალხის თვითგამორკვევისთვის ბრძოლა წარმოადგენდა. მისი ნაწარმოებებიც 

სწორედ ამ იდეების კატალიზატორები არიან, რომელთა საშუალებით ავტორი პირად 

განცდებთან ერთად, პალესტინელების მტკიცე და ბრძოლისუნარიან ხასიათს გადმოსცემს, რაც 

ტოვებს იმედს, რომ ერთ დღესაც მათი სამშობლოში დაბრუნება რეალობა გახდება.  

„დიდები აუცილებლად და ყოველთვის ერევიან ჩვენს საქმეებში... ამით მხოლოდ იმას 

გვაიძულებენ, რომ თავი კი არ შევიკავოთ და უარი ვთქვათ ჩვენს სასურველზე, არამედ 

ვითვალთმაქცოთ, ვატყუოთ...― – ამბობს „ეგვიპტელი ჯოკონდას― პროტაგონისტი გმირი 

მუჰამედი, 14 წლის მუსლიმი ბიჭი, რომელსაც ვერაფრით გაუგია, რატომ არ შეიძლება, 
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უყვარდეს ბავშვობის მეგობარი და მეზობელი, მასზე რამდენიმე წლით უფროსი ქრისტიანი 

გოგო ჰანუნა. მისთვის წარმოუდგენელი და მიუღებელია რელიგიური განსხვავებების გამო 

მეგობრობის აკრძალვა, ასევე ვერაფრით ხსნის მეგობრული სიახლოვის დაუშვებლობას 

გოგოსა და ბიჭს შორის. ეს ის პრობლემებია, რაც უფროსების ჩარევით იქცა პრობლემად. იმ 

უფროსების, რომლებიც, მუჰამედის თქმით, ცდილობენ, ყველაფერი გამიჯნონ და კანონს და 

წესს დაუქვემდებარონ. ამ წესებს დამორჩილებული მუჰამედისა და ჰანუნას მშობლებიც, 

თავის მხრივ, ცდილობენ, საკუთარ შვილებს აარიდონ ის საფრთხე, რაც 

გარდაუვალია თავიანთი რელიგიური თემის მხრიდან მათი ყოფითი რელიგიური წეს-

ჩვეულებებით განსაზღვრული ნორმების დარღვევის შემთხვევაში.  

„თურმე ამქვეყნად სხვა ხალხიც ყოფილა, ჩვენგან განსხვავებული, მე რომ მთელი დუნია 

მუსლიმი მეგონა― – მუჰამედი ამ აღმოჩენამდე მას შემდეგ მივიდა, რაც ჰანუნამ მასთან 

სახარება, წმინდა პური და კირიელეისონი ახსენა. ამან თავიდან გამოიწვია დიდი ინტერესი და 

მიზიდულობა ჰანუნას მიმართ, თუმცა, მოგვიანებით, გააცნობიერა, რომ მათ ურთიერთობებს 

შორის იდეოლოგიურ საზღვარს რელიგიური განსხვავებები ქმნიდა და რომ „სხვა ხალხი― 

ყოველთვის ამ საზღვრის იქით მხარეს აღმოჩნდებოდა და ისევ „სხვად― დარჩებოდა მათთვის. 

ნოველაში მუსლიმებიც და ქრისტიანებიც ერთ უბანში ცხოვრობენ, ყოველგვარი იურიდიული 

საზღვრის გარეშე, ერთი შეხედვით, მშვიდად და უკონფლიქტოდაც, თუმცა უცხო რელიგიის 

შიშით გამოწვეული ერთმანეთის მიუღებლობა მათ ცხოვრებაში მაინც დიდ გაუგებრობასა და 

დისკომფორტს იწვევს. მშობლების მცდელობა კი, ბავშვებისთვის შეუმჩნეველი დატოვონ მათი 

უთანხმოება, მაინც წარუმატებლად მთავრდება. „ვიცი, რა აზრისაა მასზე დედაჩემი და მისი 

აზრიც დედაჩემზე კარგად მომეხსენება― – ამბობს მუჰამედი, რომელიც, ასაკისა და 

გამოცდილების სიმცირის მიუხედავად, ხვდება, რომ მისი და ჰანუნას მშობლების 

კეთილგანწყობა ერთმანეთის მიმართ მოჩვენებითია, ამის გამო ჰანუნას დედის მოკითხვებს 

არასდროს გადასცემდა ხოლმე დედამისს. მუჰამედს თავისი ასაკი და გამოცდილება მხოლოდ 

იმის მიხვედრის საშუალებას აძლევს, რაც ზედაპირზეა, პრობლემის ღრმა ანალიზი კი მას არ 

შეუძლია. აქ უნებლიე პარალელით გვახსენდება, რომ მსგავს მდგომარეობაშია ჰარპერ ლის 

გმირი ჭყიტა („ნუ მოკლავ ჯაფარას―), რომელიც ვერ ხვდება, შავკანიანებსა და თეთრკანიანებს 

შორის, ფერის გარდა, რა განსხვავებაა, რატომ უწოდებენ შავკანიანებს ზანგებს და რატომ 

ჟღერს ეს სახელი ასე დამამცირებლად. მას უჩნდება კითხვები – „თუ ყველა ადამიანი 

ერთნაირია, მაშინ რატომღა ვერ ეგუებიან ერთმანეთს?! თუ ერთმანეთს ჰგვანან ყველანი, მაშინ 
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რა ემართებათ, რატომ გადაეკიდებიან ხოლმე სამკვდრო-სასიცოცხლოდ ერთმანეთს?!― 

საბოლოოდ, ორივე გაურკვეველ მდგომარეობაშია და უწევთ იმ წესების მორჩილება, 

რომლებიც უფროსების მიერ ხელოვნურად შექმნილ ამოუხსნელ ტანჯვად ეჩვენებათ.  

რაც შეეხება ღასან ქანაფანის ნოველის გმირს, რომლის პროტაგონისტი თავად მწერალია 

(„სევდიანი ფორთოხლების მიწა―), ის ერთი ჩვეულებრივი ბავშვია, რომელიც 1948 წლის 

ტრაგიკულ ამბებს – ისრაელის არმიის შეჭრასა და პალესტინელების სამშობლოდან განდევნის 

დღეს – იხსენებს. მათი ოჯახის შემთხვევა ყველა დანარჩენი პალესტინელი ოჯახების 

შემთხვევათა მსგავსია, ამიტომ ავტორი მათი იდენტობის განმსაზღვრელად არ იყენებს 

საკუთარ სახელებს და მხოლოდ ოჯახის წევრების ნათესაური ხაზის (მამა, დედა, ბიძა და ა.შ.) 

ჩამოთვლით შემოიფარგლება. ის ერთი ოჯახის ტრაგედიით მთელ პალესტინურ ტრაგედიას 

გადმოსცემს, რამაც სამყარო კიდევ ერთი ურთულესი და დიდი, გადაუჭრელი პრობლემის 

წინაშე დააყენა – ესაა ლტოლვილად ქცეული ერი, პალესტინელი ლტოლვილები – 

უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანები, რომლებსაც გაორმაგებული გამძაფრებით უწევთ 

სამყაროში საკუთარი ადგილის ძიება, იქნება ეს ტერიტორიული თუ პიროვნული, რამაც მათ 

საბოლოოდ მშობლიური და სტაბილური გარემო უნდა შეუქმნას. ნოველის ამ სიუჟეტურ 

ისტორიას ამძაფრებს ის აზრები და შეხედულებები, რაც ბავშვის ენითაა გადმოცემული და 

ასევე ხალხის ხსოვნა, ე.წ. კოლექტიური მეხსიერება, რამაც ფორთოხალი სამშობლოს 

სიმბოლოდ აქცია.  

„ჩვენი თაობის ყველა ბავშვი პატარები ვიყავით საიმისოდ, რომ თავიდან ბოლომდე 

მივმხვდარიყავით, რას ნიშნავდა ეს ისტორია... მაგრამ იმ ღამით გორგალს ძაფი გამოეშალა...― – 

ამბობს ნოველის პატარა მთავარი გმირი, რომელსაც, სკოლის არდადეგებზე აქქაში ჩასულს, 

მოსალოდნელი დასვენება მოულოდნელ უბედურებად გადაექცა. უეცარი ქაოსი და 

უფროსების სასოწარკვეთილი იერი მისთვის აუხსნელია, თუმცა სატვირთო მანქანაზე 

ბარგივით მოთავსებული უკვე ხვდება, რომ რაღაც საფრთხეს გაურბის. მისთვის კიდევ ერთი 

მტკივნეული აღმოჩენა, რამაც სახლის, სამშობლოს დაკარგვა აგრძნობინა, იყო გზად 

შემხვედრი გასაყიდი ფორთოხალი, რომლის დანახვა უფროსების მოთქმა-ტირილით 

სრულდებოდა. „დავინახე დიდი მანქანების მწკრივი კლაკნილი გზების ხვეულებით როგორ 

შედიოდა ლიბანში და სწრაფად შორდებოდა ფორთოხლების მიწას... მე ვიქეცი სხვად და 
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ავტირდი...― – ბიჭმა გააცნობიერა, რომ ფორთოხალი იყო რაღაც მშობლიური და საკუთარი, 

რასთან დაშორებაც მას „სხვად― აქცევდა, საკუთარ თავთან აუცხოებდა. 

იუსუფ იდრისის ნოველაში („ეგვიპტელი ჯოკონდა―) „სხვა― გაუცხოებული „მე― როდია, 

„სხვაში― მოიაზრებიან არამუსლიმები, ანუ მუჰამედისთვის იდეოლოგიური საზღვრის მიღმა 

დგას ქრისტიანი გოგო ჰანუნა, მისთვის საზღვარი ჩნდება რელიგიებს შორის, ისევე, როგორც 

პალესტინელი ბიჭისთვის – სამშობლოსა და უსამშობლობას შორის.  

ორივე პერსონაჟის, – მუჰამედისა და პალესტინელი ბიჭის – პიროვნებად ჩამოყალიბების 

ეტაპები უეცარი ცვლილებებით დაიწყო, რაც დროს აჩქარებს თითქოს. იქიდან გამომდინარე, 

რომ სხვადასხვა სახის მოულოდნელობით, – იქნება ეს სასიხარულო თუ ტრაგიკული, – 

ადამიანის ასაკი მენტალურ დონეზე იზრდება, ამ შემთხვევაში ორივე ნოველის მთავარი გმირი 

მათთვის აქამდე უცნობ შეგრძნებებსა და მოვლენებს ეზიარება, რომლებიც მათ ცნობიერებაზე 

დიდ კვალს ტოვებს და ასაკის მატების მიუხედავად, მეხსიერებიდან ვერაფრით 

გაქრება. მუჰამედის შემთხვევაში, ეს იყო სასურველი მოულოდნელობა – ჰანუნას შეხება და 

კოცნა, რის შემდეგაც უკვე დიდ კაცად იგრძნო თავი და სამუდამოდ ასეთად დარჩა („იმ 

დროიდან მოყოლებული, დღემდე ის კაცი ვარ―). იმ დროს აღიქვა სამყარო ისეთად, როგორიც 

რეალურად იყო და რაც ეწინააღმდეგებოდა მის წარმოსახვასა და ილუზიებს. პალესტინელი 

ბიჭის შემთხვევაში კი მისი ცხოვრების განმსაზღვრელი ის საშინელი მოულოდნელობა 

აღმოჩნდა, რამაც სამშობლოსთან ერთად საკუთარ ბავშვობასაც დააშორა – „როდესაც სახლს 

დავშორდი, იმავდროულად დავშორდი ჩემს ბავშვობასაც―, ამბობს ის. სწორედ ამ დროს, 

როდესაც ადამიანი ინსტინქტური მოქმედებებიდან აზროვნებაზე გადადის და მის გარშემო 

მომხდარი მოვლენების შეფასებას იწყებს, ამის პარალელურად იწყებს გაგონილი ამბებისა და 

ინფორმაციების გადახედვას, ახსნის მოძებნას საკუთარ თავში, რათა შემდეგ გადაწყვიტოს, რა 

ჩათვალოს სარწმუნოდ და რა – მიუღებლად, პალესტინელ ბიჭს ამ გადარჩევაში პირველი, რაც 

ხვდება, ესაა რწმენის, ღმერთის არსებობისა და მისი დანიშნულების, შესაძლებლობების 

საკითხი. მას უჩნდება კითხვა, თუ არსებობს ღმერთი და თუ უფროსების თქმით, ის 

ყოვლისშემძლეა, სად არის მაშინ, როცა ხალხს მისი დახმარება სჭირდება?! საბოლოოდ, მიდის 

იმ დასკვნამდე, რომ ღმერთიც, მათ მსგავსად, ლტოლვილად იქცა (ოღონდ არ იცის, საით) და 

ამის გამოა, რომ ვერ ეხმარება მათ – „ადამიან-ლტოლვილებს―. ნოველის ავტორისგან 

განსხვავებით, მისი გმირი ქრისტიანია. შესაძლოა, იმიტომაც, რომ უფლის მიწიდან – 
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პალესტინიდან დევნილი უფლის ხატება ყველაზე ტრაგიკული სურათია, რაც კი ბავშვურ 

ფანტაზიას შეეძლო წარმოედგინა. როდესაც „მკაცრ რელიგიურ სკოლაში აღზრდილი ბავშვი― 

(ასე უწოდებს პალესტინელი ბიჭი საკუთარ თავს), რეალური სამყაროს პირისპირ აღმოჩნდა, 

ამავდროულად, გაუჩნდა კითხვები და ეჭვები სკოლაში ნასწავლი დოგმატიკის მიმართ, სადაც 

ყველაფერს პოზიტიური ახსნა და ჭეშმარიტების ერთადერთი გაგება აქვს. შედარებისთვის, 

მსგავს მდგომრეობაშია მარკ ტვენის პერსონაჟი ჰეკლბერი ფინი („ჰეკლბერი ფინის 

თავგადასავალი―), რომელიც უფროსებისგან არასრულყოფილი პასუხების საფუძველზე 

გადაწყვეტს, რომ არსებობს ქვრივისა და მის უოტსონის ღმერთი, რომელთაგან, მისი 

თქმით, სიკეთითა და გულმოწყალებით არც ერთი გამოირჩევა, რადგან მათ თხოვნებს არ 

ასრულებს („თუკი ადამიანს შეუძლია, ლოცვით მიიღოს, რაც უნდა, რატომ არ დაუბრუნდება 

ქვრივს ვერცხლის სათუთუნე, რომელიც მოპარეს? რატომ ვერ სუსტდება მის უოტსონი?―). 

ღასან ქანაფანის სევდიანი თხრობის სტილისგან განსხვავებით, მარკ ტვენი იმავე პრობლემას, 

რასაც ღმერთის იდეის ბავშვური აღქმა და გაგება ჰქვია, იუმორისტულად გადმოსცემს, თუმცა 

ამით პრობლემის არსი არ იცვლება. 

ამ კონტექსტში, სევდანარევი იუმორი კიდევ ერთი არაბი მწერლის, სირიულ-ამერიკული 

ლიტერატურული სკოლის ცნობილი წარმომადგენლის, ლიბანელი მართლმადიდებლის, 

ახალი არაბული ლიტერატურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურის – მიხაილ ნუაიმეს (1889 

- 1988) ავტობიოგრაფიული ნაშრომის „ჩემი სამოცდაათი წელი― ერთ ფრაგმენტს გვახსენებს, 

სადაც დედისა და ბებია-ბაბუის მზრუნველობის ქვეშ დარჩენილი პატარა ბიჭი (ნუაიმეს 

პატარაობა), რომლის მამაც ოჯახის გამოსაკვებად და ფიზიკურად გადასარჩენად ამერიკაშია 

სამუშაოდ გადახვეწილი, ყოველ საღამოს დედის კვალდაკვალ კითხულობს „მამაო ჩვენოს― და 

შემდეგ დედისავე დირექტივით იმეორებს მის ვედრებას ზეცად მყოფი მამისადმი ამერიკაში 

მყოფი მამისა და ოჯახის სხვა წევრთა დასახმარებლად – „ღმერთო, დაეხმარე მამაჩემს 

ამერიკაში! დაე, ოქროდ გადაიქცეს მის ხელში მიწა, რომელსაც ის შეეხება! ღმერთო, 

დაგვიბრუნე ის ჯანმრთელი და უვნებელი! ღმერთო, დაიფარე ჩემი ძმები, ღმერთო, დაიფარე 

ბიძაჩემი იბრაჰიმი და ბიძაჩემი სულეიმანი, შეეწიე და მიეცი მათ შვილები!― ბიჭი უღიმღამოდ 

იმეორებს იმას, რასაც დედამისი ამბობს; ქუთუთოები უმძიმდება და თვლემა ერევა, ხუჭავს 

თვალებს და ხედავს საოცარ სურათებს, რომლებსაც დედის სიტყვები ხატავენ მის 

წარმოსახვაში. ხედავს ღმერთს, რომელსაც, დედის თქმით, არც სისხლი აქვს და არც ხორცი და 

რომელიც ცხოვრობს ზეცაში, ცისფერ უსასრულობაში, სადაც დღისით მზეა, ღამით კი – 
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მთვარე და ვარსკვლავები. ღმერთის სამყოფელი, ალბათ, არ შეიძლება, ჰგავდეს მათ სახლს აქ!.. 

ის უფრო დიდი და ლამაზია, თანაც ნამდვილად კრამიტითაა გადახურული. ხედავს მამის 

სახებას, ვისაც გააჩნია სისხლი და ხორცი და ის არის ქვეყანაში, რომელსაც უწოდებენ ამერიკას. 

წარმოიდგენს მამას ულვაშებიან გოლიათად და ბიჭის თვალებს უფრო დიდი ულვაშები, 

ვიდრე მას აქვს, არ უნახავთ არასდროს. ამერიკა კი წარმოესახება ქვეყანად ჰორიზონტს მიღმა, 

სადაც ადამიანები მუჭით იღებენ მიწას, რომელიც ოქროდ გადაიქცევა. ოქრო კი, რომელიც 

არასდროს უნახავს, ესახება ძალიან ძვირფას რამედ. ბიჭი გაოცებულია, რატომ გაემგზავრა მამა 

ამერიკაში ოქროს ჩამოსატანად, როცა დედას ასე მარტივად შეუძლია სთხოვოს ცაში მყოფ 

მამას, გადააქციოს მიწა ოქროდ. აქ ხომ მათი სახლის იატაკიცა და ჭერიც მიწისაა და გარშემოც 

ხომ ყველგან მიწაა?! ნუთუ მიწა ამერიკაში განსხვავდება აქაური მიწისაგან?! ალბათ ასეც 

არის... და ბიჭს ეს წარმოსახვები აბნევს. 

ნოველაში „სევდიანი ფორთოხლების მიწა― მამის მცდელობა, როგორმე დაუბრუნდეს საკუთარ 

მიწას, რომელიც ისრაელის არმიამ დაიკავა, უშედეგოდ მთავრდება. პალესტინელ ბიჭს 

ახსენდება გლეხის სიტყვები: „ფორთოხალი ჭკნება, თუკი შეეცვალა ხელი, რომლისგან 

მორწყვასაც ის მიჩვეულია...― ამით ის აცნობიერებს, რომ მათ დაკარგეს ძალიან პირადი რამ, 

ურომლისოდაც არა მხოლოდ მათი არსებობა კარგავს აზრს, არამედ ისიც, რასაც მათ გარეშე 

არსებობა არ შეუძლია. თუმცა, ნოველის დასასრულს, მაგიდაზე დამჭკნარი ფორთოხლის 

გვერდით მამის რევოლვერი დევს, ნიშანი იმისა, რომ პალესტინელი ხალხი არ შეწყვეტს 

ბრძოლას და სამშობლოში დაბრუნების იმედი ყოველთვის იარსებებს. აქ ეს სრულიად 

მშვიდობიანი და ნოსტალგიური ხატი დამჭკნარი ფორთოხლისა რევოლვერის გვერდით 

არანაკლები შინაგანი პროტესტის მუხტის მატარებელია, ვიდრე რომელიმე სხვა ხმაურიანი, 

რევოლუციური და ღია საბრძოლო მოწოდების ფინალი. 

„ეგვიპტელი ჯოკონდას― შემთხვევაში კი დასასრული ერთმნიშვნელოვნად უფრო 

უიმედოა. მუჰამედს, რომელიც ჰანუნას ღვთისმშობელს ამსგავსებდა და სურდა, თავად მისი 

იესო ყოფილიყო, მშობლების აკრძალვების მიუხედავად, ყოველთვის რომ ცდილობდა მის 

გვერდით ყოფნას და იმ წესების უგულებელყოფას, რაც, მისივე თქმით, უფრო მეტ პრობლემას 

ქმნიდა სამყაროში, ვიდრე აწესრიგებდა..., საბოლოოდ მაინც მოუწია უსამართლობასთან 

შეგუება და იმ ქორწილის ყურება, სადაც ჰანუნას გვერდით მისთვის იმ დღემდე უცნობი 

საქმრო იდგა. „მისი თვალების მოხეტიალე მზერა რაღაცას ეძებდა... ღვთისმშობელს გავდა, 
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რომლისთვისაც იესო წაერთმიათ― – ამ მომენტში ბიჭმა საკუთარი უსუსურობა გააცნობიერა. 

იმ ყველაფერმა, რამაც მას სამყაროს მრავალფეროვნება შეაცნობინა, ისიც დაანახვა, 

რომ სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენელთან ერთ ჭერქვეშ თანაარსებობა იმდენად შორია 

თვით ისეთ სიახლოვეშიც კი, როგორიც ერთი რეგიონის პატარა დასახლებაა, რომ 

წარმოუდგენელია ამ სიშორის გადალახვა, განსაკუთრებით მაშინ, თუკი ორივე მხარე 

საკუთარი რელიგიით შემოზღუდული, მორალურად დაუსაბუთებელ წესებს ბრმად მიჰყვება 

და იცავს.  

შეიძლება ითქვას, რომ ორივე ნოველა მათი რევოლუციონერი ავტორების გამოთქმული 

შენიღბული კრიტიკაა უმრავლესობის დაკანონებული შეხედულებებისა. მთელი სიმძაფრითაა 

წარმოდგენილი ბავშვის, როგორც ადამიანთა ჯგუფის ჯერ კიდევ უცოდველი 

წარმომადგენლის თვალით დანახული სამყარო და მასზე აღბეჭდილი „დიდების― შექმნილი 

აკრძალვებისა და კანონების შედეგები. პერსონაჟების მცდელობა კი, შეცვალონ არასასურველი 

რეალობა და დაუპირისპირდნენ მათზე უსამართლოდ გაბატონებულ ძალებს, წარუმატებლად 

სრულდება – ყველაფერი უცვლელად და გადაუჭრელ პრობლემად რჩება. 
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თამარ ჩოგოვაძე 

ცხენის ლაგმები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არქეოლოგიური კოლექციიდან 

ცხენის ლაგმებს უძველესი დროიდან, უმეტესად, მდიდარ ან გავლენიან პირებს ატანდნენ 

სამარხში. როგორც ცნობილია, ბრინჯაოსაგან და რკინისაგან დამზადებული უძველესი 

ლაგმები აღმოჩენილია დღევანდელი დასავლეთ ირანის ტერიტორიტორიაზე, ლურისტანში 

და ძვ. წ. მე - 2 ათასწლეულით თარიღდება. დაახლოებით ამ პერიოდიდან მოყოლებული 

თითქმის ყველა კულტურისათვის დამახასიათებელი იყო ლაგმის გამორჩეული სტილი, რამაც 

გამოიწვია არქეოლოგიაში ლაგმების ტიპოლოგიის შემუშავების აუცილებლობა. სხვადასხვა 

ტიპოლოგიების ავტორები არიან: ა. ა. იესენი [Иессен, 1953: 50 -54], ვ.რ. ერლიხი [Эрлих, 2010: 

71– 89] და ა. შ. ლაგამს, უძველესი დროიდან, დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ სარიტუალო 

კუთხითაც. მაგალითად, კუნძულ სამოსზე ძვ.წ. I ათასწლეულის დასაწყისის ჰერას ტაძარში - 

ჰერაიონში ღვთაებისადმი შეწირულ სხვადასხვა ნივთებს შორის აღმოჩნდა ცხენის ლაგმებიც 

[Licheli, 2008: 22 - 27 ]. ასეთი ფაქტი დადასტურდა საქართველოშიც - სოფელ მელაანში ომის 

ღმერთის ტაძრის ტერიტორიაზე, სადაც სპეციალურად გამზადებულ ორმოში შეწირულობათა 

შორის აღმოჩნდა ცხენის ლაგმებიც [ფიცხელაური, 1965: 82 – 110]. 

საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული იყო როგორც ადგილობრივი წარმოების ასევე 

იმპორტული ლაგმები. ი. გაგოშიძის მიხედვით ძვ. წ. მეხუთე - მეოთხე საუკუნეებში 

საქართველოში წარმოდგენილი იყო ლაგმის ახალი და განსხვავებული ტიპი, რომლის საპირე 

ნაწილი შედგებოდა დაკბილული დისკოსგან. ასეთი ლაგმები გვხვდება ახალგორის განძში, 

ითხვისში, საირხეში და სხვა [გაგოშიძე, 1965: 54 – 62]. აღსანიშნავია მსგავსი ლაგმის 

შემთხვევითი აღმოჩენა სოფელ ჩიბათში [Licheli, 2015: 148-158 ] 

საკმაოდ დიდი რაოდენობითაა აღმოჩენილი საქართველოს ტერიტორიაზე აქემენიდური 

კულტურის ლაგმები (ვანი, ენაგეტი, ითხვისი, წითელი შუქურა, ქსნის ხეობა და სხვ. [Эрлих, 

2010: 72 – 74]), რაც ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ იბერიას და კოლხეთს გარკვეული 

კულტურული ურთიერთობა ჰქონდათ აქემენიდებთან. ეს ლაგმები, დიდი ალბათობით, 

იმპორტულია. 

ნაშრომში წარმოდგენილია 5 ლაგამი უნივერსიტეტის არქეოლოგიური კოლექციიდან. ერთ - 

ერთი მათგანი აფხაზეთიდან, სოფ. ყულანურხვადანაა (სურ.1), რომელიც ვ.რ. ერლიხის მიერ 
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შემუშავებული ტიპოლოგიის მიხედვით, შესაძლოა მიეკუთვნოს აქემენიდურ ტიპის ნიმუშს 

[Эрлих, 2010: 71–74]. ამ ლაგმის საყბეური ლათინური ‗‘C‖ - ს ფორმისაა და წყვილი ნახვრეტი 

აქვს დატანილი მასზე, ხოლო საპირე ნაწილი გაფორმებულია წვეტიანი ბურცობებით. 

ანალოგიური ლაგამი აღმოჩენილია ქსნის ხეობაში, რომელსაც ვ. ერლიხი ძვ.წ. მეხუთე - 

მეოთხე საუკუნეებით ათარიღებს [Эрлих, 2010: 72]. 

დანარჩენი 4 ლაგამი კი გრაკლიანი გორის სამაროვანზეა აღმოჩენილი. ოთხივე მათგანს 

განვიხილავ თანმიმდევრობით: 

1. ბრტყელ საყბეურიანი ლაგამი. რკინის ლაგამს, რომელიც აღმოჩნდა #63 სამარხიდან 

ჩრდილოეთით, 1,5 მ - ის დაშორებით, სავარაუდოდ საპირე ნაწილი გაფორმებული ჰქონდა 

მილაკებით მისი საყბეური კი, ბრტყელია (სურ.2). #63 ორმო სამარხში აღმოჩენილია ერთი 

მიცვალებულის ჩონჩხი, რომელსაც ჩაყოლებული ჰქონდა: მონაცრისფროდ გამომწვარი 

კოჭობი, წითელკეციანი დოქი, შავკეციანი ფიალა, შავად გამომწვარი ქოთანი და ცხოველის 

ძვლები (აღაპის ნაშთი). რაც შეეხება ლაგამს, ანალოგებად შესაძლოა ჩაითვალოს ახალგორისა 

და საირხეში აღმოჩენილი ლაგმები, თუმცა ისინი ბრინჯაოსგანაა დამზადებული. ყურადღებას 

იქცევს ის ფაქტი, რომ სამარყუჟე ხვრელები, რომლებიც აღენიშნება საირხისა და ახალგორის 

ლაგმებს, სავარაუდოდ, გრაკლიანის ლაგამსაც ჰქონდა, თუმცა იგი დაზიანებულია. ბრტყელ 

საყბეურიანი ლაგმები ძალიან იშვიათია საქართველოს არქეოლოგიაში. ი. გაგოშიძე მათ ძვ.წ. 

მეოთხე - მესამე საუკუნეებით ათარიღებს და მიიჩნევს, რომ ისინი ადგილობრივადაა 

დამზადებული [გაგოშიძე, 1965: 54 – 62]. ასევე, ვ. რ. ერლიხიც გამოჰყოფს ადგილობრივი 

წარმოების ბრტყელ საყბეურიანი ლაგმების ჯგუფს და იმავე პერიოდით ათარიღებს მათ 

[Эрлих, 2010: 74 – 77]. რაც შეეხება გრაკლიანის ლაგამს, თუ ზემოთ დასახელებულ ფაქტებს 

გავითვალისწინებთ მაშინ, შესაძლებელია, ისიც ძვ.წ. მეოთხე - მესამე საუკუნეებით 

დათარიღდეს. 

2. სამ სამარყუჟე ხვრელიანი რკინის ლაგამი. ეს ლაგამი აღმოჩნდა კომპლექსთან ერთად, 

რომელშიც შედის: ოქროს საყურეები, ბრინჯაოს საკისრე რგოლი, რკინის რგოლი და რკინის 

ბუნიკი (სურ.3). კომპლექსის ყველაზე გამორჩეული არტეფაქტი არის თავგახსნილი საყურეები. 

ისინი საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული იყო მხოლოდ ძვ.წ. მეხუთე - მესამე 

საუკუნეებში. ამიტომაც ფაქტია, რომ მთლიანი კომპლექსი და ლაგამიც ამ პერიოდით უნდა 

დათარიღდეს. ამ საყურეების განსაკუთრებული დეტალია გახვრეტილი ბოლოები. 
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გახვრეტილი ბოლოებით საყურეები, ასევე, აღმოჩენილია გომარეთისა და კუშჩის 

სამაროვნებზე [დავლიანიძე, 1983: 147 – 149] აღსანიშნავია, რომ ვერცხლის 

ბოლოებგახვრეტილი საყურეები აღმოჩენილია გრაკლიანი გორის სამაროვნის ერთ - ერთ პოსტ 

- აქემენიდური ხანის სამარხშიც. რაც შეეხება ამ კომპლექსის ლაგამს, მას აქვს სამი სამარყუჟე 

რგოლი, რაც დამახასიათებელია სკვითური ტიპისთვის. ასეთი ლაგამი საქართველოში 

აღმოჩენილია წითელ შუქურაზე და თარიღდება ძვ.წ. მეშვიდე - მეექვსე საუკუნეებით. 

გრაკლიანის ლაგამი კი შეუძლებელია დათარიღდეს ამ პერიოდით, რადგან მისი კომპლექსი 

შეიცავს პოსტ - აქემენიდურ ხანაში გავრცელებულ საყურეებს. შესაბამისად, გარკლიანის ამ 

ლაგამის თარიღიც ძვ.წ. მეხუთე - მესამე საუკუნეებს შორის ექცევა. 

3. ბრტყელსაყბეურიანი რკინის ლაგამი (სურ.4) აღმოჩნდა გრაკლიანი გორის სამაროვნის #254 

სამარხშიც, რომელიც შეიცავდა ვერცხლისა და ბრინჯაოს ნაკეთობებს, სხვადასხვანაირ 

მძივებს, თიხის ჭურჭლებს. აქ, ასევე, აღმოჩნდა ცხენის აღკაზმულობის ბრინჯაოს კილიტებიც. 

ამ სამარხის წითლად გამომწვარი სურის ანალოგები ქართლშია გავრცელებული (კამარახევი, 

მუხათგვერდი, კაზრეთი) და თარიღდება ძვ.წ. მეოთხე - მესამე საუკუნეებით [Нариманишвили, 

1991: 42, 51]. სამარხში აღმოჩენილი ჭრაქიც (კამარახევი, მუხათგვერდი), იმავე პერიოდით 

თარიღდება, ხოლო, პასტის, სარდიონის და თვალადი მძივები #254 სამარხიდან, ელინისტურ 

ხანას უნდა ეკუთვნოდეს, რადგან მსგავსი მძივები აღმოჩენილია, მაგალითად, დაფნარში 

[თოლორდავა, 1980: 19] ფიჭვნარში [კახიძე, 2004: 45 - 48] და სხვ. ელინისტური ხანის 

სამაროვნებზე. #254 სამარხის ლაგამი გამორჩეულია ერთი დეტალით - მის საყბეურს 

ნახევარწრიული ფორმა აქვს. თუ გავითვალისწინებთ ამ ფაქტს, მაშინ ლაგამს საქართველოს 

ტერიტორიაზე ანალოგი ჯერ - ჯერობით არ აქვს. როგორც ზემოთ აღვნიშნე, 

ბრტყელსაყბეურიანი ლაგმები აღმოჩენილია ვანში, საირხეში და სხვა არქეოლოგიურ 

ძეგლებზე, თუმცა, კიდევ ერთი განსხვავება სხვა ძეგლებსა და გრაკლიანის #254 სამარხში 

აღმოჩენილ ბრტყელსაყბეურიან ლაგამებს შორის არის ის რომ, მისი საპირე ნაწილი არ შეიცავს 

არც მილაკებს და არც დისკოებს, როგორც, მაგალითად, საირხის, ყანჩაეთის და ვანის 

ბრტყელსაყბეურიანი ლაგმები. დიდი ვარაუდით, გრაკლიანის ლაგამი ადგილობრივი 

წარმოებისაა და თარიღად შეგვიძლია ჩავთვალოთ ძვ.წ. მეოთხე - მესამე საუკუნეები, რადგან 

საქართველოში, სწორედ, ამ პერიოდში იყო გავრცელებული ბრტყელსაყბეურიანი ლაგმები 

[Эрлих, 2010: 75]. სამარხეული კომპლექსის თარიღიც ადასტურებს ამ თარიღს. 
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4. ბრტყელსაყბეურიანი რკინის ლაგამი აღმოჩნდა #85 სამარხშიც (სურ.5). ისიც შესაძლებელია, 

დათარიღდეს ძვ.წ. მეოთხე - მესამე საუკუნეებით. სამარხში აღმოჩნდა ცხენის ჩონჩხი, 

რომელთანაც დაფიქსირდა აქემენიდური ტიპის ოქროს დისკო (სურ.6), სავარაუდოდ, 

იმპორტული. „პალმეტები― - ორნამენტი, რომელიც წარმოდგენილია ამ დისკოზე გვხვდება 

აპადანას კიბეების ფასადის დეკორაციასა და აქემენიდური თასების ძირებზეც [Schmidt, 1957: 

105, 110, 251, 286, 287]. განსხვავებული აქემენიდური კულტურის დისკოები არის აღმოჩენილი 

ციხიაგორაზე [ცქიტიშვილი, 2001: 41 – 46]. დისკო აღმოჩნდა ახალგორის განძშიც (ძვ.წ. მეოთხე 

- მესამე საუკუნეები). თუმცა მათი ზომა 4 - ჯერ აღემატება გრაკლიანისას და ორნამენტიც 

დიდად განხვავებულია, ამიტომ ოქროს დისკო #85 სამარხიდან უნიკალურია საქართველოს 

არქეოლოგიაში. მისი ფლობა მხოლოდ მდიდარი ან გავლენიანი პირის პრივილეგია უნდა 

ყოფილიყო. აქემენიდური ტიპის დისკო ინახება კასპის მუზეუმშიც. 

საქართველოში ცხენიანი სამარხები აღმოჩენილია თლიაში, ვანში, აწყურში, საირხეში და სხვ. 

აწყურში აღმოჩენილი ცხენიანი სამარხი, შესაძლოა, უკავშირდება სკვითურ ტრადიციას, 

რადგან აქ აღმოჩენილ 2 ძვლის საყბეურს გარკვეული მსგავსება აქვს სკვითურ ტიპებთან და 

თარიღდება ძვ.წ. მეშვიდე საუკუნით [Личели, 2015: 254 - 263]. საირხეში „საბადურის― ბორცვზე 

აღმოჩნდა სამარხები #5 და #8. 3 ადამიანი დაკრძალული იყო 5 ცხენით და თითქმის ყველა 

მათგანს დამაგრებული ჰქონდა ლაგამი. სამარხებში დიდი რაოდენობით აღმოჩნდა ოქროსა და 

ვერცხლის ნაკეთობებიც, აქედან გამომდინარე ისინი გავლენიან პირებს ეკუთვნოდათ 

[ნადირაძე, 1990: 22 – 24]. ცხენიანი სამარხი აღმოჩნდა ვანშიც. 7 ადამიანი დაკრძალული იყო 4 

ცხენით [ვანი IV, 1979: 72]. სამარხი თარიღდება ძვ.წ. მესამე საუკუნით. საბოლოოდ ყველა 

ზემოთ დასახელებული სამარხი, თლიასა და აწყურის გარდა, თარიღდება პოსტ - 

აქემენიდური ხანით. შესაძლოა გრაკლიანის ცხენიანი სამარხიც ამ პერიოდით დათარიღდეს. 

აღსანიშნავია, რომ ვანში #12 სამარხში აღმოჩენილი ცხენების ძვლების ანალიზია გაკეთებული, 

რის შედეგადაც დადგინდა, რომ ყველა მათგანის ასაკი 6 დან 12 წლამდეა [ვანი IV, 1979: 38 - 

40]. ნაშრომში დასახელებული ლაგმების საპირე ნაწილის ზომების მიხედვით, შესაძლებელი 

გახდა იმ ცხენების ყბების ზომების დადგენა, რომლებსაც ეკუთვნოდათ დასახელებული 

ლაგმები. ყბის ზომებით კი განისაზღვრა მთლიანად ცხენების ზომები (სურ.7). ვანის #12 

სამარხში აღმოჩენილი ცხენების ზომები შევადარე გრაკლიანის და ყულანურხვას იმ ცხენების 

ზომებს, რომლებსაც, შესაძლებელია, ეკუთვნოდათ ზემოთ განხილული ლაგმები. შედეგად - 
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იმ შემთხვევაში, თუ აქ ერთიდაიმავე ცხენის ჯიშთან გვაქვს საქმე, მაშინ დადგინდა 

ყულანურხვას ცხენის სავარაუდო ასაკი, რომელიც ვანის ცხენების მსგავსად 6 დან 12 წლამდე 

განისაზღვრება. 

ყველა ლაგამი, რომელიც აღმოჩნდა გრაკლიან გორაზე დამზადებულია რკინისგან, 

განსხვავებით მათი ანალოგებისა. მათ აქვთ სხვა ლაგმებისათვის დამახასიათებელი 

გარკვეული ნიშნები, თუმცა, ახასიათებთ თავისებურებებიც, რომლებიც შესაძლოა მხოლოდ 

გრაკლიან გორაზე გავრცელებული კულტურისთვის [ლიჩელი, 2014: 2 -22] იყოს 

დამახასიათებელი. მაგალითად, ლაგამს #254 სამარხიდან არ მოეპოვება ანალოგი 

საქართველოს ტერიტორიაზე. აქედან გამომდინარე, შესაძლოა, რომ ლაგმები ამავე ძეგლზე 

ყოფილიყო დამზადებული. მით უფრო, რომ გრაკლიანზე ადგილობრივი წარმოება 

დადასტურებული ფაქტია. 
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ხის სამარხეული ეტლების გავრცელება ბედენის კულტურაში 

ადრეული ყორღანების კულტურა მკვლევართა არაერთი თაობის შესწავლის საგანი იყო, რის 

საფუძველზეც მიღებულია აზრი, რომ იგი განეკუთვნება ეკონომიკურად დაწინაურებულ 

მესაქონლე-მიწათმოქმედ ტომებს, რომელთა განვითარებას ხელს უწყობდა სამხ. კავკასიის 

მდიდარი ბუნებრივი რესურსები. ყოველი მკვლევარი ხაზგასმით აღნიშნავდა ამ კულტურის 

ხის ხელოსნური ნაწარმის ინოვაციურ ფორმებს, მხატვრულ სტილს და არქიტექტურულ 

თავისებურებებს, რომელიც პრაქტიკულ მიზნებთან ერთად საკრალურ-რელიგიურ რწმენა-

წარმოდგენებთანაც მჭიდროდ იყო დაკავშირებული. 

ადრეული ყორღანების კულტურა ძვ.წ. III ათასწლეულის მეორე ნახევარში წარმოდგენილია 

სავსებით ინდივიდუალური და ნოვატორული ბედენის კულტურით, რომელშიც პირველად 

შეიმჩნევა მიცვალებულის ხის ოთხთვალა ეტლთან დაკრძალვის ტრადიცია. წინამდებარე 

ჟურნალის პირველ ნომერში ბედენის კულტურის კვლევის ისტორიის შესახებ ზოგადად უკვე 

გვქონდა საუბარი, ამიტომ ამაზე აღარ შევჩერდებით და პირდაპირ სტატიის კვლევის მთავარ 

ობიექტს - ხის ეტლების განხილვაზე გადავალთ. მიუხედავად უკვე დაგროვილი საკმაოდ 

სოლიდური არქეოლოგიური მასალებისა (არქეოლოგიური გათხრები ჩატარებულია 100-მდე 

ბედენურ ყორღანზე და 3 ნამოსახლარზე) და მეტ-ნაკლებად არგუმენტირებული თეორიებისა 

არსებობისა, კვლავ საკამათო და პრობლემურია ხის ეტლთან დაკრძალვის ტრადიციის 

გენეზისი, ლოკალიზაცია, დანიშნულება, პარალელიზაცია, გავრცელების არეალი და აშ. 

წინამდებარე ნაშრომის მიზანია ბედენური ყორღანულ სამარხებში აღმოჩენილი ხის 

ოთხთვალა ეტლებზე სამეცნიერო ლიტერატურაში დაგროვილი გაბნეული ინფორმაციების 

თავმოყრა, ეტლიანი ყორღანების გამორჩეული თვისებების აღწერა, ასეთი სამარხების 

ეტლებისა და სხვა მასალების ერთმანეთთან შედარება. ასევე განსაკუთრებული ყურადღება 

დაეთმობა 2012 წ. აღმოჩენილ ანანაურის #3 დიდი ყორღანს და მის 2 ეტლს, რომლის სრული 

ლაბორატორიული კვლევის შედეგები სულ ახლახანს, 2016 წლის დეკემბერში გამოვიდა მზის 

სინათლეზე. 

 ბედენის კულტურის წარმომავლობის საკითხი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, საბოლოოდ არ არის 

გადაწყვეტილი. როგორც ყორღანულ კულტურას მას ჩრდილოეთიდან შემოსულად მიიჩნევენ. 

ყორღანი, როგორც სამარხის ტიპი უნდა წარმოქმნილიყო გაშლილ ადგილას, სტეპში, სადაც 

სამარხის თავზე ამოზიდული ხელოვნური ყრილი ადვილად გასარჩევი იქნებოდა. ამავე დროს 
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მიწაყრილი და ქვის ჯავშანი ერთგვარი ხელოვნური ბარიერი იქნებოდა მძარცველებისგან 

თავის დასაცავად. ტრადიციის გაჩენის ადგილად მიჩნეულია კავკასიის ჩრდილოეთით 

გავრცელებულ ეწ. ძველი ორმოსამარხების კულტურა და შემდგომ სამხრეთით - კავკასიაში და 

დასავლეთით - აღმ. ევროპასა და ბალკანეთში გავრცელება. [ჯაფარიძე, 1998:102]. თუმცა 

შედარებით საკამათოა ეტლების ჩაყოლების ტრადიციის გენეზისი, რაც მახასიათებელია 

როგორც ჩრდილოეთის ორღანებისთვის, ასევე სამხრეთული სამარხებისთვის. ჩრდილოეთით 

– აზოვისპირეთში, შავიზღვისპირა სტეპურ ზოლში, ვოლგისპირეთში, კავკასიისპირეთში 

გათხრილ ყორღანებში ჩანს ბედენის მსგავსად მიცვალებულის დაკრძალვა ეტლთან ერთად, 

რაც განსაკუთრებით ყუბანისპირეთში, ნოვოტიტაროვკის ყორღანებში შეინიშნება, სადაც 

თითქმის ყველა სამარხშია ეტლის ნაკვალევი [Резепкин, 2012:114]. იმავდროულად გ. ჩაილდი 

ბორბლიანი ტრანსპორტის გამომგონებლად ურუქის პერიოდის შუმერებს მიიჩნევს, საიდანაც 

ჯერ კავკასიაში, შემდეგ კი აღმოსავლეთ ევროპაში გავრცელდა [Чайлд, 1956:358]. წინა აზიაში 

ოთხთვალა ეტლი უკვე IV ათასწლეულიდანაა ცნობილი. ამ თეორიას ამყარებს 

შუამდინარული კულტურის კუთვნილი თიხისა და ლითონისგან დამზადებული ურმის 

მცირე მოდელები ტელ-ფარადან, თეფე-გავრადან და ხაფუს-თეფედან [ჯაფარიძე, 1998:100]. 

ასევე ხის ეტლები ნაპოვნია ქალაქების ურის, კიშის, სუზის დიდებულთა სამარხებში, 

რომელთაც ბედენურ და თრიალეთური ეტლების მსგავსად ფარული სოგმანებით 

შეერთებული ორ ან სამ ნაწილიანი ბორბლები აქვთ. როგორც ვხედავთ ეს საკითხი საკმაოდ 

პრობლემურია და ორივე თეორიას საკმაოდ მყარი არგუმენტები გააჩნია, რომელი უფრო 

ჭეშმარიტია ამ ეტაპზე რთული სათქმელი, ამავე დროს შესაძლოა ორივე ვერსია თავისებურად 

მართებული იყოს - გავლენა ორივე მხრიდან თანადროულად არსებობდა. ყოველ შემთხვევაში 

ერთი რამ სრულიად ნათელია, ეტლთან ერთად მიცვალებულის დაკრძალვის წესი როგორც 

სამხრეთ რუსეთის სტეპურ ზოლში, ისე წინა აზიასა და შუამდინარეთში, კავკასიაზე 

რამდენადმე უფრო ადრე ვრცელდება. 

ბედენის კულტურის ლოკაციური საზღვრები ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოშია 

მოქცეული (იხ. ტაბ. I) და მოიცავს ქვემო ქართლს, შიდა ქართლს, სამცხე-ჯავახეთს და კახეთს. 

ასევე ვრცელდება სომხეთსა (ტაშირ-ძორაგეტის ზოგიერთ ნამოსახლარზე) და აზერბაიჯანში 

(მუღანის ველზე, განჯა-ხანლარის მხარეში, მდ. ხაჩანაგეტის აუზში, მთიან ყარაბახში) სწორედ 

ქვემო ქართლში, ბედენის პლატოსა და იორ-ალაზნის აუზში გამოვლენილი ყორღანების 

საფუძველზე XX ს.-ის 70-80 წლებში გამოიყო ახალი, მანამდე უცნობი და უცხო ტრადიციების 
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მქონე ყორღანული კულტურა.[i] ბედენური სამარხების ხის ეტლების შემადგენელ 

დეტალებზე, ზომებზე, დანიშნულებასა და ტექნიკურ შესაძლებლობებზე ზოგადად უკვე 

ვისაუბრეთ („ხის ნაკეთობები ბედენის კულტურიდან― - „სტუდენტური წელიწდეული― #1), 

ამიტომ ამაზე აღარ შევჩერდებით და პირდაპირ გადავალთ საქართველოში გეოგრაფიული 

არეალების მიხედვით დაჯგუფებულ ბედენის კულტურის ხის ეტლებიანი ყორღანების მოკლე 

აღწერა-დახასიათებაზე. 

შიდა ქართლის ლოკაციურ ჯგუფში სულ ხის ეტლიანი 4 ბედენური სამარხია შესწავლილი. 

პირველის - ბერიკლდეების # 1 ყორღანის ორმოს ძირზე გაიწმინდა ოთხთვალა ურმის 

თვლების ჩასადგმელი თხრილები. როგორც მიცვალებულის ჩონჩხი, ისე მთელი სამარხეული 

ინვენტარი ეწყო ურმის თვლის ღარებს შორის. მეორე - თედოწმინდის ყორღანი, რომლის 

ოთხკუთხა ფორმის დასაკრძალავი ორმოს იატაკზე აღმოჩნდა ოთხბორბლიანი ურმის 

ბორბლების კვალი. ზოგადად ბედენურ ყორღანებში იშვიათად გვხვდება მთლიანი ეტლი, 

უფრო მეტად მისი რომელიმე ნაწილი (ძირითადად ბორბალი) ან მხოლოდ მისი ნაკვალევია 

შემორჩენილი. ასეთი ნაკვალევი ჯერ კიდევ ბ. კუფტინმა შენიშნა 1940-იან წლებში 

თრიალეთის მე-11 ყორღანში. ძირითადი ინვენტარი დაფიქსირდა ურმის ბორბლებს შორის: 

ბრინჯაოს ყუნწიანი ისრისპირი, პირამიდულთავიანი ისრისპირი, ყუნწიანი სატევრისპირები 

და სხვ. ძეგლის მკვლევარი ყორღანს ძვ. წ. XXIV – XXII ს.ს. ათარიღებს და თვლის, რომ მასში 

ერთადაა წარმოდგენილი როგორც მარტყოფული, ისე ბედენური კულტურების შესატყვისი 

მასალები [Миндиашвили 2004:94 - 95]. მესამე - ხელთუბნის # 2 ყორღანი, ორმოს ფსკერზე 

ურმისთვის ამოღებული იყო ორი პარალელური პატარა თხრილი, ხოლო ორმოს კედელზე 

გაიწმინდა ამავე ურმის თვლის ანაბეჭდი. მეოთხე - იგივე ხელთუბნის # 4 ყორღანის იატაკზე 

ოთხთვალა ურმისათვის ორი პარალელური ღარი იყო ამოღებული. ამ ღარებს შორის 

აღმოჩნდა მიცვალებულის ჩონჩხის ნაშთები, არეული სამარხულ ინვენტართან. 

ერთი ეტლიანი ბედენური ყორღანითაა წარმოდგენილი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი. ფარავნის 

ყორღანის კამერის კედლებზე ჩანდა ხის ოთხბორბლიანი ეტლის ნაშთის ანაბეჭდი. 

ოთხი ყორღანითაა წარმოდგენილი თრიალეთის ჯგუფის ეტლიანი სამარხები (XII, XXIV, XXV, 

XLVI) ოთხივე მათგანი მხოლოდ ეტლის ნაკვალევითაა წარმოდგენილი. ანალოგიურად იგივე 

მდგომარეობაა მარნეულის რ.-ში, სოფ. სადახლოს სამ ყორღანში, რომელთა ორმოს ფსკერზე 

მხოლოდ ურმის თვლების კვალი შემორჩა. 
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ყველა ზემოთ ხსენებული ყორღანი მცირე მასშტაბებისაა და ძალზედ ღარიბული ინვენტარის 

მქონეა, ხის ეტლიც თითქმის არ შემორჩენილა. თუმცა ამისგან რადიკალურად განსხვავდება 

ბედენის პლატოს # 1,4,5,8,10 ყორღანები. ბედენის # 1 ყორღანი[ii] გაძარცვული იყო, თუმცა 

ბრინჯაოს ყუნწიან დანასა და ოქროს ბიკონუსურ მძივებთან ერთად ხის ნივთებიც შემორჩა, 

კერძოდ მარცვლეულის გასანიავებელი ხის სამი ნიჩაბი, რაც მეჯოგე-მესაქონლე ბედენელთა 

სამიწათმოქმედო საქმიანობაზეც მიუთითებს [ძიძიგური, 2000:194]; ასევე ხის დაუდგენელი 

ნივთების ნაწილები, რომელთაგან ერთი აღმომჩენის ვარაუდით ურმის კოფოს ფრაგმენტია. 

(ძიებანი საქართველოს არქეოლოგიაში #22, 2014:83) 

# 4 ყორღანში ოსტეოლოგიური მასალა საერთოდ არ შემონახულა, სამაგიეროდ შემორჩა ხის 

მრავალრიცხოვანი დეტალი, მათ შორის ეტლის ღერძის, უღლის და 2 თვლის ნაწილები. 

გაცილებით უკეთ შემორჩა # 5 ყორღანის ხის ეტლი, რომელსაც სპილენძის დისკოებურთავიანი 

საკინძი ამშვენებდა, აღმომჩენის აზრით ის ეტლის ღერძის სამკაული უნდა ყოფილიყო, თუმცა 

ეწ. „გასამშვენებელი საკინძი― ვიზუალურ-მორფოლოგიური მახასიათებლებითა (იხ. ტაბ. II) 

და ლითონის სახეობით[iii] ძლიერ ემსგავსება ანანურის #3 ყორღანში აღმოჩენილ 3 ცალ ღერო-

დისკოებს, ბორბლის ეწ. ჩამკეტებს (იხ. ტაბ. III), შესაბამისად მასაც სამშვენისზე მეტად 

პრაქტიკული დანიშნულება უფრო უნდა ჰქონოდა (ავტორის აზრი). ანანაურის #3 ყორღანთან, 

ასევე საბიდ-ახჩის და ლჭაშენის გორასამარხების ანალოგიურია ეტლთან დიდი რაოდენობით 

ხის წნელები არსებობა, რაც ეტლების გადახურვაზე მიუთითებს [გობეჯიშვილი, 1981]. თავად 

თვლის დიამეტრია 1,5 მ. სისქე 4-10 სმ. ეტლის მნიშვნელოვანი დეტალია ცალფა ხელნა ანუ 

რვილი, სიგრძით 3,05 მ. კიბისებური საგანი 4 სახიდარით, სიგრძით 1,55 მ. რაც ალბათ საკაცე 

უნდა ყოფილიყო. აქვე აღმოჩნდა 2 ვოლუტიანი საკინძი, რომლის დეკორი და ქიმიური 

შემადგენლობა ძალზედ ემსგავსება ანანაურის #3 ყორღანის ოქროს უმბონის მხატვრულს 

სტილს. 

# 8 ყორღანის ძირზე ჭილოფი ეფინა, რომელზეც აღმოჩნდა შავპრიალა კერამიკა, ოქროს სამი 

ფუყე მძივი, ხის ოთხთვლიანი ურმის ნაწილები. ისევე როგორც # 8 სამარხში, # 10 ყორღანის 

ფსკერზეც ეფინა თელისა და ცაცხვის ჭილოფი და შავი ქეჩა, რაც ანანურის # 3 ყორღანშიც 

დასტურდება. სამარხის შუაში იდგა ხის ოთხთვალა ეტლი. ურემთან გაიწმინდა მოკრუნჩხულ 

პოზაში არსებული მიცვალებულის ჩონჩხი, ხოლო ჩრდ.აღმ. მეორე ახალგაზრდა კაცის, 

„მეეტლეს― ჩონჩხი. სამარხში აღმოჩნდა მოწნული კალათები, ხორბლის გროვა, სხვადასხვა 
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მცენარეული თესლი, კურკოვანი ხილის ნაშთები და სხვ. [გობეჯიშვილი 1981; საქართველოს 

არქეოლოგია 1992]. ყორღანების მასშტაბებისა და ინვენტარის მდიდრულობიდან გამომდინარე 

ლოგიკურია ვივარაუდოთ, რომ მოსახლეობა ბედენის პლატოზე სოციალურად უფრო 

დაწინაურებული იყო ვიდრე თრიალეთსა და შიდა ქართლში. იგივე ტენდენცია გრძელდება 

იორ-ალაზნის გრანდიოზულ გორასამარხებში. რომელთაგან პირველ რიგში აღსანიშნია 

წნორის I და II, ბაკურციხის, მარტყოფის III, ანაგის I, ასევე ზეიანის I, კაჭრეთის, ხრამების, 

თეთრიქვების IV და ჩიხისწყლის ყორღანები. ყველა ამ და ზემოთ ხსენებულ სამარხში 

დასტურდება თითო ხის ეტლის, ან მისი დეტალების ჩაყოლების ტრადიცია, თუმცა მათგან 

სრულიად გამოირჩევა ანანაურის III ყორღანი, რომელშიც აბსოლუტურად უნიკალური 2 

ეტლის ჩაყოლებაა დაფიქსირებული. 

ანანაურის # 3 დიდი ყორღანის (ლაგოდეხის რაიონში, სოფ. ჭაბუკიანთან) დასაკრძალავ 

კამერაში აღმოჩნდა ორი ოთხთვალა ეტლი (იხ. ტაბ. IV, V) დაკრძალული იყო მინიმუ 8 

მიცვალებული[iv], მათი ძვლები მიმობნეული იყო როგორც ეტლზე და ეტლის ქვეშ, ასევე 

კამერის ჩრდ.-აღმ. ნაწილში. ეტლების კონსტრუქცია იდენტურია, მცირე განსხვავებით 

დეტალებში: სიგრძე – 2,8 მ, სიგანე – 1,1-1,2 მ. ძარა წარმოადგენდა შეკრულ ხის ჩარჩოს, 

ფიცრული იატაკით, ფიგურული ხის დეტალებით წინა და უკანა მხარეს. ჭალები 0,35-0,4 მ 

სიმაღლის, ვერტიკალური წვრილი ხის წნელებით იყო აგებული. # 1 ეტლის შემთხვევაში, 

ისინი შიგნიდან ტყავით იყო ამოკრული, გარედან კი წითლად შეღებილი ქსოვილით. # 2 

ეტლის შემთხვევაში, ჭალები შიგნიდან ტყავით იყო ამოკრული, ინკრუსტირებული ხის 

თხელი, ორნამენტით შემკული ფირფიტებით. ბორბლების ღერძები ძარის ქვეშ გადიოდა. 

ბორბლების დიამეტრი: ეტლი #1 -1,55 მ; ეტლი #2 – 1,45 მ. ორივე ეტლს ზევიდან ედო 3,5 მ. 

სიგრძის, 15 სმ. დიამეტრის ხელნა. # 1 ეტლთან, ბორბლების და ეტლის ქვეშ აღმოჩნდა ხის 

სავარძლის მარჯვენა გვერდი ორნამენტირებული დეტალებით , რომელიც მკვლევარის აზრით 

სიმბოლურად იყო ჩატანებული, როგორც ძალაუფლების სიმბოლო - ტახტი [ მახარაძე, 

კალანდაძე, მურვანიძე 2016:22]. მიუხედავად გაძარცვისა, სამარხში გარდა ეტლებისა 

აღმოჩნდა მრავალფეროვანი ინვენტარი: ოქროს, სარდიონის, ქარვისა და შავი ონიქსის მძივები, 

ტექსტილი, ტყავი. აქვე იყო შესანიშნავად შემონახული ტყის ნაყოფები: თხილი, წაბლი, რკო, 

კენკრა. თუმცა საინტერესო დეტალია რომ არ გვხვდება არც ცხოველთა ძვლები (თუ არ 

ჩავთვლით ცხვრის ხუთ კოჭს) და არც კულტურული მარცვლეული (ხორბალი, ქერი), რაც ასე 

ხშირია სხვა თანადროულ სამარხებსა თუ ნამოსახლარებზე. კიდევ ერთი საინტერესო და 
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უცნაური თვისება გამოვლინდა ძვლებიდან აღებული კოლაგენის ბიოქიმიური ანალიზის 

დროს, ტრადიციისამებრ ეტლზე დასვენებული ინდივიდი, ყველაზე დაწინაურებული 

პიროვნება უნდა ყოფილიყო, თუმცა ანანაურის შემთხვევაში ეტლზე მყოფის კვების რაციონი 

გაცილებით მცენარეული ყოფილა, ვიდრე დანარჩენი ინდივიდების [მახარაძე, კალანდაძე, 

მურვანიძე 2016:259]. კამერაში ასევე აღმოჩნდა ოცამდე თიხის ჭურჭელი, ძირითადად 

შავპრიალა დერგების ფრაგმენტები, შემკული რელიეფური სპირალური სახეებით, 

შევრონებით, კოპებით, რაც მათ მტკვარ-არაქსულ კერამიკას ამსგავსებს და მასთან გენეტიკურ 

ნათესაობაზე მიუთითებს. 

დღევანდელი მონაცემებით სულ ესაა ბედენის კულტურის ის ყორღანული სამარხები, 

რომლებშიც ხის ეტლის ან მისი რომელიმე დეტალის ჩაყოლება დასტურდება. ჩვენთვის 

ხელმისაწვდომი მასალებიდან გამომდინარე, საქართველოს ტერიტორიაზე სულ ასეთი 

ძეგლების რიცხვი 29-ს აღწევს, ზოგი მათგანი აშკარად ემსგავსება ერთმანეთს და ერთიან 

ადგილობრივ ტიპობრივ ჯგუფებს ქმნის (თრიალეთის, ბედენის, იორ-ალაზნის ჯგუფები). ამ 

ეტაპზე ფორმატის შეზღუდულობიდან გამომდინარე ვერ მიმოვიხილეთ თითოეული ეტლი 

დეტალურად, თუმცა ბედენის ეტლიანი სამარხებზე სამეცნიერო ლიტერატურაში გაბნეული 

ინფორმაციის თავმოყრასთან ერთად მოხდა ამ ძეგლების კარტოგრაფირება, რაც საშუალებას 

იძლევა კიდევ უფრო თვალნათლივ იქნას დანახული მსგავსი ტიპის სამარხების გავრცელების 

მასშტაბები და თავისებურებები. 

 ტაბულები 

ტაბ. I 

ბედენის კულტურის ხის ეტლიანი სამარხების გავრცელება აღმ. საქართველოში, 

სულ 29 ძეგლი. (სატელიტური ფოტოზე - ბედენის კულტურის გავრცელება სამხ. კავკასიაში) 
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ტაბ. II 

ბედენის პლატოს # 5 ყორღანის ხის ეტლის ღერძის სამკაული, დისკოებრთავიანი „საკინძი―. 
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ტაბ. III 

ანანურის #3 ყორღანში აღმოჩენილი ბორბლის ეწ. ჩამკეტები. 
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 ტაბ. IV 

ანანურის # 3 ყორღანის დასაკრძალავი კამერა და ეტლების სივრცითი მდებარეობა. 
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ტაბ. V 

ანანურის # 3 ყორღანის დასაკრძალავი კამერის რეკონსტრუქცია და ეტლის ციფრული 

მოდელი. 



135 
 

 



136 
 

   

[i]ყორღანული დაკრძალვის წესის გაბატონება უფრო ადრეულ მარტყოფის ჯგუფის ძეგლებშიც 

შეიმჩნევა, თუმცა ოთხთვალა ეტლის ან მისი რომელიმე დეტალის ჩატანება მხოლოდ ბედენის 

კულტურიდან იწყება და თრიალეთურ ყორღანებშიც გრძელდება. ამასთან ერთად გარკვეულ 

მეცნიერთა პოზიციით ზოგი ბედენური ტიპის ხის ეტლიანი ყორღანში (ზეიანის I, 

თედოწმინდის, თრიალეთის XXIV, ჩიხისწყლის, ფარავნის) აშკარად ბედენამდელი, 

მარტყოფის ტიპის კერამიკაა ჩატანებული, რის საფუზველზეც ისინი ორ კულტურას შორის 

შულედურ, გარდამავალ ეტაპზეა მიკუთვნებული. 

[ii] იგულისხმება მარაბდა-ახალქალაქის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ 1984 წ. გათხრილი 

ყორღანი #1 (ხელმ. ზ. შატბერაშვილი) 

[iii] დეტალური მიკროსკოპული, რენტგენოფაზური და რენტგენო-ფლუორესცენტული 

კვლევების საფუძველზე მიიჩნევა, რომ ჩამკეტების საწყისი მასალა სპილენძი ან სპილენძის 

შენადნობი იყო, რომელიც კოროზიის შედეგად ქალკოზინსა და კოველინშია გადასული 

[მახარაძე, კალანდაძე, მურვანიძე, 2016:208] 

[iv] დასაკრძალავ კამერაში სულ 89 ძვალი აღმოჩნდა, რომელიც მინიმუმ 8 ინდივიდს 

ეკუთვნოდა, მათგან ოთხი აშკარად ზრდასრულია (მათგან 2 ქალი) ერთი კი 5-დან 14 წლამდე 

ასაკის მოზარდია. 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

 გასტიაშვილი გ. ხის დამუშავების ხალხური წესები.- თბილისი, 1962 

 გეგეშიძე მ.  ქართული ხალხური ტრანსპორტი: ტ.1. თბილისი, 1956 

 გობეჯიშვილი გ. ბედენის აკლდამა; ძეგლის მეგობარი #12. თბილისი, 1967  

 გობეჯიშვილი გ. ბედენის გორასამარხების კულტურა.- თბილისი, 1980. 

 ვადაჭკორია რ. ხითხუროობა ბედენურ კულტურაში, ნაშრომი არქეოლოგიის მაგისტრის 

ხარისხის მასაპოვებლად.-თბილისი, 2013 

 ლორთქიფანიძე ოთ. ძველი ქართული ცივილიზაციის სათავეებთან.- თბილისი, 2002 

 მახარაძე ზ., კალანდაძე ნ., მურვანიძე ბ.  ანანაურის დიდი ყორღანი: #3.-თბილისი, 2016. 

 ნიორაძე გ. ალაზნის ველის გათხრები.- თბილისი, 1940 
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 ორჯონიკიძე ალ. ადრეული ყორღანები საქართველოში.- თბილისი, 2015 

 საქართველოს არქეოლოგია: ტ. 2.- თბილისი, 1991 

 ფიცხელაური კ. , დედაბრიშვილი შ. ახალი საყურადღებო არქეოლოგიური აღმოჩენა 

კახეთში. ძეგლის მეგობარი.- თბილისი, 1975 

 ფიცხელაური კ. იორ-ალაზნის ტერიტორიაზე მოსახლე ტომთა უძველესი კულტურა.- 

თბილისი, 1969 

 ძიებანი საქართველოს არქეოლოგიაში: # 22.-თბილისი,2014 

 ძიძიგური ლ. ამიერკავკასიის უძველესი სამიწათმოქმედო კულტურა.- თბილისი, 2000 

 ჯალაბაძე მ.. ბედენის კულტურა შიდა ქართლში.- თბილისი, 1998 

 ჯაფარიძე ოთ.. საქართველოს ისტორიის სათავეებთან.- თბილისი, 2003 

 ჯაფარიძე ოთ. ქართველი ტომების ეთნოკულტურული ისტორიისათვის ძვ.წ. III 

ათასწლეულში.-თბილისი, 1998. 

 Дедабришвили Ш. г. Курганы Алазанской долины // Труды кахетской археологической 

экспедиции.- Тбилиси, 1979 
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ბექა ვალიშვილი 

ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული ინტერესი საქართველოსა და მის მეზობელ 

სახელმწიფოებში (აზერბაიჯანი, სომხეთი) 21-ე საუკუნეში 

1991 წლის 26 დეკემბერს, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, დასავლეთი სამხრეთ კავკასიის 

რეგიონით არ დაინტერესებულა. მისი ძირითადი საზრუნავი იმ პერიოდში აღმოსავლეთ 

ევროპა იყო. კერძოდ, ევროპაში ერთიანი ევროატლანტიკური სივრცის ჩამოყალიბება. 90-იანი 

წლების ბოლოს კი სამხრეთ კავკასიის რეგიონისადმი ინტერესი მკვეთრად იზრდება. 

თანდათან იწყება რეგიონის ქვეყნების პოლიტიკური კურსის განსაზღვრა: გეზი 

დასავლეთისკენ თუ რუსეთისკენ? სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ქვეყნები და 

დაინტერესებული მხარეები ებმებიან პოლიტიკურ თამაშებში. ამ თამაშებს კი, ერთი მხრივ, 

გეოპოლიტიკური და მეორე მხრივ, მატერიალური კეთილდღეობა განაპირობებს. [Azrebi.ge. 

2016: 4] ზემოთ ხსენებულის გათვალისწინებით, ჩემი კვლევის ობიექტია ამერიკის 

შეერთებული შტატები და მისი სტრატეგიული ინტერესი ჩვენს რეგიონში, ასევე, რა თქმა 

უნდა, გვერდს ვერ ავუვლით აშშ-ს მოქიშპე სახელმწიფოს რეგიონში ბატონობისთვის - 

რუსეთის ფედერაციას და განვიხილავ მის მიზნებსა და რეალურ შესაძლებლობებს. ვფიქრობ, 

აღნიშნული საკითხი აქტუალობას 2017 წელსაც არ კარგავს, შესაბამისად, საინტერესო იქნება 

განვიხილო თემა, თუ რა ფაქტორებმა განაპირობა მრავალი ათასი კილომეტრით დაშორებული 

აშშ-ის გააქტიურება საქართველოსა და მის მეზობელ ქვეყნებში. საერთოდ, რითი დაიწყო და 

შემდგომში როგორ განვითარდა ამერიკის სტრატეგიული ინტერესი საქართველოს მიმართ. 

უპირველეს ყოვლისა, მნიშვნელოვანია განვსაზღვრო, თუ რა პერიოდიდან დაიწყო 

დასავლეთმა სამხრეთ კავკასიის რეგიონით დაინტერესება და რამ განაპირობა იგი? 90-იანი 

წლების ბოლოდან დასავლეთის ინტერესი ნელ-ნელა თვალშისაცემი ხდება ჩვენს რეგიონში, 

ინტერესი განსაკუთრებით გამოიხატა აზერბაიჯანზე, ნავთობის მფლობელ ქვეყანაზე, რომლის 

პოტენციალი ამ თვალსაზრისით იზრდება. სამხრეთ კავკასია სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი 

და საკვანძო ენერგეტიკული დერეფანია კასპიის მდიდარი საბადოებიდან ევროპისკენ 

ნავთობისა და გაზის გადასაქაჩად, დასავლეთის გათვლებით არასტაბილური და 

არადემოკრატიული ნავთობის ექსპორტიორი რუსეთი უნდა ჩანაცვლდეს, ნაწილობრივ მაინც, 

აზერბაიჯანული რესურსებით, რაც ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის მზარდი კონკურენციის 

მოედნად იქცა. [Global research, Xinhua News Agency. 27.12.2009: 5] რუსეთი კავკასიაში გავლენის 
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მოსაპოვებლად სხვადასხვა მეთოდს მიმართავს, უპირველეს ყოვლისა, იგი იყენებს მძლავრ 

ბერკეტს - ბუნებრივ გაზს, რაც მაშინ ეფექტური იყო, რადგანაც საქართველო და სომხეთი 

სწორედ რუსულ გაზზე იყო დამოკიდებული. არაერთი ცნობილი ექსპერტი აღნიშნავს, რომ 

რუსეთი ვერასდროს გახდება ნატოსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, ამიტომ მას სჭირდება 

ალტერნატიული იმპერიის შექმნა, რისი გაკეთებაც მას ამ გაზის პოლიტიკის საშუალებით 

შეუძლია. [ამერიკის შესწავლის საკითხები. ტომი 4. 2006 გვ:64-66: 2] 

სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შემდეგ 

შეერთებული შტატების მთავრობამ განსაზღვრა სტრატეგიული ინტერესების სამი 

მიმართულება, პირველი ინტერესი გამოიხატებოდა დემოკრატიის შენების პროცესის 

წინსვლით, მეორე - ენერგეტიკული და სავაჭრო პროექტების განსახორციელებლად 

ალტერნატიული შესაძლებლობის გამოყენებით და ბოლო, ჩვენს ქვეყნებში უსაფრთხოების 

მყარი სისტემის შექმნა, რათა ეფექტურად ვებრძოლოთ საერთაშორისო ტერორიზმს, უკანონო 

ტრეფიკინგსა და მოვაგვაროთ ეგრეთ წოდებული „გაყინული― კონფლიქტები. [ამერიკის 

შესწავლის საკითხები. ტომი 5. 2008 გვ:154-159: 3] 2001 წლის 11 სექტემბრის ცნობილი 

ტერაქტის მოვლენებმა დაგვანახა, რომ აშშ არის გლობალური ძალისა და ავტორიტეტის მქონე 

სახელმწიფო, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის 

ფონდის პროფესორი, ალექსანდრე რონდელი მიიჩნევს, რომ ამერიკა არ უნდა 

ხელმძღვანელობდეს იზოლაციონიზმის პრინციპით, როგორც ეს ადრე ხდებოდა, სურს თუ არა 

ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იგი ამჟამად საერთაშორისო ასპარეზზე ერთადერთი სუპერ 

სახელმწიფოა და სწორედ მას ენიჭება საერთაშორისო წესრიგის დამყარებაში გადამწყვეტი 

როლი. [ამერიკის შესწავლის საკითხები. ტომი 1. 2002 გვ:20-23: 1] 11 სექტემბრის შემდეგ ჩვენს 

რეგიონში ბევრი მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა, ცენტრალურ აზიაში რუსეთმა თავისი 

გეოპოლიტიკური გავლენა დასავლეთთან გაიყო. ზოგიერთი ექსპერტის აზრით, რუსეთი მზად 

იყო მსგავსი რამ სამხრეთ კავკასიაშიც გაეკეთებინა. 2002 წლის დამდეგს აშშ-მა მიზნად დაისახა 

სამხრეთ კავკასიის რეგიონის უსაფრთხოების პრობლემების მოგვარება, ის მზად არის 

განახორციელოს ენერგოპროექტები, საქართველოს და მისი მეზობელი ქვეყნების 

განვითარებაში დინამიზმი შეიტანოს. აშშ სხვა სახელმწიფოებს მანევრირებისათვის ადგილს 

არ უტოვებს. სამხრეთ კავკასია უკვე რეალურად ენაცვლება ბალკანეთს, რომელიც ათეული 

წლების განმავლობაში მსოფლიო პოლიტიკის ცენტრი იყო. 2002 წლის თებერვლიდან 

საქართველოში უკვე ამერიკელი სამხედრო პირები გამოჩდნენ. ამერიკის საქართველოსათვის 
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დახმარება რუსეთს უკვე აშკარად თვალში ხვდებოდა, რადგან რუსეთი თავის ძველ 

კოლონიაში უცხო ძალის გამოჩენას არ იყო შეჩვეული. საქართველოში ამერიკელი სამხედრო 

ექსპერტების გამოჩენის შემდეგ კი რუსეთის შეშფოთება უფრო გაძლიერდა. რუსულ მედიასა 

და საკანონმდებლო ორგანოში ატეხილი ისტერიის შემდეგ ვითარება ჩაწყნარდა და რუსეთის 

უმაღლესი ხელმძღვანელობა საქართველოს ანტიტერორისტულ კამპანიაში მონაწილეობას 

,,გაგებით‖ მოეკიდა. რუსეთში მიაჩნიათ, რომ აშშ-მა ტერორიზმთან ბრძოლა საქართველოში 

სამხედრო სფეროში გააქტიურებისათვის გამოიყენა, მაგრამ რუსეთის პრეზიდენტი უკვე 

იძულებულია მხოლოდ მიესალმოს პანკისის ხეობაში დაბანაკებული ტერორისტების 

წინააღმდეგ ბრძოლაში საქართველოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, 

მოსკოვს საკუთარ განცხადებებთან დაპირისპირება მოუწევდა, როდესაც რუსეთი 

საქართველოს პანკისის ხეობაში მყოფი ტერორისტების წინააღმდეგ პასიურ პოზიციაში 

ადანაშაულებდა. საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ დსთ-ს ანტიტერორისტული ცენტრის 

იმდროინდელი ხელმძღვანელის მილნიკოვის განაცხადიდან ვკითხულობთ, რომ, 

„მიუხედავად საქართველოს ჩართულობისა დსთ-ს ანტიტერორისტულ კამპანიაში, ისინი 

მაინც, სულ აშშ-ის სამხედრო ინსტრუქტორებისკენ იყურებიან.― [ამერიკის შესწავლის 

საკითხები. ტომი 5. 2008 გვ:65-69: 3] 

საქართველოს მთავრობა ედუარდ შევარდნაძის მეთაურობით ცდილობს დაახლოვდეს 

დასავლეთის ქვეყნებთან, საქართველოს თავდაცვის იმ დროინდელმა მინისტრმა დავით 

თევზაძემ განაცხადა [The Washington Post. May 06, 2001: 6], რომ მისი სამშობლო მთელი თავისი 

ისტორიის მანძილზე განიხილავდა თავს დასავლურ ცივილიზაციად, რუსეთის 

მოახლოებამდე დიდი ხნით ადრე. ევროპული არჩევანის დამადასტურებლად საქართველო 

იყო ერთ-ერთი პირველი სახელმწიფო კავკასიის რეგიონიდან, რომელიც გაერთიანდა ევროპის 

საბჭოში 1999 წელს. მოგვიანებით, 2005 წლისთვის საქართველო იმედოვნებდა ნატოში 

გაწევრიანებას. ამ ყველაფრის საპასუხოდ არც ქმედითი ნაბიჯები გვიანდებოდა, უპირველეს 

ყოვლისა, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, კერძოდ კი, საქართველოს პირველი 

პირის დასაცავად CIA-მ მოამზადა ედუარდ შევარდნაძის პირადი მცველები, ასევე, საჩუქრად 

გადმოგვცეს დაჯავშნული ლიმუზინი მაღალი რანგის პირთა უსაფრთხოდ გადაადგილების 

მიზნით. მოგვიანებით, უკვე ქართულ საჯარისო დანაყოფებს თურქეთის არმია წვრთნის, რაც 

უდავოდ ნაკარნახევია აშშ-სგან. [The Washington Post. May 06, 2001: 6] გარდა ამისა, 
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შეერთებული შტატები საქართველოს, როგორც კავკასიის რეგიონის „გასაღებს―, ეხმარება 

სამშვიდობო შეიარაღებული ძალების ფორმირებაში. 

ამერიკის შეერთებული შტატების აქტიურობა საქართველოში არათუ იკლებდა, პირიქით, 

უფრო თვალშისაცემი ხდებოდა. უკანასკნელ პერიოდში ამერიკელი სამხედროების ხშირი 

ვიზიტები თბილისში მაშინ, როდესაც საქართველოში ჯერ კიდევ მყარად არის განლაგებული 

რუსული სამხედრო ბაზები, სამხრეთ კავკასიაში სერიოზული დაპირისპირების საფრთხეს 

ქმნის. 

2003 წელს საქართველოს ხელისუფლების სათავეში მიხეილ სააკაშვილის მოსვლის შემდგომ 

გაჩნდა შესაძლებლობა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებისა. ამერიკის როლი 

მნიშვნელოვანია დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებაში, განსაკუთრებით „ვარდების 

რევოლუციის― შემდეგ. აშშ-ს მთავარი მიზანია, საბოლოოდ გამოდევნოს რუსეთი სამხრეთ 

კავკასიიდან და ამისთვის შესანიშნავ პლაცდარმს იქმნის საქართველოში. სწორედ ამიტომ აშშ 

ცდილობს საქართველო გახდეს ნატოს წევრი ქვეყანა, თუმცა გარკვეული მიზეზების გამო 

საქართველოს ჯერ კიდევ უარს ეუბნებიან ალიანსში მიღებაზე. პრეზიდენტი სააკაშვილი აშშ-

სთან მტკიცე თანამშრომლობასთან ერთად შეეცადა რუსეთთან ურთიერთობები ახალი 

ფურცლიდან დაეწყო. თუმცა სიტუაცია მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ქართულმა მხარემ რუსული 

ბაზების გაყვანა მოითხოვა საქართველოს ტერიტორიიდან. ეს მოთხოვნა ნამდვილად არ იყო 

უცხო რუსეთის ფედერაციისათვის, რადგანაც ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს 

თავდაცვის მინისტრმა, დავით თევზაძემ, უცხოურ პრესასთან მიცემულ ინტერვიუში 

განაცხადა, რომ საქართველოს სურვილია, თავის ტერიტორიაზე არ იყოს განლაგებული უცხო 

ქვეყნის სამხედრო ბაზები. [The Washington Post. May 06, 2001: 6] 2005 წელს საქართველოს 

პარლამენტმა მიიღო დადგენილება, რომლის თანახმადაც, რუსეთს უნდა გაეყვანა თავისი 

ბაზები საქართველოს ტერიტორიებიდან. ფაქტის წინაშე დამდგარმა რუსეთმა ოფიციალურად 

დაადასტურა ჯარების გაყვანა 2008 წლის ბოლომდე. თუმცა საქართველო - რუსეთს შორის 

დაძაბულობა ახალი ძალით 2006 წელს გამწვავდა . 2006 წლის სექტემბერში საქართველოს 

NATO-სთან ურთიერთობებში ინტენსიურ დიალოგზე გადასვლამ გამოიწვია რუსული მხარის 

ღრმა შეშფოთება. პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ბალტიისპირეთის გარდა, საქართველო 

ერთადერთი ქვეყანა იყო, რომელიც სრულად აკმაყოფილებდა დასავლეთის 

მოკავშირეობისთვის აუცილებელ კრიტერიუმებს. თბილისი ნატოს არაწევრ ქვეყნებს შორის 

ISAF-ის სამშვიდობო ოპერაციის ყველაზე მსხვილი კონტრიბუტორია, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს 
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შორის იღებს ყველაზე დიდ სამხედრო დახმარებას შეერთებული შტატებისაგან და 

საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუდმივად დასავლეთის პოზიციის აქტიური მხარდამჭერია. 

თბილისი ჯერჯერობით არ არის ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსის წევრი, თუმცა 

ორგანიზაციაში წევრობის რეალურ კანდიდატად მოიაზრება. რუსეთის ფედერაციას კარგად 

ახსოვს 2004 წელი, როდესაც ბალტიისპირეთის ქვეყნები დასავლურ ბანაკში ოფიციალურად 

გაწევრიანდნენ [ნასრაშვილი, ლევან. November 14, 2012: 7], სწორედ ამიტომ მოსკოვის 

პოლიტიკა პოსტსაბჭოთა სივრცეში კიდევ უფრო მკაცრდება, უჩვეულო სიხისტეს იძენს და 

რეალურად ყველა მეთოდის გამოყენებით ცდილობს არ დაუშვას მოვლენების მსგავსი 

სცენარით განვითარება, ამჯერად სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. ამის განსაზღვრა ნამდვილად 

რთულია, რადგანაც ამ პროცესს წინ უნდა უძღოდეს ორი მთავარი წინაპირობა: სუსტი რუსეთი 

და აშშ-ის რეალური ინტერესი, რომ ათწლეულის დასაწყისის მსგავსი ხისტი პოლიტიკით 

საკუთარ ბანაკში გადაიყვანოს პოსტსაბჭოთა ქვეყნები. ყოველგვარი ამის ნიადაგზე 

საქართველო-რუსეთს შორის შეწყდა ყოველგვარი ურთიერთობა. ამ მეტად დაძაბულმა 

ურთიერთობამ პიკს 2008 წლის აგვისტოში მიაღწია. რუსეთ-საქართველოს ომმა ცხადყო, რომ 

რუსეთი ვერანაირად ვერ შეეგუება საქართველოს დაკარგვას და აქ ამერიკის გავლენის 

ზრდას.[კობახიძე, ვლადიმერ, 2013. გვ:43-47: 8] 

რუსეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა და ამჟამინდელმა პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი 

მედვედევმა აგვისტოს ომზე ასეთი რამ განაცხადა: „ჩვენ სწორედ ასეთი პასუხი უნდა გაგვეცა. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში, შევწყვეტდით საკუთარი თავის პატივისცემას, დავკარგავდით 

კავკასიას და, საბოლოო ჯამში, დავკარგავდით მთლიანად რუსეთს... უბრალო ჭეშმარიტებაა, 

რომ რუსეთს შეუძლია იყოს ძლიერი და დიდი, ან ის არ იქნება საერთოდ. ეს ძალიან ტკბილი 

ლუკმაა, ჩვენი ტერიტორია, ბუნებრივი რესურსები, მთელი ჩვენი შესაძლებლობები 

ყოველთვის იზიდავდა და იზიდავს მრავალი შურიანის მზერას. მსოფლიოში ცხოვრება არ 

გაიოლებულა, მაგრამ რუსეთის სახით გამოჩნდა კიდევ ერთი ძალა, რომელსაც შეუძლია 

დაიცვას წესრიგი მსოფლიოში და, ალბათ, ეს არის კავკასიის ომის მთავარი გაკვეთილი― 

[ნასრაშვილი, ლევან. November 14, 2012: 7], - მიმაჩნია, რომ ეს განცხადება სრულად ხსნის 

რუსეთის პოლიტიკას სამხრეთ კავკასიის რეგიონისა და, კონკრეტულად, საქართველოსთან 

მიმართებაში. მოსკოვს მიაჩნია, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში და განსაკუთრებით კავკასიაში 

ექსკლუზიური ინტერესები აქვს, ხოლო საქართველო, რომელსაც საგარეო საქმეთა მინისტრმა 

სერგეი ლავროვმა „პოსტსაბჭოთა სივრცის ანომალია― [ნასრაშვილი, ლევან. November 14, 2012: 
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7] უწოდა და რომელიც რუსეთის გავლენისგან თავის დაღწევას ცდილობს, რუსეთმა 

ძალისმიერი მეთოდების გამოყენებით დასაჯა. ამას ადასტურებს რუსი სოციოლოგების 

მონაცემებიც იმის შესახებ, რომ რუსეთის მტერი ქვეყნების ათეულში საქართველო ლატვიის 

შემდეგ მე-2 ადგილს იკავებს, რაც ნამდვილად არაა გასაკვირი. [ამერიკის შესწავლის 

საკითხები. ტომი 4. 2006. გვ:123-124: 2] აქვე აღვნიშნავ, რომ საქართველო განხილულია 

წარმოშობით პოლონელი, პოლიტიკის მეცნიერის ზბიგნევ ბჟეზინსკის მიერ, რომელიც თავის 

წიგნში ―ამერიკა და გლობალური ძალაუფლების კრიზისი―, ჩვენს სახელმწიფოს მოიხსენიებს 

გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ ქვეყნად. [Brzezinski, Zbigniew. Strategic Vision: 11] 

ვაშინგტონი დიდი ხანია ცდილობს კავკასიის რეგიონში საქართველოს გარდა კიდევ ორ 

რესპუბლიკაში აზერბაიჯანსა და სომხეთში რუსეთის გავლენის შესუსტებას. სამივე ყოფილი 

საბჭოთა რესპუბლიკაა, რომლებსაც რუსეთი ‖ბუფერულ ზონებად‖ მიიჩნევს, სადაც არ უნდა 

გავრცელდეს ნატოს გავლენა. მოსკოვის აზრით, ეს რეგიონი მის ძალისხმევაზე, სტაბილურობა 

შეინარჩუნოს შფოთიან ჩრდილოეთ კავკასიაში, პირდაპირ გავლენას ახდენს. იმავდროულად, 

ამერიკის შეერთებული შტატები სამხრეთ კავკასიის სტრატეგიულ მდგომარეობას, ირანზე 

ზეწოლის გაძლიერებისა და ავღანეთში საკუთარი ოპერაციების მხარდასაჭერად იყენებს. აშშ 

ასევე ყურადღებით აკვირდება ამ რეგიონში ნავთობისა და გაზის მსხვილ მარაგებს, რომელსაც 

შეუძლია შეამციროს თავისი დამოკიდებულება სპარსეთის ყურის ენერგორესურსებზე. 

ამერიკის ნავთობ კომპანიები მონაწილეობას იღებენ კასპიის ენერგო რესურსების ათვისებაში. 

აშშ მხარს უჭერს აზერბაიჯანის ტერიტორიულ მთლიანობას(ლაპარაკია ყარაბაღზე). [ 

ForeignPress. December 29,2012: 12] აშშ-ს ინტერესი აზერბაიჯანზე არ შემოიფარგლება მხოლოდ 

ენერგორესურსებით, განსაკუთრებით კი ანტიტერორისტული კამპანიის წამოწყების შემდეგ 

ამერიკას სჭირდება ახლო აღმოსავლეთში ოპერაციების საწარმოებლად სატრანზიტო 

დერეფანი, რაც საჭიროა ამერიკული იარაღისა თუ ჰუმანიტარული დახმარების გადასაზიდად 

ზემოთაღნიშნულ რეგიონში. 

გარდა ზემოთქმულისა, 2014 წელს, ამერიკა ავღანეთიდან გამოიყვანს შეიარაღებული ძალების 

ძირითად კონტიგენტს და წინასწარი მოლაპარაკებების შემდეგ, ბაქოს თანხმობის შემთხვევაში, 

მათი ნაწილი განთავსდება აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. ამის შესახებ განაცხადა NATO-ს 

ოფიცერ-კოორდინატორმა სამხრეთ კავკასიის მიმართულებით უილიამ ლახუამ [ნასრაშვილი, 

ლევან. November 14, 2012: 7], აზერბაიჯანში ვიზიტის დროს. რიგი ექსპერტების აზრით, 
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აზერბაიჯანი დათანხმდება ამ შეთავაზებას. ამერიკული ძალები შეიძლება აზერბაიჯანისთვის 

იქცეს ყარაბაღის კონფლიქტის გადაჭრის ერთ-ერთ ფაქტორად. ამერიკისათვის კი ეს იქნება 

პლაცდარმი ირანის წინააღმდეგ და პირდაპირი გასასვლელი ‖ახალი აბრეშუმის გზის‖ კიდევ 

ერთ მონაკვეთზე. ჩვენი საქართველოს გადმოსახედიდან, კი ეს იქნება დასაფიქრებელი, 

რადგანაც არ ვიცით რას მოიმოქმედებს რუსეთი ამგვარად სიტუაციის შესაძლო განვითარების 

წინააღმდეგ. მან შეიძლება მოინდომოს საქართველოზე პირდაპირი გზის გაჭრა სომხეთამდე 

და ეს ნებით ან ძალით განახორციელოს. ეს რა თქმა უნდა, ვარაუდია, თუმცა რუსეთისგან 

არაფერია გასაკვირი. 

მიუხედავად ამისა, აზერბაიჯანსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობაშიც არსებობს 

პრობლემები, რაც მათ შორის მოკავშირეობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. მათ შორის 

უპირველესი კი აზერბაიჯანში არსებული ავტორიტარული რეჟიმია. ბაქოში არსებობს შიში, 

რომ ვაშინგტონმა შესაძლოა, წაახალისოს დემოკრატიული ცვლილებები, რაც მმართველ 

რეჟიმს საფრთხეს შეუქმნის. ეს კი ილჰამ ალიევის ხელისუფლების მიერ აზერბაიჯანის 

დასავლურ ინსტიტუტებში ღრმა ინტეგრაციაზე უარის თქმის წინაპირობაა. 

ჩვენს კიდევ ერთ მეზობელ სახელმწიფოს, სომხეთს, რომელსაც ნამდვილად ვერ ეთქმის, რომ 

გეოსტრატეგიულად ხელსაყრელი პოზიცია უკავია რეგიონში, პოსტსაბჭოთა სივრცის 

რესპუბლიკებს შორის ყველაზე კარგი ურთიერთობა სწორედ რუსეთთან აქვს. ოფიციალური 

ერევანი მოსკოვის მოკავშირეობის ყველა ინდიკატორს აკმაყოფილებს. იგი საერთაშორისო 

ორგანიზაციებში რუსეთის პოზიციის მუდმივი მხარდამჭერია, იღებს მნიშვნელოვან 

სამხედრო და ფინანსურ დახმარებას. რაც შეეხება შეერთებულ შტატებსა და სომხეთს შორის 

ურთიერთობას, იგი რუსეთის ხუთ მოკავშირე რესპუბლიკას შორის ერთადერთია, რომელიც 

ჩრდილო-ატლანტიკური ორგანიზაციის ISAF-ის მისიაში მონაწილეობს. ერევანმა ავღანეთში 

სამხედროები 2009 წლის ბოლოს გააგზავნა და მათი რაოდენობა 131-ს არ აღემატება.[Daniel 

Resnick. Security Assistance Monitor. 2013: 9] მიუხედავად ამისა, სომხეთი შეერთებული 

შტატების მოკავშირეობის ინდიკატორებს შორის სრულად არცერთს არ აკმაყოფილებს. რაც, რა 

თქმა უნდა, რუსეთ-სომხეთის მჭიდრო ურთიერთობებისაგან არის ნაკარნახევი. ამას კიდევ 

ემატება 2005 წელს ახალქალაქის სამხედრო ბაზიდან გიუმრიში გადატანილი სამხედრო ბაზა, 

რომელიც ერთადერთი გარანტი და იმედია აზერბაიჯანთან დაპირისპირების შემთხვევაში 
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ერევნის ინტერესების დაცვისა. ყოველგვარი ამის ნიადაგზე გასაკვირი არ არის, რომ აშშ-მ ვერ 

მოახერხა თავისი ინტერესების გავრცელება სომხეთის რესპუბლიკაში. 

ამგვარად, როგორც ვხედავთ, სამხრეთ კავკასია თავის გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობას 

დღევანდელ დღეს, 2017 წელშიც არ კარგავს. ერთი მხრივ, აშშ თავის პარტნიორ ქვეყნებთან 

ერთად და მეორე მხრივ, რუსეთის ფედერაცია ცდილობს თავისი გავლენის სფეროებში 

მოაქციოს ზემოთხსენებული რეგიონი, დაპირისპირების საფრთხეს ქმნის. დასავლეთის 

სახელმწიფოები ყველანაირად ცდილობენ რუსეთის გვერდის ავლით მიიღონ ენერგო 

რესურსები კასპიისპირეთიდან. ეს კი რუსეთის გეოპოლიტიკურ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. 

გარდა ამისა, რუსეთი სერიოზულ საფრთხედ აღიქვამს ევროკავშირისა და NATO-ს 

გაფართოებას სამხრეთ კავკასიისაკენ. იგი არაფრით არ დაუშვებს დასავლეთის გავლენის 

ზრდას რეგიონში, ამიტომ იგი არ მოერიდება სიტუაციის დესტაბილიზაციას რეგიონში. 

მიუხედავად იმისა, რომ სომხეთი რუსეთის სტრატეგიული პარტნიორია, საქართველო კვლავ 

მყარად ადგას დასავლურ კურსს, შესაბამისად რეგიონში კვლავ მნიშვნელოვან მოთამაშედ 

რჩება, რაც კრემლის ინტერესებთან, გააკონტროლოს მთელი კავკასია საქართველოს 

გაკონტროლებით, შეუსაბამობაში მოდის. რუსეთი აქტიურად ახორციელებს საქართველოს 

ტერიტორიის ოკუპაციას და დღესდღეობით ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიის 

დაახლოებით 20%. აშშ რჩება საქართველოს ერთ-ერთ მთავარ მოკავშირე ქვეყნად, 

რომლისათვისაც მნიშვნელოვანია კავკასიის უსაფრთხოება. ამერიკის შეერთებული შტატების 

მაშინდელმა სახელმწიფო მდივანმა ჯონ ქერიმ საქართველოს საგარეო მინისტრთან შეხვედრის 

დროს აღნიშნა, რომ ამერიკის მთავრობა მიესალმება იმ ფაქტს, რომ საქართველოში მთავარი 

ყურადღება ეკონომიკური განვითარებისა და მოსახლეობისთვის ეკონომიკური 

შესაძლებლობების შექმნისკენაა მიმართული. სჯერათ, რომ დამოუკიდებელი, ერთიანი და 

აყვავებული საქართველო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კავკასიაში მშვიდობისა და 

სტაბილურობისთვის. [საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. 2016: 10] 

რაც შეეხება სომხეთსა და აზერბაიჯანს, რუსეთი ამ სახელმწიფოებში სულ სხვაგვარ ტაქტიკას 

მიმართავს. იგი აღვივებს შუღლს სომეხ და აზერბაიჯანელ ხალხებს შორის და ამისთვის 

შესანიშნავად იყენებს ყარაბაღის დღემდე მოუგვარებელ კონფლიქტს. როგორც თემაში 

აღვნიშნე, აშშ-მ ვერ შეძლო სომხეთის სახით მოკავშირე ქვეყნის შეძენა, რასაც ვერ ვიტყვით 
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აზერბაიჯანის შემთხვევაში, რადგანაც აშშ-ს სწორედ ზემოთხსენებული ქვეყნის გავლით 

შეაქვს იარაღი და ჰუმანიტარული დახმარება ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში. 

დასასრულს მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ამერიკული დაინტერესება ჩვენი რეგიონით, უპირველეს 

ყოვლისა, ჩვენი გადმოსახედიდან საქართველოზე არ უნდა იყოს მხოლოდ ცალმხრივი 

დაინტერესება და ჩვენც უნდა შევეცადოთ მივიღოთ მისგან სარგებელი სხვადასხვა სფეროში. 
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ირაკლი გობრონიძე 

„ვარსკვლავური ომების საგა“, როგორც ამერიკის სიმბოლო 

ამერიკული სიმბოლოები ფართო ცნებაა. რომელი სიმბოლოები უკეთესად წარმოადგენს 

ამერიკულ მენტალობას და კულტურას? რა განასხვავებს მათ სხვა ერების არტეფაქტებისგან? ამ 

კითხვებზე ერთ-ერთი საუკეთესო პასუხი გასცა პროფესორმა ჯონ კუენჰოუვენმა თავის ესეში 

„რა არის ამერიკული ამერიკულად―. ამ ესეში არის თორმეტი ელემენტისგან შემდგარი სია, 

რომელიც, კუენჰოუვენის აზრით, შეიცავს აშშ-სთვის დამახასიათებელ სიმბოლოებს, როგორიც 

არის კომიქსები, ცათამბჯენი და კონსტიტუცია. ერთი შეხედვით ამ საგნებს ერთმანეთთან 

კავშირი არ აქვთ, მაგრამ კუენჰოუვენი ასეთ კავშირს თავისი „პროცესის და პროდუქტის― 

თეორიით ამყარებს. სიაში მოცემული ელემენტები პროცესის კატეგორიას განეკუთვნება და 

მათ ახასიათებთ დაუმთავრებლობა და იმპროვიზაციულობა, ისინი ახალი მსოფლიოს 

ღირებულებებისა და შეხედულებებისთვის დამახასიათებელი ნიშნებია, რაც კონტრასტულია 

ძველი მსოფლიოს სიმბოლოებთან შედარებით, რომლებსაც უკვე დასრულებული, სტატიკური 

სახე აქვს. ამის მაგალითია კონტრასტი ევროპულ ეიფელის კოშკსა და ამერიკულ ეშმაკის 

ბორბალს შორის. ეიფელის კოშკი მუდამ სტატიკურ მდგომარეობაშია, ეშმაკის ბორბალი კი 

მუდამ მოძრაობს და არ დგას ერთ ადგილზე. ამერიკული სიმბოლოს შესანიშნავი მაგალითია 

კინო, კონკრეტულად ჰოლივუდი, როგორც წმინდა ამერიკული მოვლენა. ის მართლაც 

მუდმივი ცვლილების პროცესშია. მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში კი ჰოლივუდში გამოვიდა 

კინოსურათი, რომელიც კუენჰოუვენის თეორიის კარგი მაგალითია. 

1977 წელს ამერიკის კინოთეატრებში გამოჩნდა თავისი დროისათვის არატიპიური ფილმი 

„ვარსკვლავური ომები―. მე-20 საუკუნის 70-იანი წლები ბნელი პერიოდი იყო 

ჰოლივუდისთვის, ფილმები იყო სტატიკური ან დეპრესიული. ამერიკამ თითქოს დაივიწყა 

ეკრანის მამაცი კინოგმირები და მათი თავგადასავლები. 

70-იანი წლების ფილმების მოქმედი პერსონაჟები იყვნენ ამორალური ანტიგმირები. ეს არ არის 

გასაკვირი, ამ დროს უოტერგეიტის სკანდალმა და ვიეტნამის ომმა ამერიკა ორად გაყო, 

ამერიკელები თავის რეალურ გმირებს ცინიკურად უყურებდნენ და, ბუნებრივია, ეს 

კინემატოგრაფის ხელოვნებაშიც აისახა. ამ ეპოქის ფილმების მთავარი თემატიკა იყო ომი, 

ნარკოტიკები, კორუფცია და ძალადობა. ამერიკელი მაყურებელი ვეღარ ხედავდა გზის 
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მაძიებელ გმირებს, რომლებიც ფილმის დასასრულისთვის ხალხის მისაბაძი მაგალითები 

ხდებოდნენ. კინოსტუდიები მიხვდნენ, რომ მალე ისინი ახალგაზრდა მაყურებელს 

დაკარგავდნენ და ამიტომაც მიმართეს კინოაკადემიებს ახალი ნიჭის საძებნელად. 

70-იანი წლების ბოლოს, კინოხელოვნების ასპარეზზე გამოდიან ახალგაზრდა რეჟისორები, 

როგორებიც იყვნენ: ფრენსის ფორდ კოპოლა, ბრაიან დე პალმა, მარტინ სკორცეზე, სტივენ 

სპილბერგი და ყველაზე გამორჩეული მათთაგან, ჯორჯ ლუკასი. ბავშვობაში ლუკასი 

აღფრთოვანებული იყო კლასიკური ამერიკული ფილმებით კოვბოებზე და სწრაფი ტემპის 

მქონე სამეცნიერო- ფანტასტიკური სერიალებით. მას უნდოდა რაღაც მსგავსი თვითონაც 

გაეკეთებინა, ისევ შემოეტანა მოძრაობა, დინამიურობა და თავგადასავალი ამერიკული 

საზოგადოებისთვის. 

იმ დროისთვის სამეცნიერო ფანტასტიკა ასოცირდებოდა პოსტ-აპოკალიპტურ სიუჟეტებთან ან 

ნელ, სტატიკურ შინაარსთან. ლუკასის მხატვრული ხედვა განსხვავებული იყო. მას უნდოდა 

„კოსმოსური ზღაპრის― შექმნა, ისეთი ფილმისა, რომელიც შეიცავდა კლასიკური ამერიკული 

კინოს ელემენტებს, მითოლოგიურ თემატიკას, იყო სწრაფი და დინამიური. ლუკასი თავის 

ქმნილებას ეპიკურ კოსმოსურ ოპერას უწოდებდა. ახალგაზრდა რეჟისორის ხედვა იმდენად 

უცნაური იყო, რომ ბევრი მეგობარი ურჩევდა მას ამ იდეისთვის თავის დანებებას, რადგან იგი 

წარუმატებელი ეგონათ. მართლაც, იმ დროისათვის ისეთი ფილმის გადაღება, რომელსაც 

ლუკასი აღწერდა, წარმოუდგენელი ჩანდა. ბევრი წვალების შემდეგ ლუკასმა შეძლო შეექმნა 

თავისი საოცნებო ფილმი. აუდიტორიის რეაქცია წარმოუდგენელი იყო. არავინ არ მოელოდა, 

რომ ეს ფილმი პოპკულტურული ფენომენი გახდებოდა. ვარსკვლავურმა ომებმა შეცვალეს 

კინო, თავისი თვალწარმტაცი სპეცეფექტებით, საინტერესო პერსონაჟებით და დინამიური 

ისტორიით. ეს ფილმი ყველა მომავალი წარმატებული ფილმისთვის მისაბაძი მაგალითი 

გახდა. შეიცვალა კინოს შექმნის წესი, რადგან შეიქმნა ბლოკბასტერის ფენომენი. რაც მთავარია, 

ვარსკვლავურმა ომებმა ჰოლივუდში ერთდროულად კლასიკა დააბრუნა და, ამავდროულად, 

რაღაც ახალი შემოიტანა. [i] 

ბევრს მიაჩნდა, რომ ამერიკული კინო ევროპულს დაემსგავსებოდა თავისი სტატიკურობით, 

ვარსკვლავურმა ომებმა კი ეკრანზე ოქროს ხანის ჰოლივუდის ელემენტები დააბრუნა, 

როგორიც არის: ვესტერნის სტილი, კლასიკური სიკეთე ბოროტების წინააღმდეგ, გზის 

ამსახველი თავგადასავალი. ვარსკვლავური ომების წარმატებაში დიდი როლი ითამაშა 
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ვესტერნების გავლენამ, მიუხედავად იმისა, რომ ფილმის მოქმედება ვითარდება კოსმოსში, 

ძალიან ბევრი სცენა წააგავს ვესტერნს. მაგალითად, ერთ-ერთი მთავარი გმირი, ჰან სოლო, 

ტიპიურ კოვბოის წააგავს, ცნობილი სცენა ბარში ვესტერნებში ნაჩვენებ სალუნებში 

განვითარებული სცენების მაგვარია, იმ განსხვავებით, რომ აქ უცხოპლანეტელები მოქმედებენ 

და ასევე პლანეტა ტატუინი, რომელიც ყველა ფილმში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, ერთი 

დიდი უდაბნოა და ველური დასავლეთის შთაბეჭდილებას ქმნის. ფილმი ასევე შთამბეჭდავია 

თავისი ტემპითა და დინამიურობით. [ii] 

შინაარსი მიჰყვება კლასიკური ამერიკული კინოს გეგმას, ფილმში დიდი ყურადღება ექცევა 

მოგზაურობას გალაქტიკაში. მთავარი გმირები მუდამ მოძრაობენ. ფილმი კარგად გვიჩვენებს 

კონტრასტს მეამბოხე, თავისუფლებისმოყვარე გმირებსა და მონოლითურ, კონსერვატიულ 

იმპერიას შორის. ეს კონტრასტი ძირითადად ვიზუალურად არის წარმოდგენილი, 

პერსონაჟების გარეგნობით და მათი კოსმოსური ხომალდებით. მაგალითად, მეამბოხე ძალების 

ფლოტი შედგება მრავალი პატარა ზომის ხომალდისგან, რომლებიც მუდამ მოძრაობაში არიან 

და ქარავნის შთაბეჭდილებას ტოვებენ. იმპერიის ფლოტი დიდი ზომის ნაკლებად მობილური 

ხომალდებისგან შედგება, ისინი ან ერთ ადგილას დგას მოწინააღმდეგის დასაფრთხობად, ან 

ძალიან ნელი ტემპით მოძრაობს. იმპერია ბრძოლაში ფიზიკურ ძალას ანიჭებს უპირატესობას 

და არა სისწრაფეს და მოქნილობას. ასევე, იმპერიის ყველა ხომალდი მკაცრი, მართკუთხა 

გეომეტრიული ფორმის არის, ხოლო მეამბოხეების გემებს უჩვეულო ფორმა აქვს. ყველაზე 

დიდი კონტრასტი ჩანს მოწინააღმდეგე მხარეების მთავარი თავშესაფრების შედარების დროს. 

მეამბოხეებს არ გააჩნიათ მუდმივი თავშესაფარი, ისინი მუდმივად ერთი პლანეტიდან 

მეორეზე გადადიან და მზად არიან ნებისმიერ დროს ადგილსამყოფელი შეიცვალონ. იმპერიას 

კი უზარმაზარი კოსმოსური სადგური გააჩნია, სახელად „სიკვდილის ვარსკვლავი―. სადგური 

თანამგზავრის ზომის არის და შეუძლია ერთი დარტყმით გაანადგუროს პლანეტა, ამ 

„ტექნიკური მონსტრის― წინაშე შიშის მეშვეობით იმპერია აკონტროლებს გალაქტიკას, თუმცა, 

რამდენადაც შემაშინებელი არ უნდა იყოს სადგურის ზომა, ეს მისი უდიდესი სისუსტეა. 

სადგური თითქმის სტატიკურია, მას არ შეუძლია თავისუფლად მოძრაობა კოსმოსში, ის 

მოძრაობს ისე, როგორც იმოძრავებდა მისი ზომის და მასის ნატურალური თანამგზავრი. 

მუდმივად „გზაზე― მყოფი, პროგრესიული და მოხერხებული გმირების ჯგუფი 

ტოტალიტარულ, წარსულში ჩარჩენილ იმპერიას ამარცხებს. ეს არის ამ საგის მთავარი 

თემატიკა. 
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მთავარი გმირი, ლუკ სკაივოლკერი ტიპური ვესტერნის პერსონაჟია, ის ფერმერი ჭაბუკია, 

რომელიც მუდამ ვარსკვლავებს შეჰყურებს და მოგზაურობა სურს. თავგადასავლის ბოლოს ის 

უკვე სხვა ადამიანი ხდება, ბრძენი და გონიერი. მაყურებელი ნათლად ხედავს, თუ რა 

ცვლილებას განიცდის მისი პერსონაჟი და რა იწვევს ამ ცვლილებას. საგის განმავლობაში ლუკი 

ეცნობა უფროსი თაობების წარმომადგენლებს, რომლებიც მოძღვრავენ მას. ყველაზე 

გამორჩეული მათგან არის მოხუცი უცხოპლანეტელი იოდა. რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა 

იყოს, ეს ნახევარმეტრიანი არსება არის გალაქტიკის უდიდესი ბრძენი. ზუსტად ის ასწავლის 

ლუკს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მოთმინება და კონცენტრაცია აწმყოზე, მომავლის 

გასათვლელად და არა პირიქით. იოდა მზად არის თავისი ცოდნა გადასცეს ახალ თაობას, 

ზუსტად ეს, ახალგაზრდების მომზადება მომავლისთვის, მას თავის უდიდეს მიღწევად 

მიაჩნია. 

იოდას სრული ანტიპოდი არის საგის მთავარი ბოროტმოქმედი, იმპერატორი პალპატინი. 

იმპერატორი ძველ ეპოქაში ჩარჩენილი კაცია, ის იმპერიის თვითდანიშნული უზენაესი 

ლიდერია და ოცნებობს, რომ მართოს გალაქტიკა საუკუნეების განმავლობაში. იმპერატორი 

ამას დროის დამარცხებით და უკვდავების მოპოვებით აპირებს. მას აქვს თავისი სიბერის 

პროცესის შეჩერების საშუალება, მაგრამ ბუნებრივი პროცესის წიმააღმდეგ სვლა იმპერატორს 

სულიერად და ფიზიკურად ასახიჩრებს, ამიტომ იგი უფრო დემონს წააგავს, ვიდრე ადამიანს. 

ეს ქმნის კონტრასტს იოდასთან, რომელიც სიკვდილს ცხოვრებისეული ციკლის ბუნებრივ 

ელემენტად აღიქვამს და მას ღირსეულად მიიღებს, იმის შემდეგ, რაც ლუკს თავის ცოდნას 

გადასცემს. გალაქტიკის დიქტატორს კი სიკვდილის ეშინია, მასაც ყავს მოსწავლეები, მაგრამ ის 

მათ მხოლოდ საკუთარი გავლენის გავრცელებისთვის და არა ცოდნის გადაცემისთვის იყენებს. 

იმპერიის ტოტალიტარული რეჟიმი წარსულის პროდუქტია. იმპერატორს არ სურს არანაირი 

პროგრესი. სტაგნაცია და ქვეყნიერების დასასრულამდე სრული ძალაუფლების ფლობა მის 

ხილვას წარმოადგენს. ზუსტად ამ დიქტატურის წინააღმდეგ იბრძვიან მთავარი გმირები. 

რაც შეეხება თვით გალაქტიკურ იმპერიას, იგი ბევრ რეალურ ევროპულ იმპერიას წააგავს. 

იმპერიის ევროპულობა რამოდენიმე ფაქტორით გამოიხატება, მაგალითად: ყველა იმპერიული 

ოფიცერი, ლეიტენანტი და გენერალი მკვეთრი ბრიტანული აქცენტით ლაპარაკობს, 

გალაქტიკური იმპერიის შექმნის პროცესი რომის იმპერიის შექმნის პროცესთან თითქმის 

იდენტურია, იმპერიული ოფიცრების უნიფორმა ძალიან ჰგავს გერმანელი ფაშისტების 
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სამხედრო ფორმას და ზოგადად იმპერია ინფრასტრუქტურით, პოლიტიკური წყობით და 

სიმბოლიკით ძალიან ჰგავს ნაცისტურ გერმანიას. ზედმეტია ლაპარაკი იმაზე, რომ იმპერიის 

ჯარისკაცების სახელწოდებაა „Stormtroopers‖, ასეთივე იყო გერმანიის ნაციონალ-

სოციალისტური მუშათა პარტიის არარეგულალური არმიის სახელი (Sturmabteilung, SA[iii]). ეს 

დამთხვევა არ არის, რადგან ჯორჯ ლუკასი ბევრ თავის მომდევნო ფილმში ნაცისტებს მთავარ 

ბოროტმოქმედებებად იყენებს. მართლაც, გალაქტიკური იმპერიის მილიტარისტული წყობა, 

იმიჯი და კლასიკური ნაციონალიზმი მაყურებელში აუცილებლად გამოიწვევს ფაშიზმთან 

ასოციაციას. იმპერიის ტრადიციულობა და კონფორმიზმი ისევ და ისევ ვიზუალურ 

კონტრასტს ქმნის მთავარი გმირების გარეგნულ შესახედაობასთან, რომელიც 70-იანი წლების 

ამერიკის უჩვეულო ახალგაზრდული მოდისა და მომავლის ჩაცმულობაზე იმდროინდელი 

წარმოდგენის ნაჯვარს წარმოადგენს 

ვარსკვლავურმა ომებმა წვლილი არა მარტო ჰოლივუდის ინდუსტრიაში, არამედ 

პოპკულტურაშიც შეიტანა. ბევრი ამერიკელი, ისიც კი, ვისაც ფილმი არ უნახავს, ადვილად 

ამოიცნობს ვარსკვლავური ომების პერსონაჟებს, პლანეტებს ან მოვლენებს, იმდენად დიდია ამ 

ფილმის გავლენა საზოგადოებაზე. მაგალითად, მთავარი ანტიგონისტი დარტ ვეიდერი 

კინოისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ბოროტმოქმედად ითვლება, მისმა შავმა 

მოსასხამმა, დაბალმა ხმამ და სადისტურმა ხასიათმა ახალი არქეტიპი შექმნა (ვეიდერის 

სახელობის კლიშე[iv]). 

საგის ყველაზე ადვილად ამოსაცნობი პერსონაჟი, ორი დამხმარე რობოტი, R2-D2 და C3PO 

არიან. თვით ფილმის მოქმედება ამ დინამიური წყვილით იწყება, რომელიც საგის ერთ-ერთი 

სიმბოლო გახდა. ამ რობოტების გავლენა ამერიკულ პოპკულტურაზე იმდენად 

მნიშვნელოვანია, რომ მათი ანაბეჭდები ასახულია „გრაუმანის ჩინური თეატრის― დიდების 

ხეივანში. 

40 წლის განმავლობაში „ვარსკვლავურმა ომებმა― ამერიკის სიმბოლოს სტატუსი მოიპოვა. 2015 

წლის ბოლოს გამოვიდა ახალი ფილმი, რომელმაც წინა საგის მოვლენები განავითარა. როგორც 

ჩანს, ეს საგა შთამომავლობას დარჩება, მუდამ განვითარების პროცესში იქნება და კიდევ 

მრავალი წლის განმავლობაში ყველა ასაკის ადამიანს დააინტერესებს. 
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სოფიო ყანჩაშვილი 

ბიბლიური რუთი 

რუთის წიგნი - ძველი აღთქმის ერთ-ერთი წიგნია, რომელსაც პროტაგონისტის სახელი ჰქვია. 

ებრაულ კანონში ის წერილებშია ჩართული, ხოლო ქრისტიანული ტრადიციის თანახმად, ის 

ისტორიულ წიგნებს შორის არის მოთავსებული. 

ავტორი მოგვითხრობს, როგორ გახდა ისრაელის ღმერთი - მოაბელი ქალის ღმერთი, 

ისრაელიანები - მისი ხალხი, თავად კი - დავით მეფის დიდი ბებია. 

სიკეთის ქებათა ქების (როგორც ს. გოიტეინი უწოდებს ნოველას [Simon, 1975:187]) 

დომინანტური თემაა ֶחֶסד (ḥesed), რაც აბსოლუტურ თავდადებას, მადლს, სიკეთეს აღნიშნავს. 

მრავალმხრივობის გამო ამ პატარა, ოთხიოდე თავისაგან შედგენილ წიგნს არცთუ იშვიათად 

ადარებენ ალმასს, რომლის წახნაგებზე დაცემული სხივთა კონა ნაირფერად ელვარებს. 

ჩვენში რუთის წიგნი, როგორც სხვა არაერთი წიგნი თანახისა, ნაკლებადაა შესწავლილი. 

კანონთა შესახებ 

უფლის საკრებულოს კარი დახშულია იმ ტომებისათვის, რომლებთანაც ისრაელს საერთო 

წარმოშობა და ისტორიული მეზობლობა აქვს - მოაბელები და ყამონელები - „ეს იმიტომ, რომ 

პურითა და წყლით არ დაგხვდნენ გზაზე, როცა ეგვიპტიდან გამოდიოდით; და იმიტომ, რომ 

დაიქირავეს შენს წინააღმდეგ ბალაამ ბეყორის ძე, შუამდინარეთის ფეთორიდან შენს 

დასაწყევლად― [რჯლ. 23:4]. რჯული მათთან ზავის დადებასაც კრძალავს. აკრძალვის მიზეზი 

მათი კერპთაყვანისმცემლობაცაა. 

მიწა შეიძლება გაყიდოს მისმა მფლობელმა, თუ გაღარიბდა, მაგრამ მის ახლო ნათესავს 

ევალება გამოისყიდოს გაყიდული მიწა, რათა იგი სანათესაოს ხელში დარჩეს. 

რჯული უფლის სახელით იცავს მდგმურს, რომლისადმი სამართლებრივი მოპყრობა 

ისრაელიანს იმიტომ მართებს, რომ თავად იყო მდგმური და მონა ეგვიპტეში. მათ 

სასარგებლოდაა დადგენილი ნამცვრევის წესი. 
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„თუ ძმები ერთად ცხოვრობენ და ერთი მათგანი უშვილოდ მოკვდება, მისი ქვრივი არ უნდა 

მისთხოვდეს გარეთ უცხო კაცს, არამედ მაზლი უნდა შევიდეს მასთან, ცოლად ითხოვოს და 

მაზლობის წესი შეუსრულოს მას. პირმშო, რომელსაც ქალი შობს, მკვდარი ძმის სახელზე 

აღდგება, რომ არ წაიშალოს მისი სახელი ისრაელში― [რჯლ. 25:5-6] - ეს არის მაზლობის 

(ლევირატის) წესი, გავრცელებული მსოფლიოს ხალხებში. შეუღლების შედეგად დაბადებული 

გარდაცვლილის სახელზე დაიწერება, მის შვილად ჩაითვლება და მემკვიდრეობადაც იმას 

მიიღებს, რასაც მამის სიცოცხლეში მიიღებდა [რჯლ. 25:6]. რჯული არ სჯის ამ წესის 

უარმყოფელს, ოღონდ მას „ფეხგახდილის სახლს― შეარქმევენ. 

თანახში ორი ამბავი ეხება ლევირატის კანონს: ერთი, თამარისა და იუდასი შესაქმეში [დაბ. 

38:6-30] და მეორე, რუთის წიგნში, თუმცა მათ შორის ზღვარი დიდია. 

ფაბულა 

მსაჯულთა ხანაში ჩამოვარდნილი შიმშილობის გამო იუდას ბეთლემიდან მოაბის ველზე 

საცხოვრებლად წავიდა ელიმელექი, ცოლთან, ნაყომისთან და ვაჟებთან ერთად. ელიმელექი 

გარდაიცვალა, მისი ვაჟები კი მოაბელ ქალებზე დაქორწინდნენ და 10 წლის შემდეგ ისინიც 

გარდაიცვალნენ. დედამთილმა იუდას ქვეყანაში დაბრუნება განიზრახა. იგი მოაბელმა რძალმა 

(1), რუთმა (2), არ მიატოვა და ბეთლემში გაჰყვა. რუთი ყანებში თავთავების კრეფისას მოხვდა 

ელიმელექის ნათესავის, ბოყაზის, ყანაში, რომელმაც ნება დართო თავთავები არა მხოლოდ 

მომკელთა კვალზე, ძნებს შორის და ხელეურებიდანაც აეკრიფა, ისიც უთხრა, სხვის ყანაში 

აღარ გადასულიყო. ქალიც დარჩა, სანამ ქერისა და პურის მკა არ დასრულდა. დედამთილის 

რჩევით, რუთმა ბოყაზისაგან ლევირატის წესის შესრულება მოითხოვა. მანაც შეასრულა 

ნათესაობის მოვალეობა მას შემდეგ, რაც უფრო ახლო ნათესავმა უარი თქვა 

დაქორწინებულიყო რუთზე. რუთმა შვა ყობედი, რომლის გამდელიც ნოყამა გახდა და 

რომელიც დავითის ბაბუა შეიქნა. 

ხიაზმები (3) და პროვიდენცია 

ხიაზმები ძირითადად ბიბლიის პოეტურ პასაჟებში დასტურდება, თუმცა პროზაულ 

თხრობაშიც გვხვდება: ზაქარიასა და ამოსის წიგნებში, მათეს, მარკოზისა და ლუკას 

სახარებებში, ებრაელთა მიმართ ეპისტოლესა და აპოკალიფსში. 
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რუთის წიგნში ხიასტურ სტრუქტურას მის ღვთისმეტყველებასთან აქვს მჭიდრო კავშირი 

ნაცვლად შემოქმედისა, მისი განგებულების გზებს გამოაჩენს. არ ჩანს ღვთის ხელი, რომელიც 

სასწაულებს იქმს. მოვლენები ხდება, ვითარდება ბუნებრივად, თუმცა ბუნებრივი მოვლენებიც 

საღვთო პროვიდენციის შედეგია. 

რუთის წიგნის სტრუქტურა [Hongisto, 1985:23]: 

A. ნაყომი ხანდაზმულია, რომ ვაჟები შობოს [რუთ. 1]  

B. შესაძლო გო‘ელის გამოჩენა [რუთ. 2:1] 

C. რუთისა და ნაყომის გეგმა [რუთ. 2:2] 

D. რუთი და ბოყაზის ყანა [რუთ. 2:3] 

E. ბეთლემიდან მომავალი ბოყაზი [რუთ. 2:4] 

F. ბოყაზი კითხულობს: „ვისია ეს ყმაწვილი ქალი?― [რუთ. 2,5:7]  

G. რუთი მომკელებს უერთდება [რუთ. 2:17,18] - შეუძლია მომკელებთან ერთად ჭამოს პური 

H. ნაყომი ლოცავს ბოყაზს [რუთ. 2:19] 

I. ბოყაზი ახლობელია - ევალება ლევირატის წესი შეასრულოს [რუთ. 2:20] 

J. რუთი მკის დასრულებამდე რჩება მსახურებთან [რუთ. 2:21,23] 

K. ნაყომისა და რუთის გეგმა [რუთ. 3:1-8] 

J'. რუთი თავს ბოყაზის მხევალს უწოდებს [რუთ.3:9] 

I'. რუთი სთხოვს ბოყაზს, ფრთა გადააფაროს [რუთ. 3:9]  

H'. ბოყაზი ლოცავს რუთს [რუთ. 3:10] 

G'. ბოყაზი ჰპირდება რუთს, რომ უნათესავებს [რუთ. 3:11-15] 

რუთს მიაქვს ექვსი საწყაული ქერი დედამთილთან [რუთ. 3:16] 

F'. ნაყომი კითხულობს: „ვინ [რომელი] ხარ, შვილო?― [რუთ. 3,16:18] 

E'. ბოყაზი ადის ბეთლემის კარიბჭესთან [რუთ. 4:1]  

D'. რუთი და ყანა [რუთ. 4:2-12] 

C'. რუთისა და ნაყომის გეგმა შესრულებულია, ქორწინება [რუთ. 4:13] 

B'. ნათესავი არ მოუშალა ნაყომის ღმერთმა [რუთ. 4:14-16] 

A'. „ვაჟი შეეძინა ნაყომის!― [რუთ. 4:17]  

გენეალოგია - ყობედი...მამა იესესი, დავითის მამისა [რუთ. 4:19-22] 
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პროვიდენცია წიგნის დასასრულთან ერთად არ წყდება და ტერმინ גֵֹאל (gō‘ēl) (4) – ის დიდ 

მნიშვნელობას გამოკვეთს: 

იუდეველთა რწმენით, გამოხსნა მესიას, მეფე დავითის შთამომავალს - יַח ֶבן־ָדוִׁד ָמשִׁ  (māšīaḥ ben 

dāwid) - მესამე ტაძრის აღმდგენს და დაკარგული ათი ტომის შეკრების შემდეგ, თორმეტივე 

ტომის მმართველს უკავშირდება; ახალ აღთქმაში კი ქრისტეს მიერ ადამიანის გამოსყიდვაა 

აქსიომა - extra Christum nulla salus. 

ნაწარმოების შექმნის დრო 

რუთის წიგნის დაწერის დროს შესახებ მკვლევართა აზრი ორად იყოფა: ნაწილი მას პირველი 

ტაძრის, ნაწილი კი მეორე ტაძრის ხანას აკუთვნებს. იმ ვარაუდის საფუძველს, რომ ნაწარმოები 

ადრეულ ეპოქაში დაიწერა, რიგ შემთხვევებში გამოყენებული არქაული ფორმები იძლევა. 

თალმუდური ტრადიციით, წიგნის ავტორი სამუელია, მაგრამ რუთის წიგნის დასასრული - 

ყობედი...იყო მამა იესესი, დავითის მამისა [რუთ. 4:17] (5) - მიუთითებს, რომ იგი არათუ 

დავითის დროს, არამედ უფრო გვიან დაიწერა, რადგან დავითი აქ ახსოვთ, როგორც 

ისტორიული გმირი, დიდი მეფე, რომელიც წარსულს ეკუთვნის. მოგვიანო ხანაში რომ 

დაიწერა, ამას გაცვლისა და გამოსყიდვის ჩვეულებაც ამტკიცებს [რუთ. 4:7 შდრ.: იერ. 32:6-12]. 

ვხვდებით ლექსიკურ ერთეულებსა და გამოთქმებს, რომლებზეც არამეულ ენას მოუხდენია 

გავლენა [რუთ. 1:13; 1:20; 2:3; 2:14; 4:7]. 

ლევირატის წესი, უფრო ადრე ვრცელდებოდა ნათესავებზეც, შემდეგ გარდაცვლილის ძმებით 

შემოისაზღვრა. ფეხსაცმლის გაძრობაც სამარცხვინოდ ითვლებოდა გარდაცვლილის 

ძმისათვის, რომელიც უარობდა ლევირატის მცნება შეესრულებინა, აქ კი მოლაპარაკების 

დასრულების ნიშანია და უეჭველია, რომ ადრინდელია. ამ წიგნში მინიშნებაც არაა ზიზღზე 

მოაბელებისა თუ წარმართებისადმი [შდრ.: 1 ეზრა 9:10; ნეემ. 9:2; 13:23]. ეს არც ისე ძველი 

დროა, თუმცა, უფრო ძველია, ვიდრე ეზრა-ნეემიასი. ამრიგად, რუთის წიგნი იუდას ბოლო 

მეფეების დროს უნდა დაწერილიყო. 

რუთი და ქებათა ქება 

ბიბლიის ხუთ გრაგნილს დღესასწაულებსა თუ ტრაგიკული მოვლენების გასახსენებლად 

კითხულობენ: ქებათა ქება - ფესახი, რუთი - შავუოთი, გოდება - 9 აბი (დღე, როცა 
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ბაბილონელებმა პირველი (ძვ. წ. აღ. 586წ.), ხოლო რომაელებმა (70წ.) მეორე ტაძარი 

დაანგრიეს), ეკლესიასტე - კარვობა, ესთერი - ფურიმი. ფესახის დღესასწაულზე (6), რომელიც 

ეგვიპტიდან გამოსვლას აღნიშნავს, ქებათა ქება იკითხება. ეს ის დროა, როცა სამიჯნურო 

ურთიერთობა დაიწყო ღმერთსა და ისრაელს შორის. ამიტომაც დაუკავშირეს ბრძენებმა ამ 

დღესასწაულს ქებათა ქება (7; 8). 

ფესახიდან შვიდგზის შვიდეულის გასვლის შემდეგ, ანუ ორმოცდამეათე დღეს აღინიშნება 

შავუოთი (ებრ.: კვირები) - მოსავლის აღების დასასრული, სინის მთაზე ისრაელისათვის 

თორის გამოცხადების დღე. სწორედ შავუოთზე იკითხება რუთის წიგნი (9): მოაბის ველიდან 

ნაყომი რუთთან ერთად თავთავების მკის დაწყებამდე ბრუნდება. რუთი და ბოყაზი კალოზე 

მომკალთა კვალზე თავთავების შეგროვებისას ხვდებიან, მკის დასრულებისას ამბავიც 

მთავრდება. ქებათა ქებაში გაზაფხული, რუთის წიგნში კი ზაფხული დგას. სეზონები წიგნების 

შინაარსის შესაბამისია: ქებათა ქებაში მეტრფე და სატრფო ერთმანეთს ეძიებენ და პოვებენ; 

რუთი კი ქმართან ერთად საფუძველს უყრის ახალ ცხოვრებასა და შთამომავლობას.  

დასასრულ, ნაწყვეტები რუთისა და ქებათა ქების წიგნებიდან ებრაული საქორწილო 

რიტუალის საკითხავებს [რუთ. 1:16,17; ქებ. 1:16; 2:10-13; 2:14; 8:6,7] შეადგენს. 

  

შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი: 

(1) რუთის მოაბელობა ამ პატარა წიგნში მეტისმეტად ბევრჯერ, შვიდგზის, არის ხაზგასმული. 

(2) ბიბლიურ ანთროპონიმებში ხშირადაა ჩადებული სახელის მატარებლის თვისება ანდა 

მითითება მის მისიაზე. რუთის სახელი მნიშვნელოვანია მისი ბუნების უკეთ გამოსაცნობად: 

 ;მეგობრობა - (rēʻūṯ) ֵרעּות - (rūṯ) רּות

სახელის რიცხვითი მნიშვნელობაა 606 („რეში―-200, „ვავი―-6, „თავი―-400); მასზე ნოეს 7 მცნების 

მიმატებით მიიღება 613 - ღვთის მიერ ისრაელისათვის მიცემული მცნებებისა (248 - ძვლებისა 

და ძირითადი ორგანოების რაოდენობა ადამიანის სხეულში) და აკრძალვების (365 - წლის 

დღეთა ან სისხლძარღვების (იონათანის თარგუმის თანახმად - მყესების) საერთო რაოდენობა) 

ჯამი. სინის მთაზე ისრაელი სწორედ 613 მცნების მიღებას დათანხმდა.  

(3) ხიაზმი ეწოდება რიტორიკულ ფორმულას. ესაა ჯვარედინი, ღერძული ან ცენტრალური 

სიმეტრიის მქონე სტრუქტურა. 

(4) მხსნელი, გამომსყიდველი... წინასწარმეტყველ ესაიასთან გო‘ელად ღმერთი იწოდება [ეს. 
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43:1; 44:22; 49:7].  

(5) ისიც საფიქრებელია, რომ წიგნის დასასრულს მოცემული გენეალოგია, თავდაპირველ 

იკითხვისში არ იყო. 

(6) ის უპირველესია საუფლო დღესასწაულებს შორის (მკის წინა დღესასწაული), იწყება 

გაზაფხულზე, წლის პირველი თვის, ნისანის (მარტ-აპრილი), მე-14 დღის მწუხრზე და 

გრძელდება ერთი შვიდეულის განმავლობაში.  

(7) რაშის ინტერპრეტაციით, ახალგაზრდა, მშვენიერი ქალი (ית  śūlammīṯ - „ქალი - שּוַלמִׁ

შულემიდან― - დასაშვებია, რომ დემონიმი უკავშირდებოდეს შუნამელს: შესაძლოა აბიშაგა 

შუნამელი იყოს ქებ.-ის შულამითი [3 მეფ. 1:1-4, 15; 2:17-22]; მდიდარი ქალიც, ელისე 

წინასწარმეტყველს რომ იწვევდა ხოლმე პურის საჭმელად, შუნემელია [4 მეფ. 4:8]). დაინიშნება 

მეფეზე და მისთხოვდება მას. თუმცა, გავა ხანი და უორგულებს, რის შემდეგაც მეფე გააძევებს; 

მიუხედავად გულისტკივილისა, მისი გრძნობა კვლავ ძლიერია და იბრუნებს ქალს, რომელიც 

ერთგულებას ჰპირდება და აღდგება წინანდებური სიყვარული - ისრაელი დაიწინდა, როცა 

ღმერთმა ეგვიპტიდან გამოიყვანა იგი; სინაზე (რომელიც ერთგვარი ხუფაა) სიყვარულისა და 

ერთგულების აღთქმა დადო, მაგრამ მალევე დაარღვია იგი ოქროს ხბოს 

კერპისთაყვანისცემითა და შემდგომი ქმედებებით. ურწმუნოება იმდენად დიდი იყო, 

ტყვეობაში გაგზავნა ღმერთმა; წინასწარმეტყველებიც ისრაელს არაერთგზის უწოდებენ ღვთის 

სასძლოს. ოსია წინასწარმეტყველთან კერპთაყვანისცემა შედარებულია მრუშობასთან, 

რომელიც არღვევს საქორწინო კონტრაქტს ღმერთსა და მის ხალხს შორის.  

(8) ქრისტიანული ტრადიციით კი ქებათა ქება ასე განიმარტება: იესო და მისი მიმდევრები, 

სასძლო ქრისტესი [ეფ. 5:23, 25] ან იესოა სულის სასიძო. 

(9) ლეგენდის თანახმად, დავითი, რომლის გენეალოგიითაც სრულდება წიგნი, შავუოთზე 

დაიბადა და გარდაიცვალა და ესეც აკავშირებს გრაგნილს შვიდეულთა დღესასწაულთან. 

გამოყენებული ლიტერატურა:  

1. ბიბლია. თბილისი, 1989 

2. კიკნაძე ზ.  ხუთწიგნეულის თარგმანება.- თბილისი, 2004 

3. Hayyim A.. A Midrashic view of Ruth amidst a Sea of Ambiguity: 

http://jbqnew.jewishbible.org/assets/Uploads/332/332_Ruthang1.pdf  2005 

4. Hongisto L.. Literary Structure and Theology in the Book of Ruth: 

http://digitalcommons.andrews.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1701&context=auss  1985 

5. Leggett D. A.. The Levirate and Goel Institutions in the Old Testament With Special Attention to the 

http://jbqnew.jewishbible.org/assets/Uploads/332/332_Ruthang1.pdf
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Book of Ruth: https://faculty.gordon.edu/hu/bi/ted_hildebrandt/otesources/08-ruth/texts/books/leggett-

goelruth/leggett-goelruth.pdf 1974 

6. Linafelt T.. Narrative and Poetic Art in the Book of Ruth: 2010 

http://www.academia.edu/2370224/Narrative_and_Poetic_Art_in_the_Book_of_Ruth 

7. Robert H.. Dating the Language of the Book of Ruth: 2009 

http://individual.utoronto.ca/holmstedt/Holmstedt_DatingLangRuth_CSBSrevAug2009.pdf  

8. Simon H. 1975. Lehrbuch der modernen hebräischen Sprache. Leipzig.  

9. The Complete Tanach with Rashi‘s Commentary: 

http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/63255/jewish/The-Bible-with-Rashi.htm 

10. The Targums of Onkelos: http://targum.info/targumic-texts/pentateuchal-targumim/ 
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პავლე ყიფშიძე 

ამერიკანიზმები იაპონურ ენაში 

იაპონური კულტურის ყველაზე ზედაპირული გაცნობის დროსაც კი ნებისმიერს შეუძლია 

შეამჩნიოს, რომ უამრავი მისი კომპონენტი, ყველაზე „იაპონურიც― კი, ნასესხებია. კულტურის 

ტრადიციული კომპონენტების დიდი უმრავლესობა ჩინეთიდან გადმოვიდა. თავიდან ეს 

კორეის გავლით ხდებოდა, შემდგომ  კი უშუალოდ ჩინეთიდან. ბოლო ოთხი საუკუნის 

განმავლობაში ბევრი რამ იქნა გადმოღებული ევროპიდან, ხოლო ბოლო ნახევარი საუკუნის 

მანძილზე განუზომლად იზრდება აშშ-ს როლი. როგორ თანაარსებობს, უდავოდ თვალსაჩინო, 

იაპონიის თავისებური კულტურა შეთვითხორცებულ  ელემენტებთან? 

იაპონია - იზოლირებული კუნძულოვანი სახელმწიფოა, რომელიც მუდამ განიცდიდა გარე 

ზეგავლენას, მაგრამ მოახერხა  დამოუკიდებლობის  შეინარჩუნება და მხოლოდ ერთხელ იყო 

ოკუპირებული. უცხოური ზეგავლენა ზოგჯერ ნულამდე ჩადიოდა, დრო და დრო კი 

საგრძნობლად იზრდებოდა, მაგრამ ამ პროცესის მასშტაბი და საზღვრები თავად იაპონიაში 

იყო განსაზღვრული. თავდაპირველად იაპონია ჩინეთის ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებოდა, 

მაგრამ XIX საუკუნიდან დასავლური ქვეყნების ზეგავლენა ხდება განმსაზღვრელი. ცნობილი 

იაპონელი სოციოლინგვისტის სუძუკი ტაკაოს თვალთახედვით, იაპონური კულტურა 

შერჩევის უნარის მქონეა. სესხების უნარის მქონე იაპონელები უცხოური კულტურებიდან, 

იქნება ეს ჩინური, თუ ამერიკული, იღებენ მხოლოდ იმ ელემენტებს, რომლებსაც თავისთვის 

საჭიროდ თვლიან. ეს ელემენტები შემდგომ ერწყმიან იაპონურ კულტურას და ზოგჯერ ისეთ 

წარმოუდგენელ ცვლილებებს განიცდიან, რომ მათი ცნობა შეუძლებელი ხდება. 

იაპონიას ჩინური კულტურის შეთვისების მრავალსაუკუნოვანი გამოცდილება გააჩნია. 

კერძოდ, იაპონელებმა ჩინეთიდან გადმოიღეს დამწერლობა. გარკვეული დროის შემდეგ 

ჩინურ იეროგლიფებზე დაყრდნობით შეიქმნა ორი ნაციონალური ანბანი - ჰირაგანა და 

კატაკანა, რითაც შეიქმნა იაპონური ენისთვის საკმაოდ მოსახერხებელი შერეული დამწერლობა 

: იეროგლიფები (კანჯი), ჰირაგანა და კატაკანა. იეროგლიფებთან ერთად ნასესხები იყო ჩინური 

ფესვები და სიტყვები, რაც ტრადიციული ლექსიკის საფუძველია. ამ ლექსიკის უმეტესი 

ნაწილი თავად იაპონიაში, წარმომავლობით ჩინური ფესვებიდანაა შექმნილი. აღნიშვნის 
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ღირსია ის ფაქტი, რომ ზემოთთქმულის მიუხედავად, იაპონელები ვერასდროს 

ლაპარაკობდნენ ჩინურად. 

გლობალიზაციის პროცესმა მსოფლიოს სხვა ქვეყნებზე ადრე იაპონიაზე იმოქმედა. XX 

საუკუნის შუა წლებიდან, 1945-1952 წლებში, იაპონია ჯერ ოკუპირებული იყო აშშ-ს მიერ, 

ხოლო შემდგომ  ამერიკის ძლიერი პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული 

ზეგავლენის ქვეშ აღმოჩნდა. ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ეს ზეგავლენა კიდევ უფრო 

გაძლიერდა. 

ეს ტენდენციები თავის ასახვას ენაშიც პოვებდა და შედეგად, დღეს იაპონურში უამრავ 

ამერიკანიზმს ვხვდებით.  მაშინ როდესაც იაპონელისთვის ამ სიტყვების ამერიკული 

წარმომავლობა მარტივად მისახვედრია,  ენის მატარებლის უმეტესობისთვის მათი 

მნიშვნელობა ხშირად გაუგებარია. მართალია, ამერიკანიზმების რაოდენობა ლექსიკის 10%-ს 

არ აღემატება, მაგრამ ცალკეულ სფეროებში მისი წილი ძალიან მაღალია. მაგალითად, 

მენეჯმენტის ტერმინოლოგიაში ისინი 53%-ს აღწევენ, მარკეტინგში - 75%-ს, ხოლო 

კომპიუტერულ ტერმინოლოგიებში 99%-ს შეადგენენ. ამერიკანიზმების, როგორც იაპონელები 

უწოდებენ გაირაიგოს {外来語}, გამოყენების არეალი შეიძლება ორ ჯგუფად დაიყოს: მაღალ 

ტექნოლოგიების სფერო და ყოველდღიური ლექსიკა. ამ უკანასკნელის ჩამოყალიბებაში 

გადამწყვეტ როლს ამერიკული მასობრივი კულტურა ახდენს. საინტერესოა, რომ იაპონიაში 

ინგლისური ენის ცოდნის დონე არც ისე მაღალია. უფრო მეტიც, ეს დონე გაცილებით 

დაბალია, ვიდრე აზიის სხვა ქვეყნებში. 

იაპონურ ენაში ამერიკანიზმები ერთგვარ „გეტოშია― თავმოყრილნი და ისინი ენის „ბირთვში― 

ვერ/არ შედიან. ანალოგიური ვითარებაა ჩინურიდან შესული ლექსიკის შემთხვევაშიც. ეს ე.წ. 

ჩინური ბარბარიზმები  იეროგლიფური დამწერლობის განუყოფელი ნაწილია, ასოცირდებიან 

წიგნებთან და ყველაფერთან, რაც წიგნებს უკავშირდება. რაც შეეხება, ამერიკანიზმებს, ისინი 

მასობრივ გამოყენებასთან, მექანიზირებულ ყოველდღიურ ნივთებთან და გართობის 

სფეროებთანაა ასოცირებული. შესაბამისად, ემოციების, ხასიათის, ახლო ადამიანთა 

ურთიერთობის აღწერა ძირძველი იაპონური ლექსიკის მეშვეობითაა შესაძლებელი. რაც 

შეეხება გრამატიკულ სტრუქტურებს,  ისინი უცვლელადაა შენარჩუნებული. 
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გავრცელებული შეხედულებისგან განსხვავებით, იაპონური კულტურა სულაც არ გაურბის 

გარე ზეგავლენასა და სესხებას. მიუხედავად იმისა, რომ  ყველაფერ ნასესხებს საკუთარი 

ადგილი აქვს მიჩენილი, ამავდროულად  საწყისი ბირთვიც უნარჩუნდება. სხვა კულტურათა 

მიმართ გახსნილობის მიუხედავად,  იაპონური კულტურა არ კარგავს თავის იდენტურობას. 

ამიტომაც დასავლურ ქვეყანათა ამა თუ იმ ელემენტების ათვისება,  კოკა-კოლით დაწყებული 

და  ფორმალური დემოკრატიული პროცესებით დამთავრებული, სულაც არ ნიშნავს იაპონიის 

გლობალურ ვესტერნიზაციას. აქვე აღსანიშნავია, რომ იაპონელთა მასობრივ ცნობიერებაში 

მიუღებელია უცხოელთა მიერ იაპონური ენის ცოდნა. ისინი თავის ტერიტორიაზე 

უცხოს  დიდი სიამოვნებით არ უშვებენ და სწორედ ამის გამო, ჩვენს დროში იაპონური ენის 

საერთაშორისო როლი არ შეესაბამება თავად იაპონიის საერთაშორისო როლს. მუდამ სხვათა 

მითვისებით, იაპონური კულტურა არ კარგავს თავის იდენტურობას. ამიტომაც დასავლურ 

ქვეყანათა ამა თუ იმ ელემენტების ათვისება, დაწყებული კოკა-კოლიდან დამთავრებული 

ფორმალურ დემოკრატიულ პროცესებამდე, სულაც არ აღნიშნავს იაპონიის გლობალურ 

ვესტერნიზაციას. 

იაპონურ ენაში ნასესხები სიტყვების აღსანიშნად სპეციალური ტერმინი – გაირაიგო (გარედან 

მოსული სიტყვა) გამოიყენება. ეს ტერმინი  ყველა ნასესხებ სიტყვას გულისხმობ  ჩინურების 

გარდა. ამ უკანასკნელს კანგოს {漢語} უწოდებენ. გაირაიგო იაპონიაში სხვადასხვა ენიდანაა 

შესული. XVI საუკუნეში სიტყვების სესხება პორტუგალიური და ჰოლანდიური ენებიდან 

ხდებოდა. მოგვიანებით, როცა XIX საუკუნის მეორე ნახევარში იაპონიამ იზოლაციურ 

პოლიტიკაზე უარი თქვა, ჩნდებიან სიტყვები სხვა ევროპული ენებიდანაც. ომის შემდგომ 

პერიოდიდან დღემდე გაირაიგოს სიაში სულ უფრო მეტი ინგლისური სიტყვაა. 1970-იან 

წლებში ჩატარებულმა აღრიცხვამ აჩვენა, რომ ნასესხები სიტყვების 94,1% ინგლისურიდანაა 

შემოსული, ბოლო პერიოდში კი მათი რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზარდა. 

უცხოენოვანი ლექსიკის სესხებისა და ენაში ასიმილაციის პროცესი მთელი რიგი 

თავისებურებებითა და კანონზომიერებებით ხასიათდება. მოვიყვან რამდენიმე მაგალითს: 

ა) სესხების დროს ინგლისური სიტყვების ადაპტირება იაპონური ენის ფონეტიკური წესების 

მიხედვით ხდება. კერძოდ, გვერდიგვერდ მყოფი თანხმოვნები იყოფა ხმოვნებით, სიტყვის 

ბოლოში კი თანხმოვანს ხმოვანი  ემატება: gram (გრამი) - „გურამუ― {グラム

};   best  (საუკეთესო) – „ბესუტო― {ベスト}. 
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ბ) ასო «ლ» იცვლება «რ»-თი : «არუმინიუმუ» {アルミニウム} - ალუმინი (aluminium); 

«დორირუ» {ドリル} - საბურღი (drill). 

გ) ინგლისური ასოთშეთანხმებები ar, er, ir, ur გადმოიცემა როგორც -aa : girl – gaaru {ガール}; 

afutaa {アフター} – after; intaabu {インターブ} – interview და ა.შ. 

დ) დიფთონგი [ei] წარმოითქმის გრძელი [e]-თი : «ტეებურუ» {テーブル} - მაგიდა (table). 

დიფთონგი [ou] წარმოითქმის გრძელი [o]-თი. 

ე) ინგლისური th წარმოითქმის იაპონური [s] და [dz] ხმებით : «რიძუმუ» {リズム} - რიტმი 

(rhythm); «აასუ» {アース} - მიწა (earth); «არუგორიძუმუ» {アルゴリズム} - ალგორითმი 

(algorithm). 

ვ) თუ ინგლისური სიტყვა სესხებისას იკვეცება, ჩვეულებისამებრ მისგან რჩება პირველი ან 

ორი მარცვალი (anime {アニメ} – animation-იდან, puro {プロ} – puroguramu-დან {プログラム} 

[ინგ. programm]). თუმცა გვაქვს გამონაკლისებიც. «გაირაიგო'ნერუ'» წარმოიშვა ინგლისური 

flannel-იდან, «კეტტო» {ケット} blanket-იდან. მოცემულ მაგალითში აღებულია ინგლისური 

სიტყვების ბოლო მარცვლები. 

ზ) შეკვეცა და ფონეტიკური ადაპტაცია ზოგჯერ ისე ცვლის სიტყვას, რომ გაირაიგოს გაგება 

ფაქტობრივად შეუძლებელი ხდება. General strike (საყოველთაო გაფიცვა) გადაიქცა 

«ძენესუტო»-დ {ゼネスト} (საწყისი «ძენერარუსუტორაიკუ» {ゼネラルストライク}); second 

hand – sekohan {セコハン}; mass communication – masukomi {マスコミ}. 

თ) ფონეტიკური ცვლილებების გამო გაირაიგოში ჩნდებიან ომონიმები, განსხვავებული 

საწყისის მაგრამ მსგავსი ჟღერადობის სიტყვები. სიტყვა «კუროსუ» {クロス} ნიშნავს სამოსს 

(cloth), აგრეთვე ნიშნავს ჯვარს (cross); სიტყვა «ბორუტო» {ボルト} - ბოლტი (bolt), ასევე ძაბვის 

ერთეული ვოლტი (volt). 

გაირაიგო  იაპონური ორი მარცვლოვანი ანბანიდან ერთ-ერთით, კერძოდ კატაკანით 

ჩაიწერება. ზუსტად ამიტომ იაპონელს სიტყვაზე ერთი შეხედვით შეუძლია დაადგინოს მისი 

უცხოური წარმოშობა.  გაირაიგოს კატაკანაგოსაც უწოდებენ, «სიტყვა, რომელიც  კატაკანით 

იწერება». იშვიათად, ნასესხებ სიტყვებს წერენ იეროგლიფებით. ისე ირჩევენ, რომ იყოს 
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მსგავსება მნიშვნელობითაც და ჟღერადობითაც. მაგალითად, სიტყვა boki (book keeping, booking 

―ბუღალტერია‖) ჩაიწერება იეროგლიფებით «bo» {簿} (აღწერის წიგნაკი) და «ki» {記} (ჩაწერა). 

გაირაიგო იაპონურ ენაში თავისუფლად ცხოვრობს და ახალ მნიშვნელობებსაც იძენს, 

რომელიც ინგლისურ საწყისში არ მოიძებნება. ინგლისური კუთვნილების ნაცვალსახელიდან 

my (ჩემი) იაპონურში „პირადი, კერძოს― მნიშვნელობით გამოიყენება: mai-kaa {マイカー} 

(კერძო მანქანა), mai-hoomu {マイホーム} (კერძო სახლი). სიტყვა feminisuto {フェミニスト} 

ხშირად გამოიყენება არა როგორც «ფემინისტი», არამედ როგორც «თავაზიანი მამაკაცი» ან 

«მეწარმე, რომელიც აწარმოებს პროდუქციას კონკრეტულად ქალებისთვის». საინტერესოა, რომ 

სიტყვა baikingu {バイキング} (ინგ. Viking) იაპონურში «შვედურ მაგიდას» ნიშნავს. 

განსაკუთრებულად უნდა აღინიშნოს ისეთი გაირაიგოები, რომლებიც იაპონური ენის 

საზღვრებს გაცდენ. ამგვარი სიტყვებიდან ყველაზე ცნობილია anime. წარმოიშვა ინგლისური 

animation და შემდეგ შევიდა ყველა სხვა ენაში (მათ შორის ქართულშიც) და აღნიშნავს 

უშუალოდ იაპონურ მულტიპლიკაციას. ინგლისურ ენაში ასევე შევიდა სიტყვა puroresu {プロレ

ス}, გამარტივებული ვერსია სიტყვისა purofesshonaruresuringu {プロフェッショナルレスリング} 

(ინგ. professional wrestling). ინგლისურში puroresu აღნიშნავს ამგვარი შოუს ნაირსახეობებს. 

ისეთი ცნობილი იაპონური სიტყვაც, როგორც კარაოკე, შეიცავს იაპონური საწყისის ელემენტს. 

Karaoke – არის შემოკლებული ვარიანტი სიტყვიდან karaokesutora {カラオケストラ}, რაც 

პირდაპირ ითარგმნება - «ცარიელი ორკესტრი», ანუ მუსიკის შესრულება სიტყვების გარეშე. 

ბოლო წლებში ქართულში შეაღწია სიტყვამ «ქოსფლეი». ამერიკულ ინგლისურში სიტყვა 

cosplay დაფიქსირდა ჯერ კიდევ 1980 წელს. ეს ტერმინი შედგება ინგლისური სიტყვებისგან 

costume + play, მაგრამ მისთვის სამაგალითო გახდა იაპონური შესატყვისი kosupure {コスプレ}. 

ეს არის ერთგვარი ჰობი, გატაცება – სხვადასხვა ფილმებისა და თამაშების საყვარელი 

პერსონაჟების ფორმების დამზადება და მათი ტარება. ეს მოვლენა დასაბამს იაპონური ანიმეს 

მოყვარულებისგან იღებს, შემდეგ კი მთელს მსოფლიოში გავრცელდა. 

საინტერესოა, რომ თანამედროვე იაპონელების მიერ გაირაიგოს აქტიური გამოყენება ზიანს არ 

აყენებს იაპონურ ენას. საინტერესოა ისიც, რომ  იაპონელმა შეიძლება არ იცოდეს, თუ როგორ 

იწერება ან წარმოითქმის მისთვის ცნობილი სიტყვა-გაირაიგო ორიგინალში, ინგლისურად. 

მათ უკვირთ, როცა მათთვის ცნობილი სახელი Sumiisu {スミース} სინამდვილეში არის Smith. 
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დიდი რაოდენობით გაირაიგოს ცოდნა იაპონელებს უადვილებთ ინგლისურის სწავლას, 

მაგრამ ამას საპირისპირო მხარეც აქვს, რადგან იაპონელები გაირაიგოს მიიჩნევენ ჩვეულებრივ 

ინგლისურად და ლაპარაკისას იყენებენ. მაგალითად, შეუძლიათ გამოიყენონ სიტყვა rimokon {

リモコン} (პულტი) იმის გაუთვალისწინებლად, რომ საწყისი არის remote control, და მათი 

ვერსია აშშ-სა და დიდ ბრიტანეთში უცნობია. sutoobu {ストーブ} (stove, ღუმელი) – იაპონურად 

ნიშნავს ელექტრონულ გამათბობელს, რაც ორიგინალს საერთოდ არ შეესაბამება. 

მრავალსაუკუნოვანი ჩვევები, რომლებიც იაპონიამ სხვა ქვეყნებისა და ხალხისგან იზოლაციის 

დროს გამოიმუშავა ეხმარება მას  გლობალიზაციის პირობებშიც შეინარჩუნოს იდენტობა. 

ასეთი მექანიზმები კარგად მოქმედებდნენ იაპონიის ეკონომიკის მაქსიმალური წარმატების 

პერიოდში, 1950-80-იანი წლებში. თუმცა ბოლო ათწლეულში ერთპოლარული ქვეყნის და 

იაპონიის ეკონომიკური სტაგნაციის პირობებში ლიდერის პოზიციის შენარჩუნება სულ უფრო 

რთული ხდება. 2001 წელს იაპონიის  მმართველობაში მოსული კოიძუმას კაბინეტი აქტიურად 

ცდილობს დანერგოს დასავლური, უფრო სწორად რომ ვთქვათ, ამერიკული ფასეულობები და 

ქცევის სტანდარტები. ეს აშკარად აისახება ინგლისური ენის პოზიციების გაძლიერებაშიც. 

დრო გვაჩვენებს, თუ რამდენად საფუძვლიანი აღმოჩნდება ეს ცვლილებები. 

 გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. Заимствование Английских слов в Японском языке – Слюсаренко Анастасия Евгеньевна (Статья 

опубликована в рамках : VI Международной научно-практической конференции «Научное 
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Декабря 2012 г.) 
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3. Япония : Язык и Общество – 6.2 Гайрайго и американизация японской массовой культуры – 
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4. Японская Культура в Глобализирующемся Мире — Мошняга Павел Александрович [Журнал : 

«Знание. Понимание. Умение.» Выпуск №3. 2008г.]. 
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