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ელისო ფურელიანი, მარიკა გაჩეჩილაძე 

 

გილგამეშის ეპოსის ღვთაებები და პერსონაჟები 

 

გილგამეშის ეპოსის ვერსიები 

55 ღვთაება და მოქმედი გმირი 

I დაფა 

1. გილგამეში - ურუქის მეფე ძვ.წ. XXVII ს. ლუგალბანდას ძე. მას მიეწერება ურუქის გალავნის 

აგება. მასზე საუკუნეების განმავლობაში იქმნებოდა შუმერული სიმღერები. ძვ.წ. XXIII-XXI სს-ში 

მასზე სიმღერების ნაწილი შეაჯერა ერთმა ავტორმა და შექმნა „გილგამეშის ეპოსი“, სადაც ის 

მთავარი მოქმედი გმირია ენქიდუსთან ერთად. ეპოსის თანახმად იგი ორი მესამედი ღმერთი იყო, 

ხოლო ერთი მესამედი კაცი. იგი იხსენიება აგრეთვე „შუმერის მეფეთა სიაში“. გილგამეში ითვლება 

წარღვნამდელი ამბის გამგებად და მის ჩამწერად. 

ურის ახალშუმერული სახელმწიფოს მეფენი( ძვ.წ. XXII-XXI სს) დიდების შარავანდედით მოსავენ 

გილგამეშის სახელს, შერაცხავენ თავიანთ "დიდ" ძმად (შეშ-გალ), რაკი ეამაყებათ ურუქელობა და 

გილგამეშის დედის, ნინსუნის, წიაღიდან წარმომავლად თვლიან თავს. რადგან გვერდს უვლიან 

დიდებულ ენმერქარს ან მაზე ადრე არსებულ მესქიაგაშერს, უნდა ვიფიქროთ, რომ ურის 

უკანასკნელი, III დინასტიის მეფეებმა - ურნამუმ, შულგიმ და სხვებმა ხელი შეუწყვეს გილგამეშის 

სახელის განდიდებას აქადურენოვანი კულტურის წრეშიც. 

I ( სტრიქონების, დაფების მიხედვით) 

სწორედ მათ ხანაში ჩაიწერა თქმულებები გილგამეშზე, რომელთაგან მხოლოდ ხუთმა მოაღწია 

ჩვენამდე. 

კომენტარი : გილგამეში დასახიათებულია გმირად, რომელმაც ქვეყნის სიბრძნე იხილა, ყველა 

სიბრძნე იცის, მოიტანა წარღვნამდელი ამბავი, ააგო გალავნიანი ურუქის კედლები და მისი ძალა 

ისეა გაძლიერებული, როგორც „ანუს მხედრობა“. ის არის 2/3 ღმერთი და 1/3 ადამიანი. აქ 

გილგამეში დიდებული მეფეა, გმირი, რომელიც იმდენად გაძლიერდა, რომ „ქალწულებს არ უშვებს 

დედასთან“. გილგამეშის ზედმეტი ძალაუფლებით შეწუხებული მოსახლეობა ითხოვს, რომ 

ღმერთებმა მისი სწორი შექმნან. 

2.იშთარი -იგივე ინანა -აქად. იშთარი, რომელიც ყველაზე ცნობილი შუმერული ქალღმერთია. 

http://asj.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&avto=81
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მეორე ტრიადის - ნანნა, უთუ, ინანა - წევრი. იგი გვხვდება უამრავ მითოლოგიურ ტექსტში. 

იკვეთება მისი ორი ასპექტი, სიყვარულისა და ბრძოლისა. ინანას სიყვარულის ასპექტის 

ასტრალური გამოხატულებაა მწუხრის ვარსკვლავი, ხოლო ბრძოლის ასპექტისა - ცისკრის 

ვარსკვლავი. მისი ეპითეტებია: ბრწყინვალე, ერთადერთი ვარსკვლავი, დიდი დედოფალი, 

ბრწყინვალე ქალბატონი. ინანას საკულტო ქალაქი იყო ურუქი, სადაც ეანას სახელწოდებით 

ცნობილ ტაძარში საღვთო როსკიპები ემსახურებოდნენ. აქვე სრულდებოდა საკულტო ქორწინების 

წესი, რითაც განასახიერებდნენ ინანასა და დუმუზის მითოსურ წყვილს. მისი ერთ-ერთი სახელია 

ირნინი, რითაც იგი იხსენიება „გილგამეშის ეპოსის“ V დაფაში. „გილგამეშიანის“ თანახმად ამ 

სახელით იშთარი კედარის ტყეში მკვიდრობს.ეს არის სიყვარულისა და ბრძოლის საბედისწერო 

ქალღმერთი, რომლის სიყვარულსაც მხოლოდ უბედურება მოაქვს. 

„მიუახლოვდი ეანას იშთარის ბინას“ . გვხვდება პირველ სვეტში გილგამეშის საქმეებზე 

საუბრისას.[პირველი სვეტი მე-14 სტრიქონი] 

3. ანუ - იგივე ანი შუმერული სიტყვაა, რომელიც აღნიშნავს ცას. ეს არის ცის ღმერთის სახელი, 

რომელიც ასევე ითვლება ქმნადობის მთავარ მამოძრავებელ ძალად და არის უზენაესი ტრიადის 

ღმერთების მამა. ის ითვლება ღმერთ ურაშის (Uraš) შთამომავლად, რომელთანაც ადრე აიგივებდნენ 

კიდეც. ან თავდაპირველად მოიხსენიებდნენ, როგორც ანშარისა (Anšar) და ქიშარის (Kišar) ვაჟს. ის 

არის ყველა ღმერთის მამა. ცისა და სამოთხის ღმერთი შუამდინარულ მითოსში. 

„მათი ვედრება ისმინა ანუმ“. [მეორე სვეტი 29-ე სტრიქონი.] 

კონტექსტი : საუბარია მოსახლეობის სურვილზე, რომ გილგამეშის მსგავსი შეექმნათ ღმერთებს. 

4.არურუ -A-ru-ru შემქმნელი დედა, თესლის მიმნიჭებელი. Ru-ru –თესლი. ეპითეტი მეკეცეთა 

დედოფალი.მან შექმნა პირველი კაცი. მოზილა თიხა, დანერწყვა და ამბოხებული ღმერთის, ქინგუს 

სისხლი ჩაუსხა. მან შექმნა ენქიდუ გილგამეშის მეგობრად და თანასწორად. 

„არურუ! შესძახეს ხმამაღლა - შენ შეჰქმენ კაცი - არურუმ ამის მოსმენისას ანუს ორეული თავის 

გულში შექმნა; არურუმ ხელი განიბანა, თიხა მოზილა, ველზე გამოძერწა“ [მეორე სვეტი : 30, 33, 34 - 

ე სტრიქონი.] 

5. ენქიდუ-გილგამეშის ეპოსის ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი. იგი ღმერთ ანუს დავალებით 

თიხისგან შექმნა ქალღმერთმა არურუმ. მოხსენიებულია, როგორც მხეც-კაცი. ის გილგამეშის 

მეგობარი იყო. 

„ იშვა გმირი ენქიდუ“ –[ მეორე სვეტი; 35-ე სტრიქონი] 

კონტექსტი: ენქიდუ შეიქმნა გილგამეშის ორეულად, მისი გულის გრიგალის თანასწორად. ენქიდუს 
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გარეგანი აღწერილობა მიგვითითებს, რომ იგი ჯერ კიდევ არ არს სრულყოფილი კაცებრივი არსება, 

იგი ჯერ კიდევ ბუნების მოვლენაა. 

6. ნინურთა -ომის ღმერთი, ნადირობისა და ბრძოლის ქალღმერთი. GU.ZA.LAL.- ტახტის 

მატარებელი. ნინურთას ეპითეტებია : იარაღის უფალი, იარაღის მატარებელი. იხმარება, როგორც 

ღმერთების ეპითეტიც. gugall same- ცათა ბელადი. gugallu- იხმარება, როგორც ღმერთების ეპითეტი. 

ნადირობისა და ბრძოლის ქალღმერთი. 

„იშვა გმირი ენქიდუ, ველთა ნაშიერი ნინურთას ძალის“ [მეორე სვეტი 35-ე სტრიქონი]. საუბარია 

ენქიდუზე და მისი ძალა გაიგივებულია ქალღმერთ ნინურთასთან. 

7. ნისაბა ( Nisaba/Nidaba) -ქალღმერთი შუმერულ- აქადურ მითოსში, ის არის მარცვლეულის, 

დამწერლობის, სიბრძნისა ღვთაება. მისი დამკვიდრება ნიშნავს ცივილიზაციის დამკვიდრებას 

ქვეყანაზე. „მისი თმების კულულები ნისაბასივით იზრდება“. აქ ენქიდუს თმები შედარებულია 

ნისაბასთან. [მეორე სვეტი 37-ე სტრიქონი.] 

8. სუმუკანი - Sumuqqan ნადირთა პატრონი და გარეული ჯოგების ღმერთი, მათი ნაყოფიერების 

გამომწვევი. ჯოგების მწყემსი, რომელიც თავის ფარას ანაყოფიერებდა. მოხსენიებულია 

„გილგამეშიანში“ ენქიდუს აღწერის დროს. „არ იცის ხალხი და არც ქვეყანა, იმოსება სუმუკანივით“. 

ამ კონტექსტში ენქიდუს ჩაცმულბა შედარებულია სუმუკანის ჩაცმულობასთან.[მეორე სვეტი 38-ე 

სტრიქონი] 

9. ანუს მხედრობა - ვარსკვლავები [მესამე სვეტი მე–17 სტრიქონი]. 

„ძალა მისი გაძლიერებულია როგორც ანუს მხედრობა“. კონტექსტი: აქ გილგამეშის ძალა 

შედარებულია ვარსკვლავებთან. 

10. როსკიპი /შამხათი (პერსონაჟი) - როსკიპი ქალი, მისი სახელი აქადურად ნიშნავს 

„მხიარულებას“, „სიხარულს“. ეს სიტყვა იხმარება აგრეთვე საღვთო როსკიპთა საზოგადო სახელად. 

შამხათის მეშევეობით განკაცდება ენქიდუ და შამხათივე უბიძგებს მას ურუქში წასვლისა და 

გილგმეშის გაცნობისკენ. „როსკიპი შამხათი წაიყვანე“ – [მესამე სვეტი მე-19 სტრიქონი]. პირველ 

დაფაში შამხათი გვევლინება როსკიპ ქალად, რომელიც ველად მყოფ ენქიდუს განაკაცებს. მას 

შემდეგ, რაც ენქიდუს ცხოველები ვეღარ იცნობენ და განუდგებიან, შამხათი გალავნიან ურუქში 

წასვლას შესთავაზებს. 

Šamhat- ასურულ ვერსიაში ასეთი გვხვდება; 

Šamkat-ბაბილონურ ვერსიაში კი ამგვარად; 

შამხათი შუმერულ სიმღერებში არ გვხვდება. 
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11. შამაში - მზის ღმერთი, სამართლისა და სამართლიანობის ღვთაება იგივე უთუ, ინანას ძმა. ის 

ეპოსში არის გილგამეშის მთავარი გზამკვლევი. 

„გილგამეში შამაშმა შეიყვარა“ - ნახსნებია როსკიპის მიერ ენქიდუსთვის გილგამეშის აღწერიასას. 

[მეხუთე სვეტი 21-ე სტრიქონი] 

12. ენლილი - ჰაერის ღმერთი, სივრცე, დემიურგი. შუმ. „ჰაერის უფალი, სივრცე“. უზენაესი 

ტრიადის - ანუ, ენლილი, ენქი - წევრი. ითვლებოდა სამყაროს შემქმნელად, შემოქმედად და 

შუმერელი ხალხის ეროვნული ერთიანობის ღმერთად. ენლილის მეუღლეა ნინლილი - „ჰაერის 

დედოფალი“. ეპოსში ენლილი გვხვდება პირველი დაფის მეხუთე სვეტში, სადაც ნახსენებია, რომ 

მან სხვა ღმერთებთან ერთად ვრცელყო ენქიდუს გონება. 

13. ეა/ენქი - (შუმერულად „ბატონი-მიწა“) შუმერული წარმოშობის ღმერთი, რომელიც მოგვიანებით 

მესამე ადგილი დაიჭირა ბაბილონის პანთეონის ტრიადაში ეას სახელით. მისი სამყოფელი მტკნარი 

წყლების ოკეანეა, მისი ძალით მოედინება ყველა მდინარე მიწაზე. ენქი სიბრძნისა და ხელოვნების, 

ასევე მაგიის ღმერთია, რადგან ის დასაბამს წყლის სიღრმეებიდან იღებს. მონაწილეობს 

პირველკაცის გაჩენაში და ამიტომაც ითვლება კაცობრიობის მფარველად. მისი წყალობით 

გადაურჩა წარღვნას ერთადერთი ადამიანი ზიუსუდრა, იგივე უთნაფიშთი, რომელსაც წარღვნის 

შედეგად დაღუპული ცივილიზაცია უნდა აღედგინა. 

ენქი გილგამეშს ეხმარება ეპოსში. ის არის ქალაქ ერიდუს უზენაესი ღვთაება. აბზუ - ენქის 

საცხოვრებელი სახლი ე-აბზუ, იგივე ტაძარი; 

bel naqbi- სიღრმის უფალი (ენქის ეპითეტი). 

„ანუმ ენლილმა და ეამ ვრცელყვეს მისი გონება“ - ამ ღვთაებებს ასახელებს როსკიპი გილგამეშის 

პიროვნების დახასიათებისას [მეხუთე სვეტი 22-ე სტრიქონი“ 

14. ნინსუნი - გილგამეშის დედა, იგი მოიხსენიება გილგამეშიანში როდესაც მას ანდობს გილგამეში 

თავის სიზმრებს. 

„ნინსუნ ბრძენი, ყოვლის მცოდნე ეუბნება მას გილგამეშს“ - აქ ნინსუნი გილგამეშს უხნის ნანახი 

სიზმრების შეინაარსს. [მეხუთე სვეტი მე-40 სტრიქონი] 

II დაფა 

ასურული ვერსია 

1. იშხარა - išḫara- იშთარის გამოვლინება, სიყვარულის ვნების ქალღმერთი. სქესობრივი კავშირის 

ქალღმერთი. მისი სიმბოლოა ღრიანკალი. არსებობს გლიპტიკის ნიმუში სადაც ტახტზე მწოლიარე 

შეუღლებული წყვილის ქვეშ, ღრიანკალია გამოსახული, როგორც ამ აქტის ნიშანი. 
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იშხარა- ქალღმერთი. იგი ქალის პროტოტიპია, რომელიც სხეულით ატარებს მთვარის ციკლს. იგივე 

ინანა/იშთარი დედის ასპექტში. არსებობდა, როგორც დამოუკიდებელი ქალღმერთი შუმერულ 

მითოლოგიაში. იგი ასევე ინანას გამოვლინებაა, როგორც სქესობრივი კავშირის, სარეცლის 

ქალღმერთი. იშხარა წარმოადგენს ინანას დედათა წესით, რაც გამოთვლილი იყო მთვარის ციკლზე. 

მას, როგორც მიწის, ადგილის დედოფალს თაყვანს სცემდნენ ასურეთ-ბაბილონსა და აფხაზეთშიც, 

სადაც მას იცნობდნენ აჟახარას ანუ აშაჰარას სახელით. 

„იშხარასათვის გაშლილა ღამის სარეცელი“. ( მე-2 დაფა სვეტი -14). 

კონტექსტი : ეპოსის ამ ადგილას იშხარა ქალის სახელია, რომელსაც გილგამეში ეუღლება. 

2. ანუ- იგივე ანი არის შუმერული სიტყვა, რომელიც აღნიშნავს ცას. ეს არის ცის ღმერთის სახელი, 

რომელიც ასევე ითვლება ქმნადობის მთავარ მამოძრავებელ ძალად და არის უზენაესი ტრიადის 

ღმერთების მამა. ის ითვლება ღმერთ ურაშის (Uraš) შთამომავლად, რომელთანაც ადრე აიგივებდნენ 

კიდეც. ან თავდაპირველად მოიხსენიებდნენ, როგორც ანშარისა (Anšar) და ქიშარის (Kišar) ვაჟს. ის 

არის ყველა ღმერთის მამა. 

„ანუს მხედრობასავით გაძლიერებულა ძალა მისი“ . ( მესამე სვეტი-მე-2 სტრიქონი) 

კონტექსტი : ანუს მხედრობაში იგულისხმება ვარსკვლავთა სიმრავლე. 

3. გილგამეში- ურუქის მეფე ძვ.წ. XXVII ს. ლუგალბანდას ძე. მას მიეწერება ურუქის გალავნის აგება. 

მასზე საუკუნეების განმავლობაში იქმნებოდა შუმერული სიმღერები. ძვ.წ. XXIII-XXI სს-ში მასზე 

სიმღერების ნაწილი შეაჯერა ერთმა ავტორმა და შექმნა „გილგამეშის ეპოსი“, სადაც ის მთავარი 

მოქმედი გმირია ენქიდუსთან ერთად. ეპოსის თანახმად იგი ორი მესამედი ღმერთი იყო, ხოლო 

ერთი მესამედი კაცი. იგი იხსენიება აგრეთვე „შუმერის მეფეთა სიაში“. გილგამეში ითვლება 

წარღვნამდელი ამბის გამგებად და მის ჩამწერად. 

ურის ახალშუმერული სახელმწიფოს მეფენი( ძვ.წ. XXII-XXI სს) დიდების შარავანდედით მოსავენ 

გილგამეშის სახელს, შერაცხავენ თავიანთ "დიდ" ძმად (შეშ-გალ), რაკი ეამაყებათ ურუქელობა და 

გილგამეშის დედის, ნინსუნის, წიაღიდან წარმომავლად თვლიან თავს. რადგან გვერდს უვლიან 

დიდებულ ენმერქარს ან მაზე ადრე არსებულ მესქიაგაშერს, უნდა ვიფიქროთ, რომ ურის 

უკანასკნელი, III დინასტიის მეფეებმა - ურნამუმ, შულგიმ და სხვებმა ხელი შეუწყვეს გილგამეშის 

სახელის განდიდებას აქადურენოვანი კულტურის წრეშიც. 

სწორედ მათ ხანაში ჩაიწერა თქმულებები გილგამეშზე, რომელთაგან მხოლოდ ხუთმა მოაღწია 

ჩვენამდე. 

„გილგამეშისთვის ღმერთის მსგავსი შეიქმნა მეტოქე“. (მე-15 სტრიქონი) 
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4. ენქიდუ- გილგამეშის ეპოსის ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი. იგი ღმერთ ანუს დავალებით 

თიხისგან შექმნა ქალღმერთმა არურუმ. მოხსენიებულია, როგორც მხეც-კაცი. ის გილგამეშის 

მეგობარი იყო. 

„ენქიდუმ საქორწინო სახლის კარებში ჩადგა ფეხი;“ ( მე-14 სტრიქონი) 

მეორე დაფაში აღწერილია გილგამეშის და ენქიდუს შეხვედრა და ბრძოლა. 

5. ნინსუნი- გილგამეშის დედა. შუმერულად „ქალბატონი ფური“, რომლის ეპითეტია „გალავნის 

ფური“, ითვლებოდა ურუქის ადგილობრივ ღვთაებად. ურუქელი წარმოშობის მეფენი, რომელთაც 

ურის სახელმწიფო დაარსეს, თავიანთ თავს ნინსუნის საშოდან გამომავლად თვლიან და ამის გამო 

გილგამეში მათ „დიდ ძმად“ (შეშ-გალ) იწოდება. 

„ფური ნინსუნ ეუბნება გილგამეშს, თავის ძეს;“ ( მესამე სვეტი, მე-6 სტრიქონი) 

გილგამეშის დედა ესაუბრება თავის ძეს სავარაუდოდ ლაშქრობის შესახებ, რომ გადააფიქრებინოს. 

6. ენლილი- შუმ. „ჰაერის უფალი, სივრცე“. უზენაესი ტრიადის - ანუ, ენლილი, ენქი - წევრი. 

ითვლებოდა სამყაროს შემქმნელად, შემოქმედად და შუმერელი ხალხის ეროვნული ერთიანობის 

ღმერთად. ენლილის მეუღლეა ნინლილი - „ჰაერის დედოფალი“. 

„ხალხის დასაშინებლად დანიშნა იგი ენლილმა“. (მეხუთე სვეტი, მეორე სტრიქონი) 

კონტექსტი : საუბარია, ხუმბაბაზე, რომ იგი სწორედ ენლილის ხელდასმული და დანიშნულია 

კედარის ტყის ბატონ-პატრონად. 

7. ხუმბაბა-კედარის ტყის მცველი, რომელიც გილგამეშმა მოკლა ენქიდუს დახმარებით. იხსენიება 

„გილგამეშის ეპოსის“ II, III, IV, V, VII, VIII, X დაფებში გვხვდება. 

კონტექსტი : დაპირისპირება გილგამეშსა და ჰუვავას შორის. კედართა სამფლობელოს ბატონ-

პატრონი. 

Huwawa- შუმერულად, ძველ ბაბილონურ ვერსიაში; 

Humbaba- აქადურად, ასურულ ვერსიაში; 

ჰუვავას პერსონაჟი წარღვნასთანაა შედარებული და ამ ეპითეტით მოიხსენიება. „ხუმბაბა, ხმა მისი- 

წარღვნა, პირი მისი- ცეცხლი;“ 

 II დაფა 

ძველბაბილონური ვერსია 

1. გილგამეში- „აღდგა გილგამეში სიზმრის ასახსნელად, ეუბნება დედამისს:“ (პირველი სვეტი, 1-2 

სტრიქონი) 
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გილგამეში უყვება სიზმარს ნინსუნს. 

2. ენქიდუ - ენქიდუ ზის როსკიპის წინაშე, ეფერებიან ერთმანეთს (?) ( მეორე სვეტი, 3-4 სტრიქონი) 

3. როსკიპი - როსკიპის სახელი აქადურად ნიშნავს „მხიარულებას“, „სიხარულს“. ეს სიტყვა იხმარება 

აგრეთვე საღვთო როსკიპთა საზოგადო სახელად. 

„როსკიპი ეუბნება ენქიდუს, რომ ანუს ბინაა ურუქი.“ 

კონტექსტი : ენქიდუს აცნობს და აზიარებს სამყაროს. 

4. ნინსუნი- ნახსენებია დედის ეპითეტით. (პირველი სვეტი, 3-4 სტრიქონი) 

5. ანუ - „მოდი, წაგიყვან მოედნიან -[ურუქ]ში; ( მეორე სვეტი, 22-23 სტრიქონი). 

ბრწყინვალე სახლში, ანუს ბინად.“ 

„როსკიპი ეუბნება ენქიდუს, რომ ანუს ბინაა ურუქი.“ 

6. შამხათი - როსკიპი ქალი „გილგამეშიანში“, მან ენქიდუს მიანიჭა ადამიანური ბუნება., მისი 

სახელი აქადურად ნიშნავს „მხიარულებას“, „სიხარულს“. ეს სიტყვა იხმარება აგრეთვე საღვთო 

როსკიპთა საზოგადო სახელად. 

პირველ დაფაში შამხათი გვევლინება როსკიპ ქალად, რომელიც ველად მყოფ ენქიდუს განაკაცებს. 

მას შემდეგ, რაც ენქიდუს ცხოველები ვეღარ იცნობენ და განუდგებიან, შამხათი გალავნიან ურუქში 

წასვლას შესთავაზებს. 

მეორე დაფის მეორე სვეტში, ძველ ბაბილონურ ანუ ძვ.წ. მე-18 საუკუნის ვერსიაში ნახსენებია 

როსკიპი და შამხათი ერთდროულად. გილგამეში დედამისს ნინსუნს უხსნის სიზმარს : „3-4 : 

ენქიდუ ზის როსკიპის წინაშე, ეფერებიან ერთმანეთს (?)“; „7-8 : ენქიდუ ადგა და მიუდგა შამხათს.“ 

Šamhat- ასურულ ვერსიაში ასეთი გვხვდება; 

Šamkat-ბაბილონურ ვერსიაში კი ამგვარად; 

„შამხათ, მოიყვანე კაცი ! რატომ მოდის აქეთ ? (მეოთხე სვეტი, 13-14 სტრიქონი). 

ენქიდუ მიმართავს როსკიპს შამხათით. 

7. იშხარა- „იშხარასათვის სარეცელი დაგებულია“. (მეხუთე სვეტი, 28-29 სტრიქონი). 

კონტექსტი : იშხარა ნახსენებია, როგორც გილგამეშის პარტნიორი კონკრეტული დღესასწაულის 

ღამით. 

8. ნისაბა -( Nisaba/Nidaba) ქალღმერთი შუმერულ- აქადურ მითოსში, ის არის მარცვლეულის, 

დამწერლობის, სიბრძნისა ღვთაება. მისი დამკვიდრება ნიშნავს ცივილიზაციის დამკვიდრებას 

ქვეყანაზე. 

„მოზრდია [თმები როგორც ნისაბას].“ (მეექვსე სვეტი, 8-9 სვეტი) 
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სავარაუდოდ ენქიდუს თმაზეა საუბარი და შედარებაა ქალღმერთ ნისაბასთან. 

9. ნინსუნი - „ გალავნის ფურმა ნინსუნმა“. ( მეექვსე სვეტი, 33-34 სტრიქონი) 

ამ ვერსიაში პირველადაა სახელწოდება ნინსუნი ნახსენები და საუბარია, გილგამეშის დედაზე, 

ენქიდუ ეუბნება, რომ ერთადერთი შობა დედამისმა. 

10. ენლილი- „მეფობა ხალხზე დაგიწესა ენლილმა !“ (მეექვსე სვეტი, 36-37 სტრიქონი) 

ენლილი, როგორც გილგამეშისთვის მეფობის მიმნიჭებელი. 

ნეობაბილონური ფრაგმენტი 

1. გილგამეში- „მოყმე გილგამეშს წააგავს აღნაგობით“. ( მე-4 სტრიქონი) 

კონტექსტი : საუბარია ენქიდუზე, რომელსაც გილგამეშს ამსგავსებენ. 

2. ენქიდუ- „ალბათ ენქიდუა, რომლის სამშობლო ველებია“ (მე-6 სტრიქონი) 

3. ანუ- „ანუს მხედრობასავით გაძლიერებულა [მისი ძალა]“. (მე-7 სტრიქონი) 

კონტექსტი : საუბარია გილგამეშის ძალაუფლებაზე ურუქში. 

III დაფა 

ასურული ვერსია 

1. უხუცესები- (პერსონაჟი) ურჩევენ გილგამეშს არ წავიდეს სალაშქროდ ან თუ წავა მხოლოდ მის 

ძალას არ დაეყრდნოს. (პირველი სვეტი). 

2. გილგამეში - ურუქის მეფე ძვ.წ. XXVII ს. ლუგალბანდას ძე. მას მიეწერება ურუქის გალავნის 

აგება. მასზე საუკუნეების განმავლობაში იქმნებოდა შუმერული სიმღერები. ძვ.წ. XXIII-XXI სს-ში 

მასზე სიმღერების ნაწილი შეაჯერა ერთმა ავტორმა და შექმნა „გილგამეშის ეპოსი“, სადაც ის 

მთავარი მოქმედი გმირია ენქიდუსთან ერთად. ეპოსის თანახმად იგი ორი მესამედი ღმერთი იყო, 

ხოლო ერთი მესამედი კაცი. იგი იხსენიება აგრეთვე „შუმერის მეფეთა სიაში“. გილგამეში ითვლება 

წარღვნამდელი ამბის გამგებად და მის ჩამწერად. 

ურის ახალშუმერული სახელმწიფოს მეფენი( ძვ.წ. XXII-XXI სს) დიდების შარავანდედით მოსავენ 

გილგამეშის სახელს, შერაცხავენ თავიანთ "დიდ" ძმად (შეშ-გალ), რაკი ეამაყებათ ურუქელობა და 

გილგამეშის დედის, ნინსუნის, წიაღიდან წარმომავლად თვლიან თავს. რადგან გვერდს უვლიან 

დიდებულ ენმერქარს ან მაზე ადრე არსებულ მესქიაგაშერს, უნდა ვიფიქროთ, რომ ურის 

უკანასკნელი, III დინასტიის მეფეებმა - ურნამუმ, შულგიმ და სხვებმა ხელი შეუწყვეს გილგამეშის 

სახელის განდიდებას აქადურენოვანი კულტურის წრეშიც. 

სწორედ მათ ხანაში ჩაიწერა თქმულებები გილგამეშზე, რომელთაგან მხოლოდ ხუთმა მოაღწია 
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ჩვენამდე. 

„ნუ დაენდობი გილგამეშ, მხოლოდ შენს ძალას“. ( პირველი სვეტი, 3-4 სტრიქონი). 

კონტექსტი : უხუცესები ურჩევენ გილგამეშს თანამგზავრის წინ გაშვებას და ენქიდუს ძალის 

გამოყენებას. 

3. ენქიდუ- გილგამეშის ეპოსის ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი. იგი ღმერთ ანუს დავალებით 

თიხისგან შექმნა ქალღმერთმა არურუმ. მოხსენიებულია, როგორც მხეც-კაცი. ის გილგამეშის 

მეგობარი იყო. 

„წავიდეს ენქიდუ შენს წინ: იცის კედარის ტყის გზები“. (პირველი სვეტი, 6-7 სტრიქონი). 

„ნიშანი ჩამოჰკიდეს კისერზე ენქიდუს“. (მეოთხე სვეტი, 21-ე სტრიქონი). 

კონტექსტი: ენქიდუ, როგორც კედარის ტყის გზების მცოდნე და გილგამეშის დამხმარე. 

მეორე კონტექსტი : გილგამეშისადმი შეწირული. 

4. ნინსუნი - გილგამეშის დედა. შუმერულად „ქალბატონი ფური“, რომლის ეპითეტია „გალავნის 

ფური“, ითვლებოდა ურუქის ადგილობრივ ღვთაებად. ურუქელი წარმოშობის მეფენი, რომელთაც 

ურის სახელმწიფო დაარსეს, თავიანთ თავს ნინსუნის საშოდან გამომავლად თვლიან და ამის გამო 

გილგამეში მათ „დიდ ძმად“ (შეშ-გალ) იწოდება. 

„ნინსუნის წინაშე, დიდებული დედოფლის. ბრძენია ნინსუნი, ყველაფერი იცის.“ (პირველი სვეტი, 

16-17 სტრიქონი). 

„ავიდა [კოშკზე], შამაშს საკმეველი უკმია“. (მეორე სვეტი, 6-7 სტრიქონი). 

„ამიერიდან გაცხადებ ჩემი ძისადმი შეწირულთა შორის“. ( მეოთხე სვეტი, 18-19 სტრიქონი). 

კონტექსტი: ნინსუნი, როგორც გილგამეშის დედა, დედოფალი და ბრძენი, რომელიც დაეხმარებათ 

კედარის ტყისკენ ლაშქრობისას. 

მეორე კონტექსტი : ნინსუნი ლოცულობს შამაშისადმი. 

მესამე კონტექსტი : ნინსუნმა ენქიდუ გილგამეშს შეწირულად გამოაცხადა. 

5. ხუმბაბა- კედარის ტყის მცველი, რომელიც გილგამეშმა მოკლა ენქიდუს დახმარებით. იხსენიება 

„გილგამეშის ეპოსის“ II, III, IV, V, VII, VIII, X დაფებში გვხვდება. 

Huwawa- შუმერულად, ძველ ბაბილონურ ვერსიაში; 

Humbaba- აქადურად, ასურულ ვერსიაში; 

ჰუვავას პერსონაჟი წარღვნასთანაა შედარებული და ამ ეპითეტით მოიხსენიება. 

„შორეულ გზაზე, სა[დაც ხუმბაბაა]“. (პირველი სვეტი, 24-ე სტრიქონი). 

„[ვიდრე მძლავრ ხუმბაბას მოვაკვდინებდე]“. ( პირველი სვეტი, 29-ე სტრიქონი) 



 

13 

 

კონტექსტი : გილგამეში მიდის შორეულ ადგილას, სადაც ხუმბაბა ბინადრობს. 

ასევე ნახსენებია ხუმბაბა ეპითეტით მძლავრი. 

6. შამაში- მზის ღმერთი, სიმართლისა და სამართლიანობის ღვთაება იგივე უთუ, ინანას ძმა. ის 

ეპოსში არის გილგამეშის მთავარი გზამკვლევი. 

„[და აღმოვფხვრიდე მიწის პირიდან ყოველ ბოროტებას რაც შამაშს სძულს]. (პირველი სვეტი, 30-31 

სტრიქონი). 

კონტექსტი : შამაში ნახსენებია, როგორც ბოროტების მოძულე. 

III დაფა 

ძველბაბილონური ვერსია 

1. ენქიდუ - „ცრემლებით [აევსნენ] თვალნი [ენქიდუს]“. (მეორე სვეტი, 26-ე სტრიქონი) 

კონტექსტი : ენქიდუ დასუსტებული ძალის გამო ოხრავს. სავარაუდოდ, მოახლოებულ სიკვდილს 

გრძნობს. 

2. გილგამეში- „[გილგამეში დაი]ხარა მისკენ, ეუბნება ენქიდუს : 

„[რად] აგევსნენ ცრემლებით თვალნი ?“ (მეორე სვეტი, 32-35 სტრიქონი) 

კონტექსტი : გილგამეში მეგობარს ეკითხება თუ რა ემართება და ასევე მესამე სვეტში განიზრახავს 

კედარის ტყისკენ ლაშქრობას. 

3. ხუვავა - „[კედარის ტყეში ბინადრობს] მძლავრი ხუვავა.“ (მესამე სვეტი, მე-5 სტრიქონი) 

„ხუვავა, ხმა მისი წარღვნა, პირი [მისი]- ცეცხლი, სუნთქვა მისი - სიკვდილი“. ( მესამე სვეტი, 18-20 

სტრიქონი). 

კონტექსტი : ხუვავა ნახსენებია, როგორც ყოველთვის კედარის ტყის მძლავ ბინადრად. ამავე 

სვეტშია გამოყენებული წარღვნა, ცეცხლი და სიკვდილი , რომლითაც მას მოიხსენიებს ენქიდუ. 

4. შამაში- „ხუვავა შამაშმა განამტკიცა“. ( მესამე სვეტი, 42 სტრიქონი) 

კონტექსტი : თუკი წინა დაფებში ნახსენებია, რომ ენლილმა მიანიჭა ძალაუფლება ხუვავას, ამ 

შემთხვევაში შამაში გვევლინება მის გამძლიერებლად. 

მეორე კონტექსტი : „მხოლოდ ღმერთი ზის მარადიულად შამაშთან ერთად“. (მეოთხე სვეტი, მე-6 

სვეტი). 

ნახსენებია შამაშის ადგილი ზესკნელში და მისი მარადიულობა. 

მესამე კონტექსტი : „დაჩოქილია გილგამეში[ შამაშის წინაშე]“. (მეხუთე სვეტი. 35-40 სტრიქონი) 

შამაში, როგორც მფარველი ღვთაება და გზების დამლოცველი. 
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მეოთხე კონტექსტი : „[მიგაღწევინოს] გამარჯვებას შამაშმა“. ( მეექვსე სვეტი, 29-ე სტრიქონი) 

შამაში, როგორც გილგამეშის დამხმარე ხუვავასთან გამარჯვებაში. 

მეხუთე კონტექსტი : „ცივი წყალი შამაშს დაუღვარე.“ 

შამაშისადმი აღვლენილი წეს-ჩვეულება იგივე ლოცვა, ჭის გათხრა და წმინდა წყლის დაღვრა. 

შამაში მფარველია ყველა შორს წასულის. 

5. ადადი - ავდრისა და ჭექა-ქუხილის ღმერთი. 

„ადადმა“... 

კონტექსტი : მხოლოდ ერთი სიტყვაა ნახსენები, დანარჩენი მომტვრეულია. 

6. ენლილი- ჰაერის ღმერთი, სივრცე, დემიურგი. შუმ. „ჰაერის უფალი, სივრცე“. უზენაესი ტრიადის 

- ანუ, ენლილი, ენქი - წევრი. ითვლებოდა სამყაროს შემქმნელად, შემოქმედად და შუმერელი 

ხალხის ეროვნული ერთიანობის ღმერთად. ენლილის მეუღლეა ნინლილი - „ჰაერის დედოფალი“. 

ეპოსში ენლილი გვხვდება პირველი დაფის მეხუთე სვეტში, სადაც ნახსენებია, რომ მან სხვა 

ღმერთებთან ერთად ვრცელყო ენქიდუს გონება. 

„ხალხის დასაშინებლად დანიშნა იგი ენლილმა“. (მეოთხე სვეტი, მე-2 სტრიქონი). 

კონტექსტი : ენლილმა დანიშნა ხუვავა ხალხის დასაშინებლად. 

7. უხუცესები- პერსონაჟი 

8. ლუგალბანდა-ურუქის მეფე, ენმერქარის შვილი (მემკვიდრე) და გილგამეშის მამა. აქადური 

ეპოსის მიხედვით გილგამეშის პირადი ღვთაებაა, მისი მფარველი ანგელოზი. იგი ლუგალბანდას 

პოემებისა - „ლუგალბანდა უდაბურ მთებში“ და „ლუგალბანდას დაბრუნება“ - და „გილგამეშის 

ეპოსის“ ეპიკური გმირია. იხსენიება ასევე რამდენიმე სამეფო ჰიმნში. იწოდება „მწყემსად“. არათას 

ციკლის ერთ-ერთი გმირი. 

„ლუგალბანდა გედგას (გვერდში) შენდა გამარჯვებად.“ ( მეექვსე სვეტი, 35-36 სტრიქონი). 

კონტექსტი: ლუგალბანდა, როგორც გილგამეშის წინაპარი და მისი მამა, შვილის დამხმარედ 

გვევლინება ხუვავასთან ბრძოლაში. 

ნეობაბილონური ფრაგმენტი 

1. მრჩევლები- ძველბაბილონურ ვერსიაში უხუცესები გვხვდება. 

2. გილგამეში- „[ყმა]წვილი ხარ, გილგამეშ, გულს მიჰყ[ავხარ]“. (უკანა მხარე, მე-4 სტრიქონი). 

კონტექსტი : მრჩევლები ეუბნებიან გილგამეშს, რომ ყმაწვილია ჯერ და ამიტომ მიდის კედარის 

ტყის დასალაშქრად. გილგამეში, როგორც ახალგაზრდა მმართველი, რომელმაც თვითონ არ იცის 

რას ეძებს. 
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3. ხუვავა- „ხუვავა, ხმა მისი-წარღვნა, პირი მისი ცეცხლი, სუნთქვა მისი-სიკვდილი“. (6-7 

სტრიქონი). 

კონტექსტი : იგივე, რაც წინა ვერსიაში. 

4. ენლილი- „[კედარის დასაცავად] ხალხის დაშინება დაუდგინა მას ენლილმა“. (12-13 სტრიქონი). 

კონტექსტი : ხაზგასმულია, რომ ენლილმა კედარის ტყის დასაცავად მიანიჭა ხუვავას ძალაუფლება 

და ხალხის დაშინების უფლება. 

IV დაფა 

I,II, III და IV სვეტები დაკარგულია 

1. გილგამეში - ურუქის მეფე ძვ.წ. XXVII ს. ლუგალბანდას ძე. მას მიეწერება ურუქის გალავნის 

აგება. მასზე საუკუნეების განმავლობაში იქმნებოდა შუმერული სიმღერები. ძვ.წ. XXIII-XXI სს-ში 

მასზე სიმღერების ნაწილი შეაჯერა ერთმა ავტორმა და შექმნა „გილგამეშის ეპოსი“, სადაც ის 

მთავარი მოქმედი გმირია ენქიდუსთან ერთად. ეპოსის თანახმად იგი ორი მესამედი ღმერთი იყო, 

ხოლო ერთი მესამედი კაცი. იგი იხსენიება აგრეთვე „შუმერის მეფეთა სიაში“. გილგამეში ითვლება 

წარღვნამდელი ამბის გამგებად და მის ჩამწერად. 

ურის ახალშუმერული სახელმწიფოს მეფენი( ძვ.წ. XXII-XXI სს) დიდების შარავანდედით მოსავენ 

გილგამეშის სახელს, შერაცხავენ თავიანთ "დიდ" ძმად (შეშ-გალ), რაკი ეამაყებათ ურუქელობა და 

გილგამეშის დედის, ნინსუნის, წიაღიდან წარმომავლად თვლიან თავს. რადგან გვერდს უვლიან 

დიდებულ ენმერქარს ან მაზე ადრე არსებულ მესქიაგაშერს, უნდა ვიფიქროთ, რომ ურის 

უკანასკნელი, III დინასტიის მეფეებმა - ურნამუმ, შულგიმ და სხვებმა ხელი შეუწყვეს გილგამეშის 

სახელის განდიდებას აქადურენოვანი კულტურის წრეშიც. 

სწორედ მათ ხანაში ჩაიწერა თქმულებები გილგამეშზე, რომელთაგან მხოლოდ ხუთმა მოაღწია 

ჩვენამდე. 

„[აღდეგ] გილგამეშ, ურუქის ნაშიერო.“ (მეხუთე სვეტი, მე-4 სვეტი). 

„ომი მოინდომოს შენმა გულმა, სიკვდილი დაივიწყე“. 

„...ნუ აივსები შიშით ! „ (მეხუთე სვეტი, 36-37 სტრიქონი). 

კონტექსტი : გილგამეში მოიხსენიება, როგორც ურუქის მკვიდრი, მისი ნაშიერი. ამ სვეტში 

ასახულია ხუვავას წინააღმდეგ ბრძოლა. 

მეორე კონტექსტი : გილგამეში ამხნევებს ენქიდუს და მოუწოდებს, რომ დაგმოს სიკვდილი და არ 

ეშინოდეს მისი. 

2. ხუმბაბა- კედარის ტყის მცველი, რომელიც გილგამეშმა მოკლა ენქიდუს დახმარებით. იხსენიება 
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„გილგამეშის ეპოსის“ II, III, IV, V, VII, VIII, X დაფებში გვხვდება. 

Huwawa- შუმერულად, ძველ ბაბილონურ ვერსიაში; 

Humbaba- აქადურად, ასურულ ვერსიაში; 

„ტყეების მცველი ყვირის.... ხუმბაბა მსგავსად....“ (მეხუთე სვეტი, 12-13 სტრიქონი, დაზიანებუ.ლია). 

კონტექსტი : ხუმბაბა, როგორც კედარის ტყის მცველი და გილგამეშისა და ენქიდუს მოწინააღმდეგე 

ბრძოლისას. 

3. ენქიდუ - გილგამეშის ეპოსის ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი. იგი ღმერთ ანუს დავალებით 

თიხისგან შექმნა ქალღმერთმა არურუმ. მოხსენიებულია, როგორც მხეც-კაცი. ის გილგამეშის 

მეგობარი იყო. 

„[ჩემო მეგობარო, ნუ შევალთ [ტყეში]“. 

„ხელი დამისუსტდა, მკლავი განმერღვა.“ ( მეხუთე სვეტი, 24-25 სტრიქონი). 

კონტექსტი : ენქიდუ, როგორც დაუძლურებული და მხნეობა დაკარგული. მისი სიკვდილთან 

მიახლოება და სიკვდილის შიში. 

 V დაფა 

1.ხუმბაბა - იგივე ჰუვავა, კედარის ტყის მცველი, რომელიც გილგამეშმა მოკლა ენქიდუს 

დახმარებით. იხსენიება „გილგამეშის ეპოსის“ II, III, IV და V, VII და X დაფებში. 

Huwawa- შუმერულად, ძველ ბაბილონურ ვერსიაში; 

Humbaba- აქადურად, ასურულ ვერსიაში; 

„სადაც ხუმბაბა დადის იქ ბილიკია შექმნილი“ [პირველი სვეტი; მე-3 სტრიქონი] 

2. ირნინი – ინანას ერთერთი სახელი. ამ სახელით მოხსენიებულია მხოლდ გილგამეშის ეპოსის 

მეხუთე დაფაში და ამ სახელით იშთარი კედარის ტყეში მკვიდრობ. „იხილეს კედარის მთა, 

ღმერთების სამყოფელი, ირნინის ტახტი“ . [პირველი სვეტი მე–5 სტრიქონი] 

კონტექსტი: ამ შემთხვევაში გილგამეში და ექნიდუ ხუმბაბას ტყეში ლაშქრობისას ასახელებენ 

კედარის ტყეს, როოგორც ინანას სამფლობელოს. 

3. „შამაშის წინაშე ჭა გათხარეს“ - [მეორე სვეტი 46–ე სტრიქონი]. 

კონტექსტი: ამ შემთხვევაში ამ აქტს საკულტო მნიშვნელობა აქვს. ამბავი ღამით ხდება , როცა მზის 

ღმერთი შამაში მიწისქვეშა ოკეანეშია განსასვენებლად. ამიტომაც ითხრება ჭა, რათა მზის 

ღმერთთან დამყარდეს კავშირი. 
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ძველბაბილონური ფრაგმენტი ტელ–ჰარმალიდან 

1. „ხარი რომელიც იხილე მცველი შამაშია“ - [ მე–13 სტრიქონი] 

კონტექსტი: ენქიდუ უხსნის გილგამეშს ნანახი სიზმრის შინაარსს და ეუნება, რომ ხარი რომელიც 

სიზმარში იხილა მათი დამხმარე შამაშა, რომელიც „გაჭირვებაში ჩვენს ხელს დაიჭერსო“ 

2. ლუგალბანდა –არათას ციკლის ერთ-ერთი გმირი, ურუქის მეფე, ენმერქარის შვილი (მემკვიდრე) 

და გილგამეშის მამა. ცნობილია რამდნიმე პოემა, სადაც მთავარ გმირად ფიგურირებს ჭაბუკი 

ლუგალბანდა- ურუქის მეფე. იგი ლუგალბანდას პოემებისა - „ლუგალბანდა უდაბურ მთებში“ და 

„ლუგალბანდას დაბრუნება“ - და „გილგამეშის ეპოსის“ ეპიკური გმირია. იხსენიება ასევე 

რამდენიმე სამეფო ჰიმნში. იწოდება „მწყემსად“. აქადური ეპოსის მიხედვით გილგამეშის პირადი 

ღვთაებაა, მისი მფარცელი ანგელოზი. მაგრამ შუმერული ტრადიციის თანახმად იგი მის მამად და 

ნინსუნის ქმრად იწოდება. 

„ვინც წყალი გასვა მათარიდან, შენი ღვთაებაა, შენზე მზრუნველი, ლუგალბანდა, რომელსაც 

ვენდობით.“ [მე–16 სტრიქონი] 

კონტექსტი :ენქიდუ აქვე ეუბნება გილგამეშს, რომ ხარი რომელმაც დაამარცხა და მათარიდან ასვა 

წყალი მათი მფარველი ლუგალბანდაა. 

ბოღაზ–ქოის სემიტური ვერსია 

წინა მხარე – არ არის არცრთი ღვთაება ნახსენები. 

თუმცა, მხოლოდ ამ ვერსიაშია გილგამეში ღმერთად მოხსენიებული – „ენქიდუ ამ ღმერთს ეუბნება 

გილგამეშს : მეგობარო ჩემო წავიდეთ“ [მე–20 სტრიქონი] 

ძველბაბილონური ფრაგმენტი იშხალიდან 

1.ანუნაქები – (ძველ ბაბილონურად) Anunnaki -ქვესკნელის დემონები შუმერულ პანთეონში. იგივე 

იგიგები Igigi - ცის ქვედა სკნელის მცველები. ცათა იგიგები, ქვესკნელის ანუნაქები. 

„გახსნეს ანუნაქთა ბინა“ 

კონტექსტი: გილგამეშმა და ენქიდუმ დაამარცხეს ხუმბაბა, დაიპყრეს კედარის ტყე და გახსნეს 

ანუნაქთა ბინა. ამ უკანასკნელში რა იგულისხმება გაუგებარია, თუმცა შესაძლოა რომელიღაც 

დაკარგული მითის გამოძახილი იყოს.[ მე–20 სტრიქონი] 

ფრაგმენტი ხეთური ვერსიიდან 

წინა მხარე 

1. შამაში –„ცის შამაში ეუბნება : წინ დაუდექით. ნუ შიშობთ და იარეთ“ – 
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კონტექსტი :შამაში აგულიანებს გილგამეშს და ენქიდუს, რომ შეუშინდნენ ხუმბაბას რისხვას.[ მე–14 

სვეტი]; 

უკანა მხარე: 

2. შამაში ; ცის შამაში – „ცის შამაშმა შეისმინა გილგამეშის ლოცვა“ – 

კონტექსტი : შამაში, როგორც გილგამეშის მთავარი დამხმარე ხუვავას დასამარცხებლად მოავლენს 

ქარებს, რომელთა მეშვეობითაც გილგამეში ამარცხებს ხუვავას. [მე–2; მე–5; მე–10; მე–11; მე–13 

სტრიქონი]. 

VI დაფა 

1.იშთარი – დიდებული იშთარი . „გილგამეშის მშვენების მიმართ თვალი აღმართა დიდებულმა 

იშთარმა.“ [მე–6 სტრიქონი]. 

კონტექსტი: აქ იშთარი გილგამეშს სთავაზობს,რომ გახდეს მისი ქმარი და ამისთვის გარკვეულ 

დაპირებებს აძლევს მას. „ოქროსა და ლილაქვის ეტლს ავაგებინებ შენთვის“; [მე–10 სტრიქონი] „ 

კვარცხლბეკი და ტახტი ფეხთ დაგიკოცნიან“ [მე–15 სტრიქონი] 

2. თამუზი (პერსონაჟი) – ინანას, იგივე იშთარის ერთერთი სატრფო, რომელიც სხვების მსგავსად 

დაისაჯ. 

„თამუზი საყვარელს შენი სიჭაბუკისა, წლიდან წლამდე ტირილი გადაუწყვიტე“ [46–ე სტრიქონი] 

3. სილილი (პერსონაჟი) – ინანას ერთერთი სატრფოს – ცხენის– დედა. 

„დედამისს, სილილს, გლოვა გააუწყვიტე“. [57–ე სტრიქონი] 

4. იშულანნუ – მებაღე, ინანას ერთერთი სატფო, რომელიც ობობად აქცია. 

„თვალი დაადგი შეგიყვარდა. ჩემო იშულანნუ ვიგემოთ შენი ძალა.. დაარტყი და ობობად აქციე“. [ 

64–ე სტრიქონი] 

5.ანუ – იგივე ანი შუმერული სიტყვაა, რომელიც აღნიშნავს ცას. აქ მოხსენიებულია, როგორც 

იშთარის მამა. 

„წარსდგა იშთარი ანუს (მამამისის წინაშე)“ ; [82–ე სტრიქონი] 

6. ანთუ – ანუს მეუღე. აქ იშთარის დედა. 

„ანთუს წინაშე, დედამისის, დის მისი ცრემლები“ [83–ე სტრიქონი] 

კონტექსტი : განისხებული იშთარი მამასა და დედას უამბობს გილგამეშის მიერ მიყენებული 

შეურაცხყოფის შესახებ, რომელმაც მისი დანაშაუები ამხილა და უარი უთხრა ქმრობაზე. „ მამავ, 

შეურაცმყო გილგამეშმა, გილამეშმა ჩამოთვალა ჩემი სიმყრალენი, ჩემი სიმყრალენი და 
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წყეულებანი“ [84–ე სტრიქონი] 

7. „განახვნა ანუმ ბაგენი თვისი“ 

კონტექსტი: ანუ ეუბნება დიდებულ იშთარს, რომ მან თავად გამოიწვია მეფე გილგამეში. „ განა შენ 

თვითონ არ შეეტაკე მეფე გილგამეშს“. [ 87–ე; 88–ე სტრიქონები] 

8. „განახვნა იშთარმა ბაგენი და ეუბნება მამამისს ანუს“ [93–ე სტრიქონი] 

იშთარი განრისხებულია და მამამისს სთხოვს ზეციურ ხარ, რომელსაც გილგამეშის დასაჯელად 

გამოიენებს. „მამა ზეციური ხარი შემიქმენი, გილგამეში თავის ბინაში მოკლას“.[94–ე სტრიქონი] 

აშურის რეაქციის მიხედვით 

ნახენებია, მხოლოდ ურუქელი მოყმეები. 

„ასი ურუქელი მოყმე ჩავარდა მასში“ [მე–14 სტრიქონი] 

„ორასი ურუქელი მოყმე ჩავარდა მასში“ [ მე–16 სტრიქონი] 

„ მესამე სუნთქვისას ორმო გაიხსნა და ენქიდუ ჩავარდა მასში“ [მე–17; მე–18 

სტრიქონი]. 

კვლავ ნინევიის რედაქციით 

1. შამაში – „ რა მოკლეს ხარი, ამოგლიჯეს გული დადეს შამაშის წინაშე“ [154–ე სტრიქონი] 

„განშორდნენ და შამაშის წინაშე განერთხნენ დაჯდა ორივე ძმა“[155–ე სტრიქონი]. 

კონტექსტი: აქ გილგამეშმა და ენქიდუმ შამაშს შესწირეს მსხვერპლად მოკლული ხარი. აგრეთვე ამ 

მონაკვეთში არიან ისინი ნახსენები, როგორც ძმები. 

2, „ავიდა იშთარი გალავნიანი ურუქის კედელზე“ [157–ე სტრიქონი] 

კონტექსტი: იშთარი ამ კონტექსტში განრისხებულია, წყევლის გილგამეშს იმის გამო რომ ზეციური 

ხარი მოუკლა და ამით შეურაჰხყოფა მიაყენა. „ქონგურზე შედგა და წყევლა გადისროლა : ვაი 

გილგამეშს, რომელმაც დამამცირა, ზეციერი ხარი მოკლა!“ [ 59–ე სტრიქონი] 

3. „რა ესმა ენქიდუს იშთარის სიტყვები“ – აქ ენქიდუ განრისხებულ შამაშ პროვოცირებას უწევს. 

ერთგვარი გამარჯვებულის ჟესტით ესვრის შამაშს მოკლული ხარის მარჯვენას. ამავდროულად 

ემუქრება რომ მისი შეპყრობის შემთხვევაში იმავეს დაჰმართებდა. „ შენც რომ შეგიპყრო 

ჭეშმარიტად მას დაგამსგავსებდი“ [ 160–163 სტრიქონები] 

4. ქიზრეთები – ქურუმთა ჯგუფი; 

5.შამხათები და ხარიმათები – საღვთო როსკიპთა, იშთარის კულტის მსახურთა სახელწოდებები. 

აქ ინანამ გლოვა გამართა მოკლული ხარი გამო. მოიხმო ქიზრეთები, შამხათები და ხარიმათები. ამ 
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კონტექსტში იგი მგლოვიარეა[165–166–ე სტრიქონი] 

7. ლუგალბანდა– „თავის ღმერთს ლუგალბანდას შესწირა ნელსაცხებლისთვის“ – ამ კონტექსტში 

ლუგალბანდა მოხსენიებულია გილგამეშის ღმერთად, რომელსაც მოკლული ხარის რქები 

ნელსაცხებლისთვის შესწირა. [ 174–ე სტრიქონი] 

ბოღაზ– ქოის სემიტური ვერსია 

1. იშთარი – განრისხებული იშთარი 

„ ისმინა იშთარმა გილგამეში ნათქვამი, გაბრაზდა განრისხდა გული აუძგერდა“ – 

კონტექსტი :ამ ჩანს განრისხებული ინანა გილგამეშის უარის გამო და ითხოვს ექვსი თვის მოზვერს. 

[მე–11 სტრიქონი] 

2. ანუ – „ და მან ანუმ მოთხოვნა მისი მოისმინა“– აქ ანუმ მოისმინა იშთარის თხოვნა და იკითხა, 

რატომ განიზრახა მოყმის განადგურება. [მე–19 სტრიქონი] 

VII დაფა 

1. შამხათი- როსკიპი ქალი „გილგამეშიანში“, მან ენქიდუს მიანიჭა ადამიანური ბუნება., მისი 

სახელი აქადურად ნიშნავს „მხიარულებას“, „სიხარულს“. ეს სიტყვა იხმარება აგრეთვე საღვთო 

როსკიპთა საზოგადო სახელად. 

პირველ დაფაში შამხათი გვევლინება როსკიპ ქალად, რომელიც ველად მყოფ ენქიდუს განაკაცებს. 

მას შემდეგ, რაც ენქიდუს ცხოველები ვეღარ იცნობენ და განუდგებიან, შამხათი გალავნიან ურუქში 

წასვლას შესთავაზებს. 

მეორე დაფის მეორე სვეტში, ძველ ბაბილონურ ანუ ძვ.წ. მე-18 საუკუნის ვერსიაში ნახსენებია 

როსკიპი და შამხათი ერთდროულად. გილგამეში დედამისს ნინსუნს უხსნის სიზმარს : „3-4 : 

ენქიდუ ზის როსკიპის წინაშე, ეფერებიან ერთმანეთს (?)“; „7-8 : ენქიდუ ადგა და მიუდგა შამხათს.“ 

Šamhat- ასურულ ვერსიაში ასეთი გვხვდება; 

Šamkat-ბაბილონურ ვერსიაში კი ამგვარად; 

„შამხათის წყევად მიუწევს [გული].“ (მესამე სვეტი, მე-6 სტრიქონი). 

კონტექსტი : ენქიდუ წყევლის შამხათს. 

2. შამაში - მზის ღმერთი, სამართლისა და სამართლიანობის ღვთაება იგივე უთუ, ინანას ძმა. ის 

ეპოსში არის გილგამეშის მთავარი გზამკვლევი. 

„ესმა შამაშს მისი ნათქვამი, 

რად წყევლი, ენქიდუ, როსკიპ შამხათს ?“ (მესამე სვეტი, 33-35 სვეტი). 
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„[მოუსმინა] ენქიდუმ გმირი შამაშის სიტყვებს“. ( მესამე სვეტი, 49-ე სტრიქონი). 

კონტექსტი : შამაში, როგორც შამხათის დამცველი და ენქიდუსთვის რჩევა-დარიგების მიმცემი. 

3. ენქიდუ- გილგამეშის ეპოსის ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი. იგი ღმერთ ანუს დავალებით 

თიხისგან შექმნა ქალღმერთმა არურუმ. მოხსენიებულია, როგორც მხეც-კაცი. ის გილგამეშის 

მეგობარი იყო. 

„... მრისხანე გული დაუცხრა.“ 

„... რა დაუცხრა მრისხანე გული „( მესამე სვეტი, 50-51 სტრიქონი) 

„ენქიდუ, რომლის გუნება ცუდადაა, წევს სრულიად მარტო.“ (მეოთხე სვეტი, 11-12 სტრიქონი). 

კონტექსტი : ენქიდუ სვეტის დასაწყისში წყევლის შამხათს მისი დაუძლურებისა და 

განკაცებისთვის, ხოლო შამაშის სიტყვის შემდეგ დამშვიდდება და ბედს ეგუება. 

მეორე კონტექსტი : ცუდად მყოფი ენქიდუ. 

4. გილგამეში -ურუქის მეფე ძვ.წ. XXVII ს. ლუგალბანდას ძე. მას მიეწერება ურუქის გალავნის აგება. 

მასზე საუკუნეების განმავლობაში იქმნებოდა შუმერული სიმღერები. ძვ.წ. XXIII-XXI სს-ში მასზე 

სიმღერების ნაწილი შეაჯერა ერთმა ავტორმა და შექმნა „გილგამეშის ეპოსი“, სადაც ის მთავარი 

მოქმედი გმირია ენქიდუსთან ერთად. ეპოსის თანახმად იგი ორი მესამედი ღმერთი იყო, ხოლო 

ერთი მესამედი კაცი. იგი იხსენიება აგრეთვე „შუმერის მეფეთა სიაში“. გილგამეში ითვლება 

წარღვნამდელი ამბის გამგებად და მის ჩამწერად. 

ურის ახალშუმერული სახელმწიფოს მეფენი( ძვ.წ. XXII-XXI სს) დიდების შარავანდედით მოსავენ 

გილგამეშის სახელს, შერაცხავენ თავიანთ "დიდ" ძმად (შეშ-გალ), რაკი ეამაყებათ ურუქელობა და 

გილგამეშის დედის, ნინსუნის, წიაღიდან წარმომავლად თვლიან თავს. რადგან გვერდს უვლიან 

დიდებულ ენმერქარს ან მაზე ადრე არსებულ მესქიაგაშერს, უნდა ვიფიქროთ, რომ ურის 

უკანასკნელი, III დინასტიის მეფეებმა - ურნამუმ, შულგიმ და სხვებმა ხელი შეუწყვეს გილგამეშის 

სახელის განდიდებას აქადურენოვანი კულტურის წრეშიც. 

სწორედ მათ ხანაში ჩაიწერა თქმულებები გილგამეშზე, რომელთაგან მხოლოდ ხუთმა მოაღწია 

ჩვენამდე. 

„და ქველი გილგამეში თანამგზავრად მოგცა, 

ახლა გილგამეში, შენი ღვიძლი მეგობარი, 

განგასვენებს დიდებულ საწოლზე.“ (მესამე სვეტი, 39-41 სტრიქონი). 

კონტექსტი : შამაში ენქიდუს ახსენებს, როსკიპი შამხათის როლსა და დადებით ფაქტორებს. 

სწორედ მან დააკავშირა ის და გილგამეში ერთმანეთს. 
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5. ირქალა- Ir-Kal-La - ქვესკნელის ღვთაება. ირკალას სამეფო იგივე ქვესკნელის სამეფო. 

„შემიპყრო ჩამიყვანა წყვდიადის სახლში, ირქალას ბინაში.“ (მეოთხე სვეტი, 33-34 სტრიქონი). 

კონტექსტი : ქვესკნელის ღვთაება, რომელიც ენქიდუმ ნახა სიზმარში. ალეგორიულად ენქიდუს 

ქვესკნელში ჩასვლა, სიკვდილი. 

6. ანუ- იგივე ანი - შუმერული სიტყვაა, რომელიც აღნიშნავს ცას. ეს არის ცის ღმერთის სახელი, 

რომელიც ასევე ითვლება ქმნადობის მთავარ მამოძრავებელ ძალად და არის უზენაესი ტრიადის 

ღმერთების მამა. ის ითვლება ღმერთ ურაშის (Uraš) შთამომავლად, რომელთანაც ადრე აიგივებდნენ 

კიდეც. ან თავდაპირველად მოიხსენიებდნენ, როგორც ანშარისა (Anšar) და ქიშარის (Kišar) ვაჟს. ის 

არის ყველა ღმერთის მამა. ცისა და სამოთხის ღმერთი შუამდინარულ მითოსში. 

„ვინც ანუსა და ენლილის წინაშე აწყობდნენ შემწვარ ხორცს. (მეოთხე სვეტი, 44-45 სტრიქონი). 

კონტექსტი: საუბარია უკვე გარდაცვლილ მეფეებზე, რომლებიც უწინ მსხვერპლს შესწირავდნენ 

ანუსა და ენლილს და ახლა ქვესკნელში წართმეული აქვთ გვირგვინი. 

7. ენლილი - ჰაერის ღმერთი, სივრცე, დემიურგი. შუმ. „ჰაერის უფალი, სივრცე“. უზენაესი 

ტრიადის - ანუ, ენლილი, ენქი - წევრი. ითვლებოდა სამყაროს შემქმნელად, შემოქმედად და 

შუმერელი ხალხის ეროვნული ერთიანობის ღმერთად. ენლილის მეუღლეა ნინლილი - „ჰაერის 

დედოფალი“. ეპოსში ენლილი გვხვდება პირველი დაფის მეხუთე სვეტში, სადაც ნახსენებია, რომ 

მან სხვა ღმერთებთან ერთად ვრცელყო ენქიდუს გონება. 

„ვინც ანუსა და ენლილის წინაშე აწყობდნენ შემწვარ ხორცს. (მეოთხე სვეტი, 44-45 სტრიქონი). 

კონტექსტი : საუბარია უკვე გარდაცვლილ მეფეებზე, რომლებიც უწინ მსხვერპლს შესწირავდნენ 

ანუსა და ენლილს და ახლა ქვესკნელში წართმეული აქვთ გვირგვინი. 

8. ენუ და ლაგარუ - enu - უმაღლესი ქურუმი და lagaru- ტაძრის მსახური, მგალობელი; 

„მტვერის სახლში, სადაც მე შევედი, 

ბინადრობს ენუ და ლაგარუ“. (მეოთხე სვეტი, 45-46 სტრიქონი). 

კონტექსტი : ენქიდუ ყვება სიზმარს, რომელიც ნახა და ასახელებს მას ვინც ქვესკნელში ბინადრობს. 

9. იშიფფუ და მახხუ - ქადაგი და შემლოცველი; išipu-შემლოცველი ქურუმი. 

„ბინადრობს იშიფფუ და მახხუ“. (მეოთხე სტრიქონი, 47-ე სტრიქონი). 

კონტექსტი: 

10. ეტანა- მეფე-წყემსი, რომელიც არწივმა აიყვანა ცაში „შობის ბალახის“ მოსაპოვებლად. (იხ. ძველი 

შუამდინარული პოეზია, 2009, გვ.287-298) ერთ შუმერულ ელეგიაში ეტანა გილგამეშთან ერთად 

იხსენიება შავეთის ბინადართა შორის. 
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„ბინადრობს ეტანა“.( მეოთხე სვეტი, 49-ე სტრიქონი). 

11. სუმუკანი- Sumuqqan – ნადირთა პატრონი და გარეული ჯოგების ღმერთი, მათი ნაყოფიერების 

გამომწვევი. ჯოგების მწყემსი, რომელიც თავის ფარას ანაყოფიერებდა. მოხსენიებულია 

„გილგამეშიანში“ ენქიდუს აღწერის დროს. 

„ბინადრობს სუმუკანი“. ( მეოთხე სვეტი, 49-ე სტრიქონი). 

12. ერეშქიგალი- იგივე აქად. ალლათუ, შუმერულ მითოლოგიაში ქვესკნელის მმართველად 

ითვლება. იგი ნუნგალისა (ქალღმერთი, მიწისქვეშეთის ღვთაება) და ნინაზუს (ქვესკნელთან 

დაკავშირებული ღვთაება) დედაა. ერეშქიგალის შვილი იყო ასევე ნამთარი, რომელიც მისი მაცნე და 

მინისტრია. იგი ცხოვრობდა სასახლეში განზერში, რომელიც მდებარეობდა ქვესკნელის 

კარიბჭესთან. 

„[ბინადრობს] ქვესკნელის დედოფალი ერეშქიგალი“.(მეოთხე სვეტი, 50-ე სტრიქონი). 

13. ბელით-ცერი- (Dingir) Bellit-Seri - აქად. „ველის, უდაბნოს ქალბატონი“. ქვესკნელის ქალღმერთი. 

შესაძლებელია თავად ერეშქიგალის სხვა სახელი იყოს. „ველი“ ან“უდაბნო“ აქ ქვესკნელის 

სინონიმია. 

„ქვესკნელის მემატიანე [ბელით]-ცერი დაჩოქილია მის წინაშე“. (მეოთხე სვეტი, 51-52 სტრიქონი). 

ფრაგმენტი (Thompson EG,IV ) 

1. ენქიდუ- „[განახვნა] ენქიდუმ ბაგენი, ეტყვის ეუბნება [გილგამეშს].“ 

კონტექსტი : ენქიდუ გილგამეშს მიმართავს შამაშის რჩევით. 

2. გილგამეში-„მოდი ჩემო მეგობარო“. 

კონტექსტი : ენქიდუ ახსენებს და მოიხმობს გილგამეშს. სხვა კონტექსტი უცნობია. 

3. შამაში- „[რჩევით შამაშისა]“. 

კონტექსტი : ალბათ იგულისხმება შამაშის რჩევა ენქიდუსადმი. 

ფრაგმენტი სულთან-თეფიდან 

1. ანუ - იგივე ანი არის შუმერული სიტყვა, რომელიც აღნიშნავს ცას. ეს არის ცის ღმერთის სახელი, 

რომელიც ასევე ითვლება ქმნადობის მთავარ მამოძრავებელ ძალად და არის უზენაესი ტრიადის 

ღმერთების მამა. ის ითვლება ღმერთ ურაშის (Uraš) შთამომავლად, რომელთანაც ადრე აიგივებდნენ 

კიდეც. ან თავდაპირველად მოიხსენიებდნენ, როგორც ანშარისა (Anšar) და ქიშარის (Kišar) ვაჟს. ის 

არის ყველა ღმერთის მამა. 

კონტექსტი : წინა მხარე დაზიანებულია, ამიტომ მხოლოდ ანუა ნახსენები. 
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2. გილგამეში - „გილგამეშს ესმოდა ენქიდუს სიტყვები, თავისი მეგობრის და ცრემლი სდიოდა.“ (15-

17 სტრიქონი). 

კონტექსტი : გილგამეში მეგობრის გამო ტირის. 

3. ენქიდუ- ენქიდუ სიზმარს უყვება გილგამეშს. სიზმარი საშიში და ავის მომასწავებელია. 

„აღაპყრო თავი ენქიდუმ, შამაშის ძალისადმი ლოცულობს“. (მე-9 სტრიქონი). 

კონტექსტი : ენქიდუს ლოცვა შამაშისადმი. 

4. ენლილი- „შენს ღმერთს მივმართავ, 

...ღმერთების მამას... 

...ენლილმა მოგანიჭოს“. (უკანა მხარე, 1-4 სტრიქონი). 

კონტექსტი : სავარაუდოდ გილგამეში იხსენიებს ენლილს ენქიდუს დასახმარებლად. ეს ნაწილი 

მეტად დაზიანებულია. 

4. შამაში - „აღაპყრო თავი ენქიდუმ, შამაშის ძალისადმი ლოცულობს, 

შამაშის სინათლის [წინაშე] სდის ცრემლები.“ 

კონტექსტი : ენქიდუს ლოცვა შამაშისადმი. შამაში, როგორც განსაცდელში მყოფების დამხმარე. 

ფრაგმენტი (Thompson GE,IV ) 

1. ენქიდუ- „წევს ენქიდუ ერთ დღეს, [მეორე დღეს]...“ (სტრიქონი 7-9). 

კონტექსტი : ენქიდუ გილგამეშს უყვება სიზმრას, სადაც ის სარეცელზე წევს 12 დღის განმავლობაში 

და მისი სენი მძიმდება. 

2. გილგამეში : „უხმობს : „გილგამეშ დამწყევლა, ჩემო მეგობარო.... როდესაც ურუქში...“. (14-16 

სტრიქონი). 

კონტექსტი : ენქიდუ გილგამეშს უხმობს და ეუბნება, რომ სავარაუდოდ, იშთარმა დაწყევლა... და 

ამის გამო კვდება. 

ფრაგმენტი მეგიდოდან 

1. ენქიდუ - „ენქიდუ.... 

ეუბნება [გილგამეშს, თავის მეგობარს]: 

„გავჩეხე კედარი]“. (წინა მხარე, 2-4 სტრიქონი). 

კონტექსტი : ენქიდუ ჩამოთვლის მის ჩადენილ საქმეებს, რაც უკან ეწია. 

2. ხუვავა- „მოვკალი სიხარულით ხუვავა“. (წინა მხარე, მე-8 სტრიქონი). 

კონტექსტი : ხუვავა, როგორც ენქიდუს მიერ სიხარულით მოკლული. 

3. გილგამეში - „დაავლე გილგამეშ ხელი ნაჯახს ? 
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თავის მეგობარს.... 

დასტირის....“. 

კონტექსტი: გილგამეში ისმენს ენქიდუს სიზმარს, სადაც ის ენქიდუს დასტირის. 

ფრაგმენტი ხეთური ვერსიიდან 

1. ენქიდუ- „ენქიდუ კვლავ ეუბნება გილგამეშს: 

ისმინე რა სიზმარიც ამ ღამით [ვნახე]“. (2-3 სტრიქონი). 

კონტექსტი : ენქიდუ გილგამეშს სიზმარს უყვება. 

2. გილგამეში- 

კონტექსტი : ენქიდუს სიზმარს ისმენს. 

3. ანუ -„ანუმ, ენლილმა, ეამ და ცის შამაშმა კრება მოაწყვეს“. (მე-4 სტრიქონი). 

კონტექსტი : ენქიდუს ესიზმრა ღმერთების კრება, სადაც გილგამეშსა და მას შორის ირჩევენ ვინ 

მოკვდეს. 

4. ენლილი--„ანუმ, ენლილმა, ეამ და ცის შამაშმა კრება მოაწყვეს“. (მე-4 სტრიქონი). 

„ხოლო ენლილმა თქვა : ენქიდუ მოკვდეს, გილგამეში ნუ მოკვდება.“ 

კონტექსტი : ენქიდუს ესიზმრა ღმერთების კრება, სადაც გილგამეშსა და მას შორის ირჩევენ ვინ 

მოკვდეს. ენლილი ენქიდუს სიკვდილს ითხოვს. 

5. შამაში --„ანუმ, ენლილმა, ეამ და ცის შამაშმა კრება მოაწყვეს“. (მე-4 სტრიქონი). 

„უდანაშაულო ენქიდუ მოკვდეს ?“ 

კონტექსტი : ენქიდუს ესიზმრა ღმერთების კრება, სადაც გილგამეშსა და მას შორის ირჩევენ ვინ 

მოკვდეს. შამაში ცდილობს ენქიდუ დაიცვას და ენლილს გადააბრალოს ხუვავას მოკვლის ბრძანება. 

6. ეა-იგივე ენქი - (შუმერულად „ბატონი-მიწა“) შუმერული წარმოშობის ღმერთი, რომელიც 

მოგვიანებით მესამე ადგილი დაიჭირა ბაბილონის პანთეონის ტრიადაში ეას სახელით. მისი 

სამყოფელი მტკნარი წყლების ოკეანეა, მისი ძალით მოედინება ყველა მდინარე მიწაზე. ენქი 

სიბრძნისა და ხელოვნების, ასევე მაგიის ღმერთია, რადგან ის დასაბამს წყლის სიღრმეებიდან 

იღებს. მონაწილეობს პირველკაცის გაჩენაში და ამიტომაც ითვლება კაცობრიობის მფარველად. მისი 

წყალობით გადაურჩა წარღვნას ერთადერთი ადამიანი ზიუსუდრა, იგივე უთნაფიშთი, რომელსაც 

წარღვნის შედეგად დაღუპული ცივილიზაცია უნდა აღედგინა. 

ენქი გილგამეშს ეხმარება ეპოსში. ის არის ქალაქ ერიდუს უზენაესი ღვთაება. აბზუ - ენქის 

საცხოვრებელი სახლი ე-აბზუ, იგივე ტაძარი; 
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შუმ. NIN.IGI.KUG- თვალსხივოსანი უფალი, ეას იგივე ენქის ერთ-ერთი ეპითეტი. 

„ანუმ, ენლილმა, ეამ და ცის შამაშმა კრება მოაწყვეს“. (მე-4 სტრიქონი). 

კონტექსტი : ენქიდუს ესიზმრა ღმერთების კრება, სადაც გილგამეშსა და მას შორის ირჩევენ ვინ 

მოკვდეს. 

VIII დაფა 

1.გილგამეში – ნაღვლიანი გილგამეში 

კონტექსტი :ენქიდუს თავის მეგობარს დასტირის. ენქიდუს სიკვიდლის გამო გილგამეში 

ნაღვლიანია. „ დასტირის თავის მეგობარს; შემოსა მეგობარი, როგორც სასძლო“ 

2.ენქიდუ - „დედაშენმა ქურციკმა და მამაშენმა კანჯარმა გშობეს შენ“[ პირველი სვეტი; მე-3-მე-4 

სტრიონები] 

კონტექსტი: გილგამეში დასტირი ექნიდუს და მის მშობლებად ასახელბს კანჯარსა და ქურციკს . 

3. ანუნაქები – ქვესკნელის დემონები. 

„ანუნაქთა მსაჯული“ – იმის გამო, რომ ამ შემთხვევაში ტექსტი დაზიანებულია უცნობია, ვინ 

შეიძლება იყოს ანუნაქთა მსაჯული, თუმცა ჩანს, რომ ვიღაცის ან რაღაცის მიერ ნათქვამმა 

სიტყვებმა გილგამეში ძალიან აღაშფოთა.[მეხუთე სვეტი 42–ე სტრიქონი]. „ აზრი განადგურებისა 

ჩაისახა თავის გულში“ [ მეხუთე სვეტი 44–ე სტრიქონი]. 

4. შამაში – „შეამკო და შამაშს აჩვენა“ [ მეხუთე სვეტი 49–ე სტრიქონი]. 

კონტექსტი: გილგამეშმა ტაბლა აჩვენა შამაშს, როგორც მის ღვთაებას. სწორედ ამ ტაბლაზე უნდა 

დაედო სავარაუდოდ თაფლით სავსე სანდუს ქვის თასი და ზეთით სავსე ლილაქვის თასი.[47–48 

სტრიქონი]. 

5. ხუმბაბა - 

კონტექსტი: გილგამეში ჩამოთვლის მისი და ენქიდუს მიერ ჩადენილ გმირობებს და მათ შორის 

რამდენჯერმე მოიხსენიებს ხუმბაბას. 

ფრაგმენტი სულთან – თეფედან 

1. „ერიდუს ქურუმმა, ვინც სახელი შენი განადიდა“ (პერსონაჟი) [მე–15 სტრიქონი]. აქ გილგამეში 

ასახელებს იმ ადამიანებს ვინც უნდა დაიტიროს ენქიდუ, მათ შორის არის ერიდუს ქურუმი. 

2. ეა – სიბრძნის უფალი - bel naqbi 

„გიტიროს ბრძერნმა , ვინც შენი სახელი ეას წინაშე განადიდა“ [მე–16 სტრიქონი]. კონტექსტი: აქაც 

გილგამეში ენქიდუს დასტირის და ბრძენს, რომლის სახელიც უცნობია, უხმობს რომ ენქიდუ 
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დაიტიროს. ეა კი ნახსენებია სწორედ ამ ბრძენთან მიმართებით. 

IX დაფა 

1.გილგამეში - „სიკვდილს შევუსიშინდი და ველად დავძრწივარ“. [ პირველის სვეტი;მე-5 

სტრიქონი] 

კონტექსტი: გილგამეში ენქიდუს დასტირის , ველად დაძრწის და შეწუხებულია, რაგდან გაიაზრა 

რომ მასაც შეიძლება იგივე ბედი ეწიოს. „ მეც მოვკვდები განა არ გავხდები ენქიდუს მსგავსად, 

სევდა შემეპარა შიგანში“ [ პირველი სვეტი მე–3 სტრიქონი]. 

2. უთნაფიში – Uta –napištim –წარღვნის გმირი. napištu - ცხოვრება აქადურად. უთნაფიშთი არის 

წარღვნის ეპოსის ეპიკური გმირი, რომელიც გაიგივებულია ბიბლიურ ნოესთან. მას ღმერთებმა 

მიანიჭეს უკვდავება.ზიუსუდრა - შუმ. „ შორეული (მარადიული) სიცოცხლის მძებნელი. 

უთნაფეშთის შუმერული ორეული. მოხსენიაებულია აგრეთვე უბარა თუთუს ძედ. 

„ველად დავძრწივარ უთნაფიშსთისკენ“. [პირველი სვეტი მე–6 სტრიქონი] 

კონტექსტი: გილგამეში ილტვის, რომ უთნაფეშთამდე მიაღწიოს, რათა მანაც დაძლიოს სიკვიდლი. 

3. უბარა – თუთუ – Ubara –Tu-Tu - ღმერთი თუთუს პროტეჟე. 

„ უბარა– თუთუს ძისკენ“. [პირველი სვეტი მე–6 სტრიქონი] 

კონტექსტი: აქ გილგამეში უთნაფიშთს მოიხსენიებს უბარა თუთუს ძედ. 

4. სინი– მთვარის ღმერთი შუმერულ მითოსში, იგივე აშინბაბარი. შუამდინარული პანთეონის 

მეორე რანგის ტრიადის (სინი, შამაში, იშთარი) პირველი წევრი. 

„თავი აღვმართე სინისადმი ვედრებად“. კონტექსტი: უთნაფიშთისკენ მიმავალი გილგამეში გზად 

ლომებს გადაეყრება და სინს სთხოვს, რომ ამ განსაცდელისგან იხსნას, თუმცა სინი არ ეხმიანება. 

[პირველი სვეტი მე–9 სტრიქონი] 

5. მორიელ კაცები – ელვარებას ასხივებენ მორიელ კაცები, რომლებიც დარჯობენ მზის ამოსვლასა 

და ჩასვლას. 

„მის კარებს მორიელ კაცები იცავენ“. კონტექსტი: გილგამეშმა იხილა მაშუს მთა, რომელიც 

ქვეყნიერების კიდეს წარმოადგენს. მისი მწვერვალი ცას წვდება ხოლო მისი მკერდი ქვსკნელს. 

მორიელ კაცები „რომელთა რისხვა შემზარავია და მზერა სიკვდილი“ ამ მთას დარაჯობენ იცავენ. 

[მეორე სვეტი მე–4 სტრიქონი] 

6. გილგამეში. 

კონტექსტი :გილგამეშს მორიელ კაცი ახასიათებს კაცად, რომელსაც „ღმერთების ხორცი აქვს 

სხეულად“[ მეორე სვეტი; მე–14 სტრიქონი]. მორიელ კაცის მეუღლე კი გილგამეშს მოიხსენიებს 
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კაცად, რომელიც „ ორი მესამედი ღმერთია და ერთი მესამედი – კაცი“ [მეორე სვეტი; მე–15 

სტრიქონი]. ამ ნაწილში გვხვდება პირველად გილგამეშის ამგვარი დახასიათება. 

7. უთნაფიშთი იგივე ზიუსსუდრა - წარღვნის გმირი. მოხსენიებულია გილგამეშის ეპოსში. ნოეს 

ერთ-ერთი პროტოტიპი, რომელსაც ღმერთებმა უკვდავება მიანიჭეს. 

„ უთნაფიშთისკენ მივდივარ, ჩემი წინაპრისკენ 

ვინც ღმერთების კრებულის წინაშე წარდგა სიცოცხლის საძიელბლად.“ 

კომნტექსტი: აქ გილგამეში უყვება მორიელ კაცს თავისი მისვლის მიზანს და უთნაფიშთს 

მოიხსენიებს საკუთარ წინაპრად.[მესამე სვეტი; მე–3 სტრიქონი] 

8. მორიელ კაცი. 

კონტექსტი : მას შემდეგ, რაც მოისმენს მორიელ კაცი გილგამეშის განზრახვას ესაუბრება იმ 

დაბრკოლებებზე, რომლებიც ელის წინ. [ მესამე სვეტი; მე–4 სტრიქონი] „არავინ ყოფილა იქ 

წამსვლელი გილგამეშ..“[მესამე სვეტი; მე–8 სტრიქონი] 

9. შამაშის გზა - haram šamši 

„წადი გილგამეშ შამაშის გზაზე“. [ მეოთხე სვეტი ; 36 –ე სტრიქონი] 

კონტექსტი: მორიელ კაცი უთნაფიშთისკენ მიმავალ გზას უწოდებს შამაშის გზას და კარს უხსნის ამ 

გზისკენ მიმავალი მთებისა და ტყეებისკენ. გილგამეშიც მას შემდეგ რაც მოისმენს ამას ადგება 

შამაშის გზას. 

X დაფა –ასურული ვერსია 

1. სიდური – საბითუ -Si-du-ri – Sa-bi-tum- ეს პერსონაჟი მხოლოდ ამ ეპოსში გვხვდება. ლურსმულ 

ლექსიკონებში იგი განმარტებულია, როგორც „ სიბრძნის იშთარი“. მისი სახელი იხენიება 

გილგამეშის ეპოსის ხურიტულ ფრაგმენტში. ხურიტულ ენაზე უნდა ნიშნავდეს „ქალს“, რაც ალბათ 

მოწმობს მის წარმომავლობას ხურიტული მითოლოგიიდან. მისი ეპითეტია საბითუ, რაც ნიშნავს 

მეღვინეს. მას, ვინც ამზადებს მაგარ სასმელებს. მისი სახელი წარმოდგენილია საბუს მთაში - Sabu 

აქადურად -nikasi. შეგვიძლია შევადაროთ შუმერულ NiN- Kaš-ს. სიდური თავისი შებურულობით 

გვაგონებს ჰომეროსის ნიმფა კალიფსოს, რომლის სახელი ნიშნავს „დაფარულს“. სწორედ სიდურმა 

უნდა მიასწავლოს გილგამეშს გზა უთნაფიშთისკენ. 

„სიდური საბითუ ზღვის წიაღში რომ ზის.. 

გილგამეში მისკენ გაემართა“. 

კონტექსტი: მას შემდეგ, რაც გილგამეშმა ღმერთების წალკოტი იხილა ამ წალკოტში ხედავს მეღვინე 

ქალს სიდურს. გილგამეში სიდურისკენ დამწუხრებული მიემართება. [ თავიდან სიდურს 
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გილგამეში კაცის მკვლელი ჰგოია, მაგრამ შემდეგ გილგამეში მას უხნის თავის განზრახვას. 

პირველი სვეტი; პირველი სტრიქონი]. 

2. უთნაფიშთი – „მითხარი რომელია გზა უთნაფიშთისკენ“. [მეორე სვეტი; მე–16 სტრიქონი] 

კონტექსტი: გილგამეში ეუბნება სიდურს მიასწავლოს უთნაფიშთისკენ მიმავალი გზა, რადგან 

სწორედ ამით თუ შეძლებს უკვდავების მოპოვებას. იმისთვის, რომ უთნაფეშთამდე მიაღწიოს 

გილგამეში არ უფრთხილდება არცერთ დაბრკოლებას. თუ შესაძლებელი იქნება ზღვას გადალახავს, 

მიაღწევს უთნაფიშთამდე და აისრულებს საწადელს, თუ არა ისევ განაგრძობს ველებში ხეტიალს. 

3. გმირი შამაში – [მეორე სვეტი; 23–ე სტრიქონი] 

„ზღვისკენ წიაღმსვლელი გმირი შამაშია.. 

შამაშის მეტი ვინ გადადის?“. 

კონტექსტი: სიდური გილგამეშს ეუბნება, რომ არადროს ყოფილა გადასასვლელი და ვისაც კი 

მიუღწვია ღმერთების წალკოტამდე არავის გადაუვლია ზღვა. მხოლოდ შამაშს შესწევს ამ გზის 

გადავლის შესაძლებლობა. მხოლოდ ის არის წიაღმსვლელი. ეს არის ერთგვარი სიკვდილის 

წყლები, რომელთა გადალახვაც მიწიერიდან არავის ძალუძს. 

4. ურ– შანაბი – Ur-šanabi - ადამიანის დეტერმინატივი. ენქის ან ეას მსახური“. შანაბი ნიშნავს „ორ 

მესამედს“,რომელიც ენქის ერთ-ერთი სახელია, რადგან მისი საკრალური რიცხვია 40, უმაღლესი 

ღვთაების , ანის რიცხვის (60) ორი მესამედი.უთნაფიშთის მეზღვაური, რომელიც ეხმარება 

გილგამეშს ზღვისა და მკვდარი წყლების გადალახვაში. გილგამეში მხოლოდ ურ–შანაბის 

დახმარებით შეძლებს მივიდეს უთნაფიშთამდე.მე-11 დაფაში ხომალდს მართავს ვინმე Puzur-

amuru. 

„არის ვინმე ურ–შანაბი, გილგამეშ, უთნაფეშთის მეზღვაური“. [ მეორე სვეტი; 28–ე სტრიქონი] 

კონტექსტი: სიდური გილგამეშს ეუბნება უთნაფეშთის მენავის შესახებ, რომელიც დაეხმარება 

სიკვდილის წყლების გადავლაში და მიაღწევინებს უთნაფეშთამდე. 5. 

5. ანუნაქები (ძველ ბაბილონურად) Anunnaki -ქვესკნელის ღმერთები. იგივე იგიგები Igigi - ცის 

ქვედასკნელის მცველები. 

„ანუნაქები, დიდი ღმერთები იკრიბებიან“. [მეექვსე სვეტი; 36–ე სტრიქონი] 

კონტექსტი: მას შემდეგ, რაც გილგამეში უთნაფიშთს შეხვდება. უთნაფიშთი გილგამეშს ესაუბრება, 

რომ ყველაფერი წარმავალია და არაფერი არის მუდმივი. ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ 

აუცილებლად მოუწევს სიკვდილი. ადამიანი, რომელიც თავის ბედს მიუახლოვდება, მაშინვე 

იკრიბებიან ანუნაქები, რომლებიც ადამიანის ბედის შექმნაში იღებენ მონაწილეობას. [მეექვსე 
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სვეტი; 36–ე სტრიქონი] 

6. მამეთუ –Mammetum -პატარა მამა, ქვესკნელის ერთერთი ქალღმერთი. იგი ეპოსში 

მოხსენიებულია, როგორც ბედის შემქმნელი. 

„მამეთუ, ბედის შემქმნელი, მათთან ერთად ბედისწერას აწესებს“. [ მეექვსე სვეტი; 37–ე სტრიქონი]. 

კონტექსტი: უთნაფეშთი ანუნაქებთან ერთად ახსენებს მამეთუსაც, რომელიც უნდა იღებდეს 

მონაწილეობას ადამიანის ბედისწერის შექმნაში. სწორედ ანუნაქებმა და მამეთუმ დაადგინეს 

სიკვლი და სიცოცხლე, თუმცა „ არ გამოაცხადეს სიკვდილის დღეები“. 

ძველბაბილონური ვერსია 

1. შამაში – გმირი შამაში 

„შამაში შეწუხდა, შეხედე რა მას, ეუბნება გილგამეშს“. 

კონტექსტი: ძველბაბილონური ვერსიის მიხედვით შამაში შეწუხებულია გილგამეშის სურვილით, 

რომ მიაღწიოს უთნაფეშთამდე. სკეპტიკურად უყურებს გილგამეშის მისწრაფებას და ეუბნება, რომ 

სიცოცხლეს, რომელსაც ეძებს, ვერ იპოვის. [პირველი სვეტი; მე–5 სტრიქონი]. 

გილგამეში კი მყარად დგას თავის აზრზე, ამდენი დაბრკოლების გადალახვის შემდეგ არ აპირებს 

დანებებას, უბრალო სიკვდილით სიკვდილს და სურს ,რომ „ ოდესმე მაინც იხილოს მკვდარმა 

შამაშის სხივები“[პირველი სვეტი;მე–15 სტრიქონი]. 

2. საბითუ იგივე სიდური– 

„აწ საბითუ შენს სახეს ვხედავ 

სიკვდილს, რასაც მეშინის ნუ დავინახავ“. 

კონტექსტი: ამ შემთხვევაში გილგამეში საბითუს უამბობს თავისი გამოვლილი ცხოვრებისა და 

მეგობრის გარდაცვალების შეახებ.რომლის შემდეგაც გაუჩნდა შიში, რომ მასაც იგივე ბედი 

შეიძლება ეწიოს და იმისთვის, რომ უკვდავება მოიპოვოს მიილტვის უთნაფეშთისკენ, თუმცა მას 

შემდეგ რაც ვერ იპოვა სიცოცხლე და მიაღწია საბითუმდე სურს, რომ დასახულ მიზანს მიაღწიოს 

და სიკვდილის შიში დაძლიოს.მას ერთგვარი იმედი გაუჩნდა.[მეორე სვეტი; მე–12 სტრიქონი]. 

3. სურსუნაბუ – იგივე ურ–შანაბი. Su-ur-su-na-bu= Ur- sanabi. ძველბაბილონური ვერსიის მიხედვით 

უთნაფიშთის მენავე. 

„სურსუნაბუმ შეხედა მას თვალებში“. კონტექსტი: მიუხედავად იმისა, რომ ამ ვერსიაში არ ჩანს 

როგორ მიაღწია გილგამეშმა სურუსუნაბუმდე, იგი წარსგდა მის წინაშედა სთხოვა უთნაფიშთის 

სახის ჩვენება. 
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XI დაფა 

1. გილგამეში -ურუქის მეფე ძვ.წ. XXVII ს. ლუგალბანდას ძე. მას მიეწერება ურუქის გალავნის აგება. 

მასზე საუკუნეების განმავლობაში იქმნებოდა შუმერული სიმღერები. ძვ.წ. XXIII-XXI სს-ში მასზე 

სიმღერების ნაწილი შეაჯერა ერთმა ავტორმა და შექმნა „გილგამეშის ეპოსი“, სადაც ის მთავარი 

მოქმედი გმირია ენქიდუსთან ერთად. ეპოსის თანახმად იგი ორი მესამედი ღმერთი იყო, ხოლო 

ერთი მესამედი კაცი. იგი იხსენიება აგრეთვე „შუმერის მეფეთა სიაში“. გილგამეში ითვლება 

წარღვნამდელი ამბის გამგებად და მის ჩამწერად. 

ურის ახალშუმერული სახელმწიფოს მეფენი( ძვ.წ. XXII-XXI სს) დიდების შარავანდედით მოსავენ 

გილგამეშის სახელს, შერაცხავენ თავიანთ "დიდ" ძმად (შეშ-გალ), რაკი ეამაყებათ ურუქელობა და 

გილგამეშის დედის, ნინსუნის, წიაღიდან წარმომავლად თვლიან თავს. რადგან გვერდს უვლიან 

დიდებულ ენმერქარს ან მაზე ადრე არსებულ მესქიაგაშერს, უნდა ვიფიქროთ, რომ ურის 

უკანასკნელი, III დინასტიის მეფეებმა - ურნამუმ, შულგიმ და სხვებმა ხელი შეუწყვეს გილგამეშის 

სახელის განდიდებას აქადურენოვანი კულტურის წრეშიც. 

სწორედ მათ ხანაში ჩაიწერა თქმულებები გილგამეშზე, რომელთაგან მხოლოდ ხუთმა მოაღწია 

ჩვენამდე. 

„ეუბნება გილგამეში მას, შორეულ უთნაფიშთს : 

გიყურებ, უთნაფიშთი : ზომა შენი არ არის სხვა, ჩემი მსგავსი ხარ შენ !“ ( სტრიქონი 1-3). 

„როგორ წარსდექ ღმერთების კრებულის წინაშე, მარადიული ცხოვრების საძიებლად?“ 

კონტექსტი : გილგამეში უთნაფიშთს სთხოვს გაუმხილოს იდუმალი სიტყვა მარადიული 

ცხოვრების შესახებ. 

2. უთნაფიშთი- Uta –napištim –წარღვნის გმირი. napištu - ცხოვრება აქადურად. უთნაფიშთი არის 

წარღვნის ეპოსის ეპიკური გმირი, რომელიც გაიგივებულია ბიბლიურ ნოესთან. მას ღმერთებმა 

მიანიჭეს უკვდავება.ზიუსუდრა - შუმ. „ შორეული (მარადიული) სიცოცხლის მძებნელი. 

უთნაფეშთის შუმერული ორეული. მოხსენიაებულია აგრეთვე უბარა თუთუს ძედ. უბარა – თუთუ – 

Ubara –Tu-Tu - ღმერთი თუთუს პროტეჟე. 

„განგიცხადებ გილგამეშ, იდუმალ სიტყვას“. ( მე-9 სტრიქონი). 

კონტექსტი: უთნაფიშთი ყვება წარღვნის მითს. 

3. ენლილი- ჰაერის ღმერთი, სივრცე, დემიურგი. შუმ. „ჰაერის უფალი, სივრცე“. უზენაესი ტრიადის 

- ანუ, ენლილი, ენქი - წევრი. ითვლებოდა სამყაროს შემქმნელად, შემოქმედად და შუმერელი 

ხალხის ეროვნული ერთიანობის ღმერთად. ენლილის მეუღლეა ნინლილი - „ჰაერის დედოფალი“. 
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ეპოსში ენლილი გვხვდება პირველი დაფის მეხუთე სვეტში, სადაც ნახსენებია, რომ მან სხვა 

ღმერთებთან ერთად ვრცელყო ენქიდუს გონება. 

„დიდმა ღმერთებმა წარღვნის მოხდენა განიზრახეს. 

[ბჭობდნენ] ანუ მამა მათი, 

გმირი ენლილი, მრჩეველი მათი, 

ნინურთა მათი შიკრიკი, 

ენნუგი, მათი გუგალლა.“ ( სტრიქონი 14-18). 

კონტექსტი : ენლილი ღმერთების მრჩეველი, რომელიც წარღვნის მოხდენას ურჩევს მათ. 

4. ანუ- იგივე ანი არის შუმერული სიტყვა, რომელიც აღნიშნავს ცას. ეს არის ცის ღმერთის სახელი, 

რომელიც ასევე ითვლება ქმნადობის მთავარ მამოძრავებელ ძალად და არის უზენაესი ტრიადის 

ღმერთების მამა. ის ითვლება ღმერთ ურაშის (Uraš) შთამომავლად, რომელთანაც ადრე აიგივებდნენ 

კიდეც. ან თავდაპირველად მოიხსენიებდნენ, როგორც ანშარისა (Anšar) და ქიშარის (Kišar) ვაჟს. ის 

არის ყველა ღმერთის მამა. 

„დიდმა ღმერთებმა წარღვნის მოხდენა განიზრახეს. 

[ბჭობდნენ] ანუ მამა მათი.“ 

კონტექსტი : ანუ, როგორც ღმერთების მამა. 

5. ნინურთა-ომის ღმერთი, ნადირობისა და ბრძოლის ქალღმერთი. GU.ZA.LAL.- ტახტის 

მატარებელი. ნინურთას ეპითეტებია : იარაღის უფალი, იარაღის მატარებელი. იხმარება, როგორც 

ღმერთების ეპითეტიც. gugall same- ცათა ბელადი. gugallu- იხმარება, როგორც ღმერთების ეპითეტი. 

“ნინურთა მათი შიკრიკი”. (მე-17 სტრიქონი). 

„მოვარდა ნინურთა, საგუბარი გაუშვა“. (102-ე სტრიქონი). 

კონტექსტი: ამ შემთხვევაში ომის ღმერთის კონტექსტითაა ნახსენები, როგორც ღმერთების შიკრიკი, 

რომლებმაც წარღვნა განიზრახეს. 

მეორე კონტექსტი : წარღვნის მონაწილე ნინურთა. 

6. ენუგგი- En-nu-gi- ქვესკნელის ერთ-ერთი ღმერთი, უკანდაუბრუნებლობის უფალი. gugallu- 

იხმარება, როგორც ღმერთების ეპითეტი. 

„ენნუგი, მათი გუგალლა.“ 

კონტექსტი : ღმერთების შეკრებისას მოიხსენიებიან. 

7. ეა - შუმ. NIN.IGI.KUG- თვალსხივოსანი უფალი, ეას იგივე ენქის ერთ-ერთი ეპითეტი. 

(შუმერულად „ბატონი-მიწა“) შუმერული წარმოშობის ღმერთი, რომელიც მოგვიანებით მესამე 



 

33 

 

ადგილი დაიჭირა ბაბილონის პანთეონის ტრიადაში ეას სახელით. მისი სამყოფელი მტკნარი 

წყლების ოკეანეა, მისი ძალით მოედინება ყველა მდინარე მიწაზე. ენქი სიბრძნისა და ხელოვნების, 

ასევე მაგიის ღმერთია, რადგან ის დასაბამს წყლის სიღრმეებიდან იღებს. მონაწილეობს 

პირველკაცის გაჩენაში და ამიტომაც ითვლება კაცობრიობის მფარველად. მისი წყალობით 

გადაურჩა წარღვნას ერთადერთი ადამიანი ზიუსუდრა, იგივე უთნაფიშთი, რომელსაც წარღვნის 

შედეგად დაღუპული ცივილიზაცია უნდა აღედგინა. 

ენქი გილგამეშს ეხმარება ეპოსში. ის არის ქალაქ ერიდუს უზენაესი ღვთაება. აბზუ - ენქის 

საცხოვრებელი სახლი ე-აბზუ, იგივე ტაძარი; 

„თვალსხივოსანი ეა მათთან თათბირობდა. 

მან გაუმეორა ლერწმის ქოხს მათი სიტყვა.“ (19-20 სტრიქონი). 

„ეას გარდა საქმეებს ვინ აწყობს ? 

ეამ იცის ყოველი ხელოვნება“. (175-176 სტრიქონი). 

კონტექსტი : ეა ცდილობს ადამიანის მოდგმის გადარჩენას და სწორედ მისგან იგებს უთნაფიშთი 

წარღვნის შესახებ. 

მეორე კონტექსტი : ეა, როგორც ბრძენი და მაგიის მცოდნე. 

8. შამაში - მზის ღმერთი, სიმართლისა და სამართლიანობის ღვთაება იგივე უთუ, ინანას ძმა. ის 

ეპოსში არის გილგამეშის მთავარი გზამკვლევი. 

„შამაშმა დამითქვა დრო“. (87-ე სტრიქონი). 

კონტექსტი : წარღვნის დაწყების დრო შამაშის მიერ იყო დათქმული. 

9. მეზღვაური ფუზურ-ამურუ - Puzur- საიდუმლოს ნიშნავს. Amurru- ღმერთთა საიდუმლო. 

„გემის დაფისისთვის მეზღვაურ ფუზურ-ამურუს 

მთელი ქონებითურთ მივეცი სასახლე“. ( 94-95 სტრიქონი). 

კონტექსტი: იგულისხმება, რომ ხომალდი გადასცა მას სამართავად. 

10. ადადი- ტაროსის მკაცრი ღვთაება- „ადადი ლაშქრის რისხვა“. 

აქადურ მითოსში ტაროსის ღმერთი, რომელმაც მოუვლინა კაცობრიობას წარღვნა. ეს იყო ჭექა-

ქუხილის, წვიმისა და ქარის ღვთაება იგივე იშქური. 

„გრგვინავდა ადადი მის გულში;“ (98-ე სტრიქონი). 

„ზეცას მიაღწია ადადის რისხვამ“; (105-ე სტრიქონი). 

კომენტარი : წარღვნის აღწერისას, ადადი ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი პერსონაჟია. 

11. შულლათი და ხანიში- უძველესი აქადური ქვესკნელის ღვთაებები. ეტიმოლოგიურად ნიშნავს 
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განძარცვასა და დამორჩილებას. მათი ფუნქციაა სიკვდილისა და განადგურების მოტანა. 

ასტროლოგიაში მოიხსენიება, როგორც წყვილი ვარსკვლავი. 

„წინ მიდიოდნენ შულლათი და ხანიში“. 

კონტექსტი: წარღვნაა აღწერილი მათი მოქმედებებით. 

12. ერრაგალი- IRRA.GAL- ქვესკნელის ეპითეტი. GAL- ნიშნავს დიდს ანუ დიდი ირრა. შუმ. „ დიდი 

ქალაქი“ ქვესკნელის ერთ-ერთი სახელწოდება 

„ჯებირები აღმოფხვრა ერრაგალმა“. (101-ე სტრიქონი). 

კონტექსტი: არხების კალაპოტიდან გადმოსვლა არის წარღვნის მნიშვნელობა. 

13. ანუნაქები(ძველბაბილონურად) ქვესკნელის დემონები შუმერულ პანთეონში. - იგივე იგიგები - 

ცის ქვედა სკნელის დარაჯები, მცველები. ცის იგიგები და ქვესკნელის ანუნაქები. 

„ანუნაქებმა ჩირაღდნები აღმართეს“. (103-ე სტრიქონი). 

კონტექსტი : ისინი მოხსენიებულია წარღვნისას. 

14. იშთარი - იგივე ინანა -აქად. იშთარი, რომელიც ყველაზე ცნობილი შუმერული ქალღმერთია. 

მეორე ტრიადის - ნანნა, უთუ, ინანა - წევრი. იგი გვხვდება უამრავ მითოლოგიურ ტექსტში. 

იკვეთება მისი ორი ასპექტი, სიყვარულისა და ბრძოლისა. ინანას სიყვარულის ასპექტის 

ასტრალური გამოხატულებაა მწუხრის ვარსკვლავი, ხოლო ბრძოლის ასპექტისა - ცისკრის 

ვარსკვლავი. მისი ეპითეტებია: ბრწყინვალე, ერთადერთი ვარსკვლავი, დიდი დედოფალი, 

ბრწყინვალე ქალბატონი. ინანას საკულტო ქალაქი იყო ურუქი, სადაც ეანას სახელწოდებით 

ცნობილ ტაძარში საღვთო როსკიპები ემსახურებოდნენ. აქვე სრულდებოდა საკულტო ქორწინების 

წესი, რითაც განასახიერებდნენ ინანასა და დუმუზის მითოსურ წყვილს. მისი ერთ-ერთი სახელია 

ირნინი, რითაც იგი იხსენიება „გილგამეშის ეპოსის“ V დაფაში. „გილგამეშიანის“ თანახმად ამ 

სახელით იშთარი კედარის ტყეში მკვიდრობს.ეს არის სიყვარულისა და ბრძოლის საბედისწერო 

ქალღმერთი, რომლის სიყვარულსაც მხოლოდ უბედურება მოაქვს. 

„მშობიარე ქალივით კიოდა იშთარი, 

მოთქვამდა ღმერთთა დედოფალი, რომლის ხმა ტკიბილია“. (117-118 სტრიქონი). 

კონტექსტი : იშთარი, როგორც გამწარებული და მოტირალი ქალი. წარღვნას თავის თავს აბრალებს 

და ნანობს. 

15. ირრა- ქვესკნელისა და ჭირის ღმერთი. 

„ირრა აღდგებოდა, დასნეულდებოდა ხალხი“. (186-ე სტრიქონი). 

კონტექსტი: ეა ეუბნება ენლილს, რომ წარღვნის მაგივრად ჭირი მოევლინა, თუკი ადამიანთა 
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მოდგმის დასჯა სურდა და არა განადგურება. 

16. იქიმუ- ikkimu- სულის მიმტაცებელი დემონი. სიკვდილის დემონი, ზოგიერთ კონტექსტში 

მკვდართა სულის მნიშვნელობით გვხვდება. 

„[სხეული] ჩემი იქიმუმ შეიპყრო.“ (231-ე სტრიქონი). 

კონტექსტი: გილგამეშმა იცის, რომ მოკვდავი არაა და ადრე თუ გვიან იქიმუ მასაც შეიპყრობს. 

17. ურ-შანაბი- „ენქის ან ეას მსახური“. შანაბი ნიშნავს „ორ მესამედს“,რომელიც ენქის ერთ-ერთი 

სახელია, რადგან მისი საკრალური რიცხვია 40, უმაღლესი ღვთაების , ანის რიცხვის (60) ორი 

მესამედი. უთნაფიშთის მენავე, რომელიც გილგამეშს ეხმარება სიკვდილის ზღვაზე გადასვლაში. 

„ეუბნება უთანაფიშთი მას, მეზღვაურ ურ-შანაბის“. (235-ე სტრიქონი). 

კონტექსტი : უთნაფიშთი ურშანაბს გილგამეშის თავის ქალაქში დაბრუნებას სთხოვს. 

XII დაფა 

1. გილგამეში-ურუქის მეფე ძვ.წ. XXVII ს. ლუგალბანდას ძე. მას მიეწერება ურუქის გალავნის აგება. 

მასზე საუკუნეების განმავლობაში იქმნებოდა შუმერული სიმღერები. ძვ.წ. XXIII-XXI სს-ში მასზე 

სიმღერების ნაწილი შეაჯერა ერთმა ავტორმა და შექმნა „გილგამეშის ეპოსი“, სადაც ის მთავარი 

მოქმედი გმირია ენქიდუსთან ერთად. ეპოსის თანახმად იგი ორი მესამედი ღმერთი იყო, ხოლო 

ერთი მესამედი კაცი. იგი იხსენიება აგრეთვე „შუმერის მეფეთა სიაში“. გილგამეში ითვლება 

წარღვნამდელი ამბის გამგებად და მის ჩამწერად. 

ურის ახალშუმერული სახელმწიფოს მეფენი( ძვ.წ. XXII-XXI სს) დიდების შარავანდედით მოსავენ 

გილგამეშის სახელს, შერაცხავენ თავიანთ "დიდ" ძმად (შეშ-გალ), რაკი ეამაყებათ ურუქელობა და 

გილგამეშის დედის, ნინსუნის, წიაღიდან წარმომავლად თვლიან თავს. რადგან გვერდს უვლიან 

დიდებულ ენმერქარს ან მაზე ადრე არსებულ მესქიაგაშერს, უნდა ვიფიქროთ, რომ ურის 

უკანასკნელი, III დინასტიის მეფეებმა - ურნამუმ, შულგიმ და სხვებმა ხელი შეუწყვეს გილგამეშის 

სახელის განდიდებას აქადურენოვანი კულტურის წრეშიც. 

სწორედ მათ ხანაში ჩაიწერა თქმულებები გილგამეშზე, რომელთაგან მხოლოდ ხუთმა მოაღწია 

ჩვენამდე. 

კონტექსტი : ფუქუ და მიქუ ქვესკნელში უვარდება და ენქიდუ ჩადის ამოსატანად, რომელიც უკან 

ვეღარ ბრუნდება. 

2. ენქიდუ- გილგამეშის ეპოსის გმირი, იგივე მხეც-კაცი, რომელიც შექმნა ქალღმერთმა არურუმ. იგი 

იყო გილგამეშის მეგობარი. 
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კონტექსტი : გილგამეში მონა ენქიდუ ეხმარება ქვესკნელიდან ფუქუსა და მიქუს ამოტანაში, თუმცა 

უკან ვეღარ ბრუნდება. 

3.ნინაზუს დედა- ქვესკნელის დედოფალი ერეშქიგალი, ხოლო თავად ნინ-ა-ზე- „კურნების 

უფალი“, ქვესკნელის ერთ-ერთი ღვთაება. მკვდართა ქალღმერთი. 

„ნინაზუს დედა, ვინ განისვენებს“.(29-ე სტრიქონი). 

კონტექსტი: ქვესკნელის აღწერისას და აღნიშვნისას მოიხსენიება. 

4. ნამთარი-ბედისწერისა და სიკვდილის დემონი. თავად სახელი მისი „ბედისწერას“ ნიშნავს 

შუმერულად. 

კონტექსტი : ენქიდუ ნამთარს არ დაუკავებია, შეუპყრია... 

5. ნერგალი- ქვესკნელის ღმერთი, რომელიც ხან ცაშია, ხან ქვესკნელში. 

კონტექსტი: გილგამეში ენქის უყვება, რომ ნერგალის დემონს არ დაუკავებია ენქი, არამედ 

ქვესკნელმა შეიპყრო. შესაბამისად, ნერგალიც მისი დემონის გამოა ნახსენები. 

6. ნინსუნი-გილგამეშის დედა, იგი მოიხსენიება გილგამეშიანში როდესაც მას ანდობს გილგამეში 

თავის სიზმრებს. შუმერულად „ქალბატონი ფური“, რომლის ეპითეტია „გალავნის ფური“, 

ითვლებოდა ურუქის ადგილობრივ ღვთაებად. ურუქელი წარმოშობის მეფენი, რომელთაც ურის 

სახელმწიფო დაარსეს, თავიანთ თავს ნინსუნის საშოდან გამომავლად თვლიან და ამის გამო 

გილგამეში მათ „დიდ ძმად“ (შეშ-გალ) იწოდება. 

„მაშინ[...]ძე ნინსუნისა, თავის მონას, ენქიდუს დასტირის“. (55-ე სტრიქონი). 

კონტექსტი : ნახსენებია, როგორც გილგამეშის დედა. 

7. ენლილი - შუმ. „ჰაერის უფალი, სივრცე“. უზენაესი ტრიადის - ანუ, ენლილი, ენქი - წევრი. 

ითვლებოდა სამყაროს შემქმნელად, შემოქმედად და შუმერელი ხალხის ეროვნული ერთიანობის 

ღმერთად. ენლილის მეუღლეა ნინლილი - „ჰაერის დედოფალი“. 

კონტექსტი : მოიხსენიება, როდესაც მას მიმართავს გილგამეში დასახმარებლად, მაგრამ ის არ 

ეხმიანება. 

8. სინი- Dingir Sin- dingir Sin (Zu. EN) - ნიშნავს ცოდნის უფალს. მთვარის ღმერთი შუმერულ 

მითოსში, იგივე აშინბაბარი. შუამდინარული პანთეონის მეორე რანგის ტრიადის (სინი, შამაში, 

იშთარი) პირველი წევრი. 

კონტექსტი : ნახსენებია გილგამეშიანში“, როდესაც მას გილგამეში მიმართავს დასახმარებლად 

მაგრამ ის არ ეხმარება. 

9. ეა- იგივე ენქი-ანი- (შუმერულად „ბატონი-მიწა“) შუმერული წარმოშობის ღმერთი, რომელიც 
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მოგვიანებით მესამე ადგილი დაიჭირა ბაბილონის პანთეონის ტრიადაში ეას სახელით. მისი 

სამყოფელი მტკნარი წყლების ოკეანეა, მისი ძალით მოედინება ყველა მდინარე მიწაზე. ენქი 

სიბრძნისა და ხელოვნების, ასევე მაგიის ღმერთია, რადგან ის დასაბამს წყლის სიღრმეებიდან 

იღებს. მონაწილეობს პირველკაცის გაჩენაში და ამიტომაც ითვლება კაცობრიობის მფარველად. მისი 

წყალობით გადაურჩა წარღვნას ერთადერთი ადამიანი ზიუსუდრა, იგივე უთნაფიშთი, რომელსაც 

წარღვნის შედეგად დაღუპული ცივილიზაცია უნდა აღედგინა. 

ენქი გილგამეშს ეხმარება ეპოსში. ის არის ქალაქ ერიდუს უზენაესი ღვთაება. აბზუ - ენქის 

საცხოვრებელი სახლი ე-აბზუ, იგივე ტაძარი; 

bel naqbi- სიღრმის უფალი (ენქის ეპითეტი). 

შუმ. NIN.IGI.KUG- თვალსხივოსანი უფალი, ეას იგივე ენქის ერთ-ერთი ეპითეტი. 

კონტექსტი: გილგამეშს ეხმარება ენქიდუს ქვესკნელიდან ამოსვლაში. 
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ციური გვენეტაძე 

 

სიმბოლო და პერსონაჟი ქართულ ხალხურ ზღაპარში „გველვაჟი“ 

 

გველი ერთ-ერთი უძველესი და ფართოდ გავრცელებული სიმბოლოა მსოფლიო კულტურაში. 

გველი ამბივალენტური ბუნებისა. ამიტომ მისი სახე ზეპირსიტყვიერებასა თუ მატერიალურ 

ძეგლებზე წარმოდგენილია, როგორც ბოროტი, ისე კეთილი გამოვლინებებით. გველის 

ორბუნებოვნების ასახვას ვხვდებით მსოფლიოს თითქმის ყველა ხალხის ფოლკლორში. 

გველის სიმბოლო თავის თავში შეიძლება აერთიანებდეს ურთიერთსაპირისპირო თვისებებსა და 

ნიშნებს. 1) იგი მომწამვლელია, მაგრამ ასევე განმკურნებელი. 2) გვევლინება ბოროტების/ეშმაკის 

სიმბოლოდ. 3) არის ცბიერების, მაცდუნებლობის სიმბოლო. 4) გვევლინება სიბრძნის სიმბოლოდ (აქ 

შედის მისი მცველობისა და საიდუმლოს მფლობელის ფუნქციაც) 5) გველი არის განახლების 

სიმბოლო. 6) ზოგ შემთხვევაში, იგია სიწმინდისა და ღვთაებრიობის სიმბოლო, ხან კი თავად 

ღმერთის სიმბოლო. 7) და ბოლოს, გველი, რომელიც კუდს კბენს, მარადიულობის სიმბოლოა. 

წინამდებარე ნაშრომში მოცემულია მცდელობა, წარმოადგინოს გველის სიმბოლოს ყველა ეს 

მახასიათებელი ქართული ხალხური ზღაპრის - „გველვაჟის“ მაგალითზე. ზღაპრის სიუჟეტი 

უმნიშვნელოვანეს მითოლოგიურ მოტივებს შეიცავს. 

ზღაპრის მთავარი გმირი - გველვაჟი ავი არ არის, მაგრამ მის მიმართ შიში, როგორც უბედურების 

მომტანი არსების, მთელ თხრობას გასდევს. ზღაპრის დასაწყისიდანვე, „იყო ერთი დედაბერი, 

ხანგადასულს გოუჩნდა შვილი, მაგრამ სულ რომ არ გაჩენოდა ის ერჩია, გველი დეებადა“ 

[ქართული სიტყვიერება, 1956: 177], კარგად ჩანს გველისადმი უარყოფითი დამოკიდებულება, მისი 

„უხსენებლობა“. მეფესაც ის ბოროტი ჰგონია: „შეჭამს ის წყეული გველი ჩემს ქალსაო“ [ქართული 

სიტყვიერება, 1956: 179]. ასევეა მხევლის შემთხვევაშიც, როცა ის ოთახიდან გამომავალ შუქს 

დაინახავს, სადაც გველ-ვაჟი და მეფის ასული იმყოფებიან, იჯავრებს: „ცეცხლი რომ ამოუშვას 

პირიდან და დაწვას დედოფალი“ [ქართული სიტყვიერება, 1956: 179]. აქ ჩანს კიდევ ერთი თვისება 

გველისა (გველეშაპისა) იგი ცეცხლისმფრქვეველია, და ამ ელემენტსაც ატარებს თავის თავში. გველი 

- როგორც ბოროტების სიმბოლო უნივერსალური ხასიათისაა, რაც ქართულ ფოლკლორშიც 

კარგადაა ცნობილი. ეს უნდა იყოს მიზეზი იმისა, თუ რატომ არიან განიცდიან პერსონაჟები შიშს 

კეთილი გველვაჟის მიმართ. 

http://asj.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&avto=61/
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ზღაპარში გველი მეტყველების უნარითაცაა დაჯილდოებული, რაც ასევე მისი ფართოდ 

გავრცელებული თვისებაა, როგორც შუამდინარულ კულტურაში, ისე ბერძნულ მითოლოგიასა თუ 

ბიბლიაში. ტექსტში ვკითხულობთ: „დედა შეშფოთდა. ის შეაშინა იმან, რომ გველმა ენა ამეიდგა და 

დეიწყო კაცივით ლაპარაკი“ [ქართული სიტყვიერება, 1956: 178], აქედანვე ჩანს, რომ გველი კაცთა 

ენის მცოდნეა. მისი სიბრძნე და გონიერება კიდევ უფრო თვალშისაცემი გახდება მის მიერ სამი 

გამოცანის გამოცნობის ეპიზოდში. 

გველვაჟი ზღაპარში ბოროტებასთან და სიბნელესთან კი არა, ნათელთან და სიკეთესთანაა 

წილნაყარი. მისი კეთილი ბუნება შემდეგნაირად ვლინდება სიუჟეტში: როცა იგი თავის ცოლს 

ეალერსება, უცებ გადაიქცევა მზესავით მანათობელ, ოქროსფერთმიან ჭაბუკად. აქ შემოდის კიდევ 

ერთი სიმბოლო გველისა - განახლებადობა. გველი იცვლის ძველ ტყავს და ახალი ცხოვრებისთვის 

თითქოს თავიდან იბადება. 

მზესა და გველს მჭიდრო ურთიერთკავშირი აქვს, როგორც შუამდინარულ, ისე ბერძნულ 

მითოლოგიებში, ასევე ბიბლიაში. ფსიქოლოგიაში მითოლოგიურ სიმბოლოებს განსაკუთრებული 

დატვირთვა ენიჭება. კარლ გუსტავ იუნგი „მეტამორფოზის სიმბოლოებში“ წერს რა გველისა და 

მზის ურთიერთკავშირზე, რამდენიმე საინტერესო ფაქტზე ამახვილებს ყურადღებას. „მზის გზას 

გამოსახავდნენ გველის სახით (ისევე, როგორც ასირიულ მთვარის გზას,), რომელიც ზურგით 

ზოდიაქოს ნიშნებს ატარებს (ისევე, როგორც მითრას მისტერიაში Deus leontocephalus-ი,). ამ 

მოსაზრებას ადასტურებს ერთი ადგილი ვატიკანის კოდექსიდან, რომელიც კიუმონმა გამოსცა. 

მანიქეურმა სისტემამ ქრისტეს სახე-ხატს დაამატა გველი, კერძოდ სამოთხის ხის გველი (შდრ. 

იოანე 3, 14: "და როგორც მოსემ აღმართა გველი უდაბნოში, ასევე უნდა აღიმართოს ძეც კაცისა..."). 

ამიტომაც არ არის გასაკვირი, რომ წარმართები, როგორც ტერტულიანე გვამცნობს, მზეს 

ქრისტიანთა ღმერთად მიიჩნევდნენ. მანიქეველებისთვის კი მზე მართლაც ღმერთი იყო. [იუნგი, 

2017: 115] ის, რომ მზის გზას გველის სიმბოლოთი გამოსახავდნენ და ის ფაქტი, რომ ქრისტე და 

მისი მოციქულები გაიგივებული იყო მზესთან და 12 ზოდიაქოს ნიშანთან, კიდევ უფრო აძლიერებს 

ღმერთსა და გველს შორის კავშირს. მზე შემოქმედის, ღვთიურობის, ნათელის, სიკეთის სიმბოლოა. 

შუამდინარულ მითოლოგიაში შამაში მზის, სამართლიანობის ღმერთია (ამიტომაც გამოხატავდნენ 

შუამდინარულ საბეჭდავებზე მას სასწორთან ერთად), ეგვიპტურ კულტურაშიც რა (მზე) 

სინათლისა და სიკეთის ღმერთად გვევლინება, ბერძნული მითოლოგიის მიხედვით, მზის ღმერთი 

სიკეთისა და ნათლის გამომხატველია, ხოლო ქრისტიანობაში - მზე ღმერთის ერთ-ერთი 

კანონიკური სიმბოლოა. 
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გველის მანათობელ ჭაბუკად გადაქცევა მიანიშნებს მის კეთილ ბუნებაზე, იგი ასხივებს, 

ნათელმოსილია, რაც შეუძლებელია ბოროტების ატრიბუტი იყოს. ამასთანავე, ყურადღებას იქცევს 

ჭაბუკის ოქროსფერი თმა, რაც კიდევ ერთი გამოხატულებაა მისი მზესთან წილნაყარობისა, მისი 

ღვთაებრიობისა. იუნგი მზის სიმბოლოსთან დაკავშირებით ეხება მითრას კულტს და განიხილვას 

მზის იმ ატრიბუტებს, რომლებიც მითრას ლიტურგიაში ერთმანეთის მიყოლებით გვევლინებიან. 

ამჟამად ყურადღებას შევაჩერებთ მითრას აღწერილობაზე, რაც თითქმის მთლიანად ემთხვევა 

გველვაჟის სახეს. „ღმერთს ძლევამოსილს, მანათობელი სახით, ჭაბუკურს, ოქროსფერი თმით, 

თეთრსამოსიანს, ოქროსფერი გვირგვინით“ [იუნგი, 2017: 110] ოქროსფერი თმას საკუთარი 

ფუნქციური დანიშნულება აქვს მითოლოგიაში. დალის ოქროსფერი თმა აქვს და მისი მოჭრის 

შედეგად კარგავს ძალას და კვდება. სამსონს, რომლის ძალა ასევე თმაშია, ძველებრაული 

ტრადიციის მიხედვით ოქროსფერი თმა ჰქონდა. შემთხვევითი ფაქტი არაა ზღაპრებში 

ოქროსთმიანი ჭაბუკისა თუ მეფის ასულის არსებობა. არც ფენიქსის ოქროსფერი ბუმბულია უცხო, 

არც ოქროს ვაშლები თუ სხვ. ოქროსფერი თმის მზესთან კავშირი და მზიურობის გამოხატულება, 

ქრისტიანობაში იქცა შარავანდედად, რომელიც ასევე ოქროსფერია და ღმერთან მყოფობის, 

წმინდანობის, ანუ მზესთან მყოფობის სიმბოლოა. 

ნაწარმოების ბოლოს ვაჟადქცეული გველი გარდაიქმნება მტრედად. მტრედი სიწმინდისა და 

მშვიდობის (მტრედი ზეთისხილის რტოთი) სიმბოლოა ძველ აღთქმაში. ახალ აღთქმაში იგი არის 

სულიწმინდის სიმბოლოც, რაც დასაბამს იღებს ქრისტეს ნათლისღებიდან, როცა სულიწმინდა 

სწორედ მტრედის სახით გარდამოვიდა ციდან (მათ. 3, 16-17), II-III სს.-ის აპოლოგეტი 

ტერტულიანე ქრისტიანულ ტაძარს სიმბოლურად «მტრედის სახლს» ადარებს. ტერტულიანე 

მტრედს უპირისპირებდა წარმართთა დახურულ და ლაბირინთებიან საწმიდარებს, რომელთა 

სიმბოლოდ ის გველს, «ნათლის მოძულე» არსებას სახავდა. „გველი უსინათლო ხვრელებში იშენებს 

საბუდარს, მტრედი კი — ნათელში, რადგან მას, როგორც «სული წმიდის ხატს, აღმოსავლეთი — 

ქრისტეს ხატი უყვარს“ [კიკნაძე, 1996: 54]. მტრედი, როგორც ეკლესიის მაშენებელი ქართულ 

ფოლკლორშიც გვხვდება. ის ადამიანებს ეხმარება იმ ადგილის პოვნაში, რაც ჩვეულებრივ 

უხილავია და სადაც ჯვარს სურს დამკვიდრება. „მთის საყმოთა ანდრეზებში მტრედი არა მხოლოდ 

აუწყებს საკლავის სისხლში სამგზის ამოწებული ნისკარტით, რომ ახალ ადგილს ჯვარი დაარსდა, 

არამედ აშენებს კიდეც ამ ნისკარტით ეკლესიის სახეს. ასეთი ანდრეზი ჯერჯერობით მთიულეთ-

გუდამაყარშია დადასტურებული და დაკავშირებულია მხოლოდ და მხოლოდ ერთი სალოცავის — 

დუმაცხოს ზეგარდის წმიდა გიორგის დაარსებასთან.“ [კიკნაძე, 1996: 54). 
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გველი და მტრედი ერთი შეხედვით ერთმანეთის საპირისპირო სიმბოლოებია, თუმცა ჩვენს 

ზღაპარში, ეს ასე არ არის. გველი ჯერ იქცევა ჭაბუკად, შემდეგ კი - მტრედად. გველის 

ტრანსფორმაცია მტრედად შემთხვევითი არ უნდა იყოს. ჩემი აზრით, აქ აქცენტირებულია გველის 

ამბივალენტური ბუნება, იგი არა მხოლოდ ბნელეთისა და ბოროტების, არამედ სიკეთის 

მატარებელიცაა, ამიტომაც იქცევა ის ჯერ მანათობელ ვაჟად და შემდეგ მტრედად. მტრედი 

თიამათის (დიდი გველის) სამსხვერპლო ცხოველია. იმ ურჩხულის, რომლის მოკვდინების 

შემდეგაც ქმნის მარდუქი სამყაროს. გველი სიმბოლოა მიწისქვეშეთის, ქვესკნელის. ადამიანი არის 

შუასკნელის სიმბოლო, ხოლო ფრინველი კი - ზესკნელისა და ზეცისკენ სწრაფვის. ვფიქრობ, ამ 

ტრანსფორმაციით ნაჩვენებია ის, რომ გველვაჟი სამივე სკნელის გამაერთიანებელი არსებაა და 

სამივე სკნელის ცოდნას ფლობს, რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს მის უნივერსალურ გააზრებას. 

მტრედად ქცეული გველვაჟი მზეთუნახავისგან წავა. ქალი მას დაედევნება მამისგან ნათხოვარი 

რაშით. მტრედი შუა ზღვაში, ერთ კუნძულზე მდგარ „კოდალივით სწორ მაღალ ალვის ხეზე“ 

[ქართული სიტყვიერება, 1956: 180] დაჯდება. აქ გასათვალისწინებელია ზღვის ჭიპის ალეგორია და 

ალვის ხე. ქართული მითოლოგიის მიხედვით, ზღვის ჭიპი ადგილსამყოფელია „ეშმაკთა 

ხელმწიფის“. „ვეფხისტყაოსნის“ მიხედვით ქაჯების, რომლებიც ასევე ბოროტი ძალის 

პერსონიპიცირებული სახეა ნაწარმოებში. ამავე დროს ესაა სამყაროს ცენტრი. შემთხვევითი არაა, 

რომ კირკესგან წასული ოდისევსი ჰადესში კირკეს დახმარებით ხვდება. აიაიეს კუნძულს კი 

შემდეგნაირად აღწერს ოდისევსი: “...ფრიალო, ამაღლებულ ადგილზე ასულმა დავინახე / კუნძული, 

რომელსაც უკიდეგანო ზღვა გარს გვირგვინივით შემორტყმია“ [ოდისეა: X,194-197]. სამყაროს 

ცენტრში არის მთავარი დურანქი. შუამდინარულ მითოლოგიაში ენლილი - ჰაერის უფალი თავადაა 

ყველაზე მთავარი მაკავშირებელი. მისი ზედწოდებაა „დიდი მთა“ (ქურ-გალ) და განსახიერებს 

„დიდ სვეტს“ (დიმ-გალ). ქალაქი ნიფური, შუმერული რელიგიის ცენტრი, კი წარმოდგენილია არა 

მხოლოდ შუმერის, არამედ ქვეყნიერების შუაგულად, სადაც გადის სამყაროს „დიდი ღერძი“ (დიმ-

გალი). ანუ ნიფური შუმერთა წარმოდგენით არის სამყაროს ჭიპი (ცენტრი), ენლილის - მთავარი 

დურანქის - საკულტო ცენტრი. 

გველვაჟთან კუნძულზე დგას მაღალი, სწორი ალვის ხე. ხე ზოგადად დურანქის უნივერსალური 

სახეა, მათ შორის ქართულ ფოლკლორშიც. განსაკუთრებით კი ეს ეხება მუხასა და ალვის ხეს. 

საქართველოს მთიანეთში გავრცელებული ტრადიციის მიხედვით, ის ადგილი სადაც სალოცავია 

დაარსებული არის შუაგული, საიდანაც მთელ საყმოზე გადადის კურთხევა. სამყაროს „შუაგულის 

კლასიკური განსახიერებანია მთელი ფშავისთვის ლაშარის მუხა და ხევსურეთში ხმალას ალვის ხე, 
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რომელსაც ანდრეზის თანახმად წმიდა მირონი სწვეთდა გამუდმებით და იქვე, მის ძირას ჩამარხულ 

ქვევრებში გროვდებოდა, რათა იქიდან მთელი ხევსურეთის სალოცავებში განაწილებულიყო. 

ადგილი, სადაც მირონის წყაროა, წმიდა საყმოს შუაგულად უნდა ვიგულოთ. ... ცხადია, ის ხე, 

რომელიც აერთებს ცას და მიწას, სამყაროს შუაგულშია ამოსული [კიკნაძე, 1996: 26]. 

მტრედად ქცეული გველვაჟი მიფრინავს კუნძულზე ზღვაში და ბინას იდებს ალვის ხის წვერზე. 

ქართულ საკულტო სიმღერებსა და ანდრეზულ პროზაში, ხშირად ალვის ხე ანგელოზების ბუდედაა 

მიჩნეული, საიდანაც მათი ხმატკბილი გალობა მოისმის: „ზედ ისხდეს ანგელოზები, მჴართ ებნეს 

ოქროს თბენია. ისენ წვრილი ჴმით გალობენ, ყურება სანატრელია [კიკნაძე, 1996: 98]. მტრედი 

სწორედ ალვის ხის კენწეროზე ჯდება და ამ ხის მეშვეობით უკავშირდება თავის სატრფო 

მზეთუნახავს. 

ზღაპარში თავდაპირველად გველვაჟი არის დიდი გველი, რომელიც განასახიერებს მიწისქვეშეთს, 

იგი მოგვიანებით იქცევა ნათელმოსილ ჭაბუკად, ანუ დურანქად და განასახიერებს შუასკნელს, 

ბოლოს კი იქცევა მტრედად, რაც ზეცისა და ზესკნელის სიმბოლოდ შეგვიძლია, მივიჩნიოთ. 

მთავარი პერსონაჟი მოგზაურობს დედამიწაზე, მიწისქვეშეთში და ზეცაში და ტრასფორმირდება 

სამივე სკნელის შესაბამისად, ხოლო მას შემდეგ, რაც ის გახდება ფრინველი, ანუ გადაინაცვლებს 

ზესკნელში, მიწასთან და შუასკნელთან მაკავშირებლად იყენებს ალვის ხეს. გველი სამივე სკნელის 

გამაერთიანებელი სიმბოლოც არის ზღაპარში. 

ზღაპარი ამით სრულდება: „დღესაც ასე დაფრინავს რაშით მზეთუნახავი და მტრედიც თავზე 

ევლება, ხან მხარზე აჯდება მზეთუნახავს. მათი ფოფინი და ფორთქნილი დაუსრულებელია" 

[ქართული სიტყვიერება, 1956: 180]. როცა ალვის ხე გადმოიხრება, მზეთუნახავს უნდა, ხელი 

წაატანოს ფრინველს, მაგრამ ამაოდ. მტრედისა და მზეთუნახავის სიყვარული დაუსრულებელი 

წრებრუნვა გახდა, რომელიც დღესაც გრძელდება. აქ კი თავს იჩენს კიდევ ერთი სიმბოლო გველისა 

- ესაა მარადიულობა. 

ზღაპარი „გველვაჟი“ აერთიანებს გველის სიმბოლოს თითქმის ყველა მნიშვნელოვან ასპექტს: გველი 

არის 

1. ბოროტებისა (ეშმაკის) და მიწისქვეშეთის სიმბოლო; 

2. განახლების სიმბოლო; 

3. მკურნალის სიმბოლო; 

4. სიწმინდის და ღმერთის სიმბოლო. 

5. სიბრძნის სიმბოლო; 
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6. მაცდუნებლის სიმბოლო. 

7. მარადიულობის სიმბოლო. 

8. სამივე სკნელის გამაერთიანებელი სიმბოლო. 

გველვაჟი დიდი გველიდან ტრანფორმირდება ჭაბუკად, ხოლო შემდეგ კი მტრედად, რაც 

გულისხმობს, რომ იგი სამივე სკნელის: მიწისქვეშეთი (გველი), შუასკნელი (ადამიანი) და ზესკნელი 

(მტრედი), წარმომადგენელია და სამივე სამყაროს ცოდნას ფლობს. ზღაპარში სრულად ვლინდება 

გველის ამბივალენტური ბუნება, რომელიც წარმოდგენილია სხვადასხვა მითოლოგიურ სისტემაში 

და მათ შორის, ქართულში. უფრო მეტიც, გველვაჟი არა მხოლოდ ამბივალენტური პერსონაჟია, 

არამედ თავის თავში უამრავ სხვა მითოსურ მოტივსაც აერთიანებს. 
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ნიკოლოზ ჭარხალაშვილი 

ტირანია და ტირანი მმართველის ბედი პლატონის „სახელმწიფოს“ მიხედვით 

 

პლატონის (427-347) უნიკალური ნაშრომი - „სახელმწიფო“, ცხადია, არ ეხება მხოლოდ იდეალური 

და ამავდროულად, უტოპიური სახელმწიფოს პლატონურ ინტერპრეტაციას. დიალოგში 

წარმოდგენილია ფილოსოფოსის ნააზრევი: სიკეთეზე, სამართლიანობაზე, ცოდნაზე, სწავლა-

განათლების მნიშვნელობაზე, სიმამაცეზე, მოვალეობებზე, ხელოვნებასა, თუ სულის იმქვეყნიურ 

ცხოვრებაზე. პლატონი „სახელმწიფოს“ I-II წიგნებში, ცდილობს დაადგინოს სამართლიანობის (მე-4 

სიქველის) ბუნება. იგი დასძენს, რომ არაა სამართლიანი კეთილი საქმე მხოლოდ მოყვარეს გაუკეთო 

და მტერს ავნო. ფილოსოფოსი ეწინააღმდეგება სოფისტი ოპონენტის, თრასიმაქეს თვალსაზრისს, 

რომ სამართლიანობა ის მოქმედებაა, რომელიც ძლიერთათვისაა სასარგებლო. პლატონი დასძენს, 

რომ სამართლიანი ადამიანი არავის ავნებს. სამართლიანობა ზრუნვაა საერთო სარგებლობისთვის, 

სამართლიანია წოდებათა შორის არსებული ჰარმონიაც. სახელმწიფოში ყველამ თავისი საქმე უნდა 

აღასრულოს პირნათლად. სამართლიანი ვერასდროს ვერ იქნება ტირანი ადამიანი, რომელიც პირად 

სარგებელზეა ორიენტირებული და ამის გამო ყველაფრის მკადრებელია. ჩვენი მიზანია, პლატონის 

„სახელმწიფოს“ IX წიგნის მიხედვით, გავიაზროთ, თუ რას მოუტანს მმართველობის ტირანული 

ფორმა თავად მმართველსა და სახელმწიფოს. ამრიგად, განვიხილავთ ტირანი მმართველის 

ბუნებას, მის ბედს, გავეცნობით სულის სამგვარ საწყისს და ტირანის ბედის ანალიზის ფონზე, 

დავადგენთ, რომ უმჯობესია ვემსახუროთ სამართლიანობას, ვიდრე ვიყოთ უსამართლონი. 

ვიდრე საკითხის ფუნდამენტურ ანალიზს შევუდგებოდეთ, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ 

ფილოსოფოსი „სახელმწიფოს“ VIII წიგნში განიხილავდა მმართველობის სხვადასხვა ფორმებს: 

არისტოკრატიას, ტიმოკრატიას, ოლიგარქიასა და დემოკრატიას. გადაგვარებული დემოკრატიული 

მმართველობის სისტემა ტირანიის მშობელი აღმოჩნდება. საინტერესოა, როგორ მიმოიხილავს 

პლატონი ვრცლად ტირანული მმართველობის რეჟიმს. IX წიგნის დასაწყისში, თანმიმდევრულადაა 

განხილული ტირანი ადამიანის „დაბადების“ პროცესი დემოკრატიული ადამიანისგან. რა უნდა 

გააკეთოს ადამიანმა, რომელიც შებყრობილია ყოველგვარი მანკიერი გრძნობით? ის უსუსურია. 

მანკიერი ვნებები პიროვნებას დაბადებიდან სპობენ, აბრმავებენ. ამ დროს, სულის გონივრული და 

თვინიერი საწყისი თვლემს, ხოლო უგუნური და ველური საწყისი ფხიზლობს ადამიანში. ველური 

გრძნობები თავშეკავებულ ადამიანშიც ბუდობს, რომლებიც უმთავრესად სიზმრებში ცხადდება 

http://asj.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&avto=83/
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ხოლმე, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ თავშეკავებულ ადამიანს აქვს უნარი, შეძლებისდაგვარად, 

დათრგუნოს ყოველგვარი ვნება. 

ადამიანი დაბადებიდან თუ არა, სიყრმიდან, შეძლებული მამის ყურადღების ქვეშ იზრდება. საწყის 

ეტაპზე, მისთვის ფუფუნებაა უმთავრესი, მაგრამ როდესაც ის შემცდარ ადამიანებს შეუერთდება, 

მანკიერ თვისებებსაც გაიმრავლებს. მან არ იცის რომელი მხარეა უკეთესი: ხელმომჭირნე მამისა, თუ 

ბილწი საზოგადოების. ორივე მხარის თვისებებს მოიცავს საკუთარ თავში (ეს არის პროცესი, თუ 

როგორ გარდაიქმნება ოლიგარქი ადამიანი დემოკრატად). როდესაც ეს დემოკრატი კაცი 

წამოიზრდება და გახდება მამა, შვილიც შემცდარი ეყოლება. ვნება, რომელიც შემცდარ ადამიანში 

სახლობს, პლატონის გადმოცემით, წააგავს ვეება მამალ ფუტკარს. ასეთი ადამიანი იქნება 

მფლანგველი, ჯიუტი, მშობელთა შემრისხავი, დაცლილი ყოველგვარი სიკეთისგან, შლეგიანი და 

ამაზრზენი. ამდენად, პლატონს სურს გვაჩვენოს - რა თვისებებს მოიცავს ადამიანი საკუთარ თავში, 

ვიდრე ტირანად ჩამოყალიბდება. 

პლატონი ეხება ეროსის საკითხსაც. ეროსსაც არ მოიხსენიებენ ტყუილად, როგორც ტირანს, ეროსი 

ადამიანებს ამონებს, ამიტომ ტირანი ადამიანი არაფრით ჩამორჩება შლეგსა და შერეკილს, 

რომელსაც ღმერთების დამონებაც კი სწადია. რა თქმა უნდა, ეროსისადმი პლატონის 

დამოკიდებულება არ არის ერთგვაროვანი, ამის საპირისპიროდ, პლატონი „ნადიმში“ დასძენს, რომ 

ეროსი მუდმივი კეთილდღეობისკენ მისწრაფებაა (ფილოსოფოსი გადმოგვცემს ბრძენი ქალის, 

დიოტიმა მანტინეელის ნააზრევს), მაგრამ სიკეთის გარდა ადამიანი ცდილობს უკვდავების 

დაუფლებასაც და გამოდის, რომ სიყვარული, თავისთავად არის სწრაფვა უკვდავებისაკენ. ტირანი 

ადამიანი, რომელიც ბუნებით ავადმყოფია, აურაცხელ მანკიერ თვისებას ატარებს: იპარავს, 

მრუშობს, ძალადობს და მზაკვრობს. მისი მიზანი შლეგური სურვილების დაოკებაა და როგორც 

საკუთარ დედ-მამაზე აღმართვს იგი ხელს, ასე აღმართავს სამშობლოზეც. ტირანი ადამიანები 

არასანდონი და უკიდურესად უსამართლონი არიან, ამიტომ პლატონისთვის ტირანული 

სახელმწიფო ტირანული სულის გამომჟაღვნებაა. ტირანი ადამიანი მოკლებულია ყოველგვარ 

ზომიერებას, იგი უკიდურესად მანკიერია. 

„ზომიერება პლატონთან ერთგვარი ჰარმონიაა. წინა თვისებების საპირისპიროდ, იმისათვის რომ 

სახელმწიფოს მიეწეროს ეს თვისება, მისი ყველა წევრის ძალისხმევაა საჭირო. ზომიერება უნდა 

ახასიათებდეთ მმართველებსაც და ქვეშევრდომებსაც. სახელმწიფოში მმართველები და 

ქვეშევრდომები თანხმდებიან იმაზე, თუ ვინ უნდა მბრძანებლობდეს“ [ჯალაღონია, 2018: 54l. 

მაგრამ ტირანი ადამიანი სასტიკად ეგოისტია, იგი არავისთან თანხმდება, მას ბევრი მონა ჰყავს და 
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არ ეშინია მათი, ვინაიდან კერძო პირების იმედი აქვს, თუმცა იგი ამავდროულად უსუსურიცაა, 

რადგან თუ ღმერთი ტირანს უდაბნოში გადაიყვანს ოჯახითურთ და მონათა თანხლებით, იგი 

ძრწოლას მიეცემა: დაიწყებს პირფერობას, შეეშინდება მონებისაგან მოსალოდნელი აჯანყებისა, 

აგრეთვე უარეს დღეში ჩავარდება, თუკი მეზობლად ისეთ ხალხს შემოვახვევთ, ვისაც 

მმართველობის ეს უვარგისი ფორმა ეჯავრება. 

ტირანია, ფაქტობრივად, მმართველობის ფორმადაც არ შეიძლება მივიჩნიოთ, მასზე უარესი 

არაფერია. IX წიგნში პლატონი მმართველობების საბოლოო ფორმულირებას წარმოგვიდგენს 

უკეთესიდან უარესისკენ: არისტოკრატია, ტიმოკრატია, ოლიგარქია, დემოკრატია და ტირანია. 

როგორც სახელმწიფოა დაყოფილი სამ სხვადასხვა წოდებად, ისე ყოველი ადამიანის სულში 

განირჩევა სამი სხვადასხვა საწყისი. პირველი - სულის შემმეცნებელი საწყისია, ამგვარი სულის 

საწყისის მატარებელია სიბრძნისმოყვარე, ფილოსოფოსი ადამიანი, იგი კეთილგონიერია და აქვს 

მსჯელობის უნარი, როგორც იარაღი. აღსანიშნავია, რომ პლატონის „სოკრატეს აპოლოგიის“ 

მიხედვით, ფილოსოფია გზაა, როგორც გარესამყაროს, ისე ადამიანური ბუნების, მისი 

მოქმედებების, ცხოვრების წესისა და აზროვნების საფუძველთა შემეცნებისა. ამგვარი ცოდნის 

დაუფლება, პირველ რიგში, თვითშემეცნებითაა შესაძლებელი („შეიცან თავი შენი“), ფილოსოფია 

იწყება საკუთარი უცოდინრობის აღიარებით. მნიშვნელოვანია, სოკრატეს „კრაზანობაც“. ნურავის 

ექნება პრეტენზია, რომ იგი ბრძენია, ჩვენ ვიცით ის, რომ არაფერი ვიცით (სოკრატული ირონია, 

რასაც მეთოდოლოგიური გაგება აქვს). სიბრძნისმოყვარე ადამიანის (ფილოსოფოსის) მოწოდებაა - 

მუდმივი სწრაფვა შემეცნებისაკენ, უპირატესობა ენიჭება ცოცხალ საუბარს, დიალოგს, არცოდნის 

შეგნება დასაბამს აძლევს ახალი ცოდნის შობას („მაიევტიკა“) და ჭეშმარიტების ძიების ამგვარი 

მეთოდით ვიგებთ, რომ ფილოსოფოსია ის, ვინც დიალექტიკური მეთოდით უარყოფს მოჩვენებით 

სიბრძნეს, განწმენდს სუბიექტური ელემენტებისგან და მიზნად ისახავს ობიექტური ჭეშმარიტების 

ძიებას. 

ფილოსოფოსი ფლობს სულის პირველ, შემმეცნებელ საწყისს. რა პრივილეგიით სარგებლობს 

ფილოსოფოსი და რა არის ფილოსოფია? პლატონის „სახელმწიფოს“ V წიგნის ბოლო ნაწილისა და 

VI-VII წიგნების მიხედვით, ფილოსოფია სწრაფვაა ჭეშმარიტი შემეცნებისკენ, ჭეშმარიტი ცოდნის 

განსასაზღვრად, აუცილებელია, იმთავითვე გავავლოთ სადემარკაციო ხაზი შეხედულებასა და 

ცოდნას შორის. შეხედულება მიმართულია იმაზე, რაც წარმავალია, ხოლო ცოდნა თავისთავად 

არსებულს მიემართება, მყარი, მარადიული და თვითკმარია. ის, ვინც თავისთავად ცოდნას 

შეჰხარის - სიბრძნისმოყვარეა. ფილოსოფოსი ჭეშმარიტების მოტრფიალეა და იდეალურ 
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სახელმწიფოს ჭეშმარიტი ფილოსოფოსი მეფე უნდა ჩაუდგეს წინამძღოლად, რომელიც იქნება 

ბრძენი, საიმედო, შეუწყობს ხელს ქალაქში მცხოვრებ მოქალაქეთა შორის სამართლიან და 

ჰარმონიულ თანამშრომლობას. თუმცა, ამგვარი თვისებები იშვიათად ვლინდება თავისთავად, 

ამიტომ მათ უნდა მიეცეთ სათანადო განათლება. ის, რაც არის მზე ხილულ სამყაროში, არის 

სიკეთის იდეა აზროვნებით საწვდომ სამყაროში. ხაზის ანალოგიაში პლატონი წარმოგვიდგენს: 

გრძნობად საგნებს, მათ ანარეკლებს, მათემატიკურ ობიექტებსა (რომლებიც შორდებიან გრძნობად 

სამყაროს და უახლოვდებიან იდეალურს) და იდეებს. არსებობს არა მხოლოდ ცალკეული, ხილული 

საგნების სამყარო, არამედ იდეების სამყაროც, რომელსაც მხოლოდ აზროვნებით შეგვიძლია 

ჩავწვდეთ. ადამიანი, რომელიც გააცნობიერებს თავის უვიცობას (გამოვა "გამოქვაბულიდან"), 

დაიწყებს სინამდვილის შეცნობას. სრულყოფილი ცოდნის ფლობა შესაბამის განათლებას 

მოითხოვს. განხილულია, ის სასწავლო დისციპლინები, რომლებსაც უნდა ფლობდეს ფილოსოფოსი 

მეფე: არითმეტიკა, გეომეტრია, ასტრონომია და მუსიკა (კვადრიუმი). აგრეთვე, ნამდვილი 

ფილოსოფია დიალექტიკის გარეშე არ არსებობს. ამგვარი განათლებით (აგრეთვე, გიმნასტიკა და 

სამხედრო სწავლება), 50 წლის პიროვნება ყველანაირად მზადაა იმეფოს და იზრუნოს სახელმწიფოს 

კეთილდღეობაზე. დავუბრუნდეთ IX წიგნს: სულის მეორე საწყისი - აღმგზნებია და ამ საწყისის 

მქონე ადამიანს ახასიათებს სიშლეგე და ძლევის ტრფიალი. სულის მესამე საწყისი - გულისთქმის 

აღმძვრელი საწყისია. ვერცხლისმოყვარე, ანგარებიანი ადამიანი მსუნაგია, სასიყვარულო 

განცხრომას ესწრაფვის, აქვს ფუფნებისადმი გამძაფრებული ლტლოვა, იგი სულის მესამე საწყისის 

მატარებელია. სულის შემმეცნებელი საწყისის მქონე ადამიანი, ანუ ფილოსოფოსი ყველაზე უკეთ 

იცნობს სულის მეორე და მესამე საწყისებს, ვიდრე სხვანი, რადგან მას გაუსინჯავს როგორც 

პატივის, ისე ფუფუნების გემო, თუმცა მაინც სიბრძნისადმი სწრაფვა არჩია, ამიტომ იგი ცამდე 

ამაღლებულია სხვებთან შედარებით. 

პლატონი გვიხატავს მხეცს, ლომკაცის ჰიბრიდს, რომელიც უნდა არეგულირებდეს ურთიერთ 

საწადელს, თუ ლომს მივცემთ გასაქანს, იგი დაბრდღვნის ყოველივეს - ამას ამტკიცებს ის, 

ვისთვისაც უსამართლობა სასარგებლოა, ხოლო სამართლიანი ადამიანი მრავალთავა მხეცს 

ადამიანს დაუყენებს პატრონად, იგი მოუვლის და დაამშვიდებს ურჩხულს. ადამიანისთვის მავნეა: 

თავაშვებულობა, ქედმაღლობა, სიფიცხე, ფუფუნება და პირმოთნეობა. მართალი ყოველთვის ის 

იქნება, ვინც აქებს სამართლიანობას, მის მაგინებელს კი არაფერიც არ ესმის, თვით ისიც კი, რასაც 

აგინებს, უსამართლობის მაქებარი ადამიანი ცრუა. 

„ასეთია, ინდივიდთან მიმართებაში, პასუხი ჩვენს შეკითხვაზე: "რა არის სამართლიანობა?" ეს არის 
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შინაგანი ჰარმონია, ხასიათის სხვადასხვა ელემენტს შორის თანაზომიერებისა და 

ორგანიზებულობის მდგომარეობა. ასეთი გაწონასწორებული და მოწესრიგებული ხასიათი არ 

შეიძლება, არ გამოვლინდეს მოქმედებაში, რომელსაც, ჩვეულებრივ, სამართლიანს უწოდებენ, ამ 

თვალსაზრისით, სამართლიანობა სულის სიჯანსაღეა, უსამართლობა კი თავისებური 

ავადმყოფობა“ [ნოდია, 1983: 126]. 

ნიშანდობლივია, რომ უსამართლო კაცს, დანაშაულის მიჩქმალვა არ არგებს, პირიქით, იგი 

ჩადენილი დანაშაულის გამო პასუხისგებაში იწრთობა და ხელახლა იბადება. ზომიერი კაცი ყველა 

სულიერი საწყისის გემოს იგებს, თუმცა მაინც, სიბრძნეს, სამართლიანობას იხდის წინამძღვრად და 

პლატონის მიხედვით, სწორედ ასეთი მმართველი სჭირდება სახელმწიფოს. 

კვლევის საკითხი პლატონის „სახელმწიფოს“ IX წიგნის მიხედვით, ტირანი მმართველისა და 

მმართველობის ტირანული რეჟიმის ბუნების დადგენა გახლდათ. გამოიკვეთა ტირანის მიერ 

მართული სახელმწიფოს უიღბლო ბედისწერა. ტირანი მმართველი უსამართლო და უბედურია, იგი 

სულიერად ავადაა და ყოვლადმანკიერი ბუნების მატარებელია, მას ბედნიერი მომავალი არ უწერია. 

აგრეთვე, გავეცანით სულის სამგვარ საწყისს: შემმეცნებელ, აღმგზნებ და გულისთქმის აღმძვრელ 

საწყისებს. პლატონი ცდილობს დაგვარწმუნოს იმაში, რომ სულის შემმეცნებელი საწყისის მქონე, 

სიბრძნისმოყვარე, ფილოსოფოსი ადამიანი, ყველაზე ბედნიერია და მიილტვის სამართლიანი 

სახელმწიფოს შენებისაკენ. სჯობს ვეძიებდეთ სამართლიანობას, ვიდრე ვიყოთ უსამართლობის 

მაქებარნი. სამართლიანი საზოგადოება ქმნის სამართლიან სახელმწიფოს. ამრიგად, ყველაფერი 

გონივრულობას, სამართლიანობის იდეას უნდა ემყარებოდეს, მათ შორის მმართველობაც. 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. გათრი უ. 1983. ბერძენი ფილოსოფოსები. მთარგმნელი: გიორგი ნოდია. საბჭოთა საქართველო. თბილისი. 

2. პლატონი. 2003. სახელმწიფო. მთარგმნელი: ბაჩანა ბრეგვაძე. ნეკერი. თბილისი. 

3. ჯალაღონია დ. 2018. პოლიტიკური ფილოსოფია. ლოგოსი. თბილისი. 

4. Plato. 1941. Republic. Translated by: Francis Macdonald Cornford. Oxford University Press. London. 
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მარიამ თხინვალელი 

ხილვა-ჩვენებები და გამოცხადებები ქართულ აგიოგრაფიაში 

 

აგიოგრაფიის თემა ღვთის სიყვარულია, იდეა - განღმრთობა. აგიოგრაფის მიზანი რეალურად 

არსებული გმირის იდეალური სახის შექმნა და მისი უფლისაკენ სავალი გზის ჭეშმარიტებით 

აღწერაა. თხზულების ყველა კომპონენტი და პასაჟი, მოვლენა, საგანი და დეტალი აღნიშნულის 

ჩვენება-გამოკვეთას ემსახურება. სხვა ასპექტებთან ერთად გმირის სულიერი სიმაღლის 

საჩვენებლად და მისი ღვთივრჩეულობის წარმოსაჩენად მნიშვნელოვანია ხილვა-ჩვენებები და 

გამოცხადებანი. 

ჩვენი ნაშრომის მიზანია, განვიხილოთ ამ ტიპის პასაჟები ქართული აგიოგრაფიის მიხედვით და 

განვსაზღვროთ მათი მნიშვნელობა, საზრისი, ფუნქცია, მიზანდასახულობა და სახისმეტყველებითი 

დატვირთვა. ამ მიზნით შევისწავლეთ ქართული ორიგინალური აგიოგრაფიული თხზულებანი და, 

შეძლებისდაგვარად, საკითხზე არსებული სამეცნიერო ლიტერატურა. უპირველეს ყოვლისა, უნდა 

ითქვას, რომ ზემოაღნიშნული მოვლენები თვალნათლივ ამოწმებენ ამა თუ იმ პიროვნების 

ღვთივრჩეულობას, სიწმინდეს, რწმენის სიმტკიცესა და ღმერთშემოსილობას. „სიზმარ-ჩვენებები და 

გამოცხადებები უფრო სარწმუნოა აგიოგრაფისათვის, ვიდრე გრძნობადად მიღებული სინამდვილე, 

რამეთუ ეს მოვლენები ღვთის განგებულობიდან მომდინარეობს“ [ბუბუტეიშვილი, 2009:26-27]. 

ხილვებში არსებითია სასწაულმოქმედების არაჩვეულებრივობა, რაც მკითხველს ზებუნებრივ 

ძალას განაცდევინებს. ეს გამოცხადებები სულიერი ხედვისთვისაა საწვდომ-საცნობი. მის წინაშე 

ხორციელი თვალი და ყოველგვარი ხორციელება უძლურია. მოწამე და მოღვაწე წმინდანთა თვალი 

ყოვლისმხილველია, მათი არსება მზად არის იმ „სუბიექტური სიბნელისათვის“, რომელიც 

„ღვთიური ენერგიანის“ („ანგოლოზნი“) გამოსხივების შემდეგ ჩნდება. მამა გენადი ეიკალოვიჩი 

ვ.ნოზაძეს წერილში „მზიანი ღამის“ განმარტების შესახებ წერს: „კაცის სული მიისწრაფვის ღვთის 

ხილვისაკენ, მაგრამ ადამიანის სულს არ შეუძლია შეიცნოს თვითონ არსება. ამიტომ ღვთიური 

ენერგიის გამოსხივების შემდეგ დგება სუბიექტური სიბნელე, უძლურება მზერისა, სისუსტე 

სულიერი ხილვისა“ [ხინთიბიძე, 2009:260]. ვფიქრობ, ერთადერთნი, ვინც მზად არიან ამ 

„სუბიექტური სიბნელისთვის“ არიან წმინდანნი, ქვეყნად ხალხის მეოხად მოვლენილნი. 

აგიოგრაფისათვის ცხოვრების მთავარი წიგნია „ბიბლია“. ხილვა-ჩვენებებისა და გამოცხადებების 

არქეტიპები და პარადიგმებიც სწორედ ამ წიგნთა წიგნშია დაუნჯებული. ასეთი მოვლენების 

http://asj.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&avto=84/
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აღწერით აგიოგრაფი თავის ნაშრომს უახლოვებს წმინდა წერილს, რომელიც სრულყოფილების 

ნიმუშია ქრისტიანი მკითხველისათვის. დავიმოწმებ ღვთივჩენის რამდენიმე პასაჟს ბიბლიიდან. 

მოსე წინასწარმეტყველს უფალი გამოცხადა შეუწველი მაყვლის სახით: „გამოეცხადა უფლის 

ანგელოზი ცეცხლის ალად შუაგულ მაყვლოვანში. ხედავს ცეცხლი უკიდია მაყვლოვანს, მაგრამ არ 

იწვის. დაინახა უფალმა, რომ მოდის მოსე სანახავად და დაუძახა შუაგულ მაყვლოვანიდან: მოსე! 

მოსე!“ [გამ. 3:2-4]. 

ასევე გამოეცხადა უფალი მოსეს სინას მთაზე და გადასცა 10 მცნება; აბრაამსაც მამრეს მუხასთან 

სამი ანგელოზის სახით წარმოუდგა ღმერთი: „გამოეცხადა მას უფალი მამრეს მუხნართან, როცა 

კარვის კართან იჯდა დღის პაპანაქებაში. თვალი აახილა და ხედავს სამი კაცი დგას მის შორიახლო“ 

[დაბ. 18:1-2]. 

ამ პასაჟების მოხმობა ცხადყოფს,თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი იყო აგიოგრაფისთვის ხილვა-

ჩვენებათა და გამოცხადებების აღწერა. ის გადმოსცემს მხოლოდ ისტორიულ სინამდვილეს და 

აღწერს ჭეშმარიტებით, ამიტომ თითოეული პასაჟი გარკვეული მიზანდასახულობისაა. ამგვარი 

მონაკვეთები დიდ როლს თამაშობს თხზულების კომპოზიციაში. გამოცხადებით ეუწყება წმინდანს 

ის ადგილი, სადაც უნდა დაიწყოს მოღვაწეობა, ხდება მისი ცხოვრების მიზნის განსაზღვრა, „ხილვა 

ჩვენება, სასწაული, ღვთის ნების გამოვლინებაა, ზეციური ნიშანია, რომელმაც უნდა განსაზღვროს 

წმინდანის მომავალი ცხოვრება“ [ბუბუტეიშვილი, 2009:28], ასევე ხილვით, სასწაულის ძალით 

ეუწყებათ ტაძრის აშენების ადგილი და სხვ. ამ ტიპის პასაჟები ქართული აგიოგრაფიის არაერთ 

ძეგლში გვხვდება.წინამდებარე ნაშრომში გამოცხადების ეპიზოდები და მათი სახიმეტყველებით 

დატვირთვა განხილულია გრიგოლ ხანძთელის, წმ. ნინოს, ილარიონ ქართველისა და იოანესა და 

ექვთიმეს „ცხოვრებათა“ მიხედვით. 

„გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში“ გიორგი მერჩულე აღგვიწერს ხუედიოს ბერის ხილვა-ჩვენებას 

და ხაზგასმით მიუთითებს, რომ ბერმა ყოველივე ცხადად ნახა. „რამეთუ ხედვიდა ადგილსა მას 

წმინდასა, სადა აწ ხანძთას წმინდა ეკლესია შენ არს, ვითარმცა სახედ ეკლესიისა ნათლისა 

ღრუბელი გამოხატული დგა მყოვარ ჟამ და სულნელება დიდძალი გამოვიდოდა მიერ ღრუბლით“ 

[ძეგლები, 1963:253] - ამ მონაკვეთის მიხედვით ნათლად ჩანს, რომ უფლისმიერი გამოცხადების 

ძალით განისაზღვრება ეკლესიის აგების ადგილი. ასევე იმის მითითებაც, რომ სწორედ 

წმ.გრიგოლია ღვთივრჩეული ადამიანი, რომელსაც ძალუძს ხანძთის აღორძინება. „..შენ იყო მწემსი 

კეთილო მრავალთა პირმეტყუელთა საცხოვართა ქრისტესთაჲ.... ძალი ძისა ღმრთისა მხოლოჲსაჲ 

და სიბრძნე სულისა წმიდისაჲ და მადლი ღმრთისა მამისაჲ გაქუს წინამძღურად შენდა...“ [ძეგლები, 
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1963: 254] - მიმართავს ბერი ხუედიოსი გრიგოლს. ამდენად, გამოიკვეთა გრიგოლის 

ცხოვრებისეული მისია-მიზანიც, მისი მომავალი დაუკავშირდა ხანძთას. ხუედიოსთან შეხვედრის 

შემდგომ გრიგოლმა ძმებთან ერთად ოპიზიდან ხანძთაში გადმოინაცვლა, მას დაეკისრა ტაო-

კლარჯეთის „ქალაქყოფა“ და ამ ადგილას ღვთის ლამპრის ანთება. სასულიერო მწერლობაში 

ადამიანი კი არ ირჩვეს საკუთარ მისიას, არამედ ღმერთი გამოარჩევს იმ პიროვნებას, რომელსაც 

შეუძლია ჭეშმარიტად ზიდოს თავისი ჯვარი, თავად იწვოდეს და სხვა გაანათოს, „იყოს სანთელი 

სასანთლესა ზედა გაბრწყინებული“ [მთ. 5:14-16]. ამ გამოცხადებით გრიგოლის მისია იფარგლება 

არა მხოლოდ კლარჯეთის უდაბნოს გამშვენებითა და მასში ღვთაებრივი სულის შეტანით, არამედ - 

საქართველოს გაერთიანებისთვის ზრუნვით,სამი სიწმინდის - მამული, ენა სარწმუნოების - 

ერთობის დანერგვით, რაც შემდეგ სიტყვებში გაცხადდება: „ქართლად ფრიადი ქვეყანა 

აღირაცხების, რომელსაცა შინა ქართულითა ენითა ჟამი შეიწირვის და ლოცვა ყოველი 

აღესრულების“ [ძეგლები, 1978:182]. „წმინდა გრიგოლს უნდა შეექმნა ქართლის ნაცვალი, რადგან 

არაბებმა ქართლი გაანადგურეს, ცენტრი, საიდანაც დაიწყებოდა საქართველოს გაერთიანება“ 

[სირაძე, 1987:139]. წმ.გრიგოლმა, როგორც რჩეულმა, იტვირთა და აღასრულა საღვთო ვალი, 

რომელიც გამოცხადებით მიიღო. 

მეორე აგიოგრაფიული თხზულება, რომელიც საკვლევი საკითხის თვალსაზრისითაა საყურადღებო, 

გახლავთ „ცხოვრება იოანესი და ეფვთვიმესი“. ღვთისმშობლის გამოცხადება ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ეპიზოდია ეფთვთიმეს ბიოგრაფიაში. ამ ხილვა-ჩვენებით ხდება წმინდანის 

მომავალი ცხოვრების განსაზღვრა; ღვთისმშობელი და უფალი მას მნიშვნელოვან მისიას 

აკისრებენ,რაც საღვთისმეტყველო და სასულიერო თხზულებათა ქართულ ენაზე თარგმანებით, 

ქართული ენის „განათლებით“ განისაზღვრა. ყრმა ეფთვიმე მამას უყვება თუ როგორ იხილა 

ღვთისმშობელი, რომელმაც აკურთხა იგი: „არარაი არს ვნებაი შენთანა, აღდგე, ნუ გეშინი და 

ქართულად ხსნილად უბნობდი“ [ძეგლები, 1967:61]. ამ ხილვას უდიდესი მნიშნელობა ენიჭება, 

როგორც თავად ეფთვიმესთვის, ასევე სრულიად ქართველი ერისათვის. აღნიშნულთან 

დაკავშირებით რ.სირაძე წერს - „მასში სასწაულებრივი ძალით გაცოცხლდა „დამარხული 

ქართული“ და იგი სულიერ-ხორციელად განიკურნა. ეფთვიმემ „ქართველთა ენა განანათლაო“, ეს 

ქართული ზროვნების „განათლებას“, გარკვეული აზრით, „ნათლისცემას“ გულისხმობს“ [სირაძე, 

2000: 344]. 

ღვთის ხატად და მსგავსად შექმნილი ადამიანი მარად უნდა ისწრაფვოდეს ღვთაებრივისაკენ. 

როგორც გრ.ფარულავა შენიშნავს, სწორედ „გულშია“ აკუმულირებული ზეცისკენ სწრაფვის 
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ენერგია. „ყრმა ეფთვიმეს ხსოვნაში რომ მშობლიური ენის ნიჭი იკარგებოდა, მარადისობასთან 

მიმაახლებელი მადლი რომ იშრიტებოდა, გულში, ღვთაებრივის პირველწყაროში იგი შენახულიყო 

და ღვთისმშობლის თანადგომით კვლავ გაცოცხლდა“ [ფარულავა, 2012:122]. 

მამული, ენა, სარწმუნოება, როგორც ზემოთაც აღვნიშნეთ, განუყოფელი ტრიადაა, ეფთვიმეში 

მშობლიური ენის გაღვიძებით კვლავ გაერთიანდებოდა ეს „სამსახოვნება“. უფლისა და ქვეყნის 

სიყვარულით დამამშვრალი წმინდანი კი იწყებს ეროვნული მნიშვნელობის დიად საქმეს და 

ღვთისმშობლის მადლით აღვსილი თავის ცხოვრებას მთარგმნელობით მოღვაწეობას მიუძღვნის. 

შემდეგი აგიოგრაფიული თხზულება, რომელშიც ღვთისმშობლის გამოხადების ეპიზოდი ორჯერ 

გვხვდება „ილარიონ ქართველის ცხოვრებაა“. პირველად ქალწული მარიამი თორმეტ ბრწყინვალე 

კაცთან ერთად ზეთისხილის მთაზე ეცხადება წმ. ილარონს, მთაზე, სადაც უფალი ამაღლდა. 

„იხილა წმიდა დედოფალი ღმრთისმშობელი [და] მარადის ქალწული მარიამ და ათორმეტნი კაცნი 

ბრწყინვალენი მდგომარენი მის წინაშე. ჰრქუა მას წმიდამან დედოფალმან: ილარიონ, მიისწრაფე 

სახედ შენდა და განუმზადე სერი უფალსა“ [ძეგლები, 1967: 15]. ღვთისმშობელი წმ.ილარიონს 

სამშობლოში დაბრუნებისაკენ მოუწოდებს. ლ.ბუბუტეიშვილი როგორც აღნიშნავს, წმინდანმა 

ღვთის მადლით უნდა გაათბოს მშობლიური კუთხე. ილარიონი კი გვევლინება, როგორც 

ღვთისმშობლის მიერ დამოძღვრილი, მის კალთას შეფარებული წმინდანი, რომლისთვისაც ეს 

ხილვა საღვთო სიბრძნის გამოვლენაა [ბუბუტეიშვილი, 2009:29]. ეს გამოცხადება განსაზღვრავს 

ილარიონის ცხოვრების საზრისს, მის სამისიონერო-სამოციქულო მოღვაწეობას. უნდა აღინიშნოს ის 

ფაქტიც, რომ სწორედ წმ.ილარიონის მეოხებით საქართველო უკავშირდება დასავლეთ 

ქრისტიანულ სამყაროს. ამ გამოცხადებაში საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ მოქმედება ხდება მთაზე. 

ქრისტიანული სახისმეტყველების თანახმად, მთა არის ზეცისა და მიწის, ღვთისა და ადამიანის 

კავშირის სიმბოლო. სინას მთაზე ხდება ღვთაებრივი სიბრძნის, 10 მცნების, მოსესთვის გადაცემა; 

თაბორის მთაზე იცვალა უფალმა ფერი, ჩვენში კი თხოთის მთაზე იწამა მირიან მეფემ ჭეშმარიტი 

რჯული და სხვ. შესაბამისად, მთაზე მომხდარი მოვლენა, რაღაც ახალს უდებს საფუძველს, ახალ 

ისტორიას წერს. მთის ამ სიმბოლიკის კვალობაზე ხდება წმ.ილარიონის მომავლის განსაზღვრა, 

ახალი ეტაპის დაწყება მის ცხოვრებაში. 

ამავე თხზულების მიხედვით, უმნიშვნელოვანესია ქალწული მარიამის გამოცხადების მეორე 

ეპიზოდი. სწორედ ამ ჩვენებით გაცხადდა საქართველოს ღვთისმშობლის წილხვდომილობის იდეა. 

ტექსტის მიხედვით როგორც ჩანს, წმინდა მარიამი ეცხადება მამასახლისს, რომელმაც ილარიონი და 

მისი ძმები მონასტრიდან გააძევა და ამხელს მის უღირს ქმედებას - „ არა უწყია, ვითარმედ 
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მრავალნი დამკვიდრებად არიან, რამეთუ ჩემდა მონიჭებულ არს ძისა მიერ ჩემისა ნათესავი იგი 

შეურყვნელად მართლმადიდებლობისათვის მათისა“ [ძეგლები, 1967:20]. ეს აგიოგრაფიული 

თხზულება ქართულ სინამდვილეში პირველია, რომელშიც საუბარია ღვთისმშობლის 

წილხვდომილობაზე, შესაბამისად, ეს პასაჟიც გადამწყვეტი მნიშველობისაა, რადგან თავად 

წმ.მარიამი გააცხადებს ამ იდეას. 

ხილვა-ჩვენებათა და გამოცხადების სიმრავლით გამოირჩევა „წმ. ნინოს ცხოვრება“, რომელიც 

ქართველთათვის ქრისტიანული მოძღვრების, ქრისტიანული კულტურის საფუძველთა 

საფუძველია. მასში თავჩენილ ხილვა-ჩვენებებს უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია ენიჭება. ნაშრომის 

ფორმატიდან გამომდინარე, მათგან რამდენიმეს განვიხილავთ. 

თავისი მნიშვნელობით გამოირჩევა იერუსალიმში წმ.ნინოს პირველი ხილვა. რომელიც მისი 

ცხოვრებისა და სამომავლო მისიის განმსაზღვრელი ხდება. ღვთისმშობლის ხატის წინ მლოცველ 

წმინდა ნინოს წმ.მარიამის სიტყვით ეუწყა, რომ წასულიყო „ქვეყანასა ჩრდილოისასა, ერისა მიმართ 

ქართველთაისა“, რათა ექადაგა ჭეშმარიტი რჯული, ქრისტიანობა [ძეგლები, 1971:16]. ამ 

გამოცხადებით განისაზღვრა კაბადოკიელი ქალწულის ცხოვრების გზა. იგია უფლის რჩეული, მან 

აქცია ქრისტიანობა ქართლის სახელმწიფო რელიგიად და განასრულა ანდრია პირველწოდებულის 

მისია. ღვთისმშობლის გამოცხადება და ნინოსთვის ამ დავალების დაკისრება ნიშანია მარიამის 

წილხვდომილ ქვეყანაზე ზრუნვისა. ამავდროულად, აღნიშნული ქართლისათვის წმ.ნინოს 

ღვთისმშობლის მონაცვლეობაზე მიანიშნებს. 

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ხილვა უკავშრდება წმ.ნინოს ქართლად მისვლას, კერძოდ, ფარავნის 

ტბასთან ჩაძინებულ წმინდანს უფლის ანგელოზმა „ჰრომაელებრ დაწერილი იესუჲს დაბეჭდული 

წიგნი“ გადასცა, რომელშიც იყო „ათი სიტყვა“ (ე.წ „ქართული დეკალოგი“). აღნიშნულთან 

დაკავშირებით უმალ გაგვახსენდება სინას მთაზე უფლის მიერ მოსესთვის გადაცემული ათი 

მცნება. თუმცა, ნინოსეული დეკალოგი 10 მცნებისგან განსხვავებულია. იგი ემყარება სახარებას. 

როგორც რ.სირაძე შენიშნავს, ეს წიგნი წმ.ნინოს სამისიონერო მოღვაწეობის ერთგვარი პროგრამაა, 

რომელიც დამყარებულია „ახალ აღთქმაზე“, ამას გარდა, დეკალოგი შესაძლოა საფუძვლად 

დასდებოდა ქრისტიანთა სარწმუნოებრივ აღზრდას [სირაძე, 1997:192]. ამგვარი დასკვნა რ.სირაძეს 

დეკალოგის სიტყვებზე დაყრდნობით გამოაქვს. პირველი სიტყვა პავლე მოციქულის 

ეპისტოლედანაა „არცა მამაკაცებაი, არცა დედაკაცებაი, არამედ თქვენ ყოველნი ერთნი ხართ“ [გალ. 

3:28]. შეგონება გულისხმობს, რომ არსით ყოველი ადამიანი ერთია, იგი ღვთის ხატადაა შექმნილი. 

ეს პასუხია კითხვაზე, თუ რატომ მოაქცია ქართლი ქალმა. მეორე შეგონება წარმართებში ნათლის 
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გამობრწყინებას ეხება [ სირაძე, 1997:191-192]. როგორც ვხედავთ, ეს გამოცხადება საეტაპო 

მნიშნელობისაა „წმ.ნინოს ცხოვრებაში“. ამგვარ პასაჟს კავშირი აქვს, როგორც წმინდა წერილთან, 

ასევე განსაზღვრავს ქართლის მოქცევას და, იმავდროულად, იგი მოწმობს, რომ ქრისტიანობა 

მწიგნობრული რელიგიაა. რ.სირაძე წმინდა ნინოს, ხელში ქრისტეს ბეჭდით დაბეჭდული წიგნით, 

საქართველოში ქრისტიანობისა და ქრისტიანული წიგნის დამამკვიდრებლად მიიჩნევს [სირაძე, 

1997, 193]. 

რ.სირაძე წმ.ნინოს ცხოვრების ამ პასაჟს განიხილავს წმ.იოანეს გამოცხადებასთან მიმართებით, 

რადგან ორივეგან ღვთის ხილვა ხდება ანგელოზებრი კაცის სახით, ასევე მათში საუბარია 

„დაბეჭდულ წიგნზე“ და ეს „ბეჭედი“ საღვთო წიგნში საიდუმლო სიბრძნეს გულისხმობს [სირაძე, 

2008:153]. ბეჭედი უნდა აიხსნას და ღირსეულს ეუწყოს შინაარსი. ერთ-ერთი, ვისაც ეს პატივი ერგო, 

წმ.ნინოა. 

შემდეგი პასაჟი, რომელიც საკვლევ პრობლემატიკას უკავშირდება არის წმ.ნინოსა და თორმეტი 

დედაკაცის მიერ მოკვეთილ სვეტთან ნანახი ხილვა-ჩვენებები. ტექსტიდან ვიგებთ, რომ წმინდანი 

და დედები მთელი ღამე ლოცულობდნენ, რათა სვეტი აღმართულიყო. მათ პირველად იხილეს, რომ 

არმაზ-ზადენის მთები დაიქცა, მტკვარმა ქალაქი წაიღო, ისმოდა საშინელი გრგვინვა და ხმაური. 

როგორც ნ.გონჯილაშვილი აღნიშნავს, წმ.ნინომ შეშინებულ დედებს განუმარტა, რომ არმაზ-

ზადენის მთათა რღვევა ქართლში ურწმუნოების მთათა ნგრევას მოასწავებს და საშიში არ არის 

[გონჯილაშვილი, 2008:9]. მარი ბროსე ამ ჩვენებასთან დაკავშირებით აღნიშნავს: „ეს ჩვენება 

მოასწავებს კერპთა დამხობას და ასევე უწმინდური სულების განრისხებას ახლადმოქცეული ერის 

წინააღმდეგ“ [ბროსე, 1835:58]. მეორე ხილვაში მცხეთას სპარსელები შემოესივნენ, ქალაქი 

სისხლითა და გვამებით აივსო. წმ.ნინო უშიშრად წარსდგა სპარსთა ლაშქრის წინაშე და ისინი 

ჩრდილოეთით გაგზავნა, ყოველივეს ჯვარი გადასწერა და ჩვენება გაქრა. ეს ხილვა მაზდეანობის 

მხრიდან აგრესიის, საფრთისა და უცილობელი მძლავრობის გაცხადებაა. ხილვა-ჩვენებების შემდეგ 

სვეტს ნათელმოსილი ჭაბუკი აღმართავს. ამ ხილვებს მნიშვნელოვანი იდეური დატვირთვა აქვს. 

თუ სვეტიცხოვლი არ აშენდებოდა, თუ ქართლში ქრისტიანობა არ დამკვიდრდებოდა, ქვეყანას 

ორმაგი საფრთხე ელოდა, წარმართობის და მაზდეანობის მხრიდან. ღვთაებრივი ძალით სვეტის 

აღმართებამ სიბნელეში მყოფი ერი სიკვდილისაგან იხსნა და სულიერ ნათელს დაუკავშრა. ორივე 

ხილვა-ჩვენება წარმოაჩენს, „ როგორ იჭრება ჭეშმარიტად აღქმული ირეალური რეალურში, როგორ 

ჩამოდის ზეციური მიწიერში და მიწიერი ამაღლდება ზეცად, გაცხადდება ორმაგი საშიშროება და 

ხილვებშივე დაიძლევა, რაც ტაძრის აგების მყარ საფუძველს ქმნის“ [გონჯილაშვილი, 2008:21]. 
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რაც შეეხება ნათელმოსილი ჭაბუკის გამოჩენას, რ.სირაძე მის სახეში ზეციური „სასიძოს“ სახეს 

ხედავს, ქალწული ნინო კი ზეციური სასძლოა, „სამოთხე“, როგორც ასპარეზი სულიერი 

ქორწინებისა, მცხეთის ბაღი, კი სწორედ აპოკალიფსურ სამოთხეს ჰგავს, სადაც უნდა მოხდეს 

ზეციური ქორწინება [სირაძე, 1987:121]. 

ზემოგანხილულიდან როგორც ჩანს, „წმ.ნინოს ცხოვრებაში“ ხილვა-ჩვენებებისა და გამოცხადებების 

შემცველი არაერთი ეპიზოდია. ყველა მათგანი ნაწარმოების კომპოზიციის უმთავრესი ნაწილია და 

საეტაპო მნიშნელობისაა. თითოეულის არსის წვდომა, თავის მხრივ, ხსნის ნაწარმოების 

სახისმეტყველებით ასპექტებს. 

მაშასადამე, ყოველივე ზემოაღნიშნულის საფუძველზე შესაძლოა, ითქვას, რომ ხილვა-ჩვენებები და 

გამოცხადებები, რომელთა არქეტიპებს ბიბლიაში ვხვდებით, ქართული აგიოგრაფიის 

უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. მათი გამოვლენა, უპირველეს ყოვლისა, თეოფანიის მაუწყებელია, 

იმავდროულად, გარკვეულ შემთხვევებში, ამოწმებს წმინდანთა ღვთივრჩეულობას, განსაზღვრავს 

მათ სამოქმედო არეალს, მათი გზის მიზანსა და საზრისს; ხილვა-ჩვენებები მინიშნებაა ღვთის 

სასურველ საქმეზე ან მოსალოდნელ საფრთხესა და განსაცდელზე. უპირველეს ყოვლისა, მათი 

მოვლინებით ცხადდება და აღსრულდება ღვთის ნება. 

 გამოყენებული ლიტერატურა 

ბროსე მ. 1835. საქართველოს ისტორია, ნაწილი I, თბილისი 

გონჯილაშვილი ნ. 2008. „წმინდა ნინოს ცხოვრების“ ორი ხილვა-ჩვენების სიმბოლური 

მნიშვნელობა და სახისმეტყველება“, ლიტერატურული ძიებანი N29, თბილისი, შოთა რუსთაველის 

ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი 

ბუბუტეიშვილი ლ. 2009. „საღვთისმშობლო სიმბოლიკა V-XI საუკუნეების ქართულ მწერლობაში 

(ჰაგიოგრაფია, ჰიმნოგრაფია)“, თბილისი, უნივერსიტეტის გამომცემლობა 

სირაძე რ. 2008. „კულტურა და სახისმეტყველება“, თბილისის, გამომცემლობა „ინტელექტი“ 

სირაძე რ. 1982. „სახისმეტყველება“, თბილისი, გამომცემლობა „ნაკადული“, 

სირაძე რ. 1987. „ქართული აგიოგრაფია“, თბილისი, გამომცემლობა „ნაკადული“, 

სირაძე რ. 1997. „წმ.ნინოს ცხოვრება“ და დასაწყისი ქართული აგიოგრაფიისა“, თბილისი 

სირაძე რ. 2000. „ქართული კულტურის საფუძვლები“, თბილისი, თბილისის უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

ფარულავა გრ. 2012. „ქართული ენა, ლიტერატურა და სარწმუნოება, მიწა-წყალი და ქართველი“, 
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ფილოსოფიურ-თეოლოგიური მიმომხილველი N2, თბილისი 

ძეგლები. 1963. ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, დასაბეჭდად 

მოამზადეს ილ.აბულაძემ, ნ.ათანელიშვილმა, ნ.გოგუაძემ, მ.დალაქიძემ, ც.ქურციკიძემ, ც.ჭანკიევმა 

და ც.ჯღამაიამ. ილია აბულაძის ხელმჭღვანელობითა და რედაქციით, წ.I, თბილისი „მეცნიერება“ 

ძეგლები. 1967. ძველი ქართული ლიტერატურის ძეგლები, დასაბეჭდად მოამზადეს ილ.აბულაძემ, 

ნ.ათანელიშვილმა, ნ.გოგუაძემ, მ.დალაქიძემ, ც.ქურციკიძემ, ც.ჭანკიევმა და ც.ჯღამაიამ. ილია 

აბულაძის ხელმჭღვანელობითა და რედაქციით, წ.II. თბილისი, „მეცნიერება“ 

ძეგლები. 1971. ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, დასაბეჭდად 

მოამზადეს ილ.აბულაძემ, ე.გაბიძაშვილმა, ნ.გოგუაძემ, მ.დოლაქიძემ, გ.კიკნაძემ და ც.ქურციკიძემ. 

ილია აბულაძის ხელმძღვანელობითა და რედაქციით. წ. III (XI-XII) თბილისი, „მეცნიერება“ 

ძეგლები. 1978. ძველი ქართული ლიტერატურის ძეგლები, წიგნი გამოსაცემად მოამზადა, შესავალი, 

შენიშვნები დალექსიკონი დაურთო ივანე ლოლაშვილმა, თბილისი, „საბჭოთა საქართველო“ 

ხინთიბიძე ე. 2009. „ვეფხისტყაოსნის იდეურ-მსოფლმხედველობითი სამყარო“, თბილისი 
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ანა ივანაშვილი 

ამირანისა და არსენას ტრაგედია 

მსოფლიო ხალხთა ფოლკლორში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ეპოსს. შეიძლება ითქვას, 

რომ ამ ჟანრის მსგავსი გავრცელება და პოპულარობა პირველ რიგში გამომდინარეობს ხალხური 

სიტყვიერების ბუნებიდან-ასახოს ყველაფერი ის, რასაც ადამიანი ქმნის, ხედავს ან ფიქრობს. 

შესაბამისად, ეპოსში წარმოდგენილი მოტივები რეალური ცხოვრების ანარეკლია, რა თქმა უნდა, 

მხატვრულად გააზრებული. სირთულეებით აღსავსე გზა, ძალის დაკარგვა და ისევ განახლება, 

წინააღმდეგობა, რომლის გადალახვას მოსდევს თავიდან დაბადება,ხან - ამაღლება, ხან კი - დაცემა. 

ეს მცირე ჩამონათვალია იმ საფეხურებისა,რომელსაც ერთნაირად გადის ძლევამოსილი გმირიც და 

ჩვეულებრივი ადამიანიც. ეპოსი იმდენად ღრმა და ყოვლისმომცველია, რომ საკითხის ამგვარად 

დასმის საშუალებასაც იძლევა. ეს არც უნდა იყოს გასაკვირი. ეპოსის გმირს ადამიანი ქმნის, 

საკუთარი ცნობიერებით, წარმოდგენებითა და ხედვით აცოცხლებს მის სახეს და ამასთანავე, წინ 

უსახავს გზას, რომელიც ცხოვრების მსგავსად, არაერთი გამოცდითაა სავსე. აქედან გამომდინარე, 

ნათელია ეპოსის დიდაქტიკური მნიშვნელობაც - განდიდების, გაამპარტავნების უარყოფა, ან 

თუნდაც შესაძლებლობა, რომ მსმენელმა თუ მკითხველმა გმირის შეცდომებზე ისწავლოს. 

ჩვენს ამოცანას წარმოადგენს საგმირო ეპოსის გმირების -არსენასა და ამირანის სახეთა შედარება 

მათ მიერ განვლილი გზის საფუძველზე. ხსენებული საკითხის განხილვისას, პირველ ყოვლისა, 

უნდა გავითვალისწინოთ ზ.კიკნაძის თვალსაზრისი, რომ ამირანისა და არსენას ამბები 

ტრადიციული ეპიკური გმირის თავგადასავლის კალაპოტში მიედინება და ამ ორ ეპოსს შორის 

მსგავსება ტიპოლოგიურიცაა და გენეტურიც [კიკნაძე, 2001:107]. „არსენას ლექსში“ ზ. კიკნაძე 

გამოყოფს „ამირანიანის“ ანალოგიურ საფეხურებს, ამ ნიშნით ადარებს გმირებს და წარმოაჩენს მათ 

ერთგვაროვნებას. სტრუქტურირების თვალსაზრისით ამ ორი ძეგლის მსგავსება აშკარაა 

მიუხედავად იმისა, გავიზიარებთ თუ არა ყველა ეპიზოდის გაიგივებას. თუმცა, ვფიქრობ, რომ ეს 

მხოლოდ გარეგნული მსგავსებაა. ეპოსს აქვს ერთი შთამბეჭდავი თვისება-ყოველი ადამიანი 

სხვადასხვაგვარად ხედავს და აფასებს გმირს. მოცემულ შემთხვევაში ჩვენი ინტერესის საგანს 

წარმოადგენს, თუ რა როლი ითამაშეს არსენასა და ამირანის ბიოგრაფიაში მათ მიერ განვლილმა 

ზღურბლებმა, რა გარდატეხა მოახდინა ამ განსაცდელმა მათ პიროვნებაში. ზღაპრის მოქმედ პირთა 

ფუნქციებზე საუბრისას ვ. პროპი აღნიშნავდა, რომ მნიშვნელოვანია, თუ რას აკეთებენ პერსონაჟები, 

ხოლო თუ ვინ აკეთებს და როგორ, ეს მეორეხარისხოვანია [პროპი, 1984:65]. საგმირო ეპოსის 

http://asj.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&avto=85/
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თავისებურებებიდან გამომდინარე, მთავარი გმირი მეტი ინდივიდუალობის მქონეა. „ჯადოსნური 

ზღაპრის პერსონაჟებისგან განსხვავებით, ყველა ეპიკურ გმირს აქვს საკუთარი სახელი და ეპოსის 

ისტორიულობიდან გამომდინარე, მოქმედების საკუთარი ლოკალური არეალი“ [სიხარულიძე, 

2020:73]. ამიტომ საგმირო ეპოსის პერსონაჟის სახეს ის გზა კი არ ძერწავს, რომელსაც იგი გადის და, 

ასე თუ ისე, საერთოა ყველასთვის, არამედ ის ქმედებები, რომელსაც იგი ამ გზაზე ახორციელებს. 

აქედან გამომდინარე, ამირანი და არსენა ორი თავისთავადი და ერთმანეთისგან განსხვავებული 

გმირია. ეს მსგავსება მხოლოდ გმირებთან დაკავშირებით კი არ არის ფორმალური, არამედ 

საკუთრივ ეპოსთან მიმართებითაც. რთულია, ეს ჟანრი რაიმე სისტემაში მოვაქციოთ მისი მდიდარი 

სიჟეტისა თუ პერსონაჟთა ხატვის პრინციპებიდან გამომდინარე. თუ მაინც შევეცდებით ეპოსის 

სქემატურად განხილვას, შეიძლება ამან ერთხელ შეცდომაშიც კი შეგვიყვანოს-დავინახოთ რაღაც 

მოტივი მისი არარსებობის შემთხვევაში ან სულაც მხედველობიდან გამოგვრჩეს რაიმე 

მნიშვნელოვანი დეტალი მხოლოდ იმიტომ, რომ წინასწარ განსაზღვრულ სქემას ვერ 

დავუქვემდებარეთ. 

ამირანის სახეში უფრო მეტად ჩანს მითოლოგიური პერსონაჟის ნიშნები, ვიდრე არსენასი. ამირანი 

ღვთის ნათლულია, სვანური ვარიანტის მიხედვით კი, ქალღმერთი დალის შვილი. შესაბამისად, 

როდესაც იგი დევებსა და გველეშაპებს სძლევს, ეს არ გვიკვირს ,სრულიად ბუნებრივადაც კი 

გვეჩვენება, რადგან გმირს აქვს რესურსი იმისა, რომ შეუძლებელი შეძლოს. რაც შეეხება არსენას 

ლექსს, აქ ზებუნებრივი შესაძლებლობების მქონე ადამიანი კი არ დგას ცენტრში, არამედ უბრალო 

ადამიანი, ერთი შეხედვით არც არაფრით გამორჩეული საზოგადოების დანარჩენი წევრებისგან. 

არსენა უკვე რეალური ცხოვრების შვილია, სადაც არ არსებობს ამბრი არაბი, დევები თუ სხვა 

ფანტასტიკური ელემენტები. თუმცა მთქმელმა გმირად მაინც სასწაულებრივი ძალის მქონე 

პიროვნება აქცია. შეეძლო ამირანის დაღუპვა უბრალო მოკვდავს? ნამდვილად არა, ვინაიდან ეს 

იქნებოდა ადამიანური ძალისა და ღვთიური ძალის ჭიდილი, არსენას კი სწორედ უბრალო 

მოკვდავი კლავს. როდესაც ვკითხულობთ, რომ არსენამ ,,ორი თვის გამოსავალი გამოირბინა ორ 

დღესა“ [ქართული ხალხური..., 1970:272], ეს უკვე ჰიპერბოლად აღიქმება და არა რეალურ ფაქტად. 

თუ ამირანის შობა მართლაც სასწაულებრივია და მისი ბობოქარი ბავშვობაც ბუნებრივია 

ნათლიისგან მიღებული ძალის საფუძველზე, არსენას შობა გასაიდუმლოებულია და დაზუსტებით 

ვერ ვიტყვით, რას მიანიშნებს ამ შემთხვევაში დაფარვა. ჩემი აზრით, ეს გამოწვეული უნდა იყოს 

იმით, რომ ,,არსენას ლექსში“ აქცენტი გაკეთებულია არა პერსონაჟის მთლიანი ბიოგრაფიის 

თხრობაზე, არამედ იმ ძირითადის წარმოჩენაზე, რამაც იგი სახელოვან გმირად აქცია. რაც შეეხება 
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ბობოქარ ბავშვობას, ვფიქრობ, აქაც ძალის ჰიპერბოლიზებას უნდა ჰქონდეს ადგილი. 

საცოლის მოპოვების ეპიზოდებში ნათლად ჩანს გმირთა ბუნებისა და მიზანდასახულების 

განსხვავება. ამირანისთვის ყამარის მოტაცება საგმირო ამბების ნაწილია, არსენას ქმედება კი 

გრძნობითაა ნაკარნახევი: „ბატონს რომ ერთი გოგო ჰყავს, არსენას მოეწონება“ [ქართული 

ხალხური...1970:265]. 

ამირანი გველეშაპის მიერ გადაყლაპული გმირია, არსენასთან ეს მოტივი ციხე-აბანოს უკავშირდება. 

თავს დატეხილი განსაცდელი და ტყვეობა ნამდვილად აერთიანებს ამ ორ გმირს,თუმცა ამირანი 

დაფიქრების ნაცვლად თავხედობის ჟინმა შეიპყრო იგრი ბატონთან წასულს,ხელმწიფის ბრძანების 

ნაცვლად, ხელმწიფის თავი მიაქვს მასთან [ჩიქოვანი, 1947:318]. ციხიდან გამოქცეული არსენა თავის 

გადასარჩენად მდიდარს კი არ ძარცვავს, არამედ უბრალო ქალს ართმევს ცხენს, თუმცა ორი კვირის 

შემდეგ უბრუნებს პატრონს საქონელს. მიუხედავად იმისა, რომ დაუმსახურებელი განსაცდელი 

გამოიარა ნათლიმამის წყალობით, სიავეს მაინც არ უშვებს გულში. მეტიც, თუ ციხეში ჩასმამდე 

ფარსადანს მოკვლით ემუქრებოდა,გათავისუფლების შემდეგ ხელს იღებს ამ განზრახვაზე. 

ზ.კიკნაძე ამირანისა და არსენას თავგადასავალში კიდევ ერთ საფეხურს,ჰუბრისს გამოყოფს. 

ვფიქრობ,პირველ შემთხვევაში ეს სრულიად სამართლიანია, მაგრამ რატომ ვამახვილებთ 

ყურადღებას ამირანის გაამპარტავნებაზე მხოლოდ მაშინ, როცა მან გაბუდაყების მწვერვალს 

მიაღწია? რა ხდება მანამდე? ტექსტებიდან ჩანს, რომ ამირანის არსებაში თავიდანვე ჩადებულია 

განდიდების თვისება, რომელიც ფეხდაფეხ დაჰყვება და ბოლოს ამპარტავნების ზენიტს აღწევს. რამ 

განაპირობა ამირანის გაბუდაყება? თქმულება მოგვითხრობს: ,,ქრისტე ღმერთმა ამირანს დაანათლა 

გაქანებულის ხის სიჩქარე, გაქანებულის ზვავის სიმარდე, თორმეტუღელა ხარ-კამეჩის ღონე და 

მგლის მუხლი“ [ჩიქოვანი, 1947: 313]. ეს არაჩვეულებრივი საჩუქარი უკვე უბიძგებს მას, რომ 

სხვებზე ამაღლდეს. ისინი ხომ ვერც სიჩქარით შეეჯიბრებიან და არც მათი სიმარდე ჰგავს 

ჩამოწოლილ ზვავს. არსენას კი რა ჰქონდა გასაბუდაყებელი? არსენა შვილია იმ უსამართლო ყოფისა, 

რომელიც მდიდარ მებატონეს სიცოცხლით ტკბობის საშუალებას აძლევს, ხოლო ღარიბ, უბრალო 

ადამიანს არსებობისთვის ბრძოლის უნარსაც უკარგავს. ერთია დაინახო უსამართლობა, მეორეა, 

იპოვო საკუთარ თავში ძალა, რომ ამ უსამართლობას აღუდგე წინ. ძნელად წარმოსადგენია 

ამპარტავანი სხვისთვის იბრძოდეს, დღის სინათლესა და ღამის მშვიდ ძილს თმობდეს, თავის 

პერანგს იხდიდეს და ღარიბს მოსავდეს. არსენა შეცდომას უშვებს, როცა წითელ პარასკევს ღვინოს 

სვამს, მაგრამ სიკვდილის წინ, როცა სიცოცხლესთან განშორების, ტკივილის, იდუმალებისა და 

შიშის განცდები ერთმანეთში ირევა, იგი მაინც სხვა ადამიანთა გასაჭირზე ფიქრობს. ჰუბრისი ხომ 
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მხოლოდ საკუთარ სიმაღლეზე ფიქრია და არა სხვის განსაცდელზე... 

ტრაგედია- ჩემი აზრით, ყველაზე მეტად სწორედ ამით ჰგავს ერთმანეთს ამირანისა და არსენას 

ცხოვრება. პიტერ ბურიანი ტრაგედიის რამდენიმე მოდელზე საუბრობს. მათ შორის ერთ-ერთია 

დამსახურებული სასჯელის მოდელი. რას მოიაზრებს ამგვარი განმარტება? იგი ,,დაფუძნებულია 

წარსულ დანაშაულზე, რომელმაც ამასთანავე შეიძლება მოიცვას კონფლიქტი ღმერთებსა და 

მოკვდავებს შორის,სადაც მოკვდავის მიერ ღვთიურის გამოწვევა მისი დესტრუქციით მთავრდება“ 

[რატიანი 2011:42]. ამირანის ამბავი სწორედ ამ მოდელს შეესაბამება. სასწაულებრივ წარმოშობას 

თან ერთვის დანათლებული ძალაც და ჩვენ წინაშეა ტრაგედია გმირისა, რომელიც ჩვეულებრივ 

სამყაროში მოვლენილა არაჩვეულებრივი შესაძლებლობებით და რომლის პიროვნებაშიც მუდმივი 

ჭიდილია ორ-ადამიანურ და ღვთიურ ბუნებას შორის. გმირს თანდათან ძალა უკვე ტვირთად 

ექცა,რომელსაც ბოლომდე თუ არ დახარჯავ, ნელ-ნელა დამძიმდება და მხრებზე დაგაწვება. 

თავდაპირველად ამირანი მიწაზე იდგა და აქედან გასცქეროდა სამყაროს. მერე კი ზეცისკენ გაექცა 

თვალი, თუმცა დაავიწყდა,რომ ამით თვითონვე გაიკვალა გზა სასჯელისაკენ, ,,ვინაიდან ყველა, 

ვინც თავს აიმაღლებს, დამდაბლდება“ [ლუკა 14:11]. 

რაც შეეხება არსენას ტრაგედიას, იგი ჩვეულებრივი ადამიანია და შესაბამისად, წმინდა ადამიანური 

ემოციები მართავს. მან,როგორც კეთილშობილმა ყაჩაღმა, საკმაოდ მძიმე ამოცანა იტვირთა, მერე ამ 

ტვირთს ვეღარ გაუძლო და ღალატითა თუ წინააღმდეგობებით აღსავსე გზაზე დაეცა. ეს დაცემა არ 

ჰგავს ამირანის ამპარტავნებას. ეს დაცემა ადამიანური ცოდვაა,რომელმაც ყოველივე დაავიწყა და 

ყველაზე მძიმე დღეს სასმისი ააღებინა ხელში. 

როგორ გამოვლინდა ტრაგიზმი გმირთა ცხოვრებაში? ამირანი საკუთარი ჰუბრისის გამო ისჯება 

მიჯაჭვით უფლის მიერ. არსენას შემთხვევაში მთქმელი გამუდმებით იმეორებს სიტყვებს გმირთან 

მიმართებაში: ,,ღმერთი როგორ წაახდენსა“. ჩემი აზრით, არსენა არ არის გაამპარტავნებული გმირი, 

მას თავისი ცხოვრების ყოველ მომენტში ახსოვს უზენაესი ძალა, მორალი და უფლის მცნება- ,,არა 

კაც ჰკლა“. ამას ჯერ ფარსადანის დანდობით ამტკიცებს, შემდეგ კი კუჭატნელისადმი მიმართული 

სიტყვებით: ,,ვერ გაგიმეტე, გიორგი“. თუ დავუშვებთ იმას, რომ არსენა არ გაბუდაყებულა, 

საფიქრებელია, რომ მისი სიკვდილი უფლის მიერ მოვლენილი სასჯელი არ უნდა იყოს. 

უნდა გამოვყოთ კიდევ ერთი მეტად მნიშვნელოვანი მოტივი, რომელიც ორივე გმირს აერთიანებს 

და დიდ როლსაც ასრულებს მათი ტრაგიკული ბედის გააზრების საკითხში. ეს არის 

ღალატი.,,ამირანიანის“ შემთხვევაში, ხშირად მოღალატეებად გმირის ძმები აღიქმებიან მისივე 

სიტყვების გამო: ,,მტერიც არ მიზამდა იმას,რაც შენ მიყავიო,მუდამ მღალატობ,მუდამ ჩემი მარცხი 
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და ღალატი გიძევ გულშიო“, თუმცა რამდენად სწორია ეს შეფასება? ამ კითხვას ისევ ეპოსის 

სიტყვებით ვუპასუხებ: ,,რაკი დაინახეს ძმებმა ,ამირანს უჭირსო, მაშინვე გაიქცნენ ამირანის 

საშველად“. განა ასე იქცევიან მოღალატე ადამიანები?! ძმები ნამდვილად იხევენ უკან 

გველეშაპებთან ბრძოლაში,მაგრამ პირველ ყოვლისა,ამირანმა მათ ყური არ დაუგდო და ეს 

განსაცდელიც თავადვე დაიტეხა თავს და მეორეც, ბადრისა და უსიპისთვის ეს ბრძოლა 

შეუძლებელიც კი იქნებოდა,ვინაიდან, ამირანისგან განსხვავებით,არ ჰქონდათ რესურსი და 

შესაძლებლობა ბევრად აღმატებულ მოწინააღმდეგესთან ბრძოლისა. ვფიქრობ, თუ ,,ამირანიანში“ 

ვინმეს ღალატის მოტივს მივაწერთ, ეს თავად ამირანი უნდა იყოს. გმირი სვანურ ვარიანტში 

სამგზის უარყოფს ღმერთის სახელით დადებულ პირობას და ამით უფალსაც ღალატობს და 

საკუთარ პატიოსან სიტყვასაც. ,,არსენას ლექსში“ ეს მოტივი ფარსადანს მიეწერება. ნათლიმამა 

უკუაგდებს უწმინდეს კავშირს და გვაჩვენებს,რომ შეიძლება რამდენიმე გროშის სანაცვლოდ 

გაგიმეტოს ვინმემ ციმბირისთვის, სიცივისთვის, მარტოობისთვის,სიკვდილისთვის,თუმცა მეორე 

მხარეს არსენასნაირი ადამიანები დგანან და მიუხედავად ყველაფრისა, ამბობენ: ,,ვაპატივე 

ნათლიმამას, ჯერ მირონს და მერე ღმერთსა“. 

არსენას ბოლო სიკვდილია, მოკვდავთათვის გარდაუვალი. ამირანის ბოლო კი მიჯაჭვა 

აღმოჩნდა,რომელიც დღემდე გრძელდება და არც ექნება დასასრული. მიჯაჭვა სასჯელია,თანაც 

უფრო მძიმე,ვიდრე სიკვდილი. ამირანს არაერთხელ მიეცა გარდაქმნის შესაძლებლობა. განა სხვა რა 

იყო ძალის განახლება?გველეშაპის მოვლენილი განსაცდელი და ხელახლა შობაც ხომ დასაწყისი 

იყო საკუთარი დიდებით დაბრმავებული გმირისთვის?! რამდენჯერ შეიძლება მიიღოს ამგვარი 

შესაძლებლობა ამირანმა? ან, რა მოხდება თუ ერთხელაც გათავისუფლდება? მაშინ ადამიანთა 

მშვიდი ცხოვრება, ახალი დროის ჩვეულებრივი ყოფა და კანონზომიერება სულ მარტივად 

დაინგრევა. 

ჩემი აზრით, ამირანი იმედით დასჯილი გმირია, ვინაიდან თვით სიცოცხლეა იმედი. იმედი 

იმისა,რომ იმ ჩიტივით გათავისუფლდება,მის წინაშე რომ დაფრინავს ხოლმე, ან ის მონადირე 

დაბრუნდება და სასჯელის მოხსნას შეძლებს, მაგრამ თავისუფლებას მოწყურებული გმირი, 

რომელსაც უკვე ყველაზე კარგად უნდა ესმოდეს ამისი ფასი, პატარა ჩიტსაც არ ინდობს და 

მოსაკლავად იმეტებს. სწორედ ეს არის პირდაპირი მინიშნება ამირანის მუდმივი სასჯელისა. იგი 

იმდენად დაშორდა ღმერთს, საკითხავია, ოდესმე შეძლებს კი მასთან დაბრუნებას და 

თავისუფლებას? სიძულვილის, მრისხანებისა და ამპარტავნების გზას ხომ ისევ ტყვეობისა და 

ბორკილებისკენ მივყავართ. 
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დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ მართალია, ორი ტრაგიკული გმირის -ამირანისა და არსენას 

თავგადასავალი ტრადიციულ ეპიკურ სტრუქტურას ექვემდებარება, მაგრამ ცხოვრებისეული 

საფეხურების თუ ზღურბლების გავლის შემდეგ ისინი სრულიად განსხვავებულ პიროვნებებად 

ყალიბდებიან. ამიტომ ბედიც სხვადასხვანაირი აქვთ. თუ გაამპარტავნებული ამირანი მარადიული 

სასჯელისთვისაა განწირული, ადამიანთა თანამგრძნობ არსენას იმქვეყნად „ღმერთი როგორ 

წაახდენსა“. 
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სალომე ზამბახიძე 

ქალთან დაკავშირებული ზოგიერთი სტერეოტიპი ქართულ საზოგადოებაში 

 

შესავალი 

ქალთა მიმართ სტერეოტიპული დამოკიდებულება საუკუნეების მანძილზე ყალიბდებოდა 

საზოგადოებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ქალთა ემანსიპაციის პროცესი მეოცე საუკუნიდან 

აქტიურად დაიწყო, რაშიც დიდი როლი სუფრაჟისტებმა ითამაშეს [დელი, ნოლანი, 1994:5], ქალი 

დღესაც გვევლინება სოციალური სტერეოტიპების მსხვერპლად, მათ შორის, საქართველოშიც. 

სტატიაში შევეცდები განვიხილო, რა როლს ასრულებს ენა ქალთა მიმართ დამოკიდებულების 

ჩამოყალიბებაში. ცნობილია, რომ ქალთა მიმართ არსებული სტერეოტიპული დამოკიდებულება, 

ნათლად ვლინდება ქართული ენის ლექსიკის გარკვეულ პლასტებში. ენა წარმოგვიჩენს გზას, 

რომელიც საზოგადოებამ გაიარა, და გვიჩვენებს, თუ როგორი დამოკიდებულება არსებობდა 

სხვადასხვა დროის მონაკვეთში ქალთა მიმართ, და თუ როგორი დამოკიდებულება არსებობს ახლა. 

ქალთა და მამაკაცთა უთანასწორობის თემას ძველ ტრადიციულ ზღაპრებშიც ვხვდებით, ქალი 

პასიური ლექსიკით ხასიათდება, ხოლო კაცი - აქტიური მოქმედების ენით [თოთიბაძე, 2020:10], 

კერძოდ, ზღაპრებში მოთხრობილ ამბებში თვალსაჩინოდ არის გადანაწილებული და 

წარმოდგენილი საზოგადოებაში არსებული სოციალური როლები, რაც გვაძლევს საშუალებას 

დავხატოთ კონკრეტული პერიოდის საზოგადოების სოციოკულტურული და სოციოლინგვისტური 

პორტრეტი. მაგალითად, საინტერესოა მოსაზრება, რომლის მიხედვითაც, ქალი არის პასიური 

არსება, ხოლო მამაკაცი - აქტიური და ეს, ისტორიის კვალდაკვალ, აისახება როგორც რეალურ 

ცხოვრებაში, ისე მხატვრობაში, ლიტერატურასა და სექსუალურ ცხოვრებაშიც კი. ეს ვითარება, 

ბუნებრივია, გამოხატულია ძველ ზღაპარებშიც, რომლებშიც, უმეტეს შემთხვევაში, პრინცესა 

ელოდება პრინცს გადასარჩენად, ან ოცნებობს მასზე დაქორწინებაზე, მაშინ როდესაც მამრობითი 

სქესის პერსონაჟები აქტიურობით ხასიათდებიან, მოგზაურობენ და მუდმივად თავგადასავლის 

ძიებაში არიან. ზღაპრებში პასიური როლის შესრულება ერთ-ერთი ყველაზე ჩვეული და 

მნიშვნელოვანი ატრიბუტია ქალისთვის. 

ქალის სტატუსი განსხვავდება კულტურების მიხედვით. ტრადიცია დიდ როლს ასრულებს 

საზოგადოების მსოფლმხედველობაში. ბევრ კულტურაში ქალებისგან ელიან ისეთი საქმეების 

შესრულებას, რაც მიიჩნევა, რომ კაცებს არ ევალებათ [ჯანდტი, 2010:235]. ქალები და გოგონები 

http://asj.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&avto=86/
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უნდა მოიქცნენ ისე, როგორც საზოგადოება მოითხოვს. 

აღსანიშნავია, რომ [დეკანოიძე, გოცირიძე, იაკობიძე, 2020:9] ფემიციდის მონიტორინგის ანგარიშის 

თანახმად, ქალთა მკვლელობების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი იყო 2014 წელს (სულ 35 ფაქტი) 

მომდევნო წლებში ეს რიცხვი შემცირდა. ამის საპირისპიროდ, ქალთა მკვლელობის მცდელობის 

მაჩვენებელი გაიზარდა 2017-2018 წელს (18-18 შემთხვევა). საინტერესოა, რომ ფემიციდთან 

დაკავშირებულ რისკ-ფაქტორებში, გამოიყოფა სოციუმთან დაკავიშირებული რისკ-ფაქტორები. 

[კურტანიძე, აბრამიშვილი, პატარაია, 2016:11] სოციუმთან დაკავშირებულ რისკ-ფაქტორებს შორის, 

გამოყოფენ გარშემომყოფთა მხარდაჭერის ნაკლებობის ფაქტორს. აღსანიშნავია, რომ ხშირ 

შემთხვევებში, მკვლელობის შესახებ მუქარას ხშირად ოჯახის წევრები, მეგობრები, მეზობლები თუ 

თანამშრომლები შესწრებიან, თუმცა ისინი სერიოზულად არ აღიქვამენ ამგვარ მუქარას და არ 

ერევიან კონფლიქტში, იმ მოტივით, რომ ეს “პირადი საქმეა”. 

კულტურა ხშირად განიმარტება, როგორც ტრადიციების, ენისა და დამოკიდებულებების 

ისტორიულ-ეთნოგრაფიული განვითარება. 

მაგალითად, ჰოფსტედეს აზრით, კულტურა სოციალური თამაშის წესების კრებულია, რომლებსაც 

საზოგადოების წევრები თაობებს გადასცემენ [ჰოფსტედე 2011]. 

ენა კულტურის ერთ-ერთი პლასტია, და, შესაბამისად, აღწერს საზოგადოების დამოკიდებულებას 

კონკრეტული საკითხებისადმი; მასში ნათლად არის აღბეჭდილი, თუ რა დამოკიდებულება აქვთ 

მამაკაცებს, და, ზოგადად, საზოგადოებას ქალთა მიმართ [თოთიბაძე, 2020:3]. ჩემი აზრით, ამის 

ერთ-ერთი მაგალითია სიტყვა - გათხოვება. თუ მას სიღრმისეულად განვიხილავთ აღმოვაჩენთ, 

რომ ის მომდინარეობს სიტყვისგან - თხოვება. გამომდინარე აქედან, შეგვიძლია დავასკვნათ, თუ რა 

სახის დამოკიდებულება ჰქონდათ ოჯახებს თავიანთი ქალიშვილების მიმართ. გოგონები 

აღიქმებოდნენ, როგორც ნივთები, რომლებიც მამაკაცისთვის უნდა გეთხოვებინა. ახალგაზრდა 

გოგოებს არავინ ეკითხებოდათ სურდათ თუ არა კონკრეტულ მამაკაცზე დაქორწინება, ოჯახი 

თავად არჩევდა თუ ვისთან ერთად უნდა შეექმნათ მათ ოჯახი და ისინიც მათ უნდა 

დამორჩილებოდნენ. 

საქართველოში ხშირად ამბობენ - „ქალი ვიცი მე „კუხნაში“; „ქალი ხარ და უნდა მოითმინო“ და ა.შ. 

კვლევის პროცესში (რომელსაც ქვემოთ აღვწერთ) გამოკითხულთა ნაწილი, სწორედ ამ 

წინადადებებს ასახელებს, რომლებიც, გამოხატავენ ქალთა დაქვემდებარებულ მდგოამრეობას. 

საქართველოში ქალები აღიქმება, როგორც ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც უნდა დაემორჩილოს 

კაცებს, ხოლო მამაკაცები მიიჩნევიან ოჯახის მარჩენალებად [გუდაშვილი, ახვლედიანი, გოლიაძე, 
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გოგიშვილი, ქართველიშვილი, მაცაბერიძე, შულაია, 2015:8], ეს ტენდენცია თანდათანობით 

იცვლება და ქალები საზოგადოების სრულყოფილი წევრები ხდებიან, თუმცა ჯერ კიდევ არსებობს 

მამაკაცთა და, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ქალების დიდი ნაწილი, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ 

ქალის ერთადერთი პროფესია დიასახლისობაა და, ასევე, მათი მთავარი მიზანი დაქორწინება და 

მორჩილებაა. ამგვარი ვიდეო-გამოკითხვები ხშირად ქვეყნდება სოციალურ ქსელებში. აღსანიშნავია, 

რომ მეცხრამეტე საუკუნეში, სიტყვა - დედაკაცი - საკმაოდ ხშირად გამოიყენებოდა, [რუსიეშვილი, 

დოლიძე, 2020:65] სიტყვას დადებითი კონოტაცია ჰქონდა (დედა + კაცი) (მაგალითად ილია 

ჭავჭავაძის ნაწარმოებები) და ის მოიცავდა სემანტიკურ კომპონენტებს, ძლიერი ქალისა, რომელიც 

კაცთან ერთად მუშაობდა, ქორწინებაში მათ თანაბარი უფლებები ჰქონდათ, ქალი უვლიდა და 

უძღვებოდა ოჯახის საქმიანობას და მისი ფუნქცია დიდი იყო. თუმცა აღსანიშნავია, რომ სიტყვამ, 

დღესდღეობით, უარყოფითი კონოტაცია შეიძინა, გაუნათლებელი, ცუდად აღზრდილი ქალისა. 

კველვაში მონაწილე რეპოდენტების ნაწილი, სწორედ სიტყვა დედაკაცს ასახელებს, როგორც 

სიტყვას, რომელიც ქალის დაქვემდებარებულ მდგომარეობას გამოხატავს. ამ სიტყვის ანალიზი 

ცხადყოფს, რომ ქალები აღიქმებოდნენ, როგორც მამაკაცის თანასწორნი. მეცხრამეტე საუკუნის 

ლიტერატურა, სწორედ რომ ამ შთაბეჭდილებას უტოვებს მკითხველს. 

სურათი 1 

 

 

სურათი 1 კარიკატურულად ასახავს დედას უწინ და დედას ახლა (მეოცე საუკუნის დასაწყისში). 

საინტერესოა, რომ, ამ კარიკატურული სურათის მიხედვით, დედა ასი წლის წინ აღიქმებოდა, 

როგორც ამორძალი, თავდადებული, მებრძოლი. თბილისის მთავარი ქანდაკება, ქართლის დედაც 
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იმავეს მიანიშნებს. ქალი, იყო პიროვნება, რომელიც ზრდიდა გმირებს, როგორებიც იყვნენ ცხრა ძმა 

ხერხეულიძე და სხვები. ქალი აღიქმებოდა გმირად, რომელიც მზად იყო თავისი შვილები შეეწირა 

საკუთარი ქვეყნის კეთილდღეობას. ტრადიციულად, ხშირად აღნიშნავდნენ შუშანიკისა და თამარ 

მეფის მსგავს ქალთა როლს ქვეყნის განვითარებაში. მარჯორი ვორდროპი, საქართველოში 

მოგზაურობის შემდეგ, [რუსიეშვილი, კარტლეჯი 2020:7] აღფთოვანებით აღნიშნავდა ქართველი 

ქალი მწერლების მრავალრიცხოვნებას და ასევე, ქალთა აქტიურ ცხოვრების წესს, რომელიც 

აღმოსავლეთისთვის უცხო იყო. 

ქართულ ენაში საინტერესო საკითხს წარმოადგენს ნაცვალსახელები. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, 

ენათა უმრავლესობა პირის ნაცვალსახელებში განასხვავებს მდედრობითსა და მრავლობითს. 

მაგალითად, 

ინგლისური – he, she 

ესპანური – él, ella 

ფრანგული – il, elle 

რუსული – он, она 

ბერძნული – αυτός, αυτή 

ჩინური – 她; 他 (ჩინური ენის შემთხვევაში გამოთქმა იგივეა, თუმცა განსხვავდება იეროგლიფები, 

ქალისა და მამაკაცის შემთხვევაში). 

აღსანიშნავია, რომ ქართულ ენაში არ არსებობს მსგავსი განსხვავება და ქალიცა და მამაკაციც 

აღინიშნება, როგორც ის. ქართული ენა არ განასხვავებს მდედრობით და მამრობით პირის 

ნაცვალასახელებს, აღნიშნული ფორმის ჩამოყალიბების ფესვების ძიება საკუნეების შემდეგ საკმაოდ 

რთულია, თუმცა ფაქტი, უნდა აღინიშნოს, რომ პოზიტიურია. 

ზღაპრებში ქალები, [თოთიბაძე 24:2020] პასიური აგენტების როლში გვევლინებიან, მსგავსი 

მაგალითი გვხვდება ქართულ ანდაზაში, ვაჟი იჯდეს ბერდებოდეს, ქალი იჯდეს ბედს ელოდესო. 

მაგალითიდან ჩანს, რომ ქალი პასიურია, ხოლო კაცი აქტიური. ქართულ ზღაპრებშიც, ქალები 

პასიურები, ხოლო მამაკაცები აქტიურნი არიან, [თოთიბაძე, 33:2020], შესაბამისად, ქალები პასიური 

სემანტიკის ზმნებით აღიწერებიან, ხოლო მამაკაცები-აქტიური პროცესის აღმნიშვნელი ზმნებით 

და დადებითი კონოტაციის ლექსიკით. 

ქართულ ანდაზებში, ასევე უარყოფითი კონოტაციით გვხვდება სიტყვა - შინაბერა - მაგალითად, 

შინაბერას ყველა სარკე მრუდე ჰგონიაო. აღანიშნავია, რომ სიტყვა შინაბერა [კოშორიძე 73:] 

ლიტერატურ ენაში შემოიტანა კ. გამსახურდიამ, რომელიც ძველი ქართული სიტყვა ყოფილა და 



 

67 

 

სამსახურეობრივი ტერმინის აღმნიშვნელი ძველ საქართველოში. შინაბერა თავადის ქალი უნდა 

ყოფილიყო და, როგორც სახელი მიუთითებს, გათხოვების უფლებაც აღკვეთილი უნდა ჰქონოდათ. 

ძველი ქართულიდან ეს სიტყვა ქართლურ დიალექტს შერჩენია და მისი ხელახლა გაცოცხლება, 

გარკვეული შინაარსობრივი შეზღუდვებით, სწორედ მწერლობის საშუალებით მოხდა. 

კვლევის მიზანი 

ამ მცირე კვლევის მიზანია, ყურადღება გავამახვილო ზოგად განწყობაზე, რომლებიც არსებობს 

საქართველოში ქალთა მიმართ და როგორ წამოაჩენს ამ დამოკიდებულებას ქართული ენა და 

სოციუმი. 

კვლევის პროცესში გამოყენებული მეთოდი და კვლევის აღწერა 

კვლევა, ძირითადად, თვისობრივია და ეყრდნობა შედარებით მეთოდს. კერძოდ, ძირითადად, 

მაინტერესებდა, როგორ აღიქვამდნენ, ჩემი აზრით, ქალისადმი სტერეოტიპული 

დამოკიდებულების აღმნიშვნელ სიტყვებს მონაწილეები. კვლევა ჩატარდა ელექტრონული 

კითხვარით. კითხვარის მეშვეობით გამოიკითხულ იქნა 31 ადამიანი, რომელთაც დააფიქსირეს 

საკუთარი მოსაზრებები, ქართულ საზოგადოებაში ქალთა მიმართ დამოკიდებულებასთან 

დაკავშირებით. გამოკითხვის პროცესში მონაწილეობა მიიღო 18-35 წლამდე რესპოდენტმა ( 27 ქალი 

და 4 მამაკაცი). გამოკითხულთა 71% ცხოვრობს დედაქალაქში, 6,5% ქალაქში, 6,5% რაიონში, ხოლო 

16,1% სოფელში. გამოკითხულთა 96,8% აქვს უმაღლესი განათლება. რესპოდენტებმა თავისი 

მოსაზარება გაგვიზიარეს, შემდეგ კითხვებთან დაკავშირებით: შეიცვალა თუ არა ქალთა მიმართ 

დამოკიდებულება 21-ე საუკუნეში; ეს ცვლილება დადებითი იყო თუ უარყოფითი, და რა იყო ამის 

მიზეზი; საქართველოში მე-20 საუკუნემდე სარგებლობდნენ თუ არა ქალები მეტი პატივისცემით 

და რატომ; რესპოდენტებმა დააფიქსირეს, თუ რა ემოციებს აღძრავდა მათში სიტყვა გათხოვება, და 

უფიქრიათ თუ არა რომ, სიტყვა გამოხატავდა ქალის დაქვემდებარებულ მდგომარეობას; გარდა 

ამისა, რესპოდენტებს ვთხოვეთ, დაესახელებინათ ქართული სიტყვები, რომლებიც გამოხატავდნენ, 

მათი აზრით, ქალის დაქვემდებარებულ მდგომარეობას; ასევე დააფიქსირეს მოსაზრება, ასახავდა 

თუ არა პირის ნაცვალსახელი - ის - გამოყენება როგორც მდედრობითი, ასევე მამრობითი სქესის 

აღსანიშნად, სოციალურ თანასწორობას. რესპოდენტებმა ასევე დააფიქსირეს მოსაზრება, თუ 

რომელი ქართული სიტყვა გამოხატავდა ქალთა მიმართ პატივისცემას. 

კვლევის შედეგები 

გამოკითხულთა 48,4%-ში სიტყვა გათხოვება ნეიტრალურ ემოციებს აღძრავს, 41,9% უარყოფითს, 
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ხოლო 9,7% დადებითს, კვლევაში მონაწილე რესპოდენტები, რომლებისთვისაც სიტყვა გათხოვება 

უარყოფით ემოციებთან ასოცირდება, აღნიშნავენ, რომ სიტყვა მათში ქმნის ასოციაციას, რომ ქალის 

ნაცვლად, ამ შემთხვევაში ნივთზე საუბრობენ, რომელსაც ისე მოეპყრობიან, როგორც სურთ. 

გამოკითხულთა 29% მიიჩნევს, რომ ფაქტი, რომ პირის ნაცვალსახელი ის გამოყენება, როგორც 

მდედრობითი ასევე, მამრობითი სქესის აღსანიშნად, ასახავს ფაქტს, რომ ქალები ქართულ 

საზოგადოებაში თანასწორუფლებიანები არიან, 29% მხოლოდ ნაწილობრივ ეთანხმება მოცემულ 

მოსაზრებას, რადგან დაზუსტებით არ იციან, რამ განაპირობა ქართულ ენაში, მხოლოდ ერთ პირის 

ნაცვალსახელის ჩამოყალიბება, ხოლო გამოკითხულთა 41,9% არ ეთანხმება აღნიშნულ მოსაზრებას, 

რადგან მიიჩნევენ, რომ ენის თავისებურება არ განსაზღვრავს სოციუმის დამოკიდებულებას ქალთა 

მიმართ და შესაბამისად თანასწორუფლებიანობის საფუძველი ვერ გახდება. ქალთა მიმართ 

პატივისცემას, რესპოდენტების აზრით, გამოხატავს შემდეგი სიტყვები, ქალბატონი, მანდილოსანი, 

დედაბოძი, ასევე დედამიწა, დედაენა, რომლებიც, მათი აზრით, ეხმიანება დედის კულტს. 

აღანიშნავია, რომ კვლევაში მონაწილე რესპოდენტების 64,5% ნაწილობრივ ეთანხმება, ხოლო 29% 

ეთანხმება მოსაზრებას, რომ გასულ საუკუნეებთან შედარებით, 21-ე საუკუნეში შეიცვალა ქალთა 

მიმართ დამოკიდებულება. მათი აზრით ეს ცვლილებები დადებითია, რადგან ქალი მეტად 

ჩართული გახდა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, გაიზარდა ქალთა უფლებები, ქალთა და მამაკაცთა 

თანასწორუფლებიანობის საკითხი დადგა დღის წესრიგში, თუმცა რესპოდენტები მიიჩენევენ, რომ 

ყველა პრობლემა ბოლომდე არ აღმოფხვრილა და ჯერ კიდევ საჭიროა ცვლიებები. რესპოდენტების 

41,9% არ ეთანხმება, ხოლო 41,9% ნაწილობრივ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ქალები საქართველოში 

მე-20 საუკუნემდე უფრო მეტი პატივისცემით სარგებლობდნენ. რესპოდენტებს მიაჩნიათ, რომ ქალს 

მხოლოდ რეპროდუქციული და ზრუნვის ფუნქცია გააჩნდათ, ხოლო დედის კულტის არსებობა 

პატრიარქალური წყობის ნაყოფია. ასევე აღნიშნავენ, რომ ქართველ ქალებს მე-20 საუკუნეში, 

მოწინავე ევროპულ ქვეყნებზე ადრე მიეცათ არჩევნებში მონაწილეობის შესძლებლობა. 

რესპოდენტები, რომლებიც აღნიშნულ მოსაზრებას ეთანხმებიან აღნიშნავენ, რომ ქალი სიძლიერის 

სიმბოლო იყო, რაც ქართულ ლიტერატურაში ნათლად არის ასახული. 

კვლევა მცირე მასშტაბისაა და მისი შედეგების განზოგადება არ შეიძლება. თუმცა, შეიძლება 

ითქვას, რომ იგი მაინც ასახავს დამოკიდებულების ზოგად კონტურებს. საინტერესოა, რომ 

რესპოდენტების უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ გენდერული თანასწორობის მხრივ წინსვლები 

ქართულ საზოგადოებაში აღინიშნება, თუმცა საბოლოო მიზნამდე მისაღწევად ჯერ კიდევ გრძელი 

გზა არის გასასვლელი. 
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ანა ხალიბეგაშვილი 

ქალის რეპრეზენტაცია შექსპირის პიესებში 

 

დასავლეთის კულტურაზე საუბრისას ყოველთვის საჭიროა გავიხსენოთ უილიამ შექსპირი, 

რომლის შემოქმედებას მსოფლიო ლიტერატურის შედევრთა შორის ერთ- ერთი უმნიშვნელოვანესი 

ადგილი უკავია. მისი პიესების სიუჟეტის განვითარებაში ხშირად ქალი პერსონაჟები მნიშვნელოვან 

როლს ასრულებდნენ. წინამდებარე სტატიაში განხილულია ქალთა სახეები შექსპირის 

ნაწარმოებებში, თუ როგორ ხატავდა ქალებს გენიალური ინგლისელი დრამატურგი და პოეტი, 

რომლის შემოქმედება საუკუნეებია არ კარგავს აქტუალობასა და მუდმივად ჰყავს მკითხველი. მისი 

ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნაწარმოებია ,,ჰამლეტი’’, სადაც გვხვდება დედოფალი გერტრუდი. 

ჰამლეტის პირველივე მონოლოგი ემსახურება გერტრუდის მორალური პრინციპების შეფასებას. 

მისი ცრემლები ახლა მნიშვნელოვანი აღარაა, რადგან მან იქორწინა ქმრის ძმაზე [პაჭკორია, 2016: 

44]. “married with my uncle, / My father’s brother / Ere yet the salt of most unrighteous tears / Had left the 

flushing in her galled eyes, /She married. Oh most wicked speed, to post / With such dexterity to incestuous 

sheets” (1.2.151-2; 154-7). ,,დაქორწინდა და მერე ვისთან? ბიძაჩემთანა! თვით მამაჩემის ღვიძლსა 

ძმასთან!.. არ შეშრობია გარდმონადენნი მის ცბიერთა თვალთაგან ცრემლნი და ქმრის საწოლი 

შეაგინა სისხლის შერევით’’. (308) შექსპირი შესაძლოა იმის თქმას ცდილობდეს, რომ ქალის ცრემლი 

ხშირად ყალბია. ასევე ამ მონოლოგში ჰამლეტი ამბობს საკმაოდ ცნობილ ფრაზას ‘’....frailty, thy 45 

name is woman” (1.2.146) ,,სისუსტევ, დედაკაცი უნდა გერქვას შენ’’. ამ სისუსტეში სულიერი 

სისუსტე, ერთგულების ნაკლებობა უნდა ვიგულისხმოთ. ქალზე ჰამლეტის მოსაზრება 

განზოგადოებულია, რადგან მისთვის ყველაზე ახლობელი ქალი, დედამისი, სუსტია. დედა ყოველი 

ჩვენგანისთვის ქალობის უპირველესი მორალური საზომია [პაჭკორია, 2016: 45]. როცა ჰამლეტი 

ოფელიას გაიცნობს, უკვე დარწმუნებულია, რომ ქალები ნამდვილად სუსტები არიან, ოფელიაშიც 

დაინახავს გერტრუდის სახეს. ოფელიაზე მკვლევართა ნაწილი ხშირად ამბობს, რომ ის 

უსამართლობას და უიღბლობას შეეწირა და ჰამლეტს უწოდებენ ქალთმოძულეს. ოფელიას 

მართლაც მძიმე ხვედრი არგუნა შექსპირმა, მას პიესის დასაწყისიდანვე ჰქონდა მიზეზი სიკვდილი 

ენატრა. მიულერი ოფელიაში მოიაზრებდა მარია მეინჰოფს, გერმანელ მემარცხენე მებრძოლსა და 

აქტივისტს. მარიაც ოფელიას მსგავსად მეამბოხე იყო, ორივე ქალია, რომელიც ,,მდინარემ არ 

შეითვისა’’, ორივე ქალმა სუიციდით დაასრულა ცხოვრება. ოფელიას პერსონაჟი ღრმა და 

http://asj.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&avto=87/
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დასამახსოვრებელია, მასზე ფილმიც გადაიღო პიესის სიუჟეტით მოხიბლულმა ფრანგმა რეჟისორმა 

კლაუდე შაბროლმა 1962 წელს. 

საჭიროა აღვნიშნო, რომ უფლისწულის ქალთმოძულეობაზე საუბრისას ჰამლეტისა და გერტრუდის 

კამათი უნდა გავიხსენოთ. მას სჯერა, რომ ქალში არსებობს სინდისი, რომელსაც დედამისში 

უბრალოდ დაუძინია და გამოღვიძებაა საჭირო, მიუხედავად იმ სულიერი ტრავმისა, რაც 

დედამისის მეორედ ქორწინებამ მიეაყენა ის დედას მიმართავს - “Once more good night, / And when 

you are desirous to be blessed, / I’ll blessing beg of you” [შექსპირი, 2003: 3.4.171-3]. ,,კიდევ და კიდევ 

მშვიდობასა ვისურვებ შენთვის, და თუ სურვილი გულს აღგეძრა დაგლოცოს ვინმემ, მე თვით 

მოვითხოვ, დედაჩემო, შენგან დალოცვას!’’ [შექსპირი, 1987: 364]. 

პიესაში ოფელიას და გერტრუდის გარდა სხვა ქალი პერსონაჟი არ ფიგურირებს, რადგან ჰამლეტმა 

უკვე იწვნია სატრფოსა და დედისგან იმედგაცრუება [პაჭკორია, 2016: 45]. საინტერესო სამსჯელოა 

ის საკითხი, თუ რამდენად სძულდა შექსპირის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ პერსონაჟს ქალები, 

მითუმეტეს იმ ფაქტის გათვალისწინებით,რომ ჰამლეტში ხშირად თავად დრამატურგსაც 

მოიაზრებენ. მას ნამდვილად უყვარდა ოფელია, მძიმედ განიცადა ქალის სიკვდილი და ისიც, რომ 

ოფელიას აუკრძალეს ჰამლეტისთვის წერილების მიწერა. ალეგზანდერ ლეგატი 

შენიშნავს, რომ ერთ სცენაში ჰამლეტი დიდხანს აკვირდება ოფელიას, თითქოს ცდილობს მასში 

დაინახოს გერტრუდის სახე [პაჭკორია, 2016: 48]. მკვლევართა დავის საგანია თუ რატომ არის 

აქცენტი გაკეთებული ქალზე, ხომ არსებობენ უზნეო მამაკაცებიც? ამ კითხვაზე პასუხი პერსონაჟის 

ბრაზის მიზეზში უნდა ვეძებოთ. ის იმედგაცრუებულია ადამიანით, ქალით. ემძიმება უყუროს 

დედის სულიერ დაცემას და მით უფრო სატრფოში ანალოგიური საშიშროების პოვნას. 

ის საკითხები, რომელიც ,,ჰამლეტშია’’ გადმოცემული უნივერსალურია და სწორედ ამიტომ პიესა 

დღემდე აქტუალურია. რას ვიფიქრებთ კონკრეტულ თემაზე, მთლიანადაა ჩვენს გამოცდილებაზე 

დამოკიდებული. უფლისწულის ცხოვრებაში არ ყოფილან ერთგული ქალები, ამიტომ საუბრობს ის 

ქალზე, როგორც ზნედაცემულ არსებაზე. 

,,ოტელოში’’ შევხვდებით ბიანკას, ის მკითხველს ევლინება ეჭვიანი ქალის როლში, რომელიც 

ძალიან ცოტა ხანს ჩნდება ნაწარმოებში, მაგრამ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და ოტელო 

იჯერებს, რომ დეზდემონა კასიოსთან ღალატობს. ბიანკა შეყვარებულია იაგოზე, ეხმარება მიზნის 

მიღწევაში. შექსპირი თითქოს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ქალის უჭკუობაზე, ბიანკა მამაკაცის 

დამხმარე ობიექტია და უმნიშვნელო როლი აქვს ,,ოტელოში’’. 
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დეზდემონას როლი ,,ოტელოში’’ მეტად მნიშვნელოვანია. ის სახეა ქმრის მორჩილი მომხიბლავი 

ქალისა - „...მე ვითხოვ თქვენგან, რომ ჯეროვანი / მოვალეობა ვუძღვნა ჩემს ქმარს და ჩემს მეუფეს.’’ 

უზარმაზარი სულიერი სიძლიერის დახმარებით ის საკუთარ მამას ეწინააღმდეგება სხვა კაცების 

წინაშე, რითიც შექსპირი კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ ქალებს შეუძლიათ დამოუკიდებლად 

მიიღონ გადაწყვეტილებები. დეზდემონა ბოლოს გულუბრყვილობის გამო მსხვერპლი ხდება, ის 

ქმრის ერთგულია მაშინაც კი, როცა მრუშობაში ტყუილუბრალოდ ადანაშაულებენ. ქალი ცდილობს 

გაიგოს, რით დაიმსახურა ქმრის წყენა, ვერც წარმოიდგენს,რომ შესაძლოა ბრალი მეუღლეს ჰქონდეს 

მის წინაშე. შექსპირი აღნიშნავს, რომ დეზდემონას პერსონაჟები პატივს სცემენ და ღირსეულს, 

დახვეწილს უწოდებენ - ‘most exquisite 

lady’. 

,,მეფე ლირი’’ გამორჩეულად კარგად დაგვანახებს ქალთა უმადურებას, ეგოიზმს. მოხუცებული 

მეფე ლირი ქვეყანას ორ ნაწილად გაყოფს და ქალიშვილებს გაუნაწილებს, თუმცა ბოლოს 

სამკვიდროს გარეშე დარჩება, ქალიშვილები გონერილი და რიგანი უხეშად მოექცევიან მას, 

ქარიშხალში გარეთ გააგდებენ, უმადურებას და ცნიერებას გამოიჩენენ. მართლაც რომ საინტერესოა, 

რატომ ამოირჩია შექსპირმა პირფერ შვილებად ქალიშვილები ჰყოლოდა მეფე ლირს. 

სამფლობელოს კითხვის პასუხის მიხედვით ყოფდა მეფე. კითხვა იყო ის თუ ვის რამდენად 

უყვარდა მეფე. პასუხები კი: ,,მე თქვენ მიყვარხართ, ჰე მაღალი ხელმწიფე ჩემი, ისე რომ სხვა შვილს 

მამა თვისი არ ჰყვარებია!’’ 

,,და ცხოვრებისა ჩემის სვესა მე ვხედავ მხოლოდ თქვენს სიყვარულში, დიდებულო ჩემო 

ხელმწიფევ!’’ მეფეს მესამე ქალიშვილიც ჰყავს, კორდელია. მისი პასუხით მეფე ლირი განრისხდა, 

რადგან თავიდან ვერ მიხვდა ქალიშვილის ნათქვამის სიბრძნეს: „მე თქვენ მიყვარხართ, როგორც 

მევალება, / არც მეტად და არც ნაკლებად“. 

ერთგულების მაგალითად გვევლინება ნაწარმოების ბოლოს უმცროსი კორდელია, როცა ის 

უარყოფილ მამას მიიღებს და გაამხნევებს. შექსპირი ამ მაგალითით ქალს ხატავს როგორც ერთგულ, 

მოსიყვარულე არსებას. ის დებისგან განსხვავდება, 

კორდელიას პერსონაჟი საჭიროა სცენარისთვის, რათა კონტრასტი დაიხატოს სასტიკ ქალიშვილებსა 

და ერთგულ კორდელიას შორის. 

უმეტესად შექსპირის პერსონაჟები ახალგაზრდები არიან და ხშირად აქვთ ისეთი კონფლიქტები, 

რომლებიც ქმრის შერჩევას შეეხება. ,,რომეო და ჯულიეტა’’ სწორედ მსგავსი სიუჟეტის მქონეა, 
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ჯულიეტა სიყვარულის გამო მოკვდება. მკვლევართა ნაწილი ფიქრობს, რომ შექსპირს 

გარკვეულწილად სურდა ხაზი გაესვა, თუ რა შედეგი მოაქვს ურჩობას, ქალი ხომ ჯერ ძალიან 

ახალგაზრდაა, თუმცა ჯულიეტა არის თოთხმეტი წლის გოგო, რომელიც ბედავს იმაზე მეტს, ვიდრე 

სხვა ქალები. ის სიმამაცეს იჩენს, ეწინააღმდეგება მამას და თუმცა შეიძლება გაუაზრებლად, დგამს 

რისკიან ნაბიჯებს. ჯულეიტა დანამდვილებით შექსპირის ერთ-ერთი გამბედავი და ძლიერი ქალი 

პერსონაჟია. 

ქალი პერსონაჟები მუდმივად მამაკაცის გავლენის ქვეშ არიან. ადრეულ ასაკში უნდა 

დაემორჩილნონ მამას, ხოლო ქორწინების შემდეგ - მეუღლეს. შექსპირის ნაწარმოებებში მრუშობაში 

შემჩნეულ ქალებს სასტიკად სჯიან, კლავენ მათ. შექსპირის მიხედვით, მრუშობა ამორალური 

საქციელია და ქალი, რომელიც მრუშობს, უღირსია. 

ავტორი ტრაგედიებში ქალებს მეორეხარისხოვან როლს ანიჭებდა, რასაც ვერ ვიტყვით კომედიებზე. 

,,ზაფხულის ღამის სიზმარი’’ ქალებს ეთმობა, ისინი ირჩევენ თავიანთ მომავალ მეუღლეებს. 

კომედია ღირებულია, ხაზს გავუსვამ იმ ფაქტს, რომ შექსპირი ქალების ხასიათს აქ აფასებს შემდეგი 

სიტყვებით - “O, when she's angry, she is keen and shrewd! She was a vixen when she went to school; And 

though she be but little, she is fierce.” [William Shakespeare, A Midsummer Night's Dream]. შექსპირმა 

იცის ქალის ძლიერი ხასიათის შესახებ. მას სურს იმდროინდელი ქალები სერიოზულად აღვიქვათ. 

შესაძლოა, ის ვერ წარმოგვიდგენს თანასწორობის მოდელს, თუმცა ეპოქის გათვალისწინებით ეს 

საკმაოდ ბუნებრივია. 

დრამატურგი ხშირად გამოაწყობს ქალებს მამაკაცის ტანსაცმელში, ამით საშუალებას აძლევს 

აღმოჩნდნენ ისეთ ადგილებში, სადაც იმდროინდელი ქალი არ დაიშვებოდა. მამაკაცის ტანსაცმელი 

იარაღი იყო ავტორისთვის, ის თავისუფლებას აძლევდა დაეწერა მნიშვნელოვანი როლები ქალი 

პერსონაჟებისთვისაც. 

შექსპირის ეპოქაში მეტწილად ფიქრობდნენ, რომ ქალს შეიძლებოდა ჰქონოდა მამაკაცზე უკეთესი 

ინტელექტი და გამბედაობა. ქორწინება ხდებოდა ხშირად ქალთა ნების საწინააღმდეგოდ და უფრო 

ჰგავდა ოჯახებს შორის მტკიცე კავშირის დამყარების მცდელობას. ,,ვენეციელ ვაჭარში’’ შექსპირი 

საპირისპიროს დაუმტკიცებს მკითხველს და დაანახებს მათ ქალის გონიერებას, როდესაც პორტია 

ადვოკატივით გადაცმული მივა სასამართლოში და საქმეს თავის სასიკეთოდ შეატრიალებს. 
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პორტია საინტერესო და ძლიერი პერსონაჟია იმითაც, რომ მას ძმა არ ჰყავს, შესაბამისად მამის 

გარდაცვალების შემდეგ თავად გონივრულად განაგებს განძს. ლევან ბერძენიშვილის აზრით, 

შექსპირის პიესების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ავტორი კარგად იცნობთა ქალების ხასიათს და მათ 

აკვირდებოდა. შექსპიროლოგმა პაკერმა რამდენიმე წლის წინ გამოაქვეყნა წიგნი სახელად Women of 

Will: Following the Feminine in Shakespeare's Plays. კვლევა მიძღვნილია ქალთა სახეებისადმი 

შექსპირის შემოქმედებაში, თუ როგორ არიან ისინი წარმოჩენილნი და განვითარების რა გზა 

განვლო ქალთა სახეებმა დროისა და შეხედულებების ცვლილებასთან ერთად. პაკერი ამბობს, რომ 

შექსპირი ადრეულ კარიერაში ვერ უგებდა ქალებს, არ იცოდა მათი ფსიქოლოგია. შესაძლოა მას 

შეუყვარდა ან უბრალოდ გაიზარდა, თუმცა აშკარაა, რომ კარიერის ერთ-ერთ ეტაპზე, კერძოდ 

,,რომეო და ჯულიეტას’’ წერისას მას უკვე საფუძვლიანად ჰქონდა შესწავლილი ქალი პერსონაჟების 

აღწერის თავისებურებანი. ‘’Either he fell in love or he just grew up, but something happened to him 

where he suddenly 'got it' about women and there was a profound shift in his writing," [O’brien J, 2015]. 

რამდენიმე საუკუნის წინ შეიძლება ყურადღება არ მიექციათ შექსპირის ქალთა სახეებისთვის, 

გარკვეულწილად არ გაეკრიტიკებინათ ის მათი სუსტად წარმოჩენისთვის, მაგრამ 

გასათვალისწინებელია სოციალური კონტექსტი, პერსონაჟების გამოჩენის ადგილი, თემა,სიუჟეტი 

და ის, რომ ყველაფერი სუბიექტურ აზრზეა დამოკიდებული. ეპოქებს შორის სხვაობა ცხადია, 

აზროვნებაზეც ახდენს გავლენას. მიუხედავად ელისაბედის მმართველობისა, შექსპირის 

თანამედროვე ქალებს არ ჰქონიათ აღიარება, უფლებები, თავისუფლება, ისინი მუდმივად 

დამოკიდებულნი იყვნენ მამაზე ან ქმარზე. თუ ქალი აზრს გამოხატავდა, ის ითვლებოდა 

საზოგადოებისთვის საშიშ მეამბოხედ. 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ შექსპირი მრავალფეროვნად ხატავს ქალთა 

პერსონაჟებს,რომლებიც ბევრად მეტნი არიან ვიდრე სტატიაშია განხილული, რაც 

დღევანდელობაში განსაკუთრებით საინტერესო სამსჯელო თემაა და სწორედ ამიტომ შექსპირი 

აქტუალობასა და მკითხველს არ კარგავს, მეტი მკვლევარი ინტერესდება მისი პიესებისა და 

პერსონაჟების შესწავლით. 

 ბიბლიოგრაფია: 

ბერძენიშვილი ლ. 2016. შენი შექსპირი. N13 ჟურნ. ჩემი სამყარო, რონდელის ფონდი. 

https://www.gfsis.org/files/my-world/13/07.pdf 



 

75 

 

პაჭკორია ი. 2016. ,,ჰამლეტის’’ ასოციაციური აღქმა მოდერნიზმსა და პოსტმოდერნიზმში. 

დისერტაცია. თბილისი. 

Shakespeare W. A Midsummer Night's Dream. Online version 

O’brien J. 2015. Shakespeare's evolving attitudes towards women. BBC News, Washington. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

ნანა კოკოჩაშვილი 

რომანტიზმი და ნიკოლოზ ბარათაშვილის „შემოღამება მთაწმინდაზედ“ 

 

რომანტიზმის ხანა შეგვიძლია შევადაროთ გაზაფხულს, ახალგაზრდობას, ენერგიას და ინტენსიურ 

წვას, მოჭარბებულ სიმხურვალეს. ეს არის დრო, როდესაც საფრანგეთის რევოლუციის შემდეგ, 

თავისუფლების ცნება ცხოვრების მამოძრავებელ იდეალად იქცა. საზოგადოებამ პირველად 

გაიაზრა, თუ რამდენად ღირებულია ინდივიდუალობა, თვითრეალიზება. რომანტიზმის 

მსოფლმხედველობამ ზეგავლენა მოახდინა მე-19 საუკუნის 20-იან წლებში მიმდინარე იმ 

პროცესებზე, რომლებიც ეროვნული თვითმყოფადობის აღორძინებისა და ეროვნული 

სახელმწიფოებრიობის შექმნისკენ იყო მიმართული. თავისუფლებისმოყვარე ილუზიებს ევროპაში 

არ ეწერა აღსრულება. ნაპოლიონისშემდგომი ომების და მონარქიის რესტავრაციის პერიოდში 

იმედგაცრუებამ თანდათანობით „კოსმიური პესიმიზმის“ მასშტაბებს მიაღწია. რომანტიკოსის 

ფიქრი მუდმივად ორ პოლუსს შორის მოძრაობს – თავისუფლება (პიროვნება, რომელიც სამყაროში 

არსებულ ჩაგვრას უპირისპირდება, შეუძლია განერიდოს სამყაროს და მასზე ამაღლდეს) და 

ბედისწერა (სამყარო, თავისი გარდაუვალობის სტიქიური კანონებით). რომანტიკული 

ლიტერატურის წარმომადგენლები თავიანთ ნაწარმოებებში ასახავენ განსაკუთრებულ, „მაღალი“ 

მისწრაფებებით შეპყრობილ პიროვნებებს, რომელთა ცხოვრებაც გაჯერებულია სინამდვილის 

მიუღებლობასა და მაღალ იდეალებს შორის ტრაგიკული ბზარის არსებობით. რომანტიკოსებმა 

გაიაზრეს, რომ ადამიანის თავისუფლება დამოკიდებულია გარკვეულ გარეგან ძალებზე 

(გარდაუვალობის უნივერსალური კოსმიური კანონი). [ლომიძე, 2012: 114]. რომანტიზმის 

მიხედვით, არსებულს განსაზღვრავს არა გარეგანი, უპირატესად მექანიკური ზემოქმედება, არამედ 

შინაგანი აქტივობა, მის შიგნით დაპირისპირებულ ტენდენციათა და ძალთა ბრძოლა, არა გარეგანი 

მიზეზობრიობა, არამედ შინაგანი მიზანშეწონილობა და მიზნობრიობა. რომანტიზმის თანახმად, 

ყოფიერების პრინციპი ტრანსცენდირება, გარეთ გასვლაა – საკუთარი თავის გარეთ გასვლა. 

ტრანსცენდირება სხვადასხვა არსებულში სხვადასხვა ფორმით ხორციელდება და სწორედ ამ 

ფორმის შესწავლაა რომანტიკული ფილოსოფიის ძირითადი ამოცანა. რომანტიკული ფილოსოფიის 

თანახმად, სამყარო საფეხუროვანი, წყვეტადი და დისკრეტული ხასიათისაა, რომელშიც სხვადასხვა 

საფეხურს შორის იერარქიული დამოკიდებულება არსებობს. ამის მიუხედავად, რომანტიზმი 

მიიჩნევს, რომ შესაძლებელია სამყაროს განხილვა ერთიანობაშიც, ვინაიდან მის სხვადასხვა 

http://asj.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&avto=88/


 

77 

 

საფეხურზე ერთი და იგივე ტენდენცია, ერთი და იგივე აბსოლუტი ვლინდება, თუმცა 

სხვადასხვანაირი სახით. ამასთანავე არსებობს შესაბამისობა სამყაროში არსებულ მოვლენათა 

რიგებს შორის. მაგალითად, შელინგის თანახმად, სამყაროში არსებულ რეალურ და იდეალურ 

(ობიექტურ და სუბიექტურ) რიგებს შორის არსებობს გარკვეული იდენტობა. რომანტიზმის 

წარმოშობას ბიძგი მისცა საფრანგეთის დიდი რევოლუციის საბოლოო შედეგმა. რომანტიზმის 

ფილოსოფია თეიზმის პოზიციაზე დგას, თუმცა ეს არ არის ტრადიციული, შუასაუკუნეობრივი 

თეიზმი. მასზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა როგორც არატრადიციულმა თეისტურმა 

თვალსაზრისებმა, ისე პანთეიზმმაც. აბსოლუტი, აბსოლუტი „მე“, რომანტიზმის მიხედვით, 

მსჭვალავს მთლ სამყაროს, ამიტომ ამ უკანასკნელზე საუბარი აბსოლუტის გაუთვალისწინებლად 

შეუძლებელია. 

რომანტიკოსების აბსოლუტი არ არის თვითკმარი, საკუთარ თავში ჩაკეტილი და სამყაროსაგან 

იზოლირებული არსება. მის ყოფიერებას იგივე პრინციპი განსაზღვრავს, რაც მთელ სამყაროს: 

საკუთარი თავის გარეთ გასვლა, ტრანსცენდირება (უფრო ზუსტად, ეს პრინციპი იმდენად 

განსაზღვრავს სამყაროს, რამდენადაც იგია აბსოლუტის არსებობის პრინციპი). იმისათვის, რათა 

აბსოლუტმა, როგორც აბსოლუტმა იარსებოს, იგი უნდა გავიდეს საკუთარი თავის გარეთ, გაიშალოს 

სამყაროში და გამოვლინდეს მისი სხვადასხვა საფეხურის სახით. ამასთან, აბსოლუტი არ ემთხვევა 

არც ერთ კერძო გამოვლინებას. შელინგის მიხედვით, აბსოლუტი არ არის ობიექტისა და სუბიექტის 

სრული იდენტობა, დამთხვევა. ეს იგივეობა, როგორც შელინგი ამბობს, არ ატარებს გულგრილ 

ხასიათს. აბსოლუტი არის „შეკუმშული“ სამყარო, ხოლო სამყარო – გაშლილი აბსოლუტი. თავისი 

შინაგანი აუცილებლობიდან გამომდინარე, აბსოლუტი უნდა გაიშალოს, გადავიდეს სამყაროში და 

მისი ყველა საფეხურის გავლით დაუბრუნდეს საკუთარ თავს. ესაა აბსოლუტის გაგების 

უმნიშვნელოვანესი პრინციპი, რომელიც საერთოა ჰეგელთან და რომანტიკოსებთან, მათ შორის 

არსებული მთელი რიგი განსხვავებების მიუხედავად. სამყარო შეიძლება განხილულ იქნეს, 

როგორც თავისებური კოსმიური ენა, რომლის მეშვეობითაც შეიძლება მივწვდეთ იმას, რაც 

ჩვეულებრივი ენისათვის დაფარულია (შდრ. ბარათაშვილის: „მწამს, რომ არს ენა რამ 

საიდუმლო...“). ბუნებრივი პროცესი, რომატიზმის თანახმად, იმართება მიზანშეწონილობის 

პრინციპით. ბუნების განვითარების ამოცანაა სხვადასხვა საფეხური, რომელიც, რომანტიზმის 

მიხედვით, შეიძლება განხილულ იქნეს, როგორც აბსოლუტური „მე“-ს გამოვლინების სხვადასხვა 

ეტაპი. [ კაციტაძე, ჯამბურია, 2012: 5] თბილისში ცნობილი „სალაყბოს“ ერთადერთ ალტერნატივად 
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რჩებოდა წარჩინებულ ოჯახებში სალონური შეკრებები და ხელოვნებასა და საზოგადოებრივ 

საკითხებზე მსჯელობა. განსაკუთრებით ხშირად მოიხსენიებდნენ მანანა ორბელიანის სალონს, 

რომელსაც მადამ რეკამიესაც კი ადარებდნენ ხოლმე. სწორედ აქ საუბრობდნენ მწერლობაზე, 

ხელოვნებაზე და ტონს აძლევდნენ იმდროინდელ საზოგადოებას. 1800-იანი წლების დასაწყისიდან 

ასეთი იყო ნიკოლოზ ბარათაშვილის, ალექსანდრე ჭავჭავაძის, ფალავანდიშვილების, ერისთავების, 

ციციშვილების ოჯახები. სწორედ ამ გარემოში ჩაეყარა საფუძველი ქართულ რომანტიზმს. 

საყოველთაო თავისუფლებისკენ სწრაფვის განწყობისგან არც საქართველო დარჩენილა განზე, 

სადაც გამოძახილი ჰქონდა პოლონეთის განმათავისუფლებელ მოძრაობას. 

ტერმინი „რომანტიზმი“ მე-18 საუკუნეში „წარმოსახულის“, „ფანტასტიკურის“ აღსანიშნავად 

გამოიყენებოდა. მე-18 საუკუნიდან კი „რომანტიკული“ არაჩვეულებრივს, საიდუმლოებით 

მოცულს, სასწაულებრივს ნიშნავს. რომანტიზმი მიმდინარეობაა, რომელიც მთავარ ადგილს 

უთმობს წარმოსახვასა და გრძნობიერებას. მას სხვადასხვა ქვეყანაში თავისებური გამოვლინება 

ჰქონდა, თუმცა ძირითადი ნიშნები მაინც ყველგან საერთო იყო: ირაციონალურის უპირატესობა, 

ბუნების კულტი და ინდივიდის ემანსიპაცია. 

ქართული რომანტიზმის მსოფლმხედველობრივი საფუძვლების ჩამოყალიბებაში განსაკუთრებული 

წვლილი მიუძღვის ფილოსოფოს სოლომონ დოდაშვილს. იგი ქართულ ენას ასწავლიდა ნ. 

ბარათაშვილს – მომავალ რომანტიკოს პოეტს – და მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა მის აღზრდასა 

და მისი ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. სოლომონ დოდაშვილს „პირველი ქართველი კანტიანელის“ 

სახელით მოიხსენიებენ. [როდონაია, 2012 ; 53]. 

ბარათაშვილის შემოქმედება ქართული რომანტიზმის მწვერვალია. მისი პოეტიკა და სტილი 

რომანტიკული პოეტური აზროვნების სრულყოფილი გამოხატულებაა. ი. ჭავჭავაძის აზრით, 

ბარათაშვილის შემოქმედება მოასწავებს ევროპეიზმის დამკვიდრებას ქართულ მწერლობაში, რაც 

ისტორიულად დაკავშირებული იყო აღმოსავლური (სპარსული) პოეზიის გავლენათა 

უარყოფასთან. როგორც მოაზროვნემ და მხატვარმა, ბარათაშვილმა გეზი მისცა მთელი მე-19 ს-ის 

ლიტერატურის განვითარებას საქართველოში. ბარათაშვილის მსოფლმხედველობრივ ინტერესთა 

რკალი ძალზე ფართოა, ხოლო მისი სულიერი ტკივილის უმთავრესი მიზეზი ეროვნულ 

სინამდვილესთანაა დაკავშირებული. ნ. ბარათაშვილის შემოქმედებითი ბიოგრაფია დროის 

შედარებით მცირე მონაკვეთს მოიცავს (1833-1845 წწ.), მაგრამ ამ ხნის მანძილზე მან 

მსოფლმხედველობრივი და მხატვრული განვითარების უაღრესად მნიშვნელოვანი გზა განვლო. 

მისი ლექსები პირველად 1852 და 1858 წლებში გამოქვეყნდა ჟურნალ „ცისკარში". ნ. ბარათაშვილის 
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გენიის პირველი სრულფასოვანი გამოვლინებაა „ბედი ქართლისა" (1838), „შემოღამება 

მთაწმინდაზედ" (1833-1836), „ფიქრნი მტკვრის პირას" (1837) და სხვ. მისი ნაწარმოები „ცისა ფერს" 

(1841) უცოდველი სულის მარადიული ექსტაზური აღმაფრენის სიმბოლოა, ხოლო „სული ობოლი" 

(1839) და „სულო ბოროტო" (1843) მძაფრი შინაგანი განცდის გამოვლენაა. პოეტმა სწორედ ამ ბრმა 

ბედისწერასთან თავგანწირულ ჭიდილში ადამიანის არსებობის უმაღლესი აზრი და გამართლება 

დაინახა „მერანში" (1842). „მერანის" მთავარი იდეა – ადამიანის შემოქმედი სულისა და 

თავისუფალი ნების სამკვდრო-სასიცოცხლო ბრძოლაა ბრმა აუცილებლობის მტრულ ძალებთან, 

როგორც კაცობრიობის ისტორიის ჭეშმარიტი აზრი და გამართლება. 

ნ. ბარათაშვილის ლექსები ხელნაწერის სახით ვრცელდებოდა. კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა 

ინსტიტუტში დაცულია მის თხზულებათა რამდენიმე ავტოგრაფიული კრებული. 

განსახილველად ავიღეთ ნ. ბარათაშვილის ლექსი „შემოღამება მთაწმინდაზედ“, რადგან იგი 

რომანტიკული პოეტური ესთეტიკის ერთ-ერთი თვალსაჩინო ნიმუშია. როგორც ეს რომანტიკოსებს 

სჩვევიათ, პოეტსაც იტაცებს ბუნების მდუმარება, სიჩუმე, „დისკოგადახრით მოარული მთვარე!“ 

მარტოობის, მიუსაფრობის განცდა ბრწყინვალე ოსტატობითაა გადმოცემული. ჭაბუკი პოეტის ეს 

ლექსი რომანტიკულად გაგებული ბუნების შესანიშნავ სურათს იძლევა და მასში იხატება მისი 

შემქმნელი რომანტიკოსი მგოსნის სული. 

პოეტს სულიერი განვითარების გზა საძიებელი გაუხდა, ყოველი ამქვეყნიური მისთვის წარმავალი 

შეიქმნა, ერთადერთი ბუნება დარჩა მარადიული, მდგრადი, და სწორედ ის აღმოჩნდა ჭაბუკი 

მგოსნის ფიქრების თანაზიარი. როგორც რომანტიკოსებს სჩვევიათ, გულგატეხილობისა და 

დაეჭვების წუთებში ბარათაშვილი ბუნებაში ეძიებს თანაგრძნობას, მის წიაღში ცდილობს ნაღველის 

გაქარვებას, მას შესჩივის თავის მწუხარებას, თავის ფიქრებს მას უმხელს, გულს უშლის. ჩვენ 

შეგვიძლია გავავლოთ პარალელი ბაირონთან. ორივეს უყვარდა ბუნება და მასთან განმარტოება. 

ქართველ რომანტიკოსს სჩვევია ნაცნობ ადგილებში სიარული და წარსულის გახსენება. ეს 

ყოველივე გადმოცემულია მის ლექსებში „ფიქრნი მტკვრის პირას“ და „შემოღამება მთაწმინდაზედ“. 

რომანტიზმში მოვლენათა სამყარო ადამიანის „მე“-ს აქტივობის და მიღმური სამყაროს 

ზემოქმედების შედეგად ჩნდება. ადამიანი, თავისი ქმედებებით, გავლენას ახდენს მოცემულ 

გარემოზე. სამყაროს ამგვარ თანაშექმნას გერმანულ იდეალიზმში ტრანსცენდენტალური 

კონსტრუირება ეწოდება. ქართულ რომანტიზმშიც იკვეთება ასეთი მსოფლმხედველობა და ამას 

ემატება ის, რომ ბუნება ასევე ხდება ლირიკული გმირის თანაზიარიც. ლექსში „შემოღამება 

მთაწმინდაზედ“ ვკითხულობთ: 
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„მახსოვს იგი დრო, საამო დრო, როს ნაღვლიანი, 

კლდევ ბუნდოვანო, შენს ბილიკად მიმოვიდოდი 

და წყნარს საღამოს, ვით მეგობარს, შემოვეტრფოდი, 

რომ ჩემებრ იგიც იყო მწუხარ და სევდიანი!“ 

[...] 

„და ზოგჯერ ჩუმნი შემოგარენი ამით ჩემს გულსა ეთანხმებოდნენ!“ 

ეს სევდა განპირობებულია იმით, რომ რომანტიკოსი ესწრაფვის მიღმურს, აბსოლუტურს, თუმცა 

თავისი ადამიანური სასრულობის გამო არასდროს ძალუძს მისი მიღწევა. რომანტიზმის მიხედვით, 

უმაღლეს არსებად მიჩნეულ ადამიანს მაღალი იდეალები ამოძრავებს და მისი მიზანი 

უსასრულობისკენ ლტოლვაა. 

ამ ხედვას სწორედ ზემოხსენებული ლექსი წარმოაჩენს: 

„ჰე, ცაო, ცაო, ხატება შენი ჯერ კიდევ გულზედ მაქვს დაჩნეული! 

აწცა რა თვალნი ლაჟვარდს გიხილვენ, მყის ფიქრნი შენდა მოისწრაფიან,“ 

[...] 

„მე, შენსა მჭვრეტელს, მავიწყდების საწუთროება, 

გულისთქმა ჩემი შენს იქითა... ეძიებს სადგურს, 

ზენაართ სამყოფს, რომ დაშთოს აქ ამაოება... 

მაგრამ ვერ ჰსცნობენ, გლახ, მოკვდავნი განგებას ციურს!“ 

ამ ლექსში ყველაფერი ქვევიდან ზევით, მიწიდან ცისკენ არის აზიდული. ზეცისკენ 

თვალმიპყრობილ პოეტს საოცარი სანახაობა ეშლება თვალწინ, მაგრამ პოეტის მიზანი მხოლოდ 

პეიზაჟის გარეგნული აღწერა არაა. როგორც ვხედავთ, იგი ბუნების წიაღიდან ზეცას, ლაჟვარდს 

შეჰყურებს, რომელიც მისთვის იდეალური სინამდვილეა, მიღმა სამყაროს გამოკრთომაა. პოეტი 

განიცდის ამაოებას, რადგან, მისი აზრით, ადამიანი განწირულია მატერიალურ და მდაბალ 

სინამდვილეში არსებობისთვის. რომანტიკოსს არსებობის მიზანი უსასრულობაში, გრძნობადი 

სამყაროს მიღმა ეგულება და კარგად ესმის, რომ ის მიუწვდომელია. ამავე დროს, არ შეუძლია, რომ 

ამ მიუღწეველი მიზნისკენ არ ილტვოდეს. 

რომანტიკოსებისთვის დამახასიათებელი იყო სულის პოეზია, მაღალი იდეალების სიყვარული, 

ტოტალურობის აღქმა. არც ნ. ბარათაშვილია გამონაკლისი. მისი აზრით, ზეციური ძალის წვდომა 

ჩვეულებრივ მოკვდავს არ შეუძლია. პოეტი შვებას წარმოსახვის მეშვეობით ციურთან მიახლოებაში 

განიცდის. 
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რომანტიკოსის სევდის მიუხედავად, ლექსი ოპტიმისტურად მთავრდება. ბარათაშვილს იმედი აქვს, 

რომ მისი წუხილი განქარვდება, ის მიაღწევს თავის საწადელს და „ გათენდება დილა მზიანი“. 

რომანტიზმის ეპოქის კრიტიკოსებისთვის კონცეპტუალურად პრიორიტეტული იყო ჟანრული 

ფორმების გააზრება ინდივიდუალური პარამეტრების კონტექსტში. რომანტიკოსებისთვის 

მნიშვნელოვანი იყო ჟანრის სულიერ-ფსიქოლოგიური ასპექტი. რომანტიზმი იყო ერთიანობა 

პრინციპებისა თუ აზრებისა, რომელიც იმ ეპოქის შემოქმედთა უმრავლესობას ახასიათებდა. 

[რატიანი, 2009 : 25] 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. კაციტაძე კ., ჯამბურია კ. 2012. „ქართული რომანტიზმი. ნაციონალური და ინტერნაციონალური 

საზღვრები“. თბილისი. 

2. ლომიძე. გ. 2017. რომანტიზმი. ტექსტი და კონტექსტი. „ლიტერატურული მიმდინარეობები 

(კლასიციზმიდან მოდერნიზმამდე)“. თბილისი. 

3. ლომიძე გ. 2012. „ქართული რომანტიზმი. ნაციონალური და ინტერნაციონალური საზღვრები“. 

თბილისი. 

4. რატიანი. ი. 2009. ჟანრის თეორია რომანტიზმის ეპოქაში. „ჟანრის თეორია“. თბილისი. 

5. როდონაია. ვ. 2012. რომანტიზმი – საუკუნის სავიზიტო ბარათი. „ქართული ენა და 

ლიტერატურა“. გამომცემლობა „სწავლანი“. 

6. http://www.nplg.gov.ge/civil/statiebi/saskolo/SemoRameba.htm 
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მაკა მელაძე 

სახე–სიმბოლოები ვაჟა–ფშაველას არარეალისტურ მოთხრობებში 

 

ვაჟა-ფშაველას ქართულ ლიტერატურაში ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი უკავია. მან ჭეშმარიტი 

ხელოვანისთვის დამახასიათებელი დაძაბული შემოქმედებითი ცხოვრება გაიარა. მწერალმა 

მრავალფეროვანი შემოქმედებითი ინტერესები გამოავლინა და მოგვცა ლირიკის, ეპოსისა თუ 

პროზის შესანიშნავი ნიმუშები. კონსტანტინე გამსახურდიას აზრით, „საგანგებო მონოგრაფიის 

ღირსია ვაჟას ლირიკა“, რადგან „იგი განსხვავებულია როგორც ქართული, ისე ევროპული 

ნიმუშებისგან“ [ევგენიძე, მინაშვილი, 2014:471], ტ. ტაბიძე ვაჟას ,,უდიდეს ეპიკოსად’’ მოიხსენიებს 

[ევგენიძე, მინაშვილი, 2014:471]. 

ვაჟა-ფშაველა რეალისტი მწერალია, მისი თვალთახედვა რეალისტურია, იგი დაკავშირებულია იმ 

ლიტერატურულ ატმოსფეროსთან, რომელიც ილიამ და აკაკიმ შექმნეს, მაგრამ, ამის მიუხედავად, 

მან მოგვცა რეალიზმისგან სრულიად განსხვავებული ლიტერატურაც. მის შემოქმედებაში თავს 

იჩენს ისეთი ტენდენციები, რომლებიც დამახასიათებელია ახალი ეპოქის ხელოვნებისთვის. ეს 

გამოიხატება იმაში, რომ მან ფოლკლორული მასალის გამოყენებით შექმნა მისტიკურ-

ალეოგორიული შემოქმედების ნიმუშები. ამ მხრივ აღსანიშნავია ფაქტი, რომ ვაჟა დაინტერესებული 

იყო ედგარ პოს შემოქმედებით, რომელიც ასევე მისტიკურობით ხასიათდება. მან ერთ-ერთმა 

პირველმა თარგმნა და ქართველ საზოგადოებას გააცნო ედგარ პოს ,,შავი ყორანი’’. საინტერესოა და 

ყურადღებას იქცევს ვაჟას ის მოთხრობები, რომლებშიც იკვეთება მითოსური სამყარო. ვაჟა-

ფშაველას არარეალისტურ მოთხრობებს ეკუთვნის: „ამირანის ხმალი(1902წ.)“, „მოჩვენება“ (1893 წ.), 

„ოცნება(1903 წ.)“, „მოჩვენება(1897 წ.)“. 

ვაჟა-ფშაველა მოთხრობაში „ამირანის ხმალი“ ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ფოლკლორულ 

პერსონაჟს, ამირანს, აცოცხლებს. მოთხრობის მეორე გმირი _ თინათინი მისი დატყვევებისა და დიდ 

მღვიმეში ჯაჭვით დაბმის მომსწრეა. თინათინი ამბობს, რომ ამირანმა მას დააბარა ყველასთვის 

ემცნო მისი ამბავი და ეთქვა, თუ როგორ ტანჯავდნენ მტარვალნი მართალ ადამიანს. ამირანის სახე 

ძალიან საინტერესოა როგორც ფოლკლორულ აზროვნებაში, ასევე ქართულ მწერლობაში; ამირანი 

ასოცირდება ვაჟკაცობის, უძლეველობის, უშიშრობის იდეალებთან. ზურაბ კიკნაძე ამ მოთხრობაში 

ამირანს დატყვევებული, ტანჯული სამშობლოს მეტაფორად აღიქვამს [კიკნაძე,2001:30]. 

აღსანიშნავია ვაჟას დამოკიდებულება ამირანის მიმართ. მოთხრობის სათაურიც _ ,,ამირანის 

http://asj.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&avto=89/
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ხმალი’’ _ პირდაპირკავშირშია ნაწარმოების შინაარსთან, ხმალი არის ამირანის უძლეველობის 

სიმბოლო და გმირთან მიმართებით განიხილება. ფოლკლორული მასალიდან ცნობილია, რომ 

ამირანის ხმალი მოცულობით და დამზადების ტექნოლოგიით გამორჩეულია, იგი მეტყველებს 

მფლობელის ფიზიკურ მონაცემებზეც. ამ კუთხით ჩვენთვის საინტერესოა ვაჟას ლექსის _ 

,,ამირანის’’ _ შედარება მოთხრობასთან _ ,,ამირანის ხმალი’’. ლექსში უსამართლოდ დასჯილი 

ამირანი ელოდება ჯაჭვის მტვრევას. ყურადღებას იპყრობს ერთი დეტალი _ ,,პირდაპირ 

დაყუდებული ჟანგდება მისი ხმალიო’’ [ვაჟა–ფშაველა, 1964:ტ.1,3] ეს წინადადება გარკვეულ 

კავშირშია მოთხრობაში აღწერილ სიზმართან, რომელზეც ქვემოთ გვექნება საუბარი. თუ ლექსში 

უიმედობა სუფევს, ამირანის ხმალი ჟანგდება უქმად ყოფნით, მოთხრობაში ამირანის ხმალი ფერს 

იცვლის, რაც იმედის ნიშნად უნდა აღვიქვათ. საინტერესოა თინათინის პერსონაჟიც, მან 

კაცობრიობას ამცნო ამირანის უსამართლოდ დატყვევების ამბავი. თინათინის სახე შეიძლება 

გავიაზროთ, როგორც მარადიული ხსოვნის სიმბოლო, იგი შეიძლება მითოსურ სახედაც 

მივიჩნიოთ, ვინაიდან მას ნანახი ჰყავს ამირანი და კვლავ ცოცხალია. საინტერესოა თინათინის 

ნათქვამი ფრაზაც: ,,ჩემს მეტი ვინ შაესწრო ამ ამბავს? ან ვინ გაიგებდა, მე რომ არ მეუწყებინა 

ქვეყნისათვის ეს ამბავი?’’[ვაჟა–ფშაველა, 1964:ტ.6,49] მისი ნაამბობიდან ვიგებთ, რომ მხოლოდ 

თინათინი შეესწრო ამირანის დატყვევებას და ის რომ არა, ვერავინ გაიგებდა სიმართლეს. იგი 

ამბობს, რომ მის მეტი ვერავინ ნახავს ამირანს. ამ შემთხვევაში შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ 

თინათინი გარკვეულწილად არის მწერლობის, ზეპირსიტყვიერების სიმბოლო, ამირანის მითი ხომ 

ფოლკლორული გადმოცემებით მოვიდა ჩვენამდე, იგი ხომ ფოლკლორული სახეა?! მხოლოდ 

მწერლობას შეუძლია, ამირანი სხვადასხვა სახით მოიყვანოს ჩვენამდე, მისი ტრაგედია ღრმად 

განგვაცდევინოს. ამირანიც სწორედ ამას ითხოვდა თინათინისგან – ემცნო კაცობრიობისთვის, 

მტარვალნი რა უსამართლოდ სჯიდნენ მართალ ადამიანს. დიალოგიდან ვიგებთ, რომ ახალი წელი 

დგება. ეს მნიშვნელოვანი მოვლენაა მითოსურ აზროვნებაში, რადგან ახალი წელი თავისთავად 

გულისხმობს განახლებას, გამეორების უწყვეტობას და აგრეთვე აჩენს უკეთესის იმედს. 

ნაწარმოებში საინტერესო დატვირთვა აქვს სიზმარს. ის თითქოს მომავლის წინასწარმეტყველებაა. 

თინათინს ესიზმრება სახეგაბრწყინებული ამირანი, რომელიც მას ეუბნება: ,,კარგი ნიშნები ჩნდება, 

თინათინ, ღმერთი მოწყალეა’’, ,,გვეშველება, უსათუოდ გვეშველება’’, [ვაჟა–ფშაველა, 1964: ტ.6, 50]. 

იგი მიუთითებს თავის ხმალზე, რომელიც შეიძლება გავიაზროთ, როგორც ვაჟკაცობის სიმბოლო, 

და ამბობს, რომ მისმა ხმალმა „ფერი მოიწმინდა“, რაც ასევე უკეთესის მოლოდინის გრძნობას აჩენს. 

მოთხრობაში ჩნდება ასევე ყორანის სახე, რომლის სიმბოლოც უცხო არ არის ქართული 
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ლიტერატურისათვის (გავიხსენოთ ქართველ რომანტიკოსთა შემოქმედება); ამავე დროს მასში 

შეიძლება დავინახოთ ედგარ პოს შემოქმედებისადმი ვაჟას ინტერესიც. ტიპოლოგიური მსგავსება 

მჟღავნდება ედგარ პოს ,,შავ ყორანსა’’ და ვაჟას ,,ამირანის ხმალს’’ შორის. მსგავსება ჩანს იმაში, რომ 

ედგარ პოს ნაწარმოებშიც ყორანი შეფრინდება პერსონაჟის სახლში და დაჯდება ბიუსტზე. 

,,ამირანის ხმალშიც’’ ყორანი შეფრინდება დედა–შვილის სახლში და ჩამოჯდება კიდობანზე. ვაჟას 

მოთხრობის ყორანიც ისეთივე მედიდურია, როგორ ედგარ პოსი. ამინდი და დროც მსგავსია: ორივე 

ნაწარმოებში ქარი ქრის, ცივა, საღამოა, გარეთ ბნელა. ყორნის სახე მოთხრობაში „ამირანის ხმალი“ 

შეიძლება გავიაზროთ, როგორც სიმშვიდის დამრღვევის, უკეთესი მომავლის ხელის შემშლელის. 

საინტერესოა ყორანის სახე ვაჟას შემოქმედებაში. მის ერთ-ერთ მოთხრობაში ,,ყორანი’’ ფრინველი 

თავის თავზე ჰყვება, როგორ ეშინიათ მისი ადამიანებს, როგორ არ უყვართ, ვინაიდან იგი 

არასასიამოვნოს მოლოდინს აღძრავს. სწორედ ამიტომაც კლავს მას მოთხრობის _ ,,ამირანის ხმალი’’ 

_ გმირი პაპამისის შევერცხლილი ხირიმით და თითქოს ამით თავიდან იშორებს მტერს. 

საინტერესოა მისი, როგორც მოთხრობის ერთ-ერთი პერსონაჟის, მთხრობლის სახეც. უპირველესად 

მოთხრობაში ჩანს, რომ მთხრობელს ძალიან უყვარს დედამისი, თავსაც გაწირავს მისთვის. მასაც, 

ისევე როგორც ადამინთა უმრავლესობას, აშინებს და ეზიზღება ყორანი და მისი არასასიამოვნო ხმა. 

ამ ფრინველის ,,გაკადნიერება’’ რისხვას იწვევს მასში. მთხრობელმა იცის, რომ ცოდვაა სულიერი 

არსების მოკვლა, მაგრამ ყორნის მიმართ მისი რისხვა უფრო დიდია, ვიდრე ცოდვის ჩადენის 

არასასიამოვნო განცდა. იგი ყორანს პაპამისის შევერცხლილი ხირიმით კლავს. საინტერესოა ის 

ფაქტი, რომ სწორედ ამის შემდეგ, გარიჟრაჟისას დედა-შვილის სახლში მეკვლედ შედის მოთხრობის 

კიდე ერთი გმირი ბუთლა და ულოცავს მათ ახალ წელს შემდეგი სიტყვებით: „შემოვდგი ფეხი, 

გწყალობდეს ღმერთი, ფეხი ჩემი – კვალი ანგელოზისა!..’’[ვაჟა–ფშაველა 1964:ტ.6,51]ბუთლა 

შეიძლება გავიაზროთ როგორც უკეთესი მომავლის სიმბოლო. იგი სწორედ მაშინ ჩნდება, როდესაც 

ავისმომასწავლებელი ყორანი მოკლულია და თავისი დალოცვით აჩენს უკეთესის იმედს. 

მისტიკურ-ალეგიორიული შინაარსისაა ვაჟას მოთხრობა ,,მოჩვენება’’, რომელიც 1893 წელს არის 

დაწერილი. აღსანიშნავია, რომ ამავე სათაურით ვაჟას აქვს მეორე მოთხრობაც, ასევე მისტიკური, 

რომელსაც მოგვიანებით განვიხილავთ. თვითონ სათაურიც ,,მოჩვენება’’ ძალიან საინტერესოა და 

თავისთავად მისტიკურ განცდას აღძრავს მკითხველში. მოთხრობის სიუჟეტი ვითარდება 

დანგრეული დარბაზის ეზოში, სადაც რკინის პერანგითა და ხმლებით აღჭურვილი, ჭრილობებიანი 

რაინდების სახით მწერალი აცოცხლებს წარსული დროის გმირებს. მთხრობელი შენატრის მათ, 

იცის, რომ ასეთი რაინდები აღარ დადიან დედამიწაზე და სურს მათი ხმა გაიგოს, მაგრამ ისინი მას 
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ხმას არ სცემენ. მათ შორის რაღაც ზღვარია, რომელიც უშლის მოთხრობის გმირს მივიდეს წარსული 

დროის გმირებთან. როდესაც რაინდებმა დარბაზი დატოვეს, მკითხველს ისეთი გრძნობა უჩნდება, 

თითქოს ისინი რეალურად არც ყოფილან, თითქოს ეს ყოველივე მოთხრობის გმირის წარმოსახვაა, 

მოჩვენებაა: „თავჩამონგრეული კოშკები ისევ ისე სდგანან წარბშეუხრელად, თითქოს იქ საკვირველი 

არაფერი მომხდარიყოს’’. მთხრობელი პირქვე ეცემა და იწყებს ტირილს, ტირილი შეიძლება 

გავიაზროთ, როგორც ადამიანის სულიერი განწმენდა [დოლიძე, 2017:66] ტირილის შემდეგ იწყება 

მოთხრობის გმირის გამოცდა ბოროტი სულის მიერ, რომელიც ქაჯად, ალად არის წარმოჩენილი: 

,,ქაჯი, ალი წამომდგომოდა თავზე: თავის ცბიერის თვალებით, გაწეწილის, მქისე, საძაგელის 

შეხედულებით’’ [ვაჟა–ფშაველა, 1964:298] ბოროტი სული ცდის მოთხრობის მთავარ გმირს, 

ცდილობს მისი ცრემლების გაუფასურებას ამაოების გრძნობის ჩანერგვით. ბოროტი სული მას 

ეუბნება, რომ ყველაფერს დასასრული აქვს, არ ღირს განცდა და დარდი. მთავარი პერსონაჟი 

სულით არ ეცემა, იგი ძლიერია და ცდილობს მოიგერიოს ქაჯი. მან იცის, რომ ყოველივე 

დასრულდება ოდესღაც, მაგრამ ის, რაც ცხოვრებას შეადგენს _ სიყვარული, ოცნება, გრძნობა _ 

აღშობს ამაოების განცდას. საკუთარ თავში წინააღმდეგობების მიუხედავად, მოთხრობის მთავარ 

გმირს არ შეუძლია ბოლომდე ჩასწვდეს ფილოსოფიურ კითხვებს, მართლაც არის თუ არა ცხოვრება 

ამოება; ამიტომ იგი ებმევა ქაჯის ქსელში და სწორედ ამ დროს ჩნდება თეთრწვერა, მშვენიერი სახის 

მოხუცი, რომელიც ღმერთის სახეა. იგი ეხმარება მას და თრგუნავს ქაჯს. მოხუცი ყავარჯნის 

მოქნევით აქრობს ბოროტ სულს. იგი ფეხზე წამოაყენებს მოთხრობის მთავარ გმირს და ეტყვის, რომ 

იყოს მარად მორწმუნე, არ შედრკეს. მოხუცი თვალს მიაპყრობინებს დასავლეთისკენ და დაანახებს 

მანათობელ მზეს: ,,მე თვალი მივაპყარი დასავლეთს და მკვდარი გავცოცხლდი,’’– ამბობს 

მთხრობელი. მოთხრობის ეს ნაწილი შეიძლება გავიაზროთ ისე, რომ კეთილი მუდამ გაიმარჯვებს 

ბოროტზე, უფალი იდგება მორწმუნე ადამიანის მხარეს და მისცემს მას ძალას ბოროტის 

დასათრგუნავად. როდესაც მოხუცი დასავლეთისკენ, მზისკენ ახედებს მთხრობელს, მასში რწმენა 

ჩნდება, რწმენის მეშვეობით იგი ცოცხლდება. აქედან გამომდინარე, მზე შეიძლება გავიაზროთ 

როგორც რწმენის სიმბოლო. საინტერესოა ისიც, რომ მოთხრობის არცერთი პერსონაჟი, 

მთხრობელის გარდა, არ არის რეალური. რაინდები, ქაჯი, მოხუცი _ ეს ყველაფერი მთხრობელის 

წარმოსახვაა. ამდენად შეიძლება ვთქვათ, რომ სათაური ,,მოჩვენება’’ ნამდვილად კავშირშია 

მოთხრობის სიუჟეტთან. 

როგორც აღვნიშნე, ამავე სათაურით ვაჟას აქვს დაწერილი კიდევ ერთი მისტიკურ-ალეგორიული 

მოთხრობა, რომელიც თარიღდება 1897 წლით. მოთხრობაში ჩნდება სატრფოს სახე. სატრფოს, 
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ქალის სახეს დიდი დატვირთვა აქვს ვაჟას ნაწარმოებებში; იგი ხშირად რწმენის, იმედის 

ჩამნერგავია. თამარ შარაბიძის მოსაზრებით ვაჟას მისტიკურ ლექსებში ქალის სახე გაიგივებულია 

სულიწმინდასთან, რომლის საშუალებითაც მადლი გადმოდის პოეტზე. ვაჟას მისტიკური ხასიათის 

ლექსებში ქალის გამოჩენა გარკვეულწილად პოეტის განწმენდასთან არის დაკავშირებული 

[შარაბიძე, 2005:72]. ამგვარი დატვირთვა აქვს სატრფოს ამ მოთხრობაშიც. იგი სწორედ იმ დროს 

ჩნდება, როდესაც მთხრობელს ძალიან უჭირს, მთხრობელი აპირებს დაასრულოს ცხოვრება ან 

იარაღით, ან დანით და სწორედ ამ დროს ისმის კარზე კაკუნი, მოდის უცნობი სტუმარი, რომელიც 

სთხოვს შეიფაროს ამ საშინელ ამინდში. მთხრობელი კვლავ გამოავლენს ადამიანურ სისუსტეს 

მაშინ, როდესაც უცნობ სტუმარს კარს არ უღებს. სტუმრის საუბრიდან კი ვიგებთ, რომ ის კარგად 

იცნობს მას. ეუბნება, რომ _,,ერთი სულიერი საუნჯე გქონდა და, ვგონებ, ისიც დაჰკარგეო’’. 

მთხრობელი სახლში შემოსულ სატრფოს ცეცხლის სინათლეზე ცნობს, იგი შეცვლილია. ახლა 

სატრფო გამხდარია, სახე ჩაჰყვითლებია, თმები ჩამოსწეწია შუბლზე, ფეხშიშველაა, მაგრამ მაინც 

ლამაზი. სატრფოს გამოცვლის მიზეზია: ჯავრი, განსაცდელი, მას ყველაფერი წაართვეს, დარჩა 

უპატრონოდ. ორივე ატირდება. ტირილი შეიძლება გავიაზროთ როგორც განწმენდის ნიშანი. 

მთხრობელი ზის სატრფოს წინ და ტკბება მისი მილეული მშვენიერებით. მასაც ეძინება. დილით, 

როდესაც იღვიძებს, სახლში სტუმარი აღარ ხვდება, ხელში კი ქაღალდის ნაგლეჯი უდევს, 

რომელზეც წერია: „გიყვარდე, ნუ დამივიწყებ, თუ გინდა, ბედნიერი იყო“. ამის შემდეგ მართლაც 

ბედნიერია მთხრობელი, იგი სიმშვიდეს გრძნობს. გონება ისევ უწინდებურად სჯის და ფიქრობს. 

უნდა ვივარაუდოთ, რომ სატრფო მთხრობელის წარმოსახვაა. შესაძლებელია, რომ ყოველივე ეს 

სიზმარიც იყო. ქალი არარეალური არსებაა, რომელიც რწმენას მატებს მთხრობელს. ქალის სახე 

ასევე პოეზიად შეიძლება გავიაზროთ. მილეული, დაჩაგრული სატრფო მიგვანიშნებს, რომ ვაჟას 

პოეზიაც ილევა. პოეზიაა ის, რაც ვაჟას ყველაზე მეტად უყვარს, და სატრფო, როგორც პოეზიის 

სიმბოლო, აძლევს ძალას და რწმენას პოეტს ისევ და ისევ პოეზიის დასაცავად [დოლიძე, 2017:64]. 

ვაჟას კიდევ ერთ მისტიკურ-ალეგორიულ მოთხრობაში ,,ოცნება’’ კვლავ ჩნდება სატრფოს სახე. 

სატრფოს მხატვრული სახის ალეგორიული გააზრების ტრადიცია ხშირად გვხვდება ნაწარმოებებში. 

საინტერესოა, რომ ქალის, სატრფოს სახე, ვაჟას შემოქმედებაში ხშირად გაიაზრება, როგორც 

ღმერთამდე ამაღლება [ხინთიბიძე:2005]. ვაჟას ამ მოთხრობაშიც სატრფო სწორედ ზეციურ არსებად 

გაიაზრება, რომელიც ეხმარება ადამიანს თავისი დანიშნულების გაგებაში. სატრფო მიდის და 

მთხრობელს უბარებს, იშრომოს; შრომა და სიყვარული აძლევს ადამიანს სიცოცხლის ძალას. 

საინტერესოა მთხრობლის მდომარეობა: სურს გაეკიდოს სატრფოს, მაგრამ სხეული არ ემორჩილება, 
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სიტყვის თქმაც კი აღარ შეუძლია. ეს დამახასიათებელია სიზმრისთვის. აღსანიშნავია ის, რომ 

ზეციური სატრფოს სახე ხშირად ჩნდება სიზმარში ან ადამიანის წარმოსახვაში. სატრფოს 

არარეალურობაზე მეტყველებს მისი მდგომარეობაც, იგი მტრედივით ზის ეზოს დიდი ლოდზე და 

თვალები ცისკენ აქვს მიპყრობილი. მტრედი მიჩნეულია, როგორც წმინდა ფრინველი, ამ 

შემთხვევაში, სატრფოს შედარება მტრედთან და ასევე მისი მდგომარეობა, ანუ მზერა, რომელიც 

მიპყობილია ზეცისკენ, გვაფიქრებინებს, რომ სატრფო არის ზეციური არსება. ამინდის გაუარესება 

მოთხრობაში შედარებულია წარღვნის დღესთან და ეს შიშის გრძნობას უძლიერებს მთხრობელს. 

სატრფო კვლავ უძრავად ზის და ზეცას შესცქერის. უეცრად ,,ცეცხლის კაცები’’ ჩნდებიან და 

სატრფო მიჰყავთ. მოთხრობაში სამოთხისა და ჯოჯოხეთის სურათი ჩნდება. სამოთხე 

წარმოდგენილია მაღლიდან ჩამოსული, მშვენიერი გოგო-ბიჭების სიმღერით. ქალთა და ვაჟთა 

მომღერალი გუნდი ანგელოზების ასოციაციას ქმნის, რომელთა ტკბილი ხმა ამშვიდეს და აძინებს 

მთხრობელს. გამოღვიძების შემდეგ სრულიად საპირისპირო სურათი წარმოჩნდება: წყლით სავსე 

სახლში ბაყაყები დახტიან, შეშინებული მთხრობელი გარბის და ირგვლივ საშინელებებს ხედავს: 

მტირალი ბავშვები, მგლები და ტურები, რომლებიც ჩხავიან, საშინელი დევი, რომელიც 

ანადგურებს ადამიანებს; ირგვლივ მუდარისა და კვნესის ხმა ისმის, ხალხი საფლავებს თხრის. ეს 

სურათი ჯოჯოხეთის ასოციაცის ქმნის, რომელიც აშინებს მთხრობელს და სურს, რაც შეიძლება 

შორს გაიქცეს. მოთხრობის კულმინაციაა სატრფოს სახრჩობელაზე აყვანა. მის გარშემო ხალხია 

შეკრებილი. მთხრობელი ცდილობს შეაჩეროს დარაჯი, გადაარჩინოს სატრფო, მაგრამ დარაჯი მას 

მახვილს ურტყამს და იგი უგრძნობლად დაეცემა მიწაზე. ესმის მხოლოდ ხალხის ხმა: ,,გადარჩა, 

გადარჩა, სამჯერ გაწყდა თოკი!..’’ ცნობილია, რომ ციფრი სამი სიმბოლურია და მას ამგვარი 

დანიშნულება აქვს მოთხრობაშიც. დასასრულს ვიგებთ, რომ ეს ყოველივე იყო სიზმარი: ,,მეც 

თვალები გავახილე… გაქრა სიზმარი… გაქრა ოცნება’’. საინტერესოა ის, რომ, როგორც წინა 

მოთხრობაში მოხდა, აქაც გაღვიძებულ მთხრობელს ბარათი აქვს ხელში, სადაც წერია სიტყვები: 

„ქვეყნის ერთგულნო, იშრომეთ!“ [ვაჟა–ფშაველა 1964: ტ.6, 83] ეს სიტყვებიც თითქოს გარკვეულ 

მოტივაციას აძლევს მთხრობელს. აქაც სატრფოა ერთგავარი მოტივატორი. შესაბამისად, სატრფოს 

დანიშნულება რწმენის ჩანერგვა, სწორი გზის, ადამიანის დანიშნულების ჩვენებაა. 

ამგვარად, ვაჟას არარეალისტური მოთხრობები მრავალ საინტერესო საკითხს მოიცავს. მწერალი 

მისტიკურ-ალეგორიულ ნაწარმოებებში სხვადასხვაგვარ მისტიკურ სახეებს ქმნის. აღსანიშნავია, 

რომ ოთხივე მოთხრობის ფინალი პოზიტიურად მთავრდება, მოთხრობის გმირებს დაკარგული 

იმედი უბრუნდებათ და შესაბამისად, ამით ვაჟა მკითხველსაც უნერგავს რწმენას. უნდა ითქვას, რომ 
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ვაჟას არარეალისტური მოთხრობები მოდერნისტულ ტენდენციებს შეიცავს, რაც ახალია მე-19 

საუკუნის ქართული ლიტერატურისათვის და განასხვავებს მწერალს თავისი თანამედროვეებისგან. 
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თამარ მეტრეველი 

ნიკო ლორთქიფანიძის „შელოცვა რადიოთი“ და ნიცშეს ტრაგედიის თეორია 

 

ტრაგედია ის ლიტერატურულ-ფილოსოფიური მოდელია, რომელიც უკავშირდება არა მხოლოდ 

შიშის განცდას, არამედ კაცობრიობის ზრდისა და განახლების გააზრებას. მის გარშემო ბრუნავს 

ანტიკური ეპოქა, მანვე განსაზღვრა მსოფლიო ლიტერატურის ისტორია და როგორც ჟანრი 

აქტუალურია ანტიკური პერიოდიდან, თითქმის ყველა ეპოქაში ვლინდება დიაქრონიული 

თავისებურებების გათვალისწინებით. არაერთმა ფილოსოფოსმა შექმნა თეორია ტრაგედიის 

შესახებ, თუმცა გარკვეულ მსგავსებათა მიუხედავად, ყველა მათგანმა განსხვავებულ ჭრილში 

განიხილა ტრაგედიაცა და მისი რაობაც. 

ტრაგედიის თეორია ჩამოაყალიბა ფრიდრიხ ნიცშემაც. გერმანელ ფილოსოფოსს ყოველთვის 

აინტერესებდა ადამიანი, მისი პრობლემები. ნიცშეს ტრაგედიის თეორია ნოვატორობით 

გამოირჩევა და გარკვეულწილად ირეკლება მომდევნო პერიოდის ლიტერატურათმცოდნეობაში. 

აღსანიშნავია, რომ: 1. ტრაგედია ნიცშესათვის არაა მხოლოდ ჟანრი, ესაა მთელი ერა/ეპოქა; 2. 

ტრაგედიის ნიცშეანური თეორია გარკვეულწილად ეწინააღმდეგება ჰეგელის შეხედულებას 

(რაციონალიზმსა და წესრიგს უპირისპირებს ირაციონალიზმსა და ქაოსს, გონებას კი ინტუიციას); 

3. მისთვის ამოსავალია შოპენჰაუერის ფილოსოფია, რადგან ნებასა და წარმოდგენას განიხილავს 

აპოლონური და დიონისური საწყისების მაგალითზე, გარდა ამისა მთელ ცხოვრებას მოიაზრებს 

ტანჯვად; 4. მასთან წესრიგი დეკონსტრუირებულია და საბოლოოდ იმსჭვალება ნიჰილიზმით 

[Wallace, 2007: 125]. 

ნიცშეს ტრაგედიის თეორიის დასახელებული ასპექტები აისახა მის წიგნში „ესე იტყოდა 

ზარატუსტრა“. აქ ჩანს მისი დამოკიდებულება თანადროულობასთან, ტრაგიკულობის განცდა 

დასავლურ კულტურაში ღირებულებათა გაუფასურების, ორიენტირების დაკარგვის გამო. 

უმთავრესი თემა მაინც ღმერთის სიკვდილია, რომელიც ნიცშეს ფილოსოფიურ ტექსტის ყოველ 

მონაკვეთში იჩენს თავს, თუმცა ღმერთის სიკვდილი არ უნდა გავიაზროთ პირდაპირ. „ღმერთი 

მკვდარია და ამიტომ ადამიანი აღარ ცხოვრობს მაღალი მიზნით, მასში ჩაქრა ღვთიური ცეცხლი, 

ის კნინდება და „ყოველს ამცირებს“, ჩასჭიდებია „პაწია“ ბედნიერებას, „მცირე სიამოვნებას 

სადღეისოდ და მცირე სიამოვნებას საღამოდ“ [ბუაჩიძე, 2014: 415]. 

მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში მეცნიერება დაწინაურდა, 

http://asj.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&avto=90/
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საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა განსაკუთრებით განვითარებამ ხელი შეუწყო ადამიანის 

შესწავლას. ამ ვითარების ფონზე ღმერთის სიკვდილის საკითხი დადგა, ხოლო ნიცშეს სიტყვები: 

„ღმერთი მოკვდა“, არასწორად გაიაზრეს, მიიჩნიეს, რომ მას ღმერთი არ სწამდა. რეალურად კი მან 

მისი თანამედროვე ყოფა „მტკივნეულად განიცადა, ის იყო ერთ-ერთი, ვისაც ტრაგედიად ექცა 

„ღმერთის სიკვდილი“, რაც სწორედ მოდერნის ეპოქის ნიშანი და სულიერი მდგომარეობაა“ 

[ბრეგაძე, 2016: 12]. 

გერმანიაში შექმნილი ვითარება და სულიერი კრიზისი ნიცშეანური ფილოსოფიის საფუძველია. 

ნიცშე თვითონ აკვირდებოდა მისი დროის პროცესებს, რომლებსაც უპირისპირდებოდა. აქ 

იგრძნობა მისი თანამედროვეობის სრული დეჰუმანიზაცია. ტექნოლოგიურ ცივილიზაციას 

შეწირული სულიერების გამო საზოგადოება შეაფასა, როგორც ძალაუფლების მოყვარული, 

ქედმაღალი, სარწმუნოებადაკარგული და ამპარტავანი. „ნიცშე უშუალოდ ხედავს და განიცდის 

მოდერნულ ვითარებას, ის აანალიზებს საკუთარ ეპოქას და აკეთებს დასკვნას, რომ ადამიანში 

ცხოველმყოფელი და ღვთაებრივი „ლოგოსი“ იქცა, ასე ვთქვათ, მანქანურ, ცივ „რაციოდ“ [ბრეგაძე, 

2016: 16]. 

ცხადია, რთულად წარმოსადგენია, გერმანელი ფილოსოფოსისა და ქართველი მოდერნისტი 

ავტორის, ნიკო ლორთქიფანიძის მოსაზრებების მსგავსებაზე საუბარი, მაგრამ მიუხედავად დრო-

სიცრცული თუ ეპოქალური სხვადასხვაობისა, მაინც უნდა ითქვას, რომ ნიცშეს ფილოსოფიის 

მხატვრულ ასახვას წარმოადგენს ნიკო ლორთქიფანიძის შემოქმედების არაერთი ნიმუში და 

განსაკუთრებით „შელოცვა რადიოთი“. 

„ნუ ჩაეფლობით წარმოუდგენლობასა და უგუნურობაში“ [ნიცშე, 2014: 110] - ვფიქრობთ, ნიცშეს ეს 

ფრაზა ეხმიანება ელი გორდელიანის სახეს, თუ ფილოსოფოსი „წარმოუდგენლობასა“ და 

„უგუნურებას“ პირდაპირ გმობს, ამავეს ნიკო ლორთქიფანიძე ელის, პერსონაჟის სახის 

გამოკვეთით ახერხებს. 

ნიკო ლორთქიფანიძის „შელოცვა რადიოთი“, მოდერნისტული ტენდენციებით ნასაზრდოები 

ტექსტი, დასავლური კულტურის იმ დროისათვის ნიშანდობლივ მახასიათებლებს, დაკარგულ 

ღირებულებებს უპირისპირდება. მთავარი პერსონაჟი, ელი გორდელიანი კი მოდერნული 

პერსონაა, რომელიც სხვადასხვა მცდელობის მიუხედავად ვერ აღიდგენს დაშლილ-დარღვეულ 

პიროვნულ სახეს - საკუთარ თავს. 

სისხლარეული, მაგრამ მაინც ქართველი ქალი - ელი ქაოსს, გაჭირვებას, წარსულს გაურბის და 

ცდილობს უმოქმედობას განერიდოს, თუმცა მაინც წარსულისა და ახლა უკვე თანადროულობის 
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ბორკილებში ექცევა. ელის ტრაგედიიდან ჩანს ის, რომ სამშობლო ადამიანისთვის უდიდესი 

ღირებულებაა. სწორედ სამშობლოში დაბრუნების სურვილს და ამის დამსახურებას ეწირება იგი 

[1]. 

ელი დასავლურ სამყაროსა და მის დიონისურობას, თავდავიწყებასა და სიამოვნებით ტკბობას 

უპირსპირდება, ცდილობს იცხოვროს აპოლონურად, მაგრამ ხვდება რომ არ გამოსდის. ევროპაში 

უცხოდ მყოფი კი მაინც იმედიანად არის განწყობილი და აქვს რწმენა, ამიტომ გადაწყვეტს 

გველებთან ცეკვასაც და ბოლოს შელოცვის იმედიღა რჩება. შეიძლება ითქვას, რომ მან თავისი 

სიკვდილით ღირსება დაიბრუნა, „ასეთი სიკვდილი სჯობია განაწამებსა და გაძვალტყავებულ 

სიცოცხლეს...“ [ლორთქიფანიძე, 1977: 168] - შენიშნა ერთ-ერთმა პერსონაჟმა - თინომ. „ელი 

გორდელიანმა ტრაგედიით, სიკვდილით დაამკვიდრა თავისი პიროვნული ეროვნული 

მნიშვნელობა, ნაციონალური მსოფლგანცდის რადიკალიზმი და მკვეთრი, გამომწვევი 

დემონსტრირებით დაადასტურა საკუთარი ღირსება. მისთვის უცხო დარჩა თვითდამკვიდრების 

დასავლური წესი...“ [ვასაძე, 2010: 169]. 

საყურადღებოა ის მამაკაცები, ვისთანაც ურთიერთობა ჰქონდა ელის. მას ორი ქმარი (ბორენკოვი 

და შვინდაძე) ჰყავდა, გარდა ამისა საინტერესოა, მასთან დაკავშირებული ევროპელი მამაკაცები - 

ჰექსლეი და ბრომბლეი. დასავლურ სამყაროში მატერიალური სიმდიდრისადმი ლტოლვა 

განსაზღვრავდა ჰექსლეისნაირი ადამიანების არსებობას. იგი თითქოს სამართლიანობისკენ 

ისწრაფვის, გარკვეული მორალური პრინციპები აქვს და უანგაროდ მფარველობს სამშობლოდან 

შორს მყოფ გოგონას, მაგრამ საკითხავია რეალურად ასეთია თუ არა. მის სიტყვებში ნათლად 

იკვეთება ის კონტრასტი, რომელიც დასავლურ და ქართულ კულტურებს შორის იყო: „მე მგონია 

თქვენ ქართველები, ყველაზე უფრო არსებობის შენარჩუნებაზე ფიქრობთ, და ჭეშმარიტად 

განსაცვიფრებელია, თუ როგორ გადაიტანეთ ამდენი, მრავალგვარი უბედურება... მე შეიძლება ისე 

კარგად არ ვიცოდე თქვენი ისტორია, მაგრამ რაც ვიცი, მაკვირვებს, როგორ გადარჩით ამდენ 

მტერს... მტერს უცხოს, შემოსეულს, მტერს შინაურს... და თქვენ გაკაჟებული იბრძოდით 

არსებობისთვის... - ეს არის პირველი. ყველა დანარჩენი - ევროპული გატაცება მეცნიერებით, 

პოლიტიკით, ხელოვნებით და ამერიკის დევიზი - სიმდიდრე, დოვლათი, დოლარი - თქვენთვის 

მეორეხარისხოვანი მოთხოვნილება იყო თქვენი სულის“ [ლორთქიფანიძე, 1977: 142]. მისმა 

ქმედებამ - მსახურის ყიდვამ, რომელიც ბრომბლეის ეკუთვნოდა, დააფიქრა ელი და მიხვდა, რომ 

მისი ბედიც რამინოსნაირი იქნებოდა, თუკი თავს არ უშველიდა. 

ელის ცხოვრების ჩვენებით ნიკო ლორთქიფანიძემ სხვა მრავალ საკითხთან ერთად, ადამიანთა 
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გაუცხოებასაც გაუსვა ხაზი, „ესაა მოდერნული ქალაქის მოსახლეობა, სადაც ერთი მხრივ, 

გაბატონებულია მომხმარებლური ინსტიქტები და, მეორე მხრივ მუდმივი მოთხოვნილებაა 

სანახაობაზე, გართობაზე, დროსტარებაზე“ [ბრეგაძე, 2016: 70] - თუ კონსტანტინე ბრეგაძე ამ 

ფრაზით აღწერს ზარატუსტრას ქადაგების მსმენელთა მასას, რომელიც ჯამბაზის მოლოდინშია, 

ნიკო ლორთქიფანიძე ანალოგიურ სიტუაციას გორდელიანების მეზობლებისა და ნაცნობების 

დიალოგებით წარმოგვიდგენს: „უი ქა! (ეხლა ფრანგული აღარ დასჭირებია) შეხე, შეხე ბები, ჩვენს, 

ელის!.. რამოდენა ავტომობილში გამოჭიმულა და მიექანება,- წამოიძახა ფანჯარაზე 

მიყრდნობილმა თინომ...“ [ლორთქიფანიძე, 1977: 128] ან თუნდაც „ელია დამნაშავე! რას გაჰყვა? 

კაცი აღარ იყო ჩვენში?!“ [ლორთქიფანიძე, 1977: 168] - ელის დაკრძალვაზე წარმოთქმულ ამ 

სიტყვებში ჩანს მასის ფსიქოლოგია და მათი ერთგვარი დაუნდობლობა, რაც ელის ტრაგედიის 

მხოლოდ და მხოლოდ ელისათვის „გადაბრალებაში“ იგრძნობა. ჩვენი აზრით, მართალია, ელი 

გორდელიანმა ყველაზე მეტად ავნო საკუთარ თავს, მაგრამ მისი ბედის უკუღმართობა მარტო მისი 

არასწორი ქმედებებითაც არ იყო გამოწვეული (ვგულისხმობთ მამის ფაქტორს)[2]. ტრაგიკულობა 

მხოლოდ ელის, კერძო ადამიანის თანმდევი კი არა, იმ საზოგადოების, შეიძლება ითქვას, 

ატრიბუტი იყო, რომელშიც მას უწევდა ცხოვრება. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს ნიცშეს 

მოსაზრებას, რომ ტრაგედია არაა მხოლოდ ჟანრი, ესაა უფრო მასშტაბური მოვლენა. 

ელის ცხოვრება ნიცშეანური პრინციპების გამოვლინებაა. ზოგჯერ ადამიანი მიელტვის ცხოვრების 

აპოლონურ საწყისს, მაგრამ, აღმოჩნდება ხოლმე, რომ მისი ცხოვრება დიონისური უფროა. სწორედ 

ეს ვითარება, შეჯახება მწარე რეალობასთან ნიცშესათვის ნიჰილიზმის მიზეზი ხდება. ელის 

ცხოვრების მაგალითზე დაგმობილია დიონისური ცხოვრების სტილი (ბრომბლეისა და ჰექსლეის 

სახეებია ამის ნიმუში), ნაჩვენებია ზუსტად ის რეალობა, ის საზოგადოება, უფრო კი მასა, 

რომელიც ნიცშესთვის დასაგმობი იყო. ვფიქრობთ, ნოველის ტექსტში იკვეთება ის, რის გამოც 

ნიცშე უპირისპირდება ჰეგელის ნააზრევს, რომ ტრაგედია (ამ შემთხვევაში, ელის) ეფუძნება 

ბობოქარ ვნებებზე დამყარებულ ირაციონალურობასა და არა ჰარმონიულობას. ელის, მასთან 

დაკავშირებული სხვადასხვა პერსონაჟის სახე მიგვანიშნებს რას შეიძლება გულისხმობდეს ნიცშეს 

„ღმერთის სიკვდილი“, ადამიანებმა დაკარგეს: ადამიანურობა, სიყვარულის, თანაგანცდის უნარი, 

უმაღლესი ღირებულებები, შესაბამისად, ღმერთი ჯერ, ცალკეული ადამიანების, შემდეგ კი, 

საზოგადოების გულში მოკვდა. 
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 შენიშვნები: 

1. გველებთან ცეკვის პასაჟი სიმბოლურად შეიძლება გავიაზროთ. იგი ძირითადად 

დაკავშირებულია სიბრძნესთან, ყოველ გაზაფხულზე იცვლის ტყავს და ამიტომ განახლებასთან 

ასოცირდებოდა, საღვთო წერილის მიხედვით ცდუნებას უკავშირდებოდა, ასევე სიცოცხლის 

წართმევასა და ჩუქებასთანაც იყო კავშირში [აბზიანიძე, 2011: 53] 

2. მსგავსება არისტოტელესა ჰეგელთან - შესაძლოა პარალელის გავლება ანტიკური 

ტრაგედიისათვის ნიშანდობლივ კონფლიქტთან, რომელიც ვითარდება დაგვიანებით, მისი 

მოგვარება უკვე შეუძლებელია, არის განვითარებული მოვლენების შედეგი და იძენს მასშტაბურ 

ხასიათს [რატიანი, 2011: 41]. რაც შეეხება ჰეგელს, მისი ორი სიმართლის თეორია ელი 

გორდელიანისა და მამის ურთიერიერთობაში ჩნდება, რადგან თავის მხრივ მამა ელის სასიკეთოდ 

მოქმედებს, თუმცა არ ითვალისწინებს შვილის სურვილებსა და მდგომარეობას [Wallace, 2007: 121-

123]. 
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მეგი კაზეიშვილი 

პოსტმოდერნიზნის ნიშნები ნაირა გელაშვილის მოთხრობაში „ჩვენება“ (ანაბეჭდები) 

 

ნაირა გელაშვილი თანამედროვე ქართველი მწერალია, მისი რომანი საინტერესო და 

მრავალფეროვანია. ნაირა გელაშვილი პოსტმოდერნისტი მწერალი არ გახლავთ, მეტიც, თავად 

უარყოფს პოსტმოდერნისტული ნიშნების არსებობას მის ნაწარმოებებში, ამბობს კიდეც: 

„პოსტმოდერნიზმი იგივეა, მიცვალებულს რომ მაკიაჟი გაუკეთოო“. მიუხედავად ამისა, მის 

ნაწარმოებებში პოსტმოდერნისტული ტენდენციები აშკარად იკვეთება. 

ნაირა გელაშვილის მოთხრობაში „ჩვენება“(ანაბეჭდები) ვხდებით პოსტმოდერნიზმისთვის 

დამახასიათებელ ნიშნებს, ესენია: ალუზია, რიზომა, ორმაგი კოდირება, ინტერტექსტი, 

ფრაგმენტულობა, ირონია. ეს ნაწარმოები ფორმის თვალსაზრისით უნიკალური და გამორჩეულია, 

ვინაიდან, ტექსტი აგებულია დოკუმენტებზე. თუმცა, სანამ ამ ნაწარმოებისთვის დამახასიათებელ 

ნიშნებზე გადავიდოდეთ, განვმარტოთ ისინი, როგორც სოფიკო ძნელაძე აღნიშნავს: 

„პოსტმოდერნიზმის მახასიათებელი ნიშნები ცალსახად აღიქმება როგორც სიახლე, რომელმაც 

აალაპარაკა მსოფლიო ლიტერატურული სამყარო და არა მარტო... მან ხელოვნების სხვა დარგებშიც 

დატოვა კვალი.“ [ძნელაძე, 2018 A:40] 

ორმაგი კოდირება მკითხველს აძლევს საშუალებას თავისი ინტერპრეტაციით წაიკითხოს 

ნაწარმოები. „ორმაგ კოდირებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის წარმოდგენაზე 

თამაშისას“ [A ძნელაძე, 2018:45]. რაც შეეხება ალუზიას, იგი მხატვრული გამომსახველობითი 

ხერხია, რომლითაც მივანიშნებთ რომელიმე სხვა მხატვრული ტექსტის დეტალებზე, 

გამონათქვამებზე, ისტორიულ ან ყოფით ფაქტზე, ასევე ალუზიის მეშვეობით გარედან შემოტანილი 

ელემენტები იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ტექსტის აზრობრივ-კომპოზიციური სტრუქტურის 

კვანძებად იქცევა. 

როგორც ვთქვით, ორმაგი კოდირებითა და ალუზიებით არის აგებული ნაირა გელაშვილის 

მოთხრობა „ჩვენება” (ანაბეჭდები). თხზულების ორიგინარულობას ტექსტის ფორმა ქმნის, გვხვდება 

ორმოცდაათამდე დოკუმენტი, ე.ი. ავტორისთვის ალუზია „კომპოზიციური სტრუქტურის 

კვანძებად ქცეულა“. ყველაფერი მთავარი გმირის, გიორგი გიორგობიანის, დაბადებით იწყება. ეს 

დაბადება კი მეტწილად დოკუმენტებით არის გადმოცემული. ავტორმა ნაწარმოების დასაწყისად 

გიორგის დედის, ნინო ლაბაძის, მშობიარობის ისტორია და ანამნეზი გამოიყენა. ამას მოყვება ქალის 

http://asj.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&avto=91/
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მშობიარობის სხვადასხვა გართულება, რა თქმა უნდა, გამოხატული დოკუმენტური მასალით. აქ 

ვხდებით მშობიარე ქალის ფიქრებსა და განცდებს, რომელიც ანაბეჭდებად რჩება ჩვენს ტვინში. ჩვენ 

ვიგებთ, როგორ უყვარს ნინოს ალუბლის ნამცხვარი და შემდეგ როცა უკვე გიორგი დიდია, ჩვენ ამ 

საკვებთან მიმართებით სხვადასხვა ასოციაცია გვიჩნდება. 

ავტორი გვიჩვენებს ქალის დამოკიდებულებას შვილის მიმართ და ჩვენს ფიქრებში უკვე შემოდის 

არასასიამოვნო სურათი, ვინაიდან, საბუთებით ჩანს ქალის მდგომარეობის გაუარესება. ქალი 

იმედით ესაუბრება მუცელში მყოფ შვილს : „მე გოგო მინდა იყო, რა ფერის თვალები გექნება? ინგას 

დაგარქმევ, ჯერ არავისთვის არ მითქვამს. თუ ბიჭი იქნები, მამაშენმა დაგარქვას?“. [გელაშვილი, 

1990:131]. ბიჭი ეყოლება და სახელსაც ვერ შეურჩევს თვითონ, თუმცა სახელი ინგა, რომელიც მას 

სურდა დაერქმია, თუ გოგო ეყოლებოდა, ჩვენს გონებაში აღიბეჭდა და მაშინ გაცოცხლდა, როცა 

გიორგის ცხოვრებაში გამოჩნდა ქალი ინგა. მკითხველს უამრავი აზრი უტრიალებს თავში, ეს 

სწორედ ორმაგი კოდირების შედეგია . 

ჩვენ ნაწარმოებში გვხდება ძველი წიგნის ფურცლებზე მოქცეული ტექსტი, რომელიც მოიცავს 

გიორგისა და მისი დედის ცხოვრებას: „სად და როგორ დაგაღონებს ის მოგონება,როცა სხეულის 

თბილ ბუდეში ნაზად გათბობდნენ, ამან თუ აღგითქვა ბედნიერება, იქ დაგპირდნენ ალერსს, 

სიყვარულს, იქ მიგაჩვიეს და ეძებ, ეძებ მერე შენს გზაზე მუდამ ჯიუტად ...ხან მზეს ეძახი: დედავ, 

მიმიღე, ხან მთვარისკენ გაიწვდენ ხელებს, ხან ვარსკვლვს მიაბჯენ წამწამს, ხან ბალახისკენ 

გადაიხრები...“ [გელაშვილი, 1990:136] ამ სიტყვებში აშკარად იკვეთება საკეისროს ძალით 

გამოდევნილი და მუდამ დედის სითბოს მაძებარი გიორგის ცხოვრება. ეს წიგნი გიორგის მამის 

ჯიბეში აღმოჩნდება მაშინ, როცა სამშობიაროსთან შვილის დაბადებით გამოწვეული სიხარული 

უნდა შეიგრძნოს, თუმცა როცა ამ სიხარულს სხვა, ტკივილი, დაემატება, როგორც ჩანს ამ „საზარელ“ 

წიგნს ბნელ კარადაში გამოკეტავს. სწორედ მას იპოვის მრავალი წლის შემდეგ გიორგი 

გიორგობიანი და ინგას მიმართ დაწერილ წერილში აღნიშნავს: „ნეტა ვისი დაწერილია, 

თავფურცელიც აკლია და ბოლოც, ეტყობა ამის დამწერმა რაღაც მართლა ბოლომდე იცის და 

მართლა უნდა კაცი ყველაფრის აზრზე იყოს..“[გელაშვილი, 1990:157]. ამის შემდეგ ნაირა 

გელაშვილი კვლავ გვიჩვენებს ტექსტს, ოღონდ ამჯერად უფრო ვრცლად, რაც სხვადასხვა აზრს 

აღძრავს მკითხველში. რადგან ეს წიგნი გიორგის დედას უკავშირდება, ყველა სიტყვაში ქალს 

ვეძებთ. ავტორი კი დუმს, მკითხველის ფიქრებს უთმობს მთელ ასპარეზს, რაც ორმაგი კოდირების 

შედეგია. ჩვენ კი გვიჩნდება განცდა, რომ, როგორც გიორგიმ აღნიშნა, ამის დამწერმა მართლა იცოდა 

რაღაც, თითქოს თვალწინ გიორგის მიმართ წარმოთქმული მთელი ცხოვრების ნაგროვები დედის 
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დარიგება იშლება: „სულში აიგე თეთრი შენობა, უხილავი, თბილი ტაძარი,მყარია იგი და ვერ 

წარეცხ ჟამი, უკეთუ სხივი სიმართლის და სიყვარულისა მის სარკმელში შემოიღვრება...“ „არის 

ნათელი, რომელსაც ჰპოვებ თუკი მოსძებნი და ძებნის ტანჯვას არ განელტვები... და გაპოვნინებს 

იგი სიხარულს, რომელსაც დად ჰყავს ცრემლი გამხდარი და ამიტომაც სრულია იგი, ის 

სიხარული...“[გელაშვილი, 1990:159]. 

გიორგი გიორგობიანის ცხოვრების მიმდინარეობას დოკუმენტებით ვადევნებთ თვალს. ავტორი 

თითქოს გვერდიდან აკვირდება ჩვენს მიმიკას. ჩვენ წარმოგვიდგინა გიორგის ცხოვრება 

დაწყებული ამონაწერით ბავშვთა რაიონარული სასამართლოდან, სადაც გიორგი პირობას დებს, 

რომ აღარ გადაურბენს ავტობუსს, შემდეგ ავტორს გიორგის ატესტატი შემოაქვს, სადაც 

დაკვირვებით ვადევნებთ თვალს მის ნიშნებს. გიორგობიანის განაჩენსაც შევხდებით და ერთწლიან 

თავისუფლების აღკვეთასაც დავინახათ, თუმცა ამას მოჰყვება ავტობიოგრაფია, სადაც გმირი 

უმაღლესში ჩაბარების სურვილს გამოთქვამს, შემდეგ მოჰყვება ჩათვლის წიგნაკი, რომ მიღებულია 

გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტზე და გიორგისთან ერთად ჩვენც გვიხარია, რადგან ბიჭს 

ცხოვრების ახალ ეტაპზე ვხედავთ და განაჩენს, რომელიც გასაჩივრებას არ ექვემდებარებოდა, 

ვივიწყებთ. ამ ალუზიებით ავტორი მკითხველს მხოლოდ ფაქტებს წარმოუდგენს, ფანტაზიას კი 

გზას უთმობს. მათ თითოეული მკითხველი სხვდასახვაგვარად წაიკითხავს. სწორედ ეს არის 

ორმაგი კოდირების შედეგი. 

თუმცა ჩვენ დეტალებზე წვდომას ვცდილობთ, ავტორის განმარტების გარეშე რთულია, ამის გამო 

ნაირა გელაშვილი იწყებს მკითხველთან საუბარს, რაც პოლემიკაში გადაიზრდება. 

„პოსტმოდერნისტული თხრობის ამგვარ შემთხვევაში ავტორის განმარტების გარეშე ფონს ვერ 

გავალთ. ავტორმა თვითონ უნდა გაშიფროს კოდი, უნდა აგვიხსნას, რატომ იყენებს ამა თუ იმ 

უცნაურ მხატვრულ ხერხს. მოკლედ აქ საჭირო ხდება ავტორის ესეისტურ-თეორიული ჩარევა 

თხრობაში ანუ საჭირო ხდება მეტატექსტი ტექსტი ტექსტის შესახებ“ [ბრეგაძე, 2008: 190]. როცა 

ავტორს ბრალს წაუყენებს მკითხველი, საიდან შეგიძლია ფიქრები გაიგოო, ასე პასუხობს: „საიდან 

ვიცი მათი ფიქრები? აი, ამგვარად, როგორც გითხარით, მე ხომ უცნაური გზებით დავდივარ. ზოგი 

ბილიკის არსებობა თავად არ მჯერა...მაგრამ მაინც გეტყვით, მე მათთან სახლშიც მივედი“, „ეგებ 

ფიქრები ჰაერში რჩება? ეგებ ნივთებზეც ილექებიან? იმ ნივთებზე ფიქრის გაჩენას რომ 

ესწრებოდნენ? იქვე იყვნენ გატრუნულები, თან ახლდნენ დაძაბულად მოფიქრალ კაცს“. 

[გელაშვილი, 1990:149] როგორც სოფიკო ძნელაძე აღნიშნავს, „თავად მწერალი ირგებს მთავარი 

პერსონაჟის ნიღაბს და ისე ჩნდება თხრობაში. ავტორთან ერთად ნაწარმოების მოქმედი პირი 
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ხშირად მკითხველიც ხდება“. [ძნელაძე, 2018 B:385]. 

აღსანიშნავია, რომ „მოთხრობაში მკითხველსა და ავტორს შორის გამართულ პოლემიკაში, 

გამოხატულია ავტორის ნიღაბიც, პოსტმოდერნისტული მსოფლიო განცდაც, ირონიაც.“ 

[მირცხულავა, 2009:24]. ოღონდ აქ საუბარია არა პიროვნების მიმართ ირონიასა და დაცინვაზე. 

არამედ ცხოვრების მიმართ, ბედის ირონიას გვიხატავს ავტორი და სწორედ აქ იწყება პრინციპი „ეს 

რომ ასე არ მომხდარიყო“, რაც ადამიანის გონების თანმდევი მოვლენაა, ზოგადად. ავტორი 

აღნიშნავს: „ეს დღე დედის სიკვდილის დღე რომ არ ყოფილიყო, როდესაც ორნი საფლავზე 

გადიოდნენ ყოველ წელს, მამა და შვილი, ამიტომ რომ არ ეჩქარა ქალაქში დაბრუნება და მუხრუჭი 

უყურადღებოდ არ დაეტოვებინა...“[გელაშვილი, 1990:163] ამ ფრაზებში სრულიად იკითხება 

გიორგობიანის მდგომარეობაც, ვინაიდან ახსენდება სიზმარი, რომელშიც ხელები ზემოდან 

ჩამოდიოდნენ და მის წაყვანას ლამობდნენ, სწორედ იმ დროს ახსენდება, როცა თხრილს 

უახლოვდება და ავტორი დანანებით აღნიშნავს: „დედა რომ არ ჰყოლოდა მვდარი და თან ის დღე 

მისი დაბადების დღე არ ყოფილიყო“[გელაშვილი, 1990:164] გიორგობიანის ცხოვრება ხომ დედის 

სიკვდილით იწყება და მისივე გარდაცვალების დღით სრულდება. მკითხველი გრძნობს დედა-

შვილის დაკავშირებას უხილავი ძაფით. 

შემდეგ კვლავ შემოდის ალუზიები და საავადმყოფოს საბუთებზე ნინო ლაბაძის ისტორია 

გვახსენდება, იწყება ახალი სიკვდილი და მკითხველსაც აღარ სურს ეს წაიკითხოს, მაგრამ თვალს 

ადევნებს და თან განიცდის, ამას ემატება მამის სიმძიმე, როცა შვილის უბედობას მწარედ 

შეიგრძნობს. „მის ტრაგედიას რიგით გეოლოგად დარჩენა, უსახსრობა, არარელიგიურობა, პირად 

ცხოვრეში სრული ქაოსი და კიდევ უამრავი პრობლემა უწყობდა ხელს.“ [ძნელაძე, 2018 B:387]. 

ნაწარმოებს ასრულებს ალუზიით, ამონაწერით საკლასო რვეულიდან, სადაც მესამე კლასელ 

გიორგის ჩიტობა სურს და დედასთან ერთად ფრენა. ნაწარმოებს და მთავარ გმირს თან სდევს 

დედის უკმარისობა. 

მოთხრობაში აღწერილია ადამიანის სულის ტკივილი, ადამიანების უბედობა და ემოცია. როგორც 

სოფიკო ძნელაძე აღნიშნავს: „ავტორმა მოშალა ყოველგვარი ზღვარი გმირსა და მკითხველს, 

ცხოვრებასა და ხელოვნებას შორის, მან ოსტატურად შეუთავსა ერთმანეთს რეალური და 

გამონაგონი ფაქტები. ის ჩაერია თხრობაში და მკითხველიც ჩაითრია პოსტმოდერნისტულ თამაშში“ 

[B ძნელაძე 2018:388]. „ვკითხულობთ „ჩვენებას“ და უცნაური რამ ხდება: ეს მშრალი,შაბლონური, 

კანცელარიული სტილით შედგენილი სახეები ამ გარემოში (მხატვრულ ნაწარმოებში) 

მოხვედრილი, მოულოდნელად უჩვეულო ემოციურ ძალას იწვევს, ამის მიზეზი ორმაგი კოდირება 
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გახლავთ.“ წერს ლელა მირცხულავა და ვეთანხმები ამ მოსაზრებას. [მირცხულავა, 2009:26]. 

გიორგი გიორგობიანი შეიძლება ტრაგიკულ გმირად მივიჩნიოთ, რომლის ტრაგიზმიც მისი 

დაბადებითა და დედის გარდაცვალებით იწყება, შემდეგ ბავშვობა, მუდამ მამის მომლოდინე და 

დედის ალერს მონატრებულია, იმდენად, რომ ჩიტად ყოფნა და დედასთან გაფრენა სურს. შემდეგ, 

თავისუფლების აღკვეთა და რაღაც კარგიც, გეოლოგობა, მაგრამ არც ეს არის სრული, მან ვერ 

ჩააღწია „ზღვის ფსკერზე“, ვერც ოჯახი შექმნა სრულყოფილი, ბოლოს კი თვითონაც დედის 

სიკვდილის დღეს გარდაიცვალა. გიორგობიანის ცხოვრება ერთი ფრაზის ირგვლივ ტრიალებს - „ეს 

რომ ასე არ ყოფილიყო“. მთელი მისი არსებობა ირონიაა, ბედის ირონია. 

ამრიგად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მე-20 საუკუნის 70-80-იანი წლების ქართულ პროზაში უკვე 

შეინიშნება განსხვავებული ხედვები, რაც ახლოსაა პოსტმოდერნიზმთან. ეს კარგად იკვეთება ნაირა 

გელაშვილის აღნიშნულ მოთხრობაში. 
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ნაწარმოების „ანაბეჭდები“ და „მივემგზავრები მადრიდს“ მიხედვით, კრებულში: სამეცნიერო 

შრომები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა. თბილისი. - http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/XVI-redaktirebul-PRINT.pdf - 

გვ.383 
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სალომე ერისთავი 

ენდი უორჰოლის შემოქმედება – სატირული კომედია „ახალ გმირებზე“ 

 

“დიდება არ არის მცენარე, რომელიც მკვდარ ნიადაგზე იზრდება” 

ჯონ მილტონი, დაკარგული სამოთხე 

მეოცე საუკუნეში კონსიუმერული საზოგადოების მოთხოვნილებებმა და მისწრაფებებმა, ბიძგი 

მისცა რიგი პროცესების დაწყებას, რომელთა განვითრებამაც დიდი ცვლილებები მოუტანა 

ადამიანის მოღვაწეობის თითქმის ყველა სფეროს. „ახალი საზოგადოების“ ერთ–ერთ ასეთ 

მისწრაფებას, წარმოადგენდა ახალი გმირის შექმნა: დემოკრატიის ცნების გადააზრება, გმირის 

იდეით შეპყრობილ მასებს განთავისუფლებას ჰპირდებოდა, თუმცა, განთავისუფლებას არა 

გმირისაგან, არამედ გმირის იმ მახასიათებლებისაგან, რომლებიც კონსიუმერული 

საზოგადოებისათვის უკვე საჭირო აღარ იყო. ანტიკური ხანის გმირები ვეღარ იდგებოდნენ მასებზე 

მაღლა. ისინი უნდა დამსგავსებოდნენ ჩვეულებრივ ადამიანებს. საჭირო იყო გმირის გადაქცევა 

“ჩვენს სახედ და ხატად”. შესაბამისად, საჭირო გახდა ეპოქის შესაფერისი ახალი გმირის დაბადება, 

რომელსაც არა დიდებული მგოსანი, არამედ თვით მასა გამოძერწავდა. ასეთ გმირს საზოგადოებამ 

„სელებრითი“ (ვარსკვლავი, ცნობადი სახე) უწოდა. ამ ახალი, „ვარსკვლავური“ კულტურის 

დაბადებაზე მეტყველებს მეოცე საუკუნის ყველაზე გავლენიანი ხელოვანის, ენდი უორჰოლის 

(1928–1987) შემოქმედება, რომელიც იმავდროულად, ქმნის კიდეც აღნიშნული კულტურის 

ქვაკუთხედს. თუმცა, სანამ უშუალოდ ამ საკითხს შევეხებით, მართებული იქნება რამდენიმე 

სიტყვა ითქვას მხატვრის ბიოგრაფის შესახებ. 

მეოცე საუკუნის ყველაზე გავლენიანი ხელოვანი და ამერიკული პოპ-არტის ცენტრალური ფიგურა 

ენდრიუ ვარჰოლა (სურ.1), მოგვიანებით ცნობილი, როგორც ენდი უორჰოლი, დაიბადა 1928 წლის 6 

აგვისტოს, სლოვაკელი ემიგრანტების ოჯახში, პიტსბურგში (პენსილვანიის შტატი, აშშ). გარემოსგან 

იზოლირებულად გატარებული ბავშვობის წლებისა და კარნეგის ტექნოლოგიის უნივერსიტეტში 

განათლების მიღების შემდეგ, უორჰოლმა ცხოვრების ახალ ეტაპი ნიუ-იორკში გადასვლით დაიწყო. 

სწორედ ამ ქალაქთანაა დაკავშირებული ხელოვანის წარმატებული კარიერის დასაწყისი. 

სარეკლამო ბიზნესში ილუსტრატორად მუშაობის დაწყებიდან უმოკლეს დროში, მან გრანდიოზულ 

წარმატებას მიაღწია, რაც რამდენიმე ფაქტორთან იყო დაკავშირებული, უპირველეს ყოვლისა, კი 

http://asj.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&avto=92/
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„ადამიანის ბრენდინგის“ ფაქტორთან. 

უორჰოლმა, პირველმა წამოიწყო „ადამინის ბრენდინგის“ ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც დღემდე 

მიმდინარეობს. პირველ რიგში, მან საკუთარი თავისგან შექმნა ბრენდი, რომელიც ერთ-ერთი 

ყველაზე ძლიერი აღმოჩნდა მსოფლიოში. ენდი უორჰოლის, როგორც “ბრენდის” გასაგებად, 

მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ მისი მრავალფეროვანი როლების უწყვეტი ურთიერთქმედების 

ეფექტი: იგი ითავსებდა მხატვრის, კინოპროდიუსერის, ფოტოგრაფის, მწერლის, ტელეწამყვანის, 

ბიზნესმენის როლებს, რამაც საბოლოო ჯამში განსაზღვრა კიდეც მისი, როგორც ბრენდის სახე 

ყოველდღიური ცხოვრების სხვადასხვა კონტექსტში და გააფართოვა უორჰოლის, როგორც 

ვარსკვლავის ცნობადობა მასკულტურაში. თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ხელოვანის დიდი 

წარმატება არ შეიძლება მხოლოდ ზემოთ ხსენებული ფაქტორით განისაზღვროს. ენდი უროჰოლმა, 

როგორც პოპ-არტის მიმდინარეობის უმნიშვნელოვანესმა წარმომადგენელმა, ზღვარი წაშალა 

„ელიტარულ ხელოვნებასა“ და კომერციულ, მასობრივ წარმოებას შორის, რითაც მოახდინა 

ხელოვნების დემოკრატიზაცია და დასაბამი დაუდო ვიზუალური კულტურის ახლებურად 

გადააზრებასა და გაგებას. 

დღეისათვის, უორჰოლის შემოქმედების შესახებ უამრავი მოსაზრება არსებობს, რომელთაგან 

მეტად საყურადღებოა „ვარსკვლავური კულტურის“ თემებზე შექმნილი მხატვრის ნამუშევართა 

ანალიზი, რომლებიც განსაკუთრებით 1960–იან წლებიდან იჩენს თავს–იმ დროიდან, როდესაც 

უორჰოლი შემოქმედებითი კარიერის მწვერვალს აღწევს. როგორც ცნობილია, ამ პერიოდში 

მხატვარი ქმნის ცნობილი ადამიანების პორტრეტების სერიას, რომელთაგან გამორჩეულია: 

“მერლინის დიპტიხი” (სურ.2); “ოქროს მერლინ მონრო” (სურ.3) (ორივე შეიქმნა 1962 წელს – მერლინ 

მონროს გარდაცვალების შემდეგ); “ჯეკი კენედის ექვსი პორტრეტი”(სურ.4) (1963 წელი – შექმნილია 

ჟაკლინ კენედის მეუღლის, პრეზიდენტ ჯონ კენედის გარდაცვალების შემდეგ) და ლიზი (სურ.5) 

(შეიქმნა 1963 წელს, როდესაც ენდიმ შეიტყო ელიზაბეთ ტეილორის ავადმყოფობის შესახებ). 

უორჰოლის მიერ პორტრეტების ამ სერიისათვის პერსონაჟების შერჩევა, კარგად გააზრებული 

არტისტული სტრატეგია იყო, რომელიც უშუალო კავშირში იყო იმ პერიოდის დასავლეთში 

მიმდინარე მოვლენებთან. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, უორჰოლის თითოეული „ვარკვლავური ხატი“ უშუალოდ ეხმიანება 

სიკვდილის თემას, რადგანაც, მისი შესრულებული „სელებრითების“ პორტრეტები, მათი 

გარდაცვალების შემდეგაა შექმნილი. ხელოვანი ხვდებოდა, რომ ამ „გმირების“ განდიდება მასებში, 

სწორედ მაშინ აღწევდა აპოგეას, როდესაც ისინი სიკვდილთან იყვნენ ასოცირებული, რადგანაც 
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მისივე სიტყვებით „სიკვდილს ნამდვილად შეუძლია ვარსკვლავად აქციოს ადამიანი“. უორჰოლის 

„სელებრითულ“ პორტრეტებში, რომლებსაც ხშირად ბიზანტიურ ხატებსაც ადარებენ, მკაფიოდ 

იკითხება დიდებისა და სიკვდილის კვეთის თემა. უორჰოლმა „ახალი გმირი“ უკვდავი ანტიკური 

გმირებისგან განსხვავებით, ჩვეულებრივ მოკვდავთა რიგში ჩააყენა და ასე აღბეჭდა თავის 

ხელოვნებაში. „გმირის“ მოკვდაობის უორჰოლისეური ხედვა შემდეგში მდგომარეობს: ადამიანი 

დაბადებიდან ცდილობს შეეწინააღმდეგოს სიკვდილის კონსტატაციას სხვადსხვა მედიუმის 

საშუალებით, რომლებიც მის ვიზუალურ განსხეულებას ახდენენ (ნიღბები აბორიგენულ 

კულტურებში, მიცვალებულთა სტელები ანტიკურ სამყაროში, ეფიგიები შუა საუკუნეებში და 

სხვა.). თანამედროვე სამყაროში ასეთი ყველაზე შთამბეჭდავი მედიუმი ფოტოგრაფიაა, რომელმაც 

თითქოს თანდათან მოახდინა სიკვდილის რელიგიურ–რიტუალური ინსცენირების ჩანაცვლება. 

როგორც როლან ბარტი აღნიშნავს, ფოტოგრაფია „გახდა ადგილი, სადაც სიკვდილმა გადაინაცვლა“. 

[Barthes, 1981:15] (სურ.6) უორჰოლი, შესანიშნავად აცნობიერებს ფოტოგრაფიის ამ „საკრალურ“ 

მნიშვნელობას და ახდენს ვარსკვლავის ფოტოსურათის მულტიპლიცირებას, რომელიც ხელოვნების 

ნიმუშადაა გარდაქმნილი. მის მიერ შექმნილი ყოველი ასეთი „სელებრითი“ გმირის ხატება, 

მაქსიმალურად განზოგადებული ნაკვთებითა და სახასიათო ნიშნებით გამოირჩევა. ამ მხრივ, 

უორჰოლის „გმირები“ თითქოს მსგავსებას ავლენენ ანტიკურ გმირებთან, რომელთა 

სკულპტურული გამოსახულებები პროპორციულად სრულყოფილი და განზოგადოებულია. 

განმასხვავებელ სახასიათო ნიშნებად კი, შეგვიძლია მივიჩნიოთ მათი ვინაობის განმსაზღვრელი 

რომელიმე კონკრეტული დეტალი (მაგ. ჰერაკლეს შემთხვევაში ტყავის მოსასხამითურთ გამოსახვა). 

(სურ.7) ამ უორჰოლისეულ იკონოგრაფიაში, ვაწყდებით მეტად საინტერესო ფაქტს, რომლის 

განხილვა ერთი კონკრეტული მაგალითის საშუალებით შეიძლება: მერლინ მონრო, თანამედროვე 

პოპ–კულტურის დიდი ვარსკვლავი, ყველგან არის გამოსახული, მაგრამ რეალური ცხოვრებიდან 

გამქრალია: მას ვხედავთ ფილმებში, წიგნებში, პლაკატებზე, კედლებზე და მისი ყოველი მომდევნო 

ხილვა, თითქოს ფარავს მისი ფიზიკური არყოფნის ფაქტს. 

ენდი უორჰოლი, თავისი „სელებრითული ხატებით,“ დასცინის „ახალი გმირის“ ეფემერულობაზე 

გალაშქრების იდეას (რადგანაც იცის, რომ ეს ამაოა) და ამავდროულად შეცდომაშიც შეყავს 

საზოგადოება, რადგან, მისი დაცინვის ასეთი ხერხი, კოდირებულია. შემოქმედის ეს ირონიული 

დამოკიდებულება ასახვის საგნისადმი, იგრძნობა თითოეულ ასეთ პორტრეტში, რომლებიც 

ფარულად ღაღადებენ სიცოცხლის წარმავალობას და ამით ერთგვარად უპირისპირდებიან 

აღმოსავლურ ქრისტიანულ ხატებს (რომლებსაც ასე ხშირად ადრებენ) და მათში განსხეულებულ 



 

102 

 

უკვდავობის იდეას. 

ამერიკელი ხელოვანის მიერ შექმნილ „ახალი გმირების ხატებებში“ ხშირად ვაწყდებით 

პორტრეტების მრავალჯერად განმეორებას. უორჰოლის შემოქმედებაში გამოსახულებათა 

განმეორების კონცეფციის გასაგებად, ამერიკელი ხელოვნებათმცოდნე, ჰალ ფოსტერი გვთავაზობს 

უორჰოლიანური პერსონის ერთ–ერთ დევიზს – „მე მინდა ვიყო მანქანა“. ფოსტერის აზრით, 

უორჰოლის ეს ფრაზა უკავშირდება მისსავე სურვილს, დაემსგავსოს შიშის ობიექტს და ამ 

საშუალებით, თავიც დაიცვას მისგან (Foster, 1996). (სურ.8) როგორც უორჰოლმა ერთ–ერთი 

ინტერვიუში აღნიშნა, იგი ოცი წლის განმავლობაში, ყოველდღე ერთსა და იმავე საკვებს 

მიირთმევდა და ამგვარი განმეორებითი აქტი ეხებოდა არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ ყოფით 

რიტუალს, არამედ მთელ მის ცხოვრებასაც. მხატვრის აკვიატებული ინტერესი სხვადასხვა ყოფითი 

საგნების მიმართ და მათი დაუსრულებელი შეგროვება და შენახვა, შესაძლებელია დავუკავშიროთ 

მის მიერ რეალური სინამდვილის გამძაფრებულ აღქმასა და აქედან გამომდინარე, მუდმივ 

დაძაბულობას, რომელიც მას ყოველდღიური ცხოვრების რუტინული რიტუალიზაციისაკენ 

უბიძგებდა. ასეთი განმეორებით იღებდა და ურიგდებოდა იგი ჟამის წარმავალობას და ასე 

განმარტავდა ამ პროცესს: „მე არ მსურს არსებითად იგივე. მე მსურს ზუსტად იგივე, რადგანაც რაც 

უფრო ხშირად უყურებ ერთსა და იმავეს, მით უფრო მეტად კარგავს ის მნიშვნელობას, შესაბამისად 

შენც უფრო კარგად და ცარიელად გრძნობ თავს“. უორჰოლის ეს ცხოვრებისეული კრედო, 

თვალსაჩინოდაა ილუსტრირებული მის შემოქმედებაში. თავის ნამუშევრებში „ახალი გმირების“ 

პორტრეტების ხშირი განმეორებით, იგი არა მხოლოდ აღადგენდა, არამედ აფიქსირებდა კიდევაც 

თითოეული მათგანის ტრაგიკულ დასასრულს და „პოპ–კულტურის ასეთი კოდებით“ 

საზოგადოებას ტრამვის რეალური აღქმისაკენ უბიძგებდა. მხატვრის ამგვარ დამოკიდებულებას 

ხელოვნებისადმი, ჰალ ფოსტერი ვიზუალური კულტურის სუპერრეალიზმს უწოდებს, რომელიც 

ხელოვნებაში ფუნდამენტური იდეების ზედაპირის ჩაკეტვას და გარეგნულ ბალზამირებას ახდენს 

(Foster, 1996). სწორედ ამ კონტექსტში შეიძლება მხატვრის ნამუშევრების გაანალიზება და მათში 

ჩაწვდომა. ასე შეიძლება აიხსნას უორჰოლის ხელოვნება ახალი გმირების სიკვდილზე და 

სიცოცხლის წარმავალობაზე, რომელსაც იგი ასე ოსტატურად ნიღბავდა ლაღი და ფერადი 

კოლორიტით. უორჰოლი ეთამაშებოდა მაყურებელს, თუმცა სწორედ ამ სარკასტულ თამაშში იყო 

განსხეულებული მისი მთავარი გზავნილი: თანამედროვე საზოგადოების ზერელე, წარმავალი და 

მოჩვენებითი ღირებულებებით ნიშანდებული ყოფა. 

თანადროული ამერიკული საზოგადოება, რომელსაც უორჰოლის შემოქმედება ვიზუალურ 
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ხელოვნებაში კონსიუმერული კულტურის აყვავებად მიაჩნდა, ამისთვის მზად არ აღმოჩნდა: 

ნეგატიურ თემებზე შექმნილი ნამუშევრების დამახინჯებულ, დესტრუქციულ ხატოვანებას 

მიჩვეულ მნახველს, გაუჭირდა ლამაზი ფერებით შენიღბულ და ტრაფარეტული ბეჭვდით შექმნილ 

ნამუშევრებში, მხატვრის მიერ გადმოცემული მწარე რეალობის სწორი აღქმა.  

 ეს გამოწვეული იყო უორჰოლის მწვავე ინფექციური დაავდებით-ქუნთრუშათი 

2 უორჰოლის სიყვარულს ვარსკვლავებისადმი, დიდი ისტორია ჰქონდა: იგი ბავშვობაში აგროვებდა 

ცნობილი ადამიანების ფოტოებს ავტოგრაფებით. მხატვრის ინტერესს ცნობილი ადამიანების 

მიმართ, თან ერთვოდა სურვილი, თავად გამხდარიყო ცნობილი პიროვნება. შესაბამისად, 

კარიერული წინსვლის საწყისი ეტაპიდანვე, მან ცადა და შეძლო კავშირები დაემყარებინა ნიუ-

იორკის ელიტარულ ფენებთან: ბოჰემურ საზოგადოებასთან, ცნობილ ინტელექტუალებთან, 

ჰოლივუდის ვარსკვლავებთან და შეძლებულ არისტოკრატებთან. საკუთარი თავის ბრენდინგის 

პარალელურად კი, ქმნიდა ახალ კულტურას, სადაც თვითონვე ხდებოდა „ახალი დროის გმირების“ 

შემოქმედი. 

3 რ. ბარტი (1915–1980) იყო ფრანგი ლიტერატურის კრიტიკოსი, ლიტერატურისა და სოციალურ 

მეცნიერებათა თეორეტიკოსი, ფილოსოფოსი და სემიოტოლოგი. ბარტის ნაშრომებმა გავლენა 

მოახდინა ისეთ ფილოსოფიურ მიმდინარეობებზე, როგორებიცაა სტრუქტურალიზმი, სემიოლოგია, 

ეგზისტენციალიზმი, მარქსიზმი და პოსტსტრუქტურალიზმი. 

 ბიბლიოგრაფია: 

- Barthes R. 1981, Camera Lucida : Reflection on Photography. New York : Hill and Wang. 

- Brownlie D.; Hewer P.; Kerrigan F. 2011, Celebritisation ‘ as Human 

Branding. https://www.academia.edu/22086538/Warhol_Celebritisationas_Human_Branding 

- Foster H. 1996, The Return of the Real, Chapter 5, 127, An October Book, The MIT Press Cambridge, 

Massachusetts, London, England 

- Mamyia, C.J. 1992, Pop Art and Consumer Culture, Austin: University of Texas Press. 

- Marshall D. 1997, Celebrity and Power: Fame in Contemporary Culture. University of Minnesota Press. 

- McCracken, G. 1989, Who is the Celebrity Endorser? Cultural Foundations of the Endorsement Process. 

Journal of Consumer Research. 

- Paglia C. 2012, Glittering Images. Pantheon Book Press.  

https://www.academia.edu/22086538/Warhol_Celebritisationas_Human_Branding
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- Swenson G.R. 1963, Interviews about What is Pop Art? https://www.artnews.com/artnews/news/top-ten-

artnews-stories-the-first-word-on-pop-183/ 

 ფოტოგრაფიული მასალის წყაროები: 

– https://www.warhol.org/art-and-archives/ 

– https://revolverwarholgallery.com/ 

– https://en.wikipedia.org/wiki/Evelyn_McHale 

– https://en.wikipedia.org/wiki/Farnese_Hercules 

  დანართი: 

 

 სურათი 1. Self-portrait with skull, ენდი უორჰოლი, 1977 წელი 

https://www.artnews.com/artnews/news/top-ten-artnews-stories-the-first-word-on-pop-183/
https://www.artnews.com/artnews/news/top-ten-artnews-stories-the-first-word-on-pop-183/
https://www.warhol.org/art-and-archives/
https://revolverwarholgallery.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Evelyn_McHale
https://en.wikipedia.org/wiki/Farnese_Hercules
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 სურათი 2. Marilyn Diptych, ენდი უორჰოლი, 1962 წელი 

 

 სურათი 3. Golden Marilyn Monroe, ენდი უორჰოლი, 1962 წელი 
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 სურათი 4. Six Portraits of Jackie Kennedy, ენდი უორჰოლი, 1963 წელი 

 

 სურათი 5. Liz, ენდი უორჰოლი, 1963 წელი 
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 სურათი 6. Suicide of Evelyn McHale, რობერტ უაილსი, 1947 წელი 
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სურათი 7. Farnese Hercules, ლისიპეს სკულპტურის ასლი გლიკონის ავტორობით, ახ.წ 216 წელი 
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სურათი 8.  Skulls, ენდი უორჰოლი, 1976 წელი 
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ნინო მაჩაიძე 

თავისუფალი კინო: მანიფესტი და საწყისი ეტაპები 

ხელმძღვანელი - პროფ. მანანა რუსიეშვილი 

ვერცერთი ფილმი ვერ იქნება ძალიან პერსონალური. 

გამოსახულება საუბრობს. ხმა მას ამძაფრებს და კომენტარს უკეთებს. 

ზომა უმნიშვნელოა. სრულყოფილება არ არის მიზანი. 

პოზიცია ნიშნავს სტილს. სტილი ნიშნავს პოზიციას. 

Free Cinema Manifesto 

მეოცე საუკუნე მსოფლიოსთვის სასოწარკვეთისა და გაურკვევლობის პერიოდს წარმოადგენდა, რაც 

მსოფლიო ომებითაც იყო გამოწვეული. ყველა სხვა, ომში მინაწილე ქვეყანასთან ერთად, არც 

ბრიტანეთი ყოფილა გამონაკლისი. 1939 წელს როდესაც ის მსოფლიო ომში ჩაერთო, 

გაურკვევლობისა და სასოწარკვეთის ნაწილი გახდა. ყველაფერი უარესობისკენ წავიდა, თუმცა 

ბრიტანეთი ამას არ აღიარებდა, ის კვლავ განმსჭვალული იყო ტრადიციული ნაციონალიზმითა და 

ეროვნული იდეებით; ამ ყველაფერს კი ხალხსაც თავს ახვევდა. მათი მთავარი მიზანი გერმანიის 

უარყოფითად წარმოჩენა გახლდათ და ამისთვის, ვფიქრობ, ყველაზე კარგსა და 

საზოგადოებისათვის მისაწვდომ ხერხს მიაგნეს. გადაწყვიტეს თავიანთი იდეების 

გასავრცელებლად ხელოვნება გამოეყენებინათ. 

ომის დაწყებისთანავე ბრიტანეთში კინოთეატრები დაკეტეს, რადგანაც ფიქრობდნენ, რომ ისინი 

თავდასხმის ადგილი შეიძლება გამხდარიყო, თუმცა მალევე ისევ გახსნეს. ამ გადაწყვეტილების 

მიზეზი კი კინოთეატრების კონკრეტული დანიშნულება გახლდათ, მათი დახმარებით 

პროპაგანდისტული იდეების გავრცელება ძალიან მარტივი იქნებოდა. მთავრობის მიერ 

დაარსებული “ინფორმაციის სამინისტრო” ამ პროცესს სათავეში ჩაუდგა. 

ხალხს მოუწოდებდა, რომ, უმეტესად, სახლში ყოფილიყვნენ, არ ესაუბრათ პოლიტიკურ თემებზე, 

რადგან შეიძლებოდა იქვე ჯაშუში მდგარიყო. დიასახლისებს თხოვდნენ, რომ რაც შეიძლება 

ნაკლები ნარჩენი ქონოდათ, მაქსიმალურად გამოეყენებინათ ყველა ინგრედიენტი, წყალი თუ 

თანხა. 

ბრიტანული პროპაგანდისერთ-ერთი მთავარი მოწოდება ომში იმ ადამიანების მოხალისედ წასვლა 

იყო, რომელთაც ომის არაფერი გაეგებოდათ. ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორს კი გერმანიასთან 

დაპირისპირება და ერთგვარი კეთილისა და ბოროტის ჭიდილი წარმოადგენდა, სადაც კეთილი ( 

http://asj.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&avto=93/
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ანუ ბრიტანეთი) აუცილებლად გაიმარჯვებდა. 

სწორედ ამგვარ ფილმებს იღებდნენ ორმოციანი წლების ბრიტანეთში, ფილმებს ომზე, სადაც 

უამრავი დაბრკოლების შემდეგ ბოლოს კეთილი იმარჯვებდა, მაგალითად ფილმი “Went the Day 

Well?” - გერმანელების ბრიტანეთის ერთ-ერთ სოფელში შეჭრას ასახავს. მიუხედავად უამრავი 

დანაკლისისა და ბევრი გარდაცვლილისა ფილმის ბოლო კადრში სოფლის ერთ-ერთი მკვიდრი, 

რომელიც ამაყად აჩვენებს ეკლესიის ეზოში გერმანელების საფლავებს და ამბობს: “მხოლოდ ეს არის 

ინგლისის ის ნაწილი, რომელიც მათ დაიკავეს”. 

ვფიქრობ, ეს ფრაზა ზუსტად ასახავს ინგლისელების დამოკიდებულებას მეორე მსოფლიო 

ომისადმი, მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკა განადგურდა, ხალხი დაიხოცა და ქვეყანა დიდმა 

გაურკვევლობამ მოიცვა, მათი მოწოდება საზოგადოებისადმი რამდენიმე წელი სწორედ ასეთი იყო. 

ფაქტობრივად, ხალხი სიცრუეში ცხოვრობდა, თავიანთი დიადი სამეფო ისევ დიადი ეგონათ, 

როდესაც რეალობა სულ სხვა გახლდათ. სინამდვილეში საზოგადოება სრულიად გარიყული იყო 

ერთმანეთისგან, გამძაფრებულად გამოხატავდნენ ნაციონალიზმის გრძნობასა და სიამაყეს იმ 

ქვეყნისადმი, რომელსაც საამაყო ამ პერიოდში არაფერი ჰქონდა. მუშათა კლასს ყოველდღიურად 

დილიდან ღამემდე უწევდა მუშაობა ეს ყველაფერი, არამხოლოდ ომისა და ომის შემდგომი 

რამდენიმე წლის, არამედ ორმოცდაათიანი წლების პრობლემაც გახლდათ. 

 

ამ პერიოდში ჩნდება ლინდსი ანდერსონი, რომლის მიზანიც ილუზიების სამყაროში მცხოვრები 

ხალხის რეალობაში დაბრუნება გახლდათ. მან 1953 წელს. კარელ რაისთან და ტონი რიჩარდსონთან 

ერთად დაარსა დოკუმენტური ფილმების მიმდინარეობა “თავისუფალი კინო”, მათთან ერთად 

ტექნიკურ მხარეს ჯონ ფლეჩერი და უოლტერ ლესლი უძღვებოდნენ. ისინი შთაგონებული იყვნენ 

ბრიტანელი რეჟისორის ჰამფრი ჯენინგსის ნამუშევრებით, რომელმაც 1939 წელს გადაიღო ფილმი 

სახელწოდებით “თავისუფალი დრო”, სადაც ქვანახშირის, ფოლადისა და ბამბის ქარხანაში 

მომუშავე ადამიანების ყოველდღიურობას ასახავდა. ის გადმოცემდა, თუ როგორ ატარებდნენ 

თავისუფალ დროს სრულიად ჩვეულებრივი და უბრალო ადამიანები ჰამფრი ჯენინგსი ერთ-ერთი 

პირველი იყო, რომელმაც ყურადღება მუშათა კლასის ადამიანებს დაუთმო და მათი ცხოვრებით 

დაინტერესდა. 

“თავისუფალი კინოს” არსი სახელწოდებიდან გამომდინარეც ცხადია. მათი მიზანი თავისუფალი 

ფილმების გადაღება იყო, რომელიც არანაირ შეზღუდვას არ დაემორჩილებოდა და, არსებული 
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პროპაგანდის პირობებში, მაინც რეალობას გადმოსცემდა. რეჟისორებს უნდოდათ თავი დაეღწიათ 

ბრიტანულ კინოში არსებული სტერეოტიპებისგან, საშუალო ფენის განდიდებისგან და, როგორც 

თავად ამბობდნენ, წარმოეჩინათ “ყოველდღიურობის პოეზია”. მათ ღრმად სჯეროდათ, რომ ყველა 

კინო-რეჟისორს შეეძლო თავისი შემოქმედებით საკუთარი მოსაზრებები გამოეხატა. 

“თავისუფალი კინოს” წევრები იმითაც გამოირჩეოდნენ, რომ მაქსიმალურად დაბალი ბიუჯეტით 

მუშაობდნენ ფილმებზე, ესეც თითქოს ერთგვარი ამბოხება იყო მაღალბიუჯეტიანი და 

სტერეოტიპული ინდუსტრიის წინააღმდეგ. ისინი 16 მილიმეტრიანი ფირით იღებდნენ. ფილმებს 

უმეტესად დამოუკიდებლად აფინანსებდნენ, ზოგ შემთხვევაში კი ბრიტანული კინო ინსტიტუტისა 

და “Ford Motor Company”-ს დაფინანსებასაც იყენებდნენ. ნამუშევრებში ხმა უმეტესად 

ასინქრონული იყო, რაც ფილმებშიც ცხადია, თუმცა ეს ნიშან-თვისება ბრიტანული 

ყოველდღიურობის აღქმას უფრო აძლიერებდა. ერთი მხრივ, ამის მიზეზად შესაბამისი ტექნიკის 

არქონა მიიჩნეოდა, თუმცა მალევე ხმის განზრახ აცდენა და დიალოგის კადრებზე მიმოფანტვა 

მათთვის სიმბოლური გახდა. 

“თავისუფალი კინოს” წევრებს რომიდან ჩამოსული ლორენცა მაცეტიც შეუერთდა, რომელიც 

თავისი ფილმისთვის დაფინანსებას ეძებდა, მოძრაობის წევრები კი მას იდეის განხორციელებაში 

დაეხმარნენ. 

საბოლოოდ კი ანდერსონმა შექმნა “თავისუფალი კინოს მანიფესტი”, რომელიც მოძრაობის მიზნებსა 

და ნიშან-თვისებებზე ამახვილებდა ყურადღებას. 

ამ ყველაფრის შემდეგ კი გადაწყვიტეს დაეწყოთ ე.წ. “თავისუფალი კინოს” ჩვენებები, რომელიც 

1956-1959 წლებში გრძელდებოდა და ჯამში 6 ჩვენება მოიცვა. აქედან მხოლოდ პირველი, მესამე და 

მეექვსე დაეთმო ბრიტანულ კინოს, დანარჩენმა სამმა კი უცხოური კინოინდუსტრია გააერთიანა, 

ისეთი რეჟისორების დახმარებით როგორებიც არიან: რომან პოლანსკი, ფრანსუა ტრიუფო, კლოდ 

შაბროლი და ა.შ. 

*** 

პირველ ჩვენებაზე სამი ფილმი გამოჩნდა: 

1. ლინდსი ანდერსონის “O’Dreamland” (1953). “ო, ოცნების სამყაროვ!” 

2. რეისისა და რიჩარდსონის “Momma Don’t Allow”(1956). “დედიკო ნებას არ მაძლევს” 

3. მაცეტის “Together”(1956). “ერთად” 
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O’ Dreamland ანდერსონმა 1953 წელს გადაიღო, მისი ჩვენების იმედი არც არასდროს ჰქონია. ფილმი 

გადმოსცემს კენტში ერთ-ერთი გასართობი პარკის “Dreamland”-ის ყოველდღიურობას. 

ფილმი იწყება ე.წ. “წამების მუზეუმით”, სადაც ბავშვებს იწვევენ, რომ ჯაშუში როზენბერგის 

სიკვდილით დასჯა იხილონ მანეკენების გამოყენებით. ამ წამების დროს გაისმის იქვე მყოფი 

მანეკენი პოლიციელის შემზარავი სიცილი, რომელიც დასრულებამდე გასდევს ფილმს. ამის 

შემდეგ, წამების სხვადასხვა ვარიაცია ჩანს, ადამიანის ჩამოხრჩობა, დაწვა, ბოლოს კი ჟანა დ’არკის 

სიკვდილით დასჯასაც ვიხილავთ. მიუხედავად იმისა, რომ სანახაობა ბავშვებისთვის გასართობად 

არის გათვლილი, მათ სახეზე უფრო დაბნეულობა და იმედგაცრუება იკითხება. ნელ-ნელა კადრი 

იცვლება, ჩანან ახალგაზრდა მოცეკვავე ქალები, ხის თოჯინები და თანდათან ღამდება. ფილმის 

ფონოგრამა უმეტესად მექანიკური თოჯინების სიცილს წარმოადგენს, რომელსაც აქა იქ ნაკლებად 

სასიამოვნო მუსიკა ენაცვლება და საერთო ჯამში საკმაოდ სახიფათო და ამავდროულად დამცინავი 

გარემო იქმნება, რასაც ბოლო კადრიც ამყარებს: “ფილმი დამზადებულია ზღაპრულ ქვეყანაში”. 

მიუხედავად იმისა, რომ “ზღაპრული ქვეყანა”(Dreamland) გასართობი პარკის სახელია, ის 

ერთგვარად ინგლისსა და იმ დროინდელ რეალობასაც აშარჟებს, რეალობას სადაც ბავშვის 

გასართობ იარაღად სიკვდილით დასჯა გაუხდიათ. 

1955 წელს დასრულდა რაისისა და რიჩარდსონის ფილმის გადაღება, რომელსაც თავდაპირველად 

ერქვა უბრალოდ “Jazz”, მოგვიანებით კი ჩვენებამდე სახელი გადაარქვეს და დღემდე ცნობილია 

როგორც “Momma Don’t Allow”. ფილმი ორმოცდაათიანი წლების თინეიჯერებს გვიჩვენებს, 

რომლებიც ღამის კლუბში გასართობად მიდიან. ეს სახელწოდება თითქოს უფრო მკაფიოდ 

გამოხატავდა მათი თავისუფალი ცხოვრებისკენ სწრაფვას. თინეიჯერების დიდ ნაწილს შეადგენდა 

ე.წ. “Teddy Boys”. “Teddy Boys” ბრიტანელი ახალგაზრდა მამაკაცების დაჯგუფება იყო, რომლებსაც 

განსაკუთრებით უყვარდათ როკი და ბლუზი. ფილმში ისინი თავის მეგობარ გოგონებთან ერთად 

ერთობიან, ყველაფერი კარგად მიდის მანამ სანამ კლუბს ლამაზად ჩაცმული, მდიდარი მანქანებით 

მოსული საშუალო ფენა არ შეუერთდება. აქ თითქოს დინამიკა ირღვევა, საშუალო ფენა არ არის 

იმდენად თავისუფალი როგორც მუშათა კლასის ახალგაზრდები და ჩანს ვერც არსებულ გარემოს 

ერგებიან, რაც იმაშიც აისახება, რომ კლუბს მალე ტოვებენ. 

პირველი ჩვენების ბოლო ფილმი ლორენცა მაცეტის დოკუმენტური ნამუშევარი “Together” იყო. 

მაცეტის ეს ნამუშევარი ყველაზე გრძელი გახლდათ პირველ სამ ფილმს შორის და გამორჩეული 

მხატვრულობითა და პოეტურობით ხასიათდებოდა. აღსანიშნავია, რომ მაცეტი “თავისუფალი 

კინოს” წარმომადგენლებში ამ დროისთვის ერთადერთი ქალი იყო. 
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მაცეტის მთავარი თემატიკა, რაც მის წინა ნამუშრევებშიც აშკარაა, ადამიანთა გაუცხოებაა. ამ 

ფილმში ის ორი ყრუ-მუნჯი ადამიანის ამბავს მოგვითხრობს, რომლებიც დღითიდღე ცდილობენ 

თავი გაიტანონ და გადაურჩენ იმ სამყაროს, რომელიც მათთვის უცხო, თუმცა მაინც ნაცნობია. 

ფილმი ლონდონის აღმოსავლეთშია გადაღებული და ასახავს, როგორ რთულ რეალობაში უწევთ 

არსებობა მთავარ გმირებს, როგორ დასცინიან პატარა ბიჭები, როგორი უსუსურები არიან მათი და 

ცხოვრების წინააღმდეგ. მაცეტი ერთგვარ კონტრასტს ქმნის ცოდვილსა და უცოდველ სამყაროს, 

ხმაურსა და სიჩუმეს შორის. “ეს არ არის დოკუმენტური ნამუშევარი, ეს არის პოეტური, 

სიმბოლური ფილმი. ჩემი მიზანი არ ყოფილა ლონდონის აღმოსავლეთის წარმოჩენა, ჩემი მიზანი 

გარე სამყაროს დახასიათება იყო. მთავარი არსი ის გახლდათ, რომ ორი ყრუ-მუნჯი უმანკოებას 

განასახიერებს მთელი სამყაროს საპირისპიროდ.” თქვა მაცეტიმ. [UCL’s Slade School of Fine Art,2013] 

ფილმში ის ფაქტი, რომ ორივე მთავარი გმირი ყრუა მეტაფორულ დატვირთვას ატარებს ადამიანის 

გაუცხოების გადმოსაცემად, თუმცა ეს პოეტური თვისება მალევე მატერიალურში გადადის, 

როდესაც ფილმის ბოლოს ორი მეგობრის ერთობა ირღვევა. წყალში გადავრდნილი გმირი სწორედ 

ლაპარაკის უუნარობის გამო ვერ აგონებს ძალიან ახლოს მდგომ მეგობარს. ესეც ერთგვარი 

გაუცხოებაა, თუ აქამდე მათ უბრალოდ სამყაროსი არ ესმოდათ, ახლა ფიზიკურმა ნაკლმა 

რეალობაში გადმოინაცვლა და ერთმანეთს დააშორა. 

პირველი სამი ფილმი მოძრაობის სიმბოლოდ ითვლება. ისინი ყველაზე კარგად გამოხატავდნენ 

მოძრაობის არსსა და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ერთგვარად გამოფიტულ, ილუზიაში მცხოვრებ 

საზოგადოებას. საბოლოოდ კი “თავისუფალმა კინომ” ბრიტანულ ახალ ტალღას და მასში 

წარმოდგენილ მხატვრულ ნამუშევრებს დაუდო საფუძველი. 

ეს ყველაფერი არც ქართველი საზოგადოებისთვის უნდა იყოს უცხო, საბჭოთა კავშირის პერიოდში 

ჩვენთანაც არსებობდა ძალიან დიდი პროპაგანდა, რომელიც კომუნისტური რეჟიმისა და მომუშავე 

ადამიანის წინ წამოწევას გულისხმობდა. ეს ყველაფერი კარგად ჩანს ქართულ ფილმებში, 

როგორებიცაა “ჭრიჭინა”, “უდიპლომო სასიძო” და ა.შ.. კომუნისტური მოტივების ეკრანზე 

წარმოჩენა, უმეტესად, კომედიური ჟანრით ხდებოდა. რაც შეეხება იმ ფილმებსა და ზოგადად 

ხელოვნების იმ ნიმუშებს, რომლებიც კომუნისტური რეჟიმის მომხრე მოსაზრებებს არ ავრცელებდა, 

მათ ცენზურა ან საერთოდ არ აქვეყნებდა, ან კიდევ სასურველი ცვლილებებით. მდგომარეობა 

საქართველოშიც ბრიტანეთის მსგავსი იყო, კინოს თავისუფლება არ ჰქონდა, თუმცა მაინც 

გამოჩნდნენ ქართული თავისუფალი კინოს ქომაგები და, მიუხედავად იმისა, რომ ბრიტანული 

“თავისუფალი კინოსგან” განსხვავებით, ისინი მხატვრულ ფილმებს იღებდნენ, მათ თავიანთი ვალი 
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მოიხადეს. ასეთებია, მაგალითად თენგიზ აბულაძის “მონანიება” ან რეზო გაბრიაძის “შერეკილები”. 

აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, ხელოვნებას ყოველთვის უწევს გარკვეულ კანონებთან და მასზე 

ზემდგომებთან ჭიდილი, თუმცა ორივე წარმოდგენილ შემთხვევაში, ყოველთვის ჩნდებიან 

ადამიანები, ვინც მორჩილებიდან ამბოხებამდე გადიან გზას. სწორედ ასე იქმნება ნამდვილი 

ხელოვნება, ხელოვნება, რომელიც არა ილუზიებს, არამედ “ყოველდღიურობის პოეზიას” უკვალავს 

გზას და ჩვენ, უბრალო ადამიანებს, გვაჩვენებს, რომ გარშემო არსებული სამყარო რეალურია, კინოს 

იდეალი კი- უმეტესად მიუღწეველი. მიუხედავად ყველაფრისა, ბრძოლა, სინამდვილის 

პირუთვნელი ასახვა მაინც ღირს. 

ბიბლიოგრაფია: 
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http://www.screenonline.org.uk/film/id/444789/index.html 

3. Dupin, Ch. O’Dreamland. British Film Institute Screen Online. 

http://www.screenonline.org.uk/film/id/438978/index.html 

4. Dupin, Ch. Momma Don’t Allow. British Film Institute Screen Online. 
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ლიანა იმერლიშვილი 

                                          პოპ არტის საწყისებთან - ღმერთკაცები და ქალღმერთები 

XX საუკუნის ვიზუალური კულტურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, სოციო-პოლიტიკური 

დატვირთვის მქონე მიმართულებების გააქტიურებაა, რომლებიც ე.წ. „ანდრეგრაუნდ“ (მიწისქვეშა) 

სივრციდან, ხელოვნების ავანსცენაზე ინაცვლებენ და განმსაზღვრელ როლს ასრულებენ ახალი 

არტისტული მიმდინარეობების ფორმირებაში. ერთ-ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი მოვლენაა 

ჰომოეროტიკული, გეი-კულტურის მზარდი გავლენა დასავლურ, განსაკუთრებით კი, ამერიკის 

შეერთებული შტატების ხელოვნებაზე, რომელსაც უშუალოდ უკავშირდება XX საუკუნის 70-იანი 

წლების პოლიტიკური ელფერის მქონე გეი მოძრაობა. მზარდი პოპულარობის მქონე ჰიპების 

აქტივობასა და სექსუალურ რევოლუციას, ამ პერიოდის დასავლურ კულტურაში სქესთა როლების 

აღრევა და, შესაბამისად, ანდროგინული - საპირისპირო სქესთა ერთიანი კონცეფციის მიმართ 

ინტერესის ზრდა მოჰყვა. ამ პროცესების შედეგად, საზოგადოების შეცვლილი გემოვნების 

შესატყვისი, იდეალური სხეულის მოდელი, ამბივალენტური ნიშნებით ხასიათდება. ყველაზე 

მკაფიოდ, ეს ცვლილებები, ამ დროის არტისტული სცენის ყველაზე წარმატებულ მიმდინარეობაში - 

პოპ არტის ხელოვნებაში გამოვლინდა, რომელიც მისი განვითარების მწვერვალის, ენდი 

უორჰოლის (1928- 1987) სუპერვარსკვლავების სერიის კვალდაკვალ, პოპ-კულტურული პაგანიზმის 

ერთ-ერთი წინაპირობა გახდა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარე ეს პროცესები, ერთი 

შეხედვით, ინოვაციური ხასიათისაა, მისი გენეზისის კვლევას ევროპულ მემკვიდრეობასთან 

მივყავართ, რადგანაც გეი-კულტურა, დასავლური ცივილიზაციის პაგანური მემკვიდრეობის 

რენესანსია, რომელიც ქრისტიანობის მორალსა და ეთიკურ ნორმებს თითქოს უნდა ჩაეხშო, თუმცა, 

იგი არა თუ არ გამქრალა, არამედ სხვადასხვა საფარვლის ქვეშ, მუდმივად განაგრძობდა არსებობას. 

ასეთი რაკურსით განხილული ჰომოეროტიზმის ფენომენი, გაცილებით კომპლექსურად წარმოაჩენს 

ამ მოვლენას და მის შთამბეჭდავობას თანამედროვე კულტურაში. აქედან გამომდინარე, ამერიკული 

პოპ არტის ფორმირებაში, არა მხოლოდ კონსუმერული საზოგადოების მოთხოვნილებათა 

შესაბამისი ფორმების ძიებაა გასათვალისწინებელი, არამედ ის ხანგრძლივი ვიზუალური 

ტრადიციაც, რომელიც ასევე ასაზრდოებდა მას და მოგვიანებით განსაზღვრავდა კიდეც პოპ-სცენის 

ამ ერთ-ერთ მთავარ მახასიათებელს. 

ამ საკითხის ანალიზისთვის, განსაკუთრებულ ინტერესს წარმოადგენს ცნობილი ინგლისელი 

http://asj.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&avto=94/
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ფოტოგრაფის, მხატვრისა და დიზაინერის, სერ სესილ უოლტერ ბიტონის (1904-1980) შემოქმედების 

კავშირი, პოპ-არტის ხელოვნების ერთერთ პირველ ნამუშევართან, ცნობილი ინგლისელი 

არტისტის, რიჩარდ ჰამილტონის (1922 – 2011) 1956 წელს შესრულებულ ნაწარმოებთან: „რა აქცევს 

თანამედროვე სახლებს ასე მიმზიდველს, ასე განსხვავებულს? (Just What Is It That Makes Today’s 

Homes So Different, So Appealling?, 1956) (დანართი 1) თუმცა, სანამ უშუალოდ ამ ორი ხელოვანის 

კავშირს შევეხებით, საინტერესოა თვალი გადავავლოთ ჯერ კიდევ უძველეს ცივილიზაციებში 

დადასტურებული ჰომოეროტიკული ფენომენის ემანსიპაციას დასავლურ კულტურაში. 

ჰომოეროტიკული სახეები, ყველაზე თვალსაჩინოდ, ბერძნულ-რომაულ კულტურებში გვხვდება, 

სადაც სილამაზის სტანდარტი, ათლეტური აღნაგობის მამაკაცს უკავშირდება, რაც ბერძნულ 

kalokagathia-ს ფილოსოფიურ დოქტრინას ეფუძნება. ძველ ბერძნულ საზოგადოებაში მიღებული 

სოციალურ ურთიერთობათა ნორმებისათვის, სავსებით დასაშვები იყო ახალგაზრდა ჭაბუკსა და 

უფროს მამაკაცს შორის სასიყვარულო ურთიერთობა, რაც მკაფიოდ აისახა კიდეც, როგორც 

კლასიკურ ბერძნულ ლიტერატურაში, ასევე ამავე პერიოდის ვიზუალურ პროდუქციაში (დანართი 

2). ბერძნულ ხელოვნებაში დამკვიდრებულ მამაკაცის ათლეტურ გამოსახულებას, მოგვიანებით, 

ჰომოეროტიზმის სინონიმადაც იყენებდნენ. მაგალითად, გერმანელი ხელოვნების ისტორიკოსი და 

არქეოლოგი, იოახიმ იოჰან ვინკელმანი (1717-1768), თავის ნაშრომებში, რომლებიც ბერძნულ-

რომაული კულტურის პერიოდიზაციასა და კლასიფიკაციას ეხება, ანტიკური ხელოვნების ყველაზე 

ცნობილ ქანდაკებებს - “ლაოკოონს” (დანართი 3), “ბელვედერის ტორსსა” (დანართი 4) და 

„ბელვედერის აპოლონს“ (დანართი 5) ჰომოეროტიკულ ნამუშევრებად განიხილავდა. 

ვინკელმანის მიხედვით, მამაკაცური ჰეროიზმის საფუძველი ინდივიდის ველური სწრაფვაა 

თავისუფლებისადმი, რაც ვიზუალურად, აქტიური, კუნთებიანი გმირის სახითაა გამოსახული. 

ბელვედერის ტორსი, მკვლევარის აზრით, გარდაცვლილი ღმერთკაცის-ჰერკულესის 

რეპრეზენტაციაა, რომელიც თავისი წარსული ძალისა და მიღწევების დამსახურებით უერთდება 

ღმერთებს მათთვის განკუთვნილ ოლიმპოს მთაზე. მასკულინური საწყისის ორი უნაკლო 

განსხეულების, ლაოკოონისა და ბელვედერის ტორსის დახასიათებისას, იგი აღნიშნავს, რომ 

აქტიური, ძლევამოსილი მამაკაცის სახეს, სამყაროსთან მისი კონფლიქტი განსაზღვრავს. 

ბელვედერის აპოლონი კი, ვინკელმანისთვის, ძალისა და ეროტიკული სილამაზის კომპლექსური 

ნაზავია. აპოლონის გველთან ორთაბრძოლის შემდეგ ასახული სხეული, მკვლევრის აზრით, 

მამაკაცური ძლიერების რეპრეზენტაციაა, რომელიც ბრძოლის შემდგომი სიმშვიდითაა მოცული, 

გველის გამგმირავი შუბი კი, სექსუალური ენერგიის გამოთავისუფლების სიმბოლოა. სწორედ ამ 
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სკულპტურაში ხედავს იგი იდეალური მამაკაცური ფიგურის ნიმუშს, რომელშიც ქალურ 

სინაზესთან ერთად, მამაკაცური დომინაციის საწყისია ვიზუალიზირებული. 

დასავლურ ცივილიზაციაში ქრისტიანობის შემოსვლამ, ანტიკურ საზოგადოებაში არსებული 

ეთიკური ნორმების რღვევა და ახალი, სულიერებაზე დაფუძნებული მორალისტური 

მსოფლმხედველობის დამკვიდრება განაპირობა. შესაბამისად, საზოგადოებასა და ხელოვნებაში, 

ღიად ჰომოეროტიკული თემატიკა ტაბუირებული გახდა, რაც ჰომოსექსუალიზმის დემონიზაციის 

საშუალებით მოხდა: იგი ცოდვისა და დაცემის კონტექსტში განიხილებოდა. მიუხედავად ამისა, ეს 

ფენომენი არ გამქრალა და ჰომოსექსუალიზმის კრიმინალიზაციის პირობებში მოღვაწე გეი 

ხელოვანებმა, მოგვიანებით, კოდირებული მხატვრული ენა გამოიმუშავეს, რომელიც 

ერთდროულად ხილულიც იყო და დაფარულიც. 

მოდერნისტული სამყაროს ფარული პაგანური ხასიათი ქრისტიანობის ჩრდილში მოქცეულ 

ანტიკურ ფორმებს კულტურაში აბრუნებს, რომლებიც ისევ უკავშირდება მამაკაცური საწყისის 

პერცეფციასა და ჰომოეროტიკულ საწყისს. XX საუკუნის 50-იანი წლების ამერიკული აბსტრაქტული 

ექსპრესიონიზმით გამოწვეული აღფრთოვანების განლევის შემდეგ, რომელიც მასკულინური 

საწყისის დომინირებას ეცადა, არტისტულ სცენაზე ახლად გამოჩენილმა ახალგაზრდა თაობამ, 

თავიანთ ნამუშევრებში, განსხვავებული თემების აქცენტირება დაიწყეს. კაპიტალისტური 

სამომხმარებლო რეკლამა, ავტომობილები, ფასტ ფუდი, კინო, ტელევიზია, ტაბლოიდები, 

კომიქსები და რევოლუციური როკენროლი, მათი დაკვირვებისა და აღფრთოვანების მთავარი წყარო 

გახდა, ამ თემებით გაჯერებული პოპ-არტის ხელოვნება კი, თვითგამოხატვის წამყვან არტისტულ 

ფორმად იქცა, რომელსაც საფუძველი ლონდონში ჩაეყარა. 

ბრიტანული პოპი, 1950-იან წლების ინგლისში, ჯგუფ Independent Group-ის (დამოუკიდებელ 

ხელოვანთა ჯგუფი) ბაზაზე წარმოიშვა, იმ პერიოდში, როდესაც საზოგადოება მეორე მსოფლიო 

ომის შედეგად გამოწვეულ კრიზისს განიცდიდა. დანგრეული ეკონომიკისა და სოციალური 

სიდუხჭირის ფონზე, სახელოვნებო ასპარეზზე გამოსულ ახალგაზრდა ინგლისელ ხელოვანთა 

განსაკუთრებული მიზიდულობისა და აღფრთოვანების ობიექტი, პრიალა ამერიკული ჟურნალები 

გახდა, რომლებიც ენერგიას, ოპტიმიზმსა და კეთილდღეობას ასხივებდა. თუმცა, პოპ-არტის 

მიმდინარეობის ჩანასახები, Independent Group-ის მოღვაწეობამდე გაცილებით ადრე, ასევე 

ბრიტანელი ფოტოგრაფისა და დიზაინერის, სესილ ბიტონის შემოქმედებაში ჩნდება, რომელიც 

რიჩარდ ჰამილტონის 50-იანი წლების პირველი პოპ-არტული ნამუშევრის წინაპირობადაც 

შეიძლება განვიხილოთ. 
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სესილ ბიტონი XX საუკუნის ერთ-ერთი გამორჩეული ფოტოგრაფია, რომელიც წარმოშობით, 

საშუალო ფენის, ტრადიციული ბრიტანული ოჯახიდან იყო. ჰომოსექსუალი ხელოვანი, მის 

თანადროულ საზოგადოებაში ტაბუირებულ ორიენტაციას არ ფარავდა და თავის სექსუალობას 

ღიად და თამამად აფიშირებდა. მისი ადრეული ფოტოები, იმ დროისათვის ძალზე პოპულარული 

სიურეალიზმის აშკარა გავლენას განიცდიდა. 1928 წელს ბიტონი ნიუ-იორკში ჩავიდა, რის შემდეგაც 

ეს ქალაქი, ისევე როგორც ამ პერიოდში აქ გაბატონებული ჰოლივუდური კულტურა, მისი 

ფოტოების ინსპირაციის ერთერთი მთავარი წყარო გახდა. თუმცა, ბიტონის ამერიკულ 

მოგზაურობამდე, მასზე განსაკუთრებული გავლენა იქონია ფრანგმა ფოტოგრაფმა, ბარონ ადოლფ 

დე მეიერმა (1868 - 1947), რომელიც ცნობილი იყო ჟურნალ „ვოგში“ 1913-22 წლებში 

გამოქვეყნებული პორტრეტების სერიით. ადოლფ დე მეიერის ნამუშევრები, ევროპული 

არისტოკრატიისა და ამერიკული კონსუმერული საზოგადოების სინთეზურ ნაზავს აღბეჭდავდა, 

რომელიც მანერულობითა და გადაჭარბებული თეატრალურობით გამოირჩეოდა. ბიტონზე ფრანგი 

კოლეგის გავლენა გასაკვირი არ იყო, მათი საერთო ესთეტიკიდან გამომდინარე. სულ მცირე ხანში 

კი ბიტონიც იწყებს „ვოგთან“ თანამშრომლობას: 1924 წელს, მის მიერ ვოგის ფურცლებზე 

გამოქვეყნებული პირველი ნამუშევარი ტრანსვესტიტულ ფოტო-კომპოზიციას წარმოადგენდა, 

რომელშიც “მალფის ჰერცოგინიას” ბიტონისეული ვერსიაა ვიზუალიზირებული (დანართი 6). ამ 

ფოტოზე, ავტორმა, ინსტიტუციურად სანქცირებული სქესთა იერარქიების დესტაბილიზაცია და 

მათი ერთმანეთში აღრევა მოახდინა, რითაც, შეიძლება ითქვას, საფუძველი ჩაუყარა ე.წ. დასავლურ 

ქვიარ ესთეტიკას. 

ფოტოგრაფიის გარდა, სესილ ბიტონი კოლაჟებსაც ქმნიდა მათთვის განკუთვნილ სპეციალურ 

ალბომებში. ეს კოლაჟები ბიტონის საკუთარი და სხვადასხვა ფოტოგრაფების ნამუშევრების 

მონტაჟებისა და პრესის ქაღალდებისაგან შედგენილ, უმეტესწილად, ჰოლივუდის „ოქროს ხანის“ 

მეგავარსკვლავების ფოტოებით შექმნილ კომპოზიციებს წარმოადგენდა. ეს კოლაჟების ალბომები, 

სესილ ბიტონის საკუთრება იყო, რომელიც ფართო საზოგადოებისათვის მხოლოდ 1937 წელს გახდა 

ცნობილი სახელწოდებით “Cecil Beaton’s Scrapbook”. ამ წიგნის პოპულარობა, ბიტონის ობიექტივში 

მოხვედრილი, ჰოლივუდელი მეგა ვარსკვლავების პირადი ცხოვრების ამსახველმა პიკანტურმა 

დეტალებმა განაპირობა. განსაკუთრებით საინტერესოა მასში შესული კომპოზიცია სახელწოდებით 

„New York Impressions“ (დანართი 7), რომელთანაც ძალიან დიდ მსგავსებას ავლენს რიჩარდ 

ჰამილტონის 50-იან წლებში შექმნილი პოპ არტული ნამუშევარი. ჰამილტონის კომპოზიცია (What 

Is It That Makes Today’s Homes So Different, So Appealling?) (დანართი 1) ჯაზის, ამერიკული 
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ბრენდების, სამომხმარებლო ფუფუნების საგნებისა და საცვლებში გამოსახულ თანამედროვე ადამსა 

და ევას ფიგურებს აერთიანებს, რომლებიც ნიუ იორკის - ამერიკული ოცნების ქალაქის ხორციელ 

სიამეებზე მიუთითებს, ისევე, როგორც სესილ ბიტონის “ნიუ იორკის შთაბეჭდილებები.” 

ჰამილტონის კომპოზიციაში, არც ერთი ფიგურა არ ასახავს კონსერვატიულ ოჯახურ ყოფას. ევას 

როლში წარმოდგენილი მსახიობი, მეი ვესტი, 1920-იანი წლების ამერიკული ქვიარ კულტურის 

ერთ-ერთი გამორჩეული სელებრითული ხატია, რომელიც მონაწილეობდა სპექტაკლში “The drag”. 

თავის სურათში ჰამილტონი, მამაკაცის ათლეტურ, მუსკულატურაზე კონცენტრირებულ ფიგურასა 

და ქალის ე.წ „პინ-აპ“ გამოსახულებას მიზანმიმართულად ათავსებს ერთად, რადგან ორივე სქესის 

სიმბოლოები, ხელოვნურ, შექმნილ და არაბუნებრივ სილამაზის ეტალონს განასახიერებს, რომელიც 

მათი შემყურე თანადროული საზოგადოების მიბაძვისა და აღფრთოვანების წყაროა. სწორედ ასეთი, 

კერპად ქცეული პერსონაჟების ხელოვნური ბრწყინვალება ამსგავსებს ჰამილტონის კომპოზიციას 

სესილ ბიტონის ნამუშევრებთან და ხდება მნიშვნელოვანი სიმპტომი გეი ესთეტიკის შემდგომი 

განვითარებისათვის. 

სესილ ბიტონის კოლაჟებში, ერთმანეთსაა შედარებული ჰიპერ-მასკულინური და ულტრა-

ფემინური ბუნება, რაც მაყურებელში ე.წ. “ჰანკის”(Hunk - ინგ. სლენგი - დიდი, ძლიერი, 

სექსუალურად მიმზიდველი მამაკაცი) და “დივას” ტიპაჟების ეროტიკულ ასოციაციებს იწვევს. 

ქალის ფიგურას კი გეი ესთეტიკის ფორმირების სხვადასხვა ეტაპზე უმთავრესი როლი აკისრია. 

გეი-კულტურის ქალი კინოვარსკვლავებით ასეთი გატაცება (diva-worship), ერთგვარად, ანტიკურ 

ქალღმერთ კიბელეს თაყვანისცემის კულტურულ ემანსიპაციად შეიძლება ვივარაუდოთ, ხოლო ე.წ 

დრეგ ქუინები - კულტის მსახურების რეანიმირებულ სახეებად. ბიტონის შემთხვევაში, ეს 

ჰოლივუდური კერპი- გრეტა გარბოა, ჰამილტონი კი მეი ვესტს ირჩევს თავის გმირად. ორივე 

ვარსკვლავი, ჰოლივუდურ ოქროს ხანას განასახიერებს, რომელიც პოსტ-კრიზისული პირველი 

მსოფლიო ომის მომდევნო საზოგადოების პირმშოა, რომელშიც ანტიკურ ღმერთებსა და მისტიურ 

ღვთაებებს, სუპერვარსკვლავები ენაცვლება. მათი „გლამურული“ ბრწყინვალება და „ღვთაებრივი“ 

დიდება, თითქოს თაყვანისცემის განახლებულ რიტუალს ქმნის, რომელსაც მათი „მრევლი“, 

ტაძრების ნაცვლად, კინოეკრანებთან მიჰყავს. ბიტონის მიერ თაყვანისცემის ობიექტად ქცეული 

ქალი კინო-ვარსკვლავების სახეები, მოგვიანებით პოპ-არტის ოქროს ხანის წარმომადგენლის, ენდი 

უორჰოლის ჰოლივუდური „სელებრითების“ ვარსკვლავურ სერიებში ტრანსფორმირდება. 

პოპ-კულტურული პაგანიზმის პირობებში, ქალი კვლავ ინარჩუნებს დომინანტ პოზიციას, რადგან, 

როგორც აღვნიშნეთ, არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის საკითხი, პირდაპირ კავშირშია 
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თანამედროვე ქალი-ღვთაებების გააზრებასთან. ესაა ჰომოსექსუალი მამაკაცების ესთეტიკური 

პერცეფციის გამოხატულება, რომელიც მდედრობითი სქესის სუპერვარსკვლავებზე 

კონცენტრირდება, რადგან ისინი, უნივერსალური ღვთაების სახე-სიმბოლოებად რჩებიან და, 

შესაბამისად, ანდროგინული მახასიათებლების განსახიერებას წარმოადგენენ . 

სესილ ბიტონის შემოქმედების ჰომოეროტიკული ასპექტების მნიშვნელობა და მათი კავშირი, 

როგორც მოდერნის ხელოვნებასთან, ასევე ანტიკურ ტრადიციებთან, ცხადჰყოფს მის გავლენასა და 

წვლილს იმ კომპლექსური მხატვრული ფენომენის ჩამოყალიბებაში, რომელსაც პოპ-არტი 

წარმოადგენს. ამ მიმდინარეობამ ავანგარდის ეპოქა დაასრულა და ისტორიულად 

ტრანსფორმირებადი ჰომოეროტიკული მხატვრული ენა პოპ კულტურულ მოვლენად აქცია, 

რომელიც მე-20 საუკუნის შუა პერიოდიდან დღემდე შეუჩერებლად განაგრძობს განვითარებას. 

 ბიბლიოგრაფია: 

- Janes, D. 2015, Cecil Beaton, Richard Hamilton and the Queer, Transatlantic Origins of Pop Art, Visual 

Culture in Britain, Routledge 

- Paglia C. 1990, Sexual Personae, Yale University Press 

- Paglia C. 1992, Sex, Art and American Culture, Vintage; 1st edition 

სქოლიო: 

1დასავლეთის გეი მოძრაობის განვითარების ათვლის წერტილად,.1969 წლის ე.წ. “სტოუნუოლის 

აჯანყება” ითვლება, როდესაც სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლები დაუპირისპირდნენ 

ნიუ იორკის პოლიციას, მომღერალ ჯუდი გარლანდის (1922-1969) გარდაცვალებასთან 

დაკავშირებით გამართული სამგლოვიარო შეკრების დროს. 

2ტერმინი პოპ-კულტურული პაგანიზმი (Pop culture paganism), მასკულტურის წიაღში 

განხორციელებული ქმედებების რიტუალურობისა და მის პაგანურ (წარმართულ) კულტურასთან 

კავშირის აღსანიშნავად გამოიყენება 

3kalokagathia - სწავლება პლატონის ფილოსოფიის მიხედვით, რომელიც სრულყოფილი სხეულის, 

მორალურ და სულიერ სრულყოფილებასთან ჰარმონიულ თანაარსებობას გულისხმობს. 

4აღსანიშნავია, რომ ანტიკური სამყაროს მიერ ახალგაზრდა სხეულის გაიდეალიზება, არა მხოლოდ 

ესთეტიკურ, არამედ რელიგიურ წარმოდგენებსაც უკავშირდებოდა. 

5ვინკელმანი იყო პირველი მკვლევარი, ვინც ბერძნული, ბერძნულ-რომაული და რომანული 
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ხელოვნების დიფერენცირება მოახდინა (Iohann Ioachim Winckelmann, Die Geschichte der Kunst des 

Alterthums, 1764). ცნობილია, რომ ვინკელმანი თავადაც ჰომოსექსუალი იყო და აქედან 

გამომდინარე, ხელოვნების ესთეტიკის საკითხებს, სწორედ ჰომოეროტიზმის ჭრილში განიხილავდა 

6საინტერესოა, რომ ამის შესახებ მიუთითებდა ვინკელმანის თანამედროვე გოეთეც (Goethe, 

Winkelmann und sein Jahrhundert, 1805) 

7ამ მეთოდს “encoding”-ს უწოდებდნენ, რომლის ერთ-ერთი თვალსაჩინო ნიმუშია 19-ე საუკუნეში 

მ.ჰართლის (1877-1943) შემოქმედება. უკვე 20-ე საუკუნის 1950-60-იან წლებში, პოპ არტის 

ჩამოყალიბების პერიოდში, ამავე მეთოდს მიმართავდნენ რობერტ რაუშენბერგი და ჯასპერ ჯონსი, 

ამგვარი კოდირება ხელოვნებაში ფართომასშტაბიან ე.წ “ქვიარ” ესთეტიკად გადაიქცა, სადაც 

ხელოვანები განსხვავებულ სემიოტიკურ მოდელებს მიმართავენ მათი გზავნილის გადმოსაცემად. 

8ეს სინთეზი ხელოვნებაში Camp-ის სტილის სახელითაა ცნობილი 

9„მალფის ჰერცოგინია“ ინგლისელი დრამატურგის, ჯონ ვებსტერის ცნობილი ნაწარმოებია, 

რომელიც 1612-13 წლებშია დაწერილი 

10ქვიარ - არატრადიციული ორიენტაციის სექსუალურ უმცირესობათა ესთეტიკა 

11მათ შორის იყო გრეტა გარბოს ფოტოები, რომელთანაც ბიტონს ხანგრძლივი სასიყვარულო 

ურთიერთობა აკავშირებდა 

12პიესა მეი ვესტმა დაწერა და მცირე ხნით დაიდგა ნიუ ჯერსისა და კონექტიკუტის სცენებზე. 

თუმცა, მალევე აიკრძალა ჰომოსექსუალური ტიპაჟების პორტრეტირებისთვის. ამ კონტექსტში 

საინტერესოა, ე.წ „დრეგ ქუინების“ ფენომენიც, რომელიც მეი ვესტის „ვარსკვლავური“ ვიზუალის 

აშკარა გავლენას განიცდის და ამასთანავე იზიარებს “კემპის” ესთეტიკას, რაც ყოველგვარ 

გადაჭარბებულსა და გროტესკულს აერთებს ჰოლივუდური “დივას“ გლამურულ სახესთან. თავად 

Drag- არის ხელოვნების ფორმა,რომლის ფარგლებშიც ხდება გენდერულობის საზღვრების 

გადალახვა. 

13აღნიშნული კავშირი შეიძლება დავინახოთ ოპერის ჰომოსექსუალ თაყვანისმცემლებში, 

რომელთათვისაც მარია კალასი (1923 - 1977) ამ ესთეტიკის უმთავრესი ფიგურაა 

 დანართი 1 – Just what is it that makes today’s homes so special, so appealing? , 1956 წ.- რიჩარდ 

ჰამილტონი, Kunsthalle Tubingen 

https://www.tate.org.uk/art/images/work/P/P20/P20271_10.jpg 

https://www.tate.org.uk/art/images/work/P/P20/P20271_10.jpg
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დანართი 2 - წითელფიგურიანი კერამიკის ნაწარმი, ძვ.წ 480 – 470 წწ., Ashmolean Museum, Oxford 

https://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality_in_ancient_Greece#/media/File:Art_gr%C3%A8cia.jpg 

დანართი 3 - Laocoön and His Sons, ძვ.წ 42 წ., Vatican Museums 

https://www.museivaticani.va/content/dam/museivaticani/immagini/collezioni/musei/museo_pio_clementin

o/02_03_laocoonte.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg 

დანართი 4 – Belvedere Torso, Apollonius of Athens, Vatican Museums 

https://www.museivaticani.va/content/dam/museivaticani/immagini/collezioni/musei/museo_pio_clementin

o/06_01_torso_belvedere.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg 

დანართი 5 – Apollo Belvedere, 120 – 140 წწ. Vatican Museums 

https://www.museivaticani.va/content/dam/museivaticani/immagini/collezioni/musei/museo_pio_clementin

o/02_01_apollo_belvedere.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg 

დანართი 6 – ჯორჯ რილანდსი „მალფის ჰერცოგინიის“ როლში, 1922, სესილ ბიტონი 

https://www.pinterest.com/pin/156429787031893968/ 

დანართი 7 – New York Impressions, 1937, სესილ ბიტონი, National Portrait Gallery 

https://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw70595/New-York-Impressions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality_in_ancient_Greece#/media/File:Art_gr%C3%A8cia.jpg
https://www.museivaticani.va/content/dam/museivaticani/immagini/collezioni/musei/museo_pio_clementino/02_03_laocoonte.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg
https://www.museivaticani.va/content/dam/museivaticani/immagini/collezioni/musei/museo_pio_clementino/02_03_laocoonte.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg
https://www.museivaticani.va/content/dam/museivaticani/immagini/collezioni/musei/museo_pio_clementino/06_01_torso_belvedere.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg
https://www.museivaticani.va/content/dam/museivaticani/immagini/collezioni/musei/museo_pio_clementino/06_01_torso_belvedere.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg
https://www.museivaticani.va/content/dam/museivaticani/immagini/collezioni/musei/museo_pio_clementino/02_01_apollo_belvedere.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg
https://www.museivaticani.va/content/dam/museivaticani/immagini/collezioni/musei/museo_pio_clementino/02_01_apollo_belvedere.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg
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მარიამ კაკალაშვილი 

პედრო ალმადოვარის “ქალთა კინო” 

 

პედრო ალმადოვარის, ესპანელი კინორეჟისორის, ფილმები გამორჩეულია ქალი 

პროტაგონისტებით. სწორედ ამიტომ ის თავის კინოკარიერას “ქალთა კინოს” უწოდებს. რეჟისორის 

ფილმებში ძირითადად ვეცნობით ესპანეთსა და ესპანელ ქალებს, მაგრამ რეჟისორი ოსტატურად 

ახერხებს ერთ ქვეყანაში ჩააქსოვოს მსოფლიო კულტურა და ტრადიციები. პედრო ალმადოვარის 

შემთხვევაში, ეს პარადოქსი ძირითადად მიემართება მის ქალ პერსონაჟებს. 

“ვგრძნობ, რომ ქალი პერსონაჟების საშუალებით შემიძლია მოვყვე უფრო საინტერესო და ღრმა 

ისტორიები.” [Almodóvar, Interview in Peninsula hotel.] იმის მიუხედავად, რომ პედრო ალმადოვარის 

ფილმებში უმეტესად ქალებზეა ყურადღება გამახვილებული, რეჟისორი აღნიშნავს, რომ ასევე 

მნიშნელოვანია კაცი პერსონაჟების შექმნაც. თუმცა ალმადოვარის რეალობაში ესპანელი ქალები 

უფრო პირდაპირი, მიზანდასახული და მრავლისმთქმელნი არიან ვიდრე მამაკაცები. რეჟისორი 

თვლის, რომ ქალების დიდი უპირატესობაა თავის გასულელების ნაკლები შიში და სწორედ ამიტომ 

შექმნა მან "ქალთა კინო". 

ალმადოვარი ნათლად ხედავს ესპანურ კულტურაში კლიშეს, როცა პროტაგონისტად ითვლებიან 

მამაკაცები, რომლებიც უძღვებიან სახლს, “მაჩო გმირები”, ლათინო საყვარლები. მამაკაცები იყვნენ 

სახეები ეპიკური ამბებისა, მაგრამ ეპიკური ამბები ღრმა ისტორიას იშვიათად თუ ყვება. პედრო 

ალმადოვარი ცდილობს ისტორიები მოარგოს ყოველდღიურობას. ის ცდილობს რეალური 

ისტორიის დაუმახინჯებლად გადმოსცეს ამბავი. 

პედრო ალმადოვარის ფილმებში ორი გამოკვეთილი სტილი გვხვდება, რომლებიც დიდი 

განსხვავებების მიუხედავად უნაკლოდ ერწყმიან ერთმანეთს: კემპი და ნეორეალიზმი. 

კემპი, მომდინარეობს ფრანგულიდან Se camper ან იტალიურიდან Campeggiare და ნიშნავს 

გამორჩეულობას. ეს ტერმინი ადრეულ მეოცე საუკუნეში გამოიყენებოდა გადამეტებული ან 

თეატრული ქცევის გამოსახატავად, რომელიც ძირითადად უკავშირდებოდა ინგლისურ 

ჰომოსექსუალურ და ტრანსვესტიტ/ტრანსსექსუალ კულტურას. კემპს ასევე აკავშირებდნენ 

ესთეტიკური მოძრაობის წამომწყებ ოსკარ უაილდთან ან მაქს რებომთან. [McMahon, 2006:10] იმის 

მიუხედავად, რომ ის ბევრ რამეს უკავშირდება, კემპი მაინც არ გამოცხადებულა როგორც მოძრაობა. 

სუზან სონტაგი [Sotang,1999:53] კემპს აღწერს, როგორც "მგრძნობიარობა, რომელიც ახასიათებს 

http://asj.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&avto=95/
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პიროვნებას" . ფაბიო კლეტოს [Cleto, 1999:9] მიხედვით კემპი ასევე შეიძლება წარმოვიდგინოთ, 

როგორც სტილი რომელიც შეიცავს "ესთეტიზმს, ირონიას, პაროდიას და სექსუალურ აგრესიულ 

კონტენტს." როგორც სტილი, კემპი გვხვდება არა მხოლოდ კინოში, არამედ ლიტერატურაში, 

ფოტოგრაფიაში, ინტერიერიც დიზაინში და ა.შ. ის ძირითადად გამოხატავს ხელოვნურობას, 

არაბუნებრიობას და მისი აღმოჩენა ხელოვნების ნიმუშში ძალიან ადვილია თავისი თვალშისაცემი 

მახასიათებლების გამო. კამპს შეგვიძლია მივუსადაგოთ ჯ. პ. სტიუარტის პორნოგრაფიის 

განმარტება: "I know it when I see it” . [Jacobellis vs. Ohio, 1964] კემპის სტილი პედრო ალმადოვარის 

კარიერის დასაწყისიდანვე გვხვდება. 

შეგვიძლია ეს დავუკავშიროთ ესპანეთის ცენზურისაგან განთავისუფლებას, სადაც ფრანკოს 

დიქტატურისას ქვიარ ადამიანებს ჩრდილში უწევდათ ცხოვრება. თავად ქვიარი რეჟისორი 

ცდილობს გადაამუშაოს პოპ კულტურა, დეკონსტრუქცია გაუკეთოს ესპანურ ტრადიციებს, 

როგორებიცაა ოჯახი, რელიგია, ავტორიტეტი, გენდერული როლები, სექსუალური იდენტობა და ეს 

ყველაფერი მიიტანოს ესპანურ საზოგადოებამდე. 

თავად ალმადოვარი იყო მოძრაობა "La Movida"-ს ერთ-ერთი მონაწილე. ეს მოძრაობა წარმოიშვა 

ფრანკოს სიკვდილის შემდეგ, 1975 წელს, და ძირითადად მადრიდში ბარსელონასა და ბილბაოში 

ჩნდება. " Movida"-მ შეითვისა ბრიტანული პანკის სტილი, რომლითაც წინააღმდეგობას უწევდა 

ფრაკნოს კონსერვატიულ კათოლიკურ ეკლესიას, მსოფლიოსგან იზოლირებასა და დიქტატორის 

მიერ დაწესებულ მორალურ მოდელებს. 

ნეორეალიზმი პირველად იტალიაში ჩამოყალიბდა, მეოცე საუკუნის ორმოციან წლებში და მას, 

როგორც იტალიურ ნეორეალიზმს, ისე მოიხსენიებენ. იტალიური ნეორეალიზმი იყო პირველი 

მიმდინარეობა, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ჩამოყალიბდა. ის იყო ერთგვარი კინო 

რევოლუცია, რომელიც გაურბოდა გადასაღებ მოედნებს, სტუდიებს, ხელოვნურ რეალობას. მათ 

სურდათ გადმოეცათ ქვეყნის რეალური სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ხალხის ყოფა. 

სწორედ ამიტომ ისინი ქირაობდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას, მუშაობდნენ სტუდიის გარეთ, 

მინიმალური ბიუჯეტითა და შესაძლებლობებით, რომელიც კინოს ხდიდა რეალურს, 

ათავისუფლებდა ცენზურის მარწუხებისაგან და დოკუმენტურობის ელფერს აძლევდა. კინო არ 

უნდა ყოფილიყო სისტემის პროპაგანდისათვის, არამედ ის უნდა ყოფილიყო წყარო რეალობის 

აღქმისათვის. 

როსელინის ფილმი "რომი, ღია ქალაქი" (1945) ნეორეალიზმის იდეოლოგიის ყველაზე გამორჩეული 

სურათია. ის ზედმიწევნით ასახავს იმდროინდელ ყოფას: თუ რას განიცდიდა იტალიელი ერი 
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გერმანული ოკუპაციის დროს. როსელინის ჰქონდა ძალიან მწირი ფინანსები, ფილმისათვის საჭირო 

ნივთები შავ ბაზარზე იყო ნაყიდი, მისი ძალიან ცოტა ნაწილია გადაღებული სტუდიაში, მაგრამ ამ 

ყველაფრის მიუხედავად "რომი, ღია ქალაქი" ანარეკლია იმდროინდელი საშინელი ყოფისა. მან 

ძალიან მძაფრი გავლენა მოახდინა საზოგადოებაზე. ადამიანები დადგნენ რეალობის წინაშე, 

რომელიც მართლაც უმძიმესი იყო. ესპანური ნეორეალიზმი, რომლის წარმომადგენელიცაა პედრო 

ალმადოვარი, მოჰყვა ფრანცისკო ფრანკოს დიქტატურის დამხობას, როდესაც ფრანკო გარდაიცვალა 

1975 წელს. ესპანური ნეორეალიზმი, ახალი ესპანური კინო, იყო განკუთვნილი იმისათვის, რომ 

ესპანეთს აღედგინა ნაციონალური იდენტობა კინოს გავლით. 

"რით დავიმსახურე ეს?!"(1984) პედრო ალმადოვარის წარმატების გზის ერთერთი საფეხურია. 

ფილმი რეჟისორის ყველაზე ფემინისტურ ფილმად მოიხსენება, მაგრამ ამავდროულად 

საზოგადოებაში აჩენს კითხვას: არის თუ არა ალმადოვარი ფემინისტი? 

"რით დავიმსახურე ეს?!" აღწერს ქალთა გაღიზიანებას იმ სტერეოტიპების წინააღმდეგ, რომელიც 

ფრაკნოს დიქტატურისას დამკვიდრდა ესპანეთში. 

ფილმში მოქმედება მიმდინარეობს მადრიდის გარეუბანში, პოსტ- ფრაკნო ესპანეთში. მთავარი 

პერსონაჟია დიასახლისი და ხანდახან დამლაგებელი გლორია (კარმენ მაურა). მას ჰყავს ორი ვაჟი- 

უფროსი ნარკოტიკების დილერი, უმცროსი კი გაცხადებული ჰომოსექსუალი, უმადური ტაქსისტი 

ქმარი, ანტონიო, და ანტონიოს ძუნწი დედა, როგორც მას გლორია მოიხსენიებს. ისინი ცხოვრობენ 

ძალიან პატარა სახლში, ძალიან მწირი შემოსავლით. 

ამ ფილმში კარგად ვხედავთ თუ რას გულისხმობს პედრო ალმადოვარი, როცა ქალების ერთ-ერთ 

საუკეთესო თვისებად "თავის გასულელების ნაკლებ შიშს" ასახელებს. გლორია არაფერს თაკილობს, 

რომ თავის გაჭირვებულ ოჯახში როგორმე შემოიტანოს ფული, გადაიხადოს გადასახადები და 

მაინც, თავისი ტაქსისტი ქმარი მუდმივად ახსენებს თუ როგორი სამარცხვინოა სხვისი სახლის 

ლაგება ქალისათვის. ანტონიო, რომელსაც თითქმის არანაირი ფული არ შემოაქვს ოჯახში, 

ცდილობს თავი გადაირჩინოს მეორეული გასულელებისაგან , რომელსაც, მისი აზრით, გლორიას 

დამლაგებლობა მოუტანს. 

გლორიას თვალში თავისი მოძალადე, უმადური ქმარი მხოლოდ წარსულის ლაქა იყო და ამიტომაც 

მოკლა ის, სწორედ იმ ჯოხით, რომლიც ანტონიოს დედას ეკუთვნოდა. ეს იყო გლორიას 

ერთადერთი შანსი, რომ ყოფილიყო თავისუფალი ქალი, ეყიდა თმის საშრობი თავისთვის და რაიმე 

მიზეზის მოფიქრება არ დაჭირვებოდა. ანტონიო მოკვდა სამზარეულოში, იმ სამზარეულოში სადაც 

გლორია სადილს უმზადებდა მას, ჰქონდათ ცარიელი მაცივარი და ბავშვები დამშეული თვალებით 
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ეძებდნენ რაიმე საჭმელს. 

სამზარეულო პედრო ალმადოვარის ფილმებში დიდ როლს ასრულებს და ძირითადად მთავარი 

პერსონაჟის შინაგან მდგომარეობას ასახავს. აქ სამზარეულო იცვლება იმ წამსვე როგორც კი 

ანტონიო ქრება, მისი დედა კი სოფელში მიდის. ჩაბნელებული სამზარეულოს იცვლება 

ყვავილებითა და ფერადი პრინტებით, სადაც გლორია ახალ ცხოვრებას დაიწყებს. 

პედრო ალმადოვარი თვლის რომ ეს ფილმი თანადგომის გამოცხადებაა ყველა ქალისათვის, მაგრამ 

კითხვა: არის თუ არა პედრო ალმადოვარი ფემინისტი? ფილმის ბოლო ნაწილმა გამოიწვია. ბოლო 

სცენაში გლორიას გაშვილებული უმცროსი ვაჟი ბრუნდება სახლში, იმიტომ, რომ სახლს სჭირდება 

კაცი. გლორიამ, რომელმაც დაარწმუნა მაყურებელი, რომ ძალიან ძლიერი ქალია, რეჟისორმა მაინც 

დაუბრუნა "კაცი", რომელიც გაუძღვება ოჯახს. ვფიქრობ ეს ბოლო სცენა არა რეჟისორის "ბედნიერი 

დასასრული", არამედ პედრო ალმადოვარის მცდელობაა, რომ მაყურებელს დაანახოს ღრმად 

ჩაბეჭდილი სტერეოტიპები, რომლებისგანაც კიდევ დიდხანს ვერ განთავისუფლდება ესპანეთი. 

"რით დავიმსახურე ეს?!" იტალიური ნეორეალიზმის შთაგონებითაა შექმნილი და ცდილობს 

დაგვანახოს ესპანეთის ცხოვრება ფრანკოს დიქტატურის დამხობის შემდეგ თავისი ყველანაირი 

ასპექტით: სიღარიბე, ჩამოშლილი ოჯახები, გამეფებული სტერეოტიპები. 

მეორე მხრივ, კემპის სტილიც ნათლად იჩენს თავს. ალმადოვარი ფილმში წამოჭრის პედოფილიის 

თემას, როდესაც გლორია უმცროს ბიჭს პედოფილ კბილის ექიმს მიაშვილებს. ფილმში გვხვდება 

ბავშვი, ვანესა, რომელსაც ტელეკინეტიკური შესაძლებლობები აქვს. ასევე ვაწყდებით სექსუალურ 

სცენებს, სადაც ძირითადად იმპოტენტი და დაკომპლექსებული მამაკაცები ჩნდებიან. 

საინტერესოა, რომ კარმენ მაურა ფილმში "ქალები ნერვული შეტევის პირას" (1988) გლორიასაგან 

ძალიან განსხვავებულ პერსონაჟს განასახიერებს. თუ გლორია ცდილობს მოიშოროს თავიდან 

მამაკაცი, რომელსაც არ უყვარს ის, არ აბედნიერებს, პეპა სწორედ ამის საპირისპიროს აკეთებს. 

პეპა ,ფილმის პერსონაჟებიდან, ერთ-ერთი ქალია ნერვული შეტევის პირას, თუმცა ძირითადად მის 

ისტორიას მივყვებით. პირველივე სცენაში ვიგებთ, რომ ივანი, პეპას საყვარელი, მიდის 

"მოგზაურობაში" და ტოვებს ქალს. პეპას სრულიად გაანადგურებს ივანის დატოვებული ხმოვანი 

შეტყობინება და მთელი ფილმის განმავლობაში ვხედავთ როგორ დასდევს ივანის კვალს, რომ 

როგორმე მიაგნოს და დაელაპარაკოს. იმის მიუხედავად, რომ პეპამ იცის ივანი სამოგზაუროდ 

მიდის სხვა ქალთან ერთად, ის მაინც ამჯობინებს თვალი აარიდოს ამ ყველაფერს, მხოლოდ 

გრძნობს საჭიროებას, რომ ჰყავდეს ივანი. პეპა ეცდება კიდევაც, რომ თავიდან მოიშოროს სახლი 

სადაც თავის საყვარელთან გაატარა დღეები, მაგრამ ვერ შეძლებს. იმდენად აეკვიატა მას ივანის 
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დაბრუნების იდეა, რომ ყველაფერზეა წამსვლელი. პეპა გააკეთებს ივანის საყვარელ გასპაჩოს სადაც 

მთელ ფირფიტა ძილის წამალს შეურევს. მხოლოდ ერთი-ორი ყლუპია საჭირო , რომ კაცი 

რამდენიმე საათით გაითიშოს. 

სწორედ ეს იყო გარდამტეხი მომენტი ფილმში, საიდანაც ყველაფერმა უკუსვლა დაიწყო. ნერვული 

შეტევა, პეპას შემთხვევაში, ბოლომდე არ განხორციელდა. საბოლოოდ მან გააცნობიერა, რამდენად 

დიდი სისულელე იყო გაჰკიდებოდა კაცს, რომელიც მას არც არასდროს ეკუთვნოდა. თავად ივანის 

პერსონაჟი, პეპასთან შედარებით, უსიცოცხლოა. ალბათ გასაკვირი უნდა იყოს რატომ დასდევს მას 

პეპასნაირი წარმატებული ქალი... ივანს თითქოს ყოველი ემოცია დაკარგული აქვს, მისი თავი 

ცარიელია და ფიქრიც კი არ შეუძლია. პეპას ყოველი ემოცია კი გადმოცემულია გაზვიადებულად. 

ის მთელი ფილმის განმავლობაში მიჰყვება თავის გრძნობებს, რომელიც ზოგჯერ სწორ, ზოგჯერ კი 

არასწორი გადაწყვეტილებებისაკენ უბიძგებს. პედრო ალმადოვარი ფილმით "ქალები ნერვული 

შეტევის პირას" ცდილობს უარყოს რაღაც უცნაური მორალი, რომელიც უკრძალავს ქალებს 

გამოხატონ ემოციები. ამის კარგი მაგალითია ისტერია, რომელიც ადრე მხოლოდ ქალთა 

დაავადებად ითვლებოდა, რაც აბსურდია დღევანდელობაში. 

ფილმში არ გვხვდება დიალოგი ივანსა და პეპას შორის. არის მხოლოდ ხმოვანი შეტყობინებები, 

გამოტოვებული ზარები. ერთ-ერთ სცენაში რამდენიმე მეტრის დაშორებით დგანან 

ერთმანეთისაგან, მაგრამ ქალი ივანის ძებნაში ჩაფლული ვერც კი ამჩნევს თავის გარშემომყოფებს. 

ფილმის ბოლო სცენაში, როცა პეპა ივანს აეროპორტში მიაკითხავს, არის საშუალება რომ ისაუბრონ, 

ივანი დარჩება იმისათვის, რომ პეპას დაელაპარაკოს, მაგრამ უკვე ძალიან გვიანია. თითქოს რაღაც 

ძალა აშორებდათ ერთმანეთს. როგორც კი პეპამ დაინახა ივანი მაშინვე გაუქრა საყვარლის იდეალი, 

რომელიც მხოლოდ მის გონებაში არსებობდა. 
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