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შორენა ჯიმშერიშვილი 

შესაქმის ძველაღმოსავლური (შუმერული, აქადური) ვერსიების გამოძახილი ომარ ხაიამის 

რობაიებში 

 

კაცობრიობას თავისი არსებობის განმავლობაში არაერთხელ გასჩენია კითხვა ადამიანისა 

და სამყაროს წარმოშობის შესახებ. რომაელი ფილოსოფოსი და პოეტი ლუკრეციუსი 

ამბობდა: „გონს შეგვიშფოთებს ჩვენი ცოდნის უსუსურობა, ჰქონდა თუ არა ქვეყნის 

წარმოშობას თავისი საწყისი, ელის თუ არა მას აღსასრული ’’ 

არაერთ ცივილიზაციას ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი ან, ხშირად,  ერთმანეთის 

მსგავსი მოსაზრებებით უცდია აეხსნა, როგორ გაჩნდა პირველი ადამიანი. მაგალითად, 

შუმერები და ძველებრაელები თვლიდნენ, რომ ადამიანი თიხისაგან შეიქმნა. 

ძველბაბილონურ და ასურულ ლიტერატურაში ადამიანი ჩნდება, რათა იმუშაოს და 

ღმერთები გამოკვებოს. 

 როგორც სემიუელ კრამერი იტყოდა, „ ისტორია შუმერიდან იწყება“.  შუმერებმა შეძლეს 

თავისი არსებობის განმავლობაში შეექმნათ თვითმყოფადი და მდიდარი კულტურა. 

კაცობრიობის უდიდესი მონაპოვრის - დამწერლობის შექმნაც მათ უკავშირდებათ და 

ადამიანის შექმნასთან დაკავშირებით პირველ წარმოდგენებს სწორედ შუმერულ მითებში 

ვხვდებით [ Kramer, 1956: 75]. 

 შუამდინარეთის ლიტერატურა თითქმის ისეთივე ძველია, როგორიც შუმერული 

დამწერლობა. მეცნიერები პირველი ლიტერატურული ძეგლების გაჩენას ძვ.წ. III 

ათასწლეულის  I ნახევარში ვარაუდობენ. შუმერული ლიტერატურა წარმოდგენილია 

თითქმის ყველა ძირითადი ჟანრით. ყველაზე ღირებული და მნიშვნელოვანი ისაა, რომ ეს 

მითები, ეპიკური თხზულებები, ჰიმნები ინახავენ მათი შემქმნელი ხალხის, შუმერების, 

შეხედულებებს სამყაროს აგებულებისა თუ მიწიერი ცხოვრების არსებული წესისა და 

სოციალური ურთიერთობების შესახებ. 

 ისტორიული პროცესებიდან გამომდინარე, როდესაც შუმადინარეთში, სარგონ დიდის 

მეთაურობით, აქადელები სახლდებიან და იწყება მათი ასიმილირება, აქადელებმა ბევრი 

რამ სწორედ შუმერებისგან გადაიღეს და  შუმერული რწმენა-წარმოდგენებიც გაითავისეს. 

ქალაქ ურუქის მეფე გილგამეშის საგმირო საქმეები სწორედ აქადელებმა შეკრეს ეპოსის 

სახით (მათგან უძველესი ძვ.წ. XXIII-XXI საუკუნეებით თარიღდება და ჩვენამდე არ 

მოუღწევია) და, მიუხედავად იმისა, რომ „გილგამეშის ეპოსი“ ბაბილონური ეპოსია, 

ძირითადი დასაყრდენი ის ეპიკური სიმღერებია, რომელიც გმირი გილგამეშის, ქალაქ 

http://asj.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&avto=80
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ურუქის მეფის, ირგვლივ საუკუნეების განმავლობაში შუმერების მიერ იქმნებოდა. ეპოსში 

თავმოყრილია ის ზოგადსაკაცობრიო მოტივები, რომელთა გამოძახილს 

ათასწლეულებია,  ვხვდებით სხვადასხვა ხალხის ეპოსებში. 

 „გილგამეშის ეპოსში“ გადმოცემულია ადამიანის შექმნის აქადური ვერსია, რომლის 

კავშირსაც მათ წინამორბედ შუმერებთან ვხედავთ. ეპოსში მოთხრობილია, რომ 

გილგამეშის მძვინვარებით შეწუხებულმა ურუქის მოსახლეობამ მიმართა ზეცის 

ღმერთებს, რომელთაც შეისმინეს მათი ვედრება: 

„ არურუმ ამის მოსმენისას ანუს ორეული თავის გულში შექმნა. 

არურუმ ხელი განიბანა, თიხა მოზილა, ველზე გამოძერწა, 

ველზე იშვა გმირი ენქიდუ „ [კიკნაძე 1963: დაფა I , სვეტი II ,სტრიქ. 34,35,36] 

 მიხაკო წერეთლი, რომლის ნათარგმნი „გილგამეშიანი“ 1924 წელს გამოიცა და ერთ-ერთი 

უპირველესი თარგმანია მსოფლიოში, ამ ადგილს ასე თარგმნის: 

 

„არურუმ დაიბანა ხელები, 

 

მოზილა თიხა და დანერწყვა იგი. 

 

შეჰქმნა ენკიდუ,შეჰქმნა გმირი“ ( წერეთელი 2010 : 41 ) 

 

 აქვე აღსანიშნავია, რომ  ეპოსში, ერთ-ერთი ვერსიით, ენქიდუს შექმნის დროს ქალღმერთ 

არურუს თიხა ენქიმ, სიბრძნისა და მიწა-წყლის ღმერთმა, ასესხა და მან ეს სიბრძნე 

ადამიანში ჩადო. ადამიანი კი, როგორც მისი მოვალე, ვალდებულია ადრე თუ გვიან ეს 

თიხა უკან დაუბრუნოს მევალეს, საკუთარი სიცოცხლით გამოისყიდოს. 

 ეპოსის მეთერთმეტე დაფაში( ე.წ.  წარღვნის დაფა), რომელიც ბიბლიური ნოეს კიდობნის 

პროტოტიპია, უტ-ნაფიშტი მასთან უკვდავების საძებნელად მისულ გილგამეშს წარღვნის 

ამბებს უყვება - თუ როგორ მოუვლინეს ღმერთებმა ქალაქ შურუფაქის მოსახლეობას 

„ხმაურისათვის“ სასჯელი, როგორ აირჩია ეამ (შუმ.ენქი) უთ-ნაფიშთი, როგორ გადაურჩა 

წარღვნას და მოიპოვა უკვდავება. საუბრისას უტ-ნაფიშთი ამბობს, რომ როგორც კი 

შებინდებისას „აწვიმა ხორბლის წვიმა“ 

„ ხმელეთი შეიმუსრა ქოთანივით... 

ადრინდელი დღეები ტალახად გადაიქცა“  [კიკნაძე 1963: დაფა XI, სტრიქ. 107,118] 

შუმერებს მიაჩნდათ, რომ ადამიანის ცხოვრების ხანგრძლივობა თავიდანვე მკაცრადაა 
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განსაზღვრული, ამას ამტკიცებს შუმერული მითი ადაპას შესახებ [სრულად იხ. 

მელიქიშვილი 1998: 94]. 

 შუმერული წარმოდგენით, ადამიანს თავისი ადამიანური სისუსტეების გამო არ 

შეუძლია, გახდეს უკვდავი, ვინაიდან მათივე ქმედებებით - სვამენ, ჭამენ, ქმნიან ოჯახებს, 

იკმაყოფილებენ მოთხოვნებს - მიდრეკილი არიან სისუსტეებისა და ხორციელი 

სურვილებისაკენ [Kramer 1963 : 117], მაგრამ შეუძლიათ სიკვდილის შიში დაამარცხონ და 

გმირულად წავიდნენ ამ სამყაროდან. 

  ეპოსის მეათე დაფაში უკვდავების საძებნელად მიმავალ გილგამეშს სიდური-საბითუ 

არიგებს : 

„ საით მიისწრაფი, გილგამეშ ? 

სიცოცხლეს, რომელსაც ეძიებ ვერ იპოვნი ... 

შენ კი, გილგამეშ, გაივსე სტომაქი, დღითა და ღამით მხიარულ იყავ ...“ [კიკნაძე  1963: 

დაფა X, სვეტი III,სტრიქ. 1,2,6,7]. 

 როგორც უკვე აღვნიშნეთ, შუმერებს საკუთარი მოსაზრება ჰქონდათ ადამიანისა და 

სამყაროს წარმოშობასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთ შუმერულ მითში „ენქი და სამყაროს 

წესრიგი “ ნათქვამია, რომ ღმერთებმა მოუწოდეს ენქის, რომელიც შუმერულ მითებში 

მოწყალე ღვთაებადაა წარმოდგენილი, ჩავიდეს დედამიწაზე და შეასრულოს თავისი 

ღვთაებრივი მოვალეობა. ენქი ქმნის ადამიანს თიხისაგან ქალღმერთ ნინმახის (ნინთური) 

დახმარებით, ენქი თავისივე ქმნილებას ასწავლის ადამიანურ თვისებებს : ჭამას, 

სიარულს, სმას, ლაპარაკს და ა.შ. [მელიქიშვილი 1998: 101] ენქის საცხოვრებელს აბზუ 

(ენგური) ეწოდებოდა, რომელსაც მას შემდეგ დაეპატრონა, რაც ადამიანთა მოდგმა შექმნა. 

აბზუ ქალაქ ერიდუში მდებარეობდა, რომლისთვისაც აგურები სწორედ აბზუდან 

ამოტანილი თიხით მოიზილა, ამ თიხითვე მოიზილა პირველი ადამიანი [Black 1992 : 27]. 

  ისმის კითხვა: ყოველივე ამას რა კავშირი აქვს ომარ ხაიამის რობაიებთან ? საქმე ისაა, 

რომ ხაიამის შემოქმედებაში შეუძლებელია, არ შეამჩნიო და გვერდი აუარო იმ რობაიებს, 

რომელშიც გაცხადებულია მწერლის წარმოდგენა ადამიანის წარმოშობასა და პირველი 

კაცის შესახებ : 

 „ჰე, მეგობარო, დამენახვე ერთი წამითა , 

პირველი კაცის ცხოვრებაზე გეტყვი თავიდან , 

წამების შვილი აიზილა დარდის თიხისგან, 

ამქვეყნად დაჰყო მცირე ხანს და უხმოდ წავიდა“ [„ირანული პოეზია“ 1977 : 122] 
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ომარ ხაიამის შემოქმედება გაჟღენთილია ისეთი თემებით, რომლებიც ადამიანის სულში, 

გარეგნული ცვლილებების მიუხედავად, საუკუნეებია ტრიალებს.  ვინაიდან, ნამდვილი 

მწერალი მდინარეს შორიდან არასოდეს უვლის, ომარ ხაიამის რობაიებშიც გამოსჭვივის 

ის ტრაგიკულობა, რომელიც  წუთისოფლის წარმავლობითა და ამაოებითაა გამოწვეული. 

პოეტი მოგვიწოდებს, დღევანდელით ვიცხოვროთ, ყოველი წამით დავტკბეთ, რადგან 

ერთ დღესაც მოიხედავ და აღმოაჩენ, რომ „ ყვავილი მიწად ქცეულა და ბალახი მტვრად ’’ 

[Хаййам 1959: 15].  თითოეულ ამ თემაზე საუბარი დაუსრულებლად შეიძლება, თუმცა ამ 

შემთხვევაში მინდა შევეხო, ერთი შეხედვით, თითქოსდა ათასწლეულებით დაშორებული 

ძველი შუამდინარეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები ხალხის (შუმერები, აქადელები) 

წარმოდგენებსა და ამ წარმოდგენების ანარეკლს ომარ ხაიამის შემოქმედებაში. 

 როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, შუმერული და შემდგომ უკვე აქადური ვერსიით ადამიანი 

თიხისაგან შეიქმნა და ადრე თუ გვიან ამ თიხადვე იქცევა. ომარ ხაიამის წარმოდგენა 

ადამიანის დაბადებიდან „ხინართა კარიბჭემდე“  და ამ დაუსრულებელ ციკლზე კი ასე 

გამოიყურება : 

„ ჰე, მეჭურჭლენო, რომ გართულხართ ამ მიწის ზელით, 

დაგჩლუნგებიათ აზროვნების მახვილი მჭრელი, 

ეგ მიწა, ასე გამწარებით რომ წიხლავთ ახლა, 

ოდესღაც იყო მშვენიერი ქალწულის წელი“  [„ირანული პოეზია“ 1977: 314] 

როგორც ვხედავთ, პოეტი მეჭურჭლეებს სიფრთხილისაკენ მოუწოდებს და დასძენს : 

„შენი დროც წავა, ვერ გიშველის ვეღარც ალაჰი, 

სული მოწყდება სხეულს, როგორც სუსტი ბალახი, 

და ამ ჩვენს თავებს ცოტა ხანში წიხლებს ჩასცემენ, 

სადოქე თიხად რომ აზილონ ჩვენი ტალახი“ [„ირანული პოეზია“ 1977: 312] 

ჩვენივე თიხად ქცეული ჩვენივე სხეული ყველაფერს გრძნობს. პოეტს თითქოს ესმის 

მათი და ამბობს : 

„ ერთ დროს ეს ჩემი ხელადა ალბათ ჩემსავით ღელავდა ... 

ხელი რომ უდევს დოინჯად, ასე არ ჰქონდა ძველადა, 

მიჯნურის ყელზე ეხვია, ლაღად და უდარდელადა“ [„ირანული პოეზია“ 1977: 314] 

ომარ ხაიამი, სიდური-საბითუს მსგავსად, გვირჩევს ხანმოკლე ცხოვრება, რომელიც 

ღმერთებმა მოგვანიჭეს, მხიარულად გავატაროთ, ვინაიდან არ იცი, ხვალინდელი დღე 

გათენდება თუ არა შენთვის : 
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„ ... 

ეს ერთი სუნთქვა მოიხმარე სამხიარულოდ, 

სიცოცხლის აზრი ყოველგვარი - ერთი სუნთქვაა“ [„ირანული პოეზია“  1977: 300] 

 და ბოლოს, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ერთ-ერთი ვერსიით ადამიანი აბზუდან 

ამოტანილი თიხით მოიზილა და ერთ დღესაც ამ თიხადვე იქცევა. პოეტი წერს: 

„ გუშინ ბაზარში ჩავიარე და მეცა ელდა, 

მექოთნე ვინმე მიწას ფეხით უხეშად ზელდა, 

გმინავდა მიწა: მეც შენსავით კაცი ვიყავი, 

ფრთხილად, შენც მიწად გარდაგაქცევს სიმრავლე წელთა“ [„ირანული პოეზია“ 1977: 318] 

 როგორც ვხედავთ, თითქმის ოცდათხუთმეტი საუკუნით დაშორებულ სპარსელ მწერალ 

ომარ ხაიამსა და როგორც შუმერების, ისე აქადელების წარმოდგენებს შორის ადამიანის 

შექმნასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, თუ ამ მოსაზრებებს ექნებათ არსებობის 

საშუალება, შეინიშნება მცირედი მსგავსება. ორივე ზემოთ ნახსენები თანხმდება იმაზე, 

რომ ადამიანის ცხოვრება წარმავალია და მისი ამქვეყნად მოსვლა, ისევე, როგორც წასვლა 

შემოქმედის სურვილზეა დამოკიდებული. შუმერების მსგავსად თიხას ხაიამიც 

პირველწყაროდ მიიჩნევს, რომელშიც ღმერთები სიცოცხლეს დებენ განსხვავებული 

მიზნებით. შუმერში ადამიანი ჩნდება, რათა იმუშაოს და ღმერთებისთვის არხები 

გაიყვანოს, ხაიამი კი მუდმივად ამ მიზნის ძიებაშია და ცდილობს ხანმოკლე სიცოცხლის 

ყოველი წამით დატკბეს, ვინაიდან მწერალს კარგად აქვს გააზრებული, რომ ადრე თუ 

გვიან ჩვენი სხეული თიხადვე იქცევა და სხვები მტკივნეულად დაიწყებენ მასზე 

დაბიჯებას. 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

•  ლორთქიფანიძე გ.  (1998), ძველი აღმოსავლეთის ხალხთა ისტორია. თბილისი: 

მეცნიერება. 

•   კიკნაძე ზ.  (1963), გილგამეშის ეპოსი. თბილისი. 

•    ირანული პოეზია  (1977), შეადგინა და კომენტარები დაურთო ვახუშტი 

კოტეტიშვილმა. თბილისი. 

•     წერეთელი მ.  (2010), გილგამეშიანი. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 

•    Black J. (1992) ,The Encyclopedia of Gods ,Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. 

Great Britain: British Museum Press 

•    Kramer, S. N.  (1963), The Sumerians. Chicago: The university of Chicago Press. 
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•    Kramer, S. N. (1956), History begins at Sumer. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 

•    www.ox.ac.uk 

•    Хаййам О.  (1959), Рубаийат, часть 2, Подготовка текста, перевод и предисловие Р. М. 

Алиева и М.Н.О. Москва: Османова. 
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9 

 

გილგამეშის შუმერული სიმღერები 

(თარგმანი და სიმფონია ლექსიკონი) 

შუმერული თქმულებები გილგამეშზე, უკავშირდება ურუქის ლეგენდარულ მმართველს, 

გილგამეშს, რომელიც ურუქის პირველი დინასტიის ბოლო წარმომადგენელია, მისი 

მოღვაწეობა ძველი წელთაღრიცხვით - XXVIII - XXVII სს განეკუთვნება. 

გილგამეშის სამშობლოდ ქალაქი ურუქი მიიჩნევა, სამხრეთ შუამდინარეთის 

პოლიტიკური და რელიგიური ცენტრი. ურუქში შექმნილი შუმერ მეფეთა ეპოსები 

ქალაქის პირველი დინასტიის მმართველებზე გარკვეულ ცნობებს იძლევა. 

განსაკუთრებით კი ენმერქარსა და ლუგალბანდაზე. ტექსტების მიხედვით 

ენმერქარს  დამწერლობა შეუქმნია შუმერთათვის და სათქმელი სოლისებური ნიშნებით 

გადაუტანია თიხის ფირფიტაზე. ლუგალბანდა, მემკვიდრე ენმერქარისა გილგამეშის 

მამად გვევლინება „გილგამეშის ეპოსში“. 

       ქ. ურუქში გილგამეშზე შემორჩენილია მხოლოდ ხუთი შუმერული თქმულება, 

საიდანაც ურუქელი მეფის საგმირო თავგადასავალს ვიგებთ. ესენია: “ინანა, ალვისხე და 

გილგამეში”, “გილგამეში და ზეციური ხარი” (ფრაგმენტულია), ე. წ. “გილგამეშის 

სიკვდილი” (ფრაგმენტულია) “გილგამეში და აგა”, ,,გილგამეში და ჰუვავა’’. ეს 

თქმულებები ცალკეული ეპიზოდებია გმირის ცხოვრებიდან. შუმერული სიმღერების 

ნაწილი ოგვიანებით გილგამეშის ეპოსის ნაწილად იქცა. ერთობლივი კვლევის 

საფუძველზე, შევეცადეთ გილგამეშის შუმერული სიმღერების ქართული თარგმანი 

წარმოგვედგინა. ტექსტების ქართულად თარგმნისას, ვეყრდნობოდით პროფ. ჯერემი 

ბლექის ტრანსლიტერაციას. თარგმნანზე მუშაობის შედეგად, წარმოგიდგენთ ხუთი 

შუმერული ტექსტის საფუძველზე შედგენილ სიმფონია-ლექსიკონს, რომელიც 

გილგამეშის ციკლის ტექსტების საერთო სამწერლობო ენის დასტურია. 

  მიხაკო წერეთელმა 1924 წელს თარგმნა ,,გილგამეშის ეპოსი’’ აქადურიდან ქართულ 

ენაზე. 

თარგმანი 

I - გილგამეში და აგა  (ლექსიკონი - თორნიკე ნანეიშვილი, თარგმანი - ელიზა გუჯაბიძე) 

II - გილგამეში და ზეციური ხარი (ლექსიკონი და თარგმანი - თორნიკე ნანეიშვილი) 

III - გილგამეშის  სიკვდილი (ლექსიკონი - ელიზა გუჯაბიძე, თარგმანი - ლელა 

ნინაშვილი) 
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IV - ინანა, გილგამეში და ალვის ხე.(ლექსიკონი და თარგმანი - ელიზა გუჯაბიძე) 

V - გილგამეში და ჰუვავა (A ვერსიის- ლექსიკონი და თარგმანი - თორნიკე ნანეიშვილი, 

B- ვერსიის ლექსიკონი-ელიზა გუჯაბიძე) 

 

გილგამეში და აგა 

     ტექსტში მოთხრობილია ქიშის ნახევრად ლეგენდარული მმართველის, აგასა და 

ურუქის მეფე, გილგამეშის, დაპირისპირება. ბძროლის ასპარეზი კი ქალაქი ურუქია, 

რომლის დაპყრობაც ქიშის მართველს განუზრახავს. ტექსტი საინტერესო, როგორც 

ისტორიული, ისე ლიტერატურული თვალსაზრისით, რამდენადაც ტექსტში 

განვითარებული მოვლენები  ცნობებს გვაწვდიან ქალაქ ურუქის უძველეს 

საზოგადოებაზე, შიდა ადმინისტრაციულ წყობასა და პანთეონზე. 

 ,,გილგამეში და აგა’’ წარმოადგენს ურუქის ლიტერატურული ტრადიციის, ე.წ. 

გილგამეშის ციკლის, შუმერული სიმღერას. ეპიკური ხასიათის თქმულებები 

დაკავშირებულია ურუქის ადრეული საზოგადოებისა და მათი მართველების 

დიპლომატიურ თუ სამხედრო მოქმედებებთან. რომლის ქართული თარგმანი 

შესრულებულია შუმერული ლურსმული ტექსტის ტრანსლიტერაციიდან პროფ. ჯერემი 

ბლექის რედაქციით.   

I. http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=c.1.8.1.1&display=Crit&charenc=gcirc# 

1-8. აგას მაცნენი, ენმებარაგესის ძისა ქიშიდან ურუქში ეახლნენ გილგამეშს. გილგამეში 

სადავო საკთხებს ქალაქის უხუცესებთან განიხილავს, სიტყვებს ფრთხილად არჩევს... 

გილგამეში მიმართავს უხუცესთა საბჭოს: ჩვენ უნდა ავიღოთ იარაღი და ქიშს წინ 

აღვუდგეთ! 

უხუცესებმა ქალაქისა, პასუხი გასცეს გილგამეშს:  ჩვენ ქედი უნდა მოვიხაროთ ქიშის 

სასახლის წინაშე, ჩვენ  არ უნდა ავღმართოთ საჭურველი და ქიშის წინაშე არ უნდა 

გავილაშქროთ! 

გილგამეში, ქულაბას ბატონი ქედს იხრის ინანას წინაშე, ნდობას უცხადებს მას(ინანას) 

მაგრამ გილგამეშმა უგულვებელყო ქალაქ ქულაბას უხუცესთა რჩევა. 

მათ პასუხობს: ჩვენ არასოდეს დავმორჩილდებით ქიშის სასახლეს, არ უნდა ავისხათ 

იარაღი და ქიშის სასახლეს არ შევებრძოლოთ?! 

24-29. ქალაქ ქულაბას უხუცესებმა... 

 ქალაქ ქულაბას ყველაზე ბრძოლისუნარიანმა მამაკაცებმა ასეთი პასუხი გასცეს 

გილგამეშს:  ვისაც კი შეგვწევს ძალა ბრძოლისა, ახალგაზრდება უნდა ვებრძოლოთ ქიშს, 
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უნდა ვებრძოლოთ ქიშის სასახლეს ჩვენივე იარაღით. 

30-39. ქალაქ ქულაბას ღვთაებებმა, რომლებმაც შექმნეს უნუგის (ხელნაკეთი) 

სტრუქტურა, ტაძარი ზეციდან ჩამოზიდული, (ღვთაებათა შექმნილი)  ანის 

დაფუძნებული... 

გილგამეშ, შენ მისი ენერგიით აღსავსე,  მებრძოლი ხარ. უფლისწული ხარ, რომელიც 

ძვირფასია ანუსთვის... და როცა აგა მოვა, შიშს გამოგვატარებს?!  მისი ჯარი მცირეა, უკანა 

ფლანგი მიმოფანტული! ძალა  ვერ ექნება, რომ წინ გადაგვეღობოს! 

40-47. მაშინ გილგამეში, ურუქის მბრძანებელი - ქალაქის უხუცესთა სიტყვით 

გახარებული, გამხიარულდა და სული მისი დამშვიდდა. თავის მონა ენქიდუს მიმართავს: 

დაე, მზად იყავი ამ ანგარიშსწორებისთვის! დაე, კვერთხი შენს მხარეს აღგემართოს, 

შეიძლება მათ შიში მოგღვარონ! ძრწუნვა მოგღვარონ! მაგრამ, როცა აგა მოვა, მე მას 

გავანადგურებ! აგას ჩანაფიქრს ეჭვქვეშ დავაყენებ, აგას მსჯელობა აირ-დაირევა! 

48-54. განვლო ხუთმა, ათმა დღემ დ ა როცა აგა ურუქს მოადგა, ურუქი დაიბნა. მათი 

ჩანაფიქრი ჩრდილქვეშ აღმოჩნდა, გილგამეშმა, ქულაბას ბატონმა მოუხმო თავის 

მეგობრებს, დაე, ერთ-ერთი მამაცი თ ქვენთ აგანი მოხალისედ გამოვიდეს... მე მას აგასთან 

წარვგზავნი! 

59-69.  მირხართუა, მცველი მეფისა, აღტაცებით გამოუეხმაურა მეფეს: მე წავალ! ყალყზე 

დავუყენებ აგას თმებს. მე მათ ჩანაფიქრს ავურევ და ჩრდილქვეშ დავაყენებ, მათ გონს 

წავართმევ და ავურ-დავუევ! 

ბირხართუა წავიდა ქულაბას გალავნისკენ, როგორც კი ქალაქის გალავანს გასცდა აგას 

ჯარმა ბირხართუა შეიპყრო,  ცემეს, აწამეს ბირხართუა და აგასაც მიჰგვარეს, მაშინ იგი 

ესაუბრა აგას და ვიდრე მან სიტყვა დაასრულა,  ერთ-ერთი გილგამეშის მებრძოლი უ 

რუქის გალავანზე აძვრა, ზემოდან გადაიხედა, აგამ შენიშნა გალავანზე ამძვრალი 

მეომარი და ბირჰართუას  ჰკითხა: მონავ, ის კაცი  შენი მეფეა? 

70-81.  ბირხართუამ უპასუხა: ის კაცი არ არის ჩემი მეფე, ის კაცი რომ ყოფილიყო ჩემი 

მეფე, მაშინ მისი თვალები სავსე  იქნებოდა მრისხანებითა და ელვარებით, წვერი მისი 

(ლილაქვასავით იქნებოდა(?)  პეშვი მისი მოწყალე იქნებოდა, ბრბოს არ დაფანტავდა, 

ბრბოს არ შეკრებდა,  ქვეყანის პირი მიწითა და მტვრით არ ამოუვსია, აგა, ქიშის მეფე 

ტყვედ არ წაუყვანია! 

82-89. კვლავ სცემეს და აწამეს ბირხართუა, დაგმეს მონის სხეული. (ახლა გილგამეში 

ავიდა გალავანზე) გილგამეშის ბრწყინვალებამ თავზარი დასცა ქალაქ ქულაბას 

ახალგაზრდებსა და მოხუცებს, მათ იარაღი მოიმარჯვეს, საბრძოლველად მოემზადნენ. 
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გილგამეშმა შეაიარაღა ურუქის ყველაზე ძლიერი მამაკაცები, კვერთხებით განალაგა 

ისინი ქვაფენილზე, ქალაქის კარიბჭესთან.  ენქიდუ კარიბჭისკენ მიემართება, აგამ 

შეამჩნია გილგამეში  და ეკითხება ბირხართუას: მონავ, ის კაცი არის შენი მეფეა?   

92-99. ბირხართუა პასუხობს: ეს კაცია ჩემი მეფე! როგორც კი მან ეს თქვა, გილგამეშმა 

გაარღვია ბრბო... მან ბრბო შეკრიბა, უცხო ქვეყნები გაანადგურა, უცხო ქვეყნებს პირი 

მტვრით ამოუვსო, მან აგა, ქიშის მეფე ტყვედ წამოიყვანა! 

100-106. გილგამეში, ქულაბას ბატონი ამბობს: აგა, ქიშის მეფე ჩემი ზედამხედველია, აგა, 

ქიშის მეფე ბატონია ჩემი, აგა ჩემი ლაშქრის წინამძღოლია, აგამ სუნთქვა ჩამბერა, აგამ 

სიცოცხლე მომანიჭა,  ურუქის დიდი კედელი, ანუს დადგენილი, შენ დაიცავი! 

107-113.  (ბრძოლსუნარიანი მამაკაცები მიმართავს გილგამეშს) შენ ხარ მცველი უნუგისა, 

შენ ღვთის მიერ ხარ მოვლენილი, დიადო ბურჯო ანუს მიერ აღმოჩენილო, დიდებული 

საცხოვრებელი, ანუს მიერ დადგენილი, შენ ხარ იგი, უფლისწული, რომლისაც სწამდა 

ანუს. 

უთუ, შენს გაცემულ სიკეთეზე გიპასუხებს შენ:  მე ვარ ზედამხედველი უნუგისა, ღვთის 

მიერ ხელდასმული, დიადი ბურჯი,  ზესკნელიდან მოვლენილი, დიადი საცხოვრებელი, 

რომელიც ანუმ შექმნა. 

ქალაქი დაგაიხდის ჩემს მიერ გაცემულ სიკეთეს, ვიდრე უთუ, თქვენ სიკეთეს 

გადაიხდიდეს, მან აგას მიანიჭა თავისუფლება. 

114-115.დიდება გილგამეშს, ქულაბას ბატონს! 

 

გილგამეში და ზეციური ხარი 

     შუმერული თქმულება ,,გილგამეში და ზეციური ხარი’’  მეტად ფრაგმენტულია, 

თუმცა  ტექსტის  აზრი და იდეა მკითხველისთვის მაინც გასაგები უნდა 

იყოს.  შუმერული ტექსტი მოგვითხრობს  ურუქის ლეგენდარული მეფის, გილგამეშის 

მიერ ზეციური ხარის დამარცხების ამბავს. დიდი წინააღმდეგობის მიუხედავად, 

გილგამეში და ენქიდუ  ამარცხებენ  ზეციურ ხარს და დიდებითა და პატივით 

ბრუნდებიან  ქალაქ ურუქში, სადაც ენქიდუ გილგამეშის გმირობას ქალაქის მკვიდრთ 

ამცნობს. ქართული თარგმანი შესრულებულია პროფ.  ჯერემი ბლექის 

ტრანსლიტერაციით. 

II. http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=c.1.8.1.2&display=Crit&charenc=gcirc# 

სეგმენტი ა 

1-4. მე ვიმღერებ მეომარი კაცის სიმღერას, სიმღერას გილგამეშზე, მეომარ კაცზე, 
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ბრწყინვალე 

გარეგნობის მქონე კაცზე. მე ვიმღერებ ძლიერ ... ბატონსა და მეომარზე. 

5-11. ვიმღერებ შავ წვერიან კაცზე, მეომარზე, ათლეტურზე, ძლიერი  ძალის მქონე 

მეფეზე, რომელსაც მშობელი დედაც ასე მიმართავს - ჩემო მეფეო, ჩემო ბატონო, შენი 

ბაღი... 

2 სტრიქონი ბუნდოვანია 

სეგმენტი ბ 

2 სტრიქონი ბუნდოვანია 

3-6. დიდებულ ეზოში ყველანაირი საბრძოლო ... მან იხილა ჩრდილში გამოსახულება , 

ინანამ 

იხილა  ეს აბზუს სასახლიდან ... 

7-12. ,,ჩემო ველურო ხარო, ჩემო ... კაცო. მე არ დავუშვებ შენს წასვლას, სამართლიანობის 

დარღვევას ეანაში. მე არ დავუშვებ აზრის  შეცვლას წმინდა მამათგან, არ დავუშვებ 

წესი და კანონი შეიცვალოს , არ დავუშვებ ანუს გადაყვარებას, გილგამეშ შეიძლება იყო ... 

შეიძლება იყო ... ! ’’ 

13-18. გილგამეში ამბობს: რა თქმა უნდა მე არ შევეცდები მივიღო რაღაც ნაწილი შენს 

გიპარში. ნინგალი არ იზამს ამას, იმიტომ რომ მე ძლევამოსილი ძალით ვარ 

დაჯილდოვებული. მაგრამ ინანა! ქალბატონო არც კი სცადოთ გზაზე გადამეღობოთ . მე 

მსურს დავიმორჩილო მთის ხარები ძროხების შესავსებად (გასამრავლებლად) მე 

ვისურვებ 

რომ დავიჭირო მთის ცხვარი, ცხვრების გასამრავლებლად. ასევე ვნატრობ მოვიპოვო 

ვერცხლი და სარდიონი. 

19-30. დედოფალი ინანა ესაუბრა გილგამეშს წასახალისებლად ..... 

7  სტრიქონი ბუნდოვანია  (არ იკითხება) 

31-36. ანუ ამბობს, მისი დაფარულია, მისი სისხლი ..... 

1 სტრიქონი  ფრაგმენტულია: ინანა იქნება ტალახიანი წყლით, ის ... ძროხები... 

ჩემი ერთადერთი სიყვარულის მიერ.... 

37-41. მან ნება მისცა მას გაძღოლოდა ანუ { ჩემო შვილო, ვის ეკუთვნი შენ? } ჩემო შვილო 

რა 

ქმნის ამის საჭიროებას? ეს გააღვივებს, აურევს წყლებს, ის დატოვებს ... ძროხებს, თუ 

დიდებული ხარები გათავისუფლდებიან (დამარცხდებიან) გილგამეშის წინაშე. მე არ 

მივცემ 
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მას იმის უფლებას რომ ჩემი სახელი ატაროს. 

42-45. ინანა ამბობს: ,,შეიძლება ამ ტალახიანმა წყლებმა დატოვონ, წაიღონ დიდი ძროხები 

( წყალდიდობებმა შეიწიროს პირუტყვი), მაგრამ მამაჩემი მომცემს ცის ხარს, ამიტომაც მე 

გილგამეშის მოკვლა შემიძლია, ბატონის მოკვლა შემიძლია.’’ 

46-49. დიდმა ანუმ უპასუხა ინანას: ,,ჩემო შვილო, ცის დიდ ხარს ვერ ექნება ვერანაირი 

საძოვარი ჰორიზონტზე, ქალწულო ინანა ზეციურ ხარს გამოკვება მხოლოდ იქ შეეძლება 

სადაც მზე ანათებს. ამიტომ მე არ შემიძლია შენ ეს გიბოძო.’’ 

50-51. ინანა: ,,მე ვიყვირებ და ჩემი ხმა მისწვდება ყველას, ცის კიდეს  და ქვეყანას - 

ქვესკნელს.’’ 

52-54. ის შეუშინდა ინანას, დიდი ანუ დათანმხდა, იგი მისცემდა ინანას ზეციურ ხარს, 

რადგან მისი ხმა მიასწვდა ცის კიდეს და ქვესკნელს. მისმა ხმამ სელის  ნაჭერივით და 

 სამოსელივით გადაფარა გარემო, ვის შეეძლო მასთან დალაპარაკება? ... მისცა.... 

55-63. ქალწულმა ინანამ მამაკაცურად გაიკეთა ლილაქვისაგან დამზადებული ჯაჭვი, 

სამკაული. მან ურუქისაგან მიიღო ზეციური ხარი, რომელიც საძოვარზე ბალახობდა და 

მდინარის წყალს ხმაურიანად სვამდა, თუმცა ვერასგზით განიცდიდა კმაყოფილებას 

(დანაყრებას), ამის გამო მან გადაძოვა მთელი მიდამო. ურუქის პალმის ხეებიც დალეწა და 

ჩაილაგა პირში. როცა ის იდგა, წყალქვეშ მოექცა ურუქი, ქულაბა. 

64-67. მისი მუსიკოსი, როგორც ის გამოიყურებოდა ... სწავლის? ..( 1 სტრიქონი 

გაურკვეველია) 

მაშინ ბატონმა, გილგამეშმა მისი მუსიკოსი - სრულყოფილი ლუგალბანდა თავისი 

სიმებით... 

მომეცი სასმელი... ბრინჯაო... შენი ხელი .... მისი მუსიკოსი... 

3 სტრიქონი  გაურკვეველია 

...... სასმელი, უფალო ....სასმელი, უფალო ....... 

7  სტრიქონი დაკარგული ან გაურკვეველია 

68-83. ბატონო გილგამეშ.... ინანა..... ზეციური ხარმა, რომელმაც ხმაურით დალია წყალი 

ურუქის მდინარეებიდან ვერ დაკმაყოფილდა. გილგამეშმა უთხრა დედამისს: დედა.... 

ჩემო 

დაო... ცხვრებისა და პირუტყვის შეგროვების ნება მომცე.... 

5  სტრიქონი დაკარგულია 

,, ისინი უდაბნოს ქუჩებში მოისვრიან შენს გვამს, ნაწლავებს ფართო მოედანზე 

გადაყრიან. 
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შეჭამენ თქვენს ხორცს. ჩემი ქალაქის შვილები, მე დავამზადებ შენი რქებისგან ჭურჭელს, 

რომელსაც ინანასთვის ეანაში ზეთის წასაღებად გამოვიყენებ. 

5 

84-90. ინანა უყურებდა გალავნის კედლის წვერიდან ხარს,  რომელიც მტვრისგან 

შეწუხებულიყო, გილგამეში სეირნობდა, ენქიდუ ამძვრალიყო ... ქალაქის 

მცხოვრებლებიც 

მოვიდნენ ... ის მტვრისგან ისევე დასვრილიყო როგორც, უპატრონოდ დატოვებული 

ხბო... 

მას კუდი წაართვა... მან ისაუბრა თავის ბატონზე, გილგამეშზე. 

91-103. "ჰოი, კეთილშობილო, სიწმინდისა და ღვთაებათა ბრწყინვალებავ , გაბრაზებული 

ხალხის სახელოვანი და დიდებული წანაპრების შთამომავლები მზად არიან 

ბრძოლისათვის, 

ისინი თაყვანს სცემენ  დიდ  ღმერთს, ურუქის მეფეს - გილგამეშს. დედაშენი 

გამოცდილი დედაა, შენი ბებიაქალი (გამზრდელი) ჭეშმარიტად გამოცდილია მისი 

მისიის 

შესასრულებლად. ბატონი დაიბადა კეთილშობილად ...... ნუ გეშინია - მეომარი 

ძალაუფლების გარეშე ...... თავად (?) სადაც, სად არის სწორი გზა ....... ...... ცული .......’’ 

4 სტრიქონი  გაურკვეველია 

 

გილგამეშის სიკვდილი 

     თქმულება  „გილგამეშის სიკვდილი“ ფრაგმენტების სახით არის ჩვენამდე მოღწეული. 

სუმერული ტექსტი ძირითადად გილგამეშის განდიდებას, მეფის საგმირო საქმეების 

წარმოჩენას უკავშირდება, ტექსტში იხსენებენ იმ მნიშვნელოვან მომენტებს, რომლებიც 

გმირ გილგამეშს ჩაუდენია, მაგალითად კედარის ტყის გაკაფვა, ჰუვავას მოკვდინება და 

ა.შ. თქმულებები, რომლებიც ერთიანდებიან გილგამეშის გმირობების გარშემო შექმნილ 

ყველა ეპიკურ ნაწარმოებში. 

III. http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=c.1.8.1.3&display=Crit&charenc=gcirc#   

ნიბრუს ვერსია ნაწილი 1  

1-14. .....გმირი..[ჩავიდა] ქვევით  და აღარასდროს ამოსულა  ისევ. ...[ჩავიდა] ქვევით და 

აღარასდროს ამოსულა ისევ. ის სწორკიდურიანი. .... [ჩავიდა] ქვევით და აღარასდროს 

ამოსულა ისევ. .... [ჩავიდა] ქვევით და აღარასდროს ამოსულა ისევ. ახალგაზრდა კაცი .... 
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[ჩავიდა] ქვევით და აღარასდროს ამოსულა ისევ. ის,ვინც იყო საუკეთესო [საქმეში].... და 

წარმატების ძალა [ჩავიდა] ქვევით და აღარასდროს ამოსულა ისევ. ...... [ჩავიდა] ქვევით 

და აღარასდროს ამოსულა ისევ. ქულაბას ბატონი [ჩავიდა] ქვევით და აღარასდროს 

ამოსულა ისევ. ის,ვინც ისაუბრა ყველაზე ბრძნულად/გონივრულად [ჩავიდა] ქვევით და 

აღარასდროს ამოსულა ისევ. ის,გამანადგურებელი ბევრი ქვეყნისა [ჩავიდა] ქვევით და 

აღარასდროს ამოსულა ისევ. ის,ვინც ამძვრალა/ასულა მთებზე [ჩავიდა] ქვევით და 

აღარასდროს ამოსულა ისევ. ის [ჩავიდა] ქვევით მის სასიკვდილო სარეცელზე  და 

აღარასდროს ამოსულა ისევ. ის [ჩავიდა] ქვევით ოხვრის ტახტზე და აღარასდროს 

ამოსულა ისევ. 

15-38.  არ შეეძლო ადგომა,არ შეეძლო დაჯდომა,ის წუხდა. არ შეეძლო ჭამა,არ შეეძლო 

დალევა,ის წუხდა. შეკრძალული,ჩაკეტილი ნამთარისგან, ის არის უუნარო [რომ] 

ამოვიდეს/ადგეს. თევზის მსგავსად ..., ის .... ავადმყოფი. მსგავსად მახეში გამოჭერილი 

ქურციკისა, ის ... ტახტი. ნამთარი,უხელო ან უფეხო ... , ნამთარი ..... . 

1 სტრიქონი ფრაგმენტულია 

6  სტრიქონი გამოტოვებულია 

1 სტრიქონი გამოტოვებულია ....  დიდებული მთები 

5 სტრიქონი ფრაგმენტულია 

1 სტრიქონი გამოტოვებულია 2 სტრიქონი ფრაგმენტულია, უცნობია გამოტოვებული 

სტრიქონების რაოდენობა 

ნაწილი 2 

1-8. 

3 სტრიქონი  ფრაგმენტული. 6 დღისთვის, ის .... ავადმყოფი. ...... მის კანზე როგორც 

პლასტმასი/ფისი. ბატონი გილგამეში ..... ავადმყოფი. .... უნუგი და ქულაბა. .... სიტყვება 

თქვეს ..... . 

9-14. შემდეგ ბატონი გილგამეში .....დაადგინა (?) სასიკვდილო სარეცელზე. მეფე .... ძილი. 

..... მისი სიზმრები ...... ...... შეკრიბა ....... . 

1 სტრიქონი  ფრაგმენტულია გამოტოვებული სტრიქონების რაოდენობა უცნობია 

ნაწილი 3 

1-9.   ... იქნება ისეთივე სამძიმო/ძნელი როგორც ..... დუმუზის.  .... შენ ანგარიშს 

გაუსწორებ ღმერთს. ... წარადგინა   

10-20. ..... გილგამეში ..... 

3 სტრიქონი ფრაგმენტული : .... ქულაბას ბატონი, .... გმირი სპეტაკი/სუფთა მთის, .... 
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ღმერთების ნახელავი, 

1 სტრიქონი  ფრაგმენტული „ .... ნინსუმუნის(ნინსუნი), .... ლუგალბანდა, .... ბატონი 

ნუდიმუდი, (დაახლოებით 7 სტრიქონი აკლია). 

ნაწილი 4 

1-11. „... იმოგზაურა ყველა გზაზე,რომლებიც იქ არის, იქნა მოტანილი ... მისგან ....., იქნა 

მოკლული ...., შენ შექმენი/მოაწყე .... მომავლისთვის დღეები .... . იქნა დაარსებული ..., 

იქნა მიღწეული/გავრცელებული ..... . იქნა ჩამოყვანილი ძველი ...... დავიწყებული 

სამუდამოდ და ...., მან აასრულა ზუსტად/სწორად ... ..... დატბორა/მორწყა ... დასახლებები 

მიწისა.“ 

1    სტრიქონი  ფრაგმენტულია.( უცნობია გამოტოვებული სტრიქონების რაოდენობა).   

 ნაწილი 5 1-11. 

3 სტრიქონი ფრაგმენტულია. შუშანი(?) (სიზმრების ღვთაება),უთუს ვაჟი, ნათელ ყოფს 

მისთვის ჯოჯოხეთში,სიბნელის სამეფოში. როდესაც სამგლოვიარო ქანდაკება შეიქმნება 

ვიღაცის მიერ,მომავალი დღეებისთვის, შეძლებული ახალგაზრდებისთვის და.... 

გამოისახება ნახევარწრე კარის პირზე და შესრულდება 

ორთაბრძოლა და საგმირო საქმეების ძალა მათ წინ(?). ნენეგარის თვეში,სულების 

დღესასწაულზე, მათ წინ არ იქნება სინათლე მის გარეშე [გილგამეშის].“ 

12-27. „ოჰ, გილგამეშ! ენლილი, დიდებული მთა, ღმერთების მამა, გამეფდა შენს 

ბედისწერაზე,მაგრამ არა მარადიული სიცოცხლე - ბატონო გილგამეშ, ეს არის თუ როგორ 

უნდა ახსნა (?) … სიზმარი. ... და ... ცხოვრებამ არ უნდა გაგრძნობინოს თავი მოწყენილად, 

არ უნდა გაგრძნობინოს თავი იმედგაცრუელბულად, არ უნდა გაგრძნობინოს თავი 

უიმედოდ. შენ უნდა უთხრა, რომ ეს არის ის ტკივილი(უბედურების შეგრძნება) 

ადამიანად ყოფნა რომ მოიცავს. ყველაზე ბნელი დღე ადამიანებისთვის გელოდება ახლა 

შენ. ერთადერთი ადგილი ადამიანებისთვის გელოდება ახლა შენ. შეუჩერებელი 

წყალდიდობის ტალღები გელოდება ახლა შენ. გარდაუვალი ბრძოლები გელოდება ახლა 

შენ. უთანასწორო ბრძოლა გელოდება შენ ახლა. შეხლა-შემოხლა მათგან, ვინც 

გაქცეულია(გადარჩენილია?) გელოდება შენ ახლა. მაგრამ შენ არ უნდა ჩახვიდე მიწისქვეშ 

სიბრაზეში ჩახლართული გულით. შესაძლოა ... სანამ უთუ........“ 

28. “განაგრძე ... 

 უცნობია გამოტოვებული სტრიქონების რაოდენობა“ 

  

ნაწილი 6 1-14.“ 
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1  სტრიქონი ფრაგმენტირებულია... ენქიდუ,შენი ახალგზარდა თანამებრძოლი. 

1  სტრიქონი  ფრაგმენტულია ... არის ეული ავადმყოფი.  .... არის ეული ავადმყოფი. ...... 

მეფე ..... 

1  სტრიქონი  ფრაგმენტულია ...... მოვა შენთან. .... მოვა შენთან. .... მოვა შენთან. ..... მოვა 

შენთან. 

........ მოვა შენთან. ..... მოვა შენთან.“ 

(უცნობია გამოტოვებული სტრიქონების რაოდენობა 

 ნაწილი 7 

1-22. 

1 სტრიქონი  ფრაგმენტულია.... გილგამეშ..... 

2 სტრიქონი  ფრაგმენტულია..... მათ უპასუხეს მას. ....  ის ტირის. რატომ არის ..... გაკეთება 

.... ? ...... ნინთური არ ბადებს ჯერ. 2  სტრიქონი  ფრაგმენტულია 

1 სტრიქონი ბუნდოვანია. 

„ ცის ფრინველები ... არ შეუძლიათ გაქცევა. ღრმა წყლის თევზს არ შეუძლია დანახვა ... . 

აფართოებს თავის ბადეს, ახალგზარდა მებადური დაგიჭერს შენ(?). ვის უნახავს 

ვინმე,ვინც ასულა .... [რაღაცი]დან(?) .... მიწისქვეშეთისა? არცერთი მეფე ყოფილა 

სიკვდილისწერა(ბედი) თქვენს მსგავსად. ვინც .... ვინმე კაცობრიობას შორის,ვინც არ 

უნდა იყვნენ ისინი, ...შენ მსგავსად? ...... მიწისქვეშეთის მსაჯულობა. შენ ... შენი სული .... 

.....“ 

(უცნობია გამოტოვებული  სტრიქონების რაოდენობა). 

 ნაწილი 8 

1-21. ქულაბა ...... როგორც  ვარდი..., როგორც ქულაბა ვარდი....პირველი თვის 

განმავლობაში ....., 5 ან 10 დღით ადრე სანამ ისინი .... ევფრატს. ...... ქერქს აცლის/ფშვნის. 

შემდეგ,როგორც ევფრატის ლოგინში, დედამიწა დაიბზარა/დაიქსელა მშრალად. ..... 

აშენდა ქვებიდან. ...აშენდა ქვებიდან. ... იყო მყარი დიორიტი. მისი ურდულები იყო 

ძლიერი ქვა. .... ჩამოსხმული ოქროში. .... მძიმე ქვის ლოდები. ....მძიმე ქვის ლოდები. 

....ნაყიდია ...... მომავალი დღეებისთვის. 

1  სტრიქონი  ფრაგმენტულია. .... არ უნდა მოძებნო... ... გილგამეშ ... აღიარებულია ..... 

22. მისი სატრფო.... 

(უცნობია გამოტოვებული სტრიქონების რაოდენობა) 

ნაწილი 9 

1-9.   
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2  სტრიქონი  ფრაგმენტულია.... გაღებულია .... 

2 სტრიქონი  ფრაგმენტულია... ბატონი გილგამეშის.... ..... დაიკაწრა ცხვირი მისთვის, .... 

დაიწიწკნა(მოქაჩა) მათი თმები მისთვის. 

1 სტრიქონი  ფრაგმენტულია. 

(უცნობია რამდენი სტრიქონი აკლია). 

ნიბრუს სხვა ვერსია 

(სავარაუდოდ დასასრული) 

1-7. მისი საყვარელი ცოლი,მისი საყვარელი შვილები, მისი საყვარელი რჩეული და 

უმცროსი ცოლი,მისი საყვარელი მუსიკოსები, სამეფო კარის მოხელე და .... , მისი 

საყვარელი დალაქი(მპარსავი), მისი საყვარელი ... , მისი საყვარელი სასახლის ვასალები 

და მოსამსახურეები და მისი საყვარელი საგნები, რომლებიც განალაგა თავიანთ 

ადგილებზე როგორც  უთუ .... განსაწმენდელ ადგილში უნუგის შუაგულში. 

8-28. გილგამეშმა,ნინსუნის ვაჟმა,შემოალაგა სტუმრობის საჩუქრები ერეშქიგალისთვის. 

მან გადმოალაგა თავისი საჩუქრები ნამთარისთვის. მანდ გადმოალაგათავუსი ძღვენი 

Dimpikug-ი სთვის. მან გადმოალაგა მათი საჩუქრები  ნეთისთვის. მან გადმოალაგა მათი 

საჩუქრები ნინგიშზიდასა და დუმუზისათვის. მან .... [გადმოალაგა] სტუმრობის 

საჩუქრები ენქისთვის,ნინქისთვის,ენმულისთვის,ნინმულისთვის, 

ენდუქუგასთვის,ნინდუქუგასთვის,ენ ინდაშურუმასთვის,ნინდაშურუმასთვის, Enmu-

utula-თვის, ენმეშარასთვის, დედობრივი და მამობრივი საწყისები ენლილის; 

შულფასთვის,მაგიდის(რაღარც ბრტყელის) ღვთაება,სუმუკანისთვის და 

ნინხურსაგისთვის, წმინდა ბორცვის ანუნაქებისთვის, წმინდა ბორცვის დიდებული 

სასძლოსთვის, მკვდარი en -ქურუმისთვის, მკვდარი lagar-ქურუმისთვის, მკვდარი lumah-

ქურუმისთვის, მკვდარი nindigir-ქურუმებისთვის, ცოლებისთვის, და მკვდარი gudug, 

ნაჭრის სახვევი(?) და .... ქურუმები. 

1 სტრიქონი  ფრაგმენტულია. მან გადმოალაგა მათი საჩუქრები [ვიღაცისთვის].... 

29-36. ....... შემოწვა ...  ნინსუნი .... გილგამეში, ნინსუნის ვაჟი, ..... დაღვარა წყალი ....   

1 სტრიქონი ფრაგმენტულია.... დაიკაწრა ცხვირი მისთვის. ხალხი ... ამ ქალაქის ... არ 

იქნება .... 

მეტად. ისინი გაიფინნენ (?) თავიანთ  ..... მტვერში. 

37-42. შემდეგ ახალგაზრდა ბატონი,ბატონი გილგამეში,რომელიც არასდროს წყვეტს ... 

[რაღაცისთვის] ... ენლილს-გილგამეში,ნინსუნის ვაჟი, ....განშტოება(?)...; არ დაბადებულა 

არასდროს მეფე,რომელიც იქნებოდა მისი მსგავსი, 
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1 სტრიქონი  გაურკვეველია. გილგამეშ,ქულაბას ბატონო,ეს არის ტკბილი ქება შენი! 

 

ინანა, გილგამეში და ალვის ხე. 

     შუმერული სიმღერა “ინანა, გილგამეში და ალვის ხე“ წარმოადგენს არა მხოლოდ 

ამბავს გილგამეშის საგმირო საქმის შესახებ, არამედ გვინახავს ძველ შუამდინარელთა 

რწმენა- წარმოდგენებს. ტექსტში ჩანს სამხრეთ-შუამდინარული პანთეონის მთავარი 

ღვთაებები და მათი ხასიათი.  ტექსტის მიხედვით, მდინარე ევფრატი გამორიყავს ხის 

რტოს, რომელსაც ქალღმერთი ინანა საკუთარ სახელზე ახარებს, რათა მისგან მომავალში 

ტახტი გაიკეთოს, თუმცა მას შემდეგ, რაც ალვის ხე გაიზარდა, მის ფესვებში გველმა 

დაიდო ბინა, ასევე შუაგულში ქალწულმა ლილამ მოიწყო სახლი, ხოლო რტოებში ჩიტი 

ანზუდი დასახლდა, ინანა დახმარებას სთხოვს გმირ გილგამეშს. თქმულების მეორე 

ნაწილში გილგამეში თავის სარიტუალო საკრავებს: ფუქუსა და მიქუს მისტირის, 

რომელიც ალვის ხის ფესვებისგან დაუმზადებია, შემდეგ კი ქვესკნელში ჩავარდნია. 

ფუქუსა და მიქუს ამოსატანად ქვესკნელში თავისი მონა ენქიდუ ჩადის, რომელიც  უკან 

ვეღარ ბრუნდება. ქართული თარგმანი შესრულებულია პროფ.  ჯერემი ბლექის 

ტრანსლიტერაციით. 

IV. http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=c.1.8.1.4&display=Crit&charenc=gcirc# 

1-26.  ოდეს იმ დღეს, იმ შორეულ დღეს, ოდეს იმ ღამეს, ოდეს იმ შორეულ ღამესა და 

წელს,იმ გამორჩეულ ღამეს, შორეულ დღეს, იმ დროს, როცა საიდუმლო გაცხადებულ 

იქნა, იმ დროს, ….  ოდეს პური პირველად გატყდა და საკურთხეველი აღიმართა, ოდეს 

ღუმელი დაინთო, ოდეს მიწას ზეცა გამოეყო. ოდეს ზეციდან მიწაზე საზღვრები 

დადგინდა, ოდეს სახე ადამიანთა მოდგმისა იქნა დადგენილი, ოდეს ანუმ და ენლილმა 

ზეცა და მიწა გამიჯნეს ერთმანეთისგან, როცა ქვესკნელი ერეშქიგალს საჩუქრად გადაეცა, 

ოდეს ენქი მიწისქვეშეთში ჩავიდა, წინააღმდეგ ქარიშხლის  მბრძანებლის მცირე 

სეტყვისა, წინააღმდეგ ქარიშხლის მბრძანებლის უძლეველი სეტყვისა, მცირე სეტყვა იყო 

მსუბუქი, დიდი სეტყვა იყო მძიმე და დამანგრეველი.ენქის მოკრძალებულ ნავი ისე 

ირწეოდა, თითქოს კუ ბაქანით ეხეთქებოდა, ნავს ტალღები მშთანთქმელად 

აწყდებოდა,როგორც მგლები და ეხეთქებოდნენ, როგორც ლომები. 

27-35. ოდესღაც იყო ერთი ხე,  ერთი ალვის ხე, ევფრატის ნაპირას იზრდებოდა და 

ირწყვებოდა,  სამხრეთის ქარმა ამოძირკვა იგი და შემოაცალა მას ტოტები, ევფრატმა 

გამოარჩია და დინებით გაიყოლა. ქალი, რომელიც მთელი არსებით მოშიში იყო ანუს 

სიტყვისა, ქალი, რომელიც მთელი არსებით მოშიში იყო ენლილის სიტყვისა, ხე აიღო და 
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ურუქში წმინდა ინანას ღვთაებრივ ბაღში მიიტანა. 

36-46- ქალმა ხე თავის ფერხთთა წინაშე დარგო,მაგრამ არა თავისი ხელებით. ქალი 

რწყავდა მას, მაგრამ არა ხელებით,  მან ინატრა:  როდის იქნება, როცა დიდებული ტახტი 

მექნება  რათა ზედ დავჯდე?  მან ინატრა: როდის იქნება ხე მზად დიდებული 

ტახტისთვის რათა ზედ დავწვე? ხუთი, ათი წელი გავიდა, ხე დიდი გაიზარდა, მაგრამ ხეს 

ქერქი არ შემოეცალა. ხის ფესვებში გველმა, შეუვალმა ყოველგვარი შელოცვებისგან, 

ბუდე გაიკეთა. ხის ტოტებში ჩიტმა ანზუდმა ბარტყები დასხა, მის შუაგულში ქალწულმა 

‘მოჩვენებამ; ბინა დაიდო, ქალწული ხარობდა გულით და წმინდა ინანა ტიროდა! 

47-69. გამთენიისას, როცა ჰორიზონტი განათდა, როცა ჩიტებმა ალიონის დროს ხმაური 

ატეხეს, როცა უთუმ დატოვა საძინებელი ოთახი, თავისმა წმინდა დამ ინანამ 

ახალგაზრდა მებრძოლ უთუს შესჩივლა:  ძმაო, იმ დღეს, როცა ბედისწერა გამჟღავნდა, 

როცა ენლილმა წყალი და მიწა ერთმანეთისგან განაცალკევა, როცა მიწისქვეშეთი 

ერეშქიგალის საბრძანებელი გახდა-როგორც საჩუქარი. როცა იგი მიწისქვეშეთში 

გაემგზავრა, წინააღმდეგ ქარიშხლის მბრძანებლისა მცირე სეტყვის წინააღმდეგ, 

ძლევამოსილი სეტყვის წინააღმდეგ, ენქის მოკრძალებული ნავი ისე ირწეოდა, თითქოს 

კუ ბაქანით ეხეთქებოდა, ნავს ტალღები მშთანთქმელად აწყდებოდა,როგორც მგლები და 

ეხეთქებოდნენ მას  როგორც ლომები. 

70-78. იმ დროს, იყო ერთი ხე, ერთი ალვის ხე, ევფრატის ნაპირას იზრდებოდა და 

ირწყვებოდა, სამხრეთის ქარმა ამოძირკვა იგი და შემოაცალა ტოტები, ევფრატმა გაიტაცა 

იგი, მე, მთელი არსებით ანის სიტყვათა მოშიშმა, მე-მთელი არსებით ენლილის სიტყვათა 

მოშიშმა ავიღე ხე და წმინდა ინანას ღვთაებრივ ბაღში მოვიტანე.   

79-90. მე- დავრგე ხე ჩემს ფერხთით, მაგრამ არა ხელებით, მე-ინანა ვრწყავდი მას, მაგრამ 

არა ხელებით. მან თქვა: როდის მექნება დიდებული ტახტი სადაც დავჯდები. მან თქვა: 

როდის იქნება დიდებული საწოლი, სადაც დავწვები. ხუთმა, ათმა წელმა განვლო, ხე 

დიდი გაიზარდა, მისი მერქანი არ გატყდა. ხის ფესვებში გველმა, შეუვალმა ყოველგვარი 

შელოცვებისგან ბინა დაიდო, ხის ტოტებში ჩიტმა ანზუდმა ბარტყები დასხა, ხის 

შუაგულში ქალიშვილის მოჩვენებამ ბინა დაიდო, რომელიც ხარობდა მთელი გულით, 

მაგრამ წმინდა ინანა ტიროდა. მისი ძმა, ახალგაზრდა მეომარი უთუ, ამ საკითხში მას 

გვერდით არ დაუდგა. 

91-113. გამთენიისას, როცა ჰორისონტზე სინათლე გამოჩნდა, როცა ჩიტებმა ხმაურით 

გამოიღვიძეს, როცა უთუმ საძინებელი დატოვა, თავისმა დამ, წმინდა ინანამ უხმო 

მებრძოლ გილგამეშს, ძმაო ჩემო, იმ დღეს, როცა ბედისწერა გამჟღავნდა, როცა ენლილმა 



22 

 

წყალი და მიწა ერთმანეთისგან განაცალკევა, როცა მიწისქვეშეთი ერეშქიგალის 

საბრძანებელი გახდაროგორც საჩუქარი. როცა იგი მიწისქვეშეთში გაემგზავრა, 

წინააღმდეგ ქარიშხლის მბრძანებლისა მცირე სეტყვის წინააღმდეგ, ძლევამოსილი 

სეტყვის წინააღმდეგ, ნავი ისე ირწეოდა, თითქოს კუ ბაქანით ეხეთქებოდა, ნავს ტალღები 

მშთანთქმელად აწყდებოდა,როგორც მგლები და ეხეთქებოდნენ მას როგორც ლომები. 

114-122. ქალმა ხე თავის ფერხთთა წინაშე დარგო,მაგრამ არა თავისი ხელებით. ქალი 

რწყავდა მას, მაგრამ არა ხელებით,  მან ინატრა:  როდის იქნება, როცა დიდებული ტახტი 

მზად  რათა ზედ დავჯდე?  მან ინატრა: როდის იქნება დიდებული ტახტი რათა ზედ 

დავწვე? ხუთი, ათი წელი გავიდა, ხე დიდი გაიზარდა, მაგრამ ხეს ქერქი არ შემოეცალა. 

ხის ფესვებში გველმა, შეუვალმა ყოველგვარი შელოცვებისგან, ბუდე გაიკეთა. ხის 

ტოტებში ჩიტმა ანზუდმა ბარტყები დასხა, მის შუაგულში ქალწულმა ‘მოჩვენებამ; ბინა 

დაიდო, ქალწული ხარობდა გულით, მაგრამ წმინდა ინანა ტიროდა!  როგორც კი ესმა 

გილგამეშს ინანას ჩივილი, იგი ინანას გვერდით ამოუდგა. 

136-150. მან (შეიხსნა) სარტყელი, 50 მინა ოცდაათ სიკლად აქცია, გილგამეშმა თავისი 

ბრინჯაოს ცული აიღო სალაშქროდ. შვიდი ტალანისა და შვიდი მინა წონისა, მან მოკლა 

გველი, ყოველგვარი შელოცვებისგან შეუვალი მცხოვრები ხის ფესვებში, ჩიტმა ანზუდმა, 

ხის ტოტებში მხცოვრებმა თავისი ბარტყები აიყვანა და გადაიხვეწა მთებში,  მოჩვენება 

ქალწულისა, უდაბნოდ გადაიხვეწა. ხე ძირიანად ამოთხარა, განკაფა ხე, ერთად შეკრა, 

(დაახვია) და თავის დას, წმინდა ინანას გადასცა თავისი ტახტისთვის, მან გადასცა 

წმინდა ინანას ტავისი საწოლისთვის,  თავისთვის, ხის ფესვთაგან მან ფუქუ დაიმზადა, 

(სფერული ფორმის, ) ტოტებისაგან მიქუ გააკეთა. 

151-165. გილგამეში დაუსრულებლივ უკრავდა მოედანზე თავის ფუქუსა და მიქუზე, და 

იგი დაუსრულებლად აქებდა საკუთარ თავს. თავისი ქალაქის ახალგაზრდები უკრავდნენ 

ფუქუზე მისთვის,  ისინი მოთქვამდნენ: ჩემი ყელი, (ჩემი თეძოები)  მათთვის, ვისაც 

დედა ჰყავდათ, დედამ, რომელმაც პური მიუტანა თავის შვილს,მას ვისაც ჰყავდა და, 

და,რომელმაც წყალი აპკურა თავის ძმას... და როდესაც საღამო დადგა, მან თავისი ფუქუს 

ადგილი აღნიშნა დ............ 

166-175.  მიწისქვეშეთის წინაშე, კარიბჭესთან მივიდა გილგამეში, გილგამეში გოდებს, 

ტირილით მოთქვამს: ჩემი ფუქუ და მიქუ, მე ჯერ კიდევ ვერ გავძეხი მათი 

მომხიბლელობისგან, მათზე თამაში თავს არასდროს მბეზრდებოდა! ჩემი მიქუ თან 

მქონდა დურგლის სახლში,  როცა დურგლის ცოლი საკუთარ დედად მიმაჩნდა, მიქუ თან 

მქონდა, როცა დურგლის ქალიშვილი ჩემს დად მიმაჩნდა, ჩემი მიქუ მიწისქვეშა 
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სამყაროში ჩამივარდა, ვინ ამოიხმობს მათ ჩემთვის? ვინ ამოიხმობს ჩემს მიქუს 

მიწისქვეშეთიდან.(ჩემი ფუქუ მიწისვეშეთში ჩამივარდა,ვინ ამოიხმობს მას ჩემთვის, ვინ 

ამოიხმობს ჩემს მიქუს?) 

176-183. გილგამეშის მონა- ენქიდუმ უპასუხა მას, ‘ჩემო ბატონო,  შენ მოთქვამ, რატომ 

არის შენი გული დამწუხრებული? დღეს მე ვიპოვი შენს მიქუს მიწისქვეშეთიდან, დღეს მე 

ვიპოვი შენს ფუქუს მიწისქვეშეთიდან. გილგამეშმა უპასუხა ენქიდუს: თუ შენ აპირებ 

ქვესკნელში ჩასვლას, ნება მომეცი რჩევა შეგაწიო, ჩემი მითითებები წაგიძღვებიან, ნება 

მომეცი გაგესაუბრო, ჩემი სიტყვები წაგიძღვებიან! 

184-198. შენ არ უნდა შეიმოსო სუფთა ტანისამოსით, ქვესკნელის მკვიდრნი უცხოდ 

აღგიქვამენ, სურნელოვან ზეთს ნუ იცხებ, ქვესკნელის მკვიდრთ სუნი ეცემა და გარს 

შემოგეხვევიან.  ქვესკნელში შუბი მძლავრად არ მოიქნიო, შუბით განგმირულნი გარს 

შემოგეხვევიან. შინდის ხისგან გამოთლილი ჯოხი(კომბალი?) არ დაიჭირო, ქვესკნელში 

სულები თავს შეურაცხყოფილად იგრძნობენ. ფეხებს სანდლებით ნუ შეიმოსავ, 

ქვესკნელში არ უნდა იხმაურო. არ აკოცო საყვარელ ცოლს, არ სცემო ცოლი, თუ იგი 

განგარისხებს შენ, არ უნდა აკოცო შენს საყვარელ შვილს, არ სცემო გამაღიზიანებელი 

შვილი, თორემ შენში აღძრული რისხვა,  შენვე დაგაბრკოლებს ქვესკნელში. 

199-204. ის განისვენებს იქ, ის განისვენებს იქ, ნანზუს დედა, ვინც იქ განისვენებს,თავისი 

წმინდა მხრები არ არიან ტანისამოსით დაფარულნი, და არც თავის წმინდა მკერდს 

მოჰფენია შესამოსელი. მისი თითები წერაქვთმსგავსია. (იგი იგლეჯს საკუთარ თმებს.) 

205-220.  ენქიდუმ ყურად არ იღო გილგამეშის სიტყვები, იგი შეიმოსა სუფთა 

ტანისამოსით, ქვესკნელის მკვიდრთ უცხოდ მიიჩნიეს იგი, ენქიდუმ იცხო სურნელოვანი 

ზეთი, ქვესკნელთა მკვიდრნი გარს შემოეხვივნენ მას, მან მძლავრად გაისროლა შუბი, 

შუბით განგმირულნი გარს შემოეხვივნენ მას, მან დაიჭირა შინდის ხისაგან 

დამზადებული ჯოხი(ნაჯახი? კომბალი?)  ქვესკნელთა სულებმა თავი შეურაცხყოფილად 

იგრძვნეს, მან ფეხები სანდლებით შეიმოსა,აახმაურა ქვესკნელის სამყარო. მან აკოცა 

საყვარელ ცოლს და ცემა ცოლი რომელიც აღიზიანებდა მას, მან აკოცა საყვარელ შვილს 

და სცემა შვილი, რომელიც აღიზიანებდა მას,  მასში აღძრულმა პროტესტმა დააკავა იგი 

ქვესკნელად. 221-229. მებრძოლი გილგამეში, შვილი ნინსუნისა,  იგი ექურში გაემართა, 

ენლილის ტაძრისკენ, გილგამეში ატირებული ენლილს შესჩივლებს: მამაო ენლილ, ჩემი 

ფუქუ ქვესკნელთ ჩამივარდა, ჩემი მიქუ ქვესკნელთ ჩამივარდა, ენქიდუ ჩავიდა რათა 

ეპოვნა ფუქუ და მიქუ ქვეკნელად მაგრამ ქვესკნელის სამყარომ დააკავა იგი. უდუგი, 

ნერგალის მსახური დემონი, ვინც არავის ინდობს, მან არ დააკავა ენქიდუ, მაგრამ 
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ქვესკნელმა დააკავა იგი. იგი ვაჟკაცურად ბრძოლის ველზე არ დაცემულა, ქვესკნელის 

სამყარომ დააკავა იგი, მამა ენლილი არ დაუდგა გვერდით გილგამეშს, გილგამეში 

სათხოვნელად ერიდუგთან მივიდა. 

230-237. გილგამეში ენქის ტაძარში მივიდა, იგი მოსთქვამს და შესჩივის ენქის: მამა ენქი, 

ჩემი ფუქუ ქვესკნელთ ჩამივარდა, ჩემი მიქუ ქვესკნელთ ჩამივარდა, ენქიდუ ჩავიდა 

ქვესკნელთ, რათა ჩემი ფუქუ და მიქუ ეპოვნა მაგრამ ქვესკნელმა დააკავა იგი, ნამთარმა 

არ შეიპყრო ენქიდუ, აზაგმა არ შეიპყრო ენქიდუ, ქვესკნელმა დააკავა იგი, უდუგი, 

ნერგალის დემონი, რომელიც ყველას იპყრობს არ დააკავა იგი, მაგრამ ქვესკნელმა დააკავა 

ენქიდუ, იგი არ დაეცა ვაჟკაცურად ბრძოლის ველზე, მაგრამ ქვესკნელმა დააკავა იგი, 

ენქიმ შეიწყალა გილგამეში და გვერდით დაუდგა მას. 

238-242. ენქიმ ახალგაზრდა მებრძოლ უთუს მიმართა, ვაჟო ნინგალისა: სასწრაფოდ 

გახსენი ხვრელი ქვესკნელისა და ამოუშვი გილგამეშის ყმა ქვესკნელიდან!  მან გახსნა 

ხვრელი ქვესკნელისა და ამოუშვა გილგამეშის ყმის (სული) ქვესკნელიდან. 

243-253. (გილგამეში და ენქიდუ) ერთმანეთს მოეხვივნენ, ერთმანეთი გადაკოცნეს. 

ერთმანეთი შეკითხვებით დაქანცეს, გინახავს მბრძანებელი მიქისქვეშეთისა? მხოლოდ 

შენ თუ მაუწყებ, მეგობარო, მხოლოდ შენ თუ მაუწყებ ყოველივეს!  თუ მე გაუწყებ 

ბრძანებას ქვესკნელისას შენ დაჯდები და მოთქმას დაიწყებ. დაე დავჯდები და მოთქმას 

დავიწყებ!  ; რაც შენს გულს ნასიამოვნებს დატოვებს.... მატლები ფუთფუთებენ ძველ 

ტანსაცმელში, როგორც... ბზარი. სავსეა მტვერით, მან თქვა და დაჯდა მტვერში. 

254-267.  გინახავს ის ვისაც ერთი ვაჟი ჰყავდა? ‘მინახავს.’’ ‘’თავს როგორ ირჩენს?’ ‘ იგი 

მწარედ მოთქვამს ხის საკიდთან რომელიც კედელზეა მიმაგრებული. ‘’გინახავს ის, ვისაც 

ორი შვილი ჰყავდა?’ ‘მინახავს.’ იგი წყვილ აგურზე ზის და ხმელა პურს ჭამს.  ‘’გინახავს 

ის ვისაც სამი შვილი ჰყავდა?’’ ‘მინახავს’  ‘თავი როგორ გაავქს? ‘ იგი ტიკიდან სვამს წყალს. 

გინახავს ის, ვისაც ოთხი შვილი ჰყავდა? ‘მინახავს’ ‘თავი როგორ გააქვს? ‘როგორც კარგი 

მწერალი იგი დაუღლელია, იგი მდიდრულ  სასახლეში თავისუფლად შედის, ‘გინახავს 

ის ვინც ექვსი შვილი შობა? ; მინახავს’ ‘თავს როგორ ირჩენს? ‘ როგორც ღმერთის 

ამხანაგივით იგი ტახტზე ზის და უსმენს განაჩენთ! 

>268-285. გინახავს ის ვინც დასაჭურისდა? ‘მინახავს,’ თავი როგორ გააქვს? ‘როგორც 

უსარგებლო ‘alala’ ჯოხი, ქუჩაშია დაყუდებული. ‘გინახავს უნაყოფო ქალი? ‘ მინახავს’ 

‘თავი როგორ გააქვს? ‘როგორც...ქოთანი, ის არის შორს მოსროლილი, იგი არ ანიჭებს 

მამაკაცთ სიამოვნებას! გინახავს ის ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც არ შემოსა ცოლი? 

‘მინახავს,’ თავი როგორ გააქვს?’  იგი მოთქვამს (თავის ჩამოსახჩობელ) თოკთან! გინახავს 
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ახალგაზრდა ქალი რომელმაც არ შემოსა ქმარი? ‘მინახავს!’ თავი როგორ 

გააქვს?  ‘ლერწამის ჭილოფთან მოსთქვამს!’ გინახავს ის ვისაც არ დაუტოვებია 

მემკვიდრე? ‘მინახავს? ‘თავი როგორ გააქვს?’ ‘მასავით,ვინც .... აგურებზე, იგი ჭამს 

ხმელაპურს. .........’’მინახავს,’ თავი როგორ გააქვს?...... 

(ფრაგმენტები დაკარგულია.) 

286-303. გინახავს.......? ‘იგი ნახევრად წყალშია ნახევრად ნაპირზე, იგი ჭამს მისთვის 

შეთავაზებულ საჭმელს, სვამს შეთავაზებულ წყალს,’ გინახავს ის ვინც ლომებს ჭამდა?’ 

‘იგი ტირის და მოთქვამს,’’ ჩემი ხელები, ჩემი ფეხები!’ ‘გინახავს ის, ვინც სახურავიდან 

ჩამოვარდა...’’ მათ არ შეუძლიათ.......მათი ძვლები. ‘ გინახავს კეთროვანი კაცი? ‘იგი 

იკრუნჩხება როგორც  მატლდასეული ხარი! ‘გინახავს ის, ვინც ბრძოლაში დაეცა?’ 

‘მინახავს!’ ‘თავი როგორ გააქვს?’  იმისი მშობლები არ არიან თავისთან რათა დაიჭირონ 

მისი ხელი და თავი და მისი ცოლი დასტირის! მინახავს ის, ვისაც არ აქვს საფლავი? 

‘მინახავს’ თავი როგორ გააქვს?’  იგი ჭამს ნამცეცებსა და ნაგლეჯებს ჭამს...ქუჩის გარეთ 

ბორგავს. გინახავს ჩემი პატარა მკვდრადშობლი ბავშვები, რომლებმაც ვერასოდეს 

იარსებეს? ‘მინახავს’ თავი როგორ გააქვთ? ‘ ისინი ოქროსა და ვერცხლის მაგიდებზე 

თამაშობენ, ერბოსა და თაფლით დახუნძლულ მაგიდაზე. გინახავს ის ვინც 

გარდაიცვალა.... ? მინახავს. ‘თავი როგორ გააქვს? იგი განისვენებს ღმერთების საწოლში. 

‘გინახავს ის ვინც ცეცხლში ჩავარდა? ‘არ მინახავს, მისი კვამლი ზეცად აიჭრა.’’ 

 

გილგამეში და ჰუვავა 

      შუმერული სიმღერა ,,გილგამეში და ჰუვავა’’ გვაუწყებს,  რომ გილგამეში  პირდაპირ 

გამოთქვამს თავის დაუოკებელ სურვილსა და მისწრაფებას, მარადიული სახელის 

დამკვიდრებისთვის. შუმერული სიმღერიდან ვიგებთ ურუქის ლეგენდარული მეფისა და 

მისი ერთგული მეგობრის - ენქიდუს ამბავს მორიგ გმირობაზე და დაბრკოლებებზე. 

აღნიშნული თქმულების ქართული თარგმანი შესრულებულია პროფ. ჯერემი ბლექის 

ტრანსლიტერაციით. 

V. http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=c.1.8.1.5&display=Crit&charenc=gcirc#   

 

1-3. მას შემდეგ, რაც ერთხელ მბრძანებელმა ენლილმა გადაწყვიტა დაენგრია მთა, სადაც 

ადამიანი ცხოვრობდა, გილგამეშმა გადაწყვიტა დაენგრია ეს მთა, იგი დაელაპარაკა თავის 

მონას ენქიდუს: 

4-7. ,,მას შემდეგ რაც ადამიანმა ვერ გადალახა სიცოცხლის ბოლო და ვერ ნახა 
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იმქვეყნიური 

ცხოვრება. მე მსურს გადავიდე ამ ადგილას და დავამხო ეს უკანაკსნელი, სახელი 

დავიმკვიდრო და გავავრცელო იქ სადაც ჯერ კიდევ არაა ცნობილი.’’ 

8-12. ენქიდუმ მოუსმინა მას და უპასუხა: ,,ჩემო ბატონო, თუ დღეს აპირებთ ამ 

ყველაფერს, 

უთუმ უნდა გაიგოს ამის შესახებ, თუ აპირებთ კედარის მთაზე გადასვლას. უთუმ უნდა 

იცოდეს ამის შესახებ. 

13-16. გილგამეშმა მოამზადა სამსხვერპლო თავის სიახლოვეს და უთუს განუცხადა: 

17-18. ,,უთუ მთაში ვაპირებ წასვლას, იმედი მაქვს რომ დამეხმარები’’ 

19-20. ზეციდან უთუმ უპასუხა და ჰკითხა: ,, გილგამეშ შენ ახალგაზრდა და 

კეთილშობილი 

ხარ, რა მიზეზით აპირებ მთებში წასვლას? 

21-33. გილგამეში პასუხობს: ,, მე რაღაცა მაქვს სათქმელი. სიტყვას შენს ყურში, 

მივესალმები, 

(გთხოვ ყურად იღო) გთხოვ ყურადღება მომაქციო. ჩემს ქალაქში ხალხი კვდება, გულები 

სავსე გვაქვს დარდითა და წუხილით. ხალხი იკარგება და ეს ყველაფერი ძალიან 

მაშფოთებს. მე. წამოვედი ქალაქიდან, სადაც ცხედრებით სავსე იყო მდინარეები 

(ცხედართა მდინარეები 

მოდიოდა). ეს ისაა რასაც მე ვხედავ, ამას მეც ვერ გავექცევი. ყველაფერი ხომ აქეთ  მიდის. 

არავინაა იმ სიმაღლი,ს რომ მარადისობაში  მოხვდეს, ვერავინ მივა მთის ბოლო 

მონაკვეთთან. მას შემდეგ, რაც ვერცერთმა სულიერმა ვერ გადაკვეთა ეს გადაულახავი 

ზღვარი  და საზღვარი, მე მსურს გავაკეთო ეს ჩემი სახელის უკვდავსაყოფად. 

34-47. უთუმ მიიღო გილგამეშის ცრემლები, როგორც საკუთარი საჩუქარი და მას 

თანაგრძნობით უთხრა 7 მებრძოლის შესახებ, რომლებსაც ერთი დედა ჰყავდათ. პირველ 

ძმას, უფროსს აქვს ლომის თათები და არწივის სიძლიერე (ანზუდი), მეორე კი .... გველია.. 

მესამე არის ურჩხული  გველი ...მეოთხე ყველაფერს წვავს... მეხუთე- გველია .... მეექვსეს 

წყლის ძალა აქვს, მეშვიდეს სინათლის ძალა აქვს. 

4 სტრიქონი  ფრაგმენტულია 

(2  სტრიქონი ფრაგმენტულია, თუმცა იკითხება):მეფობა, .... ნისაბა... მათ იციან გზები 

დედამიწაზე, ისინი დაგემხარებიან ამ გზების პოვნაში. ისინი გაგიძღვებიან მთებში, 

სადაც ნავებს იღებენ წყლიდან. გილგამეშს ესიამოვნა. 

18 
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48-51. თავის ქალაქში მან საყვირით ხმა განავრცო, ბრძანა რომ მხარში ამოსდგომოდნენ 

მეფეს საკუთარი ოჯახების გამო, დედების, ცოლების და სხვათა დასაცავად. 

52-60. დაოჯახებულნი, დასაოჯახებელნი, თვისტომი, უთვისტომო , იარაღი და 

მებრძოლთა 

სიძლიერე გაერთიანდა. მათ გაიარეს სხვადასხვა ჯიშის ხეების სანახები. 

61. მან გადაკვეთა პირველი მთის რიგი, მაგრამ გული საპირისპიროს ანიშნებდა. 

კედარის ტყემ ვერ მიიქცია მისი ყურადღება. მან გადაკვეთა მეორე ქედი, მაგრამ ვერ 

შეძლო 

კონცენტრირება. მან გადაკვეთა მესამე ქედი, მაგრამ ვერც ამჯერად მიაქცია ტყეს 

ყურადღება, 

მან გადალახა მეოთხე ქედი, მაგრამ ამჯერადაც არაფერი გამოვიდა. მან გადაკვეთა 

მეხუთე 

ქედიც, მაგრამ ახლაც ვერაფერი მოიმოქმედა. მან გადაკვეთა მეექვსე ქედი, მაგრამ 

არაფერი 

გამოვიდა. 

(სტრიქონები) გამოტოვებულია. 

62-67. როდესაც მან გადაკვეთა მეშვიდე მთის ქედი, მან შეძლო ძალის მოკრება, გულიც 

დაეხმარა. გილგამეშმა დაიწყო კედართა მოჭრა და გაკაფა მთლიანად.... ამასობაში 

ენქიდუ 

თანამებრძოლებთან ერთად... ჰუმბაბამ დაიწყო საკუთარი ძალის ამოფრქვევა, თუმცა კი 

იგრძნო შიში და ნამდვილი საფრთხე. 

68-75. გილგამეშმა გაუძლო ამ დარტყმას, საფრთხეს თავი აარიდაა და გაექცა სამუდამო 

ძილს (სიკვდილის მოახლოებას) თუმცა ენქიდუმ ვერ შეძლო ეს. ყველაფერი დუმილმა 

მოიცვა იგი შეეხო გილგამეშს, ვერ აგრძნობინა, იგი დაელაპარაკა მას, მაგრამ ვერ 

გააგებინა. 

76-84. ,,ის ვინც დაიღუპა, უბრალოდ ხომ არ სძინავს? გილგამეში ქულაბას ახალგაზრდა 

ბატონი რამდენ ხანს იძინებს? მთები თანდათან ხდებიან,  ისეთივე გაურკვეველნი 

როგორიც 

არიან ჩრდილები, რომლებიც მათ კვეთენ საღამო ხანს ხოლმე. ამაყი უთუ უკვე წასულიყო 

დედა - ნინგალთან, გილგამეშ რამდენ ხანს გძინავს? შენი ქალაქის ვაჟები, თქვენთან 

ერთად 

ჩამოვიდნენ, არ უნდა დაელოდოთ ....მათ დედებს არ ექნებათ სიმები ქალაქის მოედანზე.’’ 
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85-89. იგი მას მარჯვენა მხრიდან დაეყრდნო; მან აგრესიული სიტყვით დაფარა, თითქოს 

ქსოვილი საბანივით  გადააფარა, მან შეკრიბა მისი ტანსაცმელი, ოცდაათი შეკელი ზეთი 

და შეაბა {გილგამეშს მკერდზე}. მაშინ გილგამეში აღზევდა დედამიწაზე. კისერი დახარა 

და 

უთხრა: 

90-91. ,,დედაჩემის_______-ნინსუნისა და მამაჩემის, წმიდა ლუგალბანდას სახელით, მე 

კვლავ 

გავხდები, კვლავ განვამტკიცებ დედა ნინსუნის სახელს?’’ 

92-95. მეორედ ვუთხარი მას: ,,დედაჩემის-ნინსუნისა და მამაჩემის, წმინდა ლუგალბანდას 

სახელით ! სანამ არ მივხვდი, იყო თუ არა ადამიანი - ადამიანი ან ღმერთი.’’ ჰკითხა 

გილგამეშმა მთებს. 
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96-97. მონა (ენქიდუ) ცდილობს შეცვალოს მდგომარეობა, ცდილობს ცხოვრება უფრო 

მიმზიდველი გახადოს, იგი პასუხობს თავის ბატონს: 

98-106. "ჩემო ბატონო, შენ ჯერ კიდევ არ გინახავს ეს ადამიანი, იგი არ უნდა დაიტანჯოს, - 

მაგრამ იგი მკვლელია, რისი მომწსრეც მე ვარ, მინახავს, (გამოტოვებაა) მის შუბს ვერავინ 

გაექცევა ..... 

(1 სტრიქონი ფრაგმენტულია) ...... ლომმა შეჭამა ცხედარი.... 

(3 სტრიქონი ფრაგმენტულია) .... ჩემო ბატონო, გაემგზავრე მთებში! - მე დავბრუნდები 

ქალაქში. 

დედაშენს ვეტყვი რომ ცოცხალი ხარ, ეს მას გაახარებს. რადგან შენი სიკვდილი მას 

დაამწუხრებდა. .. მწარედ. .. უპასუხა ...... : 

107-116. "ენქიდუ, ორი ადამიანი ერთად არ დაიღუპება! ვერცერთი მწუხარება ვერ 

ჩაძირავთ 

მათ, ვერავინ ვერ გაჭრა ეს ქსოვილი! წყალიც ვერ გადალახავს ამ კედელს. დამეხმარე 

რათა 

მეც დაგეხმარო - რას მოვახერხებთ ერთიანი ძალებით ვინმეს წინააღმდეგ ? როდესაც ნავი 

ჩაიძირა, როდესაც ბარგის ბაგე ჩაიძირა, მაშინ სულ მცირე რამ გადარჩა... ვერ შეაშველა 

ხელი!! მოდი, მივიდეთ მის შემდეგ და დავანახოთ მას! " 

117-119. ,,თუ ჩვენ ამის მერე მივალთ, იქ უბედურება იქნება, იქნება უბედურება, უკან 

დაბრუნდი, დაე იყოს სისხლი!’’ 

120. "რასაც არ უნდა ფიქრობდე - მოდი, მივიდეთ მის შემდეგ!" 
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121-125. მანამ სანამ კაცი სამოცჯერ გაივლიდა ექვს ეზოს, ჰუვავას უკვე მიეღწია კედართა 

სამფლობელოში. როდესაც ის უყურებს ვინმეს, ეს სიკვდილის სახეა. როდესაც ის თავის 

თავის რხევას იწყებს, იგი ჟინით ივსება. როდესაც ის საუბრობს ვინმეზე, მას არ სურს რომ 

დიდხანს გაგრძელდეს მისი სიტყვები: "შენ შეიძლება მუდამ ახალგაზრდა კაცი იყო, 

მაგრამ 

შენ ვეღარასდროს დაბრუნდები დედაშენის ქალაქში, რომელმაც შენ გაგაჩინა!" 

126-129. შიში და და უბედურება გავრცელდა {მისი} ..... და მისი ფეხები. მან ვერ გადალახა 

(?) 

მისი ფეხები ადგილზე დარჩა.... მას ფეხების ქავილი დაეწყო ...... გზაზე (?). თავის მხრივ 

....... 

130-135. ჰუვავა მიმართავს გილგამეშს: "ასე რომ, ახლოს მოდი, თქვენს გმირს დიდი 

ძალაუფლება გააჩნია! დიდება, დიდება ღმერთებს, გაბრაზებული ხარი საბრძოლველად 

მზადაა, დედაშენმა კარგად იცოდა ეს, იგი სწორედ ამისთვის გზრდიდა, არ შეგეშინდეთ, 

დაისვენე და მოეშვი შენს ადგილზე! 

136-139. გილგამეშმა ხელი გულზე მიიდო და მიმართა ჰუვავას: "დედაჩემი ნინსუნისა და 

მამაჩემის, წმინდა ლუგალბანდას სახელს ვფიცავ! არავინ იცის, სად ვართ, მათ უნდათ 

იცოდნენ ვარ თუ არა ცოცხალი, მათ ჩვენი ადგილსამყოფელი აინტერესებთ, მე კი აქ ვარ, 

მე 

შენი დიდი ძმა, ჩემს დიდ დასთან, შენს მეუღლესთან ერთად მთებში. " 

20 

140-144. მან კვლავ მიმართა მას: "დედაჩემი ნინსუნისა და მამაჩემის, წმინდა 

ლუგალბანდას 

სახელს ვფიცავ! არავინ იცის, სად ვართ, მათ უნდათ იცოდნენ ვარ თუ არა ცოცხალი, მათ 

ჩვენი ადგილსამყოფელი აინტერესებთ, შენთან ერთად ჩემო მწყემსო ძმაო მე ჯოჯოხეთის 

გავლა მიწევს, იმიტომ რომ მე შენი ძმა გავხდე! 

145-148. მას შემდეგ, რაც ჰუვავამ ამ უბედურების შესახებ გაიგო გილგამეშისაგან, იგი 

დაითრგუნა. გილგამეშის თანამემამულეებმა, რომლებიც მასთან ერთად იყვნენ, ძალები 

გააერთიანეს, რათა მთებიდან ფეხით დაშვებულიყვნენ. 

148A-148K. ( სტრიქონები  აღდგენილია ნარატიული წყაროდან) დაახელოებით 53 მსგავსი 

სტრიქონია), 

შინაარსი ასეთია : მან კვლავ მიმართა მას: "დედაჩემი ნინსუნისა და მამაჩემის, წმინდა 

ლუგაბანდას სახელს ვფიცავ! არავინ იცის, სად ვართ, მათ უნდათ იცოდნენ ვარ თუ არა 
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ცოცხალი, მათ ჩვენი ადგილსამყოფელი აინტერესებთ, შენთან ერთად ჩემო მწყემსო ძმაო 

მე 

ჯოჯოხეთის გავლა მიწევს, იმიტომ რომ მე შენი ძმა გავხდე! 

148L-148V. (კიდევ ერთი ვერსია ამ ფრაგმენტის) მან მიმართა მას: "დედაჩემი ნინსუნისა 

და 

მამაჩემის, წმინდა ლუგაბანდას სახელს ვფიცავ! არავინ იცის, სად ვართ, მათ უნდათ 

იცოდნენ 

ვარ თუ არა ცოცხალი, მათ ჩვენი ადგილსამყოფელი აინტერესებთ, მე მივუტანე მთაში 

რამდენიმე ეზას ფქვილი - ღვთაების საკვები - მდინარის კალაპოტის მეშვეობით, ვერ 

შევძლებ შენთან და თქვენს ოჯახთან ახლოს მოსვლას? მე მსურს რომ შენი ძმა გავხდე! " 

მას შემდეგ, რაც ჰუვავა მესამეჯერ დაითრგუნა. გილგამეშის თანამემამულეებმა, 

რომლებიც მასთან ერთად მოვიდნენ, თავიანთ თავიანთი ძალები გააერთიანეს, რათა 

მთებიდან დაბლა 

დაშვებულიყვნენ. 

148W-148FF. მეოთხედ მან მიმართა მას: "დედაჩემი ნინსუნისა და მამაჩემის, წმინდა 

ლუგალბანდას სახელს ვფიცავ! არავინ იცის, სად ვართ, მათ უნდათ იცოდნენ ვარ თუ არა 

ცოცხალი, მათ ჩვენი ადგილსამყოფელი აინტერესებთ, მე მსურს რომ შენი ძმა გავხდე! " 

მას 

შემდეგ, რაც ჰუვავა მეოთხეჯერ დაითრგუნა, გილგამეშის თანამემამულეებმა, რომლებიც 

მასთან ერთად მოვიდნენ, თავიანთ თავიანთი ძალები გააერთიანეს, რათა მთებიდან 

დაბლა 

დაშვებულიყვნენ. 

148GG-148PP. მეხუთედ მან მიმართა მას: "დედაჩემი ნინსუნისა და მამაჩემის, წმინდა 

ლუგალბანდას სახელს ვფიცავ! არავინ იცის, სად ვართ, მათ უნდათ იცოდნენ ვარ თუ არა 

ცოცხალი, მათ ჩვენი ადგილსამყოფელი აინტერესებთ, მე მსურს რომ შენი ძმა გავხდე! " 

მას 

შემდეგ, რაც ჰუვავა მეხუთეჯერ დაითრგუნა, გილგამეშის თანამემამულეებმა, რომლებიც 

მასთან ერთად მოვიდნენ, თავიანთ თავიანთი ძალები გააერთიანეს, რათა მთებიდან 

დაბლა 

დაშვებულიყვნენ. 

148QQ-148AAA. მეექვსედ მიმართა მას: "დედაჩემი ნინსუნისა და მამაჩემის, წმინდა 

ლუგალბანდას სახელს ვფიცავ! არავინ იცის, სად ვართ, მათ უნდათ იცოდნენ ვარ თუ არა 
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ცოცხალი, მათ ჩვენი ადგილსამყოფელი აინტერესებთ, მე მივიღე ბროლის, ქვისა და 

21 

ლილაქვის სამკაული - მთებიდან, ამის შემდეგ ჰუვავა მეექვსეჯე დაითრგუნა.გილგამეშის 

თანამემამულეებმა, რომლებიც მასთან ერთად მოვიდნენ, თავიანთ ძალები გააერთიანეს, 

რათა მათ მთებიდან ფეხით დაშვებულიყვნენ. 

149-151. როდესაც ჰუვავა საბოლოოდ დაითრგუნა მეშვიდე ჯერზე, გილგამეში მას 

გვერდით 

დაუჯდა. ის {თანდათანობით წავიდა} ....უკნიდან, როგორც ამას აკეთებს ...... გველი. მან 

თითქოს აკოცა მას, მაგრამ შემდეგ წიხლებისა და მუშტების ქნევა დაიწყო. 

152. ჰუვავამ მიმართა გილგამეშს: "გმირო, ...... იმოქმედე დაფარულად. ორი მათგანი ...... 

მასზე ....... ...... მეომარი თავისი საცხოვრებელიდან. ...... უთხრა მას: დაჯექი! ...... თავისი 

სამფლობელოდან ...... უთხრა მას: დაჯექი! მეომარი დაჯდა და ტირილი დაიწყო, 

დაღონდა. 

ჰუვავა დაჯდა და დაიწყო ტირილი, ცრემლებს ღვრიდა . ჰუვავა ...... მან ესროლა .... მას, 

როგორც ტყვედ ჩავარდნილი ველური ხარი. მას არაფერი შეეძლო, როგორც ტყვედ 

ჩავარდნილ და უიარაღოდ დარჩენილ მეომარს. (სტრიქონები აღდგენილია) 

153-157. {მან გილგამეშის მიმართვა დაიწყო }: "გილგამეშ, ნება მომეცით წავიდე!"} "მე 

საუბარი მინდა უთუსთან ! "უთუ, მე არასდროს ვიცოდი ვინ იყო დედაჩემი, არც მამაჩემს 

ვიცნობდი. მე დავიბადე მთებში - შენ კი გამომიყვანე იქიდან ! მიუხედავად ამისა, 

გილგამეშმა ძმად მიმიღო ზეცაში, დედამიწაზე და მთებშიც კი". 

158-160. ჰუვავა წუხდა გილგამეშის ბედზე {გილგამეშმა სიტყვით მიმართა ენქიდუს} 

ნაცვლად მან მიმართა მის მონას: 

161-162. "ენქიდუ, ტყვედ მყოფო ფრინველო ახლა თავისუფალი ხარ და შეგიძლია სახლში 

წასვლა! ტყვეს დედასთან შეუძლია დაუბრუნება!" 

163-174. ენქიდუმ უპასუხა გილგამეშს: "ახლა მოდით, თქვენ გმირს ფართო ძალაუფლება 

აქვს! დიდება, დიდება ღმერთებს, გაბრაზებული ხარი მზადაა საბრძოლველად. თქვენმა 

დედებმა კარგად იცოდნენ, როგორ უნდა გაეზარდათ ბავშვები! - ასე რომ, უგზო-უკვლოდ 

არაფერი იკარგება ბედისწერისაგან, ისიც კი რასაც არ ცნობს ბედისწერა, იდეა ისაა, რომ 

ტყვედ მყოფი ფრინველები სახლებში უნდა დაბრუნდნენ და დატყვევებული კაცი 

დედასთან. ამის დასტურია ! შენ საკუთარი ძალით ვერ დაუბრუნდები მშობლიურ 

ქალაქს, ეს მხოლოდ მეორემრებს შეუძლიათ. ( 2 სტრიქონი ფრაგმენტულია ...... მისი 

ყურადღება, მისი სიტყვები ....... ") 
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175-177. ჰუვავამ მიმართა ენქიდუს " სიტყვები ჩემ წინააღმდეგ აგრესიულია! თქვენ 

ხალხი 

დაიქირავეთ ჩემთან საბრძოლველად, ისინი თქვენ გემორჩილებიან! რატომ ხარ ასე 

აგრესიული და რატომ მომმართავ ასე აგრესიულად? 

(2  სტრიქონი ფრაგმენტულია) 

178-180. როგორც იგი ესაუბრა მას, ენქიდუ განრისხებულია. სწორედ მათ გაუჭრეს მას 

ყელი 

(თავი მოჰკვეთეს) და ტყავის ჩანთაში ჩააგდეს. 

22 

181-186. {ენლილზე ადრე შევიდნენ.} შემდეგ ტყავის ჩანთა ჩამოაგდეს და თავი ენლილს 

აჩვენეს. როდესაც ენლილმა დაინახა ჰუვავას თავი, იგი განრისხდა და დაელაპარაკა 

გილგამეშს. როდესაც ენლილი მიუახლოვდა (?), ...... გამოვიდა ფანჯარა (?) და ნინლილი 

გამოვიდა ....... ნინლილთან ერთად ..... ენლილი დაბრუნდა (?) 

187-192. "რატომ იმოქმედეთ ასე? ..... ...... იმოქმედე ......? უბრძანა, რომ მისი სახელი უნდა 

წაიშლილიყო ხმელეთზე. იგი უნდა დაჯდეს მის გვერდით! ის უნდა იჯდეს ......, ....... ის 

უნდა 

ჭამდეს იმ პურს რომელსაც, თავად ენლილი ჭამს, უნდა დალიოს ის წყალი რომელსაც 

ენლილი სვამს. ენლილმა ჰუვავას ზეციური ძალა მიანიჭა ...... 

193-199. (რთულია თანმიმდევრული კომპოზიცის აღდგენა). 

მან ჰუვავას ძალაუფლება  მის მიწაზე განავრცო. მეორე ძალაუფლება მდინარეებზე 

განავრცო. მესამე ძალაუფლება ლერწმის ხეებს გადასცა. მან თავისი მეოთხე ძალა ლომებს 

გადასცა. მან თავისი მეხუთე ძალა მისცა {სასახლეს} ვალის მონები. მან თავისი მეექვსე 

ძალა (წყალობა, სხივი) დაუთმო {ტყეებს} მთებში. მან თავისი მეშვიდე სხივი, ნინგალს 

(პატიმრების ქალღმერთს) გადასცა. 

200. ........... დანარჩენი ძალები ...... გილგამეში .......} 

201-202. {ერთადერთო ძლიერო, გილგამეშ, სანუკვარი ხარ !} ...დიდება ენქიდუს, დიდება 

ნისაბას ! .....ჰუვავა ......! ...... სანუკვარი ხარ, ......! დიდება ენქიდუს ......! 

 

                                                  ლექსიკონი 

I - გილგამეში და აგა 

II - გილგამეში და ზეციური ხარი 

III - გილგამეშის  სიკვდილი 
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IV - ინანა, გილგამეში და ალვის ხე 

V - გილგამეში და ჰუვავა 

 

A 

a - წყალი წყალი  II სეგმენტი (b): 35, 38, 42, 58, 67F, 71, 78;  მე-თურანის (d): 8;  ნიბრუდან: 

1, 5, 6, 11, 14, 15;  III : სეგმენტი (H)  3, 20, IV:  287. 

V: 26, 42,109,148O,191; 

a-a - მამა   II: სეგმენტი (b) – 43  V: 90,93,137,141,148B, 148M, 148X, 148HH, 148RR; 

a2 - მკლავი I: 43, 44, 86;  II: სეგმენტი (b) – 14;  V: 43,51,53,55,152b; 

a2-aš-ĝar - იარაღის ტიპი V: 55; 

ab - გახსნა, გაღება  V: 186J; 

a-ba - ვინ?  I: 28;  II: სეგმენტი (b): 38, (d), (e); 

ab-ba - მამა  I: 3, 9, 17, 85; III. 80, 171. 

abul-la - ქალაქის კარიბჭე  I: 59, 60, 61, 87, 88;  II მე-თურანის  (a): 32; 

abzu - მიწისქვეშა წყალი  II: სეგმენტი (b): 6;  მე-თურანის  (a): 21; 

ad6  - გვამი, ცხედარი II: სეგმენტი (b) 79;  V: 26,103b; 

a-ga - უკანა I: 38; 

aga-silig - ნაჯახის ტიპი  V: 55; 

a-ĝa2-la2 - ტომარა  V: 180,183; 

a-ĝi6 - დატბორვა II: სეგმენტი (b) 58, 59, 71; III. 21, 147. 

a-gin7 - გაცნობის ხერხი, საშუალება  I: 37;   II: სეგმენტი (b) 

ak - კეთება I: 32, 81, 99; III. 17. V: 22, 27, 35,51,53,187,188; 

alim - ბიზონი??  I: 73; 

am - გარეული ხარი  II: სეგმენტი (b) 7, 8,  მე-თურანის - (a) 22, 34;  V: 152a; 

ama - დედა  II: 7, (A)  სეგმენტი (b) 73C, 95, მე-თურანის  -(a) – 7, 14, 29, 31, 40 ,41, სეგმენტი 

(დ) 15, 17, 20; III.  18, 37, 69, 95, 130, 160,12K. V: 36, 50, 52, 58A, 80, 84, 90, 91, 93, 105, 125, 

133, 137, 141, 148B, 148M, 148X, 148HH, 148RR, 155, 162, 167, 168, 173, 174; 

amaš - ცხვარი  II: სეგმენტი (b) 17; 

amar - ხბო  II: სეგმენტი (b) 88, მე-თურანის (d) 37; 

an - ცა, ზეცა  I: 31;  II: სეგმენტი (b) 43, 47, 48, 49, 51, 54  (a), (b), 56, 62, 69, 73J, 101, მე-

თურანის (b) 3, სეგმენტი (d) 24, 59; V:16, 19, 28,157,192p; 

a-na - რა?  II: მე-თურანის (d) 9;  III – D -1, E – 6, F – 10, 104.  V: 20, 111; 
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a-na-aš - რატომ?  II: სეგმენტი (b) 38; V: 177,187; III. G – 7, 

an-ur2 - ჰორიზონტი   II: სეგმენტი (b) 47; III. H – 14, I – 4; 

anše - ვირი  I: 27; 

an-usan - საღამო  V: 79; 

a-ra2 - გზა  II: სეგმენტი (b) 98; III. F - 25, 118, 166. 

arad - მონა  I: 69, 91; V: 3, 8, 96, 160, 163; 

arḫuš - თანაგრძნობა, შეცოდება  V: 35, 159; 

a2-taḫ - დამხმარე  V: 17,18; 

a2-ur2 - კიდურები II:  2, მე-თურანის ვერსია  სეგმენტი (a) 4; 

an-ur2 - ცის კიდე   - III -  14,  I – 4; 

aĝ2 - გაზომვა  I: 36, 111; II: სეგმენტი (b) 11, 36, მე-თურანის (a) 26,  38; III.  H – 22, Nibru: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, F – 17, 111, h – 33, 34; 

a-ĝi6  - დატბორვა  V: 42,102; III. E – 21, F – 147. 

a-šag4 - სფერო  V: 193; 

 

B 

bar - დასხმა, გამოყოფა, განაწილება  I: 90, 113;   II: სეგმენტი (b) 6, 96, მე-თურანის (d) 30,56; 

III: C – 5, 8, I – 5,  Nibru: 32, f – 40, 85, 133. I – 7. IV; V:144, 145, 148G, 148H, 148Q, 148R, 148R, 

148S, 148BB, 148CC, 148LL, 148MM, 148WW, 148XX, 153; 

babbar - თეთრი, V: 13, A 

bad- გახსნა  II: სეგმენტი (b) 40; 

bad3 - კედელი  I: 33, 65, 66, 84, 89, 108;  II: სეგმენტი (ბ)  84, მე-თურანის (a) 33, (d) 50;  V: 

25,109; 

bal - გადაბრუნება  III – 13, V -  II: მე-თურანის -(d) 32, 58;  V: 61, 61A, 61B, 61C, 61D, 61E, 

61a, 61b, 61c, 61d, 62, 83, 179; 

ban3-da - უმცროსი  I: 6;  II: მე-თურანის (d) 18, 21; III – Nibru: 2, H – 34. IV – 173. V: 143; 

bar - განკარგვა  I: 90, 113;    II:  სეგმენტი (b) 7, 8, 9, 10, 11, 39,  მე-თურანის (a) 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 34, 35, 36, 37;  V: 123,174A; 

bir - გაფანტვა, დაშლა  I: 38, 47, 58; 

bul - რხევა, ნჯღრევა  V: 124; 

buluĝ3 - აყვავება, წარმატება  II: მე-თურანის (a) 16; ურის III პერიოდი 8;  V: 155,156; 

bu-luḫ - ჟრუანტელის დავლა  V: 72; 
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buru3- შეღწევა  I: 7, 13, 22; 

buru14 - მოსავლის აღების დრო II: მე-თურანის (d) 48; 

bur2 - გათავისუფლება III: G – 3, 4,  153, H – 9;  IV: 202; V. II: სეგმენტი (b) (c);  V: 87; 

 

D 

da - მხარე I: 26;  V:149; 

dab5     - წართმევა I: 27, 49, 61; III: 19;  II: სეგმენტი (b) 37, 89, მე-თურანის (d) 49;  V: 68, 98, 

99, 115, 122, 152a, 152b, 158, 161, 162, 172, 173, 174A, 174B, 186; 

dagan - საძინებელი ოთახი  V:152D,152E; 

danna - სიგრძის საზომი ერთეული  II: სეგმენტი (b) 59, 72; 

dal - ფრენა  II: მე-თურანის ვერსია სეგმენტი (d) 50; 

daĝal - გაფართოება V:  II: სეგმენტი (b) 80, მე-თურანის (a)15, (d) 29, 55;  V: 29; 

de2  - დასხმა, დაღვრა  I:  42, 52, 64, 68, 101; III: H – 13; Nibru: 31;  IV: 51, 80, 95, 124, 156, 176, 

238; V: სეგმენტი (b) 19, 20, 51, 90, მე-თურანის  (d) 38;  V: 3, 16, 24, 55, 75,124A,160,175, 

de6  - განხორციელება, წაღება  I: 105; III: 14, 17, 18, 143, 144;  IV: 11, 12, 155, 159; V: 

44,60,111,158,186I, 

di - დავა, კანონთა კრებული IV: 170; V: II: სეგმენტი (b)  9, 11, მე-თურანის (a) 24, 26, 36; 

dib - ჩავლა, გავლა III: D – 1; მე-თურანის - d – 3; H – 24; IV:  296; II: მე-თურანის(d) 50; 

di4-di4  - დაპატარავება, დამცირება   I: 85; 

dili - მარტოხელა, ერთადერთი  I: 85;  V: b - 36, 43C, 48, 58A, 

dim2  - შექმნა  I: 45;  III: E – 7, G – 7, 96, k – 6, 11;15, IV: 149,150; V: 91; 

dim2-ma - მსჯელობა  I: 47, 50, 58;  V: b - 11, 12, 170; 

dirig - ამაღლება II: მე-თურანის (d) 47, ნიბრუდან:  6, 15;  V:26; 

diĝir - ღვთაება  I:  30, 32, 107; III: C – 7, 16, E 12, F – 7, 14, 63, 65, 67, 83, 101, 108, 154,156, 158, 

174;  H – 7; K – 7; IV: 267,  301; V:  II: სეგმენტი (b) 92, მე-თურანის (d) 40;   V: 7, 33, 94, 

131,148O,165; 

du7 - ბიძგება, ხელის კვრა, სრულყოფა  III: 7; IV: 22, 65, 109, 227, 235, 273, 275;  II -  მე-

თურანის (a) 6;  V B - 42, 102, 150; 

du8 - გავრცელება  I:  67, 90; III: E- 8, 13, 16, Nibru: 26, F- 139, H – 8, 10; II -  სეგმენტი (b) 55; 

IV: 245, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 286,  287A, 287C, 288, 290, 

292, 293, 293A, 294, 298, 299, 300, 302;  V: 98, 99,116,185; 

du3 - მთლიანად, აგება, აშენება I: 78, 96; II: სეგმენტი (b) 23; 
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du8-ši-a - კვარცი  V: 148TT; 

dub2 - დაშინება IV: 289; V: 71; 

dub3 - მუხლი III: 95;  V: 91; 

dub-saĝ - წინა პირი  II-   ნიბრუდან: 2, 12; 

dug3 - გამოკეთება  I: 115;  II: I სეგმენტი(b) 83,  მე-თურანის  (d) 32, 58, 59; III:  42, H- 3, 4; K- 

12. IV: 186, 208; V: 96; 

dug4 - თქმა  I: 56, 93, 101;  II - 1, 2, 3, 4, 5, 6  სეგმენტი (b) 16, 17, 21, 22, (d), (e), 85, 94,   

მე-თურანის ვერსია სეგმენტი (a)1, 2, 3, 4, 5, 6, 40, სეგმენტი (b)4,17, სეგმენტი (d)45,53; V:21, 

22, 91, 92, 105, 106, 125, 136, 140, 148A, 148L, 148W, 148GG, 148QQ; 152F, 152G, 154, 167, 

174E, 178, 188M, 201, 202S; 

dul - დაფარვა (ერთად)  II: (b)  (c), 88, ნიბრუდა (b) 4; IV: 201; V: 86,87; 

dumu - ბავშვი  I:  1, 26, 49;   II:  სეგმენტი (b) 82, 88, 95, 96, მე-თურანის (f) 30, 36, 56;   

III: E – 4; Nibru: 1, 8, 13, 30, 39;  F – 41, 86, 141; H – 33;  IV: 145, 153, 155,173, 196, 197, 218, 219, 

221, 238, 254, 256, 258, 260, 262,264,266;   V: 36, 58, 58A, 65a, 67D, 70, 82, 133, 134, 146, 148I, 

148T, 148DD, 148NN, 148YY, 169; 

dumu-gir15 - მოქალაქე  II: სეგმენტი (b) 92, 96A, მე-თურანის (d) 40;  V: 20, 131, 159, 165; 

dur - ვალდებულება, ბორკილი  II: სეგმენტი (b) 87, მე-თურანის  (b) 3, სეგმენტი (d) 22, 23; 

III: 18, 144; 

dur2  - შეწვა, დარჩენილი ნაწილი  II:  სეგმენტი (b) 73E, 73F, 73G, / მე-თურანის (a)10, / 

ნიბრუდან: 2, 12;  V: 152F, 152G; 

dusu - მიწის კალთა  II: სეგმენტი (b) 82,  მე-თურანის (d) 30, 56; 

 

E 

e2   - სახლი  I: 8, 14, 23, 29, 31;  II:  სეგმენტი (b) 73D, მე-თურანის (a) 21,  სეგმენტი (d) 20, 

21, ნიბრუდან: 7;  V: 50, 52, 54, 110, 122; 

e3  -  შესვლა/ გამოსვლა (კაცი, ქალი) I:  59, 60, 88;   II: – სეგმენტი (b) 48, 56, 67 O; III: G-  9, 

12, H – 13, 18; IV: 4, 49,  93; V: 4, 30;  V: 67G, 183, 183K; 

ed3  - ჩასვლა, ამოსვლა  I: 31, 65, 84;   II:  (B), (C),  სეგმენტი (b) 56, 87; III: Nibru: 12, D 

2,8,  15. IV: 174, 175, 178, 179, 181, 225, 233, 240, 242, V: 43c; 

e2-gal - სასახლე  III: Nibru: 5,7, II:  (b) 6;  IV:  263; V: 197; 

e2-la2 - ჩრდილი, საფარი II: სეგმენტი (b) 4, 5, 6, მე-თურანის  (a) 19, 20, 21; 

emeda-ga-la2 - მედდა, მომვლელი ქალი  II: სეგმენტი (b) 96;  V: 134, 169; 
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en - უფროსი, ბატონი I: 15, 18, 40, 51, 100, 114;   II:  2, 4, 5, 9, (A), (C), სეგმენტი (b) 8, 44, 45, 

67A, M, 68, 86, 94, 96A,  მე-თურანის (ა) 2, 3, 7, 8, 9, 31, სეგმენტი III: 9, B – 6, 9;  E- 13, Nibru: 

19; A – 2, 10; B – 1, C -5; F- 3, 9, 42, 63, 64, 87, 100, 102,  I – 8, K – 3; (d) 38; V: 1, 2, (B), 47, 77, 

167, 174A; 

en-na - ზომა, ხარისხი IV: 10;  V: 94; 

en3 - სამყაროს არსებითი ნაწილი მრ. რიცხვში  V: 63; 

en3-du - სიმღერა II: 1, 2, 3, 4, 5, 6,  მე-თურანის (a)1, 2, 3, 4, 5, 6, სეგმენტი (d) 5; 

e-ne - ის პირის ნაცვ. სახელი  I: 46,  II: მე-თურანის (d) 46;  V: 53,192P; 

ensi2  - მმართველი  I: 102A, 103; III: 72, 163; 

en3-še3 - რამდენ ხანს?  V: 77,81; 

esi - შავი  III: H – 11.V: 57; 

e-sir2- ქუჩა II: სეგმენტი (b) 15;  V: 148Z,148JJ; 

er2  - ცრემლი  I: მე-თურანის (d) 51; III: G – 6;  IV: 46, 89, 133, 167, 177, 223, 231, 248, 273, 

275, V: 34,106,152F,152G,152c; 

erin - კედარი III: 11, 105; V: 46,61,61A,61B,61C,61D,61a,61b,61c,61d,62,64,122; 

erin2 - ხალხის ჯგუფი I: 38, 81, 99, 99A; III: 74,165; IV: 153; 

e-sir2 - სანდალი-  IV:  192, 214; 

eĝer - უკან, ზურგი, მხარის დაჭერა  I: 83;   II: სეგმენტი (b) 89;  V:106,177; 

eš2   - თოკი  I: 7, 13, 22;  V: 84; 

G 

ga - რძე  V: 134,169; 

gaba - მკერდი, სკივრი  II: სეგმენტი (b) 59; III. 21; F- 147; IV: 202,  V:14, 42, 87; 

gaba-ri - თანასწორი, თანაბარი III. 40;   V: 177; 

gada - სელის ქსოვილი III. 66. 157; IV: 202; V: 86; 

gal - დიდად ყოფნა, განდიდება  I:  32, 33, 45, 46, 108;   II: სეგმენტი (b) 39, 40, 46, 53, 94, მე-

თურანის ვერსია სეგმენტი (b) 49;  III: 30, E- 12, მე-თურანი: 1; F – 63; 83, 97, 154, 174; K – 

9;  IV: 18, 61, 63, 105, 107, 20;  V: 88, 128, 139, 148O, 148Z; 

gam - მისალმება, ისარი  II: სეგმენტი (b) 66; IV: 54; 

gen6 - განმტკიცება  II: სეგმენტი (b) 98; III: 67, 158;   

gi - ჩალა  II: მე-თურანის ვერსია სეგმენტი (a)12,  ნიბრუდან: 5,14; IV: 20, 63, 107; 

gi4  - დაბრუნება  I: 10, 24, 43, 44, 54, 110;   II: სეგმენტი (b) 46, 50, 53, 67E, H, 75, 77, მე-

თურანის  (a) 41, სეგმენტი (b)  6, 13, 16, სეგმენტი (d) 6, 7, 22, 23;  III: G – 5; F – 25, 119; IV: 
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48, 92, 169, 176, 180, 225, 233; V: 41;  V: 8, 19, 75, 97, 106A, 118, 119, 127,162,163,173; 

gid2     - ხანგრძლივი  I: 17;  V:103A,103b; 

gi-dur - ტვინის სისხლი II:  სეგმენტი (b) 37; III: E – 18; F – 144; 

gig - ავად ყოფნა  II: მე-თურანის ვერსია  სეგმენტი (f) 51;  IV: 195, 197, 255, 287B, V: 24,106; 

gig2 - შავი III: 28; 

giĝ4 - წონის გაზომვა, IV: 137, V: 87; 

ĝiri3 - ტერფი -  III: 20; Nibru: 5, მე-თურანი: 18, 98; IV: 36, 37, 123, 124, 165, 192, 214, 222, 230, 

287B, 287D; 

giri17 - ცხვირი III: I – 7; Nibru: 33.  V: 15,182; 

giri17-zal - სიხარული, მხიარულება II: სეგმენტი (b) 92, / მე-თურანის (d) 40; V: 131,165; 

gi-sig - ღობის ტიპი, წინაღობა  V: 110; 

gu2    - კისერი I: 8, 14, 23, 29, 66, 89;   II:  სეგმენტი (b) – 50, მე-თურანის სეგმენტი (a)11, 

სეგმენტი (C) 3, ნიბრუდან: 4,13; IV: 28, 71, 115, 146, 154, 209, 243; V: 25,89,179,179H; 

gu3 - ხმა  I: 42, 52, 64, 68, 101;   II: (A) სეგმენტი (b)19, 20, 51, (a), (b), 85, 90,  მე-თურანის  (d) 

7, 38; III: H – 11; IV: 51, 95, 176, 193, 238;  V: 3, 16, 48, 75, 124A, 152A, 160, 175; 

gu7 - ჭამა II: სეგმენტი (b) 48, 57, 60, 73, მე-თურანის (b) 15, 24, 25; IV: 24, 67, 111, 257, 277, 

287, 287A, 289, 293, V: 103, 103A, 103b, 103c, 169, 171, 190; 

gu4-ud - ახტომა  I: 57; IV: 20, 63, 107; 

gub - გაჩერება, დგომა, გაძლება  I: 25, 87;  II: სეგმენტი (b) 62, 89, 93, მე-თურანის (d) 38, 41, 

51; III: 15, D- 4, მე-თურანი - 13, F – 13, 107. IV: 90, 135, 222, 229, 230, 237; V:1, 2, 6, 7, 32, 33, 

54, 56, 66,  83, 88, 95, 132, 166; 

gud - ხარი  II: სეგმენტი (b) 12, 16, 39, 40, 43, 47, 48, 49, 54, 56, 57, 62, 63, 69, 70, 73E, 73J, 85, 

89, 93, 100, 101,  მე-თურანის (b)19, სეგმენტი (d) 10, 11, 22, 24, 33, 38, 41, 47, 51, 59;   IV: 289; 

V: 88,132,166; 

gud3 – IV: 42, 85, 129; 

gudug - რელიგიური წოდება (მღვდელი) III: 25; V: 174B; 

gug - ქვანახშირი  II: სეგმენტი(b) 18; 

gul - დანგრევა, განადგურება  II: მე-თურანის (a)17, სეგმენტი (d) 50, 52;  V: 42; 

gum - ჩახშობა  I: 62, 83; III: 62, 83; 

gun2 - წონის საზ. ერთეული (ძველი) II: მე-თურანის (d) 13, 46; IV: 139; 

gur - მობრუნება, გარდაქმნა  II: სეგმენტი(b) 61;  V: 43,73,125,174,174B,186L; 

gur4 - გასქელება  II: სეგმენტი(b) 42; IV: 41, 84, 128, 
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guru5 - შემცირება, მოჭრა  V: 152; IV: 204; 

gur8 - წარმართვა  II: მე-თურანის (a) 11, ნიბრუდან: 4, 13; 

gu-ru-um - გროვა  V: 66,67E, 

I 

i3  - ცხიმოვანი ნივთიერება  II: სეგმენტი(b) 83, მე-თურანის 32, 58;  IV: 186; 208; V: 87; 

i3-a - ძახილის ფორმა  II: სეგმენტი(b) 91, მე-თურანის (d) 39;  V: 130, 164 

i3-ne-eš2  - ახლა  I: 43; IV: 239; 

ib2 - გახელება, მელანქოლია V: 179; IV: 136, 154; 

ib2-ba-ru - ცხენის აღკაზმულობა,შებმა  II: მე-თურანის (d) 12; IV: 136; 

ib2-taka4 - ნაშთი  V: 200Q; 

id2 - წყალი  II: (B), სეგმენტი (b) 38, 58, 59, 71, 72,  მე-თურანის (a) 7;  V: 194; 

ig -კარი  I: 87;  II: მე-თურანის (a) 32; 

igi- თვალი  I: 3, 18, 39, 53,63, 67, 73, 90, 112;  II: სეგმენტი (a)  4, 5, 6, 65, 67K, 84,           მე-

თურანის (a) 20, 21,  სეგმენტი (C) 5; III: 10, E – 8, 9, 11, 26, 28; G- 13, 16, 26, მე-თურანი: 7, C 

– 2, F – 36, 46, 63, 89, 100, 129, 139,140, 152,154; G – 5, 8; IV: 166, 231, 245, 254, 256, 258, 260, 

262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 286, 288, 290, 292, 293A, 294, 298, 302; V: 

26,73,98,99,101,116,123,181,182,184,185,185I,189; 

il2   - ადგომა, შექმნა (არმიის),ამაღლება  II: სეგმენტი (b) (d), 65, მე-თურანის (d) 47; III: H – 

39, 40, 41; IV: 159;  V: 80,87; 

im - ქარიშხალი  II: მე-თურანის ვერსია სეგმენტი (d) 48; 

inim - სიტყვა  I: 4, 19, 41, 65;  II:  სეგმენტი(b) 67G, მე-თურანის (d) 9;  III: B – 8,  F – 10, 41, 

104, 134; IV: 32, 90, 134, 135, 180, 183, 229, 237; V: 8, 19, 21, 75, 86, 97, 124A, 136, 154, 163, 176, 

177, 186; 

in-nin - საყვარელი (შეყვარებული)  II: სეგმენტი(b) 19; 

iri - ქალაქი  I: 3, 9, 17, 18,  24;  II: სეგმენტი(ბ) 82, 88, მე-თურანის (დ) 30, 36, 44, 56;  III: 35, 

Nibru: 34, F – 72, 80, 151, 163, 166, 171; H – 10; K – 1;  IV: 145, 152A, V: 23, 48, 58, 65a, 70, 82, 

84, 95, 104, 125, 146, 148I, 148T, 148DD, 148NN, 148YY, 174; 

izi - ცეცხლი, ალი  IV: 302; V: 40,110; 

K 

ka - პირი  I: 79, 97;  II: სეგმენტი (b) 61, 89, მე-თურანის (a) 28;  V: 38; 49,100; 

ka-aš - გადაწყვეტილება  II:  სეგმენტი(ბ) 10, მე -თურანის ( a) 25, 37; III. C – 8; 
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kadra - მისალოცი საჩუქარი III: 10;  V: 34; 

kalam - მიწა  I: 5, 6, 11, 12, 20, 21; III: D-10, F-17, F- 111; k – 11; IV: 6, 7; 

kalag - გაძლიერება II: 4; III: h: 11, 12;  H - 24, 25, 32; V: 201; 

kan4 - კარიბჭე  I: 61; III: H -24, I – 5; 

kar - გაქცევა, თავის შველა  I: 106; III: E - 24, F- 37, 98; IV: 143;  V:103; 

kaš - ლუდი  II: სეგმენტი(b) 73G,  მე-თურანის (d) 6; 

keše2 - შეკვრა III: 18, 25, F-151; IV:  146; V: 147, 148J, 148U, 148EE, 148OO, 148ZZ; 

ki - ადგილი  I: 33, 36, 108, 111;   II: სეგმენტი (b) 11, 36, 51, (a), (b), 67S, 73, 98,  მე-თურანის 

(a) 26, 38;  III: E – 5, H – 8, 22; Nibru: 1, 2, 3, 4, 5, 6;  F – 7, 14, 16; 101, 110, H- 33, 34;  IV: 12, 55, 

160, 194, 196, 216, 218,  V: 6, 7, 32, 33, 43e, 88, 89, 127, 128, 135, 136, 157, 158, 162, 172, 182, 

188M; 

ki-bal - აჯანყებული მიწა, ტერიტორია  III:  Nibru: 31V: 42; 

ki-nu2 - მძინარე მოსახლეობა  III: 14, 19, მე-თურანი: A - 12, 16; V: 67F; 

ki-tuš - საცხოვრებელი ადგილი,სასახლე  I: 34,109; III: F – 15;  V:192p; 

kiri6 - ბაღი  II: 9, C,  მე-თურანის (a) 8, ნიბრუდან: 9;   V: 56; 

kisal - ეზო/ ში  II: 10,  სეგმენტი(b) 2, 3,  მე-თურანის (a) 15, 18, ნიბრუდან: 7; 

ki-siki - ახალგაზრდა ქალი  II: B 48, 55, 60; IV: 44, 45, 88, 131, 132, 142, 162, 274; 

kiĝ2 - ძიება  I: 4, 17, 19;  II: მე-თურანის A - 8; ნიბრუდან: 10;  III: Nibru: 41, H –31; V: 63; 

kud - გაჭრა, დაჭრა  I: 80, 98; II: სეგმენტი(b) 9, 11, 61, მე-თურანის (a)24, 26, 36; III: E – 18, G 

– 22, D – 4, F – 40, 85, 133, 144; IV: 144;   V: 65, 67D, 108, 141, 147, 148J, 148U, 148EE, 148OO, 

148ZZ, 179, 179; 

kug - ანათებს, ძვირფასი ლითონი  II: სეგმენტი(b) 5, 10, 18, 46, 50, 53, 56, მე-თურანის 

ვერსია  სეგმენტი(a) 20, 25, 37, სეგმენტი(b) 1, 4, სეგმენტი (d) 58, 59;  III: B - 3, F – 6, Nibru: 

21, 22; IV: 28, 46,  50, 51, 71, 78, 89, 94, 115, 133, 147, 201, 202, V: 15, 90, 93, 148B, 148M, 148X, 

148HH, 148RR; 

ku7-ku7 - დატკბობა  V: 96; 

ku10-ku10 - დაბნელება  II: 5, მე-თურანის A -  3; III:  E – 5, 19; 

kun - კუდი  II: სეგმენტი(ბ) 89; 

kur - ხმელეთი (მთა)  I: 78, 96;   II: სეგმენტი(ბ) 16, 17;  III: 15, E – 5, 12, 15, 20, F- 11, 39, 84, 

105, 113, 132,H – 11; IV: 13, 15, 16, 56, 58, 59, 100, 101, 102, 103, 163, 166, 174, 178, 181, 188, 

193, 198, 210, 215, 220, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 232, 234, 235, 236, 239, 240, 241, 242, 245, 

247, V:  1,2,5,9,11,17,20, 29, 30, 42, 43, 
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78,95,104,137,139,142,143,148C,148E,148M,148N,148P,148Y,148II,148JJ,148SS,148UU,156, 157; 

kur2  - განსხვაბეულობა   III: E – 3; V: 176; 

kur9 - შესვლა  II: სეგმენტი(ბ) 13,  მე-თურანის (a) 8;  ნიბრუდან: 10, სეგმენტი(b) 2; III: H – 

9; IV: 34, 77, 121, 141, V: 5, 9, 9A, 17, 18, 31, 40, 139, 143, 144, 148G, 148Q, 148R, 148BB, 148LL, 

148WW, 181; 

kurku2 - სურვილი V: 69; 

kuš - კანი   II: სეგმენტი(ბ) 32, 81;  მე-თურანის (d) 28, 31, 54, 57; III: B – 5; IV: 41, 84, 128; 

L 

 

la2 - დაკიდება, ჩამოხრჩობა  I: 7, 13, 22, 66, 89;  II: სეგმენტი(b)  84,  ნიბრუდან:12, 13;  III: 

18, 30; Nibru: 9, 10,11,12,13,14,28, მე-თურანი: 16, D – 6,10, IV: 243, 261, 302; V: 

25,28,67,78,94,152b; 

lipiš - სხეულის შინაგანი ნაწილი  II: მე-თურანის (d) 41;  V: 179; 

lipiš-tuku - გახელებული, გაცოფებული  II: სეგმენტი(b) 93; V: 132,166; 

lirum - ჯაჭვი  II: 6; 

li9 - ზმნის გამოხატველი სიტყვა მრ. რიცხვში  IV: 45, 88, 132; V: 105; 

lugal – მეფე  I: 26, 35, 56, 57, 69, 70, 71, 81, 91, 92, 99, 110;   II: 7, 8, (B), სეგმენტი(b) 90, 

მე-თურანის A 7, 11, 28, 29, D 7, 8, 49, 51, ნიბრუდან: 4, 9, 13; III: b – 11, G – 17, 40, B – 3, F – 

72, 163, H – 9;  IV: 17, 23, 177, 205; V: 9, 97, 98, 103d, 104; 

lu - უხვი, მრავალი, მომრავლება II: სეგმენტი(b) 58, 59, 71, 72; 

lu2 - პირი, პიროვნება I: 69, 70, 71, 91, 92;   II: სეგმენტი(b)  7, 8, 76, მე-თურანის (A) 22, 34, 

სეგმენტი(d) 44; III: 8, G –11, 15, 18, 19, 31; მე-თურანი: 18, F – 166, H – 9, J – 10; IV: 189, 211, 

254, 256, 257, 258, 260, 262, 264, 266, 271, 276, 286, 287A, 287C, 288, 290, 292, 294, 295, 300, 

302. V: 1, 2, 23, 24, 28, 29, 35, 48, 49, 98, 99, 103, 103A, 107, 108, 109, 111, 177; 

lu3 - არევა  II: სეგმენტი(b) 35, 38, 42, მე-თურანის (d) 48; 

lul - გაყალბება  V: 152B; 

lu2-kiĝ2-gi4-a - მაცნე I: 1; 

lu2-kar-ra - გაქცეული  I: 105; 

lum - აყვავება, წარმატების მიღწევა  მიღწევა  I: 36, 111;   II: სეგმენტი(ბ) 91,  მე-თურანის (a) 

12, სეგმენტი(d) 39, ნიბრუდან:5, 14;  V: 130,164; 

lu2-saĝ-lugal - სამეფოს წევრი   I: 55; 

lu2-tur - ბავშვი  II: სეგმენტი(ბ) 38, 47, მე-თურანის (b) 5; 
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lu2-ulu3 - პირი, პიროვნება  II: მე-თურანის (d) 43, 44; III: E – 6, G – 18, Nibru: 34, F – 33, 43, 

124, 126, 128, 143, 145, 146; K – 5;  V: 94; 

 

M 

ma-da - მიწის ნაკვეთი  I: 79, 97; III: B – 8, Turan: 8; 

ma2 - ნავი IV: 21, 23, 25, 64, 66, 68, 108, 110, 112, 294, 296; V: 113,115; 

ma2-gi4-lum - ნავის ტიპი  V: 114; 

ma2-gur8  - პროფესიონალური ნავი  I:  80, 98;  V: 114; 

ma-mu2 - ოცნება, სიზმარი  III: E- 13, F- 90, 100, H – 8;  V: 72; 

ma-na - წონის საზ. ერთეული  II: მე-თურანის (d) 12, 13; IV: 136, 139; 

ma2-ur3 - სტრატეგიული ადგილი  V: 44,60; 

maš2 - თიკანი III: მე-თურანი:  17;  V:13, 14, A; 

maš2-da-ri-a - თხის შეთავაზება 

maḫ - დიდებული  I: 34, 109;  II: სეგმენტი(ბ) 3, 95, 96,  მე-თურანის (a) 

18;  V:133,134,152C,168,169; 

me - ყოფნა  I: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 92;   II: სეგმენტი(ბ) 3, 12, 47, მე-თურანის (d) 49;  V: 

17,18,20,27,94; 

me-lem4 - ბრწყინვა, სიკაშკაშე ციალი I: 45, 85;V: 192p, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200Q; 

me-te - ტანსაცმლის ნაწილი  სიკაშკაშე V:192,192P; 

me3  - ბრძოლა  I: 43, 44, 86;  II: – 1, 2, 3, 4, 5, 6,  სეგმენტი(ბ)  3, 93,  მე-თურანის(a) 1, 2, 3, 4, 

5, 6, სეგმენტი(d) 41; III: 22,F – 149;  IV: 228, 236, 290;  V: 132,166; 

me-dim2  - გამოხატვა  I:  32; 

mi2 - მზრუნველობა, ზრუნვა  IV: 5; V: 167,201,202S; 

mu - სახელი  II: სეგმენტი(b) 41, 63;  V: 5, 6, 7, 31, 32, 33, 188M; 

murgu - ზურგი, უკანა მხარე  V: 4,30,150; 

muru9 - ღრუბელი  I: 33, 108; 

muš - გველი  IV: 42, 85, 129, 140; V: 39, 150; 

mušen - ფრინველი  I: 106; V: 161, 172; III: G – 12,  IV: 43, 86, 92; 

muš-saĝ-kal - გველის სახეობა  V: 41; 

muš-šag4-tur3 - ვეფხვი ?!!?  V: 38; 

muḫaldim - მზარეული  II: მე-თურანის (d) 49; 

N 
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nam - ბედი, ბედისწერა  III: 13, B – 10, Nibru: 29, მე-თურანი: 11, F – 4, F – 130, 140,  H -3,  K 

– 10. V: 148UU; 

nam-dam - ცოლქმრობა V: 139; 

nam-lugal - მეფობა III: E – 14;  V: 43C; 

nam-nitaḫ - ვაჟკაცობა, მოწიფულობის ასაკი  II: სეგმენტი(ბ) 55; IV: 228, 236; 

nam-ur-saĝ - გმირობა II: სეგმენტი(b) 14, ნიბრუდან: სეგმენტი(b) 3;   V: 55,86; 

nam-tag - ცოდვა, შეცოდება  V:124; 

nam-tar - ბედი   IV: A – 13, მე-თურანი: 11,F – 4; V: 171; 

nam-til3 - ცხოვრება  I: 104;  IV: F - 15,32,  33, 125, 126; V: 96; 

nar - მუსიკოსი II: სეგმენტი(b) 64, 67A, B, D, მე-თურანის(d) 5; III: Nibru: 3; 

naĝ - დალევა  II: სეგმენტი(b) 58, 67B, F, G, M, N, 71, მე-თურანის (C) 2, სეგმენტი(d) 3, 6, 8; 

III: 16, მე-თურანი: 14; V: 191; 

ne - ზმნა მრ. რიცხვში  V: 151; 

ne-eš2 - ახლა I : 43; III: F -  36, 129; IV: 239; 

ni2 - შიში  I: 37, 45, 46;   II: სეგმენტი(b) 52, 52A, 63, 97;  IV:  32, 33, 75, 76, 119, 120, V: 67, 

67G, 118, 126, 135, 144, 145, 148G, 148H, 148Q, 148R, 148S, 148BB, 148CC, 148LL,   148MM, 

148WW, 148XX, 149, 177B, 200; 

nim - განათება V: 43; 

nin - ქალბატონი II: სეგმენტი(b) 15, 73D, ნიბრუდან: 11; 

nin9   - და  II: სეგმენტი(b) 73D,  მე-თურანის (d)16, 18, 21;  III: 69, 160, 168;K – 9. IV: 50, 94, 

134, 147, 165.173;  V: 139,143; 

ninda - პური  IV: 6, 155, 257, 277, 292, 293, 297; V: 190; 

nindan - სიგრძის საზ. ერთეული  V: 121; 

nir2 - ქვის ტიპი  V:148TT; 

nitaḫ - კაცი III: 6, მე-თურანი: 17;   V: 51,53,121; 

ni2-te-a-ni - თავად, თავისით II: სეგმენტი(b) 97; 

ni2-zu - საკუთარ თავს  V: 20; 

nir-ĝal2   - გავლენიანი  I: 16; 

niĝ2  - რაღაც   I: 6; 12, 21,  II: ნიბრუდან: 6, 15;  V: 120; III: E- 6, 17, 18, h – 13, Nibru: 

6,12,13,  F – 43, 45, 136, 138, 143, 144, K – 5; IV: 195, 197, 217, 220, 297; 

niĝ2-ba - საჩუქარი, ძღვენი  II: სეგმენტი(b) 13, ნიბრუდან:(b) 1; III: Nibru - 12, 13; 

ni2-ĝa2[ĝu10] - ჩემით  II: სეგმენტი(b) 41; III: K – 5; 
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niĝ2-erim2 - თაღლითური ქმედება  II: მე-თურანის (a)  6, 13; III: Nibru: 5, მე-თურანი: 6; 

niĝ2-gu7 - საკვები  III: მე-თურანი- 42; V: 148O; 

niĝ2-me-ĝar - სიჩუმე, სიწყნარე   V: 73; 

niĝ2-nam-me - არაფერი  II: სეგმენტი(b) 67G; IV:  h-28. 

niĝin2 - შემოვლა  II: სეგმენტი(b) 89;  III: H – 7. IV: 187, 189, 209, 211,  V: 87; 

nu2 - დაწოლა  III: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 19; მე-თურანი: A – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 

11, 12, 17;  IV: 39, 82, 126, 199, 200, 301; V: 76, 77, 81, 148, 148J, 148U, 148V, 148FF, 148PP, 

148AAA; 

nu-banda3  - ზედამხედველი  I:  102; 

nu-mu-un-su - ქვრივი  II: სეგმენტი(b) 82,  მე-თურანის (d) 30, 56;  IV: 153, 161, 170. V: 67D; 

nun - პრინცი, მემკვიდრე  I: 36, 111;  II: მე-თურანის (a) 12, ნიბრუდან: 5, 14; III: Nibru: 18, 

C-12,  B – 4; 

P 

pa - გზის განშტოება, ტოტი  V: 65,65a,147,148J,148U,148EE,148OO,148ZZ; 

pa-aĝ - სუნთქვა  II: სეგმენტი(b) 19, 20; 

pad3 - პოვნა, ნახვა III: 18, 19, F- 34, 72, 127, 128, 163, H – 30, 31; IV: 167;  V: 43f, 61, 61a, 61b, 

61c, 61d, 62, 152F, 152G, 152c, 157; 

piriĝ - ლომი  V: 37, 59, 101; 

R 

ra - ცემა, დარტყმა  I: 82;  II: მე-თურანის (b) 19, სეგმენტი(d) 10, 11;  V: 42, 48, 49, 151; 

rab3 - ბორკილი  V: 42; 

ri - მიმართვა  I: 26;  V: 126, 129; 

ru-gu2 - პირისპირ  I: 39; III: H – 21; 

S 

sa - კუნთი, მყესი  I: 43;  II: სეგმენტი(b) 67B,( F), მე-თურანის (d) 5;  V: 126; 

sa2 - თანაბარი, გათანაბრება  I: 101;  II: სეგმენტი(b) 59; III: D – 6, E – 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

F-F 145, 146, 147, 148, 149, 150; IV: 163A, 164, 165, 263; 

sag3   - ცემა, დარტყმა   I: 8, 14, 23, 29, 35, 36, 82;  II: მე-თურანის(b)18, სეგმენტი(d) 46, 

50;  III: E - 16, F – 43, 44, 81, 136, 137,  I – 2,  K – 4; IV: 188, 210, V: 23,46,57,64; 

sag9 - გამოკეთება  I: 75;  II: 3, მე-თურანის (a) 4; III: Nibru:  3, 27,  G – 2,  I – 3, 4; IV: 
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263; 

saman - ბაგირი II: სეგმენტი(b) 55;  V: 152a; 

sar - სირბილი  V: 84; 

saḫar - მიწა, დედამიწა I: 77, 79, 95, 97;   II: (B), სეგმენტი(b) 85, 88, მე-თურანის (d) 33, 

37;  III: Nibru – 36, h – 28, K -2;  IV: 252, 253; 

saĝ - თავი (ხელმძღვანელი)  I: 110;   II: მე-თურანის ვერსია სეგმენტი(a) 10, სეგმენტი(d) 38, 

47, 51;  V: 4, 30,80,124; 

saĝ5 - არჩევა  I: 53; 

saĝ-dili - ერთადერთი, მარტოხელა  III: F -32, 125; V: 51,53; 

saĝ-du - თავი, მეთაური, მეთაურობა  II:  სეგმენტი(b) 86; IV: 297 V:183,185; 

saĝ-ki - შუბლი/ზე  I: 72; III: 101; V: 103,152; 

saĝ-tun3 - მიწის დამკანონებელი  II: (D) 

sed4 - გაციება  V: 148O; 

si - შევსება, რქა  I: 79, 80, 86, 97, 98, 106;  II: სეგმენტი(ბ) 16, 17, 59, 62, 63, 67B, 72, 82, მე-

თურანის (d) 5, 32, 58;  V: 48; 

sig9 - დადება, დაწყობა, დადუმება  I: 35;  II: სეგმენტი(b) 63, 73, 79; III: მე თურანი A 13, 14, 

15;  IV: 192, 214, 272, 274; 

sig10 - მოთავსება I: 110, 111;  II: სეგმენტი(b)  67K, 73K, 89,  მე-თურანის (C) 5, სეგმენტი(d) 

25, 26, 27;  III: Nibru: a – 15, 16; Nibru: 5, F- 63;  IV: 292, V: 26, 85, 89, 135, 136, 152B; 

sila3 - მოცულობის საზომი ერთეული  II: მე-თურანის (d) 6; III:Nibru: 3; 

sila - ქუჩა  I: 87;  II: სეგმენტი(b) 79, 80,  მე-თურანის(d) 28, 29, 54, 55; IV: 151, 152, 293; 

silim - ჯანსაღი  IV: 152; V: 22; 

simug - მჭედელი  V: 54; 

siki - თმა   II: მე-თურანის (a) 9, /  ნიბრუდან: 1, 11; III: I – 8; 

su - ჩაძირვა, უმი ხორცი  II: მე-თურანის (a) 3;  V: 107, 112, 113, 114, 115, 144, 148F, 148G, 

148Q, 148R, 148AA, 148BB, 148KK, 148LL, 148VV, 148WW; 

su4 - გაწითლება  V:14, A; 

su-ub - წმენდა, წაშლა IV: 194, 196, 216, 243, 293;  V: 151,182; 

sud4 - მოშორება  II: სეგმენტი(b) 91, მე-თურანის (d) 39;  III: 27, 28, 29, 120, 121, 122V: 

124A,130,164; 

sug - ჭაობი  II: ნიბრუდან: 3, 4, 12, 13; 

sug4 - გავსება, სიცარიელე, III: C – 13, IV: 164;   V: 73; 
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sukud - ამაღლება  I: 62, 83;  V: 28,170; 

sun4 - დათვი I: 74;   II: 5; 

sur - დაცემა  II: სეგმენტი(b) 18; IV: 9; 

su-si-ig- სხეულის ფლობა  II: სეგმენტი(b) 81, მე-თურანის(d) 31, 57; 

šu-si-ni – თითი IV: 203. 

suḫ - არჩევა  I: 53; 

suḫ3 - დაბინდება  I: 47, 50, 58;  V: 78; 

suḫ10 - გვირგვინი IIმე-თურანის) 33; 

T 

tab - პარალელურად ყოფნა  V: 14, 49,108; 

tag - შეხება  III: H – 6; IV: 164, 165, 249, 251; V: 13,74; 

tam - გამორჩეული III: Nibru:  2, h – 34; 

tar - გაჭრა, დაჭრა  III: G – 17, IV: 52, 96, 244,  V: 63; 

taḫ - დამატება III: 152;  V: 43d,111; 

taškarin –ხის ყუთი (?) V: 57; 

te - მიახლოება, ლოყა  I: 37, 63;  II: სეგმენტი(ბ) 51, 52, 52A, (a), (b), 97, / მე-თურანის (a) 7, 

სეგმენტი(C )4; V: 34, 67, 67G, 103, 121, 126,  135, 145, 148F, 148H, 148Q, 148S, 148AA, 148CC, 

148KK, 148MM, 148VV, 148XX, 149, 151, 186J, 200; 

ten - ჩაქრობა  V: 110; 

teš2 - ერთიანობა, თანხმობა  IV: 24, 67, 111; V: 49; 

tibir - მუშტი  V: 151; 

til - დასრულება I: 5, 6, 7, 11, 12, 13, 20, 21, 22,65; III:  V: 4,30,149; 

til3 - ცხოვრება  V: 1,2,4,30,105; 

tilla2 - ქალაქის მოედანი  V: 84; 

tir - ტყე III: F – 12. 106; IV:  V:198; 

tud - დაბადება, მშობიარობა   II: სეგმენტი(b) 95; IV: 238, 270;   V: 125,133,155,156,168,174; 

tug2 - სამოსელი, ტანსაცმელი   II: სეგმენტი(b) 27, (c),  ნიბრუდან: სეგმენტი(b) 4; III: E – 27; 

IV: 184, 201, 206, 251, 272, 274;  V: 86,87,108; 

tuku - აქვს, ქონა/ყოლა  I: 28, 54;  II:  სეგმენტი(b) 97, მე-თურანის (d) 41; III: Nibru: A - 20, 

მე-თურანი: A – 18, F- 98;  IV: 155, 156, 267, 276, 292;  V: 50,52,159,170; 

tuku4 - რხევა, ნჯღრევა IV: 215; V: 153; 

tukul - იარაღი  I: 8 ,14, 23, 29, 35, 36, 82; 



47 

 

tukum-bi - თუ  II: მე-თურანის (d) 27; IV: 181, 247;  V: 9,117; 

tul2  - კარგად I: 5, 6, 7,11, 12, 13, 20, 21, 22; 

tum12-gur4  - მტრედის სახეობა  II: მე-თურანის (d)50; 

tur - დამცირება, დაპატარავება  I: 38; III: G – 14, Nibru: 37, მე-თურანი: A-6, B-1, C – 5, F – 3, 

42, 87, H – 33,  I – 8;  IV: 17, 19, 21, 60, 62, 64, 104, 106, 108, 162, 272, 298; V: 71,148JJ; 

tur3 - ცხოველთა სადგომი  II: სეგმენტი B - 16; 

tuš - დაჯდომა  I: 25; III: Nibru: A - 15, მე-თურანი: 13; 38, 81, 248, 253, 257, 267; V: 137, 142, 

148C, 148M, 148N, 148Y, 148II, 148SS, 152D, 152E, 189; 

U 

u2  - მცენარე, დარგვა, მოშენება  II: სეგმენტი(b) 48, 57, 60, 67P, 73, მე-თურანის (d) 8;  III: I – 

3; IV: 287; 

u3 - და (კავშირი)  II: სეგმენტი(b) 73J, 73K, მე-თურანის (d) 25, 26;   V: 27,186I,186K; 

u3-sa2 - ძილი III:  b -11,  V: 72, 91; 

u3-mun - სისხლი  V: 119; 

u5 - სვლა, სიარული  IV: 14, 15, 16, 57, 58, 59, 101, 102, 103, 153, 160; V: 104; 

ud - დღე, სინათლე  I: 40, 48; III: b -  4, 9; D – 4, 7; E – 5, 7, 11, 19, G – 8, 16,  h – 5, 8, 37, B- 1, C 

– 3, 5 , F- 3, 5, 12, 15, 16, 27, 33, 34, 35, 40, 42, 46, 87, 95, 107, 110, 120, 127,128, 135, 139, 140, 

142, 145,  H- 3,4,17, 20, 29, I – 8, K – 6, 11; IV: 1, 4, 5, 11, 27,47, 48, 52, 53, 54, 63,  70, 91, 92, 96, 

97, 98, 114, 171, 178, 181;  II: სეგმენტი(b) 67A,  მე-თურანის (a)19;  V: 9, 113,159,174B,186L; 

ud-bi-ta - გასული დღეები  I:112; 

udu - ცხვარი  II: სეგმენტი(b)17, მე-თურანის (a) 9, სეგმენტი(d) 23, ნიბრუდან: 11; 

ugu - დაბადება( მშობიარობა), თავის ქალა  II: (A), მე-თურანის (a) 7, 14, 29, 31, 40, 41, 

სეგმენტი(d) 15, 17, 20, 46; IV: 172; V: 84, 90, 91, 93, 137, 141, 148B, 148M, 148X, 148HH, 

148RR, 152C; 

u2-gu - სამყაროს გამომხატველი სიტყვა მრ. რიცხვში  V: 24; 

u2-gu7  - საკვები  II: სეგმენტი(b) 47; III: Nibru A - 16, მე-თურანი: A – 14; 

ugula - ზედამხედველი  I: 102; III: F – 73, 164; 

u3-luḫ - სკიპტრა  II: სეგმენტი(b) 91, მე-თურანის (d) 39;  V: 130,164; 

u3-sa2 - ძილი, სიზმარი  III: B – 11; V: 68,72,91; 

ul-le2-a - შორეული დრო  III: D – 4, 7, E – 7, G – 16, F – 16, F – 110, H – 29, K – 11; V:174; 

umbin - გამოწვეული  V: 37,59,128; 
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ummud - წყლის ზედაპირი  IV: 259; V: 148O; 

unken - შეკრება  I: 9, 24; 

ur-maḫ - ლომი  IV: 26, 69, 113, 287; V: 103A,103b,196; 

ur-saĝ - გმირი  I: 35, 52, 53, 110;  II: სეგმენტი(b) 97, მე-თურანის (d) 42;  III: C- 15, A – 4; IV: 

50, 51, 90, 95, 135, 221, 238; V: 36, 45B, 58A, 100, 152B, 152D, 152F, 174A; 

ur2  - ძირეული, ფესვები  I:105; IV: 272,  F- 49;  V: 80, 83, 134, 148, 148J, 148U, 148V, 148FF, 

148PP, 148AAA, 162, 173 

ur5 - ღვიძლი/-ში, რომ  I: 41;  II: მე-თურანის (a) 40, სეგმენტი(d) 45, 52; III: E - 44, 81, 137, 

172. IV:  V: 27, 178, 187; 

ur-gir15 - მოშიანაურებული ძაღლი  V: 71; 

uru16 - მომძლავრება  II:  სეგმენტი(b) 58, 59; 

us2 - ახლოს ყოფნა,  სისხლი  I: 33, 108;   II: სეგმენტი(b) 33, 44, 45, მე-თურანის(d)59;  III: D 

– 7,  IV: 42, 85, 87, 129, 269, 300; V:128,177; 

usu - ძალა, სიძლიერე  II: სეგმენტი(b) 97; III: მე-თურანი A – 5; 

uzu - ხორცი   II: სეგმენტი(b) 82, მე-თურანის ვერსია სეგმენტი(d) 31, სეგმენტი(d) 30, 56; 

uš2 - სიკვდილი  V: 23, 103A, 103b, 106, 107, 123; 

ušumgal - გველის სახეობა  V: 39,100; 

š 

 šar2  - გამრავლება, არევა  I: 76, 77, 94, 95, 96; III: Nibru: 77 , E – 5; K –  1, 2; 

šag4  -  გული   I: 17, 41, 54, 81, 99;   II: სეგმენტი(b) 31, 59, 72, მე-თურანის(d) 41;  V: A, 23, 24, 

41, 61, 61A, 61B, 61C, 61D, 61a, 61b, 61c, 61d, 62, 98, 99, 115, 120, 159, 180, 186; 

šag4-maḫ - მსხვილი ნაწლავი  II: სეგმენტი(b) 80, მე-თურანის(d) 29, 54; 

šagina - მმართველი, გენერალი (ზოგადი)  I: 102A, 103; III: G - 20, F-39, 84, 132; 

šaĝa - შეპყრობა  I:  81, 99; 

šaĝan - ფლაგმანი  II: სეგმენტი(ბ) 74, 78, 83, მე-თურანის(d) 32, 58; 

šag4-gal - მარაგი  V: 177; 

šag4-ne-ša4 - შუამავლობა  V: 152H; 

še - რომ, ქერი  I: 39, 69, 70, 71, 96, 106; 

šex - დატირება  V: 152F,152G; 

šeš - ძმა IV: 52, 90, 96, 135, 156; 

šeš2 - დატირება, ტირილი  II: მე-თურანის(d) 51;  IV: 208, V: 106; 

še-er - გამონათება  V: 79; 
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šeĝ6-šeĝ6  - გაცხელება V: 40; 

šeš-gal - უფროსი ძმა  V: 37,59; 

šu - ხელი  I: 110, 112, 113;    II:  (B), სეგმენტი(b) 7, 8, 9, 10, 11, 39, 55, 67B, მე-თურანის (d) 

42;  V: 13,15,29,34,37,59,71,73,74,87,135,136,150,153,158,174; 

šu2   - დაფარვა  I: 46, 78, 85, 96;  II მე-თურანის(a)12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 37, 

სეგმენტი(d) 48, 49, ნიბრუდან: 5, 6, 14, 15;  IV: 6, 22, 65, 109, 294; V: 109; 

šub - დაცემა  I: 76, 94;  II: სეგმენტი(b) 79, 80, 81;  IV: 163, 174,  224, 228, 236, 287, 288, 290, 

293; V: 61, 61A, 61B, 61C, 61D, 61E, 152a, 180, 183; 

šubur - მსახური  I: 42; IV: 240, 242; 

šul - ახალგაზრდა კაცი II: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, მე-თურანის (a) 1,2,3,4,5,6; III: E – 8, F- 46, 139; IV: 

50, 51, 90, 238;  V: 10,12,45,(B) 

šum2 - მიცემა  I:104;  II: სეგმენტი(b) 41, 43, 49, (f), მე-თურანის (a)14, სეგმენტი(b) 20, 21, 

სეგმენტი(d) 28, 29, 31, 54, 55, 57; III: K – 10;  IV: 147, 148; V: 45,(B), 193, 194, 195, 196, 197, 

198, 199; 

šu-kar2 - განხორციელება  I: 43; 

šurum - ცხოველთა გამოქვაბული  II: სეგმენტი(b) 35, 38, 42; 

šu-si - თითი  I: 75; IV: 203; 

ĝ 

ĝal2 - განთავსება, მოთავსება II: სეგმენტი(b) 67G, ნიბრუდან: 3,4;  V: 15,115,118,119,192; 

ĝalga - მიზეზი  I: 47, 58;  V: 170; 

ĝar - მოთავსება, დადება  I: 4, 9, 14, 19, 23, 24, 29, 34, 108;   II: სეგმენტი(b)18, 28, 83, მე-

თურანის (a) 10, 33, ნიბრუდან: 2,12; III: Nibru A – 6, d – 5, h – 21, E – 2, f – 14, 45, 108, 138, 

142, h – 15, 32, k – 7; IV: 10,43, 86, 130, 147, 158,166, 212, 215, V: 5, 31, 46, 47, 67E, 69, 86, 89, 

107, 152F, 152G, 180, 184; 

ĝar-ra - ადგილი I: 9, 24, 34, 109;  III: D – 5, 14, H – 15, K – 7; IV: 10, 158, 171,  IV: 10, 158; V: 

107;     

ĝe26 - მე (პირის ნაცვ. სახელი)   I: 57;   II:  სეგმენტი(b) 51, მე-თურანის (a) 27, 39, 

სეგმენტი(d) 9, 26, 52; III: 18; IV: 178, 179, 248,  V: 27, 51, 99, 104, 111, 176; 

ĝen - წასვლა  I: 2, 37, 46, 54, 57;  II: სეგმენტი(ბ) 86, 88;   III: C- 28, F – 63, 154; IV: 229; V: 58, 

67D, 70, 80, 82, 116, 117, 120, 146, 148I, 148T, 148DD, 148NN, 148YY, 150, 161, 172; 

ĝešpu2  - შეჭიდება  II: 6; III: 7, E - 9; 

ĝeštin - ყურძენი (ღვინო)  V: 150; 
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ĝidru - სკიპტრა  V: A 15; V: B 31; 

ĝi6-edin - დიდი ჩრდილი  V: 56; 

ĝi6-par4 - ტაძარი  II: – 11,  სეგმენტი(b)10, 13, მე-თურანის (a) 9, 25, 37, ნიბრუდან:1, 11, 

სეგმენტი(b) 1;  V: 174A; 

ĝir2  - გაელვება, განათება V: 43; 

ĝiri2 - დანა  II: მე-თურანის(d) 13, 49; 

ĝiri3  - ფეხი/ით  III: Nibru: A – 20, Nibru(2) 5, მე-თურანი- 18; F – 98; IV: 36, 37, 123, 124, 165, 

192, 214, 222, 230, 287b, 287d,  V: 54, 56, 71, 95, 126, 127, 128, 148Z, 148JJ; 

ĝi-sal - ნავის ნიჩაბი II: მე-თურანის A - 11, 12, ნიბრუდან: 4, 5, 13, 14; 

ĝissu - ჩრდილში შეფარება  V: 78; 

ĝeštug2 - ყური  II: მე-თურანის D - 37;  IV:  183; V: 1, 2, 21, 85, 174E; 

ĝizzal - მოსმენა  V: 22; 

ĝiš - ხე, მცენარე   II: სეგმენტი(b) 88,  მე-თურანის(a)16, ნიბრუდან: 8;  V: 67D; 

ĝiš-gi –V: 103,195; 

ĝišnimbar - ფინიკის პალმა   II: სეგმენტი(b) 61; 

ĝiš-kiĝ2-ti - ღუმელი  I: 30, 107; III: C – 16; 

ĝuruš - ახალგაზრდა კაცი I: 18, 24, 41, 86, 99A;  III: E - 8, F – 2, F – 46, 71, 139, 162; IV: 152A, 

272; V: 4, 20, 30, 125, 152b, 162, 172; 

Z 

za - შენ  I: – 35, 110;  II: სეგმენტი(b)12, 15, 21, 22, 49, 73J, 73K,  მე-თურანის სეგმენტი(a) 13, 

27, 39, სეგმენტი(d) 8, 24, 25;  V: 98, 104, 111, 156, 158, 174; 

za-aš2-da - ბოროტმოქმედება V: 197; 

zag - მხარე  I: 49;  II: მე-თურანის (d) 50;  III: G – 12, Nibru: 41, მე-თურანი: A – 4, V: 129; 

za-ba-lum  - ღვია  II: 9, მე-თურანის (a) 8, ნიბრუდან: 9; 

zabar - ბრინჯაო  II: სეგმენტი(b) 67B, / მე-თურანის (d) 6; 

zabar-dab - ოფიციალურობის ფორმა  I: 65, 84; 

za-gin3  - ლაჟვარდი   I: 74;  II: სეგმენტი(b) 55;  V: 148TT; 

zalag - უნდა ბრწყინავდეს, გაბრწყინება  I: 41;  IV: 47, 91; V: 152; 

za3-mi2 - დიდება, ქება, შექება  I: 56, 115;  II: მე-თურანის (d) 59; III: K – 12,   V: 201, 202, 

202S; 

ze2-er  - განადგურება  II:  მე-თურანის (a) 9, ნიბრუდან: 11; 

zi - ცხოვრება, სუნთქვა  I: 28;  V: 90, 93, 94, 96;  V: 137, 141, 148B, 148M, 148X, 148HH, 148RR, 
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157; 

zib2 - აღვირი, მართვა I: 27; 

zi-bi - ცხოვრება (სუნთქვა) ? 

zid - მარჯვენა, სწორი  V: 85; 

zid2-eša - ფქვილის, ფხვნილის ტიპი  V: 148O; 

zig3  - მომატება, ამოსვლა, აჯანყება  I: 54, 94;  III: Nibru: A – 17, C – 4, H – 1, 2, 3, D – 8, H – 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 20; IV: 160; V: 72,74; 

zi-šag4-ĝal2 - სიცოცხლის მინიჭება  V: 115; 

zu - ცნობა, ცოდნა  II:  სეგმენტი(b) 88, 95, 96; V: 9, 10, 12, 43e, 94, 133, 134, 137, 142, 148C, 

148M, 148N, 148Y, 148II, 148SS, 155, 168, 169, 171; 

zu2 -კბილი III: 25; IV: 45, 88, 132, 146, V: 105, 147, 148J, 148U, 148EE, 148OO, 148ZZ, 152; 

 

ḫ 

ḫal - დაშლა  II: სეგმენტი(b) 82; 

ḫa-lam - დაკარგვა  III: D – 7. V: 188M; 

ḫa-lu-ub2  - მუხა IV: 27, 70, 114; V: 57; 

ḫar-ra-an - მარშრუტი  V: 43e,43f; 

ḫa-zi-in - ნაჯახის ტიპი  II: B -  99,  მე-თურანის (d)14, 46; IV: 138; 

ḫašḫur - ვაშლის ხე V: 57; 

ḫi-li - მიმზიდველობა  V: 174B; 

ḫul - ცუდად ყოფნა  I: 41;  V: 24,176,177; 

ḫul2 - ბედნიერად ყოფნა  III: E – 15, D -9, F – 150, K – 4;  IV: 177, 195, 197, 217, 219, V: 46, 47; 

ḫuluḫ - შეშინებული  V: 67F; 

ḫu-ri2-in- არწივი V: 37, 59; 

ḫur-saĝ - მთის ქედი  V: 42, 44, 60, 61A, 61B, 61D, 61E, 61a, 61b, 61c, 61d, 62, 83, 148, 148J, 

148U, 148V, 148FF, 148PP, 148AAA, 198; 

ḫuš - გაწითლება  I: 72; 

ḫuĝ - დაქირავება  V: 177; 

 

 გამოყენებული ლიტერატურა: 

შარაშენიძე, ჯ. შუმერული სილაბარიუმი, თბილისი - 2008 

სამსონია, ნ. რედ- გამყრელიძე, თ. შუმერ მეფეთა ეპოსები, თბილისი - 2009. 
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Edzard Dietz Otto, Sumerian Grammar, Leiden-Boston, 2003. 

Jeremy Black, Reading Sumerian Poetry, Cornell University Press; 1998. 
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1992. 
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თათია ბუწურაძე 

 

შუა ბრინჯაოს ხანის საბეჭდავები ებლადან 

 

ებლა-თანამედროვე თელ მარდიხი წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს და უდიდეს ძეგლს 

ჩრდილოეთ სირიის ტერიტორიაზე, რომელიც 56 ჰექტარზე ვრცელდება. იგი 1962 წელს 

პირველად მოინახულა პაოლო მატიაემზედაპირზე მოპოვებული კერამიკული მასალა 

ძვ.წ III-II ათასწლეულებით თარიღდება [ტაბ.I-1]. 

სისტემური გათხრები ებლაში 1964-1968 წლებში მიმდინარეობდა. ებლას 

იდენტიფიცირება მოხერხდა იბით-ლიმის წარწერიანი ქანდაკების საშუალებით. ხოლო 

მოგვიანებით, 1975 წელს, მას შემდეგ, რაც სამეფო არქივი გამოვლინდა, შესაძლებელი 

გახდა არა მარტო ებლას, არამედ, სირიის ძვ.წ III  ათასწლეულის მესამე მეოთხედის 

ისტორიის აღდგენაც [ტაბ.I-2]. 

არქეოლოგიური და ეპიგრაფიკული მონაცემების შესწავლის შედეგად შესაძლებელი 

გახდა ებლას განვითარების პირველი ეტაპის გარკვევა, როდესაც ის შუამდინარეთის 

ისეთ ქალაქებს უკავშირდებოდა, როგორებიცაა: ქიში, ური და, ამავდროულად, ეგვიპტე. 

დადასტურებული იქნა მოსაზრება, რისი მიხედვითაც ებლა სამჯერ იქნა 

განადგურებული, ხოლო ორჯერ აღდგენილი, ძვ.წ 2500-1600 წლებში [Matthiae P. and 

Marchetti N. 2013:37]. 

ებლაში გამოვლენილი საბეჭდავები რამდენიმე ჯგუფად იყოფა: 

1.    ე.წ  საავტორო სტილის საბეჭდავები; 

2.    კაპადოკიური სტილი, რომელშიც ერთიადება საბეჭდავები ორთავიანი არწივების 

გამოსახულებით; 

3.    ძველ სირიული I სტილის საბეჭდავები; 

4.    საბეჭდავები ხარების მსხვერპლშეწირვის გამოსახულებით; 

5.    ძველ სირიული II სტილის საბეჭდავები; 

6.    შტანდარტი; 

7.    სამეფო სტილის საბეჭდავები; 

ე.წ საავტორო სტილის საბეჭდავები შედარებით უფრო მრავლად არის გამოვლენილი 

ებლაში. ამ სტილის საბეჭდავებზე გამოსახულებები სქემატურად არის გადმოცემული. 

ადამიანის ფიგურები შემოსილნი არიან მანტიებით, რომელიც Mantis Religiosa-ს სახელით 

არის ცნობილი. აღნიშნულ საბეჭდავებზე წარმოდგენილია ერთზე მეტი ადამიანის 

http://asj.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&avto=60
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ფიგურა, რომელიც რამდენჯერმე მეორდება. ხანდახან ფიგურებს შორის წარმოდგენილია 

გარკვეული სახის საკულტო სიმბოლოები [ტაბ.II. 1-2]. 

აღნიშნული სტილის საბეჭდავები წარმოდგენილია სხვადასხვა ვარიანტებით; 

მაგალითად, ჯერ-ჯერობით გამოუქვეყნებელი საბეჭდავი, რომელზეც აღბეჭდილია 

ადამიანის ორი ფიგურა, ზიგზაგისებური ფორმის ზოლი და სტილიზებული ხე. მსგავსი 

გამოსახულებებით საბეჭდავები მცირე რაოდენობით არის წარმოდგენილნი, რომელსაც 

ანალოგები ეძებნებათ ქიულთეფე I B, ლიდარ ჰუიუქის, რას ჰამრასა და კლავდიას 

არქეოლოგიური შესწავლის შედეგად. ოთხივე ამ საბეჭდავზე გამოსახულია მსგავსი 

ფიგურები, სადაც ასევე ფიქსირდება ჩიტების გამოსახულებებიც [ტაბ.III.1-2]. 

ამ სტილის საბეჭდავები გავრცელებულია ანატოლიაში, კვიპროსში, სირიაში, 

პალესტინაში. 

დიედერიკ მეიჯერი მიუთითებს, რომ ამ სტილის განსაკუთრებით დიდი რაოდენობა 

წარმოდგენილია კარაჰუიუქში, სადაც ამ სტილის შვიდი საბეჭდავი გამოვლინდა. თუმცა, 

ებლაში დაახლოებით 20-მდე საბეჭდავი არის აღმოჩენილი. ყველა საბეჭდავი 

დამზადებულია თიხის, ძვლის ან სხვა არაძვირფასი ქვისაგან. ებლას P სასახლეში 

გამოვლენილი ერთ-ერთი საბეჭდავი დაფიქსირდა იმ ოთახში, სადაც ასევე გამოვლინდა 

ეგვიპტური სპილოს ძვლის არტეფაქტები. აღნიშნული ოთახის შესწავლის შედეგად 

დადასტურდა, რომ აღნიშნული ოთახი წარმოადგენდა სახელოსნოს და საბეჭდავიც 

სწორედ ებლაში უნდა იყოს დამზადებული [ტაბ.III.-3]. 

,,საავტორო სტილის“ საბეჭდავების თარიღად მაზონის მიერ განსაზღვრულია მეორე 

ათასწლეულის პირველი ორი საუკუნე. მოგვიანებით მანვე გადაათარიღა აღნიშნული 

თარიღი, რის შემდეგაც მიაკუთვნა მეორე ათასწლეულის ბოლო პერიოდს, დაახლოებით 

ძვ.წ XVIII-XVII საუკუნეებს [Kzzo Ahmed F. 2014-2015: 225-226]. 

კაპადოკიური სტილი- ამ ჯგუფის ქვეშ ერთიანდებიან საბეჭდავები კაპადოკიური 

გავლენებით. ამ სტილისათვის დამახასიათებელია ფიგურების, უფრო მეტად კი 

ცხოველების გამოსახულებებით. ამ ჯგუფის ქვეშ ერთიანდება ორი ჯგუფი: 1. ორთავიანი 

არწივის გამოსახულებებით საბეჭდავები და 2. საბეჭდავები ხარის შეწირვის სცენით. 

1.    ნათელია, რომ ამ სტილის საბეჭდავების მთავარ გამოსახულებებს ფრთებგაშლილი 

არწივი წარმოადგენს. ებლაში ერთი ასეთი საბეჭდავია წარმოდგენილი, სადაც არწივის 

ორივე მხარეს წარმოდგენილია ჯიხვი, ხოლო მის უკან გამოსახულია ფიჭვის ხე [ტაბ.IV-

1]. 

მსგავსი სცენებით საბეჭდავები გამოვლენილია ალალახში. მაგრამ ებლაში აღმოჩენილი 
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საბეჭდავისაგან განსხვავებით, აქ ორი თხა, ორი ხე და ადამიანის ფიგურა ფიქსირდება, 

რომელთა ზემოთ ორი ვარსკვლავი და ორი ნამგალა მთვარეა გამოსახული. აღნიშნული 

საბეჭდავი ალალახის XII ფენას ეკუთვნის [ტაბ.IV-2]. 

2.    მეორე საბეჭდავზე გამოსახულია მსგავსი მოტივები. გარდა ამისა, 

დამატებულია  შიშველი ქალღმერთის გამოსახულებაც, რომელსაც გრძელი თმები, ხოლო 

მის გვერდით დგას მამაკაცის ფიგურა, რომელსაც ერთი ფეხი ზეაწეული აქვს და 

გაიგივებულია მზის ღმერთთან. ამავდროულად, ამავე საბეჭდავზე გამოსახულია ჩიტი, 

მორიელი, ორი ისარი, ლომი, მაიმუნი, ვარსკვლავი. აღნიშნული ცილინდრული 

საბეჭდავი მიეკუთვნება VI ფენას. 

ქიულთეფეში გამოვლენილი ფირფიტაზე დაფიქსირდა მსგავსი საბეჭდავის ანაბეჭდი, 

რომელიც Ib ფენას განეკუთვნება და წარმოადგენს ორთავიანი არწივის გამოსახულებას. 

საბეჭდავზე გამოსახულია ასევე ორი ღვთაება, რომლებიც განცალკევებულ ტახტზე 

მჯდომარენი არიან წარმოდგენილები. ასევე ფიქსირდება ხარის ფორმიანი მამაკაცი 

შტანდარტთან ერთად და შიშველი ქალღმერთის გამოსახულება. გამოსახულების 

მარცხნივ დატანილია ანტილოპის, ორთავიანი არწივის და მაიმუნის გამოსახულება. 

რეგისტრში ასევე გამოსახულია ვირი, ორი პატარა კაცის გამოსახულება, ვარსკვლავი და 

ნამგალა მთვარის გამოსახულებები [Kzzo Ahmed F. 2014-2015:226-228]. 

საინტერესოა შიშველი ქალღმერთის იკონოგრაფიაც. ამ ღვთაების ფიგურები 

მესოპოტამიაში უძველესი დროიდან ჩნდება. გავრცელებულია მოსაზრება, რომ იგი 

განასახიერებს იშთარს (ინანა), ან სხვა თეორიის მიხედვით, ღვთაება შალას. 

ნეო-ასირიულ და ნეო-ბაბილონურ ხელოვნებაში შიშველი ქალღმერთი წარმოდგენილია 

ფრონტალურ მდგომარეობაში, რომელიც ატარებს რქიან თავსაბურავს და ხშირ 

შემთხვევაში ფრთებით არის გამოსახული, რომელიც ყოველ ეჭვგარეშე წარმაოდგენს 

იშთარს [Black J. and Green A. 2004:144]. 

ცილინდრულ საბეჭდავებზე შიშველი ქალღმერთი ძველ ბაბილონური პერიოდიდან 

ჩნდება [ტაბ.V-1]. მისი გამოსახულება წარმოდგენილია ასევე ჰასანლუს ოქროს თასზე, 

რომელიც ძვ.წ XII საუკუნით თარიღდება. მაგრამ ამ შემთხვევაში შიშველი ქალღმერთი 

ორ ვერძზე ამხედრებული არის გამოსახული, რაც გვაძლევს საშუალებს, ვივარაუდოთ, 

რომ იგი იშთარ-შავუშქას ილუსტრირება უნდა იყოს [სამსონია ნ. 2016:50-51] [ტაბ.V-2]. 

შიშველი ქალღმერთი ქარხემიშის მთავარ ღვთაებას წარმოადგენდა. როგორც ედით 

პორადა აღნიშნავს, ეს ღვთაება ყოველთვის წარმოდგენილია მის საკულტო ცხოველთან - 

ხართან ერთად. ანატოლიურ ხელოვნებაში, მისი პოპულარობა ძველ ასურული 
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პერიოდიდან იწყება, როდესაც ის ანტილოპაზე ამხედრებული არის წარმოდგენილი, 

მაგრამ ჰასანლუს თასის იკონოგრაფიის მნიშვნელობა კიდევ იმაში მდგომარეობს, რომ აქ 

შიშველი ქალღმერთი ორ ვერძზე ამხედრებულია წარმოდგენილი [MELLINK, M.J. 1966:79-

80]. 

აღნიშნული საბეჭდავები ებლაში ნაპოვნია R სათავსოს ტერიტორიაზე, რომელიც 

აკროპოლისის სამხრეთ ფერდობზე მდებარეობს. ამ ფერდობზე გამოვლენილი 

საფორტიფიკაციო ნაგებობის ნანგრევები თარიღდება შუა ბრინჯაოს ხანის II პერიოდით. 

საბეჭდავებზე ორთავიანი არწივის გამოსახულებები, ცნობილია ადრედინასტიური 

პერიოდიდან. თუმცა აღნიშნულ საბეჭდავებზე გამოსახული არწივებს სულ სხვა 

მნიშვნელობა და დატვირთვა უნდა ჰქონდათ. მათი გამოსახულებები დაკავშირებულია 

ანატოლიასთან და შუა ბრინჯაოს ხანით თარიღდება [Kzzo Ahmed F. 2014-2015:228]. 

ძველ ასურული I სტილი- ამ სტილის საბეჭდავებისათვის დამახასიათებელია მჯდომარე 

ღვთაება, რომელიც ატარებს ტიპურ მესოპოტამიურ ფურჩალებიან მანტიას. ამ სტილის 

ზოგიერთ საბეჭდავებზე გამოსახულია დამატებითი ნიშნები, მაგალითად თავსაბურავი, 

რომელსაც ზემოდან რქები ან ფრთები აქვს. ამ სტილის საბეჭდავები ღრმა კვეთის 

ტექნიკით არის დამზადებული. 

ხარის შეწირვის სცენა- მეოთხე ჯგუფში ერთიანდებიან საბეჭდავები ხარის შეწირვის 

სცენით [ტაბ.VI]. ამ ტიპის საბეჭდავზე გამოსახულია საკურთხეველზე მოთავსებული 

ხარი, რომლის წინაც მსხვერპლშემწირველი დგას, ხოლო მათ შორის შუბია 

მოთავსებული. 

საბეჭდავები მსგავსი გამოსახულებებით დაცულია პირად კოლექციებსა და მუზეუმებში. 

რამოდენიმე  ერთეული გამოვლენილია ქილთეფეს, ალალახის, ჩათალ ჰუიუქისა, ჰამას, 

ბიბლოსის გათხრების შედეგად. 

ებლაში ორი მსგავსი საბეჭდავი გამოვლინდა, ერთი E სასახლეში, ხოლო მეორე E 

სივრცეში, რომელიც სამეფო სასახლის გარეთა ტერიტორიაზე მდებარეობს. 

ძველ ასურული II პერიოდი- ამ საბეჭდავზე გამოსახული ფიგურა ატარებს სამეფო 

თავსაბურავს, რომელიც რქებით ან ფრთებით არის გაფორმებული. გამოსახულ სცენებზე 

წარმოდგენილია ჩიტის თავიანი ფრთოსანი დემონის, დედალი და მამალი სფინქსებისა 

და ლომების გამოსახულებები. ამ სტილის საბეჭდავები უხეშად ძვ.წ 1920-1840 წლებით 

არის დათარიღებული. 

,,შტანდარტი”/Semeion- ამ სტილის სამი საბეჭდავი გამოვლინდა ებლაში, რომლებიც 

ძველ ასურული მეორე სტილის საბეჭდავებს უნდა მივაკუთვნოთ. ყველა მათგანზე 
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გამოსახულია ადამიანები, რომლებიც მანტიებით არიან შემოსილნი. მათ წინ მჯდომარე 

ფიგურაა გამოსახული, რომლის უკანაც კიდევ ერთი ადამიანია წარმოდგენილი [ტაბ.VII. 

1-2]. 

მსგავსი გამოსახულებებით საბეჭდავები გამოვლენილია სხვადასხვა ქალაქების 

არქეოლოგიური შესწავლის შედეგად, როგორებიცაა: ალალახი (VI ფენა), ჰამამ ალ-

თურქმანი, აბუ ჰაბაჰი/სიფარი და სამი ანაბეჭდი ქიულთეფე (II) [Kzzo Ahmed F. 2014-

2015:228-229]. 

სამეფო სტილის საბეჭდავები- ამ სტილის საბეჭდავები გამოირჩევიან გამოსახულების 

მაღალი ხარისხით. დომინიკ კოლონმა აღნიშნული სტილის საბეჭდავები ძვ.წ XVIII 

საუკუნის მეორე ნახევრით დაათარიღა. ეგვიპტური ნიშან-სიმბოლოების არსებობაც 

აღსანიშნავია. ანაბეჭდები წარმოდგენილია დოქებზე, რომლებზეც ორი სხვადასხვა 

საბეჭდავის ანაბეჭდებია გამოსახული. ერთ-ერთი მათგანი მიეკუთვნება ინდილიმგურის 

ვაჟის საბეჭდავს, რომელზეც ეგვიპტური სიმბოლო-ანხის (სიცოცხლის სიმბოლო) 

გამოსახულებაა დატანილი [ტაბ.VIII. 1]. 

მეორე ანაბეჭდი არის ჰათჰორის თავის გამოსახულება, ღვთაებასა და მამაკაცის 

ფიგურებს შორის, რომლებიც გრძელ სამოსს ატარებენ, მსგავსად ალეპოს ამინდის 

ღვთაებისა, რომელსაც მარცხენა ხელში სატევარი უჭირავს, ხოლო მარჯვენა ხელში კი - 

ცული. სცენაზე ასევე გამოსახულია მტაცებელი ფრინველი (სვავი?) და ხე, რომელზეც 

ჩიტია გამოსახული [ტაბ.VIII. 2]. 

აღნიშნული სტილი დადასტურებულია ჩრდილოეთ სირიაში, ძირითადად ალალახსა და 

ებლაში [Kzzo Ahmed F. 2014-2015:229-230]. 

აღსანიშნავია ერთი, საკმაოდ დიდი ზომის (7,5 სმ) საბეჭდავი, რომელიც  შუა ბრინჯაოს 

ხანის II პერიოდის დასასრულით თარიღდება. საბეჭდავზე წარმოდგენილია წვეროსანი 

ფიგურა, რომელიც მარჯვნივ იყურება და სამეფო მანტიით არის შემოსილი. აღნიშნული 

ფიგურა გაიგივებულია მეფესთან. მის პირისპირ დგას ამინდის ღვთაება, ასევე 

წვეროსანი. იგი წარუდგენს მეფეს ანხს, ეგვიპტურ იეროგლიფს, რომელიც ცხოვრების 

აღმნიშვნელია. მის უკან დგას ღვთაების ცოლი, ხებათი, რომელსაც ასევე ანხი უპყრია 

ხელთ [ტაბ. IX]. 

საბეჭდავზე მოცემული წარწერა გვამცნობს: ,,ინდილიმმა (ინდიშიმა), შირდამუს ვაჟი, 

იშხარას მსახური“. 

ამ წარწერიდან აღსანიშნავია ისიც, რომ აქ იხსენიება ღვთაება იშხარა. ამ მხრივ 

საინტერესოა ხურიტული მითი ,,განთავისუფლება“  (შემორჩენილია მისი ხეთური 
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თარგმანი და განეკუთვნება არაუგვიანეს ძვ.წ XV საუკუნის მეორე ნახევარს). მითი 

გადმოგვცემს ებლას განადგურების ისტორიას შუა ბრინჯაოს ხანის დასასრულს. ამ 

მითში იშხარა იცავს ებლას და ევედრება თეშუბს, რომელსაც ქალაქის განადგურება სურს. 

ხურიტებმა, რომლებიც ჩრდილოეთ სირიაში მოსახლეობდნენ, შეინარჩუნეს უძველესი 

ტრადიცია იშხარას ებლას მფარველობის შესახებ. უფრო კონკრეტულად, ძვ.წ XXIV 

საუკუნის დოკუმენტები მოწმობს, რომ იშხარა ებლას მფარველი ღვთაება იყო. მისი 

კულტმსახურება სულდებოდა კურას (ქალაქის ღვთაება) ტაძარში, რომელიც სამეფო 

სასახლის ჩრდილოეთით მდებარეობდა. 

საბეჭდავზე გამოსახული ცერემონიალური კაბები იამხადის მეფის და ალალახის მეშვიდე 

ფენაში გამოვლენილ საბეჭდავებზე გამოსახული მეფეებისათვის ერთ-ერთი 

დამახასიათებელი სამოსია. ორივე ფიგურა, რომელიც ინდი-ლიმას საბეჭდავზეა 

გამოსახული, მსგავსებას პოულობს, იამხადის მეფის აბბა-ილის საბეჭდავზე გამოსახულ 

ფიგურებთან. აღნიშნული ფაქტი საშუალებას გვაძლევს საბეჭდავი მე-17 საუკუნის 

პირველი ნახევრით ან შუა ხანებით დავათარიღოთ. 

მეფის გამოსახულების  უკან ამოკვეთილია ხეთური იეროგლიფური სიმბოლოები: 

1.    ASINUS (HH100)+ ენა- HH398 (ჰორიზონტალური მართკუთხედი)- VITA (ანხი)- 

BONUS2 (სამკუთხედი). 

მიჩნეულია, რომ ბოლო ორი ნიშანი, რომელიც ინდი-ლიმას საბეჭდავზეა გამოსახული, 

გავრცელებული ნიშნებია, ხოლო პირველი ორი ნიშანი უნდა მიანიშნებდეს ფუნქციურ 

სახელწოდებას, მაგალითად: ,,მმართველს“. 

ფაქტი, რომ სირიულ საბეჭდავზე გადმოცემულია ხეთური იეროგლიფური სიმბოლოები 

საინტერესოა, რადგან ერთის მხრივ ნათლად წარმოაჩენსჩრდილო-დასავლეთ 

სირიაში  არსებულ პოლიტიკურ სიტუაციას და ასევე ასახავს ებლას კულტურულ 

კონტაქტებს სხვადასხვა ქალაქებთან. 

ბოლო ორი სიმბოლო BONUS2 და VITA შესაძლოა ხეთების იმპერიის უფრო ადრეულ 

პერიოდს განეკუთვნებოდეს. ფაქტები მიანიშნებს იმაზე, რომ ეროგლიფური ნიშნები 

გამოიყენებოდა, ჯერ კიდევ ქიულ თეფე I პერიოდშიც კი [ტაბ.X]. 

რაც შეეხება, სხვა სიმბოლოებს, ისინი ამ პერიოდში ხშირად ფიქსირდება სირიულ 

გლიპტიკურ ძეგლებზე. ანხის გამოსახვა დასავლეთ სირიის ტერიტორიაზე ხეთურ 

იეროგლიფურ ნიშნებთან, კერძოდ სამკუთხედთან ერთად, გავრცელებული იყო ადრე 

ხეთურ საბეჭდავებზე. ადრე რკინის პერიოდში, სხვდასხვა კულტურების ასიმილაცია 

ჩვეული მოვლენა იყო, განსაკუთრებით კი სირიის ამ რეგიონში: მეფეებს ანატოლიური 
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სახელები ჰქონდათ და ასევე ღვთაებათა პანთეონში ანატოლიური ღვთაებებიც კი იყვნენ. 

ინდი-ლიმას საბეჭდავის გამოვლენა საშუალებას გვაძლევს, დავადგინოთ შუა ბრინჯაოს 

ხანის დასასრულის ებლას ბოლო სამი მეფის სახელი: ,,შერ-დამუ- (მისი ვაჟი) ინდი-

ლიმმა- (მისი ვაჟი)- მემალ...არრი“. 

ბოლო მეფე, როგორც ჩანს ალალახის VII პერიოდის თანამედროვე იყო და შესაძლებელია 

მოესწრო კიდევაც ებლას საბოლოო განადგურებას, მაშინ როდესაც ხათუსილი I-მა 

შეუტია იამხადს, დაიპყრო რამოდენიმე სირიული ქალაქ-სახელმწიფო და ებრძოდა 

ხურიტულ ტომებს ძვ.წ XVII საუკუნის მეორე ნახევარში. ის ფაქტი, რომ როგორც 

საბეჭდავის მფლობელი, ისე ინდი-ლიმმა, მოხსენიებულნი არ არიან სამეფო 

ტიტულატურით, მიანიშნებს იმ ფაქტზე, რომ ამ პერიოდში ებლა იამხადის ჰეგემონობის 

ქვეშ იყო [Archi A. 2015: 18-28]. 

ზემოთ განხილული ჯგუფები საბეჭდავებისა, რომელიც გამოვლენილია ებლას 

გათხრების შედეგად, აშკარად მიანიშნებს იმ ფაქტზე, რომ საკუთრივ ებლა იყო ერთ-

ერთი პირველი ჯგუფის- ე.წ საავტორო სტილის საბეჭდავების დამზადების მთავარი 

ცენტრი. აქ წარმოდგენილ საბეჭდავთა ჯგუფების ანალიზი ხაზს უსვამს ებლას აქტიურ 

როლს რეგიონში. 
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ბორის კომახიძე 

„ქვევრის ხაჭაპური“: ერთი რელიგიური რიტუალი და მისი როლი სანათესაოს 

კოლექტიური მეხსირების შენარჩუნებაში 

 

შესავალი 

 

 

რელიგიას ადამიანის ცხოვრებაში დიდი ადგილი უჭირავს. ის განსაზღვრავს 

მორწმუნეთა ყოველდღიურობას, აყალიბებს პიროვნების იდენტობასა და ჯგუფისადმი 

მიკუთნებულობას. ცნობილია, რომ ადამიანი სიმბოლური კატეგორიებით აზროვნებს, 

შესაბამისად, რწმენა-წარმოდგენები ზებუნებრივი არსებების შესახებ  რელიგიურ 

პერფორმანსებში ვლინდება. რიტუალები, უმეტესწილად საკრალურ ადგილას, 

გარკვეული რაოდენობის ადამიანთა მონაწილეობით სრულდება. მისი მონაწილე 

შეიძლება იყოს მთელი ქვეყანა, ქალაქი, რეგიონი, სანათესაო ან ოჯახი. 

ნაშრომში რელიგიის ანთროპოლოგიის პერსპექტივიდან განვიხილავ რელიგიურ 

რიტუალს, როგორც ნათესაური, კოლექტიური იდენტობის დამახსოვრების 

მნიშვნელოვან მარკერს, რომელიც ერთი კონკრეტული საგვარეულოს, გახალხურებული 

რელიგიური დღესასწაულის  „ქვევრის ხაჭაპურის“ მაგალითზე იქნება წარმოჩენილი. 

ხშირად ქრისტიანობაში (ისევე, როგორც სხვა დიდ რელიგიურ სისტემებში), დოგმატური 

რელიგიური ქმედებების გვერდით ვხვდებით გახალხურებულ რიტუალებს, რომლებიც 

არა სალოცავში, არამედ სახლში, მარანში, ეზოში, ქუჩაში სრულდება და მისი 

შემსრულებელი შეიძლება იყოს არა სასულიერო პირი, არამედ ოჯახის უფროსი, გვარის 

უფროსი, თემის უფროსი, ხევისბერი და ა.შ. სტატიაში განხილულია სწორედ 

გახალხურებული რიტუალის ერთი კონკრეტული ფორმა, რომელიც წარმოჩენილია, 

როგორც სოციალური ინტერაქციის ერთ-ერთი მაგალითი. 

საკვლევ კითხვაზე; თუ რა როლს ასრულებს „ქვევრის ხაჭაპურის“ რიტუალი იმერეთში 

მცხოვრები ჯაშიაშვილების საგვარეულოსა და ოჯახის კოლექტიურ მახსოვრობაზე და 

როგორ ტრანსფორმირდა იგი დროთა განმავლობაში, პასუხის გასაცემად ჩატარდა 

ეთნოგრაფიული კვლევა. გამოყენებული იქნა შემდეგი მეთოდები: ჩართული/მონაწილე 

დაკვირვება, ინტერვიურება (ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუ და 

არაფორმალური საუბრები) და მეორეული ანალიზის მეთოდი. 

 

http://asj.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&avto=76
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რელიგიური რიტუალის კვლევის მეთოდოლოგიისთვის (რიტუალი, პერფორმანსი, 

სიმბოლიზმი) 

რიტუალი ესაა პერფორმანსი, ცერემონიალური ქმედება, რომელიც ნაკარნახევია 

ტრადიციით. მას რთული რელიგიური სისტემების ფარგლებში სასულიერო ან 

კულტურული ელიტა წარმართავს. ემილ დიურკჰეიმი რელიგიას მიიჩნევს რწმენისა და 

პრაქტიკის ერთიან სისტემად, რომელიც დაკავშირებულია საკრალურთან და 

ითვალისწინებს რაიმე ქმედების დაშვებას, ან აკრძალვას [Durkheim, 1982: 129]. სწორედ 

დაშვებულისა თუ აკრძალულისადმი რწმენის გამოვლინება ხდება პრაქტიკულ 

რიტუალურ ქმედებებში, რომელიც ღვთაებ(ებ)ის, ან მასთან დაკავშირებული გარემოცვის 

„მომადლიერებას“ გულისხმობს. 

იან კოსტერი მიიჩნევს, რომ რიტუალური ქმედებები განეკუთვნება საზოგადოების 

სოციო-კულტურულ რეპერტუარს, რომელშც გამოიყოფა რიტუალის სამი ძირითადი 

ფორმა: 1. მარტივი რიტუალური ქმედებები; 2. კომპლექსური რიტუალური ქმედებები; 3. 

რიტუალური პერფორმანსები [Koster, 2003: 211]. ავტორი ნაშრომში, „რიტუალური 

პერფორმანსი და იდენტობის პოლიტიკა (რიტუალის ფუნქციებისა და გამოყენების 

შესახებ)“, განმარტავს, რომ მარტივი რიტუალური აქტები არაუტილიტარული აქტებია, 

რომლებიც კონვენციურია (შეთანხმებითია) და გარკვეული ჯგუფის იდენურობას 

განსაზღვრავს. კომპლექსური რიტუალური ქმედებები კი მარტივი რიტუალური 

ქმედებების თანმიმდევრობას წარმოადგენს. კოსტერის აზრით, რიტუალური 

პერფორმანსი დროსა და სივრცეში სიმბოლურად განსაზღვრავს საზოგადოების 

ტერიტორიას. რიტუალები, კომპლექსური ქმედებებისა და გარკვეული ტექნიკის 

მეშვეობით, გავლენას ახდენს მონაწილეთა იდენტობასა და გამოცდილებაზე [Koster, 2003: 

211-212]. რიტუალი ერთმანეთთან აკავშირებს არა მხოლოდ მორწმუნესა და ღმერთ(ებ)ს 

(ან ზებუნებრივ არსებებს), არამედ აერთიანებს მორწმუნეთა საზოგადოებას, ჯგუფს 

შიგნით აძლიერებს მიმდევართა რწმენას  და განამტკიცებს მათი ცხოვრების 

განსაკუთრებულ წესს [Cooke, Macy, 2005: 92]. რელიგიური რიტუალი ერთგვარი 

მაკავშირებელია საკრალური და პროფანულ სამყაროებისა. შესაბამისად, სივრცე, როგორც 

აქტის ჩატარების ადგილი, საკრალურ სამყაროსთან ქმნის ასოციაციას. რიტუალის 

პროცესში, სივრცესთან ერთად, მნიშვნელოვანი მედიატორია შესაწირი. მაგალითად, 

ქრისტიანობაში -ღვინო, ხალხურ რიტუალებში- საკლავი, ქადები, ღვინით სავსე ქვევრი 

და ა.შ. როგორც ა. რენქეინი აღნიშნავს, ცხოველების, მცენარეების, საკვებისა და 

სხვადასხვა სახის ობიექტის შეწირვა ხდებოდა (და დღესაც ხდება ბ.კ.) როგორც 
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სეზონური დღესასწაულების, ისე საოჯახო დღეობების კონტექსტში [Rancane, 205: 248]. 

რიტუალური საკვები თითქმის ყოველთვის ასოცირდებოდა მსხვერპლშეწირვასთან. 

საკვების სხვადასხვა სახეობა, შეეწირებოდა ღვთაებებს, ან ზებუნებრივ არსებებს (ღვინო, 

საკლავის გული, და ა. შ.) [Cooke, Macy, 2005: 91].   

საოჯახო დღესასწაულები და რიტუალები სოციალური ერთობების მოთხოვნილებებს 

აკმაყოფილებენ, მათ შრის, ემსახურებიან ჯგუფის კოლექტიური მახსოვრობის 

განმტკიცებას. რიტუალური აქტივობები კომუნიკაციისა და კოლექტიური ქმედებების 

უძველეს ფორმებად შეიძლება აღვიქვათ [Richkova, 2015: 498]. კლიფორდ გირცი მიიჩნევს, 

რომ კულტურული პატერნები/მოდელები სოციალური და ფსიქოლოგიური პროცესების 

ისეთ ინსტიტუციურ პროგრამებს წარმოადგენენ, რომლებიც ფორმას აძლევენ საჯარო 

ქცევებს [Geertz, 1973:92]. გირცი რიტუალური ქმედებების გამომწვევ ორ ფაქტორს 

ასახელებს: განწყობას და მოტივაციას. მოტივაცია, გირცის მიხედვით, ქრონიკული, 

მდგრადი ტენდენციაა გარკვეული ქმედებებისათვის, რაც კონკრეტული სახის 

დამოკიდებულებას აპირობებს. განწყობა კი რიტუალის, გრკვეული აქტივობის საბაბი 

შეიძლება გახდეს რაიმე მოვლენასთან კავშირში [Geertz, 1973: 96]. „ქვევრის ხაჭაპურის“ 

რიტუალის შემთხვევაში მოტივაციაა ის, რომ რიტუალის დახმარებით უნდა მოხდეს 

სანათესაოს, ოჯახის კოლექტიური მახსოვრობის შენარჩუნება მისი თაობიდან თაობებზე 

გადაცემის გზით, ხოლო ამ რიტუალის არსებობის მნიშვნელოვანი საბაბია განწყობა, რომ 

არ მოხდეს მიგრაციამდელი პერიოდის ადგილის დავიწყება და პატივი მიეგოს იმ 

ადამიანს, რომელმაც ჯაშიაშვილების გვარს მისცა დასაბამი იმერეთში. 

კლიფორდ გირცი რელიგიურ სიმბოლიზმზე საუბრისას აღნიშნავს, რომ რელიგიური 

სიმბოლოები ერთმანეთთან ათანხმებს და შესაბამისობაში მოჰყავს განსაკუთრებული 

ცხოვრების სტილი და სპეციფიკური (უმეტესწილად, ბუნდოვანი) მეტაფიზიკური 

სამყარო [Geerts, 1973: 90]. რიტუალები და სიმბოლოები უწყვეტად ქმნიან, ან გარდაქმნიან 

სტრუქტურებს საზოგადოების შიგნით, ძალაუფლების ლეგიტიმიზაციის განგრძობითი 

შეთანხმების მეშვეობით, ჯგუფის, ან საზოგადოების ფარგლებში. რიტუალში ხდება 

არსებული და წარმოსახვითი სამყაროს ერთმანეთთან შერწყმა (ანუ ერთი და იგივე 

სამყაროდ წარმოჩენა), რაც განპირობებულია სიმბოლოების მეშვეობით [Geerts, 1973: 112]. 

 

მთავარანგელოზების თაყვანისცემა (ერთი რიტუალის მაგალითზე) 

ქართულ ყოფაში დროთა განმავლობაში მიმდინარეობდა ქრისტიანული რიტუალების 

გახალხურების პროცესი. ისინი სრულდებოდა და სრულდება არა ეკლესიაში, არამედ 
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საკრალურ ადგილზე, მათ შორის, ქვევრის თავზე. ასეთი ტიპის რელიგიური რიტუალები 

და მასთან დაკავშირებული ტექსტები უმეტესწილად, ჰიბრიდული ხასიათისაა და 

შეიცავს როგორც კანონიკურ (ნორმატიულ-ქრისტიანულ), ისე გახალხურებულ 

ელემენტებს. ასეთთა რიგს მიეკუთვნება მთვარანგელოზებისადმი მიძღვნილი 

რელიგიური რიტუალებიც. 

მთავარანგელოზების თაყვანისცემა გავრცელებულია მთელი საქართველოს მასშტაბით. 

მთავარანგელოზები მიქაელი და გაბრიელი ყველაზე ძლევამოსილ ანგელოზებად 

მიიჩნევიან და მათდამი მიძღვნილი დღესასწაულები, ეკლესიის გარდა, მარანში, 

ჭურისთავზეც სრულდება [აბაკელია, 1985: 201]. მთავარანგელოზებისადმი მიძღვნილი 

რიტუალების არსებობის შესახებ ნაშრომში „მოგზაურობა სპარსეთსა და აღმოსავლეთის 

სხვა ქვეყნებში“ აღწერს მეჩვიდმეტე საუკუნის ცნობილი ფრანგი მოგზაური ჟან შარდენი. 

„მეგრელები ღვინით სავსე ჭურჭელს სწირავენ დიდ მოწამეებს და დანიშნულ დროს 

სვამენ“ [შარდენი, 1975: 184-185]. ერთ-ერთ ასეთ შესაწირავად იგი ასახელებს 

„სამიქელანგელოზოს“ (მიქაელისა და გაბრიელის პატივსაცემს) და აშნიშნავს, რომ 

მთავარანგელოზებს ღვინოსთან ერთად მამალსა და გოჭს სწირავენ [შარდენი, 1975: 198-

185]. 

მთავარანგელოზებისადმი არსებული გახალხურებული რელიგიური რიტუალები 

სამეგრელოში გვხვდება „მიქამ-გარიოს“ სახით. სამეგრელოში მიქაელი და გაბრიელი 

ოჯახის უფროსის მფარველ ანგელოზებად არიან მიჩნეული და რიტუალის მონაწილეთა 

რწმენით, სწორედ მათზეა დამოკიდებული ოჯახის ბედნიერება. ძველი სტილით ახალი 

წლის ორშაბათს სამეგრელოში ატარებენ ლოცვას, რომელსაც „ოდუდია სამგარიოს“ ან 

„თუს ოხვამერს“(გოჭით სალოხავს) ეძახიან. სალოცავის სახელზე მარანში ან ეზოში, ხის 

ქვეშ გამოყოფილია „ოხვამერ ლაგვანი“ (ქვევრი). „თუ ვინმე ორშაბათს ლოცვას ვერ 

მოასწრებდა, მაშინ ოთხშაბათს ან პარასკევს ლოცულობდა. ოჯახის უფროსის ლოცვამდე 

მარანში შესვლა სასტიკად იკრძალებოდა, ქალებს უფლება არ ჰქონდათ ლოცვას 

დასწრებოდნენ. ქვევრის თავზე ლოცულობდნენ ორი კვერითა და ერთი ღვეზელით, 

რომელიც მოხარშული სიმინდითა და ყველით კეთდებოდა. გარდა ამისა, სალოცავთან 

მიჰქონდათ საკლავის ფილტვი, გული და თავი. ოჯახის უფროსი სანთელს აანთებდა, 

ოჯახის წევრებს შემოავლებდა და ლოცვას იტყოდა: „დიდო ღმერთო, მთავარანგელოზო 

მიქამ-გარიო დაილოცოს შენი სახელი, ოჯახში ჯანმრთელობა მოგვეცი, მოზარდები 

გაგვიმრავლე, მოგვეცი ბედნიერი ცხოვრება“ [აბაკელია, 1985: 199-200].   

სწორედ ამ რიტუალის მსგავსია იმერეთში, ზესტაფონის რაიონის სოფელ კვალითში 
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მცხოვრები ჯაშიაშვილების გვარში არსებული „ქვევრის ხაჭაპურის“ რიტუალი. თუმცა 

იგი აქ მცირედი სახეცვლილი ფორმით გვხვდება. დღესასწაულს კვალითში არა „მიქამ-

გარიო“, არამედ „ქვევრის ხაჭაპური“ ჰქვია. იმერელი ჯაშიაშვილების რიტუალში მიქაელ 

და გაბრიელ მთავარანგელოზებთან ერთად მოიხსენიება მარტვილის ღვთისმშობელიც. 

სოფელ კვალითში ჯაშიაშვილების საგვარეულოს ყველა ოჯახში, ძველი სტილით, ახალი 

წლის წინა დღეებში, 7-დან 14 იანვრამდე, „მიქამ-გარიოს“ რიტუალისგან განსხვავებით, 

არა ორშაბათს, არამედ სამშაბათს, ხუთშაბათს, ან შაბათ დღეს უნდა შესრულდეს „ქვევრის 

ხაჭაპურის“ რიტუალი. ჯაშიაშვილები თვლიან, რომ რიტუალი მათ სამეგრელოდან 

მოიტანეს. მათ აქვთ გადმოცემა, რომლის მიხედვითაც, მარტვილში, ერთ-ერთ სოფელში 

ცხოვრობდა გლეხი, გოგია ჯაში. მას მოუკლავს ბატონი და თავის გადასარჩენად 

გადმოსახლებულა სოფელ კვალითში, თავად იაშვილთან, რომელსაც მიუცია ნება 

გვარისათვის „ჯაში“ დაემატებინა თავისი გვარი „იაშვილი“ და გოგია გვარად 

ჯაშიაშვილი გამხდარა. იგი თავადს მოურავად დაუნიშნავს. „გოგიამ გვარი შეიცვალა 

თუმცა, არ დაივიწყა წინაპრებისგან დატოვებული ტრადიცია და მარტვილის 

ღვთისმშობლის სალოცავისა და წაჩხურის მიქელ-გაბრიელისადმი მიძღვნილი რიტუალი 

სოფელ კვალითში მხცოვრები შთამომავლობის, ანუ ჩვენი, ჯაშიაშვილების წეს-

ჩვეულებად აქცია“  [მთხრ. 1: 16.11.2014]. 

სავარაუდოდ, გოგია ჯაში წარმოშობით მარტვილის რაიონის სოფელ წაჩხურიდან იყო. 

ფაქტი, რომ ლოცვის ტექსტში დამატებულია მარტვილის ღვთისმშობლის სალოცავი, 

საფუძველს გვაძლევს ვივარაუდოთ, რომ გოგია და მისი ოჯახი მარტვილის 

ღვთისმშობლის ტაძრის მლოცველები იყვნენ. რადგანაც „მიქამ-გარიოს“ რიტუალში 

რომელიმე კონკრეტული სალოცავის სახელი არ ფიგურირებს, ხოლო „ქვევრის 

ხაჭაპურში“, ლოცვის დროს მოიხსენიება  კონკრეტული სალოცავი -წაჩხურის  მიქელ-

გაბრიელი, უნდა მივიჩნიოთ, რომ ჯაშიაშვილები სოფელ წაჩხურთან არიან 

დაკავშირებული. 

ადამიანთა კოლექტიური იდენტობის ფორმირებაში გადმოცემები მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებენ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, იმის გამო, რომ, რიტუალის „შექმნის“ ზუსტი 

პერიოდის მახსოვრობა არ არსებობს, შეუძლებელია, გადმოცემაში არსებული ამბის 

აბსოლუტურ ნამდვილობაზე ვისაუბროთ, თუმცა, იგი მნიშვნელოვანია, რადგანაც 

წარმოადგენს რელიგიური რიტუალის შესრულების აუცილებელ წინაპირობას. 

ჯაშიაშვილები „ქვევრის ხაჭაპურის“ რიტუალის მეშვეობით სწორედ გოგიას დადებულ 

აღთქმას ასრულებენ, როდესაც მთავარანგელოზებს, პირობისამებრ, წელიწადში ერთხელ, 
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ერთ ქვევრ „სუფთა“ ღვინოს, ერთ „ყვერულ“ ამალსა და ხაჭაპურს სწირავენ. 

„ქვევრის ხაჭაპურის“ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ატრიბუტია ზედაშე ღვინო. 

მნიშვნელობა არ აქვს ფერს, თუმცა, უპირატესობას თეთრ ღვინოს ანიჭებენ. „ადრე ღვინოს 

ერთ ფუთიან ჭურში ვაყენებდით და მარანშივე ვსვამდით. დღეს უფრო დიდ ქვევრში 

ვაყენებთ საახლობლო წრე გაიზარდა და მეტი ღვინოა საჭირო“ [მთხრ. 2: 16.11.2014]. როცა 

ქვევრს კარგად გარეცხავენ და გაამშრალებენ, დაწურულ ღვინოს პირდაპირ მასში 

ჩაასხამენ. საწნახელიდან გადმოსხმულ პირველ სითხეს გადაღვრიან, შემდეგ საწნახელს, 

საიდანაც დაწურული ყურძნის წვენი გადმოდის, დაამაგრებენ სპეციალურ საცერს და 

ღვინოს ჭურში ასხამენ, ბოლოს ქვევრს დალუქავენ და ფხვიერ მიწას დააყრიან თავზე. 

„თუ ღვინო გაფუჭდება, დაიქცევა, ან ქვევრს ბევრი დუღილი გახეთქავს, ეს ნიშნავს, რომ 

ამ ოჯახში უბედურება მოხდება, „მიქელ-გაბრიელი“ ოჯახზე გაჯავრდება“  [მთხრ. 1: 

16.11.2014]. 

თუ „მიქამ-გარიოს“ რიტუალში მამალს, ან გოჭს სწირავენ, „ქვევრის ხაჭაპურის“ 

რიტუალის დროს მხოლოდ მამალი შეწირვაა ნებადართული. მამალი „ყვერული“ უნდა 

იყოს, რისთვისაც სპეციალურად ამყოფებენ იზოლირებულად, იშვიათ შემთხვევაში, 

კოდავენ. გასუფთავებული მამლის ნარჩენების გადაყრა არ შეიძლება მანამ, სანამ 

რიტუალს არ შეასრულებენ. „ქვევრის ხაჭაპურისთვის“ გასაზრდელი მამლის შესარჩევი 

პერიოდია მაისის დასასრული და ივნისის დასაწყისი. არჩეული წიწილი უნდა იყოს 

ლამაზი და სავალდებულოდ წითელი. რიტუალის შესასრულებლად ასევე აუცილებელია 

დიდი ხაჭაპური, რომელშიც ერთ კილო ყველს დებენ. 

მოხარშულ მამალსა და ხაჭაპურს დადებენ გობზე. დაქმულ დროს, 7-დან 14-იანვრამდე 

სამშაბათს, ხუთშაბათს, ან შაბათ დღეს ჯაშიაშვილები ქვევრს მოხდიან თავს. ჭურის 

თავზე დაიჩოქებს ის ადამიანი, რომელიც ლოცვას აღავლენს და ქვევრზე სამ სანთელს 

აანთებს. სანთელს იმ გობსაც მიამაგრებენ, რომელზეც მამალი, ხაჭაპური და მოხდილი 

ჭურიდან ამოღებული ჭიქა ღვინო დევს. გობზე მოთავსებულ „ტარიგს“ ჭურის თავზე 

სამგზის ნელა ატრიალებენ და ამდენჯერვე წარმოთქვამენ ლოცვას: „მიქელ-გაბრიელ 

მთავარანგელოზო წაჩხურისა, ღვთისმშობელო მარტვილისა, შეეწიე ამ (ჩვენს) ოჯახს, 

მიეცი ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ოჯახის წევრთა სიმრავლე და მოგვეცი საშუალება, 

ყოველ წელს პირობისამებრ მოგართვათ: ერთი ქვევრი ღვინო, ერთი დიდი ხაჭაპური და 

ერთი „ყვერული მამალი“  [მთხრ. 1: 16.11.2014]. 

რიტუალს ესწრებიან მოწვეული სტუმრებიც, მარანში დღესასწაულის მსვლელობის 

დროს მამაკაცების გვერდით ყოფნა ქალებს, ბავშვებსა და უცხო გვარის 
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წარმოადგენლებსაც შეუძლიათ. რიტუალის გამართვის შემდეგ შლიან სუფრას და 

ახლობლებს იწვევენ. 

„მიქელ-გაბრიელის ზედაშს“ ოჯახიდან გატანა არ შეიძლება. აუცილებელია იგი 

ოჯახშივე დაილიოს. სწორედ, ღვინის, როგორც წმინდა სითხის ოჯახიდან გატანის 

აკრძალვა აქცევს ამ ოჯახს საკრალურად. მთელი სახლი წარმოადენს მიქაელისა და 

გაბრიელის სავანეს და მათ მფარველობაში მყოფ ადგილს, რისთვისაც ოჯახმა  წლის 

დასაწყისში ღვინო, მამალი და ხაჭაპური გაიღო „მსხვერპლად“. აქ მოსულ სტუმარს 

შეუძლია მიიღოს „მადლი“ მთავარანგელოზებისადმი მიძღვნილი ღვინის დალევით. იმ 

შემთხვევაში, თუ ისინი ამ „წმინდა“ სითხეს, თან წაიღებენ, შესაძლებელია, მიქაელი და 

გაბრიელი ოჯახზე განაწყენდეს, საკრალური სივრციდან გატანილი ტარიგი კი მათზე 

მფარველობის მოხსნის საბაბი გახდება. 

„ქვევრის ხაჭაპურის“ რიტუალს ჯაშიაშვილები სხვაგვარად „საწაჩხუროსაც“ უწოდებენ. 

ამის მიზეზი უნდა იყოს ლოცვის ტექსტსში მოხსენიებული ფრაზა: „მიქელ-გაბრიელ 

მთავარანგელოზო წაჩხურისა“. სერგი მაკალათია ნაშრომში „სამეგრელოს ისტორია და 

ეთნოგრაფია“ მოიხსენიებს რიტუალს, რომელსაც სამეგრელოში „საწაჩხურე“ 

ჰქვია  [მაკალათია, 1941: 365-367]. თუმცა აღნიშნულ რიტუალს საერთო არ აქვს „ქვევრის 

ხაჭაპურთან“, წაჩხურობა მაისში აღინიშნება, მართალია, ისიც ქვევრის თავზე სულდება, 

მაგრამ მთავარანგელოზებთან არ არის დაკავშირებული. 

 

დასკვნა 

იმერეთში დადასტურებული „ქვევრის ხაჭაპურის“ რიტუალი პირდაპირ კავშირშია 

სამეგრელოში არსებულ „მიქამ-გარიოს“ რიტუალთან. ორივე შემთხვევაში ქმედება 

მსგავსია, შეიწირება მამალი, ხაჭაპური და ზედაშე, მსგავსია ლოცვის ტექსტიც. კავშირის 

არსებობას ამყარებს ჯაშიაშვილების გადმოცემა მათი წინაპრის სამეგრელოდან 

გადმოსახლების შესახებ. ორივე რიტუალში გამოკვეთილია მთავარანგელოზების, 

როგორც ოჯახის ბარაქიანობის მფარველთა ფუნქცია. „მიქამ-გარიოსა“ და “ქვევრის 

ხაჭაპურში“ ჭურისთავი საკრალიზებულია, რადგან იგი „წმინდა საკურთხეველთანაა“ 

გათანაბრებული. „მიქამ-გარიოსა“ და „ქვევრის ხაჭაპურს“ შორის არსებული განსხვავბები 

გეოგრაფიული გარემოსა და ეთნოგრაფიული მხარეების თავისებურებებით შეიძლება 

ავხსნათ. 

„ქვევრის ხაჭაპურის“ რიტუალი უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს ჯაშიაშვილების 

ცხოვრებაში. ამ რიტუალისთვის მზადება აღსრულებამდე დიდი ხნით ადრე იწყება 
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(მამლის შერჩევა, ღვინის დაყენება და ა. შ.). თუ რაიმე ცუდი (კარგი) მოხდება, 

ჯაშიაშვილები მთავარანგელოზების „სალოცვილოს“ განაწყენებას (მომადლიერებას) 

მიაწერენ. ამბობენ წელს არ გაჯავრებულა (გაჯავრდა) ჩვენზე „სალოცვილოო“. 

„ქვევრის ხაჭაპურიცა“ და „მიქამ-გარიოც“, ოჯახის უფროსისა და ოჯახური 

კეთილდღეობის რიტუალებია. „ქვევრის ხაჭაპური“ საოჯახოსთან ერთად, სოფელ 

კვალითში მცხოვრები ყველა ჯაშიაშვილის კოლექტიური რიტუალიცაა. მის 

კოლექტიურობას, ურყეობასა და მდგრადობას განაპირობებს საგვარეულო. კვალითში, 

ჯაშიაშვილები ქვევრს მორიგეობით ხსნიან, ანუ ერთმანეთს უთანხმებენ როდის მოხადონ 

ჭურს თავი, რადგანაც, სწორედ ნათესავი ჯაშიაშვილები წარმოადგენენ იმ სტუმართა 

უმრავლესობას, ვინც რიტუალს ესწრება. ისინი უსწორებენ/ეკითხებიან ერთმანეთს 

რიტუალის შესრულების დეტალებს. ოჯახის უფროსისა და ოჯახის წევრების მიერ 

სადღეგრძელოს შესმის შემდეგ, მეზობელთაგან უახლოესი ჯაშიაშვილი სვამს 

სადღეგრძელოს. ეს ფაქტორები განაპირობებს იმას, რომ „ქვევრის ხაჭაპური“, 

ინდივიდუალურ-საოჯახოსთან ერთად, კოლექტიური-საგვარეულო რიტუალიცაა, 

შესაბამისად მას როგორც რელიგიური, ისე სოციალური დატვირთვაც გააჩნია. მისი 

მეშვეობით ინარჩუნებენ ჯაშიაშვილები თავიანთი გვარის „მამათავრის“ მიგრაციის 

შესახებ მახსოვრობას. 

„ქვევრის ხაჭაპურის“ რიტუალის მაგალითზე შეიძლება ითქვას, რომ რელიგიური 

რიტიუალის ერთი ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარიდან მეორეში მიგრაცია 

ადასტურებს ფაქტს, რომ ქართულ ლოკალურ-ტერიტორიულ ჯგუფებს ერთანეთთან 

მჭიდრო ურთიერთკავშირი ჰქონდა და კულტურის სხვა ელემენტებთან ერთად ხდებოდა 

რელიგიური წეს-ჩვეულებების ურთიერთგაცვლა. ამასთან, კონკრეტული 

ეთნოგრაფიული ადგილიდან მეორე მხარეში გადატანილი ესა თუ ის კულტურულ-

ყოფითი რეალიები ადგილობრივ ჩვეულებებს ერწყმოდა და ახალ გარემოში 

ადაპტირდებოდა. 
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ეკა დევაძე 

ხელოვნებისა და ტრაგედიის ჭიდილი უილიამ შექსპირის პიესაში ,,მეფე ლირი“ 

 

„ღმერთი ხომ არსებობს! 

დიახ, ღმერთი არსებობს და ან უნდა უკეთესი   

გახადოს ეს  ქვეყანა, ანდა ეს ჩვენი დედამიწა უაზრობაა..“ 

[ჰუვერი 2010: 5] 

უილიამ შექსპირი, გენიალური ინგლისელი დრამატურგი და პოეტი, მსოფლიო 

დრამატურგიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდებული წარმომადგენელი, მრავალი საუკუნის 

შემდეგაც არ კარგავს აქტუალურობას და დღემდე ერთ-ერთ იმ ავტორთაგანია, რომელსაც 

გარდა ურიცხვი თეატრალური წარმოდგენებისა, არა ერთი ნაშრომი, კვლევა თუ 

მონოგრაფია ეძღვნება. 

წინამდებარე სტატიაში განხილულია ხელოვნებისა და ტრაგედიის ჭიდილი უილიამ 

შექსპირის პიესაში ,,მეფე ლირი“. შექსპირის ტექსტები, რომელიც გაჯერებულია 

სხვადასხვა მხატვრული ხერხებით [კერძოდ: მეტაფორებითა და ალუზიებით], მრავალ 

თავსატეხს უჩენს თანამედროვე მკითხველსაც კი. 

ჯილიან ვუდსი სტატიაში ,,მეფე ლირი: სიგიჟე, მასხარა და ტომი’’ წერს: „მეფე ლირში 

წარმოდგენილია ცივილიზაციის სრული მსხვრება. ეს არის ტრაგედია, რომელშიც ყველა 

ის ღირებულება რომელიც ჩვენი ადამიანობის სადარაჯოზე დგას იმსხვრევა: შვილები 

უპირისპირდებიან მამებს, მოხუცებულებს აწამებენ, ძმა ძმაზე ნადირობს, ხოლო და დას 

კლავს. სოციალური, ეთიკური და ოჯახური კავშორების დამხობის გამო, ინდივიდები 

კარგავენ განსჯის უნარს და გიჟდებიან’’. (ვუდსი 2016) (King Lear stages a total breakdown in 

civilisation. This is a tragedy in which all the values that we think of as protecting our sense of 

humanity are attacked: children turn on their parents, the elderly are tortured, brother hunts 

brother, and sister murders sister. As the social, ethical and familial bonds between people are 

severed, individuals lose their sense of self and go mad.” პიესაში გაჯერებულია 

კონტრასტებით: ერთის მხრივ წარმოჩენილია გონერილისა და რეგანის, ასევე ედმუნდის 

ბრძოლა ძალაუფლებისათვის, ხოლო მეორე მხრივ კორდელიასა და ედგარის 

თავგანწირვა თავიანთი მშობლებისათვის; ხილული ლირი, რომელიც სინამდვილეში 

ბრმაა და  გლოსტერი, რომელიც სიმართლეს მხოლოდ დაბრმავების შემდეგ შეიცნობს, 

რთული მამა-შვილური ურთიერთობები, რომელიც მეფე ლირსა და მის ქალიშვილებს და 

გლოსტერსა და მის ვაჟებს აკავშირებს. 

http://asj.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&avto=75
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შექსპიროლოგები სხვადასხვა აზრს გამოთქვამენ ამ პიესის შესახებ, თუმცა ყველა 

ჯერდება იმ აზრს რომ „უდიდესი სიღრმე და აზრი უნდა ვეძებოთ იქ, სადაც  გზა იყოფა 

ორად, სადაც მეფე და მამა ლირი ერთმანეთს უპირისპირდებიან “ წერს კოპელია კაჰანი 

სტუდენტურ ჟურნალში - „ახალი იდეები’’.   

საინტერესოა ისიც, რომ საუკუნეების ცვალებადობასთან ერთად ბევრი ნაწარმოებისა თუ 

ავტორის გადაფასება ხდება; მათმა შემოქმედებამ შეიძლება დაკარგოს აქტუალურობა, ან 

პირიქით უფრო წინა პლანზე წამოვიდეს. უილიამ შექსპირი კი იმ მცირერიცხოვან 

მწერალთა ჯგუფს მიეკუთვნება, რომლებიც დროს უძლებენ. 

გ. ნაითი  მონოგრაფიაში ,,შექსპირული ტრაგედიის ახლებული ინტერპრეტაცია 

აღნიშნავს ,,მეფე ლირი ანტიკურ ბრიტანელებს კი არ წარმოაჩენს, არამედ კაცობრიობას, 

მხოლოდ ინგლისს კი არა, არამედ მსოფლიოს“ (ნაითი 1989: 202) (“King Lear depicts not 

ancient Britons, but humanity, not England, but the world”). 

ის პრობლემები თუ ჭიდილი რომელიც მეფე ლირშია გადმოცემული უნივერსალურია, 

და სწორედ ამიტომაა, რომ ეს პიესა დღემდე აქტუალურია. 

უილიამ შექსპირის მნიშვნელობაზე წერდა მეოცე საუკუნის გამორჩეული ინგლისელი 

მწერალი და ესეისტი, ვირჯინია ვულფი, ესეში ელიზაბეტური დრამის შესახებ წერს: 

,,ძალიან ბევრი მიზეზის გამო, თუმცა მათ აქ არ განვიხილავ, შექსპირი გამორჩეულია, 

შექსპირი, რომელსაც სინათლის ნაპერწკალი ჰქონდა და მოჰყვება დღემდე, ჩვენამდე. 

შექსპირი, რომელიც პატივსაცემია და იკავებს უმაღლეს ადგილს საკუთარ 

თანამედროვეთა შორის.  ელიზაბეტის ეპოქის შედარებით ნაკლებად გავლენიანი 

ავტორების პიესებში, როგორებიც იყვნენ გრინი, დეკერი, პილი, ჩეპმანი, ბომონდი და 

ფლეტჩერი, იმისთვის, რომ გადაეშვა მათ სიგიჟეში უბრალო მკითხველისთვის 

მძიმე  [სატანჯველს] გამოცდას წარმოადგენს. გულდასაწყვეტი გამოცდილებაა, რომელიც 

მას შეკითხვებით ეთამაშება [მასში შეკითხვებს ბადებს], ტანჯავს ეჭვებით, რიგრიგობით 

აღაფრთოვანებს და ტანჯავს მას სიამოვნებითა და ტკივილით.” (ვულფი 2015:მეხუთე 

თავი) (“For many reasons, not here to be examined, Shakespeare stands out, Shakespeare who has 

had the light on him from his day to ours, Shakespeare who towers highest when looked at from 

the level of his own contemporaries. But the plays of the lesser Elizabethans — Greene, Dekker, 

Peele, Chapman, Beaumont and Fletcher — to adventure into that wilderness is for the ordinary 

reader an ordeal, an upsetting experience which plays him with questions, harries him with 

doubts, alternately delights and vexes him with pleasures and pains.’’) 

დრამა, როგორც თეატრის განუყოფელი ნაწილი, წარმოადგენს თამაშს. თამაში თავის 



81 

 

მხრივ საინტერესო ფენომენია, რომლის თავისებურებას არაერთი მეცნიერი თუ 

მკვლევარი სწავლობს. მაგალითად, ინგლისელმა მეცნიერმა ჰერბერტ სპენსერმა 

ჩამოაყალიბა ხელოვნების თამაშიდან წარმოშობის თეორია. მან გამოიყენა ცნება „თამაში“ 

და განმარტა , როგორც წმინდა ფსიქოლოგიური თუ წმინდა ფიზიოლოგიური მოქმედება, 

რომელიც ერთნაირად ახასიათებს ცხოველსაც და ადამიანსაც. შესაბამისად, სპენსერის 

აზრით მხატვრული შემოქმედება წარმოიშვა ადამიანის ბუნებაში ჩანერგილი 

მოთხოვნილებიდან- თამაშიდან. დასავლური კულტულოროგიის გამოჩენილი 

წამომადგენელი იოჰან ჰაიზინგა კი შემდეგნაირად აღწერს თამაშს: „თამაში ქმნის 

წესრიგს, მეტიც ეს წესრიგი, ამ არასრულყოფილ სამყაროში და უკუღმართ ცხოვრებაში 

მას დროებით სრულყოფილება შემოაქვს. თამაში უპირობო წესრიგს მოითხოვს.მისგან 

უმცირესი გადახვევა ანგრევს თამაშს, განუმეორებლობას ართმევს და 

აუფასურებს.“[ჰაიზინგა 1938: 17]; 

ჰერბერტ სპენსერამდე და იოჰან ჰაიზინგამდე ანალოგიურ აზრს ვხვდებით უილიამ 

შექსპირის პიესაში ,,როგორც გენებოთ’’ 

 

                   

“მთელი მსოფლიო თეატრია 

 თითოეული კაცი და ქალი მსახიობნი არიან მხოლოდ აქ 

ყველასა აქვს შემოსვლის და გასვლის დრო-ჟამი 

ასევე მრავალ როლს ასრულებს თითოეული..“ 

 

,,All the world's a stage, 

And all the men and women merely players; 

They have their exits and their entrances, 

And one man in his time plays many parts’’ 

 

 

საინტერესო შენიშვნა/კომენტარს ვკითხულობთ წიგნის ბოლო ნაწილში თეატრის 

შესახებ: მთელი ქვეყნის თეატრთან  შედარება მეტად გავრცელებული იყო როგორც 

კლასიკურ, ისე შუა საუკუნეების და აღორძინების ეპოქის ლიტერატურაში. 

მნიშვნელოვანია თავად ბერძნების მიმართება ამ საკითხისადმი, რომლებიც თეატრალურ 
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წაერმოდგენასა და სანახაობას „თამაშს“ არ უწოდებდნენ. გარკვეული აზრით ეს იმითაც 

აიხსნება, რომ ელინური საზოგადოება ისე სისხლხორცეულად იყო განმსჭვალული 

„თამაშებრივი“ განწყობილებით ყველა მის გამოვლინებაში, რომ თამაშობრივი ვეღარ 

ცნობიერდებოდა, როგორც რაღაც განსაკუთრებული. თამაშისეული წარმომავლობა 

კომედიასა და ტრაგედიას აშკარად ატყვია. ატიკური კომედია დიონისური 

დღესასწაულების დაუოკებელი „კომოსიდან“ ამოიზარდა,შეგნებულ ლიტერატურულ 

საქმიანობად ის მხოლოდ მომდევნო სტადიაზე იქცა,მაგრამ მაშინაც,არისტოფანეს 

ხანაში,წამდაუწუმ ავლენდა დიონისურ-საკრალურ წარმომავლობის ნიშნებს. დრამის 

განწყობილება შეიძლება აღვწეროთ როგორც დიონისური ექსტაზი,სადღესასწაულო 

მოუსვენრობა ანდაც დითირამბული აღმაფრენა,ხოლო მაყურებლის თვალში 

ჩვეულებრივ ცხოვრებაზე ამაღლებული შემსრულებელი. ამ შთაგონების წყალობით 

გრძნობს,რომ ნიღაბს იგი სხვა მე-ში გადაჰყავს,რომ ამ სხვა მეს-ს იგი კიარ 

წარმოსახავს,არამედ ახორციელებს.ეს შეგრძნება ადამიანსაც გადაედება. უჩვეულოა 

სიტყვის ძალა და შეუძლებელია   არ მოგვაგონოს იოანეს სახარება, რომელიც 

შემდგენაირად იწყება: „თავდაპირველად იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთთან და ეს 

სიტყვა იყო ღმერთი.“[იოანე 1:1]; 

,,მეფე ლირი“ თავისი რთული სტრუქტურით, ორი ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი და 

ამავდროულად გადაჯაჭვული ხაზით [მეფე ლირი და მისი ქალიშვილები, გრაფი 

გლოსტერი და მისი ორი ვაჟი], პერსონაჟების მრავალშრიანობითა და სიღრმით მრავალი 

კრიტიკოსის ყურადღებას იპყრობს. 

საინტერესოა მოსაზრებები იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა შევხედოთ მეფე ლირის 

მთავარ გადაწყვეტილებას, ტიტულის მიტოვებას და სამეფოს შვილებზე განაწილებას. 

სტატიაში ,,მეფე ლირი: აღთქმული დასასრული“ ვკითხულობთ: “მეფე ლირი 

სახელმწიფოს მართვის სადავეების საკუთარ ქალიშვილებზე გადაცემით უარს ამბობდა 

პასუხისმგებლობებზე, თუმცა სურდა შეენარჩუნებინა პრივილეგია სამეფოში.  ეს 

სიხარბისა და მომხვეჭველობის ერთ - ერთი გამოვლინებაა, ქალიშვილების მხრიდან 

განსხვავებული, თუმცა სრულიად გაუმართლებელი. კეთილდღეობის შენარჩუნების 

სურვილი ნათლად ჩანს იმ მომენტში, როდესაც მეფე ლირი ქვეყნის მართვაზე უარის 

თქმის თანავე აძევებს კენტს სამეფოდან“ [Inquiries Journal:2012]. 

ისმინეთ ჩემი : მე სამეფოს სამ ნაწილად ვყოფ, 

რათა ყოველიი მასზედ ზრუნვა, ფიქრი, ნაღველი 

სიბერის ჟამსაა ჩვენსა თვსა ჩვენ მოვაშოროთ 
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და კისრად დავსდვათ უფრო ჭაბუკს ზალსა და ღონეს. 

ჩვენ კი მოხუცნი, ტვირთახსნილი, ნელ - ნელა გოგვით 

ვივლით, ვიდრემდე ქვეყნის ჟამთცვლა სიკვდილს შეგვყრიდეს. 

 

Hear me, recreant, on thine allegiance hear me! 

That though has sought to make us break our vows, 

Which we durst never yet, and with strained pride 

To come betwixt our sentence and our power, 

Which nor our nature nor our place can bear 

 

 

მეფე ლირის თითოეული პერსონაჟი სიმბოლურად უდიდესი დატვირთვის 

მატარებელია.“გონერილა“-ვენერას, აფროდიტეს სახელია, “რიგანა“-დედოფალს ნიშნავს, 

ხოლო „კორდელია“ მომდინარეობს ბერძნული სახელწოდებიდან კორკოდის რაც გულს 

ნიშნავს. კორდელია ის ადამიანია რომელიც თავის თავში სამ ღირსებას აერთიანებს: 

სიყვარულის, მეგობრობის და გონიერების ნიჭს. მეფე ლირი კი პატარა ბავშვია როგორც 

კორდელია ამბობს: 

„ღმერთნო ყოველთა მოწყალენო, განუკურნეთ მას 

გაწბილებულის სულის მისის დაკოდილება, 

აქოთებული გრძნობანი მას დაულაგე ვით 

და აღმიდგინეთ ბავშვად ქმნილი ხნიერი მამა!“ [შექსპირი 1987:156]    

      

„მეფე ლირი“ თუმანიშვილისა და რუსთაველის თეატრებში მრავალჯერ გააცოცხლეს. 

სპექტაკლის დაწყების პირველივე წამებიდან მაყურებელი ერთვება ირეალურ, ალუზიურ 

სამყაროში,თუმცა მალევე აღმოაჩენს,რომ რაც მათ ილუზია ეგონათ ჭეშმარიტება 

ყოფილა,რომ მეფე ლირები ჩვენშია და ჩვენ ვართ... 

 პიესის მეორე მნიშვნელოვანი ხაზი ეკუთვნით გლოსტერს, ედმუნდსა და ედგარს.. 

ედმუნდი უკანონი შვილია, რომელიც ამ ტვირთს მთელი სიცოცხლის განმავლობაში 

ატარებს, ხოლო ედგარი კანონიერი შვილია და სწორედ ეს გარემოება ხდება უმთვრესი 

დაპირისპირების საგანი ამ ორ ძმას შორის. გრაფი გლოსტერი კარგავს თავლისჩინს, აქვე 

მჟღავნდება ცნობილი მხატვრული ხრიკი, რომელსაც მწერლები ხშირად მიმართავენ 
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ხოლმე, მათი ნაწარმოების მთავარი პერსონაჟები ჭეშმარიტებას ამჩნევენ სიბრმავის დროს 

და ვერ ამჩნევენ მაშინ როდესაც თვალისჩინი აქვთ. 

საინტერესოა სიბრმავისა და თვალხილულობის ურთიერთიმართება არა მხოლოდ 

ლიტერატურულ ნაწარმოებებსა თუ მითოლოგიაში ასევე ცხოვრებაშიც. პოეტური ედის 

თანახმად ოდინმა თავსი ცალი თვალი გაიღო სიბრძნის შესამეცნებლად. ვოლუსპის 

თანახმად ოდინი ამბობს,,ბრძენი ცალი თვალით უკეთ ხედავს, ვიდრე ბრიყვი ორივე 

თვალით“. ცალთვალა ღმერთის კიდევ ერთი ანალოგს ეგვიპტურ მითოსში ვხვდებით - 

ჰორის სახით. მსგავსი ღმერთები არსებობენ სხვადასხვა ქვეყნის მითოსში, რაც იმის 

მანიშნებელია, რომ სწორედ თვალისჩინის დაკარგვით შეიმეცნებ რაღაცას უფრო 

ფასეულს და ღირებულს ვიდრე ამას ორი თვალით ახერხებ. 

საინტერესოა ისიც, რომ სიბრმავისა და შემდეგ სამყაროს სხვანაირად გააზრების 

მაგალითებს არამხოლოდ მითოლოგიაში, არამედ ლიტერატურის ისტორიაშიც 

არაერთხელ ვხვდებით. გავიხსენოთ თუნდაც ჰომეროსი, რომელსაც არაერთი ნაწარმოები 

აქვს შექმნილი, თუმცა ოდისეასა და ილიადას შექმნის პერიოდში ის ბრმა იყო. მსგავსი 

სიტუაცია გვაქვს მილტონთანაც, რომელმაც ,,დაკარგული სამოთხე“ ნახევრად ბრმამ 

დაწერა და პოემის ბოლოსაკენ სულ მთლიანად დაბრმავდა. მხედველობის პრობლემები 

ჰქონდა ჯეიმზ ჯოისას, რომელმაც 17 ოპერაცია გაიკეთა თვალზე და ბოლო რომანის 

შექმნის პერიოდისათვის ფაქტობრივად ვერ ხედავდა. 

ამიტომ სრულიად გასაგებია ის, რომ სანამ გრაფი გლოსტერი ფიზიკურად არ 

დაბრმავდება უუნაროა დაინახოს სიმართლე და მხოლოდ თვალებდათხრილი ეხილება 

თვალი და აცნობიერებს ყოველივეს.   

მეფე ლირის მსგავად მამა გორიოც შვილებს შანსს აძლევენ გამოასწორონ თავიანთი 

ნამოქმედარი, სიტყვები უკან წაიღონ,რომლებმაც მამის სული შეურაცხყვეს, მაგრამ ისინი 

არათუ უკან იხევენ არამედ თელავენ მათ ღირსებას... ქალბატონი დე ნიუსენჟი მამასთან 

მიირბენს და ფეხებზე დაეკონება, თუმცა უკვე გვიანია. მამა გორიო თავის შემეცნებით იმ 

სამყაროშია გადასული, სადაც არაა აზრი, ფიქრი და სინათლე... რასტინიაკს კი მოხუცის 

უკანასკნელი სიტყვები ახსენდება: „არასდროს დაქორწინდე მეგობარო,არ შეირთო 

ცოლი..მართლა გეუბნები,არ იყოლიო შვილები... ისინი ჯერ ყველაფერს წაგართმევენ და 

შემდეგ სულსაც ამოგაცლიან სხეულიდანო“ [ბალზაკი1959:537]. ისე როგორც არასდროს 

მოგვწონს სიმართლის მოსმენა, რადგან გულზე ისარივით გვერსობა, ისე არ მოსწონდა 

მეფე ლირსაც ხუმარას ნათქვამი: “მამას ღარიბსა ღატაკსა,შვილები მოიძულებენ, პატარა 

ჯიბემოზრდილს კი თავის-თავს ფეხქვეშ უგებენ.. [შექსპირი1987:75]; “ აქვე ამოსუნთქვის 
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გარეშე შემდეგ ფრაზას ამატებს „ბედი სწორედ უნამუსო ქალია,ღარიბი სძაგს, მდიდრის 

ეშხით მთვარლია. მაშ აბა ნუღა გაგიკვირდება, რომ შენმა ქალებმა ამდენი ვაი 

გაყვირონ,რომ მთელი წელიწადი თვალო,ვერ დათვალო... [შექსპირი1987:75]; “ თუმცა, 

მიუხედავად ამ პესიმისტური განწყობილებისა  არ შეიძლება შექსპირმა რაიმე არ 

გამოასწოროს,როდესაც ორივე ქალიშვილი ლირს ანადგურებს, მის ნაჭრილობევს 

კორდელია უხვევს საკუთრი რბილი ხელებით. 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ პიესაში ,,მეფე ლირი“ იმ მარადიული და 

მარადაქტუალური თემების წინა პლანზე წამოწევით, როგორიცაა მამათა და შვილთა 

ურთიერთობა, დაპირისპირება ძალაუფლებისათვის, თვალხილულობის ჟამს სიბრმავე, 

გაწირული შვილის მიერ მშობლისათვის თავდადება, შექსპირი დღესაც არ კარგავს 

აქტუალობას, ხოლო მკვლევარები მისით დაინტერესებასა და მისი პიესების შესწავლას. 
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 ქეთევან მჭედლიშვილი 

ბასანიოს არჩევანი უილიამ შექსპირის პიესაში „ვენეციელი ვაჭარი“ 

 

 

უილიამ შექსპირი მსოფლიო დრამატურგიის ერთ–ერთი ყველაზე დიდებული 

წარმომადგენელია. მისი პიესები ხშირად იდგმება და თითოეული მათგანი გამოირჩევა 

საინტერესო, კომპლექსური და მრავალმხრივი პერსონაჟებით. შექსპირის შემოქმედება 

დღემდე აქტუალურია, რაც განპირობებულია ისეთი მარადიული თემების სიუხვით, 

როგორებიცაა სიყვარული, მეგობრობა, შურისძიება, ღირსება. 

უილიამ შექსპირის პიესებს შორის გამორჩეული ადგილი უჭირავს კომედიას „ვენეციელი 

ვაჭარი“, რომელშიც ავტორი რამდენიმე სიუჟეტურ ხაზს გვთავაზობს. ერთი მხრივ, 

ვენეციაში მკითხველი ეცნობა ანტონიოს პერსონაჟს, რომელიც ერთგული მეგობრის 

ბასანიოს დასახმარებლად სესხს იღებს ებრაელი შაილოკისგან და ვალის გასტუმრების 

ვადის ამოწურვის შემთხვევაში იძულებული ხდება შაილოკს თავისი სხეულიდან 

გირვანქა ხორცი მისცეს. მეორე მხრივ, ბელმონტში ვეცნობით მდიდარი, მოხერხებული, 

ჭკვიანი პორციას გმირს, რომელთანაც მიემართება ბასანიო ყუთების გამოცდაში 

გამარჯვების, მისი ცოლად შერთვისა და ვალების გასტუმრების იმედით. ნაწარმოები 

კულმინაციას აღწევს სასამართლო პროცესის სცენის აღწერისას, სადაც სიძულვილით 

დაბრმავებული შაილოკი მზადაა ანტონიოს სხეულიდან კუთვნილი გირვანქა ხორცი 

მოაჭრას და სასიკვდილოდ გაიმეტოს იგი. რთული მდგომარეობის მიუხედავად, 

მოსამართლედ გადაცმული პორცია სამართლიან გადაწყვეტილებას იღებს. შაილოკს 

სიცოცხლეს უნარჩუნებენ, მაგრამ მისი ქონების ნახევარი ანტონიოს მფლობელობაში 

გადადის. 

პიესის ,,ვენეციელი ვაჭარი’’ შესახებ მრავალი კვლევა, სტატია თუ წიგნი არსებობს, თუმცა 

მათი უმეტესობა აანალიზებს შაილოკის პერსონაჟის თავისებურებებს, ანტისემიტიზმის 

საკითხს, პორციას, როგორც ძლიერი ქალის სახეს, ანტონიოსა და შაილოკის 

ურთიერთობას. სამწუხაროდ, კომედიის პერსონაჟის ბასანიოს არჩევანი და ამის 

განმაპირობებელი მიზეზები ნაკლებადაა გამოკვლეული და შესწავლილი.    

წინამდებარე სტატიაში განხილულია ბასანიოს მიერ ტყვიის ყუთის არჩევანის საკითხი 

და გამოყოფილია ის სავარაუდო მიზეზები, რომლებმაც ბასანიოს არჩევანი განაპირობა. 

პირველ რიგში, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ბასანიოს არჩევანი თავად პორციას 

დამსახურებაა, რადგან პიესაში ვხვდებით რამდენიმე მინიშნებას, რომლის გაგებაც 

http://asj.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&avto=77
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მხოლოდ ბასანიოს შეეძლო. ყუთების გამოცდა პორციას გარდაცვლილი მამის 

მოგონილია იმისთვის, რომ მან ქალიშვილის არჩევანი გააკონტროლოს, რასაც თავად 

პორციაც ადასტურებს: „როდი მაქვს ნება, ჩემს გულისთქმას დავემორჩილო, ქალწულის 

თვალთა სასიამო არჩევანს გავჰყვე! ჩემი სვებედი ემყარება ამ გამოცანას და ის 

მიკრძალავს, ქმარი ჩემი ამოვირჩიო“  [შექსპირი, 1955:231]. მართალია, ერთი შეხედვით, 

პორცია თავის არჩევანში შეზღუდულია, მაგრამ მაინც მას ბოლომდე რჩება იმის 

შესაძლებლობა, რომ ყუთების არჩევის პროცესი გააკონტროლოს და თავის რჩეულს 

მცირედი მინიშნებებით დაეხმაროს. მისი ისტორია მოგვაგონებს ზღაპრული პრინცესას 

ამბავს, რომელიც მაღალ კოშკშია გამოკეტილი იმ რაინდის მოლოდინში, რომელიც 

გადალახავს ყველა საფრთხეს, ამოხსნის ყველა გამოცანას და საბოლოოდ, 

გაათავისუფლებს მშვენიერ ასულს. როდესაც ნერისა პორციას ახსენებს ბასანიოს 

ვინაობას, ქალი ენთუზიაზმით იმსჭვალება და შესაძლოა სწორედ იმ წამს ხვდება, რომ 

ბასანიოს ყველანაირი შანსი აქვს გახდეს მისი რჩეული. მკითხველი კარგად ხედავს, რომ 

ბასანიოს გამოჩენამდე პორცია არც ერთი სხვა კანდიდატის მიმართ კეთილად 

განწყობილი არ იყო. მას არ სურდა, რომ მოროკოს ან არაგონელ პრინცს გამოცანა სწორედ 

ამოეხსნათ. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მას არ უნდოდა მაღალი სოციალური ფენის 

წარმომადგენლის ცოლობა, რადგან მათ გვერდით ის თავს შებოჭილად იგრძნობდა, 

ხოლო ბასანიოსთან მას შეეძლო უფრო მეტად თავისუფალი და დამოუკიდებელი 

ყოფილიყო. პორციასა და ბასანიოს ქორწინება სარფიან შეთანხმებას წააგავს, სადაც 

მამაკაცი იღებს ფულს, რომლის მოპოვებაც მას სურდა, ხოლო ქალი იღებს თავისუფლებას 

და ერთგვარ კონტროლსაც კი, რომელსაც სავარაუდოდ, სხვა ხელის მთხოვნელების 

გვერდით ვერ მოიპოვებდა. პორცია მამაკაცს ეხმარება იმ სიმღერის მეშვეობით, 

რომელსაც გუნდი ასრულებს მანამ, სანამ ბასანიო თავის არჩევანს გააკეთებს. 

სამწუხაროდ, ქართულ თარგმანში კარგად არ ჩანს ის ფაქტი, რომელიც ორიგინალ 

ვერსიაში ადვილად შესამჩნევია. როგორც ცნობილია, სიტყვა ტყვია ინგლისურად 

ითარგმნება, როგორც “Lead”, ხოლო თუ დავაკვირდებით გუნდის მიერ შესრულებული 

სიმღერის ინგლისურენოვან ტექსტს: „Tell me where is fancy bred. Or in the heart or in the 

head? How begot, how nourished? [Shakespeare 1916:50], მაშინ მივხვდებით, რომ სიმღერის 

სიტყვები “bred”, “head”, “nourished” ერითმება სიტყვას “lead”. იმ შემთხვევაშიც კი თუ 

ყურადღებას არ მივაქცევთ რითმას და უბრალოდ დავაკვირდებით სიმღერის შინაარს: 

„მითხარი ტრფობა სად აღიგზნება, გულის სიღრმეში თუ თავში ჩნდება, რა კვებავს ნეტა, 

სად იბადება? [შექსპირი, 1955:281], ნათელი გახდება ის ფაქტი, რომ არჩევანის 
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გაკეთებისას უნდა დავფიქრდეთ და მხოლოდ იმას არ ვენდოთ, რაც ჩვენ თვალწინაა, 

არამედ დაფარულს მიღმაც დავინახოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ნაწარმოებების უმეტეს 

ნაწილში ქალებს ირჩევენ და სამწუხაროდ, სუსტი სქესის წარმომადგენლებს იშვიათად 

ეძლევათ არჩევანის გაკეთების საშუალება, მოცემულ პიესაში ნამდვილად შეგვიძლია 

ვთქვათ, რომ ბასანიოს არჩევანზე დიდი ზეგავლენა სწორედ პორციამ მოახდინა და მისმა 

სურვილმა მამაკაცი თავის ცხოვრების მეგზურად ეხილა. 

ამას გარდა, მნიშვნელოვანია სამს შორის არჩევანის მოტივი, რომელიც ხალხურ 

ზღაპრებში ხშირად გათამაშებული საკითხია. მოცემული ტიპის ნაწარმოებებში 

მსჯელობა ძირითადად ემყარება მოსაზრებას: „ოქროდ ნუ თვლი სუყველაფერს, რაცა 

ბრწყინავს“ [შექსპირი, 1955:260].  ამგვარად ნივთები, რომლებიც ერთი შეხედვით 

მიმზიდველი და ლამაზია, სინამდვილეში შეიძლება სრულიად განსხვავებული იყოს. 

გავიხსენოთ, პუშკინის ცნობილი რუსული ზღაპარი „მეფე სალტანის“ შესახებ. 

ნაწარმოების დასაწყისში ავტორი წარმოაჩენს სამ ერთმანეთისგან სრულიად 

განსხვავებულ დას. უფროსი და ამბობს, რომ დედოფლობის შემთხვევაში მთელი 

სამეფოსთვის უგემრიელეს ნადიმს გამართავს, შუათანა კი ფიქრობს, რომ მთელი 

სამეფოსთვის ოქროს ძვირფას ქსოვილს მოქსოვს. მხოლოდ უმცროსი ამბობს, რომ 

დედოფლობის შემთხვევაში, მეფეს ტახტის მემკვიდრეს გაუჩენს. სწორედ ამ 

უკანასკნელის მოსაზრება ხიბლავს ყველაზე მეტად მეფეს და მასზე დაქორწინებას 

გადაწყვეტს. [პუშკინი 1975:280] ბასანიო, როგორც  განათლებული პიროვნება, ზღაპრების 

წაკითხვის შემთხვევაში ნამდვილად თავიდანვე უნდა მიმხვდარიყო, რომ ოქროს და 

ვერცხლის ყუთები ყალბ მშვენიერებას გამოხატავენ, ხოლო ერთი შეხედვით ყველაზე 

ნაკლებად სასურველი ტყვიის ყუთი ერთადერთი სწორი არჩევანია. 

შექსპირისთვის არ არის უცხო სამს შორის არჩევანის მოტივი. ასეთივე პრინციპს ის 

იყენებს ტრაგედიაში „მეფე ლირი“, სადაც მამა არჩევანს სამ ქალიშვილს შორის მათ მიერ 

გამოხატული სიყვარულის სიძლიერის საფუძველზე აკეთებს. ზიგმუნდ ფროიდი 

საკმაოდ დაინტერესებული იყო ამ საკითხით და თავის კრიტიკულ ესეში ის მეფე ლირის 

სამი ქალიშვილის პიროვნებას უკავშირებს „ვენეციელ ვაჭარში“ არსებულ სამ სხვადასხვა 

ყუთს. ორივე ნაწარმოებში მოკრძალებულობა ყველაზე მეტად ფასობს. [Encyclopedia.com, 

2005:1]. მკითხველს შეუძლია დარწმუნდეს ფროიდის მიერ გამოთქმული მოსაზრების 

აბსოლუტურ ჭეშმარიტებაში ლირის ქალიშვილების მიერ წარმოთქმული სიტყვებისა და 

ყუთებზე არსებული წარწერების შედარების საფუძველზე. უფროსი შვილი გონერილა 

ეუბნება მამას: „ბატონო ჩემო! მე მიყვარხართ ესდენ ძლიერად, რომ კაცთა ენას არა 
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ძალუძს გამოთქმა მისი. თქვენ ჩემთვის მეტ–ხართ, ვიდრე თვალთა ჩემთა ნათელი, 

ვიდრე სამყარო, ჟამი, სივრცე, თავისუფლება“ [შექსპირი, 1954:491].  ხოლო ოქროს ყუთს 

ზემოდან აწერია: „ვინც მე ამირჩევს, მას მიიღებს, რაიც ბევრსა სურს“ [შექსპირი, 

1955:257].  ამგვარად ვხედავთ, რომ ერთი მხრივ, გვაქვს გონერილას სიტყვები, რომლებიც 

ყველასთვის სასიამოვნო მოსასმენია და მეორე მხრივ, ოქრო, რომელიც ყველასთვის 

მიმზიდველია და მისი ხელში ჩაგდება ბევრს სურს. რაც შეეხება რეგანას, ლირის შუათანა 

ქალიშვილს, ის მამას ეუბნება: „მე იმავე ნაკვეთისა ვარ, რისაც და ჩემი; ფასი დამსდეთ 

მისდა კვალადა. მხოლოდ კი ვიტყვი გულ წრფელადა, რომა ჩემს გულში მისგან 

გამოთქმულს სიყვარულზედ უფრო მეტსა ვგრძნობ....“  [შექსპირი, 1954:492].  ვერცხლის 

ყუთს კი ამშვენებს წარწერა: „ვინც მე ამირჩევს, იმას მიიღებს, რასაც თვითონ 

დაიმსახურებს“ [შექსპირი, 1955:257].  რეგანას სიტყვები გონერილას სიტყვებზე 

არანაკლებ სასიამოვნო მოსასმენია და არანაკლები ღირსების მატარებელია ვერცხლიც. 

ხოლო უმცროსი ქალიშვილის კორდელიას მიერ წარმოთქმული სიტყვები შესაძლოა 

ისეთივე მომხიბლავი არ არის, როგორც მისი დების ნათქვამი, მაგრამ პერსონაჟი მათი 

წარმოთქმისას გულწრფელია: „მე თქვენ მიყვარხართ ისე, როგორც მე ეგ ვალად მდევს, 

მასზედ არც მეტად ხელმწიფეო და არცა ნაკლებ“ [შექსპირი, 1954:491].  ტყვიის ყუთს კი 

ამშვენებს წარწერა: „ვინც მე ამირჩევს, რაც აბადია ყველაფერი გასცეს, გაწიროს“ 

[შექსპირი, 1955:257].  კორდელია და ტყვიის ყუთი უბრალოებას განასახიერებენ და 

სწორედ მათ ამ თვისებაშია დამალული შეუფასებელი ღირებულება. შეგვიძლია 

ვივარაუდოთ, რომ ბასანიო საკმარისად გონიერი იყო იმისთვის, რომ მეფე ლირისაგან 

განსხვავებით, თავიდანვე სწორი არჩევანი გაეკეთებინა. 

ოქსფორდის უნივერსიტეტის ინგლისური ენისა და ლიტერატურის კათედრის ლექტორი 

და შექსპირის მკვლევარი ნინა სმიტი აღნიშნავს, რომ ბასანიოს არჩევანის განმარტება 

საკმაოდ მარტივია. მთავარმა გმირმა უნდა აირჩიოს ტყვიის ყუთი. მკითხველს უკვე 

ჰქონდა იმის საშუალება, რომ მიეღო ინფორმაცია ოქროსა და ვერცხლის ყუთის 

შიგთავსის შესახებ. მოროკოს პრინცმა თავისი არჩევანი ოქროს ყუთზე შეაჩერა, ხოლო 

არაგონელმა პრინცმა ვერცხლის ყუთზე. სამწუხაროდ, ორივე არჩევანი მცდარი იყო და 

სავსებით ლოგიკურია, რომ ბასანიომ ამჯერად ტყვიის ყუთი უნდა ამოირჩიოს. რა თქმა 

უნდა, მათემატიკური ალბათობის გათვალისწინებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამივე 

ხელის მთხოვნელს შეეძლო აერჩია ოქროს ყუთი, მაგრამ ამ შემთხვევაში პიესის სიუჟეტი 

მოსაწყენი და ერთფეროვანი იქნებოდა მკითხველისთვის. 

ასევე ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი, რომელმაც ბასანიოს სწორი არჩევანი განაპირობა 
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იყო ფული და მისი მოპოვების სურვილი. პიესის ყველა ელემენტი დაწყებული 

სახელწოდებიდან დამთავრებული პერსონაჟებით და მათი ურთიერთობებით 

დამყარებულია ფულზე. პიესის სახელწოდებაა „ვენეციელი ვაჭარი“, ვაჭრები კი 

მერკანტილიზმის თეორიის მომხრენი არიან, რომელიც გულისხმობს ვაჭრობის გზით 

ფულის დაგროვებას. ამგვარად, ყველაფერი ნაწარმოებში ტრიალებს ფულის თემის 

ირგვლივ. ბასანიოც ყუთების გამოცანაში მონაწილეობის სურვილს თავის მეგობარს 

ანტონიოს უზიარებს და მისთვის გამარჯვება, პირველ რიგში, ქონების მოხვეჭის 

საშუალებაა: „შენც კარგად იცი, ანტონიო, ჩემო ძმობილო, ჩემი ქონება რა სასტიკად 

გავანიავე ამპარტავნულის ზვიადობით და მეტის ხარჯვით, ვიდრე ეს მცირე შემოსავალს 

შეეძლო ჩემსას“.  [შექსპირი, 1955:210]. ამის შემდეგ ბასანიო პორციას ასახელებს და 

ამბობს, რომ სწორი არჩევანის გაკეთების შემთხვევაში ქალის ფულს დაეპატრონება. 

ლორენს ოლივიეს პრემიის ორგზის ლაურეატის, ალმეიდას თეატრის დირექტორისა და 

რეჟისორის რუპერტ გულდის 2011 წლის „ვენეციელი ვაჭრის“ დადგმა შესანიშნავად 

უსვამს ხაზს იმ ფაქტს, რომ ფულის ხელში ჩაგდების მოტივი ძალიან ეხმარება ბასანიოს 

სწორი არჩევანის გაკეთებაში. რეჟისორმა ვენეცია ლას–ვეგასის ერთ–ერთ კაზინოდ 

გადააკეთა, სადაც კანდიდატები მონაწილეობას იღებენ ყუთების არჩევის ლატარეაში და 

ეს შეჯიბრი გადაცემა „ბედისწერის“ სახელით არის ცნობილი [theguardian.com 2011:1]. 

ბასანიო მოტივირებულია დასახულ მიზანს მიაღწიოს. სწორი არჩევანის გაკეთებაში მას 

შესაძლოა ის წარწერაც ეხმარება, რომელიც ტყვიის ყუთზეა დატანილი: „ვინც მე 

ამირჩევს, რაც აბადია ყველაფერი გასცეს, გაწიროს“. [შექსპირი, 1955:257].  ბასანიომ უკვე 

მანამდეც გაფლანგა მთელი თავისი ქონება, ამგვარად მას შეუძლია თავისუფლად 

გარისკოს. მართალია, მთავარ გმირს გამდიდრება სურდა, მაგრამ ამავდროულად, მისი 

გამარჯვების სურვილის გამძაფრებაზე დიდი ზეგავლენა იქონია ანტონიოს წინაშე 

არსებულმა ვალმა. ამ ორი გმირის მეგობრობა ნამდვილად ყველაფერს გააკეთებინებდა 

ბასანიოს. 

დასკვნის სახით, შეიძლება ითქვას, რომ ბასანიოს არჩევანის ახსნა მრავამხრივ შეიძლება. 

ყოველ ჯერზე შესაძლოა ახალი თეორიები აღმოვაჩინოთ, თუმცა ნამდვილად შეიძლება 

ითქვას, რომ წარმატების მიღწევის დაუოკებელმა სურვილმა და იღბალმა ბასანიოს 

დაფიქრების, სწორი არჩევანის გაკეთებისა და გამარჯვების საშუალება მისცა. 
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 ციური გვენეტაძე 

აფხაზეთის თემა თანამედროვე ქართველი ემიგრანტი მწერალი ქალების რომანებში 

 

  მეხსიერების უმაღლეს ფორმად კულტურული მეხსიერება მიიჩნევა. ესაა საუკუნეთა 

განმავლობაში დაგროვებული გამოცდილება და ცოდნა, რომელსაც საზოგადოება ინახავს 

და შთამომავლობას გადასცემს. სხვაგვარად, კულტურული მეხსიერება 

არის  „თა¬ნა¬მედ¬რო¬ვე¬ობ¬ი¬სა და წარ¬სუ¬ლის ურ¬თი¬ერ¬თქმე¬დე¬ბა 

სო¬ცი¬ალ¬ურ-კულ¬ტუ¬რულ კონ¬ტექს¬ტში“ (Cultural Memory Studies. An International 

and Interdisciplinary Handbook, 2008:2), სადაც ერთიანდება და¬მახ¬სოვ¬რე¬ბის 

ინ¬დი¬ვი¬დუ¬ალ¬ურ აქტი, ჯგუ¬ფური მეხ¬სი¬ერ¬ე¬ბა, ნა¬ცი¬ონ¬ალ¬ური 

მეხ¬სი¬ერ¬ებ¬ა თა¬ვი¬სი გა¬მო¬გო¬ნი¬ლი ტრა¬დი¬ცი¬ებ¬ითა და ამასთანავე, 

ტრან¬ს¬ნა¬ცი¬ონ¬ალ¬ური მეხ¬სი¬ერ¬ებაც. 

     კულტურულ მეხსიერება და ისტორია, ურთიერთგანსხვავებულ ცნებებად მიიჩნევა. მ. 

ჰალბვაქსი მიიჩნევს, რომ მეხსიერება და ისტორია ოპოზიციური ტერმინებია.  ვინაიდან 

ისტორია მოგვითხრობს ობიექტურად არსებულ ფაქტებზე, ხოლო „კოლექტიური 

მეხსიერების“ უმთავრესი ნიშანი გარკვეული სუბიუექტურობაა, იგი აღიქვამს ფაქტებს 

„შიგნიდან“, რაც ზოგჯერ შეუსაბამობაში მოდის ჭეშმარიტებასთან. (Halbwachs, Maurice. 

1992.) 

მეხსიერების გარეშე შეუძლებელია ვიმსჯელოთ იდენტობაზე. როგორც ალან მეგილი 

წერს: „როდესაც იდენტობა საფრთხეშია, მეხსიერების ღირებულება იზრდება.“ (Megill, A. 

1998)  იდენტობისა და მეცნიერების კავშირზე საუბრობს ჯონათან ბოიარინი და 

აღნიშნავს, იდენტობა და მეხსიერება ვირტუალურად ერთი და იგივეა“ (Boyarin, 1994:23) 

მაიკელ კენი კი მეხსიერებას პერსონალური, სოციალური და კულტურული იდენტობის 

გასაღებს უწოდებს. (Kenny, 1999). 

საბჭოთა კავშირის დაშლას მრავალმხრივი ცვლილებები მოჰყვა. შესაბამისად, 

აქტუალური გახდა პოსტიმპერიული/პოსტსაბჭოთა/პოსტკოლონიური გარემოს შესწავლა 

ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების მაგალითზე. როგორც აღინიშნა, იმპერიის ნგრევას არა 

მარტო პოლიტიკური რუკის, არამედ კულტურულ რუკის ცვლილებაც მოჰყვა, რაც 

განაპირობა დამპყრობელი და დაპყრობილი ქვეყნების კულტურულმა 

სიახლოვემ.  ქართულ პოსტკოლონიურ ლიტერატურაში თავი იჩინა რიგმა საკითხებმა, 

რომლებიც აქტუალური იყო და შეეხებოდა, როგორც საბჭოთა, ისე  პოსტაბჭოთა 

პერიოდებს.  (გაფრინდაშვილი, 2012:12) 

http://asj.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&avto=61
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თანამედროვე ქართველი მწერლებისთვის საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ 

წარმოქმნილი ეთნიკური კონფლიქტები ინსპირაციის წყაროა.  ამჟამად ჩვენი სამეცნიერო 

ინტერესი ეხება ელენე ბოჭორიშვილის რომანს, „მამაჩემის თავი“ და ნინო ხარატიშვილის 

რომანს, „ჩემი საყვარელი ორეული“. აღნიშნულზე დაყრდნობით შეგვიძლია განვიხილოთ 

ნაწარმოებები, როგორც ისტორიის და მეხსიერების ტექსტები (James V. Wertsch „Texts of 

Memory and Texts of History, 2012), სადაც ისტორიულ რეალობას, რომელიც ობიექტურია, 

ემატება სუბიექტური განცდით მდიდარი ავტორების ნარატივი, რომელიც კოლექტიურ 

და ინდივიდუალურ მეხსიერებათა ნაყოფია. 

      ორივე რომანში გამოიყოფა რამდენიმე საერთო მარკერი, კერძოდ: 

• ქალი ავტორის მარკერი; 

• ორივე ავტორი არის ემიგრანტი საქართველოდან; 

• ორივე ავტორი წერს პროზას; 

• ორივე ავტორი მუშაობს რომანის ჟანრში; 

• ორივე ავტორი არის არაქართულენოვანი მწერალი: ნინო ხარატიშვილი 

გერმანულენოვანი მწერალია, ხოლო ელენა ბოჭორიშვილი - რუსულენოვანი 

• ორივე რომანში ვხვდებით აფხაზეთის კონფლიქტის თემას. 

შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა საგანგებოდ იკვლევს ჰიბრიდულ 

წარმონაქმნებს, რომელშიც ერთიანდება ემიგრანტულ ლიტერატურაც. ზოგჯერ თავს 

იჩენს ლიტერატურული ბილინგვიზმი. არც თუ ისე იშვიათია, როცა მწერალი წერს არა 

მშობლიურ ენაზე. ასეთ დროს ჩნდება კითხვა: რომელ ლიტერატურას უნდა 

მივაკუთვნოთ მწერალი, იმას რომლის ენაზეც წერს, თუ იმას, რომელიც მისთვისაა 

მშობლიური. ნ. გაფრინფდშვილის აზრით, „როცა მენტალიტეტი ორგანულად 

„ცხოვრობს“ არამშობლიურ სიტყვაში, ერთი კოლექტიური ქვეცნობიერი დაედება, 

დაფარავს მეორეს და ამით იქმნება ახლი რეალობა, ამბივალენტური ეროვნული 

სიმბიოზი.“ (გაფრინდაშვილი, 2012:257)  შესაბამისად, აღნიშნულ რომანებში  შეგვიძლია 

ვიმსჯელოთ ეროვნულ სიმბიოზზეც. 

      ლ. ზაქარიაძე წიგნში „კულტურის სოციოლოგია“ გამოყოფს ენკულტურაციისა და 

აკულტურაციის ცნებებს და აღნიშნავს, რომ ინდივიდისა და საზოგადოების მეშვეობით 

კულტურის უცხო ელემენტების ათვისების პროცესზე თანამედროვეობაში ძლიერ 

გავლენას ახდენს მიგრაციისა და გლობალიზაციის პროცესები. (ზაქარიაძე, 2009:27)  ჩვენს 

შემთხვევაში,  მიუხედავად იმისა, რომ ავტორები სამშობლოში არ ცხოვრობენ და არც 

მშობლიურ ენაზე წერენ, მათ რომანებში მკაფიოდაა გამოხატული ეროვნული იდენტობა. 
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      ზოგადი განმარტებით, ეროვნული იდენტობა სოციალური იდენტობის ერთ-ერთი 

ფორმაა, რომლის საკვანძო ობიექტი არის ერი. ასეთ დროს ინდივიდს აქვს ეროვნული 

ცნობიერება და საკუთარი თავის იდენტიფიკაციას ახდენს რომელიმე კონკრეტულ ერთან. 

       ეროვნული იდენტობის განსაზღვრისას ენტონი დ. სმითი აღნიშნავს, რომ ეს ცნება 

„ფუნდამენტურად მრავალგანზომილებიანია“ (Smith, 1992). მეცნიერი 

საუბრობს  „ეროვნული იდენტობის პოპულარული კონცეფციის“ შესახებ, რომელიც, მისი 

სიტყვებით, ასე შეიძლება განვსაზღვროთ: ეროვნული იდენტობა არის განგრძობადი 

რეპროდუქცია და რეინტერპრეტაცია ღირებულებების, სიმბოლოების, მეხსიერებების, 

მითებისა და ტრადიციების სისტემისა, რომელიც ერთ ერს გამოარჩევს მეორისაგან და 

ამასთანავე აუცილებლად გულისხმობს ინდივიდების იდენტიფიკაციას ამ 

მემკვიდრეობასთან.  (სმიტი, 2008) 

ელენე ბოჭორიშვილი წარმოშობით ქართველი, რუსულენოვანი მწერალია, ცხოვრობს 

კანადაში. ელენეს საქართველოში, ანუ „პეპის“ მეტსახელით იცნობდნენ. იგი მუშაობდა 

ჟურნალისტად და ძირითადად რუსულენოვანი გაზეთებისთვის წერდა. ელენე 

ბოჭორიშვილი რომანებს წერს, თუმცა გამორჩეულია მისი რომანების სტილი, როგორც 

მას ავტორი უწოდებს, ეს გახლავთ სტენოგრაფიული რომანები. ნ. პოპიაშვილი თავის 

სტატიაში, წიგნიდან "ქართული ინტერკულტურული მოდელი და ნაციონალური 

იდენტობის პრობლემა", მიუთითებს რა ავტორისეულ სტილზე, აღნიშნავს, რომ ავტორის 

სტილის ჩამოყალიბებაზე დიდი გავლენა იქონია ჟურნალისტიკამ. აქედან უნდა მიგვეღო, 

მოკლე, ლაკონიური ტექსტები, შეზღუდული მოცულობა და მაქსიმალური 

ინფორმატიულობა. 

ელენე ბოჭორიშვილის სტენოგრაფიული რომანები 60-100 გვერდებზე განვითარებული 

ამბებია, თხრობა, ძირითადად, საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ეპოქაში მიმდინარეობს. 

როგორც ლიტერატურათმცოდნე ლ. ბერძენიშვილი აღნიშნავს, „სტენოგრაფიულ 

რომანებში ვერ იპოვით დეტალურ აღწერებსა და ვრცელ განსჯებს. დახველიწილი მოკლე 

ფრაზები და როგორც ძველი ბერძნები ამბობდნენ: „mede aga”  არაფერი ზედმეტი.“ 

(ბოჭორიშვილი, 2016:10) ბოჭორიშვილის რომანებში ერთიანდება სამი სამყარო, ვინაიდან 

მწერალი ამ სამყაროებს ეკუთვნის. ლ. ბერძენიშვილი შენიშნავს: „სამმა სამყარომ მართლა 

მოიყარა თავი: თანდაყოლილი ქართული რიტმი, რუსული სიტყვის სიზუსტე და ფორმის 

კანადური (ფრანგული) კონკრეტიკა.“ (ბოჭორიშვილი, 2016:11) მიუხედავად იმისა, რომ 

ელენე ბოჭორიშვილი სამი კულტურის მატარებელია და თავის თავში აერთიანებს ამ 

კულტურებს, იგი არ კარგავს ნაციონალურ იდენტობას. საქართველო და ქართველობის 
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განცდა, მის შემოქმედებაში საკმაოდ დიდ ადგილს იკავებს, თუმცა ავტორის 

ინდივიდუალურ იდენტობაზე გავლენას ახდენს ის კულტურებიც, რომლებსაც მასთან 

ასე ახლოსაა. მეცნიერი ლია გრინფელდი, „ნაციონალიზმის დიდი ისტორიკოსი“ 

მიიჩნევს, რომ „ადამიანის იდენტობა წარმოადგენს ინდივიდუალიზებულ მიკროკოსმოსს 

იმ კულტურისა, რომელშიც ეს ადამიანი არის ჩაფლული“ (Greenfeld, 2005). ელენე 

ბოჭორიშვილი ქართველი ავტორია და მის შემოქმედებაში ნაციონალური კოლექტიური 

იდენტობა მკაფიოდაა გამოხატული, თუმცა ინდივიდუალიური იდენტობაში აერთიანებს 

სამ კულტურას. 

„მამაჩემის თავი“ რეალურად 2009 წლის 15 დეკემბრით დათარიღებული ემიგრანტი 

ქართველი კაცის წერილია ფედერიკისადმი, რომელიც ცხრა წლის იყო, როცა წერილის 

ავტორმა დედამისი ცოლად მოიყვანა. რომანი წარმოადგენს სამი ეპოქის სინთეზს: 

საბჭოთა, პოსტსაბჭოთა და ემიგრანტული ეპოქები ერთმანეთს ეჯაჭვება. მთავარი 

მოქმედი პირი ემიგრანტი ქართველია, მთავარი თემა კი - საბჭოთა კავშირი, 

თუმცა  თხრობაში შემოდის აფხაზეთისა და აგვისტოს ომის თემებიც. აფხაზეთის ომმა 

შეიწირა რომანის მთავარი გმირის მამა და დედამისმა მხოლოდ თავის ჩამოტანა მოახერხა 

გორში, სოფელ თაფლაში. აგვისტოს ომმა კი ეს სოფელიც გაანადგურა და, შესაბამისად, 

მამის საფლავიც.   

ნაწარმოებში სპეციფიკური კუთხითაა წარმოდგენილი საბჭოთა კავშირი, ადამიანთა 

განცდები, რომლებიც იბადებოდნენ და ცხოვრობდნენ ტოტალური რეჟიმის ქვეშ. ეს იყო 

ცხოვრება არაფრის გარეშე, ცხოვრება მიზნის გარეშე. „კინოთეატრებში გადიოდა 

ფილმები, რომლებიც ჩვენც ბევრჯერ გვქონდა ნანახი. თუმცა ისინი ვიღაცამ ჩვენამდე 

უკვე ყურადღებით ნახა, ამოჭრა ყველაფერი, რისი ამოჭრაც შეეძლო, და ნებართვა გასცა.“ 

(ბოჭორიშვილი, 2016:38) ავტორს საბჭოთა კავშირის ხატის უკეთ აღსაქმელად, რომანში 

უკრაინელი ქვრივი ქალი შემოჰყავს, რომლის ქმარი ყოველთვის კითხულობდა დიდ 

საბჭოთა ენციკლოპედიას, სადაც არაფერი ეწერა. „კანადაში ერთი ხანში შესული 

უკრაინელი ქალისგან ვიყიდე დიდი საბჭოთა ენციკლოპედია, ორმოცდათერთმეტი 

ტომი, რომლის გამოცემა სტალინმა დაიწყო და ხრუშოვმა დაასრულა...  (ქალს) სურდა 

სცოდნოდა ვის ხელში ხვდებოდა მისი ქმრის განძი. კაცი თურმე დაუსრულებლად 

კითხულობდა ენციკლოპედიას დუბლირებული გვერდებით, სიცოცხლის ბოლომდე, 

ლუპით. ნუთუ არ ესმოდა, რომ იქ სიცრუის მეტი არაფერი ეწერა?“ (ბოჭორიშვილი, 

2016:48) ბავშვობის ყველაზე ნათელი მოგონება მთავრი პერსონაჟისთვის  ცირკია. სწორედ 

იქ გაიცნო მამამისმა დედამისი, 1952 წელს. როგორც ცნობილია, საბჭოთა კავშირი 
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ლოზუნგების სამყარო იყო, ხოლო ადამიანები ექცეოდნენ ამ მცირე წინადადებათა 

ბორკილებქვეშ. აღნიშნული კი კარგად ჩანს რომანზე დაკვირვებისას. სასკოლო 

გაკვეთილებზე მოსიარულე ფრაზები: „შენ არ მოკლავ, მტერი მოგკლავს“ (ბოჭორიშვილი, 

2016:67) „სამშობლოს დაცვა - ეს არის საბჭოთა მოქალაქის წმინდათაწმინდა მოვალეობა.“ 

(ბოჭორიშვილი, 2016:1045) მთავარი მოქმედი გმირისთვის ნაცნობი იყო საბჭოთა ტანკი, 

რომელსაც ხედავდა აღლუმებზე, რომელზეც ესაუბრებოდნენ სკოლაში, მაგრამ არ იცოდა, 

ზუსტად ეს ტანკი წლების შემდეგ მის ახლობლებს რომ გადაუვლიდა. „როცა 

„ხუთდღიანი“ ომის დროს გორში შემოსულმა რუსის ჯარმა თბილისისკენ გადაადგილება 

დაიწყო. დავინახე ტანკი, პატარა ეკლესიის გვერდით მდგარი, თითქმის მიწას 

შეზრდილი... და ხეებიც მის ირგვლივ. ყველაფერი მეცნო - ეკლესიაც, ხეებიც, ტანკიც კი. 

სწორედ ასეთ საბჭოთა ტანკს ვხედავდი ყოველ აღლუმზე და ჩვენს სასკოლო 

სახელმძღვანელოშიც.“  (ბოჭორიშვილი, 2016:44) 

მთავარი გმირის მამა გაგრაში დაიბადა. იმ წუთიდანვე, როცა ეს ქალაქი აღსდგება 

მკითხველის მეხსიერებაში, მისთვის უკვე ნათელი ხდება, რა შეიძლება 

დაიწეროს  რომანის დასასრულამდე, ანუ რას ეხება ნაწარმოები. გაგრა რომანში 

განასახიერებს დაკარგული აფხაზეთის ერთ-ერთი სიმბოლიზირებული ქალაქის სახეს.   

     მთავარი გმირის  მამა საბჭოთა კავშირის მოქალაქეა და ის „ყველაზე დიდი პატარა 

კაცია ქალაქში“, (გვ:70) მამის ხატის ეს დახასიათება რეფრენივით დაჰყვება რომანს და 

მიგვანიშნებს ტოტალური სახელმწიფოს არაერთ მახინჯ თვისებაზე, რომელიც იწირავს 

და ანადგურებს ადამიანებს, მათ მისწრაფებებს, ამოდ აქცევს და აიძულებს, იყვნენ 

ისეთები, როგორებიც სინამდვილეში არ არიან. მამამისი ტექსტებს „აშალაშინებდა.“ 

„გაშალაშინება ყველაზე რთული იყო, ის ლაპარაკობდა არაფერზე. ესმოდა კი გორბაჩოვს, 

რომ ყველა არსაით მივდიოდით?? ვფიქრობ, ესმოდა, ისევე, როგორც  ნებისმიერ საბჭოთა 

ადამიანს.“ (ბოჭორიშვილი, 2016:57) მთავარი გმირის მამა თითქოს წინასწარმეტყველებდა 

საკუთარ აღსასრულს, „ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება,  - ამბობდა მამა - თითქოს თავი 

ტანს წყდება.“ (ბოჭორიშვილი, 2016:54) 

  მისი მშობლები იმ დღეს გაგრაში იყვნენ,  მამა დილით ზღვაზე წავიდა. „როდის 

შევხვდებით - ჰკითხა დამშვიდებისას, როგორც მაშინ ვერის მთის წვერზე, პირველად 

როცა წვიმაში მისი გული სიყვარულისაგან დანახშირდა და დაიფერფლა. არასოდეს.“ 

(ბოჭორიშვილი, 2016:66) - იყო პასუხი...  ქალაქის ერთ ბოლოში სროლა რომ ატყდა 

მეორეში ჯერ კიდევ არაფერი იცოდნენ.  ქალი მირბოდა და ეძებდა ქმარს, ბოლოს კი ისღა 

მოახერხა, აფზხაზეთიდან სასწაულებრივად ჩამოეტანა „ადიდასის“ სპორტული ჩანთა, 
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თავისი მეუღლის თავით. 

   წერილის ავტორმა მამა ორჯერ დაკრძალა. ერთხელ ცარიელი კუბო თბილისის ვაკის 

სასაფლაოზე და მეორეჯერ - სოფელ თაფლათში, რომელიც ახლა აღარ არსებობს. მთავარი 

პერსონაჟისთვის სამშობლო გაცრუებული იმედების ქვეყანად იქცა. მთავარი პერსონაჟის 

წარმოდგენებში ერთმანეთს ებრძვის თავისი მშობლიური ქვეყნის სიყვარული და 

სიძულვილი. იმ ქვეყნისა, რომელმაც მას მამის საფლავიც კი წაართვა.   

ნინო ხარატიშვილი გერმნულენოვანი მწერალია, ისიც საქართველოში დაიბადა, თუმცა 

ამჟამად ჰამბურგში ცხოვრობს. იდენტობის საკითხი მის შემოქმედებაში ხშირად არის 

ასახული.  ამ მხრივ საინტერესოა რომანი „ჩემი საყვარელი ორეული“. 

 რომანი სირთულეებით აღასავსე სიყვარულზე მოგვითხრობს. მთავარი პერსონაჟები, 

სტელა და ივო, ერთდროულად არიან საკუთარი  სიყვარულისა და საზოგადოების 

მსხვერპლნი.  ნაწარმოებში მათი ცხოვრების ტრაგიზმი მთელი სიცხადითაა დახატული. 

მიუხედავად იმისა, რომ რომანი გერმანიაში ვითარდება და თითქოს აქ საქართველო, 

ავტორის წარმოშობა და მასთან დაკავშირებული გამოცდილება პირდაპირ არ 

უკავშირდება თხრობის ძირითად ხაზს, საქართველოს თემა მეტად ორიგინალურად 

შემოდის ტექსტში.  აღნიშნული საკითხი განივრცობა აფხაზეთის ომის თემით. 

სტელასა და ივოს ურთიერთობა მუდამ ჩიხშია. ეს არის ლაბირინთი, საიდანაც 

გამოსვლაც შეუძლებელია. ივო ჟურნალისტია და ყოველთვის ძიებაშია. იგი გადაწყვეტს 

ნათელი მოჰფინოს ერთ ისტორიას, რომელიც ვინმე ლადო ყანჩელს, ემიგრანტ ქართველ 

მუსიკოს ეხება და ძალიან ჰგავს სტელასა და ივოს ამბავს. ლადო აფხაზეთიდანაა და 

მკითხველი უკვე ხვდება, თუ რა თემა შემოაქვს მწერალს. ივო და სტელა საქართველოში 

მიდიან. რომანის მეორე ნაწილში მოქმედება სწორედ აქ ვითარდება. ივოს სურს, 

დაეხმაროს ადამიანებს სიმართლის გაგებაში და, ამავდროულად, თავადაც 

გათავისუფლდეს ოდესღაც შემთხვევით ჩადენლი დანაშაულისგან. 

     ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო ნაწარმოების მეორე ნაწილია „აქ“. შემთხვევითი არაა, 

რომ წიგნის პირველ ნაწილს, სადაც მოქმედება გერმანიაში მიმდინარეობს „იქ“ ჰქვია. 

ალბათ აქაც შეგვიძლია დავინახოთ ავტორის იდენტობის განცდა, რომ მას საქართველო 

უფრო ახლოს მიაჩნია, ვიდრე გერმანია, მით უმეტეს, რომ ის გერმანიაში ცხოვრობს. 

საინტერესოა ჰენრი ტაიფელისა და ჯონ ტერნერის სოციალური იდენტობის თეორია 

(Tajfel, Turner, 1986), რომლის თანახმადაც,  ინდივიდუალური იდენტობა 

ვითარდება  სოციალური გარემოს ფონზე და სოციალური იდენტობა არის  „შემეცნებითი 

მექანიზმი“, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ჯგუფური ქმედება. ასეთ დროს 
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ადამიანი თავს აღიქვამს რომელიმე კონკრეტული ჯგუფის წევრად, ეს ჯგუფი მისთვის 

არის შიდა ჯგუფი, ხოლო სხვა დანარჩენი ჯგუფები - გარე ჯგუფები. აქედან 

გამომდინარე, ამ კონტექსტში, ყალიბდება მენტალიტეტი: „ჩვენ“ და „სხვები“.  (Tajfel, 

Turner, 1986).  ვფიქრობ, ხარატიშვილის რომანში წარმოდგენილი „იქ“ და „აქ“ გამოხატავს 

სწორედ იდენტობის განცდის ერთ-ერთ თავისებურ სახეს. 

          ივო და სტელა დროებით თბილისში სახლდებიან. სტელა სქართველოში 

ჩამოდის.  საინტერესოა მისი თვალით დანახული დედაქალაქი. „ერთ აღმართზე აუხვია 

ძველი ეზოსკენ, რომელიც ძვირი მანქანებით იყო გადაჭედილი. მათ უკან სარეცხი 

ფრიალებდა ორ პატარა ვაშლის ხეს შორის გაბმულ თოკზე. შუა ეზოში ქვის ონკანი იყო, 

რომელზეც რეზინის  შლანგი მიემაგრებინათ და იქედან  წყალი გაშლილ ხალიჩაზე 

იღვრებოდა, ეტყობა ირეცხებოდა. რა მფლანგველობაა“ - გაიფიქრებს გერმანელი სტელა. 

(ხარატიშვილი, 2015:263)  აივნიდან ათვალიერებს თბილისს და აოცებს „ეკლესიები, 

გუმბათები, ერთმანეთთან მჭიდროდ მიდგმული ხის სახლები და ფერადი აივნები 

ხვეული ორნამენტებით, და ყველგან  ამ აივნებზე აცოცებული ვაზი.“ (ხარატიშვილი, 

2015:263) ვაზი, ჩემი აზრით, მხოლოდ დეკორაციად არ შემოდის ტექსტში, ამით ავტორს 

უნდა უჩვენოს ვაზის სიმბოლო და მეტაფორა, რაც არსებობს ქართულ ცნობიერებაში. 

      სტელა ხშირად დადის ხოლმე თბილისის ქუჩებში, ზოგჯერ მას მეგზურობას ლადოს 

შვილი, ბუბა უწევს. „იქაურობა (თბილისი) თითქოს წარსულსა და უცნობ მომავალს 

შორის იყო ჩაკარგული. ადამიანები ძალიან ხმამაღლა საპარაკობდნენ უცნაურ არქაულ 

ენაზე და თან ხელებს იქნევდნენ, მანქანები გიჟებივით დაქროდნენ ვიწრო ქუჩებში,... 

ბავშვები ბურთებით თამაშობდნენ და კალათბურთის ფარების ნაცვლად დამტვრეული 

სკამები ჰქონდათ  მიმაგრებული სახლების კედლებზე. კატები და ძაღლები გუნდ-

გუნდად დაწოწიალობდნენ. ყველაფერი მწვანეში იძირებოდა. ხეებზე კი გაკიდებული 

სარეცხი და ხილი ერთმანეთს ენაცვლებოდა.“ (ხარატიშვილი, 2015:267) 

 ივოსა და სტელას ხშირი სტუმრობა აქვთ ლადოს ოჯახთან. აქ ეცნობა სტელა ქართულ 

სუფრას, სიმღერას, ქართულ ურთიერთობებს, ემოციებს. სტელას არ ტოვებს განცდა, რომ 

ამ ქვეყანაში ამდენი „ღარიბი მდიდარი“ ცხოვრობს. 

       მეორე ნაწილის მთავარი თემა აფხაზეთის ომია, სტელა იძიებს ამ ომს და სურს, 

გაარკვიოს, რა მოხდა სინამდვილეში. იგი არქივიდან მნიშვნელოვან ცნობებს იღებს, 

მაგრამ მაინც ვერ ხსნის ივოს საიდუმლოს, თუმცა ეს ცნობები ჩვენთვის სხვა კუთხითაა 

საინტერესო. 

„შვიდი საათის შემდეგ, როცა იმ მახინჯი სოციალისტური შენობიდან გამოვედი, უკე 
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ვიცოდი, რომ ლადოს ცოლი დაბომბვის დროს დაღუპულა სოხუმში, ოკუპაციის 

დღეებში. ლადოს ქალიშვილიც იქ მომკვდარა... 1992 წელს აფხაზეთში დიდი 

რაოდენობით ჰეროინი გასაღებულა და 19 მილიონი დოლარის იარაღი შეუძენიათ 

სეპარატისტებს. ვიცოდი რომ აფხაზები და ქართველები რუსული წარმოების ბომბებს 

ესროდნენ ერთმანეთს. ვიცოდი, რომ გაერო მხოლოდ ომის ბოლოს ჩაერია ამ 

კონფლიქტში და რომ მთელი მედია დუმდა. რომ საქართველოს მაშინდელ პრეზიდენტს 

რუსულმა მხარემ უმცირესობათა დევნაში და, შესაბამისად, ეთნიკურ წმენდაში დასდო 

ბრალი. რომ ქართული ჯარი ძირითადად, მოხალისეებით იყო შემდგარი, რომლებიც 

ფულის, იარაღის, ან წამლის, ან, უბრალოდ, სახელისა და დიდებისთვის იბრძოდნენ. 

ისიც გავიგე, რომ 1993 წელს ქართველების ხოცვა-ჟლეტაში რუს სამხედროებთან ერთად, 

ჩეჩნური უკანონო დაჯგუფებებიც იღებდნენ მონაწილეობას, ვინმე ბასაევის 

მეთაურობით.  შედეგად, მრავალი ათასი ადამიანი დაიღუპა და დაახლოებით 250 ათასი 

ლტოლვილად იქცა. ქართული ჯარის არაკოორდირებულობა ჩაითვალა ერთ-ერთ 

მიზეზად იმისა, რომ სამი ამაო მცდელობის შემდეგ, მხოლოდ 1994 წლს მოხერხდა იმ 

სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევა, რომელიც გაეროსთვის გახდა მისაღები. გავიგე რომ ის 

50 000 ლტოლვილი, ვინც მოგვიანებით სამშობლოში დაბრუნდა, 1998 წელს ისევ 

განდევნეს.“ (ხარატიშვილი, 2015:279) 

ნანა ლადოს ცოლი იყო, რომელიც აფხაზეთში დაიღუპა. როცა ომი დაიწყო, იგი მტრად 

გადაიქცა ყველასთვის. „რუსებისთვის - იმიტომ რომ მამაისმა ბოლოს ქართველების 

მხარე დაიჭირა, აფხაზებისთვის იმიტომ რომ - მისი ქმარი ქართველების მხარეზე 

იბრძოდა, და ქართველებისთვის - იმტომ რომ აფხაზი დედა ჰყავდა.“ (ხარატიშვილი, 

2015:303) ნანამ რომანი რუს ოფიქერთან, ალექსეი ნებსკისთან გააბა, რომლისგანაც მას 

ბუბა შეეძინა, მაგრამ ლადოს ამის შესახებ ჯერ არაფერი შეეტყო. ბუბას უფროსი და 

ჰყავდა, მაია, რომელმაც დედამისის სასიყვარულო ისტორიაზე ბევრი რამ იცოდა. ნანა 

აფხაზეთში დაიღუპა, მისი ცხედარი დამწვარი იყოვეს. ივომ სწორედ ეს ამბავი გამოიძია. 

ლადო  და რუსი ოფიცერი კი ერთმანეთს შეახვედრა აფხაზეთში. „ივო მშვიდობას ეძებდა. 

მშვიდობა უნდოდა ქართველისთვისაც და რუსისთვისაც. ივოს ყველაფრის გამოსწორება 

უნდოდა.“ (ხარატიშვილი, 2015:357) 

მიუხედავად იმისა, რომ რომანის მთავარი თემა აფხაზეთი და საქართველო არ არის, ეს 

მაინც გარდამტეხ როლს თამაშობს  გერმანელი წყვილის ცხოვრებაში.  ივოს ამ ამბის 

ნათელის მოფენით პატიების თხოვნა და ამასთანავე უცხო ადამიანებისთვის სიმართლის 

ჩუქება უნდოდა. ივომ და სტელამ ბუბასა და მაიას სახეში  თავიანთი თავი შეიცნეს. 
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ისინიც ხომ მსხვერპლნი იყვნენ, და უნებლიე დამნაშავეებიც.  ივოს უნდოდა აეხსნა, რომ 

ომს ზუსტად ისევე მიუძღოდა ბრალი სალომესა და ლადოს, მაიასა და ბუბას, ნანასა და 

რუსი დიპლომატის ცხოვრებაში, როგორც უფროსების დამოკიდებულებასა და 

სხვა  გარემოებებს თავისსა და სტელას დანაშაულში. სტელა გათავისუფლდა საკუთარი 

შემთხვევითი, გაუცნობიერებელი დანაშაულისგან, მაგრამ დაკარგა ივო. იგი აფხაზეთში 

გარდაიცვალა. 

„ალექსეი ნევსკიმ ლადოს სიმართლე უთხრა შეხვედერისას. მის ცოლზე და იმაზე, თუ 

რატომ არ ჩაჯდა იმ დღეს ნანა მანქანაში... ბოლოს თავთავიანთ მანქანებში ჩამსხდარან. 

სანაპიროს ბულვართან ყოფილან, უსასრულო ზოლთან, რომელიც ყველაზე პირველად 

აღუდგენიათ ომის შემდეგ. შეუღებიათ, უბრალოდ დაუფარავთ უამრავი ნატყვიარი. 

      ლადომ მშვიდად დაქოქა მანქანა, მშვიდად დაატრიალა საჭე და მშვიდად დაიძრა. 

რუსს გზა დაუთმო. მერე კი, როცა ტრასაზე გავიდნენ, მოულოდნელად მოატრიალა საჭე 

და ალექსეი ნევსკის მწვანე ნივას დაეწია. გაზის პედალს ფეხი მიაჭირა და პირდაპირ 

მწვანე მანქანისკენ გაექანა. რუსმა საჭე ვერ დაიმორჩილა, მანქანა მოუცურდა, სანაპიროს 

ქვის კედელი გაანგრია და ექვსი მეტრის სიმაღლიდან დაასკდა ქვიშას. ივოს 

„ლენდროვერს“ არაფერი არ გაუნგრევია, მხოლოდ რამდენჯერმე ამოტრიალდა და შუა 

გზაზე გაჩერდა. თეთრმა „მერსედესმა“ დამუხრუჭება ვერ მოასწრო და მარჯვნიდან 

დაეჯახა ლენდროვერს, რამაც ივოს სიცოცხლე შეიწირა. 

    ალექსეი ნევსკის კიდევ სამი საათი იცოცხლა და მერე გარდაიცვალა შინაგანი 

დაზიანებით. 

   ლადოს ფილტვი გაუსკდა და ერთი-ორი წუთი იცოცხლა მხოლოდ. ივო იქვე მოკვდა, 

გული გაუჩერდა. 

   თეთრი „მერსედესის“ მფლობელი ფრანგი იყო. ის გადაურჩა ამ უბედურ შემთხვევას. 

გაეროს დამკვირვებელი აღმოჩნდა...“ (ხარატიშვილი, 2015:360) 

  ჩემი აზრით,  ეს ნაწყვეტი მწერლის კონცეპტუალურ ნარატივს წარმოადგენს, რომელიც 

ზოგადად, ქართულ ნარატივთან არის დაკავშირეული. აღნიშნულ ეპიზოდში ასახულია 

ქართულ-რუსული დაძაბული და კონფლიქტური ვითარება, რაც განსაკუთრებით 

მძაფრდება აფხაზეთის საკითხთან დაკავშირებით. შემთხვევითი არაა რომ დიალოგი 

„უსასრულო ზოლთან,“ ნატყვიარებდაფარულ კეთელთან შედგა.  არც ისაა შემთხვევითი, 

რომ ავარიას ფრანგი, გაეროს დამკვირვებელი გადაურჩა. აქ, ვფიქრობ, 

არსებული  პოლიტიკური ისტორიაა გადმოცემული, ოღონდ მაღალმხატვრულად და 

ავტორისეული თვალთახედვიდან. 
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      საბოლოოდ, ემიგრანტი ქართველი ქალების შემოქმედებაში აფხაზეთის თემას 

საკმაოდ დიდი ადგილი უჭირავს. ისინი წერენ საქართველოზე, წერენ სამშობლოზე და 

საუბრობენ იმ თემებზე, რომლებიც აწუხებთ, რომლებზეც უნდა ილაპარაკონ, რომლებიც 

მსოფლიომ უნდა გაიგოს. ორივე მწერალი ემიგრანტია და იდენტობის განცდაც, ალბათ 

უფრო მძაფრია მათში, მძაფრია ემოციები. ელენე ბოჭორიშვილი და ნინო ხარატიშვილი 

არ ცხოვრობენ საქართველოში, არ წერენ ქართულად, მაგრამ ფიქრობენ და წერენ 

საქართველოზე. 
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http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0civil2--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--10-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-8-00&cl=CL2.24&d=HASH0165dad1dd8528700b71a4c1.2.3&gt=1
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0civil2--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--10-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-8-00&cl=CL2.24&d=HASH0165dad1dd8528700b71a4c1.2.3&gt=1
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/171399/1/Civilizaciuri_Ziebani_2013_N11.pdf
http://iliauni.edu.ge/uploads/other/1/1477.pdf


102 

 

environment“) შედგენაზე მუშაობდნენ: ნ. ჩიქოვანი, ქ. კაკიტელაშვილი, ს. არსენიშვილი ; 

რედაქტორი გ. ბურდული.  თბ. 2015 წ. 

9.    სმიტი ენტონი დ.  „ნაციონალური იდენტობა.“ გამ. „ლოგოს პრესი“, თბ. 2008 წ. 

10.    ქართული მწერლობის ინტერკულტურული მოდელი და ნაციონალური იდენტობის 

პრობნემა. (ა. კარტოზია, ნ. ჩიტაური, შ. შამანაძე, ნ. პოპიაშვილი, ი. მოდებაძე, ნ. 

გაგოშაშვილი.) გამ. „უნივერსალი“, თბ. 2016 წ. 

11.    ხარატიშვილი ნ. „ჩემი საყვარელი ორეული“  გამ. „ინტელექტი.“ თბ. 2015 წ. 

12.    Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook. Ed. by Astrid 

Erll, Ansgar Nünning in collaboration with Sara B. Young. Walter de Gruyter. Berlin. New York. 

2008. 

13.    James V. Wertsch „Texts of Memory and Texts of History” 2 Journal, 4(1). 2012. 

uccllt_l2_9125. Retrieved from: http://escholarship.org/uc/item/44h4w2mr 

14.    Megill, A. 1998. History, Memory and Identity. History of the Human Sciences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://escholarship.org/uc/item/44h4w2mr


103 

 

 თამთა ჭუმბაძე 

ჯოვანი პიკო დელა მირანდოლას ფილოსოფიურ - თეოლოგირი შეხედულებები 

 

რენესანსის ეპოქის იტალიური ფილოსოფიური აზროვნების გამორჩეულმა კორიფემ, 

ჯოვანი პიკო დელა მირანდოლამ, თავისი ხანმოკლე ცხოვრების, 31 წლის  მანძილზე 

ღირებული ნაწარმოებები შექმნა. გადაჭარბებული არ იქნება, თუ ვიტყვით, რომ პიკო 

არის რენესანსის იდეოლოგიაში - ადამიანის როლის წინ წამოწევისა და ადამიანის 

თავისუფლების იდეის ერთ-ერთ ფუძემდებელი. ის იყო პირველთაგანი, ვინც ადამიანი 

მოაქცია სამყაროს ცენტრში და დაიწყო საუბარი თავისუფალ ნებაზე. მას ღრმად სწამდა, 

რომ სწორად მიმართულ  თავისუფალ ნებას შეეძლო ადამიანისთვის გზის გაკვლევა 

ღვთაებრივისაკენ, არასწორს კი, ბოროტებისაკენ. 

ძნელია ამოწურო მირანდოლას ფილოსოფიური და თეოლოგიური მოძღვრებები. მისი 

ფილოსოფია თითქმის ყველაფერს ეხებოდა. წინამდებარე სტატიის მიზანია ჩვენი 

მოკრძალებული წვლილი შევიტანოთ ამ უაღრესად საინტერესო ადამიანის სამეცნიერო 

საქმიანობის შესწავლაში. მით უფრო, თუ გავითვალისწინებთ, რომ  მირანდოლას არც 

ერთი ნაშრომი ქართულ ენაზე არ არის თარგმნილი და მისი ფილოსოფიური ნაშრომების 

მხოლოდ გარკვეული ნაწილია ქართულ ფილოსოფიურ სივრცეში წარმოდგენილი. 

წინამდებარე სტატიაში ძირითადად განვიხილავთ მირანდოლას ნაშრომს „900 თეზისი“ 

და მისი ცხოვრების იმ ასპექტებს, რომლებმაც გავლენა იქონიეს მისი აზროვნებისა და 

მსოფლმხედველობის ფორმირებაზე, ასევე შევეხებით იმ ნაშრომებს, რომლითაც მან ასე 

გაითქვა სახელი. მირანდოლამ სამ ფილოსოფიურ მიმდინარეობას ჩაუყარა საფუძველი: 

ქრისტიანულ კაბალას, სინკრეტიზმსა და ნატურფილოსოფიას. მისი ნაშრომებია: “900 

თეზისი” (Conclusiones philosophicae, cabalisticae et teologicae); “სიტყვა ადამიანის ღირსების 

შესახებ”  (Oratio de hominis dignitate); „აპოლოგია“ (Apologia); “ჰეპტაპლუსი 

(შვიდდღიური)” (Heptaplus) – 1484; „ზოგადისა და ერთიანის შესახებ“ (De ente et uno) – 

1492; “მსჯელობანი ღვთიური ასტროლოგიის წინააღმდეგ” (Disputationes adversus 

astrologium divinatricem) – 1494; „კომენტარები ჯიროლამო ბენივენის კანცონზე 

სიყვარულის შესახებ“ (Commento alla canzona d’amore di Girolamo Beniveni); „კომენტარები 

პოემაზე - “პლატონური სიყვარული””; “წარმოსახვის შესახებ”; „სამიჯნურო პოემები,“ 

რომელიც სავონაროლას გავლენით თავისი სიცოცხლის ბოლო წლებში დაწვა. 

ქართულ სამეცნიერო სივრცეში, ნაშრომთა სიმწირის გამო, მართალია, არ მოიპოვება 

მირანდოლას შემოქმედებაზე სრული ინფორმაცია, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ყველა 

http://asj.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&avto=79
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ავტორთან, რომელიც კი დაინტერესებულა მირანდოლას შემოქმედებით, ხაზგასმულია 

მისი ფილოსოფიის მთავარი აზრი. ამ მხრივ, პირველ რიგში, საინტერესოა ილია 

ჭავჭავაძის თვალით დანახული მირანდოლა. პიკოს მემკვიდრეობის უმნიშვნელოვანესი 

და საერთო-საკაცობრიო ღირებულების შინაარსი ილია 

ჭავჭავაძემ  1888  წელს  „ივერიაში“ კარგად გააცნო თავის მკითხველს. [თევზაძე, 2008:45-

46] 

ქართული სამეცნიერო ნაშრომების განხილვისას, აღსანიშნავია მარიამ კარბელაშვილის 

ნაშრომი - „რენესანსული ანთროპოცენტრიზმის ქრისტიანული საფუძვლები: 

რუსთაველი და პიკო დელა მირანდოლა“. ჭავჭავაძის მსგავსად, კარბელაშვილი ეხება 

მირანდოლას ფილოსოფიის ძირითად ასპექტს - ადამიანს და მსჯელობს იმის შესახებ, 

რომ მირანდოლასა და რუსთაველს  ღმერთის მიერ ადამიანის შექმნა და მისი ადგილი 

სამყაროში გააზრებული აქვთ ერთნაირად და მსგავსად გადმოსცემენ მას. 

[კარბელაშვილი, 2010;161-162] ამავე საკითხს განიხილავს ფარნაოზ ლომაშვილი თავის 

წიგნში „ისტორიის ფილოსოფიის ისტორია“. [ლომაშვილი, 2003: 304] 

მირანდოლას მოღვაწეობა ფილოსოფიურ ასპექტში სიღრმისეულად აქვს განხილული 

აკადემიკოს გურამ თევზაძეს თავის ნაშრომში „აღორძინების ეპოქის ფილოსოფია 

(მარსილიო ფიჩინოდან იაკობ ბოემემდე)“.[თევზაძე, 2008: 34-36, 39-40] ნაშრომში 

განხილულია მირანდოლასადმი მისი თანამედროვე ფილოსოფოსთა დამოკიდებულება, 

რომლებიც უხვად უყენებდნენ მას ბრალდებებს და მაგალითისათვის მოჰყავს ერმოლაო 

ბარბარო (1454–1493). გურამ თევზაძე აღნიშნავს, რომ ოპონენტების თითოეულ 

ბრალდებას მირანდოლა ლოგიკური არგუმენტებით აქარწყლებდა და მათთან 

დისკუსიაში განსაკუთრებით საინტერესოდ გამოვლინდა მირანდოლას 

მსოფლმხედველობა და მის მიერ კვლევის დროს გამოყენებული მეთოდები, 

მაგალითისთვის დავასახელებ ეკლექტიზმს. 

მირანდოლა ცნობილი გახდა 1486 წლის მოვლენით, როცა მან, 23 წლის ასაკში, რომში 

მოიწვია მოაზროვნეთა კრება, სადაც უნდა დაეცვა თავისი „900 თეზისი“ რელიგიის, 

ფილოსოფიისა და მაგიის შესახებ. „900 თეზისით“ პიკომ ახალ ფილოსოფიურ 

მიმდინარეობას ჩაუყარა საფუძველი - სინკრეტიზმს, რელიგიათა ერთიანობას. მას 

სჯეროდა, რომ თითოეულ რელიგიაში იყო ჭეშმარიტების მარცვალი, ამიტომ, სცადა 

შეექმნა მასშტაბური სინთეზი რელიგიებისა და ფილოსოფიისა, მათ შორის, პლატონისა 

და არისტოტელეს მოძღვრებაზე დაყრდნობით. 

მისი ნააზრევი იმ დროს არსებული ფილოსოფიური მსოფლმხედველობისაგან და 
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დოგმატური რელიგიისაგან განსხვავდებოდა. პაპმა ინოკეტი VIII-მ მოიწვია თეოლოგთა 

ავტორიტეტული კომისია მასალების წინასწარ გასაცნობად. კომისიამ ზოგიერთი თეზისი 

ერეტიკულად ჩათვალა, პიკომ კი უარყოფილი თეზისების დასაცავად დაწერა 

„აპოლოგია“ (Apologia), რამაც პაპის რისხვა გამოიწვია და ცხრაასივე თეზისი 

ერეტიკულად გამოაცხადა. [ГОРФУНКЕЛЬ, 1980: 92-98]  ჩვენი აზრით, სწორედ 

„აპოლოგიაში“ გააშუქა მირანდოლამ ის მეთოდი - „თითოეულ ჩემს დასკვნებს 

შორის  არის გარკვეული დამალული კავშირები, რომლებსაც შესაძლოა ვერც კი ამჩნევენ“, 

რომლის გამოყენებითაც, შევძლებთ ჩავწვდეთ მირანდოლას ფილოსოფიის ერთ-ერთ 

მთავარ ასპექტს: რელიგიათა სინკრეტიზმს, რომელიც ჩამოაყალიბა „900 თეზისში“. 

როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, ქართულ ენაზე არ არსებობს მირანდოლას ნაშრომების 

თარგმანი, ამიტომაც სტატიაზე მუშაობისას ვთარგმნე ინგლისელი ავტორის ფარმერის 

ნაშრომი „Sincretism in the west: Pico’s 900 Theses (1486): The Evolution of Traditional Religious 

and Philosophical Systems“, რომელშიც წარმოდგენილია მირანდოლას „900 თეზისის“ 

ონგლისური თარგმანი კომენტარებით. 

„900 თეზისში“ პიკოს პირველ 400 თეზისს აქვს კვაზიიისტორიის სტრუქტურა, რომლებიც 

აღებულია ძველი ბერძენი ანტიკოსებისა და შუასაუკუნეების სქოლასტიკოსებისაგან. 

ფარმერის თანახმად პიკოს სიახლოვე ტრადიციებთან  მით უფრო ღრმავდება, რაც უფრო 

ვუახლოვდებით ანტიკურ პერიოდს. იმისათვის, რომ მოვახდინოთ პიკოს აზრის 

რეკონსტრუქცია, 400 თეზისი უნდა შევადაროთ იმ 500 თეზისს, რომელიც უშუალოდ მის 

ნააზრევს წარმოადგენს. ტექსტის ამ ნაწილის ისტორიული სტრუქტურა აირეკლავს პიკოს 

კორელაციურ კოსმოლოგიას ემანაციურ  პრინციპებში, ან მოკლედ რომ ვთქვათ როგორც 

მას უწოდებენ - ფილოსოფია ნოვაში. [Farmer, 1998: 204] 

მაგალითისთვის მოგვყავს ჩვენს მიერ თარგმნილი მირანდოლას რამდენიმე 

პარადოქსული თეზისი: 

„როგორც ინტელექტი ზრდის წარმოდგენას ღმერთის ერთიანობის შესახებ, ასევე სული 

განსაზღვრავს რაოდენობას და აფართოებს ინტელექტის ზრდას.“ (535-ე თეზისი) [Farmer, 

1998: 409] 

„ქვემდგომ სულში მიზეზი არსებობს არსზე დაყრდნობით, ხოლო უმაღლეს სულში არსი 

არსებობს მიზეზზე დაყრდნობით.“ (537-ე თეზისი) [Farmer, 1998: 409] 

 „ღმერთის უსასრულობა შეიძლება გამოვლინდეს გონების არსში და მისტიკური 

თეოლოგიის მეთოდში, ხოლო ყველა დანარჩენი მეთოდი არაეფექტურია.“ (541-ე 

თეზისი) [Farmer, 1998: 411] 
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„არასწორად არის ნათქვამი, რომ ღმერთი არის ინტელექტი, ან ის, ვისაც აქვს ინტელექტი, 

ვიდრე ის, რომ სული არის ანგელოზური, ღვთაებრივი.“ (558-ე თეზისი) [Farmer, 1998: 

413] 

ამგვარად, შეიძლება ითქვას, რომ „900 თეზისში“ მირანდოლამ ერთმანეთისაგან 

რადიკალურად განსხვავებულ რელიგიებსა თუ ფილოსოფიურ მიმდინარეობებს მოუყარა 

თავი. მისი აზრით თითოეული რელიგია გარკვეული დოზით ჭეშმარიტებას შეიცავს, 

სწორედ ამაზე დაყრდნობით შექმნა მან ისეთი უნივერსალური რელიგია, რომელიც 

თითქოს ყველასათვის უნდა ყოფილიყო მისაღები, მაგრამ XV საუკუნეში მთელ ევროპაში 

და განსაკუთრებით კი იტალიაში არსებულმა მდგომარეობამ არ მისცა მირანდოლას 

თავისი იდეის განხორციელების საშუალება. მას შემდეგ 6 საუკუნე გავიდა და ამ 

ხნის  განმავლობაში ცვლილება განიცადა ადამიანის აზროვნებამ, ის უფრო 

მრავლისმომცველი გახდა, შეიცვალა საზოგადოების  დამოკიდებულებაც რელიგიების 

მიმართ. შეიძლება ითქვას, რომ სასულიერო ხელისუფლებამაც შეარბილა მასებზე 

მართვოს სადავეები. თანამედროვე პოლიტიკურ პროცესებში გლობალიზაციისთვის 

რელიგია ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი გახდა, ამიტომაც შესაძლებელია, რომ 

გლობალიზაციის მამებისათვის მირანდოლას სინკრეტიზმის მოდელი პრაქტიკულ 

ბერკეტად იქცეს, თუმცა, რა თქმა უნდა, მას მოდერნიზება, თანამედროვეობაზე მორგება 

დასჭირდება. 

პიკოს ფილოსოფიის მეორე მთავარი ნაწილი არის მისი შეხედულება ადამიანის 

თავისუფლებაზე, რომელიც ჩამოაყალიბა ნაშრომში „სიტყვა ადამიანის ღირსების 

შესახებ“. ეს იყო პირველი დაბეჭდილი წიგნი, რომელიც ეკლესიამ აკრძალა და ყველა 

გამოცემა დაწვა. 

მირანდოლას წინამორბედები განიხილავდნენ ადამიანს, როგორც მიკროკოსმოსს, 

რომელიც აირეკლავს „დიდი სამყაროს“ კანონზომიერებას, ხოლო თავად მირანდოლა 

ადამიანს წარმოაჩენს სხვაგვარად;  მირანდოლას ადამიანი გაჰყავს კოსმიური 

იერარქიიდან და წინ უყენებს მას. ადამიანი არის მეოთხე, განსაკუთრებული და 

განსხვავებული სამყარო კოსმიური იერარქიისა, რომელიც სამი იერარქიიდან 

(ელემენტარული, ზეციური, ანგელოზური) არც ერთში არ ერთიანდება, იგი 

ვერტიკალურად კვეთს კოსმიური იერარქიიდან სამივე სამყაროს. 

პიკოს მსჯელობიდან გამომდინარე, ადამიანური ბუნება არაა ბოძებული, ის მიღწევადია, 

ადამიანი თავად არის თავისი შინაგანი სამყაროს შემოქმედი. პიკოს ეს საზოგადოდ 

გამოცხადებული ნააზრევი უნდა შერწყმოდა „განახლებულ“ ქრისტიანულ რელიგიას, 
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რომელიც უკვე ძალზედ შორს იყო ორთოდოქსულ-კათოლიკური ქადაგებისაგან. [ 

ГОРФУНКЕЛЬ, 1980: 97] 

მირანდოლას შემოქმედებაზე საუბრისას, გვერდს ვერ ავუვლით მის საყოველთაოდ 

ცნობბილ ნაშრომს „მსჯელობა ღვთაებრივი ასტროლოგიის წინააღმდეგ“, რომელშიც მან 

წამოსწია აზრი ბუნების  მათემატიკური სტრუქტურისა და ბუნებრივ 

მოვლენებში  მათემატიკური კანონზომიერების დანახვის შესახებ, რომელსაც მირანდოლა 

უპირისპირებდა მაგიას, როგორც არაბუნებრივ მოვლენას. ყოველივე ეს შემდგომში 

საფუძვლად დაედო ნატურფილოსოფიას. პიკო იმიტომ გამოდიოდა ღვთიური 

ასტროლოგიის წინააღმდეგ, რომ მისი აზრით, ეს აკნინებდა, ზღუდავდა ადამიანის 

თავისუფლებას, დაყავდა ის წინასწარმეტყველური ბედის მონის და დამჯერი 

შემსრულებლის დონემდე. პიკომ სწორედ ამ ნააზრევზე დაყრდნობით შექმნა ნაშრომი, 

რომელიც 12 ნაწილისაგან შედგება. სამწუხაროდ,  მისი დასრულება ვერ მოახერხა 

სიკვდილის გამო. მირანდოლა აღიარებდა ციური სხეულების ზემოქმედებას დედამიწაზე 

და ბუნებრივ კანონზომიერებას, დღე-ღამის მონაცვლეობას, სეზონთა ცვლას, რაც 

განისაზღვრება ზეციური, ბუნებრივი მოვლენებით, ხოლო მზე და მთვარე გავლენას 

ახდენენ ამიანდზე, ზღვის მიქცევა-მოქცევაზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ისიც უნდა 

გავითვალისწინოთ, რომ ზოგიერთი მკვლევარი  ავტორში ხედავდეს კოპერნიკისეული 

რევოლუციის წინამორბედს. 

 ზოგიერთი უცხოელი მკვლევარის აზრით, მირანდოლამ მიზანმიმართულად აჩვენა 

რეალური ფიზიკური მოვლენებისა და ასტროლოგიური წინასწარმეტყველების 

შეუთავსებლობა, რითაც დარტყმა მიაყენა ასტროლოგიას და გაწმინდა რეალური 

მეცნიერება ვარსკვლავებისა და პლანეტების გაფეტიშებისაგან. [ГОРФУНКЕЛЬ, 1980: 96] 

[Акопян, 2012: 10-11] 

„ღმერთი არის ყველაფერი, - წერდა ჯოვანი პიკო დელა მირანდოლა თავის ტრაქტატში 

„ერთსა და განუყოფელზე,“ - ის არის საუკეთესო და სრულყოფილი. თავის თავში ის 

აერთიანებს სრულყოფილებას ყველა თავისი ქმნილებისა და არ უარყოფს მათში იმას, რაც 

არასრულყოფილია“.[ ГОРФУНКЕЛЬ, 1980: 94-95] მირანდოლას მოსაზრება შეიძლება 

გავიგოთ შემდეგნაირად: თუ ადამიანი გათავისუფლდა ყოველგვარი 

არასრულყოფილებისაგან, ნაკლისაგან, მაშინ მას შეუძლია გახდეს ღმერთი, რადგან 

ღმერთი არის ყველაფერი; რაც მან თავიდან შექმნა, არის სრულყოფილი და 

სრულყოფილება. [ ГОРФУНКЕЛЬ, 1980: 94-95] 

ჯოვანი პიკო დელა მირანდოლამ, რომელიც მოღვაწეობდა 1463-1494 წლებში,  დიდი 
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წვლილი შეიტანა ჰუმანიზმის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში. მან ახალი იდეები 

შემოიტანა ფილოსოფიაში, რომლებიც არ ესადაგებოდნენ იმ ეპოქაში გაბატონებულ 

იდეოლოგიას, რის გამოც პაპის რისხვა გამოიწვია, მაგრამ თანამედროვეობაში 

მირანდოლას მიერ ჩამოყალიბებულ ფილოსოფიურ-რელიგიურ მიმდინარეობებს უფრო 

მეტი ყურადღება ექცევა, რაც გამოწვეული მსოფლიოში მიმდინარე გლობალური 

მოვლენებით, განსაკუთრებით მეტი ყურადღები „900 თეზისს“ ეთმობა, ვინაიდან 

დღესდღეობით ძალზედ მწვავედ დგას გლობალური რელიგიის შექმნის საკითხი, 

მირანდოლამ კი ამის ნამდვილად კარგი მაგალითი მოგვცა თავისი „900 თეზისით“. მან 

საფუძველი დაუდო ნატურფილოსოფიას, სინკრეტიზმსა და  ქრისტიანულ კაბალას, 

რომელიც არის ტრადიცია დღევანდელი დასავლური მისტერიის. სწორედ სინკრეტიზმის 

გამო უნდა იყოს მირანდოლა დღეისათვის აქტუალური, ვინაიდან გლობალიზაციის 

აქილევსის ქუსლს, როგორც უკვე აღვნიშნე სწორედ ერთიანი რელიგიის შექმნა 

წარმოადგენს.   

ბიბლიოგრაფია: 
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ბოემემდე).  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. თბილისი. 
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რუსთაველი და პიკო დელა მირანდოლა. III საერთაშორისო სიმპოზიუმი 
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 ელენე ჭირაქაძე 

ესპანეთის სამოქალაქო ომი ქართული პრესის მიხედვით 

 

ესპანეთის სამოქალაქო ომი კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ფენომენალური და 

მნიშვნელოვანია მისი მასშტაბურობიდან გამომდინარე. იგი თავის თავში მოიცავდა 

რამდენიმე ფაქტორს: სამოქალაქოს, საერთაშორისოსა და იდეოლოგიურს, რაც 

მაშინდელი მსოფლიოსათვის ჯერ კიდევ ბუნდოვანი იყო და ნათელი გახდა მხოლოდ 

რამდენიმე წლის შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ მთლიანად XX საუკუნეს ფონად გასდევს 

გლობალური ბატონობისთვის ბრძოლა და იდეოლოგიური დაპირისპირებები. ესპანეთის 

სამოქალაქო ომმა მეტად მნიშვნელოვანი დატვრითვა შეიძინა. იგი გადაიქცა „ევროპულ 

ომად“, მიუხედავად მისი „სამოქალაქო“ ხასიათისა. მოხდა გარე ქვეყნების ჩარევა საშინაო 

პროცესებში, რაც თანდათან  აქტიურ და აშკარა სახეს იღებდა. 

1931 წელს, მემარცხენეებით სათავეში, ჩამოყალიბდა ესპანეთის მეორე რესპუბლიკა. ამ 

ფაქტს მემარჯვენეები ბარბაროსულ შეჭრას ადარებდნენ, რომელსაც უნდა 

გაენადგურებინა ესპანური ცივილიზაცია. მიაჩნდათ, რომ რესპუბლიკა შეზღუდავდა 

ეკლესიის გავლენას და არმიის როლს ესპანურ პოლიტიკაში. აგრეთვე, ფიქრობდნენ, რომ 

რესპუბლიკა მხარს დაუჭერდა კატალონიისა და ბასკების ნაციონალიზმს.    

1936 წლის არჩევნებისთვის მემარცხენეების ახალი ჯგუფი - „სახალხო ფრონტი“ 

გამოიკვეთა. ისინი საუბრობდნენ ფაშიზმის საფრთხეების შესახებ, რომელიც 

დაკავშირებული იყო მემარჯვენეებთან, რომლებიც ღიად გამოხატავდნენ ნაცისტურ 

პოლიტიკას და განაცხადეს, რომ თუ მემარჯვენეები გაიმარჯვებდნენ, მაშინ ეს ფაშიზმს 

მოუტანდა გამარჯვებას ესპანეთში. „სახალხო ფრონტის“ სათავეში მოსვლა ნიშნავდა 

დემოკრატიის დაცემასა და ავტორიტარიზმისკენ სვლას. 

მემარჯვენეებში იყო რწმენა, რომ არმიას ჰქონდა უფლება პოლიტიკაში ჩარევის, რათა 

დაეცვა, როგორც სოციალური წესრიგი, ისე ესპანეთის ტერიტორიული მთლიანობა. 

1936 წლის 17 ივლისს სამოქალაქო ომში გადაზრდილი აჯანყების დაწყების სიგნალი 

გახდა რადიოთი გადაცემული ფრაზა: „ესპანეთის თავზე მოწმენდილი ცაა“.  ეს იყო 

ყველაზე კარგად დაგეგმილი ამბოხება რესპუბლიკის პერიოდში, რომელიც გენერალმა 

ემილიო მოლამ შეიმუშავა. გეგმის ნაწილი იყო კონტროლის დამყარება მთელ ქვეყანაზე. 

სამოქალაქო ომის მონაწილე ორივე მხარეს სხვადასხვა მიზნები ამოძრავებდათ. 

მეამბოხეების საომარი მიზანი იყო: დაემყარებინათ ტრადიციული წესრიგი, მოეხდინათ 

კათოლიკური ეკლესიის როლის რესტავრაცია, დაეცვათ ტერიტორიული ინტეგრაცია 

http://asj.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&avto=71
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სეპარატიზმისგან, ქვეყნისთვის თავიდან აერიდებინათ ქაოსი და ჰეგემონია 

დაებრუნებით ისევ ელიტებისთვის. 

რესპუბლიკელების მხარეს კი, იყვნენ ისინი, ვისაც სურდათ: ლიბერალური დემოკრატიის 

დაცვა და პლურალიზმი; მუშათა კლასის საცხოვრებელი სტანდარტების ამაღლება; ენის, 

კულტურისა და ისტორიის აღიარება; თვითმმართველობის მინიჭება ბასკებისა და 

კატალონიელებისთვის; დემოკრატიის დაცვა ფაშიზმისგან. თუმცა, მოწინააღმდეგე 

მხარეები თანხმდებოდნენ იმაზე, რომ ორივეს უპირველეს მიზანს წარმოადგენდა, 

სწორედ, წამყვან ქვეყნებზე დაყრდნობით, მათი ქმედებებისთვის პოლიტიკური 

მხარდაჭერის მოპოვება. 

მოკავშირეების არჩევა, ბუნებრივია, უმთავრესად განაპირობა იდეოლოგიურმა 

ფაქტორმა. ამრიგად, რესპუბლიკელებმა საბჭოთა კავშირს მიმართეს, ხოლო მეამბოხეებმა 

გერმანიასა და იტალიას. თავის მხრივ, საერთო ევროპული კონფლიქტის თავიდან 

აცილების მიზნით, ინგლისმა და საფრანგეთმა წამოაყენა წინადადება - „არა-

ინტერვენციას“.  1936 წელს დადებულ ამ პაქტს 27-მა სახელმწიფომ მოაწერა ხელი. მათი 

აზრით, ჩაურევლობა გახდებოდა ომის ლოკალიზების საშუალება. ასე და ამგვარად, 

საფრანგეთმა და ბრიტანეთმა, როგორც ჩანს, ესპანური ფაშიზმი უფრო ნაკლებ 

ბოროტებად და ნაკლებად საშიშად მიიჩნიეს, ვიდრე ესპანური კომუნიზმი. 

ქართულმა საბჭოურმა პრესამ აქტიურად დაიწყო გაშუქება ესპანეთში მიმდინარე 

ამბების. ბუნებრივია, იგი ატარებდა იდეოლოგიურ ხასიათს და ხაზს უსვამდა, თუ 

როგორ ცდილობდა „მსოფლიო მშვიდობის კეთილმოსურნე“ საბჭოთა კავშირი 

ფაშისტების თავდასხმით გაჭირვებული ქვეყნისა და იქაური მოსახლეობის დახმარებას. 

გაზეთები საინტერესოა იმ მხრივაც, რომ ნათლად შეიძლება მოსახლეობის 

დამოკიდებულების ასახვა, თუ როგორ რეაგირებდნენ იმ ინფორმაციაზე, რასაც 

სახელმწიფო ორგანო - პრესა აწვდიდა მათ. ესპანეთის სამოქალაქო ომს დიდი ადგილი 

ეკავა, როგორც ოფიციალურ, ისე ახალგაზრდულ ბეჭდურ გამოცემებში, სადაც ესპანეთში 

მიმდინარე პოლიტიკურ ამბებთან ერთად, ხშირად იბეჭდებოდა პიონერების სურვილები, 

წერილები, ლექსები და ა.შ. 

ესპანელი ხალხის დასახმარებლად მზად იყო საბჭოთა კავშირი, რომლიც იარაღის 

მიწოდებასთან დაკავშირებით სიფრთხილეს იჩენდა, თუმცა სხვა მხრივ ეხმარებოდა 

რესპუბლიკელებს. გემით „ნევა“ ესპანეთში გაიგზავნა: 30 000 ფუთი კარაქი. 95,5 ათასი 

ფუთი შაქარი; 17 000 ფუთი კონსერვი და 12 000 საკონდიტრო ნაწარმი. გემით „ყუბანი“ – 

30 000 ფუთი ფქვილი, 11 000 ფუთი თევზი, 1000 ყუთი კვერცხი. ესპანეთში 
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გასამგზავრებლად მზად იყო მესამე გემიც „ზირიანინი“, რომელიც ოდესის ნავსადგურში 

იდგა  სურსათ-სანოვაგით დატვირთული. ასევე, გაიგზავნა ხალხის მიერ შეგროვებული 

თანხაც. 

საინტერესოა, როგორი იყო საზოგადოებრივი ფონი. ქართველი ხალხი დიდი ინტერესით 

ადევნებდა თვალს ესპანეთში მიმდინარე მოვლენებს და გული შესტკიოდა იქაურ 

ამბებზე, განსაკუთრებით კი, ქალებისა და ბავშვების მდგომარეობაზე. ამის გამო, მთელი 

ქართული მოსახლეობა დაირაზმა, როგორც ფულადი, ისე სასურსათო სახით მათ 

დასახმარებლად: „ჩვენ საბჭოების ქვეყნების მრავალმილიონიანი ბავშვები ჩვენს 

მამებთან, დედებთან, უფროს ძმებთან და დებთან ერთად მზად ვართ მატერიალური 

დახმარება აღმოვუჩინოთ გაჭირვებაში მყოფ ესპანელ დედებსა და ბავშვებს. მე ჩემი 

მხრივ შემაქვს 5 მანეთი, ესპანელ მუშა ქალებისა და მათი ბავშვების დასახმარებლად და 

ყველას მოვუწოდებ მცირედი წვლილი გაიღონ.  - თ. ფარცვანია, 27-ე სრული საშუალო 

სკოლის მე-8 კლასის მოსწავლე“. 

ესპანეთზე გამოქვეყნდა სიმონ ჩიქოვანის ლექსი. მოგვყავს ნაწყვეტი ლექსიდან: 

 

„მე თქვენ გიგონებთ: წარსულის ალში, 

ოკეანეში გაშლილ აფრებით, 

ან გალისიის მეგრულ შრიალში. 

დიდ ოსტატობით და წინაპრებით“.   

 

არანაკლებ საინტერესოა მარიჯანის ლექსი -  „ბანდერო როხა“, რომელიც ხაზს უსვამს 

ესპანელთა თავდადებულ ბრძოლასა და მათ სამომავლო გამარჯვებას. 

 

„...წითელი დროშა ხომ პერანგია, 

მებრძოლის სისხლით გახამებული, 

წითელი დროშით მალე აღგვიან, 

ვინც სისხლით არის გახარებული.“   

 

მაშინ, როდესაც ესპანეთი პროტესტს გამოთქვამდა იმასთან დაკავშირებით, რომ 

მეამბოხეებს შეიარაღებით და ხალხით ეხმარებიან უცხო ქვეყნის წარმომადგენლები, 

ამაზე ერთა ლიგის პასუხი იყო, რომ 15 დეკემბერს შეიმუშავა რეზოლუცია, რომლის 
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მიხედვითაც საბჭოს თითოეულ სახელმწიფოს ახსენებდა მის მოვალეობას - სხვა 

სახელმწიფოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და პოლიტიკური დამოუკიდებლობის 

პატივისცემას. ყველა სახელმწიფო ვალდებული იყო თავი შეეკავებინა მეორე 

სახელმწიფოს საშინაო საქმეებში ჩარევისაგან.  ამით, კიდევ ერთხელ დამტკიცდა ერთა 

ლიგის ქმედითუუნარობა. 

1937 წლიდან ქართულ პრესაში ესპანეთის ამბების მიმოხილვა შესუსტდა, ვინაიდან, ამ 

პერიოდიდან საბჭოთა კავშირისთვის კიდევ ერთი ახალი პრობლემა იჩენს თავს - ჩინეთ-

იაპონიის ომი და გაზეთებშიც მეტი აქცენტი, სწორედ, ამ კონფლიქტზეა გადატანილი. 

თუმცა, სამოქალაქო ომის თემატიკაზე მნიშვნელოვანი ამბების გაშუქება მაინც აქტიურად 

მიმდინარეობდა. 

წლის ბოლოს სიტუაცია უფრო დაიძაბა, რაც გამოწვეული იყო ინგლისის მიერ ფრანკოს 

რეჟიმის აღიარებით. მთავრობა ყველანირად ცდილობდა მეამბოხეების გადმობირებას. 31 

დეკემბერს, სამხედრო მინისტრის ბრძანებით რესპუბლიკისა და სახალხო საქმის 

ერთგულებისთვის წასახალისებლად 50 პესეტით დააჯილდოვებდა იმ პირთ, რომლებიც 

რესპუბლიკის მხარეზე გადმოვიდოდნენ უირაღადოდ და 100 პესეტით - იმათ, ვინც თან 

მოიტანდა იარაღს. თითოეულ გადმოსულს ეძლეოდა 10 დღის შვებულება და დღის 

ხარჯებს სახელმწიფო კისრულობს. ამით, ერთგვარად ცდილობდა მეამბოხეთა ძალების 

შესუსტებას.   

სამოქალაქო ომის დაწყებისთანავე ესპანელი ბავშვები დასასვენებლად ჩამოიყავანეს 

საბჭოთა კავშირში, მათ შორის საქართველოშიც. ამასთან დაკავშირებით აღსანიშნავია, 

რომ ცკ. პოლიტბიუროს დადგენილებაში (ოქმი №51. 5 აგვისტო, 1937), რომელსაც იოსებ 

სტალინი აწერდა ხელს, ნათქვამი იყო, რომ: „მივიღებთ ათას ასტურიელ ბავშვს 

(ესპანეთის ერთ-ერთი რეგიონი). ბავშვების მიღება დაევალოს ამხ. ეჟოვს.“ 

ხშირი იყო ესპანელი ბავშვების წერილები საბჭოთა პიონერებისადმი. გზავნილები 

იბეჭდებოდა ქართულ გაზეთებში. „ჩვენ არასოდეს არ დავივიწყებთ საბჭოთა კავშირის 

ბავშვებს. ესპანეთის პიონერებისგან: ესპერანცა გონსალეს. ოზმუნდო ლესენტა“. 

ამ საკითხზე ხშირი იყო გამოსვლები საბჭოთა წარმომადგენლი მაისკის მხრიდან. 

„საბჭოთა მთავრობა ფიქრობს, რომ გენერალ ფრანკოსთვის მეომარი მხარის უფლებათა 

მინიჭების საკითხი უაღრესად რთულ და სახიფათო პრობლემას აყენებს დღის წესრიგში. 

მისთვის ამჟამად მეოამრი მხარის უფლებათა მინიჭება გამოიწვევდა მთელი იმ 

საძირკვლის გარდაქმნას, რომელზეც აგებულია ჩაურევლობის სისტემა, ამასთან 

გარდაქმნას ისეთი მიმართულებით, რომელიც ცალმხრივად ხელსაყრელი იქნება 



113 

 

მეამბოხეთათვის. ეს იქნებოდა ინტერვენციის სრულიად გაუმართლებელი აქტი, 

რომელიც ერთბაშად გამოაცლიდა ნიადაგს მთელ შეთანხმებას ჩაურევლობის შესახებ. 

საბჭოთა მთავრობას არავითარ შემთხვევაში არ შეუძლია მხარი დაუჭიროს ასეთ აშკარა 

ცალმხრივ, მიკერძოებულ წინადადებას. საბჭოთა მთავრობას საჭიროდ მიაჩნია 

ამასთანავე კლავ დაადასტუროს, რომ იგი სდგას ესპანეთის საქმეებში უცხოელ 

სახლემწიფოთა სრული და აბსოლუტური ჩაურევლობის თვალსაზრისზე და მზად არის 

ყოველნაირად შეუწყოს ხელი ისეთ პოლიტიკას, რომელიც საბოლოო ანგარიშით 

ნამდვილად გამოიწვევდა ასეთ ჩაურევლობას“. 

1938 წელსაც ესპანეთის მთავრობა კატეგორიულ უარს ამბობდა რაიმე სახის ზავზე 

მეამბოხეებთან. კორტესების სხდომაზე რესპუბლიკის მთავრობის მეთაურმა ნეგრინმა 

თავის სიტყვაში ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ომი შეიძლება დამთავრდეს მხოლოდ 

გამარჯვებით, ყოველგვარი კომპრომისის გარეშე. 

საბოლოო ჯამში, რესპუბლიკას ძალა არ ეყო წინააღმდეგობა გაეწია ამ ყოველივესთვის 

მიუხედავად საბჭოთა კავშირის დახმარებისა.  1939 წელი სამოქალაქო ომის დასასრულია, 

რომლის შემდგომაც ქვეყანაში დიქტატურა დამყარდა. გაზაფხულისთვის ფრანკოს 

რეჟიმი, ფაქტობრივად, სცნეს ევროპის წამყვანმა სახელმწიფოებმა. რესპუბლიკური 

მთავრობა ხვდებოდა, რომ მდგომარეობა ჩიხში შედიოდა, საიდანაც მხოლოდ ერთი გზა 

მოჩანდა და ეს გზა იყო, რომ რესპუბლიკურ ესპანეთს დიდი დრო აღარ ჰქონდა 

დარჩენილი. 

მადრიდში სამეხდრო წესები გამოცხადდა. ასევე, გამოქვეყნდა განკარგულება, რომლის 

მიხედვითაც ჯარისკაცები და მოსახლეობა ვალდებული იყო იარაღი ჩაებარებინა.  1939 

წლის 1-ელ აპრილს რესპუბლიკელებმა კაპიტულაცია გამოაცხადეს. ეს იყო ბოლო 

აკორდი, რომლითაც დასრულდა სამოქალაქო ომი. ამის შემდეგ, ამერიკის შეერთებულმა 

შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰელმა განაცხადა, რომ ამერიკის მთავრობამ სცნო 

გენერალი ფრანკო და სურვილი გამოთქვა მასთან ნორმალური დიპლომატიური 

ურთიერთობების დამყარების.  ფრანკო დიქტატორი გახდა. ამ პროცესების ერთ-ერთი 

მთავარი აქტორი, საბჭოთა კავშირი, ამ ყოველივეში  მონაწილეობას თავიდან 

განიხიალავდა, როგორც დასავლეთის სახელმწიფოებთან თანამშრომლობის კიდევ ერთ 

საშუალებას, სანამ მაინც არ გადაწყვიტა რესპუბლიკური მთავრობის დახმარება დიდი 

საფასურის სანაცვლოდ, რასაც 510 ტონა ესპანური ოქრო წარმოადგენდა.    
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თამთა წიკლაური, სალომე სილაძე 

რუსეთის ენერგეტიკული ომი საქართველოს წინააღმდეგ 2008 წლის აგვისტოს ომის 

მაგალითზე 

 

თანამედროვე მსოფლიოში ენერგორესურსების როლი როგორც ეკონომიკური, ისე 

პოლიტიკური ურთიერთობების მნიშნელოვანი განმსაზღვრელია. ჩვენი ინტერესის 

სფეროს წარმოადგენს რუსეთის ენერგეტიკული პოლიტიკა, რომელიც 2008 წლის რუსეთ-

საქართველოს ომის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი გახლდათ. 

 საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ რუსეთის ხელისუფლება ცდილობდა 

შეენარჩუნებინა კონტროლი ენერგორესურსების ექსპორტზე და ამ მხრივ მოეპოვებინა 

მონოპოლია პოსტსაბჭოთა სივრცესა და ევროპაში. 

 პოსტსაბჭოთა სივრცეში რუსეთი აკონტროლებდა გაზსადენების დიდ რაოდენობას. 

რუსეთის მიერ კონტროლირებულ გაზსადენებს შორის შეიძლება დასახელდეს: კასპიის 

მილსადენის კონსორციუმი, „ლურჯი ნაკადი“, „ბრატსტვო“, „სოიუზი“, ბაქო-

ნოვოროსიისკის, ბაქო-სუფსას მილსადენები და სხვა. აქვე აღსანიშნავია, რუსეთის 

გავლენა ცენტრალური აზიის მილსადენებზე. [კომახია, 2015:1-7] 

 ენერგეტიკული რესურსების ფლობისა და კონტროლის მიმართულებით ასეთი 

დაწინაურება განსაზღვრავდა და დღესაც განსაზღვრავს რუსეთის ხისტ პოლიტიკას 

ევროპისა და აზიის მრავალი ქვეყნის მიმართ. ამის ნათელი მაგალითია სომხეთსა და 

მოლდოვაზე ზეწოლა, რათა მათ შეაჩერონ ევროინტეგრაციის პროცესი, აგრეთვე 

აგრესიული პოლიტიკა უკრაინისა და საქართველოს მიმართ, ისევე, როგორც, 

მთლიანობაში, ევრაზიული კავშირის შექმნის პროექტი. [ბატაშვილი,2014:იხ.სტატია] 

 „სხვადასხვა ტიპის ეკონომიკური კავშირის და გაერთიანების არსი იმთავითვე 

პოზიტიური მნიშვნელობის მატარებელია. ის ხსნის დამატებით შესაძლებლობებს 

მონაწილე ქვეყნებისათვის და მიმართულია საყოველთაო კეთილდღეობის 

ამაღლებისაკენ. მოცემული ტიპის გაერთიანებები ეყრდნობიან თანასწორობის 

პრინციპებს, აძლევენ მოთამაშეებს თანაბარ შესაძლებლობებს მაქსიმალურად გამოიყენონ 

არსებული პოტენციალი და მოახდინონ საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზაცია 

არსებული კავშირის ფარგლებში. სწორედ, მსგავსი პათოსით წარადგინა 2011 წელს 

ვლადიმერ პუტინმა ევრაზიული ეკონომიკური კავშირი, ხაზი გაუსვა რა, რომ ეს 

ორგანიზაცია დაიცავდა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის პრინციპებს, გააერთიანებდა 

170 მილიონზე მეტ მომხმარებელს და შექმნიდა 4.5 ტრილიონი დოლარის ღირებულების 

http://asj.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&avto=78
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მთლიან ნაციონალურ პროდუქტს.“ [პატარაია ლ. ,,ევრაზიული კავშირი - შავი ჭირი, 

რომელზეც ჩვენ უარს ვამბობთ!“ 10 ივლისი 2015.] 

 უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მიუხედავად სახელწოდებისა, ევრაზიული ეკონომიკური 

კავშირი ითვალისწინებს არა მხოლოდ ეონომიკურ და საბაჟო, არამედ სამხედრო 

ინტეგრაციასაც. 

 რუსეთის ენერგოდამოკიდებულებისაგან გასათავისუფლებლად ევროპის 

სახელმწიფოთა მმართველების მიერ 2000-იან წლებში შემუშავდა „ნაბუქოს“ პროექტი, 

რომელიც ითვალისწინებდა რუსეთის გვერდის ავლით, ბუნებრივი აირის მიწოდებას 

ცენტრალური აზიიდან ევროპისაკენ საქართველოს ტერიტორიის გავლით. ეს პროექტი 

თავისთავად გულისხმობდა რუსულ გაზზე საქართველოსა და რიგი ქვეყნების 

დამოკიდებულების შემცირებას. აღნიშნული პროექტის განხორციელება „გაზპრომს“ დიდ 

ეკონომიკურ ზარალს მოუტანდა. აქვე უნდა აღინიშნოს რუსეთისათვის კავკასიის 

რეგიონის განუსაზღვრელი მნიშვნელობა, რუსეთის ხელისუფლებას სურდა 

ცენტრალური აზიისა და კასპიის რეგიონის ენერგორესურსების მონოპოლიზება და 

ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისა და აშშ-ს მისწრაფებების აღკვეთა გეოსტრატეგიულ 

რეგიონებში. 

 ამერიკის შეერთებული შტატები მოუწოდებდა ევროპულ ქვეყნებს შეემცირებინათ 

თავიანთი დამოკიდებულება რუსეთის ენერგორესურსებზე. აშშ-მ მტკიცედ დაუჭირა 

მხარი ცენტრალურ აზიასა და აზერბაიჯანში ენერგომომარაგების უზრუნველსაყოფად 

სხვადასხვა მილსადენის შენებლობას. ეს პროექტები მოიცავს ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის 

მილსადენს (BTC ნავთობსადენის მშენებლობას სათავე დაედო 2002 წლის 18 სექტემბერს, 

ხოლო დასრულდა 2005 წელს), სამხრეთ კავკასიის გაზსადენს (SCGP დასრულდა 2006 

წელს). აშშ-ს მხარდაჭერილ წინადადებათა შორის იყო თურქეთი-საბერძნეთი-იტალიის 

(TGI) გაზსადენიც. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები გამოთქვამდნენ შეშფოთებას რუსეთის 

ენერგეტიკული გავლენის მიმართ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაზე. ისინი 

მკაცრად აკრიტიკებდნენ რუსეთის პოლიტიკას და მოუწოდებდნენ ევროკავშირს 

ეთანამშრომლა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რათა დახმარებოდა ამ ქვეყნებს 

ენერგომომარაგების დივერსიფიცირებაში. სენატორი რიჩარდ ლუგარი მხარს უჭერდა 

ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხებში ნატოს როლის გაძლიერებას. 

[Woehrel,2008:20] 

 შექმნილ ვითარებაში საინტერესო იყო თურქეთის პოზიციაც, რომელიც მნიშვნელოვან 

როლს ასრულებდა აღნიშნულ ენერგოპროექტებში. „აშკარა იყო, რომ ანკარას 
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სერიოზული ინტერესები გააჩნდა აზერბაიჯანის საერთაშორისო ნავთობის კომპანიის 

მიმართ. თურქეთი ცდილობდა გამოსულიყო აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის 

მედიატორის როლში, გეგმავდა ყარაბაღის კონფლიქტის საკუთარი ძალისხმევით 

მოგვარებას, რითაც შეძლებდა დასავლეთის გულის მოგებასა და მხარდაჭერის მოპოვებას 

ევროკავშირში გაწევრიანებისათვის“ [გამომც. ,,უნივერსალი“ თბ.2009, დ.პერტაია, ნ. 

გამისონია:20-25] საყურადღებოა, რომ ამიერკავკასიის მიმართ სერიოზული ინტერესი 

გააჩნდა არა მხოლოდ თურქეთს, არამედ აშშ-სა და ევროკავშირს, თუმცა თურქეთმა 

მოკავშირედ რუსეთი აირჩია, რადგან რუსეთი ხელს შეუწყობდა ტრანს-ანატოლიური 

ნავთობსადების გავლას თურქეთსა და შავ ზღვაზე ხმელთაშუა ზღვისაკენ. რუსეთი და 

თურქეთი ასევე განიხილავდნენ, „ლურჯინაკადის“ ბუნებრივი გაზსადენის გაფართოების 

იდეას. გარდა ამისა, რუსეთი დასთანხმდა თურქეთში ატომური ელექტროსადგურის 

მშენებლობას. [Woehrel, 2009:16] 

 ამ საკითხის მიმართ რუსულ სამეცნიერო ლიტერატურასა და პრესაში არსებობს 

განსხვავებული ხედვა, რომლის მიხედვითაც კავკასიისა და უშუალოდ, საქართველოს 

რეგიონის მიმართ ინტერესი მხოლოდ და მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებსა და 

ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსს გააჩნდა, ეს გამოიხატებოდა ბათუმში სამხედრო ბაზის 

აგების სურვილით, რითაც გაუმჯებესდებოდა ევროპის ენერგოუსაფრთხოება. [Цыганок, 

2011:15] სწორედ ამ ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებდა რუსეთი. 

 შექმნილი საერთაშორისო ვითარება საქართველოსათვის საფრთხის შემცველი იყო, 

განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ვარდების რევოლუციის შემდეგ, საქართველო 

მკვეთრად დასავლურ საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციას ირჩევდა. რუსეთის 

ხელისუფლებას რამდენიმე გზით შეეძლო განეხორციელებინა ზეწოლა საქართველოზე, 

მათ შორის, ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქისა და აფხაზეთის 

სეპარატისტული რეგიონების მხარდაჭერით, საერთაშორისო იზოლაციითა და 

ეკონომიკური კავშირების გამოყენებით ენერგეტიკულ სფეროში. 

 2005 წლის ბოლოს „გაზპრომმა“ ბუნებრივი აირის ფასი მნიშვნელოვნად გაზარდა 

საქართველოსთვის. [Woehrel, 2009:11] 2005-2009 წლების მონაკვეთში საქართველოში 

რუსული გაზის ფასების დინამიკა შემდეგნაირად გამოიყურებოდა: 2005 წელი - 60$, 2006 

წელი - 110$, 2007 წელი - 235$, 2008 წელი - 280$, 2009 წელი - 350$. [Kobzova, Popescu, 

Willson 2011:79-103] 

 აქვე დაისმის კითხვა, თუ კიდევ რა ქმედებებით ცდილობდა კრემლი საქართველოს 

ენერგეტიკულ ბლოკადას? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემაში დაგვეხმარა ჟურნალ 
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„ტაბულაში“ გამოქვეყნებული სტატია სათაურით: „რუსეთ-საქართველოს ენერგო ომი“, 

სტატიაში მოცემულ მოვლენების ქრონოლოგიას აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით 

უცვლელად გთავაზობთ: “2004-2006 წლებში რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ 

მომზადებულმა პირებმა განახორციელეს აფეთქებების სერია, მაღალი ძაბვის 

ელექტროსადენებზე. 2004 წლის 20 ოქტომბერს საქართველოს სპეცდანიშნულების 

რაზმმა დივერსიული ჯგუფი გაანადგურა. საქართველოს ხელისუფლების დაშინების 

მიზნით რუსეთის სპეცსამსახურებმა დაგეგმეს და განახორციელეს ტერორისტული აქტი 

გორში 2005 წლის 1 თებერვალს. ასევე 2005-2006 წლებში, რუსეთის სამხედრო 

სადაზვერვო სამსახურის უშუალო ხელმძღვანელობით განხორციელდა საქართველოს 

ტერიტორიაზე არსებული მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების აფეთქება. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით ამ ტერირისტული აქტების 

უკან რუსეთის მთავარი სადაზვერვო სამმართველო იდგა. პოლკოვნიკმა ანატოლი 

სოსიევმა შექმნა დივერსანტთა ჯგუფი, რომელიც რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე 

იწვრთნებოდა. შსს-ს ინფორმაციით, რუსეთის სამხედრო დაზვერვის წევრები 

მუშაობდნენ რუსი „მშვიდობისმყოფელების“ საფარქვეშ. ისინი ოსი ეროვნების, 

დაახლოებით 120 მოქალაქეს წვრთნიდნენ. წვრთნები მიმდინარეობდა, როგორც 

ცხინვალის ბაზაზე, ასევე 58-ე არმიის ბაზაზე ჩრდილოეთ კავკასიაში. მათ 

ცეცხლსასროლი იარაღის სროლას, დანაღმვასა და აფეთქების ტექნოლოგიას 

ასწავლიდნენ. 

 2006 წლის ზამთარში რუსეთის სპეცსამსახურებმა განახორციელეს აფეთქება, რუსეთ-

საქართველოს მაგისტრარულ გაზსადენზე. რის შედეგადაც ქვეყანა დარჩა ბუნებრივი 

აირის გარეშე. რომ არა აზერბაიჯანის ალტერნატიული რესურსი, ქვეყანა უმძიმეს 

მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდა. 2006 წლის 22 იანვარს ჩრდილოეთ ოსეთში ორი 

გაზსადენი აფეთქდა. 02:52 საათზე პირველი აფეთქება მოხდა „ჩრდილოეთ კავკასია-

ამიერკავკასიის“ გაზსადენზე. ვლადიკავკაზიდან 30 კილომეტრში.“ 

 ამგვარად, კრემლის მმართველი ელიტა ჯერ კიდევ 2005-2006 წლებში ცდილობდნენ 

ქართული მხარის პროვოცირებას, რათა ეჭვქვეშ დაეყენებინათ მისი, როგორც 

სტაბილური პარტნიორის იმიჯი საერთაშორისო ასპარეზზე. 

 უშუალოდ 2008 წელში მიმდინარე პროცესებზე საუბრისას, აუცილებელია იმ 

უმნიშნელოვანეს საკითხსაც შევეხოთ  რასაც ადგილი ჰქონდა იმდროინდელ მსოფლიო 

პოლიტიკაში და რამაც პირდაპირი ასახვა ჰპოვა საქართველოში განვითარებულ 

სიტუაციაზე. აგვისტოს ომამდე მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პოლიტიკური მოვლენა 
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გახლდათ ბუქარესტის სამიტი, სადაც განიხილებოდა საქართველოსა და უკრაინისათვის 

MAP-ის მინიჭების საკითხი. მიუხედავად იმისა, რომ რიგი სახელმწიფოები მხარს 

უჭერდნენ საქართველოსა და უკრაინას, ორივე ქვეყანა MAP-ის გარეშე დარჩა 

 „აშშ-ს პოზიცია MAP-ის საკითხთან მიმართებაში დიდ წილად განსაზღვრა რუსეთის 

ფედერაციასთან მიღწეულმა შეთანხმებამ, რომელიც ავღანეთში დისლოცირებული 

ამერიკელი სამხედროებისათვის რუსეთის გავლით სურსათის მიწოდებას 

ითვალისწინებდა.“ [ყალიჩავა, 2012:16] 

 გარდა ამისა, რიგი ევროპული ქვეყნები (გერმანია, ავსტრია, რუმინეთი, ჩეხეთი, 

უნგრეთი, თურქეთი) რუსეთზე ენერგოდამოკიდებულების გამო საკუთარ ღია პოზიციას 

ვერ აფიქსირებდნენ. 

 ამგვარად, კრემლისათვის ბუქარესტის სამიტი წარმატებული გამოდგა, თუმცა 

ვლადიმერ პუტინი იაზრებდა, რომ ეს შეიძლებოდა დროებითი ყოფილიყო. რუსეთის 

ფედერაცია ყველანაირად ცდილობდა კავკასიაში აბსოლუტურ გაბატონებას. 

საქართველოსთან მიმართებაში პუტინის მისწრაფებებს სხვადასხვა მეთოდებით 

ეწინააღმდეგებოდა ოფიციალური თბილისი, რამაც საბოლოოდ 2008 წლის აგვისტოს 

ომამდე მიიყვანა ქვეყანა. 

 „2008 წლის აგვისტოს ომმა კვლავ გაამყარა კრემლის პოზიციები კავკასიაში. აფხაზეთისა 

და ე.წ. „სამხრეთ ოსეთის“ „დამოუკიდებლობის“ აღიარებით მისთვის ხელსაყრელი 

პოზიცია დაიკავა, რაც მას აძლევს საშუალებას საკუთარი ინტერესების დასაცავად ისეთი 

ვითარება შექმნას საქართველოში, რაც თბილისს ე.წ. ენერგოდერეფნის ფუნქციას 

დაუკარგავს.“ [გამისონია, პერტაია 2009:24] 

 ასე მოხდა „ნაბუქოს“ შემთხვევაშიც, თურქეთის ფაქტორისა და სხვა მიზეზებთან ერთად, 

მისი ჩაშლა დიდწილად განაპირობა საქართველოს არასტაბილურმა მდგომარეობამ. 

რუსეთმა ნავთობსადენიდან 15 მეტრში გამოიყენა კასეტური ბომბები და ღიად დაემუქრა 

პროექტს, რომელშიც  დასავლური კაპიტალი იყო დაბანდებული. [პერტაია, 2011:54] 

 2008 წელს, გაზეთ „რეზონანსთან“ საუბრისას პოლიტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი 

აცხადებდა, რომ პირველი დარტყმები სწორედ მილსადენებზე განხორციელდებოდა, 

მისი აზრით ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენზე მომხდარი აფეთქებები რუსეთისა 

და ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების ინტერესებში 

შედიოდა.  პარლამენტარმა პაატა დავითაიამ კი ნავთობსადენის აფეთქების 

ორგანიზებაში აფხაზი სეპარატისტეის მონაწილეობაც არ გამორიცხა. [მიქიაშვილი, 

2008:იხ.სტატია] 
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 ამრიგად, 2008 წლის აგვისტოს ომი კიდევ ერთი დადასტურებაა იმისა, რომ რუსეთის 

ინტერესები კავკასიის და, კერძოდ, საქართველოს მიმართ საკმაოდ დიდია, მის 

შესანარჩუნებლად კრემლი ყველანაირ პოლიტიკურ თუ სამხედრო ხერხს მიმართავს. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ვლადიმერ პუტინი რუსეთის 

მზარდი ენერგორესურსების გამოყენებით ცდილობდა და ცდილობს იზოლაციაში 

მოაქციოს და მასზე დამოკიდებული გახადოს მთელი რიგი ევროპული და რა თქმა უნდა, 

მის სამეზობლოში მყოფი ქვეყნები. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

1.    გამისონია ნ. პერტაია დ. 2009. რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომი და 

მისი შედეგები. თბილისი.გამომც. ,,უნივერსალი“. 

2.    კომახია მ. 2015. საგარეო პოლიტიკის კვლევების სერია N4. თბილისი. იხ.: 

https://www.scribd.com/document/274674324/ ბოლოს ნანახია 26.12.2018 

3.    მიქიაშვილი ნ. 08.2008 ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენის აფეთქების ვერსიები. 

„რეზონანსი“ 

4.    ყალიჩავა კ. 2016. რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომი ქართულ და 

ინგლისურენოვან ლიტერატურაში. თბილისი, გამომცემლობა მერიდიანი. 

5.    ყალიჩავა კ. 2012. გზა ომისკენ: 2008 წელი იანვრიდან-აგვისტომდე. ახალგაზრდა 

ისტორიკოსთა შრომები II. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი. თბილისი, გვ. 1-18. 

6.    Kobzova J. Popescu N. 2011. Wilson Andrew: Russia and EU’s Competitive 

Neighbourhood. The Great Power (mis) Management. The Russian- 

Georgian War and its implications for Global Political Order. Edited by 

Alexander Astrov. Ashgate. 

 

 

 

 



121 

 

თამარ გველესიანი 

წყალქვეშა ეკო–სკულპტურები – ზღვის ეკოსისტემების გადარჩენის ხელოვნება 

 

ბუნებრივ გარემოში მიმდინარე ანთროპოგენური პროცესები, თავისი შედეგებით 

მსოფლიო საზოგადოების შეშფოთებას იწვევს, ამიტომ ადამიანის საარსებო გარემო 

მრავალმხრივი შესწავლის, დისკუსიებისა და მრავალრიცხოვანი პუბლიკაციების საგანი 

გახდა. 

XXI საუკუნეს თავისუფლად შეიძლება ვუწოდოთ ,,ეკოლოგიური ეპოქა”, რადგან 

ყველაზე აქტუალური და მძაფრი კაცობრიობისათვის დღეს სწორედ ეკოლოგიური 

პრობლემებია. მსოფლიოს მასშტაბით ბუნებისა და საზოგადოების ურთიერთობის 

პროცესი დისჰარმონიული, რთული და წინააღმდეგობრივია. ის გამუდმებით იცვლება 

ადამიანის ევოლუციის კვალდაკვალ. ხელოვნება კი, თავის მხრივ, არსებულ ეპოქალურ 

ცვლილებებს ეხმაურება და ვითარდება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, დღეს 

მსოფლიოში ხელოვნების ერთ–ერთი ყველაზე აქტუალური მიმდინარეობაა 

ეკოლოგიური ხელოვნება, რომელიც განიხილება, როგორც ნატურალური ხელოვნების 

მიმართულება. ეს არის მეცნიერებისა და ხელოვნების ერთგვარი სინთეზი, როდესაც 

ორივე სფერო ურთიერთთანამშრომლობის პრინციპით ეკოლოგიური პრობლემების 

გადაჭრის გზებს ეძიებს. 

თანამედროვე სამყაროში აქტიურად მიმდინარეობს ზრუნვა ბუნების დაცვისა და 

გაუმჯობესების მიმართულებით. გარემოს დაცვა, ერთი მხრივ, თითოეული ჩვენგანის 

ვალია, ხოლო მეორე მხრივ, სურვილი, ვიმყოფებოდეთ ჯანსაღ გარემოში, ადეკვატური 

რეაქციაა ჩვენს ირგვლივ არსებული ეკოლოგიური პრობლემების ფონზე. სწორედ ამ 

ფუნქციას ითავსებენ მსოფლიოს მასშტაბით მოღვაწე ეკო–ხელოვანები. ისინი 

მაქსიმალურად ურთიერთობენ ბუნებასთან, სწვალობენ გარემოში მიმდინარე ხილულ და 

უხილავ პროცესებს,  გვთავაზობენ ეკოლოგიური კრიზისის დაძლევის გზებს და ამით 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ბუნების დაცვის საქმეში. 

ამ მხრივ განსაკუთრებით საინტერესოა ბრიტანელი ეკო–სკულპტორების შემოქმედება, 

რომლებსაც აერთიანებთ თავიანთი საქმე, ხედვა და მიზანი ემსახურონ ბუნებას, კერძოდ, 

ხელი შეუწყონ ზღვის ეკოსისტემების, მარჯნის რიფებისა და თევზების სახეობების 

გადარჩენას. სანამ უშუალოდ ხელოვანთა ამ ჯგუფზე და მათ მიღწევებზე ვისაუბრებ, 

მოკლედ მიმოვიხილავ ზღვის ეკოსისტემას და მის მნიშვნელობას გარემოსთვის. 

ცნება ეკოსისიტემა ბუნების ნაწილია თავისი მცენარეებით, ცხოველებით, 

http://asj.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&avto=74
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მიკროორგანიზმებით, წყლით, ნიადაგით, ქარით, წვიმითა და მინერალებით. იგი 

შეიძლება მოიცავდეს ხმელეთს, წყალს და ჰაერს. ზღვის ეკოსისტემაში მნიშვნელოვანი 

ადგილი უკავია ცოცხალ ორგანიზმებს, რომელთა შორის აღსანიშნავია ე.წ. 

კონსუმენტები, კერძოდ, მარჯნის რიფები. ისინი მიეკუთვნება ბენთოსს. ბენთოსი ის 

მცენარეები და ცხოველებია, რომლებიც წყლის ფსკერსა და სხვა მყარ საყრდენებზე 

ბინადრობენ [რიკლეფსი, მილერი, 2012:224-227]. 

მარჯნის რიფი (ინგლ. Coral reef) – წყალქვეშა ან ნაწილობრივ წყალქვეშა კირქვული 

გეოლოგიური სტრუქტურა. ის არის  მარჯნის პოლიპებისა და წყალმცენარეების 

კოლონიური გაერთიანება, რომელსაც ზღვის წყლიდან კირქვის გამოყოფის უნარი აქვს. 

რიფები იქმნებიან ტროპიკულ ზღვების წყალმარჩხ ადგილებში.    

დღეისათვის მსოფლიოში 27 კვადრატულ კილომეტრზე მეტი მარჯნის რიფია, თუმცა 

სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ 2030-2050 წლამდე ისინი შესაძლებელია  მთლიანად 

განადგურდნენ. აღნიშნულ პროცესს ადამიანებთან ერთად გლობალური დათბობაც 

უწყობს ხელს. მეცნიერები ამ მოსაზრებას იმითაც ამყარებენ, რომ ბოლო 30 წლის 

განმავლობაში ავსტრალიასთან მდებარე დიდი ბარიერის რიფის 50 პროცენტი უკვე 

განადგურდა, იმის მიუხედავად, რომ მათი წარმომქმნელი მარჯნების ნაირსახეობათა 

რაოდენობა 2050-ს აჭარბებს. სწორედ აღნიშნულ პრობლემას ეხმაურება ხელოვანთა 

ჯგუფი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. მათ აერთიანებთ ზღვის ეკოსისტემის 

ხელშეწყობის, მარჯნის რიფების, თევზების სახეობების და სხვა ცოცხალი ორგანიზმების 

გადარჩენის იდეა. ამ მიზნით ეკო-სკულპტორები უკვე წლებია აქტიურად ქმნიან 

ქანდაკებებს და ათავსებენ მათ წყალქვეშ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. 

წყალქვეშა „ცოცხალი“ სკულპტურებით ეკო-ხელოვანები მნახველებს სთავაზობენ 

მისტიკურ, ეფემერულ შეხვედრებს და სხვა სამყაროს წამიერ ციმციმს, სადაც ხელოვნება 

ბუნების ეფექტებისგან ვითარდება. წყალქვეშ განთავსებული მუდმივი ინსტალაციები 

შექმნილია იმისათვის, რომ შეასრულონ ხელოვნური რიფების და მიმზიდველი 

მარჯნების როლი, რაც გაზრდის ზღვის ბიომასას და გააერთიანებს თევზების სახეობებს. 

გარდა ამისა, მნიშვნელოვნად სტაცებს ტურისტების ყურადღებას მყიფე ბუნებრივ 

რიფებს. ამ გზით კი, იქმნება სივრცე მათი ბუნებრივი აღდგენისათვის.        

XXI საუკუნეში მოღვაწე ხელოვან ადამიანთა სწორედ ასეთ შემოქმედებით სიახლეთა 

რიცხვს მიეკუთვნება ‘’MUSA’’ (The Museo Subacuatico  de Arte),  კანკუნის პირველი 

წყალქვეშა ხელოვნების მუზეუმი, რომელიც მსოფლიოს ღირშესანიშნავ მუზეუმებს 

შორის გამორჩეულია ერთი მხრივ, თავისი უნიკალური (წყალქვეშა) მდებარეობით, მეორე 
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მხრივ კი, იმ დაუვიწყარი სანახაობით, რასაც დამთვალიერებლი ეზიარება და, რაც 

მთავარია, კანკუნის წყალქვეშა მუზეუმი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც მისი 

შექმნის იდეა ზღვის ეკოსისტემის ხელშეწყობას ემსახურება. მუზეუმის ექსპოზიციის 

ავტორია ბრიტანელი მოქანდაკე, ჯეისონ დე კაირეს ტეილორი.     

ტეილორის ნამუშევრები ზუსტად მოერგო ქალაქ კანკუნის პრობლემის გადაჭრას. მისი 

ხელოვნება განსაცვიფრებელია არა მხოლოდ ესთეტიკურ დონეზე, არამედ ის 

უტილიტარულ მიზანსაც ემსახურება: დროის მსვლელობასთან ერთად ეკო-

სკულპტურები გარდაიქმნება ხელოვნურ რიფებად, რაც ხელს უწყობს მარჯნის რიფების 

და წყალქვეშა სიცოცხლის ზრდას. 

ჯეისონ დე კაირეს ტეილორი, ზღვის კონსერვაციონისტი და ყვინთვის დიდი 

მოყვარული, აცხადებს, რომ მის კრეატიულობას ევოლუციონისტური ასპექტი 

ამოძრავებს – „პლანეტაზე ყოველივე მუდმივად იცვლება და ვითარდება. ჩვენ ყველანი 

დროის სუბიექტები ვართ. მე მომწონს ის ფაქტი, რომ ჩემი ნამუშევრები ბოლომდე 

არასოდეს მთავრდება. მე ვათავსებ მათ ოკეანეში, რაც სამუშაოს დასაწყისია და უკვე 

შემდეგ იწყება ბუნებასთან თანამშრომლობა.”   

„მე ყოველთვის მიტაცებდა ზღვა’’ – აღნიშნავს ეკო–სკულპტორი, როდესაც მას 

ეკითხებიან იმ მედიუმზე, რომელიც საკუთარი ხელოვნებისთვის აირჩია – ,,მე მქონდა 

თვალწარმტაცი, ხელუხლებელი რიფების ნახვის ბედნიერება, რომლებიც ახლა უკვე აღარ 

არსებობენ. მე ვიყავი რიფების მდგომარეობის მკვეთრი გაუარესების მოწმე და ძალიან 

მინდოდა ამისთვის მეშველა. ზღვის რიფები იადონს წააგავს ქვანახშირის მაღაროში, 

რომელშიც ისინი კლიმატის ცვლილების წინა, აშკარა მხარეს წარმოადგენენ. ისინი ერთ-

ერთ უპირველეს ეკოსისტემას ქმნიან, რომელიც შეიძლება დავკარგოთ.“ 

  ჯეისონ ტეილორი თავისი სკულპტურებით ალამაზებს წყალქვეშა სამყაროს. 

ნამუშევრებში ვლინდება წყალქვეშ მიმდინარე ეკოლოგიური პროცესები და მასთან 

ერთად ილუსტრირდება თანამედროვე ხელოვნებისა და გარემოს 

ურთიერთდამოკიდებულება. ბრიტანელი ხელოვანის „ეკო-არტი“ ახდენს ადამიანისა და 

ბუნების გასაოცარი სიმბიოზის, მათი ჰარმონიული ერთიანობის სიმბოლიზაციას. 

ქანდაკებები გარემო ფაქტორთა მოქმედების შედეგად დროსთან ერთად იცვლება. „ეს 

არის გარემოს ევოლუცია, ხელოვნებით ინტერვენცია, როგორც ზრდა, ანდა როგორც 

ურთიერთობათა ბალანსირება“  [Buxton J. 2015]. 

ტეილორმა თავისი ნამუშევრები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ზღვის ფსკერზე 

ჩაძირა. მისი პირველი სამოცდახუთ ფიგურიანი ინსტალაცია 2006 წელს კარიბის ზღვაში 
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2-10 მეტრ სიღრმეზე, გრენადის სანაპიროებთან მოლინერის ყურეში მოეწყო. მათ 

სანახავად დღეს ათეულობით ადამიანი ისწრაფვის. ერთნი იქ აკვალანგით ყვინთავენ, 

მეორენი – ფარფლებითა და სასუნთქი მილით, ხოლო მესამენი, ბავშვები ან ისინი, ვინც 

ცურვა არ იცის, შუშისძირიანი ნავებით წყლის ზედაპირზე დაცურავენ და ამ გზით 

ათვალიერებენ ამ საოცარ ქმნილებებს, რომლებიც წყალქვეშ მეტად უჩვეულოდ, 

გაცილებით მასშტაბურად და ფანტასტიკურად გამოიყურებიან. 

ბრიტანელი მოქანდაკის სკულპტურები, რომლებიც ხელოვნებისა და მეცნიერების 

ერთგვარი სინთეზია, შექმნილია ზედმიწევნით ნაკვლევი, გარემოსთვის უვნებელი 

მასალისგან, უპირატესად ბეტონისგან, რაც ხელს უწყობს მარჯნის რიფების ზრდას. 

მუშაობს რა საზღვაო ბიოლოგებთან, ტეილორი ფლობს ჰაბიტატურ სახეობათა შექმნის 

უკანასკნელ კვლევათა მონაცემებს, რომლებიც იმისთვისაა შექმნილი, რომ წაახალისოს 

საზღვაო ცხოვრების სპეციფიკური ფორმები. მაგალითად, „ანთროპოსენში“ (2011), 

კლასიკური ფოლკსვაგენის ხოჭოს (მანქანის) რეალური ზომის რეპროდუქცია თან 

ერთვის „კიბორჩხალათა ქალაქს“, რომელიც კიბოსნაირთა მოსაზიდადაა შექმნილი. 

ჯეისონის ნამუშევრები იდეალური მაგალითია იმის საჩვენებლად, თუ როგორ ეხმარება 

ადამიანს ხელოვნება ბუნების კონსერვაციის მცდელობაში.     

მარჯნის რიფების გადარჩენის იდეა მხოლოდ ჯეისონ ტეილორს არ მოსვლია აზრად. 

წარმოშობით ბრიტანელი ეკო–სკულპტორი სელია გრეგორიც ამ მიმართულებით 

მოღვაწეობს. მან 2009 წელს დააარსა ე.წ. ,,ზღვის ფონდი’’ და თავისი შემოქმედებით 

ზღვის ეკოსისტემის ქომაგად გვევლინება. 2012 წლიდან დღემდე ის არის ,,ოკეანის 

ხელოვანთა საზოგადოების’’ წევრი.   

,,ზღვის ფონდმა’’ ბოლო ხუთი წლის მანძილზე შექმნა წყალქვეშა სკულპტურების სერია 

(,,ქალთევზა, ,,აპსარა,’’ ,,მარჯნების ქალღმერთი,’’ ,,ველოსიპედები’’ და სხვ.) და მოახდინა 

მათი ინსტალაცია ინდონეზიაში იმ ადგილებში, სადაც მარჯნის რიფები ძლიერ იყვნენ 

დაზიანებულნი. მუშაობის პროცესში ,,ზღვის ფონდი’’ აქტიურად თანამშრომლობდა 

ცნობილ მეცნიერებთან, გარემოს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან (NGOs) და 

ადგილობრივ ხელოვანებთან. 

,,ბუნების სიყვარული არის ის, რაც შთამაგონებს მე მუშაობის პროცესში. ჩემი 

ხელოვნებით მე ვიცავ იმას, რაც მიყვარს და მიყვარს ის, რასაც პატივს ვცემ’’ – აღნიშნავს 

სელია გრეგორი.   

,,აპსარა,’’ იგივე ,,ზღვის სული,’’ ზღვის ფონდის ბოლო ნამუშევარი იყო, რომელიც 

ჩაძირეს აღმოსავლეთ ბალიში 22 ოქტომბერს. აქ მათ დააარსეს ჯემელუკის წყალქვეშა 
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გალერეა (Jemeluk Bay Underwater Gallery). აპსარა წარმოადგენს წყალქვეშა ინსტალაციების 

სერიის გაგრძელებას, რომელიც მიმართულია რიფების აღდგენისაკენ და ,,ოკეანის 

ჯანმრთელობის” გაუმჯობესებისაკენ. ინტერაქტიული სკულპტურები აერთიანებს 

ინოვაციურ თეორიებს მარჯნის მებაღეობის, ხელოვნური რიფის, თევზების ჰაბიტატის 

და მარჯნის სტაბილიზაციის შესახებ. მისი მიზანია რიფებისა და ზღვის გარემოს 

უვნებლად შენარჩუნება. 

ჩვენს მიერ განხილული ეკო-ხელოვანების შემოქმედება ნათლად გვიჩვენებს, რომ XXI 

საუკუნეში მცხოვრები ხელოვანი ადამიანი გამოირჩევა თავისუფალი, შემოქმედებითი 

აზროვნებით და საოცარი ნოვატორულობით. იგი ეცნობა უკვე არსებულ მიღწევებს და 

თამამად იყენებს დაგროვილ ცოდნას იმისათვის, რომ დანერგოს სიახლე. იგი ცდილობს 

მოახდინოს ხელოვნებისა და მეცნიერების სინთეზი, ინტერესს იჩენს გარემო პირობების 

გაუმჯობესების მიმართ. სელია გრეგორს, ჯეისონ დე კაირეს ტეილორს,  კარენ სალინას–

მარტინეზს და სხვა მათთან მომუშავე ეკო–სკულპტორებს აერთიანებთ დევიზი – 

გვიყვარდეს, დავაფასოთ და დავიცვათ გარემო, სანამ ამის საშუალება გავქვს და სანამ ის 

ბოლომდე არ განადგურებულა. მათი შემოქმედება იდეალური მაგალითია იმის 

საჩვენებლად, თუ როგორ ეხმარება ადამიანს ხელოვნება ბუნების კონსერვაციის 

მცდელობაში. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ დღეს 

არსებული ეკოლოგიური კრიზისის, მოსალოდნელი ეკოლოგიური დესტაბილიზაციისა 

და კატასტროფის დაძლევა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ადამიანისა და ბუნების 

ურთიერთობის ახალი ტიპის ჩამოყალიბების საფუძველზე, რაც გამორიცხავს ბუნებრივი 

გარემოს რღვევას, მის დეგრადაციას და დაგვეხმარება შევინარჩუნოთ ეკოლოგიური 

წონასწორობა. ყოველივე ამაში საგრძნობლად დიდი წვლილის შეტანა შეუძლია 

ნებისმიერ ადამიანს, მათ შორის განსაკუთრებით ხელოვნების სფეროში მოღვაწეებს.   

უდავოდ აღსანიშნავია ამ მიმართულებით მოღვაწე თითოეული ხელოვანის როლი. ისინი 

ქმნიან ხელოვნების ნიმუშებს და იმავდროულად, ცდილობენ ყოფითი პრობლემების 

მოგვარებას. თავიანთი საქმიანობით კი, კიდევ ერთხელ ახდენენ ხელოვნების, როგორც 

კონკრეტული დანიშნულების მატარებელი ფენომენის ხაზგასმას. ხელოვანი 

ადამიანისათვის ბუნება ყოველთვის შთაგონების ის შეუცვლელი წყარო იყო, არის და 

იქნება, რომელიც მის ხელოვნებას უსაზღვროდ შთამბეჭდავს და უკიდეგანოს ხდის. 

ხელოვნების კონტექსტში ჩვენს ირგვლივ არსებული ეკოლოგიური პრობლემების 

გააზრება კი, მართლაც წინგადადგმული ნაბიჯია ბუნების კონსერვაციის 
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ირაკლი გობრონიძე 

შავი პანტერა და აფრო-ამერიკული რეპრეზენტაცია დიდ ეკრანზე 

 

სანამ კინოხელოვნება შეიქმნებოდა, იდენტობის რეპრეზენტაცია ნებისმიერი სახის 

ნაწარმოებში აქტუალური თემა ყოველთვის იყო. როგორც იტყოდა უინსტონ ჩერჩილი: 

„ისტორიას გამარჯვებულები წერენ“ და დასავლური სამყაროს ისტორიაში 

გამარჯვებული, ძირითადად, თეთრი ევროპელი რასა იყო. დიდი დროის განმავლობაში 

ევროპელები ისე ფიქრობდნენ, როგორც ანტიკური ხანის ბერძნები, რომ ისინი, ანუ 

წმინდად თეთრი ევროპელები, არიან ამაღლებული ხალხი, ყველა დანარჩენი კი-

გაუნათლებელი, ველური ბარბაროსია. როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები 

შეიქმნა, მას პროგრესული ქვეყანა უწოდეს, უფრო წინ წასული, ვიდრე წარსულსა და 

ტრადიციებში ჩარჩენილი ევროპა, მაგრამ იქაც კი ჰყავდათ შავკანიანი მონები, 

რომლებსაც ადამიანებადაც არ თვლიდნენ. ისინი იყვნენ როგორც ცხოველები, თეთრი 

ადამიანის საკუთრება, იმისდა მიუხედავად, რომ შეერთებული შტატების 

კონსტიტუციაში, რომელიც ქვეყნის დაარსების ფუნდამენტის როლს თამაშობს, წერია, 

რომ ყოველი ადამიანი თანასწორია. ოფიციალურად, მონობა სამოქალაქო ომის შემდეგ 

დასრულდა და ყოფილი მონები აფროამერიკელი მოქალაქეები გახდნენ, მაგრამ 

რასობრივი დისკრიმინაცია მაინც გრძელდებოდა და ზოგიერთი მოსაზრების მიხედვით, 

რომ კიდევ გრძელდება სისტემური რასიზმის სახით. აფროამერიკელები საუკუნეების 

განმავლობაში იბრძვიან, რომ გაიუმჯობესონ თავიანთი იმიჯი კოლექტიურ ხედვაში, 

რადგან ისინი ამერიკის ნაწილს შეადგენენ და სურთ სრული თანასწორობა თავიანთ 

თეთრკანიან თანამოქალაქეებთან. თუ გვინდა დავინახოთ, როგორ აღიქვამს ქვეყანა 

საკუთარ თავს, რას ფიქრობს და ეთანხმება უმრავლესობა, მაშინ უნდა გადავხედოთ 

ქვეყნის ლიტერატურას, სერიოზულსაც და გასართობსაც, გაზეთებს, სტატიებსა და 

კინემატოგრაფიას. თუ ამერიკულ ადრინდელ მედიას შევხედავთ, დავინახავთ, რომ 

შავკანიანებს არ ქონდათ მნიშვნელოვანი როლები არც ლიტერატურაში, არც 

სპექტაკლებში თუ, რა თქმა უნდა, ეს მონობის პერიოდს არ ეხებოდა. დაშვებული იყო 

რასისტური სლენგის ხმარება ყოველდღიურ მეტყველებაში, გაზეთებში. შავკანიანის 

დამცირება ჩვეულებრივად ითვლებოდა. თუ რაიმე ნაწარმოებში, მონობის პერიოდის 

სიუჟეტითაც კი, შავკანიანს ეძლეოდა ცენტრალური როლი, ისტორიაში მაინც უნდა 

ყოფილიყო მისი თეთრი გადამრჩენი, მაგალითად როგორც მარკ ტვენის ცნობილ 

ნაწარმოებში „ჰაკლბერი ფინის თავგადასავლები“. ანუ შავკანიანებს არ ჰქონდათ 

http://asj.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&avto=32
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საშუალება ნაწარმოებებში საკუთარი იდენტობის განმკარგველი ყოფილიყვნენ. ისეთ 

ისტორიებში რომელსაც ანტი-რასისტი ტვენი წერდა, ფერადკანიანი პერსონაჟები 

უბრალოდ იქ იყვნენ, რომ ხაზი გაესვათ თეთრი პერსონაჟის სიკეთისთვის. 

 

რაც შეეხება კინოს, საქმე აქ უარესად იყო. შავკანიანები ძირითადად ნაჩვენები იყვნენ 

ნეგატიური სტერეოტიპებით, როგორც ველურები, უზნეოები და ზარმაცები. თეატრში და 

კინოში შავი პერსონაჟები Blackface-ის(შავი სახე) მეშვეობით იქმნებოდნენ. ეს იყო 

კარიკატურული სახის შავი გრიმი რომელსაც თეთრკანიანი მსახიობი იკეთებდა რომ 

შავკანიანის, ძირითადად პაროდიული, როლი შეესრულებინა. ეს ვიზუალი 

დაფუძნებული იყო ბევრი ამერიკელის მენტალურ ხატზე თუ რას წარმოადგენდა ზანგი 

პიროვნება. ნახშირივით შავი კანი, დიდი ცარიელი თვალები, სულელის გამომეტყველბა 

და უზარმაზარი სქელი ტუჩები.  ჰოლივუდის ადრეულ პერიოდში ეს იყო მაქსიმალური 

რეპრეზენტაცია ეკრანზე რომელიც შავკანიანებს გააჩნდათ, შეიძლება ვთქვათ ეს სულ 

არაფერზე უარესი იყო. ჰოლივუდის ისტორიაში ამის ყველაზე ცნობილი მაგალითია 

დეივიდ ვარკ გრიფიტის ფილმი „ნაციის დაბადება“. იმისდა მიუხედავად, რომ ფილმმა 

წარმოადგინა კინოს შექმნის ახალი, რევოლუციური ხერხები,მისი ცენტრალური 

თემატიკა არის გმირული კუკლუკსკლანი და თუ როგორ იცავენ მისი წევრები დაუცველ 

თეთრ ქალებს მოძალადე ზანგებისგან(რომლებსაც ფილმში შავად შეღებილი თეთრები 

თამაშობენ).  რაც უფრო ახლოვდებოდა შავკანიანების სამოქალაცო უფლებების 

მოთხოვნის პროტესტი, მით უფრო Blackface-ის ნაირი ტრენდები კინოხელოვნებიდან 

ქრებოდა, თუმცა დიდ ეკრანზე შავკანიანებს მაინც მინიმალური როლები ჰქონდათ. 30-

იანი, 40-იანი და 50-იანი წლები შეუცვლელად მიდიოდა. მაყურებლები ძირითადად 

ეკრანზე ტიპიურ თეთრ ჰოლივუდურ გმირებს ხედავდენ. ისტორიები შეიძლება 

საინტერესო იყო და გმირები კარგად გაწერილი, მაგრამ როდესაც შავკანიანი მაყურებელი 

კინოში მიდიოდა ის ბოლომდე ვერ ახერხებდა გმირთან იდენტიფიცირებას. შეიძლება 

კინოში ყოფილიყო უნივერსალური თემები, როგორიც არის სიყვარული, მეგობრობა, 

სიკეთე და გმირობა, რომელსაც ნებისმიერი ადამიანი გაიაზრებს, მაგრამ ესთეტიკა მაინც 

ევროპაცენტრული იყო და აფრო-ამერიკელი ვერ ხედავდა  მასში საკუთარ თავს და მისი, 

როგორც არათეთრი ამერიკელის, ცხოვრებისეულ გამოცდილებას. 

 

ბუნებრივია, სიტუაცია ცოტა შეიცვალა 1960-იან წლებში, როდესაც ისტორია განმეორდა 

და სასულიერო პირმა სახელად მართინ ლუთერმა სოციალური ცვლილება 
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თანასწორობის სახით მოითხოვა. ამ ათწლეულში ამერიკელმა მაყურებლემა პატარა 

ეკრანზე პირველად იხილა კოცნა შავკანიანი ქალის და თეთრ მამაკაცის შორის, ძალიან 

პოპულარულ მეცნიერულ-ფანტასტიკურ სერიალში „ვარსკვლავურ გზა“-ში(Star Trek) 

1968 წელს. როდესაც კოსმოსური ფედერაციის ხომალდის კაპიტანმა კირკმა(უილიამ 

შატნერი) აკოცა ლეტენანტ უჰურას(ნიშელ ნიკოლსი) ეს იყო უდიდესი პროგრესული 

ნაბიჯი შავკანიანი პერსონაჟებისთვის ეკრანზე. ცნობილია, რომ თვით მართინ ლუთერ 

კინგმა ურჩია მსახიობ ნიშელ ნიკოლსს დარჩენილიყო სერიალში, რადგან მისი 

მონაწილეობა მნიშვნელოვანი იყო ბევრი ახალგაზრდა ზანგი გოგონასთვის.  ასევე 

საინტერესია ჯორჯ რომეროს 1968 ფილმი „ცოცხალი მკვდრების ღამე“, სადაც მთავარი 

გმირის, ბენის, როლს შავკანიანი მსახიობი დუეინ ჯონსი თამაშობდა. როდესაც რომეროს 

შეეკითხნენ იყო თუ არა ჯონსის ქასტინგი პოლიტიკური განცხადება,მან განაცხადა რომ 

დუეინი უბრალოდ საუკეთესო მსახიობი იყო ამ როლისთვის და მის ქასთინგს არანაირი 

რასობრივი კონტექსტი არ გააჩნდა. 

მომდევნო ათწლეულებში სიტუაცია შეიძლება ითქვას, რომ  უკეთესობისკენ მიდიოდა. 

70-იან წლებში შავმაყურებელთა შორის დიდი პოპულარობა მოიპოვა Blaxploitation-ის 

სუბჟანრმა. ეს იაფასიანი ფილმები იყო უმეტესად შავკანიანი მსახიობებით, რომლებსაც 

ძირითადად შავკანიანი მაყურებლისთვის ქმნიდნენ. ფილმები სავსე იყო ძალადობით და 

სტერეოტიპებით, მაგრამ აფრო-ამერიკელ მაყურებელს მაინც ახარებდა და 

პოპკულტურას ისეთი საკულტო მსახიობი აჩუქა როგორიც არის პემ გრიერი და მისი 

პერსონაჟი ფოქსი ბრაუნი.  80-იან წლებში და მომდევნო ათწლეულებში სიტუაცია 

ბევრად გაუმჯობესდა. გამოჩდნენ ისეთი მსახიობები როგორებიც არიან სამუელ ლ. 

ჯექსონი, უილ სმიტი, ედი მერფი, მორგან ფრიმენი და სხვები. ეს ვარსკვლავები 

უტოლდებოდნენ მათ თეთრკანიან კოლეგებს და ეკრანებზე ძლიერ დამოუკიდებელ 

პერსონაჟებს თამაშობდნენ. თუმცა, მთავარი როლები მაინც იშვიათი იყო. აფრო-

ამერიკელი ვარსკვლავები ძირითადად მთავარი თეთრკანიანი გმირის ან საუკეთესო 

მეგობრის, ან დამხმარე კოლეგის ან მრჩევლის როლს თამაშობდნენ. მაგრამ, 

მეორეხარისხოვანი ძლიერი როლებიც შეიძლება იმ დროისთვის პროგრესულად 

ჩაითვალოს. 21-ე საუკუნეში უკვე აქტუალურად დაიწყეს კინოსურათების გამოშვება 

აფრო-ამერიკელი მთავარი გმირებით, რომლის უმეტესობაში უილ სმიტი თამაშობს, 

მაგალთად: „ჰენკოკი“, „დამოუკიდებლობის დღე“, „მე რობოტი“, „ადამიანები შავებში“-ის 

ტრილოგია. 
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ყველაფერი 2018 წლის თებერვალში შეიცვალა, როდესაცკინოეკრანებზე გამოვიდა 

სტუდიო მარველის ბლოკბასტერი „შავი პანტერა“. მარველის ფილმები სერიალის 

სტრუქტურას მიყვება, სადაც თითოეული ფილმი სიუჟეტურად მჭიდროდ არის 

დაკავშირებული ერთმანეთთან. ყველა ფილმი არის დაფუძნებული მარველის 

კომიქსების პერსონაჟებზე და მოვლენებზე. „შავი პანტერა“ მათი მე-18 ფილმია, ამ დიდ 

ეკრანზე გამავალი სერიალის სხვა ნაწილებში უკვე იყვნენ ძლიერი შავკანიანი 

პერსონაჟები, მაგალითად: მეომარი(War Machine), შევარდენი(Falcon), ვალკირია და ნიკ 

ფიური. მაგრამ პანტერა პირველი შემთხვევაა, როდესაც შავკანიანი პერსონაჟი არამარტო 

სუპერგმირული ბლოკბასტერის მთავარი გმირია, არამედ ფილმის თითქმის მთლიანი 

დასი შავკანიანებისგან შედგება და შექმნილია შავკანიანი სცენარისტის(ჯო რობერტ 

კოული) და რეჟისორის (რაიან კუგლერი) მიერ. თვითონ ფილმის ცენტრალურ პერსონაჟს 

აქვს საინტერესო ისტორია და ასევე კავშირი აფრო-ამერიკულ იდენტობასთან. პერსონაჟი 

შექმნილია ირონიულად ორი თეთრი ებრაელი მწერლის, სტენ ლის და ჯეკ კირბის მიერ. 

ის შექმნილი იყო როგორცმაშინდელი პოლიტიკური და სოციალური კლიმატის 

მაჩვენებელი. მწერლებს უნდოდათ, კომიქსებში შავკანიანების პოზიტიური სახე 

ეჩვენებინათ. საინტერესოა, რომ შავი პანტერა კომიქსების გვერდებზე პირველად 1966 

წლის ივლისში გამოჩნდა, ცნობილი შავი აქტივისტების ჯგუფი იგივე სახელით კი 

ოფიციალურად იმავე წლის ოქტომბერში დაარსდა.  შავი პანტერას რეალური სახელია 

ტჩალა, ის აფრიკული ქვეყნის, ვაკანდას, მეფეა. ვაკანდა ფლობს დედამიწაზე ყველაზე 

იშვიათ ლითონს, ვიბრანიუმს, რომელსაც ზებუნებრივი თვისებები გააჩნია. მის 

მეშვეობით ვაკანდა მსოფლიოში ტექნოლოგიურად ყველაზე განვითარებული ქვეყანაა, 

მაგრამ იზოლაციონიზმის პოლიტიკას ეწევა და დამალულია გარე სამყაროსგან, რათა ის 

არ ჩაერიოს მათ საქმიანობაში და პოლიტიკაში. ტჩალა იცვამს შავი პანტერას მეომრის 

კოსტუმს და მასში იცავს თავისი ქვეყნის საზღვრებს. პერსონაჟი ძალიან პოპულარული 

გახდა როგორც შავკანიან ასევე თეთრკანიან მკითხველებს შორის. 1990-იან წლებში 

პანტერას კომიქსების წერა დაიწყო აფრო-ამერიკელმა კრისტოფერ პრისტმა, რომელიც 

პირველი შავკანიანი კომიქსების მწერალი და რედაქტორია.   ბევრი აქებს პრისტის მიერ 

დაწერილ კომიქსებს, რადგან მან შეძლო შავკანიანი ადამიანის იდენტობა ტჩალას 

პერსონაჟში აღებეჭდა, რაც მას თეთრი ავტორების ნაწერებში აკლდა. შავი პანტერას 

ფილმის შექმნას მსახიობი უესლი სნაიპსი 1990-იან წლებში ცდილობდა, მაგრამმაშინ 

პროექტი ვერ განხორციელდა. პანტერა 50 წელი ელოდებოდა თავის გამოჩენას დიდ 

ეკრანზე კომიქსებში დებიუტის შემდეგ. ის პირველად გამოჩნდა „კაპიტანი ამერიკა 3: 
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სამოქალაქო ომში“, ჩადვიკ ბოსმანის შესრულებით, როგორც დამხმარე პერსონაჟი, მაგრამ 

მარველის პროდუსერი კევინ ფაიგი უკვე პირდებოდა ფანატებს, რომ ისინი იხილავენ 

ტჩალას როგორც მთავარ გმირს დიდ ეკრანზე სულ რაღაც 2 წელიწადში. ასეც მოხდა და 

როდესაც „შავი პანტერა“ კინოთეატრებში გამოვიდა, მან ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. 

ფილმმა რამოდენიმე ფინანსური რეკორდი მოხსნა და ჯამში მილიარდ სამას 

ორმოცდახუთი მილიონი დოლარი შეაგროვა(700 მილიონი მარტო შტატების 

ტერიტორიაზე).  ფილმის ასეთი წარმატება რეალურად გასაკვირი სულაც არ არის. 

ამერიკის აფრო-ამერიკული მოსახლეობა დიდხანს ელოდებოდა ასეთი ტიპის ფილმს, 

სადაც შავკანიანი გმირები ცენტრში არიან და ცენტრალური თემატიკა მონობა და მათი 

რასის ტანჯვა არ არის. ფილმი ჭეშმარიტად აფრიკული კულტურის ზეიმია. იმისდა 

მიუხედავად, რომ ვაკანდა ფუტურისტული ქვეყანაა, მისიარქიტექტურა, ჩაცმულობა და 

ტრადიციები აფრიკულ კონტინენტზე ბევრ რეალურ კულტურას ასახავს. მაგალითად, 

ვაკანდას მეფის კარის ქალებისგან შემდგარი ელიტარული დაცვის ჯგუფის, დორა 

მილაჟის, ჩაცმულობა კენიელი ქალების ტრადიციურ სამოსს წააგავს. ტჩალას დედა, 

დედოფალი რამონდა,ზულუს ტომის ტრადიციულ გათხოვილი ქალისს თავსაბურავს 

ატარებს. ვაკანდას შეიარაღებული ძალების მეთაურს ოკოიეს სამხრეთ აფრიკული 

ნდებელეს ტომის სამკაულები კისერზე უკეთია. ტჩალას მრჩევლები ჩაცმულობით 

აფრიკის ნაირ - ნაირი ქვეყნების ბელადებს გვანან.  არ არის გასაკვირი, რომ ამფილმზე 

აფრო-ამერიკელების თაობები ერთად მიდიოდნენ. აფრო-ამერიკელი 80 წლის ბებიები 

ძირითადად სუპერგმირულ ბლოკბასტერებზე არ დადიან, მაგრამ „შავი პანტერა“ 

გამონაკლისი იყო. დარბაზები სავსე იყო ენთუზიასტური ოჯახებით, რომლებიც ადრე 

პოპულარულ ფილმებში თავიანთი რასის წარმომადგენლებს ძირითადად მეორე პლანზე 

ხედავდნენ. ეს ჩვეულებრივი Action ფილმი აფრიკელ პრინცზე პანტერას კოსტიუმში 

მასობრივ კულტურულ მოვლენად იქცა, რომელზეც ახალგაზრდა აფრო-ამერიკელებს 

მეგობრები, ოჯახები და კოლეგები უნდა წაეყვანათ. ფილმი სიამაყით აჩვენებს 

შავკანიანების იდენტობას და როგორც ფილმის მიერ შეგროვილი ფული გვიჩვენებს, ასეთ 

ფილმზე მოთხოვნა დიდი ხნის განმავლობაში არსებობდა. აფრო-ამერიკელმა მსახიობმა 

ოქტავია სპენსერმა რამოდენიმე კინოდარბაზიც კი დაიქირავა, შავკანიანი სკოლის 

მოსწავლეებისთის ფილმი უფასოდ რომ ეჩვენებინათ.  ფილმში არა მარტო ბიჭებისთვის, 

ასევე გოგონებისთვის არის ძლიერი მისაბაძი მაგალითები, ასეთებია: ტჩალას უმცროსი 

და შური, რომელიც არის მეცნიერი და ტექნოლოგიური გენიოსი, ვაკანდას ჯაშუში და 

ტჩალას სატრფო ნაკია და მისი გენერალი ოკოიე. ფილმმა ასევე ფურორი მოახდინა 
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აფრიკულ ქვეყნებში განსაკუთრებით კენიაში, საიდანაც არის ნაკიას როლის 

შემსრულებელი ლუპიტა ნიონგო. 

 

„შავი პანტერა“ ჰოლივუდში აშკარა პროგრესის მაჩვენებელია. ის აფრო-ამერიკელებს 

საშუალებას აძლევს მათი იდენტობის პოზიტიური რეპრეზენტაცია კინოში ასახონ, 

შავკანიან ბავშვებს თავისი თავი დიდ ეკრანზე დაინახონ და მომავალი ავტორებისთვის 

კი მისაბაძი მაგალითი და შთაგონების მიმნიჭებელია. 
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