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RvTismetyveleba
protopresviteri giorgi zviadaZe

bibliuri citacia wm. klimenti romaelis pirvel
epistoleSi korinTelTa mimarT
petre mociqulis Rirseuli mowafis, wminda klimenti
romaelis (92-101 ww.) saxelganTqmuli Sroma ‘pirveli
epistole korinTelTa mimarT” mravali kuTxiT iqcevs Cvens
yuradRebas. Zeglis qronologiuri uadresobidan gamomdinare,
gansakuTrebiT mniSvnelovani Cans masSi citirebuli bibliuri
(am SemTxvevaSi sakuTriv Zveli aRTqmis) muxlebis filologiursaRvTismetyvelo analizi, vinaidan xsenebul citatebSi Tavs
avlens araerTi imgvari teqstobrivi monacemi, rac an saerTod ver
poulobs paralels septuagintis sadReisod cnobil nusxebTan,
anda SesaZloa Tanxvdebodes mxolod zogierT maTgans. cxadia,
aranaklebi mniSvnelobisaa is citatebic, romlebSic, piriqiT,
saxezea sruli identuroba septuagintis teqstis ama Tu im
redaqciasTan. aRniSnuli cxadyofs, rom bibliuri citatebis
Seswavla, pirvel rigSi, sayuradRebo Cans Zveli aRTqmis berZnuli
teqstis istoriisTvis, vinaidan ramdenime teqstobrivi monacemi
sakmaod cxadad gvidgens, Tu septuagintis romeli redaqciiT
sargeblobda klimenti. amasTan, did interess iwvevs isic, xom
9
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ar mimarTavda xsenebuli moRvawe zog SemTxvevaSi sakuTriv
ebraul teqsts, anda xom ar hqonda misi mxridan adgili wminda
werilis teqstis zepir perifrazirebas gamomdinare epistolis
sulieri mizandasaxulobidan da Sesabamisi damoZRvriTi
konteqstis saRvTismetyvelo raobidan.
zemomiTiTebuli naSromis mesame TavSi citirebulia
sityvebi <II rjulis> wignidan: `Wamda da svamda, gafuvda da
gasuqda da wixli hkra man, Seyvarebulma~ (II rj. 32,15; Sdr.
wm. klimenti romaelis berZn. teqsti: [Efagen kai; e[pien, kai;
ejplatuvnqh kai; jepacuvnqh, kai; ajpelavktisen Jo hjgaphmeno~. Sdr.
sept. teqsti: kai; e[fagen Iakwb kai; ejneplhvsqh, kai; ajpela;ktisen
oJ hjgaphmevno~).
wminda werilis Zvel qarTul redaqciebSi aRniSnuli
muxlis Sesatyvisad gvaqvs Semdegi Targmani: `Wama iakob da
ganZRa, da Sezriobda sayuareli igi~ BDES1; rac Seexeba
gelaTur Targmans, iq Semdegi monacemia: `Wama iakobman da
ganZRa. da ganwixna Seyvarebulman~.
wm. klimenti romaeli zedmiwevniTi sizustiT ar imowmebs
aRniSnul muxls. vfiqrobT, es zepiri damowmebaa, rac Zalian
xSiria eklesiis mamebTan. septuagintis ralfsiseul gamocemaSi2
ar gvxvdeba sityva `svamda~ e[pien, rac aris wm. klimenti
romaelTan. aseve gansxvavebulia septuagintis teqstisagan wm.
klimenti romaelis damowmeba imiTac, rom masTan ar gvxvdeba
sakuTari saxeli iakobi, rac aris septuagintis teqstSi.
sagulisxmoa, rom klimentis citaciaSi dadasturebuli sityva
1 BDES aris Zveli qarTuli Targmanis Semcveli Semdegi nusxebis
literebi: A 455, H 885, A 243 da A 51 (wigni Zuelisa aRTqumisani,
I, Tb., 1989, gv. 8)
2 SEPTUAGINTA,

Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes, edidit Alfred Rahlfs, Stuttgart, 1979. berZnul magaliTebs septuagintidan qvemoT, yvelgan, vimowmebT am gamocemis mixedviT. paraleluri ikiTxvisebi klimenti romaelis teqstisa Sedarebuli gvaqvs
septuagintas Semdeg gamocemasTan: SEPTUAGINTA, Vetus Testamentum
Graecum Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum, vol. III,2,
Deuteronomium, edidit John William Wevers, Göttingen, Vandenhoeck &
Ruprecht, 1977.
10
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e[pien saxezea wm. ioane oqropirTan (Sdr. VII,23). unda
vifiqroT, rom aRniSnuli muxlis citirebisas rogorc wm.
klimenti romaeli, ise wm. ioane oqropiri eyrdnobodnen wm.
werilis iseT xelnawers, romelsac Cvenamde ar mouRwevia.
wm. klimenti romaeli rom SesaZloa zepirad axdendes
citirebas, amas mowmobs isic, rom mis mier gamoyenebuli sityva
\ ejplatuvnqh (gafuvda) septuagintis teqstSi gadanacvlebulia
da uSualod mosdevs sityvebs: `gasuqna, gansxuna~ (Sdr.
ejlipavnqh, ejpacuvnqh), xolo septuagintis teqstSi, citatis
dasawyisSi gvaqvs ejneplhvsqh (Sdr. `Wama iakob da ganZRa~, berZn.
kai; e[fagen Iakwb kai; ejneplhvsqh). sityva `ganZRa~ ejneplhvsqh wm.
klimenti romaelTan ar dasturdeba, Tumca septuagintis Fb
tipis xelnawerebSi igi saxezea (‘upatio pativdebulis mimarT”).
III TavSi aseve gamoyenebulia wm. esaia winaswarmetyvelis
sityvebi (3,5): Jo a[timo~ pro;~ to;n e[ntimon.
wm. klimenti romaelTan aRniSnuli citata Semdegnairad
aris warmodgenili: oiJ a[timoi ejpi; tou;~ e[ntimou~ (‘[ase aRdgnen]
upationi pativdebulebze~). gansxvavebas aRniSnul teqstebs
Soris qmnis mxolod is, rom wm. klimenti romaelTan gvaqvs
mravlobiTi ricxvi, maSin rodesac septuagintis ZiriTad
teqstSi mxolobiTi ricxvia1.
III Tavis dasasruls wm. klimenti imowmebs `gamoslvaTa~
wigns: `vin dagadgina Sen Cvens msajulad an mosamarTled?
nuTu gsurs Sen, rom momkla me, rogorc guSin egvipteli
mokali?~ (2,14; Sdr. berZn. Tiv~ se katevsthsen krith;n h]
dikasth;n ejf j hJmon; mh; ajnelei`n mev su qevlei~, o}n trovpon ajnei`le~
ejcqe;~ to;n Aijguvption; Sdr. sept. Tiv~ se katevsthsen a[rconta kai;
dikasth;n ejf j hJmw`n; mh; ajnelei`n me su; qevlei~, oJn trovpon ajnei`le~
e;cqe;~ to;n Ai;guvption; ejfobhvqh de; Mwush`~ kai; ei\pen Eij ou{tw~
ejmfane;~ gevgonen). gansxvavebas wm. klimentisa da septuagintis
teqstebs Soris qmnis erTi sityva, kerZod \ krith;n (msajuli),
ris nacvladac septuagintis ZiriTad teqstSi gvaqvs: a[rconta
1

Zveli qarTuli redaqcia Tanxvdeba septuagintas wakiTxvas:
`upativoA patiosnisa mimar~ (mcxeTuri xelnaweri Tb., 1985, gv. 72.
11
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(mTavari). klimenti romaeliseuli krith;n dadasturebulia
IV saukunis laTin avtorTan luciferTan (12,14), romelic
iyenebs winahegzaplur teqstebs.
IV TavSi motanilia vrceli citireba `Sesaqmis~ wignidan
(4,3-8), rac zedmiwevniT Tanxvdeba septuagintis teqsts da
ara masoreTul biblias, rac sayuradRebo monacemia imis
dasadastureblad, rom I saukunisaTvis septuaginta ukve srul
gamoyenebaSia eklesiis mamebTan. septuagintis citacia aris
Tavad wm. saxarebasa da wm. pavle mociqulis epistoleebSi.
VIII TavSi wm. klimenti romaeli imowmebs ezekiel
winaswarmetyvelis sityvebs: `radgan me cocxali var, ambobs
ufali, ara mnebavs codvilis sikvdili, aramed sinanuli misi~
(18,23; Sdr. berZn. Zw` ga;r ejgwv, levgei kuvrio~, ouj bouvlomai to;n
qavnaton tou` ajmartwlou` wJ~ th;n metavnoian. Sdr. sept. mh; qelhvsei
qelhvsw to;n qavnaton tou` ajnovmou, levgei kuvrio~, wJ~ to; ajpostrevyai
aujto;n ejk th`~ ojdou` th`~ ponhra`~ kai; zh`n aujtovn).
rogorc
vxedavT,
septuagintis
ZiriTad
teqstSi
gansxvavebuli viTareba gvaqvs: mh; qelhvsei qelhvsw (`ara nebiT
mnebavs~). sayuradReboa, rom wm. klimenti romaelis teqsti
ufro metad Tanxvdeba aleqsandriuli jgufis xelnawerebs \
aleqsandriul kodeqss (A)1 da mis mimyol minuskulebs (nusxur
xelnawerebs), Teofile antioqiels, koptur, arabul Targmanebs
(Sdr. ezek. 33,11), sadac aseve gamoyenebulia `ouj bouvlomai~,
maSin rodesac imave sityvebs \ `ara mnebavs~ septuagintis
ZiriTadi teqsti (18,23) gansxvavebulad gadmogvcems mh qelhvsei
qelhvsw (ara nebiT mnebavs).
ezekielis aRniSnul muxlSi ar gvaqvs sityvebi: `radgan me
cocxali var~. gansxvavebulia aseve wm. klimenti romaelis mier
citirebuli sityvebi: `ara mnebavs codvilis sikvdili, aramed
sinanuli misi~ septuagintis ZiriTadi teqstisagan, sadac sityva
`codvilis~ (tou` ajmartwlou`) nacvlad, gvaqvs `usjulo~ (tou`
anovmou). wm. klimentiseuli tou` ajmartwlou` dadasturebulia
ramdenime hegzaplur xelnawerSi, venetusis kodeqsSi, romelic
1

“Codex Alexandrianus”, London, Brit. Mus., Royal I D. V-VIII.
12
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VIII saukunisaa, aseve koptur (bohairul) da somxur TargmanebSi.
wm. klimenti romaelTan aseve ar dasturdeba septuagintis
teqstis monacemi: wJ~ to; apostreyai aujto;n ejk th`~ oJdou th`~
ponhra`~ kai; kai; zh`n aujtovn (‘rogorc moqceva misi gzisagan
borotisa da sicocxle misi”). wm. klimenti romaeli srulad
ar imowmebs 23-e muxls. gansxvavebas septuagintis teqstTan
qmnis isic, rom klimentisTan gvaqvs sityva `sinanuli~ (th;n
metavnoian), xolo ezekielTan \ `moqceva~ (to; apostrevfai).
septuagintis xelnawerebSi amgvari Senacvleba ar dasturdeba
da igi wm. klimenti romaels ekuTvnis. advili dasaSvebia,
rom igi iyenebs septuagintis Cvenamde mouRwevel xelnawers.
rac Seexeba romis episkoposis mier aRniSnuli citirebis
Semoklebas, es ganpirobebuli unda iyos wm. klimenti romaelis
mizandasaxulobiT, romelic citatis mxolod im nawils
imowmebs, rac misTvis mniSvnelovania konteqstidan gamomdinare.
VIII TavSi wm. klimenti romaeli imowmebs wm. werilis
teqsts, Tumca zedmiwevniT am saxiT is bibliaSi ar dasturdeba.
wm. klimenti romaelis epistolis frangul enaze gamomcemeli
a. Joberi SeniSnavs, rom citatis wyaro ucnobia, Tumca igi
uTiTebs ezek. 18,30, fs. 102,11, ier. 3.19-22, esaia 1,13-s.
aRniSnuli citata am saxiT arcerT winaswarmetyvelTan ar
dasturdeba. vfiqrobT, rom wm. klimenti romaeli zepirad
axdens citirebas: `Seinane, israelis saxlo, Seni usjuloebisagan.
amcneT Cemi eris Zeebs: miwidan zecamde rom awvdes Tqveni
codvebi, mewamulze ufro wiTeli da ZaZaze metad Savic rom
iyos igi, mTeli guliT rom moiqceT Cemsken da TqvaT: mamao!
Sevismen Tqvensas, rogorc wminda xalxisas~ (gv. 22-23; Sdr.
berZn. Metanohvsate, oi\ko~ jIsrahvl, ajpo; th`~ ajnomiva~ uJmw`n: ei\pon
toi`~ uiJoi`~ tou` laou` mou: jEa;n w\sin aiJ aJmartivai uJmw`n ajpo; th`~ gh`~
e{w~ tou` oujranou` kai; eja;n w\sin purrovterai kovkkou kai; melanwvterai
savkkou, kai; ejpistrafh`ne pro;~ me; ejx o{lh~ th`~ kardiva~ kai; ei[phte:
Pavter, ejpakouvsomai uJmw`n wJ~ laou` aJgivou).
amave TavSi, wm. klimenti romaels damowmebuli aqvs esaia
winaswarmetyvelis sityvebi: `ganibaneT da ganiwmindeT, ganiSoreT
13

protopresviteri giorgi zviadaZe: bibliuri citacia

borotebani Tqveni sulebidan Cem TvalTa winaSe, dascxeriT
Tqveni siborotisagan, iswavleT keTilis qmna, gamoiZieT msjavri,
ixseniT Cagruli, usajeT obols da ganamarTleT qvrivi. da
modiT da ganvsajoT, ambobs ufali, \ da Tu iqneba Tqveni
codvebi, rogorc mewamuli, TovliviT ganvaspetakeb, xolo
Tu alisferi iqneba, matyliviT ganvaspetakeb, da Tu inebebT
da momismenT me, isazrdoebT miwis sikeTeTagan, xolo Tu ar
isurvebT da arc Cemsas moismenT, maxvili gaganadgurebT Tqven,
radgan uflis pirma Tqva es~1 (1,16-20; Sdr. berZn. louvsasqe
kai; kaqaroi; gevnesqe, ajfevlesqe ta;~ ponhriva~ ajpo; tw`n yucw`n uJmw`n
ejpevnanti tw`n ojfqalmw`n mou: pauvsasqe ajpo; tw`n ponhriw`n uJmw`n,
mavqete kalo;n poiei`n, ejkzhthvsate krivsin, rJuvsasqe ajdikouvmenon,
krivnate ojrfanw/`/ kai; dikaiwvsate chvra//, kai; deu`te kai; dielegcqw`men,
levgei kuvrio~: kai; eja;n w\sin aiJ aJmartivai uJmw`n wJ~ ciovna leukanw`,
eja;n de; w\sin wJ~ kovkkinon, wJ~ e]rion leukanw`, kai; eja;n qevlhte kai;
eijsakouvshtev mou, ta; ajgaqa; th`~ gh`~ favgesqe: eja;n de; mh; qevlhte
mhde; eijsakouvshtev mou, mavcaira uJma`~ katevdetai: to; ga;r stovma
kurivou ejlavlhsen tau`ta).
wm. klimenti romaelis teqsti igiveobrivia septuagintis
teqstisa. umniSvnelo gansxvaveba imaSi mdgomareobs, rom sityva
`ganiSoreT~, klimentisTan gadmocemulia sityviT ajfevlesqe,
xolo septuagintis teqstSi gvaqvs ajfevlete. am sityvis es forma
mxolod wm. klimenti romaelTan aris damowmebuli, rac kvlavac
imas unda mowmobdes, rom klimentis xelT aqvs septuagintis
CvenTvis ucnobi nusxa. aseve, sityva `qvrivis~ Sesatyvisad wm.
klimenti romaelTan gvaqvs dativi chvra/, xolo septuagintaSi
\ akuzativi chvran. aRsaniSnavia, rom wm. klimentis wakiTxvas
1 Sdr. Zv. qarTuli Targmani: `ganibaneniT, ganiwmideniT, ganiSoreT ukeTurebaA Tqueni sulTagan TquenTa winaSe TualTa CemTa;
dascxeriT borotTagan TquenTa, iswaveT keTilisa saqmH, gamoirCieT
samarTali, iKsnidiT dawunebulTa, usajeT, obolsa da ganamarTleT
qurivi. da mivediT da SevityuneT, ityÂs ufali, da ukueTu codvani Tquenni, viTarca Rebilni, viTarca Tovli ganvaspetako, daRaTu
iyvnen, viTarca mewamulni, viTarca matyli ganvaspetako; da ukueTu
gindes da isminoT Cemi, keTilsa queyanisasa SWamdeT; ukueTu ara
ineboT, arca isminoT Cemi, maxÂlman SegWamnes Tquen, rameTu piri
uflisaA ityoda amas~ (esaia 1.16-20. `oSkuri biblia~).

14
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septuagintaSi Tanxvdeba B (IV s-is vatikanis kodeqsi, romelSic
gvaqvs orgvari wakiTxva, erTi aris Tavad teqstSi, xolo
meore \ aSiaze. teqstSi gvaqvs dativi, xolo SesworebaSi, rac
aSiazea gatanili, \ akuzativi) da Q kodeqsebs (VI s.), aseve
ramdenime minuskulsa da erT heqsaplur xelnawers.
X TavSi wm. klimenti imowmebs citats Sesaqmis wignidan:
`gamodi Seni qveynidan, Seni naTesaobidan da Seni mamis
saxlidan im qveynisken, romelsac giCveneb da gaqcev Sen did
xalxad da gakurTxeb Sen da ganvadideb Sens saxels da iqnebi
kurTxeuli da vakurTxeb Sens makurTxevlebs da davwyevli
Sens damawyevarT da SenSi ikurTxeba miwis yoveli tomi~1
(Sdr. berZn. [Apelqe ejk th`~ gh`~ sou kai; ejk th`~ suggeneiva~ sou
kai; ejk tou` oi[kou tou` patrov~ sou eij~ th;~ gh`n, h}n a[n soi deivxw: kai;
poihvsw se eij~ e[qno~ mevga kai; eujloghvsw se kai; megalunw` to; o[nomav
sou, kai;, e[sh/ eujloghmevno~: kai; eujloghvsw tou;~ eujlogou`ntav~ se kai;
kataravsomai tou;~ katarwmevnou~ se, kai;; eujloghqhvsontai ejn soi;
pa`sai aiJ fulai; th`~ gh`~).
wm. klimenti romaelisa da septuagintis teqsti
igiveobrivia, gansxvavebas qmnis mxolod is, rom wm. klimenti
romaelTan citatis dasawyisSi gvaqvs A
[ pelqe (gamoved), xolo
septuagintaSi evxelqe (gamoved). aRniSnuli sityva klimentiseuli
formiT dadasturebulia filonTan II 268.12 sityvebi `iqnebi
kurTxeuli~-s Sesatyvisad gvaqvs: e[sh/ eujloghmevno~ (iqnebi
kurTxeuli), xolo septuagintis teqstSi: e[sh/ eujloghtov~
(iqnebi kurTxeuli), rac imave sityvis gansxvavebuli formaa
imave mniSvnelobiT. klimentiseuli e[sh/ eujloghmevno~ gvaqvs
M kodeqsSi, romelic aris meSvide saukunis, aseve sxvadasxva
1

Sdr. Zv. qarT. Targmani; `gamoved queyanisagan Senisa da naTesavisagan Senisa da saxlisagan mamisa Senisa da moved queyanad,
romelica giCueno Sen. da gyo Sen naTesavad didad da gakurTxo
Sen. da ganvadido saxeli Seni da iyo kurTxeul. da vakurTxne
makurTxevelni Senni da mwyevarni Senni vwyevne. da ikurTxeodian
Sendami yovelni tomni queyanisani~ (Sesaqme 12,1-3; ix. `wignni Zuelisa aRTqumisani~, nakveTi I, Tb., 1989).
2 L.

Cohn, P. Wendlan, Opera, Berlin 1896.
15
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jgufis minuskulebSi (magram araa heqsaplurSi), oqropirTan,
evsevisTan, TeodoritesTan. aseve Secvlilia sityvaTa wyobac. wm.
klimenti romaelTan gvaqvs: `davwyevli Sens damawyevarT~. berZn.
kataravsomai touv~ katarwmevnou~ se, xolo septuagintaSi: touv~
katarwmevnou~ se kataravsomai `Sens damawyevrebs davwyevli~.
klimentiseuli sityvaTa wyoba gvaqvs vetus laTinaSi, wm.
ieronimemde arsebul laTinur TargmanSi.
XII TavSi damowmebulia wm. ieremia winaswarmetyvelis
sityvebi: `nu iqadis brZeni Tavisi sibrZniT, nurc Zlieri \
Tavisi ZaliT, nurc mdidari \ Tavisi simdidriT, aramed vinc
iqadis, uflis mier iqados, rom moiZios igi da aRasrulos
msjavri da samarTlianoba~ (ier. 9,22-23; Sdr. berZn. Mh;
kaucavsqo oJ sofo;~ ejn th/` sofiva/ aujtou` mhde; oJ iJscuro;~ ejn th/` ijscuvi>
aujto` mhde; oJ plouvsio~ ejn tw/` plouvtw/ aujtou`, ajll oJ kaucwvmeno~
ejn kurivw/ kaucavsqw, tou` ejkzhtei`n aujto;n kai; poiei`n krivma kai;
dikaiosuvnhn).
gansxvavebas wm. klimenti romaelisa da septuagintis
teqstebs Soris qmnis is, rom wm. klimenti romaelTan wm. ieremia
winaswarmetyvelis sityvebi Semoklebulia, maSin rodesac
septuagintis teqstSi igi ufro vrcelia. wm. klimentisTan
gamotovebulia kai; mhv kaucavsqw (nu iqadis). uaryofiTi nawilaki
mhde; uSualod akavSirebs winadadebas mis pirvel nawilTan.
Mh; kaucavsqo oJ sofo;~ ejn th/` sofiva/ aujtou` mhde. septuagintaSi
sami paraleluri periodia. klimenti, iseve rogorc origene
(III 82.149 X 26) da sxva berZeni da laTini mamebi, meore da
mesame periods kvecs. septuagintis teqstis mowmoba ajll j h] ejn
touvto kaucavsqw oJ kaucwvmeno~ (aramed masSi iqadodes, vinc
iqadis), klimentisTan asea Secvlili: ajll j oJ kaucwvmeno~ ejn
kurivw/ kaucavsqw (aramed vinc iqadis, ufalSi iqadodes). aseve
gansxvavebulia citatis bolo nawilic. septuagintaSi gvaqvs:
sunivein kai; ginwvskein o{ti ejgwv ejimi kuvrio~ poiw`n e[leo~ kai; krivma
kai; dikaiosuvnhn (gulisxma-hyos da icodes \ me var ufali,
vinc iqms [mqmneli] wyalobas da msjavrs da samarTlianobas),
xolo wm. klimenti romaelTan: ejn kurivw/ kaucavsqw-s (ufalSi
iqadodes) uSualod mosdevs Semdegi sityvebi: tou` ejkzhtei`n
16
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ajuto;n kai; poiei`n krivma kai; dikaiosuvnhn (gamoeZiebs
gamoeZiebs] mas da iqms msjavrs da samarTlianobas).

[vinc

XIII TavSi damowmebulia wm. esaia winaswarmetyvelis
sityvebi: `vis mivxedav, Tu ara mSvids, myudrosa da Cemi sityvebis
moSiSs?~ (es. 66.2; Sdr. berZn. teqsti: jEpi; tivna ejpiblevyw, ajll j
h] ejpi; to;n prau?n kai; hJsuvcion kai; trevmontav mou ta; lovgia).
teqstebi TiTqmis igiveobrivia Tu ar CavTvliT im mcireoden
gansxvavebas, rom `mSvidis~ Sesatyvisad septuagintaSi gvaqvs
to;n tapeino;n (Tavmdabali)1, xolo wm. klimenti romaelTan
\ to;n prau?n (udrtvinveli). wm. klimentiseuli monacemi
dasturdeba akvilaseul TargmanSi, romelic gvxvdeba didaqeSi,
barnabas epistoleSi da hilariusTan (mitem). fonetikuri
varianti \ praon aris klimenti aleqsandrielTan (Or. IX.250)
da 46-e lukianizirebul xelnawerSi (XIII-XIV ss.). es sityva
dasturdeba dubletur wyvilSi (praon kai; tapeino;n) 239-e (IX
s.) da 306-e (XI) narevi teqstis xelnawerebSi. septuagintaSi
gvaqvs `tou;~ lovgou~ mou~ (sityvaTa CemTa), wm. klimentisTan
\ mou ta; lovgia (Cemi sityvebis). klimentiseuli gadaadgileba
aris aleqsandriul, heqsaplur, lukianur da katenuri jgufis
xelnawerebSi, aseve, evsevisTan, TeodoritesTan. mravlobiTi
arsad araa klimentis teqstis garda.
XIV TavSi damowmebulia `igavTa~ wigni: `keTilni
damkvidrdebian qveyanaze, umankonic datovebul iqnebian masze,
xolo usjuloni aRixocebian misgan~.2 Sdr. berZn. Crhstoi;
e[sontai oijkhvtore~ gh`~, a[kakoi de; uJpoleifqhvsontai ejp j aujth`~: oiJ
de; paranomou`nte~ ejxoleqreuqhvsontai ajp j aujth`~
teqstebs Soris gansxvaveba umniSvneloa. wm. klimenti
romaelTan gvaqvs `a[kakoi de; uJpoleifqhvsontai ejp j ajuth`~~
1 asevea Zvel qarTul TargmanSi: `vis zeda mivixilo, aramed anu
mdabalsa zeda da myudrosa da mZrwolaresa sityuaTagan CemTa?~
(ix. mcxeTuri xelnaweri, Tb., 1985).
2

ig. 2.21-22; am adgilis Zveli qarTuli Targmania: `rameTu
wrfelTa daimkKdron queyanaA da umankoni daSTen mas zeda. gzani
uRmrToTani warwymdes queyaniT da usjuloni uCino-iqmnes misgan~
(mcxeTuri xelnaweri, Tb., 1983, gv. 280).
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(`umankonic datovebul iqnebian masze~). septuagintis teqstSi
gvaqvs ejn aujth`/ (masSi). aseve gansxvavebulia septuagintis teqstis
monacemebi: oiJ de; paravnomoi ejxwsqhvsontai (`xolo usjuloni
aRixocebian~) wm. klimentis teqstisagan: oiJ de; paranomou`nte~
ejxoleqreuqhvsontai (‘usjuloebaSi myofni ki aRixocebian”).
pirvel SemTxvevaSi nominatiuri brunva arsebiTi saxelisaa (oJi
paravnomoi), maSin rodesac wm klimentisTan aRniSnuli brunviT
saxezea mimReoburi forma (oJi paravnomou`nte~).
amave TavSi wm. klimenti imowmebs fsalmuns (36,35-37):
`vixile uRmrTo amaRlebuli da aziduli, rogorc naZvebi
libanisa da Cavuare. da aha, ar iyo. veZebe misi adgili da
ver vpove. daicavi umankoeba da ixile siwrfele, radgan aqvs
mSvidobian kacs danatovari~1 (Sdr. berZ. Ei\don to;n ajsebh`
uJperuyouvmenon kai; ejpairovmenon wJ~ ta;~ kevdrou~ tou` Libavnou: kai;
parh`lqon, kai; iJdouv, oujk h\n, kai; ejxezhvthsa to;n tovpon aujtou`, kai; oujc
eu|ron. Fuvlasse ajkakivan kai; i[de eujquvthta, o{ti ejsti;n ejgkatavleimma
ajnqrwvpw/ eijrhnikw)/`.2
gansxvaveba aqac umniSvneloa, septuagintaSi gvaqvs: kai;
ejzhvthsa aujto;n (veZebe igi), xolo klimentisTan: kai; ejxezhvthsa
to;n tovpon ajutou` (gamoviZie misi adgili). aseve gansxvaveba
vlindeba maSinac, rodesac septuagintis teqstis monacemi:
kai; ojuc euJrevqh oJ tovpo~ aujtou` (ara ipova misi adgili), wm.
klimenti romaelTan Semdegnairad aris Secvlili: kai; ojuc
eu{ron (da ver vpove). vfiqrobT, es umniSvnelo sxvaobebi
imaze miuTiTebs, rom klimenti zepirad imowmebs wm. werilis
ama Tu im adgils.
XV TavSi wm. klimenti romaeli imowmebs esaia
winaswarmetyvels: `es xalxi bageebiT pativs mcems me, xolo
maTi guli Sors aris gamdgari Cemgan~ (29,13; Sdr. berZn.
1

`danatovarSi~ igulisxmeba `STamomavloba~.

2 am

adgilis Zveli qarTuli Targmania: `vixile me uRmrTo ufroAs
amaRlebuli da aRmatebuli, vidre naZuTamde libanisaTa. da TanawarvhKed da aha, ara iyo; da veZiebd mas da ara ipova adgili misi~
(mcxeTuri xelnaweri, Tb., 1983, gv. 179) .
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Ou|to~ oJ lao;~ toi`~ ceivlesivn me tima/`, hJ de; kardiva auJtw`n povrrw
apestin ajp j ejmou`).
wm. klimentis teqstsa da septuagintas Soris gansxvaveba
niuansuria.
septuagintis ZiriTad teqstSi gvaqvs: oJ lao;~ au|to~
(‘xalxi ese”), xolo klimentisTan sityvebi gadaadgilebulia:
Ou|to~ oJ lao;~ (‘es xalxi”). aRniSnuli paraleli ar dasturdeba
septuagintis variantul wakiTxvebSi, rac, vfiqrobT, SeiZleba
aixsnas imiT, rom rodesac gamomcemels citatis gansxvavebuli
ikiTxvisi septuagintis teqstis istoriis nawilad ar miaCnia,
igi aparatSi ar Seaqvs. aseve gansxvavebulia septuagintis
monacemi toi`~ ceivlesin aujtw`n timw`sivn me (maTi bageebiT pativs
mcemen me), klimentis teqstisagan toi`~ ceivlesivn me tima`/
(bageebiT pativs mcems me). aRniSnul cvlilebas septuagintis
variantul wakiTxvebSi paraleli ara aqvs. gansxvavebulia aseve
septuagintiseuli ajpevcei (‘ganSorebuli”) wm. klimentiseul
a[pestin-isagan (ganmdgari). miuxedavad igiveobrivi azrisa, TviT
zemoaRniSnuli leqsikuri sxvaobac sayuradRebo unda iyos.
wm. klimentis monacemi dasturdeba klimenti aleqsandrielTan,
rac orives saerTo arqetipze SeiZleba metyvelebdes.
amave TavSi damowmebuli fs. 77,36-37 `Seiyvares igi maTi
piriT, xolo maTi eniT ecruvnen mas, guli maTi ki ar iyo wrfeli
mis mimarT, arc mis aRTqmas erwmunnen~ (Sdr. berZn. jHgavphsan
aujto;n tw`/ stovmati aujtwn kai; th`/ glwvssh/ aujtw`n, ejyeuvsanto aujtovn,
hJ de; kardiva aujtw`n aujk eujqei`a met j aujtou`, oujde; ejpistwvqhsan ejn
th`/ diaqhvkh/ aujtou`). septuagintisa da wm. klimenti romaelis
teqstebs Soris gansxvavebuli ikiTxvisebia: hjpavthsan ajuto;n
(moatyues igi) \ septuagintis ZiriTad teqstSi, xolo wm.
klimenti romaelTan \ jHgavphsan ajuto;n (Seiyvares igi).
klimentiseuli hjgavphsan saxezea septuagintis mraval nusxaSi.
Holms-is gamocemaSi1 igi ZiriTad teqstSia Setanili, sqolioSi
ki miTiTebulia gansxvavebuli monacemi hjpavthsan, rac Rahlpsis gamocemaSi ZiriTad teqstSia. Zvel qarTul redaqciaSi
1 Vetus

Testamentum Graecum cum Variis Lectionibus, ed. R. Holmes,
vols. I-V, Oxonii, 1837.
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saxezea `Seiyuares~, rac pirvelis (hjgavphsan) marTebulobas
adasturebs. am SemTxvevaSic klimenti septuagintis nusxaTa
absoluturi umravlesobis Cvenebas imeorebs.
XVI TavSi damowmebuli mozrdili citata esaia
winaswarmetyvelis wignidan (53,1-12) sagulisxmo masalas
gvawvdis imis sailustraciod, rom erTi SexedviT umniSvnelo
sxvaoba klimentiseul teqstsa da septuagintas Soris, rac,
SesaZlebelia, klimentiseuli zepiri damowmebiT aixsnas,
sinamdvileSi Cvenamde vermoRweuli septuagintis nusxis Cvenebas
warmoadgens. movitanT amis damadasturebel nimuSs: wm. klimenti
romaelTan gvaqvs: oujk e[stin aujtw`/ ei\do~ (ara aqvs mas saxe), rac
Seexeba septuagintis ZiriTad teqsts, sityvebi gadanacvlebulia
ojuk e[stin ejid` o~ ajutw/ (ara aqvs saxe mas). amgvari gadaadgileba
dasturdeba Codex Marchalianus-Si (rene marSalis nusxaSi),
romelic VI saukunisaa, da siropalestinur TargmanSi (klimenti
miTiTebuli ar aris). aseve gansxvavebulia wm. klimenti romaelis
monacemi ejklei`pon para; to; ei\do~ tw`n ajnqrwvpwn (‘moklebuli
adamianTa saxisgan”) septuagintis monacemisagan ejklei`pon para;
pavnta~ ajnr` wvpou~ (‘moklebuli yvela adamianTagan”). aRniSnuli
muxlis Zvel qarTul TargmanebSi gvaqvs Semdegi monacemi:
`daklebul ufroAs ZeTa kacTasa~ (oSkis biblia) `moklebul
ufroAs yovelTa ZeTa kacTasa~ (mcx. biblia). septuagintis
ralfsiseuli gamocemis ZiriTad teqstSi sityva `ZeTa~ ar
dasturdeba, gvaqvs mxolod `adamianTa~ ajnqrwvpou~, Tumca
gamomcemls sqolioSi aqvs miTiTebuli BL nusxaTa wakiTxva,
sadac saxezea swored `ZeTa kacTasa~ tou;~ uiJou;~ tw`n ajnqrwvpwn.
miuxedavad imisa, rom septuagintis am monacems bevri varianti
aqvs da maT Soris gamomcemlis mier klimentiseuli variantic
aris miTiTebuli, Tavad is faqti, rom klimentiseul monacems
paraleli ar eZebneba, uaRresad sayuradRebo Cans. aRniSnuli
SemTxvevac im kategoriaSi SeiZleba ganvixiloT, rodesac wm.
klimenti an zepirad imowmebs septuagintis teqsts, an eyrdnoba
septuagintis iseT nusxas, romelic Cvenamde moRweuli ar
aris. aseve, SesamCnevia mcireodeni sxvaoba septuagintisa da
wm. klimenti romaelis teqstebs Soris, rodesac septuagintaSi
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gvaqvs para; pavnta~ ajnqrwvpou~ (‘yvela adamianze ufro”, es.
53,3), rac klimentisTan gamotovebulia. aseve, momdevno sityvebi
septuagintisa a[nqrwpo~ ejn plhgh`/ w]n kai; eijdw;~ yevrein malakivan
(‘adamiani wylulebaSi iyo da icoda daTmena uZlurebisa”)
mcirediT saxecvlilia wm. klimentis citirebaSi: a[nqrwpo~
ejn plhgh`/ w]n kai; povnw/ kai; ei\dw;~ fevrein malakivan (adamiani
wylulebasa da tkivilSi iyo da icoda daTmena uZulurebisa).
septuagintaSi sityva povnw, romelsac win uZRvis windebuli ejn
(-Si), gamotovebulia. e;n plhgh/` w]n] + kai; ejn dasturdeba aseve
origenesTan, IV saukunis papirusSi da katenuri tradiciis
minuskulSi.
wm. klimenti romaelTan gvaqvs: dia; ta;~ aJmartiav~ hJmw`n
(‘Cveni codvebis gamo”), xolo septuagintis ZiriTad teqstSi
dia; ta;~ ajnomiva~ hJmw`n (‘Cveni usjuloebebis gamo”). amgvari
gadaadgileba wm. klimenti romaelis garda aris bevr wyaroSi:
hegzaplur da katenur xelnawerebSi, kidev ramdenime narevi
tipis teqstis Semcvel minuskulSi, bohairul, siropalestinur
TargmanebSi, kirile aleqsandrielTan, evsevisTan da hilariusTan.
sayuradRebod migvaCnia imis aRniSvnac, rom wm. klimenti
romaelTan gamotovebulia septuagintis ZiriTadi teqstis
monacemi ajuto;n (‘igi”; Sdr. wJ~ ajmno;~ ejnantivon tou` keivranto~
ajuto;n a[fwno~; `rogorc uxmo kravi mparsvelis winaSe~). amgvarive
kleba dasturdeba sinas da vatikanis kodeqsebSi, romlebic
IV saukunisaa, heqsaplur, katenur xelnawerebSi, IV saukunis
papirusSi, ramdenime minuskulSi, aseve ramdenime saeklesio
moZRvarTan, kerZod, iustinesTan, origenesTan, kvipriane
karTagenelTan da hilariusTan, romlebic Zveli teqstebiT
sargeblobdnen.
wm. klimenti romaelTan gvaqvs: ajpo; tw`n ajnomiw`n tou` laou`
mou h{kei eij~ qavnaton (‘Cemi xalxis usjuloebebis gamo midis
sikvdilisaken”), xolo septuagintis teqstSi ajpo; tw`n ajnomiw`n tou`
laou` mou h{cqh eji~ qanaton (‘Cemi xalxis usjuloebebis gamo movida
sikvdilTan”; Sdr. Zv. qarT. Targ. `usjuloebaTagan erisaTa
movida sikudid~ es. 53,8). klimentiseuli monacemi dasturdeba
Codex Marchalianus-is marginaliaze, rac damaxasiaTebelia
heqsapluri variantebisTvis, aseve siroheqsaplas marginaliebze,
21

protopresviteri giorgi zviadaZe: bibliuri citacia

rac siriuli Targmania da heqsapladanaa Sesrulebuli, aseve
lukianur xelnawerebSi, ramdenime minuskulSi, siropalestinur
TargmanSi, TeodoritesTan, romelic rogorc wesi lukianur
teqsts eyrdnoba, rac Seexeba Zvel qarTul Targmans, savaraudod
es unda iyos lukianuri recenziis uZvelesi wakiTxva.
XXIV TavSi wm. klimenti romaeli imowmebs malaqia
winaswarmetyvels (3,1): jEcaivfnh~ h{xei oJ kuvrio~ eij~ to;n nao;n
ajutou`, kai; oJ a{gio~, o{n uJmei`~ prosdoka`te (‘myis mova ufali Tavis
taZarSi da wminda, visac Tqven elodebiT”); septuagintaSi
aris ara `wminda~, aramed `angelozi aRTqmisa~. aseve aris
Zvel qarTul TargmanSi1. aRsaniSnavia, rom klimentiseul
monacems septuagintis xelnawerebSi paraleli ar eZebneba.
TavisTavad amgvari cvlileba uaRresad did interess iwvevs da
gvafiqrebinebs, rom, SesaZloa, wm. klimenti romaeli sargeblobda
iseTi xelnaweriT, romelsac Cvenamde ar mouRwevia.
XXVI TavSi wm. klimenti romaelTan damowmebulia adgili
iobis wignidan: `da aRadgen am Cems xorcs, romelmac daiTmina
es yvelaferi~ (19,26; Sdr. berZn. teqsti: Kai; ajnasth;sei~ th;n
savrka mou tauvthn th;n ajnantlhvsasan tau`ta pavnta; Sdr. sept.
ajnasthvsai to; devrma mou to; ajnatlw`n tau`ta). gansxvavebas wm.
klimenti romaelis teqstsa da septuagintas Soris Seadgens is,
rom wm. klimentisTan gvaqvs ajnasthvsei~ th;n savrka mou (‘aRadgen
Cems xorcs”), xolo septuagintis teqstSi anasthvsai tov devrma
mou (‘aRadgen Cems tyavs”).
klimentiseul ajnasthvsei~-s paralelebi ar aqvs, Tumca
unda aRiniSnos, rom es zmna sxvadasxva variantiT gvxvdeba
berZnul da laTinur wyaroebSi. rac Seexeba klimentiseul
th;n savrka, igi septuagintis teqstSi ar gvxvdeba, ar aris
arc erT xelnawerSi, Tumca aRniSnuli sityvis, iseve rogorc
septuagintiseuli tov devrma-s nacvlad sw`ma gvxvdeba lukianur
xelnawerebSi, zogierT sxva wyaroSi da maT Soris unda
1 `da meysa Sina movides taZrad TKssa ufali, romelsa Tquen
eZiebT, da angelozi aRTqmisaA, romeli Tquen gnebavsye~ (mcxeTuri
xelnaweri, Tb. 1986, gv. 112).
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yofiliyo klimenti romaelis laTinuri Targmanis dedanSi. aseve
gansxvavebulia wm. klimentis citirebis bolo sityvebi, kerZod,
es aris: tauvthn th;n ajnantlhvsasan tau`ta pavnta (‘romelmac
daiTmina es yvelaferi”) septuagintis teqstisagan, sadac
gvaqvs to; anatlw`n tau`ta para; ga;r kurivou tau`tav moi; sunetelevsqh
(‘romelmac daiTmina eseni, vinaidan uflis mier srul-iqmna
eseni CemTvis”). aSkaraa, rom wm. klimenti romaeli, misi
epistolis mizandasaxulobis Sesabamisad, citatis garkveul
monakveTs imowmebs.
XXVII TavSi wm. klimenti romaeli imowmebs sityvebs
‘solomonis sibrZnisgan”: `vin hkiTxavs mas: ratom Sehqmeni?
an vin daudgeba win misi Zalis siZlieres?~ (sibrZ. 12,12;
Sdr. berZn. Tiv~ ejrei` aujtw`/: Tiv ejpoivhsa~; [H tiv~ ajntisthvsetai tw`/
kravtei th`~ ijscuvo~ aujtou`). klimentisTan gvaqvs: `vin hkiTxavs
mas~, xolo septuagintaSi aRniSnuli konteqsti nacvalsaxelis
gareSea warmodgenili. klimenti romaeli amatebs aujtw-s (‘mas”),
xolo aklebs kavSirs ga;r (‘radgan”). amgvari kleba aseve
dadasturebulia erT minuskulSi. rac Seexeba wm. klimentis
mier nacvalsaxelis (aujtw) damatebas, msgavsi viTareba gvaqvs
iobis wignSi (9,12), sadac aRniSnuli sityva aseve gamoyenebulia
klimentis mier (Sdr. h] tiv~ ejrei` aujtw; ‘vin hkiTxavs mas”). aseve
gansxvavebulia wm. klimentis mier citirebuli sityvebi: ]H tiv~
ajntisthvsetai tw/` kravtei th`~ ijscuvo~ aujtou` (an vin daudgeba win
misi Zalis siZlieres?), septuagintis teqstisagan, romelSic
nacvlad: tw/` kravtei th`~ ijscuvo~ aujtou (‘misi Zalis siZlieres”),
gvaqvs: tw/` krivmati sou (‘Sens msjavrs”). klimentiseul am
citirebas xelnawerebSi ara aqvs paraleli. am SemTxvevebSi ar
aris gamoricxuli klimentis mier zepiri citireba aRniSnuli
sityvebisa.
XXVIII TavSi wm. klimenti romaelTan damowmebulia
fsalmunis sityvebi: `sad wavide da sad davimalo Seni
pirisaxisagan? caSi rom avide, Sen xar iq, miwis kidemde rom
mivide, iqac Seni marjvenaa, ufskrulebSic rom Cavimalo,
iqac Seni sulia~ (138,7-10; Sdr. berZn. Pou` ajfhvxw kai; pou`
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krubhvsomai ajpo; tou` proswvpou sou; jEa;n ajnabw` eij~ to;n aujranovn, su;
ejkei` ei\: eja;n ajpevlqw eij~ ta; e[scata th`~ gh`~, ejkei` hJ dexiav sou: eja;n
katastrwvsw eij~ ta;~ ajbuvssou~, ejkei` to; pneu`mav sou; Sdr. sept.
pou` poreuqw` ajpo; tou` pneuvmatov~ sou kai; ajpo; tou` proswvpou sou
pou` fuvgw; eja;n ajnabw` eij~ to;n oujranovn, su; eij ejkei`: eja;n katabw` eij~
to;n a}/dhn, pavrei: eja;n ajnalavboimi ta;~ ptevrugav~ mou kat j o[rqron
kai; kataskhnwvsw eij~ ta; e[scata th`~ qalavssh~, kai; ga;r ejkei` hJ
ceivr sou ojdhghvsei me, kai; kaqevxei me hJ dexiav sou). aSkara, rom
wm. klimenti romaelisa da septuagintis teqstebs Soris didi
sxvaobaa. pirvel rigSi aRvniSnavT teqstis im monakveTebs,
romlebic identuria septuagintis teqstisa. aseTia sityva
pou` krubhvsomai (‘sad davimalo”), aseve jEa;n ajnabw` eij~ to;n
aujranovn, su; ejkei` ei (‘caSi rom avide, Sen xar iq”) da ejkei` hJ
dexiav sou (‘iqac Seni marjvenaa”). teqstis danarCeni nawili
gansxvavebulia. sagulisxmoa, rom wm. klimenti romaeli efuZneba
fsalmunTa aRniSnul muxlebs, Tumca mniSvnelovani teqstobrivi
cvlilebebi Seaqvs maTSi, rac uaRresad sayuradReboa rogorc
fsalmunTa perifrazirebis erT-erTi uadresi nimuSi.
XXXIV TavSi wm. klimenti romaeli imowmebs daniel
winaswarmetyvelis sityvebs: `aTiaTasni aTiaTasTani idgnen
masTan da aTasni aTasTani msaxurebdnen mas~1 (7,10 Sdr. berZn.
Muvriai muriavde~ pareisthvkeisan aujtw/`, kai; civliai ciliavde~
ejleitouvrgoun aujtw/`). teqstebs Soris gansakuTrebiT sayuradRebo
gansxvaveba gulisxmobs imas, rom septuagintaSi gamoyenebuli
sityvis ejqeravpeuon-is (‘emsaxurebian”) nacvlad wm. klimenti
romaelTan gvaqvs ejleitourgoun (‘msaxurebdnen”). wm. daniel
winaswarmetyvelis berZnuli teqstis ori redaqciaa Cvenamde
moRweuli: septuaginta (romelic naklebad gavrcelebulia)
da Teodotioniseuli (romelic wyaroTa umravlesobaSia).
klimenti, sazogadod, mihyveba septuagintis teqsts, magram am
SemTxvevaSi, iseve rogorc iustine, tertuliane da irineosi
(romlebic, aseve, sazogadod, septuagintas iyeneben), eyrdnoba
Teodotionis variants. sityva ejleitourgoun septuagintis arc
1 Zv.

qarT.: `aTasni aTasTani hmsaxurebdes mas da bevrni bevrTani
wardgomil iyvnes winaSe missa samsjavros” (mcxeTuri xeln. gv. 21)
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erT dReisaTvis cnobil nusxaSi ar aris. igi saxezea mxolod
Teodotionis TargmanSi, rac gvafiqrebinebs imas, rom aRniSnuli
monacemis wyaro unda yofiliyo septuagintis dRemde ucnobi
nusxa.
amave TavSi wm. klimenti romaeli esaia winaswarmetyvelis
sityvebsac imowmebs: `wminda ars, wminda ars, wminda ars
ufali sabaoT, da savsea mTeli Sesaqme misi didebiT~ (6,3;
Sdr. berZn. JAgio~, a{gio~, a{gio~, kuvrio~ sabawvq, plhvrh~ pa`sa hJ
ktivsi~ th`~ dovxh~ aujtou`.) yuradRebas iqcevs is garemoeba, rom
septuagintis teqstSi gamoyenebuli sityvis hJ gh` (‘qveyana”)
nacvlad, wm. klimenti romaelTan gvaqvs hJ ktivsi~ (‘Sesaqme”).
wm. klimentis am monacems septuagintis xelnawerebSi paraleli
ara aqvs. rogorc Cans wm. klimenti romaelma gaafarTova da
kidev ufro meti datvirTva mianiWa septuagintis monacems.1
XXXV TavSi damowmebulia vrceli citata fsalmunidan
(49,16-23). teqstebi identuria, erTaderTi gansxvaveba gvxvdeba
22-e muxlSi, sadac septuagintis teqstis nacvlad mhvpote
aJrpavsh/ kai; mh; h\/ oJ rJuovmeno~ (Sdr. giorgi mTawmindeliseuli
redaqcia: ‘ნუუკუე წარგიტაცნეს და არავინ იყოს მჴსნელ თქუენდა”)
klimentisTan emateba wJ~ levwn (Sdr. mhvpote aJrpavsh/ wJ~ levwn
kai; mh; h\/ oJ rJuovmeno~ (‘ნუუკუე წარგიტაცნეს viTarca lomman და
არავინ იყოს მჴსნელ თქუენდა”). klimentiseuli mateba `viTarca
lomman~ (wJ~ levwn) septuagintis nusxebSi ar dasturdeba. am
SemTxvevaSic SesaZlebelia visaubroT xsenebuli septuagintis
Cvenamde vermoRweuli nusxis wakiTxvaze.
XLII TavSi damowmebulia esaia winaswarmetyveli: `davadgen maT episkoposebs samarTlianobiT da maT diakonebs \
sarwmunoebiT~ (60,17; Sdr. berZn. Kavtasthvsw tou;~ ejpiskovpou~
aujtw`n ejn dikaiosuvnh/ kai; tou;~ diakovnou~ aujtw`n ejn pivstei).
septuagintis teqstis miTiTebul muxlSi mxolod episkoposebi
1 Zveli qarTuli Targmani imeorebs septuagintas wakiTxvas: `wmida ars, wmida ars, wmida ars ufali sabaoT! savse ars yoveli queyana
didebiTa misiTa!~ (mcxeTuri xelnaweri, gv. 76).
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(Zv. qarT. `zedamxedvelni~) gvxvdeba. klimentiseul sityvebs
tou;~ diakovnou~ (diakonebs)
septuagintis
xelnawerebSi
paralelebi ar aqvs.
LII TavSi damowmebulia fsalmuni: `aRmsarebeli viqnebi
uflisa da eTneva mas Cvil xboze metad, romelsac ezrdeba
rqebi da Cliqebi, naxon Raribebma da gaixaron~ (fs. 68.3133; Sdr. berZn. jExomologhvsomai tw`/ kurivw/, kai; ajrevsei aujtw`/ uJpe;r
movscon nevon kevrata ejkfevronta kai; oJplav~: ijdevtwsan ptwcoi; kai;
eujfranqhvtwsan.
septuagintaSi wm. klimenti romaelis mier damowmebuli
berZnuli sityvis jExomologhvsomai-s (‘aRmsarebeli viqnebi”)
nacvlad gvaqvs aijnevsw, rac niSnavs `qebas~, `didebas~. aSkaraa,
rom wm. klimenti perifrazulad imowmebs citatas. teqstis
danarCeni nawili: kai; ajrevsei aujtw`/ uJpe;r movscon nevon kevrata
ejkfevronta kai; oJplav~: ijdevtwsan ptwcoi; kai; eujfranqhvtwsan (‘da
eTneva mas Cvili xboze metad, romelsac ezrdeba rqebi da
Cliqebi, naxon Raribebma da gaixaron”) SedarebiT identuria
septuagintis teqstisa, gansxvavebas qmnis mxolod is, rom
septuagintaSi gvaqvs ajrevsei tw/̀ qew/̀ (‘eTneva RmerTs”) maSin
rodesac wm. klimentisTan saxezea: ajrevsei aujtw/̀ (‘eTneva mas”).
LIII TavSi damowmebulia II rj. 9,13-14: `gauwye Sen da
vTqvi erTgzis da orgzis: vixile es xalxi da aha, urCi xalxia.
macade, movspo isini, da aRvxocav maT saxels cis qveSeTidan,
Sen ki gaqcev did da sakvirvel xalxad, ufro didad, vidre
es aris~ (Sdr. berZn. Le;lavlhka pro;~ se; a{pax kai; di;~ levgwn:
E
J wvraka to;n lao;n tou`ton, kai; ijdouv ejstin sklhrotravchlo~: e[asovn
me ejxoleqreu`sai aujtouv~, kai; eJxaleivyw to; o[noma aujtwn uJpokavtwqen
tou` oujranou`, kai; poihvsw se eiJ~ e[qno~ mevga kai; qaumasto;n kai;
polu; ma`llon h} tou`to). mocemul konteqstSi septuagintasa da
klimentis teqstebs Soris gansxvaveba aris is, rom klimentisTan
gvaqvs: `gaqcev did da sakvirvel xalxad~, xolo septuagintaSi,
nacvlad `sakvirvelisa~, aris (Zlieri) ijscurovn1.
1

Zveli qarTuli Targmani imeorebs septuagintas wakiTxvas: `...
didad da Zlierad~ (wignni Zuelisa aRTqumisani, 2, gv. 411).
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LIII TavSi damowmebuli `gamoslvaTa~-s sityvebi: `aranairad,
ufalo, miuteve am xalxs codva, an mec amomSale cocxalTa
wignidan~ (32,32; Sdr. berZn. Mhqamw`~, kuvrie: a[fe~ th;n aJmartivan
tw`/ law`/ touvtw/, h] kajme; ejxavleiyon ejk bivblou zwvntwn). aRniSnuli
citatac, aseve, aris wm. klimentiseuli perifrazirebis nimuSi,
vinaidan septuagintis teqsti mniSvnelovnad gansxvavebulia wm.
klimentiseuli teqstisagan. sityva kajme; (‘mec”) septuagintis
ralfsiseul gamocemaSi ar aris, magram, amave formiT daculia
A nusxaSi. aseve gansxvavebulia wm. klimentiseuli monacemi
ejk bivblou zwvntwn (‘cocxalTa wignidan”) septuagintis
monacemisagan: ejk th`~ biblou sou (‘Seni wignidan”).
LVII TavSi damowmebulia <igavTa> wigni: `aha, movavlen
Tqvenze Cemi mobervis naTqvams, xolo gaswavliT Tqven Cems
sityvas. radganac mogiwodeT da ar ismineT, gawvdidiT
sityvebs da yurad ar iRebdiT, aramed auqmebdiT Cems rCevebs,
xolo Cems mxilebebs ar erwmuneT, amitom mec gavicineb Tqvens
daRupvaze, gavixareb ki, raJams ganadgureba gewevaT an roca
moiweva Tqvenze uecrad SeWirveba da gacamtvereba, msgavsi
grigalisa, anda rodesac gaWirvebasa da mtrisgan Seviwroebulni
iqnebiT, radgan dadgeba dro, raJams momiwodebT, me ki
ar Sevismen Tqvensas. momiZieben ukeTurni da ver mipovian,
radgan moiZules sibrZne, xolo ar airCies SiSi uflisa.
arc is isurves, yurad eRoT Cemi rCevebi, Cems mxilebebs
ki dascinodnen. amitomac SeWamen TavianTi gzis nayofT da
TavianT uRvToebaSi gardaematebian1. imis wil, rac maT avnes
Cvilebs, amowydebian, gankiTxva uRmrToebs mospobs, xolo vinc
ismens Cemsas, guldajerebiT daikarvebs sasoebaSi da uSiSrad
moisvenebs yovelgvari siborotisagan~ (1,23-33; Sdr. berZn.
jIdou; prohvsomai uJmi`n ejmh`~ pnoh`~ rJh`sin, didavxw de; uJma~ to;n ejmo;n
lovgon. jEpeidh; ejkavloun kai; oujc uJphkouvsate, kai; ejxevteinon lovgou~
kai; ouj proseivcete, ajlla; ajkuvrou~ ejpoiei`te ta;~ ejmav~ boulav~,
toi`~ de; ejmoi`~ ejlevgcoi~ hjpeiqhvsate: toigarou`n kajgw; th`/ uJmetevra/
1 berZnulSi gvaqvs sityvebi th`~ eJautw`n ajsebeiva~ plhsqhvsontai 57.6,
rac gansakuTrebiT gamokveTs im azrs, rom uRmrToebaSi myofni da Seunanebelni sul ufro da ufro metad Caeflobian codvis mwvireSi.
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ajpwleiva/ ejpigelavsomai, katacarou`mai dev, hJnivka a]n e[rchtai uJmi`n
o[leqro~ kai; wJ~ a]n ajfivkhtai uJmi`n a[fnw qovrubo~, hJ de; katastrofh;
oJmoiva kataigivdi parh/`, h] o}tan e[rchtai uJmi`n qli`yi~ kai; poliorkiva.
[Estai gavr, o{tan ejpikalevshsqev me, ejgw; de; oujk eijsakouvsomai
uJmw`n: zhthvsousivn me kakoiv, kai; oujc euJrhvsousin. jEmivshsan ga;r
sofivan, to;n de; fovbon tou` kurivou ouj proeivlanto, oujde; h[qelon ejmai`~
prosevcein boulai`~, ejmukthvrizon de; ejmou;~ ejlevgcou~. Toigarou`n
e[dontai th`~ eJautw`n oJdou` tou;~ karpou;~ kai; th`~ eJautw`n ajsebeiva~
plhsqhvsontai. jAnq j w|n ga;r hjdivkoun nhpivou~ foneuqhvsontai, kai;
ejxetasmo;~ ajsebei`~ ojlei`: oJ de; ejmou` ajkouvwn kataskhnwvsei eJp j
ejlpivdi pepoiqw;~ kai; hJsucavsei ajfovbw~ ajpo; panto;~ kakou`).
es aris is SemTxveva, rac naTlad adasturebs wm. klimenti
romaelis mier septuagintis werilobiT gamoyenebas, vinaidan
aseTi vrceli citatis zedmiwevniTi Tanxvedra septuagintasTan
mxolod zepiri mexsierebis gziT SeuZlebeli Cans. xolo is
mciredi sxvaobani, rac saxezea (kerZod, 27-e muxlis meoTxe
striqonis gamotoveba1 da 33-e muxlSi damateba sityvisa
pepoiqwv~), gvafiqrebinebs, rom es sxvaobebi unda yofiliyo
septuagintis im nusxaSi, rasac iyenebda wm. klimenti.
***
sakmaod didi masalis gaanalizebam garkveuli daskvnebis
gakeTebis saSualeba mogvca wm. klimenti romaelis epistoleSi
wmida werilidan damowmebuli citatebis warmomavlobze.
ZiriTadi daskvna aris is, rom klimenti romaeli citirebisas
eyrdnoba septuagintis teqsts. am saerTo daskvnis farglebSi
SeiZleba gamoiyos ramdenime SemTxveva, kerZod:
1) damTxveva klimentiseul citatebsa da septuagintas
Soris aris sruli (mag.: Sesaqme 4,3-8; 2 rj. 9,12; igav. 2,2122; fs. 33,12-13, 50,1-21, 61,5). aseT SemTxvevebSi gansxvaveba
imdenad umniSvneloa (kavSiris an nacvalsaxelis klebamateba, sityvis Cayeneba gansxvavebul brunvaSi), rom misi axsna
SeiZleba klimentis mier zepiri citirebiT. aseTi adgilebi
Cvens gamokvlevaSi ar SevitaneT.
1

vgulisxmobT aRniSnuli muxlis Semdeg sityvebs: o{tan e[rchtai
uJmi`n qli`yi~ kai; poliorkiva, h] o{tan e[rchtai uJmi`n o[leqro~.
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2) klimentis epistoleSi wmida werilis citirebisas
dasturdeba ramdenadme meti gansxvaveba septuagintisagan
vidre es iyo zemoganxilul SemTxvevaSi. am gansxvavebebs wyaro
ar eZebneba septuagintis nusxebSi. amitom Cven miviCnevT,
rom isinic zepiri citaciis Sedegia, magram bolomde verc
imas gamovricxavT, rom klimenti eyrdnoboda septuagintis
iseT nusxas, romelmac Cvenamde ver moaRwia da romelSic
warmodgenili iyo klimentiseuli citirebis Sesatyvisi teqsti
(aseTi adgilebia, mag.: 2 rj. 9,13-14; ieremia 3,19-22; esaia 1,13;
29,13; ezek. 18,30; sibrZ. 12,12; fs. 102,11).
3) garkveul adgilebTan mimarTebiT ufro Tamami varaudis
gamoTqma SegviZlia klimentis mier septuagintis vermoRweuli
nusxebis gamoyenebis Sesaxeb. aseTi varaudis safuZvels
iZleva sakmaod mniSvnelovani (meore SemTxvevasTan SedarebiT
gacilebiT mkveTri) sxvaobebi septuagintis dRes arsebuli
yvela Cvenebisagan. aseTi citirebis magaliTebia: 2 rj. 32,15;
ezek. 18,23; malaq. 3,1; fs. 49,22, 68,31-33; esaia 60,17).
4) Seswavlili masalis mixedviT yvelaze did jgufs
Seadgens is citirebani, romlebic, marTalia, gansxvavdeba
septuagintis ZiriTadi teqstisagan, magram Tanxvdeba mis
aparatSi damowmebul variantul wakiTxvebs an saeklesio
avtorTa citaciebs, rac am avtorebisa da klimentis saerTo
wyaroze, anu septuagintis romeliRac vermoRweuli nusxis
wakiTxvaze miuTiTebs. am jgufSi Sedis ramdenime damTxvevac
Teodotionis TargmanTan, romelsac garkveul SemTxvevebSi,
savaraudod, septuagintis igive nusxa udevs safuZvlad, rac
klimentiseul citats. aseTi SemTxvevebia: Sesaqme 12,1-3; gam.
2,14, 32,32; 2 rj. 32,15; ier. 9,22-23; esaia 29,13, 53,1-2, 66,2;
fs. 77,36-37; iobi 19,26; dan. 7,10.
zogierT SemTxvevaSi erTsa da imave citataSi erTdroulad
SeiZleba ori ram xdebodes: citatis nawili zepiri damowmebis
STabeWdilebas tovebs, meore nawils ki zusti paraleli eZebneba
septuagintis romelime nusxaSi.
dabolos, unda vaxsenoT iseTi SemTxvevebic, rodesac wm.
klimenti, Tavisi epistolis mizandasaxulobidan gamomdinare,
amoklebs wmida werilis ama Tu im muxls, aklebs mas sityvebs.
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Protopresbyter Giorgi Zviadadze
Biblical Citation in the First Epistle of St. Clement of Rome
to the Corinthians
Summary
The article represents an analysis of the origin of the Biblical
quotations used by Saint Clement of Rome in his first Epistle to the
Corinthians. All the quotations referred to in the Epistle are compared
to the latest Göttingen edition of the Greek text of the Septuagint,
and the research ends with the conclusion that Clement of Rome used
various methods while giving excerpts in his writing: in a number of
cases, we observe a slight difference between his texts and Greek ones
which can be explained by an oral attestation from the Holy Scriptures.
In most of the cases, the quotations used by Clement coincide with
the main text of the Septuagint or that of any of the lists included in
its apparatus. There are also such cases when his citation differs from
the Septuagint text to some extent; however in such cases, as a rule,
quotations referred to by Clement are supported by those of the same
places, made by other Greek Church Fathers or authors. This fact
enables us to surmise that Clement of Rome, as well as the authors
supporting his citations, based their method on the unknown-to-thisday manuscripts of the Septuagint.
The material we have studied clarifies to us the fact that the
Septuagint was widely used in the first century among the Latin and
Greek Church Fathers and, of necessity, they precisely referred to the
Septuagint.
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RvTismetyveleba
irakli orJonia
eკლესიის მამათა ჰექსემერონული კომენტარების
თეოლოგიური ანალიზი
საკითხი სამყაროს წარმოშობის თაობაზე უდიდეს დაინტერესებას იწვევდა კაცობრიობის განვითარების ყველა ეტაპზე.
ანტიკური ბერძნული ფილოსოფია თვალნათლივ წარმოაჩენს,
როგორი მრავალფეროვანი შეხედულება არსებობდა აღნიშნულ
თემასთან მიმართებით. მაგალითად, თალესი ყველაფრის საფუძვლად
წყალს მიიჩნევდა, ანაქსიმანდრე საგანთა პირველსაწყისად აპეირონს
ასახელებდა. მოგვიანებით არისტოტელე ანაქსიმანდრეს აპეირონს
მატერიას უწოდებს, რომლისგანაც, მისივე მოძღვრების თანახმად,
სამყარო წარმოიშობა. ანაქსიმენe, წინამორბედთაგან განსხვავებით,
ყოველივეს დასაბამად ჰაერს თვლიდა1. მაგრამ, როგორც წმ. ბასილი
დიდი შენიშნავს, ასპარეზზე ყოველი ახლადგამოჩენილი ფილოსოფოსი
წინამორბედის შეხედულებას უპირისპირდებოდა და განაქიქებდა მას,
თავად კი სრულიად ახალ თვალსაზრისს სთავაზობდა საზოგადოებას2.
1 შდრ.

გურამ თევზაძე, ანტიკური ფილოსოფია, თბ. 1995, გვ. 26-31.

2 შდრ.

„ფრიად თქუეს ბრძენთა მათ ფილოსოფოსთა ბუნებათათჳს, და
არცა ერთი სიტყუაჲ ეგო მათ თანა დამტკიცებულად შეუძრველად; რამეთუ
მარადის მეორე პირველსა მას დაამჴობს, ვინაჲცა ჩუენდა არად საჴმარ არს
მხილებაჲ მათი, რამეთუ კმა არიან იგინი ურთიერთას დამარღუეველად
ერთმანერთისა“ (ბასილი დიდი, ექუსთა დღეთაჲ, ტექსტი გამოსცა მ.
კახაძემ, თბ. 1947, გვ. 2).
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ბუნებრივია, რომ საუკუნეთა მანძილზე სამყაროს შექმნასთან
დაკავშირებით გაჟღერებული მრავალი მოსაზრებიდან რომელიმე ერთი
უნდა ყოფილიყო ჭეშმარიტების მაუწყებელი. საეკლესიო სწავლების
თანახმად, ძვ. წ. აღ-ის მეორე ათასწლეულისას ისრაელისთვის
გაცხადებულ რჯულში გამოითქვა სრული სისავსითა და სინამდვილით
სწავლება ქვეყნიერების წარმოშობის შესახებ: „დასაბამად ქმნა
ღმერთმან ცაჲ და ქუეყანა“ (დაბ. 1.1)1, - სწორედ ამ სიტყვებით
იწყებს თხრობას წინასწარმეტყველი მოსე და შემდგომ ბიბლიურ
მუხლებში თანდათანობით გადმოგვცემს, თუ როგორ ვითარდებოდა
მოვლენები ექვსი დღის მანძილზე2. თუმცა ისიც უნდა შევნიშნოთ,
1 საეკლესიო სწავლების თანახმად, ღმერთმა სრული არაფრობიდან
შექმნა სამყარო. აღნიშნული მოძღვრება, ბუნებრივია, წმინდა წერილს
ეფუძნება, ხსნებული საეკლესიო დოგმატი კი ყველაზე მკაფიოდ მაკაბელთა
წიგნებშია გადმოცემული (2 მაკ. 7.28): „გევედრები შენ, შვილო, აღიხილე
ზეცისა და ქვეყანისკენ. ყოველივე, რაც მათ შორის იხილვება, იცოდე,
რომ არაფრისაგან შექმნა ისინი ღმერთმა...“ (ანტიოქე ეპიფანეს მიერ
იუდეველთა წინააღმდეგ მიმართული დევნისას წინამდებარე სიტყვებით
მიმართა სოლომონიამ საკუთარ უმცროს ვაჟს, რომ ამ უკანასკნელს
კერპებისთვის არ ეცა თაყვანი). შდრ. Gr. ўxiо se, tљknon, ўnablљyanta e„j
tХn oЩranХn ka€ tѕn gБn ka€ t¦ ™n aЩto‹j pЈnta „dТnta gnоnai Уti oЩk ™x Фntwn
™po…hsen aЩt¦ Р qeТj... ლათ. peto nate aspicias in caelum et terram et
ad omnia quae in eis sunt et intellegas quia ex nihilo fecit illa Deus...
რუს. Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю и, видя
все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего... (აქვე
შევნიშნავთ, რომ მოხმობილი წინადადების ხაზგასმული ნაწილი წმინდა
წერილის ძველ ქართულ თარგმანში (ბაქარის ბიბლია) განსხვავებულად
იკითხება: „გევედრები შენ, შვილო, რაჲთა აღიხილო ცად და ქუეყანად.
და ყოველთა, რომელნი მათ შინა სახილველ არიან, გულისხმა-ყავ, რამეთუ
ქმნნა ესენი ღმერთმან...“).
2

„წმინდა მოსემ, - ბრძანებს ღირსი ამბროსი მედიოლანელი, სულიწმინდით განჭვრიტა, რომ ადამიანები ცდუნდებოდნენ და უკვე
ცდუნებულნი არიან (იგულისხმება მოსე წინასწარმეტყველის უწინარესი,
თანამედროვე და შემდგომი თაობის ადამიანთა შეხედულება მატერიის
მარადიულობის შესახებ; ი. ო.) და იმგვარად წარმართა საკუთარი სიტყვა,
რაჟამს თქვა: „დასაბამად შექმნა ღმერთმა ცა და ქვეყანა“ (დაბ. 1.1),
რომ საგანთა საწყისი, სამყაროს შემოქმედი და მატერიის შემქმნელი
გააცხადა, რათა ისე ყოფილიყო შეცნობილი ღმერთი, როგორც სამყაროს
უწინარეს მყოფი და თავად ყოველთა დასაბამი“ (www.creatio.orthodoxy.
ru/fathers/amvrosi_mediolansky, Святитель Амвросий Медиоланский.
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რომ ზემოხსენებული საკითხის სიღრმისეული გააზრებისთვის,
წმინდა წერილში აღწერილი მოვლენების კვალდაკვალ, მათთან
დაკავშირებული საეკლესიო განმარტებებით უნდა ვიხელმძღვანელოთ,
რომ საწინასწარმეტყველო სიტყვით გადმოცემული, დაფარული,
ხორციელ თვალთაგან უხილავი და ოდენ ეკლესიის სულიერი მზერით
შესაცნობი მოძღვრება შევიმეცნოთ1.
უპირველესად შევნიშნავთ, რომ წმინდა წერილis uwyeba
სამყაროს
წარმოშობის
შესახებ
საეკლესიო
ლიტერატურაში
საუკუნეთა მანძილზე მრავალgzis ganmartebula, რომელთაგან
უმნიშვნელოვანესია წმ. ბასილი დიდისა და წმ. გრიგოლ ნოსელის
ჰექსემერონული კომენტარები. კერძოდ, წმ. ბასილი დიდის სახელს
უკავშირდება შესაქმის წიგნზე წარმოთქმული ცხრა ქადაგება,
Шестоднев, глава вторая). წმ. იოანე ოქროპირი „დაბადების“ წიგნის
პირველი მუხლის განმარტებისას შენიშნავს: „აქ უპირველესად ჯეროვანია
ვიკითხოთ, თუ რატომ გვაუწყებს ამას (ე. ი. ხუთწიგნეულში გადმოცემულ
მოძღვრებას; ი. ო.) ნეტარი წინასწარმეტყველი, რომელიც აღსრულებული
მოვლენებიდან მრავალი თაობის შემდეგ მოღვაწეობდა? - არც უმიზეზოდ
და არც უმიზნოდ. ადამიანის შემოქმედი ღმერთი თavდაპირველად თავად
ეზრახებოდა ადამიანებს, რამდენადაც მათ შეეძლოთ ამის დატევნა. ასე
მიდიოდა იგი ადამთან, ამხელდა კაენს, ესაუბრებოდა ნოეს, სტუმრობდა
აბრაამს. როდესაც კაცთა მთელი მოდგმა უდიდესმა უკეთურებამ მოიცვა,
არც მაშინ განეკრძალა ადამის შთამომავალთ შემოქმედი; მაგრამ ვინაიდან
აღარ შერჩათ ადამიანებს ღირსება მასთან საუბრისა, ურთიერთობის
აღდგენის მსურველმა, როგორც შორს მყოფებთან, „წერილი“ მოავლინა,
რომ თავისთან მიეზიდა კაცთა მოდგმა. ღმერთმა სწორედ ეს „წერილი“
გამოგზავნა, ხოლო მოიტანა იგი მოსემ“ (http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_
Zlatoust/tolk_01/; Святитель Иоанн Златоуст; Беседы на книгу
Бытия, беседа II).
1 ეზეკიელის წიგნის კომენტირებისას, შესავალ ნაწილში, წმ.
გრიგოლ დიალოგოსი მოსეს მიერ სამყაროს შექმნის შესახებ დაბადების
წიგნში გადმოცემულ თხრობას საწინასწარმეტყველო სულით გამოთქმულ
ჭეშმარიტებად სახელდებს, ვინაიდან დიდი იუდეველი მოღვაწე რამდენიმე
ათასწლეულით უწინარეს მომხდარი მოვლენების თაობაზე საუბრობს
(იხ. Архимандрит Климент; Беседы на пророка Иезикииля иже
во святых отца нашего Григория Двоеслова, Казань, 1863, ст.
4-7). ბუნებრივია, ასეთი უწყება იდუმალებითაა მოცული და საეკლესიო
სწავლების გასააზრებლად სულიწმინდის მადლით განბრძნობილი მამების
მიერ დაწერილი თუ წარმოთქმული შესაბამისი ეგზეგეზის გაცნობას
საჭიროებს.
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რომელბიც ერთიანდება შრომაში სახელწოდებით „ექუსთა დღეთაჲ“1.
ხსენებული ძეგლი ორგზის ითარგმნა ქართულად, რომელთაგან
პირველი IX-X საუკუნეებით თარიღდება (მთარგმნელი უცნობია),
ხოლო მეორე წმ. გიორგი მთაწმინდელს ეკუთვნის2.
1 აღნიშნული შრომა რომ ჰომილიების კრებულია, ამას თავად
ტექსტში წარმოდგენილი თხრობა ადასტურებს: „გუშინ უკუე რაოდენი
შესაძლებელ იყო, სიტყუათა ღმრთისათა წარმოთქუმითა სულნი თქუენნი
მხიარულ ვყვენით, და აწ კულად მოსრულ ვართ მეორესა ამას დღესა
ხილვად საკჳრველებათა მათ…“ (ბასილი დიდი, ექუსთა დღეთაჲ,... გვ.
27); სხვაგან: „და კმა ვყოთ აქამომდე თქმული ესე. ხოლო ვჰმადლობ
ღმერთსა, რომელმან მცირე ესე მსახურებაჲ სიტყუათაჲ მომანიჭა მე…“
(დასახ. შრომა, გვ. 80); სხვაგან: „…ტკბილ არს სასმენელსა მონათასა
სამეუფოთა საკჳრველებათა მითხრობაჲ, არამედ აქა დავადგინოთ სიტყუაჲ
ჩუენი და მოველოდეთ დღესა დაშთომილთა მათ გარდასაჴდელად. და
აღვდგეთ ყოველნი და მადლი შევწიროთ ღმრთისა თქუმულთა ამათთჳს და
ვითხოოთ დაშთომილთა მათ განსრულებაჲ. ხოლო იყავ ჩუენდა მოღებასაცა
საზრდელისასა და ტაბლათა ზედა მისათხრობელ, რავდენი-იგი მიმწუხრ და
რავოდენი ცისკარს წარმოთქუა სიტყუამან, რაჲთა ესევითართა მათ გულისსიტყუათა შინა გეწიოს განსუენებაჲ იგი ძილისაჲ, რაჲთა კეთილთა მიერ
დღისათა ძილსაცა შინა იშუბდეთ“ (დასახ. შრომა, gv. 89-90) და ა. შ.
2

იხ. ბასილი დიდი, ექუსთა დღეთაჲ, dasax. შრომა; ბერძნ.
ტექსტი: PG. t. 29, Ομιλίαι Θ' εις την Εξαήμερον, col. 4-208. აქვე
დავიმოწმებთ უღირსეულესი ათონელი მოღვაწის ხელით ხსებულ შრომაზე
დართულ უაღრესად საყურადღებო ანდერძს: „დაესრულა ექუსთა დღეთაჲ
წმიდისა ბასილისი ბრწყინვალედ და ღმრთივშუენიერად მადლითა სულისა
წმიდისაჲთა. ვინ სწერდეთ ნუსხასა ჩუენსა, ნუ ესრეთ სწერთ, ვითა ჩუენსა
ნუსხასა, რამეთუ ჩუენ პირუტყუ ვართ და სავსე ყოვლითა არაწმიდებითა;
გარნა ესრეთ წერეთ, ვითარცა ახლად აღეწერა წმიდასა ბასილის. რამეთუ
ჭეშმარიტად მწიკულევანი ჴელი ჩუენი ნუსხვიდა და თარგმნიდა, გარნა თჳთ
იგი იყო მნუსხველიცა; და თარგმანი თუ არა, ჩუენგან ამისი ჭჳრობაჲცა
შეუძლებელ იყო, არათუ თარგმნაჲ. და აწ, წმიდანო მამანო, ღმერთმან
გარწმუნოს, ჩუენთჳს ლოცვა ყავთ და ვითა ჰპოოთ, ეგრეთ დაწერეთ. და
თუ რაჲზომნი ღუაწლნი გჳნახვან ამისსა თარგმნასა, იგი ღმერთმან იცის!
რამეთუ აღურაცხელად ღრმაჲ არს და შეუკადრებელი! და ღმერთმან იგი
პირველნიცა თარგმანნი აკურთხენ, დიდად ჴელი აღმიპყრეს“ (დასახ. შრომა,
გვ. 114–115). თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობისა და ღირსებისაა კესარიაკაპადოკიელი მღვდელთმთავრის ზემოხსენებული ჰომილიების კრებული,
ამას თვალნათლივ წარმოაჩენს წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი 43-ე
სიტყვაში. აი, რას ბრძანებს იგი: „რაჟამს „ექუსთა დღეთაჲ“ მისი ჴელად
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წმ. ბასილი დიდი შესაქმესთან დაკავშირებულ ჰომილიებს
ბიბლიური დღეების თანმიმდევრობის შესაბამისად წარმოთქვამდა.
როდესაც ყველაზე მნიშვნელოვან მეექვსე დღეს შეეხო იგი და
განიზრახავდა, რომ ღვთის ხატად და მსგავსად შექმნილი ადამიანის
შესახებ გადმოეცა სულიერი სწავლება, სნეულებებით დაუძლურებული
მღვდელთმთავარი ორმოცდაცხრა წლის ასაკში გარდაიცვალა,
ადამიანთან დაკავშირებული ბიბლიური უწყება კი არსებითად
განუმარტავი დარჩა. ამასთან, შეკითხვები გაჩნდა სხვადასხვა
საკითხთან დაკვშირებით. კერძოდ: როგორ არის შესაძლებელი, რომ
მეორე დღეს შექმნილი მყარის ზემოთ, ცაში დაუნჯებული წყალი
ქვემოთ არ ჩამოედინებოდეს და საკუთარ ადგილს მაღლა, ზეცაში
ინარჩუნებდეს; რა სახით ხდებოდა დღე-ღამის მონაცვლეობა პირველი
სამი დღის მანძილზე (მნათობების შექმნის უწინარეს); რას ნიშნავდა
კაპადოკიელი მოღვაწის ჰომილიებში გაჟღერებული სწავლება მეორე
და მესამე ცის თაობაზე და სად მდებარეობს თითოეული მათგანი;
ჩამოთვლილ საკითხებთან მიმართებით ხსენებული ჰექსემერონული
კომენტარები არაფერს გვაუწყებს1.
მივიღო და აღმოვიკითხვიდე, დამბადებელსა თანა მივალ და გულისჴმავჰყოფ სიტყუათა მათ დაბადებისათა და განვკჳრდები სიბრძნესა მას ზედა
შემოქმედისასა უფროჲს, ვიდრეღა პირველ, რაჟამს თუალითა ოდენ ჩემითა
ვხედევდი საქმეთა მისთა“ (Sancti Gregorii Nazianzeni Opera, Versio Iberica
IV, Oratio XLIII, 2004, გვ. 288-290; წმინდა ექვთიმე ათონელის თარგმანი).
აქვე დავიმოწმებთ წმინდა ეფრემ მცირის თარგმანს: „რაჟამს „ექუსთა
დღეთაჲ“ მისი ჴელად მივიღო და ენითა მომაქუნდეს, დამბადებელისა თანა
ვიქმნები და გულისჴმა-ვჰყოფ აგებულებისა სიტყუათა და დამიკჳრდების
[დამბადებელისათჳს] უფროჲს პირველ, მხოლოდ სახედველთა ოდენ
მოძღურად ხუმევისა“ (დასახ. შრომა, გვ. 289-291).
1 მხოლოდ ცის სიმრავლესთან დაკავშირებით გვაწვდის კაპადოკიელი
მოძღვარი მცირე განმარტებას: „და მეორე საძიებელ არს: უკუეთუ სხუაჲ
არს სამყაროჲ და არა პირველ-დაბადებული იგი ცაჲ, რამეთუ ამასვე
ცადვე ეწოდა, და გინათუ ყოვლად უკუეთუ ორნი არიან ცანი… ხოლო
ჩუენ ესოდენ განშორებულ ვართ მეორისა ცისა ურწმუნოებასა, ვიდრეღა მესამესაცა ვეძიებთ, რომლისა ხილვად ღირს იქმნა ნეტარი პავლე და
ფსალმუნი სახელ სდებს „ცასა ცათასა“ და უმრავლესთა გულისჴმის-ყოფასა
მოგუცემს ჩუენ“ (ბასილი დიდი, ექუსთა დღეთაჲ,... გვ. 29-30). მოტანილ
ციტატაში საუბარია ცის სიმრავლისა და მეორე დღეს შექმნილი მყარის
შესახებ, რომელმაც დედამიწის დამფარავი წყლები ორად - მყარს ზედა
და მყარს ქვედა წყლებად - განყო (წინამდებარე publikaciaSi meore dRes
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წმ. ბასილის გარდაცვალების შემდეგ მისმა ხორციელმა ძმამ,
წმ. პეტრე სებასტიელმა (სებასტიის ეპისკოპოსმა), თხოვნით მიმართა
მესამე ძმას, წმ. გრიგოლ ნოსელს, რომ ამ უკანასკნელს ღირსი
ბასილის მიერ დაწყებული საქმე ბოლომდე მიეყვანა და ბიბლიაში
გადმოცემული უმთავრესი მოვლენა, ადამიანის შექმნა, განემარტა.
ნისის ეპისკოპოსი კურთხევას აღასრულებს და წერს შრომას
სახელწოდებით „დაბადებისათჳს კაცისა“1. მცირედი დროის შემდგომ
ხსენებული პეტრე გრიგოლ ნოსელს ახალი თხოვნით მიმართავს, რომ
მან ბასილისგან განუმარტავი საკითხები განიხილოს და მოპაექრეთა
კითხვებს უპასუხოს. ლოცვა-კურთხევის შესაბამისად, ნოსელი
მღვდელთმთავარი უმნიშვნელოვანეს საღვთისმეტყველო შრომას
აქვეყნებს სათაურით „პასუხი ექუსთა მათ დღეთათჳს“2.
პირველი საკითხი, რომლის განხილვასაც ამჯერად შევუდგებით,
შესაქმის დროის გააზრებას უკავშირდება. კერძოდ, ვინაიდან
Seqmnil „samyaroze“ saubrisas (berZnuli: sterљwma, Zveli qarTuli:
„samyaroჲ“) gamoviyenebT termins „myari“). ბასილი დიდი სვამს კითხვას:
ხომ არ არის წმინდა წერილის პირველივე მუხლში ნაუწყები ცა (შდრ.
დაბ. 1.1): „დასაბამად ქმნა ღმერთმან ცაჲ და ქუეყანა“) და წყლების
გამყოფი მყარი (შდრ. დაბ. 1.6): „და თქუა ღმერთმან: იქმენინ სამყარო
შორის წყლისა და იყავნ განმყოფელ შორის წყლისა და წყლისა. და
იქმნა ეგრეთ“) ერთიდაიგივე რამ, რადგან მასაც (მყარს) ცას უწოდებს
წერილი (შდრ. დაბ. 1.8): „და უწოდა ღმერთმან სამყაროსა ცაჲ“)?
თუმცა კაპადოკიელი მოძღვარი იქვე პასუხობს, რომ არა მარტო ორი ცის
არსებობაში შეაქვს მას ეჭვი, არამედ პავლე მოციქულის მიერ მოხილული
მესამე ცის რაობასაც ეძიებს (შდრ. 2 კორ. 12. 2-4): „ვიცი კაცი ქრისტეს
მიერ უწინარეს ათოთხმეტისა წლისა, გინა თუ ჴორცითა, არა ვიცი, გინა
თუ თჳნიერ ჴორცთასა, არა ვიცი, ღმერთმან იცის, აღიტაცა ესევითარი კაცი
ვიდრე მესამედ ცადმდე. და ვიცი ესევითარი კაცი, გინა თუ ჴორცითა
გინა თუ გარეშე ჴორცთასა, არა ვიცი, ღმერთმან იცის, რამეთუ მიიტაცა
სამოთხედ და ესმნეს უთქუმელნი სიტყუანი, რომელ არა ჯერ-არიან კაცთა
სიტყუად“).
1 იხ. ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი, დაბადებისათჳს კაცისა,
თბილისი, 2/2009; გვ. 90-235. ბერძნ. ტექსტი: PG. t. 44, Γρηγορίου
Νύσσης, Περί κατασκευής Ανθρωπου, col. 125-256.
2

აღნიშნული ძეგლი გამოქვეყნებულია საქართველოს ეკლესიის
1989 წლის კალედარში. ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, სქოლიოები და
ლექსიკონი დაურთო ედიშერ ჭელიძემ, გვ. 194-412. ბერძნ. ტექსტი: PG. t.
44, …περί τής Εξαημέρου, col. 44-124.
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ბიბლიური თხრობის თანახმად, სამყაროს ქმნადობა ექვსი დღის
მანძილზე მიმდინარეობს1, ხოლო დღეთა სიმრავლე, უეჭველია,
დროის განგრძობადობაზე მიუთითებს, გამოდის, რომ ღმერთს
ქვეყნიერების შექმნისა და საბოლოო ფორმირებისთვის დროის
გარკვეული რაოდენობა (ექვსი დღე) დასჭირვებია. მაგრამ, მეორე
მხრივ, საეკლესიო სწავლების თანახმად, ერთია ღვთის ნება და საქმე
და საკმარისია, უზენაესმა რამ ისურვოს, რომ ნანებები ჟამიერების
გარეშე, მეყსეულად აღსრულდება, ვინაიდან ღვთის ერთ-ერთი
თვისება, ყოვლისშემძლეობა, მისი ნებისა და საქმის განუყოფლობას,
ერთიანობას ცხადყოფს და საღვთო სურვილის მყისიერად, დროის
გარეშე აღსრულებას განაპირობებს2. შესაბამისად, წარმოდგენილი
წინააღმდეგობრივი თვალსაზრისებიდან რომელიმე ერთი უნდა იყოს
1 წმინდა

წერილის თანახმად, პირველ დღეს იქმნება ნათელი, მეორე
დღეს – მყარი, მესამე დღეს ხმელეთს გამოეყოფა წყალი და აღმოცენდება
მცენარეები, მეოთხე დღეს – ციური მნათობები, მეხუთე დღეს – ცის
ფრინველები და ზღვის თევზები, მეექვსე დღეს – ხმელეთის ცხოველები და
ბოლოს, იმავე მეექვსე დღეს – ადამიანი.
2 საღვთო ნებისა და საქმის ერთმთლიანობის შესახებ ეკლესიის დიდი
მოძღვრის, წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის 44-ე სიტყვიდან მოვიხმობთ
შესაბამის სწავლებას: „ხოლო აქა, რაჲთა უმეტეს საკჳრველ ყოს, დაჰბადა
სახჱ უწინარეს ნივთისა და ბუნქისა (რამეთუ სახჱ მზისაჲ არს ნათელი) და
შემდგომად ამისა მოურთო ნივთი იგი, და თუალი დღისაჲ დაჰბადა მზჱ ესე,
რომელსა ვხედავთ. რამეთუ ესრეთ აღითუალვის პირველი დღჱ და მეორე და
მესამე და შემდგომი ვიდრე მეშჳდედმდე, რომელ არს დაცხრომაჲ საქმეთაჲ.
რამეთუ მათ დღეთა შინა განიწესნეს საქმენი, სიტყჳთა გამოუთქუმელითა
შემზადებულნი თითოეულად და არა მეყსეულად აღმოცენებულნი ყოვლად
ძლიერისა მის სიტყჳსა მიერ, რომლისა მოგონებაჲ ხოლო ანუ თქუმაჲ
საქმე არს განსრულებული“ (Sancti Gregorii Nazianzeni Opera, Versio
Iberica I, Orationes I, XLV, XLIV, XLI, 1998, გვ. 172-174; წმინდა
ექვთიმე ათონელის თარგმანი). წმინდა ეფრემ მცირის თარგმანი: „ხოლო
აქა, რაჲთა უმეტეს საკჳრველ ყოს, ნივთისასა წინა დადვა სახე (რამეთუ
სახე მზისა ნათელი). ამისსაღა შემდგომად ნივთის შემოღებად, თუალი
დღისაჲ დაჰბადა მზე ესე. რამეთუ ესრეთ აღირიცხუვის, თუ რაჲ დღეთა
შორის პირველი და მეორე და მესამე და შემდგომნი, ვიდრე მეშჳდედ
და საქმედ განსუენებისა დღედმდე, რომელთა განეყოფვის ქმნულები,
გამოუთქუმელითა სიტყჳთა განწესებულნი და არა მყის აღმოცენებულნი
ყოვლისშემძლებელისა სიტყჳსა, რომლისა მოგონებაჲ ოდენ ანუ თქუმაჲ
საქმე არს წარმოდგომილი“ (დასახ. შრომა, გვ. 173-175).
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ჭეშმარიტი (ე. ი. ან დროში განგრძობილად შეიქმნა სამყარო, ან დროის
უმნიშვნელო ერთეულის [თუნდაც წამის მეათედის] გამორიცხვით,
მყისიერად შემოვიდა არარსებობიდან არსებობაში იგი).
ზემოხსენებული საკითხის გადაწყვეტას ორივე კაპადოკიელი
მოძღვარი გვთავაზობს და ისინი ერთხმად განაჩინებენ, რომ ღმერთმა
სამყარო მყისიერად შექმნა.
კერძოდ, წმინდა წერილის პირველi თავis pirvel muxlSi
წარმოდგენილი პირველივე სიტყვა „დასაბამად“ და ამავე თავში
აღწერილი შესაქმის ექვსი დღე, მათში გააზრებული დროის
მნიშვნელობით, ორი sxvadasxvagvarad gasaazrebeli fenomenis
შესახებ გვაუწყებს.
upirvelesad, წმ. ბასილი დიდის შესაბამის მოძღვრებას
დავიმოწმებთ:
„დასაბამი განუყოფელ არს და განუშორებელ. ვითარცა
დასაბამი გზისაჲ არა არს თავადი გზაჲ, და დასაბამი სახლისაჲ არა
არს თავადი სახლი, ეგრეთვე დასაბამი ჟამისაჲ არა თავადი ჟამი არს
და არცა თუ კერძოჲ მისი მცირე“1.
წარმოდგენილი განმარტების თანახმად, წმინდა წერილის
პირველივე მუხლში დამოწმებული ტერმინი „დასაბამი“2 ამქვეყნიური
დროის გაგებას გამორიცხავს. კერძოდ, როგორც გზის დასაწყისს
ვერავინ უწოდებს გზას, ხოლო სახლის საფუძველს - თავად სახლს,
ასევე ვერც ბიბლიურ ტერმინ „დასაბამში“ მოვიაზრებთ დროის
უმცირეს მონაკვეთსაც კი. მოხმობილი აზრის დასამოწმებლად
კესარიელი მღვდელთმთავარი მსჯელობას ასე განაგრძობს:
„ხოლო უკუეთუ ვინმე იცილებოდის და დასაბამსა ჟამად
იტყოდის, უწყოდენ, რამეთუ თანა-აც, რაჲთა განყოს იგი ნაწილად
ჟამისა; ესე იგი არს დასაბამად და განზოგებად და დასასრულად.
ხოლო დასაბამსა დასაბამისასა მოგონებაჲ სრულიად საკიცხელ
არს და რომელი დასაბამსა განჰყოფდეს, ერთისა წილ ორსა შეიქმს
და უფრჲსღა მრავალთა და ურიცხუთა, რაჟამს განყოფილი იგი
სხუად და სხუად განიყოფვოდეს“3. ე. ი. თუკი ვინმე „დასაბამში“
ამქვეყნიურ დროს მოიაზრებს, მაშინ სამ ნაწილად: დასაწყისად,
1 ბასილი

დიდი, ექუსთა დღეთაჲ,... გვ. 8.

2 შდრ. „დასაბამად ქმნა ღმერთმან ცაჲ და ქუეყანა“ (დაბ. 1.1); Gr.
'En ўrcН ™po…hsen Р qeХj tХn oЩranХn ka€ tѕn gБn.
3 ბასილი

დიდი, ექუსთა დღეთაჲ,... გვ. 8.
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შუალედად და დასასრულად უნდა განყოს იგი (რადგან წარმავალი
ჟამი ბუნებითად ამგვარად დანაწევრებადია); მაგრამ საქმე ისაა, რომ
დროის თითოეული ზემოხსენებული მონაკვეთი თავად ექვემდებარება
იმავე სამნაწილედობას (დასაწყისი, განზოგება და დასასრული),
თუმცა არც ამით მთავრდება მისი დანაწევრება, ვინაიდან ასეთი
სახით მიღებული ცალკეული მონაკვეთების კვლავ სამად გაყოფაა
შესაძლებელი და ასე მრავალგზის, „რაჟამს განყოფილი იგი სხუად
და სხუად განიყოფვოდეს“. შესაბამისად, ვინაიდან წარმოდგენილი
დანაწევრების შედეგად დროის მრავალი ცალკეული მონაკვეთი
მივიღეთ (მრავალი დასაბამი დასაბამისა, რომლებიც ურთიერთისგან
გამომდინარეობს), გამოკვლევა იმისა, თუ ამქვეყნიური დროის
რომელი კონკრეტული სეგმენტია ის ჟამი, როდესაც სამყარო
შეიქმნა, ან როგორ უნდა განიმარტოს მის მიღმა დარჩენილი დროის
მონაკვეთი, შეუძლებელი, ამოუხსნელი და აბსურდული ხდება.
წმ. ბასილი წარმოდგენილი მსჯელობის შემდეგ იქვე სრულიად
მკაფიოდ განაჩინებს: „აწ უკუე, რაჲთა ვისწავოთ, ვითარმედ ნებითა
ღმრთისაჲთა მყის უჟამოდ დაიბადა სოფელი, ამისთჳს თქუა,
ვითარმედ «დასაბამად ქმნა»1. მოხმობილი წინადადების ხაზგასმული
ნაწილი ზემოდამოწმებულ მოძღვრებას შეაჯამებს და ორაზროვნების
გარეშე გვაუწყებს, თუ როგორია სწავლება სამყაროს არარსებობიდან
არსებობაში შემოსვლის შესახებ.
ანალოგიურ მოძღვრებას გვთავაზობს წმ. გრიგოლ ნოსელი.
მნიშვნელოვანი განსხვავება მხოლოდ ისაა, რომ ნისის ეპისკოპოსი
სამყაროს მყისიერ შექმნასთან (და რიგ სხვა საკითხებთან)
დაკავშირებით საკუთარი ძმის მიერ გამოთქმულ სწავლებას
განაზოგადებს,
სრულყოფს
და
გაცილებით
სიღრმისეულ,
2
ყოვლისმომცველ ეგზეგეზისს გვთავაზობს . აი, რას ბრძანებს იgi:
1 დასახ.

შრომა, გვ. 8.

2 ბასილი

დიდის გარდაცვალების შემდეგ მის მიმართ საზოგადოების
ნაწილში გარკვეული უკმაყოფილება წარმოიშვა. აი, რას გვაუწყებს წმ.
გრიგოლი: „რამეთუ, ვითარ ვჰგონებ, ვერ ჯეროვნად გულისჴმა-ყვეს ვიეთმე
ძალი და პირი მის მიერ აღწერილისა მის „ექუსთა დღეთა“ წიგნისაჲ და
მის პირისათჳს ჴელ-ყვეს ბრალობად, ვითარმედ არცა მზისათჳს მისცა მათ
განცხადებული უწყებაჲ და თუ ვითარ შემდგომად სამისა დღისა წარმოიჩინა
მნათობი იგი და რამეთუ არა სხუათა ვარსკულავთა თანა დაიბადა და
ვითარმედ შეუძლებელ არს ცისკრისა და მწუხრისა მიერ შემოსაზღვრებაჲ
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„აწ უკუე, ვინაჲთგან გარდამეტებულ არს საღმრთოჲ იგი სიბრძნე
და ძალი და ყოველივე უწყის და ყოველივე ძალ-უც, ვჰგონებ თუ,
არა შორს ვართ მაღლისა მისგან მოსეს მოძღვრებისა, რომელი იტყჳს,
ვითარმედ: „თავად ქმნა ღმერთმან ცაჲ და ქუეყანაჲ“. რამეთუ ამის
წილ, ვითარმედ: „დასაბამად ქმნა ღმერთმან ცაჲ და ქუეყანაჲ“,
ესრეთ თარგმნა აკჳლა… და ამის წილ, ვითარმედ „მეყსეულად ქმნნა
ღმერთმან ყოველნივე არსნი“, ესრეთ თქუა, ვითარმედ: „თავად“,
რომელ არს, ვითარმედ „დასაბამად“ ქმნა ღმერთმან ცაჲ და ქუეყანაჲ
და ორთავე ამათ ჴმათა მიერ, - „თავისა“ და „დასაბამისა“, - ერთი
ძალი მოესწავების, რომელ არს მყისსა შინა დაბადებაჲ. რამეთუ
„თავსა“ შინა ყოვლისავე დაბადებაჲ ერთბამად წარმოიჩინების, ხოლო
„დასაბამისა“ მიერ მეყსეულობაჲ მოესწავების და შემდგომებაჲ
და განუკუეთელობაჲ დაბადებისაჲ, რამეთუ დასაბამი ყოვლისავე
განშორებითისა გულისჴმისყოფისაგან უცხო არს“1. წარმოდგენილი
განმარტების თანახმად, აკვილას მიერ წმინდა წერილის თარგმნისას
დღისაჲ, უკუეთუ მზემან მწუხრი არა შექმნას დასლვითა და ცისკარი
აღმოსლვითა...“ (პასუხი ექუსთა მათ დღეთათჳს, დასახ. შრომა, გვ. 200-201).
წარმოდგენილ სიტყვებში ნათლად ჩანს, რომ კესარიელი მთავარეპისკოპოსის
გარდაცვალების შემდეგ მის მიმართ „ბრალობა“ გამოითქვა, ვინაიდან
ადამიანთა გარკვეული ჯგუფი ვერ გაერკვა, თუ როგორ ენაცვლებოდა
ერთურთს პირველი სამი დღის მანძილზე დღე-ღამე; რას ნიშნავდა მეორე
დღეს შექმნილი მყარი; როგორ განთავსდა მყარს ზემოთ წყალი ისე, რომ
ქვემოთ არ ჩამოედინებოდა; რას გულისხმობდა მოძღვრება ორი ან სამი
ცის შესახებ. დიდი მღვდელთმთავრის წინააღმდეგ გამოთქმულ ბრალდებებს
წმ. გრიგოლ ნოსელი გარკვევით უპასუხებს და განმარტავს, თუ რატომ
შეიკავა თავი ბასილი დიდმა ღრმა თეოლოგიური საკითხების განხილვისგან:
„აწ უკუე რომელნი-იგი ამას და ესევითარსა წარმოაჩენენ, არა გულისჴმაუყოფიეს მათ პირი მამისა ჩუენისა (იგულისხმება წმ. ბასილი; ი. ო.)
მოძღურებათაჲ, რომელ-იგი ესეოდენთა ერთა ზრახვიდა ეკლესიასა შინა
ბევრეულთა სიმრავლეთასა, რომელთაჲ იგი იძულებით თანა-ედვა, რაჲთა
შემსგავსებულად შემწყნარებელთა მათ ძალისა წარმოაჩინოს სიტყუაჲ თჳსი,
რამეთუ ეგეოდენთა მათ მსმენელთა შორის იყვნეს მრავალნი მაღლისაცა
მოძღურებისა მქონე და სიღრმესა სიტყუათასა მიმწუდომელ, გარნა ფრიად
უმრავლეს იყვნეს, რომელნი იგი წულილადთა მათ გულისჴმისყოფათა ძალსა
ვერ მისწუდებოდეს, კაცნი მდაბიონი და ხურონი და მჭედელნი, მდღევრისა
საზრდელისა მორეწასა შექცეულნი, და სიმრავლე დედათაჲ ეგევითართა
სწავლათა უწურთელნი, და გუნდი ყრმათა ახალმოსწავლეთაჲ და ბანაკი
მოხუცებულთაჲ“ (დასახ. შრომა, გვ. 201).
1 პასუხი

ექუსთა მათ დღეთათჳს, დასახ. შრომა, გვ. 205-206.
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გამოყენებული ტერმინი „თავად“ მიანიშნებს, რომ ყოველივე, რაც
სამყაროშია, არა ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად სხვადასხვა დროსა
და ჟამს, არამედ ერთიანად შეიქმნა (შდრ. „თავსა“ შინა ყოვლისავე
დაბადებაჲ ერთბამად წარმოიჩინების“), ხოლო ტერმინი „დასაბამში“
(‘En ўrcН) შესაქმის ამქვეყნიურ დროში განუვრცობელობასა და
ჟამში განუყოფლობას გადმოსცემს1.
დამოწმებული მოძღვრება ზედმიწევნით თანხვდება ბასილი დიდის
სწავლებას, მაგრამ კესარიელი მღვდელთმთავრისაგან განსხვავებით,
წმ. გრიგოლ ნოსელი საკუთარი ღვთივსულიერი შეხედულებების
არგუმენტირებას ღრმა მეცნიერული წიაღსვლების საფუძველზე
ახდენს. კერძოდ, ნისის ეპისკოპოსის მიხედვით, ღვთისაგან „დასაბამად“
შექმნილი სამყარო თავისი არსით არანივთიერია და მხოლოდ
მოგვიანებით, სწორედ ბიბლიური ექვსი დღის მანძილზე განიცდის
მატერიალიზაციასა და ფორმირებას. შრომაში „პასუხი ექუსთა მათ
დღეთათჳს“ ვკითხულობთ, რომ ღმერთმა „აღაგო და დაჰბადა, ესე
იგი არს: სუბუქი და მძიმე, მტკიცე და თხელი, ლბილი და მაგარი,
ნოტიაჲ და ჴმელი, ცივი და მჴურვალე, ფერი და სახე, მრგუალი და
განშორებული“2. ჩამოთვლილია ღვთისაგან შექმნილი არამატერიალური,
სულიერი საფუძვლები, ცნებები, რომლებიც თავიანთი არსით უნივთონი
არიან (აქვე მითითებული გონებაჭვრეტითი ძალების თანამედროვე
1 egzegeti მოხმობილ მსჯელობაში აკვილას ბერძნულ თარგმანზე
მიუთითებს (შდრ. Gr. ἐν κεφαλαίω ἐποίησεν ὁ θεο3ς...), რომელშიც
ებრაულ ბიბლიაში დამოწმებული ტერმინი ֵאשׁית
ִ ( ְבּרbere-sheeth') „თავად“
(ἐν κεφαλαίω) არის თარგმნილი (იხ. Fridericus Field, Origenis Hexaplorum
Quae Supersunt Sive Veterum Interpretum Graecorum in Totum Vetus
Testamentum Fragmenta, T. I, Oxonii, 1875, p. 7). სეპტუაგინტაში
მისი შესატყვისია 'En ўrcН - „დასაბამში“ (ძვ. ქართული: „დასაბამად“).
აქვე შევნიშნავთ, რომ 'En ўrcН ზემომოხმობილი ებრაული ტერმინის
ზედმიწევნითი თარგმანია. კერძოდ, ბერძნულისაგან განსხვავებით, სადაც
წინდებული 'En (ში) და თანმდევი არსებითი სახდელი ἡ ἀρχή (დასაბამი,
საწყისი, სათავე) ერთმანეთისგან განცალკევებით იწერება, ებრაული
ანალოგიური მნიშვნელობის მქონე წინდებული და სახელი (ְ  בּ- ში და ר ֵאשִׁי ְת
- დასაბამი, საწყისი, სათავე), ებრაული ენობრივი ნორმების შესაბამისად,
ერთიან, ერთმთლიან ტერმინადაა წარმოდგენილი: ֵאשׁית
ִ ( ְבּרიხ. Еврейский
и Халдейский этимологический словарь к книгам Ветхаго Завета,
составил - О. Н. Штенберг, том I, Еврейско-Русский, Вильна, ١٨٧٨).
2 პასუხი

ექუსთა მათ დღეთათჳს, დასახ. შრომა, გვ. 205.
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ქართულ შესატყვისებს წარმოვადგენთ: სიმსუბუქე, სიმძიმე, სიმტკიცე,
სირბილე, გაიშვიათებულობა, სიმკვრივე, სისველე, სიხმელე, სიცივე,
სიმხურვალე, ფერი, სახე, გარშემოწერილობა, მანძილი). სწორედ
ხსენებული ცნებებია ღვთის უშუალო შესაქმე, რომლებიც გარკვეულ
დრომდე ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად არსებობენ და მხოლოდ მას
შემდეგ, რაც ურთიერთს შეუკავშირდებიან ისინი, შედეგად ვიღებთ
მატერიას (მაგალითად, სიხმელე შეუერთდა სიმსუბუქეს, სიხმელე და
სიმსუბუქე – ფერს, ფერი, სიხმელე და სიმსუბუქე – სიმხურვალეს
და ა. შ. შესაბამისად ვიღებთ ცეცხლის სტიქიონს; სისველე შეურთდა
სიმძიმეს, სისველე და სიმძიმე – სიცივეს, სისველე, სიმძიმე და სიცივე
- გარშემოწერილობას და ა. შ. ვიღებთ წყლის სტიქიონს...). წმ.
გრიგოლ ნოსელი ჩამოთვლილ არამატერიალურ საფუძვლებს კვესაბედებს ადარებს, როგორც ცალკე, ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად
განლაგებული კვეს-აბედები მხოლოდ ერთურთთან შეხების შედეგად
გამოსცემენ ნაპერწკლებს, ასევე ღვთისაგან შექმნილი სულიერი
საფუძვლების თანაშეკავშირებით წარმოიქმნება მატერია, ხოლო
ცალკე აღებული ნებისმიერი ცნება, სხვებთან შეერთების გარეშე,
თავისი არსით არანივთიერია. აღნიშნული მდგომარეობა გრძელდება
მანამ, სანამ ჩამოთვლილი გონებაჭვრეტითი ძალები ერთმანეთს არ
შეუკავშირდებიან, მათი შეერთების შედეგად კი ოთხი სტიქიონი
ყალიბდება, რომლისგანაც ბიბლიური ექვსი დღის მანძილზე ხილული,
მატერიალური სამყარო ფორმირდება. გრიგოლ ნოსელის თქმით,
ღმერთი მატერიის ფორმირებაში უშუალოდ არ მონაწილეობს,
მაგრამ, რა თქმა უნდა, საკუთარი განგებულებით განაგებს ნივთიერი
სამყაროს ქმნადობის პროცესს. ღირსი მოძღვარი თესლის მაგალითს
წარმოგვიდგენს: როგორც მიწაში ჩათესილი თესლი პოტენციურად
მოიცავს საკუთარ თავში ღეროსა და ნაყოფს, მაგრამ გარკვეულ
დრომდე არც ერთია და არც მეორე, დაახლოებით ასევე, ხსენებული
ცნებები მატერიალური სამყაროს წინასახეს წარმოადგენს1.
1 შდრ. „და ესევითარისა ამის პირისა თანაშემწედ ვიტყჳთ შემდგომთა
სიტყუათა, რამეთუ წერილ არს, ვითარმედ: „და ქუეყანაჲ ესე იყო უხილავ
და განუმზადებელ“ (დაბ. 1.2), ვინაჲცა ცხად არს ამის მიერ, ვითარმედ
ყოველნივე არსნი შეცვულ იყვნეს პირველსა მას შინა ნებასა ღმრთისასა,
რომლითა-იგი ინება დაბადებაჲ დაბადებულთაჲ, ვითარცა-იგი ძალსა შინა
თესლთა დათესულთასა იქმნების, რომელნი-იგი მაშინვე დაეთესნეს, ხოლო
თჳთოეულად წარმოჩენაჲ არღა ქმნილ-იყო, ვითარცა იტყჳს, ვითარმედ:
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აქვე დავიმოწმებთ წმ. ამბროსი მედიოლანელის შესაბამის
სწავლებას: „როდესაც დავითი ცის, მიწისა და ზღვის შესახებ
საუბრობდა, ასე ბრძანა: «ყოველივე სიბრძნით აღასრულე» (ფსალ.
103.24). სწორედ ღმერთმა დაუდო დასაბამი სამყაროს, ქმნილება
შეამტკიცა და განა დაუსაბამო და შეუქმნელია იგი... შემდეგ
ბრწყინვალედ დასძინა: «შექმნა»1, რადგან შესაქმეში არ ყოფილა
შუალედი (ე. ი. ამქვეყნიური დროის თუნდაც უმნიშვნელო მონაკვეთი;
ი. ო.), რომელიც შესამჩნევი იქნებოდა კაცთათავის; შეუდარებელმა
შემოქმედმა საკუთარი ქმედება ისე მყისიერად აღასრულა და საკუთარი
შესაქმე ისე მეყსეულად განასრულა, რომ მისი ნების განხორციელება
გრძნობადი დროის უწინარეს მოხდა. არავის უხილავს შემოქმედი,
თუმცა ქმნილი შეიმეცნეს. მაშ, სადღა არის წამი, რადგანაც ნაუწყებია:
«მან თქვა და დაიბადა, ბრძანა და იქმნა» (ფსალ. 32.9)“2.
მყისიერი შესაქმის თაობაზე მოძღვრებას ვხვდებით X s-is
„ხოლო ქუეყანაჲ იყო უხილავ და განუმზადებელ“, რომელი-იგი სწორ არს
თქუმად, ვითარმედ: „იყო და არა იყო“, რამეთუ არღა შეერთებულ იყვნეს
სიპოხენი მისნი, არცა შეკრებილ“ (დასახ. შრომა, გვ. 211).
1 იგულისხმება ბიბლიის პირველ მუხლში დამოწმებული
„დასაბამად ქმნა ღმერთმან ცაჲ და ქუეყანა“ (დაბ. 1.1).

ზმნა:

2
www.creatio.orthodoxy.ru/fathers/amvrosi_mediolansky,
Святитель
Амвросий Медиоланский. Шестоднев, глава третья. მედიოლანელი
მღვდელთმთავრის განმარტებიდან აქვე კიდევ ერთ ადგილს დავიმოწმებთ:
„ჩვენ შეგვიძლია გავიაზროთ, რომ «დასაბამად შექმნა ღმერთმა ცა და
ქვეყანა» (დაბ. 1.1), ე. ი. დროის უწინარეს შექმნა, რადგან ცხოვრების
დასაწყისი ჯერ კიდევ არ არის ცხოვრება და სახლის დასაწყისი - სახლი...
მაშ ასე, მისი შემოქმედება არა თუ დროსთან შესაბამისობაში დაიწყო,
არამედ - დროის უწინარეს“ (დასახ. შრომა, თავი მეოთხე). წმ. ამბროსი
მედიოლანელის წარმოდგენილი სწავლება ძლიერ ეხმიანება ბასილი დიდის
იმავე საკითხთან დაკავშირებით მოხმობილ მოძღვრებას. შდრ.: „დასაბამი
განუყოფელ არს და განუშორებელ. ვითარცა დასაბამი გზისაჲ არა არს
თავადი გზაჲ, და დასაბამი სახლისაჲ არა არს თავადი სახლი, ეგრეთვე
დასაბამი ჟამისაჲ არა თავადი ჟამი არს და არცა თუ კერძოჲ მისი მცირე“
(ბასილი დიდი, ექუსთა დღეთაჲ,... გვ. 8). ამჯერად ნეტარი ავგუსტინეს
შესაბამის სწავლებას მოვიხმობთ: „უპირველეს ყოვლისა უნდა გვახსოვდეს
(რაზეც არაერთხელ გვისაუბრია), რომ ღმერთი არ მოქმედებს დროისმიერი
მოძრაობების საშუალებით, მსგავსად ადამიანისა თუ ანგელოზისა“ (https://
www.ccel.org/contrib/ru/Augustine/content.htm; Блаженный Августин; О
книге Бытия буквально. Книга I, глава XVIII).
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კესარია-კაპადოკიელი მღვდელთმთავარის, ბასილი მინიმუსის ერთერთ კომენტარში წმ. გრიგოლ ღვთისმეტყველის 39-ე სიტყვაze.
მოვიხმობთ გრიგოლ ნაზიანზელის შესაბამის სწავლებას:
„ხოლო
ჩუენ,
ვითარცა
მოგუემადლა
მლტოლველთა
მრჩობლეშმაკეულისა საცთურსა, ჭეშმარიტებისა თანად ქმნაჲ და
მონებაჲ ღმრთისა ცხოველისა და ჭეშმარიტისაჲ, ზეშთააღსლვაჲ
დაბადებულთაჲ და წიაღვლაჲ ყოვლისაჲვე, რაოდენი-რაჲ არს ჟამის
ქუეშე და პირველსა აღძრვასა შინა, ესრეთ უწყით და სიბრძნისვმეტყუელებთ ღმრთისათჳს და საღმრთოთა“1.
ბასილი მინიმუსი წინადადების ხაზგასმული ნაწილის (შდრ.
„ჟამის ქუეშე და პირველსა აღძრვასა შინა“) კომენტირებისას
შენიშნავს:
„ერთ და იგივე არს ჟამი და პირველი აღძრვაჲ. ხოლო აღძრვა
არს დაბადებაჲ, რომელ არს, პირველი დაწყებაჲ დაბადებისაჲ. და
იქმნების იგი ჟამის ქუეშე, რამეთუ მიერ ვინაჲთგან იწყო ღმერთმან
ცისა და ქუეყანისა დაბადებად, მიერითგან დღისაგან და ღამისა
იწყებს ჟამთა და ესრეთ მიიღო გრძნობადმან სოფელმან დაბადებაჲ.
ამისთჳს „ჟამისქუეშე“ სახელ-ედების მას. ხოლო „ჟამისწინად“ ითქუმის
უხილავი სოფელი, რომელ არს დასი ანგელოზთა და ყოველთა
უხილავთა ბუნებათაჲ, რამეთუ პირველ დღისა და ღამისა შექმნისა
იყო დაბადებაჲ მათი. და ჟამნი, ცხად არს, ვითარმედ დღისა და
ღამისაგან იწყებენ. ხოლო ანგელოზთა დაბადებისათჳს თჳთ დიდი
ესე მოძღუარი იტყჳს: „პირველად მოიგონნა ანგელოზებრნი ძალნი“2
და შემდგომი. ვინაჲცა უსაკუთრეს არს, რაჲთა „ჟამისქუეშობაჲ“
სთქუა ხილულისა დაბადებულისათჳს, რომელნი დღესა და ღამესა
შინა დაიბადნეს. ხოლო „პირველი აღძრვაჲ“ თქუა ანგელოზთათჳს,
რამეთუ პირველად მათგან იწყო დაბადებაჲ და აქა „პირველ ძრვა“
დაბადებასა უწოდს. ამათ ყოველთა წიაღsლვაჲ უჴმს კაცსა, ხილულთა
და უხილავთა, რაჲთა ესრეთღა მიიწიოს ყოველთა უზეშთაესისა
ღმრთისა“3.
წარმოდგენილი
განმარტების
თანახმად,
წმ.
გრიგოლ
1 Sancti Gregorii Nazianzeni Opera, Versio Iberica V, Orationes
XXXIX, XL, 2007, გვ. 55-57.
2 Sancti Gregorii Nazianzeni Opera, Versio Iberica III, Oratio
XXXVIII, 2001, გვ. 79.
3 ქრისტიანულ-არქეოლოგიური

ძიებანი, 2/2009, გვ. 320-321.
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ღვთისმეტყველის სიტყვები - „ჟამის ქუეშე და პირველსა აღძრვასა
შინა“ - ორნაირად შეიძლება გვესმოდეს:
პირველი, ზოგადი მნიშვნელობით „ჟამის ქუეშე“ და „პირველი
აღძრვა“ ერთსა და იმავე მოვლენას აღნიშნავს (შდრ. „ერთ და იგივე
არს ჟამი და პირველი აღძრვაჲ“), კერძოდ, ნივთიერი სამყაროს
ქმნადობის დასაწყისზე მიუთითებს, რადგან საღვთო „აღძრულობის“
შედეგად მატერია შემოდის არარსებობიდან მყოფობაში, რაც,
ბუნებრივია, ჟამით გარემოცული მოქმედებაა (ე. ი. მატერიის
ფორმირება დროში მიმდინარე პროცესია, რასაც შესაქმის დღეთა
შორის არსებული განსხვავება გვიდასტურებს). შესაბამისად, ბასილი
მინიმუსის თანახმად, საეკლესიო ეგზეგეტიკაში დამკვიდრებული
ტერმინი „ჟამის-უწინარესი“ („ჟამისწინა“), წინამდებარე კონტექსტის
გათვალისწინებით, ისეთ მოვლენაზე მიანიშნებს, რაც წინ უსწრებს
„ჟამის ქვეშ და პირველი აღძრვისას“ განხორციელებულ მოვლენებს
(ე. ი. ნივთიერი სამყაროს ქმნადობას) და მოცემულ შემთხვევაში
უხილავ სოფელს - ანგელოზთა ძალებსა და მატერიალური სამყაროს
სულიერ პირველსაფუძვლებს მიემართება (შდრ. „ჟამისწინად“
ითქუმის უხილავი სოფელი, რომელ არს დასი ანგელოზთა და
ყოველთა უხილავთა ბუნებათაჲ, რამეთუ პირველ დღისა და
ღამისა შექმნისა იყო დაბადებაჲ მათი“), რაც თავისთავად ცხადია,
მატერიალური დროის უწინარეს საღვთო ნებელობით აღსრულებული
მყისიერი შესაქმეა.
meore, ბასილი მინიმუსი წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის
იმავე ციტატის განსხვავებულ განმარტებასაც წარმოგვიდგენს და
აღნიშნავს, რომ სიტყვები: „ჟამის ქუეშე და პირველსა აღძრვასა
შინა“, მეორე მნიშვნელობით, ორი ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი
მოქმედების თაობაზე გვამცნობს. კერძოდ, „პირველი აღძრვა“
ანგელოზთა ქმნადობაზე მიგვითითებს (შდრ. „პირველი აღძრვაჲ
სთქუა ანგელოზთათჳს, რამეთუ პირველად მათგან იწყო დაბადებაჲ“),
რაც ზემოდამოწმებული განმარტების თანახმად, იგივე „ჟამისწინა“
მოვლენად ითქმის, ხოლო „ჟამის ქუეშე“ აღსრულებული მოქმედება
მატერიალური სამყაროს ფორმირებას (შესაქმის ექვს დღეს)
მიემართება (შდრ. „ვინაჲცა უსაკუთრეს არს, რაჲთა „ჟამისქუეშობაჲ“
სთქუა ხილულისა დაბადებულისათჳს“). შესაბამისად, ბასილი
მინიმუსის განმარტების მიხედვით, მყისიერი შესაქმე სხვა არაფერია,
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თუ არა ღვთის „პირველი აღძრვა“1.
რაც შეეხება თავად გრიგოლ ღვთისმეტყველის დამოწმებულ
სწავლებას, დიდი კაპადოკიელი მღვდელთმთავრის თანახმად, ადამიანი
იმისკენაა მოწოდებული, რომ „ჟამის ქვეშ“ თუ „პირველი აღძრვისას“
განხორციელებულ მოვლენებს თანაწარხდეს და საკუთარი შემოქმედი
1 ბასილი მინიმუსმა ზემოწარმოდგენილ სქოლიოში წმინდა გრიგოლ
ღვთისმეტყველის 38-ე სიტyvა დაიმოწმა (შდრ. „პირველად მოიგონნა
ანგელოზებრნი ძალნი“), რომელის თანახმადაც დიდი კაპადოკიელი
ღვთისმეტყველი, მსგავსად ეკლესიის მამათა უდიდესი უმრავლესობისა,
ანგელოზთა დასებს მატერიალური სამყაროს უწინარეს Seქმნილებად
მიიჩნევს. შესაბამის ციტატaს სრულად წარმოვადგენთ: „ვინაჲთგან უკუე
არა კმა-ეყოფვოდა სახიერებასა მისსა ესე, რაჲთამცა თჳსითა ოდენ ხედვითა
იყოფებოდა, არამედ ჯერ-იყო განვრცელებაჲ და განფენაჲ სახიერებასა მისსა,
რაჲთამცა მრავალნი იყვნენ ქველისმოქმედებანი მისნი (რამეთუ ესე საქმჱ
დიდისა მის სიტკბოებისა მისისაჲ და სახიერებისაჲ იყო). ამისთჳს პირველ
მოიგონნა ანგელოზთა იგი ძალნი ზეცისანი, და მოგონებაჲ მისი საქმე
იყო, სიტყჳთა აღსრულებული და სულითა სრულქმნილი“ (Sancti Gregorii
Nazianzeni Opera, Versio Iberica III, Oratio XXXVIII, 2001, გვ. 76-78;
წმინდა ექვთიმე ათონელის თარგმანი). წმინდა ეფრემ მცირის თარგმანი:
„ხოლო ვინაჲთგან უკუე არა კმა-იყო სახიერებისა მისისა თჳსითა ოდენ
მხედველობითა მოძრაობაჲ, არამედ განფენაჲ და გზავნაჲ სახიერებისაჲ,
რაჲთა უმრავლესნი იყვნენ ქველყოფილნი მისგან (რომელი ესე სახიერების
მწუერვალობისაჲ იყო). პირველად უკუე მოიგონნა ძალნი ანგელოზთანი და
ზეცისანი, და მოგონებაჲ საქმე იყო, სიტყჳთა აღსრულებული და სულითა
სრულქმნილი“ (დასახ. შრომა, გვ. 77-79). კაპადოკიელი მღვდელთმთავარი
დამოწმებულ სწავლებაში, გარდა ზემოხსენებული მოვლენისა (ნივთიერი
სამყაროს უწინარეს ანგელოზური ბუნების ქმნადობისა), შესაქმის მიზეზსაც
განგვიმარტავს და მთავარ მამოძრავებელ ძალად ღვთის სახიერებას
წარმოაჩენს, თუ როგორ განიზრახა ქველმოქმედმა ღმერთმა, რომ საკუთარ
თავში დაუნჯებული სიკეთეების წილმიმღები სხვაც ყოფილიყო. აღნიშნული
მოძღვრება მოგვიანებით ეკლესიის დიდმა მოძღვარმა, წმინდა იოანე
დამასკელმა „გარდამოცემაში“ დაიმოწმა: „რადგან კეთილმა და ზეკეთილმა
ღმერთმა არ იკმარა თავისი თავის ჭვრეტა, არამედ სიკეთის სიჭარბის
გამო ისათნოვა მან იმგვართა შექმნა, რომლებიც მიმღებნი იქნებოდნენ
მისი ქველმოქმედებისა და წილმქონენი მისი სიკეთისა, არარსებობიდან
არსებობაში შემოიყვანა და შექმნა ყოვლიერება, ხილულიც და უხილავიც,
აგრეთვე, ხილულისა და უხილავისგან შემდგარი ადამიანი. ხოლო ქმნის იგი,
მოიაზრებს რა, და მოაზრებული საქმედ არსდება, სიტყვით აღსრულებული და
სულით განსრულებული“ (წმინდა იოანე დამასკელი, მართლმადიდებლური
სარწმუნოების ზედმიწევნითი გადმოცემა, ... გვ. 343).
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ღმერთი შეიმეცნოს (შდრ. „ხოლო ჩუენ, ვითარცა მოგუემადლა
მლტოლველთა მრჩობლეშმაკეულისა საცთურსა, ჭეშმარიტებისა
თანად ქმნაჲ და მონებაჲ ღმრთისა ცხოველისა და ჭეშმარიტისაჲ,
ზეშთააღსლვაჲ დაბადებულთაჲ და წიაღვლაჲ ყოვლისაჲვე, რაოდენირაჲ არს ჟამის ქუეშე და პირველსა აღძრვასა შინა, ესრეთ უწყით
და სიბრძნის-ვმეტყუელებთ ღმრთისათჳს და საღმრთოთა“).
ზემოთქმულთან
დაკავშირებით
განმარტებას
მოითხოვს
ანგელოზთა შესაქმეც. საეკლესიო სწავლების თანახმად, წმინდა
წერილში არაფერია ნათქვამი ზეციური დასების თანდათანობითი
ქმნადობის შესახებ. პირიქით, მამათა ერთმნიშვნელოვანი განჩინებით,
რაც დოგმატური მოძღვრებაა, წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის მიერ
„საცნაურად“ წოდებული ანგელოზთა დასები მყისიერად იქმნებიან1.
მოცემულ შემთხვევაში წარმოდგენილი მსჯელობის დამოწმება
მნიშვნელოვან მოვლენაზე მიუთითებს, რადგან თუ ზემომოხმობილ
ეგზეგეზისს გავიხსენებთ, მატერიის პირველსაფუძვლებიც ასევე
მყისიერი შესაქმის შედეგად იძენს მყოფობას. შესაბამისად,
ისმის კითხვა: არის თუ არა კავშირი ხსენებულ ორ მოვლენას,
ანგელოზებისა და არამატერიალური საფუძვლების შექმნას შორის?
ეს ერთმთლიანი თუ ორი დამოუკიდებელი მყისიერი შესაქმეა?
გამომდინარე იქიდან, რომ ღვთისაგან სამყაროს ორჯერადი ქმნა1

დავიმოწმებთ კაპადოკიელი მოძღვრის 45-ე სიტყვიდან შესაბამის
ადგილს: „ესრეთ უკუე დაებადა მის მიერ საცნაური იგი და უხილავი
სოფელი, ვითარცა-ესე მე წარმოვთქუ მცირითა სიტყჳთა დიდთა მათთჳს
საქმეთა, ვინაჲთგან უკუე პირველი იგი საქმე ესრეთ განემზადა მის მიერ.
მერმე მოიგონა მეორე სოფელი ნივთიერი და ხილული, რომელი-ესე არს
ცისა და ქუეყანისაჲ და შორის მათსა ნივთთა აგებულებაჲ და შეზავებაჲ,
რომელი-იგი საქებელ არს თითოეულისა მის კეთილად დაბადებისათჳს“
(წმინდა ექვთიმე ათონელის თარგმანი; იხ. Sancti Gregorii Nazianzeni
Opera, Versio Iberica I, Orationes I, XLV, XLIV, XLI, 1998, გვ. 42-44);
ეფრემ მცირე: „ესრეთ უკუე და ამისთჳს დაიბადა მისგან საცნაური (ό
νοητός) სოფელი, ვითარ ამათთჳს იფილოსოფოსა ჩემ მცირით სიტყჳთ
დიდთ აღმწონელისაგან. ხოლო ვინაჲთგან პირველთა მისთა კეთილობაჲ
აქუნდა, მეორე მოიგონა სოფელი, ნივთიერი და ხილული, ესე იგი არს, ცისა
და ქუეყანისა და შორის მათსა ნივთთა შემოკრებულებაჲ და შეზავებულებაჲ
საქებელ სადმე თითოეულისა კეთილქმნულებისათჳს“ (დასახ. შრომა, გვ.
43-45). გრიგოლ ღვთისმეტყველის მიერ გამოყენებული ტერმინი νοητός
(იხ. PG. t. 36, col. 629, C) ექვთიმე ათონელმა, ეფრემისგან განსხვავებით,
ორი შესატყვისით წარმოგვიდგინა: „საცნაური იგი და უხილავი სოფელი“.
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დობის თაობაზე არსად მოგვეპოვება რაიმე უწყება (რაც სრული
აბსურდი და დოგმატური ცდომილება იქნებოდა, რადგან ეჭვქვეშ
დააყენებდა საღვთო ყოვლისშემძლეობას), რადგან წმინდა გრიგოლ
ღვთისმეტყველის ზემოდამოწმებული სწავლების თანახმად, ღვთის
ნება მყისვე საქმედ იქცევა1, შედეგად უდიადესი სწავლება
წარმოჩნდება ღვთის მიერ არარსებულიდან ყოვლიერების მეყსეულად
დაბადების შესახებ. წარმოდგენილი მსჯელობით საცნაური ხდება,
რომ მყისიერი შესაქმე ერთიანად მოიცავს როგორც ზეციურ
ძალებს, ასევე იმ პირველმიზეზებსა და საფუძვლებს, რომელთა
ურთიერთშეკავშირებითაც, წმ. გრიგოლ ნოსელის თანახმად,
თანდათანობით, დროში განგრძობილად ყალიბდება მთელი ხილული
სამყარო2.
1

შდრ. „ხოლო აქა, რაჲთა უმეტეს საკჳრველ ყოს, დაჰბადა სახჱ
უწინარეს ნივთისა და ბუნქისა (რამეთუ სახჱ მზისაჲ არს ნათელი) და
შემდგომად ამისა მოურთო ნივთი იგი, და თუალი დღისაჲ დაჰბადა მზჱ ესე,
რომელსა ვხედავთ. რამეთუ ესრეთ აღითუალვის პირველი დღჱ და მეორე და
მესამე და შემდგომი ვიდრე მეშჳდედმდე, რომელ არს დაცხრომაჲ საქმეთაჲ.
რამეთუ მათ დღეთა შინა განიწესნეს საქმენი, სიტყჳთა გამოუთქუმელითა
შემზადებულნი თითოეულად და არა მეყსეულად აღმოცენებულნი ყოვლად
ძლიერისა მის სიტყჳსა მიერ, რომლისა მოგონებაჲ ხოლო ანუ თქუმაჲ
საქმე არს განსრულებული“ (Sancti Gregorii Nazianzeni Opera, Versio
Iberica I, Orationes I, XLV, XLIV, XLI, 1998, გვ. 172-174; წმინდა ექვთიმე
ათონელის თარგმანი).
2

ზემოდამოწმებული მსჯელობით საცნაური ხდება, რომ გონიერ
ქმნილებათა შორის (ე. ი. ანგელოზებსა და ადამიანებს შორის) პირველად
სწორედ ანგელოზური ძალები შემოდიან არარსებობიდან მყოფობაში,
რადგან მყისიერი შესაქმისას იძენენ ისინი დასაბამს, ხოლო ადამიანი
მეექვსე დღეს მოევლინება ქვეყნიერებას. აქვე დავიმოწმებთ ეკლესიის დიდი
მოძღვრის, წმ. გრიგოლ პალამას შესაბამის სწავლებას: „ღმერთმა ორი
სახის გონიერი არსებანი შექმნა: ჯერ უნივთო ანგელოზები, შემდეგ კი
სხეულებრივი ადამიანები. არცერთმა მათგანმა არ დაიმარხა შემოქმედისა
და ბუნების მბრძანებლის მორჩილება, არამედ თავად უსხეულო ანგელოზების
ზეციურმა წესთმთავრობამ (წესთდასაბამობამ; შდრ. ταξιαρχία), იყვნენ
რა პირველნი, ასევე პირველებმა ჩაიფიქრეს ღვთისაგან განდგომილება.
მაგრამ ვინაიდან ანგელოზთა უმაღლესმა დასმა უმწიკვლოება შეინარჩუნა,
ეს ანგელოზები ნათელნი არიან, მუდამ სინათლით აღივსებიან და მარადის
უფრო ნათლისფერნი (φωτοειδέστεροι) ხდებიან, რადგან ნეტარად იყენებენ
სინათლისკენ სწრაფვის მათში შთანერგილ წესს და სიხარულით მხიარულებენ
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წარმოდგენილ მსჯელობას თუ შევაჯამებთ, უნდა ვთქვათ, რომ
კაპადოკიელი მოღვაწეების, wm. ბასილი დიდისა და წმ. გრიგოლ
ნოსელის სწავლება სამყაროს მყისიერი წარმოშობის შესახებ
იდენტურია. წმინდა წერილის პირველ მუხლში გადმოცემული
მოძღვრების თაობაზე მსჯელობისას ერთადერთი აშკარა თვალშისაცემი
განსხვავება ისაა, რომ მრევლის წინაშე წარმოთქმული ქადაგებებისას
კესარიელი
მღვდელთმთავარი,
მართალია,
ერთმნიშვნელოვნად
განაჩინებს სწავლებას სამყაროს მყისიერ შესაქმეზე1, თუმცა
მოვლენათა თეოლოგიური ანალიზისას, ზემოხსენებული მიზეზების
გამო (ე. ი. მრევლის მდგომარეობიდან გამომდინარე), საკუთარი
ძმისაგან განსხვავებით, მაქსიმალურად თავშეკავებულია.
მორიგი განსახილველი საკითხი მეორე დღეს შექმნილ მყარს
უკავშირდება, თუმცა სანამ აღნიშნულის შესახებ ვისაუბრებდეთ,
ვიტყვით, რომ წმინდა წერილის თანახმად, თავდაპირველად
განსაკუთრებული სიმრავლით წარმოდგენილი იყო წყლის სტიქიონი,
რომელიც დედამიწას ყოველი მხრიდან ჰფარავდა2. ბუნებრივია
შეუძლებელია, რომ წყლის მოჭარბებული რაოდენობა უბრალო
შემთხვევითობით იყოს განპირობებული. შესაბამისად, ნოტიო
სტიქიონის ასეთი აღმატებულობის მიზეზი განმარტებას საჭიროებს.
მოვისმინოთ, რას გვაუწყებს ხსენებულ საკითხთან მიმართებით
წმ. ბასილი დიდი: „რად საჴმარ არს სიმრავლე იგი წყალთაჲ
მიუთხრობელი? – ამისთჳს, ვინაჲთგან ბუნებაჲ იგი ცეცხლისაჲ
საჭიროდ დაიბადა ყოველსავე შინა, არა ხოლო თუ ქუეყანისა
საქმეთა განსაგებელად, არამედ ყოვლისავე განმასრულებელად, და
უსრულ სამემცა იყო ყოველივე, რაჟამს ერთი იგი ყოველთა უაღრესი,
პირველი ნათლის წინაშე მარადის მისკენ მომზირალნი, უშუალოდ მისგან
განათლებულნი და სინათლის წყაროს უწყვეტად მადიდებელნი; თავად
განათლებულნი კი, როგორც მსახურნი სინათლისა, ნათელმყოფელ მადლს
გარდამოუვლენენ ქვემდგომებს“ (PG. t. 151; col. 288, CD).
1 კვლავ დავიმოწმებთ შესაბამის ადგილს: „აწ
უკუე,
რაჲთა
ვისწავოთ, ვითარმედ ნებითა ღმრთისაჲთა მყის უჟამოდ დაიბადა
სოფელი, ამისთჳს თქუა, ვითარმედ «დასაბამად ქმნა» (ბასილი
დიდი, ექუსთა დღეთაჲ,... გვ. 8).
2 შდრ. „აურაცხელ იყო წყალთა იგი ბუნებაჲ და ყოვლით-კერძო
განფენილ ქუეყანასა ზედა და არა შესწორებულ ქუეყანასა, არამედ მრავალწილად გარდამატებულ საზომითა“ (დასახ. შრომა, 33).
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და ყოველთა სრულ-მყოფელი, ნაკლულევანმცა იყო. რამეთუ ესენი
ურთიერთარს მჴდომ არიან და განმხრწნელ ერთი ერთისა: ცეცხლი
წყლისა, ოდეს გარდაემატოს ძალითა, და წყალი ცეცხლისა, რაჟამს
აღემატოს სიმრავლითა… ვინაჲცა განმგებელმან მან ყოვლისამან
ესოდენ დააუნჯა ბუნებაჲ ნოტიისაჲ, რაჲთა განწესებულთა მათებრ
საზღვართა სოფლისა აგებულებისათა მცირედ-მცირედ განმლეველსა
მას ძალსა ცეცხლისასა აღჳრ ასხნეს და დაიპყრას“1.
კესარიელი
მღვდელთმთავრის
წარმოდგენილი
სწავლების
თანახმად, სტიქიონებს შორის ყველაზე ჭარბი რაოდენობით წყალი იყო
დაუნჯებული. იგი თავდაპირველად მთელ დედამიწას ფარავდა. მეორე
დღეს შეიქმნა მყარი (ძვ. ქართული: „სამყაროჲ“; Gr. sterљwma)2,
რომელმაც სწორედ ეს გარშემომზღუდავი წყალი ორად განყო, რის
შედეგადაც წყლის ნაწილი მყარს ქვემოთ, ხოლო ნაწილი მყარს ზემოთ
მოექცა. მყარს ზემოთ დარჩენილ წყალს წმ. ბასილი მარაგს უწოდებს,
რადგან როგორც კი ცეცხლის ზემოქმედების შედეგად ქვედა (მყარს
ქვედა) წყლები განლევას დაიწყებს, მარაგის შევსება ზედა (მყარს
ზედა) წყლებიდან მოხდება. ღმერთმა, რომელმაც ყოველივე უწყის და
წინდაწინ ჭვრეტს, განგებულებით წყლის ისეთი რაოდენობა დააუნჯა,
რაც მაცხოვრის მეორედმოსვლამდე სამყაროს შენარჩუნებისთვის
არის აუცილებელი, რადგან ამგვარი წინასწარგანსაზღვრულობის
გარეშე, თუკი წყლების მარაგი მiსი მარადშთანმთქმელი ცეცხლის
სტიქიონის მიერ ნაადრევად (მეორედმოსვლამდე) აღმოიფხვრებოდა,
ნაადრევადვე განადგურდებოდა ხილული სოფელიც3. შესაბამისად,
1 დასახ.

შრომა, გვ. 33.

2 შდრ.

„და თქუა ღმერთმან: იქმენინ სამყაროჲ შორის წყლისა და
იყავნ განმაშორებელ შორის წყლისა და წყლისა. და იქმნა ეგრეთ.
და შექმნა ღმერთმან სამყაროჲ იგი, და განაშორა ღმერთმან შორის
წყლისა, რომელი იყო ქუეშე-კერძო სამყაროჲსა, და შორის წყლისა
ზედა-კერძო სამყაროჲსა“ (დაბ. 1. 6-7). Gr. Ka€ eЌpen Р qeТj Genhq»tw
sterљwma ™n mљsJ toа Ыdatoj ka€ њstw diacwr…zon ўn¦ mљson Ыdatoj ka€
Ыdatoj. ka€ ™gљneto oЫtwj. ka€ ™po…hsen Р qeХj tХ sterљwma, ka€ diecиrisen
Р qeХj ўn¦ mљson toа Ыdatoj, Ц Гn ШpokЈtw toа stereиmatoj, ka€ ўn¦ mљson
toа Ыdatoj toа ™pЈnw toа stereиmatoj.
3 შდრ. „აწ უკუე, რომელმან-იგი ყოველივე საზომითა და სასწორითა
განაწესა (და სიტყჳსაებრ იობისა, ცუარნიცა წჳმისანი აღრაცხილ არიან
მის მიერ), უწყის, თუ რაოდენნი ჟამნი განუჩინებიან გებადმდე სოფლისა და
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წყლების რაოდენობა, ბასილი დიდის თანახმად, ესქატოლოგიურ
მოძღვრებასთანაა მჭიდრო კავშირში და მეორე დღეს შექმნილი
მყარის ზემოთ კვლავაც ნივთიერი სამყაროა, რადგან სწორედ იქ
მდებარეობს მატერიალური წყლების მარაგი.
ამჯერად წმ. იოანე დამასკელის შესაბამის სწავლებას
დავიმოწმებთ:
„მაგრამ რის გამო დააუნჯა ღმერთმა წყალი სამყაროს ზემოთ?
- მზისა და ეთერის მხურვალების გამო, რადგან სამყაროს შემდეგ
(ე. ი. მყარს ქვემოთ; ი. ო.) უშუალოდ ეთერია განფენილი და
მზეც (მთვარესთან და ვარსკვლავებთან ერთად) სამყაროში არის.
ამიტომ, რომ არ ყოფილიყი ზემდებარე წყალი, სამყარო სიცხისგან
აალდებოდა“1.
წარმოდგენილი განმარტება გვამცნობს, რომ ზედა წყლების
ფუნქცია მყარს ქვემოთ განფენილი ეთერისა და მყარის ქვეშ (უშუალოდ
მყართან) განლაგებულ ცის მნათობებში დაუნჯებული სიმხურვლის
განეიტრალება ყოფილა, თუმცა წმ. იოანე ხსენებულ საკითხთან
დაკავშირებით მოკლე, შემაჯამებელი სწავლებით შემოიფარგლება და
განვრცობილ მსჯელობას არ გვთავაზობს. ამიტომაც იმავე მოვლენის
შესახებ სევერიანე გაბალოვნელის ჰექსემერონული განმარტებიდან
დავიმოწმებთ უფრო მოცულობით კომენტარს2:
რაოდენნი საჴმარ არს განსალევნელად ცეცხლისა დაუნჯებად წყლისაგან;
და ესე არს სიტყუაჲ დაბადებისათჳს სიმრავლისა წყლისათაჲსა“ (ბასილი
დიდი, ექუსთა დღეთაჲ,... გვ. 33). ცეცხლის სიძლიერის შესახებ კი წმ.
ბასილი დიდი შემდეგს გვაუწყებს: „დაღაცათუ მცირე იყოს სიდიდითა,
მრავლისა ნოტიობისა განმლეველ არს ძალითა თჳსითა“ (დასახ. შრომა,
გვ. 35).
1 წმინდა იოანე დამასკელი, მართლმადიდებლური სარწმუნოების
ზედმიწევნითი გადმოცემა; ძველი ბერძნულიდან თანამედროვე ქართულზე
თარგმნა, შესავალი და შენიშვნები დაურთო ედიშერ ჭელიძემ. თბილისის
სასულიერო აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი, 2000, გვ. 355.
2 ბერძნულ ტექსტში (Patrologia
Graeca) ავტორად სევერიანე
გაბალოვნელი სახელდება (იხ. PG. t. 56; Σεβηριανού επισκόπου Γαβαλων
εις την κοσμοποιίαν λόγοι εξ, col. 429-516); იმავე შრომის ძველ ქართულ
თარგმანში ჰომილია წმ. იოანე ოქროპირს განეკუთვნება; იგივე ვითარებაა
რუსულ ენაზე გამოცემულ შესაბამის პუბლიკაციაში, რომელშიც ხსენებული
ეგზეგეზისი კონსტანტინოპოლელი მღვდელთმთავარის სახელით გამოცემულ
ქადაგებათა კრებულშია შესული (იხ. Творения Святого Отца нашего
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„რატომაა ზედა წყლები? განა რა საჭიროებაა? ნუთუ ვინმემ
უნდა იცუროს მასში ან წყურვილი დაიოკოს? ზემოთ რომ წყლებია,
ამას დავითიც ამოწმებს, ამბობს რა: „წყალნი ზესკნელს ცათანი“
(ფსალ. 148.4)... ამასთან, მას (მყარს; ი. ო.) მზისა თუ მთვარის
სიმხურვალე და უსაზღვრო ვარსკვლავთა სიმრავლე უნდა მიეღო და
ყოველივე ცეცხლით უნდა აღვსებულიყო. ხოლო ეგზომი სიმხურვალის
მიერ რომ არ დაშლილიყო და გაუნადგურებელი დარჩენილიყო იგი,
ღმერთმა ცის მწვერვალებზე (ე. ი. მყარს ზემოთ; ი. ო.) წყალთა
ეს უფსკრულნი განათავსა მისი დაცვის მიზნით, რომ ამ სახით
სიმხურვალესთან წინააღდგომა შესძლებოდა და არ დამწვარიყო.
მსგავსება ამისა თვალწინაც გაქვს: როგორც ამჟამად, თუ ქვაბს
ცეცხლის ზემოთ დაკიდებ და მასში წყალია, ცეცხლისგან დაცული
იქნება, მაგრამ წყლის გარეშე დაიშლება; ამგვარადვე ღმერთმა ცეცხლს
მის წინააღმდეგ მოქმედი წყალი დაუპირისპირა, რომ ზემდებარე
წყლების შემწეობით, მყარს ჯეროვანი გამძლეობა ჰქონოდა. საოცარ
საქმეს უმზირე: ზეციური სხეული ისეთი მოჭარბებული სინოტივის
მფლობელია, რომ მიუხედავად ძალმოსილ ცეცხლთან დაპირისპირებისა,
სინოტივეს დედამიწასაც უწილადებს. და მართლაც, საიდანაა ცვარი?
ღრუბელი არსადაა, არც ჰაერია მფლობელი წყლისა. ცხადია, რომ
ცა თავისი მარაგიდან გარდამოავლენს მას. ამიტომაც ამბობდა
იაკობის მაკურთხეველი მამამთავარი ისააკი: „მოგცემს შენ ღმერთი
ზეციური ცვარისგან და სიპოხისაგან ქვეყანისა“ (დაბ. 27.28). იმასაც
ამბობენ, ძმანო, რომ განკითხვის დღეს ზედა წყლები განქარდება,
ხოლო წყლის შემადგენლობის გარეშე დარჩენილი ცა დაირღვევა და
ვარსკვლავები, რომლებსაც არც გზა გააჩნიათ და არც გადაადგილების
Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского, в русском
переводе; C.-Петербург, 1900, том 6, ст. 733-818); მსგავსი ვითარება,
როდესაც სხვადასხვაენოვან მანუსკრიპტებში ავტორად განსხვავებული
პირია მითითებული, არაიშვიათი მოვლენაა. მაგალითად, ხელნაწერი N 61ის მიხედვით, ძველი აღთქმის ერთ-ერთი წიგნის, „ეკლესიასტეს“ განმარტების
ავტორი მიტროფანე სმირნელია (იხ. თარგმანებაჲ ეკლესიასტისაჲ
მიტროფანე ზმჳრნელ მიტროპოლიტისაჲ, ქართული ძეგლები, ტფილისის
უნივერსიტეტის გამოცემანი, საეკლესიო მწერლობა N 1, პროფ. კორნ.
კეკელიძე, ტფილისი, 1920), ხოლო მინის თანახმად, განმარტება ეკუთვნის
წმ. გრიგოლ აკრაკანტელს (იხ. PG. t. 98, col. 741-1132). მკვლევართა
შორის გაზიარებულია მოსაზრება, რომ ზემოხსენებული შრომა - ექვსი
სიტყვა შესაქმის შესახებ - სევერიანე გაბალოვნელს ეკუთვნის.
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შესაძლებლობა, ჩამოცვივდებიან. ამას განა უსაფუძვლოდ ვამბობთ,
არამედ წერილი გვასწავლის: „დაიგრაგნება ცა, როგორც ეტრატი,
ჩამოცვივდება ვარსკვლავები, როგორც ფურცელი ვაზისა“ (ეს.
34.4)1. სხვა სარგებელსაც მიაქციე ყურადღება: ცათა ზედა წყლები
არამარტო ცას (მყარს; ი. ო.) იცავს, არამედ მზისა და მთვარის
ბრწყინვალებას გარდამოავლენს. თუკი ცა გამჭვირვალე იქნებოდა,
მთელი ნათელი ზემოთ ისწრაფებდა, რადგანაც ცეცხლი ზემსრბოლია,
უდაბურ დედამიწას (έρημον τήν γήν) კი დაუტევებდა. სწორედ
ამიტომ ღმერთმა ცა ზემოდან აღურიცხავი წყლის სიმრავლით
დაფარა, რომ არეკლილი ნათელი ქვემოთ მიიმართებოდეს“2.
წმ. ბასილი დიდის, წმ. იოანე დამასკელისა და სევერიანე
გაბალოვნელის ზემოდამოწმებული სწავლებებით ღვთისაგან მეორე
დღეს შექმნილი მყარის რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია
იკვეთება. კერძოდ, მისი (მყარის) საშუალებით ზეცაში წყლის
გარკვეული მარაგი იქნა დაუნჯებული, რომლითაც, საჭიროების
შემთხვევაში, ერთი მხრივ, ქვეყნიური (ანუ მყარს ქვედა) წყლების
მარაგის შევსება ხდება. მეორე მხრივ, ზედა წყლები უშუალოდ
მყარს ქვემოთ განთავსებული ეთერული სიმხურვალისა და ზეციურ
მანათობლებში დავანებული ცეცხლისგან იცავენ მყარს და რომ
არა ნოტიო სტიქიონის დიდი ოდენობა, ცად წოდებული მყარი
დაირღვეოდა (ცეცხლის მიერ შეიმუსრებოდა). ამასთან, წყლით
შემოსაზღვრული მყარს ზედა სივრცე იმავე სტიქიონის სიჭარბის
მიზეზით გაუმჭვირვალეა და მანათობელი სხეულისგან გამოვლენილ
სინათლეს ზემოთ (დედამიწის საპირისპირო მიმართულებით) არ
ატარებს. შესაბამისად, შიგნითა მხარეს მიმართავს მას, რითაც
1

წარმოდგენილი მოძღვრება სამყაროს ცეცხლით განადგურების
(უფრო კი განახლების) შესახებ გარკვეულწილად პეტრე მოციქულის
ეპისტოლეს ეხმიანება, რომელშიც ვკითხულობთ: „ხოლო მოიწიოს დღე
იგი უფლისაჲ, ვითარცა მპარავი ღამისაჲ, რომელსა შინა ცანი მძაფრიად
წარჴდენ და წესნი იგი დაიწუნენ და დაზულენ და ქუეყანაჲ და მას შინა
საქმენი დაიწუნენ. რაჟამს ესე ყოველნი ესრეთ დაზულებოდიან, რაბამთაჲ
ჯერ-არს თქუენი ყოფაჲ წმიდითა ქცევითა და კეთილითა მსახურებითა,
რაჲთა მოელოდით და ისწრაფდეთ მოსლვასა მას დღისა მის ღმრთისასა,
რომელსა შინა ცანი მჴურვალენი დაიჴსნენ და წესნი დაიწუნენ და დადნენ.
ახალთა ცათა და ახალსა ქუეყანასა მსგავსად აღთქუმისა მისისა მოველით,
რომელსა შინა სიმართლე დამკჳდრებულ არს“ (2 პეტრ. 3. 10-13).
2 PG.

t. 56, col. 442-443.
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სამყაროში ხილული სინათლის არსებობას განაპირობებს.
წარმოდგენილი მსჯელობის შემდგომ კანონზომიერ ინტერესს
იწვევს საკითხი, თუ როგორ აღმოჩნდა წყლის სტიქიონი მაღლა,
ზეცაში (აღნიშნულთან დაკავშირებით არაფერს გვაუწყებს წმ.
ბასილი დიდი).
წმ. იოანე დამასკელთან ვკითხულობთ: „ამრიგად, დასაბამში
წყალი მთელი დედამიწის ზედაპირზე იყო და ღმერთმა პირველად
სამყარო შექმნა გამმიჯვნელად სამყაროს ზედა და სამყაროს ქვედა
წყალს შორის, რადგან იგი, საუფლო ბრძანებით, წყალთა უფსკრულის
შუაში დამყარდა“1.
დამოწმებული
წინადადების
ხაზგასმული
ნაწილი
გვიწინამძღვრებს
ფიქრისკენ,
რომ,
დამასკელის
თანახმად,
თავდაპირველად დედამიწის გარშემო მდებარე წყლის მოცულობა
მეტად დიდ სიმაღლეებს აღწევდა და სწორედ ამ წყლების შუაში
მოექცა მყარი ანუ, ძველი ქართულით, ‘სამყარო” (შდრ. „წყალთა
უფსკრულის შუაში დამყარდა“), რომელმაც ორ ნაწილად განყო
ნოტიო სტიქიონი. ხსენებულ საკითხს წმ. იოანე ვრცელი კომენტარის
გარეშე, მოკლედ მიმოიხილავს. ამიტომაც აღნიშნულ მოვლენაში
გარკვევის მიზნით სევერიანე გაბალოვნელის შრომას დავიმოწმებთ:
„ეს წყალი, განჩინებისაებრ, მიწას ოცდაათი წყრთით2 აღემატა.
შემდეგ ღმერთმა ბრძანა: «იყოს წყალს შორის მყარი» (დაბ. 1.6). და
აი, წყლების შუაში ყინულოვანი სიმკვრივე (πήγμα κρυσταλλώδες3)
1 წმ.
იოანე დამასკელი, მართლმადიდებლური
ზედმიწევნითი გადმოცემა,... გვ. 354-355.

სარწმუნოების

2 დაახლოებით თხუთმეტი მეტრით. აქვე შევნიშნავთ, რომ სევერიანეს
ტექსტს დართული აქვს სქოლიო, რომელშიც წყლის სიმაღლესთან
დაკავშირებით განსხვავებული წაკითხვაა მითითებული (იხ. PG. t. 56, col.
442): πήχεις πέντε („ხუთი წყრთა“).
3 ბერძნულ
ტექსტში გამოყენებულია ტერმინები πήγμα და
κρυσταλλώδης. წმინდა წერილში მხოლოდ პირველი მათგანი გვხვდება,
კერძოდ, ისუ ნავეს წიგნში, სადაც იუდეველთა მიერ მდინარე იორდანეს
გადალახვის შესახებაა თხრობა წარმოდგენილი: ka€ њsth t¦ Ыdata t¦
kataba…nonta Ґnwqen, њsth pБgma ћn ўfesthkХj makr¦n sfТdra sfodrоj ›wj
mљrouj Kariaqiarim... შდრ.. „და დადგეს წყალნი იგი ზენა-დამომავალნი,
დგა შენაყინავად განყენებულად შორს ჯეკმა ფრიად ადამიანითგან ვიდრე
კარიათიმდმდე...“ (ის. ნავ. 3.16). მოცემულ შემთხვევაში საუბარია წყლის
გამკვრივების შესახებ, რის შედეგადაც მდინარე იორდანეს ის ნაწილი,
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წარმოიქმნა, რომელმაც წყლის ნახევარი ზეაზიდა, ხოლო ნახევარი
დაბლა დაუტევა, როგორც დაწერილია: «იყოს წყალს შორის მყარი;
და მოხდა გაყოფა წყალსა და წყალს შორის» (დაბ. 1.6)“1.
წარმოდგენილი ეგზეგეზისი გვაუწყებს, რომ მყარი დაბლა
დედამიწის დამფარავი წყლის სიღრმეში შეიქმნა, შემდგომ ღვთის
განგებით ამაღლდა და სწორედ ამ სახით ზემოდან მოქცეული წყლის
მარაგი (ე. ი. მყარს ზედა წყალი) ცაში დააუნჯა.
ამჯერად მყარის სხეულის რაობაზე ვიმსჯელებთ.
კვლავ სევერიანე გაბალოვნელს დავიმოწმებთ: „ასე რომ,
შემოქმედის სიბრძნე შეიმეცნე: წყალთაგან შემყარებული ცა
ყინულოვანი (κρυσταλλώδης) იყო“2.
მოხმობილი სწავლების თანახმად გამოდის, რომ დედამიწის
გარშემო მდებარე წყლის გარკვეული ოდენობა საღვთო განგებით
გაიყინა3, რომლის დაბლაც მყარს ქვედა წყლები დარჩა, ხოლო
წყალთაგან შემყარებულ ყინულოვან სხეულს მყარი ეწოდა და ღვთის
სასწაულთქმედებით იგი ზეაიზიდა, ცაში განთავსდა და სწორედ მის
მაღლა მოექცა ზედა წყლები.
ამავე საკითხთან დაკავშირებით წმ. ბასილი შემდეგს გვამცნობს:
„რაჲ არს ბუნებაჲ სამყაროჲსაჲ, და რომლისა მიზეზისათჳს
დაეწესა სახელი სამყაროჲსაჲ შუვამდგომელად წყალთა?... და
არა ჯერ არს, რაჲთამცა გუეგონა, ვითარცა იგი მრავალთა,
სადაც კიდობანმომარჯვებულმა ლევიტელებმა ჩადგეს ფეხი, კედლის
მსგავსად აღიმართა, იუდეველებს კი შესაძლებლობა მიეცათ, დამშრალი
იორდანეს ფსკერის გავლით გადასულიყვნენ აღთქმულ მიწაზე. ტერმინი
„შენაყინავი“ და მისი შესაბამისი ბერძნული სახელი πήγμα სიმკვრივეს,
სიმყარეს გულისხმობს და სწორედ ამ მნიშვნელობით არის თარგმნილი
ვეისმანის ლექსიკონში (იხ. Греческо-Руский словарь составленный А.
Д. Вейсманом, Москва, 1991, кол. 998). რაც შეეხება მეორე ბერძნულ
ტერმინს κρυσταλλώδης (შდრ. πήγμα κρυσταλλώδες), იგი ასე განიმარტება:
κρυσταλλώδης, ες, icy, glacial (A Greek-English lexicon / compiled by
Henry George Liddell and Robert Scott, 1996, Oxford, p. 1000).
1 PG.

t. 56, col. 442.

2 PG.

t. 56, col. 442.

3

კვლავ გავიმეორებთ სევერიანეს შრომაში დამოწმებულ მსგავს
უწყებას, რომელიც მყარის რაობას განსაზღვრავს: „წყლებს შორის
ყინულოვანი სიმკვრივე წარმოიქმნა, რომელმაც წყლის ნახევარი ზეაზიდა,
ხოლო ნახევარი დაბლა დაუტევა“ (PG. t. 56, col. 442).
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ვითარმედ აგებულებაჲ იგი სამყაროჲსა წყლისაგან არს. ანუთუ
წყლისა განყინულისა, ვინაჲთგან ჰგავს იგი, ანუთუ სხჳსა რაჲსმე
ესევითარისა ნივთისა, რომელსა-იგი განწურვისაგან ნოტიისა, გინა
განყინვისა, მიეღის დასაბამი არსებისაჲ, ვითარცა იგი არს ქვისა
ბროლისაჲ, რომელი იგი გარდარეულისა მის წყლისა განყინებისაგან
შეიცვალების ბროლად… და არარაჲ არს ნივთთაგანნი, რომელნი არიან
საცნობელთა ქუეშე თავისუფალ და შეურევნელ, ანუთუ საშუვალთა
მიმართ ზიარებისაგან, ანუთუ წინააღმდგომთა, და ამის პირისათჳს
თავს ვიდვათ სამყაროჲსათჳს თქუმად, ვითარმედ არს იგი ერთი
მარტივთაგანი, ანუთუ შეერთებულთაგანი, რომელთა ესე გჳსწავიეს
წერილისაგან, რაჲთა გარეშე შენდობილისა არარას უცნებათაგანსა
შეუნდობდეთ გონებად გონებასა ჩუენსა“1.
როგორც ვხედვათ, სევერიანეს მოსაზრების საპირისპიროდ,
ბასილი დიდი ერთმნიშვნელოვნად განაჩინებს, რომ არ უნდა გვეგონოს,
თითქოს მყარის აგებულება წყლისგან არის ან სინოტივის მოკლების, ან
ნოტიო სტიქიონის გადაცივების შედეგადაა იგი მიღებული, მსგავსად
ბროლის ქვისა, რომელიც წყლის ზეჭარბი გაყინვით წარმოიშობა.
კესარიელი მოძღვარი მყარის რაობაზე ამომწურავ პასუხს ვერ
იძლევა, თუმცა ამბობს, რომ იგი მარტივი, შესაძლოა, შეერთებული
(შედგენილი) ბუნებისაა, მაგრამ მყარის წყლისაგან წარმომავლობას
გამორიცხავს.
ამჯერად წარმოვადგენთ წმ. იოანე ოქროპირის სწავლებას
მყართან დაკავშირებით: „უყურე, თუ როგორი გამოუთქმელია
ძალა ღვთისა და ყოველ ადამიანურ შემეცნებაზე აღმატებული.
ის მხოლოდ ბრძანებს და ერთი სტიქიონი მოგვეახლება, მეორე კი
განიკრძალვის. «და თქვა ღმერთმა: «იქმნას მყარი წყალს შორის
და იყოს გამყოფი შორის წყლისა და წყლისა» (დაბ. 1.6). რას
ნიშნავს: «იქმნას მყარი...»? ეს იგივეა, ვინმეს ადამიანურ ენაზე რომ
ეთქვა: იყოს რამ კედელი და ზღუდე, რომელიც შუაში განთავსდება
და გაყოფას მოახდენს. შენ კი სტიქიონის აღმატებული მორჩილება
და შემოქმედის დიადი ძლიერება რომ შეიმეცნო, ამბობს: «და იქნა
ასე» (დაბ. 1.6); მხოლოდ თქვა და აღსრულდა. «და შექმნა, ამბობს, - ღმერთმა მყარი და გაყო ღმერთმა ერთმანეთისგან წყალი,
რომელიც იყო მყარს ქვემოთ და წყალი - მყარს ზემოთ» (დაბ. 1.7).
მყარის შექმნის შემდეგ ღმერთმა წყალთა ნაწილს ქვემოთ ყოფნა
1 ბასილი

დიდი, ექუსთა დღეთაჲ,... გვ. 31-32.
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განუჩინა, ხოლო სხვას - მყარს ზემოთ. ალბათ, იკითხავს მავანი: რა
არის მყარი? შემყარებული წყალი? შესქელებული ჰაერი? თუ სხვა
რამ ნივთიერება? გონიერთაგან არავინ გადაწყვეტს ამას პირდაპირ.
ღვთის სიტყვის მიღება დიდი მადლიერებითაა საჭირო, ისე, რომ ჩვენი
ბუნების საზღვრებს გარეთ არ გავიდეთ და არ გამოვცადოთ ის,
რაც ჩვენზე უზემოესია. უნდა ვიცოდეთ და გონებით გვეპყრას, რომ
ღვთის ბრძანებით მყარი შეიქმნა, რომელიც წყლებს განყოფს და ერთ
ნაწილს თავის ქვემოთ მოაქცევს, ხოლო მეორეს, მყარზე ზემდებარეს,
საკუთარ ზედაპირზე იტვირთებს“1.
წმ. იოანე ოქროპირი, როგორც ვხედავთ, ბასილი დიდის
სწავლებას ეთანხმება და არსებითად ორ საკითხს გამოკვეთს: მყარი
მატერიალური წყლების გასაყოფად შეიქმნა და მისი საშუალებით
ნოტიო სტიქონი კვლავაც ზენა სამკვიდრებელშია დაუნჯებული,
თუმცა გამორკვევა იმისა, თუ როგორია ბუნება მყარისა, ადამიანურ
ძალებს აღემატება.
იმავე საკითხზე წმ. იოანე დამასკელი შემდეგს გვაუწყებს:
„კიდევ, სამყაროსაც უწოდა ღმერთმა ცა, რომელსაც წყლის
შუაში განუჩინა ყოფნა და განაწესა იგი გამმიჯვნელად სამყაროს
ზედა წყალსა და სამყაროს ქვედა წყალს შორის. ღვთებრივი
ბასილი ამბობს, რომ ამ სამყაროს ბუნება დაწლობილია, მსგავსად
კვამლისა, რადგან ასე ესწავლა მას საღვთო წერილისგან; ზოგი
წყლოვანად ამბობს მას, როგორც წყალთა შორის მყოფს, ზოგი
ოთხი სტიქიონისაგან ქმნილად2, ზოგი კი - მეხუთე სხეულად და
ოთხისაგან განსხვავებულად“3. მოტანილ ციტატაში შეჯამებულია
მყართან (სამყაროსთან) დაკავშირებული ყველა წინარე მოსაზრება,
გარდა წმ. გრიგოლ ნოსელისა, ვინაიდან ნისის ეპისკოპოსი აღნიშნული
1

http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_01/; Святитель Иоанн
Златоуст; Беседы на книгу Бытия, беседа IV.
2

წმ. გრიგოლ ნოსელი მყარის, როგორც მკვრივი და მაგარი
სხეულის ან ოთხი სტიქიონისგან შემტკიცებული ნივთიერების გააზრებას
გამორიცხავს: „და ვითარ მე ვჰგონებ, [არა] გუამი რაჲმე არს სამყაროჲ,
მტკიცე და მაგარი, გინათუ ოთხთა მათ ნივთთაგანი, ანუ თჳნიერ მათსა
სხუაჲ რაჲმე, ვითარცა ეოცნა გარეშესა ფილოსოფოსობასა“ (პასუხი ექუსთა
მათ დღეთათჳს, დასახ. შრომა, გვ. 212).
3

წმ. იოანე დამასკელი, მართლმადიდებლური
ზედმიწევნითი გადმოცემა, გვ. 347.
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საკითხის შესახებ განსხვავებულ სწავლებას გადმოგვცემს, რის
გასააზრებლადაც ბიბლიის პირველ დღეს, ღვთისაგან ნათლის შექმნის
ისტორიას უნდა მივუბრუნდეთ.
წმ. გრიგოლ ნოსელის განმარტებით, დაბადების წიგნის პირველი
ორი მუხლი1 არამატერიალური სამყაროს შესახებ მოგვითხრობს.
მიწა უხილავია და განუმზადებელი, ვინაიდან, როგორც ზემოთაც
შევნიშნავდით, ღვთისაგან დაფუძნებული პირველმიზეზები თავიანთი
არსით არამატერიალურნი არიან და ხილვადობა თუ განმზადებულობა
მათი ურთიერთშეკავშირებით გამოწვეული განივთიერების შედეგია.
მესამე მუხლი პირველ ბიბლიურ დღეს აღგვიწერს და ნათქვამია, რომ
ღმერთმა სწორედ ამ დღეს შექმნა ნათელი2. აღნიშნული მოვლენა
(ნათლის დაბადება) სწორედ ღვთისგან შექმნილი არამატერიალური
პირველსაწყისების თანაშემოკრებით განხორციელდა. წმ. გრიგოლ
ნოსელის სწავლების კომენტირებისას ედ. ჭელიძე აღნიშნავს: „უხილავი
შესაქმის განივთიერება ანუ ხილული სამყაროს „წარმოჩინება“ იწყება
თესლოვან ძალთა ურთიერთთანხვდომის, მათი შეკავშირების ანუ
სახეობრივად მათი „დაკუესების“ შედეგად. ამგვარი „დაკუესება“
იწვევს სინათლის გამოკრთომას, რაც ხილვადობის დასაბამია; ე.
ი. პოტენციურის რეალიზებას, უჩინოს გამოჩინებას სათავეს უდებს
ცეცხლი“3.
მოცემულ შემთხვევაში, ისევე, როგორც ნებისმიერ საღვთო
საქმეში, აბსოლუტური წესრიგია დაცული და საყოველთაოდ ცნობილ
ოთხ ელემენტს შორის პირველი იქმნება სწორედ ის სტიქიონი,
რომელიც დანარჩენებზე მსუბუქი და შედარებით ნაკლებადნივთიერია.
სტიქიონთა განლაგება კი ასეა წარმოდგენილი: ყველაზე მძიმე (მიწა)
ნივთიერი სამყაროს ცენტრში განთავსდა, ნაკლებად მძიმე (წყალი)
მიწის ზედა ადგილს იკავებს, შედარებით მსუბუქი (ჰაერი) წინარე
1 შდრ. „დასაბამად ქმნა ღმერთმან ცაჲ და ქუეყანა. ხოლო ქუეყანა
იყო უხილავ და განუმზადებელ. და ბნელ იყო ზედა უფსკრულთა და სული
ღმრთისაჲ იქცეოდა ზედა წყალსა” (დაბ. 1. 1-2).
2

შდრ. „და თქუა ღმერთმან: იქმენინ ნათელი! და იქმნა ნათელი.
და იხილა ღმერთმან ნათელი, რამეთუ კეთილ, და განწვალა ღმერთმან
შორის ნათლისა და შორის ბნელისა. და უწოდა ღმერთმან ნათელსა დღე
და ბნელსა უწოდა ღამე, და იქმნა მწუხრი და იქმნა განთიად დღე ერთი”
(დაბ. 1. 3-5).
3 პასუხი

ექუსთა მათ დღეთათჳს, დასახ. შრომა, გვ. 272.
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ორზე მაღლა მდებარეობს, ხოლო სტიქიონთა შორის უმსუბუქესი
(ნათელი ანუ ცეცხლი) ყველა სტიქიონზე ზემოთ მკვიდრობს.
ეკლესიის დიდი მოძღვრი, წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი 44-ე
სიტყვაში ერთგან შემდეგს გვაუწყებს:
„ნათელი იყო თვალთშეუდგამი და მიუაჩრდილებელი ღმერთი,
არცა დასაბამიერი, არცა დასრულებადი, მარადის ბრწყინვალე,
სამებით მნათობ, მცირედთადა ხილულ, ვითრ არს, ვჰგონებ, თუ
არცა მცირედთადა. ნათელნი მეორენი, პირველისა მის ნათლისაგან
გაბრწყინვებულნი, რომელ არიან წინაშე მისა მდგომარენი იგი ძალნი
და მსახურებად განწესებულნი სულნი (ე. ი. ანგელოზები; ი. ო.).
ხოლო ჩვენ შორის მყოფი ესე ნათელი არა ხოლო თუ უკუანაჲსკნელ
მოვიდა დაწყებად, არამედ ღამისაგანცა განიკუეთების და განჰკუეთს
ღამესა სწორებით სახილველად მოცემული და ჰაერად განფენილი,
რომელი-იგი მიიღეს, რომელსა მისცემს. რამეთუ ხილვასა მისცემს
სახედავსა და პირველ იხილვების სახედავისაგან და ხილულთა ზედა
განფენილი კადნიერებასა მისცემს კაცთა საქმედ“1.
წარმოდგენილი სწავლების მიხედვით, პირველ დღეს საკუთრივ
ნათლის ქმნადობა გარკვეულ კანონზომიერებასთან არის კავშირში.
საქმე ისაა, რომ გრიგოლ ღვთისმეტყველის თანახმად, ბუნებითი
ნათელი თავად ღმერთია, რომელსაც პირობითად „პირველი ნათელი“
შეიძლება ვუწოდოთ და მან ნივთიერ სამყარომდე შემოიყვანა
ანგელოზები მყოფობაში; მაგრამ ვინაიდან ზეციური ძალები
ყოვლისმპყრობელი ღმერთისაგან დასაბამმიღებული გონიერი არსებანი
არიან, ტერმინი „ნათელი“ მათაც განეკუთვნებათ (შდრ. „ნათელნი
მეორენი, პირველისა მის ნათლისაგან გაბრწყინვებულნი“)2.
შესაბამისად, რაჟამს შესაქმის პირველ დღეს მატერიის ფორმირების
1 Sancti Gregorii Nazianzeni Opera, Versio Iberica I, Orationes I,
XLV, XLIV, XLI, 1998, გვ. 168-170.
2 მსგავს მოძღვრებას ვხვდებით წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის
მე-40 სიტყვაში: „პირველი და უზეშთაესი და თვალთშეუდგამი ნათელი
ღმერთი არს, რომელსა ვერცა გონებაჲ მიწუდების, ვერცა ენაჲ გამოიტყჳს...
ხოლო მეორე ნათელი არს ანგელოზი, პირველისა მის ნათლისგან არსებისა
მიმღებელი... ხოლო მესამე ნათელი არს კაცი, რომელიცა გარეგანთაცა
საცნაურ არს, რამეთუ კაცსა ნათლად უწოდენ ძალისა მისთჳს სიტყჳსა
მის, რომელ არს ჩუენ შორის და ჩუენგანნიცა - კუალად ღმრთივშუენიერნი
იგი და ღმრთის მიახლებულნი“ (Sancti Gregorii Nazianzeni Opera, Versio
Iberica V, Orationes XXXIX, XL, 2007, გვ. 132-134).
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პროცესი დაიწყო, ნივთიერ სუბსტანციებს შორის პირველად ნათელი
შეგვამოვნდა (ე. ი. წმინდა გრიგოლის მიერ „ნათლად“ წოდებული
არანივთიერი ანგელოზური ძალების მყისიერი შესაქმე ნივთიერი
ნათლის წარმოქმნით გაგრძელდა). რაც შეეხება ნათლის ფუნქციას,
კაპადოკიელი მოძღვრის თანახმად: „ხილვასა მისცემს სახედავსა... და
ხილულთა ზედა განფენილი კადნიერებასა მისცემს კაცთა საქმედ“.
ამჯერად გრიგოლ ნოსელის ნათელთან დაკავშირებულ სწავლებას
დავიმოწმებთ. აი, რას ბრძანებს იგი:
„და ვინაჲთგან ცეცხლი შემდგომად ყოველთა დაბადებისა სხუათა
მათ ნივთთაგან განიტყორცნა, ვითარცა ისარი რაჲმე, ზეაღმავალითა
მით და სუბუქითა ბუნებისა მოძრავობითა და ყოველთაგან გამოჰკრთა
და ყოველთა აღემატა და სწორითა გულისჴმისყოფითა ხილულსა
არსებასა წარჰჴდა, სლვაჲ თჳსი მართლიად ვერ წარჰმართა, ვინაჲთგან
უხილავსა დაბადებულსა ზიარებაჲ შეერთებისაჲ ხილულთა მიმართ
არა აქუნდა და ცეცხლი ხილული არს; და ამის პირისათჳს საზღვარსა
დაბადებულთა კიდეთა მიიწია ცეცხლი და იძულებით მრგულივ-ყო
სლვაჲ თჳსი, ესე იგი არს, რამეთუ ბუნებითისა მის ძალისაგან ყოვლითკერძო მიეფინებოდა, ხოლო მართლ განფრინვებისათჳს ადგილი არა
აქუნდა, რამეთუ ყოველი ხილული დაბადებული თჳსთა საზღვართა
მიერ შეცვულ იყო. ვინაჲცა ცისა და ქუეყანისა შორის, ვინაჲ-კერძოცა
ეპოებოდა სავალ, მიმოვიდოდა, რამეთუ, ვითარცა ვთქუთ, უხილავი
ბუნებაჲ არა შეიწყნარებდა სრბასა მას ცეცხლისასა თავისა შორის
თჳსისა“1.
წარმოდგენილი სწავლების თანახმად, პირველ დღეს შექმნილი
ნათლის (ანუ ცეცხლის სტიქიონის) სიმსუბუქე მის შეუჩერებელ
მოძრაობას განაპირობებს, ე. ი. რა წამსაც ღვთისაგან შექმნილი
სულიერი პირველსაფუძვლების შეერთების (ურთიერთდაკვესების)
შედეგად
ნივთიერი
სახით
ნათლის
ელემენტი
შემოვიდა
არარსებობიდან არსებობაში, მან, სიმსუბუქიდან გამომდინარე,
ზემოთ დაიწყო სწრაფვა, მაგრამ მიაღწია რა მატერიალური სივრცის
უკიდურეს საზღვარს, რომლის იქითაც არანივთიერი სამყარო
იწყება, ბუნებრივია, მეტად ვეღარ მოახერხა ზეაღსვლა (ვინაიდან,
მართალია, ცეცხლი დანარჩენ სტიქიონებთან შედარებით ყველაზე
ნაკლებად მატერიალურია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის, როგორც
ნივთიერი, მხოლოდ მატერიალური სამყაროს ფარგლებში მოძრაობს),
1 დასახ.

შრომა, გვ. 210.
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ამიტომაც სიმსუბუქით განპირობებული მარადისი მოძრაობის
მიზეზით ნივთიერი სამყაროს უკიდურესი ზედა საზღვრის კვალად
დაიწყო წრიული ბრუნვა და მატერიალურ სამყაროს ერთგვარი
წრეწირი შემოავლო. კერძოდ, ცეცხლის მიერ განვლილი წრის მიღმა
არანივთიერი სივრცეა, ხოლო წრის ქვემოთ ღვთისაგან შექმნილი
პირველსაფუძვლების
შეკავშირების
შედეგად
ფორმირებული
1
მატერიალური სამყარო მდებარეობს . ნოსელის თანახმად, სწორედ
ცეცხლის მიერ შემოწერილი საზღვარია ბიბლიაში ნახსენები მეორე
დღეს შექმნილი მყარი2. თავად ნივთიერ სამყაროშიც არსებობს
გარკვეული განსხვავება. კერძოდ, მატერიალური სამყაროს ცენტრი
ყველაზე ნივთიერი სივრცეა და რაც უფრო ზემოთ გადაადგილდები,
მით უფრო მეტად ხდება მატერია არამატერიალური და სწორედ
მყარია ის უკიდურესი საზღვარი, სადაც ნივთიერი სამყარო ყველაზე
ნაკლებად მატერიალური სახითაა წარმოდგენილი.
ამჯერად კვლავ გავიხსენებთ წმ. ბასილი დიდის, სევერიანე
გაბალოვნელისა და წმ. იოანე დამასკელის სწავლებებს, რომელთა
თანახმადაც, მყარმა ურთიერთისგან დედამიწის გარშემომზღუდავი
წყალი მყარს ზედა და მყარს ქვედა წყლებად განყო (ე. ი. მყარს
ზემოთ კვლავ მატერიალური სივრცეა, სადაც ნოტიო სტიქიონია
დაუნჯებული). როგორც ვხედავთ, აღნიშნული სწავლება წმ. გრიგოლ
1

შდრ. „სამყაროჲ იგი, რომელსა ცად სახელ-ედვა, საზღვარი არს
ხილულთა ამათ დაბადებულთაჲ და მიერითგან უხილავი დაბადებული
იწყებს შორის შემოსლვად, რომლისა შორის არცა სახე არს, არცა სიდიდე
და არცა ადგილთა ცვალებაჲ, გინა დგომაჲ და არცა სიშორისა საზომი და
არცა ფერი და არცა გუარი, არცა ვითარებაჲ და არცა რაჲ სხუაჲ, რომელი
ცათა ამათ ქუეშე იხილვების“ (დასახ. შრომა, გვ. 214).
2

საკითხის სირთულიდან გამომდინარე კვლავაც შევნიშნავთ, რომ
მყარად (იგულისხმება მეორე დღეს შექმნილი მყარი, სამყარო, sterљwma)
იწოდება ის წრეწირი, ხილული სამყაროს სწორედ ის ყველაზე უშორესი
გარემომცველი სარტყელი, რომელიც ცეცხლმა თავისი მარადმოძრავი
თვისების მიზეზით შემოწერა (შდრ. „და რამეთუ სამყაროჲ სხუა არარაჲ არს,
არამედ კიდე ხილულისა ამის არსებისაჲ, რომელსა-იგი ცეცხლისა ბუნებაჲ
მარადისმოძრავითა მით ძალითა სამარადისოდ მოჰვლის; და რამეთუ ესე
არს სამყაროჲ წერილთა მიერ თქუმული... და ვინაჲცა რავოდენიცა მოვლო
ბუნებამან ნათლისამან (ხოლო მო-ესოდენი-ვლო, რავოდენიცა შემოიცავს
ბუნებასა არსთასა), რომელი-იგი დაწესებულ არს დასასრულად ნივთიერისა
არსებისა და თჳსითა რაჲთმე საზღვართა შეწერილ, სამყაროდ სახელედების მას“, დასახ. შრომა, გვ. 214).
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ნოსელის მიერ გამოთქმული ეგზეგეზისის საპირისპირო შინაარსისაა,
რადგან კაპადოკიელი თეოლოგის მიხედვით, მყარი მატერიალური
სამყაროს უკიდურესი ზედა საზღვარია, რომლის მიღმა ნივთიერი
წყალი ვერასგზით განთავსდება (რადგან შეუძლებელია, არანივთიერ
სივრცეში ნივთიერი სტიქიონი მდებარეობდეს). შესაბამისად,
სამართლიანად ისმის კითხვა, თუ რას უნდა ნიშნავდეს ბიბლიაში
ნაუწყები მყარს ზემოთ დარჩენილი წყლები? წმ. გრიგოლ ნოსელი
მოცემულ შემთხვევაში ალეგორიულ განმარტებას გვთავაზობს და
ამბობს, რომ ზედა წყლებში ანგელოზებრივი სამყარო მოიაზრება,
ე. ი. ნათლის მიერ შემოწერილი წრის მიღმა აღმოჩენილი მყარს
ზედა სივრცე ანგელოზთა სამკვიდრებელია, რასაც წმ. წერილი ოდენ
სიმბოლურ-ალეგორიული მნიშვნელობით უწოდებს წყლებს1. ნოსელი
მღვდელთმთავრის თქმით, ვინაიდან ვსაუბრობთ მყარს ზედა სივრცეზე,
როგორც ანგელოზთა სამკვიდრებელზე და არა მატერიალური წყლის
ადგილსამყოფელის შესახებ, ამგვარი მსჯელობის საფუძველს თავად
წმინდა წერილი იძლევა, რომელიც განა იმას გვამცნობს, რომ მყარს
ზედა წყლები განთავსდნენ მყარს ქვემოთ (დედამიწის გარშემო),
ან მყარს ქვედა წყლები მოექცნენ ზენა სამკვიდრებელში (მყარს
ზემოთ)2, არამედ, ნათქვამია, რომ შეიქმნა რა მეორე დღეს მყარი,
მის მაღლა მდებარე ქმნილებას (ანგელოზურ სამყაროს) მყარს ზედა
წყლები ეწოდა3, ხოლო მიუხედავად ორ განსხვავებულ სივრცეში
1

მყართან დაკავშირებით წმ. გრიგოლ ნოსელის ეგზეგეზისსა
და ზემომოხმობილ განმარტებებს შორის არსებული განსხვავებების
წარმოსაჩენად ბასილი დიდს დავიმოწმებთ: „და დაღაცათუ დიდებისმეტყუელებად ზოგადისა მის ყოველთა მეუფისა მიერ წყალნი იგი
ზესკნელს ცათანი მიითუალვიან, არა სიტყჳერად ბუნებად (ე. ი.
ანგელოზებად; ი. ო.) შევრაცხთ მათ ამისთჳს. რამეთუ არცა ცანი
არიან სულიერ, დაღაცათუ «უთხრობენ დიდებასა ღმრთისასა» (ფსალ.
18.2) და არცა სამყაროჲ არს ცხოველი რაჲმე მცნობელი. ვინაჲთგან
«მიუთხრობს ჴელთა მისთასა» (ფსალ. 18.1)“ (ბასილი დიდი, ექუსთა
დღეთაჲ,... გვ. 38-39).
2

შდრ. „და განყო ღმერთმან შორის წყლისა, რომელი იყო ქუეშე
კერძო სამყაროსა და შორის წყლისა ზედა კერძო სამყაროსა“ (დაბ. 1.7).
3

წმ. გრიგოლ ნოსელის თანახმად, მეორე მუხლში გადმოცემული
სწვალება წყლის შესახებ (შდრ.დაბ. 1.2): „ბნელ იყო ზედა უფსკრულთა
და სული ღმრთისაჲ იქცეოდა ზედა წყალსა“) ასევე სახეობრივი
თხრობაა და ანგელოზთა თაობაზე გვაუწყებს, ხოლო წყალს ზემოთ
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(ცაში და დედამიწაზე) ღვთისაგან დანერგილი ქმნილებების
(ანგელოზებისა და მატერიალური წყლის) თანამოსახელეობისა, მათი
ბუნებანი არაფრით თანაეზიარებიან ერთურთს1.
მოხმობილი
განმარტება
აშკარად
განსხვავდება
ჩვენ
მიერ დამოწმებული დანარჩენი სწავლებებისაგან. აღნიშნულის
ფონზე განსაკუთრებით საყურადღებოა წმ. გრიგოლ ნოსელის
დამოკიდებულება საკუთარი ძმის (წმ. ბასილის) განმარტების მიმართ.
კერძოდ, ნისის მღვდელთმთავარი თავისი შრომის შესავალ ნაწილშივე
განგვისაზღვრავს, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ, რაჟამს გარკვეულ
ღვთის სულის მიმოქცევა ზეციური, საღვთო ნათლის ქვეშ უსხეულო ძალთა
დამკვიდრებულობას გულისხმობს.
1 შდრ.

„ხილულისა უკუე ამის არსებისა, ვითარცა ვთქუთ, დასასრული
არს საზღვარ სისრულისა მისისა, ხოლო უხილავისა მის შორის ესევითარი
არარაჲ იხილვების, ვითარ-ესე ხილულთა ამათ შორის საცნაურ-იქმნების. და
ამას ვიტყჳთ, ვითარმედ გამოჩნდების სახელითა სამყაროჲსაჲთა, რომელსაიგი დაგჳმტკიცებს ჩუენ განმარტებაჲ წიგნისაჲ, რომელი იტყჳს, ვითარმედ:
„განაშორა ღმერთმან შორის წყალთა მათ, რომელნი იყვნეს ქუეშე
სამყაროჲსა მის და წყალთა მათ, რომელნი იყვნეს ზედა სამყაროჲსა მის"
(დაბ. 1.7) და ცხად-ჰყოფს ამის მიერ, ვითარმედ არცა პირველ შეერთებულ
იყო წყალი ესე მის თანა, არამედ ზიარებასა შინა სახელთასა შეურევნელ
იყო ბუნებაჲ მათი, რამეთუ არათუ ესრეთ თქუა, ვითარმედ: „წყალნი
იგი, რომელნი იყვნეს ზედა სამყაროჲსა მის, იქმნნეს ქუეშე სამყაროჲსა
მის" და ანუ თუ, ვითარმედ: „რომელნი იყვნეს ქუეშე სამყაროჲსა მის,
აღვიდეს ზედა სამყაროჲსა მის", არამედ ვითარმედ: „ზედა-კერძო იყვნეს
მისა". ხოლო რომელნი-იგი პირველითგანვე ქუენაჲსა ამის აგებულებისაგან
განშორებულ იყვნეს და წყუდიადი არა უფლებდა მათ ზედა, უეჭუელად
ნათელსა შინა იყვნეს საღმრთოჲსა სულისასა და უცხო ბნელისაგან და
ამის თანა, რამეთუ წარმოჩინებულისა მის სამყაროჲსა უმაღლეს იყვნეს“
(პასუხი ექუსთა მათ დღეთათჳს, დასახ. შრომა, გვ. 216). იმავე შრომაში
წმ. გრიგოლ ნოსელი შემდეგს გვაუწყებს: „ბუნებისა ხოლო მის წყლისათჳს,
რომელი არცა იხილვების, არცა დის (იგულისხმება მყარს ზედა წყლები;
ი. ო.), არცა სხუაჲ რაჲ წყალთა ბუნებისა საქმე საცნაურ-იქმნების მის
შორის, არამედ ადგილთაცა განშორებულ არს და ყოვლისავე საცნობელთა
განხილვისაგან შეურევნელ არს და უცხო სიპოხეთა ამათგან, რომელთა
მეცნიერ ვართ და ვინაჲთგან სული ღმრთისაჲ იქცევის მათ ზედა და
ზესკნელს ცათა ზედა მდგომარედ იხილვებიან, ვინმცა იყო გონიერად
განმკითხველი საქმეთაჲ და არამცა სხუად რადმე და არა ზოგადად წყლად
გულისჴმა-ყო ბუნებაჲ მისი და უჴორცოთა და უხილავთა ბუნებათა მიმართ
აღიყვანა სახისმეტყუელებაჲ მისი?“ (დასახ. შრომა, გვ. 215).
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შეუსაბამობებს აღმოვაჩენთ მის მიერ გადმოცემულ ეგზეგეზისსა
და ბასილი დიდის ჰომილიებში ნამცნებ სწავლებებს შორის: „ხოლო
პირველ ჴელყოფისა ამას ვწამებ, რაჲთა არარაჲ წინააღმდგომი
ვიკადრო აღმოთქუმად წმიდისა და დიდისა ბასილისა სოფლის
დაბადებისათჳს მის მიერ თქუმულისა მის სიბრძნისმეტყუელებასა
შინა, გარნათუ წარმოთქუმასა შინა შემდგომებამან სიტყჳსამან
უნებლიეთ სამე მიდრიკოს თავი თჳსი, არამედ იგი იყავნ მტკიცე
და უცვალებელ და ღმრთივსულიერთა სჯულთა მეორე, ხოლო
ჩუენმიერი ესე, ვითარცა საწურთელი რაჲმე და საგონებელი, ეგრეთ
მდებარე იყავნ წინაშე სასწავლელად ყოველთა, რომელნი მიემთხჳნენ
და ნუცამცა ერთი რაჲ ვის ვნებაჲ შეემთხუევის ამის მიერ, უკუეთუ
ზოგადისა ჩუეულებისაგან განთჳსებული რაჲმე გულისხმისყოფაჲ
შორის შემოვიდეს, რამეთუ არა ბრძანებად დავსდებთ სიტყუათა
ამათ გინა მოძღვრებად უცვალებელად, რაჲთამცა მიზეზ-ვეცით
მაცილობელთა; ამისთჳსცა აღვიარებთ, ვითარმედ საწურთელად
ხოლო გონებისა აღვსწერთ წინამდებარესა ამას გულისჴმისყოფასა
და არა მოძღვრებად მისათხრობელად შემდგომითი-შემდგომად“1.
როგორც ვხედავთ, გრიგოლ ნოსელი ბასილი დიდის სწავლებას
მეორე რჯულად სახელდებს (პირველ რჯულში წმინდა წერილს
მოიაზრებს, ამგვარი შეფასებით კი კვლავაც ცხადყოფს, თუ რაოდენ
დიდი კრძალვითა და პატივით ეპყრობა წმ. ბასილის განმარტებებს)
და იქვე მიუთითებს, რომ სადაც ორ მოძღვრებას შორის გარკვეული
განსხვავება იქნება შესამჩნევი, უპირატესობა სწორედ კესარიელ
მღვდელთმთავარს უნდა მიანიჭოს მკითხველმა, ხოლო თავად მისი
მსჯელობა გონების საწვრთნელ რამ ძალად შეიწყნაროს.
მორიგი განსახილველი საკითხი უკავშირდება პირველი სამი დღის
მანძილზე, მნათობების შექმნის უწინარეს, დღე-ღამის მონაცვლეობას.
ამჯერად წმ. იოანე დამასკელს დავიმოწმებთ:
„საღვთო ბრძანებით, სამი დღის განმავლობაში სინათლე
გაიშლებოდა და შემჭიდროვდებოდა. ასე დგებოდა დღე და ღამე.
მაგრამ მეოთხე დღეს ღმერთმა შექმნა დიდი მნათობი ანუ მზე
„დღის მოთავედ და მბრძანებლად“ (დაბ. 1.16), რადგან მის მიერ
შემყარდება დღე“2.
წარმოდგენილი მოძღვრების თანახმად, ბიბლიური პირველი სამი
1 დასახ. შრომა, გვ. 203-204.
2 წმ. იოანე დამასკელი, მართლმადიდებლური sarwmunoebis ..., gv. 349.
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დღე-ღამე ნათლის გაშლისა და შემჭიდროების შედეგია (სინათლის
შეკუმშვისას ღამე დგებოდა, ხოლო გაშლისას - დღე).
წმ. ეფრემ ასურის სწავლებით, რაჟამს პირველ დღეს საღთო
განგებით შექმნილი ნათელი მყარს ქვემოთ მდებარე, დედამიწის
დამფარავ, წყლებში პირველი სამი დღის განმავლობაში იძირებოდა,
სამყაროში ღამე მეუფებდა, ნოტიო სტიქიონიდან აღმოცისკრებისას
კი სიბნელეს დღე ენაცვლებოდა1.
ამჯერად წმ. გრიგოლ ნოსელის იმავე საკითხთან დაკავშირებულ,
მაგრამ განსხვავებულ მოძღვრებას წარმოვადგენთ:
„და ამისთჳს მოსე ძრვასა მას ცეცხლისასა, მოსწავებად
ძალისაებრ და სლვისა მისისა, ესრეთ იტყჳს, ვითარმედ: „ნათელი
იგი დაბადებული არა ეგო მათვე საზღვართა შინა და კერძოთა,
არამედ მიმოვიდოდა ზრქელთა მათ გუამთა აგებულებისა მიმართ და
მძაფრითა მით სლვითა თჳსითა მიჰფენდა უნათლოთა ნათელსა და
განათლებულთა ბნელსა“; და ესევითარი-იგი შემდგომებაჲ ნათლისა
და ბნელისაჲ სწორითა ჟამითა განიწვალა ქუეშესა ამას სოფელსა,
რომლისა-იგი დღედ და ღამედ წოდებაჲ ღმრთისა მიმართ აღიყვანა
შჯულისმდებელმან, რაჲთა არავინ მოიგონოს თავით თჳსით ანუ თუ
სხჳთ-კერძო სამე დაბადებაჲ დაბადებულთაჲ. და თქუა, ვითარმედ:
1 შდრ. „პირველქმნილი ნათელი ერთ გარკვეულ ადგილაზე არ
გაჩერებულა, არამედ ის ყველაფერს მიეფინა და უძრავად მყოფი ყოველგან
სიბნელეს განაქარვებდა. მისი მოძრაობა გამოჩენასა და გაუჩინარებაში
მდგომარეობდა. სინათლის უეცარი გაუჩინარებით სიბნელე ჩამოწვებოდა,
ხოლო მისი გამოჩენით ღამის მეუფება განსრულდებოდა“ (ღირსი ეფრემ
ასური, შესაქმის განმარტება, თბილისი, 2014, გვ. 23); იქვე: „მეორე და
მესამე ღამეს, როგორც აღვნიშნეთ, ნათელი იძირებოდა მყარს ქვემოთ
მდებარე წყლებში და იქიდან აღმოცისკრდებოდა“ (დასახ. შრომა, გვ. 23).
აქვე კვლავ გავიხსენებთ, რომ წმ. ბასილი დიდის მიმართ გამოთქმული ერთერთი ბრალდება სწორედ აღნიშნულ საკითხს უკავშირდებოდა, რადგან მის
ჰომილიებში პირველი სამი დღისა და ღამის ურთიერთმიმართების შესახებ
არაფერი თქმულა. ვსაუბრობთ რა შესაქმის დღეების შესახებ, თეოფილე
ანტიოქიელის სწავლებას დავიმოწმებთ: „ამრიგად, მნათობთა შექმნის
უწინარესი სამი დღე სამების (τ*ς Τριάδος), - ღმერთის, მისი სიტყვისა და
მისი სიბრძნის, - სახეა (შდრ. Sources Chrétiennes, Théophile d'Antioche, t.
20. p. 138: <Ὡσαύτως καὶ αἱ τρεῖς ἡμέραι πρὸ τῶν φωστήρων γεγονυῖαι
τύποι εἰσὶν τῆς τριάδος͵ τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ λόγου αὐτοῦ καὶ τῆς σοφίας
αὐτοῦ). ცნობილი ფაქტია, რომ წმ. თეოფილე პირველი ქრისტიანი ავტორია,
რომელმაც გამოიყენა ტერმინი „სამება“ (Τρίας).
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„უწოდა ღმერთმან ნათელსა მას დღე და ბნელსა მას უწოდა ღამე“
(დაბ. 1.5), რამეთუ ვინაჲთგან ნათლისა ბუნებასა შეუძრველად დგომაჲ
ბუნებით ვერ ძალ-უც, რაჟამს-იგი ზემო-კერძოცა ცისასა აღვიდა
ნათელი და ქუეყანასა ზედა იყო განფენილ და მერმე იძულებით
მიფარვითა ცეცხლისაჲთა ზეშთამყოფი იგი ნათელი დაიჩრდილა
უზრქესთა ნივთთა დაყენებითა, ამისთჳსცა მიფარვასა მას ნათლისასა
მწუხრად უწოდა; და კუალად მო-რაჲ-ვლო ცეცხლმან ქუენა-კერძოჲ
იგი სიმრგულე და სიმაღლედ მიმართ აღამაღლა ნათელი თჳსი,
განთიად სახელსდვა, რომელ არს ცისკარი“1.
წმ. გრიგოლ ნოსელის დამოწმებული სწავლების თანახმად,
რაჟამს პირველ დღეს შექმნილმა ნათელმა მატერიალური სამყაროს
ზედა ნახევარსფერო წრიულად შემოწერა, კოსმოსის აღნიშნული
ნაწილი (ზედა ნახევარსფერო) სინათლემ მოიცვა, ხოლო ქვედა
ნახევარსფეროზე სიბნელე იყო. შემდეგ იმავე ნათელმა ქვედა
ნახევარსფეროში გადაინაცვლა, ამჯერად ეს ნაწილი განათდა,
ზედა ნახევარსფერო კი ბნელმა მოიცვა. ნათელი კვლავ იმ ადგილს
დაუბრუნდა, საიდანაც პირველი წრიული მოძრაობა დაიწყო და სწორედ
ამ პერიოდს ეწოდა პირველი დღე (ანუ დროის მონაკვეთი, როდესაც
ცეცხლის სტიქიონმა სამყაროს ორივე სფერო თანმიმდევრულად
გაანათა და სასტარტო პოზიცია დაიკავა). ნათელი, ამჯერად
მეორეგზის, კვლავ იგივე საზღვრებში იწყებს მოძრაობას, როგორც
პირველი დღის შემთხვევაში ხდებოდა ეს და შედეგად იმავე წრიული
სრბოლის დასასრულს ბიბლიური მეორე დღეც წარსულად იქცევა.
ასე გრძელდება მესამე დღის ჩათვლით, ხოლო მეოთხე დღეს, შექმნა
რა ღმერთმა ცის მნათობები2, სამყაროს გარშემო მსრბოლი ნათელი
1 პასუხი

ექუსთა მათ დღეთათჳს, დასახ. შრომა, გვ. 210-211.

2 შდრ. „და თქუა ღმერთმან: იქმნენინ მნათობნი სამყაროსა შინა
ცისასა განმანათლებელად ქუეყანისა და განსაყოფელად შორის დღისა და
შორის ღამისა, და იყვნედ სასწაულებად და ჟამებად და დღეებად და
წელიწადებად, და იყვნედ განმანათლებელად სამყაროსა ცისასა, რაჲთა
ჰნათობდენ ქუეყანასა ზედა! და იქმნა ეგრეთ. და შექმნნა ღმერთმან ორნი
მნათობნი დიდნი: მნათობი ესე დიდი მთავრობად დღისა და მნათობი ესე
უმცირესი მთავრობად ღამისა, და ვარსკულავნი. და დასხნა იგინი ღმერთმან
სამყაროსა ცისასა, რაჲთა ჰნათობდენ ქუეყანასა ზედა. და მთავრობდენ
დღესა და ღამესა და განწვალებდენ შორის ნათლისა და შორის ბნელისა.
და იხილა ღმერთმან, რამეთუ - კეთილ“ (დაბ. 1. 14-18).
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მათში დაამკვიდრა და ამიერიდან (ე. ი. მეოთხე დღიდან) დღე-ღამის
მონაცვლეობა განგებულებით მნათობებისთვის მინიჭებული ფუნქციაა.
ციური სხეულების წარმომავლობასთან დაკავშირებით მოვიტანთ
სევერიანე გაბალოვნელის უაღრესად საყურადღებო განმარტებას:
„მაშ ასე, საიდანაა მზე? პირველ დღეს შექმნილი ნათლისგან,
რომელიც შემოქმედმა, როგორც სურდა, ise გარდაქმნა და
განსხვავებული saxeni მიანიჭა;
იქ \ სინათლის ნივთი, აქ \
ვარსკვლავები. მაგალითად, ოქროს რომ შეურევს მავანი და ჩამოასხამს,
ამის შემდეგ კი მონეტებს გამოიყვანს, სწორედ ასე განეგო სინათლის
სიმწყობრე. როგორც მაშინ, აღურიცხავი ოდენობის წყლიდან
ზღვები, მდინარეები, წყაროები, ტბები, წყალსაცავები გამოიყო,
ასევე თავდაპირველად ერთსახოვანი ნათელი მზედ, მთვარედ და
ვარsკვლავებად განაცალკევა შემოქმედმა. მსურს ისიც ვეძიო, თუ
როგორ შექმნა ღმერთმა მნათობნი. ჩანს, ისინი ცის გარეთ ({ξω τοῦ
ου7ρανού) გამოსახა, მერე კი მაღლა დაამყარა. როგორც ხელოვანი,
სურათის განსრულებისას, მაშინვე კედელზე რომ დაამაგრებს მას,
ასევე ღმერთმა ჯერ ცის გარეთ მნათობნი გამოსახა, ხოლო შემდეგ,
მსგავსად ხელოვანისა, მაღლა დაამყარა, როგორც წერილი ამოწმებს:
„და შექმნნა ღმერთმან ორი მნათობი და განათავსა ისინი ცაში“
(დაბ. 1. 16-17). მაშ, როგორ დაამყარა ისინი? ორივენი ერთურთს
ხომ არ იყვნენ შეკავშირებულნი? არაჯეროვანი სიტყვაა. მაშ, რა?
დამყარება ღვთის ამ ხმობის შესაბამისად მოხდა: „განათავსა, ამბობს, - ღმერთმა მნათობები; მნათობი დიდი მთავრობად დღისა
და მნათობი უმრწემესი - მთავრობად ღამისა“ (დაბ. 1.17). მზე
აღმოსავლეთით დამყარდა, მთვარე - დასავლეთით. შემდეგ ერთს
(მთავრეს; ი. ო.) ღამის განმგებლობა ებრძანა, მეორეს კი (მზეს; ი.
ო.) \ დღისა“1.
aRniSnul sakiTxze mwyobr saeklesio swavlebas gadmogvcems
წმ. ბასილი დიდი, romelic pirvelqmnili sinaTlisa da meoTxe
dRes Seqmnili mnaTobebis Sesaxeb mkafiod miuTiTebs:
„რამეთუ ვითარცა იგი სხუაჲ არს ცეცხლი, და სხუაჲ არს
სანთელი, რამეთუ ერთსა მას აქუს ძალი მნათობი და მეორე იგი
შექმნილ არს განმანათლებელად, ვიეთდა იგი საჴმარ არნ, ეგრეთვე
წმიდისა მის, და საწადელისა, და უნივთოჲსა ნათლისა ეტლად
1 PG.

t. 56, col. 449; B.
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და მტჳრთველად დაიბადნეს აწ მნათობნი“1; სხვა: „და ნუმცა
ვის აღუჩნდების ურწმუნოდ თქუმული ესე, ვითარმედ სხუაჲ არს
ბრწყინვალებაჲ ნათლისაჲ, და სხუაჲ არს გუამი იგი, რომელსა
შინა აგებულ არს ნათელი იგი“2; სხვა: „… სხუაჲ არს გუამი მისი
(მნათობებისა; ი. ო.) და სხუაჲ არს განმანათლებელი მისი“3.
amasve განაჩინებს წმ. იოანე დამასკელი:
„მეოთხe დღეს ღმერთმა შექმნა დიდი მნათობი ანუ მზე „დღის
მოთავედ და მბრძანებლად“ (დაბ. 1.16), რადგან მის მიერ შემყარდება
დღე... ასევე, შექმნა ღმერთმა უფრო მცირე მნათობი ანუ მთვარე და
ვარსკვლავები... ამ მნათობებში დააუნჯა შემოქმედმა პირველქმნილი
სინათლე, არა იმიტომ, რომ ნაკლებობა ჰქონდა მას სხვა სინათლისა,
არამედ იმიტომ, რომ ის სინათლე უქმად არ შთენილიყო, რადგან
მნათობი არის არა თვით სინათლე, არამედ სინათლის ჭურჭელი“4.
ციური სხეულების საკუთრივ მეოთხე დღეს არარსებობიდან
არსებობაში შემოყვანასთან დაკავშირებით საყურადღებო ალეგორიულ
განმარტებას გვთავაზობს წმ. თეოფილე ანტიოქიელი: „მეოთხე დღეს
მნათობები იქნებიან. უწყოდა რა ყოვლისმცოდნეობით ღმერთმა
ამაო ფილოსოფოსთა ცუდადმზრახველობანი (τας φλυαρίας),
რომლებმაც ღვთისაგან განდგომის მიზეზით მოისურვეს ეთქვათ, რომ
სტიქიონთაგან არიან მიწაზე აღმოცენებულnი, ჭეშმარიტება გააცხადა,
შექმნა რა სტიქიონთა5 უწინარესშობილი მცენარეები და თესლები,
1 ბასილი

დიდი, ექუსთა დღეთაჲ,... გვ. 65.

2 დასახ.

შრომა, გვ. 65.

3 დასახ.

შრომა, გვ. 66.

4

წმ. იოანე დამასკელი, მართლმადიდებლური სარწმუნოების ... გვ.
349-350.
5

dedanSi gvxvdeba termini στοιχείον (შდრ. ἐπειδὴ ὁ θεὸς
προγνώστης ὢν ἠπίστατο τὰς φλυαρίας τῶν ματαίων φιλοσόφων, ὅτι
ἤμελλον λέγειν ἀπὸ τῶν στοιχείων εἶναι τὰ ἐπὶ τῆς γῆς φυόμενα,
πρὸς τὸ ἀθετεῖν τὸν θεόν· ἵν' οὖν τὸ ἀληθὲς δειχθῇ, προγενέστερα
γέγονεν τὰ φυτὰ καὶ τὰ σπέρματα τῶν στοιχείων). მისი ძველი ქართული
შესატყვისებია: კავშირი, ნივთი, აგებულება, ასო, სტჳქიო, სტჳქისი (იხ.
ბერძნულ-ქართული დოკუმენტირებული ლექსიკონი, ტომი V, სიმონ
ყაუხჩიშვილის საერთო რედაქციით, თბილისი, 2007, გვ. 89). წმ. თეოფილე
ყურადღებას ამახვილებას საღვთო განგებულებით მესამე დღეს აღმოცენებული
მცენარეების წარმომავლობაზე და სტიქიონთა უწინარეს აღმოშობილად
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რადგან შემდგომქმნილთ არ ხელეწიფებათ მათ უწინარეს შექმნილთა
დაბადება1. ეს დიდი საიდუმლოს დასტური და სახეა (τύπον). მზე
ასახელებს მათ. საქმე ისაა, რომ ანტიოქიელი მღვდელთმთავარი წინამდებარე
თავში მნათობთა შესახებ საუბრობს, კონტექსტის გათვალისწინებით კი
ხსენებულ ბერძნულ ტერმინში στοιχείον უეჭველად იმავე მნათობებს
მოიაზრებს, რადგან მიგვითითებს, რომ მცენარეთა აღმოცენება „სტიქიონთა“
შექმნამდე განხორციელდა, რაც მოხმობილი ბერძნული სიტყვის პირდაპირი
მნიშვნელობით გააზრების შემთხვევაში აბსურდი გამოდის (სტიქიონები:
ცეცხლი, მიწა, წყალი და ჰაერი მესამე დღემდეც არსებობს. ამოტომაც
მცენარეები ვერაფრით გაუსწრებდნენ წინ სტიქიონთა ქმნადობას). სწორედ
ასეა გაგებული დედნისეული στοιχείον (ἀπὸ τῶν στοιχείων) ლათინურენოვან
თარგმანში: qui dicturi erant a luminaribus (მნათობნი) esse quidquid...
(PG. t. 6, Θεοφιλου προς Αυτόλυκον, col. 1076-1078).
1 მსგავს სწავლებას ვხვდებით წმ. ბასილი დიდის ჰექსემერონულ
კომენტარებშიც. კაპადოკიელი მოღვაწე შემდეგს გვაუწყებს: „აღმოაცენენ
ქუეყანამან მწუანვილი თივისაჲ» (დაბ. 1.11); - ესე იგი არს თავით
თჳსით გამოიღენ ქუეყანამან მწუანვილი და ნუმცა ერთი რაჲ უჴმს მას
შეწევნაჲ ვისგანმე, ვინაჲთგან ჰგონებენ ვიეთნიმე, ვითარმედ მზე არს
მიზეზ არსებისა მცენარეთაჲსა, და იძულებითა მჴრვალებისაჲთა მოიზიდავს
იგი ძალსა სიღრმისაგან ქუეყანისა, ვიდრემდის საჩინოდ აღმოაცენის. და
ამისთჳს იქმნა უწინარეს მზისა შემკობაჲ ქუეყანუსაჲ, რაჲთა ცთომილნიცა
იგი დასცხრენ თაყუანის-ცემისაგან მზისა, რომელნი მიზეზად ცხორებისა
მათისა ჰგონებენ მას. უკუეთუ ოდენ ირწმუნონ, ვითარმედ პირველ მზისა
დაბადებისა შეიმკო ყოველივე, რაჲცა არს ქუეყანისაჲ, და დააცადონ
უზომოჲ იგი მისთჳს განკჳრვებაჲ, რაჟამს გულისჴმა ყონ, ვითარმედ
უმრწემეს არს იგი დაბადებითა მწუანვილისა და თივისა“ (ბასილი დიდი,
ექუსთა დღეთაჲ,... გვ. 50). ორი ღმერთშემოსილი მოძღვრის წარმოდგენილი
სწავლებანი ამომწურავ პასუხს იძლევა კითხვაზე: რა მიზეზით აღმოაცენა
ღმერთმა მცენარეები საკუთრივ მესამე დღეს და რატომ შექმნა მნათობები
მომდევნო მეოთხე დღეს? ვინმეს რომ მზის მხურვალებისთვის არ მიეწერა
ცხოველმყოფელი ძალმოსილება, სწორედ ამ განზრახულებით დედამიწიდან
მცენარეების აღმოშობა ციური სხეულების გაჩენის წინმსწრებია, რაც
უსაფუძვლოს ხდის ქმნილებათა განმაღმრთობელი ადამიანების განაზრახს,
რომ მზეს, ვითარცა სიცოცხლის წარმომშობ არსებას, ეთაყვანონ. წმ. იოანე
ოქროპირი ამავე საკითხთან დაკავშირებით შემდეგს ბრძანებს: „მაშ, ნუ
გაცდუნებს შენ მნათობის გარეგნობა, რადგან თუკი ინებებს შემოქმედი,
მზე ისე გაქრება, თითქოსდა არც კი ყოფილა. ეს რომ ელინთა მოწაფეებს
სცოდნოდათ, არ აღმოჩნდებოდნენ ამგვარ ცდომილებაში, არამედ ცხადად
დაინახავდნენ, თუ როგორ უნდა ამაღლდე ქმნილებიდან შემოქმედამდე.
იმიტომ შექმნა [ღმერთმა] მნათობი მეოთხე დღეს, რომ არ იფიქრო შენ,
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ღმერთის ხატია, ხოლო მთვარე - ადამიანისა და როგორც მზე დიდად
განსხვავდება ძლიერებითა და სიდიადით მთვარისაგან, ამგვარადვე
სხვაობს ღმერთი ადამიანiსgan. მარადის სავსეა მზე და არასოდეს
იკლებს, ასევე ყველანაირი ძალმოსილებით, სიბრძნით, გონიერებით,
უკვდავებითა და სათნოებებით srulyofili ღმერთი სუფევს1.
მთვარე კი, ხატი (τύπον) კაცისა, თვეთა შესაბამისად განილევა და
ძალა ეცლება, მაგრამ შემდეგ აღმოიშობა და აღორძინდება, რაც
სამერმისო აღდგომის მტკიცებულება არის. ამრიგად, მნათობთა
შექმნის უწინარესი სამი დღე სამების (της Τριάδος), - ღმერთის, მისი
სიტყვისა და მისი სიბრძნის, - სახეა (τύποι). მეოთხე კი სინათლის
მსაჭიროებელი ადამიანის ხატი (τύπщ)2 არის, რომ იყოს ღმერთი,
სიტყვა, სიბრძნე, ადამიანი. ამიტომაც შეიქმნა მნათობები მეოთხე
დღეს“3.
ანტიოქიელი მღვდელთმთავრი შესაქმის პირველ ოთხ დღეში
ღრმა აზრს განჭვრეტს. კერძოდ, წინარე სამი დღე, წმ. თეოფილეს
თანახმად, ყოვლადწმინდა სამების საიდუმლოს გვიმხელს, ხოლო
მეოთხე დღე ადამიანთან დაკავშირებულ საიდუმლოს გვაუწყებს:
როგორც მნათობები იქმნებიან იმ განზრახულებით, რომ პირველ
დღეს ქმნილი ნათელი დაივანონ საკუთარ წიაღში, მსგავსადვე, მეექვსე
დღეს არარსებობიდან მყოფობაში შემოყვანილი გონიერი ქმნილება
თითქოს დღეს მზე წარმოშობს“ (http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/
tolk_01/; Святитель Иоанн Златоуст; Беседы на книгу Бытия, беседа
VI).
1

დედანში გამოყენებული ზმნა - διαμένει (შდრ. ὁ θεὸς τέλειος
διαμένει...) „მუდმივად დარჩენას“, „არსებობის გაგრძელებას“ ნიშნავს.
წინამდებარე
კონტექსტში
ღმერთის
თვისობრივი
უცვალებლობის
აღმნიშვნელია.
2

წმ. თეოფილე ანტიოქიელი რამდენიმეგზის იყენებს ტერმინს τύπος
(შდრ. ταῦτα δὲ δεῖγμα καὶ τύπον ἐπέχει μεγάλου μυστηρίου. ὁ γὰρ
ἥλιος ἐν τύπῳ θεοῦ ἐστιν... ἡ δὲ σελήνη κατὰ μῆνα φθίνει καὶ δυνάμει
ἀποθνήσκει, ἐν τύπщ οὖσα ἀνθρώπου... Ὡσαύτως καὶ αἱ τρεῖς ἡμέραι
πρὸ τῶν φωστήρων γεγονυῖαι τύποι εἰσὶν... τετάρτῳ δὲ τύπщ ἐστὶν
ἄνθρωπος ὁ προσδεὴς τοῦ φωτός...). მისი ძველი ქართული შეესატყვისებია:
სახე, ხატი, სასწაული, დატვიფრვა, ძეგლი, კერპი, მსგავსი, აღმონაბერი
(იხ. ბერძნულ-ქართული დოკუმენტირებული ლექსიკონი, ტომი V, დასახ.
შრომა, გვ. 319).
3 Théophile

d'Antioche, Trois livres à Autolycus, SC, t. 20, p. 138.
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განღმრთობის გზით, ნივთიერი სინათლის მტვირთველი ციური
სხეულებისგან განსხვავებით, უქმნელი ნათლის მადლმოსილებით
უნდა აღვსებულიყო. ანტიოქიელი წმინდანის თანახმად, სწორედ
ამას გვიცხადებს წმინდა წერილის იდუმალი ენა, რაჟამს შესაქმის
ზემოხსენებულ დღეებზე გვესაუბრება1.
[წმ. თეოფილე ანტიოქიელის სწავლება, როგორც ვხედავთ, ბიბლიური
მოვლენების სიმბოლურ-ალეგორიული გააზრებაა. განმარტების ამგვარი
მეთოდი, საღვთო ჭეშმარიტების საზღვრებში დაცული, აპრობირებულია
ღმერთშემოსილ მოძღვართა მიერ. მაგალითისთვის დავიმოწმებთ ეკლესიის
დიდ მოძღვარს, წმ. გრიგოლ დიალოგოსს: „წმინდა წერილის ერთსა და
იმავე აზრში ერთი [განმმარტებელი] მხოლოდ ისტორიით კმაყოფილდება,
მეორე სახისმეტყველებით მნიშვნელობას ეძიებს, ხოლო მესამე სახეების
გზით მჭვრეტელობით შემმეცნებლობას ეწაფება. ხშირ შემთხვევაში ხდება
ისე, რომ ერთსა და იმავე აზრში, როგორც აღინიშნა, შესაძლებელია,
ერთდროულად სამივე აღმოაჩინო. როდესაც მოსემ აალებული მაყვლოვანი
შეამჩნია2, ახლოს მივიდა მასთან, რომ სანახაობა მოეხილა. და აი, მაყლოვანი
აალებულიყო, მაგრამ არ იწვოდა. ეს უდიდესი სასწაულია. თუკი შენ
მხოლოდ ისტორიაზე შეჩერდები, ამაშიც არის მკითხველისთვის საზრდო
რამ სულისა, რომ გახდე მხილველი ცეცხლის, ხე რომ მოუცავს, მაგრამ
1 დასტურად იმისა, რომ ბიბლიური მოვლენების სიმბოლურალეგორიული გააზრება საეკლესიო ტრადიციისთვის ჩვეული მოვლენაა,
მაგალითად სევერიანე გაბალოვნელის შესაბამის სწავლებას დავიმოწმებთ.
გაბალის ეკლესიის წინამძღოლი განიხილავს საკითხს, თუ რატომ დანერგა
ღმერთმა ედემის ბაღი დედამიწის აღმოსავლეთით, მაშინ როდესაც
შესაძლებელი იყო, სხვა ადგილი შერჩეულიყო, და ბრძანებს: „რატომაა
სამოთხე აღმოსავლეთით და არა სხვა რომელიმე მხარეს? საიდანაც
მნათობთა მოძრაობა დაიწყო, იქიდანაა კაცთა სიცოცხლის დასაბამი.
ღმერთი მომავალს წინაგამოსახავს: აღმოსავლეთით სამოთხეში ადამიანს
იმისთვის დაამკვიდრებს იგი, რომ უჩვენოს, როგორც ეს აღმომავალი
მნათობნი დასავლეთისკენ მისწრაფიან და ჩაესვენებიან, ასევე მნათობთა
მსგავსად მოუწევს [ადამიანს] სიცოცხლიდან სიკვდილისკენ მიქცევა და
მიცვალებულთა აღდგომის გზით კვლავ სხვა აღმოსავლეთის მიღება. ადამმა
დასავლეთისკენ ისწრაფა და სამარეში ჩაესვენა... მოვიდა ქრისტე და
დაფლულთ აღდგომა მიჰმადლა“ (PG. t. 56, col. 429-516).
2

შდრ. „ეჩუენა მას ანგელოზი ცეცხლითა ალისაჲთა მაყულოანით
გამო. და იხილა, ვითარმედ მაყულოანსა აღატყდების ცეცხლი და მაყუალი
იგი არა შეიწუების. თქუა მოსე: წარვიდე და ვიხილო ხილვაჲ ესე დიდი,
რამეთუ მაყუალი არა დაიწუების“ (გამოსვ. 3. 2-3).
72

irakli orJonia: ჰექსემერონული კომენტარები

მაინც არა წვავს მას. სახისმეტყველებით გააზრებას თუ ეძიებ, განა სხვას
რას უნდა ნიშნავდეს ცეცხლი, თუ არა რჯულს, რომელზეც დაწერილია:
„მის (უფლის; ი. ო.) მარჯვნივ - რჯული ცეცხლოვანი“ (2 რჯულ. 33.
2)1. და განა რა არის მაყვლოვანი, თუ არა ერი იუდეველთა, საკუთარი
ცოდვების ეკლებით გარემოცული. მაგრამ აალებული მაყვლოვანი არ
იწვოდა, რადგან, მართალია, ებრაელმა ხალხმა მიიღო ცეცხლი რჯულისა,
თუმცა საკუთარ ცოდვათა ეკლები არ შეუმუსრავს და ღვთაებრივი
სიტყვის მხურვალებით უკეთურება არ დაუწვია. შესაძლოა, სხვას იმავე
მოვლენაში უფრო მეტის დანახვა მოჰსურვებია. ვინაიდან მისი მნიშვნელობა
იზრდება, ამიტომაც ზეაღიწევიან ბორბლები2. მხოლოდშობილი ძე ღვთისა
სრული ადამიანი გახდა კაცთა შორის, რომელსაც პირადი ცოდვები არ
ჰქონია, მაგრამ ჩვენი უკეთურების „ეკლები“ შეიწყნარა და ჩვენივე
მიზეზით სათნო-იჩინა, თვით ტანჯვამდე დამდაბლებულიყო და თავად
მიეღო ცეცხლი ჩვენეული უბედურებისა. მაგრამ იწვოდა და თანაც არ
დამწვარა, რადგან, მართალია, მოკვდა ადამიანური [ბუნებით], თუმცა
უკვდავად მეუფებდა ღმრთეებით. მან ჩვენგან ის მიიღო, რაც ჩვენ გამო
1 მოცემულ შემთხვევაში წმინდა წერილის უკლებლივ ყველა ძველი
ქართული რედაქცია წმ. გრიგოლ დიალოგოსის მიერ დამოწმებული
ლათინურენოვანი ბიბლიისგან განსხვავებულ წაკითხვას გვთავაზობს.
კერძოდ, ლათინურში საუბარია უფლის მარჯვნივ მდებარე ცეცხლოვან
რჯულზე (შდრ. „Et ait: «Dominus de Sinai venitet de Seir ortus
est eis; apparuit de monte Pharan et eo sanctorum milia in dexstera
eius ignie lex“), ხოლო ქართულ ტექსტებში, ნაცვლად ცეცხლოვანი
რჯულისა, ანგელოზებზეა მითითება: „და თქუა: უფალი სინად მოვიდა
და გამოგჳჩნდა ჩუენ სეირს. ისწრაფა ფარან მთით ბევრებითა კადეს,
მარჯუენით მისა ანგელოზნი მისნი მის თანა“ (2 რჯულ. 33.2). იგივე
ვითარებაა სეპტუაგინტაში: ka€ eЌpen KЪrioj ™k Sina јkei ka€ ™pљfanen ™k
Shir №m‹n ka€ katљspeusen ™x Фrouj Faran sЭn muriЈsin Kadhj, ™k dexiоn
aЩtoа Ґggeloi met' aЩtoа.
2

მოცემულ შემთხვევაში რომაელი მღვდელთმთავარი ეზეკიელის
მიერ მდინარე ქებარის ნაპირზე ნანახ გამოცხადებაზე მიგვანიშნებს.
წინასწარმეტყველი ოთხსახოვანი ქერუბიმების ქვეშ, მიწასთან ახლოს
მდებარე ოთხ ბორბალს ხედავს (თითოელი ანგელოზის ქვემოთ - თითო
ბორბალი), რომლებმაც ქერუბიმებთან ერთად ამაღლება დაიწყეს და სწორედ
ამ ბიბლიურ ეპიზოდზე მიგვითითებს წმ. გრიგოლ დიალოგოსი (შდრ. ეზეკ.
1.20): „ვლენედ ცხოველნი იგი და ეტლის თუალნი იგი აღმაღლდიან მათ
თანა, რამეთუ სული ცხოველი იყო ეტლის თუალთა მათ შინა“).
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მსხვერპლისთვის იყო საჭირო, ხოლო საკუთარი თვისებებით1 უვნებო და
უცვალებელი სუფევდა, რომ ჩვენივე თვისებანი შეეცვალა ჩვენში“2.
აქვე დავიმოწმებთ სევერიანე გაბალოვნელის ანალოგიურ სწავლებას, თუ
რამდენად ცხოველი კავშირი და სიმბოლური ურთიერთმიმართებაა ძველსა
და ახალ აღთქმას შორის: ორი აღთქმა - ესაა ერთი მამისაგან შობილი
ორი და. ამიტომაც ერთი ხმით მეტყველებენ ისინი, ამიტომვე აქვთ სრული
თანხმობა... როგორც ძველ აღთქმაში თავდაპირველად რჯულდებითი და
შემდეგ საწინასწარმეტყველო წიგნებია, ახალ, მადლისმიერ, აღთქმაში
სახარებები პირველობენ, ხოლო მორიგი ადგილი მოციქულთა წიგნებს
უჭირავს. იქ თორმეტი წინასწარმეტყველია და გარდა თორმეტისა, კიდევ
ოთხი: თორმეტი - ოსია და სხვანი, ხოლო ოთხნი - ესაია, იერემია,
ეზეკიელი და დანიელი; ახალ აღთქმაში კი თორმეტი მოციქული და ოთხი
მახარებელია. იქ საღვთო ხმობა ძმებისგან დაიწყო, რადგან უფალმა
მართალთა შორის პირველ მქადაგებლებად მოსე და აარონი გამოირჩია.
სახარების თანახმადაც, სხვათა უწინარეს მეუფემ პეტრე და ანდრია მოიხმო.
იქ უბრალო (ἁπλῆ) მადლია, აქ კი მრჩობლი (ორმაგი, διπλάσιον); იქ
უფალმა ღმერთმა ძმები - მოსე და აარონი აწვია, ხოლო აქ - ორ-ორი
1 მოცემულ

შემთხვევაში საუბარია საღvთო ბუნების თვისებებზე.

2 Архимандрит Климент; Беседы на пророка Иезикииля иже
во святых отца нашего Григория Двоеслова, Казань, 1863, ст. 148149. წმ. გრიგოლ დიალოგოსი ბიბლიური ენის სამნაწილედობაზე საუბრობს
da ზემოდამოწმებულ განმარტებაში რამდენიმე ასპექტს გამოკვეთს:
მაყვლოვანი \ იუდეველი ერის სახე, ცეცხლი - ძველაღთქმისეული რჯულის
სიმბოლო, მცენარის ეკლები \ ერის ცოდვილიანობა, ხოლო შეუწველობა
მაყვლოვანისა \ რჯულის მიღების შემდგომ ებრაელი ხალხის ღვთისადმი
დაუმორჩილებლობა. რომაელი მღვდელთმთავარი მაყვლოვანის ეკლოვნებას
სხვა აზრითაც განჭვრეტს, კერძოდ, მიიჩნევს, რომ ხსენებული ეკლოვნება
ყოვლადწმინდა სამების მეორე ჰიპოსტასის მიერ მიღებული ადამიანური
ბუნების ვნებულებითობას წარმოაჩენს, ხოლო ცეცხლით მისი გარემოცულობა
და შეუწველობა ორბუნებოვნების საიდუმლოს გაგვიმხელს, ვინაიდან ქმნილი
(ადამიანური) ბუნებით სიკვდილს ექვემდებარებოდა იგი, ხოლო უქმნელი
(საღვთო) ბუნებით მარადის უცვალებელი რჩებოდა. დავძენთ იმასაც, რომ
წმ. გრიგოლ ნოსელის თანახმად, შეუწველი მაყვალი ღვთის განკაცების
საიდუმლოს გვიმხელს, ვინაიდან, ერთი მხრივ, მაყვლოვანი ყოვლადწმინდა
ღვთისმშობლის სიმბოლოა, მეორე მხრივ, გარემომცველი ცეცხლი მის
მიერ მუცლადღებულ საღვთო ყრმას განასახიერებს, ხოლო, მესამე
მხრივ, შეუწველობა მაყვლოვანისა ღვთის-დედის მარადისქალწულობის
ჭეშმარიტებას გვიცხადებს.
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ძმა ორგზის - პეტრე და ანდრია, იაკობი და იოანე... პირველი სასწაული
ძველ აღთქმაში - მდინარე სისხლად გარდაიქცა; პირველი სასწაული
ახალში - ღვინოდ გარდაქმნილი წყალი1].
ამჯერად შევეხებით ცის სიმრავლესთან დაკავშირებულ საკითხს.
გავიხსენოთ, რომ პირველი უწყება ცის შესახებ წმინდა წერილის
პირველსავე მუხლში გვხვდება (შდრ. დაბ. 1.1: „დასაბამად ქმნა
ღმერთმან ცაჲ და ქუეყანა“). ბიბლიურ მეორე დღეს შექმნილი მყარიც
ცად მოიხსენია წერილმა (შდრ. დაბ. 1.8: „და უწოდა ღმერთმან
სამყაროსა ცაჲ“). ამასთან, მოციქულმა მესამე ცამდე საკუთარი
ატაცების შესახებ გვაუწყა (შდრ. 2 კორ. 12. 2-3: „ვიცი კაცი
ქრისტეს მიერ უწინარეს ათოთხმეტისა წლისა... აღიტაცა ესევითარი
კაცი ვიდრე მესამედ ცადმდე“). ბუნებრივია, ცათა თაობაზე
წარმოდგენილი ცნობები განმარტებებს საჭიროებს, რომ გასაგები
იყოს, თუ სად მდებარეობს თითოეული მათგანი.
წმ. გრიგოლ ნოსელის თანახმად, ხილული სამყარო რამდენიმე
რეგიონად განიყოფება, რომელთაგან თითოეულ ცალკე აღებულ
სფეროს SeiZleba ცა ეწოდოს. ღირსი მღვდელთმთავარის თქმით:
„რამეთუ სიტყვაჲ წიგნისაჲ წარმოჩინებითა რაჲთმე სიტყუათაჲთა
პირველად ცად უწესს საზღვარსა ამას ზრქელისა ამის ჰაერისასა,
რომელსა შინა იხილვებიან ქარნი და ღრუბელნი და ფრინვენ სიმაღლედ
აღმავალნი მფრინველნი“2; ე. ი. პირველი ცა ის სივრცეა, სადაც
ფრინველი ზეაღიწევა, ღრუბელი მოძრაობს და ჰაერია განფენილი.
თანამედროვე საბუნებისმეტყველო ტერმინოლოგიის გამოყენებით,
ესაა ატმოსფერული რეგიონი, სივრცე დედამიწის გარშემო. ნისის
ეპისკოპოსი ამგვარ დასკვნას წმინდა წერილზე დაყრდნობით
გამოთქვამს და მოხმობილი მსჯელობის დასამოწმებლად შემდეგ
ბიბლიურ უწყებას იშველიებს: „ღრუბელნი ცისანი“ და „მფრინველნი
ცისანი“.
„და კუალად მეორედ ცად სახელ-სდებს ცასა და სამყაროსა
უცთომელისა მის სიმრგულისა თანა შინა-კერძო ხილულად და
განცდილად, რომელსა შინა ვლენ ცთომილნი იგი ვარსკულავნი“3.
წმ. გრიგოლის უწყებით, მეორე ცა ის ადგილია, სადაც
ცთომილი ვარსკვლავები ანუ პლანეტები მოძრაობენ. რა გვაძლევს
1 შდრ.

PG. t. 56, col. 433.

2 პასუხი

ექუსთა მათ დღეთათჳს, დასახ. შრომა, გვ. 241.

3 დასახ.

შრომა, გვ. 242.
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ამგვარი დასკვნის საფუძველს? იქვეა მოტანილი შესაბამისი ადგილი
წმინდა წერილიდან: „და შექმნნა ღმერთმან ორნი მნათობნი დიდნი:
მნათობი დიდი მთავრობად დღისა და მნათობი უმრწემესი მთავრობად
ღამისა და ვარსკულავნი. და დაასხნა იგინი ღმერთმან სამყაროსა
ცისასა, რაჲთა ჩნდეს ქუეყანასა ზედა“ (დაბ. 1. 16-17). სწორედ
წმინდა წერილში ნაუწყები „ცის სამყაროა” მეორე ცა, ესაა მანძილი
პირველსა და მესამე ცას შორის, პლანეტარული რეგიონი; ხოლო
მესამე ცა, ნოსელი მღვდელთმთავრის თანახმად, კოსმოსის უკიდურესი
ზედა სარტყელია, საზღვარი ნივთიერსა და არანივთიერს შორის,
სივრცე, რომელიც პირველ დღეს შექმნილმა ნათელმა მატერიალური
ქვეყნიერების გარშემო შემოწერა (სადაც პავლე მოციქული იქნა
ატაცებული).
წმ. იოანე დამასკელის თანახმად, პირველი ცა ისაა, რომელიც
მეორე დღეს შექმნილი მყარის ზემოთ მდებარეობს (მატერიალური
სამყაროს გარემომცველი სარტყელი, რომლის ქვემოთაც ანგელოზთა
სიმრავლე მკვიდრობს1). მეორე ცა თავად მყარია (რომლის ზემოთაც,
ბასილი დიდის, სევერიანე გაბალოვნელისა და იოანე დამასკელის
მიხედვით, მატერიალური წყლების მარაგია განთავსებული), რადგან
წმინდა წერილმა მასაც იგივე სახელი განუკუთვნა (შდრ. დაბ. 1.8:
„და უწოდა ღმერთმან სამყაროსა ცაჲ“) და ამასთან, ჰაერიც ცად
მოიხსენია (შდრ. დან. 3.80: „აკურთხევდით ყოველნი მფრინველნი
ცისანი უფალსა“). შესაბამისად, წარმოდგენილი ჩამონათვალი სამი
ცის შესახებ მოძღვრებას გაგვიმხელს.
ზემოდამოწმებული განმარტებების შემდგომ, ამჯერად წმ. იოანე
ოქროპირის განსხვავებულ სწავლებას მოვიხმობთ. აი, რას ბრძანებს
1

დამასკელის თანახმად, სწორედ ხსენებული პირველი ცის ქვეშაა
ანგელოზური ძალების სამყოფელი: „ცა არის ხილული და უხილავი
ქმნილებების გარემომცველობა, რადგან მის შიგნით გარეშემოიზღუდებიან
და შეისაზღვრებიან ანგელოზების გონიერი ძალები“ (წმ. იოანე დამასკელი,
მართლმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნითი გადმოცემა,... გვ. 347).
გრიგოლ ნოსელის მიხედვით, იმავე უსხეულო სულთა სამკვიდრებელი მყარს
ზედა სივრცეა (შდრ. „ხოლო რომელნი-იგი პირველითგანვე ქუენაჲსა ამის
აგებულებისაგან განშორებულ იყვნეს და წყუდიადი არა უფლებდა მათ
ზედა (იგულისხმებიან ანგელოზები; ი. ო.), უეჭუელად ნათელსა შინა
იყვნეს საღმრთოჲსა სულისასა და უცხო ბნელისაგან და ამის თანა, რამეთუ
წარმოჩინებულისა მის სამყაროჲსა უმაღლეს იყვნეს“ (პასუხი ექუსთა
მათ დღეთათჳს, დასახ. შრომა, გვ. 216).
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კონსტანტინოპოლელი მღვდელთმთავარი: „ძველი აღთქმის მთელი
საღმრთო წიგნი თავდაპირველად ებრაულ ენაზე იყო დაწერილი. რა
თქმა უნდა, ამაში ყველა დაგვეთანხმება. ქრისტეშობამდე რამდენიმე
წლით ადრე (ძვ. წ. აღ-ით III ს.; ი. ო.) მრავალი წიგნის მოშურნედშემომკრებმა მეფე პტოლემეოსმა საჭიროდ ჩათვალა, ეს წიგნებიც
(ძველი აღთქმის წიგნები; ი. ო.) შეემატებინა. მან იერუსალიმელ
იუდეველთაგან თავისთან მიიწვია ზოგიერთი და ბერძნულ ენაზე
თარგმნა უბრძანა, რაც აღსრულდა კიდეც...1 ამის შესახებ თქვენს
სიყვარულს განა უმიზნოდ ვუამბე, არამედ მსურდა გცოდნოდათ,
რომ [ძველი აღთქმის წიგნები] არ დაწერილა ჩვენს ენაზე (ე. ი.
ბერძნულ ენაზე; ი. ო.), არამედ - ებრაულად. ხსნებულ ენაში კარგად
დახელოვნებულნი მიუთითებენ, რომ ებრაელებთან სიტყვა „ცა“
მრავლობით რიცხვში გამოიყენება, რასაც სირიული ენის მცოდნენიც
ეთანხმებიან. ამბობენ, რომ არავინ იტყვის მათ ენაზე (იგულისხმება
ებრაული; ი. ო.) „ცა“, არამედ - „ცანი“2. აი, რატომ ბრძანებდა
1 იოანე ოქროპირი მიგვითითებს ისტორიაზე, რომლის თანახმადაც
ეგვიპტის მეფე პტოლემეოს II ფილადელფosi (ძვ. წ. აღ-ის 285-246) თავისი
მმართველობის მეცხრე წელს ალექსანდრიის ცნობილ წიგნთსაცავს ეწვია
და ბიბლიოთეკარ დიმიტრი ფალერიელს იქ არსებული ვითარების შესახებ
დაუსვა კითხვები. დიმიტრიმ პასუხად მიუგო, რომ მათთან 200 000 წიგნი
ინახება, თუმცა მიუხედავად ამისა, დიდი წადილი აქვთ, ბერძენთათვის უცხო,
ებრაულ ენაზე დაწერილი იუდეველთა რჯულის შემცველი მანუსკრიპტებიც
შეემატოს ალექსანდრიის დიად ბიბლიოთეკას. ფტოლემეოსმა პირობა დადო,
რომ დიმიტრის სურვილი უეჭველად აღსრულდებოდა და იერუსალიმში
ადგილობრივ იერარქებთან მომლაპარაკებელთა ჯგუფი გააგზავნა,
რომლებმაც მღვდელთმთავარ ელეაზარს ეგვიპტელი მეფის წერილი ჩაუტანეს.
თხოვნაზე ელეაზარმა თანხმობა განაცხადა. შესაბამისად, შეირჩა ებრაულბერძნული ენის უბადლოდ მცოდნე იუდეველ უხუცესთა სამოცდათორმეტ
კაციანი შემადგენლობა, რომლებიც ალექსანდრიაში ჩავიდნენ. პტოლემეოს
ფილადელფის ბრძანებით, ჩანაფიქრის განსახორციელებლად ისინი კუნძულ
ფაროსზე განთავსდნენ. სწორედ სამოცდათორმეტი უხუცესის მიერ
თარგმნილი ტექსტი იწოდება სეპტუაგინტად.
2 მსგავს

სწავლებას ვხვდებით წმ. იოანე დამასკელთანაც: „ებრაული
ენისთვის დამახასიათებელია ცის მრავლობითად წოდება, როგორც «ცანი».
ამიტომ, როცა უნდა თქმულიყო «ცა ცისა», ითქვა «ცანი ცათანი», რაც
ნიშნავს «ცის ცას», ანუ ცას, რომელიც სამყაროს ზემოთაა. ასევე, თქმულია
«ცათა ზემო წყალნი», სადაც «ცანი» არის ან ჰაერი და სამყარო ან
სამყაროს შვიდი სარტყელი ან თვით სამყარო, ებრაულის ჩვეულებისამებრ
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ნეტარი დავითი ასე: „ცანი ცათანი“ (ფსალ. 148.4); განა იმიტომ,
თითქოს ცის სიმრავლეზეა ლაპარაკი, რაც არ უმცნია მოსეს, არამედ
იმ მიზეზით, რომ ებრაულ ენაში ხშირად ერთი საგნის სახელი (ე.
ი. სახელი, რომელიც მხოლობით რიცხვშია; ი. ო.) მრავლობითი
რიცხვით გადმოიცემა“1.
წმინდა იოანე ოქროპირი ცის სიმრავლესთან დაკავშირებულ
აზრს არ ეთანხმება და ენის თავისებურებით ხსნის აღნიშნულ საკითხს.
კერძოდ, ებრაულენოვან ბიბლიაში ცაზე საუბრისას გამოყენებულია
მამრობითი სქესის ტერმინი שׁ ַמיִם
ָ (shaw-mah’-yim), რასაც მხოლობითი
რიცხვი არ გააჩნია, თუმცა, წმინდა მამის მითითებისაებრ, იგი
შინაარსობრივად მხოლობით რიცხვს გულისხმობს და სწორედ ამ
ფორმით აისახა ბიბლიის ბერძნულ ტექსტში2.
უნდა აღინიშნოს, რომ ეკლესიის მამათა უდიდესი უმრავლესობა
საპირისპიროზე მიუთითებს, რისი ნათელი მაგალითია ზემოგანხილული
წყაროები. მოცემულ ვითარებაში განსაკუთრებით საყურადღებოა
იოანე დამასკელის უწყება ცათა შესახებ (ე. ი. ცის სიმრავლis
Taobaze)3.
მკითხველს კვლავაც შევახსენებთ, რომ წმ. ბასილი დიდის, წმ.
მრავლობითად სახელდებული, როგორც «ცანი» (წმ. იოანე დამასკელი,
მართლმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნითი გადმოცემა,... გვ. 348).
1 http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_01/; Святитель Иоанн
Златоуст; Беседы на книгу Бытия, беседа IV.
2 მაგალითად, წმინდა წერილის პირველ მუხლში დამოწმებული
ტერმინი „ცა“ ებრაულ ბიბილიაში მრავლობითი ფორმით - „ცანი“ არის
წარმოდგენილი:  וְאֵת הָאָרֶץ,שׁ ַמיִם
ָ  אֵת,הִיםֱ ָבּרָא א,ֵאשׁית
ִ  ְבּרსეპტუაგინტა კი იმავე
ტერმინის მხოლობით რიცხვს გვთავაზობს: 'En ўrcН ™po…hsen Р qeХj tХn
oЩranХn ka€ tѕn gБn. ბუნებრივია, იგივე ვითარებაა ბერძნულიდან მომდინარე
თარგმანებში, მათ შორის ქართულში: „დასაბამად ქმნა ღმერთმან ცაჲ და
ქუეყანა“.
3 შდრ.

„ამრიგად, „ცა ცისა“ არის პირველი ცა, რომელიც სამყაროს
ზევით მდებარეობს. აჰა - ორი ცა, რადგან სამყაროსაც ცად უწოდა
ღმერთმა. საღვთო წერილის ჩვეულებაა, ჰაერსაც ცად უწოდოს, რადგან
მასაც ზევით ვხედავთ. წერილი ამბობს; „აკურთხეთ ყველა ფრიველი ცისა“
(დან. 3,89), ესე იგი - ჰაერისა, რადგან ჰაერია ფრინველთა სავალი
ადგილი და არა ცა. აჰა - სამი ცა, რაზეც საღვთო მოციქულმა თქვა“
(წმ. იოანე დამასკელი, მართლმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნითი
გადმოცემა,... გვ. 348).
78

irakli orJonia: ჰექსემერონული კომენტარები

იოანე დამასკელისა და სევერიანე გაბალოვნელის მიხედვით, ბიბლიურ
მეორე დღეს შექმნილ მყარს ზემოთ მატერიალური წყალი მდებარეობს,
რომლის ფუნქცია ცეცხლის სიმხურვალის განეიტრალებაა. კესარიელი
მღვდელთმთავრის სიტყვებით, მარადის ერთმანეთთან დაპირისპირებაში
მყოფ ორ სტიქიონს შორის ცეცხლი უფრო მძლავრია და საკუთარი
სიმხურვალის ძალით ის წყლის რაოდენობას ამცირებს1. საღვთო
განგებით ცაში დაუნჯებული ნოტიო სტიქიონის მარაგი ისეა
განსაზღვრული, რომ მათი ამოწურვა მეორედმოსვლას დაემთხვეს და
თუ არა ამგვარი წინაგანსაზღვრულობა, წყლის გარეშე დარჩენილ
სამყაროს ცეცხლი გაანადგურებდა2. ედ. ჭელიძე შენიშნავს:
„ოთხი ელემენტის შესახებ მოძღვრება პლატონამდელ ხანაში
იღებს სათავეს. იონური სკოლის წარმომადგენლები სამყაროს სხეულში
გამოყოფდნენ ერთ პირველად ნივთიერებას, პარმენიდე გამოყოფდა
ორს (არისტოტელეს მითითებით პარმენიდესთვის მოჩვენებითი, ე. ი.
გრძნობადი სამყაროს ორი პირველადი ნივთი იყო ცეცხლი და მიწა),
ემპიდოკლე – ოთხს (ცეცხლი, წყალი, მიწა და ჰაერი). პლატონმა
ემპიდოკლესგან შეითვისა აღნიშნული მოძღვრება ერთი არსებითი
სიახლით: ემპიდოკლე უარყოფდა ელემენტთა ერთიმეორეში თვისობრივ
გადასვლას და მხოლოდ მათი შეურწყმელი შერევით ხსნიდა სამყაროს
ნაირსახეობას, პლატონმა კი, შეუთავსა რა თითოეულ ელემენტს
შესაბამისი გეომეტრიული ფიგურა (ტეტრაჰედრონი – ცეცხლი,
იკოსაჰედრონი – ჰაერი, ოქტაჰედრონი – წყალი და კუბი – მიწა),
შესაძლებლად მიიჩნია ურთიერთშეჯახების შედეგად მათი ერთმანეთში
თვისობრივი გადასვლა, რადგანაც ერთი გეომეტრიული ფიგურა
დაშლის გზით მეორეს გვაძლევს. პლატონის აზრით, გამონაკლისს
წარმოადგენს მიწა, რომელიც მარადიულად ინარჩუნებს თავის თავს
და სხვა ნივთად არ იქცევა. არისტოტელემ უარყო მიწის უცვლელობა
და ოთხივე ელემენტის ერთიმეორეში ციკლური გადასვლა ივარაუდა.
სამყაროს პლატონურ-არისტოტელური სურათი, ჰერაკლიტეს ძლიერი
1 შდრ. „[ცეცხლი], დაღაცათუ მცირე იყოს სიდიდითა, მრავლისა
ნოტიობისა განმლეველ არს ძალითა თჳსითა“ (ბასილი დიდი, ექუსთა
დღეთაჲ,... გვ. 35).
2

შდრ. „ვინაჲცა განმგებელმან მან ყოვლისამან ესოდენ დააუნჯა
ბუნებაჲ ნოტიისაჲ, რაჲთა განწესებულთა მათებრ საზღვართა სოფლისა
აგებულებისათა მცირედ-მცირედ განმლეველსა მას ძალსა ცეცხლისასა
აღჳრ ასხნეს და დაიპყრას“ (დასახ. შრომა, გვ. 33).
79

irakli orJonia: ჰექსემერონული კომენტარები

ზეგავლენით აღქმული, გამოვლინდა სტოიკოსებთან... სტოიკოსები
თვლიდნენ, რომ დასაბამიდანვე არსებობდა ერთიანი სხეული, რომლის
აქტიური სახე სულად შეიძლება იწოდოს, პასიური კი - მატერიად.
თავის მხრივ, მატერია ოთხ ელემენტს შეიცავს: ცეცხლი (მხურვალე),
ჰაერი (ცივი ანუ გრილი), მიწა (ხმელი), წყალი (ნოტიო ანუ სველი).
მათგან პირველი ორი აქტიური და მსუბუქი ელემენტია, ბოლო ორი
კი – პასიური და მძიმე. ცეცხლი არის ლოგოსის მატერიალური სახე
და კოსმოგონიის დროს სამყაროს სულს შეადგენს. ესაა „შემოქმედი
ცეცხლი“, რომელიც ყოველივეს აცხოველებს. ელემენტები თუმცა
ერთიმეორეში გადადიან, რაოდენობრივად სამყარო მაინც იგივე რჩება.
იცვლება მხოლოდ აღნიშნულ ელემენტთა ურთიერთშეფარდება. წყალი
თანდათანობით გახმობით ჯერ ჰაერად იქცევა, შემდეგ ცეცხლად.
საბოლოოდ ყოველივე ცეცხლის მიერ შთაინთქმება. ეკპიროზი (Gr.
η ἐκπύρωσις) ანუ ცეცხლში შთანთქმა ცალკეული სამყაროების
ესქატოლოგიური ბოლოა. ძველი სამყაროს ეკპიროზის შემდეგ ახალი
წარმოიქმნება“1.
სამყაროს შემადგენელი ელემენტების შესახებ წარმოდგენილი
მსჯელობა ქრისტიანული ეკლესიის წიაღში მყოფმა მრავალმა
მოღვაწემ გაიზიარა, თუმცა, რა თქმა უნდა, შეიწყნარეს მოძღვრების
მხოლოდ ის ნაწილი, რaც სრულ თანხმობაშია წმინდა წერილთან.
გამზიარებელთაგან ერთ-ერთი წმ. ბასილი დიდია, რომელმაც
სტოიკოსების ტერმინი ეკპიროზისi (ძვ. ქართული „განცეცხლებაჲ“,
ცეცხლად ქცევა, ე. ი. სამყაროს ცეცხლით განადგურება) გამოიყენა
ხრწნადი სოფლის ცეცხლში შთანთქმის შესახებ ესქატოლოგიური
სწავლების გადმოცემისას.
ამჯერად წმ. გრიგოლ ნოსელის შრომაში წარმოდგენილი
განმარტების განხილვას შევუდგებით და გავიხსენებთ, რომ ხსენებული
მღვდელთმთავრის თანახმად, წმინდა წერილის მიერ ნაუწყები
მყარს ზედა წყლები - ესაა სიმბოლურ ენაზე გამოთქმული უწყება
ანგელოზთა შესახებ (ე. ი. მყარს ქვემოთ პირდაპირი მნიშვნელობით
ნოტიო სტიქიონი მდებარეობდა, ხოლო მყარს ზემოთ დანერგილი
წყალი უსხეულო ძალთა სიმრავლეა). შესაბამისად, თუკი ერთმანეთთან
დაპირისპირებაში მყოფი სტიქიონების ურთიერთქმედების შედეგად
ერთი (ცეცხლი) საკუთარი სიძლიერით მეორეს (წყლის) რაოდენობას
განაქარვებს, მარაგების შევსება შეუძლებელი ხდება, რადგან, ნისის
1 პასუხი

ექუსთა მათ დღეთათჳს, დასახ. შრომა, გვ. 292-293.
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მღვდელთმთავრის თანახმად, ამგვარი მარაგები ცაში ფიზიკურად არ
არსებობს.
მაშ, როგორია სტიქიონთა ურთიერთმიმართება? ექიშპებიან თუ
არა ისინი ერთურთს და რომელიმეს შთანთქმის ხარჯზე ხომ არ
ხდება მეორე, უფრო მძლავრი ელემენტის რაოდენობის ზრდა?
წმ. გრიგოლ ნოსელი არ ეთანხმება ეკპიროზისის მოძღვრებას.
მისი აზრით, სტიქიონთა რაოდენობა თანაბარია. მართალია,
ისინი ურთიერთს უპირისპირდებიან, მაგრამ არასოდეს ხდება
ისე, რომ ერთ-ერთი მათგანის რაოდენობა იკლებდეს და ამის
ხარჯზე მეორე სტიქიონის ძალა და მოცულობა მატულობდეს.
კაპადოკიელი მოძღვარი, ეკპიროზისისგან განსხვავებით, ელემენტთა
ურთიერთშორის გადასვლის თეორიას გვთავაზობს და შესაბამისი
მაგალითებით ამყარებს მას. ნისის ეპისკოპოსის თქმით, სტიქიონებს
შორის საპირისპირო თვისებების არსებობა სულაც არ ნიშნავს იმას,
თითქოს ერთი მეორეს განხრწნის და რაოდენობრივად ამცირებს, თვით
კი აღნიშნულის ხარჯზე მატულობს, რადგან ასეთივე საპირისპირო
თვისებები იხილვება მრავალ სხვა შემთხვევაშიც; მაგალითად, სირბილე
და სიმკვრივე, სიმძიმე და სიმსუბუქე და ა. შ. მაგრამ ვერავინ
იტყვის, რომ თვისებათა შეუსაბამობის ანუ ურთიერთდაპირისპირების
მიზეზით რომელიმე მათგანი ისპობოდეს ან კნინდებოდეს, მეორე
კი ძლიერდებოდეს და იმატებდეს. ამასთან, ბასილი დიდის მიერ
მყარს ზედა წყლებად მოაზრებული მატერიალური წყალი წმ.
გრიგოლის თანახმად, როგორც აღვნიშნეთ, ანგელოზური სამყაროა
და ამიტომაც ზევიდან ვერანაირი მარაგის შევსება ვერ მოხდება
(რადგან ნოსელისთვის ზედა წყლები ნივთიერი გაგებით, ფიზიკურად
არ არსებობს). შესაბამისად, ვხედავთ რა, რომ ყოველგვარი მარაგის
გარეშე ქვეყნიური (მყარს ქვედა) წყლების რაოდენობა არასოდეს
კლებულობს, ასეთ კანონზომიერ დასკვნამდე მივდივართ: მართალია,
წყლის თვისებები, სიგრილე და სისველე, უპირისპირდება ცეცხლის
თვისებებს, სიხმელესა და სიმხურვალეს, მაგრამ ისინი ერთმანეთის
მოსპობის გზით არასოდეს საზრდოობენ, რომ ერთის შთანთქმით
უფრო ძალმოსილად წარმოჩნდეს მეორე. ნისის ეპისკოპოსის მსჯელობა
ედ. ჭელიძის მიერ ასე ჯამდება:
„ყოველი ნივთიერება ცალკეული თვისებების ერთიანობაა. როცა
ესა თუ ის ელემენტი თავისი ძლიერებით გადააჭარბებს მეორეს, ასეთ
დროს უფრო სუსტი ნივთიერების მოსპობა კი არ ხდება, არამედ ნაწილი
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მასში არსებული თვისებებისა, კერძოდ, ისინი, რომლებიც მოეპოვება,
აგრეთვე, უმძლავრეს ელემენტს, სრულიად უცვლელი რჩება, ნაწილი
კი სხვად გარდაიქმნება და რადგანაც თვისებათა შედგენილობა, უკეთ,
გარკვეულ თვისებათა შეჯგუფება გარკვეულ ნივთს წარმოქმნის,
ამდენად ხსენებული შედგენილობის, ანუ თვისებათა გარკვეული
შეჯგუფების შეცვლა თავად ნივთის შეცვლასაც განაპირობებს. ასე
რომ, როდესაც ცეცხლი თავისი ძლიერებით ზეაღემატება წყალს, ეს
უკანასკნელი არათუ ისპობა, არამედ მასში არსებული ზოგი თვისება
(კერძოდ, ისინი, რომლებიც საპირისპიროა ცეცხლის თვისებებისა)
სხვად გარდაიქმნება და რადგანაც ამგვარი გარდაქმნა თვისებათა
ახალ შეჯგუფებას ქმნის, შესაბამისად იქმნება ახალი ნივთი”1.
ელემენტთა ურთიერთში გადასვლის მოვლენა ხსენებული
მკვლევრის მიერ წყლის მაგალითზე ასე განიხილება:
„როდესაც მზე წყალს დააცხუნებს, ასეთ დროს ცეცხლოვანი
ელემენტი, რომელიც მსუბუქია, შეძლებისამებრ სპობს წყლისათვის
დამახასიათებელ თვისებას, სიმძიმეს, და ნაწილობრივ სიმსუბუქედ
გარდაქმნის მას. ამ გზით წყალი ორთქლად იქცევა, ხოლო ორთქლი
ჰაერის გზით მაღლა ადის, იქ გროვდება, სქელდება, მძიმდება, ანუ
კვლავ იძენს სრული სიმძიმის თვისებას და წვიმად ჩამოედინება,
რაც ავსებს სველი ელემენტის აორთქლებულ ნაწილს. შემდეგ კვლავ
ხდება წყლის აორთქლება, მისი ღრუბლად შესქელება, დამძიმება და
წვიმის სახით ჩამოდინება. და ასე – გამუდმებით”2.
მაგრამ
წარმოდგენილი
მსჯელობის
ფონზე
სავსებით
სამართლიანად შეiZleba იკითხოს ვინმემ, რომ ღრუბლის სახით
შემოკრებილი ორთქლი ხშირ შემთხვევაში იმავე მზის მცხუნვარების
მიზეზით აღარ უბრუნდება დედამიწას წვიმის სახით და უგზოუკვლოდ
იკარგება, მხურვალების მიერ შთაინთქმება. მაშ, ეს როგორ უნდა
აიხსნას? გრიგოლ ნოსელი პასუხის გასაცემად პატრუქის მაგალითს
იშველიებს:
ზეთი, რომელიც მასშია, ერთი შეხედვით, ცეცხლის ზემოქმედების
შედეგად თითქოს განადგურდა, მაგრამ სინამდვილეში წვის
პროცესში ზეთი უკვალოდ კი არ გაქრა, არამედ მასში არსებული
თვისებების ცვალებადობის შედეგად წვრილ, უხილავ ნაწილაკებად,
ჭვარტლად, ე. ი. სხვა ნივთიერებად, გარდაიქმნა და ამ სახით
1 პასუხი

ექუსთა მათ დღეთათჳს, დასახ. შრომა, გვ. 296-297.

2 დასახ.

შრომა, გვ. 297.
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მოეფინა მიმდებარე გარემოს. იგივე ვითარებაა აორთქლებული წყლის
შემთხვევაშიც, როდესაც მისი ნაწილი, თითქოს ერთი შეხედვით,
სრულად განადგურდა. ედ. ჭელიძე, წმ. გრიგოლ ნოსელის ხსენებული
სწავლების კომენტირებისას, აღნიშნავს:
„თუკი ცეცხლოვანი ძალა არა მარტო აგრძელებს თავის
ზემოქმედებას, არამედ აძლიერებს კიდეც (ე. ი. როდესაც მზე
განსაკუთრებით დააცხუნებს), ორთქლი კარგავს წყლის არსების
თვისებას, სისველეს, მაგრამ ეს თვისება უკვალოდ კი არ ქრება,
არამედ სხვა თვისებად, კერძოდ, სიხმელედ გარდაიქმნება. ამგვარად,
ორთქლი კარგავს სისველის თვისებას და იძენს სიხმელისას. ამავე
დროს ორთქლს ნაწილობრივ შენარჩუნებული აქვს სიმძიმის თვისებაც,
ე. ი. იგი მძიმე ნივთიერებაა, ხოლო მძიმე და ხმელ თვისებათა ნაერთი
მიწას ქმნის. ისევე, როგორც ორთქლს, წყალსაც ოთხი შემდეგი
თვისება აქვს: სისველე, სიგრილე, სიმძიმე და ოდენობა. თუ მიწას
ავიღებთ, მისი თვისებებია: სიხმელე, სიგრილე, სიმძიმე და ოდენობა.
ასე რომ, სხვაობა წყალსა და მიწას შორის მხოლოდ ერთ თვისებაში
მდგომარეობს: მიწა ხმელია, წყალი – სველი. ამიტომ, როდესაც ცეცხლის
მხურვალება ორთქლის სისველეს აშრობს და სიხმელედ გარდაქმნის
მას, სველი ელემენტის ნაცვლად მიწოვან ნივთიერებას ვიღებთ”1.
მოცემულ შემთხვევაში მოტანილია მაგალითი, თუ როგორ გარდაიქმნა
წყლის სტიქიონი მიწად, მაგრამ მოქმედება ამაზე არ ჩერდება.
რადგანაც სტიქიონთა რაოდენობა მუდმივ თანაფარდობაში უნდა
იყოს ერთმანეთთან, ბუნებრივია, წყლის სხვა ელემენტად გარდაქმნის
პარალელურად პირუკუ პროცესიც (მიწის წყლად ქცევა) მიმდინარეობს,
რითაც ელემენტთა შორის შეფარდება არასოდეს ირღვევა: „როგორც
მხურვალებაა სათავე სიხმელისა, ასევე, სიგრილე ანუ სიცივე (to\
yuxro`n) დასაბამია სისველისა. ნისის ეპისკოპოსი ყურადღებას აქცევს
იმ გარემოებას, რომ რაც უფრო ღრმად ჩავდივართ მიწის შიგნით,
მით უფრო მეტად იზრდება სიგრილე, ამიტომ, მისი აზრით, დიდ
სიღრმეში, სადაც სიგრილე ანუ სიცივე ბატონობს, მიწის სიხმელე სველ
ელემენტად გარდაიქმნება. როგორც ზეაღმავალი ორთქლი, რომელიც
რაც უფრო უახლოვდება ზენა მხურვალებას, მით უფრო შრება და
ხმელი ხდება, ასევე მიწაც, რაც უფრო ღრმად მდებარეობს იგი,
მით უფრო ცივდება და, შესაბამისად, სიხმელის ნაცვლად სინედლეს
ანუ სისველეს იძენს. ამ გზით, მიწოვანი ელემენტი სველ ელემენტად
1 პასუხი

ექუსთა მათ დღეთათჳს, დასახ. შრომა, გვ. 298-299.
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გარდაიქმნება, შემდეგ კი ნაკადულთა სახით აღმოედინება სიღრმიდან
და წყალთა დაკლებულ ნაწილს შეემატება, რის გამოც ელემენტთა
ძირეული თანაბარძალოვნება კვლავაც უცვლელი რჩება”1.
სტიქიონთა შესახებ ვრცელ განხილვას ვხვდებით ნემესიოს
ემესელის შრომაში „ბუნებისათჳს კაცისა“. აი, რას ამბობს ხსენებული
მღვდელთმთავარი:
„თჳთოეულსა ასოსა მებრ დაუღლვით ორი რომელობაჲ აქუს,
გუარმქმნელი მისი: არს უკუჱ ქუჱყანაჲ ჴმელ და გრილ, ხოლო
წყალი - გრილ და ნოტიო, ხოლო აირი - ნოტიო და მხჴურვალე
მისისაებრ ბუნებისა, არამედ ცეცხლი - მჴურვალე და ჴმელ“2.
ნემესიოსის მიხედვით, ყოველი სტიქიონი ორ-ორი თვისების
მქონეა: მიწა - სიხმელისა და სიგრილის; წყალი - სიგრილისა
და სინოტივის; ჰაერი - სინოტივისა და სიმხურვალის; ცეცხლი სიმხურვალისა და სიხმელის.
რაც შეეხება სტიქიონებს შორის არსებულ წინააღმდეგობრივ
თვისებებს, მათი ურთიერთმიმართება, ემესელი მღვდელთმთავრის
თანახმად, ასე განიმარტება:
„წინააღმდგომ
უკუჱ
არიან
ურთიერთას
ორთაებრ
წინააღმდგომთა, ვითარ რაჲ: წყალი - ცეცხლისად სიგრილითა
და ნოტიობითა, მჴურვალისა და ჴმელისა; და ქუჱყანაჲ - აჲრისა
სიგრილითა და სიჴმელითა, მჴურვალისა და ნოტიოჲსა. ხოლო
ვინაჲთგან წინააღმდგომთა ურთიერთას თანშეხებად შეუძლებელ იყო,
თჳნიერ მესაშუვლისა საკრველისა დაწესებულისა თანშემკრებლად
მათდა, - დააწესნა შემოქმედმან საშუალ უკუჱ ქუჱყანასა და აირსა,
რომელნი ურთიერთას წინააღმდგომ არიან, წყალი და მისცა მას ორი
რომელობაჲ: სიგრილეჲ და სინოტიოჲ, რომლითა შემძლებელ იყოს
კიდეთა შეხებად და თანშეკრვად მათდა; რამეთუ სიგრილითა უკუჱ
თანგანეკუთნვის ქუჱყანასა, ხოლო სინოტიითა თანშეეხების ჰაერსა.
და კუალად საშუალ წყლისა და ცეცხლისა, რომელნი წინააღმდგომ
არიან, ამათცა საშუალ დააწესა აერი, რამეთუ სინოტიისა
1 პასუხი

ექუსთა მათ დღეთათჳს, დასახ. შრომა, გვ. 299.

2 ნემესიოს
ემესელი,
„ბუნებისათჳს
კაცისა“,
ბერძნულიდან
გადმოღებული იოვანე პეტრიწის მიერ, ქართული ტექსტი შეისწავლა,
გამოსაცემად დაამზადა და ლექსიკონ-საძიებლები დაურთო ს. რ. გორგაძემ,
ტფილისი, 1914, გვ. 61-62 (ძველი ქართული ტექსტი დამოწმებულია
მცირედი კორექტირებით).
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რომელობითა თანმესაკუთრე არს წყლისა, ხოლო სიმჴურვალითა ცეცხლისა, და ესრეთ წინააღმდგომნი შეახნა ურთიერთას საშუალ
ვინაჲთამე საკრველთა მიერ... წყალი გრილ და ნოტიო არს, არამედ
უკუჱ სიგრილითა შეეხების ქუჱყანასა, რომელი პირველ მისსა არს
აღმართ აწყობისაებრ, არამედ სინოტიითა ჰაერსა, რომელ შემდგომად
არს მისსა; მსგავსადვე აერი მებრ სინოტიითა თანაშეეხების წყალსა,
რომელი პირველ მისა არს, ხოლო მებრ სიმჴურვალითა - ცეცხლსა,
რომელი შემდგომად მისა არს“1.
ნემესიოსის დამოწმებული განმარტების თანახმად, სტიქიონები
ერთმანეთს ორ-ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო თვისებით ექიშპებიან.
კერძოდ, ნოტიო და გრილი წყალი ხმელსა და მხურვალე ცეცხლს
უპირისპირდება; გრილი და ხმელი მიწა კი - მხურვალესა და
ნოტიო ჰაერს. ვინაიდან საპირისპირო თვისებების მქონე ელემენტები
ერთურთთან პირდაპირ კავშირს ვერასოდეს დაამყარებენ, თუკი მათი
შემაერთებელი შუალედური რამ საყრდენი არ შეიქმნა, ყოვლადბრძენმა
ღმერთმა ოთხ ელემეტს ისეთი თვისებები მიანიჭა, რომ მიუხედავად
ერთი შეხედვით არსებული შეუთავსებლობისა, ურღვევი კავშირის
შესაძლებლობა ჰქონოდათ მათ. მაგალითად, მიწასა და ჰაერს შორის
სიგრილისა და სინოტივის მქონე წყალი განათავსა, რითაც ის (წყალი)
ორ საპირისპირო მხარეს მყოფ სტიქიონთან არის შემხებლობაში
და ერთურთთან აკავშირებს მიწასა და ჰაერს: სიგრილით მიწას
უახლოვდება, ხოლო სინოტივით ჰაერთანაა ზიარი. შემდეგ, წყალსა
და ცეცხლს შორის ჰაერი მდებარეობს, რომელიც სინოტივით წყალს
ენათესავება, სითბოთი კი - ცეცხლს და მათ შეამყარებს. ცეცხლი
სიმხურვალით ჰაერს უკავშირდება, სიხმელით - მიწას. ასევე თავად
მიწა სიხმელით ცეცხლთან ახლობლობს, სიგრილით კი გარემომცველ
წყალთან. შესაბამისად, ყოველი შუალედური სტიქიონი თითო თვისებით
ორ მომიჯნავე სტიქიონთან ავლენს ნათესაობას, რაც ელემენტთა
მუდმივ ურთიერთკავშირსა და ერთიანობას განაპირობებს.
რაც შეეხება სტიქიონთა ერთურთში გადასვლის ნოსელისეულ
სწავლებას, ნემესიოს ემესილი არსებითად იზიარებს მას და მიუთითებს:
„და რათა არაოდეს მოაკლდენ არცა ასონი, არცა მათ მიერ
თანზავებულნი, სიბრძნით ვინაჲვე იჴელოვნა შემოქმედმან, რათა ასონი
ურთიერთასცა შეიცვალებოდინ და მათ მიერ შეზავებულთადცა, და
კუალად, რათა ზავებულნი ასოთადვე აღიჴსნებოდინ და აღიბნე1 ნემესიოს

ემესელი, დასახ. შრომა, გვ. 62-63.
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ოდინ. და ესრეთ ურთიერთას შობისაგან და ქმნისა კმა ეყოს აგებული ყოვლადვე განსაზოგველად. რამეთუ ქუჱყანაჲ, ოდეს რაჲ
გადინდგელდეს, იქმნების წყალ; ხოლო წყალი, ოდეს რაჲ შემტკიცდეს
და დაჴშირდეს, იქმნების ქუჱყანაჲ, არამედ ოდეს რაჲ განჴურდეს
და განორთქლდეს, იქმნების აირ; ხოლო ოდეს რაჲ შეკრბეს აირი
და შემტკიცდეს, იქმნების წყალ; არამედ, განჴმეს რაჲ, ცეცხლად
შეიცვალების; ეგრეთვე, ოდეს რაჲ დაივსოს ცეცხლი და განაგდოს
სიჴმელე, აირ იქმნების; არს უკუჱ აირი დავსება ცეცხლისა და
ორთქლ - წყალისა განჴურვებულისა, - ორთაგანვე იუწყებოდედ,
რომელ სიმჴურვალისა მიერ არს ქმნაჲ მისი, რამეთუ განჴურვებულისა
წყლისაგან და შრეტილისა ცეცხლისა იქმნების აირი. არს უკუჱ აირი
თჳსითა ბუნებითა მჴურვალ, არამედ გრილ იქმნების მეზობლობითა
ქუჱყანისა და წყალისაჲთა“1.
ნემესიოსის თანახმად, სტიქიონთა რაოდების შენარჩუნების
მიზნით ღმერთმა იმგვარად განაგო სამყარო, რომ ისინი მარადის
ერთურთში გადადიან და ამგვარი შეუჩერებელი ცირკულაციის
შედეგად მუდმივად ინარჩუნებენ მყოფობას. მაგალითად, ტალახად
ქცეული მიწა წყლად გარდაიქმნება (შდრ. „ქუჱყანაჲ, ოდეს რაჲ
გადინდგელდეს, იქმნების წყალ“); შლამი და გასქელებული წყალი
მიწად გარდაისახება, რაჟამს ჰაერის ზემოქმედებით გათბება და
აორთქლდება; შეკუმშული და შესქელებული ჰაერი წყლად მიიქცევა;
ნოტიო და თბილი ჰაერი კი სინოტივის გამოშრობის შედეგად ცეცხლად. ასევე, რაჟამს ცეცხლის სიხმელე სინოტივით შეიცვლება,
ჰაერად გარდაიქმნება ის (რადგან ჰაერის თვისებები სინოტივე და
სითბოა). ამასთან, ჰაერი, არის რა თავისი ბუნებით თბილი, მიწასა
და წყალთან სიახლოვის მიზეზით გაგრილებას განიცდის (ე. ი.
ხსენებულ ორ ელემენტთან შემხებლობაში მყოფი ჰაერის ქვედა
მასები მიწისა და წყლისთვის დამახასიათებელ სიგრილის თვისებას
იძენენ), ხოლო ცეცხლთან დაახლოებული ზედა ნაწილი პირიქით,
ჭარბ მხურვალებას ითვისებს, რაც ჰაერის სიმსუბუქითა და მისი
ადვილი მიმღებლობით არის განპირობებული2.
1 დასახ.

შრომა, გვ. 64.

2 კვლავ

შევნიშნავთ, რომ სტიქიონთა განლაგება ასეა წარმოდგენილი:
ყველაზე მძიმე (მიწა) \ ნივთიერი სამყაროს ცენტრში, უფრო მსუბუქი
(წყალი) \ ოდნავ ზევით, კიდევ უფრო მსუბუქი (ჰაერი)\ წინარე ორზე
მაღლა, ხოლო უმსუბუქესი (ნათელი ანუ ცეცხლი) \ ყველაზე ზევით.
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სტატიის დასასრულს კიდევ ერთ საკითხს შევეხებით, კერძოდ,
თუ როგორია ეკლესიის მამათა სწავლება ბიბლიური შვიდი დღის
ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით. საქმე ისაა, რომ წმინდა
წერილის ებრაულენოვან ტექსტში შესაქმის დღეებზე საუბრისას
გამოყენებულია ტერმინი ( יוֹםyom), რასაც ორი მნიშვნელობა
აქვს: დღე, როგორც ოცდაოთხსაათიანი ხანგრძლივობა და დრო,
როგორც განუსაზღვრელი ოდენობა1. სეპტუაგინტაში ხსენებული
ებრაული ტერმინის შესატყვისად დამოწმებულია №mљra2, რომელიც
ზედმიწევნით ანალოგიურად განიმარტება: დღე და დრო (რაც
ასევე არ იძლევა დროის კონკრეტული, ზუსტი განსაზღვრების
შესაძლებლობას)3.
თანამედროვე
მეცნიერებაში
მიღებული
აზრია,
რომ
ქვეყნიერების დასაბამიდან დღემდე მილიარდობით წელია გასული,
მაშინ როდესაც, საეკლესიო სწავლების თანახმად, სამყაროს
შექმნასა და ქრისტეშობას შორის დაახლ. 5500 წლიანი შუალედია
(დაკონკრეტებულად:
„ალექსანდრიულით“
5492,
„ბიზანტიურით“
5508, „ქართული დასაბამით“ კი 5604 წწ.). შეუძლებელია, ორივე
თვალსაზრისი მივიჩნიოთ ჭეშმარიტებად (ე. ი. ერთი მხრივ,
მითითება მილიარდობით წლის შესახებ და, მეორე მხრივ, არასრული
ექვსი ათასწლეულის ხსენება), რადგან მათი შეთავსება ვერაფრით
მოხდება. ვფიქრობთ, ჰექსემერონული კომენტარების საფუძვლიანი
გაცნობისას დაინტერესებული მკითხველი ლოგიკურ და ამომწურავ
პასუხს მიიღებს კითხვაზე: დროის რა ხანგრძლივობას მოიცავდა
შესაქმის თითოეული დღე? როგორ შეიძლება აიხსნას სამყაროს
წარმოშობის მრავალი მილიარდი წლით დათარიღების საკითხი
1 Еврейский

и Халдейский этимологический словарь к книгам
Ветхаго Завета, составил О. Н. Штенберг, том I, Еврейско-Русский,
Вильна, 1878, ст. 179-180.
2 Gr. ka€ ™gљneto [spљra ka€ ™gљneto prw…, №mљra m…a. შდრ. „და იქმნა
მწუხრი და იქმნა განთიადი - დღეჱ ( )יוֹםიგი ერთი“ (დაბ. 1.5); Gr. ka€
™gљneto [spљra ka€ ™gљneto prw…, №mљra deutљra. შდრ. „და იქმნა მწუხრი
და იქმნა განთიადი - დღჱ ( )יוֹםიგი მეორე“ (დაბ. 1.8). Gr. ka€ ™gљneto
[spљra ka€ ™gљneto prw…, №mљra tr…th. შდრ. „და იქმნა მწუხრი და იქმნა
განთიადი - დღჱ ( )יוֹםიგი მესამჱ“ (დაბ. 1.13).
3 იხ. Геческо-Руский словарь составленный А. Д. Вейсманом,
С,-Петербург, 1899, кол. 587. ასევე: A Patristic Greek Lexicon; Edited
by G. W. H. Lampe, Oxford, 1961, p. 606.
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საეკლესიო თვალსაზრისის თანახმად? უპირველესად შევნიშნავთ,
რომ ზემოხსენებული ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო სწავლების
დასაახლოვებლად ბიბლეისტთა ნაწილმა გამოსავალი შესაქმის დღეების
თავისებურ განმარტებაში მოძებნა. მათი თქმით, როდესაც საუბარია
სამყაროს დასაბამიდან ქრისტეშობამდელ პერიოდზე და 5 492, 5 508
ან 5 604 წელია მითითებული, ათვლის წერტილად ადამისა და ევას
შეცოდებისა და ედემის ბაღიდან მათი განდევნის შემდგომი პერიოდი
მიიჩნევა, რადგან პირველმშობელთა დაცემის შედეგად სამყარო
ახლებურ წესრიგს დაექვემდებარა. ცვალებადობამ (ხრწნადობამ,
მოწყვლადობამ, მოკვდავობამ) არა მხოლოდ ადამიანური ბუნება
მოიცვა, არამედ - მთელი კოსმოსი. ზემოხსენებულ მკვლევართა
აზრით, შესაბამისად, სწორედ ცოდვით დაცემამ დაუდო დასაბამი
დღე-ღამის ოცდაოთხსაათიან ხანგრძლივობას. რაც შეეხება შესაქმის
ექვს დღეს, აღნიშნული დრო მათ მიერ ასტრონომიულ დღეებზე
შეუდარებლად აღმატებულ - „ზეჟამეულ დროდ“ არის გააზრებული.
ისინი მსჯელობას ლოგიკურად აგრძელებენ და ამბობენ, რომ
ვინაიდან ბიბლიური პირველი დღეების ხანგრძლივობა „ზეჟამიერი
(ე. ი. განუსაზღვრელი) დროა“, სამყაროს წარმოშობის რამდენიმე
მილიარდი წლით დათარიღებას წინ არაფერი უდგას, რადგან
„ზეჟამეულობა“ (ე. ი. დასაბამიერი პირველი ექვსი დღე), შესაძლოა,
მრავალი ათასწლეული (მილიარდობით წელი) გაგრძელებულიყო1.
ზემოხსენებულ კითხვებში გასარკვევად, ბუნებრივია, ეკლესიის
მოძღვართა შესაბამისი განმარტებები უნდა მოვიძიოთ, რომ
საეკლესიო სწავლების სისავსე წარმოჩნდეს. ამჯერად კესარიელი
მღვდელთმთავარის, წმ. ბასილი დიდის ჰექსემერონულ კომენტარებს
დავიმოწმებთ, რომელშიც ჩვენთვის საყურადღებო საკითხია
მიმოხილული2. აი, რას ბრძანებს იგი:
1 სამყაროს დათარიღებასთან დაკავშირებით არსებულ განსხვავებულ
მოსაზრებებზე მითითებას ვხვდებით თეოფილე ანტიოქიელთან. აი, რას
გვაუწყებს დიდი მღვდელთმთავარი: „ერთნი, მიიჩნევენ რა, რომ ქვეყნიერება
შეუქმნელია, მარადისობას გადასწვდებოდნენ; სხვანი მას ქმნილებად
აღიარებდნენ და ამბობდნენ, რომ უკვე ორმოცდაათი მილიონ სამიათას
სამოცდათხუთმეტმა წელმა განვლო“ (Sources Chrétiennes, Théophile
d'Antioche, Trois livres à Autolycus, t. 20, p. 236).
2 ღირსი

მოძღვარი შემდეგ ბიბლიურ ციტატას განმარტავს: „და იქმნა
მწუხრი და იქმნა განთიადი - დღეჱ იგი ერთი“ (დაბ. 1.5).
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„და რაჲსათჳს არა თქუა «პირველი», არამედ - «ერთი»?
რამეთუ უფროჲსცა შეჰგვანდა ესე, ვინაჲთგან ეგულებოდა შეძინებაჲ
მეორისა და მესამისაჲ და მეოთხისა დღისაჲ, რაჲთა დასაბამისა
მისდა შემდგომთაჲსა პირველად ეწოდა. არამედ ერთად სახელ-სდვა
ესე ამისთჳს, რაჲთა საზომი დღისა და ღამისაჲ შემოსაზღვროს და
შეაერთოს სიგრძე იგი მათი და რაჲთა ოც-და-ოთხთა ჟამთა მიერ
სრულ იქმნებოდის ერთბამად სივრცე დღისა და ღამისაჲ, ვიდრე-ღა
დაღაცათუ მოქცევითა მზისაჲთა წარემატებოდინ იგი ურთიერთარს,
არამედ განწესებულსა მას შინა ჟამსა გარე-შემოიწერებოდის სიგრძე
იგი ორთაჲვე მათ თჳნიერ ყოვლისა ცილობისა“1.
კაპადოკიელი წმინდანის წარმოდგენილ სწავლებაში ორი
უაღრესად საყურადღებო საკითხი იკვეთება: პირველი ის, თუ
როგორია შესაქმის დღეთა საათობრივი ხანგრძლივობა (დროის
რა ოდენობას მოიცავდა სამყაროს შექმნისას აღწერილი შვიდი
დღიდან თითოეული) და, მეორე, ის, თუ რატომ არ უწოდა მოსემ
დღეთა დასაბამს «დღე პირველი», მაშინ როდესაც შესაქმის სხვა
დღეებზე საუბრისას რიგობითი რიცხვითი სახელები გამოიყენა
(შდრ. «დღე მეორე», «დღე მესამე», «დღე მეოთხე», «დღე
მეხუთე», «დღე მეექვსე» და «დღე მეშვიდე»). ბუნებრივია, ამგვარი
წყობა, ერთი შეხედვით, თითქოსდა თავისთავად მოითხოვდა, რომ
დასაბამში მომხდარ მოვლენებზე საუბრის შემდგომ (იგულისხმება
დაბ. 1. 1-2), ჰექსემერონულ თანმიმდევრობაში გამოყენებული
ყოფილიყო გამოთქმა - «დღე პირველი», მაგრამ ნაცვლად ამისა
ღვთისგამომეტყველმა წინასწარმეტყველმა არა რიგობითი, არამედ
რაოდენობითი რიცხვითი სახელი - «დღე ერთი» - შემოგვთავაზა
(შდრ. „და იქმნა მწუხრი და იქმნა განთიადი - დღეჱ იგი ერთი“)2.
1 ბასილი

დიდი, ექუსთა დღეთაჲ,... გვ. 25.

2 შდრ. „და რაჲსათჳს არა თქუა «პირველი», არამედ - «ერთი»? რამეთუ
უფროჲსცა შეჰგვანდა ესე, ვინაჲთგან ეგულებოდა შეძინებაჲ მეორისა და
მესამისაჲ და მეოთხისა დღისაჲ, რაჲთა დასაბამისა მისდა შემდგომთაჲსა
პირველად ეწოდა“ (დასახ. შრომა, გვ. 25). ბუნებრივია, იგივე ვითარება
არის ებრაულ და ბერძნულენოვან წმინდა წერილში. ორივიგენ შესაბამის
ადგილზე არა რიგობითი, არამედ რაოდენობითი რიცხვითი სახელი გვხვდება.
მაგალითად, ებრაულ ბიბლიაში გამოყენებულია ტერმინი ekh-awd' - „ერთი“
(იხ. Еврейский и Халдейский этимологический словарь к книгам
Ветхаго Завета, составил О. Н. Штенберг, том I, Еврейско-Русский,
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ბასილი დიდის დამოწმებული განმარტების თანახმად, მოსეს მიერ
გამოყენებული გამოთქმა - «დღე ერთი» ბიბლიური პირველი შვიდი
დღის ხანგრძლივობასთან დაკავშირებულ საიდუმლოს გაგვიმხელს.
კერძოდ, წმინდა წერილში მოხმობილი ტერმინი «ერთი» პირველი
დღისა და ღამის ერთმთლიანობას, მათ განუყოფლობას გვიმოწმებს,
ამასთან, იმასაც გვიცხადებს, რომ ყოველი მომდევნო დღე საკუთარ
თავში პირველი დღის ხატებას ატარებს, რადგანაც დროისა თუ
დღე-ღამის მონაცვლების მნიშვნელობით, «დღეჱ იგი ერთი» - ესაა
არქეტიპი, პირველნიმუში შემდგომი დღეებისა და განსაზღვრავს კიდეც
მათ ხანგრძლივობას. წმ. ბასილი ორაზროვნების გარეშე მიუთითებს
პირველი დღე-ღამის ოცდაოთხსაათიან მიმოქცევაზე: „არამედ «ერთად»
სახელსდვა ესე ამისთჳს (ე. ი. პირველ დღესთან მიმართებით მოსემ
ტერმინი «ერთი» იმ მიზეზით გამოიყენა; ი. ო.), რაჲთა საზომი
დღისა და ღამისაჲ შემოსაზღვროს და შეაერთოს სიგრძე იგი მათი
და რაჲთა ოც-და-ოთხთა ჟამთა1 მიერ სრულ იქმნებოდის ერთბამად
სივრცე დღისა და ღამისაჲ“2. შესაბამისად, ვინაიდან «დღე ერთი»
ოცდაოთხსაათიანი ხანგრძლივობის იყო, მისი ყოველი მომდევნო
დღე დროის იმავე ოდენობას (ე. ი. ოცდაოთხ საათს) მოიცავს.
წმინდა ეფრემ ასური იმავე საკითხზე მსჯელობისას
რჯულდებითად განაჩინებს, რომ შესაქმის დღეები ოცდაოთხსაათიანი
იყო. მოვიტანთ შესაბამის სწავლებას:
Вильна, 1878, ñò. 14-15). სეპტუაგინტაში - m…a - „ერთი“ (შდრ. დაბ.
1.5): ka€ ™gљneto [spљra ka€ ™gљneto prw…, №mљra m…a), მაშინ როდესაც
ბერძნულ ენაში რიგობითი რიცხვითი სახელი სხვა სიტყვით გადმოიცემა
(იგულისხმება ტერმინი πρώτος, πρώτη, πρώτον – „პირველი“ (იხ. ГреческоРуский словарь составленный А. Д. Вейсманом, Москва, 1991, кол.
1099).
1

კაპადოკიელი მღვდელთმთავარი მოცემულ შემთხვევაში იყენებს
ტერმინს йra (შდრ. tоn e‡kositessЈrwn жrоn), რასაც წმ. გიორგი
მთაწმინდელი თარგმნის როგორც „ჟამი“
2 Gr. Ἀλλὰ μίαν εἶπεν, ἤτοι τὸ μέτρον ἡμέρας καὶ νυκτὸς
περιορίζων, καὶ συνάπτων τοῦ ἡμερονυκτίου τὸν χρόνον, ὡς tоn
e‡kositessЈrwn жrоn μιᾶς ἡμέρας διάστημα, συνυπακουομένης δηλονότι
τῇ ἡμέρᾳ καὶ τῆς νυκτὸς... შდრ. 'არამედ ერთად სახელსდვა ესე ამისთჳს,
რაჲთა საზომი დღისა და ღამისაჲ შემოსაზღვროს და შეაერთოს სიგრძე იგი
მათი და რაჲთა ოც-და-ოთხთა ჟამთა მიერ სრულ იქმნებოდის ერთბამად
სივრცე დღისა და ღამისაჲ…“.
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„პირველი ღამის დასაწყისში ცის, მიწის, ბნელის, უფსკრულისა
და წყლების შესახებ თხრობის შემდეგ, მოსემ დაიწყო საუბარი
პირველი დღის დილას ნათლის შექმნის შესახებ. მაშ ასე, ღამის
თორმეტი საათის გასვლისას ღრუბლებსა და წყლებს შორის ნათელი
შეიქმნა და მან ღრუბლების ჩრდილი გაფანტა, რომელიც წყლებს
ზემოთ იქცეოდა და სიბნელეს წარმოქმნიდა. მაშინ დაიწყო ნისანის
პირველი თვე და მისი დღეები თუ ღამეები საათების თანაბარ
რიცხვს შეადგენდა1. ნათელი თორმეტი საათის განმავლობაში
უნდა ყოფილიყო, რომ დღეს იმდენივე დრო მოეცვა საკუთარ თავში,
რა დროცა და ხანგრძლივობაც ღამემ განვლო. მართალია, ნათელი
და ღრუბლები მყისიერად შეიქმნა, მაგრამ პირველი დღის დღეცა და
ღამეც თორმეტი საათის განმავლობაში გრძელდებოდა“2.
ამჯერად ნეტარი ავგუსტინეს სწავლებას წარმოვადგენთ.
იპონიელი მოძღვარი, წმ. ეფრემ ასურისგან განსხვავებით, არა
რჯულდებიდათ, არამედ ალბათობის სახით გვთავაზობს საკუთარ
მოსაზრებას და განსაკუთრებულ ყურადღებას შესაქმის პირველ სამ
დღეს მიაპყრობს, რისი მიზეზიც მარტივად აიხსნება. საქმე ისაა, რომ
მავანთა აზრით, მზის შექმნის შემდგომი, ე. ი. მეოთხე და მორიგი
დღეების ხანგრძლივობა უდაოდ ოცდაოთხსაათიანი უნდა ყოფილიყო,
რადგან თავად მნათობის არსებობა განაპირობებდა ამგვარ გააზრებას,
მაგრამ უცნობი იყო უწინარესი სამი დღის დროის ოდენობა. აი, რას
ბრძანებს ნეტარი ავგუსტინე აღნიშნულთან დაკავშირებით:
1 ღირსი ეფრემ ასურის თანახმად, ბიბლიური პირველი დღე Seesabameba გაზაფხულიs pirveli Tvis, ნისანის pirvel dRes.
2 ღირსი ეფრემ ასური, შესაქმის განმარტება; თბილისი, 2014, გვ.
14. შდრ.: „Свету надлежало пребывать двенадцать часов, чтобы
день заключал в себе такое же число часов, какую меру и
продолжительность времени пребывала тьма. Ибо хотя и свет, и
облака сотворены во мгновенье ока, но как день, так и ночь первого
дня продолжались по двенадцать часов“ (Святой Ефрем Сирин.
Творения, том 6, издательство „Отчи дом“, 1995, ст. 214). შდრ. „The
light remained a lenght of twelve hours so that each day might also
obtain its [own] hours just as the darkness had obtainet a measured
length of time. Although the light and the clouds were created in the
twinkling of an eye, the day and the night of the ﬁrst day were each
completed in twelve hours“ (The Fathers of the Church, St. Eprem the
Syrian, selected prose works, 1994, p. 80).
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„მანიქეველები უპირველესად კითხულობენ, თუ რატომ შეიქმნა
მნათობები, მზე, მთვარე და ვარსკვლავები, საკუთრივ მეოთხე დღეს.
მაშ, როგორი უნდა ყოფილიყო პირველი სამი დღე მზის გარეშე,
როდესაც ვხედავთ, რომ დღე ამჟამად მზის ამოსვლით იწყება და
ჩასვლით სრულდება, ხოლო ღამე მზის აღმოცისკრებამდე გრძელდება,
სანამ საწინააღმდეგო მხრიდან აღმოსავლეთამდე გადაინაცვლებს იგი?
შემკითხველებს ამგვარად ვუპასუხებთ: შესაძლოა, უწინარესი პირველი
სამი დღიდან თითოეულში დროის ის მონაკვეთი იგულისხმებოდეს,
რაც აღმოსავლეთიდან მსრბოლელსა და კვლავ აღმოსავლეთით
დაბრუნებულ მზეს წრის განსახორციელებლად სჭირდება (იგულისხმება
ასტრონომიული დღე; ი. ო.)... ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დროის ასეთი
ხანგრძლივობა (ე. ი. ოცდაოთხსაათიანი ხანგრძლივობა; ი. ო.)
მზის არყოფნის, მისი შექმნის უწინარესაც იყო შესაძლებელი და
ხსენებული სამი დღის დრო, შესაძლოა, ჩვეულებრივ თითოეულ
დღედ (ე. ი. ოცდაოთხ საათად; ი. ო.) ჩაითვალოს“1.
1 http://www.pravmir.ru/o-knige-byitiya-protiv-maniheev/;
Блаженный
Августин. О книге Бытия, против манихеев, Книга вторая, Глава XIV.
იმავე საკითხთან დაკავშირებით დავიმოწმებთ მიტროპოლიტ მაკარის მიერ
შედგენილ დოგმატურ სახელმძღვანელოს: „შესაქმის ექვს დღეში მოსე
ჩვეულებრივ დღეებს მოიაზრებს, რადგან თითოეული მათგანი მწუხრითა და
დილით განისაზღვრება: „იყო საღამო და იყო დილა - ერთი დღე... იყო საღამო
და იყო დილა - მეორე დღე“, და ა. შ.“ (Митрополит Макарий (Булгаков);
Православно-догматическое Богословие, том 1; Санкт-Петербург, 1868,
ст. 420). შევნიშნავთ, რომ ჩვენ მიერ დამუშავებულ წყაროებში (მამათა
ეგზეგეტიკაში) შესაქმიის დღეების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით
განსხვავებული მოსაზრება ვერსად მოვიძიეთ. ასევე დავძენთ, რომ წმინდა
წერილის პირველ თავში წარმოდგენილი დღეები (ე. ი. დასაბამიერი ერთი
კვირა) - ესაა წინასახე იმისა, თუ როგორ მოხდებოდა საღვთო განგებულებით
დროის განაწილება მომავალში. შესაბამისად, ყოველი მომდევნო კვირა
საკუთარ თავში ხსენებული პირველი კვირისა და მისი შემადგენელი
თითოეული დღის ხატებას ატარებს, რადგანაც ბიბლიური პირველი შვიდეული
არქეტიპია, პირველნიმუშია, სახეა მომდევნო შვიდეულებისა, რაც კვლავ იმ
აზრისკენ გვიწინამძღვრებს, რომ სამყაროს შექმნისას ნახსენები დღეები
ოცდაოთხსაათიანი იყო. ვფიქრობთ, უდიდეს მოძღვართა ზემოდამოწმებული
ერთსულოვანი განმარტებები საეკლესიო სწავლებას გადმოგვცემს და
ამომწურავად უპასუხებს შესაქმის დღეების დროის ხანგრძლივობასთან
დაკავშირებით დასმულ კითხვებს. აქვე წარმოვადგენთ წმინდა გრიგოლ
ღვთისმეტყველის შესაქმის დღებთან დაკავშირებით გამოთქმულ სწავლებას
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სამყაროს შექმნის შესახებ ვრცელ მსჯელობას ვხვდებით
თეოფილე ანტიოქიელის შრომაში სახელწოდებით „ავტოლიკესადმი“.
(ვიმოწმებთ ექვთიმე ათონელის თარგმანს): „რამეთუ ვითარცა პირველისა
მის დაბადებისა დაწყებაჲ კჳრიაკე იქმნა (ვითარცა საცნაურ არს, რამეთუ
მას ეწოდა პირველი დღჱ და მისგან იქმნების შაბათი მეშჳდედ, რომელ-იგი
არს განსუენებაჲ საქმეთაჲ), ეგრეთვე მეორისა მის დაწყებაჲ კჳრიაკითვე
იყოს, რომელი-ესე პირველი არს შემდგომთა მისთაჲ და მერვე - უწინარესთა
მისთაჲ, მაღლისა უმაღლესი და საკჳრველისა უსაკჳრველესი, რომელი
ზეცისა წესად მიმიძღჳს“ (Sancti Gregorii Nazianzeni Opera, Versio Iberica
I, Orationes I, XLV, XLIV, XLI, 1998, გვ. 178). აქვე წარმოვადგენთ
ეფრემ მცირის თარგმანს: „ვითარცა პირველმან აგებულებამან კჳრიაკით
მიიღო დასაბამი (ცხად არს ამიერ მეშჳდე ქმნითა შაბათისა საქმეთაგან
განსუენებისაჲთა), ეგრეთვე კუალად მეორეცა ამიერ დაიწყებვოდის პირველ
ყოფად მისს შემდგომთა და მერვედ მისს პირველთა, მაღლისა უმაღლეს
და საკჳირველისა უსაკჳრველეს, რამეთუ ზენაჲს მიმართ მიმიყუანებს
დაწყნარებისა“ (დასახ. შრომა, გვ. 179). წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი
დამოწმებულ ეგზეგეზისში შესაქმის პირველ დღეს კვირად მოიხსენიებს
(შდრ. (ექვთიმე): „პირველისა მის დაბადებისა დაწყებაჲ კჳრიაკე იქმნა“;
(ეფრემი): „პირველმან აგებულებამან კჳრიაკით მიიღო დასაბამი“); ე. ი.
სამყაროს ისტორიაში პირველ დღეს, რომელსაც კვირა ეწოდა, ნათელი
იქმნება. იმავე ლოგიკის თანახმად, ორშაბათს - მყარი, რომელმაც წყლები
ორად განყო; სამშაბათს დედამიწის დამფარავი წყლების შეერთების შედეგად
ხმელეთი წარმოჩნდა და მიწამ მცენარეები აღმოაცენა; ოთხშაბათს მზე,
მთვარე და ციური სხეულები შეგვამოვნდა; ხუთშაბათს წყლის ბინადარნი
და ფრინველები წარმოიშვნენ; პარასკევს ჯერ ცხოველები, შემდეგ კი
ადამიანი შემოვიდა არარსებობიდან მყოფობაში. კაპადოკიელი მოძღვარი
მსჯელობას ლოგიკურად განაგრძობს და კვირით დაწყებული ჰექსემერონის
თანმდევ, მეშვიდე დღეს წმინდა წერილის შესაბამისად, შაბათს უწოდებს
(შდრ. „მას (კვირას; ი. ო.) ეწოდა პირველი დღჱ და მისგან იქმნების
შაბათი მეშჳდედ, რომელ-იგი არს განსუენებაჲ საქმეთაჲ“). სწორედ ზემოთ
წარმოდგენილი თანმიმდევრობით შედგა დასაბამიერი პირველი კვირა. რაც
შეეხება წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის უწყებას მერვე დღის შესახებ
(შდრ. „რამეთუ ვითარცა პირველისა მის დაბადებისა დაწყებაჲ კჳრიაკე
იქმნა, ... ეგრეთვე მეორისა მის დაწყებაჲ კჳრიაკითვე იყოს, რომელიესე პირველი არს შემდგომთა მისთაჲ და მერვე - უწინარესთა მისთაჲ,
მაღლისა უმაღლესი და საკჳრველისა უსაკჳრველესი, რომელი ზეცისა
წესად მიმიძღჳს“), მოცემულ შემთხვევაში შესაქმის შვიდდღიანი ჟამი იმ
წარმავალი საუკუნეების სიმბოლოა, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით, ხოლო
დღე მერვე მარადისობას განასახიერებს და დიდი მღვდელთმთავრისგან
ამგვარად შეფასდება: „მაღლისა უმაღლესი და საკჳრველისა უსაკჳრველესი“.
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ღირსი მღვდელთმთავარი წმინდა წერილსა თუ ისტორიაში ნახსენები
ადამიანების ცხოვრების წლებს დეტალურად აღნუსხავს და
შეაჯამებს, რის საფუძველზეც ღვთისაგან შექმნილი სამყაროს ასაკს
განსაზღვრავს. დავიმოწმებთ ხსენებული შრომის დასკვნით ნაწილს:
„სამყაროს შექმნიდან წარღვნამდე 2242 წელმა განვლო,
წარღვნიდან ჩვენი წინაპრის, აბრაამის შვილის შეძენამდე - 1036
წელმა, აბრაამის შვილიდან, ისააკიდან, ვიდრე მოსესთან ერთად
ხალხის უდაბნოში მოგზაურობამდე - 660 წელმა. მოსეს აღსასრულისა
და ისუ ნავეს მიერ წინამძღოლობის მიღების დროიდან მამათმთავარ
დავითის გარდაცვალებამდე - 498 წელმა. დავითის სიკვდილისა
და სოლომონის მეფობიდან ბაბილონის მიწაზე ხალხის მწირობის
დრომდე (μέχρι τῆς παροικίας) - 518 წელმა, 6 თვემ და 10 დღემ.
კიროსის მეფობიდან თვითმპყრობელ (αὐτοκράτορος) ავრელიუს
ვერას გარდაცვალების ჟამამდე - 741 წელმა. სამყაროს შექმნიდან
შეიკრიბება ყველა წელი, ჯამში - 5695, რამდენიმე თვისა და დღის
შემატებით“1.
ἀπὸ κτίσεως κόσμου ἕως κατακλυσμοῦ ἐγένοντο ἔτη βσμβ´.
ἀπὸ δὲ τοῦ κατακλυσμοῦ ἕως τεκνογονίας Ἀβραὰμ τοῦ προπάτορος
ἡμῶν ἔτη αλϚ´. ἀπὸ δὲ Ἰσαὰκ τοῦ παιδὸς Ἀβραὰμ ἕως οὗ ὁ λαὸς σὺν
Μωσῇ ἐν τῇ ἐρήμῳ διέτριβεν ἔτη χξ´. ἀπὸ δὲ τῆς Μωσέως τελευτῆς,
ἀρχῆς Ἰησοῦ υἱοῦ Ναυῆ, μέχρι τελευτῆς Δαυὶδ τοῦ πατριάρχου ἔτη
υϞη´. ἀπὸ δὲ τῆς τελευτῆς Δαυίδ, βασιλείας δὲ Σολομῶνος, μέχρι τῆς
παροικίας τοῦ λαοῦ ἐν γῇ Βαβυλῶνος ἔτη φιη´ μῆνες Ϛ´ ἡμέραι ι´. ἀπὸ
δὲ τῆς Κύρου ἀρχῆς μέχρι αὐτοκράτορος Αὐρηλίου Οὐήρου τελευτῆς
ἔτη ψμα´. Ὁμοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου συνάγονται τὰ πάντα ἔτη εχϞε´
καὶ οἱ ἐπιτρέχοντες μῆνες καὶ ἡμέραι (Sources Chrétiennes, Théophile
d'Antioche; Trois livres à Autolycus, t. 20, p. 264). რუს. „от сотворения
мира до потопа прошло 2242 года, от потопа до рождения сына у
Авраама, праотца нашего, 1036 лет, от Исаака, сына Авраама, до
странствования народа, с Моисеем в пустыне - 660 лет. От смерти
Моисея, от принятия начальства Иисусом Навином, до смерти Давида
патриарха - 498 лет. От смерти Давида и царствования Соломона
до переселения народа в землю вавилонскую - 518 лет, 6 месяцев и
10 дней. От царствования Аира до смерти императора Аврелия Вера
741 год. Всех же в совокупности лет от сотворения мира 5695,
с несколькими месяцами и днями“ (Святитель Феофил, епископ
Антиохийский; Послание к Автолику; книга третья, 28; ინტერ. საიტი
http://lib.pravmir.ru/library/readbook/541). ინგლ. „From the creation of the
1 შდრ.
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თეოფილე ანტიოქიელი წარმოდგენილ ეგზეგეზისში ქვეყნიერების
ისტორიას ექვს ნაწილად განჰყოფს და ჩამოთვლილ მოვლენათა
შორის არსბეულ დროის ხანგრძლივობაზე მიუთითებს: 1. სამყაროს
შექმნიდან წარღვნამდე (2242 წელი); 2. წარღვნიდან აბრაამის ძის
შობამდე (1036 წელი); 3. ისააკიდან მოსემდე (660 წელი); 4.
მოსეს აღსასრულიდან დავითის გარდაცვალებამდე (498 წელი);
world to the deluge were 2242 years. And from the deluge to the time
when Abraham our forefather begot a son, 1036 years. And from Isaac,
Abraham's son, to the time when the people dwelt with Moses in the
desert, 660 years. And from the death of Moses and the rule of Joshua
the son of Nun, to the death of the patriarch David, 498 years. And from
the death of David and the reign of Solomon to the sojourning of the
people in the land of Babylon, 518 years 6 months 10 days. And from
the government of Cyrus to the death of the Emperor Aurelius Verus,
744 years. All the years from the creation of the world amount to a
total of 5698 years, and the odd months and days“ (To Autolycus, Book
III; Chapter 28. Leading Chronological Epochs; ინტერ. საიტი http://www.
newadvent.org/fathers/02043.htm). შევნიშნავთ, რომ ინგლისური თარგმანის
ბოლო ნაწილი განსხვავდება ბერძნული ძირითადი ტექსტის მონაცემისგან,
რადგან ჩამოთვლილი წლების შემაჯამებელი რაოდენობა, ინგლისურის
მიხედვით, 5698-ით განისაღვრება, მაშინ როდესაც Sources Chrétiennesში 5695 გვხვდება (შდრ. „All the years from the creation of the world
amount to a total of 5698 years...“; ბერძ. Ὁμοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου
συνάγονται τὰ πάντα ἔτη εχϞε´. ძველ ბერძნულ ენაში, ისევე როგორც
ძველ ქართულში, რიცხვითი სახელები ასოებით გამოისახებოდა. მოცემულ
შემთხვევაში ,ε = 5000, χ / = 600, Ϟ / = 90, ε / = 5). წარმოდგენილი
შეუსაბამობის მიზეზი ხელნაწერებში არსებული განსხვავებაა, კერძოდ,
კიროსიდან მარკუს ავრელიუსის გარდაცვალებამდე მითითებული წლების
რაოდენობა: ინგლისურ თარგმანში ვკითხულობთ 744 (შდრ. „And from
the government of Cyrus to the death of the Emperor Aurelius Verus, 744
years“), ხოლო Sources Chrétiennes-ის ძირითად ტექსტში - 741 (შდრ. ἀπὸ
δὲ τῆς Κύρου ἀρχῆς μέχρι αὐτοκράτορος Αὐρηλίου Οὐήρου τελευτῆς ἔτη
ψμα´. ბერძნული აღნიშვნა ასე განიმარტება: ψ / = 700, μ / = 40, α / =
1. იდენტურია რუსული: От царствования Аира до смерти императора
Аврелия Вера 741 год.); ზემოდამოწმებული ფრანგული სამეცნიერო
პუბლიკაციის სქოლიოში (იხ. Sources Chrétiennes, Théophile d'Antioche;
Trois livres à Autolycus, t. 20, p. 264, სქოლ. N 1) განსხვავებული
ხელნაწერული მონაცემი ასეა წარმოდგენილი: ψμδ (ψ / = 700, μ / = 40,
δ = 4).
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5. სოლომონის გამეფებიდან ბაბილონურ ტყვეობის დასასრულამდე
(518 წელი, 6 თვე და 10 დღე); 6. კიროსიდან მარკუს ავრელიუსის
სიკვდილამდე (741 წელი). ჯამში - 5695 წელი.
ახალი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნეში მოღვაწე ანტიოქიელი
მღვდელთმთავარი ათვლის წერტილად სამყაროს შექმნას ასახელებს,
ხოლო
დასასრულს
მარკუს
ავრელიუსის
გარდაცვალებით
განსაზღვრავს. ხსენებული იმპერატორი ახ. წ. აღ-ის 180 წელს
აღესრულა. შესაბამისად, თეოფილეს მიერ ჟამთა აღრიცხვისას
შეჯამებული წლები (5695 წელი) ქვეყნიერების დასაბამიდან ახ. წ.
აღ-ის 180 წლამდე განვლილი თარიღია.
მოცემულ ვითარებაში ჩვენთვის განსაკუთრებით საყურადღებოა
პირველი პერიოდი (სამყაროს შექმნიდან წარღვნამდე), რადგან
შესაქმის ექვსი დღე სწორედ ამ ნაწილში ექცევა. როგორც ვნახეთ,
antioqieli მღვდელთმთვარის სწავლებაში თვალნათლივ არის
გამოთქმული მოძღვრება, რომ სამყაროს შექმნიდან საყოველთაო
წარღვნამდე არათუ დროის განუსაზღვრელი რაოდენობა, არამედ
2242 წლიანი შუალედია (შდრ. „სამყაროს შექმნიდან წარღვნამდე
2242 წელმა გaნვლო“. Gr. ἀπὸ κτίσεως κόσμου ἕως κατακλυσμοῦ
ἐγένοντο ἔτη βσμβ´. რუს. „от сотворения мира до потопа прошло
2242 года“; ინგლ. „From the creation of the world to the deluge
were 2242 years).
წარმოდგენილი
სწავლება
ზედმიწევნით
თანხვდება
ზემოდამოწმებულ ეკლესიის მამათა მოძღვრებას, რადგან, მართალია,
ერთი მხრივ, თეოფილე ანტიოქიელის შრომაში შესაქმის დღეებზე
საუბრისას ოცდაოთხსაათიანი ხანგრძლივობის თაობაზე პირდაპირი
მითითებები არსად გვხვდება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, დამოწმებული
ჟამთაღრიცხვა უეჭველად ცხადყოფს, რომ დიდი მღვდელთმთავარი
პირველ შვიდ დღეში არათუ დროის განუსაზღვრელ ოდენობას
მოიაზრებდა, არამედ ჩვეულებრივ, მკაცრად განსაზღვრულ
ასტრონომიულ დღეებად აღიქვამდა მათ1.
1 შევნიშნავთ,

რომ თეოფილე ანტიოქიელი, როგორც მეორე საუკუნის
მოღვაწე, ეპოქალურად წინ უსწრებს ზემოხსენებულ ეკლესიის მოძღვრებს
(წმინდა ბასილი დიდს, წმინდა ეფრემ ასურს, ნეტარ ავგუსტინეს), მაგრამ
ვინაიდან შესაქმის დღეებზე საუბრისას ანტიოქიელი იერარქი, მსგავსად
მითითებული ავტორებისა, საათობრივ განხილვას არ გვთავაზობს, სწორედ
ამ მიზეზით რიგითობა წარმოდგენილისაmებრ განვსაზღვრეთ.
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მსჯელობას განვაგრძობთ და ამჯერად ეკლესიის დიდი მოძღვრის,
წმინდა იოანე დამასკელის შესაბამის სწავლებას დავიმოწმებთ. აი,
რას ბრძანებს იგი:
„პირველად სახელი დაერქვა არა ღამეს, არამედ დღეს. ასე რომ,
პირველი არის დღე და ბოლო არის ღამე. ამიტომ, ღამე მოსდევს
დღეს და დღის დაწყებიდან მეორე დღემდე ერთი დღეღამეა, რადგან
წერილმა თქვა: «და იყო საღამო, და იყო განთიადი - ერთი დღე»
(შეს. 1.5)“1.
მართალია, ღირსი მოძღვარი შესაქმის დღეთა დროის საათობრივ
განსაზღვრებას არ გვთავაზობს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მოცემულ
ვითარებაში ერთი ფრიად საყურადღებო გარემოება იკვეთება. საქმე
ისაა, რომ დამასკელ წმინდანს ზედმიწევნითი გამოწლვილვით ჰქონდა
შესწავლილი უწინარეს მოღვაწე ეკლესიის მამათა ეგზეგეტიკური
შრომები (მათ შორის ჩვენ მიერ ზემომოხმობილი წყაროები,
განსაკუთრებით ბასილი დიდის „ექუსთა დღეთაჲ“), რასაც თავად
მის მიერ შედგენილი „გარდამოცემა“ ცხადყოფს2. შესაბამისად,
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით განსხვავებული შეხედულების
არსებობის შემთხვევაში, თუკი ღირსი იოანე არ იზიარებდა შესაქმის
დღეთა ოცდაოთხსაათიანი ხანგრძლივობის თაობაზე სწავლებას და
არ მიიჩნევდა მას საეკლესიო მოძღვრებად, გარდაუვალი, უპირობო
1 წმინდა იოანე დამასკელი, მართლმადიდებლური სარწმუნოების
ზედმიწევნითი გადმოცემა, ... გვ. 349.
2 მკითხველს კვლავ შევახსენებთ, თუ რაოდენ მაღალ შეფასებას
განუკუთვნებს წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი საკუთარი მეგობრის,
ბასილი დიდის ჰომილიებს: „რაჟამს „ექუსთა დღეთაჲ“ მისი ჴელად
მივიღო და აღმოვიკითხვიდე, დამბადებელსა თანა მივალ და გულისჴმავჰყოფ სიტყუათა მათ დაბადებისათა და განვკჳრდები სიბრძნესა მას ზედა
შემოქმედისასა უფროჲს, ვიდრეღა პირველ, რაჟამს თუალითა ოდენ ჩემითა
ვხედევდი საქმეთა მისთა“ (Sancti Gregorii Nazianzeni Opera, Versio Iberica
IV, Oratio XLIII, 2004, გვ. 288-290). წმინდა გრიგოლის ამგვარი შეფასება
ცხადყოფს, რომ „ექუსთა დღეთაჲ“ საყoველთაოდ გავრცელებული შრომა
იყო და მასში გადმოცემული სწავლებანი (მათ შორის შესაქმის დღეთა
საათობრივი ხანგრძლივობა) საეკლესიო მოძღვრებად აღიქმებოდა როგორც
სასულიერო, ასევე საერო დასში. ბუნებრივია, ბასილი დიდის ჰომილიები
შემდგომი სამი საუკუნის მანძილზე (წმინდა იოანე დამასკელამდე)
კვლავაც უდიდესი ავტორიტეტით სარგებლობდა და ერთ-ერთი უმთავრესი
ეგზეგეტიკური შრომა იყო, rogoradac hgies igi dRemde.
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ვალდებულება ჰქონდა, მართლმადიდებლური დოგმატების შემომკრებ
სახელმძღვანელოში საპირისპირო მოსაზრება დაემოწმებინა. ის კი,
ეთანხმება რა მამათა ეგზეგეზისში ნაუწყებ სწავლებას და აღარ
მიიჩნევს საჭიროდ, ზემოჩამოთვლილ მოძღვართა საყოველთაოდ
აღიარებული და თავისთავად ცხადი რჯულდება განსხვავებული სახით
განმარტოს, ბიბლიურ პირველ დღე-ღამეზე საუბრისას კომენტირების
გარეშე ტოვებს აღნიშნულ ადგილს და უბრალოდ შენიშნავს:
„ღამე მოსდევს დღეს და დღის დაწყებიდან მეორე დღემდე
ერთი დღეღამეა, რადგან წერილმა თქვა: «და იყო საღამო, და იყო
განთიადი - ერთი დღე“.
წარმოდგენილი მოსაზრების ჭეშმარიტებას „გარდამოცემის“
ბერძნული ტექსტი განამტკიცებს:
Οὐκ ἐκλήθη δὲ πρώτη ἡ νύξ, ἀλλ᾿ ἡ ἡμέρα· ὥστε πρώτη ἐστὶν
ἡ ἡμέρα καὶ ἐσχάτη ἡ νύξ. ᾿Ακολουθεῖ οὖν ἡ νὺξ τῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἀπ᾿
ἀρχῆς τῆς ἡμέρας ἕως τῆς ἄλλης ἡμέρας ἓν νυχθhmερόν ἐστιν· ἔφη
γὰρ ἡ Γραφή· «Καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα μία»1.
მოცემულ
შემთხვევაში
განსაკუთრებით
საყურადღებოა
ხაზგასმული ტერმინი νυχθhmερόν. როგორც ცნობილია, წმინდა
იოანეს შედგენილი დოგმატური სახელმძღვანელო XI-XII საუკუნეებში
ქართულ ენაზე ორგზის ითარგმნა. პირველი თარგმანი წმინდა
ეფრემ მცირის სახელს უკავშირდება, ხოლო მეორე - წმინდა არსენ
იყალთოელს. დავიმოწმებთ ორივე ტექსტის შესაბამის ადგილს:
„ხოლო არა სახელ-ედვა პირველად ღამესა, არამედ დღესა,
ვინაჲცა პირველი არს დღე და უკანაჲსკნელი არს ღამე. და
დაწყებითგან დღისაჲთ ვიდრე სხუად დღედმდე, ერთად დღედ და
ღამედ აღირაცხუვიან, რამეთუ ესრეთ იტყჳს წერილი: «და იყო
მწუხრი და იყო განთიან დღე იგი ერთი»“ (ეფრემ მცირე)2; „ხოლო
არა იწოდა პირველი ღამე, არამედ დღე, რომლისათჳსცა პირველი
არს დღე და შემდგომი - ღამე. შეუდგს უკუე ღამე დღესა და
დაწყებითგან დღისაჲთ ვიდრე სხუად დღედმდე ერთი ღამე-დღე
არს. რამეთუ იტყჳს წერილი: «და იქმნა მწუხრი და იქმნა განთიად
დღე ერთი» (არსენ იყალთოელი)3. აქვე დავიმოწმებთ ed. WeliZis
1 PG.

t. 94, col. 888.

2 წმინდა იოანე დამასკელი, მართლმადიდებლური სარწმუნოების
ზედმიწევნითი გადმოცემა, ... გვ. 86-87.
3 დასახ.

შრომა, გვ. 86-87.
98

irakli orJonia: ჰექსემერონული კომენტარები

თანამედროვე ქართულ თარგმანს: „პირველად სახელი დაერქვა არა
ღამეს, არამედ დღეს. ასე რომ, პირველი არის დღე და ბოლო არის
ღამე. ამიტომ, ღამე მოსდევს დღეს და დღის დაწყებიდან მეორე
დღემდე ერთი დღეღამეა, რადგან წერილმა თქვა: «და იყო საღამო,
და იყო განთიადი - ერთი დღე» (შეს. 1.5)“1.
წარმოდგენილი წყაროების შეჯამების შედეგად ზემოხსენებული
ბერძნული ტერმინის (νυχθhmερόν) შემდეგი შესატყვისები გამოიკვეთა:
დღე და ღამე (ეფრემი), ღამე-დღე (არსენი), დღეღამე (თანამედ.
თარგმანი). მოცემულ ვითარებაში არსებითი ისაა, რომ, ერთი მხრივ,
კონტექსტის გათვალისწინებით, აშკარაა, საუბარია საეკლესიო
სწავლებად აღიარებულ დროის ოცდაოთხსაათიან მონაკვეთზე, რადგან
შესაქმის დღეების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით განსხვავებული
მოსაზრების არსებობის შემთხვევაში, როგორც ზემოთ აღვნიშნავდით,
შრომის ავტორი (წმინდა იოანე) ვალდებული იყო, განემარტა მის
მიერ მოხმობილი ბერძნული კომპოზიტის შინაარსი, თუ დროის რა
ხანგრძლივობას მოიაზრებდა პირველ დღე-ღამეში (კერძოდ, ტერმინში
νυχθhmερόν), რომ დაინტერესებულ მკითხველს მცდარი დასკვნები
არ გამოეტანა (მაგრამ ვინაიდან ეკლესიის მამათა ზემოდამოწმებული
ერთსულოვანი სწავლებანი უცილობელ ჭეშმარიტებად იყო აღიარებული,
ფუჭადდამაშვრალობის საჭიროებაც აღარ არსებობდა); მეორე მხრივ,
თავად დამასკელი მოძღვრის მიერ დედანში დამოწმებული კომპოზიტი
აარიდებდა ბერძნული ენის მცოდნე ადამიანს ცდომილებას, რადგან
νυχθhmερόν ისეთი დღე-ღამის აღმნიშვნელი ტერმინია, რომლის
ხანგრძლივობა ოცდაოთხი საათი გრძელდება, რასაც თვალნათლივ
ამოწმებს შესაბამისი ლექსიკონური მონაცემები2.
1 დასახ.

შრომა, გვ. გვ. 349.

2 იხ.

(1) ბერძნულ-ქართული დოკუმენტირებული ლექსიკონი, ტომი
III, სიმონ ყაუხჩიშვილის საერთო რედაქციით, თბილისი, 2005, გვ. 653;
(2) Греческо-Руский словарь составленный А. Д. Вейсманом, Москва,
1991, кол. 855; (3) Δ. Δημητράκου Μέγα λεξικο#ν τ*ς <Ελληνικη#ς γλώσσης,
το3μος Ι, >Αθ*ναι, σ. 4950; (4) A Patristic Greek Lexicon, edited by G.
W. H. Lampe, D. D. Oxford, 1961, p. 930; (5) A Greek-English lexicon
/ compiled by Henry George Liddell and Robert Scott, 1996, Oxford, p.
1186; (6)Greek and English lexicon, To which is Preﬁxed an Epitome of
Modern Greek Grammar Isaak Lowndes; London, 1837,p. 435; (7) Greek
lexicon of the Roman and Byzantine periods, by Sophocles, E. A. New
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ზემოწარმოდგენილი ვრცელი მსჯელობის შემდგომ, ამჯერად
მეექვსე მსოფლიო საეკლესიო კრების მე-19 კანონს დავიმოწმებთ,
თუ როგორ რჯულმდებლობს უცთომელი საეკლესიო კრებული,
რომ საღვთისმეტყველო საკითხებზე მსჯელობისას ცდომილებაში არ
აღმოჩნდეს საკუთარ შეხედულებებს მინდობილი ადამიანი:
„ვითარმედ უჴმს წინამძღუართა ეკლესიისათა ეპისკოპოსთა
ყოველსა შინა დღესა, ხოლო უფროჲსღა კჳრიაკეთა, ყოვლისავე
სამღვდელოჲსა მწყობრისა და ყოვლისა ერისა სწავლად სიტყუათა
კეთილად მსახურებისათა საღმრთოჲსა წერილისაგან გამოხუმითა
ჭეშმარიტებისა
გულისჴმის-ყოფითა
და
სამართალთაჲთა
და
არა გარდასლვითა ეგერა დასხმულთა საზღვართაჲთა, ანუ
ღმერთშემოსილთა მამათა მოცემისაჲთა; არამედ უკუეთუ
წერილებრივიცა აღიძრა სიტყუაჲ, ნუმცა სხუებრ თარგმნიან
მას, თჳნიერ ვითარ-იგი მნათობთა ეკლესიისათა და მოძღუართა
აღწერილთა თჳსთა მიერ გარდამოსცეს, და უფროჲსღა ამათ
შინა აჩუენებდინ კეთილად გამოცდილებასა თჳსსა, ვიდრეღა თჳსთა
სიტყუათა შეწყობასა ზედა. ხოლო ოდეს ამათდა მიმართ უღონო
იყვნენ, განვარდებიან ჯეროვნისაგან, რამეთუ პირველთქუმულთა
ამათ მამათა მოძღვრებისა მიერ მეცნიერებად სასწრაფოთა
და აღსარჩეველთა და უდარესთა და განსაგდებელთა საქმეთა
მოსრულნი ერნი უმჯობესისა მიმართ გარდასცვალებენ ცხორებასა
და უმეცრებისა ვნებათა მიერ არა განიხრწნებიან, არამედ
შედგომითა მათ მოძღურებათაჲთა განამჴნობენ თავთა თჳსთა,
რაჲთა არარაჲ შეემთხჳოს მათ ვნებაჲ, და შიშითა განმზადებულთა
სატანჯუელთაჲთა ცხორებასა თჳსსა მოქმედებენ“1.
York, 1900, p. 788. ზემოხსენებული ლექსიკონის ჩვენთვის საყურადღებო
ყველა მონაცემი არსებითად ასე ჯამდება: νυχθήμερον, ου, το – (νυξ
and ημερα); a night and a day, the space of twenty-four hours (A GreekEnglish lexicon of the New Testament, being Grimm’s Wilke’s Clavis
Novi Testamenti, tr., rev. and enl. by Joseph Henry Thayer, 1889, p.
431). აღნიშნული ტერმინი დღე-ღამის განმსაზღვრელად გვხვდება პავლე
მოციქულის ეპისტოლეში: „სამ-გზის კუერთხითა ვიეც, ერთ-გზის ქვითა
განვიტჳნე, სამ-გზის ნავი დამექცა, ღამე და დღე უფსკრულთა შინა
დავყავ“ (2 კორ. 11.25); შდრ. τρὶς ἐραβδίσθην, ἅπαξ ἐλιθάσθην, τρὶς
ἐναυάγησα, νυχθήμερον ἐν τῷ βυθῷ πεποίηκα.
1 დიდი

სჯულისკანონი, გამოსაცემად მოამზადეს ე. გაბიძაშვილმა, ე.
გიუნაშვილმა, მ. დოლაქიძემ, გ. ნინუამ; თბილისი, 1975, გვ. 380-381. აქვე
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ზემოდამოწმებული
წყაროები
სრულიად
გარკვევით
განგვიმარტავენ შესაქმის დღეთა საათობრივ ხანგრძლივობას,
რაც საფუძველშივე გამორიცხავს მილიარდობით წელზე საუბარს,
რადგან ხსენებული დღეები ჩვეულებრივ ასტრონომიულ დღეს
უტოლდებოდა და არაფრით სხვაობდა მისგან. ბუნებრივია, შესაქმის
დღეებისა და პირველმშობელთა შეცოდების შემდგომ არსებითი
განსხვავება იხილვება, თუმცა ხსენებული განსხვავებულობა არა
დროის ხანგრძლივობას, არამედ სამყაროში არსებულ მდგომარეობას,
წესრიგს, ჰარმონიას უკავშირდება, რადგან ღვთის ხატისებრ და
მსგავსებისებრ შექმნილი გონიერი არსებების შეცოდების მიზეზით
ქვეყნიერებამ
ონტოლოგიური
ცვალებადობა
განიცადა
და
დაცემულობით განპირობებულ მეტამორფოზას ადამიანთან ერთად
მთელი ხილული სამყარო დაექვემდებარა, თუმცა მიუხედავად ამისა,
შემდგომი დღე-ღამეების ხანგრძლივობა კვლავაც შესაქმის დღეთა
შესაბამისად წარიმართა. ვფიქრობთ, წარმოდგენილ მოსაზრებას
ჟამთა აღრიცხვასთან დაკავშირებით გამოყენებული ტერმინოლოგიაც
განამტკიცებს, ვინაიდან საუბარია რა ქვეყნიერების შექმნის
„დასაბამიდან“ ქრისტეშობამდელ პერიოდზე, გაუგებარია, თუ რატომ
უნდა ნიშნავდეს „დასაბამი“ (ე. ი. წელთაღრიცხვის დასაწყისი,
სათავე) მხოლოდ პირველმშობელთა შეცოდების შემდგომ დროს,
მაშინ როდესაც ეკლესიის უდიდეს მოძღვართა სწავლების თანახმად,
დავიმოწმებთ თანამედროვე ქართულ თარგმანს: „ეკლესიების წინამძღვრმა
ეპისკოპოსებმა ყოველდღე, უფრო კი კვირა დღეს, მთელ სამღვდელო
მწყობრსა და მორწმუნე ერს უნდა უქადაგონ და ასწავლონ საღმრთო
წერილის ჭეშმარიტი სიტყვა, ან ღმერთშემოსილ მამათა მოძღვრება.
ნუ შეცვლიან და გადაასხვაფერებენ მას, არამედ გადმოსცენ ისე,
როგორც ეკლესიის მნათობთა და მოძღვართა მიერ არის აღწერილი.
ამით უფრო აჩვენებენ მორწმუნეთ თავის კეთილ გამოცდილებას,
ვიდრე საკუთარი სიტყვის წარმოთქმით. ხოლო თუ ვერ შეძლებენ ამას,
გადაიხრებიან ჯეროვანისაგან. მამათა მოძღვრების საშუალებით კი
ერი იძენს ცოდნას, თუ რა უნდა მიიღოს, რას შეაქციოს ზურგი,
როგორ უნდა შეცვალოს და წარმართოს თავისი ცხოვრება სიკეთისა
და უმჯობესისაკენ, არ გაიხრწნას უმეცრების ვნებით, არამედ იმ
ძველი მოძღვრების დახმარებით გაიმხნეოს თავი, რათა არ შეემთხვეს მას
ვნება, ცოდვა და ჯეროვნად მოიქცეს მომავალი ტანჯვის შიშით“ (დიდი
სჯულისკანონი, ახალქართული ვერსია მოამზადეს მანანა დოლაქიძემ და
გულნარა ნინუამ, თბილისი, 2009, გვ. 245).
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შესაქმის ექვსივე დღე ოცდაოთხსაათიანი ხანგრძლივობისაა.
შესაბამისად, წელთაღრიცხვასთან დაკავშირებით გამოყენებული
ტერმინი „დასაბიმი“ სწორედ დასაბამიერი პირველი დღის (<დღე
ერთის>) საწყისზე მიგვითითებს, როდესაც ღვთის ყოვლადძლიერი
განაზრახის შედეგად მანამდე არარსებულ, წარმავალ დროს
დაედო სათავე, ხსენებული წარმავალობა კი პირველმშობელთა
შეცოდებამდეც არსებობდა, რასაც თვალნათლივ გვიდასტურებს
წმინდა წერილი, ვინაიდან კოსმოსის მატერიალური ფორმირება
ექვსი დღის განმავლობაში, ჟამთა ურთიერთმონაცვლეობის შედეგად,
თანმიმდევრობით აღესრულებოდა.
რაც შეეხება სამყაროს წარმომავლობაზე საუბრისას მრავალი
მილიონი წლის ხსენებას, vfiqrobT, ეკლესიის მოძღვართა ბიბლიური
ეგზეგეტიკა, აღნიშნულ მოვლენასაც ჰფენს ნათელს. დავიმოწმებთ
წმინდა ეფრემ ასურის უაღრესად საყურადღებო განმარტებას. აი,
რას ბრძანებს „სირიელ წინასწარმეტყველად“ წოდებული მოღვაწე:
„ნათელი თორმეტი საათის განმავლობაში უნდა ყოფილიყო,
რომ დღეს იმდენივე დრო მოეცვა საკუთარ თავში, რა დროცა და
ხანგრძლივობაც ღამემ განვლო. მართალია, ნათელი და ღრუბლები
მყისიერად შეიქმნა, მაგრამ პირველი დღის დღეცა და ღამეც
თორმეტი საათის განმავლობაში გრძელდებოდა“1.
ღირსი მოძღვარი მსჯელობას განაგრძობს და შენიშნავს:
„მცენარეები ერთ წამში შემოვიდნენ არარსებობიდან
არსებობაში, თუმცა შესახედაობით თვეებისა და წლების
წარმომავლობას განუკუთვნებდი მათ. ასევე ხეებიც ერთი დღის
დაბადებული იყვნენ, მაგრამ სრულყოფილებითა და ნაყოფთაგან
დახუნძლული ტოტებით წლების ასაკის მქონედ წარმოჩნდებოდნენ“2.
ასურელი მოძღვარი იმავე შრომაში ამბობს:
„საღვთო
განჩინებით
მიწამ
მეყსეულად
წარმოქმნა
ცხოველები, ველის მხეცები, გარეული მხეცები და პირუტყვი,
რამდენიც დასჭირდებოდა იმას, ვინც იმავე დღეს გარდავიდა
საკუთარი შემოქმედის მცნებას“3.
Святой Ефрем Сирин. Творения, том 6, издательство „Отчи
дом“, 1995, ст. 214.
1

2 დასახ.

შრომა, გვ. 222-223.

3 დასახ.

შრომა, გვ. 225-226.
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kidev:
„როგორც ხეები, მცენარეები, ცხოველები, ფრინველები და
ადამიანი ერთდროულად ასაკოვანნიც იყვნენ და ახალგაზრდებიც:
ასაკოვანნი სხეულთა და ნაწევართა ხილვადობის მიზეზით, ხოლო
ახალგაზრდები შესაქმის დროიდან გამომდინარე, ასევე ხანდაზმული
იყო მთვარე და ამასთან, ნორჩი. ნორჩი - ვინაიდან სულ ახლახან
შეიქმნა, ხანდაზმული კი - რადგან სავსე იყო, როგორც მეთხუთმეტე
დღეს“1.
წარმოდგენილ სწავლებებში წმინდა ეფრემ ასური საღვთო
ყოვლისშემძლეობაზე ამახვილებს ყურადღებას და მიგვითითებს, რომ
შესაქმის ექვს დღეზე საუბრისას წმინდა წერილში ჩამოთვლილი
არსებები, შესაბამისი დღეების მიხედვით, მეყსეულად შემოდიან
არარსებობიდან არსებობაში, თუმცა თითოეულის გარეგნობა
(ვიზუალური მხარე), წმინდანის სიტყვების თანახმად, მყისიერი
ქმნადობის მიზეზით, შეუსაბამო იყო მათ ასაკთან (შდრ.
„მცენარეები ერთ წამში შემოვიდნენ არარსებობიდან არსებობაში,
თუმცა შესახედაობით თვეებისა და წლების წარმომავლობას
განუკუთვნებდი მათ. ასევე ხეებიც ერთი დღის დაბადებული იყვნენ,
მაგრამ სრულყოფილებითა და ნაყოფთაგან დახუნძლული ტოტებით
წლების ასაკის მქონედ წარმოჩნდებოდნენ“...).
analogiur განმარტebas vxvdebiT, agreTve, wminda ბასილი
დიდიs zemoxsenebul heqsemeronul homiliebSic:
„ხოლო შენ გულისჴმა-ყავ, თუ ვითარ მცირისა მის ჴმისა
და ბრძანებისა ესრეთ მოკლისა, მყისსა შინა განჴმელი იგი და
ბერწი ქუეყანაჲ ნაყოფის გამომღებელად და შობად აღიძრა! და
ვითარცა საგლოველი რაჲმე და მჭუნვარე სამოსელი, ესრეთ განაგდო
უნაყოფოებაჲ და შეიმოსა ბრწყინვალებაჲ“2.
kidev:
„აღმოაცენენ ქუეყანამან» - მცირე ესე ბრძანებაჲ მეყსეულად
იქმნა დიდ, და აღმატებულ ბუნება და სიტყუა აღსავსე ჴელოვნებითა,
და უმაღლეს ჩუენისა მოგონებისა ბევრეულნი მცენარეთა თჳთებანი
აღმოაცენნა და სრულ ყვნა“3.
1 დასახ.
2 ბასილი
3 დასახ.

შრომა, გვ. 224.
დიდი, „ექუსთა დღეთაჲ“, ... გვ. 51.
შრომა, გვ. 62.
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kidev:
„მოვიდა ბრძანებაჲ და მეყსეულად მდინარენი იქმნნეს მოქმედ,
და ტბანი მშობელ თჳთოეული მათი თესლთა მათ, რომელ არიან მათ
შორის“1.
ანალოგიურ მოძღვრებას წარმოგვიდგენს წმინდა გრიგოლ
ნოსელი:
„და ესრეთ შეიმკო ქუეყანაჲ შუენიერებითა, და ყუავილთა თანა
გამოიხუნა ნაყოფნი და სავსე იყვნეს სამოთხენი მცენარეთა მათ მიერ,
რომელნი შუენიან სამოთხეთა, და ყოველნი მთანი და ბორცუნი და
თხემნი მთათანი და მზუარენი და ვაკენი და ველნი და რავოდენიცა
იყო ღელეთა და ჴევნებთა შინა ახლად აღყუავებული მწუანვილი,
და პირად-პირადთა ხეთა სამკაულითა გჳრგჳნოსან იქმნეს ყოველნივე
მერენი და მაღნარნი, რომელნი-იგი მაშინ ოდენ ქუეყანისაგან აღმოჴდეს
და მყისსა შინა სრულებითა შუენიერებისაჲთა სისრულედ აღიწინეს
და ყოველნივე იხარებდეს და მხიარულ იყვნეს და განსცხრებოდეს
ბრძანებითა ღმრთისაჲთა“2.
ზემოდამოწმებულ განმარტებებს შეესაბამება წმინდა იოანე
ოქროპირის ეგზეგეზისი:
„მეყსეულად შექმნა მან ყველა მხეცი და ცხოველი - ლომი,
დათვი, ხარი, ცხენი და მრავალი სხვა, ადამინის მსახურებისთვის
საჭირონი და სასარგებლონი. ასეთია შემოქმედის სიბრძნე!“3
kidev:
„როგორც კი მიწას უბრძანა მან: «აღმოაცენოს» და ყვავილთა,
ბალახთა თუ თესლთა უდიდესი მრავალფეროვნება წარმოჩნდა და
ყოველივე ერთი სიტყვით განხორციელდა, აქაც, თქვა რა: „გამოიღონ
წყლებმა ცოცხალი არსებები და მიწაზე მფრინავი ფრინველები - ცის
მყარზე“ (დაბ. 1.20), მყისვე იმდენი სახეობის ქვეწარმავალი და
მფრინველთა მრავალფეროვნება წარმოიქმნა, რომ შეუძლებელია,
სიტყვით გამოთქმა“4.
1 დასახ.

შრომა, გვ. 80.

2 წმინდა გრიგოლ ნოსელი, „დაბადებისათჳს კაცისა“, ქრისტიანულარქეოლოგიური ძიებანი, თბილისი, 2/2009; გვ. 98.
3 Иоанн Златоуст, О творении мiра. Творения. Т. 6, кн. 2. М.
1995, ст. 856.
4 Иоанн

Златоуст, Беседы на книгу Бытия. М. 1993, ст. 52.
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იდენტურია წმინდა ისააკ ასურის სწავლება:
„ეს ქმნილებაც (ანგელოზები) ჩვენთან ერთად განისვენებს
სიმძიმისაგან ჩვენი სხეულისა, როგორც მოციქული ამბობს: „ვინაიდან
ქმნილება სასოებით მოელის ღვთის შვილთა გამოცხადებას, იმიტომ,
რომ ქმნილება ნებსით კი არ დაემორჩილა ამაოებას, არამედ მის
მიერ, ვინც ამაოებას დაუმორჩილა იგი, იმის იმედით, რომ თვით
ქმნილებაც განთავისუფლდებოდა ხრწნილების მონობისაგან, რათა
წილი დაედო ღვთის შვილთა დიდებასა და თავისუფლებაში“ (რომ.
8. 19-21). ეს მოხდება მას შემდეგ, როდესაც დაირღვევა ეს საუკუნო
ცხოვრება მთელი მისი მწყობრით და პირველსაწყის მდგომარეობაში
აღდგება ჩვენი ბუნება. აქედან კი ამაღლდება გონება კაცისა
იმისაკენ, რაც ქვეყნიერების შექმნას უძღოდა წინ, როცა არავითარი
ქმნილება, არც ზეცა, არც მიწა, არც ანგელოზები და არც არაფერი
არსებობდა იქიდან, რაც ამჟამად არსებობაში არის მოყვანილი, და
როგორ უეცრად მოიყვანა ღმერთმა ყველაფერი არარსებობიდან
მყოფობაში და ყოველი საგანი მის წინაშე სრულქმნილად წარდგა“1.
იგივეს გვაუწყებს წმინდა ამბროსი მედიოლანელი:
„მან მომავალ წლებს ფორმა მიანიჭა (იგულისხმება წელიწადის
დროთა თანმიმდევრობა; ი. ო.) და შექმნის დასაბამიდანვე განუწესა
გზა სამყაროს, რომ იმავე კანონით წარმართულიყო წელთა
ურთიერთმონაცვლეობა; ასევე, ყოველი წლის დასაწყისში მიწამ
რომ აღმოსაცენებელთა ყლორტები გამოიღოს, მსგავსად პირველისა
(იგულისხმება პირველ დღეს შექმნილ ნათელთან დაკავშირებული
განჩინება; ი. ო.), ბრძანა უფალმა: „აღმოაცენოს მიწამ... ბალახი,
თესლის მთესველი, ხე ნაყოფიერი, თესლოვანი ნაყოფის მომტანი“
(დაბ. 1.11) და მაშინვე აღმოაცენა მიწამ ველის ბალახი და ხე
ნაყოფმსხმოიარე“2.
ზემოდამოწმებული სწავლებანი სხვადასხვა დღეს აღსრულებულ
მოვლენას აღგვიწერს. ყველა მათგანისთვის საერთო დამახასიათებელი
ნიშანი კი დროის სისწრაფე, მყისიერება, მეყსეულობაა, თუ როგორ
შემოდიან ქმნილებანი არარსებობიდან მყოფობაში, რაც, ბუნებრივია, არ
შემოიფარგლება მხოლოდ ცალკე აღებული თითოეული დღით, არამედ
Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. М.; Правило веры,
1998, ст. 101.
1

შდრ. Амвросий Медиоланский; Шестоднев; Глава четвёртая;
ინტერ. საიტი http://azbyka.ru/otechnik/Amvrosij_Mediolanskij/shestodnev
2
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მთელ საღვთო შესაქმეზე განივრცობა. შესაბამისად, თუკი სამყაროს
ქმნადობას ოდენ ბუნებრივ პროცესად მივიჩნევდით (როგორადაც
აღიქვამს da ikvlevs მას თანამდეროვე მეცნიერება), კოსმოსის
ფორმირებას შესაძლოა მრავალი მილiardi წელიც არ ჰყოფნოდა,
თუმცა წმინდა წერილის თანახმად, სამყაროს ქმნადობა არათუ
დამოუკიდებელი, თავისთავადი მოვლენაა, არამედ ყოვლადბრძენი,
ყოვლადძლიერი ღმერეთის სათნო ნებელობით აღსრულებული
მყისიერი მოქმედება და სწორედ საღვთო ყოვლისშემძლეობამ
განაპირობა იმ პროცესების დროში შემოკლება, შემჭიდროება,
მეყსეულობა.

Irakli Orzhonia
The Theological Analysis of the Hexaemeron Commentaries
of the Church Fathers
Summary
In the present publication the established traditions of
Hexaemeron exegesis of two great Cappadocian Fathers (St. Basil
the Great and St. Gregory of Nyssa) and other prominent church
fathers (Theophilus of Antioch, St. Ephrem the Syrian,
St.
Ambrose of Milan, St. Gregory of Nazianzus, Severian of Gabala,
St. Augustine of Hippo, St. John Chrysostom and others) are
reviewed. The author deals with the cosmological explanations
of the above-mentionned Theologians and elucidates the main
principles of the patristic theology including the problem of
the reconciliation of the biblical Six Days of Creation with the
scientiﬁc assertion that more than 10 billion years have passed
since the universe began.

106

eklesiis istoria
ediSer WeliZe
saqarTveloSi marTlmadidebeli eklesiis
samociqulo dafuZnebulobis
mecnieruli mtkicebulebani
(werili pirveli)
gadamwyveti mniSvnelobis mqone sulieri movlena qarTveli
eris istoriaSi esaa qarTlis gaqristianeba, saqarTveloSi
marTlmadidebeli eklesiis adgilobiTi dafuZneba, rac,
wminda gadmocemis mixedviT, utyuarad ganekuTvneba mociqulTa
epoqas, I saukunis I naxevars. Sesabamisad, amave gadmocemis
mixedviT,
mociqulTaswori
qalwulis
momaqcevelobiTi
moRvaweoba qarTlis miwaze IV s-is I naxevarSi gulisxmobs
mxolod ganaxlebas, satfurebas ანუ ენკენიას imisas, rac wm.
andria mociqulis mier dafuZnda I saukunis I naxevarSi da
rac mogvianebiT, JamTa Znelbedobis gamo, daiCrdila.
mkvlevar-istorikosTa azri am sakiTxze garkveuli wlebis
win, Cveulebriv, erTgvarovani iyo, vinaidan uwyeba andria pirvelwodebulis qarTlSi moRvaweobis Sesaxeb arsebiTad miiCneoda
mxolod legendad da ara istoriul faqtad, Tumca gamoiTqmoda
is azric, rom sakuTriv qristianuli sarwmunoeba qarTvelTa
Soris gavrcelebuli unda yofiliyo IV s-mdec. TiTqmis igive
azria SenarCunebuli dResac, mciredi gamoTqmiTi saxecvlilebiT.
kerZod, mavanTagan ‘zustdeba», rom IV s-mde qristianoba
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saqarTveloSi Semovida mxolod rogorc moZRvreba, swavleba,
xolo wminda ninos moRvaweobis Sedegad qristianoba dafuZnda
eklesiurad
anu
saeklesio
organizaciul-struqturuli
mTlianobiT. samwuxarod, es azri friad fexmokidebuli xdeba
qarTvel samRvdeloTa Sorisac, romlebic, cdiloben ra gaamarTlon maTgan pativsacem saero pirTa gamonaTqvamebi imis Sesaxeb,
rom ‘qarTuli eklesia warmoiSva IV s-Si», rom ‘TxuTmeti
saukunea, rac saqarTvelom qristes sarwmunoeba miiRo» da a.
S., aqcents akeTeben saqarTveloSi am droisTvis (IV s-isTvis)
qristianobis swored eklesiur anu, maTive TqmiT, struqturul
dafuZnebulobaze, vinaidan, rogorc dasZenen, rodesac wminda
nino mcxeTisken miemarTeboda, mas arsad Sexvedria eklesiebi1.
aRniSnuli koncefciis sruli analizi amjerad Cveni mizani
ar aris. xazs gavusvamT mxolod erTs:
andria pirvelwodebulis Sesaxeb arsebuli uwmindesi
saeklesio gadmocema gulisxmobs ara qristianobis rogorc
Teoriuli swavlebis Semotanas saqarTveloSi (nu iyofin!),
aramed sakuTriv qarTlis samociqulo eklesiis realur
(liturgikul)
dafuZnebas.
esaa
debuleba,
rwmeniTi
aRmsarebloba istoriuli movlenisa, rac, Tavis mxriv, efuZneba im
utyuar, ualternativo faqts, rom SeuZlebelia qristiani iyos
vinme mxolod moZRvrebiTad, saeklesio mRvdelmoqmedebis
gareSe, vinaidan araTu qristianuli moZRvrebis romelime
punqtis (an Tundac yvela punqtis) Teoriuli gaziareba
qmnis pirovnebas qristianad, aramed \ naTelRebuloba anu
mRvdelmoqmedebiTi cxovelqmniloba, rac gardauvalad
moicavs macxovnebeli moZRvrebis aRmsareblobasac.
მრავალgzis aRgviniSnavs da kvlav xazs gavusvamT im unaTles WeSmaritebas, rom qristianul moZRvrebaSi
1 kidev ufro meti gaugebrobaa, erTi mxriv, TiTqosda imis daSveba,
rom IV s-mde qarTlSi arsebobda eklesiebi da samRvdeloeba, meore
mxriv ki, iqve Camoyalibeba mkveTri debulebisa, rom swored wminda
ninos dros 'შეიქმნა [xazi Cvenia, e. W.] ერთიანი ქართული
ეკლესია". nuTu IV s-mde qarTlSi marTlamdidebeli eklesia ‘araerTiani» anu danawevrebuli da fraqciuli iyo? maS, rogorRa ewodeba
mas ‘samociqulo»?
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yvelaferi
mRvdelmoqmedebiTia,
yovliTurT liturgikulia, vinaidan xsenebuli moZRvreba
absoluturad, yovlismomcvelad dafuZnebulia sakuTriv
mRvdlobis saidumloze.
es niSnavs:
Tu IV s-mdel saqarTveloSi vinme, Tundac erTi
adamiani, marTlac iqneboda qristiani, igi amgvari
iqneboda yovel-mizez-gareSe naTlisRebiTad
anu
mRvdelmoqmedebiTad
da ara qristianuli moZRvrebis pirovnuli mowoneba-gaziarebulobis Sedegad (qristianuli moZRvrebis araerT debulebas gvianantikuri warmarTi
filosofosebic iziarebdnen, Tumca amiT es ukanasknelni
qristianebi ar gamxdaran).
amrigad, amboben ra, rom qristianoba, cotad Tu
bevrad, gavrcelebuli iyo saqarTveloSi IV s-mdec, amis
mTqmelni, maTda uneburad, utyuarad aRiareben macxovnebeli
sarwmunoebis sakuTriv eklesiur dafuZnebulobas
anu, rac zedmiwevniT igivea, marTlmadidebeli eklesiis
mRvdelmoqmedebiTi moRvaweobis
(liturgikuli msaxurebis) srul realurobas qarTlis miwaze I-III ss-Si.
Tu es yovelive amgvaradaa (da gardauvalad amgvaradaa),
savsebiT aSkara xdeba, rom qarTlSi qristianobis istoriis
yvelaze adreul, yvelaze arqaul gamovlinebad warmoCndeba
swored liturgikuli anu RvTismsaxurebiTi
(mRvdelmoqmedebiTi) moRvaweoba, vinaidan qristianoba Tavisi arsebobiTve liturgikulia.
Sesabamisad, raJams miznad visaxavT, rom wyaroTmcodneobiTi monacemebiT gavamyaroT sulieri gadmocema qarTlSi
macxovnebeli eklesiis uZvelesi (kerZod, sakuTriv mociqulTadroindeli) dafuZnebulobis Sesaxeb, yvelaze ufro
mizanSewonili Cans iq veZioT Sesabamisi mecnieruli mtkicebulebebi, sadac yvelaze meti arqaizmia mosalodneli, \
kerZod qarTuli saeklesio enis liturgikul danaSrevebSi,
rameTu taZari SeiZleba gvian aigos, xati SeiZleba gvian
daiweros, sagalobeli gvian Seiqmnes da mosaxsenebeli gvian
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Sedges, magram mRvdelmoqmedeba ver gadaideba,
vinaidan xdeba ra pirovneba qristiani, xdeba amgvari,
rogorc
aRvniSneT,
swored
mRvdelmoqmedebiTad,
liturgikuli madlmboZeblobis gziT.
amrigad, utyuari saniSne imisa, Tu sad SeiZleba Semonaxuloba hqondes da, Sesabamisad, sad unda iqnes moZiebuli, mokvleuli
saqarTveloSi marTlmadidebeli eklesiis dafuZnebulobis
utyuari mtkicebulebani, vfiqrobT, warmoCenilia:
es aris, kvlav xazs gavusvamT, qarTuli saeklesio
enis liturgikuli terminologia.
magram liturgikuli terminologia vrcelia da, amasTan,
igi, erTi mxriv, mudmivgamdidrebadia, mudmivSevsebadia, meore
mxriv ki \ mudmivmoqmedi, saqmiTad (praqtikulad) yovelJams
gamoyenebadi. aseT viTarebaSi ra saSualebebiT unda movaxdinoT
xsenebuli terminologiis qronologiuri diferencireba da
zedmiwevniT gansazRvra imisa, Tu rodis, ra epoqaSi damkvidrda
romelime maTgani qarTulenovan liturgikul msaxurebaSi?
aviRoT, Tundac termini ‘mRvdeli». es termini uwyvetad
moqmedia saqarTvelos saeklesio istoriis yvela epoqaSi.
Sesabamisad, veranairad ver davadgenT, konkretulad romel
saukuneSi (pirvelSi, meoreSi, mesameSi Tu meoTxeSi) SeiZina
man saeklesio gageba, saRvTismsaxuro Sinaarsi. miT umetes,
veranair obieqtur mtkicebulebas ver movuZebniT imas, rom
‘mRdeli» konkretulad pirveli saukunis saeklesio terminia
da ara, vTqvaT, mesame an meoTxe saukunisa.
amgvarive qronologiuri gaurkvevlobaa saxeze sxva
sakuTriv-qarTul
terminebTan
dakavSirebiT
(madli,
naTlisReba, mironcxeba, ziareba, jvari da a. S).
amrigad, Cveni mizandasaxulobisTvis (anu saqarTveloSi
marTlmadidebeli eklesiis uadresi dafuZnebulobis dadgenisTvis)
sakuTriv-qarTuli liturgikuli terminebi mtkicebulebad
ver warmoCndeba (yovel SemTxvevaSi, kvlevis pirvel etapze),
vinaidan ar mogvepoveba faqtobrivi monacemebi maTi uadresobis
dasadgenad. Sesabamisad, gvrCeba erTaderTi gza:
kvlevis veqtori mivmarToT araqarTuli
warmoSobis liturgikuli terminebisken.
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ra suraTs gviCveneben isini?
unda aRiniSnos, rom araqarTul liturgikul terminebTan
dakavSirebiTac, udideswilad, qronologiuri sazRvrebis
dadgena SeuZlebelia. erTaderTi, rac sruliad myar monacemad
warmoCndeba, esaa maTi (iseve, rogorc sakuTriv-qarTuli
terminebis) zeda qronologiuri zRvari, rac, cxadia,
dgindeba imis kvalobaze, Tu rodis aris dafiqsirebuli esa
Tu is termini werilobiT wyaroebSi.
marTlac, miuxedavad imisa, rom, magaliTad, yovelgvar
eWvs gareSea uadresoba (kerZod, V s-ze uwinaresoba) terminebisa
‘mRdeli», ‘eklesia», ‘angelozi» da ase Semdeg, mainc, maTTan
dakavSirebiT argumentirebulad mxolod imis Tqma SegviZlia,
rom sakuTriv V s-isTvis isini ukve damkvidrebulni arian
qarTul saeklesio metyvelebaSi, vinaidan saxezea xsenebul
terminTa ueWveli fiqsirebuloba am drois werilobiT
wyaroebSi, Tundac ‘wminda SuSanikis martvilobaSi».
magram Cveni kvlevis sagani am SemTxvevaSi zeda
qronologiur zRvars ar ukavSirdeba, vinaidan miznad visaxavT,
rogorc aRvniSneT, sakuTriv imis dadgenas, rom saqarTveloSi
qristianobis saeklesio dafuZnebulobas realuri saTave
edeba ara meoTxe-mexuTe saukuneebSi, aramed gacilebiT adre,
mociqulTa istoriuli moRvaweobis epoqaSi.
magram Tu samociqulo epoqas marTlac ukavSirdeba
saqarTveloSi eklesiis dasaZirkvleba da Tu utyuari
anabeWdi amgvari uarsebiTesi movlenisa yovliTurT gamqrali
da warxocili ar aris, erTaderTi wiaRi, sadac xsenebuli
anabeWdi SeiZleba daculi da Semonaxuli iyos, esaa, kvlav
mkafiod aRvniSnavT, qarTuli saeklesio enis liturgikuli
danaSrevebi.
amrigad, kvlevis orientiri mkafiod moniSnulia, Tumca,
isev gavusvamT xazs, am mxriv naklebad eqvemdebareba kvlevas
sakuTriv-qarTuli liturgikuli terminebi, ver xerxdeba
ra, kvlevis sawyis etapze, maTi qronologiuri diferencireba,
vinaidan ar mogvepoveba myari ram niSnuli daTariRebisa.
rogorc mivuTiTeT, arsebiTad igive iTqmis araqarTuli
warmoSobis liturgikul terminebzec, romlebTan dakavSire111
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biTac, zemoreTa msgavsad, Cveulebriv, mxolod zeda zRvaris
dadgenis SesaZlebloba gvaqvs.
miuxedavad aRniSnulisa, viTareba uimedo ar aris, vinaidan
qarTuli saeklesio enis araqarTuli warmoSobis terminebi,
gansxvavebiT sakuTriv-qarTuli terminebisgan, im kiTxvis Tu
im daSvebis saSualebas mainc gvaZleven, ramac SesaZloa Semdgom
kvlevaTa perspeqtiva gaxsnas.
kiTxva ase yalibdeba:
xom ar aris SesaZlebeli imgvar araqarTul
liturgikul terminTa moZieba, romlebic garkveul
epoqaSi Semovidnen da damkvidrdnen qarTulSi,
TavianT mSobliur enaSi ki daikargnen?
es kiTxva uaRresad mniSvnelovania da, ufro konkretulad,
gulisxmobs Semdegs:
davuSvaT, qarTul saeklesio enaSi Semonaxulia romelime
berZnuli termini, romelic sakuTriv berZnulSi raRac droidan
gamqrala, magaliTisTvis, gamqrala III s-idan. amgvari monacemi
mogvevlineboda utyuar mtkicebulebad imisa, rom xsenebuli
savaraudo termini qarTulSi Semovidoda III s-mde anu manam,
sanam igi sruliad gaqreboda mSobliuri enidan, vinaidan
gaqrobis anu dakargvis Semdeg qarTul enaSi misi SemoRweva,
cxadia, veRar moxdeboda.
swored amgvar terminTa moZiebaa winamdebare gamokvlevis
sagani.
aRniSnuli mizandasaxulobiT qvemoT warmovadgenT ramdenime umniSvnelovanesi liturgikuli terminis wyaroTmcodneobiT analizs, rac, vfiqrobT, yovelgvar werilobiT Tu nivTier
dokumentze uaSkaresad gvisabuTebs qarTlSi mwirobiTad
mwirveli marTlmadidebeli eklesiis uaRres arqaulobas:

I odiki
rogorc cnobilia, leqsikuri erTeuli ‘odiki» qarTul
saeklesio
metyvelebaSi
warmoadgens
uaRmatebulesi
sulieri Sinaarsis liturgikul termins, Tavis TavSi
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mTeli liturgiis, mTeli mRvdelmoqmedebis,
mTeli mRvdlobis saidumlos srulad momcvels1. igi sadReisod ewodeba trapezze gadasafarebel da
barZim-feSxumis dasabrZanebel tilos an abreSumis im uwmindes
oTxkuTxed qsovils, romlis gareSec SeuZlebelia Jamiswirvis
(msxverplSewirvis, evqaristiis, igive wmida liturgiis)
aRsruleba2, romelic nakurTxia da piradi warweriT aRbeWdilia
1 Sdr.

С. Брояковский-is miTiTeba: 'antiminsi aris yvelaze ufro
wminda nivTi" (Sdr. антиминс есть вещь священнейшая из всех,
свящ. С. Брояковский, Поучения и речи на всевозможные случаи из
пастырской практики, СПб. Миссионерское Обозрение, 1904, c. 51).
2

mxolod ukiduresad gamonaklis viTarebaSi fiqsirdeba wminda
Jamiswirvis aRsruleba anu usisxlo msxverplis Sewirva saeklesio odikis
da sakurTxevlis gareSe. erT-erTi amgvari SemTxveva ukavSirdeba V s-is
I naxevris askets, wm. maris Seyenebuls (Caketils), romlis Sesaxebac
xsenebuli msaxurebis (Jamiswirvis) uSualo Semsrulebeli Teodorite
kvireli Semdegs gvauwyebs: 'xolo [SeyenebulobaSi] xangrZlivi
drois Semdeg isurva man exila Sewiruli sulieri da saidumlo
msxverpli, iTxova ra, rom iq [senakSi, e. W.] aRsrulebuliyo saRvTo
ZRvenis proskomidia [=kveTa, e. W.]. mec wadierad davemorCile
da moviTxove samRvdelo WurWelTa motana (radgan ar iyo Sors
is adgili), da gamoviyene ra diakonTa xelebi
nacvlad sakurTxevlisa, Sevwire saidumlo da saRvTo
da macxovnebeli msxverpli, is ki aRivso sulieri sitkboebiT da
igulva, rom ixila TviT zeca, ambobda ra, rom arasodes damtkbara
igi esodeni sixaruliT" (Sdr. Ποθήσας δὲ διὰ χρόνου μακροῦ τὴν
πνευματικὴν καὶ μυστικὴν θυσίαν προσφερομένην ἰδεῖν͵ ᾔτησεν ἐκεῖ γενέσθαι
τὴν τοῦ θείου δώρου προσκομιδήν. Ἐγὼ δὲ ἀσμένως ὑπήκουσα καὶ τὰ ἱερὰ
σκεύη κομισθῆναι παρεγγυήσας (οὐ πόρρωθεν γὰρ ἦν τὸ χωρίον) καὶ ταῖς τῶν
διακόνων χερσὶν ἀντὶ θυσιαστηρίου χρησάμενος τὴν μυστικὴν καὶ θείαν καὶ
σωτήριον θυσίαν προσήνεγκα. Ὁ δὲ πάσης ἡδονῆς ἐνεφορεῖτο πνευματικῆς
καὶ αὐτὸν ὁρᾶν τὸν οὐρανὸν ὑπελάμβανε καὶ ἔφασκεν οὐδεπώποτε εὐφροσύνης
ἀπολελαυκέναι τοσαύτης, PG. 82, col. 1429-1432; rus. Targm. Прожив
затворником долгое время, Марис пожелал увидеть, как приносится
духовная и таинственная Жертва, и попросил меня совершить Божественную Евхаристию в его жилище. Я с радостью согласился
и велел принести священные сосуды (жилище отшельника находилось неподалёку). Использовав вместо престола руки диаконов,
я принёс Божественную и спасительную Жертву. Марис же преисполнился таким духовным ликованием, что увидел небо; после
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mRvdelTmTavrisgan, romelSic qvemo mxaridan Catanebulia
(Cakerilia) wmindanis nawilebi da romelzec zemo piris
Sua nawilSi amoqargulia jvarcmuli macxovris gardamoxsnadatireba, agreTve akldamis saflavSi misi gardamoxsnili
sxeulis dasveneba, kuTxeebSi ki \ oTxi maxarebeli1.
sabas ganmartebiT, ‘ოდიკი არს წმიდის ზიარების (e. i.
barZim-feSxumis, e. W.) ქვეშ საფენი, კურთხეული, თეთრი».
aseve, n. CubinaSvili miuTiTebs: ‘ოდიკი \ ტრაპეზსა ზედა
გასაშლელი გარდამოხsნა, ნაკურთხი მღუდელთმთავრისაგან,
რომელსა ზედაცა აღესრულების საღვთო ჟამისwირვა, антиминс»
(ix. ნიკო ჩუბინაშვილი, ქართული ლექსიკონი რუსულის თარგამანითურთ, Tb.
1961, http://meskhi.net/lexicon: ოდიკი).
analogiuria d. CubinaSvilis ganmartebac: ‘ოდიკი \
berZn. ტრაპეზzed გასაშლელი გარდამოხsნა, რომელზედაცა
აღესრულების საღვთო ჟამისwირვა, антиминс» (d. CubinaSvili,
qarT-rus. leqs., Tb. 1984, gv. 993).
termin ‘odikiს» უადრესი დამოწმება დადასტურებულია X ს-ის
ცნობილ ნუსხaSi | 86, romelmac Semogvinaxa ‘odikis kurTxevis»
uarqaulesi wes-gangeba2. gansakuTrebiT mniSvnelovania is
ganmarteba, rac termin ‘odiks» axlavs saTaurSive:
‘kurTxevaA
odikisaA,
romel
ars
sagzauri
3
mimosaRebeli sakurTxeveli» .
этого он сказал мне, что никогда не испытывал такой радости,
http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/paterik/feod_kirsk/txt20.html).
1 odiki

gaxveulia damfarvel qsovilSi, rasac ewodeba 'Sesagragneli"
(„შესახვეველი“) ანუ „ილიტონი“ (εί^λhτό3ν, laT. corporal) da rac გულისხმობს
იმ სინდონს ანუ არმენაკს [amrenaks], რომლითაც „შეგრაგნეს“ ჯვრიდან
გარდამოხსნილი და საფლავზე დადებული sxeuli ქრისტესი.
2 ix. teqstis publikacia: Jurn. guli gonieri, 2011, #2, gv. 111114. odikis kurTxevis berZnuli wes-gangebisTvis ix. Jacobus Goar,
ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ sive Rituale graecorum complectens ritus et ordines divinae
liturgiae, officiorum, sacramentorum, consecrationum, benedictionum, funerum,
orationum, ac cuilibet Personae, Statui, vel Tempori Congruos, Editio Secunda,
Venetiis, 1730, p. 517-521; ix. amave naSromis pirveli [1647 w-is] gamoc. p.
648-653; Sdr. agreTve, Eu7xolo3gion to# MeVga, >En BenetiVa, 1850, s. 317-319).
3 iqve,

gv. 111.
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rogorc sruliad naTelia, ‘odiki», zemore ganmartebidan
gamomdinare, esaa (axalqarTulad) ‘gzaze gadasaadgilebeli
(mimosatarebeli) sakurTxeveli». aRniSnul SinaarsTan
dakavSirebiT Tavis droze k. kekeliZe SeniSnavda:
‘odiki \ ase iwodeba qarTulad antiminsi; es
saxelwodeba aRweriTia, rac ganmartebulia antiminsis
kurTxevis wes-gangebaSi saekl. muz. xeln. #86-Si,
gv. 156: <kurTxevaA odikisaA, romel ars sagzauri
mimosaRebeli sakurTxeveli>,
ese
igi:
<kurTxeva
antiminsisa, rac aris gzaSi wasaRebi sakurTxeveli>.
Zvelad, gansakuTrebiT devnulebaTa Jams,
xdeboda ise, rom RvTismsaxureba unda SeesrulebinaT,
aseT
SemTxvevebSi
sakurTxeveli
sadac mouwevdaT1;
icvleboda antiminsiT (=odikiT, e. W.), romelsac
RvTismsaxurni, rogorc Cans, yvelgan Tan atarebdnen;
swored aqedan iqna miRebuli saxelwodeba <odiki>
(odiki) \ <sagzao sakurTxeveli> berZnulidan: o6deiVa,
o6da8oj, o6dhgoVj» (Sdr. ‘odiki \ так] называется по грузински
антнминсъ; названie эto есть описательное, объясняемое въ
чин| к освyщеniя антиминса по рук. c.-муз. # 86, стр. 156:
<kurTxevaA odikisaA, romel ars sagzauri mimosaRebeli
sakurTxeveli> t . e . < o s v y q e n i e aнтиминса, который есть
забираемый въ путь престолъ». Vъ древности, въ особенности
ВО ВРЕМЯ ГОNЕНIY, богослужеniе приходилось совершать гд? попало; престоль въ такихъ случаяхъ заменялся
антиминсомъ, который свяqennosluJiteli, очевидно, носили
всегда сь собою; отсюда и получилось nазваniе odiki (odiki)
\ дорожный престол], оtь греч. o6deiVa, o6da8oj, o6dhgoVj, К. Кекелидзе,
Иерусалимский Канонарь VII века [Грузинская версия], Tiflis, 1912, s.
334).

amrigad, sruliad naTelia, rom termini ‘odiki»,
Tavisi etimologiuri gaazrebidan gamomdinare (‘sagzao»),
upirvelesad
migvmarTavs iqiTken, rom swored
uadres epoqas davukavSiroT misi warmoSoba, epoqas,
1 xazgasma

citatebSi yvelgan Cvenia.
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rodesac qristianuli sarwmunoeba idevneboda da usisxlo msxverpli taZarTa gareT
unda Sewiruliyo1.
1 Sdr.

С. Брояковский-is miTiTeba: 'antiminsebma dasabami miiRes
pirvel saukuneebSi, qristianobis mimarT ganxorcielebul
devnulebaTa Jams,... cvlidnen ra isini sakurTxevels [trapezs]"
(Sdr. Антиминсы получили свое начало во время гонений в первые века на христианство,... заменяя собою престол, свящ. С.
Брояковский, dasax. Sroma, c. 51). aseve П. Михалицын aRniSnavs:
'antiminsebi gamoCnda qristianobis pirvel dReebSi. pirveli
qristianebi romael imperatorTa mxridan ganxorcielebuli
devnulebebis
pirobebSi
RvTismsaxurebebs
aRasrulebdnen
miwisqveSa mRvimeebSi, yvelaze ufro xSirad katakombebSi"
(Sdr. Антиминсы появились в первые века христианства. Первые
христиане в условиях гонений со стороны римских императоров
совершали богослужения в подземных пещерах, чаще всего катакомбах, П. Михалицын, Первая книга православного верующего, Харьков, 2014, с. 12). am mxriv uaRresad metyvelia 425-433 ww--is saeklesio
uwyeba 312 w-is 7 ianvars martvilurad aRsrulebuli mRvdelmowamis wm.
lukiane antioqielis Sesaxeb, romelmac, sapyrobileSi borkildebulma
da sikvdilis piras myofma sakuTari mkerdi gamoiyena odikad anu
sakurTxevlad da swored masze (mkerdze) aRasrula wminda
liturgia (Jamiswirva), eziara ra usisxlo msxverpls TviTonac
da mis garSemo myofi qristianebic. filostorgosis 'saeklesio
istoriiis" fotiseul epitomeSi vkiTxulobT: 'raJams aResruleboda
lukiane martvili, imis gamo, rom tiranuli mZlavreba ar
xdida misTvis xelmisawvdoms arc taZars, arc sakurTxevels
da, amasTan, vinaidan saZraobac warTmeoda mas borkilTa
da gvemulebaTa Sedegad, mdebarem sakuTar mkerdze Sewira
Tavzardamcemi msxverpli, eziara ra am saxiT TviTonac da awvia
ra sxvebic uxrwneli Senawiris wilmisaRebad. xolo sruliqmna mRvdelmoqmedeba sapyrobileSi, garSemortymoda ra mas,
rogorc ukve momakvdavs, samRvdelo krebuli, romelic [am
gziT] eklesiis saxesa da daculobas aRasrulebda, vinaidan
uRmrToTa Tvalisgan faravda imas, rac xdeboda" (II.13:
Ὅτι τὸν μάρτυρα Λουκιανόν φησι μέλλοντα τελευτᾶν, καὶ μήτε ναὸν
μήτε θυσιαστήριον τῆς τυραννικῆς βίας παρεχούσης, ἀλλὰ μηδὲ αὐτοῦ
κινεῖσθαι τῶν δεσμῶν καὶ πληγῶν συγχωρούντων, ἐν τῷ οἰκείῳ στέρνῳ
ἀνακείμενον τὴν φρικτὴν θυσίαν τελεσάμενον, οὕτω τε αὐτὸν μετασχεῖν
καὶ τοὺς ἄλλους μεταλαβεῖν τοῦ ἀχράντου θύματος ἐπιτρέψαι. ἐτελέσθη
δὲ ἡ ἱερουργία ἐν τῇ εἱρκτῇ, τοῦ κυκλώσαντος αὐτὸν ἱεροῦ χοροῦ ὡς
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devnulebaTa epoqa, rogorc cnobilia, I-III ss-s
gulisxmobs, da esaa periodi ante-pacem (‘uwinares
mSvidobisa»)1, imdenad ramdenadac IV s-is damdegidan, kerZod
ἤδη ἀποβιοῦντα ἐκκλησίας σχῆμα καὶ ἀσφάλειαν τοῦ μὴ καθορᾶσθαι τὰ
δρώμενα παρὰ τῶν ἀσεβούντων ἀναπληροῦντος,, PG. 65, col. 476 C. ix.
agreTve: Kirchengeschichte, mit dem Leben des Lucian von Antiochien
und den Fragmenten eines Arianischen Historiographen, herausgegeben im
Auftrage der Kirchenväter-Commission der Königl. Preussischen Akademie
der Wissenschaften von Dr. Joseph Bidez, Leipzig, 1913, s. 25. aRvniSnavT,
rom Ph. R. Amidon berZnuli teqstis ἀνακείμενον-s asworebs mderobiTi
sqesis formiT: ἀνακείμενην (ix. Philostorgius, Church History, Transl.
with an Intoruction and Notes by Ph. R. Amidon, Atlanta, 2007, p.
30, n. 40). Tu aRniSnul konieqturas gaviziarebT, Targmanis Sesabamisi
adgili amgvari iqneba: 'sakuTar mkerdze mdebare [dabrZanebuli]
Tavzardamcemi msxverpli Sewira". Sdr. laT. Lucianum martyrem,
cum jam moriturus esset, et tyrannica vis nec Ecclesiae, nec altaris
copiam faceret, cumque vincula et plagae ne quidem ut se commoveret,
ei permitterent, supinum iacentem, supra proprium pectus tremendum
sacriﬁcium peregisse, et tum ipsum participasse, tum aliis ut de
immaculato sacriﬁcio participarent, copiam fecisse. Peractum autem est
hoc sacriﬁcium in carcere, cum sacer Christianornm chorus qui illum
utpote morientem undique cingebat, Ecclesiae speciem referret ac simul
munimentum praestaret, ne ab impiis spectari possent ea quae gerebantur,
Ibid. col. 475C-D; Sdr. ingl. Targm. (xarvezebiT): when the martyr Lucian
was about to die and the reign of oppression was allowing neither church
nor altar, and what is more his fetters and injuries did not permit him
even to move, he offered the awe-inspiring sacriﬁce while he was lying
on his own chest; in this way he partook of the unblemished offering
and bade the others share in it. The sacred rite was performed in the
prison; the holy choir that surrounded him, as though he had already
died, took the form of a church and shielded the proceedings from
impious eyes, Philostorgius, Church History, dasax. gamoc., p. 30). davZenT,
rom wm. lukiane is mRvdelmowamea, romlis Sesaxebac 'svinaqsaris" wm.
giorgi mTawmindeliseul TargmanSi vkiTxulobT: 'eseviTarsa sazomsa
miiwia simaRliTa moqalaqobisa da moRuawebisa TYsisaATa,
vidremdis valn raA qalaqsa Sina, romelTaA hnebavn, eCuenis
da romelTaA ara hnebavn, uxilav arn maT mier yovladve", saq.
saeklesio kalendari, Tsu wm. daviT aRmaSeneblis taZris gamoc., gv. 221).
1 E.

Adams miuTiTebs: 'saWiroa SevexoT monacemebs, romlebic
ukavSirdeba mTel ante-pacem eras [vidre 313 w-mde]" (Sdr. it
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313 w-is <milanis ediqtis> (Edictum Mediolanense) Semdeg,
romis imperiaSi saxelmwifos mxridan qristianTa devna dacxra
da Pax anu mSvidoba damyarda1.
vinaidan aSkaraa termin odikis berZnuli warmomavloba
(o6diko3j), gansakuTrebul yuradRebas iqcevs sakiTxi imis Sesaxeb,
Tu rogor, ra terminiT iwodeboda (da iwodeba) xsenebuli
uaRmatebulesi liturgikuli siwminde sakuTriv berZnul
enaze.
wyaroebis erTsulovani da ugamonakliso
mowmoba absoluturad uryevad adasturebs, rom im siwmindes,
rasac qarTulad odiki ewodeba, berZnulad ganekuTvneboda
da dResac myarad ganekuTvneba erTaderTi liturgikuli termini ‘antimensioni» sxvadasxva fonetikuri variaciebiT: ‘antimesioni», ‘antiminsioni», ‘antimisioni» da misT.
L. Clugnet aRniSnavs:
‘>Antimh3nsion da nakleb swori variantebi: >Antimh3ssion,
>AntimiVnsion, >AntimiVssion (berZn. a7ntiV - <wil, sanacvlod>, da
laT. mensa \ <tabla>). sityv. <is, rac cvlis tablas anu
sakurTxevels>2, vinaidan berZenTa Soris sakurTxevels
is necessary to deal with data realting to the whole ante-pacem era
[till 313 CE.], Edward Adams, The Earliest Christian Meeting Places:
Almost Exclusively Houses? Bloomsbury, 2013, p. 10).
1

R. Taft miuTiTebs: 'soflebSi mudmivmyofi samRvdeloebis
organizeba unda dalodeboda egreT wodebul 312 w-is
<konstantines mSvidobas> (Sdr. The organization of a resident
clergy in the countryside had to await the so called "Peace of
Constantine" in 312, R. Taft, Home-Communion in the Late Antique
East, Ars Liturgiae. Worship: Aesthetics and Praxis. Essays in Honor
of Nathan D. Mitchell [ed. Clare V. Johnson]. Chicago, 2003, p. 2).
2 Sdr.
agreTve К.
Никольский-is miTiTeba: 'antiminsi,
<nacval-trapezi> \ <nacvlad tablisa>, aris igive,
rac sakurTxeveli; antiminsi Tavis TavSi cvlis
trapezs [sakurTxevels]" (Sdr. антиминсъ, «вмѣсто–престоліе» \ «вмѣсто стола», ЕСТЬ ТОЖЕ САМОЕ, ЧТО И ПРЕСТОЛЪ; антиминсъ замѣняетъ собою престолъ, К. Никольский,
Объ Антиминсахъ Православной Русской Церкви, Спб, 1872, c. 5).
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kvlavac aqvs oTxfutiani1 tablis forma da mas ewodeba
<trapezi> (tra3peza). Antimh3nsion esaa TiTqmis kvadratuli
TeTri naWeri 50-idan 60 sm-mde, romelzec gamosaxulia
wamebis iaraRebi da Cveni uflis dasaflaveba; erTerT kuTxeSi igi Seicavs wmindanTa nawilebs (leiVyana),
mimagrebulebs
garkveuli
saxis
sanTel-danamastakiT
2
(khromastiVxh ).... episkoposi mas akurTxebs sazeimod
imgvari
wes-gangebiT,
rac
msgavsia
sakurTxevlis
kurTxevis wes-gangebisa. rogorc mianiSnebs misi saxeli,
1 frangulSia

30.5 sm).

'quatre pieds" (frang. pied igivea, rac ingl. foot anu

frang. ciment (cementi). aRvniSnavT, rom miTiTebuli berZnuli
termini khromastiVxh, rac kalkirebulad SeiZleba iTargmnos rogorc
'cvil-mastika" da rac aRniSnavs cvilTan (sanTelTan) Sereul webovan
comisebr masas, 'ZinTs" (sabas mixedviT 'ZivTs") miRebuls mastikis xis
(berZn. masta3zw \ 'ReWva"; mastiVxa \ 'fisi,", 'gumfisi", 'ZinTi", 'saReWi
webovani nivTiereba") nayofisgan, qarTulad gadmoicemoda orsityvedad
rogorc 'sanTeli da danamastaki" (Sdr. mag. 'SeZruli trapezis wesi"
kvipriane samTavnelis redaqciis <kurTxevaTa> mixedviT, gv. tJg-tJd:
'raJams enebosT damyarebaA trapezisaA, uwinares liturRiisa
moamzadon yovelive saKmari, romeli jer ars ganwmedad
adgilisa mis da trapezisa, da marmariloA da danamastaki
danayon
da
sanTeli [Khroma3stixon meta# tetrimmeVnou marma3rou,
Goar, 1730, p. 490; Goar, 1647, p. 614; Eu7xolo3gion to# MeVga, s. 319-320] da
yovelive mza-hyon. eseni Tu ar moduRdebis, ar gaerevis da
arc trapezsa daekrvis. amisTYs erTi axali qoTani TiKisa
unda mza-hyon.... moiRon tilo da ese SemoaxYon trapezisa
suetTa juarissaxed, raATa oTxsav kuTxesa juarissaxe
iyos; pirzed esreT SemoaxYon, sanTeli da danamastaki ra
daesxas, raATa ara gardaedinos [e!ta katasfaliVzontai, w6j a\n i9na mh#
h6 khroma3stixoj {krou*_ ka3tw dia# tinoj o7p*j, Goar, p. 490]"; ix. agreTve iqve,
gv. uie ['kurTxeva odikisa"]: 'miiRon wmidaTa nawili, sanTeli
da danamastaki, daasxas mihroni mRdelTmTavarman da aRzavon
nawiliTurT da STadvan mciresa parksa Sina da odes ukan
daakeron magra, diakonman..." \ Ε!τα, προσαγομέVνων τJν lειψά3νων,
καιv {μβαλλόμεVνων τ*_ ΚhρομαστίVχη_, {πιχέVει τού3τοις o6 >Άρχιερεύ#j Μύ3ρον% και
{νθέVμενοj αυ7τά# ό0πισθεν το' >ΆντιμινσιVοu, {ν τ*_ [τοιμασθειVsh_ qh3kh_ καιv α7σφαλισά3μενοj καλJς, εύ0χεται τh#n Ευ7χή#ν ταυ3την, Goar, 1730, p. 518; Goar, 1647, p.
649; Eu7xolo3gion to# MeVga, s. 319)
2 Sdr.
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igi gankuTvnili iyo imisTvis, rom sxva SemTxvevaSi
wminda
msxverplSewirvis
Sesaferis
sakurTxevlad
gardaeqmna ubralo tabla, romelic nakurTxi ar yofila,
imgvarad, rom misi gamoyeneba berZenTa mxridan iZleoda
SesaZleblobas laTinTa gadasaadgilebel sakurTxevelTan
misi gaigivebisa. magram garkveuli drois Semdeg, rac
Zalian Zveli ar unda iyos, damkvidrda Cveuleba,
rom
momxdariyo misi gaSla mTel sakurTxevelze
msxverplSewirvis Jams, miuxedavad imisa, nakurTxi iyo
igi Tu ara. maS, nakurTx sakurTxevelze sakmarisi unda
yofiliyo <Sesagragnelis> (<ilitonis> \ ei^lhtoVn)
gaSla, rogorc amas adasturebs liturgiis locvaTa
Tanmxlebi
miTiTebani.
es
miTiTebani,
faqtobrivad,
aRniSnaven imas, Tu ra dros unda gaeSala mRvdels
ei^lhtoVn1, da isini ar Seicaven a7ntimh3nsion-is araviTar
xsenebas, vinaidan, cxadia, igulisxmeba, rom wminda
msxverpli Seiwireba nakurTx sakurTxevelze. amJamad
<Sesagragneli>
(<ilitoni>
\
ei^lhtoVn)
gamoiyeneba
umTavresad a7ntimh3nsion-is dasacavad: igi moTavsebulia
antimensionis
qveS,
rodesac
antimensions
Slian
sakurTxevelze, da gamoiyeneba mis gasaxvevad, rodesac
kecaven mas (antimensions) liturgiis damTavrebisas»2.
1 ilitoni,

sagragneli.

>Antimh3nsion et variantes moins correctes: >Antimh3ssion, >AntimiVnsion,
>AntimiVssion (du gr. a7ntiV - <au lieu de, à la place de>, et du lat. mensa <table>). Littér. ce qui remplace la table, c'est- à-dire l'autel; car, chez les
Grecs l'autel a encore la forme d'une table à quatre pieds et s'appelle tra3peza.
L'>Antimh3nsion est un linge blanc de 50 à 60 centimètres carrés environ, sur
lequel sont figurés les instruments de la passion et l'ensevelissement de
Notre Seigneur, et qui porte à l'un de ses angles des reliques de saints,
leiVyana, fixées par une sorte de ciment, khromastiVxh.... L'évêque le consacre
solennellement avec des rites semblables à ceux qui servent à la consécration
d'un autel. Comme son nom l'indique, il était destiné autrefois à convertir en
autel propre au Saint Sacrifice une simple table non consacrée, de sorte que
l'emploi qu'en faisaient les Grecs permettait de l'assimiler à l'autel portatif
des Latins. Mais depuis une époque qui ne peut être très ancienne, l'usage
s'est établi de le déployer à l'Offertoire de la Messe sur tout autel, qu'il
2 Sdr.
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saubrobs ra aRniSnuli terminis arsebiTad or fonetikur
saxesxvaobaze (erTi h-იT, meore i-იT), berZeni mkvlevari
Sophrone Pétridès miuTiTebs:
‘orTografia xelnawerebisa da nabeWdi teqstebisa
Seicavs Semdeg variantebs: a7ntimh3nsion, a7ntimh3ssion, a7ntimi3nsion,
a7ntimi3ssion;
amrigad,
orTografia
ver
dagvidgens
[Tavdapirvel formas]. saWiroa mivmarToT etimologias,
Tumca etimologistebi amjeradac, iseve rogorc esoden
xSirad sxva SemTxvevebSic, ormag pasuxs gvTavazoben.
erTni ixrebian ioane kitrelis azrisken da antimensionis
meore nawilSi xedaven berZnul sityvas miVnsoj = laT. minsus
= frang. plat1. fsevdo-ioane kitrelis, blastarosisa da
misi sxva kopistebisTvis a7ntimh3nsion amgvarad wodebulia
imitom, rom igi cvlis sxva feSxumebs [an sanawileebs,
e. W.], romlebic Seadgenen macxovris tablas. meoreni,
\ da misaxvedria, rom me ar ganvicdi araviTar
meryeobas SevuerTde maT, \ miiCneven a7ntimh3nsion-s Sedgenils sityvisgan mensa=tabla. marTlac, gana ar aris
antimensioni nacvali sakurTxevlisa, wminda tablisa,
rogorc amboben amas berZnebi, romlebic dResac ki
xSirad iyeneben <sakurTxevlis> (qusiasth3rion) nacvlad
saxels <wminda tabla> (a6giVa tra3peza)?»2
soit consacré ou non. Or, sur un autel consacré il devrait suffire d'étendre
le corporal, ei^lhtoVn, comme le prouvent les rubriques qui accompagnent
les prières de la Messe. Celles-ci, en effet, indiquent ! quel moment le
prêtre doit dérouler l'ei^lhtoVn, et ne font aucune mention de l'a7ntimh3nsion,
évidemment parce qu'il est sous-entendu que le Saint Sacrifice est offert
sur un autel consacré. Maintenant l'ei^lhtoVn est utilisé principalement pour
protéger l'a7ntimh3nsion: il se place sous ce dernier quand on le déploie sur
l'autel, et il sert à l'envelopper, quand on le plie à la fin de la Messe (L_on
Clugnet, Dictionnaire Grec-Français des Noms Liturgiques en Usage dans
l'Église Grecque, Paris, 1895, p. 13-14).
1 niSnavs

<kerZs>, <saWmels>.

2 Sdr. L'orthographe des manuscrits et des imprimés varie entre a7ntimh3nsion,
a7ntimh3ssion, a7ntimi3nsion, a7ntimi3ssion; elle ne peut donc pas nous fixer. Il faut
recourir à l'étymologie. Or, les étymologistes, ici comme si souvent ailleurs, ont
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marTlac, ioane kitreli mTavarepiskoposis (c. 1200
w.) avtorobiT cnobil SromaSi: <pasuxebi diraqiis episkoposis
konstantine kabasilas mimarT> (>ApokriVseij pro#j Kwnstant8non
a7rxiepiVskopon Dur7r6axiVou to#n Kaba3silan)1 vkiTxulobT:
‘xolo TviT es saxelwodeba [antimensioni, e. W.]
gamomdinareobs
miVnsoj-idan,
rac
berZenTa
mixedviT
<kalaTs> (to# kano’n, frang. corbeille, rus. korzinka) cxadyofs
(<Η προσηγορίVα δev αu0τη παρα3γεtαι ά7πo# το’ μίVνσου, το’ καθ> 9Ελληνας
μεvν to# κανο’ν δηλο’ντος), xolo italielTa [=laTinTa, e. W.]
enaze niSnavs <mzareulTagan Semzadebul kerZs> (kata#
dev th#n >Italh#n glJssan to# pepragmateumeVnon to8j o7yopoio8j {desto3n),
rameTu amis [am mniSvnelobis, e. W.] kvalobaze tablebze
gadasafarebel tiloebs <minsalia> ewodebaT rogorc
magidisa
da
kerZebis
gasamSveneblad
gadafenilebs.
swored
sazogado
metyvelebis
kvalobaze
vambobT
2
<anti-minsionebs> ,
rogorc,
magaliTad,
samoslebTan
3
dakavSirebiT \ <anti-panebs> , da rogorc, sazogadod,
imgvar sagnebTan mimarTebiT, romlebic uku-arekvliTi
moqmedebis Sesabamisad4 TavianT TavSi msgavs saxeldebas
apporté une double réponse. Les uns s'en tiennent à l'opinion de Jean de Kitros,
et voient dans la seconde partie du vocable le grec miVnsoj= latin minsus = plat.
Pour le pseudo-Jean de Kitros, Blastarès et ses autres copistes, l' a7ntimh3nsion est
ainsi appelé parce qu'il tient la place des différents plats qui composent la table
du Seigneur! Les autres, et on comprend que je n'éprouve aucune hésitation à
me rallier à eux, reconnaissent dans a7ntimh3nsion un composé de mensa = table:
l'antimension n'est-il pas, en effet, ce qui tient lieu de l'autel, de la table sainte,
comme disent les Grecs qui encore aujourd'hui emploient couramment le nom
a6giVa tra3peza au lieu de qusiasth3rion, Pétridès Sophrone, L'antimension. In:
Échos d'Orient, tome 3, N°4, 1900, p. 193-194.
1 am naSromis avtorad mkvlevarTa mniSvnelovan nawils miaCnia XIII s-is
I naxevris berZeni mTavarepiskoposi da kanonisti demetrios qomatianosi.
2 e.

i. nacval-minsionebs anu <nacval-kerZebs>.

3 e.

i. <nacval-qsovilebs> anu samoselTa sanacvlo samoslebs, saxeldobr, foCebs.
4

e. i. antiparalelizmis kvalobaze anu ama Tu im sagnis raRac niSandoblivi Tvisebis, raRac mkveTri maxasaTeblis sapirispiro mdgomareo122
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ganikuTvneben.
xolo eseni
[antiminsionebi, e. W.] im
wminda trapezebze daidebian, romlebic kurTxevas ar
ganuwmendia, vinaidan antiminsionebisgan iRebs siwmindes
ukurTxebeli trapezi da mRvdelmoqmedebuli Sesawiravi
(>En {keiVnaij dev ta8j a6giVaij trapeVzaij ta’ta tiVqentai, a=j kaqieVrwsij ou7x
h9giasen. >Ek tJn a7ntimiVnsiwn ga#r au7th3 te h6 mh#1 kaqierwqe8sa tra3peza
kaiv i^erourgoumeVnh pro3sfora lamba3nousin to#n a6giasmo3n), radgan
ganwmendili trapezi Tavisi Tavis mier ganwmends
ZRvensac, rac TavisTavad wminda rodia. da amas
swamebs saxarebebSi meufiseuli naTqvami, ZRvenze da
oqroze
umjobesad
Semracxveli
sakurTxevlisa
da
taZrisa, rameTu pirveli maTgani ZRvens ganwmends,
meore ki \ oqros. magram Tu ukurTxebelia taZari, mis
naklovanebas aRavsebs antiminsionis wmindamyofelobiTi
Zala (Ei& go’n a7kaqieVrwto3j e7stin o6 nao#j, to# {lle8pon tou3tou a7naplhro8
h6 a6giastikh# to» a7ntiminsiVou du3namij)2. amitom, arc SeiZleba, rom
baSi gadatanisa da sruliad sxva sagnisadmi misadagebis Sedegad. am
SemTxveveaSi 'anti-minsioni", gamomdinare iqidan, rom zemore ganmartebis
avtors mis etimologiur saTaved miaCnia, erTi mxriv, 'saWmlis", 'kerZis",
'sazrdelis" aRmniSvneli laTinuri 'minsus" (minsus, berZnuli formiT
miVnsoj), meore mxriv ki \ saWmelTa ('ZRvenTa") Semcveli 'kalaTis"
aRmniSvneli berZnuli miVnsoj, swored <uku-arekvliTi moqmedebis
Sesabamisad> gulisxmobs xorcieli sazrdelis (saWmelis) sanacvlo
'sulieri sazrdelis" ('sulieri saWmelis") anu masazrdoebeli ZRvenis
Semcvel sauflo 'kalaTs", xsenebuli wminda sazrdelis sulier sacavs,
ZRvenis dasabrZanebels. Sesabamisad, miTiTebuli ganmartebis kvalobaze,
berZnuli a7ntimi3nsion SeiZleba kalkirebulad iTargmnos rogorc 'nacvalsasaWmle", 'nacval-saZRvene".
SecdomiT gvaqvs ara h6 mh3, aramed \ h6m8n (Sdr. Sesabamisi
konteqstis frang. Targm. On les place sur les autels non consacrés, car
c'est des antimensia que l'autel non consacré et l'oblation qui sert à la messe
prennent leur bénédiction, Pétridès Sophrone, dasax. Sroma, p. 195). davZenT,
rom motanil adgilas Migne-s gamocema araerT cTomilebas Seicavs.
magaliTad, aris: h0giosen, unda iyos: h9giasen, aris: <En, unda iyos: >En,
aris: a|j, unda iyos: a=j.
1 Migne-sTan

Sdr. frang. Targm. Si donc l'église n'est pas consacrée, la force
sanctifiante de l'antimension supplée ! ce défaut, dasax. Sroma, p. 195 (Sdr.
2
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ukurTxebel taZarSi odesme aRsruldes mRvdelmoqmedeba
antiminsionis gareSe, vinaidan sakurTxeveli, uziarebeli
siwmindesTan, rogorRa ganwmends ZRvens (9Oqen ou7dev e0cestin
{n a7kaqierw?tw_ naJ_ xwrivj a7ntiminsiVou i^erourgiVan geneVsqai poteV. PJj
ga#r to# qusiasth3rion a^gia3sei to# dJron, mh# metasxo#n a6gioth3toj;)1? da
amis mkadrebeli mRvdeli gankveTiT isjeba.... xolo
saerTod aranairad ar xdeba antiminsionebis Semzadeba, Tu
ara \ axali taZris kurTxevisas (Ou7k e0xei dev xw?ran o9lwj kaq>
e9teron tro3pon a0neu kaqierw?sewj neVou nao’ to# giVnesqai a7ntimiVnsia)2.
amasTan, rodi gvWirdeba imis codna, aris Tu ara
taZari axlidan anTu sul axlaxans agebuli, vinaidan
Tundac aRmoCndes ise, rom didi xnis winaT iyo
aSenebuli romelime maTgani, magram ar hqonda mas
miRebuli kurTxeva, am wmindamyofelobis [e. i. odikis, e.
laT. Targm. si igitur non dedicatum est templum, quod ei deest, sanctificatoria
antimensii vis implet, PG. 119, col. 976; Sdr. mcirediT gansxvavebuli Targm.
si templum non est dedicatum, quod ei deest, sanctificatoria vis antimensii
implet, Codini Curopalatae De Officialibus Palatii C[onstantino]politani et De
Officiis Magnae Ecclesiae Liber, Ex Recognitione Immanuelis Bekkeri [Corpus
Scriptorum Historiae Byzantinae, Editio Emendatior et Copiosior, Consilio B. G.
Niebuhrii C. F., Instituta, Auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae,
Continuata], Bonnae 1839, p. 148).
Sdr. frang. Targm. C'est pourquoi il n'est jamais permis de célébrer
la messe sans antimension dans une église non consacrée car comment l'autel
sanctifiera-t-il le don, n'ayant pas été sanctifié lui-même? dasax. Sroma, p.
195 (Sdr. laT. Targm. Ideoque in non consecrato templo sacrificium sine
antimensio facere nunquam licet. Quonam enim modo altare sanctificabit
donum, si sanctitatis non fuerit particeps? PG. 119, col. 976; Sdr. Codini
Curopalatae De Officialibus... dasax. naSromi, p. 148).
1

2 Sdr. frang. Targm. La préparation des antimensia n'a jamais lieu en dehors
de la consécration d'une nouvelle église ['damzadeba
antiminsionebisa
arasodes momxdara, Tu ara axali taZris kurTxevisas"], dasax.
Sroma, p. 195 (Sdr. laT. Targm. nullo autem modo receptum est ut aliter
antimensia fiant [sxva: locum habet], quam in novi templi dedicatione, PG. 119,
col. 976; Sdr. gansxvavebuli Targm. antimensia nullo modo licitum conficere
nisi in novi templi dedicatione ['aranairad ar aris nebadarTuli
antiminsionebis damzadeba, Tu ara axali taZris kurTxevisas"],
Codini Curopalatae De Officialibus... dasax. naSromi, p. 148).
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W.] Rirsi unda gaxdes isic, rom SeZlos zemoxsenebuli
kurTxevis ubiwod miReba»1.
termini <antimensioni> asea ganmartebuli Ch. D. Du
Cange-is mier:
‘antimensioni - berZenTagan iTqmis imad, rac
laTinTaTvis aris <satarebeli sakurTxeveli>, <wminda qva>
anda, rogorc es romaul wes-gangebaSia, <samogzauro
dafa> anu ‘sagzao sakurTxeveli>» (Sdr. ANTIMENSIUM Græcis dicitur quod Latinis, Altare portatile, Lapis sacratus, seu,
ut in Ordine Romano, Tabula itineraria, vel Altare viaticum2).
odikis anu antimensionis gansakuTrebul siwmindeSemosilobas amgvarad warmogviCens konstantinopolis saxelganTqmuli antieretikosi patriarqi wm. nikifore aRmsarebeli
(c. 758-828 ww.) Tavis cnobil Typicum-Si:
‘ukeTu umecrebiT gairecxos odiki [<antimensioni>], ar
Seimwikvleba igi, vinaidan TviT masSia wmindamyofeloba,
rameTu is, rac samRvdeloa, uwminduri ar xdeba» (Sdr.
>Εαν κατα# α0γνοιαν πλυνθῇ ἀντιμίνσιον, οu7 molu3netai% o6 ga#r
a6giasmo#j {n au7tJ_ {sti% to# ga#r i^ero#n miaro#n ou7 giVnetai, laT.
Si ignoranter antiminsium lotum fuerit, non polluitur, sanctiﬁcatio
enim in ipso manet; quod enim sacrum, impurum non ﬁt3, p. 385;
slav. Аще по невѣденію опрётся антимиса, да не отлагаетъ
священная, ниже скверненъ бываетъ4. rus. perifrazuli: Если
по невѣденію, антиминсъ затрется, святыня не оставляетъ
[его] и онъ [тѣмъ] не оскверняется5).
1 PG. 119, col. 976-977.
2

Glossarium Mediæ et Inﬁmæ Latinitatis, Conditum a C. D. Du
Cange..., Tomus Primus, Prisiis, 1840, p. 303.
3

Spicilegium
Solesmense,
Complectens
Sanctorum
Patrum
Scriptorumque Ecclesiasticorum Anecdota Hactenus Opera, Selecta E
Graecis Orientalibusque et Latinis Codicibus, Publici Juris Pacta, Curante
D. J. B. Pitra, Tomus Quartus, pars Altera, Monumenta Ecclesiae
Constantinopolitanae, Parisiis, 1858, p. 385.
4 Кормчая
5 К.

Книга, М. 1787, ч. 2, л. 19.

Никольский, dasax. Sroma, c. 7.
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aRsaniSnia, rom odikis (antiminsis, antiminsionis, antimensionis) rogorc gadasaadgilebeli anu moZravi sakurTxevlis funqciuroba zogjer gamokveTilia xatmebrZolobis
epoqasTan dakavSirebiT, gamomdinare iqidan, rom am epoqaSi,
erTi mxriv, taZrebi swored xatmebrZolTagan iyo dapyrobili
(saimperio mxardaWeriT) da marTlmadidebelTa mier usisxlo
msxverplis Sewirva taZarTa gareT aResruleboda, meore
mxriv ki, axalagebul taZrebSi (da aseTebi mravlad iyo)
sakurTxevlebis saZirkvelSi ar esvena wmindanTa nawilebi
(xatmebrZolni wmindanTa nawilebsac uaryofdnen), rac amgvar
sakurTxevelsa da taZars ukurTxeblad da mRvdelmoqmedebisTvis
Seufereblad warmoaCenda. swored es gaxda umTavresi mizezi
imisa, rom, xatTayvaniscemis aRdgenis Semdeg, aucilebel wesad
dadginda zemoxsenebul taZarTa SigniT wmindanTa nawilebis
armqone sakurTxevlebze wmindanTa nawilebis Semcveli
odikis gadafareba, rom am gziT kurxeva mieRo ukurTxebel
sakurTxevelsa da mTlianad taZars. J. Izzo miuTiTebs:
‘antimensioni warmoadgenda pasuxs or problemaze:
pirveli iyo is, rom marTlmadidebel qristianebs
xatmebrZolTagan akrZaluli hqondaT sakuTar taZrebSi
Sesvla, ris gamoc iZulebulni iyvnen aResrulebinaT
wminda saidumloni kerZo saxlebsa da sxva adgilebSi;
amisTvis maT unda hqonodaT raRac saxis moZravi
sakurTxeveli, rom ekurTxebinaT adgili da mihyolodnen
im uZveles tradicias, romlis mixedviTac Jamiswirva unda
aRsrulebuliyo mxolod nakurTx sakurTxevelze. maSinac
ki, rodesac ar hqonda adgili aqtiur devnulebas,
maT
[marTlmadideblebs]
ar
surdaT
Jami
SeewiraT
taZrebSi mwvalebel RvTismsaxurebTan erTad anda \
taZrebSi, romlebic maT [mwvaleblebs] gaeuwmindurebinaT.
meore problema ukavSirdeboda im areul viTarebas,
rac iyo Sedegi gaxangrZlivebuli brZolebisa. bevri
sakurTxeveli nakurTxi iyo xatmebrZol episkoposTagan
wmindanTa
nawilebis
gareSe
anda
saeWvo
rCeboda
nawilTa
iq
arseboba
da
kurTxevis
kanonikuroba.
WeSmariti qristianebi, Tavis mxriv, eswrafvodnen imas,
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rom TanxmobaSi yofiliyvnen nikeis II krebis (787 w.)
ganwesebebTan, romlebSic ganCinebuli iyo xatTa da
nawilTa
Tayvaniscema.
konkretulad,
meSvide kanoni
acxadebda: <amrigad, yvela im wminda taZarSi, romlebic
ki nakurTxia martvilTa wminda nawilebis gareSe,
aucilebelia
moxdes
STadeba
nawilebisa
Sesabamisi
locviTurT, xolo is episkoposi, romelic wminda
nawilTa gareSe akurTxebs taZars, ganikveTos, rogorc
damrRvevi saeklesio gadmocemisa>1. yvela sirTulis
Tavidan asacileblad, yovel sakurTxevelze, romelic
ki arakanonikuri iyo, an, sul cota, saeWvod miiCneoda am
mxriv, gamoiyeneboda wesisamebr nakurTxi da martvilTa
nawilebis Semcveli antimensionebi2 (Sdr. The antimension
1 Sdr. berZn. Ὅσοι οὖν σεπτοὶ ναοὶ καθιερώθησαν ἐκτὸς ἁγίων λειψάνων μαρτύρων, ὁρίζομεν ἐν αὐτοῖς κατάθεσιν γίνεσθαι λειψάνων μετὰ
τῆς συνήθους εὐχῆς. Ὁ δὲ ἄνευ ἁγίων λειψάνων καθιερῶν ναόν, καθαιρείσθω, ὡς παραβεβηκὼς τὰς ἐκκλησιαστικὰς παραδόσεις (PG. 167, col.
909-912; Su3ntagma, II, 1852, s. 580). Sdr. Zv. qarT. (arsenis Targm.):
'ესრეთ რაოდენნიცა საღმრთონi ტაძარნი თჳნიერ ნაწილებისა
მოწამეთაჲსა იკურთხნეს, განვასაზღვრებთ, რაჲთა იქმნას მათ
შინა დასხმაჲ ნაწილთაჲ. ხოლო თჳნიერ ნაწილსა წმიდათასა
მაკურთხეველი ეკლესიისაჲ ეპისკოპოსი განიკუეთენ, ვითარცა
გარდამავალი საეკლესიოთა განწესებათაჲ" (didi sj., Tb. 1975, gv.
424; slav. аще которые честные храмы освящены безъ св. мощей
мученическихъ, опредѣляемъ: да будетъ совершено въ нихъ положеніе мощей съ обычною молитвою. Аще же отнынѣ обрящется
нѣкій Епископъ, освящающій храмъ безъ св. мощей, да будетъ
изверженъ, яко преступившій церковныя преданія, Правила Святыхъ
Вселенскихъ Соборовъ с толкованиями, М. 2000, c. 652; agreTve:
Древне-славянская Кормчая XIV Титуловъ безъ Толкований, Трудъ В.
Н. Бенешевича, Том Первый, СПБ, 1906, с, 214 [berZn. teqstiTurT]).
2 xsenebuli mkvlevari sruliad uaryofs azrs imis Sesaxeb, TiTqos
wminda nawilebis odikSi STadebas TiTqosda saTave edebodes XIV-XV ssidan. Izzo-s askvnis: 'wminda nawilebis gamoyeneba antimensionebSi,
albaT, iwyeba 787 w-is krebis droidan an mcirediT mis Semdeg"
(Sdr. the use of relics in the antimensia probably dates back to that
Council [787 A.D.] or shortly thereafter, dasax. Sr. p. 49). ufro adreul
periods, kerZod VI s-s, varaudobs C. korolevskij (ix. C. Korolevskij,
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was the answer to two problems: the ﬁrst was that the orthodox
christians were barred from their churches by the iconoclasts and
had to resort to celebrating the Holy Mysteries in private homes
and other places; for this they had to have some sort of portable
altar to sanctify the place and to follow the ancient tradition of
celebrating only on a consecrated altar. Even when there was
no active persecution, they did not want to celebrate in churches
together with heretical ministers or in churches which had been
deﬁled by them. The second problem concerned the confusion
resulting from the long-drawn-out struggles: many altars had been
consecrated without relics by Iconoclast Bishops or the presence
of relics and canonical consecration remained doubtful. At the
same time, the authentic christians were anxious to comply with
the prescriptions of the Second Council of Nicea (787 A.D.), in
which the veneration of images and of relics was upheld, and
particularly its seventh canon which decreed: «If any church has
been consecreated without the sacred relics of Martyrs, relics are
now to be deposited therein with the customary prayers. A Bishop
who henceforward consecreates a church without holy relics is
to be deposed as a transgressor of ecclesiastical Tradition.» To
obviate all difﬁculties, antimensia, since they had been properly
consecrated and contained relics of Martyrs, were used on all
altars which were uncanonical or at least suspect as such, J. Izzo,
dasax. Sroma, p. 30-31).
xazgasasmelia isic, rom odiki Tavis amgvar (‘sagzao»,
‘gadasaadgilebel») Sinaarss avlenda, agreTve, misionerTa,
gandegilTa da velze myof jariskacTa SemTxvevaSi. J. M.
Izzo aRniSnavs:
‘moZravi
sakurTxeveli
SenarCunebuli
iyo
misionerTaTvis, gandegilTaTvis da mxedrobisTvis. ase
magaliTad, istorikosebi: sozomene, evsebi kesarieli da
sokrate moixseneben imas, rom imperatorma konstantinem
jariskacTaTvis wminda Jamiswirva aRasrulebina velze
karvis SigniT1. male yvela legions hqonda Tavisi
"Antimensio", Enciclopedia Italiana, vol. 3, Ammo-Arbi, 1929, p. 498:
"ﬁno al sec. VI, ed essere ricercata").
1

Sdr. wm. nikifore aRmsareblis erT-erTi ganCineba antimensionis
Sesaxeb: 'is, vinc antimensionTan erTad saxlis an gemis
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taZari-karavi liturgikuli nivTebiT da Tanmxlebi
mRvdlebiTa da diakonebiT» (Sdr. the portable altar was
retained for missionaries, desert recluses, and the military. Thus
the historians Sozomen, Eusebius of Caesarea, and Socrates mention
that the Emperor Constantine had the Holy Sacriﬁce celebrated for
his soldiers in the ﬁeld under a tent. Soon each Legion had its
own church-tent with liturgical furnishings and with attendant Priests
and Deacons, Januarius M. Izzo, The antimension in the liturgical
and canonical tradition of the Byzantine and Latin churches: an
inter-ritual inter-confessional study, Romae, 1975, p. 28).
davimowmebT miTiTebul saeklesio istorikosTagan erTerTs, kerZod sozomenes:
‘xolo miaCvia man [konstantinem] Tavis msgavsad
jariskacebi RvTisadmi msaxurebas, jvris niSiT aRbeWda
maTi saWurveli da samlocvelo saxli ganamzada samefo
sasaxleSi. amasTan, rodesac mowinaaRmdegeebs eomeboda
igi, mimohqonda eklesiis msgavsi karavi, rom arc udabnoSi
yofnisas mohkleboda mas an jars samRvdelo saxli,
romelSic marTebdaT maT egalobaT RvTisTvis, elocaT
da saidumlos ziarebodnen, Tan axldnen ra mRvdlebic
da diakonebic, romlebic karavs emsaxurebodnen da
amaTTan
(e. i. galobasTan, locvasa da ziarebasTan, e. W.)
gamocalkevebul ram adgilas, rac gankuTvnilia saRvTo
xatebisTvis, imRvdelmoqmedebs (Jams Seswiravs, e. W.), an monaTlavs,
naCqarevad
nu
gankanondeba,
vinaidan
mefeTa Tanmxlebi
mRvdlebic udabur velebze mRvdelmoqmedeben, Tumca ki \
mxolod amisTvis gansazRvrul bambis (?) saxlakSi" (Sdr.
<Ο μετὰ ἀντιμίνσιον {ν ι&διVw_ to3pw_ oi&kiVskou h| ploiVou, qeiVaij ei&ko3si
a7fwrismeVnw_, i^erourgh3saj h| baptiVsaj, ou7 prokrimatisqh3setai, {peiv
kaiv oi^ to8j besile'sin [po3menoi klhrikoiv {piv pedia3dwn {rh3mwn
i^erourgo'sin, {n mo3nw_ meVntoi a7potetagmeVnw_ ei&j to'to bambikiVnw(?)
oi&kiVskw, Iuris Ecclesiastici Graecorum Historia et Monumenta iussu Pii
IX, Pont. Max. Curante I. B. Pitra S. R. E. Card., Tom. II, a VI
ad IX Saeculum, Romae, 1868, p. 337; laT. Qui cum antiminsio
in privato loco domunculae vel naviculi, divinis imaginibus consecrato,
aut liturgiam aut baptismum perﬁcit, ne citius damnetur, quum clerici
imperatoribus addicti, in campestribus desertis sacra faciunt, nec nisi
interim in tuguriolo ad id ex panniculis linteis aptato, Ibid.).
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dakavSirebul wess eklesiis rjulisamebr aRasrulebdnen.
aqedan mokidebuli romaelTa SenaerTebmac, romlebsac
amJamad
ewodeba
<ricxvni>,
TiToeulad ganimzades
TavianTi karavi da mRvdlebi da diakonebi sakuTrivad
ganikuTvnes» (sozomene, saeklesio istoria, I.8, PG. 67, col.
881 B-C)1.
Sdr. προσεθίζων δὲ τοὺς στρατιώτας ὁμοίως αὐτῷ τὸν θεὸν σέβειν͵ τὰ
τούτων ὅπλα τῷ συμβόλῳ τοῦ σταυροῦ κατεσήμαινε καὶ ἐν τοῖς βασιλείοις
εὐκτήριον οἶκον κατεσκεύασε καὶ σκηνὴν εἰς ἐκκλησίαν εἰκασμένην περιέφερεν͵
ἡνίκα πολεμίοις ἐπεστράτευεν͵ ὥστε μηδὲ ἐν ἐρημίᾳ διάγοντα αὐτὸν ἢ τὴν
στρατιὰν ἱεροῦ οἴκου ἀμοιρεῖν͵ ἐν ᾧ δέοι τὸν θεὸν ὑμνεῖν καὶ προσεύχεσθαι
καὶ μυστηρίων μετέχειν. συνείποντο γὰρ καὶ ἱερεῖς καὶ διάκονοι τῇ σκηνῇ
προσεδρεύοντες͵ οἳ κατὰ τὸν νόμον τῆς ἐκκλησίας τὴν περὶ ταῦτα τάξιν ἐπλήρουν.
ἐξ ἐκείνου δὲ καὶ τὰ Ρωμαίων τάγματα͵ ἃ νῦν ἀριθμοὺς καλοῦσιν͵ ἕκαστον
ἰδίαν σκηνὴν κατεσκευάσατο καὶ ἱερέας καὶ διακόνους ἀπονενεμημένους εἶχε.
Sdr. Sozomeni Ecclesiastica Historia, edidit R. Hussey, T. I, Oxonii,
1859, p. 40-41, agreTve: Sozomenus, Kirchengeschichte, Herausgegeben
von J. Bidez, Eingeleitet, zum Druck besorgt und mit Registern versehen
von G. Ch. Hansen, Zweite, durchgesehene Auﬂage, Berlin 1995, s.
18-19; laT. Porro ut milites ad Deum pari cum ipso ratione colendum assuefaceret, arma crucis efﬁgie insignivit; et in palatio ecclesiam
aediﬁcavit: et quoties ad bellum proﬁcisceretur, tabernaculum ad
ecclesiae similitudinem fabricatum circuferre consueverat: ita ut ne
quidem in solitudine constitutus, tam ipse, quam exercitus ejus sacra
aede careret, in qua Deum laudare, ac preces fundere, et sacra mysteria
percipere possent. Sequebantur enim sacerdotes et diaconi tabernaculo
assidentes, qui juxta Ecclesiae ritum ejusmodi ofﬁcia obirent. Atque ex
eo tempore, Romanorum legiones, quae nunc numeri vocantur, singulae
proprium sibi tabernaculum facere coeperunt, et sacerdotes et diaconos
proprios ac peculiares habere, PG. 67, col. 879-882 B-C; ingl. In
order to accustom the soldiers to worship God as he did, he had
their weapons marked with the symbol of the cross, and he erected a
house of prayer in the palace. When he engaged in war, he caused
a tent to be borne before him constructed in the shape of a church,
so that in case he or his army might be led into the desert, they
might have a sacred ediﬁce in which to praise and worship God, and
participate in the mysteries. Priests and deacons followed the tent for
the purpose of ofﬁciating therein, according to the law and regulations
of the Church. From that period the Roman legions, which now were
called by their number, provided each its own tent, with attendant
1
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***
davubrundeT ‘odikis» Sesatyvisi berZnuli <antimensionis> Sesaxeb msjelobas.
upirvelesad, aRvniSnavT, rom, berZnuli werilobiTi
wyaroebis kvalobaze, termin antimensionis (Ἀντιμίνσιον) erTerTi uadresi damowmeba saxezea petre mociqulis mowafis (sxva
wyaroebiT II-III s-is mRvdelmowamis) wm. markiane sirakuzelis1
priests and deacons, Ecclesiastical History, A History of the Church in
Nine Books, From A. d.. 324 to A. D. 440, by Sozomenus, A new
Translation from the Greek, London, 1846, p. 15-16, frang. Il mit la
croix sur les armes de ses soldats, pour les accoutumer à respecter ce
signe de la rédemption. Il ﬁt bâtir un Oratoire dans son Palais, et
lorsqu'il allait à la guerre, il y faisait porter une tente en forme de
Chapelle où on pouvait louer Dieu, faire des prières, et participer aux
saints mystères. Il y avait des Prêtres et des Diacres qui suivaient les
troupes, pour faire leurs fonctions. Depuis ce temps-là chaque Légion
a eu dans sa tente une Chapelle, des Prêtres et des Diacres, Histoire
De L'Eglise, Ecrit par Sozomene, Traduite par Monsieur Cousin, T. III,
paris, 1686, p. 46, rus. Приручая воинов чтить Бога, как чтил Его
сам, он отметил оружие их символом креста, во дворце устроил
молитвенный дом и возил с собою сделанную наподобие церкви
палатку, когда выступал с войском против врагов; так что даже
во время пребывания в пустыне ни сам он, ни его войска не
оставались без священного дома, в котором надлежит славословить
Бога, молиться Ему и приобщаться св. Тайн; ибо за ним следовали и священники, и диаконы, приписанные к походной церкви, и
по чину церковному исполняли свои обязанности. С того времени
и римские легионы, которые теперь называются ἀριθμοu3ς (числами),
устроили каждый собственную свою палатку и получили особых
священников и диаконов, Церковная исторiя Эрмiя Созомена Саламинскaго книга первая, Сантпетербургъб 1851б с. 35).
1 xseneba

30 oqtombers (saeklesio stiliT). mas aigiveben wm. markele
sicilielTan (xseneba 9 Tebervals). igi iwodeba 'dasavleTis pirvel
episkoposad". cnobilia IV s-iT daTariRebuli wm. markianes kripti (taZris
qveS qviT naSeni TaRovani ZvalSesalagi), sadac aris daculi wmindanis
saflavi. R. S. Carusi miuTiTebs 'wm. ioane maxareblis bazilika
iyo sirakuzis pirveli sakaTedro saydari, aSenebuli am
qalaqis pirveli episkoposis, wm. markianes kriptze" (Sdr. The
Basilica of Saint John the Evangelist was the ﬁrst cathedral of Syracuse,
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moRvaweobisadmi miZRvnil anonimur <SesxmaSi> (<enkomiaSi>),
rac, mkvlevarTa azriT, dawerilia VII s-is miwuruls an
built over the crypt of Saint Marcian, the ﬁrst bishop of the city, R.
S. Carusi, Syracuse and Its Province, Syracuse, 1985 p. 61). agreTve,
E. Wharton SeniSnavs: 'Cveni momdevno SeCerebis adgili iyo wminda
ioanes saydarTan da wm. markianes Zalian Zvel kriptTan mis qveS....
gviCvenes gadasuli freskebi kedlebze da is adgili, sadac iqadaga
wm. pavlem, rodesac igi <sami dRe dayovnda> sirakuzaSi (saqme,
28.12)" (Sdr. Our next stopping place was the church of San Giovanni,
and the very old crypt of St. Marcian beneath it.... They showed us
the fading frescoes on the walls, and the place where St. Paul preached
when he "tarried three days" in Syracuse, E. Wharton, he Cruise of
the Vanadis, New York, 2004, p. 56). kidev, E. A. Reynolds-Bal
gvamcnobs: 'pirvelad Cven CavediT <wm. markianes kriptSi>, \ IV s-is
miwisqveSa eklesiaSi, rac aSenebulia katakombebTan TanaSerTulad
da Seicavs rogorc wmindanis saflavs, aseve im svets, razec man
martviloba daiTmina" (Sdr. we went down ﬁrst into the ' Crypt
of S. Marcian,' a subterranean church of the fourth century, built in
connection with the Catacombs, and containing the tomb of the saint,
and the column at which he suffered martyrdom, E. A. Reynolds-Ball,
Mediterranean Winter Resorts, London, 1904, p. 535). Sdr. agreTve, wm.
dimitri rostovelis uwyeba: 'wminda episkoposi markiane, wminda
petres mowafe, antioqiidan mivida sirakuzaSi, kunZul
siciliis qalaqSi, erTi locviT daangria kerpTa baginebi,
bevri adamiani moiyvana qristesTan da qmna isini <sinaTlis
Zeebad>, aRasrula ra mravali sakvirveleba. igi moklul
iqna qristesTvis iudevelTa mier" (Sdr. Святой епископ Маркиан, ученик святого апостола Петра, прибыв из Антиохии в
Сиракузы, город на острове Сицилии, одною молитвою разрушал
идольские капища и многих людей привел ко Христу и соделал
сынами света, совершая многие чудеса. Убит он был за Христа
иудеями, Жития святых Димитрия Ростовского, Месяц октябрь - 2131, 12.245). wmindanis uadresi fiqsireba saeklesio mwerlobaSi VII s-is
II naxevars ukavSirdeba (Sdr. 'yvelaze Zveli cnoba markianeze
gvaqvs himnograf grigol sirakuzelis kontakionSi VII s-is
II naxevarSi" \ la più antica notizia su Marciano è in un Kontakion
dell’innografo Gregorio 58 [seconda metà del VII secolo], Ada Campione,
Il Martirologio Geronimiano e la Sicilia: esempi di agiograﬁa regionale,
in <Vetera Christianorum>, 42, 2005, p. 24; kontakionis teqstisTvis ix.
E. Mioni, I kontakia di Gregorio di Siracusa, Bollettino della Badia
Greca di rottaferrata 1, 1947, 204-206).
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VIII s-is damdegs1. aRniSnul ZeglSi gadmocemulia vrceli
Txroba VII s-is II naxevris sirakuzeli mRvdelTmTavris wm.
Teodosis Sesaxeb2. saxeldobr, nauwyebia, Tu rogor gandevna
1 Sdr.

'enkomia [VII s-is dasasruli \ VIII s-is damdegi]"
(un Encomio [ﬁne VII-inizi VIII secolo], Ada Campione, dasax. Sroma, p.
24). Sdr. agreTve, Acconcia Longo, Siracusa e Taormina nell'agiograﬁa
italogreca, in Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, n. s. 27 (1990),
pp. 33-54; kidev: Acconcia Longo, L'encomio per s. Marciano di Siracusa
(BHG 1030): un'opera di età normanna?, in Rivista di Studi Bizantini
e Neoellenici, n.s. 33 (1996), p. 3-12. Sdr. agreTve, J. M. Izzo-is
miTiTeba: 'enkomia wm. markianeze, rac SeiZleba daTariRdes
daaxl. 700 w-iT" (an encomium on St. Marcian, which can be dated
around 700 A.D, Januarius M. Izzo, The antimension in the liturgical
and canonical tradition of the Byzantine and Latin churches: an interritual inter-confessional study, Romae, 1975, p. 28).
2

Sdr. Mario Re-s miTiTeba: '<enkomiis> [<Sesxmis>, e. W.]
Janri zomierad gamoiyeneboda italiur-berZnul samyaroSi.
<enkomia wm. markianesi>, \ sirakuzis legendaruli protoepiskoposisa (BHG 1030), \ Cveulebriv, TariRdeba VIII
s-is damdegiT, cxadia ara ugvianes IX s-is Suawlebisa.
es naSromi, Cans, SeukveTa Teodosi episkoposma, prelatma,
romelic sirakuzas warmomadgeneli iyo 680 w-is romis
sinodze. marTlac, teqsti aqebs mas, rogorc organizators
procesiisa, rac dagvirgvinda sakurTxevlis kurTxeviT im
gamoqvabulis win, romelic eSmakTagan iyo dapatronebuli
da romelSic, gadmocemis mixedviT, wm. markiane cxovrobda.
dabejiTebiT SeiZleba iTqvas, \ yovel SemTxvevaSi teqstis
meore nawilTan dakavSirebiT, \ rom es aris ufro enkomia
Teodosisa, vidre sakuTriv markianesi" (Sdr. The genre of the
Enkomion was used with moderation in the Italo-Greek world. The
Enkomion of St Markianos, the legendary proto-bishop of Syracuse
(BHG 1030), is usually dated to the beginning of the eighth, certainly
no later than the mid-ninth century.25 This work appears to have
been commissioned by Bishop Theodosios, the prelate who represented
Syracuse at the Roman Synod in 680; indeed, the text praises him
as the organiser of a procession which culminated in the consecration
of an altar before the demon-infested cave in which Markianos was
said to have lived.26 It is safe to say that, at least as regards the
second part of the text, it is an Enkomion of Theodosios rather than
of Markianos himself, Mario Re, Italo-Greek Hagiography, wignSi: The
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man (Teodosim) eSmakeuli Zalebi im gamoqvabulidan, romelSic
Tavis droze zemoxsenebuli wm. markiane moRvaweobda1. ‘Sesxmis»
avtori zemore Txrobis dasasruls gvauwyebs:
‘da iyvnen ra mravalJameulad mdebareni piriT aRmosavleTisken da RaRadebdnen ra Zlieri xmiT: <ufalo, Segviwyalen>, aRadgina yvelani am wminda kacma2, da rodesac
yvelani zed-xmobdnen3: <amin>, daamyara man saidumlo
tabla, rac iwodeba antimensionad (odikad),
gamoqvabulis asasvlelis pirispir da aRasrula Jamiswirva,
Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography, Vol. I, Periods
and Places, ed. by Stephanos Efthymiadis, Ashgate Publishing, 2013 p.
232). amave TariRs gvTavazobs Braun-ic: 'daaxl. 700 w-s daiwera"
(Sdr. um 700 geschrieben wurde, J. Braun, Der christliche Altar in
seiner geschichtlichen Entwicklung, B. 1: Arten, Bestandteile, Altargrab,
Weihe, Symbolik, München, 1924, s. 92).
1 aRniSnuli <Sesxmis> anu <enkomiis> berZnuli teqsti laTinuri
TargmaniTurT gamocemulia: Acta Sanctorum, Junii, t. III, editio novissima,
Parisiis et Romae, 1867, pp. 276-282 (italiuri TargmanisTvis ix. A.
Amore, San Marciano di Siracusa. Studio archeologico-agiograﬁco, Città
del Vaticano 1958, 75-91). aRvniSnavT, rom М. С. Желтов da И. О.
Попов wm. Teodosi sirakuzelTan dakavSirebul zemore Txrobas mcdarad
akuTvneben TviT wm. markianes, miuTiTeben ra: 'antiminsi... rogorc
termini pirvelad moxseniebulia Rirsi markiane sirakuzelis
cxovrebaSi (daaxl. 700 w.), sadac sityviT <antiminsi>
aRniSnulia gadasatani trapezi [sakurTxeveli], romelzec
wmindanma aRasrula liturgia" (Sdr. антиминс... Впервые как
термин упомянут в житии прп. Маркиана Сиракузского (ок. 700),
где словом «антиминс» обозначен переносной престол, на к-ром святой совершил литургию, Православная энциклопедия. Т. II. М., 2001.
С. 489; Sdr. igive cTomileba иеромонах Константин Островский-is
publikaciaSi: Об антиминсах Православной Церкви, http://vedomosti.
meparh.ru/2005_3_4/11.htm). cTomileba, cxadia, gamomdinareobs iqidan,
rom aRniSnuli Txroba daculia wm. markianesadmi miZRvnil enkomiaSi,
ris teqstsac xsenebuli mkvlevrebi ar icnoben (amas adasturebs isic,
rom aRniSnuli enkomia maT mier wodebulia 'cxovrebad", rac, aseve,
umarTebuloa).
2 wm.

Teodosi sirakuzelma.

3 damatebiT

xmobdnen.
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xolo rodesac daasrula man saRvTo mesaidumleoba1 da
yvela eziara Cveni uflis ieso qristes cxovelmyofel
saidumloebebs2,
qmna
ra
<ganteveba>3,
dabeWda
es
gamoqvabuli, da amgvarad ukumibrundnen, xarobdnen ra
yvelani da aqebdnen ra RmerTs \ did sakvirvelebaTa
da uCveulo saqmeTa moqmeds yvela TaobaSi» (Sdr.
Καὶ ἐπὶ πολλὰς ὥρας πάντων ἐπ᾽ ὄψιν κειμένων πρὸς ἀνατολὴν,
καὶ κραζόντων ἰσχυρᾷ φωνῇ τὸ Κύριε ἐλέησον, ἀνέστησε πάντας
ὀ ὅσιος οὗτος ἀνήρ, καὶ πάντων ἐπειπόντων τὸ Αμὴν, ἐπῆξεν
τὴν μυστικὴν τράπεζαν, ἥτις καλεῖται Ἀντιμίνσιον κατ᾽ ὄψιν
τοῦ αὐτοῦ σπηλαίου τῆς ἀναβάθρας, καὶ ἐποίει λειτουργίαν.
Καὶ τελέσας τὴν θείαν μυσταγωγίαν, καὶ πάντων μεταλαβόντων
τῶν ζωοποιῶν μυστηρίων τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν
ἀπόλυσιν ποιησάμενος, ἐπεσφρἀγισεν τὸ σπήλαιον τρίτον τῷ σημείῳ
τοῦ τιμίου σταυροῦ, ἐκτενῆ ποιησάμενος εὐχὴν, καὶ ἐπέτρεψεν πανὶ
τῷ λαῷ, καὶ ἔβαλεν λίθον, καὶ ἐνέφραξαντο αὐτὸ σπήλαιον, καὶ
οὕτως ὑπέστρεψαν, χαίροντες ἅπαντες καὶ αἰνοῦντες τὸν Θεὸν, τὸν
ποιοὖντα μεγάλα θαυμάσια, καὶ παράδοξα πράγματα ἐν πάσαις
γενεαῖς, AASS, dasax. gamoc. p. 281 C \ 282 A. laT. Cumque
horas aliquot ad orientem conversi omnes in oratione posuissent,
intenta voce Kyrie eleison inclamantes; excitavit e vestigio vir
sanctus universos; omnibusque acclamantibus Amen, MYSTICAM
MAPPAM quæ ANTIMENSION dicitur, ﬁxit e regione aditus
speluncæ; sacraque inibi Liturgia rite peracta, [ipsa saxis obstruxit,]
cum viviﬁca Domini nostri mysteria percepissent singuli, & Sacrorum
ﬁnis esset; speluncam Pontifex sacro Crucis signo ter obduxit,
continuas preces addens. Tum, dato plebi signo, eamdem mox saxis
lapidibusque obstruxerunt penitus, atque ita læti domum redeunt,
Deum collaudantes, mirabilia semper operantem, Ibidem).
termini ‘antimensioni» dafiqsirebulia, agreTve, wm.
Teofane aRmsarebelTan (758/760-817/818 ww.), romelic Tavis
cnobil ‘qrongrafiaSi» 775-776 ww-is movlenebis Sesaxeb saubrisas miuTiTebs:
1 Jamiswirva,
2 wminda

liturgia.

ZRvenT, macxovris xorcsa da sisxls.

3 msaxurebis

dasruleba.
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‘meore dRes, romelic iyo aRdgomis didi kviriake,...
gamovida imperatori1 patriarqTan2 erTad ipodromze da
motanil iqna ra antimensioni, mTeli xalxis Tvalwin
patriarqma aRasrula locva [=msaxureba, e. W.] da
mefem gvirgvini daadga Tavis Zes3» (Sdr. τῇ ἐπαύριον͵ ἥτις
ἦν ἡ μεγάλη κυριακὴ τοῦ πάσχα͵... ἐξελθὼν ὁ βασιλεὺς σὺν τῷ πατριάρχῃ
ἐν τῷ ἱπποδρομίῳ͵ καὶ ἐνεχθέντος ἀντιμισσίου͵ παντὸς τοῦ λαοῦ ὁρῶντος͵
ἐποίησεν ὁ πατριάρχης τὴν εὐχήν͵ καὶ ἔστεψεν ὁ βασιλεὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ4.
ingl. The next day which was Easter Sunday,... the emperor went to the
Hippodrome at daybreak together with the patriarch. A portable altar
having been brought, the patriarch recited the prayer in the presence of
all the people and the emperor crowned his son5).
xsenebuli termini mogviano periodSi ufro xSiri
gamoyenebisaa6. magaliTisTvis, igi [ἀντιμίσιον-is formiT] 44-gzis
1 igulisxmeba

leon IV (775-780).

2 igulisxmeba

nikita I konstantinopoleli (766-780).

3 igulisxmeba konstantine VI, romelic mamis, leon IV-is Tanaimperatori
iyo 776 w-idan, xolo erTpirovnuli mmarTveli gaxda 780 w-idan.
4

Theophanis Chronographia, ex Recensione Ioannis Classeni, v. I
[Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Editio Emendatior et Copiosior,
consilio B. G. Niebuhrii C. F. Insituta, Auctoritate Academiae Litterarum
Regiae Borusicae, Continuata], Bonnae, 1839, p. 696-697
5 The

Chronicle of Theophanes Confessor, Byzantine and Near Eastern
History AD 284-813, Transl. with Introduction and Commentary by C.
Mango and R. Scott, Oxford, 1997, p. 621. rus. Targm. На другой же
день, въ который была Пасха Господня, царь вышелъ съ Патріархомъ въ ипподромъ (циркъ), и когда былъ принесенъ антиминсъ,
Патріархъ, при множествѣ народа, вознесъ молитвы. Тогда царь
возложилъ корону на своего сына, К. Никольский, dasax. Sr., c. 6.
6

aRvniSnavT, rom daxl. 754 w-s daweril 'uilibandis cxovrebaSi"
garkveviT ixsenieba 'mcire sakurTxeveli" ('didTan" erTad), rac, ra
Tqma unda, igive antimensionia. mogvaqvs Sesabamisi teqsti: 'is adgili,
sadac qriste iSva, erT dros iyo miwisqveSa gamoqvabuli da
axla aris oTxkuTxedi saxli, kldeSi gamokveTili, romlis
garSemo miwa amouTxriaT da iqidan gadauyriaT. mis zeviT
axla agebulia eklesia, iq ki, sadac ufali iSva, zemoT
dgas axla sakurTxeveli. amasTan, Semzadebulia sxva, ufro
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dasturdeba konstantine VII porfirogenetis [905-959 ww.]
orwigned SromaSi De Cerimoniis Aulae Byzantinae1). araerTgzisia
mcire, sakurTxevelic, vinaidan raJams surT maT, rom aRasrulon
wirva iq, gamoqvabulis SigniT, iReben im mcire sakurTxevels da
miaqvT iq, SigniT, im Jams, rodesac wirvas aRasruleben, Semdeg
ki kvlav gamoaqvT gareT. is eklesia, sadac ufali iSva,
romelic iq, zemoT dgas, agebulia jvris msgavsebiT, \
didebuli saxli" (Sdr. Illa locus ubi Christus natus est quondam fuit
spelunca sub terra, et nunc est quadrangulus domus in petra excisum, et
est terra circumquaque exfossa et inde proiecta, et ibi supra nunc est
aediﬁcata aecclesia, et ibi Dominus natus est. Ibi supra stat nunc altare,
et alius altarius minor factus est, adeo quod ut illi, quando volunt
ibi intus missam celebrare in spelunca, tollentes illum altarem minorem
portant ibi intus illum tempus, quando missam celebrant, et iterum levant
illum foras. Illa aecclesia, ubi Dominus natus est, quae ibi supra stat,
illa est in similitudine crucis aediﬁcata, gloriosa domus, Vitae Willibaldi
et Wynnebaldi, Auctore Sanctissimoniali Heidenheimensi, ed. O. HolderEgger, Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum Tomi XV, Pars I,
Hannoverae, 1887 p. 98; ingl. Targm. The place where Christ was born
was once a cave underground, and now is a square chamber cut out
in the rock, and the surrounding earth has been dug out and thrown
away. And there above it a church has now been erected. And where
our Lord was born, over that now stands the altar; and another smaller
altar has been made, so that when they wish to celebrate Mass inside
the cave, they take that smaller altar, and carry it inside during the time
that Mass is being celebrated, and then carry it out again. That church
where our Lord was born is a glorious house, built in the form of a
cross, The Hodceporicon of Saint Willibald (Circa 754 a.d.), Translated by
C. Brownlow, London, 1891, p. 22-23). davZenT, rom xsenebuli uilibandi
(c. 700-787 ww.), SemdegSi Eichstadt-is episkoposi, iyo pirveli ingliseli
piligrimi wminda miwaze, sadac man imogzaura 721-724 ww-Si. magaliTad,
Th. Wright uTiTebs 721 w-s: 'vilibaldma gadawyvita piligrimoba
ierusalimSi. me davadgine misi gamgzavrebis TariRad 721
weli" (Sdr. Willibald determined to make a pilgrimage to Jerusalem. I
have ﬁxed the date of his departure to the year 721, Early Travels in
Palestine: comprising the narritives of Arculf, Willibald, Bernard, Saewulf,
Sigurd, Benjamin of Tudela, Sir John Maundeville, de la Brocquière, and
Maundrell, Ed. with notes by Thomas Wright, London, 1848, p. XIV).
725 w-s uTiTebs J. Izzo (ix. dasax. Sr., gv. 28).
1

ix. Semdegi gamocema: Constantine VII Porphyrogennetos, Le livre
des cérémonies, Texte etabli et trad. par Albert VOGT, 2 vols.
137

ediSer WeliZe: saqarTveloSi marTlmadidebeli eklesiis ...

antimensionis damowmeba ufro gviandel avtorebTan, Tumca \
erTi mniSvnelovani cvlilebiT:
xsenebuli termini ukve aRniSnavs ara myari masalis moZrav
sakurTxevels, aramed \ qsovilisas, rogorc es dResacaa.
(Paris: Les belles lettres, 1935, 1939). qvemoT davimowmebT ramdenime
nimuSs aRniSnuli gamocemidan (citatebs wamZRvarebuli cifrebidan
pirveli aRniSnavs toms, meore \ gverds, mesame \ striqons): 1.60.16:
ἀπέρχεται͵ καὶ ἵσταται ἐν τῷ δεξιῷ μέρει τοῦ θυσιαστηρίου ἐπακουμβίζων τῷ
καγκέλλῳ ἐν τῷ ἀντιμισίῳ τῆς πλαγίας͵ καὶ ἐκεῖσε δίδωσιν ὁ βασιλεὺς ἀγάπην
τῷ τε πατριάρχῃ͵ μητροπολίταις τε καὶ ἐπισκόποις͵ ἄρχουσί τε τῆς ἐκκλησίας.
1.61.2: βασιλεὺς ἐξέρχεται καὶ δηριγευόμενος ὑπὸ τῶν προειρημένων πάντων͵
ἀπέρχεται καὶ ἵσταται ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου ἐν τῷ βασιλικῷ ἀντιμισίῳ͵
καὶ εὐξάμενος ἐκεῖσε ἀνέρχεται͵ καὶ κοινωνεῖ ἐκ τῶν τοῦ πατριάρχου χειρῶν.
1.70.19: οἱ στρατηγοὶ ἀνέρχονται ὄπισθεν τοῦ βασιλέως διὰ τοῦ αὐτοῦ κοχλιοῦ͵
καὶ ἵστανται ἀπέναντι τοῦ θυσιαστηρίου͵ ἔνθα καὶ τὸ βασιλικὸν ἀντιμίσιον
πρόκειται͵ ἐν ᾧ καὶ κοινωνεῖ ὁ βασιλεὺς ἐν ταῖς τοιαύταις προελεύσεσιν. 1.70.28
Καὶ εἰσελθὼν ἐν τοῖς ατηχουμενείοις ὁ πατριάρχης͵ προτίθησιν τὰ δῶρα ἐν
τῷ βασιλικῷ ἀντιμισίῳ͵ ὁ δὲ πραιπόσιτος ἀπελθὼν μετὰ τῶν ἀρχόντων τοῦ
κουβουκλείου͵ προσκαλεῖται τὸν βασιλέα. 1.80.5 Κοινωνήσαντες δὲ καὶ οἱ τοῦ
κουβουκλείου ἅπαντες͵ ἀπέρχονται οἱ ἱερεῖς καὶ προτιθέασι τὸ τίμιον δῶρον
ἐν τῷ ἀντιμισίῳ τῷ ὄντι ἀπέναντι τοῦ θυσιαστηρίου ὕπερθεν τῶν βασιλικῶν
πυλῶν. 1.104.31: ἀπέρχεται ἐν τῷ συνήθει τόπῳ͵ ἔνθα καὶ τὸ ἀντιμίσιον͵ καὶ
κοινωνεῖ ὁ βασιλεὺς ἐκ τῶν τοῦ πατριάρχου χειρῶν. 1.105.1: προσκαλοῦνται
τὸν πατριάρχην͵ καὶ ἀνέρχεται διὰ τοῦ αὐτοῦ κοχλιοῦ͵ καὶ διελθὼν διὰ τῶν
κατηχουμενίων͵ ἀπέρχεται ἐν τῷ συνήθει τόπῳ͵ ἔνθα καὶ τὸ ἀντιμίσιον͵ καὶ
κοινωνεῖ ὁ βασιλεὺς ἐκ τῶν τοῦ πατριάρχου χειρῶν͵ καὶ εἶθ΄ οὕτως ἀπέρχεται
ὁ πατριάρχης͵ καὶ ἵσταται ἐν τῷ ἀντιμισίῳ τῷ ὄντι ἀπέναντι τῆς πύλης͵ ἐν ᾧ
ἀριστᾷ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ βασιλεύς. 1.157.14: Χρὴ δὲ εἰδέναι ὅτι͵ εἰ μὲν τύχῃ
τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἀήρ͵ διοδεύουσι διὰ τοῦ ἐμβόλου͵ καὶ ἀνέρχονται ἐν τῷ τοῦ
Φόρου Σινάτῳ͵ καὶ ἵσταται ἀντιμίσιον ἀναμεταξὺ τοῦ Σινάτου͵ καὶ τελεῖ τὰ
ἅπαντα ἐκεῖσε͵ ὧν ἀκολούθως. 2.3.6: ταῖς προελεύσεσιν ἐπιτελουμένων͵ τῶν
δεσποτῶν δὲ ἀνιόντων μετὰ τοῦ πατριάρχου εἰς τὸν ἄμβωνα (ἐκεῖσε γὰρ ἵσταται
ἀντιμίσιον͵ ἐν ᾧ ἀπόκειται ἥ τε χλαμὺς καὶ τὰ στέμματα) εἶτα ποιεῖ εὐχὴν ὁ
πατριάρχης ἐπὶ τῆς χλαμύδος. 2.11.18: ἐγείρονται οἱ δεσπόται καὶ ἀπέρχονται
ἔνθα ἵσταται τὸ ἀντιμίσιον ἅμα τοῦ πατριάρχου͵ καὶ τῆς Αὐγούστης φορούσης
μαφόριον͵ ποιεῖ ὁ πατριάρχης τὰς συνήθεις εὐχάς. 2.16.17: τὸ ἐξελθεῖν τὸν
πατριάρχην͵ ἐγείρονται οἱ δεσπόται καὶ δέχονται αὐτόν. Καὶ ὄπισθεν τῶν
βασιλικῶν σελλίων ἵσταται ἀντιμίσιον͵ ἔνθα κεῖται ἡ βασιλικὴ χλαμύς͵ καὶ
στάντος τοῦ πατριάρχου εἰς τὸ ἀντιμίσιν͵ νεύει ὁ βασιλεὺς τῷ πραιποσίτῳ͵ καὶ
εἰσέρχονται οἱ ἐπίσκοποι καὶ ὁ κλῆρος. 2.16.18, da a. S.
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[adreuli antimensioni (odiki) rom mxolod
myari
masalisa iyo, amas cxadyofs rogorc konkretuli wyaroebi, aseve
is uaRmatebulesi dasabamieri saZirkvelic, rac xsenebuli siwmindis
pirvelsaTaved ganiWvriteba. konkretul wyaroebSi, upirvelesad,
igulisxmeba zemodamowmebuli anonimuri ‘Sesxma wm. markiane
sirakuzelisa», sadac mocemulia, rogorc vnaxeT, mkafio uwyeba
imis Sesaxeb, rom Teodosi sirakuzelma ‘daamyara saidumlo
tabla, rac iwodeba antimensionad»(ἐπῆξεν τὴν μυστικὴν
τράπεζαν, ἥτις καλεῖται Ἀντιμίνσιον, srulad ix. zemoT). sruliad
naTelia, rom mocemul SemTxvevaSi antimensioni warmoadgens xis an
qvis myar magidas anu tablas (trapezs). amasve cxadyofs, agreTve,
is zogadi wyaroTmcodneobiTi daskvna, romlis Tanaxmadac moZravi
sakurTxeveli eklesiis istoriis uadresi Jamidanve warmoadgenda
swored myari masalis (xis) tablas (magidas, trapezs), rac, magaliTad,
samfexi magidis (‘tribadionis») saxiT orgzis aris gamoxatuli wm.
kaliste romaelis (papobda daaxl. 218-223 ww-Si) katakombaSi1,
kerZod, saxelganTqmul ‘siwmindeTa egvterSi [kubikulumSi]»
(gamosaxulebebi TariRdeba amave periodiT; ilustraciisTvis ix. La
Roma Sotterranea Cristiana, Descritta Ed Illustrata, Dal Cav. G.
B. De Rossi, Tomo II, Roma, 1867, Tavole: II.15, II.16). pirveli
gamosaxulebis Sesaxeb N. Gihr aRniSnavs: ‘samfexa tablaze
gamosaxulia sami xveza [puris cali, e. W.] da Tevzi;
iqve axlos, iatakze Svidi kalaTia, puriT savse. ras
warmogvidgens es saidumloebiTi gamosaxuleba? tabla
sxva araferi SeiZleba iyos, Tu ara <tabla uflisa>,
tabla (sakurTxeveli) evqaristiuli Sesawiravisa. masze
mdebare Tevzi esaa Zveli qristianuli saxe-simbolo
1 termini 'katakomba" (laT. catacumba, Zv. ital. catacomba), yvelaze
damajerebeli etimologiiT, niSnavs 'qvemoTa Rrmuls", 'miwisqveSa
gamoqvabuls" (kata3 - <qveviT", ku3mboj//ku3mbh \ <Rrmuli>), anu,
saxeldobr, 'miwisqveSa akldamas" (ix. Rory C. Foster, Studies in the Life
of Christ: Introduction, the Early Period, the Middle Period, the Final
Week, College Press, 1938, p. 21). J. Sp. Northcote katakombebs aRwers
rogorc 'miwisqveSa galereaTa labirinTebs" (Sdr. labyrinths of
subterranean galleries, J. Sp. Northcote, The Roman catacombs: or,
Some account of the burial-places of the early Christians in Rome,
Philadelphia, 1857, p. 11)
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<ieso qristesi, RvTis Zisa, macxovrisa>1. vinaidan
xatmwerma Tevzi moaTavsa tablaze puris xvezebTan
erTad, bunebrivia warmovidginoT, rom misi Canafiqri
iyo gamoesaxa ieso qriste, \ saRvTo Tevzi, \ rogorc
WeSmaritad myofi da Sewiruli sakurTxevelze» (Sdr.
Upon a three-legged table are depicted three loaves and a ﬁsh;
nearby on the ﬂoor are seven baskets ﬁlled with bread. What does
this mystical representation illustrate? The table can be but the
table of the Lord, the table (altar) of the Eucharistic Sacriﬁce.
The ﬁsh lying on it is an ancient Christian emblem of «Jesus
Christ, the Son of God, the Saviour.» As the artist has placed
the ﬁsh on the table with the loaves of bread, it is natural to
imagine his idea was, that Jesus Christ the Divine Fish, under the
appearance of bread is truly present and offered on the altar, N.
Gihr, The Holy Sacriﬁce of the Mass; Dogmatically, Liturgically
and Ascetically Explained, Freiburg im Breisgau, 1902, p. 113). rac
Seexeba imave katakombis meore gamosaxulebas, mis Sesaxeb M. Wolter
aseT komentars akeTebs: ‘magida warmoadgens qristianul
sakurTxevels, tablas. sazogadod, Tu xdeboda ise,
rom igi [sakurTxeveli] daideboda arkosoliumze (sityv.
<TaRovan anu kamared saydarze>, e. i. <saflavad gamoyenebul
TaRovan niSze>, e. W.), aseT SemTxvevaSi, Cveulebisamebr, es
iyo marmarilos gadasaadgilebeli fila, gaformebuli
spilenZis rgolebiT.... magram Tu igi zemodan daedgmoda
martvilis gamocalkevebul kubos (e. i. kubos, romelsac
arkosoliumi anu TaRovani niSi ar hqonda), maSin es iyo mcire
svetebze (sayrdenebze) Semdgari Cveulebrivi magida»
(Sdr. The table represents the Christian altar, the mensa; this
was, if resting on an arcosolium, generally a transportable marble
slab provided with brass rings,... if, however, placed over a
detached martyr’s-cofﬁn, a regular table supported by little columns
[columellas], M. Wolter, The Roman Catacombs, Part I, Transl.
by H. S. Butterﬁeld, London, 1867, p. 129). aseve, M. Webb-is
miTiTebiT, ‘[katakombis] galereas mivyavarT <siwmindeTa
1

igulisxmeba <Tevzis> berZnuli saxelis (i&xqu3j) kargad cnobili
akrostiquli saxismetyveleba (>Ihso'j Xristo#j, Qeo' Ui^o3j, Swth3r).
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egvterTan>, sadac warmodgenilia mesame saukunis naxatebis seria, romlebic gamosaxaven naTlisRebasa da evqaristias. evqaristiis erT-erTi freska gviCvenebs samfexa
magidas puriTa da TevziT masze» (Sdr. gallery leads to the
Cubiculum of the Sacraments where there is a series of 3rd
century paintings representing the Baptism and the Eucharist.
One of the Eucharist frescoes shows a three-legged table with
bread and ﬁsh on it, M. Webb, The Churches and Catacombs of
Early Christian Rome: A Comprehensive Guide, Brighton, England
and Portland, Oregon: Sussex Academic Press, 2001, p.24). meti
sicxadisaTvis, qvemoT warmovadgenT zemoxsenebul uarqaules (III
s-is I naxevris) moZrav sakurTxevelTa anu evqaristiul tablatrapezTa, igive xis antimensionTa (odikTa) ilustraciebs:
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zemore gamosaxulebebze dayrdnobiT W. H. Withrow SeniSnavs:
‘pirveli qristianuli sakurTxevlebi iyo xis magidebi, romlebic, devnulebis Jams, advilad SeiZleboda
gadaadgilebuliyo
saxlidan
saxlSi,
romlebSic
msaxureba aResruleboda» (Sdr. The ﬁrst Christian altars were
tables of wood, which, in times of persecution, could be easily
removed from house to house in which worship was celebrated1)
xsenebuli mkvlevari yuradRebas aqcevs imasac, rom orive
zemomiTiTebuli tabla-trapezi (igive moZravi sakurTxeveli anu
odiki) dgas ara kedelTan, rogorc es damaxasiaTebeli iyo mogviano
periodis romauli sakurTxevlebisTvis, aramed \ egvteris SuaSi,
rac, aseve, SesamCnevia uadres romaul bazilikebSi2. sagulisxmoa
aRiniSnos isic, rom lateranis wm. ioane naTlismcemlis saxelobis
uZveles bazilikaSi3 daculi xis tabla anu xis sakurTxeveli (igive
1

W. H. Withrow, The Catacombs of Rome: and Their Testimony
Relative to Primitive Christianity, london,1888 (repr. 2015), p. 543.
2 iqve,

p. 543-544.

3 lateranis

naTlismcemlis bazilika moTavsebulia lateranebis ojaxis
sagvareulo sasaxleSi, rac maqsentiusze gamarjvebulma konstantine
didma 313-314 ww-Si ZRvnad gadasca pap miltiades igive melqiades (311314 ww.). bazilika ikurTxa pap silvester I-is mier 324 w-is 9 noembers
macxovris saxelze, Tumca Semdeg, jer X s-Si xelaxla akurTxes wm.
ioane naTlismcemlis saxelze, XII s-Si ki \ wm. ioane maxareblis saxelze
(ix. J. N. Tylenda-s miTiTeba: 'es qoneba cnobili iyo rogorc
<laterani>. wlebis win igi ekuTvnoda plavtius laterans
[bevri mkvlevari am azrs eWvis qveS ayenebs, e. W.]. SesaZloa, melqiadem
daiwyo, magram silvester I-ma [314-335 ww.] daasrula Senobebis
gadakeTeba bazilikad, rac man Semdeg akurTxa 324 w-s da
miuZRvna macxovars.... bazilika daaziana 896 w-is miwisZvram
da xelaxla aSenda sergius III-is [904-911 ww.] dros,
romelmac igi miuZRvna, agreTve, wm. ioane naTlismcemels.
XII s-Si lucius II-m [1144-1145 ww.] miZRvnas daumata wm.
ioane maxarebeli" \ Sdr. The property was known as "Lateran";
years previously it had belonged to Plautius Lateranus. Melchiades may
have begun, but Sylvester I [314-335] completed converting the buildings
into a basilica, which he then consecrated in 324 and dedicated to the
Savior. ... The basilica suffered from an earthquake in 896 and was
rebuilt by Sergius III [904-911], who also dedicated it to St. John the
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xis antimensioni anu odiki), saTno gadmocemis mixedviT, Tavisi
xelebiT Seqmna wm. petre mociqulma, rogorc amaze mkafiod
miuTiTebs VII s-is cnobili momlocvelobiTi Zegli De locis
sanctis martyrum quae sunt Foris Civitatis Romae (‘wminda
martvilTa adgilebis Sesaxeb, romlebic qalaq romis
miRma arian»)1. masSi garkveviT vkiTxulobT: ‘iq, agreTve,
imave gzis2 axlos, aris mociqulTa dasajdomeli, da
dRemde Cans maTi tabla da sainaxe, \ marmarilosgan
Baptis. In the twelfth century Lucius II [1144-1145] added St. John
the Evangelist to the dedication, J. N. Tylenda, The Pilgrim's Guide
to Rome's Principal Churches, Liturgical Press, 1993, p. 29). xsenebuli
taZari, Sesabamisad, cnobilia wm. ioanes bazilikis saxeliT, romelSic,
Cveulebriv, wm. ioane naTlismcemeli igulisxmeba. taZari imTaviTve gaxda
papebis ZiriTadi rezidencia. miCneulia, rom 'lateranis wm. ioanes
bazilika, romelic aSenda papi melqiades dros (311-314),
warmoadgens msoflioSi yvelaze Zvel eklesias" (Sdr. the
basilica of Saint John Lateran was built under pope Melchiade [311314], it’s the most ancient church in the world, Basilica of St John
Lateran, http://www.rome.info/basilicas/st-john-lateran).
1 aRniSnul Zegls Teodore I-is papobas (642-649 ww.) ganukuTvneben
(ix. Debra J. Birch, Pilgrimage to Rome in the Middle Ages:
Continuity and Change, The Boydell Press, 2000, p. 12, n. 72: 'es
[momlocvelTa] saxelmZRvanelo piligrims uTiTebs, agreTve,
wm. valentinis bazilikaze, rac aago papma Teodore I-ma"
(Sdr. This guide also directs the piligrim to the basilica of S. Valentino
erected by Pope Theodore I,). Sdr. 70-e sqolio, sadac Debra
J. Birch Teodores winmswrebi honori I-is papobis droiT (625-638 ww.)
aTariRebs im epoqis kidev erT momlocvelobiT Zegls Notitia Ecclesiarum
Urbis Romae ['qalaq romis eklesiaTa CamonaTvali"], Semdeg ki ZiriTad
teqstSi [gv. 12-13] aRniSnavs, rom De locis sanctis martyrum dawerilia
mcirdiT Semdgom imisa, rac daiwera Notitia Ecclesiarum Urbis Romae).
ix. agreTve: Dennis Trout, Saints, Identity, and the City, Late Ancient
Christianity [A People's History of Christianity, vol. 2], ed. V. Burrus,
Minneapolis, Fortress Press, 2005, p. 183.
2 igulisxmeba Via Cornelia anu 'kornelias gza", Zveli romis erTerTi gza, gamavali aRmosavleT-dasavleTiT, imperator neronis cirkis
(Teatronis) Crdilo kedlis gaswvriv, sadac martvilurad (TavdaqceviT)
aResrula wm. petre mociquli, romlis saflavzec aSenda wm. petres
uZvelesi bazilika.
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qmnilni.
kidev,
tabla, sakurTxevlis saxiT,
rac
petrem Tavisi xelebiT Seqmna, iqve aris» (Sdr. Ibi
quoque iuxta eandem viam sedes est apostolorum, et mensa et
recubitus eorum de marmore facta, usque hodie apparet. MENSA
quoque, MODO ALTARE, quam Petrus manibus suis fecit, ibidem
est, mevnierulad dagenili teqstisaTvis ix. La Roma Sotterranea
Cristiana, Descritta Ed Illustrata, Dal Cav. G. B. De Rossi, Tomo
I, Roma, 1864, p. 141). xsenebuli tablis TviTmxilveli G. Head
SeniSnavs: ‘nagebobis dasavleT mxares svetebs Sorisi
sivrce ukavia dasavleTisken mimarTul sakurTxevels,
winaaRmdeg
romis
romlis
sakurTxeveli-tabla1,
kaTolikuri eklesiis dRes miRebuli praqtikisa, aris
xis, nacvlad qvisa (anu nacvlad imisa, rasac sazogadod
eZaxian <wminda qvas>). amasTan, igi [xis tabla] aris
Zveli reliqvia, romlic, rogorc amboben, uigivdeba
im sakurTxevel-tablas, romelzec TviT mociquli wm.
petre msaxurebda da romelic napovni iqna viminaleze2
senatoris, wm. pudensis, saxlis nangrevebSi, sadac wm.
petre saxlobda rogorc mdgmuri. istoriis Tanaxmad, es
sakurTxeveli-tabla wm. silvesterma gadaitana lateranis
wm. ioanes Zvel bazilikaSi, rac swored maSin aago wm.
konstantinem....
xsenebuli
reliqvia
imgvarad
aris
pativdebuli, rom arcerT saeklesio msaxurs, garda
papisa, ar aqvs ufleba aRasrulos liturgia am
sakurTxevelze» (Sdr. Upon the western side of the structure
the space between the columns is occupied by an altar facing
westward, the altar-table of which, contrary to the usual modern
practice of the Roman Catholic church, is of wood instead of stone,
or, as it is commonly called, the «pietra santa»; it is, however, an
ancient relic, said to be the identical altar-table at which the
apostle S. Peter himself ofﬁciated and being found in the ruins of
the house of the of the senator S. Pudens, on the Viminale,
which S. Peter inhabited as a lodger, was transported, so goes
the history, by S. Silvester to the ancient basilica of S. John
1 e.

i. sakuTriv wminda trapezi, samsxverplo tabla.

2 <viminale>

\ romis Svidi borcvidan erT-erTi.
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Lateran, then just built by Constantine.... The relic is held in
such estimation that no church dignitary inferior to the Pope is
permitted to celebrate the mass at this altar1). ganixilavs ra
xsenebul lateranis wm. ioanes bazilikas, Daniel Thelen miuTiTebs:
‘papebis sakurTxevlis2 SigniT moTavsebulia, agreTve,
xis tabla, romelzec, rogorc nauwyebia, wm. petre da
uadres papTagan bevri evqaristias aRasrulebda3. papebis
1 G. Head, Rome: A Tour of Many Days, Vol. 2, London, 1849,
p. 273.
2

'papebis sakurTxeveli" esaa sakurTxeveli, romelzec mxolod papi
aRasrulebs evqaristias (Sdr. 'papia is erTaderTi pirovneba,
vinc aRsrulebs liturgias papebis sakurTxevelze" \ The
Pope is the only person whoever celebrates Mass at the Papal Altar,
The Main Altars and the Floor of the Papal Basilica of Saint
Peter, http://stephendanko.com/blog/14997). garda lateranis wm. ioanes
bazilikisa, papebis sakurTxeveli daculia, agreTve, wm. petres uZveles
bazilikaSi, romlis Senebac konstantine didma, rogorc cnobilia, 322
w-s daiwyo. M. V. Clark SeniSnavs: 'am taZarSi [wm. petres bazilikaSi,
e. W.] ori yvelaze ufro faseuli saunje aris wm. petres
saflavi da misi dasajdomeli. saflavi mdebareobs papebis
sakurTxevlis qveS, eklesiis SuaSi" (Sdr. The two most prized
treasures in the church are the tomb of St. Peter and his Chair. The
tomb is under the papal altar in the center of the church, M. V. Clark,
Walking through Rome: A Guide to Interesting Sites in the Eternal
City, iUniverse, 2013, p. 153). davZenT, rom, rogorc miCneulia, 'wm.
petres dasajdomeli" anu 'wm. petres skami" Tavdapirvelad warmoadgenda
kuTvnilebas mociqulis mier moqceuli wm. pudensis anu pudis saxlisa
romSi da mxolod SemdegSi iqna igi gadatanili wm. petres bazilikaSi (ix.
J. C. Cruz, Relics, Huntington, p. 126).
3 sagulisxmoa

W. H. Withrow-s miTiTeba: 'lateranis bazilikaSi
[igivea, rac wm. ioane naTlismcemlis zemoxsenebuli bazilika, e. W.],
romelic gamocxadebulia romis yvela eklesiis Tavad da
dedad \ caput et mater omnium ecclesiarum, aris sakurTxeveli,
rac tradiciuli mtkicebulebis kvalobaze sakuTari xeliT
Seuqmnia
wminda petres,
romelic
iyenebda
mas
wminda
saidumlos [=evqaristiis] aRsasruleblad" (Sdr. In the Lateran
basilica, which is claimed as the head and mother of all the churches
of Rome \ caput et mater omnium ecclesiarum \ is an altar which
tradition asserts St. Peter made with his own hands, and employed for
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sakurTxevlis
marcxniv
aris sxva Zalian Zveli
tabla. es tabla dadebulia sakurTxevelze, sadac
wminda Sesawiravi aris daculi. igi moTavsebulia
pirdapir <ukanaskneli serobis> brinjaos reliefis
ukan. tradicia amtkicebs, rom swored am tablaze
aRasrules ukanaskneli seroba iesom da
mociqulebma» (Sdr. Also located within the Papal Altar is
a wooden table that St Peter and many of the earliest popes
are said to have celebrated the Eucharist upon. Located to the
left of the Papal Altar is another very ancient table. This table
rests above the altar where the Blessed Sacrament is reserved. It
is placed directly behind a bronze relief of the Last Supper.
Tradition claims that IT WAS UPON THIS TABLE THAT
JESUS AND THE APOSTLES CELEBRATED THE LAST
SUPPER, Daniel Thelen, Saints In Rome and Beyond, Lulu.comm,
2015, p. 224). rogorc vxedavT, zemoganxiluli konkretuli
wyaroebis mixedviT odiki (antimensioni) anu moZravi sakurTxeveli
Tavdapirvelad uTuod myari masalisa iyo. amasve adasturebs, is
uaRmatebulesi dasabamieri saZirkvelic, razec zemoT
ukve mivaniSnebdiT da rac odikis pirvelsaTaved, pirvelodikad
anu odikTa-odikad ganiWvriteba. vgulisxmobT
Thelen-is zemocitirebul sityvebSi ukve gaJRerebul umniSvnelovanes
uwyebas imis Sesaxeb, rom TviT macxovriseuli trapezic,
aseve, xis gadasaadgilebeli tabla iyo, romelzec
ufalma wminda liturgia aRasrula da romelic, saTno gadmocemis
kvalobaze, nawilobriv daculia lateranis wm. ioanes bazilikaSi.
cnobili saeklesio istorikosi Ph. Schaff miuTiTebs: ‘ukanaskneli
serobis tabla aris romSi, lateranis wm. ioanes
eklesiaSi» (Sdr. The table of the last Supper is at Rome, in
the church of St. John in the Lateran, Ph. Schaff, History of the
Christian Church, V. 7, New York, 1892, p. 607). Sdr. ufro
dakonkretebuli miTiTeba: ‘wminda Sesawiravis sakurTxeveli
Seicavs kedaris tablas, romelic gamoiyena ufalma
Cvenma ieso qristem ukanasknel serobaze» (Sdr. The
the administration of the Holy Sacrament, W. H. Withrow, dasax. Sroma,
p. 543, n. ‡).
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Altar of the Holy Sacrament contains the cedar table used by
our Lord Jesus Christ at the Last Supper, Churches of Rome &
Assisi: Pilgrimage to Rome Study Guide, Educational Opportunities,
p. 7). aseve, G. Head SeniSnavs: ‘ukana gzaze transeptisken1
zemoxsenebuli TaRis gavliT, arcTu moSorebiT aris
kari,... romelsac mivyavarT oTaxisken, rac mudmivad
daketilia da gasaRebi aqvs sakristans2. es oTaxi,
Tanaxmad im informaciisa, rasac sakristani gvawvdis,
Seicavs nawils imisas, rac uigivdeba tablas, romelTanac
isxdnen macxovari da mociqulebi ukanaskneli serobis
dros.... aRniSnuli fragmenti, rac kedaris xisa Cans,
xnovanebisgan
Zalian
gauferulebulia
da...
aris
3
4
samnaxevari futi sigrZis da daaxl. 20 inCi siganis.
igi daculia SuSis sacavSi» (Sdr. On returning to the
transept by the arch last-mentioned, there is a door not far off,...
leading to a chamber continually under the lock and key of the
sacristan, that contains a relique, which, according to the account
he gives of it, is a portion of the identical table at which our
Saviour and the Apostles sat at the Last Supper.... The fragment
in question, which appears to be of cedar wood, very much
darkened in colour by age, and... is about 3.5 feet long and
about 20 inches broad. It is preserved in a glass case5).
sagulisxmoa Semdegi miTiTebac: ‘[bazilikis] sakurTxevelSi,
rogorc acxadeben, aris tabla, anda nawili tablisa,
wm. pudensis saxlidan, visTanac mkvidrobda petre
romSi yofnisas. tradiciis mixedviT, igi am tablaze
aRasrulebda evqaristias.
msgavsadve,
amboben,
rom
samkveTlos sakurTxevlis SigniT aris im tablis nawili,
romelTanac isxdnen qriste da mociqulebi serobis Jams»
1 <transepti"

\ centraluri ganivi nawili bazilikaSi.

2 eklesiis mnes, eklesiarqs (ix. Tsa saRvTismetyvelo-samecniero
Sromebi, V, Tb. 2014, gv. 37-48.
3 <futi>
4 <inCi>
5 G.

\ 30.5 santimetri.

\ igive duimi, 2.54 santimetri.

Head, dasax. Sroma, p. 271.
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(Sdr. In the altar, it is claimed, is a table, or part of a table,
from the house of St Pudens, with whom Peter stayed when he
was in Rome. The tradition is that he celebrated the Eucharist
on this table. Similarly, it is said that within the altar of the
Blessed Sacrament chapel is part of the table at which Christ
and the Apostles sat at the Last Supper1). yuradRebas iqcevs,
agreTve, J. Salmon-is sityvebi: ‘ნახევარწრეში, ტრიბუნის2 ukan,
romelic savsea RirsSesaniSnavi monumentebiT, aris
tabla, romelzec, rogorc amboben, qristem Wama Tavisi
ukanaskneli seri Tavis mociqulebTan erTad. igi amJamad
Semkulia vercxlis sami sanaTiT, mudmivad rom naToben
mis win» (Sdr. In the semicircle behind the tribune full of noble
monuments, is a table, said to be that on which Christ eat his
last supper with his apostles. It is now decorated with three silver
lamps constantly burning before it3). macxovris tablasTan
dakavSirebiT, vfiqrobT, aucilebelia mciredi yuradRebis daTmoba
im TeoriisTvis, romelic Wieland-isa da Klauser-is saxeliTaa
cnobili da romlis mixedviTac, Sesabamisad imisa, rom qristianuli
sakurTxevlis pirvelsafuZvels warmoadgenda sakuTriv saidumlo
serobis anu uflis trapezi, aqedan gamomdinare, pirvelqristianTa
Sorisac (swored am uzenaesi movlenisadmi mibaZviT) gamoyenebaSi
unda yofiliyo mxolod erTi tabla (magida) rogorc saerTo
serobisTvisTvis anu erToblivi WamisTvis (agapesTvis), aseve
sakuTriv evqaristiuli mRvdelmoqmedebisTvis anu usisxlo
msxverplis SewirvisTvis, rac mosdevda agapes anu erTobliv
serobas4 (aRniSnuli TeoriiT, imis Semdegac ki, rac evqaristia
1 Michael

Walsh, Every Pilgrim's Guide to Rome, Canterbury Press,

2015 p. 41.
2

tribuni \ ტაძრის
zedasajdomelis Tavze.

თაRოვანი

აბსიდი

episkoposis

taxtis

anu

3 J.

Salmon, escription of the Works of Art of Ancient and Modern
Rome: Particularly in Architecture, Sculpture & Painting. To which is
Added, a Tour Through the Cities and Towns in the Environs of that
Metropolis, vol. I, London, 1798, p. 139.
4

agapesa da evqaristiis sakiTxs Cven kvlav davubrundebiT termin
'Jamiswirvis" ganxilvis dros.
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gancalkevda saerTo serobisgan [agapesgan], sakuTriv evqaristianuli
tabla kvlavac imgvarive darCa, rogoric adre iyo anu rogoric
agapes anu serobis Jams gamoiyeneboda, rom am gziT SenarCunebuliyo
sulieri kavSiri saidumlo serobis anu uflis tablasTan). WielandKlauser-is Teoriis daskvna pirvelqristianTa saWmeli-magidisa da
evqaristiuli-magidis
igiveobis
Sesaxeb
sayovelTaod
iqna
1
gaziarebuli . ramac srul daviwyebas misca is umTavresi
1

Sdr. magaliTad, D. E. Smith-is miTiTeba: 'pavles
dros,
rogorc vnaxeT, uflis seroba da sazogado Wama erTi
da igivea" (Sdr. In the time of Paul, as we have seen, the
Lord's Supper is one and the same with the communal meal,
Dennis E. Smith, From Symposium to Eucharist: The Banquet in
the Early Christian World, Fortress Press, 2003, p. 285). am Teoriis
mowinaaRmdege S. Heid, romlis daskvnebsac qvemoT SevexebiT, xsenebuli
Toeriis garSemo Seqmnil viTarebas amgvarad exmaureba: 'dRes es
Sexeduleba erTsulovnad aris gaziarebuli yvelasgan, vinc
ki saubrobs qristianuli sakurTxevlis warmoSobaze. am
Tvalsazrisis Tanaxmad, qristianTa pirveli Taobebi saerTo
Wamas [agapes] da evqaristias aRasrulebdnen erTsa da imave
tablaze. mogvianebiT, rodesac evqaristia gaimijna saerTo
Wamisgan, magidis forma sagangebod SenarCunda ukanaskneli
serobis gasaxseneblad. aqedan gamomdinare, pirvel or
saukuneSi evqaristiisTvis gamoiyeneboda mxolod SemTxveviTi
sasadilo
magidebi
(xisgan
damzadebulebi).
Sesabamisad,
dRemde mkvlevrebs adreqristianuli sakurTxeveli gamohyavT
antikuri epoqis sasadilo magidisgan. mudmivi magidebi
wesdeba arauadres III s-is miwurulisa, rodesac iwyeba
saeklesio
mSenebloba,
da
mxolod
maSin
iZenen
isini
namdvil sakurTxevelTa sakralur mniSvnelobas.... am Teoriis
gasamyareblad iTqva, rom pirvel qristianul Sekrebebs
adgili hqonda Cveulebriv saojaxo saxlebSi, sadac ar iyo
oTaxebi, gankuTvnilni RvTismsaxurebisTvis, da adamianebi
viTarebisamebr
iyenebdnen
nebismier
sasadilo
magidas
rogorc sakurTxevels. sxva Teoria amtkicebda, rom saxleklesiebSi swored sasadilo oTaxi (triclinium) gamoiyeneboda
evqaristiisTvis, sadac naxevarwriulad ganlagebuli iyo
sainaxeebi sigmas formis magidis garSemo" (Sdr. Today this
view is shared unanimously by all who speak about the origin of
the Christian altar. According to this opinion, the ﬁrst generations of
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mizandasaxuloba, risTvisac Wieland-ma zemore Teoria Camoayaliba1.
marTlac, xsenebuli Wieland, arc meti - arc naklebi, ‘asabuTebda»
imas, rom (davimowmebT Stefan Heid-s, romelic metad warmatebulad
ajamebs Wieland-is Teorias) ‘Tavdapirvelad ar arsebobda
arc evqaristiuli msxverplSewirva da arc qristianuli
sakurTxeveli. amitom, rodesac pirveli da meore
saukunis
nawerebSi
saubaria
msxverplSewirvasa
da
sakurTxevelze, es unda gagebuli iyos sulieri azriT....
mxolod mesame saukunis dros hqonda adgili imas,
rom sakraluri da samRvdelo elementebis ganviTarebam
saRvTo msaxurebaSi fundamenturad daamkvidra axali
koordinatebi» (Sdr. originally there was no Eucharistic Sacriﬁce
and no Christian altar. When ﬁrst- and second-century writings
Christians had held the community meal [agape] and the Eucharist
on the same table. Later, when the Eucharist was separated from the
community meal, the table form was deliberately retained in memory
of the Last Supper. Hence in the ﬁrst two centuries there were only
arbitrary dining tables (made of wood) for the Eucharist. To this day,
therefore, scholars derive the early Christian altar from the dining table
of antiquity. Not until the beginning of church construction in the late
third century were permanent tables set up, and only then did these
acquire the sacral signiﬁcance of real altars.... To shore up this thesis,
it was said that the ﬁrst Christian gatherings had taken place in normal
family homes, where there were no rooms reserved for worship, and
people occasionally used an arbitrary dining table as an altar. Another
thesis claimed that in the house churches the dining room (triclinium)
was used for the Eucharist; couches were set up in a semicircle around
a sigma-shaped table. From this arrangement, supposedly, was later
derived the apse of the basilicas with benches for the priests running
along the back wall, Stefan Heid, The Early Christian Altar–Lessons for
Today, in Alcuin Reid, ed., Sacred Liturgy: The Source and Summit of
the Life and Mission of the Church, San Francisco, 2014, p. 89-90).
1 am mxriv umTavresia 1906 w-s gamoqveynebuli misi Sroma: F. Wieland,
Mensa und Confessio, Studien über den Altar der altchristlichen Liturgie,
I, Der Altar der vorkonstantinischen Kirche. Munich, 1906; ix. agreTve:
F. Wieland, Die Schrift Mensa und Confessio und P. Emil Dorsch,
Munich, 1908; F. Wieland, Der vorirenaeische Opferbegriff, Munich,
1909; Altar und Altargrab der christlichen Kirchen im 4. Jahrhundert,
Neue Studien über den Altar der altchristlichen Liturgie, Leipzig, 1912.
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spoke about sacriﬁce and altar, these were to be understood
spiritually.... only during the third century did the development of
sacral and priestly elements in divine worship set fundamentally
new coordinates1)2. miTiTebulma Stefan Heid-ma, Tavis mxriv,
iSviaTi wyaroTmcodneobiTi siRrmiT Seiswavla aRniSnuli sakiTxi
da aCvena zemore Teoriis (anu pirvelqristianTa saWmeli-magidisa
da evqaristiuli-magidis igiveobis) sruli mcdaroba, mkafiod
daasabuTa ra, rom adreul epoqaSi, rodesac RvTismsaxureba jer
kidev saxlebSi aResruleboda (am sakiTxze qvemoT ufro
konkretulad vimsjelebT), saerTo serobisTvis anu erToblivi
WamisTvis xsva magida (gacilebiT moculobiTi) gamoiyeneboda,
xolo evqaristiisTvis \ sxva, romelic uklebliv yvelasgan
uaRresad sakrZalveli iyo rogorc tabla uflisa. S. Heid
aRniSnavs: ‘metad
damajerebelia
is,
rom
pirveli
qristianebi TavianTi sazogado Wamis dros evqaristiuli
ceremoniisTvis iyenebdnen specialur sakulto tablas»
(Sdr. It is very plausible that the ﬁrst Christians in their
community meals used a special cultic table for the Eucharistic
ceremony, S. Heid, dasax. Sroma, p. 91)3. Semdeg, mkvlevari
1 Stefan

Heid, dasax. Sroma, p. 89.

2 Sdr.

agreTve, S. Salaville-is Sefaseba: 'misi [Wieland-is] azriT,
liturgikuli sakurTxeveli, rogorc aseTi, ucnobi iyo
150 wlis uwinares. arsebobda mxolod ubralo magida,
xolo evqaristiuli msxverplSewirva imJamad sayovelTaod
miiCneoda rogorc Sewirva locvisa da wmindamyofelobiTi
samadlobelis aRvlena pursa da Rvinoze, rasac mosdevda
ziareba" (Sdr. D'après lui, l'autel liturgique proprement dit était
inconnu avant l'an i5o; il n'y avait qu'une simple table, le sacriﬁce
eucharistique étant alors considéré uniquement comme un sacriﬁce de
prière et d'action de grâces consécratoire sur le pain et le vin, suivi
delà communion, Échos d'Orient, tome 13, n°84, 1910. p. 310 [S.
Salaville-is recenzia]).
3 mkvlevari am sityvebis win paralels avlebs Terapevtebis iudeveluri
seqtis wes-CveulebasTan imis Sesaxeb, rom am seqtis wevrebsac, filon
aleqsandrielis uwyebiT, hqondaT sakulto magida, anu 'trapezi
(tabla), ganwmendili sisxlianTagan" (τράπεζα καθαρὰ τῶν ἐναίμων,
De Vita Contemplativa, 73.5, Philonis Opera quae Supersunt, vol.
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ganagrZobs: ‘gamoTqma <tabla uflisa> ukve uflebas
gvaZlevs
davaskvnaT,
rom
arsebobda uflisTvis
gankuTvnili sakraluri
tabla. es
sakraluri
tabla ar iyo simpoziumis [erToblivi sma-Wamis, e. W.]
tabla,
arcTu
saWmlis
tabla
Tavisi
Cveulebrivi
gagebiT, vinaidan aravin Wamda am tablasTan.... sakraluri
tabla aris swored is, rac gvixsnis, Tu ratom
aRiniSneboda evqaristiuli nivTebi Tavidanve rogorc
<tabla> da <sakurTxeveli>, \ kerZod, imitom, rom
antikuri sakraluri tabla ukve iwodeboda erToblivad
VI, ed. L. Cohn et S. Reiter, Berolini, 1915, p. 65), romelzec
mxolod uwmindesi sazrdeli daideboda (Sdr. filonis sityvebi:
'xolo rodesac yoveli maTgani ganasrulebs sagalobels,
axalgazrdebs
SemoaqvT
zemoxsenebuli
tabla [trapezi],
romelzec [dadebulia] yovladwminda sazrdeli: safuariani
puri marilis darTviT, romlebsac ganezaveba usupi, raTa
pativi miegos [e. i. RvTismoSiSebiTi gaxseneba ganekuTvnos, e. W.]
im samRvdelo tablas [trapezs], rac dabrZanebulia wminda
winataZarSi [e. i. ierusalimis taZris SesasvlelSi, e. W.], vinaidan
imaze [ierusalimis taZris tablaze, e. W.] dabrZanebulia purebi
da marili sanelebelTa gareSe, kerZod, ufuari purebi da
ganuzavebeli marili, rameTu Sesaferisi iyo, rom, erTi
mxriv, is, rac umartivesia da uganwmendilesi [minarevebisgan
Tavisufali, e. W.], wilad rgeboda mRvdelTa urCeules nawils
viTarca misagebeli RvTismsaxurebisa, xolo, meore mxriv,
sxvebs oden swrafva hqonodaT msgavsTa [msgavs sazrdelTa,
e. W.] mimarT, ar Sexebodnen ki maT, rom daculiyo imaTi
[im mRvdlebis, e. W.], upiratesoba, romlebic umjobesni arian;
xolo serobis Semdeg isini marTaven samRvdelo panaSvids
[aq: sadResaswaulo RamisTevas, e. W.]", De Vita Contemplativa, 81-83:
ὅταν δὲ ἕκαστος διαπεράνηται τὸν ὕμνον͵ οἱ νέοι τὴν πρὸ μικροῦ λεχθεῖσαν
τράπεζαν εἰσκομίζουσιν͵ ἐφ΄ ἧς τὸ παναγέστατον σιτίον͵ ἄρτος ἐζυμωμένος
μετὰ προσοψήματος ἁλῶν͵ οἷς ὕσσωπος ἀναμέμικται͵ δι΄ αἰδῶ τῆς ἀνακειμένης
ἐν τῷ ἁγίῳ προνάῳ ἱερᾶς τραπέζης· ἐπὶ γὰρ ταύτης εἰσὶν ἄρτοι καὶ ἅλες ἄνευ
ἡδυσμάτων͵ ἄζυμοι μὲν οἱ ἄρτοι͵ ἀμιγεῖς δὲ οἱ ἅλες. προσῆκον γὰρ ἦν τὰ μὲν
ἁπλούστατα καὶ εἰλικρινέστατα τῇ κρατίστῃ τῶν ἱερέων ἀπονεμηθῆναι μερίδι
λειτουργίας ἆθλον͵ τοὺς δὲ ἄλλους τὰ μὲν ὅμοια ζηλοῦν͵ ἀπέχεσθαι δὲ τῶν
αὐτῶν͵ ἵνα ἔχωσι προνομίαν οἱ κρείττονες. Μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον τὴν ἱερὰν ἄγουσι
παννυχίδα, Philonis Opera, dasax. gamoc., p. 65).
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<tabladac> da <sakurTxevladac>» (Sdr. The expression
“table of the Lord” already allows us to conclude that there was
A SACRAL TABLE reserved for the Lord. This sacral table was
not a symposium table, not a meal table in the usual sense, since
one did not eat at this table.... The sacral table is precisely what
explains why the Eucharistic furniture was designated as “table”
and “altar” from the beginning, because the ancient sacral table
had already been called both “table” and “altar”, S. Heid, dasax.
Sroma,
p.
92).
sagulisxmoa, agreTve, Semdegi miTiTeba:
‘qristianuli sakraluri tabla ganusxvavebeli iyo
sakurTxevlisgan. qristianebs unda uareyoT sisxliani
msxverplSewirvis sakurTxevlebi, radgan maT ar hqondaT
am sakurTxevelTa saWiroeba, magram, amasTan, isini
iyenebdnen sakralur tablebs, vinaidan gulisxmahyofdnen,
rom puri da Rvino iyo
sakraluri ZRveni. mas
[sakralur tablas, e. W.], Cveulebriv, daerTvoda epiTeti:
<tabla uflisa>,
<wminda tabla>
da
a.
S.,
rom
qristianuli tabla ganesxvavebinaT sxva tablaTagan»
(Sdr. The Christian sacral table was indistinguishable from an
altar. Christians had to reject altars of bloody sacriﬁce, because
they had no use for them, but they used sacral tables, because
they understood bread and wine to be sacriﬁcial gifts. Usually an
epithet was added \ “table of the Lord”, “holy table”, and so
forth \ to distinguish the Christian “table” from other tables, S.
Heid, dasax. Sroma, p. 93). mkvlevari formalur paralels avlebs
antikur (warmarTul) e. w. sakralur tablasTan da mkafiod
aRniSnavs: ‘antikuri sakraluri tablebi, sakurTxevelTa
msgavsad,
gankuTvnili
iyo
mxolod
da
mxolod
msxverplSewirvisTvis an konkretuli RvTaebis sakralur
ZRvenTaTvis
da
es
tablebi
ganzRudulni
iyvnen
yovelgvari
yofiTi
gamoyenebisgan
(res religiosae1).
1 warmarTuli romauli samarTlis termini res religiosae, anu <religiuri
sagnebi>, aris Semadgeneli nawili ufro zogadi iuridiuli cnebisa:
res divini juris anu 'saRvTo samarTlis sagnebi> [aRniSnul laTinur
gamoTqmas G. Adeleye, K. Acquah-Dadzie Targmnian rogorc matters of
divine law, iseve rogorc zemoresTan Sewyvilebuli iuridiuli gamoTqma
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safiqrebelia, rom igive viTareba iyo qristianTa
Sorisac1. iseTi adreuli periodidan, rogorc mesame
res humani juris anu 'adamianuri samarTlis sagnebi> maTgan Targmnilia
rogorc matters of divine law, ix. Gabriel Adeleye, Koﬁ Acquah-Dadzie,
World Dictionary of Foreign Expressions: A Resource for Readers and
Writers, Bolchazy-Carducci Publishers, 1999, p. 344]. G. Long ganmartavs:
'<sagnebi> aris zogadi saxeli yovelive imisa, rac ki
warmoadgens samarTlebrivi aqtis obieqts. mTavari dayofa
<sagnebisa> esaa dayofa <saRvTo samarTlis sagnebad> da
'adamianuri samarTlis sagnebad>. <saRvTo samarTlis sagnebi>
esaa
is
<sagnebi>,
romlebic
gankuTvnilia
religiuri
miznebisTvis, kerZod, <sakraluri sagnebi>, <wminda sagnebi>
da <religiuri sagnebi>. vidre es sagnebi amgvari Sinaarsis
matarebelia, isini ar SeiZleba warmoadgendes sakuTrebis
obieqts.
<adamianuri samarTlis sagnebi>
esaa
yvelaferi
danarCeni, rac SeiZleba iyos sakuTrebis obieqti" (Sdr.
Res is the general name for anything which is the object of a legal
act. The chief division of res is into res divini juris, and res humani
juris. Res divini juris are those which are appropriated to religious
purposes, namely, res sacrae, sanctae, religiosae; and so long as they
have this character, they cannot be the objects of property. Res
humani juris are all other things that can be the objects of property,
Dictionary of Greek and Roman Antiquities, Edited by William Smith,
London, 1859, p. 421). <saRvTo samarTlis saganTa> sami zemomiTiTebuli
qvesaxeoba ase ganimarteba: '<saRvTo samarTlis sagnebi> moicavs:
(I) <sakralur sagnebs> anu nivTebs, romlebic miZRvnilia
RmerTebisTvis, rogorebicaa taZrebi da sakurTxevlebi; (II)
<wminda sagnebs> anu nivTebs, romlebzec vlindeba RmerTebis
sagangebo mfarveloba, rogoricaa, magaliTad romis kedlebi;
(III) <religiur sagnebs> anu nivTebs, romlebic miZRvnilia
miwisqveSeTis
RmerTebisadmi
[magaliTad,
dasaflavebis
adgilebi]" (Sdr. "Res divini juris" include "res sacrae", or things
dedicated to the gods, such as temples and altars; "res sanctae" or
things enjoying the special protection of the gods, such as the walls
of Rome; "res religiosae" or things dedicated to the dii Manes [i. e.
burial grounds], R. Sohm, The Institutes of Roman law, transl. from the
Fourth Edition of the German by J. C. Ledlie, Oxford, 1892, p. 226).
1 igulisxmeba, rom Tu TviT warmarTebic ki TavianTi cru
RvTismsaxurebisTvis sagangebo sakralur tablas iyenebdnen da ara \
Cveulebriv sasadilo magidas, ramdenad ufro sarwmunoa, rom qris-
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saukunea, mogvepoveba mtkicebuleba sakurTxevlis anu
tablis gansakuTrebuli siwmindis Sesaxeb. amasTan, meoTxe
saukuneSi xsenebuli tabla regularulad aRiwereboda
rogorc <wminda>, <sakrZalveli>, <sameufo>, <saRvTo> an
<saidumlo>....
es tabla, \
erTgzis
gamoyenebuli
evqaristiisTvis, \ ukve iyo <wminda> da amis Semdeg
masze mxolod am mRvdelmoqmedebis aRsruleba iyo
SesaZlebeli1» (Sdr. Ancient sacral tables, like altars, were
reserved exclusively for the sacriﬁce or the sacriﬁcial gifts of a
particular deity and were withdrawn from any profane use (res
religiosae). It was probably no different in Christianity. As early
as the third century there is proof of the special holiness of the
altar or table, and in the fourth century it is regularly described
as holy, awesome, royal, divine or mystical.... once a table was
used for the Eucharist, it was holy, and from then on it could
be used only for this worship, S. Heid, dasax. Sroma, p. 95). da

bolos, mkvlevari yuradRebas aqcevs dReisaTvis cnobili
uadresi saxl-eklesiebis (kerZod, pirvel rigSi, qalaq duraeuroposis2 saxelganTqmuli da, rogorc Cans, dRemde cnobil

tianebs uzenaesi mRvdelmoqmedebis anu evqaristiis aRsrulebisTvis
swored sagangebo anu WeSmaritad sakraluri tabla gamoeyenebinaT da
ara \ yoveldRiuri sasadilo magida, rogorc amas Wieland-is kvalobaze
miiCnevda da miiCnevs mkvlevarTa umravlesoba?
1 sityv.

'igi SeiZleboda gamoyenebuli yofiliyo mxolod
am mRvdelmoqmedebisTvis".
2 am

uadresi (mesame saukunis 30-50-iani wlebis) saxli-eklesiis Sesaxeb,
romelic, sxvaTa Soris, Seicavs moxatulobebs, Steven L. Tuck SeniSnavs:
'mesame saukune gvTavazobs uadres qristianul moxatulobebs
im eklesiisgan, romelic identificirebulia. esaa saxlieklesia, aRmoCenili qalaq dura-evroposTan, am mniSvnelovan
da mdidar qalaqTan, romelic siriis udabnos momijnavea da
romelic imyofeboda romisa da parTiis imperiaTa Soris.
igi 165 w-s daipyres romaelebma, rodesac markus avreliusi
parTias eomeboda, da misi dangreva moxda 256 w-s romaelTa
sxva omis dros, amjerad ukve sasanidi sparselebis winaaRmdeg.
saxli-eklesiis moxatulobani TariRdeba 235 w-iT, rac droSi
TiTqmis Tanxvdeba bolo fazas im sinagogisas, romelic aseve
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identificirebul saxl-eklesiaTa Soris WeSmaritad yvelaze
adreulis, masTan erTad ki, aseve qalaq megidos aranakleb
saxelovani da metad adreuli, \ saxeldobr, III s-is Sua
napovni iqna dura-evroposSi da romlis kedlebsac amSvenebs
temperaTi [kvercxis gulsa da zeTSi ganzavebuli saRebavebiT, e. W]
Sesrulebuli moxatulobani, daTariRebulni 244 w-iT. eklesia
saxlidan aris gardaqmnili qristianul religiur kompleqsad,
romelic moicavda oTaxebis vrcel asambleas, rogorc
Cans saswavlo oTaxs da baptisteriums. yvela maTgani
ganlagebuli iyo ezos garSemo. kedlis moxatulobani,
rac
warmoadgens
baptisteriumis
dekoracias,
miCneulia
Zveli droidan SemorCenil uadres qristianul mxatvrobad.
miuxedavad fragmentulobisa es freskebi inarCuneben zogierT
Temas, romelTa identificirebac SesaZlebelia. saxeldobr,
isini gamosaxaven <keTil mwyemss>, rac cxadyofs am motivis
gavrcelebulobas romaul samyaroSi. egeve iTqmis sxva
Temebzec, romlebic warmoadgens saxarebebisa da iesos
cxovrebis epizodebis pirdapir ilustracias. eseni moicavs
<keTil samaritels> [lk. 10: 25-37], <iesos mier ganrRveulis
gankurnebas> [mr. 2:1–12], <iesos da petres msvlelobas
wyalze> [mark 2:1–12] da <sam mariams>, romlebic moixilaven
iesos saflavs [mark 16:1]" (Sdr. The third century provides the
earliest Christian paintings from an identiﬁable church. This house
church was discovered at the city of Dura-Europos, an important and
wealthy city on the edge of the Syrian desert and between the Roman
and Persian empires. The city was invaded by the Romans in 165 ce in
the Parthian War of Marcus Aurelius and destroyed in 256 ce during
another Roman war, this time against the Sassanian Persians. The wall
paintings in the house church date to 235 ce, almost contemporary
with the last phase of a synagogue also found at Dura-Europos, which
is decorated with tempera wall paintings that date to 244 ce. The
church was renovated from a house into a Christian religious complex,
which included a large assembly room, perhaps a classroom, and a
baptistery, all organized around a central courtyard. The wall paintings
that decorated the baptistery are acknowledged as the earliest Christian
paintings that survive from antiquity and, although fragmentary, these
frescoes preserve some identiﬁable scenes. Notably they include the
Good Shepherd, demonstrating the spread of this motif across the
Roman world as well as other scenes that directly illustrate passages
from the Gospels and episodes from the life of Jesus. These include
the Good Samaritan [Luke 10:25–37], Jesus healing a paralytic [Mark
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wlebiT eWvmiutanlad daTariRebuli, \ amasTan, SesaniSnavad
Semonaxuli metad mniSvnelovani berZnulenovani mozaikuri
warweris da kidev sxva faseuli warwerebis Semcveli saxlieklesiis1) naSTebs da maTSi xedavs sakuTari mecnieruli kvle2:1–12], Jesus and Peter walking on water [Matthew 14:22–33], and the
three Marys visiting the tomb of Jesus [Mark 16:1], Steven L. Tuck,
A History of Roman Art, John Wiley & Sons, 2015, p. 331). aseve,
N. Aravecchia-isgan SeniSnulia: ‘yvelaze ufro mniSvnelovani da
saxelganTqmuli nimuSi mesame saukunis <eklesiis saxlisa> esaa
zemoxsenebuli dura-evroposis <eklesiis saxli> siriaSi. misi
gaTxrebi Catarda 1931-1932 ww-Si, rac Semdeg gamoqveynda
1967 w-s H. Kraeling-is mier. igi aris SesaniSnavi, Tumc ki
erTaderTi nimuSi Zveli kerZo saxlisa, romelic gadakeTda
qristianTa Sekrebis adgilad» (Sdr. the most notable and wellknown example of third-century domus ecclesiae, the above-mentioned
domus ecclesiae of Dura-Europos, in Syria. Excavated in 1931-32 and
then published in 1967 by Carl H. Kraeling, it is a remarkable, even
unique, example of an ancient private house remodeled into a Christian
gathering place, Christians of the Western Desert in Late Antiquity:
The Fourth-Century Church Complex of Ain el-Gedida, Upper Egypt,
A Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of
the University of Minnesota by Nicola Aravecchia,... for the Degree of
Doctor of Philosophy, June 2009, p. 175).
1 megidos saxli-eklesia iyo Semadgeneli nawili im nagebobisa, rac
warmoadgenda sayofacxovrebo daniSnulebis Senobas anu sacxovrebel saxls
zomiT 20×30 m-s. moRweulia mxolod saZirkveli, iataki da kedlebis
naSTi. E. Adams SeniSnavs: 'mas [megidos nagebobas, e. W.] hqonda
grZeli Sesasvleli koridori, gamavali oTxi frTisken,
romlebic moicavdnen Tormet mTavar oTaxs, ufro mcire
oTaxebis garkveul raodenobas da Sida gareTa ezos....
aRmosavleT frTaSi napovni masalebi (doqebi, samzareulos
qoTnebi da qilebi) miuTiTeben Senobis sayofacxovrebo
daniSnulebaze. dasavleTis frTa, grZeli koridoris boloSi,
Seicavda winaoTaxs, romelic gadioda mcire samomsaxureo
oTaxSi da Semdeg oTxkuTxed oTaxSi, zomiT 5×10 m. ...
romelic mokirwyluli iyo mozaikiuri iatakiT. es iyo
is oTaxi, romelic gamoiyeneboda rogorc qristianTa
Sesakrebi darbazi.... iataki qristianTa Sesakrebi darbazisa
SesaniSnavadaa Semonaxuli... freskis fragmentebi gviCvenebs,
rom
am
oTaxis
kedlebi
feradovnad
iyo
moxatuli...
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vis nivTier dadasturebas anu imis materialur mowmobas, rom
adreqristianul RvTismsaxurebaSi usisxlo msxverplis Sesawirad
gamoiyeneboda ara Cveulebrivi sasadilo magida, aramed \
sagangebo sakraluri anu mxolod evqaris-

tiisTvis gankuTvnili tabla-sakurTxeveli.
movusminoT: ‘unda vifiqroT, rom sadac ki arsebobda
sagangebod gansazRvruli saRvTismsaxuro adgili, iq
sakurTxevelic mudmivad iyo dawesebuli, Tundac rom
mocemuli sakurTxeveli arsebiTad moZravi yofiliyo.
daaxl. 256 w-is dura-evroposis saxl-eklesiaSi1 gvaqvs
kvarcxlbeki aRmosavleT kedlis pirispir, romelzec
SesaZloa sakurTxeveli idga. daaxl. III s-is miwurulis
megidos saxl-eklesiaSi SemorCenilia sakurTxevlis qveda nawili. gansacvifrebelia, rom am SemTxvevaSi saxezea
qvelmoqmedi qalis warwera, romelic gvauwyebs, rom
es <tabla> [berZnul warweraSi ‘trapezi», e. W.] miZRvnilia
epigrafi, romelic gakeTebulia samxreTiT arsebuli mozaikuri
panelis dasavleT mxares, gvauwyebs im tablis [<trapezis>]
Sesaxeb, rac Sewiruloba yofila akeptosad wodebuli
qalbatonisa.
TiTqmis
eWvgareSea,
rom
xsenebuli tabla
warmoadgenda evqaristiuli mRvdelmoqmedebisTvis gankuTvnil
tablas" (Sdr. It had a long entrance corridor leading to four wings
with twelve main rooms, a number of smaller rooms and an inner and
outer courtyard.... Finds in the northern wing (jugs, cooking pots and
jars) indicate the domestic nature of the building. The western wing,
at the end of the long corridor, consisted of an antechamber that led
into a small service room and then into a rectangular room, measuring
5×10 m,... which was paved with a mosaic ﬂoor. This was the room
that served as the Christian meeting hall.... The ﬂoor of the Christian
meeting room has been well preserved... The fresco remnants indicate
that the walls of the room were colourfully painted.... The epigraph in
the western side of the southern mosaic panel records the donation
of a table [trape3za] by a woman called Akeptous. The table referred
to was almost certainly a table that served for the celebration of the
Eucharist, Edward Adams, The Earliest Christian Meeting Places: Almost
Exclusively Houses?, Bloomsbury, 2013 96-97).
1 mkvlevarTa

nawili, rogorc zemoTac vnaxeT, dura-evropusis saxleklesias daaxl. 235 w-iT aTariRebs.
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<qriste RmerTisadmi>1. ase rom, sakurTxeveli gankuTvnili
yofila <qriste RmerTisadmi>. Sesabamisad, es <tabla>
iqneboda ara sasadilo magida simpoziumisTvis [erToblivi
Wama-smisTvis, e. W.], aramed sakraluri tabla anu sakurTxeveli» (Sdr. It should be assumed that wherever there was a
specially designated worship space, the altar was permanently
installed as well, even if the altar in question was movable in
principle. In the house church of Dura Europos from the year
256 there is against the eastern wall a podium on which the altar
could have stood. In the house church of Megiddo from the end
of the third century the lower part of the altar has been preserved.
Spectacularly, in this case there is an inscription of the benefactress,
saying that this “table” was dedicated to the “God Christ”.
Therefore the altar belonged exclusively to the “God Christ”.
Consequently this “table” was not a dining table for a symposium,
but rather a sacral table or altar, S. Heid, dasax. Sroma, p. 95)2].
1 megidos saxli-eklesiis aRniSnuli warwera, rac mravalgzis
gamocemula, Sesrulebulia berZnulad da aseTi saxisaa: προσηνικεν |
Ακεπτους | η φιλοθεος | την τραπε|ζαν θω Ιυ Χω | μνημοσυνον \
'Sewira | akeptusma, | RvTismoyvarem [mdedrobiTi sqesis forma,
e. W.], | trape|zi RmerT ieso qristes, | mosaxseneblad":

2 S. Heid-is xsenebuli gamokvleva specialur literaturaSi mowonebulia. mag. N. X. O’Donoghue aRniSnavs: 'stefan heidi ... (srulad
dasaxelebulia zemore Sroma, e. W.) gvaZlevs [sakurTxevelTan dakavSirebuli] tradiciuli istoriis kargad gamokvleul da sain-
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amrigad, ueWvelia, rom uZveles droSi moZravi (‘sagzao»)
sakurTxeveli anu odiki uTuod da mxolod myari masalisa
iyo, rac arsebiTad gulisxmobda saxl-eklesiebSi advilad
gadasaadgilebel da RvTis sakurTxevelTan yovliTurT
gaigivebul xis
tablas, rogoric unda yofiliyo,
agreTve, TviT macxovris tabla (trapezi) saidumlo serobaze,
iseve rogorc mociqulTa saxelTan dakavSirebuli tablatrapezebi, romlebic, rogorc zemore citatebidanac vnaxeT,
sruli sakraluri cxovelmyofelobiT iyvnen ganmsWvalulni da
arasodes gamoiyenebodnen Cveulebriv sasadilo magidebad. xis
tabla-sakurTxevlebTan erTad, mcirediT mogvianebiT, Cndeba
qvis tabla-sakurTxevlebi, romlebic, cxadia, bevrad ufro
midrekilni iyvnen gamyarebulobisken, erT adgilas uZravad
dafuZnebulobisken (Tumca, ra Tqma unda, maTi gadaadgilebac
SesaZlebeli iyo), rasac Sedegad mohyveba is, rom III s-isTvis
swored qvis uZravi sakurTxevlebi warmoCndeba dura-evroposis
da megidos msgavsi saxl-eklesiebis ZiriTad niSneulobad,
sakuTriv moZravi sakurTxeveli ki, romlis gamoyenebis saWiroeba,
epoqis viTarebidan gamomdinare, kvlavac STambeWdavi Cans, albaT,
udideswilad xis unda yofiliyo. amgvari viTareba narCundeba
VII s-is CaTvliT, rodesac odikis anu antimensionis masalas
kvlavac mxolod myari nivTiereba (kerZod, xe, an SesaZloa
iSviaTad qvac da liTonic) warmoadgens, rasac SemdegSi
TandaTanobiT cvlis qsovili.
J. Izzo, ganmartavs ra zemoxsenebul (wm. markianesadmi
miZRvnil) enkomiaSi dadasturebuli antimensionis masalobriv
saxes, SeniSnavs:
‘aq [enkomiaSi, e. W.] is [antimensioni, e. W.] miemarTeba
mTlian (xis) magidas, rac SeiZleboda mimotarebuliyo.
azri nakurTxi qsovilis Sesaxeb werilobiT wyaroebSi
pirvelad gvxvdeba wm. Teodore studielTan IX s-is
dasawyisSi (Tumca <antimensionad> saxeldebis gareSe). nikeis
tereso gadafasebas" (Sdr. Stefan Heid gives a well researched and
interesting re-reading of the traditional history, Neil Xavier O’Donoghue,
Plenty Good Room: The Liturgical Need for Altars of Adequate Size,
San Vitores Theological Review 1, Agana, December 2014, p. 43. n. 2).
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meore krebam VIII s-Si [787 w-s, e. W.] ganawesa, rom yvela
eklesia unda kurTxeuliyo wmindanTa nawilebiT, romelTa
daklebulobis aRmavsebladac gamoiyeneboda antimensioni.
momdevno droidan wyaroebi iwyebs gamravlebas da saxeli
<antimensioni> ganuyrelad ukavSirdeba mRvdelTmTavrisgan
nakurTx da wmindanTa nawilebis Semcvel qsovilis naWers,
romelic gamoiyeneboda rogorc moZravi sakurTxeveli»
(Sdr. Here it refers to a whole (wooden) table which can be
carried about. The concept of a consecrated cloth is ﬁrst met
with in the written sources with St. Theodore the Studite at the
beginning of the IX century but without it being referred to by
the name antimension. The II Council of Nicea in the VIII c.
ordained that all churches must be consecrated with relics and the
antimension was used to supply in case of deﬁciency. After this
time, the sources begin to proliferate, and the name antimension
becomes inseparably associated with a piece of cloth consecrated
by a Bishop and containing relics, used as a portable altar, J.
Izzo, dasax. Sroma, p. 31).
marTlac, swored antimensions (odiks) gulisxmobda
wm. Teodore studieli (759–826 ww.), rodesac kiTxva-pasuxSi
xazgasmiT miuTiTebda ‘tilos an ficrebis sakurTxevelze»1:
‘Tuki arsebobs eklesia, sadac Jamismwirveli moixsenebs eretikoss, xolo marTlmadidebels aqvs nakurTxi
sakurTxeveli tiloTi an ficrebiT, marTebulia Tu ara, rom dasvendes igi2 imave eklesiaSi, rodesac iq ar iqneba momxseniebeli [eretikosisa], da
Tana-imwirvelos marTlmadidebelma? ar aris marTebuli,
aramed umal [daasvenos igi], aucileblobis Sesabamisad,
1 SeniSnulia: 'eWvi araa, rom <tiloSi an ficrebSi nakurTxi
sakurTxeveli> esaa antimensioni, romelic gadaitaneboda da
im adgilas daideboda, sadac arsebobda saWiroeba taZarTaგარე mRvdelmoqmedebებisa" (Δὲν χωρεῖ ἀμφιβολία πὼς «τὸ ἐν
σινδόνι ἢ ἐν σανίσι καθηγιασμένον θυσιαστήριον» εἶναι τὸ ἀντιμίνσιο,
τὸ ὁποῖο μεταφερόμενον ἐτοποθετεῖτο ὅπου ὑπῆρχεν ἀνάγκη γιὰ τὶς ἐκτὸς
ναῶν λειτουργίες, Παρασκευά Αγάθωνος Οικονόμου, Σημειώσεις στο μάθημα Τῆς Λειτουργικῆς ΑV Ἀνώτερα, Λευκωσία, σ. 17, shm. 1).
2 tilos

an ficris sakurTxveli (odiki).
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sazogado saxlSi gamorCeul ram uwmindes adgilas» (Sdr.
εἰ ἐκκλησία ἐστὶν ἐφ΄ ᾗ ὁ λειτουργῶν ἀναφέρει τὸν αἱρετικόν͵ ἔχει δὲ ὁ
ὀρθόδοξος θυσιαστήριον καθηγιασμένον ἐν σινδόνι ἢ ἐν σανίσι͵ προσήκει
αὐτὸ τεθεῖναι ἐν τῇ αὐτῇ ἐκκλησίᾳ͵ μὴ παρόντος τοῦ ἀναφέροντος καὶ ἐν
αὐτῷ συλλειτουργῆσαι τὸν ὀρθόδοξον. οὐ προσήκει͵ ἀλλ΄ ἢ μᾶλλον κατὰ
ἀνάγκην ἐν κοινῷ οἴκῳ͵ ἐκλελεγμένῳ τινὶ καθαρωτέρῳ τόπῳ1, rus.
если случится церковь, в которой служащий поминает еретика,
а православный имеет освященный жертвенник [θυσιάστηριον]
на плащанице или на досках, то можно ли полагать его в
той же церкви, в отсутствии поминающего, и служить на
нем православному? Не следует, но лучше по необходимости
[служить] в обыкновенном доме, избрав какое-либо чистейшее
место2)3.
wm. svimeon Tesalonikeli (c. 1381–1429 ww.) antimensionTa
masalis Sesaxeb aRniSnavs:
‘qsovilTagan arian da ufro tilosgan» (Sdr. ἐκ
ὑφασμὰτων εἰσὶ καὶ μάλλον ἐκ λινοῦ, PG. 155, col. 333).
***
amjerad davubrundeT sakuTriv termin ‘antimensions» da
termin ‘odiks».
1 ΡG 99, 1056 Β; Theodori Studitae Epistulae, Recensuit Georgios
Fatouros, Pars Prior: Prolegomena et textum Epp. 1-70 continens, Walter
de Gruyter, Jan 1, 1992, p. 118.
2 Творенія Святаго Отца Нашего Преподобнаго Феодора Студита,
Часть I, Письма къ Разнымъ Лицамъ, СПб, 1867, с. 259.
3 V. Baranov SeniSnavs: 'gadasaxlebidan gamogzavnil werilebSi
wm. Teodore urCevs Tavis erTgul mRvdlebs, rom Jamiswirva
ufro aRasrulon erTgul qristianTa saxlebSi moZrav
sakurTxevlebze anu antimensionebze [ficrebze an qsovilze]"
(Sdr. In his Letters from exile St. Theodore advises his faithful priests
to rather serve the Liturgy in the houses of the faithful Christians
on portable altars or antimensia [on boards or cloth], V. Baranov,
Constructing the Underground Community: The Letters of Theodore the
Studite and the Letter of Emperors Michael II and Theophilos to Louis
The Pious, Scrinium VΙ, 2010, Patrologia Paciﬁ ca Secunda, p. 244).
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termini antimensioni, cxadia, asaxulia am siwmindisadmi
miZRvnil Sesabamis berZnul wes-gangebaSi, rac samRvdelTmTavro
kurTxevaTa ganuyrel nawilad gvevlineba. molodinisamebr,
xsenebuli wes-gangebis qarTul (kviprianeseul) TargmanSi
‘antimensioni» gadmocemulia terminiT ‘odiki». magaliTad:
‘kurTxevaA odikisaA»1 (Sdr. Ta3cij ginomeVnh {piv kaqierw?sei
>AntiminsiVwn2, laT. Targm. Ordo ﬁeri solitus in Antimensium
consecratione3)
‘odiki ganSalon trapezsa zeda»4 (Sdr. {piqeVntwn t*_
TrapeVzh_ ta# >AntimiVnsia5, laT. Targm. Antimensia Sacrae mensae
imposuerint6).
***
termini ‘odiki» ‘antimensionis» Sesatyvisad saxezea
‘taZris kurTxevis» anu ‘taZris satfurebis (enkeniis)» wesgangebaSic, romlis sul cota oTxi sruli redaqciaa Zvel
qarTulad Semonaxuli. qvemoT davimowmebT Sesabamis citatebs
‘did kurTxevaTa» wm. giorgi mTawmindeliseuli Targmanidan
(nusxa: Sin 73, XIII s-isa):
‘ოდიკი,
რაოდენიცა
უნდეს,
შეკერონ»7 (Sdr. berZn.
>AntimiVnsia, o9sa tJ_ >Arxiere8 do3cei8).
‘Semdgomad
amissa
moiRos
tiloA
wmidaA
da
raodenica odiki Seekribos, miT ganhKocdes» (didni
kurTxevani, dasax. gamoc. gv. 442).
1 kurTxevani

(kvipriane samTavnelisa), gv. uia [401].

2 Euchologion sive Rituale Graecorum, Complectens Ritus et Ordines...
Iuxta Usum Orientalis Ecclesia..., Opera Iacobi Goar, Parisiorum, 1647, p. 648
(1730, p. 517). Sdr. Εὐχολόγιον το# ΜεVγα, >En BenetiVa, 1850, σ. 317.
3 Goar,

1647, p. 648 (1730, p. 517).

4 kurTxevani

(kvipriane samTavnelisa), gv. uia [401].

5 Goar,

Ibid. Sdr. Εὐχολόγιον το# ΜεVγα, Ibid.

6 Goar,

Ibid.

7 didni kurTxevani, gamosacemad moamzada, gamokvleva da sqolioebi
daurTo ediSer WeliZem, Tb. 2002, gv. 438.
8 Sdr.

Εὐχολόγιον το# ΜεVγα, dasax. gamoc. σ. 284.
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‘odikTa da
suetTa
sakurTxevlisaTa
juarni
gamosaxnes» (didni kurTxevani, dasax. gamoc. gv. 443).
‘Semdgomad amissa odikebi igi dahfinos trapezsa
zeda da sabani igi gardahburos da kideni queSe
Seukrnen,
Kelni
daibannes
da
moiRos
samoseli
sakurTxevlisaA da Sehmosos» (iqve, gv. 443).
‘vidre SYd dRedmde Jamsa wirviden yovelTa dReTa,
da meSYdesa dResa aRixunen odikni trapezisagan da
dawernen wesisaebr» (iqve, gv. 448).
***
antimensionis praqtikuli gamoyeneba XIII s-is Sua wlebamde
srul SesabamisobaSia im usaRvToes liturgikul arsTan, rac
mis sulier raobaSi sayovelTao gaxda xatmebrZolobis epoqidan
da rac yofiT gamovlinebaSi gulisxmobda imas, rom xsenebuli
siwminde, udideswilad, nacvlad Tavisi Tavdapirveli oden
taZris-gareTa mRvdelmoqmedebiTi daniSnulebisa, ukve
gamoiyeneboda TviT taZris SigniT, Tumca mxolod
da mxolod
ukurTxebel
sakurTxevelTa
konsekraciisTvis.
zemoT damowmebuli gvqonda ioane kitreli mTavarepiskoposis (c. 1200 w.) savsebiT mkafio miTiTeba imis Sesaxeb,
rom ‘eseni
[antiminsionebi, e. W.] im wminda trapezebze
daidebian, romlebic kurTxevas ar ganuwmendia, vinaidan
antiminsionebisgan iRebs siwmindes ukurTxebeli trapezi
da mRvdelmoqmedebuli Sesawiravi (>En {keiVnaij dev ta8j a6giVaij
trapeVzaij ta’ta tiVqentai, a=j kaqieVrwsij ou7x h9giasen. >Ek tJn a7ntimiVnsiwn
ga#r au7th3 te h6 mh# kaqierwqe8sa tra3peza kaiv i^erourgoumeVnh pro3sfora
lamba3nousin to#n a6giasmo3n), radgan ganwmendili trapezi
Tavisi Tavis mier ganwmends ZRvensac, rac TavisTavad
wminda rodia, da ... Tu ukurTxebelia taZari, mis naklovanebas aRavsebs antiminsionis wmindamyofelobiTi Zala
(Ei& go’n a7kaqieVrwto3j e7stin o6 nao#j, to# {lle8pon tou3tou a7naplhro8 h6
a6giastikh# to’ a7ntiminsiVou du3namij)»1.
1 PG. 119, col. 976-977. srulad

ix. zemoT.
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zedmiwevniT igive ganCinebaa mocemuli konstantinopolis
patriarqis manuel I-is (1244-1255 ww.) cnobil kanonikur
naSromSi ‘zogierTi SekiTxvis ganmarteba»1:
‘saWiro ar aris odikTa (antimensionTa) dadeba yvela
trapezze [=sakurTxevelze], aramed \ imaTze, romlebTan
dakavSirebiTac ar aris cnobili, nakurTxni arian isini
Tu ara,
vinaidan odikebi nakurTx trapezTa
adgils ganikuTvneben [=uigivdebian nakurTx
trapezebs, e. W.] da rodesac cnobilia, rom
trapezebi
nakurTxni
arian,
ar
aris
saWiroeba odikebisa» (Sdr. τὰ ἀντιμίνσια οὐκ εἰς
πάσας a7na3gkh ke8sqai ta#j a6giVaj trapeVzaj, a7ll> ei&j a=j ou7
gnw?rimo3n {stin ei0te kaqierwmeVnai ei&sivn, ei0t> ou7% ta# ga#r a7ntimiVnsia
kaqierwmeVnwn a^giVwn trapezJn to3pon {peVxousin% kaiv e0νθα εἰσί
γνώριμοι ϰαθιερωμέναι τράπεζαι, οὐ χρεία ἀντιμινσίων ἐϰεῖ2
(Sdr. laT. Antimensia in omnibus sanctis mensis poni necesse
non est, sed in iis, de quibus incercum est, consecrata sint nec
ne. Nam antimensia, consecratarum sanctarum mensarum iocum
obtinent; NEC IIS OPUS EST, UBI MENSAS CONSECRATAS
ESSE CONSTAT, Manuelis Patriarchae Constantinopolitani Responsa
ad Bellae Episcopi Interrogationes, Maxima Bibliotheca Veterum
Patrum, et Antiquorum Scriptorum Ecclesiasticorum, T. 22, Lugduni,
1677, p. 813; Sdr. PG. 167, col. 611, n. 13).
amave debulebas ayalibebs, agreTve, XIV s-is saxelganTqmuli
kanonisti maTe blastarisi Tavis cnobil ‘sintagmaSi»4:
1 Sdr. berZn. Lu3seij {rwth3sew?n tinwn, PG. 119, col. 808 C, laT.
Solutiones quorumdam quaestionum, Ibid. col. 807 C.
2 PG. 119, col. 812 A-B.

Sdr. PG. 167, col. 611, n. 1.

3 Sdr. ingl. It is not necessary to place antimensia on all Holy
Tables (Altars) but only on those whose consecration is uncertain.
For antimensia take the place of the consecration of the Holy
Tables [marTebuli Targmani iqneboda: antimensia take the place of the
consecrated Holy Tables]; nor are they to be used where the (Holy)
Tables are certainly (known to be) consecrated, J. Izzo, dasax. Sr. p. 118.
4 ix.

blastarisis am naSromis Sesaxeb: Victor Alexandrov, The Syntagma
of Matthew Blastares, The Destiny of a Byzantine Legal Code among
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‘antimensionebi,
romlebic
wilmqoneni
arian
ganmwmendelobiTi Zalisa (Τα# ἀντιμίνσια, τῆς ἁγιαστικῆς
μετέχοντα duna3mewj), rasac mihmadlebs maT axlad agebuli
taZris kurTxevis msaxureba da maTze aRsrulebuli
SviddRiani mRvdelmoqmedeba1 (raJams isini iq myof
sakurTxevelze
arian
dadebulni),
daubrkoleblad
warigzavnebian, sadac ki maTi saWiroeba Cndeba da ar
SemoisazRvrebian ama Tu im eparqiiT, aramed sazRvrebidan
gadian, iseve rogorc, cxadia, wminda mironi da sxva
siwmindeni,... xolo sakuTrivad2 im trapezebze daidebian,
the Orthodox Slavs And Romanians 14-17 Centuries [Forschungen zur
Byzantinischen Rechtsgeschichte, Band 29], Lowenklau Gesellschaft e.V.
Frankfurt am Main 2012. xsenebuli kanonikuri krebuli TariRdeba 1335
w-iT (marTalia, Zeglis TariRad 1355 weli Semoitana Γ. Ι. Θεοχαρίδης-ma
Tavis statiaSi: <O Ματθαίος Βλάσταρης και η μονή του κυρ-Ισαάκ εν
Θεσσαλονίκη, Byzanlion 40 [1970] 437-459, magram aRniSnuli hipoTeza
uaryo da tradiciuli 1335 weli argumentirebulad daicva I. Medvedevma statiaSi: La date du Syntagma dc Mathieu Blastarcs, Byzantion 50
[1980] 338-339 [mkvlevari askvnis: 'yvela am SeniSvnidan gamomdinare
Cven vaskvniT, rom maTe blastarisis <sintagmis> Sedgena
uryevad unda daTariRdes 1335 wliT" \ De toutes ces remarques
nous conclurons que la date de la composition du Syntagma de Mathieu
Blastares doit rester inébranlablement ﬁxée à 1335, miTiTebuli statia,
p. 339]. 1355 w-is kritikisTvis ix. agreTve: C. G. Pitsakis, De nouveau
sur la date du "Syntagma" dc Matthieu Blastares, Byzantion 51 (1981)
638-639; Sdr. agreTve: 'blastarisis krebuli Seiqmna 1335 w-s"
\ The collection of Blastares was created in 1335, Spyros Troianos,
Byzantioe Canon Law from the Twelfth to the Fifteenth Centuries, in
The History of Byzantine and Eastern Canon Law to 1500, Edited by
W. Hartmann and K. Pennington, Washington, 2012, p. 186).
1 Sdr.

h6 {ptah3meroj... i^erourgiVa.

2 e. i. <WeSmaritad>, <namdvilad>, <kanonierad>, <sakuTrivi azriT>.
Sdr. berZn. kuriVwj (rus. законным образом, по праву, собственно, в собственном смысле, подлинно, в действительности, ingl. with
full authority, lawfully, precisely, exactly, properly da a. S.). ucnauria,
ratom dainaxa am terminSi Izzo-m Sesustebuli toni (Sdr. misi sityevbi:
'blastarisma daumata sityva <umTavresad> an <Sesaferisad>
[kuriVwj], Seasusta ra amiT ganCinebis Zala" \ Blastares had added the word
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romlebic kurTxevas ar ganuwmendia (kuriVwj dev {p> {keiVnwn
tJn trapezJn tiVqentai, a=j kaqieVrwsij ou7x h6giVasen, PG. 144, col.
1060 B-C; Sdr. laT. proprie autem in eas mensas ponuntur, quas
consecratio nondum sanctiﬁcavit, PG. 144, col. 1059 C).
"principally" or "ﬁtly" [kuriVwj] thus weakening the force of the injunction,
dasax. Sroma, p. 119). piriqiT, ucxadesia, rom swored zemore sityvis
darTviT SesZina blastarisma gansakuTrebuli simkveTre ganCinebas imis
Sesaxeb, rom antimensioni Tavisi WeSmarti daniSnulebiT, sakuTrivad,
sakuTrivi mniSvnelobiT swored ukurTxebeli trapezebisTvis iyo
gankuTvnili. vfiqrobT, Izzo moqceulia К. Никольский-is gavlenis
qveS, romelic zemore berZnul zmnizedas rusulad ratomRac Targmnis
rogorc 'главнымъ образомъ" ('umTavresad"), Semdeg ki dasZens:
'gamoTqma <umTavresad> gviCvenebs, rom iyo SemTxvevebi,
rodesac
antimensionebi
daideboda
mRvdelTmTavrisgan
nakurTx trapezebzec" (Sdr. Выраженіе: «главнымъ образомъ»
[kuriVwj] показываетъ, что бывали случаи, когда они полагались и на
освященныхъ Архіереемъ престолахъ, К. Никольский, dasax. Sroma,
c. 40; aq gamoTqmuli mcdari azri sityva-sityviTaa gameorebuli И.
Цветков-is statiaSi: О древних антиминсах, находящихся в Калужской архиерейской ризнице, в связи с историей антиминса вообще.
ix. Калужская старина, Калуга, 1903, c. 9). kvlav xazs gavusvamT,
rom berZnuli termini kuriVwj saeklesio teqstebSi imas niSnavs, rasac
qarTuli 'sakuTrivad" (rus. собственно, в собственном смысле) da
aranairad 'umTavresad", aranairad 'главнымъ образомъ". nimuSisaTvis
davimowmebT wm. grigol RvTismetyvelis dogmatur swavlebas mamaRmerTisa da Ze-RmerTis Sesaxeb: 'igi [mama] sakuTrivad aris mama,
vinaidan ar aris, amave dros, Zec; aseve, Zec sakuTrivad
aris [Ze], vinaidan ar aris igi, amave dros, mamac" (III
Teologiuri sityva [29.5]: πατὴρ κυρίως͵ ὅτι μὴ καὶ υἱός· ὥσπερ καὶ
υἱὸς κυρίως͵ ὅτι μὴ καὶ πατήρ, PG. 36, 80, A). vnaxoT rusuli Targmani:
Онъ въ собственномъ смыслѣ Отецъ, потому что не есть вмѣстѣ
и Сынъ; равно какѣ и Богъ-Сынъ въ собственномъ смыслѣ \
Сынъ потому что не есть вмѣстѣ и Отецъ, Творенія иже во святыхъ
отца нашего Григорія Богослова, Архіепископа Константинопольскаго,
Часть третья, Мю 1844б с. 56). gana SeiZleboda, rom zemore konteqstSi
κυρίως Targmniliyo rogorc главнымъ образомъ? aseT SemTxvevaSi xom
ukiduresad mwvaleblur teqsts miviRebdiT anu miviRebdiT swored imas,
rasac uaryofs wm. grigol RvTismetyveli, rom mama Turme umTavresad
(da ara sakuTrivad, ara WeSmaritad, ara yovliTurT) yofila mama anu
igi, amave dros, yofila Zec, iseve rogorc Ze TiTqosda mxolod umTav167
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ganCinebiTi simkveTre ufro metia patriarq maTe
konstantinopolelis epistoleSi, rac man 1400 w-is
ianvarSi gaugzavna herakliis mitropolits da rasac ewodeba
‘patriarqiseuli sityvebi antimensionis Sesaxeb» (Patriarchae
litterαe de Antimensis1). maTe konstantinopoleli kategoriulad
aRniSnavs:
‘Cemi simdable sakrebod (sunodiVkwj) gwers Sen
da Segagonebs am yovelives, rameTu Tavdapirveli
mizani odikis (antimensionis) wargzavnisa iyo is, rom
mivlinebul qorepiskoposebs an egzarqosebs anTu xucesebs
gzaSi Seqmnili saWiroebis kvalobaze, gardauvali ram
aucileblobidan gamomdinare, SeewiraT msxverpli, vTqvaT
sulTmobrZavis an naTelRebulis2 gamo, anTu imitom,
resad yofila Ze anu igi amave dros yofila mamac. kidev erTi
nimuSi, rac yovladwminda RvTismSoblis dogmats ukavSirdeba: ‘xolo
RvTismSoblad sakuTrivad da WeSmaritad vqadagebT wminda
qalwuls» (wm. ioane damaskeli, gardamocema, Tb. 394. Sdr. berZn.
Θεοτόκον δὲ κυρίως καὶ ἀληθῶς τὴν ἁγίαν παρθένον κηρύττομεν, PG. 94, 1028
B, agreTve: Die Schriften des Johannes von Damaskos, herausgegeben vom
byzantinischen Institut der abtei Scheyern, II, 0Ekdosij a7kribh#j t*j o7rqodo3cou
piVstewj, Expositio Fidei, besorgt von P. Bonifatius Kotter, Berlin - New York,
1973, p. 133. rus. Targm. Богородицей же Святую Деву мы провозглашаем в собственном смысле и воистину, Преподобный Иоанн
Дамаскин, Точное Изложение Православной Веры, Издательство Сретенского монастыря, Москва, Пер. А. Бронзова, 1894 [repr. 2003]
с. 102; agreTve: Творения преподобного Иоанна Дамаскина, Источник
знания, Перевод с древнегреческого и комментарии Д. Е. Афиногенова,
А. А. Бронзова, А. И. Сагарды, Н.И.Сагарды, М., Индрик, 2002, str. 249;
meore rus. Targm. Святую Дѣву мы прославляемъ какъ Богородицу въ собственномъ и истинномъ смыслѣ, Полное собрание творений св. Иоанна Дамаскина, Т. I, СПб. Духовная академия, 1913, с. 259.
am SemTxvevaSic nuTu SeiZleba iTqvas, rom maradqalwuls TiTqosda
mxolod umTavresad vaRiarebT RvTismSoblad da ara, umal, yovliTurT
anu sakuTrivad da yovladWeSmaritad, rasac niSnavs κυρίως?
1

ix. Acta et Diplomata Graeca Medii Aevi, Sacra et Pbrofana,
Collecta Ediderunt F. Miklosich et I. Müller, vol. Secundum, Vindobonae,
1862, p. 340.
2 Zvelad

axalnaTelRebuls dauyovnebliv aziarebdnen.
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rom ar iyo iq uZravi sakurTxeveli, ra mizeziTac
(e. i. uZravi sakurTxevlis Semcvlelad, e. W.) SemoRebul-iqna1
da hgies igi2. mefeebsac Tan miaqvT odiki adgilebze
gasvlisas da didi eparqiebis mRvdelTmTavrebic iyeneben
mas an aucileblobidan gamomdinare3 anTu sakurTxevelTa
kurTxevis aRsasruleblad4 im adgilebSi, romlebSic ar
moipoveba myari sakurTxevlebi, magram sadac ki myari
[ e. i. nakurTxi, e. W.]5 sakurTxevelia, uSvereba iqneba da
Tavis moCveneba imis mxridan, vinc am uZravs6 uqms gaxdis
(a7rgh3santa to# a7kiVnhton) masze odikis (antimensionis)
dafeniTa
da
liturgiis
aRsrulebiT.
Tuki
sxvis
eparqiaSi imoqmedebs amas mRvdelTmTavari, moZaladed
Seiracxeba igi.... ukeTu odikis (antimensionis) mqone
mRvdeli uSverad da warmomCeneobiTad7 isakuTrebs mas,
vinaidan iyenebs ise, rogorc moenebeba, keTilJamierad
Tu uJamod, amgvari vinme an SeCerdes8 anda CamoerTvas
1 sityv.

'mogonebul iqna" ({penoh3qh).

2 odiki.
3 igulisxmeba
4 e.

saswrafod saziarebelni.

i. ukurTxebel sakurTxevlTa konsekraciisTvis.

5 myari

anu uZravi sakurTxeveli, Cveulebriv, nakurTxia.

6 e.

i. uZrav anu nakurTx sakurTxevels.

7 e.

i. Tavis gamosaCenad.

8 sityv. 'dacxres" (Sdr. pausa3sqw), e. i. SeCerdes anu Sewyvitos
amgvari
moqmedeba
da
'gamoswordes".
aRniSnuli berZnuli
termini Pétridès-is da Izzo-s mier gagebulia, rogorc 'gadayeneba"
anu 'mRvdlobisgan dayeneba" (Pétridès: "qu'il soit déposé; Izzo: "he
should be deposed"), Tumca amgvari gageba mcdaria terminologiuradac
da konteqstis mixedviTac. marTlac, zmna pauo3mai gulisxmobs ara
mRvdlobis SeCerebas, aramed aramarTebuli moqmedebis Sewyvetas im piris
mxridan, vinc amgvaris moqmedia. sxvagvarad rom vTqvaT, miTiTebuli zmna
SegonebiTia da ara msjavrdebiTi, vinaidan msjavris dadeba (maT Soris,
mRvdlobisgan dayeneba) mas Semdeg xdeba, rac gaukuRmarTebuli piri
ar Seismens Segonebas, ar 'dacxreba" anu ar Sewyvets uRirs saqmeebs
da ar gamoswordeba (Sdr. mravalTagan erTi nimuSi <sjuliskanonidan>:
'ებისკოპოსი, გინა ხუცესი, გინა დიაკონი, გინათუ კერძოდიაკონი
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mas odiki, Tundac rom patriarqiseuli iyos igi
anda mitropolitisa1, magram Tu mRvdeli ganikuTvnebs
odiks gardauvali saWiroebis gamo da iyenebs mas
mxolod iZulebiTi aucileblobidan gamomdinare, amasTan
iyenebs iseT adgilas, sadac ar aris
uZravi sakurTxeveli, anTu aris, magram
ukurTxebelia (xr*tai... ei&j to3pon, e0nqa ou7k e0stin
a7kiVnhton qusiasth3rion, h0 {sti mevn, a7kaqieVrwton dev, e0ason
to’to giVnesqai), neba daerTos amgvari moqmedebisa2,...
vinaidan msxverplic Seiwirvis da arc sxva sakurTxeveli3
uqmdeba,... rameTu, erTi mxriv, narCundeba is mizani, ris
gamoc მოxda gamorCeva4 odikebisa (antimensionebisa),
meore mxriv ki, arc Tavzari daecema visme ZmaTagans
maTi sakurTxevlis gauqmebiT (ou7dev plh3ttetai
tij tJn a7delfJn, a7rgo’ntoj to’ qusiasthriVou au7tJn)5».
უკუეთუ სიმღერათა და მთრვალობათა შეექცეს, ანუ დასცხერინ
და
იჯმენინ
საქმეთა
მათგან
უჯეროთა,
ანუ
აღიჴოცენ
მღდელობისაგან. ეგრეთვე ერისკაცი მორწმუნე, ესევითართა საქმეთა
შექცეული, ანუ დასცხერინ და წესიერად იქცეოდინ, უკუეთუ არა
დასცხრეს უწესობათა მათგან, განეყენენ ზიარებისაგან, ვიდრემდე
წესიერი ცხორებაჲ მოიგოს", mcire sjuliskanoni, Tb. 1972, gv. 54).
konteqstic zemore gagebis damadasturebelia, vinaidan miTiTebulia, rom
odikis uRirsad gamomyenebeli an dacxres anda (Tu ar dacxreba) odiki
CamoerTvas mas, magram Tu 'dacxroma" mRvdlobisgan dayenebas niSnavs,
amgvarad dasjils [dayenebuls] odiks vinRa SeunarCunebda, rom mxolod
Semdeg [ufro mkacri sasjelis saxiT] moexdinaT misi CamorTmeva?
1 e.

i. Tundac patriarqs eboZebinos misTvis an mitropolits.

2 liturgiis
3 e.

aRsrulebisa.

i. uZravi sakurTxeveli.

4

gamoyofa [sxva nivTTagan], gamocalkeveba anu gansakuTrebuli
funqciiT aRWurva ({cexwriVsqhsan).
5 Acta

et Diplomata Graeca Medii Aevi, dasax. gamoc. p. 340-341.
aqve davimowmebT zemore teqstis perifrazul ingl.-frang. Targmanebs:
ingl. The primitive purpose for which the antimension was instituted was
to permit the celebration of the Holy Mysteries in places where there was
no consecrated altar in order to give Communion to the moribund or to
the newly baptized, or even out of devotion in favor of the Emperors
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amrigad, rogorc absoluturad cxadia, xsenebuli patriarqis sakrebo ganCineba uZravi anu nakurTxi sakurTxevlis <gauqmebad> (e. i. umZimes gaukuRmarTebad)
racxs amgvar (nakurTx) sakurTxevelze nakurTxi odikis dafenas da liturgiis aRsrulebas.
sagulisxmoa S. Pétridès-is daskvna:
‘Cven
vnaxeT,
rom
yvela berZeni kanonisti
erTsulovnad acxadebs, rom antimensioni usargebloa
nakurTx sakurTxevelze» (Sdr. Nous avons vu que tous les
canonistes grecs sont unanimes à déclarer que l’antimension est
inutile sur un autel consacré, S. Pétridès, dasax. Sroma, p. 197)1.
while in voyage, Exarchs or Priests on a particular mission, Bishops making
the visitation of a vast diocese. However, where a ﬁxed consecrated altar
is to be found, it is bad taste and ostentatious (a7peirokaliVa kaiv {piVdeicij),
treating an altar as if it were interdicted, or desecrated by placing an
antimension on it before celebrating. If a Bishop does this in the diocese
of another, he should be treated as an usurper. If a Priest who owns
an antimension uses it in this capricious manner, ostentatiously and with
bad taste, he should be deposed and the antimension sequestered, even
if it had been given to him by a Metropolitan or Patriarch. But if this
Priest owns the antimension because it is necessary and if the uses it only
where there is no consecrated ﬁxed altar, or when such a one has lost
its consecration, he should be allowed to keep it, provided that he uses
it to celebrate in a decent place, J. Izzo, dasax. Sroma, p. 120-121. frang.
Le but pour lequel ont été primitivement institués les antimensia, a été
de permettre la célébration de la messe là où il n'y avait pas d'autel
consacré, pour donner la communion à un mourant, ou à un nouveau
baptisé, ou même par dévotion, en faveur des empereurs en voyage, des
chorévêques, exarques ou prêtres en mission, des évêques en tournée
dans un vaste diocèse. Là où se trouve un autel ﬁxe, c'est mauvais goût
et ostentation (a7πειροκαλία και {πίδεiξις) que de jeter l'interdit sur cet
autel, en plaçant dessus un antimension pour célébrer. Si un évêque le
fait dans le diocèse d'un autre, il sera regardé comme usurpateur. Si le
prêtre détenteur d'un antimension, par mauvais goût et ostentation, s'en
sert à temps et à contre-temps selon son caprice, qu'il soit déposé ou
qu'on lui enlève son antimension, patriarcal ou métropolitain. Mais s'il l'a
par nécessité, et s'il en use seulement là où il n'y a pas d'autel ﬁxe, ou
quand celui-ci a perdu sa consécration, qu'on le laisse faire, pourvu qu'il
célèbre dans un lieu décent, S. Pétridès, dasax. Sroma, p. 197.
1 Sdr:

sadac

'<antiminsi> niSnavs swored <nacval-trapezs>, xolo
trapezi [sakurTxeveli] nakurTxia sruli mRvdelT171
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miuxedavad aRniSnulisa, wyaroebi mowmobs, rom daaxl.
XIII s-idan TandaTanobiT fexs ikidebs winare tradiciasTan
sruliad SeuTavsebeli movlena, antimensionebis
gamoyeneba ara mxolod ukurTxebel sakurTxevlebze, aramed
nakurTxebzec.
J. Braun miuTiTebs:
‘patriarqiseul1
werils
ar
hqonia
warmateba,
yovel SemTxvevaSi \ grZelvadiani. praqtika imisa,
rom nakurTx sakurTxevlebzec yofiliyo gamoyenebuli
antimensionebi, sul ufro metad gavrcelda, vidre
sabolood ar gaxda sayovelTaod miRebuli» (Sdr.
Des Patriarchen Schreiben hatte keinen, jedenfalls aber keinen
nachhaltigen Erfolg. Die Praxis, auch auf konsekrierten Altaren ein
Antimisions zu gebrauche, verbreitete sich immer mehr, bis sie
zuletzt allgemein ublich war, J. Braun, Op Cit. p. 96).
amasve askvnis Pétridès-ic:
‘rac
Seexeba
antimensionis
gamoyenebas
nakurT
sakurTxevelze, es modis marTlmadidebelTa aqtivze,
rac aris absoluturad gaumarTlebeli siaxle» (Sdr.
Quant à l’emploi de l’antimension sur un autel consacré, il
constitue à l’actif des orthodoxes une innovation absolument
injustiﬁable, S. Pétridès, p. 202).
yuradRebas iqcevs, agreTve, Е. Голубинский-is SeniSvna:
‘XIII s-is naxevarSi saberZneTis zogierTi mRvdelTmTavari ukve fiqrobda imaze, rom antimensionebis gamTavruli kurTxeviT, iq ukve SeiZleba saerTod ar iyos
antiminsi, Tumca SemdegSi marTlmadidebelma eklesiam ganaCina, rom antiminsebi yofiliyo mRvdelTmTavrisgan nakurTx
taZrebSic" (Sdr. Антиминс и значит вместопрестольник. Где же
Престол бывает освящен полным Архиерейским освящением, там
уже Антиминс может совсем не быть. Впрочем впоследствии
Православная Церковь определила, чтобы и в храмах, освященных
Архиереем, были Антиминсы, И. Дмитревский, Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной Литургии, М.
1993, c. 139).
1 igulisxmeba

zemocitirebuli patriarqi maTe konstantinopoleli.
172
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reSe ar SeiZleboda liturgiis msaxureba aranair1 eklesiaSi» (Sdr. Въ половин? XIII в?ка некоторые архiереи въ
Греciи уже думали, что безъ антиминсовъ [ни въ какихъ
церквахъ] нельзя служить литурuiи, Е. Голубинский, Исторiя
Русской Церкви, Т. 1, 2-я пол., М. 1881, c. 155, прим. 4)2.
gadamwyveti roli antimensionis funqcia-daniSnulebisa da
sulieri raobis diametrul cvlilebaSi iTamaSa moskovis 1675
w-is adgilobrivma krebam.
К. Никольский SeniSnavs:
‘Zvelad, eklesiis kurTxevisas, antimensioni Svidi
dRis Semdeg
yvela
sakurTxevelze
ar
rCeboda.
rodesac eklesia ikurTxeboda TviT mRvdelTmTavris
mier,
antimensionebi Svidi dRis Semdeg aiReboda
sakurTxevlisgan3 da [amis Semdeg] msaxureba sruldeboda
mxolod da mxolod ilitonze4. antimensionis gareSe,
1 e.

i. arc ukurTxebel da arc nakurTx.

2 Е. Голубинский wyarod uTiTebs cnobili Su3ntagma-s V toms (s. 115).
rogorc Cans, mkvlevars mxedvelobaSi aqvs manuel II konstantinopolelis
(patriarqobda 1244-1255 ww-Si) Semdegi sityvebi: 'viciT,
rom
antimensionebi maSin iqmneba, rodesac mRvdelTmTvari Tavad
aRasrulebs taZris-kurTxevas [satfurebas, enkenias].... maT
[antimensionTa] gareSe ar SeiZleba mRvdelmoqmedeba" (Sdr.
ἀντιμήνσια ἴσμεν γενόμενα ἐπὰν ὁ ἀρχιερεὺς δι' ἑαυτοῦ ἐνεργήσῃ τὸν
ἐγκαινιασμὸν καὶ ἐκ τοῦ πανίου τοῦ ὑποστρωθέντος καὶ περιειλήσαντος
τὴν τράπεζαν, εἰς βραχέα τεμνομένου καὶ γραφομένου, τοῖς ἰερεῦσι
δίδοσθαι καὶ ἅνευ τούτων μὴ δύνασθαι ἱερουργεῖν, Su3ntagma, V, 1855, σ.
115). Znelia xazgasmul sityvebSi davinaxoT antimensionebis aucilebloba
yvela (maT Soris, nakurTxi) sakurTxevlebisTvis. piriqiT, saqme unda
gvqondes mxolod imis mkafio aRniSnvasTan, rom antimensionebis gareSe
SeuZlebelia mRvdelmoqmedeba ukurTxebel tarapezze anu trapezze,
romelic mRvdelTmTavars ar ukurTxebia.
3 Sdr.

wm. giorgi mTawmindelis <kurTxevani>: 'vidre SYd dRedmde
Jamsa wirviden yovelTa dReTa, da meSYdesa dResa aRixunen
odikni trapezisagan da dawernen wesisaebr", didni kurTxevani,
2002, dasax. gamoc. gv. 448.
4

Sdr. agreTve, Е. Голубинский-is miTiTeba: 'XV s-idan
viciT
slavuri
kurTxevani,
romelSic
naTqvamia,
173
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mxolod ilitonze liturgiis aRsrulebis wess uTiTebs
berZnuli kurTxevani, gamoqveynebuli Goar-is mier (Еuchol.
etc. 1647, рag. 844), da Cveni [e. i. slavur-rusuli, e. W.]
kurTxevani, dabeWdili nikonis dros. iq, <eklesiis
kurTxevis gangebaSi>, 886-e furcelze naTqvamia: <Svidi
dRis aRsrulebamde yoveldRe amgvar (axalnakurTx)
taZarSi
aResruleba
liturgia
antimensionebze,
romlebic dafenilia wm. trapezis mTel zedapirze>,
e. i. \ antimensionebze, romlebic taZris kurTxevis
dros
ikurTxeba
mRvdelTmTavris
mier
sxva
axali
taZrebisTvis. meSvide (dRis) Semdeg ki antimensionebi
aiReba da amis Semdeg antimensionebis gareSec sruldeba
mRvdelmoqmedeba masze (sakurTxevelze, e. W.), vinaidan igi
ukve ganwmendilia> (Дмитріевскаго Изъясненіе Литургіи.
Москва 1856г., стр. 96). magram im sakurTxevelze, romelic
mRvdelTmTavars ar ukurTxebia da romelSic, Sesabamisad,
mRvdelTmTavrisgan
ar
STadebula
wminda
nawilebi,
nawilTa Semcveli antimensioni mudmivad imyofeboda.
amitom, arsebobda, erTi mxriv, antimensionebi wminda
nawilebiT
da,
meore
mxriv,
antimensionebi
wminda
nawilebis gareSe. wminda nawilebis mqone antimensionebs
gulisxmobs nikifore aRmsarebeli (IX s-isa), rodesac
ambobs, rom antimensionebi daideba im sakurTxevlebze,
romlebic
ar
ganuwmendia
kurTxevas
(Iuris GraесоmRvdelTmTavrisgan axladnakurTx taZarSi antimensionebi rCeba
sakurTxevelze [trapezze] Svidi dRis ganmavlobaSi, Semdeg
ki isini aiReba da msaxureba aResruleba maT gareSe" (Sdr. От
ХV века мы знаем славянский Требник, в котором говорится, что в
новоосвященной архиереем церкви антиминсы остаются на престоле
в продолжение семи дней, что потом они снимаются и служба
совершается без них, Е. Голубинский, История Русской Церкви, Том
1, Вторая Половина Тома, М. 1904, стр. 186). rac Seexeba sadReiso
viTarebas, igive avtori aRniSnavs: 'dRevandel dRes CvenTan yvela
eklesias uTuod aqvs antimensioni, Tumca es ar aris Zveli
saeklesio wesi" (Sdr. В настоящее время у нас непременно все
церкви имеют антиминсы. Но это обычай не древне-церковный,
Е. Голубинский, История..., 1904, стр. 181).
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Romani Leunclavii, Franct. 1596, раg. 29). aq imitom unda
igulisxmebodes wminda nawilebis mqone antimensionebi,
rom saubaria ukurTxebel sakurTxevelze, romelSic,
maSasadame, ar iyo wminda nawilebi da, Sesabamisad, isini
(wminda nawilebi, e. W.) amgvar sakurTxevelze aucileblad
iyvnen antimensionSi... yoveli sakurTxevlis aucilebel
kuTvnilebad antimensioni gaxda 1675 w-idan,
rodesac
moskovis krebaze, patriarq ioakimis dros, ganewesa,
ueWvelobis gamo1, antimensionis \ Tumca mxolod wminda
nawilebis armqonis \ dadeba im sakurTxevlebzec,
romlebic nakurTxi iyo mRvdelTmTavris mier [Изъясн.
литург. Дмитр. стр. 96_2]»3.
1 e.

i. raime daeWvebuloba rom ar yofiliyo imaSi, nakurTxia Tu ara
sakurTxeveli (romc ar yofiliyo nakurTxi, antimensioni mianiWebda mas
nakurTxobas).
2 Sdr. TviT Дмитриевский-is sityvebi: в деянии Собора, бывшего
после того в Москве при Патриархе Иоакиме (в 1675 году) повелено и на освящаемых самим Архиереем Престолах, для устранения
сомнений и видимой достоверности об освящении храма, полагать
Антиминсы, но только без святых мощей, что и ныне наблюдается;
„Идеже церковь святится самим Архиереем, там полагати Антиминсий без мощей святых. Понеже мощи тогда в самом освящении
храма полагает сам Архиерей под Св. трапезою в среднем столпе,
яко обычай есть», И. Дмитревский, Историческое.., c. 139, прим. 404.
3

Sdr. Въ древности, по освященіи церкви, антиминсъ послѣ
7-ми дней находился не на всякомъ престолѣ. По освященіи храма
самимъ Архіереемъ, антиминсы послѣ семи дней были снимаемы
съ престола, и служба совершалась только на одномъ илитонѣ. Объ
обычаѣ совершать литургію на одномъ илитонѣ, безъ антиминса,
указано въ греческомъ требникѣ, изданномъ Гoаромъ [Еuchol. etc.
1647, рag. 844] и въ нашемъ, напечатанномъ при Патріархѣ Никонѣ. Тамъ, въ чинѣ освященія храма, на листѣ 886, сказано: «до
исполненія седьмидней на каждый, въ таковомъ [новоосвященномъ]
храмѣ совершается литургія, подлежащимъ антиминсамъ на распространеніи Св. трапезы» т. е. на антиминсахъ, освященныхъ Архіереемъ при освященіи храма для другихъ новыхъ церквей. Послѣ же
седьмаго [дня] антиминсы вземлются, и по семъ священнодѣйствіе
и безъ антиминсовъ бываютъ на немъ, занеже быти ему освящен175
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xsenebuli krebis ganCineba amgvaria:
‘xolo
axlad-agebul
taZrebSi
gaigzavnos
winaswarnakurTxi da srulqmnili antimensionebi (odikebi),
maTSi STadebuli wminda nawilebiT.... ebrZanos kurTxeva
taZrisa mcire kurTxeviT, masSi [taZarSi, e. W.]... TviT
mRvdelTmTavrisgan winaswarnakurTxi antiminsis dadebiT.
rodesac eklesia srulad ikurTxeba TviT mRvdelTmTavris
mier, iq daidos antiminsi wmindanTa nawilebis gareSe,
vinaidan nawilebs sakuTriv taZris kurTxevisas TviT
mRvdelTmTavari debs wminda trapezis qveS Sua svetSi,
rogorc
es
wesia»
(Sdr. Въ новозданные же храмы
посылати антиминсы прежде освященные я совершенные, съ
положенными въ нихъ святыми мощми.... вел?ти святити храмъ
малымъ священїемъ, сему... съ положенїемъ преждеосвященнаго
антиминса отъ самаго Архїерея. Ид?же церковь святится
совершенно сам?мъ Архїереемъ, тамъ полагати антиминсїй
безъ мощей святыхъ; понеже мощи тогда въ сам?мъ освященїи
храма полагаетъ самъ Архїерей подъ святою трапезою во
среднемъ сшолп?, яко обычай есть)1.
ну» [Дмитріевскаго Изъясненіе Литургіи. Москва 1856 г., стр. 96].
На престолѣ же, освященномъ не Архіереемъ, въ которомъ, значитъ,
не были Архіереемъ положены св. мощи, антиминсъ съ мощами
постоянно находился. Поэтому антиминсы были одни съ св. мощами, а другіе безъ св. мощей. Антиминсы съ мощами разумѣетъ
Никифоръ исповѣдникъ (ІХ-го вѣка), когда говоритъ, что антиминсы
полагаются на тѣхъ трапезахъ, коихъ не освятило освященіе (Iuris
Graесо-Romani Leunclavii, Francf. 1596, раg. 29). Здѣсь потому слѣдуетъ разумѣть антиминсы съ мощами, что готорится о престолѣ
неосвященшомъ, въ которомъ, значитъ, не было мощей, и посему
они на такомъ престолѣ необходимо были въ антиминсѣ.... необходимою принадлежностію всякаго престола антиминсъ сдѣлался съ
1675 года, когда на Московскомъ соборѣ, при Патріархѣ Іоакимѣ,
повелѣно полагать антиминсъ, и на освященныхъ самимъ Архіереемъ
престолахъ, для безсумнительства, но только безъ мощей [Изъясн.
литург. Дмитр. стр. 96], К. Никольский, dasax. Sroma, стр. 38-41.
1

Исторія Россійской Іерархіи: Собранная бывшим Новгородской
Семинаріи Префектом, Философіи Учителем, Соборным Іеромонахом
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sadReisod Secvlilia TviT am krebis dadgenilebac,
vinaidan xsenebuli dadgenileba, rogorc vnaxeT, nakurTxi
sakurTxevlebisTvis savaldebulod miiCnevda mxolod imgvar
antimensions (odiks), romelic ar Seicavda wmindanTa
nawilebs,
maSin roca dReisaTvis yvela odiki
aucileblad Semcvelia wminda nawilebisa1 da,
Sesabamisad, taZarSi yovelJams swored wmindanTa nawilebis
Semcveli odiki anu moZravi
sakurTxeveli
aris
dabrZanebuli aseve wminda nawilebis Semcvel uZrav
sakurTxevelze
da, Sesabamisad, oriveze (e. i.
or
yovladsrul
sakurTxevelze) erToblivad
aResruleba saRvTo liturgia rac, rogorc unaTlesad vnaxeT,
arsobrivad ewinaaRmdegeba adreul tradicias,
vinaidan aSkaraa, rom amgvari ormagoba RvTivnakurTxi
sakurTxevlebisa xsenebul sakurTxevelTa TviTsrul da
Tvisobriv madlmosilebas didad akninebs, gamomdinare iqidan,
rom, dogmaturi swavlebiT, fuWi an zedmeti ram wminda
wiaRSi arasodes imoqmedeba da Tu RvTivnakurTxi da wmindanTa
Амвросіем, что нынѣ Епископ Пензенскій и Саратовскій, Часть I,
izd. vtoroe, M. 1822, s. 345.
1 Sdr.

'antiminsSi (odikSi) yovelTvis aris Cakerebuli
wminda neStTa nawili" (В Антиминс ВСЕГДА бывает защита
часть святых мощей, Православный словарь, М. 2003, с. 18). agreTve:
'antiminsi wminda nawilebiTurT yovelTvis iqneba daculi
sakurTxevelze [trapezze]" (Sdr. Антиминс со святыми мощами
ВСЕГДА будет храниться на престоле, Журнал Московской Патриархии, 2001, 1-6, c. 55). kidev: 'sakurTxevelze [trapezze] daideba
antiminsi \ abreSumis qsovili, romelzec gamosaxulia
ufal iesos saflavad dadeba da romelSic moTavsebulia
wminda neStTa nawili. antiminsis gareSe, romelic nakurTxia
mRvdelTmTavris
mier,
ar SeiZleba ziarebis saidumlos
Sesruleba" (Sdr. На престоле полагается антиминс — шелковый
плат, на котором изображено положение во гроб Господа Иисуса
и в котором находится частица Святых мощей. Без антиминса,
освященного архиереем, нельзя совершать таинства причащения,
Закон Божий, М. 1914, c. 287). agreTve: 'რადგანაც უტოლდება
ოდიკი სამსხვერპლოს - ტრაპეზს, მასში აუცილებლად უნდა იყოს
წმინდა ნაწილები" (Jurn. 'karibWe", 02.10.2008) da a. S.
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nawilebis Semcveli moZravi sakurTxeveli anu odiki savaldebuloa uZravi sakurTxevlisTvis, romelic, cxadia, aseve
RvTivnakurTxia da aseve Semcvelia wmindanTa nawilebisa, Sesabamisad, erTaderT mZime daskvnad imas viRebT, rom xsenebuli
uZravi sakurTxveli ar yofila srulad Semcveli saRvTo
madlisa wminda evqaristiis aRsasruleblad da misTvis
savaldebulo gamxdara Semateba madlisa odikis (meore
sakurTxevlis) mier, rac, ra Tqma unda, didi cTomilebaa.
***
damowmebuli wyaroebis Semdeg kvlav mivubrundeT zemore
msjelobis mTavar sagans da davsvaT kiTxva:
ra epoqaSi SeiZleboda Semosuliyo qarTul enaSi
zemoaRniSnuli udidesi saeklesio siwmindis anu moZravi
sakurTxevlis aRmniSvnelad termini ‘odiki»?
kiTxvaze pasuxad unda ganvixiloT zemore termini, erTi
mxriv, zogadi etimologiuri mniSvnelobidan gamomdinare,
meore mxriv ki \ sakuTriv saeklesio (liturgikuli) Sinaarsis
Sesabamisad.
mivuTiTebdiT, rom etimologiurad xsenebuli termini,
Tundac zemocitirebuli Zveli qarTuli ganmartebis mixedviT,
niSnavs ‘sagzaurs» anu ‘sagzaos» (‘კურთხევაჲ
ოდიკისაჲ,
რომელ არს საგზაური მიმოსაღებელი საკურთხეველი»).
amrigad, saxelwodebiTve naTelia, rom is siwminde, is
wminda nivTi, rasac ‘odiki» ewodeba, am terminiT saxeldebul
iqna, ra Tqma unda, Tavisi praqtikuli funqciis Sesabamisad, gamomdinare iqidan, rom igi gankuTvnili iyo ara
‘sataZrod» anu ‘taZarSi dasabrZaneblad» (Tundac nakurTxi
taZridan ukurTxebel taZarSi warsavlineblad) aramed
\ mxolod ‘sagzaod» anu ‘gzaSi gamosayeneblad», ‘gzaSi
gadasaadgilebეl საკურთხევლად» (esec absoluturad cxadadaa
xazgasmuli zemore Zvel qarTul komentarSi: ‘საგზაური
მიმოსაღებელი საკურთხეველი»1).
1 'odikis"

('antimensionis") igiveoba sakurTxevelTan gasagebs xdis am
uaRmatebulesi siwmindis sakuTriv 'sakurTxevlad" saxeldebas, rogorc
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nawilobriv ukve movniSneT, rom gzaSi gadaadgilebis
funqcia odikad wodebul siwmindes SeiZleboda hqonoda, pirvel yovlisa, marTlmadidebeli eklesiis
devnulebis periodSi anu I-III ss-Si, Semdeg \ qristian
imperatorTa epoqaSi (dawyebuli konstantine dididan)
saimperatoro gadaadgilebaTa Jams, agreTve, calkeul
SemTxvevebSi, jariskacTa, misionerTa da gandegilTa
ziarebis aRsrulebisas, bolos ki \ xatmbrZolTagan
devnili marTlmadidebeli samRvdeloebis taZrisgareTa mRvdelmoqmedebis Jams.
am epoqaTagan da viTarebaTagan konkretulad romlis
aRmbeWdvelia termini odiki?
pirveli, rac termin odikis warmoSobasTan dakavSirebiT
ueWvelad uarsayofia, es gaxlavT xatmbrZolobis epoqa
Tavisi orive periodiT (I: 726-787 ww. II: 814-842 ww.).
mizezebi Semdegia:
(I) termini <odiki> rom am epoqaSi (VIII-IX ss.) Semosuliyo
qarTulSi, igi, pirvel rigSi, ra Tqma unda moqmedi termini
unda yofiliyo TviT berZnulSi, magram, rogorc zemoT,
absoluturad naTlad vnaxeT, daaxl. 700 w-idan dRemde
werilobiTi wyaroebis uwyveti dadasturebiT, odikis aRmniSvnel
erTaderT berZnul liturgikul terminad gamoiyeneboda da
gamoiyeneba antimensioni (zemomiTiTebuli variantuli formebiT).
(II) rogorc zedmiwevniT aris cnobili, xatmebrZolebs
saqarTveloSi ar SemouRweviaT da, Sesabamisad, arc romelime
es xazgasmulia amave Zvel qarTul ganmartebaSi ('საგზაური მიმოსაღებელი
საკურთხეველი"). К. Никольский SeniSnavs: 'antiminsi, romelic
ziarebis saidumlos aRsrulebisas atarebda sakurTxevlis
mniSvnelobas,
mis
(sakurTxevlis)
msgavsad
iwodeboda
usisxlo msxverplis Sesawir <samsxverplod>, <sakurTxevlad>,
<trapezad>, berZnulad ki qusiasth3rion-ad" (Sdr. Антиминсъ,
при совершеніи таинства причащенія, имѣя значеніе престола, подобно ему называется жертвенникомъ, алтаремъ, трапезою на приношеніе безкровныя жертвы, а по гречески «qusiasth3rion», К. Никольский, dasax. Sroma, c. 29; miTiTebuli berZnuli qusiasth3rion qarTulad
terminologiurad iTargmnebioda swored rogorc 'sakurTxeveli").
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taZari daukavebiaT maT, rac niSnavs, rom imJamindel qarTlSi taZrisgareTa mRvdelmoqmedebis anda xatmebrZolur (ukurTxebel) taZarTa odikiT kurTxevis aranairi saWiroeba ar arsebobda da, cxadia, arc am viTarebis amsaxveli liturgikuli
termini daimkvidrebda adgils qarTul saeklesio enaSi.
(III) xatmebrZolobis epoqidan aucilebeli xdeba
antimensionebSi wmindanTa nawilebis STadeba, vinaidan
xsenebuli antimensionebis daniSnuleba, rogorc aRvniSneT,
iyo kurTxeva (konsekracia) ukurTxebeli anu wmindanTa
nawilebis armqone sakurTxevlebisa, rogorsac warmoadgenda
xatmebrZolTa taZrebis sakurTxevlebi (xatmebrZolni uaryofdnen ara mxolod xatebs, aramed \ wmindanTa nawilebsac)1. es
movlena (wminda nawilebis STadeba odikSi), cxadia, asaxulia
‘antimensionis kurTxevis» damaboloebel nawilSi, rasac
qvemoT vimowmebT (mogvaqvs citata kviprianeseuli ‘kurTxevanidan»,
rac liturgikulad zedmiwevniT Tanxvdeba berZnul teqsts):
‘miiRon
wmidaTa
nawili
(προσαγομένων τῶν
2
3
λειψάνων , prolatis reliquiis ), sanTeli da danamastaki, daasxas
mihroni mRdelTmTavarman da aRzavon
nawiliTurT
4
da STadvan mciresa parksa Sina da odes ukuana daakeron
magra, diakonman [Tquas]:
1 G. Ferrari miuTiTebs: 'rodesac
xatmbrZolobis periodSi
eretikosebma ganyares wminda nawilebi zogierTi eklesiidan,
gamravlda ilitonebi (aq: antimensionebi, J. Izzo) maTze mikerebuli
nawilebiT, rac iyo Sedegi, erTi mxriv, ukureaqciisa, meore
mxriv ki \ saWiroebisa" (Sdr. E quando, nel periodo iconoclastico,
gli eretici gettarono via da alcune Chiese le Reliquie, si moltiplicarono,
un po' per reazione, un po' per necessità, gli Ei&lhta3 [i.e. antimensia ed.] con Reliquie cucite, Guiseppe Ferrari, Ei&λητοvν e >Aντιμίνσιον presso
i Bizantini, Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata, 10, 1956, p.
109-110; ingl. Targm. And when during the Iconoclastic period, the
heretics cast the relics out from some churches, eilita [i.e. antimensia ed.] with relics sewn to them were multiplied, a bit by way of reaction,
a bit out of necessity, Januarius M. Izzo, dasax. Sroma, p. 48, n. 18).
2 Goar,
3 Goar,

1647, p. 649 (1730, p. 518). Sdr. Εὐχολ. το# ΜεVγα, σ. 319.
Ibid.

4 kviprianesTanaa:

'Casduan pataras parkSi".
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uflisa mimarT vilocoT.
mRdelTmTavarman Tquas locvaA ese:
ufalo RmerTo Cueno, romelman eseca didebaA
mianiWe SenTYs moRuaweqmnilTa wmidaTa mowameTa,
raATa nawilni maTni ganiTesnen yovelsa queyanasa
wmidaTa Sina saxlTa SenTa da nayofTa kurnebisaTa
aRmoacenebden,
Sen,
meufeo,
momcemelo
yovelTa
keTilTao, meoxebiTa wmidaTa maT, romelTaca nawili
jer-iCine dasxmad patiosansa amas saკურთხევეlsa1
Sina (ὧn eu7do3khsaj th#n a7po3qesin tJn leiya3nwn {n tou3tw_
tJ_ septJ_ QusiasthriVw_ sou geneVsqai2, quorum depositionem
reliquiarum in venerando hoc altari ﬁeri voluisti3), Rirs-myven
Cuen dausjeლad Sewirvad Senda amas zeda usisxloAsa
msxuerplisa da momaniWen Cuen yovelni sacxorebelni
Txovani da eseca mihmadle wmidisa saxelisa SenisaTYs
moRuaweqmnilTa wmidaTa, raATa sakYrvelTmoqmed iqmnen
maTmieriTa saqmiTa sacxovrebelad Cuenda, rameTu Seni
ars sufevaA, Zali da didebaA, \ mamisa da Zisa da
wmidisa sulisa, \ aw da maradis...
da
meyseulad
iwyon
saRmrToAsa
liturRiisa
4
aRsrulebad» .
magram ra suraTs gviCvenebs X s-is A 86 nusxaSi
Semonaxuli ‘odikis kurTxevis» is uZvelesi wes-gangeba, rac
pirdapir ukavSirdeba xsenebuli siwmindis samoRvaweo funqciis
gansazRvras?
pasuxi garkveulia:
1

teqstSia: 'saxlsa" (gv. uie), rac mcdari Cans (Sdr. berZn.
QusiasthriVw_, laT. altari. vfiqrobT, rom daqaragmebuli 'skFxlsa",
rogorc, sazogadod, qaragmdeba micemiTi 'sakurTxevelsa", mcdarad iqna
gaxsnili rogorc 'saxlsa").
2 Goar, 1647, p. 649-650 (1730, p. 518). Sdr.

gamoc. σ. 319.
3 Goar,
4 ix.

Εὐχολόγιον το# ΜεVγα, dasax.

Ibid.

kviprianeseuli kurTxevani, gv. uie-uiv.
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xsenebuli wes-gangeba aranair locvas, arcTu ram
miniSnebas ar Seicavs odikSi wminda nawilebis STasvenebasTan
dakavSirebiT, mTavrdeba რა უფლისადმი sazogado საvedrebელით
(wminda mowameebze miniSnebis gareSe):
‘ebiskoposman ese locvaA warTquas:
<meufeo didebisao da ufalo wyalobisao, RmerTo
yovlisa-mpyrobelo,
romelman
saTno-iyav
ganwmedad
tablaA ese ZaliTa moslvisa yovladwmidisa sulisa
SenisaATa, moec yovelTa, romelni amisgan eziarebodian,
marTali sarwmunoebaA, ubiwoA guli da siwmidH da
simrTelH saSuminvelisaA, KorcTaA da sulisaA da
SendobaA yovelTa codvaTaA, sixaruli da mxiarulebaA
cxorebisa mis saukunoAsaA KeliTa mxolodSobilisa
Zisa SenisaATa, uflisa da RmrTisa da macxovrisa
Cuenisa iesu qristesiTa, romlisa Tana Senda didebaA
da ZlierebaA [Suenis] yovladwmidiT da erTarsiT
suliT SeniTurT aw da maradis da ukuniTi-ukunisamde.
amin>»1.
***
amrigad, sruliad aSkaraa, rom qarTuli liturgikuli
termini ‘odiki» win uswrebs xatmebrZolobas anu uwinaresia
VIII s-ze.
***
ganvagrZoT msjeloba:
sruliad daueWveblad SeiZleba iTqvas isic, rom xsenebuli
termini ara mxolod uwinaresia xatmebrZolobaze, aramed \
uwinaresia masze didi droiTi SualediT.
ra aris amgvari mtkicebulebis argumenti?
saqme isaa, rom, Sesabamisi berZnuli termini antimensioni,
rogorc aRvniSnavdiT, ukve fiqsirebulia daaxl. VII s-isTvis,
amasTan, fiqsirebulia sruliad dakanonebul saeklesio
terminad (kvlav Sdr. ‘daamyara man saidumlo tabla,
1 guli

gonieri, 2011, #2, gv. 114.
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rac iwodeba antimensionad»), es ki mxolod imas
niSnavs, rom xsenebul antimensions am droisTvis (VII s-isTvis)
ukve mniSvnelovani winaistoria moepoveba. ase rom, termini
α7ντιμη3νσιον, yovel SemTxvevaSi, VI s-ze gviandeli ar aris, rac
mxolod imas niSnavs, rom verc am periodisTvis (VI-VII ss-sTvis)
Semovidoda qarTulSi ‘odiki», vinaidan xsenebul periodSi
berZnul enaSi moZravi sakurTxevlis mniSvnelobiT, rogorc
vxedavT, uTuod gamoyenebuli unda yofiliyo mxolod da
mxolod zemomiTiTebuli liturgikuli termini antimensioni.
Semdeg, aseve garkveviT da daueWveblad SeiZleba iTqvas
isic, rom termini ‘odiki» aranairad ar unda arsebuliyo
berZnul saeklesio enaSi arc SedarebiT ufro adre, e. i. arc
IV-V ss-Si.
davukvirdeT Semdeg uryev faqts:
IV s-is damdegidan, rogorc aRvniSnavdiT, romis imperiaSi
eklesiis mimarT saxelmwifos mxridan mSvidobiani damokidebuleba
myardeba. Sedegad, minimumamde dadis materialuri danakargi,
rac niSnavs imas, rom saeklesio moZRvarTa werilobiTi
moRvaweoba, \ am droidan uaRresad nayofieri da umdidresi,
\ aRar idevneba saxelmwifosgan da Sesabamisi Zeglebis saxiT
TiTqmis udanakargod Semoenaxeba momdevno Taobebs. amitom,
Tu IV-V ss-is berZnul saeklesio enaSi iarsebebda termini
‘odiki» (o6diko3j), es faqti, ra Tqma unda, erTi mxriv, ueWvel
asaxvas hpovebda am drois werilobiT liturgikul ZeglebSi,
meore mxriv ki, sakuTriv zepiri saRvTismsaxuro tradiciis
uwyvetobaSic daubrkoleblad SeinarCunebda funqcionirebas
momdevno epoqebisTvis, ris gamoc ufro gviandel (VI-VII ssis da Semdgom) bizantiel avtorebsac yovel-mizez-gareSe
garkveuli (Tundac erTgzisi) miTiTeba eqnebodaT masze,
Tumca, rogorc uaSkaresia, arc IV-V ss-is romelime werilobiT
ZeglSi avlens ‘odiki» Tavs da arc VI-VII ss-is (an ufro
gviandeli) romelime saeklesio avtoris SromaSia daculi mis
Sesaxeb raime uwyeba.
zemoT Cven srulad gvqonda moxmobili cnobili
mRvdelTmTavris Teodorite kvirelis (393 – c. 458/466 ww.)
Txroba imis Sesaxeb, Tu rogor aRasrula man Jamiswirva V s-is
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I naxevris gandegilis, wm. marisis kelinSi. kvlav davimowmebT
Teodorites sityvebs:
‘gamoviyene ra diakonTa xelebi nacvlad sakurTxevlisa (ἀντὶ θυσιαστηρίου), Sevwire saidumlo da saRvTo da macxovnebeli msxverpli» (αῖς τῶν διακόνων χερσὶν ἀντὶ
θυσιαστηρίου χρησάμενος τὴν μυστικὴν καὶ θείαν καὶ σωτήριον θυσίαν
προσήνεγκα. srulad ix. zemoT).
savaraudoa, rom Teodrite kvireli, \ V s-is es uganswavlulesi ierarqi, \ pirdapir gamoiyenebda ‘odiks», mas rom es
termini scodnoda, radgan igi saubrobda swored taZris-gare
mRvdelmoqmedebaze da diakonTa xelebi mis uwyebaSi sakuTriv
moZravi sakurTxevlis anu odikis funqciis matarebelia (e. i.
Teodorites, mosalodnelia, ase eTqva: ‘gamoviyene ra diakonTa
xelebi nacvlad odikisa»).
amrigad, zemore Txroba ufro imas gvafiqrebinebs, rom V
s-is pirveli naxevrisTvis, erTi mxriv, berZnul liturgikul
metyvelebaSi jer kidev ar arsebobs termini ‘antimensioni»
(marTlac, esaa epoqa, rodesac berZnuli enis dominantoba kvlavac
umyaresia TviT laTinTaTvisac ki, rac gamoricxavs am droisTvis
berZen samRvdeloTa mier laTinuri terminis Semotana-damkvidrebas
umTavresi saeklesio siwmindis aRsaniSnavad1), meore mxriv ki
1 gavixsenoT wm. ieronime stridonelis (c. 347-420 ww.) cnobili 114-e
epistole Teofile aleqsandrielisadmi, dawerili 404 w-is Semodgomaze
(daTariRebisTvis ix. N. Russell, Theophilus of Alexandria, London 2007,
p. 34; agreTve: Peter Van Nuffelen, Theophilus against John Chrysostom:
the fragments of a lost liber and the reasons for John’s deposition,
in <Adamantius>, 19, 2013, p. 150), sadac igi (ieronime) adresats
auwyebs misi (Teofiles) wignis laTinurad Targmnis Sesaxeb da xazgasmiT
aRniSnavs: ‘miiRe, maS, Seni wigni, Tumca \ Cemic da, Tu
uWeSmaritesad vityvi, orivesi, da raJams me Semaqeb, Senive
maqebeli iqnebi, rameTu SenTvis gaiofla Cemi gulisxma
da visurve, rom berZnuli enamWevroba laTinuri enis
siglaxakisTvis mimesadagebina» (Sdr. Suscipe igitur librum
tuum, immo meum et, ut verius 15 dicam, nostrum; cumque mihi faveris,
tuus fautor eris. tibi enim meum sudauit ingenium et facundiam Graecam
Latinae linguae volui paupertate pensare, Hieromymus, Epistularum, Pars
II, Epistulae LXXI-CXX, CSEL, hg. von Isidor Hilberg, Wien-Leipzig, 1910,
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sruliad ucnobia (yovliTurT daviwyebulia) ‘odiki», romlis
SinaarsiTac kanonzomierad gamoiyeneba ‘sakurTxeveli».
zemoTqmuls unda adasturebdes 425-433 ww-is (e. i.
kvlavac V s-is I naxevris) saeklesio uwyeba 312 w-is 7 ianvars
martvilurad aRsrulebuli mRvdelmowamis wm. lukiane
antioqielis Sesaxeb, rac zemoT srulad gvqonda damowmebuli.
am uwyebis Tanaxmad, rogorc vnaxeT, wm. lukianem, sapyrobileSi
borkildebulma da sikvdilis piras myofma, sakuTari mkerdi
gamoiyena odikad anu sakurTxevlad da swored
masze (mkerdze) aRasrula wminda liturgia (Jamiswirva),
eziara ra usisxlo msxverpls TviTonac da aziara ra mis
garSemo myofi qristianebic. filostorgosis ‘saeklesio
istoriis» fotiseul epitomeSi vkiTxulobT:
‘raJams aResruleboda lukiane martvili, imis gamo,
rom tiranuli mZlavreba ar xdida misTvis xelmisawvdoms
arc taZars, arc sakurTxevels da, amasTan, vinaidan saZraobac warTmeoda mas borkilTa da gvemulebaTa Sedegad,
mdebarem sakuTar mkerdze Sewira Tavzardamcemi msxverpli, eziara ra am saxiT TviTonac da awvia ra sxvebic
uxrwneli Senawiris wilmisaRebad» (srulad ix. zemoT).
amjeradac, termin ‘odikis» arsebobis SemTxvevaSi, ufro
mosalodneli iyo, swored igi gamoeyenebina saeklesio
istorikoss da mkafiod aReniSna, rom wm. lukianem saRvTo
liturgia aRasrula sakuTar mkerdze rogorc odikze.
s. 395; Sdr. xazgasmuli sityvebis germ. Targm. ich wollte die reiche Fülle
der griechischen Sprache durch die arme lateinische Sprache aufwiegen,
Gabriele Hille-Coates: Bibelsprachen - Heilige Sprachen. Zur Legitimierung
des Hauptsprachenmodells im Spannungsfeld von Latein und Volkssprache
im Mittelalter, in <Ulrike-Christine Sander und Fritz Paul [Hrsg.], Muster
und Funktionen kultureller Selbst- und Fremdwahrnehmung, Beiträge zur
internationalen Geschichte der sprachlichen und literarischen Emanzipation>,
Wallstein Verlag, 2000, p. 228; ingl. I have striven with the poor resources
of the Latin tongue to ﬁnd an equivalent for the eloquence of the Greek,
Nicene and Post-Nicene Fathers: Second Series, Volume VI, Jerome, New
York, 2007, p. 215. frang. mon esprit a peiné pour vous, et j’ai voulu
mettre au niveau de l’éloquence grecque la pauvreté de la langue latine,
Lettres choisies de St Jérôme, Lyon-Paris, 1839 p. 7).
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Tu mainc davuSvebdiT, rom ‘odiki» (o6diko3j) IV s-isTvis
berZnulSi realuri arsebobis mqone iyo, maSin is unda dagveskvna,
rom xsenebulma terminma ver SeinarCuna funqcionireba V s-is I
naxevramde (zemomotanili wyaroebis daweris dromde) an VI s-mde
(termin ‘antimensionis» damkvidrebamde), magram aseTi daSvebis
SemTxvevaSi kvlav is gadaulaxavi sirTule iCens Tavs, razec
zemoT ramdenjerme aRvniSneT. marTlac, <odiki>, rogorc
mivuTiTebdiT, ewodeba yvelaze ufro aRmatebul saeklesio
siwmindes. Sesabamisad, uwyvet samRvdelmoqmedo da
werilobiT tradiciaSi amgvari siwmindis amsaxveli
terminis myisieri gaqroba da werilobiTi Zeglebidan misi
sruli warxocva absoluturad arasarwmunoa.
iseve rogorc warmoudgenelia anazdeuli aRmofxvra da
sruli werilobiTi daudasturebloba, vTqvaT, iseTi Zireuli
liturgikuli terminebisa, rogorebicaa ‘jvari», ‘taZari»,
‘madli», ‘sakurTxeveli», ‘naTlisReba», ‘ziareba» da a. S.,
amgvaradve daujerebeli Cans daSveba imisa, rom mokle droSi
absolutur daviwyebas miscemoda da werilobiT ZeglebSi
absoluturad ausaxveli darCeniliyo uzesTaesi samRvdelmoqmedo madlmosilebis damtevi termini ‘odiki», mas rom IV
s-is berZnul saeklesio enaSi realuri arseboba hqonoda.
davukvirdeT TviT ‘antimensions»: kvlav xazs gavusvamT,
rom Znelia aRniSnul termins sxva ram Sedgeniloba ganvukuTvnoT, Tu ara kompozituri naerToba berZnuli windebulisa
(a7nti-) da laTinuri terminisa (mensa). am ugamWvirvales faqts
dReisaTvis iziarebs yvela marTlmadidebeli saeklesio mkvlevari
(maT Soris, cxadia, berZnebic1), Tumca viTarebis uCveuloba, ra
Tqma unda, TvalsaCinoa, vinaidan Tu mocemulobad miviRebdiT
imas, rom termini <antimensioni> daaxl. VI s-Si Seiqmna,
1 Sdr. berZeni mkvlevris, sofronios petridesis zemodamowmebuli
sityvebi: 'me ar ganvicdi araviTar meryeobas SevuerTde
imaT, romlebic miiCneven a7ntimh3nsion-s Sedgenils sityvisgan
mensa=<tabla>. marTlac, gana ar aris antimensioni nacvali
sakurTxevlisa?" (Sdr. je n'éprouve aucune hésitation à me rallier à eux,
reconnaissent dans a7ntimh3nsion un composé de mensa=table: l'antimension
n'est-il pas, en effet, ce qui tient lieu de l'autel, Pétridès Sophrone, L'antimension.
In: Échos d'Orient, tome 3, N°4, 1900, p. 194).
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bunebrivad ibadeba kiTxva: ra saWiroebas, ra, gnebavT, gasaWirs
unda ganepirobebina amgvari terminTqmnadoba? Tu umdidresi
berZnuli liturgikuli terminologia imgvari xarvezis mqone
aRmoCnda, rom berZnebma laTinurs mimarTes (Tumca ki, yvela
sxva SemTxvevaSi, rogorc vnaxeT, swored berZnuli iTvleboda
dominantad), nuTu es garemoeba, rac ueWveli faqtia, imis
upirobo mtkicebulebad ar unda iqnes miRebuli, rom am
droisTvis (V-VI ss-isTvis) sakuTriv berZnul liturgikul
terminlogiaSi ar arsebobda sagangebo berZnuli termini zemoxsenebuli siwmindis aRsaniSnavad (rac gamoricxavda saWiroebas
imisas, rom berZnuli laTinurs dasesxeboda)?
diax, Tu IV-V ss-isTvis termini ‘odiki» ukve arsebobda
berZnulSi, da, amasTan, ara mxolod arsebobda, aramed srul
liturgikul funqcionirebaSic iyo (im zomamde, rom sxva enaSic
\ kerZod, qarTulSi \ SeZlo man arsobrivi SeRweva), iseTi ra
gadaulaxavi aucilebloba unda SehqmnodaT berZen mamebs, rom
erTi xelis mosmiT ukuegdoT uzesTaesi siwmindiT Semosili
maTive sakuTari (berZnuli) termini da laTinurisTvis miepyroT
mzera, rom iq moeZiaT axali Sesatyvisi? amasTan, <odiki> xom
Sinaarsobrivadac zedmiwevniT esadageboda xsenebul siwmindes
(anu arc am kuTxiT iarsebebda raime saWiroeba misi Secvlisa)
da laTinebic xom Tavis droze, eWvi ar aris, swored mas
Targmnidnen (Sdr. zemomiTiTebuli viaticum1, rac berZnuli o6diko3jis iseTive zedmiwevniTi Sesatyvisia, rogorc qarTuli <sagzauri>)?
agreTve, N. Nilles-is ganmarteba: 'a7ntimh3nsion \ antimensioni,
berZnebTan ewodeba moZrav anu sagzao sakurTxevels" (Sdr.
a7ntimh3nsion \ antimensium, apud Graecos dicitur altare portatile
seu viaticum, Calendarium Manuale Utriusque Ecclesiae Orientalis et
Occidentalis... auctore Nicolao Nilles, vol. 3, pars 1, Feliciani Rauch,
1885, p. XLIII). aRvniSnavT, rom esaa viaticum-is araZiriTadi (albaT,
o6diko3j-is TargmniT SeZenili) mniSvneloba, umTavresad ki igi <ukanasknel
[sikvdiliswina] ziarebas> gulisxmobs (berZn. {fo3dion, Zv. qarT. <sagzali>,
ix. nikeis krebis XIII kanoni; ix. The Liturgy Documents, vol. Two: Essential
Documents for Parish Sacramental Rites and Other Liturgies, Second
edition, Liturgy Training Publications, 2012, Chapter V: Celebration of
Viaticum, p. 225-227; agreTve: Jean Bernard Dalgairns, The Holy Communion: Its Philosophy, Theology and Practice, Dublin, 1868, p. 423-424).
1 ix.
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ase rom, zemoTqmuli Semdegi daskvnisken migvmarTavs:
berZnulSi rom ‘odiki» marTlac arsebuliyo saeklesio
terminad IV-VI ss-Si, yovlad gamoricxulia, erTi mxriv, is,
rom sadme, Tundac erTgzis, ar eCina mas Tavi, meore mxriv
ki is, rom xsenebuli epoqis wminda moZRvarT absoluturad
ugulebeleyoT igi da, sanacvlod, laTinurTan (sxva enasTan)
Senawevrebuli hibriduli1 termini SemoetanaT.
kidev erTi uaRresad arsebiTi momenti:
zemoT motanili gvqonda ioane kitrelis2 msjeloba
imis Sesaxeb, Tu rogor unda aixsnas antimensioni sakuTriv
berZnuli enis mixedviT. bizantieli avtoris mizanswrafva,
vfiqrobT, gasagebia: igi cdilobs, esoden fundamenturi terminis fuZe berZnuls daukavSiros. esaa ioane kitrelis rogorc sarwmunoebrivi (imJamad anti-kaTolikuri), aseve, garkveulwilad, erovnuli pozicia (erovnuli imitom, rom antimensionis upirobod laTinuridan momdinareoba ioane kitrelis
TvalTaxedvaSi, safiqrebelia, akninebs berZnuli saeklesio enis
liturgikul Rirsebas, ris gamoc igi eswrafvis SesTavazos
mkiTxvels xsenebuli antimensionis ara aucileblad laTinuri3,
1 swored hibridul terminad moixsenebs antimensions A.
miuTiTebs ra: 'α7ντιμη3νσιον da {pimaniVkia, orive hibriduli
[α7ντι-mensa, {piV-manica]" (Sdr. α7ντιμη3νσιον and {pimaniVkia
hybrid words [α7ντι-mensa, {piV-manica], Adrian Fortescue, The
Eastern Church, Sec. ed. London, 1908, p. 409, n. 3).

Fortescue,
terminia
are both
Orthodox

2

Cven amjerad ar ganvixilavT sakiTxs imis Sesaxeb, zemomiTiTebuli
Sroma marTlac ioane kitrelisaa, Tu mis avtorad fsevdo-ioane kitreli
an demetrios qomatianeli (oqridis mTavarepiskoposi 1217-1234 ww-Si) unda
vigulvoT. mocemul SemTxvevaSi CvenTvis mniSvnelobis mqonea sakuTriv
is msjeloba, rac termin antimensionis etimologias ukavSirdeba.
3

aRvniSnavT, rom verc ioane kitreli da verc mis ganmartebas
midevnebuli berZeni saeklesio moRvaweebi ver axerxeben antimensionis
etimologiidan laTinuris (maTgan zogjer italiurad wodebulis) srulad
gamoricxvas, Tumca msjelobaSi ratomRac SemoaqvT ara zemoxsenebuli
mensa [tabla, trapezi, magida], aramed \ sruliad sxva sityva minsus
[saWmeli, kerZi, sazrdeli]. kvlav gavixsenoT ioane kitrelis ganmarteba:
'TviT es saxelwodeba [antimensioni, e. W.] gamomdinareobs
miVnsoj-idan, rac berZenTa mixedviT <kalaTs> (to# kano'n)
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aramed xazgasmulad berZnuli warmomavlobis SesaZlebloba).
analogiuri mizanswrafva ar aris martooden zemoxsenebuli
ioane kitrelis samoRvaweo niSneuloba. zedmiwevniT igive
tendencia mkveTradaa SesamCnevi amave epoqis araerTi sxva
cnobili berZeni saeklesio moRvawis kanonikur SromaSi, rac
adasturebs, rom saqme gvaqvs zogad erovnul-sarwmunoebriv
poziciasTan, romlis safuZvelic, kvlav xazs gavusvamT,
mxolod isaa, rom esoden fundamenturi liturgikuli termini
cxadyofs (<Η προσηγορίVα δev αu0τη παρα3γεtαι ά7πo# το' μίVνσου, το' καθ> 9Ελληνας μεvν to# κανο'ν δηλο'ντος), xolo italielTa [=laTinTa, e.
W.] enaze niSnavs <mzareulTagan Semzadebul kerZs> (kata# dev
th#n >Italh#n glJssan to# pepragmateumeVnon to8j o7yopoio8j {desto3n), rameTu
amis [am mniSvnelobis, e. W.] kvalobaze tablebze gadasafarebel
tiloebs <minsalia> ewodebaT rogorc magidisa da kerZebis
gasamSveneblad
gadafenilebs" (PG. 119, col. 976-977. srulad ix.
zemoT). rogorc vxedavT, berZeni saeklesio moRvawe termin antimensionis
sadavo nawils, kerZod 'mensions" ('minsions") akavSirebs sityvasTan
'minsos", rac, misi TqmiT, berZnebSicaa da laTinebSic, es garemoeba
ki, zemore msjelobis kvalobaze, laTinuris ucilobel pirveladobas
gamoricxavs, vinaidan araferi amtkicebs aRniSnuli 'minsosis"
laTinuridan Sesvlas berZnulSi. piriqiT, vinaidan ioane kitreli jer
berZnuls asaxelebs da mere italiurs, eWvi araa igi xsenebul terminTan
dakavSirebiT pirveladobas swored berZnuls akuTvnebs. davZenT, rom
aRniSnuli msjeloba sityva-sityviTaa gameorebuli maTe blastarisis mier
(ix. Su3ntagma, VI, 1859). Sdr. agreTve, A. Raes-is miTiTeba: 'avtorebi
gvTvazoben am sityvis [antimensionis] ormag etimologias: [I]
a7ntiv da miVnson, laTinuri minsus-idan, rac niSnavs <kerZs>,
<saWmels>. [am ganmartebas gvawvdian] ioane kitreli, balsamoni
da blastaresi zemomotanil citatebSi, aseve \ Goar da
Ducange. [II] a7ntiv da mh3nsa, laTinuri mensa-dan, rac niSnavs
tablas [trapezs, magidas], sakurTxevels. [am ganmartebas gvawvdian]
Clugnet, Petridès, Lübeck, Mesoloras da Tanamedrove berZnebi"
(Sdr. Les auteurs proposent de ce mot une double étymologie: a7ntiv
et miVnson, du latin minsus, un mets, un plat: ainsi, Jean de Citros
Balsamon, Blastarès aux passages cités plus loin, Goar, Ducange; a7ntiv
et mh3nsa, du latin mensa, une table, l'autel: ainsi Clugnet, Petridès,
Lübeck, Mesoloras et les Grecs modernes, Alphonse Raes, "Antimension,
Tablit, Tabot", Proche-Orient chrétien: revue trimestrielle d'études et
d'informations, vol. 1, Jerusalem, 1951, p. 61).
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berZnuli warmomavlobis leqsikur erTeulad iqnes aRqmuli
anu SeZlebisdagvarad miiCqmalos misi etimologiuri kavSiri
laTinurTan (ix. magaliTad, balsamoni1, blastarisi2, konstantine
harmenopulosi3 da sxv.).
1 Teodore IV antioqieli, igive Teodore balsamoni (patriarqobda 1185–
1199 ww-Si) ganmartavs: 'taZris kurTxevis Jams mRvdelTmTavarTagan
Seqmnili antiminsionebi, boZebulni samlocvelo saxlebisTvis,
sakmarisia [maTi] kurTxevis anu dasaydrebis, ese igi [maTi]
satfurebisa da gaxsnis sanacvlod, vinaidan swored amitom
ewodaT maT antiminsionebi anu nacval-pirni da nacvalsaxeni im mravali saWmlisa [μίνσων], rac Seamzadebs wminda
sauflo trapezs" (Sdr. τὰ γινόμενα παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἀντιμίνσια,
καθ᾿ ὃν χρόνον καθιέρωσις ναοῦ γίνεται, διδόμενα εἰς εὐκτηρίους
οἴκους, ἀρκοῦσιν ἀντὶ καθιερώσεως, ἤτοι ἐνθρονισμοῦ καὶ ἐγκαινίων καὶ
ἀνοιξίων, δια# το'το γα#ρ καιv ἀντιμίνσια ἐκλήθησαν, h)toi ἀντιπρόσωπα καὶ
ἀντίτυπα τῶν πολλῶν μίνσων, τῶν καταρτιζόντων τὴν ἁγίαν δεσποτικὴν
τράπεζαν, Su3ntagma, 2, 1852, s. 581-582; PG. 137, col. 912 B-C).
2 Sdr.

'xolo iTqmian antiminsionebad rogorc nacval-pirni
da nacval-saxeni imgvari mravali saWmlisa [μίνσων], rac Seamzadebs wminda sauflo trapezs" \ LeVgoνται dev a7ntimiVnsia ὡς
ἀντιπρόσωπα καὶ ἀντίτυπα τῶν πολλῶν toiou3twn μίνσων, τῶν καταρτιζόντων τὴν ἁγίαν δεσποτικὴν τράπεζαν, Su3ntagma, VI, 1859, s. 262.
3 Sdr. 'isini [antiminsionebi] iwodebian amgvarad rogorc nacvalpirni da nacval-saxeni im mravali saWmlisa [μίνσων], rac
Seamzadebs wminda da sauflo trapezs" \ καλοῦνται οὕτως ὡς
ἀντιπρόσωπα καὶ ἀντίτυπα τῶν πολλῶν μίνσων, τῶν καταρτιζόντων τὴν
ἁγίαν καὶ δεσποτικὴν τράπεζαν, Iuris Graeco-Romani tam Canonici quam
Civilis, Tomi duo, Iohannis Leunclavii Amelburni,... Francofurti, p. 1596,
p. 29; agreTve: Iuris Ecclesiastici Graecorum... Curante I. B. Pitra dasax.
gamoc., p. 337, n. 1. Sdr. laT. Antiminsia autem appellantur, quasi in
vice et in imagine ponantur multorum linleolorum qui sacrae et dominicae
mensae aptantu, Ibid. Ibid. aRvniSnavT, rom damowmebuli sityvebi miiCneoda
wm. nikifore konstantinopolelis ganCinebad (Sdr. Iuris Graeco-Romani...
Leunclavii, dasax. gamoc. p. 29; PG. 100, col. 861 C; Παρασκευά
Αγάθωνος Οικονόμου, dasax. Sroma, σ. 18; Никольский, dasax. Sroma,
с. 6, agreTve iqve prim. 2), Tumca Pitra-s mier cxadyofilia, rom esaa
zemoxsenebuli konstantine harmenopulosis (1320-1382 ww.) sqolio wm.
nikifores Sesabamis ganCinebaze antimensionTan dakavSirebiT (ix. Pitra,
dasax. Sroma, p. 337, n. 1). TviT wm. nikifores ganCineba amgvaria:
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aRniSnuli viTareba (antimensionis etimologiis Sesaxeb
mimdinare metad cxoveli procesi) Cvens gansakuTrebul interess
iwvevs Semdegis gamo:
miuxedavad esoden gaxangrZlivebuli gansjebisa, romelTa
mizandasaxulobac uTuod mxolod isaa, rom sakuTriv berZnuli
enis safuZvelze aixsnas termini antimensioni, arcerT
zemomiTiTebul berZen saeklesio avtors arsad
erTgzisac ki ar uxsenebia sakuTriv berZnuli
warmomavlobis termini ‘odiki» (o6diko3j), Tumca swored odiki warmoCndeba im terminad, rac srul SesabamisobaSi unda yofiliyo maT mizanswrafvasTan.
amrigad, ucxadesia, rom xsenebul moRvaweTaTvis
absoluturad ucnobia termini «odiki» (odiko3j),
Tumca vinaidan, amasTanave, ueWveli realobaa isic, rom miTiTebuli moRvaweni uganswavlulesi
da
saeklesio wyaroebis uRrmesad gamomeZiebeli
liturgikosebi arian, vfiqrobT, aSkara dadastureba eZleva CvenTvis metad mniSvnelovan faqts imis Sesaxeb, rom araTu
sadReisod arsebul, aramed TviT XII-XIV ss-isTvis xelmisawvdom wyaroebSic ki arsad yofila Semonaxuli raime
werilobiTi Tu zepiri monacemi termin ‘odikis» Sesaxeb.
'antimensionebi daubrkoleblad warigzavnebian iq, sadac maTi
saWiroebaa, da ar ifarglebian isini romelime regioniT,
aramed sazRvarTa miRmac gadian, rogorc, agreTve, saRvTo
mironi" (Sdr. kanoni 95: Τὰ ἀντιμίνσια, ἔνθα ἂν χρεία γένηται τούτων,
ἀκωλύτως παραπέμπονται, καὶ ού περιγράφονται ὲν τῇδε τῇ ὲνορίᾳ ἐκείνῃ,
ἀλλὰ καὶ ὑπερόρια γίνονται, καθὰ καὶ τὺ θεῖον μύρον, Pitra, dasax.
Sroma, p. 337; Leunclavius, dasax. Sroma, p. 29.1; PG. 100, col. 861
C). Sdr. laT. Antiminsia, ubicumque fuerit iis opus, citra prohibitionem
mittuntur, neque hac vel illa regione circumscribuntur, sed in allam
quoque provinciam transferuntur, sicut et sacrum unguentum, PG. 100,
col. 862 C; Pitra, p. 337; Leunclavius, p. 29.2; rus. Антиминсы безпрепятственно посылаются туда, гдѣ бываетъ въ нихъ надобность,
и не ограничиваются тѣмъ или другимъ предѣломъ страны, но
посылаются и въ чужую землю, какъ и св. муро, Никольский,
dasax. Sroma, с. 6). davZenT, rom cnobilia wm. nikifores kidev erTi
ganCineba antimensionebis Sesaxeb, romelic zemoT, konstantine didTan
dakavSirebuli Txrobis sqolioSi, ukve srulad davimowmeT.
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magram berZnuli liturgikuli tradicia xom, rogorc araerTgzis aRvniSneT zemoT, yovlad uwyvetad narCundeboda
bizantiis eklesiaSi saukuneTa manZilze (dawyebuli IV s-is
damdegidan damTavrebuli XIV s-is Sua wlebiT), da ara
mxolod narCundeboda, aramed, agreTve, uaRresi ganvrcobiTi
daculobiT avlenda Tavis Tavs zemomiTiTebuli xangrZlivi
periodis yvela etapze rogorc zepirgadacemiTad, aseve
sakuTriv werilobiTi Zeglebis saxiT, aseT viTarebaSi ki
rogor, ra manqanebiT unda moxerxebuliyo imgvari ram, rom
sruli aRmofxvra da yovliTurT ukvalo gaqroba ganecada
liturgikul terminTa Soris uaRmatebuless?
amrigad, vfiqrobT SeuZlebelia eWvis Setana imaSi,
rom IV-XIV ss-is berZnuli liturgikuli tradicia
absoluturad ar icnobs termin odiks.
Sesabamisad, naTelia, rom xsenebuli terminis
arseboba berZnul enaSi win unda uswrebdes IV
s-s da qarTulSic uTuod IV s-mde unda iyos
igi Semosul-damkvidrebuli, vinaidan IV s-is damdegidan
absoluturad gamqrali termini qarTulSi ra gzebiT SemoaRwevda?
zemoTqmulTan erTad yuradRebas mivaqcevT imasac, rom
‘antimensionis kurTxevis» SedarebiT arqaul berZnul wesgangebaSi swored termini ‘sakurTxeveli» anu θυσιαστήριon
aRniSnavs odiks da ara ‘antimensioni»:
αu7το#j kaiv n’n Devspota {capo3steilon to# Pne’ma sou
to# a9gion, kaiv ἁγίασον τὰ θυsιαστήρια ta’ta [‘Sen awca,
meufeo, gardamoavline suli Seni wmidaA da ganwmiden
sakurTxevelni ese»; Sdr. laT. Ipse, quoque nunc, Domine,
Spiritum Sanctum tuum mitte et altaria haec sanctiﬁca]1.
aq rom termini ‘sakurTxeveli» (θυsιαστήριon) swored
odiks gulisxmobs da ara taZris uZrav sakurTxevels, amas,
garda imisa, rom TviT wes-gangeba odiks ganekuTvneba, adasturebs,
agreTve, termin ‘sakurTxevlis» (θυσιαστήριon-is) mravlobiTi
forma (‘sakurTxevelni» \ θυσιαστήρια. Sdr. laT. altaria2).
1 Euchologion

... Goar, dasax. gamoc., 1647, p. 651 (1730, p. 519)

2

rogorc cnobilia, taZris kurTxevisas uZrav sakurTxevelze araiSviaTad dasvendeba da ikurTxeba erTdroulad ramdenime odiki (antimensioni).
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cxadia, termini ‘sakurTxeveli» (θυσιαστήριon) nebismier
dros SeiZleba ewodos antimensions, vinaidan es siwminde
swored moZravi sakurTxevelia, magram rodesac saqme gvaqvs
ara zogad an sxva ram daniSnulebis konteqstTan, aramed
konkretulad ‘antimensionis kurTxevis locvasTan» anu
sagangebod antimensionisadmi miZRvnil teqstTan da swored
amgvar teqstSi erTgzisac ki ver vxvdebiT TviT termin
<antimensions>, enacvleba ra mas sxva termini (kerZod
\ ‘sakurTxeveli»), rac, termin <antimensionis» arsebobis
SemTxvevaSi, raTqma unda, uaRresad uCveulo anTu, metic,
sruliad warmoudgeneli movlena iqneboda [vinaidan ar aris
cnobili (da arc SeiZleba iyos) raime imgvari kurTxeviTi teqsti
romelSic ar ixseniebodes sakuTari saxeli im siwmindisa, romelic
ikurTxeba], aseT dros, vfiqrobT, mizanSewonili unda Candes
varaudi xsenebuli kurTxeviTi locvis aRniSnuli monakveTis
im adreuli periodisadmi kuTvnilebis Sesaxeb, rodesac
berZnulSi termini antimensioni moZravi sakurTxevlis anu
odikis mniSvnelobiT jer kidev ucnobi unda yofiliyo, es
periodi ki uTuod VI s-ze adreul epoqas anu IV-V ss-s
gamoaiCinebs.
uaRresad sagulisxmoa isic, rom ‘odikis kurTxevis» zemoxsenebul uZveles qarTul TargmanSi antimensionis aRmniSvneli
θυσιαστήριon gadmotanilia ara ‘sakurTxevlad», rogorc es
terminologiurad mosalodneli iyo, aramed ‘odikad»:
‘აწ შენ, უფალო ყოველთაო, მოხედე ოდიკსა ამას და
განწმიდე ესე სულითა შენითა წმიდითa»1.
damowmebuli teqsti, vfiqrobT, cxadyofs, rom im epoqaSi
(e. i. IV-V ss-Si), rodesac berZnuli liturgikuli terminologia
jer kidev ar icnobda termin ‘antimensions» da zemoxsenebuli
uaRmatebulesi siwmindis saxeldebiTi aRniSvna SeTavsebuli
hqonda termin θυσιαστήριon-s anu ‘sakurTxevels», qarTul
saeklesio enaSi ukve uTuod damkvidrebuli iyo ‘odiki» da
Sesabamis liturgikul konteqstSi swored igi gamoiyeneboda
antimensionis aRmniSvneli ‘sakurTxevlis» qarTulenovan
terminlogiur Sesatyvisad.
1 guli

gonieri, 2011, #2, gv. 112-113.
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xazs gavusvamT, rom citirebuli qarTuli teqsti, termin
‘odikis» mxolobiTobidan gamodinare, zemoganxilul berZnul
teqstze gacilebiT arqaulad warmogviCndeba, vinaidan,
berZnulSi dafiqsirebuli mravlobiToba anu mraval-odikoba,
rac gulisxmobs odikebis (antimensionebis) mniSvnelovani raodenobis
erTad kurTxevas axali taZris satfurebis anu enkeniis Jams, uTuod
im epoqisa da viTarebis amsaxvelia, rodesac erTdroulad saxezea
mravali axal-aSenebuli eklesia da mRvdelTmTavari ver axerxebs
yvela maTganis kurTxevas (taZari, wesisamebr, mRvdelTmTavris mier
unda ikurTxos), ris gamoc igi (mRvdelTmTavari) uSualod mis
mier nakurTx antimensionebs anu odikebs wargzavnis ukurTxebel
taZrebSi, rom swored am odikTa mier ikurTxon isini (eWvi araa,
rom berZnulis Tavdapirvel teqstSic mxolobiTi ricxvi iqneboda).
aRniSnuli, Tavis mxriv, uTuod Semdegs cxadyofs:
‘antimensionis kurTxevis» berZnuli wes-gangebani (arqaulic
da, miT ufro, gviandelic), iseve rogorc kviprianeseuli Tu
laTinur-slavuri Targmanebi, gamokveTs aRniSnuli siwmindis
sakuTriv sataZro daniSnulebas (rom mis
mier ikurTxos axali taZri), maSin roca zemomiTiTebuli
uZvelesi qarTuli wes-gangeba xsenebul odiks warmogvidgens
zedmiwevniT Sesabamisad da yovliTurT Tanmxvedrad Tavis
saxelTan, vinaidan igi (uZvelesi qarTuli wes-gangeba) asaCinoebs
aRniSnuli siwmindis mxolod sagzao anu sakuTriv da
oden taZris-gareTa daniSnulebas. mogvaqvs Sesabamisi
teqsti (vimowmebT variantebiTurT1):
‘aw Sen2, ufalo yovelTao3, moxede4 odiksa amas
da ganwmide5 ese6 suliTa SeniTa wmidiTa, raATa7
1 | 86-is (literi a) variantebad mogvaqvs monacemebi ori gviandeli
(XVI-XVII ss) nusxisa: | 450 (literi D) da | 294 (literi }).
2 awca

Sen ] aw Sen a, awca }D (Sdr. berZn. au7to#j kai# nu$n).

3 yovelTao
4 moxeden

}D.

5 ganwmiden
6-

] ZalTao }, RmerTo ZalTao D.
}

}D.

7 romeli

}D.
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mTaTa da quabTa1 da napralTa da zRuasa da yovelTa
adgilTa2 uflebisa SenisaTa3 aResrulebodis4 mas5
zeda usisxloA6 msxuerpli mxolodSobilisa Zisa SenisaA
ziarebad da mosatevebelad codvaTa raATa7 mTaTa da
quabTa8 da napralTa da zRuasa da yovelTa adgilTa9
uflebisa SenisaTa10 aResrulebodis11 mas12 zeda usisxloA13
msxuerpli mxolodSobilisa Zisa SenisaA
yovelTaTYs
Tana14 siwmidisa mecnierebiTa SemwirvelTa15 Sen winaSe16,
erTad erTobisaTYs da ziarebisa17, romeli amas zeda
aResrulebodis saRmrToA18 saidumloA, rameTu Sen
xar RmerTi mxoloA sulgrZeli19, didadmowyalH da
WeSmariti20, yovlisa siwmidisa momcemeli, da Senda
1 mTaTa
2 da
3+

da quabTa ] quabTa da mTaTa }

zRuasa da yovelTa adgilTa - }D.

da }D.

4 aResrulebodes
5 amas
6+

D.

}D.

igi }D.

7 romeli
8 mTaTa

}D.

da quabTa ] quabTa da mTaTa }

9 da

zRuasa da yovelTa adgilTa - }D.

10 +

da }D.

11 aResrulebodes
12 amas

}D.

13 +

igi }D.

14 -

}D.

15 -

}D.

16 Sen

D.

winaSe ] Sendave D, SndFve D.

17 ziarebad
18 RmrTisa
19 +

da }D.

20 +

da }D.

}D.
}D.
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didebasa
da
madlobasa1
SevswiravT,
Tana2
miTve3
da
yovladwmidiT,
mxolodSobiliT
ZiT
SeniTurT4
suliT
saxieriT,
cxovelsmyofeliT
da
erTarsiT5
SeniTurT6 aw da maradis da ukuniTi-ukunisamde. amin»7.
amrigad, rogorc vxedavT, xsenebul locvaSi zedmiwevniTi
dakonkretebiT (punqtobrivad) gamokveTilia odikis anu
antimensionis mxolod da mxolod
sagzao
anu
taZris-gareTa
cxovelqmedeba, odnavi miniSnebis
gareSe mis sakuTriv sataZro daniSnulebaze, mkafiodaa ra
miTiTebuli yvela adgili, garda taZrisa:
‘mTaTa da quabTa da napralTa da zRuasa».
vfiqrobT, sakamaTo ar unda Candes, rom xsenebuli uZvelesi
qarTulenovani kurTxeviTi locvis aRniSnuli monakveTi, rac
dResdReobiT mxolod zemoxsenebul wes-gangebaSia daculi,
asaxavs im epoqas, rodesac odiki jer kidev
oden sagzao daniSnulebisa iyo.
meti sicxadisTvis SevadaroT damowmebul teqsts
kviprianeseuli ‘kurTxevanis» Sesabamisi locva, rac, Tavis
mxriv, srul TanxvedraSia berZnul-slavur-laTinur teqstebTan
(mogvaqvs srulad):
‘RmerTo caTa da queyanisao, romelman gamouTqumeliTa
sibrZniTa SeniTa daafuZne wmidaA eklesiaA Seni da nacvalsaxed angelosebrivisa mis zecaTa Sina msaxurebisa samRdeloA wesi Sehmzade queyanasa zeda, Sen niWmravalo
meufeo, awca [Seiwynaren] mvedrebelni Senni ara viTarca
Rirsni eseviTarTa TxovaTani, aramed raATa sacnaur-iqmnes
usazRvroebaA saxierebisa SenisaA, rameTu ara daacaden
1 da
2-

madlobasa – }D.

}

3 mamiT
4-

da }D.

}D.

5 saxieriT,
6 suliT
7 guli

cxovelsmyofeliT da erTarsiT – }D.

SeniTurT ] suliTurT }D.

gonieri, dasax. gamoc., gv. 112-113.
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mravalsaxed qvelismoqmedebaA kacobrivisa naTesavisaA,
xolo Tavad qvelismoqmedebisad moguaniWe Cuen KorciTamoslvaA mxolodSobilisa Zisa SenisaA, romeli queyanasa
zeda gamoCnda da gamoubrwyinda bnelsa-SinaTa naTlad
macxovarebisad, Seswira Tavi TYsi msxuerplad CuenTYs
da salxinebel iqmna yovlisa soflisa da Tanaziarad
aRdgomisa
TYsisa
gamoguaCinna
Cuen,
amaRlda
raA
zecad, Sehmosa mowafeTa TYsTa da mociqulTa, viTarca
aRuTqua, maRliT-gardamo Zali, romel ars suli wmidaA
Tayuanissacemeli da yovladZlieri, Sen RmrTisa da
mamisagan gamomavali, romlisa mier sityYT da saqmiT
ganZlierebulTa mosces naTlisRebaA SvilebisaA, eklesiani
aRmarTnes, sakurTxevelni daafuZnes, mRdelobisa sjulni
dasxnes, romelTa moscemen mqonebelni, amisTYs Cuen,
codvilni ese, SegivrdebiT Sen, saukunesa RmerTsa, da
gevedrebiT Sen, mowyaleo, qebismetyuelebisa SenisaTYs
aRSenebuli ese taZari aRavse saRmrToATa didebiTa SeniTa
da mas Sina damtkicebuli sakurTxeveli wmidad wmidaTad
gamoaCine, raATa Cuenca, mdgomareni winaSe missa, viTarca
SesaZrwunebelsa saydarsa sufevisa Senisasa, dausjelad
gmsaxurebdeT Sen da vedrebasa aRvavlendeT CuenTYs
da yovlisa erisa SenisaTYs da usisxlosa msxuerplsa
SevswirvideT saxierebisa Senisa mimarT nebsiTTa da
uneblieTTa codvaTa CuenTa Sesandobelad, cxovrebisa
saWeTmpyrobelad, keTilisa moqalaqobisa warsamarTebelad,
yovlisa simarTlisa gansamarTlebelad»1.
rogorc vxedavT, xsenebul locvaSi, miuxedavad misi
STambeWdavi moculobisa, xazgasmaa mxolod taZris-SigniTa
sakurTxevelze da gakvriTac ki araa miniSnebuli antimensionis
(odikis) <sagzao> anu taZris-gareTa daniSnuleba.
amrigad, kvlav xazs gavusvamT, kviprianeseuli (da,
Sesabamisad, berZnuli) wes-gangeba asaxavs odikis (antimensionis)
anu ‘moZravi sakurTxevlis» istoriis im monakveTs, rodesac
aRniSnuli siwminde ukve udideswilad ganikuTvnebda ara
1 kurTx.

kvipr. gv. uiag-uid. vaqveynebT orTografiuli SesworebebiT.
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taZris-gareTa,

aramed

sakuTriv taZris-SigniTa
anu
sataZro funqcionirebas (rom mas kurTxeva mieca axalagebuli taZris uZravi sakurTxevlisTvis), maSin roca zemocitirebuli uZvelesi qarTulenovani locva ‘odikis kurTxevisa»
erTaderTia dRes arsebul analogiur locvaTa Soris, romelic
xsenebuli siwmindis, piriqiT, sakuTriv ara-sataZro anu
oden sagzao daniSnulebis cxadmyofelia.

aRniSnul daskvnas srulad Tanxvdeba is faqtic, rom
xsenebuli ‘wes-gangeba» sakurTxebel ‘odiks» uTuod myari
masalis siwminded warmogvidgens (da ara qsovilad an naWrad).
am mxriv, pirvel rigSi, sayuradReboa TviT dasaTaureba,
romlis erTi (A 86 nusxaSi daculi) redaqcia mkafiod
miuTiTebs, rom odiki
aris
«sakurTxeveli»
(‘kurTxevaA odikisaA, romel ars sagzauri mimosaRebeli
sakurTxeveli»1), xolo meore redaqcia (ukeT, qve-redaqcia),
rac, magaliTad, daculia nusxebSi A 450 da A 294,
gvikonkretebs, rom xsenebuli odiki aris ‘tabla» anu xis
magida, trapezi (Sdr. ‘kurTxevaA odikisaA, romel ars
tablaA RmrTisaA»2).
gansakuTrebiT mniSvnelovania is garemoeba, rom uZveles
A 86 nusxaSi xazgasmiTaa uwyeba odikis Semosvaze, rac
gviandel (XVII-XVIII ss-is) xelnawerebSi gamqralia (cxadia,
mxolod myari masalis mqone sakurTxveli SeiZleba Seimosos da ara
qsovili). movitanT Sesabamis citatas A 86-idan:
‘jer-ars axali igi sakurTxeveli [e. i. odiki, e. W.]
wmidasa mas Zuelsa sakurTxevelsa [=uZrav sakurTxevelze,
e. W.] zeda dadebad... da oTxTa mRdelTa aRiRon
sakurTxeveli igi [=odiki, e. W.] da sakumevelni da
kerionni winawariZRuanon da movlon erTjer garemoAs
sakurTxeveli da dadvan zeda wmidasave mas sakurTxevelsa
[=uZrav sakurTxevelze, e. W.].... da aRiRon sakurTxeveli
igi [=odiki, e. W.] da movlon meored da dadvan
sakurTxevelsave [=uZrav sakurTxevelze, e. W.].... da aRiRon
1 guli
2 iqve,

gonieri, dasax. gamoc., gv. 111.
gv. 115.
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sakurTxeveli igi [=odiki, e. W.] da movlon mesamed
da dadvan sakurTxevelsa zeda [=uZrav sakurTxevelze,
e. W.].... da yon kuereqsi da locvaA. da akurTxos
ebiskoposman amiT kurTxeviTa [motanilia ‘odikis kurTxevis»
zemoxsenebuli locva, e. W.].... da nelsacxebeli daasxas
samgan juarissaxed; scxebden mRdelni da ityodian
egreve, viTarca sxuasa sakurTxevelisa kurTxevasa [=uZravi
sakurTxevlis kurTxevis dros, e. W.] da odes Semoson
[=odiki, e. W.], da dadvas [mRvdelTmTavarma, e. W.] masve
wmidasa sakurTxevelsa zeda [=uZrav sakurTxevelze, e. W.],
diakonman Tquas...»1.
***
davubrundeT kvlav termin ‘odikis» qarTul enaSi
Semosvlis dros.
vinaidan, zemore wyaroTa mixedviT, viTareba uaRresad
naTelia, amjerad msjelobas mivmarTavT sakuTriv IV s-mdeli
epoqisken anu pirveli sami saukunisken.
am epoqis saeklesio terminTa Semdgomi miviwyebuloba,
erTi SexedviT, moulodneli ar unda Candes im gansakuTrebuli
1

guli gonieri, dasax. gamoc., gv. 111-114. Sdr. XVII-XVIII ss-is
nusxaTa (A 450 da A 294) Sesabamisi teqsti, rac, rogorc aRvniSnavdiT
zemoT, A 86-is teqstis qve-redaqciad unda miviCnioT: 'kurTxevaA
odikisaA, romel ars tablaA RmrTisaA, esreT jer-ars:
eklesiisa satfursa moiRon da dadvan sakurTxevelsa zeda
[=uZrav sakurTxevelze, e. W.]... da oTxTa mRdelTa aRiRon
da movlon sakurTxeveli [=odiki, e. W.] da dadvan zeda
sakurTxevelsa [=uZrav sakurTxevelze, e. W.] da yon kuereqsi
da locvaA da Tquan fsalmuni. ... da kualad aRiRon da
movlon meored da dadvan sakurTxevelsa zeda [=uZrav
sakurTxevelze, e. W.] da yon kuereqsi da locvaA Tquan....
da aRiRon da movlon mesamed da dadvan sakurTxevelsa
zeda [=uZrav sakurTxevelze, e. W.] da yon kuereqsi da locvaA:.... amisa Semdgomad scxon wmidaA nelsacxebeli samgan
juarissaxed da ityodian egreTve, viTa sakurTxevelsa
[=uZravi sakurTxevlis kurTxevis dros, e. W.]; dadvan masve
sakurTxevelsa zeda [=uZrav sakurTxevelze, e. W.] ", guli
gonieri, dasax. gamoc., gv. 115-117.
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yofiTi SeWirvebidan gamomdinare, rasac devnili eklesia imJamad
ganicdida, Tumca xsenebuli epoqis sruli ganxilva amjerad,
cxadia, Cvens mizans ar Seadgens, warvmarTavT ra Semdgom Ziebas
mxolod im arsebiT kiTxvaze sapasuxod, Tu miTiTebuli sami
saukunidan ufro romels SeiZleboda dakavSireboda termin
odikis jer berZnulSi arseboba, Semdeg ki berZnulidan qarTulSi misi esoden myari STatvifruloba.
cxadia, berZnulidan qarTulSi ama Tu im saeklesio terminis
Semosvla mxolod maSin ganxorcieldeboda, rodesac qarTlis
qveyanaSi qristianuli sarwmunoebis gavrcelebis saeklesio
perspeqtiva praqtikul qmedebaSi Seisxamda xorcs, Tumca
arc berZnul, arc qarTul wyaroebSi ar aris daculi aranairi
cnoba II-III ss-is qarTlSi wminda eklesiis mizandasaxulobiTi
misioneruli moRvaweobis Sesaxeb1. piriqiT, sakuTriv qarTul
wyaroebSi saxezea mkafio xazgasma swored imaze, rom mociqulTa
mier I s-Si dasaZirkvlebuli macxovnebeli WeSmariteba SemdegSi
(II-III ss-Si) TiTqmis sruliad daiCrdila da miiCqmala2.
1 azri

imis Sesaxeb, TiTqos 'ruis-urbnisis Zegliswera" saubrobdes IV
s-mdel qarTvel mowameebze, aris xsenebuli Zeglisweris Zveli qarTuli
teqstis elementaruli vergageba, vinaidan 'Zeglisweris" Sesabamis adgilas
yuradReba gamaxvilebulia ara sakuTriv qarTlis qristianTa xvedrze,
aramed mxolod imaze, Tu rogori iyo msoflio viTareba
mociqulTa ganmanaTleblobiTi moRvaweobis Semdeg vidre konstantine
didamde. movusminoT: 'ამათისა ქადაგებისა ნაყოფად აღმოეცენნეს
ყოვლით-კერძო ყოვლისა სოფლისაAთ
სიმრავლენი
ღუაწლისადამდებელისა ქრისტეს სიკუდილისა მიმსგავსებულთა მოწამეთანი"
(didi sjuliskanoni, Tb. 1975, gv. 545). damowmebuli teqsti niSnavs:
'amaTi (mociqulTa) qadagebis nayofad mTeli msoflios
yvela mxareSi aRmocenda (gamoCnda) RvawlSemosili qristes
sikvdilisadmi mimsgavsebul mowameTa simravleni".
2 Sdr.

ruis-urbnisis Zegliswera: 'პირველწოდებული ანდრია, ძმაჲ
თავისა მოციქულთაჲსა პეტრესი, ვიდრე ჩუენდამდეცა მოიწია და
ქადაგა საცხორებელი ქადაგებაჲ სახარებისაჲ ყოველსა ქუეყანასა
საქართველოჲსასა და ურიცხუნი სიმრავლენი ერთანი განაშორნა
საცთურისაგან მრჩობლ ეშმაკეულებისა და ერთისა ღმრთისა
და ქრისტეს მისისა თანაარსით მათით სულითურთ რწმუნებით
თაყუანისცემაჲ ასწავა, დაღათუ უმრავლესმან ერმან ქართლისამან
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amrigad, pirveladi daskvniT, ar Cans aranairi argumenti
imis savaraudod, rom termini ‘odiki» II-III ss-Si Semovidoda
saqarTveloSi.
es daskvna miT ufro myari aRmoCndeba, Tu gaviTvaliswinebT,
rom aRniSnul (II-III) saukuneebSi aseve aranairad ar
vlindeba raime niSanwyali termin ‘odikis» (o7diko3j)
arsebobisa sakuTriv berZnul saeklesio metyvelebaSi, miuxedavad imisa, rom, rogorc zemoT vnaxeT, TviT is uzenaesi
siwminde, rasac termini ‘odiki» aRniSnavs, e. i. moZravi
sakurTxeveli, sruliad ganuyrelia da arsobrivad
yovliTurT niSandoblivi mTeli am periodis saeklesio
mRvdelmoqmedebisTvis. aRniSnulis gamo, miuxedavad imisa, rom
II-III ss-is eklesia, rogorc mivuTiTebdiT, yofiTad umZimes
SeWirvebas ganicdida, gamomdinare iqidan, rom konkretulad
liturgikuli moRvaweobis mxriv am saukuneebSic, ra Tqma unda,
uaRresi sicxovelea saxeze, verafriT avxsnidiT termin
‘odikis» absoluturi gaqrobis faqts uSualod momdevno
saukuneebSi, Tuki xsenebul termins II-III ss-isTvis ukve myarad
eqneboda SeZenili mRvdelmoqmedebiTi daniSnuleba.
gansakuTrebiT arsebiTi unda iyos yuradRebis gamaxvileba
im faqtze, rom, rogorc axalma arqeologiurma aRmoCenebma
aCvena, III s-isTvis ukve sayovelTaod iyo gavrcelebuli
uZravi sakurTxevlebi da moZravTa gadaadgilebac mxolod
gansakuTrebul SemTxvevebSi xdeboda. Stefan
Heid Tavis
zemomiTiTebul publikaciaSi mkafiod aRniSnavs:
‘werilobiT
wyaroebze
dayrdnobiT,
Cven
unda
davaskvnaT, rom mesame saukuneSi uZravi sakurTxevlebi
farTod iyo gavrcelebuli da rom TviT moZrav tablaTa
სიმრავლესა შინა ჟამისასა დაივიწყა ქადაგებაჲ იგი მოციქულისაჲ
და საცთურისავე მიმართ კერპთაჲსა მიაქცია" (didi sjuliskanoni,
Tb. 1975, gv. 545). Sdr. agreTve wm. efrem mcire: 'ამათ წმიდათა
სამოციქულონი მოძღურებისა თესლთა ანეულნი მრავალჟამ დაიპყრნა
ღუარძლმან მეკერპეთამან არა ხოლო ჩუენ შორის, არამედ თჳთ
მათ ბერძენთაცა შორის, ვიდრე ჟამთადმდე მეორედ პავლედ ზეცით
წოდებულისა დიდისა კოსტანტინესთა" (uwyebaA mizezsa qarTvelTa
moqcevisasa, Tsa saRvTismetyv.-samecn. Sromebi, V, Tb. 2014, gv. 29).
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daZvrac TavianTi adgilebidan saWiroebis gareSe ar
xdeboda» (Sdr. We have to assume, based on the written sources,
that in the third century ﬁxed altars were widespread and that even
movable tables were not needlessly moved away from their place,
Stefan Heid, The Early Christian Altar–Lessons for Today, in Alcuin
Reid, ed., Sacred Liturgy: The Source and Summit of the Life and
Mission of the Church, San Francisco, 2014, p. 110).
saeWvo ar unda iyos, rom epoqa, sadac dominirebs uZravi
sakurTxeveli, oden sagzao daniSnulebis da oden sagzao
etimologiis liturgikul termins veranairad ver Seqmnida.
magram ra SeiZleba iTqvas pirvel saukunesTan dakavSirebiT,
ufro zustad ki, xsenebuli saukunis 30-ian wlebTan
mimarTebiT, rodesac, saTno gadmocemis Tanaxmad, qarTlSi
marTlmadidebeli eklesiis dasaZirkvleba ganxorcielda?
am epoqis (I s-is 30-iani wlebis) gansxvavebuloba
yvela sxva momdevno epoqisgan gansakuTrebiT TvalsaCinoa im
mxriv, rom xsenebul epoqas bunebiTad axasiaTebs aramwignobruloba, werilobiTi moRvaweobis ararseboba da oden zepirmoqmedi mRvdelmsaxureba (TviT axali aRTqmis wignebic mcirediT mogvianebiT, I s-is 40-iani wlebidan Cndeba, rom araferi
vTqvaT imaze, rom pirveli patristikuli Zegli ‘didaqe» mxolod
I s-is II naxevars ekuTvnis). ra Tqma unda, hierurgiuli
zepirmoqmedebiToba da zepirgadacemadoba gamokveTilad
niSandoblivia Semdgomi periodisTvisac, Tumca saeklesio
msaxurebis am saxeobas (zepirmoqmedebiTs) gviandel epoqebSi
ukve ganuyoflad TanaSeerTvis ufro da ufro gaZlierebadi
da ganvrcobadi werilobiTi moRvaweobac.
ra mniSvnelobas iZens Cveni kvlevisTvis is faqti, rom
samociqulo mRvdelmoqmedebis dasabami (I s-is 30-iani
wlebi) oden zepiria da yovliTurT aramwignobruli?
aRniSnul realobas is niSandoblioba SeiZleba ganekuTvnos,
rom oden zepiri da aramwignobruli saeklesio RvTismsaxureba, rac TavisTavad sruliad axali ram movlenaa1 sulie1 sruli Tvisobrivi siaxle saeklesio mRvdelmoqmedebisa aranairad
ar knindeba im garegan aspeqtebze yuradRebis gamaxvilebiT, rac
adreqristianul RvTismsaxurebas zogierTi waxnagiT TiTqosda amsgavsebs
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radac da praqtikuladac, am JamisTvis (mociqulTa misioneruli
moRvaweobis dasabamisTvis), cxadia, safuZvlad veranairad
ver ganikuTvnebda ukve SemuSavebul da mwignobrulad
myarad dadgenil terminologias, am ukanasknelis jer
kidev absoluturi ararsebobis gamo, Sedegad ki uTuod
Seiqmneboda gardauvaloba imisa, rom rig SemTxvevebSi, pirvelsamRvdeloTa msaxurebaSi gamoyenebuli yofiliyo viTarebisda
Sesabamisi zepirmetyvelebiTi leqsika, rac, ra Tqma unda,
ueWvelad daeqvemdebareboda cvalebadobas mogviano epoqis
mwignobruli tradiciis wiaRSi, vinaidan mwignobruli saxeoba
moRvaweobisa, sazogadod, zepirze bevrad ufroa midrekili
myarad dadgenili (da ara viTarebisda mixedviT cvalebadi)
fuZe-terminlogiis Camoyalibebisken, rasac igi (mwignobruli
moRvaweoba) TandaTanobiT met mowesrigebulobasac sZens da
Taobidan TaobaSic gacilebiT meti SeuZravobiT icavs.
amrigad, zemoTqmuliT mxolod imaze xazgasma gvsurs,
rom erTaderTi sarwmuno mizezi SesamCnevi terminlogiuri
cvalebadobisa, kerZod, terminTa erTi jgufis meore jgufiT
Senacvlebisa da, amasTan, garkveul terminTa Semdgomi miviwyebisa SesaZloa yofiliyo TviT samoRvaweo garemos da moRvaweobiTi wesis nawilobrivi garegani cvlileba, anu,
ufro dakonkretebiT, oden-zepirmoqmedi RvTismsaxurebiTi garemos Secvla zepir-mwignobruli RvTismsaxurebiTi garemoTi.
vfiqrobT, mkiTxvelisTvis misaxvedria, Tu raze unda
mianiSnebdes zemoTqmuli:
diax, zemoTqmuli mianiSnebs imaze, rom, Cveni azriT, termini
<odiki> (o6diko3j) unda arsebuliyo mxolod berZnul
zepirmoqmed
saRvTismsaxuro
garemoSi.
iudaurs, vinaidan nebismieri yofiTad realuri anTu calkeul
mkvlevarTagan zmanebuli msgavsebani qristianobisa da iudaizmisa
absoluturad egzoterulia (garegania), xolo arsi anu Tvisobrivi raoba
am sarwmunoebebisa gadaulaxavi ufskruliTaa ganzRuduli erTimeorisgan,
vinaidan qristianuli mRvdelmoqmedeba esaa, mTlianad da yovliTurT,
aRmsarebloba gankacebuli RmerTisa, iudaizmi ki \ gankacebuli RmerTis
mTliani da yovladi uaryofa.
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es niSnavs, rom xsenebuli termini liturgikul msaxurebaSi
Semovidoda zepirad, bunebrivad anu saxeldaxelod, uSualod
praqtikuli qmedebis aucileblobidan (kerZod, mudmivi
moRvaweobiTi
gadaadgilebulobidan) gamomdinare,
rasac im Jams, cxadia, ver miecemoda veranairi werilobiTi
fiqsirebuloba (zemoaRniSnuli mizezis gamo1) da, Sesabamisad,
igi (‘odiki»), rogorc oden zepir samoRvaweo garemosTan da mudmiv mogzaurobasTan ganuyrelad dakavSirebuli termini, mwignobrul tradiciaSi naklebad
SeinarCunebda Tavs da daviwyebas miecemoda.
ratom, ra argumentis safuZvelze gamovTqvamT amgvar,
erTi SexedviT, oden hipoTetur Tvalsazriss?
miuxedavad imisa, rom zemore daskvna, calke aRebuli anu
TavisTavadi saxiT, hipoTeturi Cans, mainc, mkafiod vityviT,
rom misi winmswrebi debulebebi (e. i. debulebebi, romlebic
safuZvels umzadeben am daskvnas) imdenad myaria, rom sxva
daskvnis gamotanis SesaZlebloba ubralod SeuZlebeli unda
iyos.
vgulisxmobT, cxadia, yovelive imas, razec zemoT ukve
dawvrilebiT vimsjeleT, Tumca vinaidan ganxilviTi diapazonis
ganvrcobiToba da gaSliloba, rasac araerTgzis Tan SeerTvis
mravali kerZo sakiTxic, zogjer asustebs mtkicebulebiTi
simyaris aRqmas mkiTxvelis mxridan, Sesabamisad, amjerad,
arsebuli argumentebis sandoobis gamosakveTad, kvlav mivubrundebiT zemowarmodgenil analizs, Tumca \ oden debulebiTi
Sejamebebis saxiT.
kerZod:
(I) termini ‘odiki» uTuod berZnuli leqsikuri
erTeulia (o6diko3j) da, Zveli qarTuli ganmartebiTve, niSnavs
‘sagzaos».
(II) aRniSnuli termini aSkarad uZveles droSia qarTul
saeklesio enaSi Semosuli, vinaidan asomTavruli
‘wes-gangeba odikis kurTxevisa» jer kidev X s-is xelnawerSia
daculi, Tumca TviT Targamni, ra Tqma unda, gacilebiT
adreulia.
1 e.

i. werilobiTi samRvdelo moRvaweobis jer kidev ararsebobis gamo.
204

ediSer WeliZe: saqarTveloSi marTlmadidebeli eklesiis ...

(III) qarTul enaSi ‘odikis» esoden myarad da SeuZravad
(fuZe-terminad) damkvidrebas gardauval winapirobad unda
hqonoda xsenebuli terminis aseve SeuZravi da myari
gamoyenebiToba
sakuTriv berZnul saeklesio
msaxurebSi.
(IV) is siwminde, rasac ‘odiki» aRniSnavs qarTulSi,
berZnulad VI-VII ss-idan mokidebuli uryevad da auracxeli
dadasturebiT aRiniSneba terminiT
«antimensioni»
(orTografiuli variantebiT), romlis SinaarsiTac gacilebiT
adreuli epoqidan (I-II ss-idan) dRemde gamoiyeneboda da
gamoiyeneba, agreTve, ‘sakurTxeveli» da ‘trapezi» (‘tabla»)1.
(V) IV s-is damdegidan (313 w-idan) berZnuli saeklesio
terminlogia, imperiaSi damyarebuli saxelmwifoebrivi mSvidobis
Sesabamisad, absoluturad uwyvetad da yovliTurT
udanakargod gadaecemoda Taobidan Taobas, rac
gamoricxavs aRniSnul epoqalur uwyvetobaSi, gansakuTrebiT
ki xsenebuli uwyvetobis dasabamSi (IV s-is damdegs)
termin ‘odikis» araTu myar, aramed, sazogadod, raime saxis
liturgikul gamoyenebiTobas, vinaidan, winaaRmdeg SemTxvevaSi,
warmoudgeneli iqneboda erTgzis mainc sadme ar eCina mas
Tavi anu erTgzis mainc sadme ar yofiliyo igi werilobiTad
fiqsirebuli (Tundac wm. basili didis da wm. ioane oqropiris
liturgiebSi).
(VI) rodesac XII-XIV ss-is uganswavlulesi berZeni liturgistebi uaRresad cxovlad da mZafrad msjeloben laTinuridan momdinare antimensionis etimologiur raobaze da
cdiloben, rom, Zalisamebr, sakuTriv berZnuli warmoSobis
terminad warmoaCinon igi, gakvriTac ki ar mianiSneben antimensionis monacvle WeSmaritad berZnul terminze (odikze), rac
absoluturad daueWvebels xdis im faqts, rom maTTvisac
amgvari
termini
yovliTurT
ucnobia,
1 rogorc zemodamowmebuli nimuSebi cxadyofs, 'trapezi" anu
'tabla" odikis aRmniSvnelad SeiZleba Segvxvdes calke terminadac da
sxva terminebTan SewyvilebaSic, rogorebicaa: 'saidumlo [mistikuri]
tabla", 'tabla uflisa", 'tabla RmrTisa", 'wminda tabla", 'samRvdelo
[sakraluri] tabla", 'sakrZalveli tabla" da misT.
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Tumca ki, rogorc aRniSnuli gvaqvs, xsenebuli moRvaweni,
sazogadod, zedmiwevniT icnoben berZnul saeklesio mwerlobas
dasabamidan (I s-idan) vidre maTeul epoqamde. Sesabamisad,
erTmniSvnelovania, rom termin ‘odikis» arsebobis raime
niSanwyali gamqralia ara mxolod sadReisod (dReisaTvis
xelmisawvdom wyaroebSi), aramed aseve gamqrali yofila
igi XII-XIV ss-isTvisac, rodesac berZnul saeklesio
mwerlobas, cxadia, bevrad meti xelnaweruli Semonaxuloba
eqneboda, vidre \ dRes aqvs mas.
(VII) xazgasasmelia, rom meoTxe saukunis damdegidan,
rodesac saxli-eklesiebis epoqis nacvlad iwyeba eklesiaTa
rogorc damoukidebel nagebobaTa anu sagangebod agebul
taZarTa epoqa, sayovelTao da savaldebulo xdeba uZravi
sakurTxevlebi, maSin roca termini ‘odiki» bunebiTad
aRibeWdavs swored im Jams, rodesac erTaderTi niSandoblioba
sakurTxevlisa
iyo swored
moZravoba, gadaadgilebadoba anu mudmivi
<sagzaooba>, es epoqa ki, savsebiT aSkarad, bevrad uwinaresia IV s-ze.
(VIII) aRniSnuli niSniT (oden ‘sagzaoobis» bunebiTi
maxasiaTebliT) termini
<odiki>
uTuod
uwinaresi
Cans III s-zec, vinaidan, rogorc ukve xazgasmulad gvaqvs
miTiTebuli, III s-isTvis, TviT imJamindel saxl-eklesiebSic ki,
arsebiTad ukve saxeze iyo uZravi sakurTxevlebi. amasTan,
arc am saukunis romelime werilobiT ZeglSi iCens sadme Tavs
niSanwyali termin ‘odikis» arsebobisa.
(IX) kvlav mkafiod aRvniSnavT, rom Tu termin ‘odikis»
qarTulSi esoden fundamentur Semosvlas da yovlad SeuZrav
STatvifrulobas savaraudod III an Tundac II saukuniT
davaTariRebdiT, aseT SemTxvevaSi, winmswrebad da gardauvalad,
ra Tqma unda, is unda dagveSva, rom xsenebul saukuneebSi termini
<odiki> analogiur fundamenturobasa da yovladSeuZrav
arseboba-gamoyenebadobas ganikuTvnebda, upirveles yovlisa,
TviT berZnulSi (rom aqedan qarTulSi misi Semosvlis SesaZlebloba realurad gaCeniliyo), Tumca, rogorc viciT, es
aranairad araa ase da am esoden adreul epoqaSic ki
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termini <odiki> absoluturad ucnobi Cans
berZnuli saeklesio terminologiisTvis.
(X) yovelive zemoTqmuli jamdeba erT umyares debulebaSi:
berZnulidan qarTulSi Semosuli fuZe-termini ‘odiki»,
romelsac, aSkaraa, odesRac TviT berZnulSi unda hqonoda
realuri liturgikuli arseboba (rom Semdeg, Tavisi
mRvdelmoqmedebiTi diapazonis gafarToebis kvalobaze,
qarTulSic SemoeRwia mas), absoluturad ucnobia
berZnuli saeklesio mwerlobisTvis, dawyebuli I s-is
Sua wlebidan dRemde, anu mTlianad berZnul
saeklesio
literaturaSi,
rac cxadyofs, rom
xsenebuli termini mwignobruli gziT ar Semosula
qarTulSi. Tavi davaneboT imas, rom, TavisTavad, sulac ar
kmara (da es naTelia nebismieri mkvlevrisTvis) raime terminis
mxolodRa arseboba romelime enaSi, rom aqedan sxva enis
myar kuTvnilebad iqces igi. piriqiT, nebismieri termini jer
originalSi poulobs saTanado ganvrcobas da mxolod Semdeg
xdeba misi aRbeWdva sxva enaze, Tumca absoluturad naTelia,
rom ‘odikTan» dakavSirebiT berZnuli saeklesio mwignobroba,
aRebuli Tavis
absolutur
mTlianobaSi, ar
avlens xsenebuli terminis gamoyenebis araTu raimegvar metnaklebad myar an ase Tu ise SesamCnev kvals, aramed \ Tundac
yvelaze umniSvnelo, gnebavT yovliTurT SemTxveviT, sulac
erTgzisad damowmebul anTu iribad gamomkrTal niSanwyals
raime saxis arsebobisas. swored es garemoeba migvmarTavs
im erTmniSvnelovani da ualternativo daskvnisken, rom
berZnul termin «odiks» arasodes uarsebia
berZnulsave saeklesio mwerlobaSi, ris
gamoc aRniSnuli termini vercerT epoqaSi
sakuTriv mwignobruli gziT qarTul enaSi
ver Semovidoda.
(XI) gamomdinare iqidan, rom nebismieri termini
an
mwignobrul tradiciaSi arsebobs, an zepirSi, savsebiT
kanonzomierad mivdivarT imis upirobo aRiarebamde, rom
termini ‘odiki", romelic berZnul enaSi, sazogadod,
ra Tqma unda, odesRac ueWvelad iarsebebda, mwignobruli
207

ediSer WeliZe: saqarTveloSi marTlmadidebeli eklesiis ...

dadasturebulobis absoluturi gamoricxvis Sesabamisad,
realuri
arsebobis
mqoned
SeiZleba
miCneul iqnes sakuTriv da mxolod zepir
berZnulenovan
samRvdelmsaxuro
moqmedebaSi, saidanac, aseve zepiri gziT, qarTul enaSic moxdeboda misi STamkvidreba.
(XII) mRvdelmsaxurebis ori garegani saxe, kerZod, erTi
mxriv, <oden-zepirmoqmedi mRvdelmsaxureba>, meore mxriv
ki, <zepir-mwignobruli mRvdelmsaxureba>, imiT gansxavdeba
erTimeorisgan, rom pirveli maTgani (<oden-zepirmoqmedi
mRvdelmsaxureba>) mxolod qmedebaSi avlens saRvTismsaxuro
moRvaweobas yovelgvari werilobiTi fiqsaciis gareSe (am
ukanasknelis, \ werilobiTi fiqsaciis, \ jer kidev sruli
ararsebobis gamo), xolo meore maTgani (<zepir-mwignobruli
mRvdelmsaxureba>) qmedebaSi aRsrulebul msaxurebas raRac
saxiT aucileblad aRbeWdavs werilobiTac, TanaSerTulad
wamoaCens ra orive mxares (zepirmoqmedsa da mwignobruls).
vinaidan, rogorc zemoT vnaxeT, termin ‘odiks» arasodes
hqonia werilobiTi gamovlineba, gamomdinare aqedan, erTaderT
SesaZlebel daskvnad gvrCeba imis aRiareba, rom xsenebuli
termini berZnul samRvdelmoqmedo praqtikaSi gamoiyeneboda mxolod im Jams,
rodesac saeklesio RvTismsaxurebas jer
kidev ar hqonda SeZenili werilobiTi saxe
anu rodesac samRvdelo moRvaweobisTvis niSandoblivi iyo
<oden-zepirmoqmedi msaxureba>, rac, rogorc aRvniSnavdiT,
I s-is I naxevris umkveTresi (yvela sxva epoqisgan gammijvneli)
maxasiaTebelia.
da bolos, davsvamT kidev erT kiTxvas:
ZalgviZs ki gamotanili daskvnis marTebulobis raime
gziT Semowmeba-dadgena?
aRvniSnavT, rom es WeSmaritad SesaZlebelia da, saxeldobr,
SesaZlebelia imgvari gadamwyveti mniSvnelobis
argumentis safuZvelze, romlis namdvilobasa da srul utyuarobaSi eWvs veravin Seitans.
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saqme exeba kvlavac termin ‘odikis» absolutur
daudastureblobas berZnul saeklesio mwerlobaSi.
es faqti, rogorc aRvniSneT, safuZvels umzadebs
daskvnas imis Sesaxeb, rom termini <odiki> gamoyenebuli
unda yofiliyo oden zepirmoqmed berZnulenovan
mRvdelmsaxurebaSi anu xsenebul termins werilobiTi
fiqsirebuloba arasodes ar unda hqonoda.
magram Tu termini <odiki> oden zepirmoqmedi mRvdelmsaxurebis Jams gamoiyeneboda, ueWvelia, rom am termins
rogorc leqsikur erTeuls swored zepirmetyvelebaSi,
yofaSi, <koineSi> anu xalxur enaSi unda hqonoda arseboba
da ara mwignobrul tradiciaSi.
kargadaa cnobili, rom maxarebel-mociqulTa da pirvelqristian avtorTa werilobiTi Zeglebi, Tundac saxarebaoTxTavi, swored xalxis sametyevlo enas anu <koines> efuZneboda. cxadia, berZnuli samRvdelmoqmedo terminebic Tavdapirvelad swored am saxalxo anu yofiTi enidan iqneboda
mopovebuli.
termini ‘odiki» anu berZnuli formiT ‘hodikos» (o6diko3j),
ra Tqma unda, gamokveTilad yofiTi Sinaarsis matarebeli sityvaa.
igi uaRresad Cveulebrivi, bunebrivi da martivi warmoebiT
(kerZod <-ikos> sufiqsis darTviT) miRebulia sityvisgan ‘hodos»
(‘gza») da, albaT, marTlac erT-erTi yvelaze ufro xalxuri
leqsikuri erTeuli unda yofiliyo yvela epoqaSi, vinaidan
adamianTa mTeli sazogado yofa swored <gzasTan> da <sagzao>
viTarebasTan aris ganuyrelad dakavSirebuli.
amrigad, naTelia, rom termini ‘odiki» anu ‘sagzao» (Zveli
qarTuliT ‘sagzauri») uTuod bunebiTi xalxuri anu koine-sityvaa,
zepiri leqsikuri erTeulia da xalxuri metyvelebidanvea
saxeldaxelod aRebuli pirvelsamRvdeloTa mier.
swored am faqtis \ termin «odikis» xalxurobis
anu aramwignobrulobis \ dadasturebaa is gadamwyveti
mniSvnelobis argumenti, rac zemoT vaxseneT.
magram sityva ‘odikis» xalxurobas mxolod zemore
msjelobis logikuroba adasturebs, Tu sxva ram konkretuli
monacemic mogvepoveba?
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swored am kiTxvaze marTlac konkretul pasuxad da, aqedan gamomdinare, mTeli zemore ganxilva-msjelobebis namdvil
dagvirgvinebad unda warmovaCinoT is TavisTavad uiSviaTesi
da winaswar yovliTurT warmoudgeneli faqti, rom sityva
‘odiki» (o6diko3j) ucnobia ara mxolod berZnuli saeklesio
mwerlobisTvis, aramed igi, amave dros, ucnobia \ da,
amasTan, absoluturad ucnobia \ zogadad Zveli
berZnuli mwignobruli tradiciisTvis, Zveli
berZnuli literaturisTvis, antikuri iqneba es
gvianantikuri, qristianuli Tu araqristianuli.
amitomaa, rom xsenebul o6diko3j-s, rogorc Tundac liton leqsikur erTeuls, amaod davuwyebT Zebnas romelime ZvelberZnul
werilobiT wyaroSi, anTu ZvelberZnuli enis romelime yvelaze
ufro srul leqsikonSi, iqneba es Stephanus-is1, Schneider-is2,
Duncanius-Rost-is3, 0Anqimoj Gaz*j+-+KwnstantiVnoj Gkarpola$+_ Xristo3douloj Mata3kidoj-is4, Donnegan-Patton-is5, Passow-is6,
1 Henricus Stephanus, θησαυρὸς τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης \ Thesaurus
Graecae Linguae ab H. Stephano constructus, Editio Nova Auctior et
Emendatior, vol. V, Londini, 1823, p. 6529-6560.
2 Johann

Gottlob Schneider, Kritisches Griechisch-Deutsches Handwörterbuch, Zweiter Band, Jena und Leipzig, 1798, p. 170.
3 Ioannis Morisonii Duncanii Novum Lexicon Graecum, ex Christiani
Tobiae Dammii Lexico Homerico-Pindarico vocibus secundum ordinem
literarum dispositis retractatum, Emendavit et Auxit Velent. Christ.
Frider. Rost, Lipsiae, 1831, p. 808.

Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, Tρίτομον, >Ekdoqevn mevn to#
prJton u6po# >ArximandriVtou >AnqiVmou Gaz*, n’n dev to# deu3teron_...
{pistasiVa_, {pimeleiVa_ kaiv dapa3nh_ KwnstantiVnou Gkarpola$ to’
>OlumpiVou kaiv Xristodou3lou MatakiVdou to’ SamiVou, To3moj
Deu3teroj, Z-P, >En BieVnnh, 1836, s. 510.
4

A New Greek And English Lexicon, Principally on the Plan of the Greek
and German Lexicon of Schneider, By James Donnegan, From the Second
London Edition, Revised and Enlarged, By R. B. Patton, Boston, 1840, p. 888.
5

6 ix. Handwörterbuch der griechischen Sprache, Begründet von Franz
Passow, Neu bearbeitet und zaitgemäss umgestaltet... zweiter Bandes erste
Abteilung, Leipzig, 1852 p. 404.
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Σκαρλάτος Βυζάντιος-is1, >Ανέστης Κωνσταντινίδης-is2, Sophocles-is3,
Liddell-Scott4-is, Δημητράκος-is5 Tu sxva saxelganTqmuli leqsikologebisa. gansakuTrebiT SeiZleboda aRgveniSna Joannes
Scapula-s monumenturi Lexicon Græco-Latinum (Londini, 1820),
sadac Sesabamis adgilas (p. 451-452) warmodgenilia o6do3j-sTan
dakavSirebiT cnobili uklebliv yvela berZnuli termini
(kompozituri Tu arakompozituri), Tumca verc am leqsikonSi
vipoviT CvenTvis saintereso o6diko3j-ze raime miniSnebas, rac,
ra Tqma unda, kvlavac uTuod mxolod imas niSnavs, rom
leqsikuri erTeuli o6diko3j absoluturad yvela
ZvelberZnuli werilobiTi Zeglisgan da ZvelberZnuli enis absoluturad yvela leqsikonisgan yovliTurT uCinoqmnilia.
amrigad, daskvna, rogorc aRvniSnavdiT, erTaderTia:
xsenebuli o6diko3j saukuneTa manZilze arsebobda mxolod
da mxolod zepirmetyvelebaSi da sakuTriv werilobiTi
fiqsirebuloba mas arasodes miuRia, Tu ar CavTvliT ugvianes periods, kerZod XX s-is dasawyiss, rodesac es yofiTi
leqsikuri erTeuli zepirmetyvelebidan ukve werilobiT gamoyenebaSic Semodis, mas Semdeg, rac saberZneTSi mwignobruli
1 ix.

Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, Συντεθὲν μὲν ὑπὸ Σκαρλάτου
Δ. τοῡ Βυζαντίου Ἐπὶ τῇ βάσει πάντων τῶν ἄχρι τοῡδε ἐκδιδομένων
Ἑλληνικῶν Λεξικῶν, Ἰδίως δὲ τοῡ ἐν Παρισίοις ἐκδιδομένου Θησαυροῡ
τοῡ Ἑρρίκου Στεφάνου, Καὶ πλουτισθὲν διαφόροις πίναξι Χρονομετρικοῖς,...
Ἐκδοθὲν δὲ στερεοτύπως ὑπὸ Ἀνδρέου Κορομηλᾶ, καὶ ἀφιερωθὲν τῷ
Μεγαλειωτάτῳ Βασιλεῖ τῆς Ἑλλάδος Ὄθωνι τῷ Α_3. Τόμος B_3, Ἐν
Ἀθήναις, 1852, σ. 909.
2 ix. ΜεVγα Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, >Anesth Kwnstantinidou,
To3moj TriVtoj, Ἐν Ἀθήναις, 1904, s. 268
3 ix. Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods (from B.C.
146 to A.D. 1100), By E. A. Sophocles, Cambridge, 1914, p. 794.
4 A Greek-English lexicon, compiled by Henry George Liddell and
Robert Scott, ... Oxford, 1996, p. 1198.
5 ix. Δημητράκου Δ. Μέγα λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης. Δημοτική,
Καθαρεύουσα, Μεσαιωνική, Μεταγενεστέρα, Ἀρχαία, T. I, Ἀθήναι, 1954,
s. 5031.
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kaTareusas (e. w. gawmendili enis)1 nacvlad, rac gabatonebuli
iyo saberZneTSi, TandaTanobiT dominanturi xdeba dimotika
anu saxalxo ena2, romlis saboloo dakanonebasac 1975 w-s
hqonda adgili3. swored dimotikaze dafuZnebul leqsikonebSi4
Cndeba pirvelad werilobiT fiqsirebuli leqsikuri erTeuli
o6diko3j, romelic sadReisod berZnul enaSi ukve damkvidrebulia.
magaliTad, dimotikuri Новогреческо-Русский Словарь, romelic
qvemore sqolioebSi ukve davimowmeT, Seicavs mkafio miTiTebas:
«οδικός \ дорожный» (σ. 573).
amrigad, absoluturad ueWvelia, rom termin o6diko3j-s,
sazogadod, realuri arseboba yovelTvis hqonda mxolod da
mxolod yofiT tradiciaSi, zepirmetyvelebaSi, ris gamoc,
aSkaraa, rom saeklesio gamoyenebac mas, Sesabamis Jams, unda epova
mxolod da mxolod zepirmetyvelebiTad, liturgikul qmedebaSi
yofiTi metyvelebidan saxeldaxelo verbaluri moxmobis gziT,
xolo TviT es Sesabamisi Jami, rodesac xsenebuli termini
liturgikul gamoyenebaSi verbalurad unda Semosuliyo, sxva
ra iqneboda, Tu ara zemoxsenebuli epoqa <oden-zepirmoqmedi
RvTismsaxurebisa>, rac sakuTriv pirveli saukunis I naxevars
gulisxmobs da rasac erTaderT samRvdelo niSneulobad,
rogorc aRvniSnavdiT, sakurTxevlis ‘mudmiv-sagzaooba» anu
‘mudmiv-odikoba» (mudmiv-gadaadgilebadoba) ganesazRvreboda.
1 Sdr. 'kaTareusa aris mwignobruli (samwerlobo) stili"
\ Кафаревуса, будучи книжным стилем (И. П, Хориков, Μ. Г. Малев, Новогреческо-Русский Словарь, Москва, 1980, c. 4).
2 Sdr. 'dimotika, rac warmoadgens berZnuli enis sasaubro
stils, TandaTan ipyrobs saerToerovnuli enis poziciebs"
\ Димотика, являясь разговорным стилем греческого языка, постепенно завоевывает позиции общенационального языка (Новогреческо-Русский Словарь, dasax. gamoc., c. 4).
3 '1976

w-s dimotiki gaxda oficialuri ena" \ In 1976, Demotic
was made the ofﬁcial language (http://www.it1me.com/learn?s=Katharevousa_
Greek).
4 aseTia, kerZod, zemoxsenebuli Новогреческо-Русский Словарь (Sdr.
SemdgenelTa miTiTeba: В основу данного словаря положена димотика,
c. 4).
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ucxadesia, agreTve, rom sakuTriv qarTul enaSi sityva ‘odiki»
liturgikul terminad Semosvlas SeZlebda mxolod im Jams,
rodesac TviT berZnulSi hqonda mas saeklesio gamoyenebadoba, es
Jami ki, swored uadres (arasamwerlobo) epoqas gulisxmobs,
vinaidan I s-is Suawlebidan anu saeklesio mwignobrobis aRmocenebis
droidan, rogorc naTlad warmoCnda zemoT, am terminis kvali
berZnul liturgikul tradiciaSi absoluturad ispoba da
arcerT Semdgom epoqaSi ar vlindeba aranairi niSanwyali misi
Tundac litoni arsebobisa, rac, cxadia, gamoricxavs, xsenebul
epoqaTa Jams, romelime sxva enaSi (maT Soris, qarTulSi)
mis fundamentur Sesvlas, vinaidan sxva SesaZleblobas Tu
davuSvebdiT (e. i. Tu davuSvebdiT imas, rom xsenebuli termini
berZnulSi saeklesio mwerlobis aRmocenebis Semdegac inarCunebda
liturgikul terminad arsebobas), maSin verafriT avxsnidiT im
faqts, Tu rogor ar hpova esoden fuZemdeblurma terminma
sadme Tundac umkrTalesi werilobiTi gamovlineba da, sxva
Tu araferi, rogor ar moxda, erTgzis mainc, misi damowmeba
iseTi STambeWdavi moculobis mqone liturgikul ZeglSi,
rogoricaa I s-is miwuruls wminda mRvdelTmTavar klimenti
romaelis [papobda 92-101 ww-Si] mier dawerili rvawignedi Sroma,
saxelwodebiT ‘mociqulTa ganwesebani»1, romelic uadresi
qristianobis da sakuTriv uadresi saeklesio msaxurebis Sesaxeb
auracxeli informaciis damtevia.

***
amrigad, is erTaderTi daskvna, rac mTeli zemore
msjelobidan bunebrivad gamomdinareobs, Tavisi mniSvnelobiT,
rogorc vxedavT, didad scildeba saqarTvelos adgilobrivi
eklesiis farglebs da utyuari sulieri faseulobis
gamacxadeblad gvevlineba, pirvel rigSi, saberZneTis
eklesiisTvis, vinaidan aSkaraa, rom xsenebuli ‘odikis» saxiT
qarTulma saeklesio enam Semogvinaxa uarqaulesi berZnuli
liturgikuli fuZe-termini, romelic mSobliur enaSi
absoluturad dakargulia da romlis mRvdelmoqmedebiTi
1

CvenTvis amjerad gansaxilveli ar aris sakiTxi im teqstobriv
gaukuRmarTebaTa Sesaxeb, rac am Zeglma gviandel gadamwerTagan ganicada.
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Sinaarsi Cvens Tvalwin acocxlebs saeklesio RvTismsaxurebis
uadres samociqulo Jams, rodesac usisxlo msxverpli jer
kidev mxolod moZrav sakurTxevlebze, macxovris trapezs
mimsgavsebul xis wminda tablebze Seiwireboda.

II embazi
miuxedavad imisa, rom termin embazTan dakavSirebiT zogadi
sakvlevi gacilebiT naklebia, Cveni mizandasaxulobisTvis es
terminic imave mniSvnelobas iZens, rasac zemoganxiluli odiki.
<embazis> berZnuli warmomavloba, ra Tqma unda, savsebiT
gamWvirvalea. erT-erTi pirveli, vinc xsenebuli sityvis
etimologias miaqcia yuradReba, iyo n. CubinaSvili, romelmac
Tavis cnobil leqsikologiur naSromSi1 aseTi ganmarteba
mogvawoda:
‘embazi \ საბანელი ჭურჭელი (გამოს. 3:18,28), умывальница.
// საეკლესიო ჭურჭელი, რომელსა შინაცა მღუდელი სამგზის
შთაჰფლავს წყალში ნათლისღებადსა..., купель для крещения,
ხოლო ბერძული e0μβασμα, e0μπασμα ჰნიშნავს შესლვასა».
miTiTebuli e0μβασμα niSnavs swored ‘Sesvlas» da zemore
ganmarteba TavisTavad marTebulia, Tumca umjobesi iqneboda
leqsikografs berZnul ekvivalentad mieCnia ara xsenebuli
e0μβασμα, romelic mxolod zemore mniSvnelobis (‘Sesvlis»)
matarebelia da, amasTan, warmoadgens axal berZnul leqsikur
1 aRniSnuli leqsikoni zemoTac gvaqvs miTiTebuli. amjerad davimowmebT sruli saTauriT: ნიკო ჩუბინაშვილი, ქართული ლექსიკონი რუსულის
თარგამანითურთ, სისტემისაებრ საბა-სულხან ორბელიანისა, ხოლო ნაცულად
იტალიანურთა ლექსთა, მისგან ზედმოწერილთა, დაირთვიან მხოლოდ ლექსნი
ბერძულნი ანუ ლათინურnი, ქართულად მიღებულნი, მათითავე ასოებითა,
არამედ ამგუარნი ლექსნი სომეხთა ანუ თურქთა ენისანი ზედვე მოწერილ
არიან ქართულითა ასოებითა, ხოლო განსარჩეველად სომხურთა ლექსთა წინ
უზისთ ასო ს და თურქთა - ასო თ, 1812-1825 წწ. ალ. ღლონტის რედაქციით
და გამოკვლევით, Tb. 1961.
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erTeuls, aramed \ e0μβασij, rogorc es savsebiT marTebuladaa
miTiTebuli k. kekeliZis mier1. ar gamovricxavT, rom n.
CubinaSvili xelmZRvanelobda Γεώργιος Βεντότης-isa da Σπυρίδων
Βλαντής-is cnobili berZnul-frangul-italiuri leqsikoniT,
romelSic Setanili ar aris qarTuli embazis zemoaRniSnuli
zedmiwevniTi Sesatyvisi \ Zveli berZnuli e0μβασij, magram aris
swored axalberZnuli 0Εμβασμα, ε0μπασμα. (Sdr. 0Εμβασμα, καιv
ε0μπασμα, ισ. entrée [<Sesvla>, e. W.], entrata [<Sesvla>, e. W.]2).
marTalia, rogorc e0μβασma, aseve ε0μbασij momdinareobs
zmnidan {mbaiVnw, magram xsenebul or termins Soris
mniSvnelovani sxvaobaa, vinaidan, jer erTi, kvlav xazs gavusvamT,
e0μβασma axalberZnuli enis kuTvnilebaa da Zveli berZnulis
fundamentur leqsikonebSi, romelTa umetesi nawili zemoTac
davimowmeT, mas versad vnaxavT (Sdr. Schneider3, DuncaniusRost4, Passow5, Σκαρλάτος Βυζάντιος6, >AneVsthj KwnstantiniVdhj-is7,
Кекелидзе К. С. Iерусалимскiй Канонарь VII века (Грузинская
в?рсiя), Тифлисъ, 1912, с. 328: 'embazi (e0μβασij) \ крещальная
купель". Sdr. martYlobaA SuSanikisi, i. abulaZis gamoc. Tb. 1938, gv.
164: 'embazi (e0μβασij) ... sanaTlavi". qarTuli 'embazis" berZnul
e0μβασij-Tan zogad Tanxvdomaze yuradRebaa gamaxvilebuli, agreTve, g.
kiknaZis mier (ix. wmidaA grigol noseli, TargmanebaA qebisa qebaTaAsaA,
teqsti gamosacemad moamzada, gamokvleva da leqsikoni daurTo g.
kiknaZem, Tb. 2013, gv. 8; g. kiknaZis Sesabamisi miTiTebis Sesaxeb ix. ufro
vrclad qvemoT).
1 ix.

2 Λεξικo#ν τ*ς Γraikik*j, Gallik*j te kaiv >Italik*j Glw3sshj, {n
BenetiVa_, 1816, s. 233.
3 Johann
Gottlob Schneider, Kritisches Griechisch-Deutsches
Handwörterbuch, Erster Band, A-K, Züllichau und Leipzig, 1797, p. 450.
4 Ioannis Morisonii Duncanii Novum Lexicon Graecum, dasax.
publikacia, p. 372.

Handwörterbuch der griechischen Sprache, Begründet von Franz
Passow, dasax. gamoc. Kaloj \ Kwyon, Leipzig, 1847, p. 885.
5 ix.

Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, Συντεθὲν μὲν ὑπὸ Σκαρλάτου
Δ. τοῡ Βυζαντίου, dasax. gamoc. Τόμος A+33, Ἐν Ἀθήναις, 1852, σ. 410.
6 ix.

Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, >Anesth Kwnstantinidou,
To3moj Deu3teroj, MeVroj PrJton, 1902, s. 100.
7 ΜεVγα
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Sophocles1, Liddell-Scott2 da sxv.)3, maSin roca ε0μbασij, piriqiT,
Zveli berZnuli enis leqsikuri erTeulia da axalberZnulis
leqsikonebSi igi, Cveulebriv, asaxuli ar aris4, meorec, e0μβασma
faqtobrivad ar gadis zemore zmnis Zireuli mniSvnelobisgan da,
rogorc zemoTac iyo miTiTebuli, aRniSnavs sakuTriv ‘Sesvlas»
anda ‘SesvlasTan» dakavSirebul raime process (magaliTad,
‘gemSi Sesvlas» anu ‘gemSi Cajdomas», ‘embarkacias», agreTve
‘mogzaurobaSi Sesvlas» anu ‘mgzavrobis dawyebas», ‘moqmedebaSi
Sesvlas» anu ‘moqmedebis dawyebas» da a. S.), misgan gansxvavebiT ki
ε0μbασij, romelic, ra Tqma unda, srulad inarCunebs ‘Sesvlis»
mniSvnelobas5, aRniSnavs ra isic, e0μβασma-sTan igiveobrivad,
TiTqmis yovelive imas, rac ki ‘Sesvlas» SeiZleba daukavSirdes
Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods (from B.C.
146 to A.D. 1100), By E. A. Sophocles, Cambridge, 1914, p. 452.
1 ix.

A Greek-English lexicon, compiled by Henry George Liddell and
Robert Scott, ... Oxford, 1996, p. 539.
2

calke dgas, Δημητράκος-is zemomiTiTebuli leqsikoni, vinaidan igi, saTauris mixedviTac, moicavs rogorc Zvel berZnuls, aseve
kaTareusas da dimotikas anu axalberZnulsac. Sesabamisad, masSi asaxula
rogorc ε0μbασij, aseve ε0μbασma (ix. ix. Δημητράκου, Δ. Μέγα
λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης. Δημοτική, Καθαρεύουσα, Μεσαιωνική,
Μεταγενεστέρα, Ἀρχαία, E+33, Ἀθήναι, 1953, s. 2456).
3

ix. mag. Γεώργιος Βεντότης-isa da Σπυρίδων Βλαντής-is zemomiTiTebuli leqsikoni, romelSic, rogorc aRvniSneT Setanilia mxolod
ε0μbασma (σ. 233). Sdr. agreTve: Λεξικο#ν Τ*ς Καθ> <Ημα$ς <Ελληνικ*ς
ΔιαλεVκτου..., u6po# Σκαρλατου Δ. to' Βυζαντιου, [kd. TriVth, ἐν Ἀθήναις,
1874, s. 146; კიდევ: F. D. Dehèque, Dictionnaire Grec Moderne \ Français,
Paris, 1825, p. 196, და ა. შ. am mxriv gamonaklisi Cans zemomiTiTebuli
Новогреческо-Русский Словарь (Москва, 1980), romelSic Setanilia
ara mxolod ε0μbασma, aramed ε0μbασij-c [Sdr. ε0μbασij (-εως) h6 1)
тех. штифт; стопорный винт; 2) увеличение толщины клина; 3) вход
(действие, места), стр. 304].
4

5 'berZnuli
sityva
<embasis>
niSnavs
Sesvlas
an
embarkacias adgilTan an mgzavrobasTan dakavSirebiT" (Sdr.
The Greek word embasis means an entrance or embarkation, as of a place
or journey, John Matthews, The Journey of Theophanes: Travel, Business,
and Daily Life in the Roman East, Yale University Press, 2006, p. 124).

216

ediSer WeliZe: saqarTveloSi marTlmadidebeli eklesiis ...

(kerZod, ‘gemSi Sesvla» anu ‘gemSi Cajdoma»1, ‘Sesvlis adgili»,
‘Sesasvleli»2, ‘winsvliTi moqmedeba»3, ‘memkvidreobaSi Sesvla»
anu ‘memkvidreobis miReba»4, ‘svla», ‘msvleloba», ‘bijeba»,
‘nabiji»5, ‘fexsacmeli», ‘xamli»6, ‘fexi»7, ‘Cliqic» ki8 da
a. S.)9, amave dros, ganikuTvnebs sruliad axal semantikur
gagebas, rac ucxoa rogorc zemomiTiTebuli zmnisTvis, aseve
e0μβασma-sTvisac, da rac aris swored, mocemul SemTxvevaSi,
CvenTvis gansakuTrebiT sayuradRebo.
vgulisxmobT imas, rom termini ε0μbασij, gamomdinare
‘Sesvlis» zemoaRniSnuli polisemiidan, ZvelTaganve ganimsWvala
sakuTriv ‘wyalSi Sesvlis» gagebiT, aqedan ki ‘dabanis»,
‘banaobis», ‘abazanis miRebis» da bolos ‘dasabani adgilis»,
1 Sdr. {πιβίβασις ει&ς πλο8ον ['gemSi
Cajdoma"],
Λεξικὸν ... Kwnstantinidou, dasax. gamoc. s. 100.

ix.

ΜεVγα

2 place of entering, entrance, A Greek-English lexicon, Liddell-Scott,
... dasax. gamoc., p. 539.

The act of going forward, A New Greek And English Lexicon,
Principally on the Plan of the Greek and German Lexicon of Schneider, By
James Donnegan, From the Second London Edition, Revised and Enlarged,
By R. B. Patton, Boston, 1840, p. 475.
3

4 entering
5 step,

into possession, Ibid.

Ibid.

6 shoes, Ibid., agreTve: shoes, boots, John Groves, A Greek and
English Dictionary, Boston, 1829, p.195.
7 pou3j, ΜεVγα Λεξικὸν ... Kwnstantinidou, dasax. gamoc. s. 100;
foot, A Greek-English lexicon, Liddell-Scott, ... dasax. gamoc., p. 539.
8 ο6πλή, ΜεVγα Λεξικὸν ... Kwnstantinidou, dasax. gamoc. s. 100;
hoof, A Greek-English lexicon, Liddell-Scott, ... dasax. gamoc., p. 539.
9 aRvniSnavT, rom termin 'embazis" aRniSnul gagebasTan garkveuli
saerTo aqvs frangul embase-s (agreTve embasement-s) rogorc
xelovnebaTmcodneobiT termins, rac, erTi mxriv, gamomdinareobs berZnuli
'ba3sij"-is laTinizebuli formidan basis da aRniSnavs 'saZirkvels",
'cokols", 'sayrdens", meore mxriv ki ireklavs berZnuli ε0μbασijis miTiTebul mniSvnelobas da gulisxmobs 'Sesasvlels", 'dasajdoms",
'dabrZanebas" da misT. sul sxva gagebisaa inglisuri zmna embase, rac
niSnavs 'dadablebas", 'daqveiTebas".
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‘auzis», ‘wyalsacavis», ‘baseinis» an, zogadad, ‘dasabani
WurWlis», ‘sabanelis», ‘abazanis»1 mniSvnelobiT2.
Sdr. bathing-tub, bath (Liddell-Scott, ... dasax. gamoc., p. 539;
Sophocles, dasax. leqs. p. 452, sadac emateba: =pu3eloj); a bath, basin,
(John Groves, A Greek and English Dictionary, comprising All the words in
the Writings of the Most popular Greek authors, Boston, 1829, p. 195); ai6
e0mbaseij i. e. ta# loutra3 [<embazni>, ese igi, <sabanelni>] (Ioannis
Morisoni Duncanii, dasax. Sroma, p. 701); купанье (6k t|~ 6mb=sew~
#naduom1nh ['banaobisgan amosuli"], sc. }Afrodjth Anth.; 6panelqein
#p4 t^n 6mb=sewn ['ganbanvebisgan amosvla"]Arst.) (È.Õ.Äâîðåöêij,
ïîä ðåä. Ñ.È.Ñîáîëåâñêîãî, Äðåâíåãðå÷åñêî-ðóññêèé ñëîâàðü, M. 1958);
solium in quo nos lavamus ['abazana, romelSic Cven vbanaobT"]
(Joannes Scapula, Lexicon Græco-Latinum, Londini, 1820, p. 94); solium
et cortina in quo nos lavamus ['abazana da qvabi, romelSic Cven
vbanaobT"], Lavacrum ['sabaneli"] (θησαυρὸς τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης
\ Thesaurus Graecae Linguae, ab H. Stephano dasax. Sroma, vol. III,
Londini, 1821-1822, p. 807. aqvea citatebi antikur-gvianantikuri da Sua
saukuneebis wyaroebidan: tο# σJμα λοu3ειν καθιέντας εi&ς e0μβασιν ['sxeuls
ibanen, Cadian ra abazanaSi"]; Ει&ς βαλανε8ον ει&σαγεVτω αυ7τo#ν καiv {ν
τ*_ θερμ*_ κρατείτω ει&ς τη#ν e0μβασιn ['Seiyvanon igi abanoSi da cxel
wyalSi gaaCeron abazanaSi"]; Ἐχθὲς λουόμενος Διοκλῆς ἀνενήνοχε
σαύραν ἐκ τῆς ἐμβάσεως τὴν Ἀναδυομένην ['guSin dioklem, ibanda ra,
abazanidan amoiyvana xvliki, romelic zeviT amodioda"]; αἱ γὰρ
ἐμβάσεις περικεχυμένου πανταχόθεν τοῖς πόροις τοῦ ὕδατος φράττουσι τὴν τῶν
ἱδρώτων ἔκκρισιν ['rameTu abazanebi aferxeben oflis gamoyofas,
vinaidan yoveli mxrdan SemoRvrilia forebze wyali"]; οὐκ
ἔτι ἱδροῦσιν͵ ἕως ἂν πάλιν ἐπανέλθωσιν ἀπὸ τῶν ἐμβάσεων ['metad aRar
ofliandebian, sanam kvlav ar amovlen abazanebidan"]; {mbaiVnh_
ei&j th#n e0mbasin ['Cavides abazanaSi"];);
1

2 plutarqes mier gamoyenebuli termini pu3eloj anu 'gobi" asea
Sesabamis sqolioSi ganmartebuli: 'gobebi_]_taStebi, romlebSic
ibandnen da romlebsac uwodebda [plutarqe], agreTve,
<embatebs>, <embazebs> da <asaminTebs>" (Sdr. PueVlouj_]_
Ta#j ska3faj, {n a5j {lou3onto, a9j kaiv >Embata#j kaiv >Emba3seij kaiv
>AsamiVnqouj e0legen (ix. Πλουτάρχου Bίοι Παράλληλοι, Mέρος Tέταρτον,
>En ParisiVoij, AWIB [1812], s. 418). aseve, sayuradReboa aristofanes
erT-erT komediaze (<mxedrebi> \ Ἱππεῖς) darTuli analogiuri
sqolio: 'gobebi_]_anu <embazebi>, vinaidan <gobi> aris
amoRrmavebuloba, wyalsacavi (<embati>), sadac ibanen (Sdr.
τὰς πυέλους \ 0Hgoun tὰς ἐμβάσεις. pu3eloj ga#r o0rugma, {mbath#, e0nqa
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naTelia, rom swored am gagebiT Semovida da STaitvifra
igi qarTul metyvelebaSi, Tumca erTi
uaRresad
arsebiTi niuansiT:
xsenebuli termini qarTul metyvelebaSi damkvidrda ara
zogadad nebismieri dasabani WurWlis anTu zogadad ‘banaobisa»
da ‘dabanis» mniSvnelobiT, aramed sakuTriv ‘wminda sabanelis»,
‘wminda gansabani WurWlis» da ‘wminda ganbanvis» gagebiT,
ufro konkretulad ki \ sakuTriv naTlisRebiTi
«sabanelisa» da naTlisRebiTi «ganbanvis»,
igive sulieri
axalSobis,
meoredSobis,
aRmoSobis,
aRmodabadebis
liturgikuli
1
SinaarsiT. amasTan, ra
anu samRvdelo (sakraluri)
a7polpo3ontai, Ἀριστοφάνης, Aristophanis Comoediae ..., ex Recensione G.
Dindorfii, t. IV, pars II, Scholia Graeca ex Codicibus Aucta et Emendata,
Oxonii, 1838, p. 300). amave gagebiTaa cnobili xsenebuli termini
laTinurSic. Sdr.: 'embasisi \ sabanao baseini [an: abanos
abazana]" (Embasis \ Bassin d'un bain, Vocabulaire Universel LatinFrançois, Amsterdam-Berlin, 1754, p. 200; Sdr. Embasis, Enisia, Amasia,
Grand Dictionnaire de la langue latine sur un Nouveau Plan, par G.
Freund, Trad. en Français ... par N. Theil, t. Premier, Paris, 1929, p.
926). safiqrebelia, rom laTinur enaSi aRniSnuli termini samedicino
gagebiT Seitana Cv. w. V s-is cnobilma romaelma eqimma da samedicino
Sromebis mTargmnel-avtorma celius aurelianusma (Caelius Aurelianus),
romelsac ganuxorcielebia I-II s-is berZeni eqimisa da avtoris, soranos
efeselis samedicino Sromebis laTinurad Targmna (soranosis am SromebSi,
rogorc Cans, araerTgzis iyo gamoyenebuli termini ε0μbασij, vinaidan
Cvenamde SemorCenil mis cnobil traqtatSi 'ginekologia" aRniSnuli
termini orgzis fiqsirdeba Sdr. Sorani Gynaeciorum libri iv, de signis
fracturarum, de fasciis, vita Hippocratis secundum Soranum, edidit Ioannes
Ilberg, Lipsiae et Berolini, 1927: [I] 3.4.2.3-4 'Cadis abazanaSi" \
καταβαίνει εἰς τὴν ἔμβασιν͵ p. 103; [II] 3.14.3.9-10 'didad sasargebloa
zeTSi dabana" \ μεγαλωφελὴς δὲ καὶ ἡ εἰς ἔλαιον ἔμβασις, p. 103).
1 dResaTvis

sakmaod gavrcelebuli laTinuri termini 'sakraluri"
(sacer, sacra, sacrum) igivea, rac qarTuli 'samRvdelo", berZnuli
i^ero3j, i^eratiko3j, slav. Ò‚ ˘ﬂÌÌ˚È. aqve davZenT, rom zemore terminTan
dakavSirebuli laTinuri 'sakramenti" (sacramentum) igivea, rac
berZnuli musth3rion, qarTuli 'saidumlo" slavuri òhéíà, òhèíñòâî,
somx. խորհուրդ (aRniSnuli terminTSesatyvisobisTvis ix. dan. 2.30; dan.
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Tqma unda, TavisTavad cxadia, rom Tu berZnul saeklesio
teqstSi termini ε0μbασij gamoyenebuli iqneboda sakuTriv
yofiTi SinaarsiT (zogadad, <dasabani WurWlis>, <abazanis>
aRmniSvnelad), mis Sesatyvisad qarTuli ‘embazic» mocemul
SemTxvevaSi analogiuri (yofiTi) SinaarsiT daitvirTeboda,
Tumca pirdapir SeiZleba iTqvas, rom amgvari kerZoobiTi
SemTxveva veranair gavlenas ver moaxdenda termin ‘embazis»
ZiriTad semantikur mxareze, saxeldobr mis arsobriv
liturgikul (sanaTlisRebo) gagebaze, vinaidan,
rogorc qvemoT vnaxavT, yofiTi Sinaarsis termini ε0μbασij
saeklesio teqstebSi warmoadgens ukidures iSviaTobas,
calkeul epoqebSi ki igi absoluturad ignorirebulia,
da es \ im zomamde, rom uvrcelesi berZnuli qristianuli
literaturis mTel moculobaSi (I s-dan dRemde) cnobilia
ε0μbασij-is damowmebis mxolod ramdenime erTeuli SemTxveva
da am SemTxvevebsac adgili aqvs iseT teqstebSi, romelTagan
qarTulad, sadReisod cnobili wyaroebis kvalobaze, Targmnilia
martooden erTi (dawvrilebiT ix. qvemoT).
amrigad, termini ε0μbασij qarTul enaSi ‘embazis» saxiT
damkvidrebulia rogorc arsobrivad liturgikuli
fuZe-termini. CvenTvisac, winamdebare kvlevis warmarTvisas,
xazgasasmeli da gansakuTrebulad yuradRebamisaqcevi swored
es liturgikuli Sinaarsia, vinaidan savsebiT cxadia,
rom aRniSnuli termini esoden myari baptizmaluri anu
naTlisRebiTi SinaarsiT veranairad ver ganimsWvaleboda
sakuTriv qarTul niadagze, rac, Tavis mxriv, mxolod im
erTaderTi daskvnisken migvmarTavs, rom xsenebuli ε0μbασij jer,
sruliad ueWvod, TviT berZnulSi unda datvirTuliyo
zemore liturgikuli gagebiT da mxolod amis
Semdeg STanergiliyo
aRniSnuli SinaarsiT
qarTul saeklesio enaSi (am yovelives mcirediT qvemoT
SevexebiT).
rac Seexeba sakuTriv Semosvlis dros, am mxriv,
upirvelesad, imis Tqma SeiZleba sruli darwmunebiT, rom IV-V
2.47; dan. 4.6; efes. 1.9; efes. 3.3; efes. 3.9; efes. 5.32; kolas. 1.27;
I tim. 3.16; gamocx. 1.20; gamocx. 17.7 da sxv.).
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ss-isTvis anu im droisTvis, rodesac iTargmneboda
wminda werili, liturgikuli termini ‘embazi» ukve
karga xnis damkvidrebuli უნდა ყოფილიყო qarTul
enaSi.
ueWveli argumenti amgvari Tezisisa aris Semdegi:
termini ‘embazi» sakmaod xSirad gamoiyeneba wminda
werilis qarTuli teqstis sakuTriv
uadres
(oSkur)
redaqciaSi, Tumca arcerTgan
misi
berZnuli
ekvivalenti ar aris ε0μbασij.
es niSnavs, rom termini ε0μbασij wminda werilis Targmnis
gziT ki ar Semosula qarTulSi (embazis saxiT), aramed misi
Semosvla winmswrebi yofila bibliis qarTulad Targmnis
procesisa, rac, rogorc cnobilia, IV-V ss-Si mimdinareobda.
movitanT Sesabamis nimuSebs sruli konteqstiT da
paraleluri teqstebiT:
[I] გამოსლ. 30.18-21, O1[=Omn.2]:
‘ქმენ ემბაზი რვალისაჲ და ხარისხნი მისნი რვალისანი,
რაჲთა დაიბანოდიან ჴელნი და ფერჴნი მათნი, და დასდგა
იგი შოვრის კარავსა მას საწამებელისასა და შთაასხა მას
წყალი. და დაიბანოდიან აჰრონ და ძეთა მისთა ჴელნი
და ფერჴნი მათნი, ოდეს შევიდოდიან კარვად საწამებელისა,
და დაიბანოდიან წყლითა, რაჲთა არა მოწყდენ, რაჟამს
მოვიდოდიან იგინი საკურთხეველსა მას მსახურებად და
შეწირვად მსხუერპლისა.
დაიბანოდიან ჴელთა და ფერჴთა
წყლითა და არა მოკუდენ, და იყოს მათა შჯულად
საუკუნოდ, მათა და ნათესავისა მათისა შემდგომად მათსა».
D3:
ποίησον λουτῆρα χαλκοῦν καὶ βάσιν αὐτῷ χαλκῆν ὥστε
νίπτεσθαι καὶ θήσεις αὐτὸν ἀνὰ μέσον τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἐκχεεῖς εἰς αὐτὸν ὕδωρ καὶ
νίψεται Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας
1O

niSnavs 'oSkurs" (Ath. 1, 978 w-is).

2 Omn. niSnavs: Omnes anu 'yvela" (e. i. wminda werilis yvela
qarTuli versia).
3 septuaginta.
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ὕδατι ὅταν εἰσπορεύωνται εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου νίψονται
ὕδατι καὶ οὐ μὴ ἀποθάνωσιν ἢ ὅταν προσπορεύωνται πρὸς τὸ
θυσιαστήριον λειτουργεῖν καὶ ἀναφέρειν τὰ ὁλοκαυτώματα κυρίῳ
νίψονται τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας ὕδατι ὅταν εἰσπορεύωνται εἰς
τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου νίψονται ὕδατι ἵνα μὴ ἀποθάνωσιν καὶ
ἔσται αὐτοῖς νόμιμον αἰώνιον αὐτῷ καὶ ταῖς γενεαῖς αὐτοῦ μεt>
αὐτόν.
^1:
Facies et labrum2 æneum cum basi sua ad lavandum: ponesque
illud inter tabernaculum testimonii et altare. Et missa aqua, lavabunt
in ea Aaron et ﬁlii ejus manus suas ac pedes, quando ingressuri
sunt tabernaculum testimonii, et quando accessuri sunt ad altare,
ut offerant in eo thymiama Domino, ne forte moriantur; legitimum
sempiternum erit ipsi, et semini ejus per successiones.
Arm.3
Արա աւազան պղնձի, եւ զխարիսխ նորա պղնձի, առ ի լուանալոյ
ի նմա. եւ դիցես զնա ընդ խորանն վկայութեան եւ ընդ սեղանն, եւ
արկցես ի նա ջուր. Եւ լուասցեն Ահարոն եւ որդիք նորա ի նմանէ
զձեռս եւ զոտս իւրեանց: Յորժամ մտանիցեն ի խորանն վկայութեան`
լուասցին ջրով եւ մի՛ մեռանիցին, կամ յորժամ մերձենայցեն ի
սեղանն պաշտել, եւ հանել զողջակէզսն Տեառն. Լուասցեն զձեռս եւ
զոտս իւրեանց, զի մի՛ մեռանիցին. եւ եղիցի նոցա օրէն յաւիտենական,
նմա եւ ազգաց նորա յետ նորա:.
Slav4.
сотвори́ умывáлницу мѣ́дяну и стоя́ло éй мѣ́дяно, éже
умывáтися, и да постáвиши ю́ междý ски́нiею свидѣ́нiя и междý
олтарéмъ, и да влiéши въ ню́ вóду: и да умывáетъ Аарóнъ
и сы́нове егó изъ нея́ рýки своя́ и нóги водóю: егдá вхóдятъ
въ ски́нiю свидѣ́нiя, да омы́ются водóю, и не ýмрутъ: или́
егдá прихóдятъ ко олтарю́ служи́ти и приноси́ти всесожжéнiя
Гóсподу, умы́ютъ рýцѣ и нóзѣ водóю, егдá вхóдятъ въ ски́нiю
1 laTinuri
2 labrum
3 Zveli

vulgata.

aris reducirebuli forma sityvisa lavabrum ['sabaneli"].
somxuri biblia.

4 slavuri

biblia.
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свидѣ́нiя, да не ýмрутъ, и да бýдетъ и́мъ закóнно вѣ́чно, емý и
родóмъ егó по нéмъ.
[II] გამოსლ. 30.25-28, O:
‘ზეთი საცხებელი წმიდა იყოს და სცხო მით კარავსა
მას
საწამებელისასა
და
...
და
საკურთხეველსა
მას
მსხუერპლთასა და ყოველსა ჭურჭერსა მისსა, ტაბლასა და
ყოველსა ჭურჭერსა მისსა, ემბაზსა [‘sabanelsa» ACKS1]
და ხარისხთა».
D:
ἔλαιον χρῖσμα ἅγιον ἔσται καὶ χρίσεις ἐξ αὐτοῦ τὴν σκηνὴν
τοῦ μαρτυρίου καὶ ... καὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων
καὶ πάντα αὐτοῦ τὰ σκεύη καὶ τὴν τράπεζαν καὶ πάντα τὰ σκεύη
αὐτῆς καὶ τὸν λουτῆρα καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ.
^:
unguentum compositum opere unguentarii, et unges ex eo
tabernaculum testimonii, et ... altaria thymiamatis, et holocausti, et
universam supellectilem quæ ad cultum eorum pertinet.
Arm.
եւղ յօծումն սրբութեան լինիցի Եւ օծցես ի նմանէ զխորան
վկայութեանն եւ եւ զսեղան ողջակիզացն եւ զամենայն զկահ նորա, եւ
զաւազանն եւ զյատակս նորա.
Slav.
елéй помáзанiе святóе бýдетъ, и да помáжеши от негó
ски́нiю свидѣ́нiя, и олтáрь всесожжéнiя и вся́ егó сосýды, и
трапéзу и вся́ ея́ сосýды, и умывáлницу и стоя́ло ея́.
[III] გამოსლ. 31.8-9, O:
‘და საკურთხეველები და ტაბლაჲ და ყოველი ჭურჭელი
მისი და სასანთლე წმიდაჲ და ყოველი ჭურჭელი მისი,
ემბაზი [‘sabaneli» ACKS] იგი და ხარისხნი მისნი».
1 AKCS \ qarTulenovani bibliis gviandeli nusxebi. kerZod: A
\ bibliis wignTa Semcveli nusxa H 1207 (XVII s.); C \ bibliis
wignTa Semcveli nusxa | 179 (1669 w.); K \ bibliis wignTa
Semcveli nusxa K+28 (1681 w.); S \ | 51 (sabas anu e. w. ‘mcxeTuri
biblia”, XVII-XVIII ss.)
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D:
καὶ τὰ θυσιαστήρια καὶ τὴν τράπεζαν καὶ πάντα τὰ σκεύη
αὐτῆς καὶ τὴν λυχνίαν τὴν καθαρὰν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ
τὸν λουτῆρα καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ.
^:
mensamque et vasa ejus, candelabrum purissimum cum vasis
suis, et altaris thymiamatis, et holocausti, et omnia vasa eorum,
labrum cum basi sua.
Arm.
եւ զսեղանն եւ զամենայն զկահ նորա, եւ զաշտանակն սուրբ եւ
զամենայն զկահ նորա, եւ զսեղան խնկոցն, եւ զսեղան ողջակիզացն եւ
զամենայն զկահ նորա, եւ զաւազանն եւ զխարիսխ նորա.
Slav.
и жéртвенники, и трапéзу и вся́ сосýды ея́, и свѣти́лникъ
чи́стый и вся́ сосýды егó, и умывáлницу и стоя́ло ея́
[IV] levit. 8.11, O|%&:
‘და აპკურა მათ და საკურთხეველსა მას შჳდგზის და
სცხო საკურთხეველსა მას და განწმიდა იგი და ყოველივე
ჭურჭერი მისი და ემბაზი1 იგი. და სცხო კარავსა მას
და ყოველსა მას, რაჲცა იყო მას შინა, და განწმიდა იგი».
D:
καὶ ἔρρανεν ἀp> αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἑπτάκις καὶ
ἔχρισεν τὸ θυσιαστήριον καὶ ἡγίασεν αὐτὸ καὶ πάντα τὰ σκεύη
αὐτοῦ καὶ τὸν λουτῆρα καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ καὶ ἡγίασεν αὐτά καὶ
ἔχρισεν τὴν σκηνὴν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ καὶ ἡγίασεν αὐτήν.
^:
Cumque sanctiﬁcans aspersisset altare septem vicibus, unxit illud,
et omnia vasa ejus, labrumque cum basi sua sanctiﬁcavit oleo.
Arm.
եւ օծ զսեղանն եւ սրբեաց զնա եւ զամենայն սպաս նորա, եւ
1 <embazi> aris G-Sic (G=gelaTuri biblia): 'და ასხურა მას
საკურთხეველსა ზედა შჳდგზის და სცხო საკურთხეველსა და
განწმიდა იგი და ყოველი ჭურჭელი მისი და ემბაზი და ხარისხი
მისი და განწმიდნა იგინი. და სცხო კარავსა და ყოველთა
ჭურჭელთა მისთა და განწმიდა იგი".
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զաւազանն եւ զխարիսխս նորա, եւ սրբեաց զնոսա. եւ օծ զխորանն եւ
զամենայն ինչ որ ի նմա, եւ սրբեաց զնա.
Slav.
и воскропи́ от негó на олтáрь седми́жды, и помáза олтáрь
и освяти́ егó и вся́ сосýды егó, и умывáлницу и стоя́ло ея́, и
освяти́ я́, и помáза ски́нiю и вся́ сосýды ея́, и освяти́ ю́.
[V] ricxv. 4.14, &(|%1) (O-s aklia):
‘და დაასხან მას ყოველი ჭურჭერი, რომლითა-იგი
ჰმსახურებდენ მით: საცეცხურები იგი და ფუცხუები და
ფიალები იგი და საბურველი იგი და ყოველივე ჭურჭერი
საკურთხეველისაჲ, და დადვან მას ზედა საბურველი ტყავი
იაკინთონი და განუთხინენ მას აღსაღებელი მისნი. და
მოიღონ სამოსელი ძოწეული და შეხურონ ემბაზსა მას
და ხარისხთა მათ მისთა და შთადგან იგი საბურველსა
ტყავისა იაკინთოსა და დადგან იგი აღსაღებელთა მათ».
D:
καὶ ἐπιθήσουσιν ἐπιθήσουσιν ἐp> αὐτὸ πάντα τὰ σκεύη
ὅσοις λειτουργοῦσιν ἐp> αὐτὸ ἐν αὐτοῖς καὶ τὰ πυρεῖα καὶ τὰς
κρεάγρας καὶ τὰς φιάλας καὶ τὸν καλυπτῆρα καὶ πάντα τὰ σκεύη
τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἐπιβαλοῦσιν ἐp> αὐτὸ κάλυμμα δερμάτινον
ὑακίνθινον καὶ διεμβαλοῦσιν τοὺς ἀναφορεῖς αὐτοῦ καὶ λήμψονται
1

Sdr. |%: 'და დაასხან მას ზედა ყოველი ჭურჭელი,
რომლითა მსახურებდენ მით: საცეცხურები იგი და ფიალები,
საბურველი და ყოველი ჭურჭელი საკურთხეველისაჲ, და დასდვან
მას ზედა საბურველი ტყავი იაკინთონი და განუთხინენ მას
აღსაღებელნი ტყავნი მისნი. და მოიღონ სამოსელი ძოწეული და
შეხურონ ემბაზსა მას და ხარისხთა მისთა და შთადვან იგი
საბურველსა ტყავისა ჳაკინთოსა და დადგან იგი აღსაღებელთა
მათ". G-Si gvaqvs 'sabaneli" (Sdr. 'და დასხნენ მას ზედა ყოველნი
ჭურჭელნი მისნი, რაოდ(98)ენითა ჰმსახურებენ მით: საცეცხურები
და ბატურები, ფიალები და საბურავი და ყოველნი ჭურჭელნი
საკურთხეველისანი, და დაჰბურონ მას ზედა საბურავი ტყავისაჲ
ჳაკინთონი და განუხუნენ აღსაღებელნი მისნი. და მოიღონ
სამოსელი პორფირი და შეხუროდინ საბანელი და ხარისხი მისი
და შთადგნენ იგინი საბურველსა ტყავისასა ჳაკინთონსა და
დადვან აღსაღებელთა ზედა").
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ἱμάτιον πορφυροῦν καὶ συγκαλύψουσιν τὸν λουτῆρα καὶ τὴν βάσιν
αὐτοῦ καὶ ἐμβαλοῦσιν αὐτὰ εἰς κάλυμμα δερμάτινον ὑακίνθινον
καὶ ἐπιθήσουσιν ἐπὶ ἀναφορεῖς.
Arm.
եւ դիցեն ի վերայ նորա զսպասն որովք պաշտիցեն ի վերայ նորա, եւ
զբուրուառս եւ զմսահանս եւ զտաշտսն, եւ զծածկիչսն եւ զամենայն սպաս
սեղանոյն, եւ արկցեն ի վերայ նորա նուարտան մաշկեղէն կապուտակ. եւ
անցուսցեն ընդ նա զլծակսն: [Եւ առցեն հանդերձ ծիրանի եւ ծածկեսցեն
զաւազանն եւ զխարիսխս նորա, եւ արկցեն զնովաւ մաշկ կապուտակ, եւ
դիցեն ի վերայ լծակացն:.
Slav.
и да возложáтъ на негó вся́ сосýды егó, ели́кими слýжатъ
на нéмъ въ ни́хъ, и кади́лники, и ви́лицы и чáшы, и покрóвъ и
вся́ сосýды олтаря́, и да возложáтъ на негó покрóвъ кóжанъ си́нь
и да вложáтъ носи́ла егó: и да вóзмутъ одéжду багря́ну, и да
покры́ютъ умывáлницу и стоя́ла ея́: и да вложáтъ ю́ въ покрóвъ
кóжаный си́нiй, и да возложáтъ на носи́ла.
[VI] II mf. 8.8, O [‰1|%F2]:
‘და მატებაკით და სხუათა მათგან რჩეულთა ქალაქთა
ადრაზარისთა წარმოიღო დავით მეფემან პილენძი დიდძალი,
რამეთუ მისგან ქმნა სოლომონ მეფემან ტაძარი იგი
პილენძისაჲ და სუეტნი იგი პილენძისანი და ემბაზნი3
იგი რვალისანი და ყოველი იგი კალი ჭურჭლისაჲ მის»4.
1 simbolo

<‰> niSnavs, rom teqsti miTiTebul nusxebSic daaxloebiT
(e. i. ara zedmiwevniT) igivea anu Tumca ar aris zusti Tanxvedra, magram
mTavari monacemi maTSic SenarCunebulia.
2F
3 O:

= nusxa | 646 (XVI s.).
ემპაზნი.

4 &: 'მასბაკით [<matebakiT> Ja] და სხუათა მათგან ქალაქთა
რჩეულთა ადრაზარისთა წარმოიღო დავით მეფემან სპილენძი
დიდძალი,
რომელ-იგი
იჴმარა
სოლომონ,
ძემან
დავითისმან,
რამეთუ ამისგან შექმნნა ტაბლა იგი და სუეტნი და ემბაზი და
ყოველნი ჭურჭელნი" [‰Ja; Ja=nusxa Jer 113, XIII s.]. Sdr. agreTve,
}: 'საბანელნი და ყოველი ჭურჭელი" [}=bibliis baqariseuli
gamocema, 1743 w.]
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D:
καὶ ἐκ τῆς Μασβακ ἐκ τῶν ἐκλεκτῶν πόλεων τοῦ Αδρααζαρ
ἔλαβεν ὁ βασιλεὺς Δαυιδ χαλκὸν πολὺν σφόδρα ἐν αὐτῷ ἐποίησεν
Σαλωμων τὴν θάλασσαν τὴν χαλκῆν καὶ τοὺς στύλους καὶ τοὺς
λουτῆρας καὶ πάντα τὰ σκεύη.
Arm.
Եւ առ զայն Սաւսակիմ արքայ Եգիպտացւոց յելանել իւրում
յԵրուսաղէմ յաւուրս Ռոբովամայ որդւոյ Սողոմոնի: Եւ ի Մասբակայ
ա՛ռ արքայ Դաւիթ` յընտիր ընտիր քաղաքաց Ադրաազարայ պղինձ, որով
արար Սողոմոն զծովն պղնձի եւ զսիւնսն եւ զաւազանսն եւ զամենայն
կահն.
Slav.
И от Метевáка и от избрáнныхъ градóвъ Адраазáровыхъ
взя́ дави́дъ мѣ́дь мнóгу зѣлó, изъ нея́же сотвори́ соломóнъ мóре
мѣ́дяно и столпы́, и умывáлницы и вся́ сосýды.
[VII] IV mf. 25.13-16, &F:
‘და სუეტნი იგი რვალისანი, რომელ იყვნეს სახლისა
უფლისანი, და ხარისხნი მათნი და ემბაზი იგი რვალისაჲ,
რომელი დგა სახლსა უფლისასა, შემუსრეს ქალდეველთა
და წარიღეს რვალი იგი ბაბილონად. ... და სუეტთა მათ
ორთაჲ და ხარისხთაჲ და ემბაზისაჲ მის, რომელი
ექმნა სოლომონს სახლსა შინა უფლისასა, რომელი წარიღო
ნაბუზარდან, არა იყო რიცხუ სასწორისა რვალისაჲ მის და
ყოვლისა ჭურჭრისაჲ»1.
D:
καὶ τοὺς στύλους τοὺς χαλκοῦς τοὺς ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ
τὰς μεχωνωθ καὶ τὴν θάλασσαν τὴν χαλκῆν τὴν ἐν οἴκῳ κυρίου
συνέτριψαν οἱ Χαλδαῖοι καὶ ἦραν τὸν χαλκὸν αὐτῶν εἰς Βαβυλῶνα.
1 O:

'და სუეტნი იგი პილენძისანი ორნივე, რომელ იყვნეს
სახლსა მას უფლისასა, და ხარისხნი იგი და მიქონოდნი იგი და
ზღუაჲ იგი პილენძისაჲ, რომელი იყო სახლსა მას უფლისასა,
დამუსრნეს ქალდეველთა მათ და წარიღეს პილენძი იგი ბაბილონდ.
... და სუეტნი იგი ორნივე და ზღუაჲ იგი ერთი და მიქონოთნი
იგი, რომელ ქმნა სოლომონ სახლსა მას უფლისასა; და არა
იყო სწორ პილენძისაჲ მის და ყოვლისა მის ჭურჭლისა, რომელი
წარიღო ნაბუზარდან" [=D]
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... στύλους δύο ἡ θάλασσα ἡ μία καὶ τὰ μεχωνωθ ἃ ἐποίησεν
Σαλωμων τῷ οἴκῳ κυρίου οὐκ ἦν σταθμὸς τοῦ χαλκοῦ πάντων
τῶν σκευῶν
Arm.
Եւ զսիւնսն պղնձիս [զերկոսին որ ի տան Տեառն, եւ զմեքենովթսն,
եւ զծովն պղնձի որ ի տան Տեառն, խորտակեցին Քաղդէացիքն եւ բարձին
զպղինձ նոցա ի Բաբելոն. ... եւ զսիւնսն զերկոսին եւ զծովն զմի, եւ
զմեքենովթսն զոր արար Սողոմոն ի տան Տեառն. եւ ոչ գոյր կշիռ պղնձոյ
ամենայն անօթոցն
Slav.
И столпы́ мѣ́дяны въ хрáмѣ Госпóдни, и подстáвы, и
мóре мѣ́дное сýщее во хрáмѣ Госпóдни сокруши́ша халдéе, и
взя́ша мѣ́дь и́хъ во Вавилóнъ. ... столпы́ двá, и мóря еди́но, и
подстáвы, я́же сотвори́ соломóнъ хрáму Госпóдню: не бѣ́ вѣ́са
мѣ́ди всѣ́хъ сосýдовъ.
[VIII] I mf. 2.14, leqcionari:
‘და შთაყვის იგი ემბაზსა ანუ სიავსა, ანუ ქუაბსა,
ანუ ქოთანსა და ყოველი, რომელი მიემთხჳის, მოიღის
მღდელმან მან თავისა თჳსისად. და ესრჱთ უყოფდეს
ყოველსა ისრაჱლსა, რომელნი მოვლენან შეწირვად სელომს
წინაშე უფლისა»1.
1

termini 'embazi" saxezea mxolod leqcionaris teqstSi, rasac
Sesatyvisi ar aqvs sxva qarTul redaqciebSi, Tumca misi berZnuli
ekvivalenti λουτh3ρ, როგორც momdevno sqolioSi iqneba aRniSnuli,
dasturdeba D-is saxelganTqmul Codex Alexandrinus-Si (V s.). am
monacems mxars uWers, agreTve, D-is sxva nusxebic (literebi: c2,c,x,b).
ix. The Old Testament in Greek according to the Text of Codex Vaticanus,
Edited by Alan E. Brooke, Norman McLean, and Henry St John Thackeray,
vol. II, part I, Cambridge, 1927, p. 7, n. 14; Sdr. O: ‘და ჩაყვის
იგი სიავსა, გინა ქოთანსა, გინა ქუაბსა და პირველად რაჲცა
მიემთხჳის ფუცხუსა მას, იგიცა წარიღის მღდელისა მის. ესრე
სახედ უყოფდეს ძეთა ისრაჱლისათა, რომელნი მოვიდიან შეწირვად
მსხუერპლისა უფლისა მიმართ სელომდ”; &: 'და შთაყვის იგი
სიავსა შიგან, ქოთანსა გინა ქვაბსა და, პირველად რაცა
მოემთხჳვის ფუცხუსა მას, იგიცა წარიღის ნაწილად მღდელისა
მის. და ესე სახედ უყოფდეს ძეთა ისრაელისათა, რომელნი
მოვიდიან შეწირვად მსხუერპლისა უფლისა მიმართ სელომად".
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D:
καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν εἰς τὸν λουτῆρα1 ἢ εἰς τὸν λέβητα [τὸν
μέγαν]2 ἢ εἰς τὸ χαλκίον ἢ εἰς τὴν κύθραν πᾶν ὃ ἐὰν ἀνέβη ἐν
τῇ κρεάγρᾳ ἐλάμβανεν ἑαυτῷ ὁ ἱερεύς κατὰ τάδε ἐποίουν παντὶ
Ισραηλ τοῖς ἐρχομένοις θῦσαι κυρίῳ ἐν Σηλωμ
Arm.
եւ արկանէր զայն յաւազան կամ ի սան մեծ պղնձի կամ ի պոյտն, եւ
զամենայն որ ինչ գայր ի մսահանն առնոյր իւր քահանայն: Ըստ այսմ
օրինակի առնէին ամենայն Իսրայելի որ գային զոհել ի տուն Տեառն ի
Սելով
^:
et mittebat eam in lebetem, vel in caldariam, aut in ollam, sive
in cacabum: et omne quod levabat fuscinula, tollebat sacerdos sibi:
sic faciebant universo Israëli venientium in Silo.
Slav.
и влагáше ю́ въ конóбъ вели́кiй, или́ въ мѣ́дяный сосýдъ,
или́ горнéцъ, и всé éже вонзéся на ýдицу, взимáше é себѣ́
жрéцъ: и тáко творя́ху всемý Изрáилеви приходя́щему пожрéти
Гóсподеви въ Силóмѣ.
[IX] ioane 9.7, hadiSuri oTxTavi:
ემბაზსა
მას
‘და ჰრქუა მას: მივედ და მოიბანე
3
სილოამს» .
Gr:
καὶ εἶπεν αὐτῷ: ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ.
rogorc wina sqolioSi vuTiTebdiT, εἰς τὸν λουτῆρα saxezea
D-is aleqsandriul kodeqsSi da ramdenime sxva nusxaSi. Sdr. agreTve,
Arm. յաւազան.
1

2

kvadratul frCxilebSi Casmuli monacemi D-is nusxaTa mniSvnelovan nawils aklia (iseve rogorc leqcionaris zemodamowmebul
teqsts).
3 jruW-parxlisa da giorgiseuli: 'და ჰრქუა მას: წარვედ და
დაიბანე საბანელსა მას სილოამისასა". hadiSurTan paralelisTvis Sdr.
'... ემბაზმან მან სილოამისამან განანათლა იგი..." (uZvelesi
iadgari, el. metrevelis, l. xevsurianis da c. Wankievas gamoc. Tb.
1980, gv. 244. citata sruli saxiT ix. qvemoT).
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Arm.
եւ ասէ ցնա. Երթ, լուա յաւազանին Սիլովամայ
^:
et dixit ei: Vade, lava in natatoria Siloë.
Slav.
и речé емý: иди́, умы́йся въ купѣ́ли Силоáмстѣ.
ai, esaa termin <embazis> damowmebis yvela SemTxveva
wminda werilis qarTul Targman-redaqciebSi. rogorc vnaxeT,
xsenebuli termini udideswilad fiqsirdeba swored uadres
oSkur bibliaSi, romlis teqsti, rogorc cnobilia, IV-V ss-s
ekuTvnis. uaRresad sagulisxmoa hadiSis oTxTavis magaliTic,
vinaidan xsenebuli oTxTavis redaqciac uadres epoqas, kerZod
V s-s ukavSirdeba.
gansakuTrebiT xazgasasmelia, rom yvela damowmebul
nimuSSi termini ‘embazi» aRniSnavs sakuTriv ‘wminda
gansabanels» anu ‘sakralur (samRvdelo) WurWels»
da ara zogadad dasaban saSualebas. amasTan, zemore teqstebi,
rogorc vnaxeT, avlens ‘embazis» or berZnul terminlogiur
Sesatyviss, romlebic TviT berZnul saeklesio teqstebSi
igiveobrivni arian da sakuTriv wminda ganbanvas anu
ganmwmendel sanaTlisRebo sabanels aRniSnaven. esenia: o6
louth3r1 da h6 kolumbh3qra.
1 sagulisxmoa aRiniSnos, rom <Zvel aRTqmaSi> damowmebuli
louth3r anu, Zveli qarTuli TargmaniT, 'embazi" swored naTlisRebis da
naTlismcemeli moRvaweebis winasaxed ganimarteba. magaliTad, 'gamoslvaTa" wignis zemocitirebul muxlebs, romelbSic mosesadmi gancxadebuli
karvis 'embazi" ixsenieba, wm. grigol noseli aseT komentars urTavs:
'xolo rodesac <sabanelebs> [<embazebs>] gaigonebs vinme,
uTuod unda gulisxmahyos man isini, romlebic saidumlo
wyliT ganhbanen codvaTa mwikvls. <sabaneli> [<embazi>]
iyo ioane, sinanulis naTlisRebiT ganmbaneli ioardaneSi,
<sabaneli> [<embazi>] iyo petre, romelmac erTdroulad
miiyvana wyalTan erToblivad samiaTasi, <sabaneli> [<embazi>]
iyo filipe kandakesis [saWurisisTvis]" (wm. grigol noseli,
moses cxovreba: Λουτῆρας δέ τις ἀκούων νοήσει πάντως τοὺς διὰ τοῦ μυστικοῦ
ὕδατος τὸν μολυσμὸν ἀποκλύζοντας τῶν ἁμαρτιῶν. Λουτὴρ ἦν ὁ Ἰωάννης͵ ἐν
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terminologiuri sisrulisTvis aucilebelia aRiniSnos,
rom ‘gansawmendeli sabanelis» mniSvnelobiT xsenebul or
termins TanaSeerTvis, agreTve, to# loutro3n, romelic fuZeziaria
zemore louth3r-Tan (orive maTgani momdinareobs zmnidan lou3w,
rac niSnavs ‘dabanas», ‘ganbanas», ‘garecxvas»1).
swored es sami berZnuli sityva (o6 louth3r, h6 kolumbh3qra, to#
loutro3n) gvevlineba termin ‘embazis» უმთავრეს ekvivalentebad.
davZenT imasac, rom vinaidan miTiTebuli berZnuli semantemebi,
gamomdinare
maTi
baptizmaluri
(naTlisRebiTi)
mniSvnelobidan,
zogierT
SemTxvevaSi
kanonzomierad
τῷ Ἰορδάνῃ λούων τῷ τῆς μετανοίας βαπτίσματι͵ λουτὴρ ὁ Πέτρος͵ τρισχιλίους
κατὰ ταὐτὸν καθάπαξ κατάγων ἐπὶ τὸ ὕδωρ͵ λουτὴρ τοῦ Κανδάκου ὁ Φίλιππος
καὶ πάντων πάντες τῶν μετεχόντων τῆς δωρεᾶς οἱ ἐνεργοῦντες τὴν χάριν,
Gregorii Nysseni Opera, v. VII, pars I, De Vita Moysis, edidit H. Musurillo,
Leiden, 1964, p. 96; Sdr. wm. eqvTime aTonelis Targmani: 'xolo raJams
<sabaneli> vis esmas, gulisKma-yvnen igini, romelni wyliTa
miT naTlisRebisaATa ganhbanen bilwebasa mas codvaTasa,
rameTu <sabanel> iyo iovane iordanesa zeda, romeli
ganhbanda kacTa sinanulisa naTlisRebiTa, <sabanel> iyo petre,
romelman samaTasni erTbamad STaiyvanna wylad naTlisRebisa,
<sabanel> iyo kandakesisa mis filipH", P 3, 378r,). aRsaniSnia,
rom berZnuli sintagma 'saidumlo wyali" (Sdr. 'saidumlo wyliT
ganhbanen" \ διὰ τοῦ μυστικοῦ ὕδατος ἀποκλύζοντας) eqvTimeseul TargmanSi
pirdapiraa saxeldebuli 'naTlisRebis
wylad" (Sdr. 'wyliTa
miT naTlisRebisaATa ganhbanen"), Tumca am SemTxvevaSi mxolod
mTargmnelis perifrazTan ar unda gvqondes saqme, vinaidan grigol
noselis aRniSnuli sityvebi 'gamoslvaTa" wignis prokofi Razeliseul
katenebSi, eqvTimes Targmanisebr, swored 'naTlisRebas" Seicavs da ara
'saidumlo wyals" (Sdr. 'xolo <sabanelni> arian, agreTve,
yvelani,
romlebic
naTlisRebis mier ganhbanen
codvaTa
mwikvls ..." \ Λουτῆρες δέ kaiv pa3ntej oi6 διὰ τοῦ baptiVsmatoj τὸν
μολυσμὸν τῶν ἁμαρτιῶν ἀποκλύζοντeς ..., La Chaîne sur l'Exode, édition
intégrale, IV: Fonds caténique ancien (Exode 15,22-40,32), Texte établi par
F. Petit, Lovanii, 2001, p. 264).
1 rac Seexeba kolumbh3qra-s, igi momdinareobs zmnidan: kolumba3w
('Cayuryumalaveba" 'Tavis Cayofa", 'CayvinTva", 'curva"; am ukanaskneli
mniSvnelobisTvis Sdr. saqm. 27.42-43). aRniSnuli terminis liturgikuli
Sinaarsi, rogorc zemoT aRvniSneT, mas aigivebs zemoxsenebul louth3r-Tan
da loutro3n-Tan (ix. qvemore sqolioebi).
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ganikuTvneben, agreTve, TviT naTlisRebis adgilis anu
baptisteriumis
(βαπτιστήριον),
igive
fotisteriumis
(fwτιστήριον) gagebas, Sesabamisad, miuxedvad imisa rom
xsenebuli baptisterium-fotisteriumis aRmniSvnel ZiriTad qarTul
terminad, uZvelesi droidan mokidebuli, yovelTvis გამოიყენებოდა
berZnuli fotisteriumis zedmiwevniTi ekvivalenti ‘sanaTloA»1,
1

magaliTad, 'wm epifane kviprelis cxovrebis" Zvel qarTul
TargmanSi vkiTxulobT: 'შემდგომად განტევებისა მის ევანგელისა
შევიდა ეbისკოპოზი sanaTlosa mas da ubrZana SeyvanebaA
epifanHsi da disa misisaA, da lukianeca maT Tana, rameTu
mama [=mimrqmeli, e. W.] misda iqmna igi naTliscemasa mas
maTsa", Sdr. berZn. Meta# ou1n th#n a7po3lusin tou$ eu7aggeliVou ei7sh$lqen o6
e7piVskopoj e7n tw__ fwtisthriVw_% kaiv e7keVleusen ei7selqei8n >Epifa3nion kaiv th#n
e6autou$ a7delfh#n, kaiv Loukiano#n met> au7tw*n, o9j kaiv path#r au7tJ e7genh3qh
e7piv tou$ a6giVou fwtiVsmatoj). kidev, imave 'cxovrebidan": 'Sevides igini
sanaTlosa mas Sina, raATa naTel-iRon maT epifanes mier ...
xolo CueulebaA epifanesi ese iyo: vidremdis ara aRSfoTnis
wyali igi, aravin STaiyvanis sabanelsa mas" (dasax. gamoc. gv.
128; PG 41, col. 88 C-D: ei&s*lqon {n tJ_ fwtisthriVJ_, o9pwj baptisqJsin
u6po# >EpifaniVou. ... >Eiw?qei dev >Epifa3nioj e9wj taraxq*_ to# u9dwr, mede3na
{mbale8n ei&j th#n kolumbh3qran \ ingressi autem essent in baptisterium, ut
illuminarentur ab Epiphanio. ... Solebat enim Epiphanius neminem mittere
in piscinam, donec aqua turbaretur, Ibid. col. 87 C-D). Sdr. agreTve,
arsenis mier Targmnili 'დიდი სჯულისკანონი”:
'სანათლოსა შინა
კოსტანტინოპოლისა წმიდისა კათოლიკე ეკლესიისასა დასხდეს
წმიდანი ეპისკოპოსნი" (დასახ. გამოც. გვ. 363; შდრ. {n tJ_ fwtisthriVJ_
t*j {n Kwnstantinoupo3lei a6giwta3thj {kklhsiVaj, kaqesqeVntwn tJn
a6giwta3twn {pisko3pwn, Su3ntagma, 3, σ. 625). იხ. agreTve, giorgi
aleqsandrieli, 'cxorebaA iovane oqropirisaA": 'მოიღო მარმარილოჲ,
რომელი
იყო
შესავალსა
სანათლოჲსასა"
(r. gvaramia, dasax.
gamoc. gv. 66; Sdr. μάρμαρα τῆς εἰσόδου τοῦ βαπτιστῆρος λαβw?ν,
Palladii Dialogus de Vita S. Joannis Chrysostom. Edited with Revised
Text, Introduction, Notes, Indices and Appendices, by P. R. ColemanNorton, Cambridge 1928, p. 83). kidev, imave Zeglidan: 'შემდგომად
განტევებისა
ეკლესიისა
და
ერისა
დაჯდა
იგი
სანათლოს
ებისკოპოზთა თანა" (r. gvaramia, dasax. gamoc. gv. 66; Sdr. μετὰ
τὴν λαοῦ ἀπόλυσιν͵ καθεσθεὶς ἐν τῷ φωτιστηρίῳ σὺν τοῖς λοιποῖς ἐπισκόποις,
Palladii Dialogus ..., dasax. gamoc. p. 85). agreTve, wm. ioane oqropiris
metafrasuli cxovrebis efremiseuli Targmanidan: 'ესე რაჲ ჰრქუა,
შევიდა წმიდად სანათლოდ" (ix. Zveli metafrasuli krebulebi,
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mainc, xsenebuli berZnuli semantemebis (louth3r, kolumbh3qra,
loutro3n) da qarTuli ‘embazis» terminologiuri Sesatyvisobis
kvalobaze,
TviT
‘embazic»
imsWvaleba
baptisteriumfotisteriumis (‘sanaTlos») SinaarsiT. magaliTad:
seqtembris sakiTxavebi, n. goguaZis gamoc. Tb. 1986, gv. 281; Sdr. Ou9twj
ei7pw"n, {piv to#n i6ero#n ei7se3rxetai βαπτιστ*ρα, PG. 114, col 1184 B; Sdr.
laT. Haec cum dixisset, sacrum ingreditur baptisterium, PG. 114, col.
1183 B). aRvniSnavT imasac, rom 'sanaTloA" dasturdeba kolumbh3qra-s
Sesatyvisadac: 'ბრძანა, რაჲთა განჰმზადონ ქუაბსა მას შინა
სანათლოჲ" ('cxorebaA wmidisa evTYmisi", მამათა ცხორებანი, ბრიტანეთის
მუზეუმის ქართული ხელნაწერი XI საუკუნისა, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა,
გამოკვლევა და ლექსიკონი დაურთო ვ. იმნაიშვილმა, თბ. 1975, gv. 150; berZn.
ἐκέλευσεν γενέσθαι μικρὰν κολυμβήθραν ἐν γωνία_ τοῦ σπηλαίου, Kyrillos
von Skythopolis, von E. Schwartz, Leipzig, 1939, p. 20-21). aRvniSnavT,
rom 'sanaTloA" SeiZleba gadmoscemdes λουτήρ-sac:
'წმიდამან
მწყალობელთა თუალთა მიხედვითა უბრძანა წყლულისა მის ჴელისა
განბანაჲ წმიდითა მით წყლითა სანათლოჲსათა" (wm. ioane oqropiris
metafrasuli cxovreba, efrem mciris Targmani. ix. Zveli metafrasuli
krebulebi, dasax. gamoc. Tb. 1986, gv. 281; Sdr. <O δev φιλάνθρωποj
αu7to#n i7δών ο7φθαλμο8j, προ#ς το#ν το' i^ερο' κελεύει λουτήρα [laT. ad
templi lavacrum] τη#ν πεπονθυΐαν νίψασθαι δεξιάν, PG. 114, col 1160
B). sayuradRebia is SemTxvevac, rodesac 'sanaTlo saxli" gaigivebulia
'samlocvelo saxlTan": 'დედანი ნათლვად მომზადებულნი მიერ
სახლით სანათლოჲთ შიშუელნი განივლტოდეს" (igive Zegli, gv.
292; Sdr. γυναῖκες τῶν εὐκτηρίων οἴκων πρὸς τὸ βάπτισμα ἀποδυσάμεναι
κατ’ αὐτὸν τὸν καιρὸν γυμναὶ ἔφυγον, PG. 114, col 1180 B; Sdr. laT.
mulieres, quae se ad baptismum exuerant, ex aedibus oratoriis nudae
eo tempore evaserunt, PG. 114, col. 1179 C). gansakuTrebul interess
iwvevs is garemoeba, rom 'sanaTloA", rogorc cnobilia, dasturdeba
'moqcevaASi": 'ერქუა ადგილსა მას მთავართა სანათლოჲ" (შატბერდის
კრებული, გვ. 347; Sdr. Sin. 50; Sdr. agreTve, arsen beris 'cxorebaA
ninoAsi": 'ამისა შემდგომად განჰმზადეს სანათლოჲ და ნათელიღეს მეფემან და დედოფალმან შვილითურთ მათით და ყოველთა
მთავართა მათთა და ურიცხუმან სიმრავლემან ერისამან", Zveli
qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi [qvemoT yvelgan: <ZqalZ>],
III, Tb. 1971, gv. 37). davZenT imasac, rom termin 'sanaTlos" adreul
damowmebas Seicavs, agreTve, wm. stefane pirveldiakonTan dakavSirebuli
cnobili apokrifi 'პოვნაჲ ნაწილთაჲ წმიდისა სტეფანჱსი": 'მეძინა მე,
ვითარცა წინაჲთ ჩუეულებასა ჩემსა, განშორებულსა მას სახლსა
სანათლოჲსასა, სადა-იგი დგა კიდობანი, რომელსა-იგი შთადვიან
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‘gansawmedelsa mas raA embazsa Sina juarissaxiTa
wueTiTa
STaasxas
mRdelTmTavarman
wmidaA
mihroni,
saxilvelad moarTuams mxedvelobiTTa TualTa...» (wm.
dionise areopagelis SromaTa efrem mciriseuli Targmanis s.
enuqaSviliseuli gamoc. Tb. 1961, gv. 191. Sdr. berZn. τῷ καθαρτικῷ
βαπτιστηρίῳ [laT. Targm. baptisterium] τὸ μύρον ἐν σταυροειδέσι
βολαῖς ἐπιχέων ὁ ἱεράρχης ὑπ΄ ὄψιν ἄγει τοῖς θεωρητικοῖς ὀφθαλμοῖς,
EH IV, 10 , PG. 3, col. 484 B; Sdr. Corpus Dionysiacum, II, PseudoDionysius Areopagita: De Coelesti Hierarchia, De Ecclesiastica
Hierarchia, De Mystica Theologia, Epistulae, herausgegeben. von G.
Heil und A. M. Ritter [Patristische Texte und Studien 36], Berlin New York, 1991, s. 102).
SeiZleboda metis Tqmac: miuxedavad imisa, rom qarTuli
‘embazi» zemomiTiTebul berZnul terminTa kanonzomieri
Sesatyvisia1, amgvari Sesatyvisoba ar gamomdinareobs mkacri
სამსახურებელი ეკლესიისაჲ» (Le synaxaire géorgien, Rédaction ancienne de lʼunion arméno-géorgienne, publié et traduit dʼaprès le
manuscrit du couvent Iviron du Mont Athos par N. Marr, Paris 1926
[Patrologia Orientalis, 195], p. 34). aseve adreuli damowmebis nimuSs
Seicavs ‘sinur mravalTavSi» daculi naTlisRebiTi qadageba (wm. ioane
oqropiris avtorobiT): ‘მჴურვალედ ჰხედვიდეს სანათლოსა მას და
შთაცჳოდეს ნიჭსა მას მადლისასა და ხედვიდეს იგინი სახესა
ტრედისა მის მფრინვალისასა და თავთა თჳსთა ზიარ ჰყოფდეს
ძეობასა» (sin. mrav. gv. 77-78).
1 mocemul SemTxvevaSi Cveni kvleva mimarTulia sakuTriv termin
'embazis" uadres damowmebaTa gamovlenisken da ara zogadad ganbanviTi
Sinaarsis Semcvel terminTa sruli Seswavla-analizisken. amitom, mxolod
mokled vityviT, rom zemoaRniSnuli berZnuli semantemebi qarTulad,
garda 'embazisa", ra Tqma unda, gadmoicemoda sxva SesatyvisebiTac,
romelTagan, pirvel rigSi, unda vaxsenoT sakuTriv qarTuli 'sabaneli",
rac, rogorc damowmebul nimuSebSic vnaxeT, araiSviaTad enacvleba
'embazs" variantulad da rac, SesaZloa, xsenebuli berZnuli louth3risa da loutro3n-is analogiis gziT iyos Seqmnili (garda miTiTebuli
variantuli damowmebebisa, termini 'sabaneli" louth3r-is Sesatyvisad saxezea
gamosl. 38.26-27 da nSt. 4.3, 4.6, 4.14 muxlebis Semcvel yvela nusxaSi).
aqve unda mivuTiToT 'sabanelisgan" leqsikurad da terminologiurad
ganuyofeli 'ganbanaA" da 'banaA", aRvniSnavT ra, rom berZnuli loutro3n,
romelic wminda werilSi damowmebulia xuTgzis, qeb. 4.2 da 6.5 muxlebis
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terminTdadgeniTi principidan. viTareba gacilebiT martivia,
rac gulisxmobs imas, rom qarTulma terminma ‘embazma»
(iseve rogorc ‘sabanelma») SeiZleba gadmosces nebismieri
leqsikuri erTeuli, romelic ki mocemul konteqstSi sakuTriv
Semcvel yvela qarTul redaqciaSi gadmotanilia rogorc 'sabaneli",
zir. 34.25-is uadres TargmanSi \ rogorc 'ganbanaA", tit. 3.5-is yvela
redaqciaSi \ rogorc 'banaA" (Sdr. 'baniTa miT meoredSobisaATa" - διὰ
λουτροῦ παλιγγενεσίας. am sintagmis Sesaxeb ix. agreTve, momdevno sqolio),
xolo efes. 5.26-is oTxi qarTuli redaqciidan uadresebSi (|}) \
rogorc 'banaA" (Sdr. 'raATa igi wmida-yos da ganwmidos baniTa miT
wylisaATa da sityYTa"), ugvianesebSi ki ({D) \ rogorc 'sabaneli"
('raATa igi wmida-yos, ganwmida igi sabaneliTa miT wylisaATa da sityYTa"
\ ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι.
Sdr. 'samociqulos ganmartebis" miTiTeba: '<sabanel> ars wyali
naTlisRebisaA, xolo <sityua> \ sityuaA igi, romeli hrqua
ufalman mowafeTa TYsTa, viTarmed: <naTel-scemdiT saxeliTa
mamisaATa da ZisaATa da sulisa wmidisaATa>", samociqulos
ganmarteba, II, e. koWlamazaSvilis gamoc. Tb. 2006, gv. 583). xazi
unda gaesvas imasac, rom wminda werilis rig wignebSi (gansakuTrebiT
es iTqmis <mefeTa> wignebis mimarT), zemoreTa igiveobriv terminad,
kerZod ki, louth3r-is terminlogiur Sesatyvisad Tavs iCens, agreTve,
termini 'avazani", rac saSualo sparsulidanaa Semosuli qarTulSi, iseve
rogorc, amave dros \ somxurSic (zemore nimuSebidanac gamoCnda, rom
somxurSi xsenebuli 'avazani" \ աւազան TiTqmis unificirebulia zemore
berZnuli terminebis Sesatyvisad). louth3r-'avazanis" terminTSesatyvisobis
nimuSebia: III mf. 2.35e OF&Ja [}: 'abano"]; III mf. 7.30 F&Ja [O-s
aklia; }: 'sabaneli"]; III mf. 10.21 OF&Ja [}: 'sabaneli"]; IV
mf. 16.17 OF&Ja [}: 'sabaneli"]. rac Seexeba termin kolumbh3qra-s,
igi wminda werilSi damowmebulia cametgzis, romelTagan xuTgzis mis
qarTul Sesatyvisad yvela redaqciasa da nusxaSi gvaqvs 'sabaneli>
(ix. esaia 7.3; 36.2; naum. 2.8; ioane 5.2, 5.7), orgzis esaias wignis
uadres (OJ) redaqciaSi saxezea 'tbis-sabaneli", gviandelSi ki (G&) \
'sabaneli" (esaia 22.9, 22.11), erTgzis yvela qarTul redaqciaSi, &-is
garda, saxezea igive 'sabaneli", rasac &-Si cvlis 'avazani" (ekl. 2.6),
aseve erTgzis, rogorc zemoTac vnaxeT, oTxTavis hadiSuri redaqcia
Sesatyvisad mouxmobs 'embazs", yvela sxva redaqciaSi ki mas enacvleba
kvlavac 'sabaneli" (ioane 9.7), orgzis Sesatyvisad gvaqvs 'wyalT[a]gardamosaqaneli" (neem. 2.14, 3.16), erTgzis \ 'wyalT-sadineli" (neem.
3.15); aseve erTgzis yvela redaqciaSi, }-s garda, dasturdeba 'avazani"
(IV mf. 18.17; }-Si saxezea 'sabaneli"). აღვნიშნავთ იმასაც, რომ erTgan
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naTlisRebiTi WurWlis, naTlisRebiTi wyalsacavis (auzis)
mniSvnelobis matarebelia. amitom, rodesac zemoT mivuTiTebdiT,
rom qarTuli ‘embazis» უმთავრეს berZnul ekvivalentebad
gvevlineba liturgikuli identurobis mqone terminebi
louth3r, kolumbh3qra da loutro3n1, amgvari Tanaekvivalentobis
berZnuli louth3r-is Sesatyvisad Tavs iCens leqsikuri erTeuli ‘arnaki”
(romelic, sazogadod, uigivdeba ‘larnaks” anu <micvalebulis
Casasvenebel WurWels>): ‘მივედ და დაიბანე ჴელი შენი წყალსა
მას, რომელი არს არნაკსა შინა ეკლესიისასა” (r. gvaramia, <iovane
oqropiris cxovrebis> Zveli qarTuli Targmani da misi Taviseburebani,
Tb. 1986, gv. 93; Sdr. naSromze darTuli leqsikoni, gv. 143, sadac
dedniseul Sesatyvisad ratomRac miTiTebulia to# luth3rion, Tumca
berZnuli teqstis orive arsebul gamocemaSi [am gamocemaTa Sesaxeb
ix. qvemoT] Sesatyvisad gvaqvs o6 louth3r: 0Απελθε, a7πόνιψόν σου τh#ν
χε8ρα ει&ς το#ν λουτήρα τ*ς {κκλησίας, ix. Savilius-is gamoc.: To’ {n
a6giVoij patro#j h6mJn >Iwannou >Arxiepisko3pou Kwnstantinoupo3lewj τοῦ
Χρυσοστόμου tJn eu6riskomeVnwn, To3moj 0Ogdooj, Etonae, Anno 1612, p.
218; Sdr. Halkin-is gamoc.: F. Halkin, Douze recits byzantins sur saint
Jean Chrysostome, Subsidia hagiographica n. 60, Brussels, 1977, p. 197).
1 aRniSnuli sami terminis liturgikuli identuroba savsebiT
aSkaraa [ix. mag. L. Clugnet-is ori SeniSvna: (I) 'loutro3n \ ix. louth3r"
(Sdr. 'loutro3n \ Voy. louth3r, L. Clugnet, Dictionnaire Grec-Français
des Noms Liturgiques, En Usage dans L'église Grecque, Paris, 1895, p.
93). (II) 'kolumbh3qra \ dasabani adgili, sabaneli, auzi. ix.
louth3r" (Sdr. 'kolumbh3qra \ lieu pour nager, bassin, piscine. Voy.
louth3r, Ibid. p. 86]. yuradRebas mivaqcevT, amasTan, imasac, rom vinaidan
wminda werilis farglebSi termini louth3r mxolod <Zvel aRTqmaSia>
dadasturebuli (Sdr. wm. dionise areopagelis miTiTeba: 'wminda λουτήρ
rjuliseul [=Zveli aRTqmiseul] mRvdelTmTavrobaSi iyo",
saeklesio ierarqiis Sesaxeb, III.3.11; srulad ix. qvemoT), kolumbh3qra
ki, miuxedavad 'ioanes saxarebaSi" misi samgzisi fiqsirebulobisa, mainc
Zveli aRTqmis siwmindis (kerZod, siloamis auzis) saxelwodebaa, sakuTriv
axali aRTqmis baptizmalur terminad warmoCndeba loutro3n, romelic
swored am SinaarsiT iqna cxovelqmnili pavle mociqulis mier (Sdr.
wina sqolioSi damowmebuli misi usaRvToesi gamonaTqvami: loutro#n
παλιγγενεσίας anu 'axalSobis sabaneli", tit. 3.5; am sintagmis
Sesaxeb ix. qvemoT). aRniSnulma garemoebam safuZveli Seumzada termin
loutro3n-is gansakuTrebul gavrcelebulobas saeklesio ZeglebSi,
Tumca, ra Tqma unda, aSkaraa isic, rom am terminTan erTad, ‘axalSobis
embazis" anu 'naTlisRebiTi sabanelis" aRmniSvnelad Tavis masStabebSi,
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ganmapirobebel erTaderT mizezad ganvigulebdiT sakuTriv im
faqts, rom yvelaze metad swored aRniSnuli sami termini
gamoiyeneba berZnulSi naTlisRebiTi sabanelis aRmniSvnelad,
rogorc zemomotanili nimuSebidanac gamoCnda, yovelTvis gamoiyeneboda
da gamoiyeneba xsenebuli kolumbh3qra da louth3r. davZenT, agreTve,
imasac, rom pavle mociqulis zemore gamonaTqvami loutro#n παλιγγενεσίας
[tit. 3.5], rac sakuTriv <pavleTa> Zveli qarTuli Targmanis oTxsave
[maT Soris giorgiseul] redaqciaSi da L-Si Targmnilia rogorc
'banaA meoredSobisaA" [Sdr. 'baniTa miT meoredSobisaATa" - διὰ
λουτροῦ παλιγγενεσίας, Sdr. wina sqolio], <qeba qebaTas> noseliseuli
ganmartebis giorgi mTawmindeliseul TargmanSi gadmotanilia rogorc
'embazi meoredSobisaA": 'codvilTa
mouwodos
sinanulad,
romelni-igi embaziTa miT meoredSobisaATa, viTarca mnaTobni,
ganabrwyinvna" (ix. wmidaA grigol noseli, TargmanebaA qebisa qebaTaAsaA,
dasax. gamoc. gv. 86; Sdr. καλῶν ... ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν͵ οὓς τῷ
λουτρῷ τῆς παλιγγενεσίας λάμπειν ὡς φωστῆρας ἐποίησε, Gregorii Nysseni
Opera, v. VI, In Canticum Canticorum, edidit H. Langerbeck, Leiden,
1960, p. 49); mociqulis aRniSnul gamonaTqvams qarTul TargmanebSi,
zemoreTa garda, bunebrivad miesadaga, agreTve, sintagmebi: 'sabaneli
meoredSobisaA" da 'sabaneli kualadSobisaA". pirvelis nimuSad SegviZlia
davimowmoT arsenis mier Targmnili <didi sjuliskanoni>: 'თანა-ედვა
მათ [Cvilebs, e. W.] განწმედაჲ საბანელითა მეორედშობისაჲთა"
(dasax. Zegli, gv. 343; Sdr. berZn. to# o7fe8lon kqarq*nai tJ_ loutrJ_
t*j παλιγγενεσίας, Su3ntagma, III, s. 561. yuradRebas mivaqcevT imas, rom
<didi sjuliskanonis> arseniseul TargmanSi ar gvxvdeba termini 'embazi",
rasac yvelgan 'sabaneli" cvlis). meoris nimuSad movitanT Semdeg teqsts:
'საბანელითა კუალადშობისაჲთა გამოხატა მის შორის ქრისტე"
(wm. ioane damaskeli, SesxmaA wmidisa ioane oqropirisaA, <mravalTavi>,
II, Tb. 1973, gv. 139; Sdr. berZn. διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας μορφοῖ
ἐν αὐτῷ Χριστὸν͵ PG. 96, col. 769 B, laT. Christum in eo per lavacrum
regenerationis ﬁgurat, Ibid. col. 770 B; sayuradReboa aRiniSnos, rom
amave ZeglSi 'sabaneladaa" Targmnili, agreTve, termini louth3r, riTac
saxeldebulia zogadad taZari: 'საბანელ არს საღმრთოჲ ტაძარი",
iqve, gv. 144-145; Sdr. Λουτὴρ ὑπάρχει ὁ θεῖος ναo3ς, Ibid. 777 B).
SevniSnavT imasac, rom zemore sintagma (loutro#n παλιγγενεσίας) zogjer
warmodgenilia rogorc λουτρὸν ἀναγεννήσεως, rac gvxvdeba, magaliTad,
wm. ioane damaskelis 'gardamocemaSi" (Sdr. efremis Targm.: 'sabanel
aRmoSobisa", gardamocema, dasax. gamoc. gv. 249 arsenis Targm.
'sabanel meoredSobisa", iqve; Sdr. berZn. Kotter, II, p. 194; PG. 94,
col. 1141 B, laT. lavacrum regenerationis, Ibid. col. 1142 B).
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Tumca vinaidan es garemoeba sulac ar gamoricxavs analogiuri
Sinaarsis (sanaTlisRebo WurWlis mniSvnelobis) sxva
berZnuli terminebis Tu leqsikuri erTeulebis konteqstiseul
arsebobas, ra Tqma unda, savsebiT mosalodnelia, ‘embazi»
fiqsirdebodes
sruliad
axal
(Tumca
Sinaarsobrivad
zedmiwevniT imave sanaTlisRebo) terminologiur bmulSi1,
rac, Tavis mxriv, kvlavac mkveTrad warmogviCens imas, Tu
raoden
arsobrivad SeemsWvalvis termin ‘embazs»
naTlisRebiTi sabanelisa da aRmomSobelobiTi ganbanvis
liturgikuli Sinaarsi2.
1

Sdr. წმ. კირილე იერუსალიმელი, მარტYლიისათYს: 'ემბაზ
იქმნა ცნობადისა მის წყლისა სახლი იგი. მოწაფენი იგი შინა
სხდეს და სახლი იგი ყოველი აღივსო აწ უკუე ნათელ-იღეს
უნაკლულოდ მსგავსად აღთქუმისა მის. შეიმოსნეს მოციქულნი
სულით და ჴორცით სამოსლითა მით საღმრთოჲთა" (sinuri
mravalTavi, gv. 187. Sdr. δοχεῖον γέγονε τοῦ νοητοῦ ὕδατος ὁ οἶκος. οἱ
μαθηταὶ ἔνδον ἐκαθέζοντο καὶ ὁ οἶκος πᾶς ἐπλήσθη. ἐβαπτίσθησαν τοίνυν
ἀνελλειπῶς κατὰ τὴν ἐπαγγε λίαν͵ ἐνεδύθησαν ψυχῇ τε καὶ σώματι θείαν
ἔνδυσιν καὶ σωτήριον, PG. 33, col. 988 A). 'cxorebaA wmidisa pavle
episkoposisaA da iovane xucisaA": 'შთაასხა წყალი ემბაზსა და
... ნათელ-სცა ქალსა" (მამათა ცხორებანი, dasax. gamoc. gv. 267; Sdr.
berZn. e0balen u9dwr ei&j ghsteVran kaiv ... {ba3ptise th#n ko3rhn {keiVnhn,
Παπαδοπούλου-Κεραμέως, ᾿Ανάλεκτα ῾Ιεροσολυμιτικῆς Σταχυολογίας,
... συλλεγέντα mevn kaiv {κδιδόμενα υ6πο# Ά Παπαδοπούλου-Κεραμέως,
τόμος peVmptος. >Εν Πετρουπόλει, 1898, s. 374; Sdr. ghsteVra \ cisterna
[cisterna, wyalsacavi], Ioannis Meursi Glossarium Graeco-barbarum,
Lugduni, 1610, p. 134). წმ. grigol noseli, TargmanebaA qebisa
qebaTaAsaA: 'yovelive igi boroti da saeSmakoA ZlierebaA
maTi wyalTa Sina sinanulisa da embazisaTa davanTqaT" (ix. wmidaA
grigol noseli, TargmanebaA qebisa qebaTaAsaA, dasax. gamoc. gv. 107;
Sdr. πᾶσαν αὐτῶν τὴν πονηρὰν δυναστείαν τῷ ὕδατι καταπνίξαντας, Gregorii
Nysseni Opera, v. VI, dasax. gamoc. p. 76). igive Zegli: 'embazica igi
meoredSobisaA Sobisa vnebaTagan ucxo ars" (ix. wmidaA grigol
noseli, TargmanebaA qebisa qebaTaAsaA, dasax. gamoc. gv. 337; Sdr. ἥ τε ...
ἐκ τοῦ ὕδατος γέννησις τὸ τῆς λοχείας πάθος οὐ παρεδέξατο, Gregorii Nysseni
Opera, v. VI, dasax. gamoc. p. 390).
2 უჩვეულო gaazrebisaa 'ემბაზi" იოანე ბოლნელTan: 'მერმისა საუკუნოჲსა ემბაზისაგან
გამობრწყინდეს
ვარსკულავნი" (klarjuli
mravalTavi, T. mgalobliSvilis gamoc., Tb. 1991 gv. 208).
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davubrundeT wminda werilidan moxmobil nimuSebs.
kvlav xazs gavusvamT, rom yvela zemodamowmebul SemTxvevaSi
termini ‘embazi» saxezea mxolod bibliis qarTul teqstSi
da arcerTgan mis berZnul Sesatyvisad ar
gvxvdeba sakuTriv ε0μbασij, rac umyaresi argumentia
im daskvnis gamosatanad, rom <embazi> qarTulSi Semodis ara
wminda werilis Targmnis gziT, aramed \ uwinares am
movlenisa, anu bibliis Targmnis process qarTulSi ukve
daxvda termini ‘embazi», romelic miTiTebuli epoqisTvis (e.
i. bibliis qarTulad Targmnis droisTvis), sruliad aSkarad,
ukve mTlianadaa STatvifruli qarTul enaSi da imJamindeli
(IV-V ss-is) qarTveli mTargmnelisgan (mTargmnelebisgan)
bunebrivad gamoiyeneba rogorc yovliTurT qarTuli
leqsikuri
erTeuli1, rac srul darwmunebulobas
gvZens zemogamoTqmul azrTan dakavSirebiT (e. i. imasTan
dakavSirebiT, rom termini ‘embazi» qarTul enaSi unda
Semosuliyo IV-V ss-ze anu wminda werilis qarTulad
Targmnis droze bevrad adre).
amasve gvidasturebs sxva uadresi qarTulenovani teqstebi,
romelTaganac, pirvel rigSi, unda warmovadginoT xanmeti
teqstebis mowmoba:
‘ეპისკოპოსმან მან მიხuწოდა მას [kviprianes, e. W.]
და იკითხა შჯuლისათჳს და თავყანის-ხცა მყოვარ, ვ[იდრ]
ე შეძრვადმდე ადგილისა მის, და მაშინღა მოიყvანა და
განანათლა იგი ემბაზითა მით და მერვესა დღესა ხიქმნა
მთხრობელ წმიდათა წიგნთა da mRaRadebel»
(Sdr.
asomTavruli
teqsti:
ႤႮႨႱႩႭႮႭႱႫႠႬ ႫႠႬ
ႫႨႾႭჃႼႭႣႠ
ႫႠႱ ႣႠ ႨႩႨႧႾႠ ႸႿႭჃႪႨႱႠႧჃႱ ႣႠ
ႧႠႥႷႠႬႨႱ-ႾႺႠ ႫႷႭႥႠႰ, ႥFႤ ႸႤႻႰႥႠႣႫႣႤ ႠႣႢႨႪႨႱႠ
ႫႨႱ, ႣႠ ႫႠႸႨႬႶႠ ႫႭႨႷႭჃႠႬႠ ႣႠ ႢႠႬႠႬႠႧႪႠ ႨႢႨ
Ⴄ_Ⴋ_Ⴁ_Ⴀ_Ⴆ_Ⴈ_Ⴇ_Ⴀ
ႫႨႧ ႣႠ ႫႤႰႥႤႱႠ ႣႶႤႱႠ ႾႨႵႫႬႠ
ႫႧႾႰႭႡႤႪ ႼႫႨႣႠႧႠ ႼႨႢႬႧႠ ႣႠ ႫႶႠႶႠႣႤႡႤႪ 2).
1 swored

am gagebiT vuwodebT 'embazs" qarTul termins.

2 Codex Chanmeticus Palimpsestus Polycephalius Vindobonensis 2,
The Vienna Palimpsest Codex Vind. georg. 2, Manuscript line: 19_(7),
http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/cauc/ageo/xanmeti/vienna/viennt.htm.
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mocemul nimuSTan dakavSirebiT, garda arqaulobisa,
yuradRebas iqcevs isic, rom termini ‘embazi» warmoadgens
sakuTriv qarTveli mTargmnelis Senamats originalis
azris uკეთ gasacxadeblad (berZnulSia mxolod ἐϕώτισεν
anu ‘gananaTla»1), rac mxolod imas niSnavs (da amis nimuSebs
qvemoTac vnaxavT), rom IV-VI ss-isTvis (ra drosac miekuTvneba
zemore hagiografiuli Zeglis xanmeturi teqsti) termini ‘embazi»
ukve sakuTriv qarTuli leqsikuri erTeulia da ara
berZnuli e0mbasij-is qarTuli gaxmovaneba Tu transkribireba
(rogoric iqneboda igi Tavdapirvelad).
uadresi damowmeba ‘embazisa» saxezea, agreTve, severiane
gabalovnelis ‘equsTa dReTaAs» uZveles qarTul TargmanSi,
rac Sesrulebulia berZnulidan ara ugvianes V s-is Sua
wlebisa2. aRniSnul TargmanSi berZnuli loutro3n-is Sesatyvisad
swored termini ‘embazia» moxmobili:
‘romelni-igi Sevlen embazsa mas pirvelTa maT
SecodebaTaTYs, quewarmavalTaA mouRebies CinebaA» (Jer.
44, 129v; Sdr. οι^ προσερχόμενοι τῷ λουτρῷ δια# τα#ς προτέρας
α6μαρτίας, τὴν τῶν ἐρπετJν λαμba3nousi κλ*σιν, PG. 56, col. 458;
Sdr. laT. ii qui accedunt ad lavacrum in priora peccata, reptilium
nomen accipiunt, Ibid.)3.
Sdr. berZn. teqsti srulad: κελεύει οὖν αὐτὸν ἐλϑεῖν ὁ
ἐπίσκοπος καὶ ἀνετάσας αὐτὸν κατὰ τὸν νόμον καὶ εὐξάμενος ἕως
τοσούτου ὥστε κινηϑῆναι τὴν κτίσιν, λαβὼν ἐϕώτισεν αὐτόν. τῇ δὲ ὀγδόῃ
ἡμέρᾳ ἱεροκήρυξ καὶ ἐξηγητὴς τῶν ϑείων μυστηρίων ἐγένετο Χριστοῦ
['amrigad, ubrZanebs mas [kviprianes] episkoposi misvlas, da
gamohkiTxa ra mas sjulis kvalobaze da iloca ra manam,
sanam ar iZra qmnileba, moiyvana da naTel-sca mas, xolo
merve dRes gaxda igi siwmindeTmqadagebeli da qristes
saRvTo saidumloTa ganmmartebeli"], Cyprian von Antiochien und
die deutsche Faustsage, von Theodor Zahn, Erlangen, 1882, p. 152-153.
1

2

aRniSnuli Targmanis uarqaulesi qarTuli saRvTismetyvelo
terminologiis Sesaxeb dawvrilebiT ix. e. WeliZe, Zveli qarTuli
saRvTismetyvelo terminologia, severiane gabalovnelis <equsTa
dReTa>-s uZvelesi qarTuli Targmanis safuZvelze, I, Tb. 1996.
3 terminTSesatyvisoba

loutro3n - <embazi>, mraval sxva nimuSTan erTad,
saxezea, agreTve, olimpiodore aleqsandrielis <eklesiastes ganmartebis>
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analogiur mowmobaTa rigSi unda warmovadginoT, agreTve,
‘qristinas wamebis» meore kimenuri redaqcia, rac mravali niSniT
avlens arqaulobas. am ZeglSic saxezea terminTSesatyvisoba
<embazi>-loutro3n-lavacrum. davimowmebT Sesabamis konteqsts:
‘აწ მიბრძანე, რაჲთა ვიშვე მეორედ და მოვიღო მე
განწმედაჲ ემბაზისაგან შენისა»1 (Sdr. berZn. o6 kataciw?saj me
... τὸ λουτρὸν τῆς ἀφθαρσίας kaiv a7nageVnnhsin labe8n [‘romelmac
Rirsmyav me, rom ... embazi ukvdavebisa da meoredSoba
miviRo»]2, Sdr. agreTve qarTulTan ufro axlos mdgomi laT.
Targm.: Et nunc jube me renasci, et accipere lavacrum regenerationis
[‘da aw mibrZane me meored Soba da miReba axalSobis
embazisa»]3).
Zvel qarTul TargmanSi, sadac berZnulSi orgzis damowmebuli loutro3n
pirvel SemTxvevaSi Targmnilia rogorc 'embazi", meoregan ki \ rogorc
'sabaneli", rac am ori liturgikuli terminis igiveobas cxadyofs.
Sdr.: 'სულიერსა შობასა, ემბაზითა მეორედშობისაჲთა ქმნილსა,
ერთი და იგივე ჟამი აქუს შობისაჲცა და სიკუდილისაჲ, რამეთუ
საღმრთოსა საბანელსა შინა მეორედ-აღმოშობილნი თანადაეფლნენ
ქრისტესა ნათლისღებითა" (A 61, 65; berZn. ἡ δὲ πνευματικὴ γέννησις
ἡ διὰ τοῦ λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν καιρὸν ἔχει, τοῦ
τῆς γεννήσεως καὶ τοῦ θανάτου. Οἱ γὰρ ἐν τῷ θείῳ λουτρῷ ἀναγεννώμενοι
συνετάφησαν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ βαπτίσματι, PG. 93, col. 508 C).
http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/cauc/ageo/xanmeti/vienna/viennt.
htm. შდრ. 'qristinas wamebis" პირველი კიმენური რედაქციის შესაბამისი
ადგილი: 'ბრძანე ჩემი განახლებაჲ და მოღებად ჩემდა ნათელი
უკუდავებისაჲ" (კ. კეკელიძე, ეტიუდები, III, გვ. 189). Cvens yuradRebas
ipyrobs sintagma 'naTeli ukudavebisaA", vinaidan berZnul-laTinuris
mixedviT unda gvqonoda 'embazi(an <sabaneli>)
ukudavebisaA"
(Sdr. zemodamowmebuli berZn. τὸ λουτρὸν τῆς ἀφθαρσίας, laT. lavacrum
regenerationis). TiTqos igive 'naTeli ukudavebisaA" aris amokiTxuli
Codex Vind. georg. 2-Si (ix. zemomiTiTebuli wyaro). ar gamovricxavT,
rom Targmanis dedanSi gvqonoda 'sabaneli ukudavebisaA". Sdr. wm.
barbarasadmi miZRvnili sagaloblis giorgi mTawmindeliseuli Targmani:
'embazi ukudavebisaA RmrTisa mier Seiwynara" (Tueni, dekenberi,
monazon raqilis gamoc., bodbis monasteri, 2006, gv. 18).
1

2 M. Norsa, Martirio di Santa Cristina nel Cod. Messin. 29, Studi
Italiani di Filologia Classica, vol. Diciannovesimo, Firenze, 1912, p. 321.
3

Gautier de Coincy's Christinenleben nach den beiden Handschriften
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termin ‘embazis» erT-erT uadres damowmebas Seicavs 475
w-s dawerili saxelganTqmuli ‘martYlobaA SuSanikisi»1:
‘და თანა-მიიყვანნა სამნი იგი ძენი მისნი და ერთი
ასული და წარადგინნა იგინი წინაშე საკურთხეველსა. და
ესრეთ ილოცვიდა და იტყოდა: <უფალო ღმერთო, შენნი
მოცემულნი არიან და შენ დაიცვენ ესენი, განათლებულნი
წმიდისაგან ემბაზისა მადლითა სულისა წმიდისაჲთა>»2.
uadres ZeglTa Soris unda movixsenoT, agreTve, ქართულ
‘მრავალTავებSი» (kerZod, სინურSი, klarjulsa da tbeTisaSi)
daculi, wm. კირილე ierusalimelis cnobili naTlisRebiTi
qadagebis uZvelesi (V-VI ss-is) Targmani3, romelSic berZnul
louth3r-s erTdroulad gadmoscems ori qarTuli Sesatyvisi:
<embazi> da <sabaneli>:
‘პირველად
აჰრონ
განიბანა
და
მაშინღა
იქმნა
მღდელთმოძღუარ.
ვითარმცა
უკუე
შეჰგვანდა
სხუათა
მლოცველად, რომელი-იგი წყლითა არა განწმედილ იყო? და
მუნ სახჱ ნათლისცემისაჲ ემბაზი იგი საბანელ იყო კარავსა
მას შინა წამებისასა»4 (Sdr. πρῶτον γὰρ Ἀαρὼν ἐλούσατο͵ εἶτα
γέγονεν ἀρχιερεύς. Πῶς γὰρ ἐνεχώρει τῶν ἄλλων ὑπερεύχεσθαι͵ τὸν δι΄
ὕδατος οὔπω κεκαθαρισμένον; Καὶ σύμβολον ἔκειτο τοῦ βαπτίσματος͵
λουτὴρ ἔνδον τῆς Σκηνῆς ἀποκείμενος, PG. 33, col. 433 B; sdr. laT.
Prius enim lotus est Aaron, postea summus sacerdos effectus est;
quemadmodum enim ei conveniret pro aliis orare, qui nondum per
aquam mundatus fuisset? Symbolum etiam collocatum erat baptismi
labrum, intra tabernaculum positum, Ibid. col. 434 B).
zu Capentras und Paris zum ersten Male mit Einleitung: dem lateinischen
Texte der Acta urbevetana, Anmerkungen und Glossar, herausgegeben von
Andreas C. Ott, Erlagen, 1922, p. 121.
1

Zeglis daweris TariRad am konkretuli wlis Sesaxeb ix. Zveli
qarTuli saeklesio literatura, e. WeliZis gamoc. I, Tb. 2005, gv. 44.
2

iqve, gv. 8; agreTve: martYlobaA SuSanikisi, i. abulaZis dasax.
gamoc. gv. 6-7.
3

ix. klarjuli mravalTavi, dasax. gamoc., gv. 130; e. WeliZe,
Zveli qarTuli ..., gv. 209.
4 sinuri

mravalTavi 864 wlisa, Tb. 1959, gv. 85. citirebas vaxdenT
punqtuaciis SesworebiT.
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uZvelesi Targmania, agreTve, sinuri da udabnos mravalTavebis kviracxovlobis sakiTxavi \ wm. ioane oqropiris qadageba
‘aRsaarebisaTYs Toma mociqulisa», romelSic ‘embazi»
κολυμβήθρα-s Sesatyvisad iCens Tavs:
‘ჵ, ახალნათელ-ღებულნო, გეშინოდენ თქუენცა პირისა
მისგან
შეუწუხებელისა
წმიდისა
ემბაზისა,
რომლისაგან
იშვენით მეორედ, და ნუ შეურაცხ-ჰყოფთ ღმრთისა მიერ
განწმედასა»1 (Sdr. oi^ neofw?tistoi, αι&δeVsqητε ta#j ἀνωδύνους
ὠδῖνας t*j kolumbh3qraj, kaiv mh# a7qeth3shte th#n qeiVan au7t*j
loxeiVan, PG. 59, col. 687).
igive terminTSesatyvisobaa saxeze kidev erT mravalTavebiseul sakiTxavSi, wm. ioane oqropiris qadagebaSi ‘uZRebisa
misTYs» (daculia udabnos, klarjul da parxlis mravalTavebSi):
‘მოვიდა მკურნალი, სამკურნალოჲ განღებული არს და
წამალნი განფენილ არიან. ემბაზი მადლითა სავსე არს და
ყოველთა მოხადის, სულიერი სამოსელი მამისაგან მოიქსოვების»2
(Sdr. ὁ ἰατρὸς τοῖς πιστεύουσι πάρεστι͵ τὸ ἰατρεῖον ἠνέῳκται͵ τὰ
φάρμακα πρόκεινται͵ ἡ κολυμβήθρα πάντας προσδέχεται͵ ἡ χάρις
ἐξήπλωται͵ ἡ πνευματικὴ στολὴ παρὰ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ
τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐξυφαίνεται, PG. 59, col. 5223).
uTuod uZvelesi Targmania cnobili apokrifi ‘წამებაჲ
წმიდისა ფილიპე მოციქულისაჲ», romelic araerT adreul
nusxaSia daculi (maT Soris, sinur, tbeTur, parxlur, aTonur
1

sinuri mravalTavi, dasax. gamoc. gv. 176; udabnos mravalTavi,
Tb. 1994, gv. 270.
2

udabnos mravalTavi, gv. 148; klarjuli mravalTavi, dasax.
gamoc. gv.210.
3 terminTSesatyvisoba κολυμβήθρα - <embazi> Tavs iCens, agreTve,
giorgi hamartolis 'qronografis" arseniseul TargmanSi: 'და მუნქუესვე
ბრძანა ებისკოპოსმან შემზადებაჲ ემბაზსა წლისასა და ნათელსცა მეფესა. და მყის აღმოვიdა ემბაზისაგან განმრთელებული"
(ხრონოგრაფი გიორგი მონაზონისა, s. yauxCisvilis gamoc. tfილისი, 1920,
gv. 254; Sdr. καὶ ὁ ἐπίσκοπος αὐτίκα προστάξας κολυμβήθραν ὕδατος
γενέσθαι ἐβάπτισε τὸν βασιλέα͵ καὶ παραυτίκα ἐξῆλθεν ἐκ τῆς κολυμβήθρας
ὑγιής, Georgii Monachi Chronicon, Edidit Carolus De Boor, Vol. II, Textum
Genuinum usque ad Vespasiani Imperium Continens, Lipsiae, 1904, p. 487).
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mravalTavebSi). masSi orsityvedi ‘banaA embazisaA» berZnul
ba3ptisma-s gadmoscems:
‘ბანითა ემბაზისაჲთა ... იჴსენ ... და მიაწიე განთავისუფლებული სოფელსა მას მშობელთა
თჳსთასა»1 (Sdr. berZnuli rac, zogadad, mniSvnelovnad sxvaobs qarTulisgan: dia# to’
baptiVsmatoj2 ... r6’sai ... i9na eu6req*3 ei&j th#n xw?ran tJn pateVrwn
au7t*j {leuqeriVa4).
1 c. qurcikiZe, qarTuli versiebi apokrifebisa mociqulTa Sesaxeb,
Tb. 1959, gv. 3.
2 Sdr. somx. Targmani, sadac, berZnulisebr, mxolod <naTlisRebis>
aRmniSvneli termini gvaqvs: մկրտութեամբն (ix. Թանգարան հայկական
հին եւ նոր դպրութեանց. հ. Գ. Անկանոն գիրք Առաքելականք, Վենետիկ,
1904, է. 301).
3 poreuq*_, Ven. [es monacemi ZiriTad teqstSia Bonnet-is gamocemaSi.
ix. Acta Apostolorum Apocrypha post C. Tischendorf denuo ediderunt R.
A. Lipsius et M. Bonnet, partis alterius volumen alterum: Acta Philippi et
Acta Thomae. Accedunt Acta Barnabae, edidit M. Bonnet, Lipsiae, 1903,
p. 47]
4 Acta

Apostolorum Apocrypha, ... Edidit C. Tischendorf, Lipsiae, 1851,
p. 79. Sdr. agreTve: Acta Apostolorum Apocrypha, ... Edidit M. Bonnet,
dasax. gamoc., p. 47. aRvniSnavT, rom termin 'embazis" arsobrivi
baptizmaluri gageba yvelaze mkveTrad Cans swored im faqtSi,
rom igi araiSviaTad gvevlineba mTlianad naTlisRebis aRmniSvnelad anu
berZnuli ba3ptisma-s terminlogiur Sesatyvisad, risi dadasturebacaa
zemodamowmebuli teqsti. amasve mkafiod gvidasturebs sxva analogiuri
nimuSebi, Tundac, magaliTad, wm. giorgi mTawmindelis Targmanebi.
davimowmebT ramdenime sagulisxmo nimuSs: 'madliT Svil RmrTisa
gamosCndi Sen ganaxlebiTa saRmrToAsa embazisaATa, netaro"
(Tueni, ianvari, monazon raqilis gamoc., bodbis wm. ninos dedaTa
monasteri, 2004, gv. 7; Sdr. Θέσει υἱὸς Θεοῦ γεγονώς, ἀναγεννήσει
τῇ τοῦ θείου Βαπτίσματος, Mηναῖον το' >ΙανοuαριVοu, {n BenetiVa_,
1852, s. 11); kidev: 'saburveli SobisaA ganiZarcua mowameman,
xolo embazisagan naTlisa samoseli STaicua, saRmrToA da
ganuxrwneli" (Tueni, dekenberi, 2006, gv. 401; Sdr. γενέσεως σαρκικῆς
ἐξεδύσω τὸ κάλυμμα, παλιγγενεσίας δέ, τὸ μὴ φθειρόμενον ἔνδυμα,
Μάρτυς παναοίδιμε, φωτοειδῶς ἠμφιάσω τῷ βαπτίσματι. [<dabadebis
xorcieli saburveli ganiZarcve, kvlav-dabadebis samoseli ki
\ ganuxrwneli \ martvilo yovladsaqebelo, naTlisaxovnad
Seimose naTlisRebiT>], Mhna8a to' o9lou {niauto', t. B 3, NoembriVou
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‘embazis» rogorc <sanaTlisRebo sabanelis> aRmniSvneli terminis damowmebis mniSvnelovani nimuSia ‘moqcevaA
qarTlisaAs» is monakveTi, sadac huria-yofili abiaTari
pirvel pirSi mogviTxrobs Tavisi da, agreTve, Tavisi asulis
(sidonias) naTlisRebis ambavs. Txrobis mixedviTac da teqstis
terminlogiur-Sinaarsobrivi
analiziTac
naTelia,
rom
aRniSnuli monakveTi uTuod im epoqas (IV
s-is I naxevars) ekuTvnis, rasac ukavSirdeba
TviT movlena (abiaTarisa da misi asulis sidonias naTloba).
movitanT Sesabamisi monakveTis srul teqsts yvela arsebuli
redaqciis mixeviT:
(I) ‘moqcevaA qarTlisaAs» Satberduli redaqcia:
‘viÂçe Öitxvad dedaÖacisa mis Ninoysa Krisïestws, tu vinay iço
igi, anu romlisa mizezisatws ikmna Ìmerti Öac. maêin neïarman man
aÌaÌo åiri twsi, vitarca þurÌumulman aÌmomdinareman da vitarca
Âçaroman dauÂçuedelman, iÂço [dinebad, e. W.], sauÖunitganta
Äemta Âignta zeåirit Âarmoiïçoda da ganmimaïebda da vitarca
mýinaresa ganmaÌwýebda da vitarca dasulebulsa ganmanatlebda
da mamata Äemta êemaÂçalebda da êþulisa cvalebasa êemaþerebda,
vidremdis mrwmena siïçwta misita Krisïe, ýÉ Ìmrtisay, da vnebay
misi da aÌdgomay didebit, da meored moslvay misi saêinelebit,
da Åeêmariïad igi ars molodebay Âarmarttay. mas úamsa me [da]
asuli Äemi Ìirs vikmnenit sapkurebelsa da gansawmedelsa
codvaTasa, embazsa, wçalsa mas wmidasa, romelsaca
inaïrida Davit ÂinaysÂarmeïçueli da ver eÂipa. da Öualad mesma
me qmay axlisa êþulisa mgalobeltay, romelsa inaïrida igive
kaiv DekembriVou mhnJn, {n <Rw?mh_, 1889, σ. 621). kidev: 'taZar ubiwo
RmrTisa iyveniT, Rirsno, embazisagan" (Tueni, dekenberi, gv.
482; Sdr. naoiv qeo' u6pa3rxontej Ἅgioi, dia# baptiVsmatoj, Mhna8a to'
o9lou {niauto', t. B 3, NoembriVou kaiv DekembriVou mhnJn, ... σ. 712).
kidev: 'yovliTurT Seiwire RmrTisa naTlisRebisa embaziTa
da daicev Seuxebelad pativi xatebisa SenisaA, Rirso, da
sambrwyinvalisa naTlisa winaSe iSueb mxiarulebiT" (Tueni,
Tebervali, gv. 482; Sdr. Ὅλῃ τῇ Θεότητι, Πάτερ, τῷ βαπτισμῷ σου
συνετάξω, καὶ διατηρήσας ἀκραιφνῶς, τὸ τῆς εἰκόνος, Μάκαρ, ἀξίωμα,
τρισσοφεγγεῖ λαμπρότητι, μετ' εὐφροσύνης προσεχώρησας, Mηναῖον το'
>ΙανοuαριVοu, {n BenetiVa_, 1852, σ. 81).
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Davit da ver miemtxwa; da Ìirs viqmen ziarebad WeSmaritsa
Korcsa da sisxlsa Öravisa mis Ìmrtisasa soplisa codvatatws
êeÂirulisa, romlisa ïÖbil ars misi gemoysxilvay. da amas zeda
çavn upalman ganslvay Äemi qorctagan, rametu mravalni sasÂaulni
ixilnes tualta Äemta Ninoys mier Mcxetas êina dÌeta Äemta»1.
(II) ‘moqcevaA qarTlisaAs» sinuri redaqcia:
‘viÂçe Öitxvad dedaÖacisa amis Ninoysa KrisïÉstws, tu
vinaj iço igi, anu romlisa mizezisatws ikmna Öac Ìmerti. maêin
aÌaÌo åiri twsi Nino da aÌmodiodes siïçuani misni, vitarca
þurÌmulisagan da vitarca Âçaroman jÂço dinebad, sauÖunitgan
Äemtana Âignta zeåirit Âarmojïçoda da çovelsa ganmimarïvida,
da vitarca mýinaresa ganmaÌwýebda da vitarca êesuenebulsa
gonebasa ganminatlebda da mamata Äemta êemaÂçalebda da êþulisa
cvalebasa damaþerebda, vidremdis gulisqma-miço da mrwmena
siïçuata mistaj, Iesu Krisïe, ýÉ Ìmrtisaj, da vnebay misi da
adgomay (!) misi DIDEBIT, da ... MEORED DIDEbit moslvay IGI misi,
da Åeêmariïad igi ars molodebay Âarmarttay. mas úamsa me da
asuli Äemi Ìirs-vikmnenit sapkurebelsa mas gansawmedelsa
codvaTagan, embazisa wçalsa, romelsa inaïrida Davit da
ver MIEÂIPA da mesma qmay AXLISA RÄULISAy ertaD mgalobeltay,
romelsa inaïrida igi-ve Davit. da Ìirs-vikmen me ziarebad
WeSmaritsa Korcsa da sisxlsa Ìmrtisa Öravisasa, soplisa
codvatatws êeÂirulsa, romlisaj ïÖbil ars misi gemoysxilvay.
da amas zeda çavn upalman ganslvay Äemi qorcta amatgan, rametu
mravalni sasÂaulni ixilnes tualta Äemta Ninoys mier Mcxetas
êina dÌeta Äemta».
(III) ‘moqcevaA qarTlisaAs» WeliSuri redaqcia:
‘viÂçe Öitxvad dedaÖ[a]cisa amisgan Ninoys[i]sa Krisïestws,
tu vin iço igi, anu romlisa mizezisatws ikmna Ìmerti Öacad.
maêin aÌaÌo Âmiday igi åiri twsi neïarm[a]n Nino. da aÌmodiodes
siïç[ua]ni misni, Âçaroni Âçlis[a]ni. da iÂço dinebad Âçalsa mas
uÖudavebisasa. sauÖunitgan Äemtave Âignta zeåirit Âarmoiïçoda
da çovelsave ganmimarïebda, da vitarca mýinaresa ganmaÌwýebda
da vitarca êesulebulsa gonebasa ganminatlebda da mamata Äemta
1

ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, I, თბ.,
1954, გვ. 145-146, იხ. აგრეთვე, შატბერდის კრებული, თბ., 1979, გვ. 347.
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êemaÂç[a]lebda da sþulisa cvalebasa damaþerebda, vidremdis
gulisqma-miço da mrwmena siïçwta misita Iesu Krisïe, ýe Ìmrtisa,
da vnebay misi da aÌdgom[a]y misi, da Öualad didebit meored
moslvay misi, da Åeêmariïad igi ars molodebay Âarmartta[y].
mas úamsa me da asuli Äemi Ìirs vikmnenit sapkurebelsa mas
gansawmedelsa codvaTasa, embazisa wçalsa, romelsa
inaïrida Davit da ver Ìirs-ikmna. da Öualad mesma meve qmay erta
mgalobelta[y], romelsa inaïrida igive Davit. da aÂ me Rirsviqmen WeSmaritsa Korcsa da sisxlsa Ìmrtisa Öravisasa,
codvatatws so[p]lisata êeÂirulisa, romlisa ïÖbil ars misi
igi gemo[y]sxilvay. xolo mravalni sasÂaulni vixilen tualita
Äemita aÌsrulebulni nino[y]s mier Mcxetas êina»1.
(IV) ‘qarTlis cxovreba:
‘აღაღო პირი თჳსი წმიდამან ნინო, ვითარ-ცა ჯურღმულმან
აღმომდინარემან, და იწყო სიტყუად საუკუნითგან, და წიგნთა ჩუენთა
ზეპირით აღმოიტყოდა და განმიმარტებდა,და ვითარცა მძინარესა
განმაღჳძებდა და ვითარ-ცა დასულებულსა გონიერ-მყოფდა, და
მამათა ჩუენთა შემაწყალებდა, და სჯულისა ცვალებასა დამაჯერებდა,
ვიდრემდის მრწმენა სიტყუათა მისთა: იესო ქრისტე ძე ღმრთისა,
ვნება მისი და აღდგომა, მეორედ მოსლვა მისი საშინელი და სადაიგი არს მოლოდება წარმართთა. მე და შვილი ჩემი ღირს-ვიქმნენით
მოღებად sapkurebelsa mas gansawmedelsa codvaTagan,
embazisa wçalsa2, რომელსა ინატრიდა დავით და ვერ ეწიფა. და
1 ძველი

ქართული აგიოგრაფიული ... გვ. 145-146.

2 termini 'embazi" somxurSi, ra Tqma unda, ar arsebobs, rogorc
amas cxadyofs Tundac wminda werilidan motanili nimuSebi da auracxeli
sxva analogiuri konteqsti. 'embazis" anu 'sabanelis" SinaarsiT somxur
ZeglebSi ZvelTaganve damkvidrebulia zemomiTiTebuli falauri
'avazani" (աւազան). TiTqos sawinaaRmdegos mowmobs is garemoeba, rom
i. abulaZis mier Sedgenil 'ZvelqarTul-Zvelsomxur leqsikonSi" (Tb.
2014 w.) qarTuli 'embazis" somxur Sesatyvisad miTiTebulia, erTi mxriv,
'avazani" (աւազան), meore mxriv ki \ 'ebazi" (եբազ). ai, saTanado
miTiTeba: 'embazi \ աւազան, եբազ" (gv. 289). sinamdvileSi, kvlav
gavimeorebT, somxur enaSi ar arsebobs sityva 'ebazi". nimuSi am sityvis
damowmebisa, i. abulaZis miTiTebiTve, sxva araferia, Tu ara 'qarTlis
cxovrebis" zemore teqstis Sesabamisi citata amave Zeglis ('qarTlis
cxovrebis") Zvelsomxuri (XII s-is Sua wlebSi Sesrulebuli) Targmanidan,
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მესმა ჴმა ახლისა სჯულისა, ეჰა საგალობელთა, რომელსა ინატრიდა
დავით. და ღირს-ვიქმნენით ზიარებად ჴორცსა და სისხლსა
ქრისტეს ძისა ღმრთისასა, და კრავსა ცოდვათათჳს სოფლისათა
შეწირულსა, რომლისა ტკბილ არს გემოსხილვა მისი»1.
მოტანილი ადგილები absoluturad აშკარად ცხადყოფs, რომ
აბიათარი და მისი ასული sidonia, TviT abiaTaris TxrobiTve,
rwmenaze moqcevisa da katexizaciis Semdeg ეღირსნენ
ცოდვათაგან განმწმენდ ‘საპკურებელ ემბაზის წყალს” anu
naTlisRebas, bolos ki Rirsni gaxdnen wminda ziarebisa.
termin ‘embazis» baptizmaluri semantikis ganvrcobis
sayuradRebo magaliTia amave ‘moqcevaAs» is adgili, sadac
naTlisRebiTi sabaneli anu sulieri aRmoSobis saRvTo
WurWeli ewodeba pirovnebas, kerZod zabilons, wminda ninos
mamas (es adgili daculia samive redaqciaSi2, rac mis uZvelesobas
adasturebs)3:
‘ესე ზაბილოვნ - მამაჲ და ემბაზი ბრანჯთაჲ»4.
amave mniSvnelobisaa, agreTve, sinur da WeliSur
redaqciebSi daculi ori analogiuri uwyeba wm. ninos Sesaxeb
(Satberdiseul redaqcias es adgilebi aklia):
romelSic termini 'ebazi" (եբազ) qarTuli teqstidan aris gadasuli anu
warmoadgens qarTizms (Sdr. 'Rirs-viqmneniT me da Svili ese Cemi
... wyalsa embazisasa" \ եղաք արժանի ես եւ զաւակս իմ ջրոյն եբազոյ,
ix. ქართლის ცხოვრების ძველი სომხური თარგმანი, თარგმნა და გამოსცა ილია
აბულაძემ, თბ., 1953, gv. 91). xsenebuli 'ebazis" sxva damowmeba somxurSi
ar arsebobs (arc aWarianis saxelganTqmul ganmatebiT leqsikonSi, arc
sxva romelime analogiur publikaciaSi, riTac ase mdidaria somxuri
leqsikografia, zemore sityva fiqsirebuli ar aris).
1 ქართლის
2 e.

ცხოვრება, ს. ყაუხჩიშვილის გამოც. I, თბ., 1955, გვ. 97.

i. SatberdulSi, sinursa da WeliSurSi.

3 zemoT damomwebuli gvqonda wm. grigol noseilis komentari imasTan
dakavSirebiT, rom termini louth3r anu <embazi> iTqmis naTlismcemel
pirovnebaTa (ioanes, petres, filipes da sxvaTa) mimarT (cxadia,
rogorc pirdapiri anu mRvdelmoqmedebiTi gagebiT, aseve sulieri anu
momaqcevelobiTi da gamaqristianeblobiTi mniSvnelobiT).
4

Satberdis krebuli, b. gigineiSvilisa da e. giunaSvilis gamoc.
Tb. 1976, gv. 330.
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‘ნინო, რომელი გუექმნა მახარებელ გულთა ჩუენთა და
ემბაზ სულთა და ჴორცთა ჩუენთა»1;
‘miugo wmidaman da embazman qarTlisaman nino
mefesa»2.
berZnuli ‘embazis» qarTul saeklesio terminad uadresi da
uryevi (anu Semdgomi epoqebisTvisac SeuZravi) damkvidrebulobis
warmosaCenad mxolod zemomotanili nimuSebic ikmarebda,
Tumca aRvniSnavT, rom Sesabamisi dadasturebani gacilebiT
metia, romelTaganac kidev davimowmebT ramdenimes:
წმ. კირილე იერუსალიმელი, მარტYლიისათYს:
‘რომელნი ჩინებულ ხართ სანატრელსა ემბაზსა მეორეd
შობისასა და მიგიღებიეს მადლი სულისა წმიდისაჲ»3.
წმ. ioane oqropiri, [samaritelისათYს]:
‘განუღო მათ წყალი ემბაზისაგან ცხორებისა»4.
‘ქრისტე შემწყნარებელი გწყალობს შენ, და დაუტევა
წამალი კათოლიკე ეკლესიასა - წყალი იგი ემბაზისაჲ,
ჴორცნი თჳსნი და სისხლნი თჳსნი»5.
‘წამებაჲ ყრმათა წმიდათაჲ რიცხჳთ ცხრათაჲ»:
‘რომელნი იყვნეს სულითა ძმანი ნათლისღებითა წმიდისაგან ემბაზისა»6
uZvelesi iadgari:
‘არათუ ემბაზმან მან სილოამისამან განანათლა იგი,
არამედ სიტყუამან პირისა შენისამან»7.
‘სინანულითა
განმბანე
მე,
იესუ,
ემბაზსა წმიდასა
იორდანესა, რაჲთა შენ მიერ შევიდე ქორწილსა მას
სამეუფოსა»8.
1 ძველი
2 iqve,

ქართული აგიოგრაფიული ... გვ. 98.
gv. 132.

3 sinuri

mravalTavi, gv. 185.

4 udabnos

mravalTavi, gv. 150.

5 iqve.
6 ძველი

ქართული აგიოგრაფიული ... გვ. 183.

7 uZvelesi
8 iqve,

iadgari, dasax. gamoc. gv. 244.

gv. 361.
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‘რომელი განსწმედ ემბაზსა მას მეორედ შობისასა და მითვე
სულითა განაახლებ შენთა მორწმუნეთა, განმაცხოელებელო
სულთაო და ნუგეშისმცემელო ყოველთაო»1.
antioqos strategi ‘wartyuenvaA ierusalemisi»:
‘რომელნიმე მიივლტოდეს წმიდასა მას წმიდათასა და
მუნ შინა ვითარცა მხალნი დაჭრილნი ისხნეს; და რომელიმე
იპოვა მოკლულთა მათგანი და აქუნდა ჴელთა მისთა
დიდებული იგი და ცხოველსმყოფელი ჴორცი ქრისტესი, და
ვიდრე მიღებამდე მისა დაეკლა იგი ვითარცა ცხოვარი; და
რომელნიმე რქასა მას წმიდისა საკურთხეველისასა მოხუეულ
იყვნეს და რომელნიმე \ პატიოსანსა ჯუარსა, და მათ ზედა
მოკლულნი ისხნეს; და რომელნიმე სანათლოდ მიივლტოდეს
და ბაგესა მას ზედა ემბაზისასა მომწყდარნი ისხნეს; და
რომელნი-მე ტრაპეზსა მას წმიდასა ქუეშე დამალულნი
მოისრნეს და იქმნნეს მსხუერპლ ქრისტესა»2.
Satberdis krebuli:
‘განვნათლდით ნათლისღებითა მით ემბაზისაჲთა»3.
‘ემბაზითა ამით შვილ ღმრთის ვიწოდებით»4.
‘იშვა დედაკაცისაგან, რაჲთა შენ იშვე ემბაზისაგან,
რომელ-ეგე იქმენ ძე ღმრთის. ... სულისა წმიდისაგან
ვიშვებით წმიდასა მას ემბაზსა შინა»5.
‘შთაიცუას ჯაჭჳ წყლისა მისგან ემბაზისა»6.
1 iqve,

gv. 84.

2 წარტყუენვაჲ

იერუსალჱმისაჲ, თქუმული ნეტარისა სტრატიკი მონაზონისაჲ
(ix. La prise de Jérusalem par les Perses en 614, édité par Gérard Garitte,
[Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, 202 Scriptores iberici, 11],
Louvain 1960, p. 770.
3 Satberdis krebuli, dasax. gamoc. Tb. 1976, gv. 292. Sdr. cnobili
palimfsesturi nusxis Codex Vindobonensis georgicus 2-is fragmenti:
'განვნათლდით ნათლისღებითა მით ენბაზისაჲთა" (Sdr. asomTavruli:
ႢႠႬႥႬႠႧႪႣႨႧ ႬႠႧႪႨႱႶႤႡႨႧႠ ႫႨႧ ႤႬႡႠႦႨႱႠჂႧႠ, somx.
տեսաք զլոյս աւազանին, http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/cauc/ageo/
xanmeti/vienna/vienn.htm?vienn020.htm).
4 iqve,

gv. 300.

5 iqve,

gv. 303.

6 იქვე,

gv. 307.
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‘იოვანე განაღო ემბაზი ნათლისცემისაჲ»1.
‘რაჟამს მოჰხადიან მღდელთა სულსა მას წმიდასა,
რაჟამს დგანედ ემბაზსა მას თანა, განახუნის ცანი და
გარდამოჴდის და დაადგრის წყალსა მას ზედა ემბაზისასა.
ყოველთა ნაშობთა კაცთაგან შორს არს სული წმიდაჲ, გარნა
რაჟამს შთაჴდის კაცი იგი ემბაზსა მას ნათლისღებისასა,
მას ჟამსა შევიდის სული იგი წმიდაჲ კაცსა მას და არნ
მის თანა. შობასა მას პირველსა შუმინვითა ცხოველითა
შეიქმნის კაცი იგი მუცელსა მას შინა დედისა თჳსისასა
და შემდგომად მოკუდავ არს, ხოლო მეორჱ იგი შობაჲ
ემბაზითა მით ნათლისღები[საჲ]თა უკუდავ არნ. რამეთუ
სული ღმრთისაჲ მიიღის კაცმან მან ემბაზსა მას შინა,
რომელ არს უკუდავ. ... რომელმან დაიმარხოს სული იგი
ქრისტესი სიწმიდით, ვითარცა შევიდის წინაშე ქრისტესა,
ესრე თქჳს: <ჴორცსა მას, რომელსა მე შევედ, შემემოსა
წყლისა მისგან ემბაზისა, წმიდად დამმარხა მე>. ... მიიღოს
სული იგი წმიდაჲ წყლისა მისგან ემბაზისაჲსა»2.
‘გარდამოჴდა სული წმიდაჲ მის ზედა ნათლისღებასა
მას ზედა ემბაზსა წმიდასა იორდანესა»3.
‘ემბაზისაგან ვიქმნნეთ თანა-ჯუარცუმულ ქრისტესა»4.
‘ესე მხოლოდშობილი ძჱ ღმრთისაჲ და საყუარელი
წმიდითა ნათლისღებითა და ემბაზითა შეცვალებით-განახლებასა
მიჰმადლებს ყოველთა წარმართთა»5.
‘შობა ზეგარდამო ემბაზისაგან6.
‘ჩუენ ემბაზითა მოგუმადლა შვილ ღმრთის ყოფად»7.
1 იქვე,

gv. 314.

2 იქვე,

გვ. 315-316.

3 იქვე,

გვ. 317.

4 იქვე,

gv. 387.

იქვე, gv. 389. შდრ. berZn. Οὗτος τὴν διὰ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος
ἀλλοίωσιν τοῖς ἔθνεσιν ἐδωρήσατο ['aman wminda naTlisRebis-mieri
cvlileba mihmadla warmarTebs"], PG. 80, col. 1188 A.
5

6 შდრ. berZn. τὴν πνευματικὴν ἀναγέννησιν δεξαμένην
aRmoSobis mimRebi"], PG. 80, col. 1640 A.
7 იქვე,

gv. 392.
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‘ზეგარდამო შობაჲ ემბაზისაგან და მოტევებაჲ ყოველთა
ცოდვათაჲ»1.
‘ესევითარსა
განბანასა
და
განწმედასა
მიჰმადლებს
2
ემბაზისა მიერ ყოველთავე» .
‘cxorebaA amba sYmeonisi»:
‘aRmoKda igi embazisa misgan»3
‘wamebaA wmidisa mowamisa abdal-mesisi»:
‘ნეტარ
თუ-მცა
საბანელისაგან
წმიდისა
ემბაზისა
4
წოდებულ იყვენით ძმად ჩემდა» .
‘cxorebaA sYmeon საკჳრველთმოქმედისაჲ» [მესვეტისა5]:
‘აღმოიქუეს ემბაზისაგან წმიდისა»6 (Sdr. a&n*lqen {k t*j
a^giVaj kolumbh3qraj, PG. 93, col. 1724 C; Sdr. laT. egressus e
sancto lavacro, Ibid. 1723, C).
‘ცხორებაჲ და მოქალაქობაჲ ნეტარისა მართაჲსი, სჳმეონის
დედისაჲ7:
‘ხოლო თჳთ ნეტარი8, შესამატებელად კეთილთა მათ
სათნოებათა და ღუაწლთა მისთა, იქმოდა ამასცა რომელ
მარადის აქუნდინ მას ზეწარსა მას ქუეშე შესასხმელსა
მისსა სინდონები (sa3bana) თეთრები, და მისცემნ იგი მას
1 იქვე,

გვ. 411.

2 იქვე,

გვ. 412.

3

mamaTa cxorebani, dasax. gamoc. gv. 303 (Sdr. a&n*lqen {k t*j
a^giVaj kolumbh3qraj, PG. 93, col. 1724 C; Sdr. laT. egressus e sancto
lavacro, Ibid. 1723, C).
4 Gérard Garitte, La passion géorgienne de Saint ʽAbd-al-Masīḥ, Le
Muséon 79, 1966, p. 222.
5 esaa

svimeon mesvete umcrosi (521-597 ww.), romelic dakavSirebulia
asurel mamebTan (xseneba 24 maiss). rac Seexeba svimeon mesvete ufross
anu halabels (c. 388-459 ww.), romelic 47 weli moRvaweobda svetze,
misi xseneba dadebulia pirvel seqtembers (ioane zosimes kalendriT,
agreTve 27 ivliss).
6 kimeni,

k. kekeliZis gamoc., I, Tb. 1918, gv. 218.

7 წმ. მართა ($ 551 w.), deda svimeon mesvete umcrosisa, ixsenieba
4 ivliss.
8 e.

i. wm. marTa.
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ახალ-მონათლეთა (fwtiVzousin) რომელთა არა ძალ-ედვის
მოგებაჲ ეგევითარისაჲ მის სინდონისაჲ (sindo3nwn), რაჲთა
მათ შინა აღმოიქუნენ მათ ჩჩჳლნი მათნი საცხორებელისა
მის და წმიდისა ემბაზისაგან»1 ({n au7to8j deVcasqai au7ta#
{k t*j τιμίας ἀπολούσεως2 \ ‘maTSi miiqvan isini [monaTlvadni]
patiosani ganbanvisgan»).
da mravali sxva3.
1 Version

géorgienne de la Vie de Sainte Marthe, édité par Gérard
Garitte, Louvain 1968 [Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, 285,
Scriptores iberici, 17], p. 5.
2 Acta

Sanctorum, ... Maii, t. V, Parisiis et Romae, 1866, p. 400 F.

3 davimowmebT ramdenime gviandel nimuSsac: arseni safareli,
'ganyofisaTYs qarTlisa da somxiTisa": 'kacno RmrTismoyuareno,
romelni iSvebiT embazisagan cxovelisa Svilad wmidisa da
didebulisa kaTolike eklesiisa" (spekali marTlmadideblobisa,
Tb. 2007, gv. 659); 'ცხორებაჲ წმიდისა სერაპიონ ზარზმელისაA": 'არა
დააკლებს მადლი სულისაჲ აღმოშობად შვილთა მათ ემბაზისათა"
(ZqalZ, I, gv. 320); 'ცხორებაჲ და მოქალაქობაჲ წმიდისა მამისა
ჩუენისა დავით გარესჯელისაჲ": 'შვილ წმიდისა ემბაზისა გყვნეს
თქუენ" (ZqalZ, I, gv. 236); mcire sjuliskanoni (Targmnil-Sedgenili
wm. eqvTime mTawmindelis mier): 'სამგზის შთაყოფაჲ მონათლისაჲ
ემბაზსა" (მცირე სჯულისკანონი, ე. გიუნაშვლის გამოც. Tb. 1972, gv.
67); wm. ioane oqropiri, 'თარგმანებაჲ იოანეს სახარებისაჲ" (wm.
eqvTime mTawmindelis Targmani): 'ემბაზი იგი, რომელსა ანგელოზი
აღსძრვიდა" (ioane oqropiri, ganmarteba ioanes saxarebisa, Tb. 1993,
gv. 173; Sdr. berZn. τὰ κατὰ τὴν κολυμβήθραν ἣν ὁ ἄγγελος ἐκίνει͵ PG. 59,
col. 155); წმ. იოანე დამასკელი, გარდამოცემა: 'samgzis STayofiTa
embazsa Sina samTa maT dReTa gamohsaxavs naTlisRebaÁ"
(wm. ioane damaskeli, marTlmadidebluri sarwmunoebis zedmiwevniTi
gadmocema, Tb. 2000, gv. 234, efremis Targmani. Sdr. arsenis teqsti:
'samTa STayofaTa mier samTa dReTa saufloÁsa daflvisaTa
cxad-hyofs Cuenda naTlisRebaÁ", iqve; Sdr. berZn. διὰ γὰρ τῶν τριῶν
καταδύσεων τὰς τρεῖς ἡμέρας τῆς τοῦ κυρίου ταφῆς σημαίνει τὸ άπτισμα, PG. 94,
col. 1129 A).); 'Tueni, ianvari": 'bunebaA Cemi uyiTa codvisaATa,
dedofalo wmidao, Sengan Sobilman ganwmida Svilebisa
madliTa yovladwmidisa embazisaATa" (dasax. gamoc. gv. 45);
'Tueni, ianvari": 'bunebaA kacTaA daubrkolebelad aRvals
meored-Sobisa saRmrToATa embaziTa aRmaRlebuli casa caTasa"
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amrigad, vfiqrobT, aSkaraa, rom IV-V ss-isTvis, ra
droidanac qarTulenovani saeklesio teqstebi (rogorc
Targmanebi, aseve originaluri Zeglebi) mogvepoveba, berZnuli
warmomavlobis termini ‘embazi» ukve uaRresad myar (anu
SemdegSic SeuZravad SenarCunebul), amasTan,
erT-erT
yvelaze ufro xSirad dadasturebul da, Sesabamisad,
yovliTurT qarTul liturgikul (baptizmalur) terminad
gardaqmnil monacemad avlens Tavs, rac mxolod imis ucxadesi
mowmobaa, rom xsenebuli termini «wminda sabanelis»
da «naTlisRebiTi axalSobis» aRmniSvnelad qarTul
enaSi unda Semosuliyo IV-V ss-ze bevrad ufro adre.
magram kvlav ismis igive kiTxva, razec nawilobriv ukve
vsaubrobdiT zemoT:
rodis da ra gziT (zepirad Tu werilobiT) unda
Semosuliyo qarTul enaSi liturgikuli termini ‘embazi»?
kiTxvaze sapasuxod jer SevexebiT SekiTxvis meore nawils
da vimsjelebT imaze, Tu ra gziT SeiZleboda Semosuliyo
termini ‘embazi» qarTul saeklesio enaSi.
rogorc aSkarad vnaxeT,
ar
vlindeba
erTi
magaliTic ki imisa, rom qarTul teqstebSi liturgikuli
(dasax. gamoc. gv. 58); 'Tueni, ianvari": 'naTel-viRoT awca mis
Tana wyliTa siwmidisaATa da cremlTa saRmrToATa embaziTa"
(dasax. gamoc. gv. 76); 'Tueni, ianvari": 'embazad cxorebisad
moguaniWo Cuen sabaneli wmidaA naTlisRebisaA da wylisa
mier da sulisa pirvelsave pativsa kualad-magne" (dasax.
gamoc. gv. 78); 'Tueni, ianvari": 'simdabliT naTlisRebiTa embazi
igi naTlisRebisaA ganswmide" (dasax. gamoc. gv. 104); 'Tueni,
ianvari": 'wyalTa kurTxeviTa Svilmraval iqmna embazi" (dasax.
gamoc. gv. 106; Sdr. ὑδάτων εὐλογουμένων, πολύτεκνος γνωρίζεται
ἡ Κολυμβήθρα, Mηναῖον το' >ΙανοuαριVοu, dasax. gamoc. σ. 13 );
'Tueni, ianvari": ''Tueni, ianvari": 'SvilmravlobaA didebulisa
embazisaA cxadad moaswava" (dasax. gamoc. gv. 115);" (dasax. gamoc.
gv. 78); 'Tueni, ianvari": 'embazi ese sanaTloA cecxlisa mier
ganaxlebiTa friad Svilmraval iqmnebis dRes" (dasax. gamoc.
gv. 121); 'Tueni, ianvari": 'raATa uxrwnel yos daZuelebuli
igi kaci kacTa Semoqmedman RmerTman, cecxlisa brZmed
hyofs embazsa sanaTlosa da ganaaxlebs TYnier Semusrvisa
kacTa bunebasa daZuelebulsa" (dasax. gamoc. gv. 123-124).
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(baptizmaluri) SinaarsiT dadasturebul ‘embazs» berZnulSi
Sesatyvisad hqondes misi bunebrivi (yofiTi) adekvati e0mbasij.
Sesabamisad (da amaze ukve gvqonda xazgasma), berZnuli «embazis»
qarTulSi
mwignobruli
gziT
Semosvla
sakuTriv IV-V ss-Si gamoiricxeba.
magram ra SeiZleba iTqvas ufro adreul (IV-V ssze uwinares) periodTan dakavSirebiT? iqneboda Tu ara
mizanSewonili gvefiqra, rom berZnuli e0mbasij qarTulSi
mwignobruli gziT Semovida, vTqvaT, II-III ss-Si?
es kiTxva uaRresad kanonzomieria, gamomdinare iqidan, rom
Tu liturgikuli termini ‘embazi», sazogadod, werilobiTi
gziT aris Semosuli qarTulSi, ueWvelia, es unda momxdariyo
imgvari berZnuli saeklesio Zeglis (an Zeglebis) Targmnis
gziT, romlebSic gamoyenebuli iqneboda zemoxsenebuli e0mbasij,
xolo gamomdinare iqidan, rom IV-V ss-idan qarTuli ‘embazi»,
rogorc liturgikuli fuZe-termini, terminologiurad ukve
sruliad dacilebulia Tavis berZnul pirvelwyaros (e. i.
e0mbasij-s) da am gagebiT (saeklesio Sinaarsi) uklebliv yvela
SemTxvevaSi sul sxva terminTa (ZiriTadad es terminebia: louth3r,
kolumbh3qra, loutro3n) Sesatyvisad avlens Tavs, Sesabamisad,
rogorc mkafiod aRvniSnavdiT zemoT, erTmniSvnelovnad
dgindeba, rom, berZnuli e0mbasij-is qarTulSi werilobiTi gziT
damkvidreba veranairad ver moxdeboda IV-V ss-Si, ar iZebneba ra
aranairi berZnuli Zegli, romelSic naTlisRebiTi sabanelisa
da sulieri aRmoSobis aRmniSvnelad dadasturebuli iqneboda
e0mbasij da romlis Targmnis gziTac xsenebuli e0mbasij-is
naTlisRebiTi Sinaarsi Semovidoda qarTulSic termin ‘embazis»
saxiT.
amrigad, msjelobis winadebulebiTi Sejamebani amgvaria:
(I) termini ‘embazi», rogorc leqsikuri erTeuli,
sxva araferia, Tu ara berZnuli e0mbasij-is qarTuli gaxmovaneba
an transkribireba.
(II) termin ‘embazs» qarTul saeklesio ZeglebSi aqvs
arsobrivad liturgikuli (naTlisRebiTi) Sinaarsi,
rac SeuZlebelia sakuTriv qarTul niadagze
SeeZina mas. eWvi araa, rom garkveul epoqaSi amgvari
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Sinaarsi unda hqonoda mis berZnul pirvelwyaros,
zemoxsenebul e0mbasij-s. es niSnavs, rom termini e0mbasij
romeliRac dros jer berZnulSi ganimsWvaleboda
naTlisRebiTi SinaarsiT, Semdeg ki qarTulSic
Semoitanda mas ‘embazis» saxiT transkribirebuli
(werilobiTi gziT Semosvlis SemTxvevaSi) Tu gaxmovanebuli
(zepiri gziT Semosvlis SemTxvevaSi).
(II) Sesabamisad, Tu vifiqrebT, rom berZnuli e0mbasij,
rogorc
liturgikuli
termini, qarTulSi
romeliRac Jams sakuTriv werilobiTi gziT Semovida, cxadia,
es unda momxdariyo mxolod werilobiTi Zeglebis Targmnis
Sedegad, rogorc amas adgili aqvs, sazogadod, werilobiTi
gziT Semosuli nebismieri terminis Tu leqsikuri erTeulis
SemTxvevaSi.
(III)
qarTuli
mwerlobis
uadres
(IV-VI
ss.)
periodSi
termini
‘embazi»,
rogorc
vnaxeT,
metad
xSirad aris dadasturebuli anu igi miTiTebul uadres
periodSive xasiaTdeba ufarToesi
liturgikuli
gavrcelebulobiT,
Tumca,
miuxedavad
amgvari
gavrcelebulobisa, arcerTxel, arcerT konteqstSi ar
ganikuTvnebs berZnul liturgikul ekvivalentad
Tavis bunebriv pirvelwyaros, termin e0mbasij-s, rac, ra Tqma
unda, gamoricxavs imis SesaZleblobas, rom sakuTriv IV-V
ss-s (an, miT umetes, ufro gviandel epoqas) miekuTvnos Tu
daukavSirdes berZnuli e0mbasij-is qarTulad gaxmovanebisa da
traskribirebis faqti.
(IV) aRniSnuli ori uryevi postulati, rac gulisxmobs
(kvlav
gavimeorebT),
erTi
mxriv,
qarTuli
‘embazis»
liturgikuli funqcionirebis uaRres ganvrcobilobas IV-V ssisTvis da, meore mxriv, ukve am droisTvis xsenebuli ‘embazis»,
rogorc liturgikuli terminis, absolutur terminlogiur
dacilebulobas Tavisi Tavdapirveli ekvivalentisgan (berZnuli
e0mbasij-isgan), gvisabuTebs mxolod imas, rom aRniSnuli
‘embazi» upirobod warmoadgens IV-V ss-ze bevrad
ufro adreul nasesxobas qarTul enaSi.
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[erTi SexedviT, sawinaaRmdegos gviCvenebs is garemoeba,
rom zemoT ukve damowmebuli winaaTonuri Targmani giorgi
aleqsandrielis
Sromisa
‘cxorebaA
iovane
oqropirisaA»,
gamomcemlis mier masze darTuli leqsikonis mixedviT, TiTqosda
Seicavs liturgikul terminTSesatyvisobas ‘embazi»e0mbasij. დავიმოწმებთ სრულად აღნიSნულ სალექსიკონო მითiTებას:
‘embazi \ abazana, sanaTlavi: <განმზადებულ არიან
კათაკუმეველნი მიღებად ემბაზისა მისგან მეორედშობისა>1
112,14-15. h6 e0mbasij» (r. gvaramia, dasax. gamoc. gv. 150).
rogorc vxedavT, jer ganmartebulia liturgikuli termini
<embazi>, Semdeg motanilia Zveli qarTuli Targmanis saTanado
naTlisRebiTi konteqsti, bolos ki berZnul Sesatyvisad miTiTebulia
h6 e0mbasij. ra Tqma unda, veravin daeWvdeba, rom ‘ioane oqropiris
cxovrebis» berZnul teqstSi Sesabamis adgilas swored e0mbasij-ia
da rom swored mas gadmoscems qarTuli Targmanis ‘embazi», magram
es rom ase yofiliyo, Cven saxeze unda gvqonoda e0mbasij-is rogorc
gamokveTilad naTlisRebiTi sabanelis aRmniSvneli liturgikuli
terminis dadastureba VII s-Si (am dros daiwera berZnuli teqsti).
gamomdinare iqidan, rom zemowarmodgenili wyaroTmcodneobiTi
masala sawinaaRmdegos gviCvenebs da ar adasturebs termin e0mbasijis liturgikuli gamoyenebis faqts2, ra Tqma unda, gadamowmebas
moiTxovs berZnuli teqstis monacemi. aRvniSnavT, rom giorgi
aleqsandrielis zemoxsenebuli aRweriloba ar aris damoukidebeli
naSromi da igi, rogorc cnobilia, udideswilad warmoadgens wm.
ioane oqropiris mowafis wm. paladi helenopolelis (c. 362/364–
420/430) cnobili hagiografiuli uwyebis (‘uwyebiTi dialogi wm.
ioane oqropiris cxovrebis Sesaxeb») sityva-sityviT ganmeorebas.
Sesabamisad, mocemul SemTxvevaSi (termin ‘embazis» zemomotanil
damowmebasTan dakavSirebiT) berZnul teqstad igulisxmeba rogorc
giorgi aleqsandrielis miTiTebuli perifrazuli naSromi, aseve,
misi uSualo wyaro \ wm. paladi helenopilelis dialoguri
uwyeba. giorgi aleqsandrielis mier dawerili ‘cxovreba» orgzis
aris gamocemuli (jer Savilius-is da Semdeg Halkin-is mier),
1 xazgasmebi
2 am

aqac da yvelgan Cvenia.

sakiTxze ufro masalobrivad ix. qvemoT.
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rasac aRniSnavs r. gvaramiac, romelic teqstobrivi Sedarebebisas,
saxeldobr, sargeblobs meore, mecnieruli publikaciiT. unda
aRvniSnoT, rom rogorc paladis, aseve giorgi aleqsandrielis
SromaTa yvela gamocemaSi, maT Soris, sakuTriv im gamocemaSi,
romliTac, rogorc aRvniSneT, sargeblobs r. gvaramia, berZnuli
teqsti absoluturad identuria. metic, mocemul adgilas arcerT
berZnul xelnawerSi ar vlindeba variantulad gansxvavebuli ram
monacemi anu yvela nusxa sruliad igiveobriv teqsts warmogvidgens,
rasac, konkretulad, aseTi saxe aqvs [mogvaqvs mTliani konteqstis
sityva-sityviTi Targmani]:
‘ioanesTan Tanamyofi episkoposebi, Tanaricxvedni
wminda marxvisa [e. i. ormocni, e. W.], mividnen mefesTan da
dedofalTan mowameTaSi [e. i. mowameTa saxelobis taZarSi,
e. W.] da cremliT evedrnen maT, daendoT qristes
eklesia, \ gansakuTrebiT paseqis gamo da imaT gamoc,
romlebic ukve gamesaidumloebulni [katexizacia-gavlilni,
e. W.] iyvnen da moelodnen axalSobas [naTlobas, e.
W.], \ rom dabruneboda mas [eklesias, e. W.] mRvdeli
[ioane oqropiri, e. W.]1» (Sdr. οἱ τῷ Ἰωάννῃ συνόντες ἐπίσκοποι͵
ἰσάριθμοι τῆς ἁγίας νηστείας͵ προσῆλθον τῷ βασιλεῖ καὶ τῇ βασιλίσσῃ
ἐν τοῖς μαρτυρίοις μετὰ δακρύων͵ παρακαλοῦντες φειδοῦς τυχεῖν τὴν
τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίαν͵ μάλιστα διὰ τὸ Πάσχα καὶ τοὺς μέλλοντας
ἀναγεννᾶσθαι ἤδη μυσταγωγηθέντας͵ ἀπολαβοῦσαν τὸν ἱερέα2. Sdr.
1 მოვიტანთ

რ. გვარამიას მიერ გამოცემული ძველი ქართული თარგმანის
სრულ კონტექსტსაც: 'ესმა ესე მოყუასთა მათ იოვანჱსთა, რომელნიიგი იყვნეს რიცხჳსაებრ წმიდათა მარხვათა, შევიდეს მეფისა და
დედოფლისა და ევედრებოდეს მათ ტირილით, რაჲთა შეიწყალონ
ეკლესიაჲ და უფრო ხოლო \ დღისა მისთჳს აღვსებისა
და
რომელნი-იგი განმზადებულ არიან კათაკუმეველნი მიღებად
ემბაზისა მისგან მეორედშობისა, რაჲთა ეკლესიამან შეიწყნაროს
მთავარი თჳსი და არა განავლინონ იგი" (დასახ. შრომა, გვ. 112).
ix. Savilius-is gamoc.: To' {n a6giVoij patro#j h6mJn >Iwannou
>Arxiepisko3pou Kwnstantinoupo3lewj τοῦ Χρυσοστόμου tJn eu6riskomeVnwn,
T. 0Ogdooj, Etonae, Anno 1612, p. 23; Sdr. Halkin-is gamoc.: F. Halkin,
Douze recits byzantins sur saint Jean Chrysostome, Brussels, 1977, p. 229.
ix. paladis teqsti: PG. 47, col. 32-33. Sdr. paladis teqstis mecnieruli
publikacia: Palladii Dialogus ..., Coleman-Norton-is dasax. gamoc. p. 56.
2
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giorgi aleqsandrielis teqstis laT. Targm. Hisce auditis,
episcopi qui Ioanni aderant, numero quidem sanctae Trinitati nihilo
dispari, accesserunt ad Imperatorem simul et Imperatricem ad aedem
Martyribus dedicatam, lachrymis profusis obsccrates, ut ecclsiae Christi
parcerent, eo maxime quia Pasche dies appetebat, nec pauci fonte
baptismatis etant regenerandi, prius mysteriis ﬁdei nostrae instructi1;
Sdr. paladis teqstis laT. Targm. Ultimum subsidium, qui cum
Joanne erant episcopi quadraginta, sacri junii diebus numero pares,
adierunt Augustum atque Augustam in Martyriis, orantes cum lacrymis
ut Christi Ecclesiae parcerent, maxime propter Pascha et propter eos
qui regenerandi erant cum jam catechizati essent, ut sacerdotem
suum ea reciperet2. Sdr. paladis teqstis ingl. Targm. As a last
resource, the bishops on John’s side, to the number of the days
of the holy fast, approached the king and queen in the shrines of
the martyrs, and besought them with tears to spare the Church of
Christ, remembering especially the Paschal festival, and those already
prepared3 for the sacrament of the new birth to be received on that
day, and to restore to her her prelate4,5 rus. Targm. В качестве
последней защиты епископы, верные Иоанну, равночисленные
дням святого поста, пришли в храм Мучеников к императору
и императрице, со слезами умоляя пощадить Церковь Христову,
вернув епископа, особенно ради Пасхи и тех, кто должен быть
возрожден, будучи теперь посвящен в таинство6.
amrigad, rogorc ucxadesia, berZnuli teqstis uklebliv
yvela gamocema da Targmani gamoricxavs
citirebul
1 S. Ioannis Chrysostomi, Constantinopolitani quondam archiepiscopi
vita, authore quidem Georgio Alexandrinae ciuitatis archiepiscopo, at nunc
primùm è Graeco in Latinam tralata coloniam per Godefridum Tilmannum
... - Parisiis, 1557, p. 59.2.
2 PG.

47, col. 32-3.

3 sqolioSi

dazustebulia: Initiated into the mysteries.

4 sqolioSi

dazustebulia: priest.

5 The Dialogue of Palladius Concerning the Life of Chrysostom, by
H. Moore, London, 1921, p. 80.
6 http://predanie.ru/palladiy-elenopolskiy/book/69494-lavsaik.
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adgilas termin e0mbasij-is arsebobas. metic, berZnulSi (da
Sesabamisad, TargmanebSic) zemore konteqsti saerTod ar Seicavs
sityva ‘sabanels» anu ‘embazs», rac cxadyofs, rom mocemul
adgilas originalSi qarTuli Targmanis ‘embazis» Sesatyvisad
ar vlindeba ara mxolod e0mbasij, aramed arc sxva romelime
termini (vTqvaT louth3r, kolumbh3qra, loutro3n da a. S.). amasTan,
rogorc ukve mivuTiTebdiT, zemocitirebuli teqsti yvela
nusxaSi absoluturad identuria da mas gansxvavebuli variantuli
wakiTxvebi ar moepoveba (ix. miTiTebuli mecnieruli gamocemebi).
aRniSnuli garemoeba ucxadesad asaCinoebs, rom termini ‘embazi»
motanil adgilas mxolod qarTuli Targmanis maxasiaTebelia da
warmoadgens mTargmneliseul Senamats konteqstidan gamomdinare,
risi nimuSebic xsenebul TargmanSi yovel fexis nabijzea. sxvagvarad
rom vTqvaT, mocemul SemTxvevaSi saxezea dednisadmi mTargmnelis
Tavisufali damokidebuleba1. amgvaria realuri viTareba, Tumca,
ra Tqma unda, ismis kiTxva: Tu es asea (da ueWvelad asea), saidan
gaCnda r. gvaramias saleqsikono miTiTebaSi ‘embazis» Sesatyvisad
e0mbasij, romelic, rogorc vnaxeT, berZnul teqstSi ar moipoveba?
pasuxi martivia: mkvlevari daeyrdno qarTuli ‘embazis» berZnul
e0mbasij-Tan etimologiuri Sesabamisobis zogad faqts (rac,
rogorc mivuTiTebdiT, Tavis droze xazgasmuli iyo k. kekeliZisa
da i. abulaZis mier), ar gamoiCina gulmodgineba gadaemowmebina,
iyo Tu ara mocemul konkretul SemTxvevaSi berZnul teqstSi
marTlac e0mbasij, da meqanikurad miuTiTa masze2. daaxloebiT
amgvar SemTxvevasTan gvaqvs saqme wm. grigol noselis ‘qeba qebaTas
1 berZnuli

teqstisgan qarTuli Targmanis mniSvnelovani teqstobrivi
dacilebis Sesaxeb saubrobs r. gvaramiac, romelic aRniSnavs: 'CvenTvis
ar aris cnobili precedenti, rom aseTi dacileba iyos
dedansa da Targmans Soris, rogoric am SemTxvevaSi [e. i.
giorgi aleqsandrelis Sromis qarTul TargmanSi] gvaqvs"
(dasax.
Sroma, gv. 039).
2 sagulisxmoa aRniSnos, rom rodesac mkvlevari marTlac adarebs
berZnul-qarTul teqstebs leqsikuri berZnizmebis gamovlenis mizniT da
saTiTaod CamoTvlis kidec amgvari berZnizmebis konkretul nimuSebs, ukve
aRar asaxelebs arc 'embazs" da arc e0mbasij-s (ix. r. gvaramia, dasax.
Sroma, gv. 031).
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ganmartebis» giorgi mTawmindelisuli Targmanis zemodamowmebul
gamocemaSi, im gansxvavebiT, rom amjerad gamomcemels g. kiknaZes
bejiTad mouZiebia Sesabamisi berZnuli teqstis monacemi da, ver
daudasturebia ra dedanSi e0mbasij, qarTuli teqstis ‘embazis»
xsenebul e0mbasij-Tan terminologiuri Sesatyvisoba mxolod zogad
faqtad aRuniSnavs. ai, mkvlevris sityvebi:
‘<embazi> \ e0mbasij, 81vb; 87rb. oRond ‘embazi» aq
gadmogvcems sxva berZnul sityvebs: o6 loutro3j-sa da to#
u9dwr-s» (wmidaA grigol noseli, TargmanebaA qebisa qebaTaAsaA, g.
kiknaZis dasax. gamoc. gv. 8).
rogorc vxedavT, mkvlevrisganve miTiTebul orive SemTxvevaSi
qarTuli Targmanis ‘embazs» berZnul Sesatyvisad aqvs ara e0mbasij,
aramed sruliad sxva leqsikuri erTeulebi, kerZod, to# loutro3n1da
to# u9dwr (sxvaTa Soris, es faqti damatebiTi argumentia imis
naTelsayofad, rom berZnuli saeklesio mwerloba arc am epoqaSi
[IV s-Si] ar icnobs liturgikul termin e0mbasij-s)2].
amrigad,
zemore
wyaroebidan
gamomdinare,
kvlav
mkafiod aRvniSnavT, rom, erTi mxriv, qarTuli ‘embazis»
liturgikuli
funqcionirebis uaRresi simyare
IV-V ss-isTvis, meore mxriv ki, ukve am droisTvis
xsenebuli ‘embazis», rogorc arsobrivad liturgikuli
terminis, absoluturi terminologiuri dacilebuloba
Tavisi Tavdapirveli ekvivalentisgan (berZnuli e0mbasijisgan) upirobod gvidgens xsenebuli ‘embazis» IV-V
ssze
bevrad
uwinares
damkvidrebulobas
qarTul saeklesio enaSi.
warmodgenili
daskvna
safuZvels
gviqmnis
ufro
Camoyalibebuli msjelobisTvis im sakiTxze, rac zemoT SekiTxvis
saxiT iyo wamoWrili.
1 mkvlevris

mier miTiTebuli o6 loutro3j ararsebuli monacemia.

2 rogorc qvemoT vnaxavT, wm. grigol noselisTvis, mravali sxva
saeklesio avtorisebr, saerTod ucnobia e0mbasij ara mxolod rogorc
liturgikuli termini, aramed \ rogorc zogadad leqsikuri erTeuli,
vinaidan mis mravalricxovan SromebSi ar gvxvdeba am sityvis arcerTi
damowmeba.
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gavimeorebT SekiTxvas:
iqneboda Tu ara mizanSewonili gvefiqra, rom berZnuli
e0mbasij,
rogorc
liturgikuli
termini,
qarTulSi
mwignobruli gziT Semovida, vTqvaT, II-III ss-Si?
vinaidan termin ‘embazis» liturgikul (baptizmalur)
terminad qarTulSi Semosvla uTuod da uaSkaresad uadresia
IV-V ss-ze, Sesabamisad, bunebrivad ikveTeba aucilebloba
swored am uadres epoqaze yuradRebis sagangebo gamaxvilebisa,
Tumca yuradRebis gamaxvilebisa ara, am SemTxvevaSi, Semosvlis
drois gansazRvris kuTxiT (ueWvelia, rom es dro IV-V ss-ze
adrindelia anu araugvianesia II-III ss-ze), aramed Semosvlis
ragvarobis dadgenis mizniT.
marTlac, termin ‘embazis» qarTul enaSi liturgikul
terminad Semosvla-STatvifrva, rac, miTiTebuli droisTvis (IIIII ss-isTvis) uTuod faqtia, an werilobiTi gziT moxdeboda
anda \ zepiri kavSirebidan gamomdinare.
am ori gzidan romeli unda Candes ufro marTebuli da
sarwmuno?
kiTxvaze pasuxad kvlav wina planze iwevs Semdegi Tezisi:
Tu realobad miviCnevT ‘embazis» qarTulSi Semosvlis
werilobiT (mwignobrul) gzas, maSin realobad unda vaRiaroT
isic, rom amgvari (werilobiTi) Semosvla ganxorcielda
Sesabamisi (e0mbasij-is Semcveli) berZnuli saeklesio Zeglebis
Targmnis gziT. sxva SesaZlebloba, ra Tqma unda, ar arsebobs.
Sesabamisad, pirvel rigSi is unda ganvsazRvroT, aris Tu
ara amgvari daSveba Sesawynarebeli.
garda imisa, rom sadReisod sruliad araviTari myari
monacemi ar mogvepoveba imasTan dakavSirebiT, Tu ra saxiT
arsebobda anda, saerTod, arsebobda Tu ara qarTulenovani
saeklesio mwerloba II-III ss-Si, martooden berZnul saeklesio
mwerlobaze dakvirvebac ki sakmarisia im udavo daskvnis
gamosatanad, rom, II-III ss-Si berZnuli e0mbasij werilobiTi
(mwignobruli) gziT veranairad ver Semovidoda qarTulSi.
amgvari eWvmiutaneli daskvna kvlavac imave winapirobidan
gamomdinareobs, razec zemoT termin ‘odikTan» dakavSirebiT
gvqonda msjeloba.
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marTlac, berZnuli e0mbasij rom II-III ss-Si werilobiTi
gziT Semosuliyo qarTulSi liturgikul terminad, mas,
rogorc es cxadze ucxadesia, upirveles yovlisa, TviT
berZnul saeklesio ZeglebSi (zogadad, berZnul
saeklesio mwerlobaSi) unda hqonoda SeZenili
analogiuri liturgikuli Sinaarsi, rom Semdeg
aRniSnuli Sinaarsi mas qarTulSic Semoetana.
magram ra damokidebulebas gviCvenebs termin e0mbasij-is
liturgikul SinaarsTan dakavSirebiT II-III ss-is berZnuli
saeklesio mwerloba?
pasuxi aris yovliTurT garkveuli, erTmniSvnelovani
da, amasTan, mTlianobiTad ganzogadebadi anu mTlianobiTad
ganvrcobadi rogorc II-III ss-is, aseve uklebliv yvela
Semdgomi saukunis berZnul saeklesio mwerlobaze.
es niSnavs:
berZnuli saeklesio mwerloba II-III ss-Si termin e0mbasij-is
liturgikul SinaarsTan dakavSirebiT gviCvenebs da gvimJRvanebs
absoluturad imave damokidebulebas, ra damokidebulebasac
avlens xsenebuli saeklesio mwerloba am terminis mimarT Tavisi
Semdgomi istoriis uklebliv yvela monakveTSi, dawyebuli IV
s-is damdegidan vidre dRevandel dRemde. metic, zedmiwevniT
imave damokidebulebas warmogviCens igi ara mxolod II-III ssis Semdgom, aramed amave saukuneebis winmswreb epoqaSic, rac
gulisxmobs periods I s-is Sua wlebidan II s-is damdegamde,
es garemoeba ki, Tavis mxriv, naTels xdis, rom saubari exeba
mTel berZnul saekleso mwerlobas, erTad aRebuls,
anu mTel berZnul saekleso mwerlobas yvela Tavisi
epoqiTa da istoriuli monakveTiT.
diax, mTeli es uvrcelesi da usulieresi mwignobruli
wiaRi, ganfenili I s-is Sua wlebidan vidre dRevandel
dRemde, termin e0mbasij-is mimarT avlens da asaCinoebs
erTaderTs da igiveobrivs, kerZod \ xsenebuli e0mbasijis rogorc liturgikuli terminis absolutur
ignorirebas da saeklesio terminologiidan
mis srul amoricxvas, risi umyaresi mtkicebulebacaa
baptizmaluri SinaarsiT e0mbasij-is sruli daudasturebloba.
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msjeloba rom zogadi ar iyos, SevCerdebiT konkretul,
uaSkares magaliTebze:
aviRoT, upirvelesad, kvlavac zemoxsenebuli II-III
saukuneebi, vinaidan termin ‘embazis» qarTulSi Semosvladamkvidrebulobis TvalnaTlivi uwinaresoba IV-V ss-ze, ra
Tqma unda, swored am saukuneebisკენ migvamarTvinebs Ziebas.
suraTi aris umkafioesi:
aRniSnuli saukuneebis berZnul saeklesio teqstebSi,
romlebic, rogorc cnobilia, sakmao raodenobisa da moculobis
literaturas Seadgens, termini e0mbasij arcerTgis ar
avlens Tavs ara mxolod rogorc saeklesio
monacemi, aramed rogorc Tundac litoni
leqsikuri erTeuli.
magram xom ar SeiZleboda gvefiqra, rom xsenebuli e0mbasijis amgvari werilobiTi daudasturebloba unda aixsnebodes
an miTiTebuli epoqis saeklesio Zeglebis mniSvnelovani
nawilis mouRwevlobiT anda imiT, rom sakuTriv teqstobrivi
konteqstebidan
gamomdinare
SesaZloa
ar
vlindeboda
aucilebloba aRniSnuli terminis Tundac erTgzisi gamoyenebisa?
aRvniSnavT, rom Zeglebis mniSvnelovani nawilis mouRwevloba TavisTavad, cxadia, garkveuli informaciis dakargvas
aucileblad gulisxmobs da zemoxsenebuli e0mbasij-is rogorc
yofiTi leqsikuri erTeulis mimarT es daSveba SesaZloa
gamarTlebuli iyos, rac niSnavs imas, rom am epoqis yvela
Zeglis daculobis SemTxvevaSi savsebiT mosalodneli iqneboda
miTiTebuli sityvis (e0mbasij-is) rogorc, kvlav xazs gavusvamT,
yofiTi leqsikuri erTeulis sadme dafiqsirebuloba (Tundac
araerTgzisi), magram igives ver vityviT xsenebul e0mbasijze rogorc saeklesio monacemze anu rogorc naTlisRebiTi
ganbanvisa da sulieri axalSobis aRmniSvnel liturgikul
terminze, vinaidan naTlisRebis Tema da Sesabamisi liturgikuli
terminologia yvelaze xSirad avlens Tavs saeklesio teqstebSi,
dawyebuli TviT axali aRTqmis wminda wignebidan. Sesabamisad,
Tu berZnul liturgikul mwerlobaSi uadresi epoqidanve
arsebobda naTlisRebiTi madlmosilebis damtevi mwignobruli
termini e0mbasij, cxadia, es termini uTuod erT-erT yvelaze
264

ediSer WeliZe: saqarTveloSi marTlmadidebeli eklesiis ...

ufro xSirad damowmebad liturgikul monacemad gamoavlenda
Tavs, Tumca aseT SemTxvevaSi misi sruli daudasturebloba
da daufiqsirebloba veranair axsna-ganmartebas veRar daeqvemdebareboda, vinaidan absoluturad arasarwmuno iqneboda imis
mtkiceba, rom TiTqosda moxda sruli moculobiT dakargva
swored e0mbasij-is Semcveli liturgikuli teqstebisa, da es
\ maSin, roca moRweulia am epoqis araerTi imgvari Zegli,
romelSic naTlisRebiTi sabanelis aRmniSvnelad yvela
SemTxvevaSi sul sxva terminTa jgufia warmodgenili.
magaliTad, SeuZlebelia II-III ss-is saeklesio mwerlobaze
vmsjelobdeT da ar movixsenoT wm. iustine martvili (c. 100165), romlis apologiebi da anti-iudauri dialogi dRemde
Semogvenaxa. am SromebSi araiSviaTad dasturdeba <sabaneli>
anu <embazi>, Tumca mis aRsaniSnad arcerTgzis ar
gvxvdeba sakuTriv e0mbasij. mogvaqvs saTanado nimuSebi:
‘Semdeg [mosanaTlebi] Cven mier waiyvanebian iq,
sadac wyalia da aRmoiSvebian imgvarad, ragvaradac
aRmoviSviT Cven, vinaidan yovelTa mamisa da meufe
RvTis, da Cveni macxovris ieso qristes da suliwmindis
saxeliT wyalSi ganbanvas aRasruleben im Jams» (Sdr.
ἔπειτα ἄγονται ὑφ΄ ἡμῶν ἔνθα ὕδωρ ἐστί͵ καὶ τρόπον ἀναγεννήσεως͵
ὃν καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ ἀνεγεννήθημεν͵ ἀναγεννῶνται· ἐπ΄ ὀνόματος γὰρ
τοῦ πατρὸς τῶν ὅλων καὶ δεσπότου θεοῦ καὶ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ καὶ πνεύματος ἁγίου τὸ ἐν τῷ ὕδατι τότε λουτρὸν ποιοῦνται1).
‘gansabani mihyavs [momnaTvlels, e. W.] sabanelTan»2.
I apologia. ix. Die ältesten Apologeten. Texte mit kurzen
Einleitungen, herausgegeben von E. J. Goodspeed, Göttingen, 1914, s.
70. agreTve: The Apologies of Justin Martyr, ed. by A. W. F. Blunt
[Cambridge Patristic Texts], Cambridge, 1911, p. 90 (Sdr. ingl. Targm.
Then we bring them where there is water; and after the same manner of
regeneration as we also were regenerated ourselves, they are regenerated,
for, in the Name of God, the Father and Lord of all things, and of our
Saviour Jesus Christ, and of the Holy Ghost they then receive the washing
of water, The Works Now Extant of S. Justin the Martyr, Translated, with
Notes and Indices, Oxford, 1861, p. 46).
1

ap. Die ältesten Apologeten, dasax. gamoc. s. 71. agreTve: The
Apologies of Justin Martyr, dasax. gamoc. p. 92. Sdr. τὸν λουσόμενον ἄγοντος
2I
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‘xolo ewodeba am sabanels <ganaTleba>» (Sdr.
καλεῖται δὲ τοῦτο τὸ λουτρὸν φωτισμός1).
‘da, amgvarad, esmaT ra eSmakebs is, rac winaswarmetyvelisgan iyo naqadagebi am sabanelis Sesaxeb,
moqmedebul-hyves
maTeul
taZrebSi
Semavalni,
rom
2
esxurebinaT maTac sakuTari TavisTvis » (Sdr. Καὶ τὸ
λουτρὸν δὴ τοῦτο ἀκούσαντες οἱ δαίμονες διὰ τοῦ προφήτου κεκηρυγμένον
ἐνήργησαν καὶ ῥαντίζειν ἑαυτοὺς τοὺς εἰς τὰ ἱερὰ αὐτῶν ἐπιβαίνοντας3).
‘romelTan [evqaristiasTan, e. W.] ziarebac aravisTvis
aris nebadarTuli, Tu ara misTvis, visac swams, rom
WeSmartia yovelive is, rasac Cven vaswavliT, da vinc
ganibana codvaTmitevebisa da axalSobis sabaneliT da
imgvarad cxovrobs, rogorc qristem gadmogvca» (Sdr.
ἧς οὐδενὶ ἄλλῳ μετασχεῖν ἐξόν ἐστιν ἢ τῷ πιστεύοντι ἀληθῆ εἶναι τὰ
δεδιδαγμένα ὑφ΄ ἡμῶν͵ καὶ λουσαμένῳ τὸ ὑπὲρ ἀφέσεως ἁμαρτιῶν καὶ
εἰς ἀναγέννησιν λουτρόν͵ καὶ οὕτως βιοῦντι ὡς ὁ Χριστὸς παρέδωκεν4).
‘macxovnebeli sabaneli» (Sdr. τὸ σωτήριον λουτρo3ν5).
ἐπὶ τὸ λουτρόν. A nusxis mixedviT: 'gansabani migvyavs sabanelTan"
(Sdr. τὸν λουσόμενον ἄγοντες ἐπὶ τὸ λουτρόν. Sdr. ingl. Targm. we bring
the person to be washed to the laver, The Works, dasax. gamoc. p. 47).).
1 I ap. Die ältesten Apologeten, dasax. gamoc. s. 71. agreTve: The
Apologies of Justin Martyr, dasax. gamoc. p. 92 (ingl. Now this washing
is called illumination, The Works, dasax. gamoc. p. 47).
2

anu miebaZaT wminda mRvdelmoqmedebisTvis.

3 I ap. Die ältesten Apologeten, dasax.
Apologies of Justin Martyr, dasax. gamoc. p.
And the devils, hearing of this baptism which
instigated those who enter into their temples,
The Works, dasax. gamoc. p. 48).

gamoc. s. 71. agreTve: The
92-93 (Sdr. ingl. Targm.
was taught by the Prophet,
also to sprinkle themselves,

4 I ap. Die ältesten Apologeten, dasax. gamoc. s. 74. agreTve: The
Apologies of Justin Martyr, dasax. gamoc. p. 98 (Sdr. ingl. of which no
one is allowed to partake but he who believes the truth of our doctrines
and who has been washed in the laver for the forgiveness of sins, and to
regeneration, The Works, dasax. gamoc. p. 51).

dialogi trifon iudevelTan. Die ältesten Apologeten ..., s. 104.
agreTve: Justin, Dialogue avec Tryphon, Texte Grec, Traduction Française,
5
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‘amrigad, sinanulisa da RvTismcodneobis sabanelis
mier, rac dawesda RvTis eris usjuloebis gamo,
viTarca RaRadebs esaia, Cven virwmuneT da vuwyiT,
rom swored is naTlisReba, rac man winaswar Tqva
da rac aris erTaderTi, romelsac ZaluZs ganwmindos
monanulni, esaa wyali cxovrebisa» (Sdr. Διὰ τοῦ λουτροῦ οὖν
τῆς μετανοίας καὶ τῆς γνώσεως τοῦ θεοῦ͵ ὃ ὑπὲρ τῆς ἀνομίας τῶν λαῶν
τοῦ θεοῦ γέγονεν͵ ὡς Ἠσαίας βοᾷ͵ ἡμεῖς ἐπιστεύσαμεν͵ καὶ γνωρίζομεν
ὅτι τοῦτ΄ ἐκεῖνο͵ ὃ προηγόρευε͵ τὸ βάπτισμα͵ τὸ μόνον καθαρίσαι τοὺς
μετανοήσαντας δυνάμενον͵ τοῦτό ἐστι τὸ ὕδωρ τῆς ζωῆς1).
‘am sabaneliT ganbanvas gibrZanebs Tqven RmerTi»
(Sdr. λούσασθαι ὑμῖν τοῦτο τὸ λουτρὸν κελεύει ὁ θεὸς2).
‘ganibanebiT ra esaiasgan naqadagebi codvaTmitevebis
sabaneliT, amis Semdeg ucodvelad icxovreT» (Sdr.
λουσάμενοι τὸ ὑπὲρ ἀφέσεως ἁμαρτιῶν διὰ Ἠσαίου κηρυχθὲν λουτρὸν
ἀναμαρτήτως λοιπὸν ζήσητε3).
Introduction, Notes et Index, par G. Archambault, t. I, Paris, 1909, p. 58
(ingl. Targm. washing of salvation, The Works, dasax. gamoc. p. 86; Sdr.
frang. bain salutaire, Justin, Dialogue avec Tryphon, dasax. gamoc. p. 58).
1 dial. Die ältesten Apologeten ...,
s. 106. agreTve: Justin,
Dialogue avec Tryphon ..., p. 64 (Sdr. ingl. Through the baptism of
repentance and knowledge of God, therefore, which was instituted for the
sins of the people, as Isaiah says, we have believed, and we know that the
same baptism which he preached, and which is alone able to cleanse those
who repent, is the water of life, The Works ..., p. 87; Sdr. frang. C'est
donc par le bain de la pénitence et de la connaissance de Dieu, qui est fait
pour réparer l'iniquité des peuples de Dieu, comme le proclame Isaïe, que
nous avons cru. Nous savons que ce qu'il prédisait, c'était le bain baptismal
qui peut seul puriﬁer ceux qui ont fait pénitence, c'est-à-dire «l'eau de la
vie», Justin, Dialogue avec Tryphon ..., p. 65).
2 dialogi trifon iudevelTan. Die ältesten Apologeten, dasax.
gamoc. s. 111. agreTve: Justin, Dialogue avec Tryphon, dasax. gamoc. p..
82 (Sdr. ingl. Targm. God thus commands you to wash in this laver, The
Works, dasax. gamoc. p. 93; Sdr. frang. Dieu vous ordonne de vous laver
de ce bain, Justin, Dialogue avec Tryphon, dasax. gamoc. p. 83).

dialogi trifon iudevelTan. Die ältesten Apologeten, dasax.
gamoc. s. 141. agreTve: Justin, Dialogue avec Tryphon, dasax. gamoc. p.
3
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viTareba, vfiqrobT, umkafioesad naTelyofs, rom wm. iustine martvilisTvis sruliad ucnobia liturgikuli termini
e0mbasij.
zedmiwevniT analogiuri viTarebaa, agreTve, origenesTan
(c. 184/185 – 253/254 ww.) dakavSirebiT, romlis Cvenamde moRweul
fragmentul, magram STmbeWdavi moculobis memkvidreobaSi
naTlisRebiTi sabaneli fiqsirebulia metad xSirad, kerZod
43-gzis, Tumca kvlavac arcerTxel ar dasturdeba
zemoxsenebuli e0mbasij (damowmebaTa 37 SemTxvevaSi saxezea
termini λουτρόν, xolo 6 SemTxvevaSi \ kolumbh3qra).
sruliad
ucnobia
liturgikuli
termini
e0mbasij,
agreTve, klimenti aleqsandrielisTvis (c. 150 – 215 ww.),
romlis monumenturi rvawignedi ‘stromata» da sxva Sromebi
Seicavs ‘sabanelis» araerT pirdapir damowmebas, Tumca am
damowmebebSic saxezea zemore e0mbasij-is sruli ignorireba.
kerZod, miuxedavad imisa, rom klimenti ‘sabanels» axsenebs 24gzis, yvela SemTxvevaSi mis aRsaniSnad iyenebs mxolod termin
λουτρόν-s da arcerTxel e0mbasij-s.
aseve, wm. ipolite romaelis (c. 170 – 235 ww.) SromebSic
sruliad
ignorirebulia termini e0mbasij, Tumca
naTlisRebiTi sabanelis damowmeba masTanac sakmaod xSiria
(gvaqvs 17 SemTxveva, romelTagan 16-gzis saxezea termini
λουτρόν, xolo erTgzis \ kolumbh3qra).
mivuTiTebT, agreTve, wm. dionise areopagelze (I-II ss.),
romlis udides liturgikul naSromSi ‘saeklesio ierarqiis
Sesaxeb» (Zv. qarT.: ‘saeklesioAsa mRdelTmTavrobisaTYs»), zemore avtorTa msgavsad, ar fiqsirdeba e0mbasij, Tumca naxsenebia
rogorc naTlisRebiTi sabaneli, aseve sanaTlavi adgili
anu <sanaTlo> (maTgan pirvelis aRmniSvnelad gamoyenebulia
louth3r, meoris aRmniSvnelad ki, rogorc zemoTac vnaxeT \
βαπτιστη3ρion, Zvel qarTulad <embazad> Targmnili):
196-198 (Sdr. ingl. Targm. washed in that laver of forgiveness of sins
which Isaiah proclaims, you should henceforth live without sin, The Works,
dasax. gamoc. p. 124; Sdr. frang. de vous laver dans le bain qu'Isaïe
annonçait pour la rémission des péchés, et de vivre ensuite loin du péché,
Justin, Dialogue avec Tryphon, dasax. gamoc. p. 197-199).
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‘wmidaA igi sabaneli, viTarca vTquT, Sjuliersa
mas Sina iyo mRdelTmTavrobasa»1 (Sdr. ὁ μὲν ἱερὸς λουτήρ͵
ὡς εἰρήκαμεν͵ ἐν τῇ κατὰ νόμον ἦν ἱεραρχίᾳ 2).
‘gansawmedelsa mas raA embazsa Sina juarissaxiTa
wueTiTa
STaasxas
mRdelTmTavarman
wmidaA
mihroni,
saxilvelad moarTuams mxedvelobiTTa TualTa...»3 (Sdr.
berZn. τῷ καθαρτικῷ βαπτιστηρίῳ [laT. Targm. baptisterium] τὸ
μύρον ἐν σταυροειδέσι βολαῖς ἐπιχέων ὁ ἱεράρχης ὑπ΄ ὄψιν ἄγει τοῖς
θεωρητικοῖς ὀφθαλμοῖς4).
Cven aRar CamovTvliT aRniSnuli epoqis sxva avtorebs,
krebsiTad SevniSnavT mxolod, rom uklebliv yvela maTganTan
naTlisRebiTi sabanelis mniSvnelobiT gamoiyeneba
terminebi: λουτρόν, kolumbh3qra da louth3r (an imave Sinaarsis
damtevi romelime konteqstiseuli semantema), xolo CvenTvis
sayuradRebo e0mbasij maT SromebSi arsad, arcerTxel
ar iCens Tavs arc sakuTriv liturgikul terminad da arc
zogadad litoni leqsikuri erTeulis saxiT.
zemoTqmuls
umkafioesad
adasturebs
W.
Bauer-is
saxelganTqmuli da masalobrivi amomwuraobiT cnobili naSromi:
‘axali aRTqmisa da danarCeni adreqristianuli literaturis
berZnul-germanuli leqsikoni», romelSic termini e0mbasij
saerTod
ar
aris
Setanili5, iseve rogorc
absoluturad ignorirebulia xsenebuli e0mbasij
analogiuri saxis sxva leqsikologiur naSromebSi, rogorebicaa
1 ix.

wm. dionise aropagelis SromaTa efremiseuli Targmanis dasax.
gamoc. Tb. 1961, gv. 179.
2 EH III, qewriVa, 10, PG. 3, col. 440 A; Sdr. Corpus Dionysiacum,
II, dasax. gamoc. s. 89.
3 wm. dionise aropagelis SromaTa efremiseuli Targmanis dasax.
gamoc. gv. 191.
4 EH IV, qewriVa, 10, PG. 3, col. 484 B; Sdr. Corpus Dionysiacum, II,
Corpus Dionysiacum, II, dasax. gamoc. s. 102
5 ix. W. Bauer, Griechisch-Deutsches Wörterbuchs zu den Schriften
des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, fünfte,
verbesserte und stark vermehrte Auﬂage, Berlin, 1958, s. 504.
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magaliTad, Bauer-is zemore Sromis realuri mesafuZvlis,
Preuschen-is fundamenturi ‘axali aRTqmisa da danarCeni
adreqristianuli literaturis sruli berZnul-germanuli
leqsikoni»1 da, agreTve, inglisuri Targman-redaqcia Bauer-is
Sromisa2.
amrigad, II-III ss-is werilobiT ZeglebSi termini e0mbasij
erTgzisac ar aris fiqsirebuli, rac cxadyofs, erTi
mxriv, xsenebuli e0mbasij-is, rogorc leqsikuri erTeulis,
ukidures
iSviaTobas miTiTebuli epoqis saeklesio
ZeglebSi, meore mxriv ki, \ gamomdinare zemodamowmebuli
auracxeli erTmniSvnelovani (erTi daskvnisken warmmarTveli)
monacemidan, \ amave e0mbasij-is rogorc liturgikuli
terminis ararsebobas.
magram xom ar iqneboda mizanSewonili gvefiqra, rom,
miuxedavad sruli werilobiTi daufiqsireblobisa, e0mbasij-is
liturgikuli Sinaarsi xsenebul saukuneebSi SesaZloa zepiri
saxiT mainc avlenda Tavs?
amgvari daSveba sruliad Seuwynarebelia, vinaidan
saeklesio liturgikuli mwerloba sxva araferia, Tu ara
samRvdelo moqmedebis da zepiri msaxurebis werilobiTi
fiqsacia. Sesabamisad, veranairad ver vifiqrebT, rom
‘sanaTlisRebo sabanelis», ‘aRmoSobisa» da ‘sanaTlos», e.
i. uaRmatebulesi siwmindisa da uzenaesi sulieri realobis
aRmniSvnelad zepir tradiciaSi sxva termini (kerZod, e0mbasij)
gamoiyeneboda, werilobiT ZeglebSi ki \ sruliad sxva, Tanac
yvela SemTxvevaSi (ugamonaklisod). eWvi araa, rom ra
terminebiTac xilulad mRvdelmoqmedebdnen
E. Preuschen, Vollstandiges Griechisch-Deutsches Handwörterbuch
zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen
Literatur, Giessen, 1910, s. 373.
1 ix.

2 William Arndt, F. W. Gingrich, F. W. Danker and Walter Bauer.
A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian
Literature: A Translation and Adaption of the Fourth Revised and Augmented
Edition of Walter Bauer's Griechisch-Deutsches Worterbuch Zu Den Schrift
En Des Neuen Testaments Und Der Ubrigen Urchristlichen Literatur.
Chicago: University of Chicago Press, 1979. es gamocema SemoklebiT
cnobilia zemore oTxi avtoris inicialiT: BAGD.
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samRvdeloni, imave terminebs afiqsirebdnen
isini werilobiTi saxiTac.
amrigad, II-III ss-is werilobiT ZeglebSi e0mbasij-is
rogorc
liturgikuli
terminis ararseboba
gamoricxavs, amave dros, mis amgvar (liturgikul) terminad
arsebobas zepir tradiciaSi.
zemoT ukve aRvniSnavdiT, rom zedmiwevniT igive viTareba
(e. i. termin e0mbasij-is rogorc liturgikuli terminis
absoluturi ignorirebuloba) ikveTeba IV, V, VI da
yvela momdevno saukuneSi.
kvlav mivuTiTebT ramdenime metad STambeWdav monacemze:
wm. aTanase aleqsandrielTan (c. 296/298–373 ww.)
‘sabaneli» dasturdeba 40-gzis, aqedan 34-gzis mas gadmoscems
termini λουτρόν, 6-gzis \ termini kolumbh3qra, xolo termini
e0mbasij saerTod ar aris fiqsirebuli mis SromebSi arc
liturgikul terminad, arcTu leqsikur erTeulad.
ar vlindeba sityva e0mbasij arc wm. basili didis (c.
329/330 – 379 ww.) SromebSi, Tumca xsenebuli moRvawe ‘sabanels»
axsenebs 34-gzis, romelTagan 29-gzis igi iyenebs termins
λουτρόν, xolo 5-gzis \ termins kolumbh3qra.
igive viTarebaa wm. grigol RvTismetyvelTanac (c. 329
– 390 ww.)1, romelic ‘sabanels» axsenebs 38-gzis, Tumca mis
1

is faqti, rom xsenebuli moRvawis avtorobiT cnobil poemaSi
'vnebuli qriste" erTgzis damowmebulia e0mbasij, aranairad ar niSnavs,
rom wm. grigol RvTismetyveli (Tu es poema marTlac mas ekuTvnis) am
sityvas iyenebda 'sabanelis" aRmniSvnelad Tundac yofiTi SinaarsiT (e.
i. Tundac abanos, abazanis an taStis gagebiT), vinaidan poemis Sesabamis
konteqstSi sityva e0mbasij gamoyenebulia sruliad sxva gaazrebiT, kerZod
<kibis safexuris> (kalkirebulad: 'fex-dasadgmelis>, <dasabijeblis")
mniSvnelobiT (am da sxva amgvar nimuSebze ufro dawvrilebiT ix. qvemoT).
rac Seexeba Tavad poemas, mkvlevarTa udidesi nawili mas ar akuTvnebs
wm. grigol RvTismetyvels da gacilebiT gviandeli epoqis Zeglad
miiCnevs. Sdr. Quasten-is miTiTeba: 'tragedia <vnebuli qriste>,
rac mis [wm. grigolis, e. W.] SromebSi aRmoCnda [PG. 38, col.
133-138], ueWvelad yalbia. yvelaze ufro savaraudoa, rom
igi daiwera meTerTmete Tu meTormete saukuneSi da rCeba
bizantiuri periodis erTaderT dramad, romelmac Cvenamde
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aRsaniSnad arcerTxel ar mouxmobs termin e0mbasij-s (36gzis gamoyenebulia termini λουτρόν, xolo 2-gzis \ termini
kolumbh3qra).
moaRwia" ("The tragedy, Christus patiens, found among his works [MG 38,
133-138], is certainly spurious. It was written most probably in the eleventh
or tvelfth century and remains the only extant drama of the Byzantine
period", J. Quasten, Patrology, v. III, Westminster: Christian Classics, 1986,
p. 245). Sdr. agreTve, П. Михалицын-is Semdegi mimoxilviTi SeniSvna:
'Tanamedrove mkvlevarTa umravlesoba tragedias <vnebuli
qriste> akuTvnebs XI-XII ss-s da miawers mis Seqmnas
ucnob avtors" (Большинство же современных исследователей
относят время написания трагедии «Страждущий Христос» к XIXII вв. и приписывают ее создание перу неизвестного автора, П.
Михалицын, Мариология трагедии «Χριστός πάσχων» [«Страждущий
Христос»] и ее сопоставление с мариологией Григория Назианзина
[Богослова], krebulSi: Актуальні Проблеми Вітчизняної Та Всесвітньої
Історії, Збірник наукових праць, Випуск 10, Харків, 2007, c. 203).
miuxedavad aRniSnulisa, angariSgasawevi gveCveneba Zeglis gamomcemlis
da frangulad mTargmnelis A. Tuilier-is argumentebi wm. grigol
RvTismetyvelis avtorobis sasargeblod (ix. Grégoire de Nazianze, La
Passion du Christ, Tragédie. Introduction, texte critique, traduction, notes
et index par André Tuilier, Sources Chrétiennes , # 149, Paris, 1969;
Zeglis avtorobis sakiTxi amomwuravadaa ganxiluli zemoxsenebuli
П. Михалицын-is mier. ix. misi История атрибуции христианской
трагедии «Χριστὸς πάσχων» [«Страждущий Христос»], Cxiдний свiт,
№1, 2010, c. 118-135; aRvniSnavT, rom xsenebuli ukraineli mkvlevari,
romelic mgznebared uWers mxars grigoliseul avtorobas, Tavad aris
aRniSnuli poemis Sesaxeb statiaTa mTeli seriis avtori). avtorobis
sakiTxTan dakavSirebiT sayuradRebo Cans grigolis avtorobis momxre
mkvlevarTa (gansakuTrebiT G. Swart-is) dakvirveba imasTan dakavSirebiT,
rom VI s-is didi himnografis wm. romanoz melodosis pirvel saaRdgomo
sagalobelSi dasturdeba paralelebi
zemoxsenebul poemasTan, rac
meoris (romanoziseuli kontakionis) pirvelze (poemaze) teqstobriv
damokidebulebas unda cxadyofdes, vinaidan wm. romanozi iqve uTiTebs
Tavis wyaros, ambobs ra: 'rogorc ambobs RvTismetyveli" (ὡς leVgei
o6 qeolo3goj), amgvari miTiTeba ki saeWvoa sxva vinmes gulisxmobdes, Tu
ara wm. grigol RvTismetyvels, romelsac swored 'RvTismetyvelad"
moixsenieben mogviano periodis saeklesio moRvaweni (ix. G. Swart, The
Christus Patiens and Romanos the Melodist: Some Considerations on
Dependence and Dating, Acta Classica XXXIII, 1990, p. 53-64).
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wm. grigol noselTan (c. 330/335 – c. 395 ww.) ‘sabaneli»
naxsenebia mniSvnelovnad meti raodenobiT, kerZod 76-gzis,
romelTagan 61-gzis gamoyenebulia termini λουτρόν, 9-gzis \
termini louth3r, 6-gzis \ termini kolumbh3qra, xolo leqsikuri
erTeuli e0mbasij, rogorc zemoTac aRvniSnavdiT, arcerTxel ar
aris fiqsirebuli.
unda miviTiToT, agreTve, wm. kirile aleqsandrielze (c.
376 – 444 ww.), romlis mravalricxovan SromebSi ‘sabanelis»
mniSvnelobiT Svidgzis gvxvdeba λουτρόν, ocdaerTgzis
\ louth3r, ocdaoTxgzis \ kolumbh3qra, xolo CvenTvis
sayuradRebo e0mbasij rogorc baptizmaluri termini, sruliad
ucnobia xsenebuli moRvawisTvisac, romelic erTagan Tumca
iyenebs kidec mas, magram (da es gansakuTrebiT xazgasasmelia) \
absoluturad sxva gagebiT, kerZod ‘dajdomis» mniSvnelobiT
(am nimuSis Sesaxebac ix. qvemoT).
‘sabanelis» damowmebaTa kolosaluri raodenoba
vlindeba wm. ioane oqropirTan (c. 349 – 407 ww.). kerZod,
saxezea [ZiriTad SromebSi] 286 SemTxveva, romelTagan 185gzis gamoyenebulia termini λουτρόν, 3-gzis \ termini louth3r,
98-gzis \ termini kolumbh3qra, xolo leqsikuri erTeuli
e0mbasij, miuxedavad nimuSebis zRva siuxvisa, kvlavac arcerTgan
ar avlens Tavs.
wm. ioane oqropiris magaliTi, vfiqrobT, yvelaze
STambeWdavi mtkicebulebaa imisa, rom araTu werilobiT
ZeglebSi, aramed zepir tradiciaSic ki arasodes dafiqsirebula
termin e0mbasij-is liturgikuli (baptizmaluri) gageba,
vinaidan winaaRmdeg SemTxvevaSi wm. ioane oqropiris qadagebebSi,
romelTa absoluturi umravlesoba swored zepiri tradiciis
asaxvaa da ambionidan aris mrevlis winaSe warmoTqmuli, amgvari
gageba erTgzis mainc uTuod iCenda Tavs.
***
amjerad unda gadavideT saeklesio epoqis im ramdenime
werilobiTi konteqstis ganxilvaze, romlebSic dafiqsirebulia
leqsikuri erTeuli e0mbasij.
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am mxriv erT-erTia swored is SemTxveva, razec wm. grigol
RvTismetyvelTan dakavSirebiT mivuTiTebdiT, aRvniSnavdiT ra,
rom misi avtorobiT cnobili poema ‘vnebuli qriste» erTgan
Seicavs zemore sityvas metad Taviseburi yofiTi mniSvnelobiT,
kerZod, <kibis safexuris> anu, ufro zedmiwevniT, <fexdasabijeblis>, <fex-Sesabijeblis>, <fex-dasadgmelis>,
<fex-Sesadgmelis>1 gagebiT. ai, Sesabamisi konteqsti, rac
aRgviwers macxovris sxeulis gardamoxsnas jvridan (striqonebi:
1261-1264):
[iosebi mimarTavs nikodimoss]:
‘he, sayvarelo nikodimos, pirvelma swrafad
daadgi fexi kibis mWidro fex-dasadgmelebs,
da gamolursmne2 mrCobl-nakveTi Zelisgan tani
im lomis, brbom rom აღტკინებით მოინადირა».
berZn.
Ναί͵ φίλε Νικόδημε͵ σὺ πρῶτος τάχει
ἔμβαινε πηκτὰς κλίμακος πρὸς ἐμβάσεις͵
ἐκπασσαλεύσων διγλύφου δοκοῦ δέμας
λέοντος͵ ὃν γέγηθε θηράσας λαός3.
Sdr. laT.
Ita, dilecte Nicodimes, tu prior celeriter
Subi compactos scalae gradus.
A trabe duplici ligno compacta detrahe corpus
Lconis, qnem tanquam praedam nacta plebs exsultat4.
laT. [metrica versio]:

... At prior ocius
Bone Nicodeme, scalae in impactos gradus
Insiste, clavis ac reﬁxis altius
1

es gageba, cxadia, gamomdinareobs {mbaiVnw-s im ZiriTadi
mniSvnelobidan, rac gulisxmobs 'Sesvlas", 'Sebijebas", 'fexis Sedgmas".
2 e. i. 'lursmnebi amoaZre". Sdr. berZn. ἐκπασσαλεύσων (pa3ssaloj
\ <lursmani>, <samsWvali>).
3 Grégoire de Nazianze, La Passion du Christ, dasax. gamoc. p. 231.
agreTve: PG. 38, col. 237.
4 PG.

38, col. 237-238.
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Corpus leonis, nacta quod praedam suam
Plebs ipsa gaudet, bis trabe a sculpta erue1.
Sdr. frang.
Oui, cher Nicodème, monte vite le premier sur les degrés bien
ajustés de l’échelle. Tu détacheras de la branche qui porte deux
entailles le corps de ce lion, que le peuple se réjouit d’avoir mis à
mort2.
sxva nimuSi yofiTi mniSvnelobiT e0mbasij-is gamoyenebisa
saxezea, rogorc ukve miTiTebuli gvqonda, wm. kirile
aleqsandrielTan, kerZod mis meeqve pasqalur homiliaSi,
sadac aRniSnul leqsikur erTeuls ‘dajdomis» mniSvneloba
aqvs. mogvaqvs citata:
‘me vfiqrob, rom imaTi moqmedeba, romlebic
amgvar azrebTan arian TanaSenawevrebulni, msgavsia imisa,
meetled rom erTi vinme ganaweson da is wamosvan
etlze, cxenebis garekva ki sxvas ganukuTvnon, Tumca
amgvari meetle verc gamarjvebis didebis momxveWeli
iqneba da verc, ra Tqma unda, damnaSaved CaiTvleba
imaSi, rom ziani miiRo, Tuki moxdeba ise, rom
gadmovardeba igi da dasaxiCrdeba, vinaidan orive es
Sedegi sxva saqmeTagan gamomdinareobs da ukavSirdeba
ara imas, visac fuWad daevala etlze dajdoma,
aramed imas, visac aRvirni upyria xelT, rameTu rogor
SeiZleba, rom jerovani pasuxi moeTxovos mavans imaze,
risi uflebamosilebac mas ar hqonia?» (Sdr. μοι δοκοῦσιν
οἱ ταῖς τοιαύταις συντιθέμενοι δόξαις παραπλήσιόν τι ποιεῖν͵ ὡς ἂν εἰ καί
1 Ibid.
2 Grégoire

de Nazianze, La Passion du Christ, dasax. gamoc. p. 231.
SesaZloa aRniSnul gagebasTan garkveul kavSirSi iyos termin e0mbasij-is
is mniSvneloba, rac mas aqvs Zv. w. IV s-is erT-erT savaWro dokumentSi
(kontraqtSi), sadac saubaria 'embasis-is Sesyidvaze" (Sdr. Contract
concerning the purchase of an embasis, 4th cent. B.C), xolo TviT es
embasisi warmoadgens 'tyviis oTxkuTxed dafas" (Rectangular lead tablet,
ix. Supplementum Epigraphicum Graecum, Volume 47, by H W Pleket,
Johan Strubbe, A Chaniotis, Brill, Academic Publishers, 2000, p. 394).
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τινα ἡνίοχον στήσαντες͵ καὶ τῶν ἁρμάτων αὐτὸν ἐπιβιβάσαντες͵ ἑτέρῳ τὸ
ἱππηλατεῖν ἐπιτρέψειαν. Ἀλλ΄ οὔτε τὴν ἐπὶ τὸ νικᾷν ὁ τοιοῦτος ἀποίσεται
δόξαν͵ οὔτε μὴν εἰ συντριβῇ πεσὼν͵ αὐτὸς ἑαυτῷ παραίτιος τοῦ πάθους
γεγενῆσθαι πιστεύοιτο. Ἑτέρων γὰρ ἔργων ἀμφότερα͵ καὶ τῶν τὰς ἡνίας
ἐχόντων͵ οὐ τοῦ μάτην τοῖς δίφροις ἐφεστηκότος ἡ ἔμβασις. Ὥν γὰρ ἄν
τις οὐκ ἔχει τὴν ἐξουσίαν͵ πῶς ἂν εἰκότως περὶ αὐτῶν ἀπαιτοῖτο τοὺς
λόγους; PG. 77, col. 509 A. Sdr. laT. Faciunt idem prorsus, ut mihi
quidem videtur, qui ejusmodi opinionibus adhaeserunt, ac si quis
ubi aurigam constituisset, curruique praefecisset, mox regendorum
equorum curam alteri demandaret. Sed nec ille auriga sibi quidquam
ex victoriae gloria decerpet, nec si e curru effusus obteratur, sibi ipse
auctor calamitatis fuisse merito existimabitur. Causam alii Sustinent
utriusque casus, illi nimirium quibus habenae creditae, non qui
currui, omni agendi quidquam erepta facultate, otiosus insidebat.
Quorum namque aliquis facultatem nullam habet, quo jure alius ab
eo rationem reposcat? Ibid. 510 A-B).
termini e0mbasij yofiTi mniSvnelobiT dasturdeba,
agreTve, ‘wm. kozman da damianes sakvirvelebaTa» teqstSi, rac
warmoadgens xsenebul moRvawTa ‘martvilobis» gviandel
danarTs1. aRniSnuli Zeglis ‘XIV sakvirveleba» mogviTxrobs
erTi davrdomili (dambladacemuli) xucesis ambavs, romelic
kozmanis da damianes mier kurnebas miiRebs. CvenTvis saintereso
monakveTSi, kerZod, vkiTxulobT:
‘uwmindesi
didi
eklesiis
erT
xucess,
Rrma
sibereSi myofs, anazdeulad dambla daeca. man myisve
miaSura wmindanTa am saTayvano saxls (taZars, e. W.)
da qristesmsaxur kozmansa da damianes sarwmunoebiT
evedreboda, moexedaT misi siberisTvis da ganekurnaT
masze moulodnelad Tavs damtydari amgvari senis
ubedureba. Semdeg, gavida ra sakmao Jami, isurva man
wasuliyo egreT wodebul <samkurnalo abanoSi>, rac
iyo sikaSi. ganTiadisas გამოვიდა igi xsenebul წმინდანთა
სახლიდან da miaRwia iqaur kerZo samkurnalomde, xolo
1

am danarTis sxvaenovani (maT Soris Zveli qarTuli) Targmani
cnobili ar aris.
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vinaidan Seiyara Rrublebi da wvimac daiwyo, misma
mzidavebma1 uTxres mas: <rad ugulebelyof, ufalo
xuceso, am abanos da sxva samkurnalosken rad iswrafi,
miT umetes, rom aseTi wvimaa? aha, amasac kerZo
samkurnalo hqvia>. da am saxiT martivad gangebulhyves ra wmindanebma, wvimis mizeziT daarwmunes igi,
rom Sesuliyo iqaur kerZo samkurnalo abanoSi. isic,
sakaceze mdebare, Sevida egreT-wodebul saabazanoebSi
da
dajda
marto,
gareT
daayovna
ra
wmindanTa
madlma misi mzidavebi. maSin am ori qristesmsaxuridan
(kozmanisa da damianesgan, e. W.) erT-erTi meabanois saxiT
gamouCnda davrdomils da mouwoda, rom amdgariyo da
Sesuliyo SigniTa oTaxSi, man ki sababad moitana is,
rom ar SeeZlo fexis gadadgma, miawera ra es Tavisi
uZlurebis mizezs2, magram kvlav awvia igi wmindanma,
gauwoda Tavisi xelebi da sayrden joxad misca isini,
amasTan TiTis wverebze moeWida davrdomils da aqamde
uZravad myofs Tavisive fexebiT
gadaadgmevina nabiji
abazanamde (e9wj t*j {mba3sewj), raSic Caiyvana igi, dabana
da, amoiyvana ra, dasva abazanis (t*j {mba3sewj) kideze»3.
rogorc vxedavT, damowmebul teqstSi termini e0mbasij
gvxvdeba orgzis da orive SemTxvevaSi \ oden yofiTi
(qristianobamdeli) gagebiT anu kerZo abanos abazanis
mniSvnelobiT, rasac, cxadia, aranairi kavSiri ar aqvs qarTuli
embazis saeklesio (baptizmalur) gagebasTan.
analogiuri Sinaarsisaa termini e0mbasij wm. sofron
ierusalimelis (c. 560-638 ww.) SromaSi ‘enkomia wminda kviros
da ioanes mimarT», romelic, zemore Zeglis msgavsad, aseve ar
Targmnila sxva romelime enaze (maT Soris arc Zvel qarTulad).
aRniSnuli Zeglis 52-e TavSi aRwerilia TiTqmis igive ambavi,
rac kozman-damianesTan dakavSirebiT davimowmeT. wm. sofroni,
1 radgan
2 e.

xucesi davrdomilia, igi sakaciT mihyavT.

i. davrdomilobas, damblas.

3 Kosmas

und Damian, Texte und Einleitung von L. Deubner, Leipzig
und Berlin, 1907, p. 135-136.
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kerZod, gvauwyebs, Tu rogor gankurnes xsenebulma wmindanebma
dambladacemuli zosime xucesi abanos abazanis wyliT.
movitanT Sesabamis teqsts:
‘erTxel movida, agreTve, bizantieli vinme, saxelad
zosime, xelobiT mTavari eqimi, romelsac dambla
hqonda dacemuli. ar SegviZlia vTqvaT, saidan Seeyara
mas sneuleba, Tumca-ki rac sWirda, dambla iyo, da
avlenda kidec damblis niSnebs, atarebda ra damblas
ara erT nawilSi, aramed \ yvelaSi da mTlianad
sxeulSi. mis sazidad ori ar kmaroda, aramed bevrs
saWiroebda igi. ... magram iloca ra man wmindanTa
mimarT1 mxolod sami dRe, ebrZana wasuliyo abanoSi da
cxeli [Tbili]2 wylebiT daebana sxeuli. isic miendo
brZanebuls, vinaidan usaRvToesi martvilebi iyvnen,
[romlebmac ubrZanes], da abanoSi wavida, sadac cxeli
orTqlis SigniT Sevida ra, mzidavebma sagebze dasves,
TviT mzidavebi ki, mas Semdeg, rac Camosves zosime,
RvTis
gangebulebiT
simxurvalidan
gareT
gavidnen
da gasvlis sababad gadasaxadis saWiroeba moimizezes.
rogorc ki gavidnen isini, kviros martvili monazonis
sqemaSi warmoudga sneuls, amasTan \ ara sizmrad,
rogorc eCveneboda igi mravals, aramed \ cxadad,
rogorc moxda kidec da rogorc gamoisaxeba. amrigad,
gamouCnda igi sneuls, romelsac ubrZana adgoma da
cxel nakadebSi Cayuryumelaveba, man ki upasuxa, rom
ar SeeZlo, Tumca ar SemkrTala am xilviT, arcTu
saerTod ganusjia gonebaSi uCveuloba [movlenisa],
\ vinaidan swored martvilisgan ganego ase, rom
SiSs ar evno misi azrovnebisTvis. Semdeg, rodesac
kvlav gamouCnda mas martvili da igives qmna ubrZana,
isic iZulebuli gaxda Seesrulebina nabrZanebi, nelnela misuliyo abazanasTan (th#n e0mbasin) da dasabanad
Casuliyo masSi. amgvarad, STahbera ra mas Zala masTan
1 e.

i. kvirosisa da ioanes mimarT.

2 berZnuli

qermo3j niSnavs rogorc <cxels>, aseve <Tbils>.
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mosaubrem1, xelebze da fexebze gorviT Zlivs miaRwia
man, gvelisebr mcocavma, abazanamde (th#n e0mbasin) da
Cavida ra nakadebSi, ise rogorc SeeZlo, amovida,
ise rogorc ar eloda, vinaidan, erTi mxriv, CaiZira
ra, senic masTan erTad STaiflo, magram amovida
ra, saerTod ar amohyolia igi. maSin, cxvrebissabanels emsgavsa cxeli wylis abazana (h6 to’ qermo’
u9datoj e0mbasij), ... romelmac Seiwynara dambladacemuli
zosime da gaZlierebuli uku-miuboZa mis gamomgzavns»2.
rogorc vxedvaT, amjeradac e0mbasij teqstiseuli gagebiT
sxvas absoluturad arafers niSnavs, Tu ara abanos cxeli wylis
abazanas, ra mniSvnelobiTac gamoiyeneboda es termini swored
antikuri (qristianobamdeli) epoqis ZeglebSi, gansakuTrebiT
\ samedicino literaturaSi (ix. zemomiTiTebuli leqsikonebi).
aRvniSnavT imasac, rom damowmebul SemTxvevebSi termini
e0mbasij gulisxmobs ara erTi adamianis dasaban ‘abazanas»,
aramed iseT ‘abazanas» (ukeT, ‘auzs», ‘baseins»), romelSic
bevri ibanda. F. KoukouleVj miuTiTebs:
‘<embati> ({mbath3) aris Zveli <lagani> (pu3eloj)
anu <taSti> (a7sa3minqoj) an <vana> (ma3ktra), romelSic
mxolod da mxolod erTi adamiani ibanda, Tumca, amasTan,
gvmarTebs, rom amave sityvis qveS moviazroT wyalsacavi,
romelSic bevri ibanda, rogorc amas cxadyofs qvemore
adgilebi: <iZulebuli gaxda Seesrulebina nabrZanebi,
nel-nela misuliyo abazanasTan (th#n e0mbasin) da dasabanad
Casuliyo masSi, ... miaRwia abazanamde (th#n e0mbasin) da
Cavida nakadebSi, ise rogorc SeeZlo>3; <gadaadgmevina
nabiji abazanamde (e9wj t*j {mba3sewj)>, <Caiyvana abazanaSi
(t*j {mba3sewj)>4-5.
1 e.

i. kviros martvilma.

2 PG.

87, col. 3617-3620.

3 ix.

zemoT srulad teqsti wm. sofronis naSromidan.

4 ix.

zemoT srulad teqsti 'kozman da damianes sakvirvelebaTagan".

5 Ph.

Koukoulès, Vie et Civilisation Byzantines [F. KoukouleVj, BuzantiVnwn BiVoj kaiv Politismo3j], t. IV [D ]3 , Athènes [ἐν Ἀθήναις], 1951, p. 453.
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analogiuri damowmeba termin e0mbasij-isa (rac aseve ar
Targmnila Zvel qarTulad) Tavs iCens wm. ioane oqropirTan
dakavSirebul erT-erT saeklesio uwyebaSi, rasac saTaurad
aqvs: ‘wminda ioanes winaaRmdeg usamarTlod gamarTuli kreba»1.
am uwyebaSi mocemulia ioanesadmi wayenebul braldebaTa
CamonaTvali. CvenTvis amjerad sainteresoa 23-e braldeba:
‘ocdamesame
[braldeba]:
rom
mxolod
misTvis2
xurdeboda abano da rodesac igi daibanda, sarapioni3
ketavda saabazanos, raTa sxvas aravis daebana» (Sdr.
εi&κοστo#ν τρίτον, o9τι αu7τJ_ μόνw_ λουτρo#ν u6ποκαίεται, κaiv μετa# τo#
λούσασqαι αu7to#ν Σαραπίων a7ποκλείει4 τh#ν e0μβασιν, w(στε a0λλον
τινa# μh# λούεσθαι, PG. 54, col. 106).
vfiqrobT, ucxadesia, rom amjeradac e0mbasij-is mniSvneloba
mxolod da mxolod yofiTia, aRniSnavs ra tanis dasaban
‘saabazanos».
e0mbasij-is zedmiwevniT amgvarive Sinaarsi ikveTeba VII s-is
hagiografiul ZeglSi ‘Txroba wminda da didebuli didmowamisa
da sakvirvelTmoqmedis artemis sakvirvelebaTa Sesaxeb» (Sdr.
Διήγησις τῶν θαυμάτων τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ
θαυματουργοῦ Ἀρτεμίου), romlis <XI sakvirvelebaSi> vkiTxulobT:
‘karg abazanas gamikeTebs me meabanoe» (Sdr. kalh#n
e0mbasin a\j poih3sh_ moi o6 perixu3thj5, ingl. Targm. may the bathing
1 igulisxmeba
2 ioane

404 w-s gamarTuli e. w. muxis kreba.

oqropirisTvis.

3 meabanoe.

fotiseul citaciaSi gvaqvs a7polu3ei (Bibl 59.18a. ix. Photii
Bibliotheca, ex Recensione I. Bekkeri, t. Prior, Berolini, 1824, p. 18a; Sdr.
PG. 103, col. 108 C. Sdr. srulad: εἰκοστὸν τρίτον ὅτι αὐτῷ μόνῳ λουτρὸν
ὑποκαίεται καὶ μετὰ τὸ λούσασθαι αὐτὸν Σαραπίων ἀπολύει τὴν ἔμβασιν ὥστε
ἄλλον τινὰ μὴ λούεσθαι).
4

Διήγησις τῶν θαυμάτων τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος
καὶ θαυματουργοῦ Ἀρτεμίου, Varia Graeca Sacra: Сборникъ Греческихъ
Неизданныхъ Богословскихъ Текстовъ IV–XV Вековъ, Съ Предисловиемъ
и Указателемъ издалъ Пападопуло-Керамевсъ, Записки ИсторикоФилологическаго Факультета Императорскаго С.-Петербургскоаго
Университета, Часть XCV, С.-Петербургъ, 1909, с. 12. agreTve: The
5
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attendant make a nice bath for me, The Miracles of St. Artemios, dasax.
publikacia, p. 99.).
‘bijebas», ‘msvlelobas» niSnavs xsenebuli e0mbasij
lukiane samosatelis (c. 125-180 ww.) ZeglSi ‘cekvis Sesaxeb»,
sadac aris aseTi fraza: εὔτακτον ἔμβασιν τοῦ ποδός1 \ ‘ritmuli
da keTilSewyobili bijeba fexisa» (Sdr. laT. ordinatum
pedis ingressum2).
zemoT aRniSnuli iyo (da nimuSebiTac warmoCnda), rom
termini e0mbasij calkeul SemTxvevebSi aRniSnavs ara zogadad
‘abazanas», aramed \ sakuTriv ‘cxeli [Tbili] wylebis
abazanas» rogorc
samkurnalo
saSualebas3. am
gagebiT gamoiyeneboda xsenebuli e0mbasij samedicino ZeglebSi
ara mxolod antikuri (winaqristianuli) periodis, aramed
sakuTriv saeklesio epoqis (Cveni welTaRricxvis) avtorTa
mier4. sailustraciod, garda ukve damowmebuli Zeglebisa
Miracles of St. Artemios: A Collection of Miracle Stories by an Anonymous
Author of Seventh-Century Byzantium, trans. V. S. Crisafulli, With an
Introduction by J. W. Nesbitt and Commentary by V. S. Crisafulli and J.
W. Nesbitt, Leiden, 1997, p. 98.
1 Λουκιανοῦ τοῦ Σαμωσατέως τὰ Σῳζόμενα [Luciani Samosatensis
Opera], ex Recensione G. Dindorfii, Graece et Latine cum Indicibus], Parisiis,
1840, p. 347.
2 Ibid.
3 am SemTxvevaSi vgulisxmobT e0mbasij-is damowmebaTa udides nawils,
rac, cxadia, ar niSnavs imas, rom xsenebuli terminis sxva gaazrebani
imave samedicino SromebSi TiTqosda sruliad gamqrali iyos. magaliTad,
erTgan dasturdeba e0mbasij-is gamoyeneba <civi wylis abazanis> (an: <civ
wyalSi Casvlis>) mniSvnelobiT. ai, Sesabamisi nimuSi: 'civ wyalSi
Casvla" (εἰς ψυχρὸν ὕδωρ ἐμβᾶσιν, ΚλαυδιVου Γαληνο' 9Απαντα - Clavdii
Galeni Opera Omnia, Editionem Curavit C. G. Kühn, t. XI, Lipsiae, 1826,
p. 590; Sdr. laT. ingrediuntur frigidam, Ibid.).
4 am gagebiTve xsenebuli e0mbasij (ukeT, misi laTinuri transkrifcia
embasis), mravali sxva antikuri terminis msgavsad, Sevida gviani Sua
saukuneebis samedicino terminologiaSic. magaliTad, M. A. Severinis cnobili naSromi saTauriT 'efeqturi medicinis Sesaxeb" mecxramete
Tavad Seicavs sakiTxs 'embasisis anu abazanis Sesaxeb kasrSi" (Chapitre
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(ix. zemoT citatebi ‘kozman da damianes sakvirvelebaTa» da wm.
sofroniseuli enkomiis teqstebidan), mivuTiTebT, magaliTad,
aristoteles saxelganTqmuli komentatorisa da filosofosmedikosis aleqsandre afrodisielis (II-III ss.)1 avtorobiT
XIX: De l'Embasis ou Bain dans une cuve), romlis dasawyisSi mocemulia
ganmarteba: 'embasisi aris kasri an rezervuari, savse cxeli
[Tbili] wyliT, raSic banen mavans" (Sdr. Embasis est une cuve ou
reseruoir plein d'eau chaude dans lequel on lave quelqu'un, De la Medicine
Efﬁcace ou la Maniere de Guerir les plus Grandes & Dangereuses Maladies
tant du Dedans que du Dehors, par le Fer et par le Fev. par Marc Aurele
Severin, Geneve, 1668, p. 432). Sdr. agreTve 'medicinis unioversaluri
leqsikoni": 'embasisi [<{n>-<-Si>, <baiVnw>-<Sesvla>] \ <abazana>
anda <cxeli [Tbili] wyliT savse WurWeli>, romelSic ibanen"
(Sdr. EMBASIS \ e0mbasij, de {n \ <dans> 8c de baiVnw \ <entrer>;
Baignoire, ou vaisseau plein d'eau chaude dans lequel on se baigne,
Dictionnaire Universel de Médecine, de chirurgie, de chymie, de
botanique, d'anatomie, de pharmacie, d'histoire naturelle, Traduit
de l'Anglois de M. James, Par Diderot, Eidous et Toussaint, Revu,
corrigé et augmenté par M. J. Busson, t. Troisième, Paris, 1747, p.
1285). ix. agreTve 'axali samedicino leqsikoni": 'embasisi \
[n-idan da baiVnw-dan, rac niSnavs <svlas>. Rrma taSti an
kasri, savse wyliT, sabanaod" (Sdr. EMBASIS, from [n and
baiVnw - to go. A deep bason or tub ﬁlled with water for swimming in A
New Medical Dictionary Or General Repository of Physic ... London, 1775
[paginacia ar aqvs]). rogorc Cans, swored amgvari samedicino gageba unda
gamxdariyo safuZveli imisa, rom termini <embasisi> ZvelTaganve erTerT sakuTar saxelad ewoda cnobil samkurnalo wyals germaniaSi. Sdr.
A. Schreiber-is miTiTeba: '<emsi>, <embasisi> an Zvel [avtorTa]
<amasia>, ufro gviandeli <hembessi>, Semdeg ki \ <eimsi>
esaa erT-erTi yvelaze Zveli germanuli abano. ... es wyali,
rac gamoiyeneba sasmelad da dasabanad, didad sasargebloa
mravali daavadebis winaaRmdeg" (Sdr. Ems, l’Embasis ou l’Amasia
des anciens, plus tard Hembesse et dans la suite Eyms, est un des
plus anciens bains allemands. ... cette eau qui sert à boire et aux
bains, rend des services éminents dans plusieurs maladies, Manuel
des Voyageurs sur le Rhin, qui passent depuis ses sources jusqu'en
Hollande, ... et aux bains de ces contrées, par A. Schreiber, Trad.
par L'Abbé Henry, Engelmann, 1831, p. 446).
1 berZn.

Ἀλέξανδρος ὁ Ἀφροδισιεύς.
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cnobil Sromas (traqtats) ‘samkurnalo sakiTxebisa da bunebiseuli problemebis Sesaxeb»1, romlis pirveli wignis 112-e
paragrafis bolos gamoyenebulia aseTi fraza:
‘abazanaSi sxeulis ufro metad gaxurebis msurveli»
(Sdr. βοuλόμενος το# σJμα kατα# τη#ν ε0μβασιν πλέον qερμαίνεσqαι2).
Cven sagangebod aRar SevCerdebiT saeklesio epoqis (e. i. Cveni
welTaRricxvis) sxva gvianantikur warmarT medikos avtorebze,
rogorebicaa, vTqvaT, pedanios dioskuride (c. 40-90 ww.)3
anda zemoT ukve damowmebuli klavdios galenosi4 (129 AD
– c. 200// 216 ww.)5, an Tundac gvianantikuri periodis anonimi
sqoliastebi6, SejamebisTvis yuradRebas davuTmobT mxolod
1 berZn.

ἰατρικῶν ἀπορημάτων καὶ φυσικῶν προβλημάτων.

2 Physici

et Medici Graeci Minores: congessit, ad ﬁdem codd. Mss. praesertim eorum, quos beatus Diezius contulerat, veterumque editionum partim
emendavit partim nunc prima vice edidit, commentariis criticis indicibusque
tam rerum quam verborum instruxit J. L. Ideler, v. I, Berolini, 1841, p. 38.
3 berZn. Πεδάνιος Διοσκουρίδης. Sdr. magaliTad, misi sityvebi
naSromidan 'martiv wamalTa Sesaxeb": 'Casva abanos SigniT embazSi"
(Περὶ ἁπλῶν farma3kwn 2.138.2: ἐμβιβάσας ἐν βαλανείῳ εἰς ἔμβασιν,
Pedanii Dioscuridis Anazarbei De Materia Medica, libri quinque, Edidit M.
Wellmann, volumen III [Quo continentur Liber V. Crateuae, Sextii Nigri
Fragmenta, Dioscoridis LIber De Simplicibus, Berolini, 1914, p. 308).
4 berZn.

Κλαύδιος Γαληνός.

5

mis avTentur SromebSi termini e0mbasij eqvsgzis iCens Tavs
samkurnalo abazanis aRmniSvnelad. davimowmebT erT nimuSs: 'Caiyvanos
[avadmyofi] cxeli [wylis] abazanaSi" (Sdr. ἐμβιβάζειν εἰς ἔμβασιν
θερμοῦ, ΚλαυδιVου Γαληνο' 9Απαντα - Clavdii Galeni Opera Omnia,
Editionem Curavit C. G. Kühn, t. XII, Lipsiae, 1826, p. 588. Sdr. laT.
Targm. in calidae solium aegrum immittet, Ibid.). kidev: 'abazanaSi ki
dahyos ufro meti xani da fexebi wylis gareT hqondes"
(Sdr. ἐν δὲ τῇ ἐμβάσει πλείονα χρόνον κατεχέσθω͵ ἔξω ἔχων τοῦ ὕδατος τὰ
σκέλη, Ibid. t. XIII, Lipsiae, 1827, p. 247).
6 magaliTisTvis davimowmebT erT-erT aseT sqoliasts, romelic ganmartavs
Zv. w. II s-is poetis, nikandro kolofonelis
(Νίκανδρος ὁ Κολοφώνιος) poemas 'SxamsawinaaRmdegoni" (ἀλεξιφάρμακα
\
'antidotebi>,
'Sxamis
gamauvnebelmyofeli
wamlebi>).
aRniSnul ganmartebaSi erTgan (kerZod, poemis 111-114 striqonebis
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gvianantikuri epoqis bolo monakveTs da am periodis samedicino
literaturidan1 davimowmebT saxelganTqmuli aristotelikosi
komentirebisas) miTiTebulia: 'rodesac sxeuls daasvelebs ofli,
ese igi, mas Semdeg, rac igi [nagulisxmevi pirovneba, e. W.]
gaiofleba meqisesTan [sityv. <sameqiseoSi>], dauyovnebliv Cavides
abazanaSi da gaCerdes (... {mbaiVnh_ ei7j th#n e0mbasin, kaiv xroniVsh_)"
(Scholia in Theocritum, Auctiora Reddidit et Annotatione critica Instruxit
Fr. Dübner, Scholia et Paraphrases in Nicandrum et Oppianum, Partim
nunc Primum Edidit, Partim Collatis cod. mss Emendavit, Annotatione
Critica Instruxit et Indices Confecit U. cats Bussemaker, Parisiis, 1849,
p. 205, n. 111; TviT nikandros poemis kritikuli teqsti ix. Nicandrea
Theriaca et Alexipharmaca, Recensuit et Emendavit, Fragmenta Collegit,
Commentationes Addidit O. Schneider, Lipsiae, 1856. am gamocemas Tan
erTvis, agreTve, sqolioebi nikandros orive poemaze. sakuTriv zemore
sqoliosTvis ix. p. 84 [sqolioebis danarTs calke numeracia aqvs]).
1 davZenT, rom e0mbasij-is rogorc samedicino terminis anda
rogorc, sazogadod, polisemiuri xalxuri sametyvelo leqsemis farTo
gavrcelebulobis naTeli dasturia isic, rom aRniSnuli leqsikuri
erTeuli miTiTebuli gagebiT fiqsirebulia Trakiis berZnuli koloniis
qalaq maditosis (berZn. Μάδυτος) metyvelebaSi {mpasth3-s saxiT, rac, F.
KoukouleVj-is ganmartebiT, ewodeboda revmatuli sneulebebis (reumatika#
nosh3mata) samkurnalo cxeli qviSis mSral abazanas (e!doj chro' loutro'
... a0mmou lept*j kaiv qerm*j, ix. Ph. Koukoulès ... dasax. Sroma, p. 438,
n. 6). analogiurs mowmobs, agreTve, xsenebuli sityvis damowmebuloba
Zvel italiurSi, sadac igi Setanilia samxreT italiis berZnebis anu
italiotebis (Ἰταλιῶται), igive <grikos> (berZn. Γκρίκο) an <grekacinis>
(laT. ital. Grecanici) uZvelesi Temis mier, romlis metyvelebaSic
dResdReobiT gamoiyofa ori dialeqti Tu ena, kerZod, erTi mxriv,
<kalabriis saberZneTad> anu Grecìa Calabra-d cnobili bovesiis
(kalabriis regionis ukiduresi samxreTi nawilis) cxra qalaqis (maT
Sorisaa, italiurad: Bova Superiore, Roghudi [an Rochudi], Gallicianò,
Chorìo di Roghudi [an Chorìo di Rochudi], Bova Marina, Reggio di
Calabria) dialeqti, rac aris igive berZnuli enis kalabriuli dialeqti
anu bovesiuri berZnuli, da, meore mxriv, <salentos saberZneTad> anu
Grecìa Salentina-d wodebuli apuleis naxevarkunZul salentos eTnikuri
berZnebis dialeqti anu berZnuli enis salentinuri dialeqti (orive am
dialeqts Tu enas zogjer gamTlianebiTad ewodeba apuleur-kalabriuli
berZnuli). swored xsenebuli grikos sametyvelo enaSi (da am sametyvelo
enidan TviT Zvel italiurSic) fiqsirdeba termini embasi, rasac,
sakuTriv kalabriuli berZnulis konteqstSi, ase ganmartavs A. Pellegrini:
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filosofosisa da medikosi avtoris, aleqsandre tralianosis
(c. 525 – c. 605 ww.) <Tormetwigneds> (βιβλία δυοκαίδεκα)
sxvadasxva sneulebis Sesaxeb, romelSic rvagzis gvxvdeba termini
'émbasi \ sarwyavi arxi. e0mbasij, Sesvla, abazana" (Sdr.
émbasi, Gora. e0mbasij, ingresso, bagno, Il Dialetto Greco-Calabro di Bova,
Studio di Astorre Pellegrini, Volume Primo, Torino e Roma, 1880, p.
162). yuradRebas mivaqcevT imas, rom zemodamowmebulma F. KoukouleVj-ma
ratomRac ganazogada Pellegrini-is aRniSnuli ganmarteba da miiCnia, rom
émbasi [mkvlevarTan mcdarad gvaqvs émbassi] bovas (imave kalabriul)
berZnulSi TiTqosda gulisxmobda zogadad yovelgvar 'sabanels"[Sdr.
misi miTiTeba: 'embassi
samxreT
italiis
bovaSi
ewodeba
zogadad <sabanels>, Pellegrini, Bova, 162" \ embassi ... {n Bova
t*j ka3tw >ItaliVaj kale8tai genikJj to# loutro3n, Pellegrini, Bova, 162,
ix. Ph. Koukoulès ... dasax. Sroma, p. 438, n. 6]. sinamdvileSi, rogorc
vnaxeT Pellegrini xsenebuli émbasi-is Sesatyvisad jer uTiTebs Gora-s,
rac italiurad niSnavs <wyalsaden arxs>, <sarwyav mils> [zogjer misi
mniSvnelobebia: 'sawisqvile arxi", 'Waobi", 'tlapo"], Semdeg imowmebs TviT
berZnul termins e0mbasij, da damatebiT uTiTebs kidev or mniSvnelobas,
kerZod: <Sesvlas> da <abazanas>, Tumca ar ambobs, rom bovas dialeqtSi
embasi TiTqosda zogadad ewodeboda yovelgvar 'sabanels". piriqiT,
safiqrebelia, rom embasi rogorc 'abazanis" aRmniSvneli termini,
gulisxmobda sakuTriv samkurnalo abazanas, ra mniSvnelobiTac aris igi
fiqsirebuli leqsikografTa mier italiis dialeqtebSi [rogorc Cans,
italiis berZnul dialeqtebSi, vinaidan sakuTriv italiur ZeglebSi,
rogorc aRvniSneT, termini embasi fiqsirebuli ar aris]. magaliTad,
SeiZleba mivuTiToT Marco Bognolo-s saxelTan dakavSirebuli naSromi
Panlessico Italiano, sadac xsenebuli embasi ganmartebulia rogorc
avadmyofTaTvis gankuTvnili Bagno anu samkurnalo <abazana>, <vana>,
<saabazano oTaxi>, <abano>. movitanT Sesabamisi saleqsikono fiqsaciis
teqsts: ‘EMBASI mdedr. arsebiTi saxeli, EMBASIS, e0mbasij \
abazana (vana) (ix. berZn. {mbaiVnw \ SigniT Sesvla). medicinaSi:
sxvadasxva formisa da masalis <didi vaza> an <WurWeli>,
romelSic avadmyofebi abazanas iReben” (Sdr. EMBASI, sf.‘
EMBASIS, e0mbasij, Badewanne (V. gr. da {mbaiVnw, andar dentro). In med.
Gran vaso o recipiente di diverse forme, e materie, in cui gli ammalati
fanno i bagni, Panlessico Italiano, ossia Dizionario Universale della lingua
Italiana, ... corredato della corrispondenza delle lingue Latina, Greca,
Tedesca, Francese ed Inglese, ... e diretto da Marco Bognolo, Volume
Unico, Venezia, 1839, p. 1756; TiTqmis igive ganmarteba gvaqvs Semdeg
leqsikonSi: Dizionario Tecnico-Etimologico-Filologico, Compilato dall’Ab.
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e0mbasij da rvagzisve sakuTriv samkurnalo daniSnulebis,
kerZod cxeli wylis abazanis konteqstSi. ai, Sesabamisi
citatebi:
Marco Aurelio Marchi ... Tomo II, Appendice, Milano, 1839, p. 520. Sdr.:
“EMBASI, EMBASIS, die Badewanne, Med. da {n (en), dentro, e da ba3w
(bao) inus. per baiVnw (bainò), andare. Gran secchione, od altro recipiente, in cui gli ammalati prendono i bagni”). rac Seexeba TviT bagno-s,
rac, rogorc vnaxeT warmodgenilia Embasi-is Sesatyvisad, igi amgvarad
ganimarteba: “bagno m ... вaнна (купание); ... di fango [di sole, d’aria]
грязевaя [солнечная, воздушная] ванна; stanza da \ ванная; prendere <fare> un \ принять вaнну; prendere <fare> i \ лечиться ваннами
... ванна (сосуд) ; ванная (комната); баня; купальное заведение;
купaльня; \ pubblico общественная бaня; ... ванна; баня” (Г. Ф. Зорько, Б. Н. Майзель, Н. А. Скворцова, Большой Итальянско-Русский
Словарь, около 300 ооо слов и словосочетаний, 6-е издание, стереотипное Москва, 2002, c. 86). aRvniSnavT, agreTve, rom kalabriuli
berZnulis erT-erT qve-dialeqtSi, kerZod, zemomiTiTebuli Rochudi-is
(igive Roghudi-is) metyvelebaSi xsenebuli émbasi ‘Sesasvlels” aRniSnavs: (Sdr. roch. émbasi entrata, G. Morosi, Dialetti romaici del mandamento di Bova in Calabria, Archivio Glottologico Italiano, Diretto Da
G. I. Ascoli, Volume Quarto, Roma, Torino, Firenze, 1878, p. 40). amave
kalabriuli berZnulis kidev erT qve-dialeqtSi, kerZod Reggio di Calabria-s metyvelebaSi, émbasi dasturdeba ‘sawisqvile arxis” mniSvnelobiT
(Sdr. G. Rohlfs, Etymologishces Wörterbuch der unteritalienischen Gräcität,
Halle, 1930 [=EWUG], s. 629; Sdr. G. Falcone-s SeniSvna: ‘émbasi \
<Sesvla>. ... <wylis gamosayvani Wrili, rac mimarTavs mas
wisqvilisken>” \ émbasi ‘entrata’. ... ‘bocca di derivazione delle acque
che si conducono al mulino’, G. Falcone, Il dialetto romaico della Bovesia,
Memorie dell’Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere; Classe
Lettere, Scienze Morali e Storiche, Milano, Volumes 33-34, 1973, p. 425;
Sdr. agreTve Semdegi miTiTeba: ‘e0mbasij \ <Sesvla>; Sdr. regg.
émbasi \ <saTave [piri] wylis gamosvlisa>” \ . e0mbasij \ <ingresso>; cfr. regg. émbasi \ «bocca di derivazione delle acque», Saggio di
toponomastica calabrese, Volume 25, Olschki, 1939, p. 454). mivuTiTebT
imasac, rom e0mbasij-is gavrcelebulobis dasturia Zvel frangulSi
fiqsirebuli termini Embasisète, rac ganimarteba rogorc ‘meabanoe”
(Sdr. Embasisète \ baigneur, Dictionnaire universel de la langue française,
avec le latin et les étymologies, ... Pan-lexique, par P. Boiste, Bruxelles,
1835, p. 260; aRniSnuli terminis sxva damowmebas, garda miTiTebuli panleqsikonisa, ver vpoulobT).
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‘xolo iyos abanoc keTilSezavebuli, ar hqondes
ra Zalian cxeli arc haeri [=orTqli]1 da arc
abazana (germ. Targm. der Wanne2)» (Ἔστω δὲ καὶ τὸ λουτρὸν
εὔκρατον μηδὲ πάνυ θερμὸν ἔχον τὸν ἀέρα ἢ τὴν ἔμβασιν 3).
‘daibanos mTeli sxeuli arcTu Zalian cxelSi da
gaixexos Tavi Zalian TanaSezomilad, xolo abazanaSi
(germ. Targm. die Wanne4) Casuli xSirad nu Cayofs
Tavs, aramed \ orgzis an samgzis, xolo civ auzSi5
Casvlisas (ein kaltes Bad nehmen6) pirvelad daisvelos
Tavi cota wyliT da ase Cavides» (σμηχέσθω τὸ ὅλον σῶμα
μὴ πάνυ θερμῷ καὶ ἀνατριβέσθω τὴν κεφαλὴν πάνυ συμμέτρως. κατιὼν
δὲ εἰς τὴν ἔμβασιν μὴ πάνυ βαπτιζέσθω τὴν κεφαλὴν͵ ἀλλὰ δύο ἢ τρεῖς.
εἰς δὲ τὴν τοῦ ψυχροῦ δεξαμενὴν εἰσιὼν πρῶτον ἐπιβρεχέτω τὴν κεφαλὴν
ὀλίγῳ ὕδατι καὶ οὕτως εἰσιέτω7).
‘neba daerTos xangrZlivad dahyos ara mxolod
cxel abazanaSi8 (germ. Targm. in dem warmen Bassin9), aramed,
agreTve, civ auzSi (im kalten Bade10)» (συγχωρεῖν ἐγχρονίζειν
μὴ μόνον τῇ τοῦ θερμοῦ ἐμβάσει͵ ἀλλὰ καὶ τῇ τοῦ ψυχροῦ δεξαμενῇ11).
‘ar
daerTos
neba
xangrZlivad
dahyos
cxel
orTqlSi anda xSirad Cayos Tavi cxel abazanaSi (germ.
1 igulisxmeba

orTqlis abano (asevea qvemoTac, rasac aRar vuTiTebT).

2 Alexander von Tralles, Original-Text und Übersetzung nebst Einer
Einleitenden Abhandlung. Ein Beitrag zur Geschichte der Medicin von Dr
Theodor Puschmann, I Band, Wien, 1878, s. 446.
3 Ibid.,

I Band, s. 447.

4 Ibid.

s. 552.

5

sityv. 'civi [wylis] auzSi"
vuTiTebT).
6 Ibid.

s. 552.

7 Ibid.

s. 553.

(asevea qvemoTac, rasac aRar

8 sityv. 'cxeli [wylis] abazanaSi"
aRar vuTiTebT).
9 Ibid.

s. 614.

10 Ibid.

s. 614.

11 Ibid.

s. 615.
287

(asevea qvemoTac, rasac

ediSer WeliZe: saqarTveloSi marTlmadidebeli eklesiis ...

Targm. in das warme Wasser der Wanne1)» (μὴ συγχωρεῖν δ΄
ἐγχρονίζειν ἐν τῷ θερμῷ ἀέρι μηδὲ πολλάκις βαπτίζειν τὴν κεφαλὴν εἰς
τὴν τοῦ θερμοῦ ἔμβασιν2).
‘...abanoebidan isini, romlebsac aqvT ufro cxeli
orTqli da abazana (germ. Targm. die Luft und die Wanne
erwärmt werden3)» (τῶν δὲ λουτρῶν τὰ θερμότερον ἔχοντα τὸν ἀέρα
καὶ τὴν ἔμβασιν4).
‘gaaTbe [Semzadebuli wamali, e. W.] da mieci dasalevad
abanos abazanaSi myofs (germ. Targm. in der Badewanne zu
trinken gegeben5)» (χλιάνας δὸς πιεῖν τῷ κάμνοντι ἐν τῇ ἐμβάσει τοῦ
λουτροῦ 6).
‘xolo dasawyisSi gansakuTrebiT gamoyenebuli iyos
ufro xSiri dabana da ufro cxeli abazana (warme
Wannenbäder7)»
(κεχρήσθω δὲ μάλιστα κατ΄ ἀρχὰς συνεχεστέρῳ
λουτρῷ καὶ τῇ ἐμβάσει θερμοτέρᾳ 8).
‘abanoSi da ufro met sicxeSi (welches warm) da
abazanaSi (in der Badewanne9) xangrZlivi droiT ixexon»
(ἐν τῷ λουτρῷ καὶ ἐν θερμῷ πλείονι καὶ ἐν τῇ ἐμβάσει ἐπὶ
πλείονα χρόνον διατριβέτωσαν 10).
motanil nimuSebTan erTad SeiZleboda warmogvedgina,
agreTve, VI s-is saeklesio istorikosis Teodore leqtoris,
igive Teodore wignismkiTxvelis (medaviTnis) uwyeba vinme
olimpiosis Sesaxeb imasTan dakavSirebiT, Tu rogor iRebda es
1 Ibid.

II Band, s. 58.

2 Ibid.

s. 59.

3 Ibid.

s. 248.

4 Ibid.

s. 249.

5 Ibid.

s. 352.

6 Ibid.

s. 353.

7 Ibid.

s. 420.

8 Ibid.

s. 421.

9 Ibid.

s. 464.

10 Ibid.

s. 465.
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ukanaskneli saerTo abanoSi cxeli [Tbili] wylis abazanas1.
Teodores aRniSnuli uwyeba citirebulia wm. ioane damaskelis
naSromSi ‘wminda xatTa Sesaxeb»2, sadac vkiTxulobT:
‘Teodores <saeklesio istoriis> meoTxe tomidan:
<... adga olimpiosi da wesisamebr miiRo ra cxeli
[wylebis] abazana, gavida civi wylebis auzTan>» (Sdr.
ἐξανέστη ὁ Ὀλύμπιος καὶ τῇ ἐμβάσει τῶν θερμῶν ὡς ἔθος χρησάμενος
ἔξεισιν ἐπὶ τὴν τῶν ψυχρῶν ὑδάτων δεξαμένην3, Sdr. laT. sadac
berZnuli teqstis ἔμβασις gagebulia ‘Casvlad»: Surrexit Olympius,
et thermas ingressus, inque aquis calidis demore lotus, ad frigidarum
piscinam vadit4; Sdr. rus. Олимпій поднялся и, воспользовавшись,
по обыкновенію, теплыми ваннами, выходитъ къ бассейну съ
холодною водою5, Sdr. naklebadekvaturi ingl. Targm. Olympius
got up and went to the entrance to the hot baths, where by custom
it is allowed to take6 warm water7).
1 am

mxares.

SemTxvevaSi Cven gverds vuvliT xsenebuli uwyebis Teologiur

2 damowmebuli

teqsti gvxvdeba damaskelis zemomiTiTebuli naSromis
mesame nawilSi, rac Zvel qarTulad Targmnili ar yofila.
Die Schriften des Johannes von Damaskos, herausgegeben vom
byzantinischen Institut der abtei Scheyern, III, Contra imaginum calumniatores
orationes tres, besorgt von P. Bonifatius Kotter, Berlin - New York, 1975, p.
182. ix. agreTve: PG. 94, col. 1389 B; agreTve: Theodoros Anagnostes,
Kirchengeschichte, hrsg. von G. Ch. Hansen, zweite, durchgesehene Auﬂage
(Die griechischen christlichen Schriftsteller der erste Jahrhunderte N.F. 3),
Berlin 1995, s. 131-133 [frg. 52a].
3

4 PG.

94, col. 1390 B.

5 Полное собранiе творенiй св. Iоанна Дамаскина, т. I, СПб, Духовная

академия, 1913, с. с. 425
berZnuli δεξαμένη, rac mocemul adgilas arsebiTi
saxelia (h^ δεξαμένη) da 'auzs", 'wyalsacavs", ‘baseins» niSnavs [Sdr.
laT. piscina, rus. бассейн], gaugia mimReobad, ris Sedegadac sruliad
Seucvlia originalis Sinaarsi (im zomamde, rom dedniseuli yuxro3j, rac
'civs", ‘grils» niSnavs [Sdr. laT. frigidus, rus. холодный], 'cxel"
wylad uqcevia).
6 mTargmnels

7 St.

John of Damascus, Three Treatises on the Divine Images, trans.
and intr. by A. Louth, ﬁrst edition, New York, 2003, p. 136.
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***
ai, esaa saeklesio epoqidan cnobili ZiriTadi nimuSebi
termin ἔμβασις-is damowmebisa, romelTa Zveli qarTuli
Targmanebic ar mogvepoveba. maT emateba kidev erTi (amasTan,
rogorc dResdReobiT SegviZlia vTqvaT, erTaderTi) nimuSi,
romelic, zemoreTagan gansxvavebiT, Zvel qarTulad Targmnili
iyo. vgulisxmobT cnobil apokrifs ‘საქმენი და სწავლანი
იოვანე მოციქულისა და ღმრთისმეტყუელნისანი და პროხორე
მოწაფისა მისისანი». აღნიSnuლი ძეგლის 51-e qveTavSi1 nauwyebia
imis Sesaxeb, Tu rogor daaxrCo eSmakma warmarTi mRvdlis
Ze abanoSi, ris Sesaxebac RvTis ZaliT gacocxlebuli Wabuki
Tavad auwyebs ioane maxarebels. Sesabamis adgilas, kerZod,
vkiTxulobT:
‘ვითარ ვიბანებოდე აბანოსა შინა, აღმოვიდა კაცი ეთიოპი
ემბაზისაგან და მომარჩო»2.
berZnuli teqsti da laTinur-somxuri Targmanebi aseTi
saxisaa:
ὡj h0mhn louo3menoj {n tJ_ priba3tw_, a7neVbh a7nh#r Ai&qiVwy a&po#
t*j {mba3sewj kaiv a&peVpnice3n me3 (laT. cum lavarem, ascendit e solio
homo Aethiops et suffocavit me4, somx. մինչդեռ նստեալ լուանայի ի
բաղանիսդ, յանկարծակի ելեալ այր մի եթէովպացի ի տեղւոջէդ, յորմէ
զջուրն լնուաք և խեղդեաց զիս5 [‘rodesac mjdomare vibandi
1 qarTuli

gamocemis mixedviT.

2 c. qurcikiZe, qarTuli versiebi apokrifebisa mociqulTa Sesaxeb,
dasax. gamoc., gv. 83.
3 Acta Joannis, unter Benutzung von C. v. Tischendorf's Nachlass
bearbeitet von Th. Zahn, Erlangen, 1880, p. 124. Sdr. agreTve: Κατη3χεσις
ΜαρτειVνου to' ΛουθεVρου ἡ μικρα# καλουμεVνη, ἑλληνικολατιVνη, Catechesis
Martini Lutheri parua, Gre̜colatina, postremùm recognita, ... edita studio
et opera M. Neandri, Basileae, 1567, p. 616-618; agreTve: Амфилохий
Архимандрит, Хождение по Вознесении Господа нашего Иисуса Христа
св. Апостола и Евангелиста Иоанна, учение и преставление, M. 1878,
c. 50.
4 Κατη3χεσις

ΜαρτειVνου ... dasax. publikacia, p. 617-619.

Թանգարան հայկական հին եւ նոր դպրութեանց. հ. Գ. Անկանոն
գիրք Առաքելականք, Վենետիկ, 1904, է. 270.
5
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abanoSi, moulodnelad amovida kaci erTi eTiopeli
im adgilidan, romelic wyliT gvqonda gavsebuli, da
damaxrCo me»]).
rogorc vxedavT, qarTuli ‘embazi» motanil teqstSi
ukve sakuTriv berZnul e0mbasij-s Seesatyviseba, rac, kvlav xazs
gavusvamT, dReisaTvis cnobili wyaroebis kvalobaze erTaderTi
magaliTia amgvari terminTSesatyvisobisa, Tumca aRniSnuli
magaliTic, absoluturad aSkarad, berZnul e0mbasij-s (da,
terminologiuri
Sesatyvisobidan
gamomdinare,
qarTul
‘embazsac» am erTaderT SemTxvevaSi) mxoloddamxolod
yofiTi Sinaarsis mqone leqsikur erTeulad,
kerZod
tanis
dasabani
abanos
abazanis
aRmniSvnel semantemad warmogvidgens, rac, ra Tqma
unda, absoluturad gamoricxavs imis varauds, rom xsenebuli
nimuSi raime saxiT SeiZleboda dakavSirebuli yofiliyo qarTul
saeklesio enaSi ‘embazis» rogorc gamokveTilad liturgikuli
(baptizmaluri) terminis umyaresi damkvidrebulobis ucxades
faqtTan.
***
amrigad, Cven zemoT warmovadgineT rogorc qarTuli
‘embazis», aseve misi berZnuli pirvelwyaros, termin e0mbasijis damowmebis umniSvnelovanesi nimuSebi, romelTa kvalobazec
savsebiT aSkaraa orpunqtedi daskvna:
(I) qarTuli termini ‘embazi» uZvelesi droidanve (IV
-V ss-idanve) avlens arsobriv baptizmalur (sanaTlisRebo)
anu sakralur gagebas da dRemde am gagebiTaa SeuZravad
SenarCunebuli,
rac
niSnavs,
rom
igi
swored
liturgikuli gagebiT Semovida qarTul enaSi
da Semosvlis dasabamSive damkvidrda saeklesio fuZeterminad.
(II) berZnuli termini e0mbasij yvelgan yvela konteqstSi
(maT Soris, sxvaenovan ganvrcobebSic) gamoiyeneba mxolod
da mxolod yofiTi SinaarsiT, rac gulisxmobs misi
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rogorc liturgikuli terminis absolutur
ignorirebulobas
saeklesio mwerlobis yvela
epoqaSi, dawyebuli I s-is Sua wlebidan vidre dRevandel
dRemde.
amasTan, savsebiT naTelia, rom, miuxedavad aRniSnulisa,
berZnul e0mbasij-s romeliRac epoqaSi, romeliRac istoriul
konteqstSi uTuod unda hqonoda SeZenili gamokveTilad liturgikuli (baptizmaluri) gageba, rom mas es gageba qarTulSic
Semoetana da SemotanisTanave umyaresad STaetvifra igi Cvens
saeklesio terminologiaSi ‘embazis» saxiT, Tumca vinaidan
xsenebuli gageba termin e0mbasij-s absoluturad warxocili aqvs
I s-is Sua wlebis Semdeg da vinaidan, amave dros, absoluturad
SeuZlebelia isic, rom mas amgvari (qristianuli) gageba I s-mde
anu warmarTul periodSi hqonoda, bunebrivad rCeba erTaderTi
SesaZlebloba (ukeT gardauvaloba) imis daSvebisa, rom berZnul
e0mbasij-s baptizmaluri gaazreba unda SeeTvisebina
da etarebina swored I s-is I naxevarSi, ufro zustad,
I s-is sakuTriv 30-40-iani wlebis farglebSi,
mociqulTa misioneruli moRvaweobis Jams, rodesac saeklesio
terminTa udidesi nawili jer kidev mwignobrulad dadgenili
ar iyo da mRvdelmsaxurebis procesSi saxeldaxelod moixmoboda
da sakralizdeboda yofiTi anu koine terminebis mTeli
wyeba, romelTagan nawili Semdeg epoqebsac SeuZravad SemorCa,
nawili ki (maT Soris e0mbasij, iseve rogorc zemoganxiluli
o6diko3j) sxva terminebiT iqna Canacvlebuli.
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Edisher Chelidze
The Scientiﬁc Evidences of the Apostolic Foundation
of the Orthodox Church in Georgia
Summary
In this research, the author makes an attempt to reveal
the most ancient liturgical terms that have obviously entered
the Georgian church language from Greek but are absolutely
lost (or lost in their liturgical signiﬁcance) in the Greek literary
sources themselves. Such terms are: (I) Odiki (Greek: o6diko3j) \
antimensium; (II) Embazi (Greek: e0mbasij) \ baptismal font; (III)
Martvilia (Greek: marturiVa) \ day of Pentecost; The proofs are
given to elucidate the fact that the above-mentionned (and several
other) liturgical terms were used in the Greek christian worship
orally (not literarily) in the apostolic period and were very soon
absolutely lost (or lost in their liturgical signiﬁcance) beginning
from the second half of the ﬁrst century. Proceeding from this
undoubted actual reality and in relation with other very important
and exclusively archaic Georgian liturgical terms the conclusion is
brought that the entrance of the aforesaid terms into the Georgian
liturgical usage took place in the ﬁrst half of the ﬁrst century.
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saeklesio filologia
maia rafava
წმ. გრიგოლ ნაზიანზელის
პირველი თეოლოგიური სიტყვის (Or 27)
ori Zveli qarTuli Targmani
საყოველთაოდ აღიარებულია აზრი, რომ ცნობილი საეკლესიო
ღვთისმეტყველის, წმ. გრიგოლ ნაზიანზელის (c. 330–390 წწ.),
მემკვიდრეობის კვლევა–ძიება სრულყოფილი არ იქნება მისი
თხზულებების აღმოსავლური თარგმანების შესწავლის გარეშე1.
აღმოსავლურ (სირიულ, კოპტურ, სომხურ, არაბულ, ძველ სლავურ)
თარგმანებს შორის ქართულ თარგმანებს მიუცილებლად უდიდესი
მნიშვნელობა ენიჭება2. ქართულად თარგმნილია გრიგოლ ნაზიანზელის
თხზულებათა სრული კორპუსი: ჰომილიები, ეპისტოლეები, იამბიკოები
და მის თხზულებებზე დართული სხვა ავტორთა კომენტარები. გრიგოლ
ნაზიანზელის თხზულებები ქართულად თარგმნილია ექვსი მთარგმნელის
1

Noret J., Gregoire de Nazzianze, L’auteur le plus cite, après
la Bible, dans la literature ecclesiastique byzantin, dans Symposium
nazianzenum, Louvain-la neuve, 25-28 aout, 1981. Actes edites par
I.Mossay Forschungen zu Gregor von nazianz, Bd.2 (Studien zur
Geschichte und Kultur des Altertums Neue Foige, 2 Reiche), paderborn,
Munchen, Wien, Zurich, 1983, 289.
2

Mace C., Sanspeur Cl., Nouvelles perspectives pour l’Histoire du
textes des Discours de Gregoire de Nazianze le cas du discours 6 en
Grec et en Armenien, Le Museon, I, 414.
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(ანონიმი, გრიგოლ ოშკელი, დავით ტბელი, წმ. ექვთიმე მთაწმიდელი,
წმ. ეფრემ მცირე, მეორე ანონიმი) მიერ VII-XII საუკუნეებში1.
გრიგოლ ნაზიანზელის პირველი თეოლოგიური ჰომილია Or 27:
Θεολογικο#ς πρJτος, Κατα# >ΕυνομιανJν προδια3λεξις
‘სამხილებელი არიანოსთა და ევნომიანოსთა
ბოროტად-უწესოებისაჲ»
Or 27 განეკუთვნება გრიგოლ ნაზიანზელის თეოლოგიურ
სიტყვათა ჯგუფს, რომელიც აერთიანებს ხუთ ჰომილიას: Or 27,
Or 28, Or 29, Or 30, Or 312. თეოლოგიურ სიტყვებში, ისევე
როგორც მის თეოლოგიურ წერილებში, მოცემულია წმ. სამების
ერთარსობისა და სამჰიპოსტასობის დასაბუთება. სამების მეორე პირის,
ძის, განკაცებას განიხილავს Or 29–30, სული წმიდის ჰიპოსტასის
ღმერთობას \ Or 31. მათ შესავლის სახით წამძღვარებული
აქვთ Or 27. ამ ჰომილიის სათაურშივე გაცხადებულია ავტორის
მიზანდასახულება: ღვთისმეტყველების შესახებ განსჯა.
Or 27 ქართულად თარგმნილია ორჯერ: პირველად \ გრიგოლ
ოშკელის მიერ X საუკუნეში სომხური ენიდან, ხოლო მეორედ \
წმ. ეფრემ მცირის მიერ უშუალოდ ბერძნულიდან XI საუკუნის II
ნახევარში. გრიგოლ ოშკელს მიაკუთვნებენ გრიგოლ ნაზიანზელის
მეორე, არალიტურგიკული ჰომილიის, Or 7-ის თარგმანასაც.
Or 27-ის როგორც გრიგოლ ოშკელის, ისე ეფრემ მცირის
თარგმანები თითო-თითო ხელნაწერით არის მოღწეული. Or 27-ის
გრიგოლ ოშკელის თარგმანის ტექსტი დასტურდება XI საუკუნის
ერთადერთ ხელნაწერში - A 87, ხოლო Or 7-ის ტექსტი A 87-ის
გარდა, მეორე ნუსხითაც არის მოღწეული. ეს არის S 1696 (XI
ს.)3. A 87 გადაწერილია მარიამის, ბაგრატ აფხაზთა მეფის ასულის,
დაკვეთით, რასაც იუწყება ხელნაწერში არსებული ანდერძები (1r,
1 ნაზიანზელის თხზულებათა ქართული თარგმანების შესწავლა მიმდინარეობს საერთაშორისო პროგრამით. Corpus Christianorum–ის სერიით
უკვე გამოქვეყნებულია ქართული თარგმანების 6 ტომი.
2 The Five Theological orations of Gregory nazianzen, Introduction
and Commentar by Fr. W. Norris (Vigiliae Christianae Suppl. 13)
Leiden, New York, 1991.
3

გრიგოლ ნაზიანზელის თხზულებათა შემცველ ქართულ ხელნაწერთა
აღწერილობა, ხელნაწერები აღწერა, შესავალი და საძიებლები დაურთო თ.
ბრეგაძემ, თბილისი, 1988, 95-104.
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228r, 386r). ხელნაწერი, რომელიც გადაწერილი ჩანს 1071 წლის
შემდეგ1, წარმოადგენს გრიგოლ ნაზიანზელის თხზულებათა ეფთვიმე
მთაწმიდელისა და დავით ტბელის თარგმანების შემცველ კრებულს.
ნუსხის ბოლოში მოთავსებულია გრიგოლ ოშკელის თარგმანები,
რომლებიც დაწერილია იმავე ხელითა და მელნით, რითაც \ მთელი
კრებული. მაგრამ კოდიკოლოგიური მონაცემების (გადამწერის
დამამთავრებელი ანდერძის არსებობა ეფთვიმეს თარგმანების
ბოლოს [386v], განსხვავებული რვეულებრივი სათვალავი გრიგოლ
ოშკელის თარგმანებში, ტექსტის სათაურებისა და საზედაო ასოების
განსხვავებული მოხატულობა გრიგოლ ოშკელის თარგმანებში,
განსხვავებული დიაკრიტიკული ნიშნები) მიხედვით გაირკვა, რომ
გრიგოლ ოშკელის თარგმანები გადამწერის მიერ მოგვიანებით არის
შეტანილი ხელნაწერში2.
Or 27-ის ეფრემ მცირისეული თარგმანი დაცულია A 292
ხელნაწერში (311r-314r)3. ნუსხა გვიანდელია. იგი გადაწერილია
ცნობილი კალიგრაფის, იოანე ოსეს ძის მიერ XVIII საუკუნეში
და შეიცავს გრიგოლ ნაზიანზელის თხზულებათა ეფრემ მცირის
თარგმანების კორპუსს. ეს ხელნაწერი უნიკალურია იმით, რომ
მხოლოდ მას აქვს შემონახული ეფრემის მიერ ხელმეორედ თარგმნილი
გრიგოლ ნაზიანზელის 16 ლიტურგიკული (სადღესასწაულო)
ჰომილია, რომელთა თარგმანები ადრე ეფთვიმე მთაწმიდელს
ჰქონდა შესრულებული.
მითითებულ ნუსხაში დაცულია ეფრემ მცირის ანდერძ-მინაწერი,
რაც ცხადყოფს, რომ გრიგოლ ოშკელს Or 27 სომხურიდან
უთარგმნია. ეს ანდერძ-მინაწერი გარდა ინფორმაციისა გრიგოლ
ოშკელის თარგმანის შესახებ, gansakuTrebiT მნიშვნელოვანი და
საყურადღებოა ეფრემის თეორიულ-მთარგმნელობითი პრინციპების
გასათვალისწინებლადაც.
ანდერძ-მინაწერის შინაარსი ასეთია:
„ლოცვა ყავთ, წმიდანო და ქრისტესმოყუარენო, ეფრემისთჳს
თარგმანისა, რომლისა მიერ მეორედ ითარგმნა ესე საკითხავი,
1 მ. მაჭავარიანი, გრიგოლ ნაზიანზელის თხზულებათა დავით ტბელისეული
თარგმანები (სადისერტაციო ნაშრომი), თბილისი, 1999, 11-12.
2 მ. რაფავა, „გრიგოლ ნაზიანზელის
თარგმანები (გრიგოლ ოშკელი)“, (იბეჭდება).
3

თხზულებათა

ქართული

ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, A I4, თბ. 1980, გვ. 186.
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რამეთუ ნეტარისა გრიგორი ოშკელისა მიერ სომხურისაგან
თარგმნილი ესე ოდენ ვჰპოვე, ხოლო მე სომხურისა წილ
ბერძულისაგან კუალად მეორედ ვიიძულე თარგმნად, რამეთუ
სომეხისა შviლსა, ბერძენისადა შვილისშვილსაღა, ნუუკუე და,
არა უეჭუელსა, თჳთ უეჭვი და საკუთარი შვილი აღვირჩიე,
შემინდევით ცთომისათჳსცა და კადრებისა“ (A 292, 312r).
გარდა იმისა, რომ ეფრემ მცირე ადრეული თარგმანის ავტორად
გრიგოლ ოშკელს ასახელებს, ანდერძი საყურადღებოა ეფრემის
მთარგმნელობითი კრედოს დახასიათებისთვის: ჰომილიის ხელმეორედ
თარგმნის მიზეზად იგი ასახელებს იმ გარემოებას, რომ ოშკელის
თარგმანი სომხურიდან არის შესრულებული და არა უშუალოდ ბერძნული
ორიგინალიდან. ოშკელის თარგმანი შვილიშვილია ბერძნულისა (ბერძნული
\ სომხური \ ქართული) და, ამდენად, შესაძლებელია, უეჭველი (ე.
ი. სანდო) არ იყოს. ეფრემი შვილიშვილს საკუთარ შვილს (ანუ
ბერძნულიდან შესრულებულ საკუთარ თარგმანს) ამჯობინებს, როგორც
უეჭველსა და სანდოს.
როგორც მოსალოდნელი იყო, სხვადასხვა დედნიდან შესრულებული
თარგმანები განსხვავებულ წაკითხვებს იძლევიან ნაზიანზელის
ტექსტის გააზრებისა და ქართულად ამეტყველების თვალსაზრისით.
ამას ემატება ისიც, რომ მთარგმნელები განსხვავებული სამწერლობო
სკოლისა და ლიტერატურული მიმართულების წარმომადგენლები
არიან: გრიგოლ ოშკელი, როგორც წოდება მიუთითებს, ტაოს ლიტერატურული სკოლიდან არის და თანამედროვეა ან ცოტათი წინ
უსწრებს ათონის ლიტერატურულ სკოლას, ხოლო ეფრემ მცირე
ოდნავ მოგვიანებით შავი მთის ქართული სამონასტრო-სამწიგნობრო
კერაზე მოღვაწეობს და სათავეს უდებს ელინოფილურ მიმართულებას
ქართულ მწერლობაში. ბუნებრივია, რომ გრიგოლ ნაზიანზელის
ერთიდაიგივე ტექსტი მათ თარგმანებში აშკარად გამოხატული
მრავალფეროვნებით არის წარმოდგენილი. მრავალფეროვნება ეხება
როგორც შინაარსობრივ გაგებას, ისე ფორმობრივ მხარეს.
გრიგოლ ოშკელისა და ეფრემ მცირის თარგმანებისთვის
დამახასიათებელი თავისებურებები გამოვლინდა ჩვენთვის საინტერესო
თემასთან მიმართებაშიც, თუ როგორ იქნა მათ მიერ გააზრებული
და ქართულად გადმოცემული გრიგოლ ნაზიანზელის სწავლება
ღმრთისმეტყველების რაობის შესახებ.
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რა არის ღვთისმეტყველება, რა წინაპირობებს ითვალისწინებს
ღვთისმეტყველებითი უფლებამოსილება ანუ ვის ძალუძს ღვთის
შესახებ მეტყველება?
ამ კითხვებზე არის კონცენტრირებული ავტორის, წმ. გრიგოლ
ნაზიანზელის მსჯელობანი, წინაღმდეგ ევნომიოს კვიზიკელის
მიმდევრებისა, რომლებიც თავიანთი მრავალმეტყველებითა და
ფუჭსიტყვაობით ჭეშმარიტ ღვთისმეტყველებას უბადრუკ ხელოვნებად
(tecnuvdrion) აქცევენ. ჰომილიის სათაურშივე გაცხადებულია, რომ
ღვთისმეტყველების შესახებ ავტორისეული განბჭობა მიმართულია
ევნომიანელთა წინააღმდეგ. გრიგოლ ოშკელის თარგმანის სათაურში
მოცემულია დამატებითი ცნობები ჰომილიის ავტორის, თემატიკისა
და ადრესატის შესახებ. ღვთისმეტყველების თეორიულ განხილვასთან
ერთად
სადისკუსიო
თემად
დასახელებულია
ევნომიანელთა
ცთომილებანი კანონიკასა და სხვა საკითხებში.
საყურადღებოა გრიგოლ ნაზიანზელის მიერ ევნომიანელთა
დახასიათება, როგორც „სოფისტებისა“ და „კუბისტებისა“ (sofivstai
kai; kubivstai). სოფისტები აქ ნახმარია „მოჩვენებითი ბრძენის“,
„სიტყვებით მანიპულატორის“ მნიშვნელობით, ხოლო კუბისტები
„აზარტულ მოთამაშეს“ ნიშნავს. ეფრემ მცირე ამ ეპითეტებს
თარგმნის შემდეგნაირად:
„ბრძენ და მომპოვნებელ სიტყუათა უადგილოთა და
განსაკჳრვებელთა“ (A 292, 308v).
რაც შეეხება გრიგოლ ოშკელის თარგმანს, იგი არ იძლევა ამ
ტერმინების ქართულ ეკვივალენტებს, მაგრამ ამ სიტყვებით გამოხატული
ზოგადი აზრი ევნომიანელთა ცთომილი ღვთისმეტყველების შესახებ
მან სრულიად სარწმუნოდ სხვა სიტყვებით გადმოსცა:
„იჴელოვნებდეს სიტყუათა მათ შინა უცნებისა თჳსისათა“.
es ნიშნავს: ხელოვნურობდნენ (ოსტატობდნენ) თავისი ოცნების,
ფანტაზიის მოჩვენებითი სიტყვებით. „იჴელოვნებდეს“ აშკარად
უარყოფით ასპექტშია გააზრებული და ნიშნავს მოჩვენებითი,
აბსურდული სიტყვებით თვალთმაქცობას. გრიგოლ ოშკელის
„იჴელოვნებდეს“ გრიგოლ ნაზიანზელის მიერ გამოყენებული
არისტოტელესეული tecnuvdrion-ის ეკვივალენტია. გრიგოლ ოშკელი
„ჴელოვნება“ (ხელოსნობა, არანამდვილი შემოქმედება) სიტყვიდან
ნაწარმოები ზმნის ფორმით „იჴელოვნებდეს“ გადმოსცემს sofivstai
kai; kubivstai სახელების მნიშვნელობებს. ტერმინი tecnuvdrion Or
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27-ის ბერძნულ ტექსტში სხვაგანაც დასტურდება: τὸ κακὸν ἄσχετον
καὶ ἀφόρητον͵ καὶ κινδυνεύει τεχνύδριον εἶναι τὸ μέγα ἡμῶν μυστήριον
\ ევნომიანელთა მოუთოკავი და გაუსაძლისი ბოროტება საფრთხეს
ქმნის, რომ ჩვენი დიდი საიდუმლო ხელოსნობად გადააქციოს.
ეფრემ მცირე ბერძნულთან საკმაო სიახლოვით თარგმნის ამ
ადგილს:
„დაუპყრობელ და დაუყენებელ არს ბოროტი ესე უზომოჲ
და მაჭირვებელ ექმნების საჴელოვნო-ყოფად დიდსა ამას
საიდუმლოსა ჩუენსა“ (A 292, 308v), რაც ნიშნავს შემდეგს: ეს
უზომო ბოროტება შეუკავებელი და შეუჩერებელია და საფრთხის
მომტანი იქნება, რომ ჩვენი დიდი საიდუმლო ხელოსნობად აქციოს.
გრიგოლ ოშკელის თარგმანი ასეთია:
„სიბოროტისა მის სიმძიმე ფრიად არს და უთმენელ და
ჴელოვნებისა სიტყუათა შემოღებაჲ საჴმარ იქმნების საიდუმლოსა
მას შინა ჩუენსა დიდსა“ (A 87, 387v) \ ანუ: იმ ბოროტების
სიმძიმე ძალზე დიდია და მოუთმენელი, და ხელოვნების სიტყვათა
შემოღება ჩვენს დიდ საიდუმლოში საჭირო (გამოსადეგი) იქნება.
ოშკელის თარგმანში ბერძნ. kinduvneuei-ის არაზუსტი თარგმნის
გამო ფრაზის აზრი შეცვლილია. ნაცვლად ორიგინალისეული
გააზრებისა, რომ ევნომიანელთა ხელოვნების სიტყვები საფრთხეს
უქმნის ჩვენს დიდ საიდუმლოს, ოშკელთან წერია: ევნომიანელთა
ხელოვნების სიტყვები საჭირო იქნება, გამოადგება ჩვენს საიდუმლოს.
როგორც ჩანს, აქ თავი იჩინა სომხური დედნის გავლენამ. საქმე
ისაა, რომ სომხურში ამ ადგილას kinduvneuei თარგმნილია հարկ
լինի სიტყვებით, რომლის შესატყვისია სწორედ „საჴმარ იქმნების“.
მას შემდეგ, რაც გრიგოლ ნაზიანზელის მიერ ევნომიანელობა,
ჭეშმარიტი ღვთისმეტყველების საპირისპიროდ, გამოცხადებულია
„ცთომილ სიბრძნისმეტყველებად“, ჰომილიაში განხილულია ის
აუცილებელი წინაპირობები, რომელთა გარეშეც შეუძლებელია
თეოლოგობა.
უპირველეს ყოვლისა, ღვთის შესახებ მეტყველება ანუ
ღვთის შესახებ სიბრძნისმეტყველება ყველას არ ხელეწიფება.
ღვთისმეტყველება ძალუძს მხოლოდ წმიდა ადამიანს, ან, ყოველ
შემთხვევაში, განწმედის სურვილის მქონეს. ღვთისმეტყველებისათვის
შინაგანი სიწმიდის ქონის აუცილებლობის დასაბუთებისას გრიგოლ
ნაზიანზელი ითვალისწინებს პლატონის ნააზრევს (ფედონი 67b),
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რომლის შინაარსი ასეთია: μὴ καθαρῷ γὰρ ἅπτεσθαι καθαροῦ
τυχὸν οὐδὲ ἀσφαλές (PG 36, c.13 D 4-5): „არაწმინდის მიერ
წმინდასთან შეხება, ალბათ, არ არის უშეცდომო“.
ეფრემ მცირის თარგმანია: „არაწმიდისა შეხებაჲ წმიდისაჲ,
ნუუკუე და, არა უცთომელობა არს“ (A 292, 309r).
გრიგოლ ოშკელის თარგმანში პლატონური ფრაზის ნაცვლად
სხვა,
ქრისტიანულ
მწერლობაში
საკმაოდ
გავრცელებული
მეტაფორული სახეა გამოყენებული. ოშკელთან წერია: „რამეთუ
რომელნი შეუხებელთა ნივთთა ჴელითა შიშულითა შეეხნენ, ვითარიგი არს ბუნებაჲ ცეცხლისა და მახჳლისაჲ, ივნონ მათ უეჭუელად“
(A 87, 388v). ორიგინალის აზრი წმინდასთან არაწმინდის შეხებით
გამოწვეული სულიერი უსაფრთხოების შესახებ გრიგოლ ოშკელის
მიერ შეცვლილია ფიზიკური, შიშველი ხელებით ცეცხლთან და
მახვილთან შეხებით გამოწვეული ზიანის შესახებ მსჯელობით.
როგორც წმინდასთან არაწმინდის შეხება, ან ცეცხლთან
და მახვილთან შიშველი ხელით შეხება ასევე დაუშვებელია
ყოველი ადამიანის მიერ პრეტენზიის ქონა ღვთის შესახებ
სიბრძნისმეტყველებაზე, უნარსა და შესაძლებლობაზე.
ჰომილიაში მომდევნოდ დასახელებულია სამი ძირითადი
პირობა, თუ როდის შეიძლება ღვთისმეტყველება, რა ზომით
შეიძლება ღვთისმეტყველება და რაზე შეიძლება ღვთისმეტყველება.
ღვთისმეტყველების ზოგადი დახასიათების შემდეგ მისი არსებობისთვის
აუცილებელი პირობები ცალ-ცალკე არის განხილული ბერძნულ
ორიგინალში. ისინი ქართულ თარგმანებში საკმაო განსხვავებებით
არის გადმოღებული. ეფრემ მცირე ტექსტის ამ მონაკვეთშიც
ერთგულია ორიგინალისა, გრიგოლ ოშკელი კი საგრძნობლად ავრცობს
ტექსტის თითოეულ პასაჟს. გრიგოლ ნაზიანზელის შეხედულებანი
ღვთისმეტყველების აუცილებელი პირობების შესახებ ასეთია: 1)
ღმერთის შესახებ ღვთისმეტყველება მხოლოდ იმათ ძალუძთ, რომელნიც
განშორებულნი არიან მატერიალურ საქმეებზე ზრუნვას და ხორციელ
ვნებებს. 2) მეორე აუცილებელი პირობა ღვთისმეტყველებისა წმიდა
გონების ქონა და სულიერი სიკეთისაკენ სწრაფვაა. 3) მესამე პირობა
ღვთისმეტყველებისა არის იმ ზომით მეტყველება, რა ზომითაც მას
მსმენელის გონება და შესაძლებლობა დაიტევს. რადგან მრავალსიტყვაობა
დამთრგუნველია გონებისა, ასევე მიუღებელია სულიერი თუ ხორციელი
ასაკის გაუთვალისწინებლად ღმრთისმეტყველება.
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ღვთისმეტყველებისთვის გარკვეული პირობების დაცვა
სრულიადაც არ ნიშნავს იმას, თითქოს ყოველ ჟამს საჭირო
არ იყოს ღვთის ხსენება: „არა ჴსენებასა ღმრთისასა
ვაყენებ მე, არამედ ღმრთისმეტყუელებასა, და არცაღა \
ღმრთისმეტყუელებასა, რომლისა უვაღრესი საქმე არარაჲ
არს სათნოებათაგანი, არამედ უჟამოებასა სულიერისა და
ჴორციელისა ჰასაკისა და ჟამისასა; არცაღა მოძღურებასა
შჯულიერსა დავახრწევ მე, არამედ უზომოებასა სიტყჳსასა“
(389r). გრიგოლ ნაზიანზელის მიერ არაერთხელ არის ხაზგასმული
მრავალმეტყველების, ფუჭსიტყვაობის უკეთურება და მისით
გამოწვეული ბოროტება. ავტორი კითხვას სვამს: „რაჲ არს...
უცხოჲ ესე და ახალი გამომეტყუელებისა და რიტორობისა სიტყუათა
მიმართ უძღებებაჲ, რომელი-ესე ჩუენ შორის შემოვიღეთ?“ (391r).
მრავალმეტყველების ხელოვნურობის საპირისპიროდ, საჭიროა
სათნოებითი ცხოვრებით მიახლოება ზეციურ სასუფეველთან.
და აქ ღვთისმეტყველების მიმართ დაისმის ახალი კითხვა:
რა გზით დაიმკვიდრებს ადამიანი უფლის სავანეებს? ეს არის:
„განყოფილებაჲ ნებათა და მოქალაქობათაჲ, რომელსა-იგი „გზა“
სახელ-ედვას“ (ეფრემ მცირე-311r), „თითოსახენი მოქალაქობანი
სათნოებათანი და თითოფერნი სიკეთენი... რომელსაცა „გზა
ცხორების“ ეწოდოს“ (გრიგოლ ოშკელი-391v). aqve Semodis sxva
kiTxva: მორწმუნემ ყველა გზა უნდა გაიაროს, თუ მხოლოდ
რამდენიმე? pasuxi amgvaria: „ყოველთავე ვიდოდენ! ხოლო
უკუეთუ კულა ვერვინ უძლის ყოველთა სლვად, უმრავლესსა
მათგანსა ვიდოდენ და თუ ესეცა ვერ შეუძლოს..., რავდენსაცა
შეუძლოს, მას მოსწრაფებით ვიდოდენ“ (გრიგოლ ოშკელი_392r).
ხოლო თუ მორწმუნე რამდენიმე გზასაც ვერ წვდება, მაშინ ერთი
გზა მაინც აირჩიოს, ოRონდ „ნუმცა მიდრკების მარჯუნ, გინა
მარცხნ, არამედ წრფელსა მას და სამეუფოსა გზასა ვიდოდენ“
(grigol ოშკელი). სამეუფო გზით სიარული არის ღვთის შესახებ
სიბრძნისმეტყველების აზრი და მიზანი.
ქართული თარგმანები შინაარსობრივად უმრავლეს შემთხვევაში
სავსებით ზუსტად გადმოსცემენ ავტორისეულ ტექსტს. რაც
შეეხება
ქართული
თარგმანების
მთარგმნელობით-სტილურ
მახასიათებლებს, ისინი განსხვავებული მეთოდებით გადმოსცემენ
ბერძნულ ტექსტს. ეფრემ მცირის თარგმანის გამომხატველობითი
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საშუალებები იმდენად ადეკვატურია ბერძნული ორიგინალისა, რომ
თავისი ფორმალურ-ეკვივალენტური ხასიათის გამო ზოგან ჭირს
აზრის გაგება. რაც შეეხება გრიგოლ ოშკელის თარგმანს, იგი
თავისუფალი სტილით არის შესრულებული: ტექსტი საგრძნობლად
გავრცობილია ცალკეული სიტყვებითა და მთელი ფრაზებით, მაგრამ
არა აზრობრივი განსხვავებების ხარჯზე, არამედ ბერძნულის ამა
თუ იმ მსჯელობის გამარტივებისა და უკეთ გაგებინების მიზნით.
ევნომიანელთა მიმართ სიტყვისგების შემდეგ, რომლის ძირითადი mizandasaxuloba ჭეშმარიტი ღვთისმეტყველების raobis warmoCenaa, wm. grigol nazianzeli თავისი ჰომილიის ბოლო, $10-Si
asaxelebs ramdenime warmarTul filosofiur mimdinareobas da
maT maxasiaTeblebs. ესენია:
1. piTagoras: dumili ( Siwphv), orfikuli cercvi ( κύαμος)
da gamoTqma: «TviTon Tqva» (Αὐτὸς ἔφα).
2. platonis: ideebi (ijdeva), sulTa migracia (metenswmavtesi"),
sulebis cikluri moZraoba (perivodo"), mogoneba (ajnavmnhsi"),
lamazi sxeulis trfialeba sulisadmi (διὰ τῶν καλῶν σωμάτων
ἐπὶ ψυχὴν ἔρωτας).
3. epikures: uRmrToeba (ἀθεία), atomebi (a[tomoi),
hedonizmi (JhJdonhv).
4. aristoteles: winagangeba (provnoia), ჴelovneba (ἔντεχνον),
sulis mokvdaveba (qnhto;" περὶ ψυχῆς), dogmatTa adamianuroba
(τὸ ἀνθρωπικὸν τῶν δογμάτων).
5. stoelTa qedmaRloba (τῆς Στοᾶς hj ὀφρύ").
6. kinikelTa uZRebeba (τῶν Κυνῶν τὸ λίχνον).
7. warmarTTa: sicariele (τὸ κενόν), sisuleleTa savseba
(τὸ πλῆρες τῶν ληρημάτων), eSmakni keTilismoqmedni da
borotismoqmedni (δαίμονες ἀγαθοποιοὶ te κακοποιοί), misnoba
(manteiva), RmerTis gamoZaxeba (qeagwgiva), sulebis gamoZaxeba
(yucagwgiva), varskvlavTa Zala (ἄστρων δυ3νamiς).
ეს monakveTi მეტად საყურადღებოა ანტიკური ფილოსოფიურმითოლოგიური თემატიკისადმი გრიგოლ ნაზიანზელის მკვეთრად
ნეგატიური დამოკიდებულების წარმოსაჩენად, Or 27-ში კი ევნომიანური ერესის მომხრეებს იგი მკაცრად მოუწოდებს ანტიკური დებულებებისა და წარმართული შეხედულებების უარყოფისკენ.
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aRniSnul monakveTs grigol oSkelis TargmanSi mosdevs
komentarebi Semdegi saTauriT: «Targmanebaჲ ზემოწერილთა მათ
რიცხუეულთა ძნიად გულისჴმისსაყოფელთა სიტყუათაჲ“.
I. კომენტარების სათაურები თავისი ფორმულირებით ჰგავს იმ
სათაურებს, რომლებიც ნაზიანზელის სამი ჰომილიის (Or 9, Or
38, Or 44) კომენტარებს აქვს ქართულ ხელნაწერებში. პირველის
მთარგმნელია დავით ტბელი1, მეორე და მესამისა \ ეფთვიმე
მთაწმიდელი2.
მიუხედავად იმისა, რომ სათაურები მსგავსია, ganmartebis
xasiაTiT, stiliT Or 27 $10-is komentarebi gansxvavdeba
zemoaRniSnuli komentarebisagan. ეფთვიმე მთაწმიდელისა და
დავით ტბელის თარგმანებში komentireba xdeba nazianzelis
teqstidan aRebuli frazebis, lemebisa da maTi ganmartebebis
principiT. ganmartebas aqvs aseTi forma: nazianzelis teqstidan
aRebul citatas win uZRvis miTiTeba: «RmrTismetyuelisaჲ»,
xolo am citatis komentaris win weria: «Targmani». Or 27 §10is komentarebi ki stiliT განსხვავებულია მათგან და axlosaa
fsevdo-nones miTologiur komentarebTan3.
კომენტარების ერთნაირ დასათაურებაში, როგორც ჩანს, იმ
გარემოსა და წყაროების გავლენა იკვეთება, რომელიც ტიპური
იყო გრიგოლ ნაზიანზელის თხზულებათა კომენტირების ფართო
მასშტაბებისა და არეალისთვის.
Or 27-is qarTuli Targmanebis teqsti mocemulia Semdegi
xelnawerebiT:
efrem mcire – A 292 grigol oSkeli – A 87.
qarTuli Targmanebis teqsti berZnuli gamocemis (PG 36)
paragrafebis SigniT dayofili gvaqvs ufro mokle paragrafebad.
1

S 1696, 253v-254v

2

xelnawerebi ix. wignSi: grigol nazianzelis TxzulebaTa Semcveli
qarTuli xelnawerebis aRweriloba, Tb. 1988, 321. Sancti Gregorii
Nazianzeni opera. Versio iberica III, Oratio XXXVIII, edite a Helene
Metreveli et all., Turnhout-Leuven, 2001, 121-219
3

fsevdo-nones miTologiur komentarTa qarTuli Targmanebi, Tb. 1989,
81-87. Pseudo-Nonniani in IV orationes Gregorii Nazianzeni commentarii
(Corpus Christianorum. Series Graeca, 50, Corpus Nazianzenum, 16),
Turnhout-Leuven, 2002.
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[308r]
misive evnomianosTa mimarT da RmrTismetyuelebisaTÂs
winaganbWobaÁ

I.1
sityÂT
mWevrTa
mimarT ars sityuaÁ da raÁTa werilisagan viwyo: aha,
me Sen zeda, maginebelisa
(იერ. 50,31), rameTu arian
vieTnime, arian romelnime
qaviliTa yurTa (II ტიმ.
4,3) da enisaÁTa da, viTar
vhxedav, ÃelisaÁTaca, CuenTa
sityuaTa mimarT winaganmwyob arian da uxaris bilwTa zeda axalÃmobaTa da
winadadebaTa
cudsaxelisa
mis mecnierebisaTa (I ტიმ.
6,20), da ararad saÃmrad
SemoiReben sityuambrZolobasa (I ტიმ. 6,4)

[387r] sakiTxavi, Tqumuli wmidisa da RmerTSemosilisa mamisa Cuenisa grigoli RmrTismetyuelisaÁ, samxilebeli arianozTa da evnumianosTaÁ borotad uwesoebisaÁ, romelni-igi moswrafe iyvnes wvalebisaebr
TÂsisa cTomilad RmrTismetyuelebad da winaSe urwmunoTa saSjelsa hyofdes
marTlmadidebelTa
Tana,
da uRirsTa da WabukTa
kacTa mRdelad da ebiskoposad ÃelTa daasxmides da
sxuasa mravalsa uwesoebasa
iqmodes, romelTaca amxila
wmidaman grigoli.
guakurTxen, ufalo.
I,1 romelni-igi sityuaTa
sacTurebisaTa
mWevrobiTa
sityuaTaÁTa swmasnian, maTda
mimarT ars sityuaÁ Cemi da
raÁTa awve werilTagan viwyo
me yofad sityÂsa maT Tana:
aha, esera, me Sen zeda, maginebelo (იერ. 50,31) rameTu
arian vieTnime, romelTa-igi
sasmenelni maTni oxrian qaviliTa yurTa maTTaÁTa (II
ტიმ. 4,3) da viTarca didi
pavle maTTÂs RaRadebs, enani
moubian bilwni, savseni ÃmiTa amaoebisa da ÃdomisaÁTa,
romelTa cudi mebr saxeli
mecnierebisaÁ (I ტიმ. 6,20)
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2 rameTu esreT uwods
pavle yovelsave sityuametnobasa, [308v] qadagi igi
da damamtkicebeli sityÂsa SemoklebulisaÁ (რომ.
9,28), mowafe da moZRuari
meTevzurTaÁ.

3 xolo amaT, romelTaTÂs aw ars sityuaÁ, he,
Tumca viTar-igi enani advilad momqcev hqonan da
mZÂnvared dadebad sityuaTa uaznauresTa da ugamoucdelesTa,
egreTve
saqmeTaTÂsmca mcired mocale iyvnes da nuukue
da, maSinca mcired raÁme
iyvnes brZen da mompovnebel sityuaTa uadgiloTa
da gansakÂrvebelTa, raÁTa vTqua raÁme sacineli
saqmesa zeda sacinelisa.
II.4
garna
vinaÁTgan
yovelive
keTiladmsaxurebisa gzaÁ dauÃsnies, erTisa amis mimarT xolo
hxedven, raÁTa Sekran oden

aqus da usargeblod sityÂTa mbrZol Cuenda arian (I
ტიმ. 6,4)
2 esreT ukue saxel-sdebs
pavle yovelTave, romelnica
sityÂTa maTiTa iyvnen gardareul-metyuel
da
cudad
gamomeZiebel, rameTu TÂT
netari igi, didTa maT meTevzurTa mowafe da moZRuari, sityÂTa SemoklebuliTa hyofs qadagebasa da
damtkicebasa WeSmaritebisasa
amisTÂsca sZuls da ganagdebs yovelsa sityuasa metsa
da garegansa wesi erebisasa.
3 xolo eseni, romelTaTÂs aw ars sityuaÁ Cemi, he,
Tumca ravden igi enani mzad
hqonan metyuelebad sityuaTa
reca Ãelovnebisa da moZRurebisaTa, egodenmca mcired
raÁme saqmeTaTÂsca saTnoebisaTa moicales da daRacaTu
arca esreT jer-ars, garna
maSinRamca iÃelovnebdes sityuaTa maT Sina ucnebisa
TÂsisaTa da esreTmca zuaobdes, raÁTa vTqua raÁme sacineli, viTarca saqmeTaTÂs
sacinebelTa.
II.4 aramed uZÂresi ese
ars, romel gzasa mas WeSmaritebisa da keTiladmsaxurebisasa yovliT kerZo dabrkolebad iswrafian da amas
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anu ganhÃsnan winadadebuli (დან. 5,12), (viTar-igi
TeatronTa Sina hyofdian,
romelni-igi brZolaTa saanjmnomyofel iyvnian, brZolaTa maT, romelTa araTu ZlevaÁ moaqundis SjulierTa moRuaweTa, aramed
raodeni-raÁ
wariparavn
saxedvelsa
uswavlelTasa
qebad maTda TanawartacebiTa).

5
rameTu
amaTTaca
sityuaTagan jer-ars, raÁTa moivsos yoveli urakparaki da uSuer iqmnen
yovelni sainaÃeni gandrekilobiTa
momzraxobisaÁTa
xolo yoveli dResaswauli
da yovelive glovaÁ \
pirveli igi udResaswaulo
iyos da aRsavse mWmunvare-

xolo mixedven, raÁTa anu
gamoacxadesmca axali raÁme,
anu Tu winamdebareTagani damca-raÁme-arRÂes (დან. 5,12)
(da viTarca-igi Teatronsa
Sina myofni [ 387v] msaxiobelni brZolasa mas maTsa da
saxiobasa saxilvel mravalTa
hyofen
Ãelovnad
maCueneblobiTa TÂsiTa, egreTve eseni iqman, rameTu ara amisTÂs
iRuwian, raÁTamca Sjulierad da wesierad swavliTa
sityÂsaÁTa sasyideli sulieri
TavTa TÂsTamca moatyues, aramed ufroÁsRa amisTÂs ars
wrafaÁ maTi, raÁTa urakparakTa zeda sxden da sityuaTa maRalTa gardareulad
ityodian da esreT gonebani
uswavlelTa maT msmenelTani
moiparven da maTgan qebaÁ
raÁme cudi da usargebloÁ,
ufroÁsRa umetesad mavnebeli, reca viTarca niWi didi,
miitacon.
5 da jerovnad radme
saqmed da saqadulad maTda
Seuracxies garemoÁs myofTa
maT erTa simravlisa uwesoÁ
igi ÃmobaÁ da zaxili maT
zeda da eseviTariTa miT ujeroebisa saqmiTa da sityÂTa
yovelni igi myofni momTrvaleni da msaxiobelni ganacxrvinian tkbiladmetyuelebiTa
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biTa, xolo meore nugeSinis-icemodes
gansacdelTa
umetesTa raTme ZiebisaÁTa,
raJams yo-velive martivTa
qalwulTa moyusobaÁ maT
mier
SeSfoTnebodes
da
yuavili
morcxobisaÁ
sityuaTa simaliTa wariparvodis,

6 vinaÁTgan ukue esoden daupyrobel da dauyenebel ars boroti ese
uzomoÁ
da
maWirvebel
eqmnebis
saÃelovno-yofad
didsa
amas
saidumlosa
Cuensa, movided ukue da
esoden
Tavs-midved
ebgurTa maT aRZrulni ese
nawleviTa mamobriviTa da
viTarca saRmrToÁ ieremia
ityÂs (იერ. 4,19): aRZrviTa da krTomiTa sacnobelTaÁTa, raoden ara ficxel iyos maTda amaT pirTaTÂs miTualvaÁ sityÂsaÁ,
mcired ipyred maT enaÁ,
ukueTu oden Zal–uZs da
mogucned sasmenelni, rom-

da sicbiliTa TÂsiTa, romlisaTÂsca
dResaswaulobaÁ
igi maTi yovliTurT glova sulier iqmnis gulisÃmismyofelTaTÂs da savse wuxiliTa da friadisa misTÂs
uSuerebisa da ubadrukebisa
saÃmar iqmnis ZiebaÁ nugeSinismcemelisa ZlierisaÁ da
ara epoebin, rameTu yovelnive saxlni wesierTaca maT
dedaTani aRvsebul iqmnian
daklebiTa miT sulieriTa da
yuavili morcxued da keTiladqcevisa maTisaÁ simkÂrcxiTa miT mravalmetyuelebisa
maTisaÁTa wartyuenul iqmnis.
6 aw ukue vinaÁTgan ese
esreT ars da siborotisa mis
simZime friad ars da uTmenel da Ãelovnebisa sityuaTa SemoRebaÁ saÃmar iqmnebis
saidumlosa amas Sina Cuensa
didsa,
amisTÂsca movediT,
da Zalni igi mamulTa maT
sagalobelTa CuenTani aRvZrneT sulierad da viTarca
saRmrToÁ igi didi ieremia
ityÂs (იერ. 4,19), mozidviTa
sacnobelTaÁTa keTilad morTul vyoT igi, raÁTa ara
uSuerad Ãmobdes Cueni ese
ebani da sakicxelad maTda
iqmnes, aramed ufroÁsRa, raÁTa SewyobilebiTa miT SezavebisaÁTa keTilad Ãma- sces da
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lisagan ueWuelad
dasWirdebis maT

araraÁ

7
rameTu
ukueTu
yurTa
mimarT
vityodeT
msmenelTasa (ეკლეს. 25,12),
nayofi
raÁme
aqundes
sityuasa,
sargebel-yofaÁ
Cueni (vinaÁTgan mTesvari
sTesavs sityuasa (მთ. 13,3)
yovlisa mimarT gonebisa,
xolo nayofier hyofs (მთ.
13,23) mas keTili oden
da Semwynarebeli gonebaÁ)
xolo ese Tu ara, kualadca warvediT da eseca
Seuracx-yavT
CuenTagani,
ginaTu amisganca umravlesi nivTi miiReT winaaRdgomisa da sityÂsgebisa da
ginebisa
CuenisaÁ,
raÁTa
esreTca [309r] ufroÁs momimadlneT Cuen.

sasmenel gonierTa iqmnes,[388r]
romlisa ZliT, nuukue da,
maTda saTno uCndes sityuani
Cuenisa mis saxiobisani, raÁTa
esreT vTqua da Seiwynarnen
igini da kualad, inebon Tu
da SesaZlebel maTgan iyos,
mcired raÁme damWirviTa enaTaÁTa daeyennen wuT erT
arasityuad
da
sasmenelni
mogÂpyrnen smenad Cuengan,
romel-ese esreT Tu yon, araraÁ evnos maT
7 rameTu Cuen sasmenelTa mimarT gunebavs sityuad
keTilad-msmenelTasa (ეკლეს.
25,12) da ara maTda mimarT,
romelTa garewar yon sityuaÁ
Cueni, aramed raÁTa nayofier
iqmnas maT Soris da nayofad
gamoiRos maTi sargebeli (rameTu romeli-igi sTesvides sityuaTa sulierTa (მთ. 13,3),
yovelTa mimarT sasmenelTa
sTesavn, xolo nayofierkeTili
queyanaÁ da romeli poxier
iyos, igi xolo iqmnebis (მთ.
13,23) da kualad, daRacaTu
ara Seiwynarnenca sityuani
Cemni, garna warxÂden raÁ amier, bare nivTi mebr hqondis maT TqumulTa CuenTagan
Cuenda momarT brZolisa da
SesmenisaÁ da umetesadRa hzrdiden TavTa TÂsTa SeuracxebiTa miT CueniTa da gmobiTa.
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8 xolo ukueTu sakÂrvelsa rasme vityode,
nuve dagikÂrdebis sityuaÁ Cemi, daRacaTu garegan
iyos
Tquenisa
Sjulis1
debisa , romelni-ege gÂqadebT
yovlisave
cebnasa
da maswavlelobasa yovlad
axovnebiT da simÃniT, raÁTa ara Segawuxne, vityode
raÁ, silaRiT da uswavlelobiT.
III.9 ara yovlisaÁ ars,
Ä, eseviTarno, RmrTisaTÂs
sibrZnismetyuelebaÁ,
ara
yovlisaÁ! ara esreT advilmosasyidel, arca saqme
quemeTrev
SevsZino,
viTarmed
arca
yovladve2
arca
yovelTa
mimarT,
arca
yovelgan,
aramed
ars odesme da romelTame
mimarT da Jam raodenme.

10 ara yovelTa ukue
amisTÂs, rameTu gamoZiebulni sulni da xedvad aR1

Sjulisdebisa]sjulisdebisa

2

marg Seiswave.

8 xolo nuraÁ sakÂrvelad aRuCndebis maT, ukueTu
sityuaÁ Cueni umjobes da
upatiosnes maTisa mis moZRurebisa da Sjulisa ipovos,
romelni-igi mecnierebasa da
miwevnasa yovelTa saidumloTasa iqadian friad didebulad da Zlierebr, raÁTa
ara Sevawuxne, ukueTu vTqua
Tu: ugunurebiT da warmdebebiT xolo aw esre viwyo
sityuad maTda mimarT.
III.9 ara ukue yovelTaÁ ars, Ä Tquen, egeviTarno
kacno,
RmrTisaTÂs
sibrZnismetyuelebaÁ, ara yovelTaÁ! arca esreT advilad
sagonebeli, viTar-ege Tquen
hgonebT, romelTa-ege piri
Tqueni dagisxams caTa Sina,
xolo enaÁ Tqueni queyanasa
zeda giTrevies SevsZino eseca, viTarmed: ara yovelsa
Jamsa, arca yovelTa mimarT
sasmenelTa, arca yovlisave
kacisaÁ, aramed ars romelTaÁme da Jamsa TÂssa da odesme
da ravdenTaÁme da romelTame
mimarT.
10
kualadca vTqua,
ara yovelTaÁ ars RmrTismetyuelebaÁ, rameTu romelni
SeuxebelTa
nivTTa
ÃeliTa SiSuliTa Seexnen, viTarigi ars bunebaÁ cecxlisa da
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wevnulni saÃmar arian da
pirvel amaTsa, suliT da
ÃorciT ganwmedilni, anu
zogs-re,
ganwmedisa
mnebebelni rameTu arawmidisa
SexebaÁ
wmidisaÁ,
nuukue
da, ara ucTomelobaÁ ars1,
viTar-igi arca saxedveliTa daÃsnil[i]Ta2 mixedvaÁ
Saravandedsa mzisasa.
11
xolo
odes-me?
amisTÂs,
rameTu
maSinRa
Jamier ars misTÂs, raJams
mocalebaÁ
movigoT
gareSisa misgan uyisa da
SfoTebisa
da
samTavroÁ
Cueni ara Sereul iyos
saxeTa mier bilwTa da
macTunebelTa,
viTar-igi
raJams borotni werilni
asoTani TanaaRreulTa iyvnian keTilTa asoTa, anu
mwÂreni sunnelebasa Tana
nelsacxebelTasa
rameTu
namdÂlve mocalebaÁ uÃms
cnobasa
RmrTisasa
(ფს.
45,11),
raJams
moviRoT
Jami sjad simarTlesa (ფს.
74,3) RmrTismetyuelebisasa.

1 marg
2

platoni ars.

daÃsnil[i]Ta] daÃsnilTa

maxÂlisaÁ, ivnon maT ueWuelad, viTarca-igi
ukueTu
TualiTa aRmrRueuliTa mzisa brwyinvalebasa mixednes
vin, masca evnebin ueWuelad
amisTÂsca ara gonierad Seracxil arian yoveli, romeli amaT eseviTarTa sa[388v]
qmeTa esreT Ãel-hyofdes, viTarca-ese vTquT.
11
xolo RmrTisaTÂs
sibrZnismetyuelebaÁ saqme ars
maTi, romelTaca moicalon
yovelTagan zrunvaTa nivTierTa da ganSorebulni yovlisagan sizrqisa Ãorcielisa,
mxoloni mxolosa RmerTsa
hzraxviden, odes-igi gareganTa maT niavqarTa Semobervani dayudnen, da mTavari
ese, gonebaÁ Cueni, yovelTagan aRmrRuevaTa da SeSfoTebaTa ganTavisufldes da
arca erTi raÁ saxe borotTa
maT aRZrvaTaÁ Cuen Tana
Semoireodis
da
ganhryunides bunebiTsa mas sikeTesa
sulTa CuenTasa, viTarcaigi Suenierad werilTa asoTa
uSuer hyofen maT Soris umecrad gamosumulni asoni gina
Tu viTarca-igi patiosnebasa
surnelTa
nelsacxebelTasa
ganhryunis zeTi dayrolebuli, Se-Tu-irios mas Sina
amisTÂs ukue pirvel yov-
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12
xolo
vieT-me
mimarT? cxad ars, viTarmed
maTda
mimarT,
romelTa
saqme
igi
saswrafod
aqundes da ara viTarca
sxuaTa raTme zeda, amasaca
zeda cudad mzrax iyvnen,
reca gansacxromelTa Tana
SeracxÂTa: cxenTsarbielTa
da
TeatronTa,
simReraTa da muclismsaxurebaTa,
da muclisa mier qmnilTa
saqmeTa
TanaSerevnaTa,
romelTa eseca sazomsave
upyries
Suebisasa,
raÁTa
amaT
pirTaTÂs
sityuavrcelobden
winadadebiTTa
mier enamWevrobaTa

lisa jerars sruliad mocalebaÁ yovlisagan zrunvisa
Ãorcielisa da esreT cnobaÁ RmrTisaÁ da metyuelebaÁ
misTÂs (ფს. 45,11) da mermeRa,
odes-igi miviwinneT sazomsa
mas
RmrTismetyuelebisasa
saidumloTa gamoZiebisa da
cnobisasa (ფს. 74,3), maSinRa
vityodiT sasmenelTa mimarT
ganwmedilTa sibrZnesa mas
saidumlod dafarulsa da
ganvanaTlebdeT maT.
12 xolo ukueTu kualadca gnebavs cnobad, Tu
romelTaÁ ars saqme RmrTismetyuelebaÁ, ismineT da me
giTxra Tquen: romelTa-igi
gonebaÁ wmida arn yovliT
kerZove da miaxlebul Zalisaebr TÂsisa pirvelsa mas
da bunebiTsa siwmidesa da
aRweraÁ da metyuelebaÁ maTi
iyos wrafiTa da sibrZniTa
sulieriTa
da
ara-msgavs
Tquenda RoniTa kacobriviTa.
romelni-ege sxuaTa maT
yovelTa TanamavalTa saqmeTa,
amasca
yovlisa
umaRlessa
saqmesa daamdablebT da saucrebiTa raÁTme nivTieriTa:
etlebiTa
da
saxilaviTa,
ganfrTxobiTa da SesxmiTa,
muclisa msaxurebiTa romelniigi muclisani arian saqmeni, romelTaca nawili erTi
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13 visda jer-ars sibrZnismetyuelebaÁ anu raoden? cxad ars, viTarmed
maTda, romelTa msmenelobaÁ
datevnad
SemZlebel
iyos raÁTa ara, viTarca
gardareulebaÁ ÃmaTa gina
sazrdelTaÁ mavnebel eqmnian sasmenelTa gina guamTa da gnebavs Tu, viTarca tÂrT[T]a zeSTa Zalisa metÂrTeTa, anu wÂmani
mZafrni-queyanasa,
egreTve
amaT SeemTxvios daSuromaÁ
da damZimebaÁ simtkicisagan
sityuaTaÁsa, raÁTa esreT
uwodo maT, da dasWirdes
maT pirvelica igi Zali.

IV.14 xolo ara amas
vityÂ: ujero ars maradis
moÃsenebaÁ RmrTisaÁ, romlisaTÂs nu kualad zeda-damesxmian me yovelsave

Suebisa misisaÁ ars mravalmetyuelebaÁ ege da sicbili
Tqueni da sxuaTaÁ maT.
amiT eseviTariTa saxiTa
da slviTa hgonebT Tquen
pativsa
RmrTismetyuelebisa
da moZRurebisasa da scTebiT
friad da ara uwyiT, Tu
raÁ ars sibrZnismetyuelebaÁ,
anu rabami.
13 [389r] xolo me giTxra, Tu raÁ, gina ravden?
ravden-igi Cuenda iyos misawdomel, da raÁzom msmenelTa maT Zali da gonebaÁ
mieaxlebodis da daitevdes,
raÁTa ara, viTarca-igi gardamatebulebaÁ ÃmobaTaÁ da
gardareulebaÁ WamadTaÁ mavnebel sasmenelTa da ÃorcTa iqmnian, ginaTu, viTarca
simZimeman, Zalisa umetesman,
mtÂrTvelsa avnis da simZafreman wÂmisaman \ queyanasa,
egreTve raÁTa arca did-didad da ganuCinebelad, raÁTa
esreT vTqua, metyuelebaman
msmenelTa maT gonebani Seaiwrnes metiTa damZimebiTa da
warwymidos maTgan pirvelica
igi Zali maTi.
IV.14 xolo amas raÁ vityÂ, araTu esreT ganvaCineb,
viTarmed: ara jer-ars maradis da yovelsa Sina Jamsa
ÃsenebaÁ RmerTisaÁ, nu iyofin!
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zeda sityuasa bralobisasa maleni da moswrafeni, rameTu moiÃseneboded
RmerTi
maradis
ufroÁs,
[309v] vidreRa aRmoifSÂnveboded, da jer-ars Tu,
eseca SevsZinoT, viTarmed:
nuraraÁ sxuaÁ iqmneboden
TÂnier amissa.

15 rameTu meca maqebelTagani var Sjulisa1
mis, mbrZanebelisaTa wurTad
Sjulsa2
uflisasa
(ფს. 1,2) da miTxrobad
missa mwuxri, ganTiad da
SuadRe
(ფს.
54,18)
da
kurTxevad uflisa yovelsa Jamsa (ფს 33,2), ukueTu oden jer-ars, mosessa mas TqumaÁ: mwolaresa
da
mdgomaresa
(II
შჯ.
6,7), mogzaursa da sxÂsa raÁsave moqmedsa, raÁTa
misiTa ÃsenebiTa siwmidisa
mimarT warvemarTebodeT.

16 ara ukue samaradisosa
Ãsenebasa RmrTisasa vayeneb,
aramed RmrTismetyuelebasa;
arca
RmrTismetyuelebasa,
1

Sjulisa] hsjulisa

2

Sjulsa] hsjulsa

numca kualad zeda-damesxmian me Cemni igi advilad da
moswrafed
borotni
zedadamsxmelni, rameTu WeSmaritad jer-ars maradis ÃsenebaÁ
RmrTisaA ufroÁs da umetes,
vidreRa SemoRebaÁ samSÂnvelisa Cuenisa da SesaZlebel Tu
iyos, araraÁ saqme esreT saTanado ars Cuenda, viTar-igi
maradis ÃsenebaÁ RmrTisaÁ.
15 da me vaqeb friad wessa mas Sjulisasa da metyuelsa mas, romeli-igi dRe da Rame
zraxvad Sjulsa RmrTisasa
(ფს. 1,2) da mwuxri, dileul
da samxris xdad (ფს. 54,18)
saxelsa missa ubrZanebda (ფს.
33,2), arcaRa mosessa mas TanawarvhÃdebi keTilad Sjulisdebasa israelisasa, romel-igi
slvasaca Sina da jdomasa,
Zilsa Sina da wolasa (II შჯ.
6,7) Ãsenebasa RmrTisasa da
wurTasa mcnebaTa misTasa amcnebda maT, raÁTa esreT samaradisoÁTa miT ÃsenebiTa misiTa gamoisaxos maT Soris siwmide saTnoÁ ÃsenebulisaÁ mis.
16
amisTÂs ukue ara
Ãsenebasa RmrTisasa vayeneb me,
aramed
RmrTismetyuelebasa;
da arcaRa RmrTismetyuelebasa, romlisa uvaRresi saqme araraÁ ars saTnoebaTagani, aramed uJamoebasa sulie-
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romel-ese uRmrToebaÁ ars,
aramed
uJamoebasa,
arca
moZRurebasa, aramed uzomoebasa
rameTu
ukueTu
Taflisa uzomod WamaÁ aRmogdebasa SeamTxuevs (igav.
25,27), daRacaTu Taflive
ars, da yovlisave saqmisa
Jami ars (ეკლეს. 3,1), viTarca solomons da me
gunebavs,

17 da keTili ara keTil ars, raJams ara keTilad iqmnebodes (viTar-igi
yovlad uJamo ars yuavili Jamsa zamTrisasa, da
Seutyuebel
dedaTaTÂs \
samkauli mamaTaÁ, anu mamaTaTÂs \ dedaTaÁ da mouzavebel \ glovaÁ queyanismzomelobasa
Sina
da
cremli \ sumasa Sina RYnisasa) rameTu aha, aqa Jamni
oden upativo-vyveniT da
ara \ saqmenica, romelni-igi Jamsa Sina TÂssa qmnad
friadca patiosan arian.

risa da Ãorcielisa hasakisa
da Jamisasa; arcaRa moZRurebasa Sjuliersa davaxrwev me,
aramed uzomoebasa sityÂsasa, rameTu ukueTu Taflisa
friad WamaÁ da meti ganZRomaÁ aRmogdebasa SeamTxuevs
mWamelsa mas (იგავ. 25,27), daRacaTu Ta[389v]fli ars, da
yovelsave saqmesa Jami uCns
(ეკლეს. 3,1), viTarca-igi solomon ganawesebs da me saTno
miCns, rad ukue saÃmar ars
gonierTaTÂs uJamod da uwesod Ãelyofad rasave saqmesa
da ufroÁsRa RmrTismetyuelebisa da moZRurebisa saidumlosa, romlisa ufroÁs
usakÂrvelesi saqme araraÁ ars
wesTa Sina eklesiisaTa?
17 rameTu yovelive keTili saqme, uJamod qmnili,
ara keTil ars, arca saqebel, uSuerad raÁ iqmnebodis, (viTarca-igi Jamsa zamTrisasa aRmocenebaÁ yuavilisaÁ da dedaTaTÂs..., glovasa
Sina maTsa \ queynisazomebaÁ
da sumasa Sina RÂnisasa \
tirili da sxuani eseviTarni saqmeni uSuer arian egreTve sulierTaca Sina saqmeTa
uJamod da uwesod qmnilni saqmeni uSuer arian da ujero
rameTu me uJamoebasa vsZageb
saqmisasa da ara Tu keTil-
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V.18 nu esreT, Ä, megobarno da Zmano, rameTu
jereT Zmad giwod Tquen,
daRacaTu
ara
Zmeburad
gqonan gonebani, nu esreT
gulisÃma-hyofT1, nuca, viTarca cxenni mÃurvaleni
da Zniaddasapyrobelni (ფს.
31,9), zedamjdomsa mas, gulissityuasa, gardamovsTxevT da keTilad maSTobelsa
(ფს. 31,9) mas aRvirsa krZalulebisasa warviyriT da
garegan gzisa ganviWrebiT,
aramed Sinagan sazRvarTa
CuenTa vfilosofosobdeT,
numca mivizidviT egÂpted,
nuca warviTreviT asurastanad, nuca vhgalobT galobasa uflisasa queyanasa
mas ucxosa (ფს. 136,4) yovelTa mimarT vityÂ sasmenelTa, ucxoÁsa da CuenisaTa, mterisa da megobrisaTa,
madlierisa
da
umadloÁsaTa,
19 romelica moswrafebiT momziral iyos Cuenda da enebos Cuen Soris
myofisa mis nakuercxalisa
al-yofad siborotisa, raÁTa aRatyinos da aRagznas
1

gulisÃma-hyofT] gulisxmahyofT

Ta saqmeTa, romelni-igi Jamsa TÂssa keTilad iqmnebodian.
V.18 nu, Ä, sayuarelno
Cemno da Zmano, rameTu wuTRa Zmad giwod Tquen, daRacaTu ara Zmebrivi gaqus
Cuenda momarT gonebaÁ, nu
esreT vhgonebT; nuca msgavsad cxenTa aRborgebulTa
(ფს. 31,9), zeda mjdomelsa
mas Cuensa, romel ars madli
sulisaÁ, garegan asparezisa
mcbierad sirbiliTa CueniTa
ganvagdebT Cuengan, aramed
Sinagan sazRvarTa Sina CuenTa davadgreT da esreT
sibrZnisvmetyuelebdeT nu egÂptes Semaval viqmnebiT da
mier asurastanelTa Tana mizidul, numca vhgalobT galobasa uflisasa queyanasa ucxosa,
ese igi ars, yovelTa mimarT
sasmenelTa, ucxoTa da mterTa
CuenTasa (ფს. 136,4),

19 romelni-igi megobrebisa wil arian mter da moZule Cuenda da gonebiTa
yovlad usaxur, romelni-igi
friadiTa gangebulebiTa ganmzadebul arian saqmeTa CuenTaTÂs da hnebavs, raÁTa naberwyali ukeTurebisa TÂsisaÁ
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da
zecad
aRawios
farulad mbervelobiTa mis
Soris damalulisa mis qafisaÁTa da umaRles yos
saÃumilsa mas babilonisasa,
Semwuvelsa garemo mdgomTa misTa (დან. 3,22).

20
rameTu
vinaÁTgan
TÂsTa mier SjulTa veraraÁ
aqus
Zali,
Cuensa amas zeda uZlurebasa
moinadireben mas amisTÂsca [310r] viTarca mwerni
wylulTa,
egreT
CuenTa
amaT zeda daesxmian, ginaTu uwesoebad jer-ars
saxelisdebad,
anu
SecodebaTa.
21 aramed Cuen numca ufroÁs umecar varT
TavTa TÂsTa, nuca amis
jerisa Semkulebasa ginebul vhyofT, da daRacaTu
mterobisa daÃsnaÁ ver SesaZlebel iyos sxÂT kerZo,
amiTRa sadme davegneT urTierTas, raÁTa saidumlod
vmetyuelebdeT
saidumloTa da siwmidiT vityodeT
wmidaTa da nu miugdebT
sasmenelTa bilwTa sityuaTa, ver dasatevnelTa, nu-

Cuen Soris aRagznan da iqmnas
igi al aRtyinebul da cad
amaRlebul, aramed mrwams, viTarmed msgavsad saÃumilisa mis
babilovnelTaÁsa TÂsisa mier
qarisa damdab [390r] ldes, romeli-igi gareSe myofTa maT
garemoxueviT Seswuvida saSinelad (დან. 3,22), xolo SinaganTa maT cuariTa ucxoÁTa
acxovnebda sakÂrvelad.
20 da rameTu moZRurebasa Sina TÂssa ara aqus
maT Zali, amisTÂs Cuenisa misgan monadirebad mza arian,
da viTarca mwerni wylulTa
mimarT asoTa, egreTve igini
CuenTa mimarT, mcired raÁme
daklebulTa saqmeTa, morbian.

21
xolo Cuen numca
umetes maTsa umecar TavTa
CuenTa viqmnebiT, nuca romeli-igi amaT eseviTarTa saxeTa
Sina sargebeli ars da wesierebaÁ, mas upatio vpyofT;
ese igi ars, viTarmed daRacaTu mterobisa mis maTisa
daÃsnad ver SeuZloT, amas
mebr viqmodiT, raÁTa saidumloTa maT CuenTa urTierTas saidumlod vzraxvideT da siwmidiT da numca
STavasxamT bilwTa maT Sina
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ca uwesieres Cuensa gamovaCenT TayuanismcemelTa
maT eSmakTasa da msaxurTa bilwebisa saqmeTa da
zRaprobaTasa, romelni-igi
uadviles sisxlTa, vidreRa sity[ua]sa1, ganscemen
ucxoTa mimarT maTisa misgan Sjulisdebisa.

22 aramed uwyiTmca,
viTar-igi samoslisa da tablisa, sicilisa da slvisa
mimarT qonebaÁ raTme wesierebaTaÁ, egreTve sityÂsa mimarTca da dumilisa,
rameTu sityÂsaca msaxur
varT sxuaTave Tana saxelisdebaTa da ZalTa RmrTisaTa iyavn ZlevismoyuarebaÁca Cueni Sjulier!

VI.23 raÁsa gesmis SobaÁ RmrTisaÁ da agebulebaÁ
da RmerTi araarsisagan da
gankueTaÁ da ganyofaÁ da
daÃsnaÁ, Ä, Sen simwariT
gamomeZiebelo sityuaTao?
raÁsa davsxamT msajulad
cilismwamebelTa
CuenTa?
1

sity(ua)sa] sityÂsa

sasmenelTa
sityuaTa
maT,
romelni-igi
ara
jer-arian gamocxadebad,arca smenad
maTa, nuca uwesieres Cuensa gamovaCinebT TayuanismcemelTa maT eSmakTasa da msaxurTa cudTa da sarcxÂnelTa
zRaparTasa, romelni-igi mosurne sisxlTa maTTÂs da
kuamlTa nagebTaÁsa ufroÁs
arian, vidreRa sityuaTa maT
CuenTa,
romelTa-igi
maT
miuTxrobT.
22
aramed gulisÃmavyoT, viTarmed, viTarca-igi
samoselTa CuenTa, qcevasa da
enasa da jdomasa aqus wesi
ganCinebuli, egreTve sityuasaca aqus da dumilsa, rameTu
sityuasa SevswiravT RmrTisa
sxuaTa maT Tana saTnoebaTa
amisTÂsca Zali-Ta da SewevniTa misiTa iyavn winaaRdgomaÁca Cueni Sjulier da
saRmrTo, esreT Tu raÁme jeriyos.
VI.23 rad ukue esmis SobaÁ RmrTisaÁ da araraÁsagan dabadebuli RmerTi da
gankueTaÁ da daÃsnaÁ sityuaTa SeginebulTa da mwareTa
msmenelsa mas? rad msajulad
Cuenda mterTa da moZuleTa CuenTa davadginebT? rad
maxÂlsa
mklvelTa
CuenTa
miuZRuanebT? romelTa-igi vi-

317

maia rafava: წმ. გრიგოლ RvTismetyvelis პირველი თეოლოგიური ...

raÁsa maxÂlsa ÃelTudebT
mtersa? viTar ggonies misgan SewynarebaÁ sityuaTaÁ
amaT? anu romliTa gonebiTa, romeli-igi mruSebaTa
aqebs da yrmisganmxrwnelebaTa, Tayuanis-scems vnebaTa da veraras SemZlebel
ars gulisÃmisyofad1 zeSTa2 vnebaTa, romelman guSin da ZoRan aRumarTna
Tavsa TÂssa RmerTni da
igica
saZagelebaTa
zeda
Seswavebulni?

24 anu aramca Sennica ege sityuani nivTier
hyuna-a? ara bilwebiTmca-a?
ara uswavlelad-a? ara msgavsad Cueulebisa-a? anu
aramca Tanamowamed TÂsTa
maT
RmerTTa
da
vnebaTa hyuna-a Senni ege RmrTismetyuelebani?
rameTu
ukueTu Cuen TÂT SevbrkoldebiT amaT sityuaTa
zeda, viTar man moigos
sibrZnismoyuarebaA
CuenTa
amaT
zeda?
da
ukueTu
TÂT igini TaviT TÂsiT mompovnebel arian borotisa,
1 gulisÃmis-yofad] gulisxmisyofad (amgvari monacvleobaa qvemoTac)
2

Tarca TÂT upyries vnebaTagan
damTrvaliTa gonebiTa maTiTa, [ 3 9 0 v ] egreTve sityuaÁca Cueni egonos maT, romelni-igi siZvasa da mamaTmavlobasa Seasxmen da Tayuanis-scemen arawmidebasa da umetes
monebisa
ÃorcTaÁsa
verca
erTsa ras SemZlebel arian
gulisÃmis-yofad, romelTa-igi
guSin
da
ZuRuan
TaviT
TÂsiT ÃeliTqmnulni RmerTni
aRhmarTnes da daamtkicnes,
da iginica bilwebasa Sina da
arawmidebasa cnobilni da
qadagebulni?
24 ara-me lirwebisaebr
TÂsisa-a? ara-me uswavlelobisaebr da Cueulebisa maTisa?
ara-me paeqrobisaebr mravalnaTesavTa maT RmerTTa maTTaÁsa Seni igi RmrTismetyuelebaÁ Sehracxon maT-a? rameTu ukueTu Cuen, romelTa-ese gonebani ufrTxiles
maTsa arian, da jereT vicilobviT-Ra da guevnebis amaT
esevi-TarTa sityuaTa mier,
da CuenTagan saqmeTa mizez-vscemT maT mravlismetyuelebad,
igini maT mier mopovnebulTa maT ukeTurebaTagan maTTa
odesmca ganeyennes da aramca
cbodes, viTarca cnobamiRebulni?

zeSTa] zesTa
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raoden ufroÁs maSin, raJams Sen sce maT mizezi?
25 ese ars urTierTas1
brZolaÁ Cueni, ese ars
umravles sityÂsasa wyobaÁ
Cueni, ginaTu ufroÁs missa, raoden sTnavs sityuasa,
romelTa
igive
SeguemTxuevis,
aRborgebulTa, romelni TÂsTa saxlTa daswÂ [310v] dian, anu
TÂsTa SvilTa gansWridian,
anu mSobelTa aWenebdian,
viTar Tumca ucxod Seeracxnes igini.

VII.26 aw ukue vinaÁTgan
sityÂT
ganvsTxieniT
ucxoni igi da koltisa mimarT RorTaÁsa warvavlineT amier ganÃdili
igi da zRuad STamSTuari
legeoni (მრკ. 5,9–13; ლკ.
8,30–33), meored ese gÂÃms
Semdgomad missa, raÁTa TavTa CuenTa mimarT movixiloT da keTiladwaxnagebul vyoT RmrTismetyueli,
viTarca Zegli da pirve1

urTierTas] urTierTars

25 davhÃsnaT ukue, gevedrebiT, sayuarelno, Cuen Soris Semosruli ese boroti
brZolaÁ ganvaqarvoT mravali
ese da mravalsaxe sityÂsa RmrTisaTÂs uwesoÁ cilobaÁ rad
saÃmar ars Cuenda, romelni-ese
sityÂsa mis Tayuanismcemelni varT, siborgilesa da
cTomilebasa mas warmarTTasa
Tanamsgavs yofad da baZvad
maTda, romelni-igi saxlTa
TÂsTa aRagzneben cecxliTa
da SvilTa maTTa maxÂliTa
aRiWrian da mSobelTa TÂsTa
ucxod SeracxviTa, viTarca
ZaRlni gancofebulni, kbenad iswrafian da Sors maTgan
gansdevnian?
VII.26 aw ukue vinaÁTgan
ucxoÁ igi da veluri legeoni sityÂTa CueniTa davamÃÂT
da koltsa mas RorTasa
STaSTobad
siRrmeTa
Sina
zRÂsaTa SeuvlineT (მრკ. 5,9–
13; ლკ. 8,30–33), movediT aw
da meore ese gzaÁ vipyraT,
ese igi ars, Sinagan kretsabmelisaÁ mis wmidisa wmidaTaÁsa WuretiTa sulisaÁTa
SevxedneT da sikeTe igi
TualTSeu [391r] dgami RmrTismetyuelebisa
SuenierebisaÁ, viTarca xati raÁme

319

maia rafava: წმ. გრიგოლ RvTismetyvelis პირველი თეოლოგიური ...

lad ese ganvizraxoT, raÁ
ars esodeni ese sityuaTa
zeda pativismoyuarebaÁ da
enamomzraxobaÁ?

27 raÁ ars axali ese
seni da uZRebebaÁ? rasa
Ãelni SegÂkrvian da enani aRWurviT aRgÂÃsnian1?
ara maqebel varT ucxoTmoyuarebisa,
arca
ZmaTmoyuarebisa, arca simÃnisa,
arca qalwulebisa, ara dagÂkÂrdebis
glaxakTmzrdelobisaTÂs, arca fsalmunebisa, arca Rame yovel ze
dgomisaTÂs, arca cremlTaTÂs, gina ÃorcTa marxviTa
WirveulTa (I კორ. 9,27)
ara ganvalT locvaTa mier
RmrTisa mimarT ara SevauRlebT uaRressa udaressa
Tana, sulsa, vityÂ, miwasa
Tana (შესაქ. 2,7), raÁTa
Sezavebisa misTÂs samarTlad usajoT maT.

1

RgÂÃsnian] aRgvixsnian

wmidaÁ da brwyinvale, ganvicadoT garna pirvel xolojer-miCns, raATa pativismoyuarebaÁ igi ZÂrismetyuelTaÁ
maT vamxiloT, romelni-igi
sityuaTa maT Sina maRalTa
RmrTismetyuelebisaTa
kadnierad warmdeboben da Tavni TÂsni ubrZnes brZenTaÁsa Seuracxian; xolo RmrTismetyuelebaÁ Cueni sxÂsa
dRisaTÂs davhmarxoT.
27
raÁ ars, Ä kacno,
ucxoÁ ese da axali gamometyuelebisa da ritorobisa
sityuaTa mimarT uZRebebaÁ,
romeli-ese Cuen Soris SemoviReT? rad Ãelni SevikreniT
da enani aRvWureniT? raÁ ars
meti ese da uSueri brZnobaÁ?
ara vaqebT arca ucxoTmoyuarebasa, arca ZmaTmoyuarebasa,
arca kacTmoyuarebasa arcaRa siwmide igi qalwulebisaÁ SeviyuareT arca glaxakTa gamozrdasa pativ-veciT
arcaRa fsalmunebaÁ da Rame
yovel zedgomaÁ da lmobierni
cremlni SevitkbeniT arcaRa
marxviTa Ãorcni SevaiwreniT
(I კორ. 9,27), arca locviTa
ganwmendiliTa gonebani RmrTisa
mimarT
aRvamaRleniT
arca umjobessa mas udaresni davamoneniT, TiÃasa (შესაქ.
2,7) amas Cuensa vityÂ da sul-
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28 ara sawurTel sikudilisa (პლატონი, ფედონი,
81a) vhyofT yovelsa cxorebasa Cuensa, ara mefe veqmnebiT vnebaTa moÃsenebiTa
zenaÁsa
mis
aznaurebisaTa, ara movamdovrebT guliswyromisa ganvelurebasa
da ganZÂnebulebasa ara davamÃobT zuaobisa17 ganlaRebulebasa (ფსალმ. 72,8; ლკ.
18,14), arca mwuxarebisasa
ganvaqarvebT pirutyuebulebasa ara vswuarTiT arca
gulisTqumasa uswavlelsa,
arca sicilsa meZvursa, arca
saxedvelTa daupyrobelTa,
arca sasmenelTa uZRebTa,
arca
sityuasa
uzomosa,
arca gonebasa ganbneulsa,
arca
raodensa-ras
CuengniT Cuen zedave iÃumevs boroti igi, sityÂsaebr
werilisa, sarkumelTa mier
(ier. 9,21), romel arian
sacnobelni,
SemoyvanebiTa
sikudilisaÁTa.
29 aramed yovlisave
winaaRmdgomisa
da
sxÂsa
vnebaTa mwyobrisada migÂcemies TavisuflebaÁ, viTar-igi
mefeni
mÃedarTa

sa, raÁTamca, viTarca kacTa
gonierTa, urTierTas SezavebiTmca SegueuRlnes igini
saTnoebiTa.
28 arca wurTiTa sikudilisaÁTa (platoni, ფედონი,
81a) cxorebasa movizidavT,
arca ÃsenebiTa miT zecisa TYsebisaATa vnebaTagan ganveyenebiT, arca ganZÂnebulsa mas
da borotad aRduRebulsa
guliswyromasa davawynarebT,
arca mwared warmwymedelsa
ampartavanebasa
gonebaTagan
CuenTa aRmovhfxuriT (ფსალმ.
72,8; ლკ. 18,14), arca pirutyuebrivsa mas mwuxarebasa,
arca sicilsa glispsa, arca
vnebulad xedvasa, arca uSuerTa sityuaTa ganuZRomelsa
smenasa, arca sityÂsa uzomoebasa, arca cudad ganbnevasa
gonebisasa arcaRa yoveli raÁ
vnebaÁ da mavnebeli saqme, romelica sityÂsaebr werilisa,
sarkumliT CueniT (იერ. 9,21),
romel arian sacnobelni, sikudilsa Cuenda Semoizidven,
maTgani [391v] raÁ ganvagdeT
Cuengan, gina moviZuleT?
29
aramed ese yoveli
udeb vyavT da winaaRmdgomni
amaTni SeviyuareniT da ucxoTa vnebaTa kari ganuReT, da
viTarca-igi mefeTa erTgu-
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miscemen aznaurebasa niWad
mZleobisa, mxolod oden
Cuenda momarTmca hxedven
da RmerTsa zeda aRguadgenen uRmrToebiT kerZo
ufroÁs, vidreRa RmrTismsaxurebiT da esreT borotisa sasyidelsa mivscemT
arakeTilisa
saqmisaTÂs,
uRmrToebisaTÂs \ kadnierebasa.

VIII.30 vinaÁca, Ä, maRlad mzraxvalo da mravalmzraxvalo, gkiTxo raÁme Sen mciredi da Sen
momigebd1 (იობ. 38,3), \
etyÂs iobs armuriT2 gamo
da RrubliT gamocxadebuli misda raÁ-me ggonies,
mraval savane arian-a RmrTisa Tana, viTar gesmis
(იოანე. 14,2), anu erTi?
cxad
ars,
viTarmed
\
mraval da ara erT raÁ
ars [311r]ukue, maT yovelTave aRvsebaÁ jer-ars,
anu romelTame – hÀ da
romelTame – ara, viTarca
cudad da amaod ganmzadebulTa? (შდრ. იოანე. 14,2)
he, yovelTave, rameTu ar1

momigebd] momigebdi

2

armuriT] almuriT

lad da mÃned mbrZolTa maT
mÃedarTa TÂsTa niWi ganuyvian, egreTve Cuen ukeTurebisa saqmeTa pativ-veciT da ese
xolo SevikrZaleT,
raÁTa
nebasa RmrTisasa oden raÁT
winaaRudgeT da ese ufroÁsRa ugunurebiT vyavT, vidre
umecrebiT, rameTu borotsa
arakeTili nacvali mivageT,
ese igi ars, rameTu RmrTisambrZolebasa kadnierebaÁ zedadaurTeT.
VIII.30 aw vinaÁTgan ese
esreT ars da sityÂsgebaÁ raÁme
da cilobaÁ Soris Semosrul
ars, moved ukue da meca raÁme
gkiTxvide da Sen momigebd
me (იობ. 38,3), \ etyÂs iobs,
romeli-igi RrubliT gamo da
armuriT hzraxvida mas mravali ukue savane ars saxlsa
RmrTisasa, viTarca guesmis
Tavadisagan, romelTa vhgoneb, viTarmed erT ars, daRacaTu saxisaebr saTnoebaTaÁsa
mravalsaxed ganiyofvis igi
maT ukue mravalTa savaneTa
yovelTame aRvsebaÁ iqmnebisa-a (იოანე. 14,2), anu Tu
romelnime calierad daSTebian? (შდრ. იოანე. 14,2) hÀ, WeSmaritad yovelnive aRivsebian,
rameTu araraÁ RmrTisa mier
qmnulTagani daSTebis cudad.
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araÁ
ars
cud
RmrTisa
mier qmnilTagani.
31 amaT ukue savaneTaTÂs rasa ganaweseb, viTarmed raÁ arian? cxad
ars, viTarmed Tqumad giZs
araraÁ sxuaÁ, TÂnier mermisa mis gansuenebisa da
didebisa, romeli mielis
netarTa maT, anu sxuaÁ
raÁme arsa-a? ara, aramed
ese oden.
32 aw ukue vinaÁTgan
ese
aRviareT
da
eseca
gamoviZioT: ars-me raÁ, msgavsad sityÂsa Cemisa, momatyuebel
amaT
savaneTa
anu araraÁ? ars ueWuelad,
da raÁ-me ars igi? cxad
ars, viTarmed ganyofilebaÁ nebaTa da moqalaqobaTaÁ da sxÂsa sxuad mimyvanebeli, Semsgavsebulad
sarwmunoebisa (შდრ. რომ.
12,6), romelTa-igi `gzad~
saxel-vsdebT.

33
yovelnive
ukue
gzaTa
amaTganni
saval iyvnen-a, anu zogni
romelnime? cxad ars, viTarmed ukueTu oden hpovos vin SemZlebeli, yovelTave zeda mavalobden,

31 raÁ-me ukue Tquas
vin maT savaneTaTÂs, Tu rani
arian igini? raÁmca sxua
iyvnes,
garna
gansuenebaÁ
igi saukunoÁ da didebaÁ igi
dausrulebeli, romeli micemad ars netarTa maT, nebismyofelTa RmrTisaTa.

32
ars-me ukue raÁ-a,
momatyu-ebeli da momcemeli,
sityvsaebr Cemisa, maT savaneTa Cuenda, anu Tu araraÁ ars? hÀ, nandÂlve ars
ueWuelad da raÁ-me ars igi?
TiTosaxeni
moqalaqo bani
saTnoebaTani da TiToferni
sikeTeni gulsmodginebisa da
axovnebisani qvelTa maT da
RmrTismoyuareTa gonebaTani,
sazomisaebr
sarwmunoebisa
(შდრ. რომ. 12,6), sasoebisa
da siyuarulisa maTisa, romeli aCuenon uflisa mimarT,
romelsaca `gza cxorebis~
ewodebis.
33
yovelTave ukue
keTilTa maT gzaTa Tana-guac
slvad, [392r] anu romelTame
oden maTganTa? SesaZlebel
Tu iyos visganme, yovelTave
vidoden
da
yovlisaTÂsve
sasyideli keTili miiRos sax-
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da ese Tu ver, umravlesTa; da vercaRaTu ese,
romelTame, da arcaRaTu
ese, didve ars, ukueTu
erTsaca oden maTgansa vidodes jerisaebr, viTarese Cemda sagonebel ars.

34
amas
marTliad
gulisÃma-hyof raÁRa gTnavs
Sen?
raJams
gesmodes erTi oden gzaÁ
da
igica
iwroÁ,
raÁsa
mauwyebel aRgiCndebis Sen
sityuaÁ ese? erTi ukue
ars
saTnoebisaTÂs,
rameTu saTnoebaÁca erTi ars,
daRacaTu
mravlad
ganiyofebis; xolo iwroÁ ars
oflTaTÂs da rameTu ara
mravalTa mier saval ars,
da ufroÁsRa reca gamosaCinebelad da nacvalad1
simravlisaTÂs da mravalTa
mier saval gzaTa maT winaaRmdgomTasa2; ese meca
esreT mgonies.
1

ierisa mis meufisagan ukueTu
kula vervin uZlos yovelTa
slvad, umravlessa maTgansa
vidoden; da Tu eseca ver
SeuZlos, bare erTsa, gina
orsa, gina ravdensaca SeuZlos, mas moswrafebiT vidoden, da numca midrkebis
marjun gina marcxn, aramed
wrfelsa mas da sameufosa
gzasa vidoden, raÁTa madliTa RmrTisaÁTa zecisaTa maT
savaneTa miiwios da keTilTa
maT saukuneTa miemTxÂos.
34
kualadca
rasme
gkiTxav:
raÁ-me ars ukue,
odes gesmas, viTarmed erT ars
gzaÁ, cxorebad mimyvanebeli da igica iwro ars da
saWiro, rasa moaswavebs ese?
garna amas, viTarmed erT
ars igi saTnoebisaTÂs, rameTu saTnoebaÁ nandÂlve erT
ars, daRacaTu mravlad ganiyofebis igi; xolo iwrod
iTqumis oflisaTÂs da Sromisa mas Sina mavalTaÁsa da
romel mciredni vlenan mas
zeda.

nacvalad]naculad

2

winaaRmdgomTasa]winaaRmdgomisaTasa
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35 vinaÁTgan ukue ese
esreT
ars,
raÁRa
gnebavs, Ä, rCeulo? nuukue
reca siglaxakiT warwirulhyven-a
sityuani
Cuenni?
romlisaTÂs Tquen sxuani
yovelnive ese gzani dagitevebian da erTsa amas
zeda oden iiZulebiT da
imZlavrebiT slvad, viTarege Tquen uwodT, sityÂsa
da xedvisasa, xolo viTarese me vityÂ, mzraxobisa da
meniSeobisasa? Segrisxevd1
Tquen
pavle,
romeliigi
mwared
gayuedrebs
amas Semdgomad aRricxÂsa
madlTaÁsa, romelTa Sina
ityÂs:
nu
yovelni
mociqul? nu yovelni winaÁswarmetyuel? (I კორ.
12,29) da Semdgomi amisi

IX.36 Senda sadme iyavn
simaRle da zeSTa yofaÁ
simaRleTaÁ,
gnebavs
Tu,
zena-kerZo
RrubelTasaca,
uxilavTa mxedvelo da usmenelTa msmenelo (II კორ.
1

Segrisxevd]Segrisxed

35 xolo Sen, Ä axovano
winambrZolo borotTa maT
mÃedrobaTao, amis yovlisaTÂs
rasa ityÂ, anu rasa momigeb me?
grwmanan-me-a
sityuani ese, anu Tu SeuracxgiyofivarT, viTarca glaxakni da uqonelni sityÂTa?
yovlisave Tana warsTqrebi
da amas xolo Sedgomilxar,
raÁTa TeatronTa Sina da
saxilavTa winaSe mravalTasa sityÂTa gansakrTomeliTa
hbrZnobde da aCuenebde Tavsa Sensa, viTarmed did vinme
xar da maRal da maRalTa
sibrZneTa saunje ara ukue
gesmis-a,
viTar-igi SerisxviT gamxilebs Tquen egeviTarTa magaT pavle, didi igi
RmrTismetyuelebisa mTavari
da ityodis raÁ Semdgomad
aRricxuvasa mas madlTasa:
nu yovelni, mociqulo, nu
yovelni, winawarmetyuelo (I
კორ. 12,29), nu yovelni enaTa
ityodian, da Semdgomi amisa
davidumo
IX.36 Sen, kaco, nuukue
da maRali vinme xar da didi
da maRalTaTÂs xilvaTa da
CuenebaTa moqaduli, umaRles
RrubelTa aRwevnuli, gnebavs
Tu, daurTo eseca: uxilavTa
maT mxilveli, usmenelTa msmeneli (II კორ. 12,29), pavles
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12,29), elias Tana amaRlebulo (IV მეფ. 2,11) da
moses Tana xilvad RmrTisa Rirs-qmnilo (გამოსვლ.
33,22) raÁsa sxuaTaca dahbadeb dRiTi-dRedTa wmidaTa da [311v] Ãeldasxmul
hyof RmrTisa metyuelTa
da reca hfSÂ swavlulebasa da giqmnies dasi uswavlelTa mravalSesakrebel
sityÂerTa?

37 raÁs-a qselTa mier
dedazardlisaTa
Sehkrav
uuZluresTa, viTarca brZeni raÁme da didi? raÁs-a
bzikTa aRadgen sarwmunoebasa zeda? raÁs-a ganmiaxleb Cuen sityÂsgebiTa aRmocenebaTa, viTarca Zueli
zRapari \ gmirTa?

38 rais-a kacTa, raodenni arian subuq da
aramÃne,
viTarca
ZeZuTa
raTme
eklovanisaTa,
misve
Senisa
warwymedisa
mTxreblad miirT[u]mev1 da
mliqnelobiTa
ufroÁsad
1

miirT[u]mev] miirTmev

Tana cad mesamed miwevnuli,
eliaÁs Tana etl[392v]iTa amaRlebuli (IV მეფ. 2,11), moses Tana xilvasa RmrTisasa
Rirsqmnuli (გამოსვლ. 33,22)
kma ars ese Senda sxuaTa
rasaRa dRiTi-dRedTa ganaCineb wmidaTa da Ãeldasxmul hyof RmrTismetyuelTa
da viTarca haerTa, ze aRmarT
rasme hberav mecnierebasa da
mravalTa
TanamosaydreTa
uswavlelTa maTgan warmoaCineb?
37 rad esreT mdablad
ganageb, Ä maRalo filosofoso? rad uZlurTa maT,
viTarca ZlierTa, qseliTa
dedazardlisaÁTa
Sehkrav?
rad bzikTa aRsZrav winaaRmdgomad sarwmunoebisa Cuenisa?
rad ZmacviT da zakulebiT
siCquresa mas winamosajulTa
CuenTasa zeda-daguasxam Cuen,
viTarca igi Zuelni zRaparni gmirTasa mas guauwyeben
urTierTas brZolasa?
38 rad kacTa ucnobelTa da subuqTa gonebiTa,
viTarca ekalTa ganmÃmarTa,
erTad mTxreblad Sehkreb
da cecxliTa sityuaTa SenTaÁTa reca Sewuvad Cuenda aRagzneb maT da esreT
liqniTa
mzakuvarebisaÁTa
simÃnesa maTsa ganaCukeneb da
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mdedr hyof maT da dahbadeb zogadad sagzebelad
uRmrToebisa, raÁTa arave
usibrZno iyos Senda mosTulebaÁ igi siborotisa
maTisaÁ?
39 amaTca zeda winaaRmdgomob da ararad Segiracxies sxuaÁ yoveli rameTu giÃms sadame, raÁTa
enaÁ Seni uZlieres mZlavr
eqmnas
yovelsa,
raJams
verRara ipyrobde lmobaTa
enisaTa
gqonan
sxuanica
mizezni mravalni da pativismoyuarebiTni mun miaqcie maTda seni ege Seni
saÃmarebiTurT misiT.

X.40
damimÃuen
me
piTaRoraÁs
dumilni
da
Ãndurni
igi
orfikulni
da maTve pirTaTÂs uaxlesi zuaobaÁ efaÁsi damimÃuen platonis Sesaxedavni, da guamiTi-guamad
mimovlani sulTa CuenTani,
da moÃsenebani, da arakeTilni igi sikeTesa zeda
guamTasa trfialebani sulisani;
41 epikuresi igi uRmrToebaÁ
ganukueTelTave

saqmar uSju-loebisa Senisa
hyof maT? ara-me uRmrToebiT, ara-me uSjuloebiT da
warmdebebiT ugunurebasa maTsa SeiZineba-a?
39 vici, viTarmed amasca
zeda wina-aRmidge me sityÂTa
SeniTa, rameTu araraÁ sxuaÁ saqme gipyries Sen TÂnier,
rameTu enasa maradRÀ aRhmaxuav da yovliT-kerZo cilobad ganaZÂneb mas, rameTu
arcaRaTu vhrideb salmobaTa
sityuamSobierebisa
SenisaTa
gqonan ukue sxuanica mizezni da Sesaqcevelni mravalni
da saSenoni mun miaqcie vnebaÁ ege didebismoyuarebisaÁ
saÃmriT misiTurT da mas Seeqec da iSuebd mas Sina.
X.40 [ 3 9 3 r ] a Semimusren me piTagores dumilni.
b orfiosis ucercoebani
da TÂT igiveni maTTÂs.
g sefiosis
axalsaxeni
zuaobiT silaReni.
d hbrZode Sen platonis SesaxedavTa, da sxuad da
sxuad guamad sulTa cvalebisa qadagebasa, da garemoqceviTa qcevasa sulTa CuenTasa da
uSuerebiT SuenierTa mimarT
guamTa trfialebasa sulTasa;
41 e epikores uRmrToebasa da ganukueTelTa Sesaxe-
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Tana, da ufilosofosoÁ
igi gemovnebaÁ; aristotelesi igi sityuasimciriT
gangebulebaÁ da ÃelovnebaÁ
da mokudavebiTni sityuani
sulisaTÂs, da kacobriobaÁ1 igi SjulTaÁ; zuaobaÁ, warbmaRlobaÁ igi stovaÁsaÁ; zogadTa igi uZRebebaÁ da meubneobaÁ.

42 damikueTen me axalni siCquriTa aRsavseobani, raodeni-raÁ ars RmerTTaTÂs,
msxuerplTaTÂs,
kerpTaTÂs, eSmakTaTÂs, keTilisa da borotisa moqmedTaTÂs,
raodeni
ars
grZnebaTaTÂs, RmrTis saxeTaTÂs da sulTa saxeTaTÂs da varskulavTa ZaliTa niSTmoqmedebisaTÂs

43 xolo ukueTu Sen
eseni
uRirsgiCnn
sityÂsa, mcireni da mravalgzis
warmoTqumulni, da masve
zeda mimoiqcevi da eZieb
1 kacobriobaÁ] kacobrivobaÁ

davTa qadagebasa da missa mas
sicofiT mSuebelobasa.
v aristotelessa Seeqec
Sen sityuamoklesa Ãelovnebasa, da zegardamoÁsa gangebulebisa gansazRvrebasa, da
romeli mokudavebisaTÂs sulTa CuenTaÁsa yo man gamometyuelebaÁ da mosca kacTa.
z sityuaÁ kualad mowafeTa misTa, mimoqcevad wodebulTaÁ,
ganmimarte
me
warbmaRlobaÁ;
[À]
ginaTu
nayrovnebiT uZRebebaÁ da siRnioSe
glexurTaÁ maT.
42 miTxren me amaoebanica igi da sicbilni maTni, romelni-igi RmerTTa mier
ÃeliT-qmnulTa SescTes rani
arian kerpni maTni? ityode
msxuerplTaTÂsca maTTa, da
eSmakTa maTTÂs, maT mier keTilad da borotad saxeldebulTa, romelni-igi viTarca
cnobamiRebulni, scbian uRmrToebiT da varskulavTa
Zlierebasa rasme qadageben da
sakÂrvel-hyofen
43 da ukueTu amaT eseviTarTa, viTarca mcireTa da
undoTa, Tana-wahÃdebi Sen da
ararad Segiracxian, viTarca
arian WeSmaritad ararani da
ara Rirs giCns ÃsenebaÁ maTi
da amisTÂs SenTave miiqcevi
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sityuaTaca Sina pativismoyuarebasa, me wina-giyune
Sen
gzani
vrcelni
sibrZnis-mimetyuelebd
me
soflisaTÂs gina sofelTaTÂs, nivTTaTÂs, sulisaTÂs,
sityÂerTa bunebaTaTÂs
\
uzesTaesTa da udaresda
udaresTaTÂs,
saSjelisa1
TÂs [312r] da mosagebelisa da qristes vnebaTaTÂs
da amaTi mimTxuevaÁ ara
uÃmar, xolo ver mimTxuevaÁ ara zRvevaÁ ars.

44 xolo mimTxueul
varTmca yovelni RmrTisada, aw mcired-re, xolo
Semdgomad
mciredisa,
nuukue da, usrulesad-re
misve qristÀs iesuÁs mier,
uflisa
Cuenisa,
romlisa ars didebaÁ ukuniTi
ukunisamde, amin.

1

pativismoyuarebasa da eZieb,
raÁTa iyo Sen pativcemul
CueniTa moZRurebiTa, me giCueno Sen gzaÁ wrfeli da advilad savali, inebo xolo Tu
gonebiTa keTiliTa slvad mas
zeda sibrZnismetyuelebd Sen
soflisa amisTÂs xilulisa
da nivTTa misTaTÂs, sulTaTÂs pirmetyuelTa da bunebisaTÂs da agebulebisa Cuenisa,
aRdgomisaTÂs mkudreTiT, da
saSjelisa da saqmeTaebr TiToeulisaTa samarTlad migebisa, ityode vnebaTaTÂsca
qristesTa da Tu raÁsaTÂs
RmerTi kac iqmna rameTu amaT
eseviTarTa saqmeTa gamoZiebaÁ
da cnobaÁ ara urgeb ars da
arca uÃmar.
44
xolo Cuen, Zmano,
Semdgomad yovlisave da uwinares yovlisa da yovelsa Sina
Jamsa RmerTsa vevedrneT kacTmoyuaresa mimTxuevad naTelsa cnobisa misisasa, aw Jamsa
amas umciresadre, xolo [393v]
Semdgomad amier warslvisa usrulesad da udidebulesad da
raoden-igi SesaZlebel Cuenda
iyos datevnad TÂT Tavadisa
qristes iesuÁs mier uflisa
Cuenisa, romlisaÁ ars didebaÁ aw da maradis da ukuniTi
ukunisamde, amen.

saSjelisaTÂs] sasjelisaTvis
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efrem mciris anderZi:
`locva hyavT, wmidano da qristesmoyuareno, efremisTÂs Targmanisa, romlisa mier meored iTargmna ese
sakiTxavi, rameTu netarisa grigori oSkelisa mier
somxurisagan Targmnili ese oden vpove, xolo me somxurisa wil berZulisagan kualad meored viiZule Targmnad, rameTu somexisa Svilsa, berZenisada SvilisSvilsaRa,
nuukue da, ara ueWuelsa, TÂT ueWÂ da sakuTari Svili
aRÂrCie SemindeviT cTomisaTÂsca da kadrebisa~
Or 27, 10-is komentarebi grigol oSkelis TargmanSi
[393v] TargmanebaÁ zemowerilTa maT ricxueulTa
Zniad gulisÃmissayofelTa sityuaTaÁ
a. piTagores brZenTa maTgan soflisaTagani iyo filosofosi da swavlad mis Tana mosrulTa maT xuT wel dumilsa
ubrZanebda da ara Seundobda kiTxvad rasaca, aramed raÁTa
ismenden oden da iswavliden sityuaTa sibrZnisaTa.
sityuaÁ b. orfeoÁs, hromTa filosofosman, Sjulad
daudva mowafeTa TÂsTa cercÂsa ara WamaÁ, rameTu TÂT
naTesavsa mamisa TÂsisasa Wamda.
sityuaÁ g. sefios filosofosi aRzuavna sxuaTa yovelTa
zeda brZenTa da Tqua: winaaRmdgomi raÁsave saqmisaÁ ara
jer-ars, aramed yoveli WeSmarit arso.
sityuaÁ d. platon brZenman esreT Tqua: Sesaxedavi kacTa zeda erTi saxe hgieso, romliTaca yovelni gamoisaxvian,
viTarca-igi beWdiTa erTiTa mravalni cÂlni erTsaxed daibeWdvian da sulni kacTani mimoiqceviano da guamiTi-guamad
icvalebian da romelica guami sTndes da gulman uTquas,
masca Sina daadgrebiano.
e. Targmani. epikoros brZenman arsni yovelni TÂTqmnulad Tquna da Sesaxedavni \ ganukueTelad da viTarmed kacisa
keTili da umjobesi WamaÁ da sumaÁ arso.
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v. Targmani. aristotele
RmrTisaÁ hgies zecisaTa zeda
da varskulavTamde moiwevis,
lso da sulTaTÂs kacTaÁsa
mokudavad Tquna.

brZenman Tqua: gangebulebaÁ
da vidre mzed da mTovared
xolo ukue arRara STamovareca Ãelovnis-metyuelman da

z. mimomqcevarTaTÂs. esreT ukue gÂswavies gareSeTa
wignTagan, viTarmed vidremdis platon filosofosi cocxalRa
iyo, aristotele da mowafeni misni ver ikadrebdes erTsa Sina
qalaqsa dadgromad da swavlad platonis pativisaTÂs, rameTu
pativi moZRurebisaÁ mas epyra, aramed adgi [394r] liTi-adgilad iqceodes
da esreT sibrZnismetyuelebdes. amisTÂs aristoteleanTa maT ritorebriTa sityÂTa mrorined gina mimomqcevrad
saxel-sdves; xolo warbmmaRlobelad RmrTismetyuelman amisTÂs uwoda maT, rameTu zuavni iyvnes da fudulni da aravis
friad sityuas miugebdes, aramed warbmaRlobiT Tana-warhÃdebodes.
À. glexurTa maTTÂs. xolo romelnica glexurni iyvnes
da uswavlelni warmarTTaganni, igini Sereulad da RnioSad
yovlisaferisa Wamasa da sumasa Seqceul iyvnes nayrovnebiT.
T. xolo sxuaTa maT warmarTTaTÂs. xolo sxuaTa maT
warmarTTaganTa romelTame eSmakni gunebakeTilni RmerTad
aRiarnes da romelTame \ borotni, da keTilTa maT uwoddes antiadresad, xolo borotTa maT \ maditesad.
xolo yovelsave zeda madli da kurTxevaÁ ufalsa RmerTsa Cuensa da kurTxeul ars saxeli uflisa
da RmrTisa Cuenisa iesu qristesi, romelman ubiwoÁTa miT
ÃorcTSesxmiTa da cxovelsmyofeliTa miT vnebiTa TÂsiTa
miÃsnna Cuen morwmuneni TÂsni eseviTarisa mis sicbilisa da
warwymedisagan warmarTTaÁsa da Rirs myvna Cuen keTilad
msaxurebad RmrTeebisa misisa, rameTu mas hSuenis yovelive
didebaÁ da pativi Tana mamiT da suliT wmidiTurT aw da
maradis da ukuniTi ukunisamde, amen.
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Maia Raphava
The Two Ancient Georgian Translations
of the First Theological Oration (Or. 27)
of st. Gregory the Theologian
Summary
The present publication comprises parallel texts of the abovementionned translations, the ﬁrst of which is executed from the
armenian version by the Xth century Georgian translator Grigol
Oshkeli, while the second is based upon the original and belongs
to the well-known theologian Ephrem Mcire (XIth c.). These
two translations are investigated from many points of philological
interest and especial study is made of the elucidation of the
translatory principles of st. Ephrem.
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liturgika
dekanozi biZina gunia
IX odis galobis TaviseburebaTa Sesaxeb
I winaTqma
marTlmadidebluri RvTismsaxurebis TiToeuli sagalobeli
gansakuTrebuli Sinaarsis matarebelia, ris gamoc zustad unda
iqnas daculi tipikonebSi arsebuli saeklesio ganCinebebi, raTa
mociqulis Segonebisamebr: `yovelive Suenierad da wesierad
iqmneboden~ (I kor. 14, 40).
am mxriv IX odis galoba erTgvar ganmartebas saWiroebs,
raTa naTlad warmovaCinoT mis aRsrulebasTan dakavSirebuli
sirTuleebi da Tavidan aviciloT SesaZlo cdomilebebi.
RamisTevis locvaze, ciskris Jamnze, me-8 galobis Semdeg,
bolo, me-4 kmeva aResruleba. amasTan, me-8 galobis bolos:
− nacvlad `didebisa~ iTqmis: `vakurTxevT mamasa da Zesa
da wmidasa sulsa ufalsa~, rasac moyveba saTanado muxli;
− iTqmis `aw da~ da waikiTxeba (igalobeba) Sesabamisi
muxli;
− katavasiis galobamde iTqmis (igalobeba) - `vaqebT,
vakurTxevT, TayvanisvscemT ufalsa, ugalobT da aRvamaRlebT
mas ukunisamde~.
− igalobeba me-8 `katavasia~;
− diakoni ambionze, RvTismSoblis xatis win, sacecxluriT
xelSi
warmoTqvams
sityvebs:
`RvTismSobelsa
dedasa
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naTlisasa, galobiT vadidebdeT~, ris Semdegac gundi galobs
`upatiosnessas~.
SeniSvna: me-8 galobis bolos dawyebul kmevas diakoni
agrZelebs `upatiosnessas~ galobis dros.
`upatiosnessas~ galobis dasrulebis Semdeg saciskro
kanonTa me-9 galoba iwyeba, rasac saTanado wesiT me-10
`umciresi~ CaerTvis.
meti
sicxadisaTvis
zemomoxmobil
saRvTismsaxuro
fragments detalurad ganvixilavT.
`upatiosnessa~ lukas saxarebis teqstidan (lk. I, 46-55)
Sedgenili sagalobelia, romlis muxlebsac specialuri CasarTavi aqvs: `upatiosnessa qerubimTasa da aRmatebiT uzesTaessa
serafimTasa, ganuxrwnelad mSobelsa sityvisa RvTisasa, mxolosa RvTismSobelsa galobiT vadidebdeT~ (Jamni 1899: 72). aRniSnuli CasarTavi didi paraskevis (ciskris Jamnis) samsagaloblis
me-9 galobis Zlispiria (marxvani: 430), romlis Semqmnelic
kosma maiumeli gaxlavT (700-760 ww.) (averki: 187).
saeklesio ganCinebiT, sagalobeli `upatiosnessa~ me-6 xmaze, an saciskro kanonis Zlispiris hangze, an sxva miRebul
hangze (antifonurad) igalobeba (gaslovi... kaSkini 2010: 62)
sagalobeli `upatiosnessas~ aRsrulebis TaviseburebebSi garkveva kompleqsur midgomas saWiroebs da, uciloblad,
saciskro kanoTa galobis WrilSi unda ganvixiloT.
saciskro kanoni saeklesio cxraodiani (anu cxra galobisagan Sedgenili) sagalobelia, romelsac, aseve, `galobani~
anu `himnografiuli kanoni~ ewodeba (gabiZaSvili 2011: 55;
257; 263).
himnografiuli kanonis TiToeuli cxra oda (anu galoba) Zlispirisa da troparTa gansazRvruli odenobisagan
Sedgeba, romelTa Soris, garkveuli wesiT, `umciresi~, anu
bibliuri sagaloblebi CaerTvis. xSir SemTxvevaSi TiToeuli
oda katavasiiT sruldeba.
Zlispiri (berZnulad irmosi) erTtaepiani troparia, romelic win uZRvis himnografiuli kanonis yovel galobas. igi
ritmul-melodiur models warmoadgens galobis troprebisaTvis (gabiZaSvili 2011: 272).
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Zlispiris ZiriTadi funqciaa:
a) bibliur sagalobelTa (anu `umciresTa~) da himnografiul kanonebs Soris kavSiris warmoCena;
b) da (rogorc zemoT aRvniSneT) saciskro kanonTa troprebis melodiuri `gaformeba~, anu Zlispiris hangze (Targze)
misi momdevno troprebis galoba (nikolski 1995: 296; sulava
2006: 55).
`katavasia~ (berZn. `qveviT Casvla~) igive Zlispiria,
oRond `dasafarebeli~ − saciskro kanonTa galobebis damamTavrebeli Zlispiri.
uZvelesi saeklesio tradiciiT, ori gundi klirosebidan
Camodioda Sua taZarSi, aRsavlis karis win da erTdeboda
`katavasiis~ aRsasruleblad (gabiZaSvili 2011: 55).
liturgikuli termini `umciresi~ bibliur sagalobelTa
qarTuli Sesatyvisi gaxlavT. `umciresad~ iwodeba 10 bibliuri sagalobeli (nikolski: 292), romelTa muxlebic, saTanado wesiT, saciskro kanonTa 9 odas (galobas) CaerTvis.
qarTul saRvTismsaxuro praqtikaSi odebi (gansxvavebiT
berZnuli da rusuli kanonebisagan) uZvelesi bibliuri
saxelwodebebiT moixsenieba, romlebic saTanado bibliur
galobaTa sawyisi sityvebidan momdinareoben.
bibliur sagalobelTa - `umciresis~ muxlebi mocemulia
wminda werilis Semdeg wignebSi (nikolski 1995: 292-293):
I oda (galoba) − `ugalobdiTsa~ (gamosvlaTa, XV, 1-19);
II oda (galoba) − `moixilesa~ (II Sjulis, XXXII, 1-43);
III oda (galoba) − `ganZlierdasa~ (I mefeTa, II, 1-10);
IV oda (galoba) − `ufalo mesmasa~ (winaswarmetyveleba
ambakumisi, III, 1-19);
V oda (galoba) − `RamiTgansa~ (winaswarmetyveleba
esaiasi, XXVI, 9-19);
VI oda (galoba) − `RaRadyavsa~ (winaswarmetyveleba
ionasi, II, 3-10);
VII oda (galoba) − `kurTxeularssa~ (winaswarmetyveleba
danielisi, III, 26-55);
VIII oda (galoba) − `akurTxevdiTsa~ (winaswarmetyveleba
danielisi, III, 57-88);
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IX oda (galoba) − `adidebdiTsa~ (saxareba lukasi, I,
46-55);
X oda (galoba) − winaswarmetyveleba zaqariasi
(saxareba lukasi, I, 68-79).
saeklesio ganCinebiT (galoba RvTismSoblisa) IX oda `adidebdiTsa~ ar CaerTvis saciskro kanonTa sagaloblebs,
aramed calke igalobeba.
amgvarad, sagalobeli `upatiosnessa~, igive IX oda
(galoba)
−
`adidebdiTsa~,
`umciresTa~
(bibliur
sagalobelTa) Semadgeneli nawilia.
aRsaniSnavia, rom, arc Tu iSviaTad, ciskris Jamnze,
himnografiuli kanonis galobisas, `umciresTa~ CasarTavebi
daiteveba. aRniSnuli liturgikuli xasiaTis cdomilebaTa
rangs ganekuTvneba, rac, vfiqrobT, uTuod unda gamoswordes.
sakiTxis aqtualobis gamo kvlav davZenT, rom dRevandel
liturgikul praqtikaSi `umciresTa~ kiTxva mxolod didmarxvis periodSi aResruleba, xolo saeklesio wlis sxva dros maT
nacvlad improvizirebuli CasarTavebi gamoiyeneba, rac, ra
Tqma unda, aramarTebulia, da ai, ratom:
sadReRamiso ciklis msaxurebaTa erT-erTi mTavari struqturuli maxasiaTebeli Zveli aRTqmis wignebidan gamorCeuli
teqstebisa da sxvadasxva krebulebSi arsebuli (paraklitoni,
triodioni zatiki, triodioni marxvani, Tveni, ...) liturgikuli himnebis monacvleoba gaxlavT. ase, magaliTad:
a) mwuxris Jamnis msaxurebaze sagaloblis `ufalo RaRad-vhyav Sendami~ aRsrulebis Semdeg ikiTxeba 140-e, 141-e,
129-e da 116-e fsalmunTa muxlebi, romelTac CaerTvis `ufalo
RaRad-vhyavsa~ zeda dasdeblebi (paraklitonidan, Tvenidan, sadResaswaulodan, ...);
b) ciskris Jamnis msaxurebaze, mis pirvel nawilSi, Semdgomad daviTnis kanonTa kiTxvisa, ikiTxeba wardgomebi Semdgomad stixoloRiebisa.
analogiuri mdgomareobaa `aqebdiTsa~ da `aRvivseniTsa~
zeda dasdebelTa kiTxvisas;
g) saRmrTo liturgiaze aRsasrulebeli antifonebic
Zveli da axali aRTqmis sagalobelTa erTobliobas warmoadgenen.
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igive iTqmis saciskro kanonTa 9 galobis mimarTac.
amdenad, erTmniSvnelovnad SeiZleba iTqvas, rom `umciresis~
nacvlad xelovnurad SeTxzuli CasarTavebis gamoyeneba arRvevs
himnografiuli kanonis \ saciskro kanonTa galobis dadgenil
wess da, rac mTavaria, erTgvari disonansi Seaqvs mlocvelTa
mier saRmrTo istoriis liturgikuli Txrobis aRqmasa da
adamianTa xsnis saRmrTo gangebulebis gacnobierebaSi.
ai, ras ambobs erT-erTi cnobili liturgisti msgavsi
darRvevis Sesaxeb: `...da saerTod, zogni urCeven kidec, raTa
sadResaswaulo dReebSi saciskro kanonTa troprebs bibliur
sagalobelTa muxlebis nacvlad specialuri CasarTavebi
CaurTon... zemoT xsenebuli praqtika bibliuri sagaloblebis
nacvlad specialuri CasarTavebis gamoyenebisa ar Seesabameba
tipikonis moTxovnebs~ (bulgakovi 1993: 868).
aq upriania imis ganmartebac, Tu rogor igalobeboda
bibliuri sagaloblebi − `umciresebi~ adreul saukuneebSi.
Tavdapirvelad bibliuri sagaloblebi anu `umciresebi~
damoukidebel sagaloblebs warmoadgendა, xolo me-7 saukunidan, roca gavrcelebas iwyebs axali aRTqmis sagaloblebi –
`himnografiuli kanonebi~ (saciskro kanonebi), RvTismsaxurebaSi maTi erToblivi aRsruleba iwyeba (nikolski 1995: 247).
qvemoT `umciresTa~ CarTvis wesebze gavamaxvilebT yuradRebas.
`umciresis~ sagalobelTa CarTvis wesebTan dakavSirebiT
ori liturgikuli termini gamoiyeneba: `ugalobdiT ufalsa~
da `ufalsa ugalobdiT~. pirveli − `ugalobdiT ufalsa~
gulisxmobs `umciresis~ CarTvis wess sadResaswaulo msaxurebisas, rogoricaa kvirisa da maRali rangis msaxurebebi, xolo
gamoTqma `ufalsa ugalobdiT~ ki gulisxmobs `umciresis~
kiTxvis wess ara sadResaswaulo msaxurebaze, anu didmarxvasa da sadag dReebSi I da II rangis msaxurebebze (roca ar
aris sauflo an RvTismSoblis dResaswaulTa wina an Semdgomi
periodebi).
Tanamedrove liturgikuli praqtikaSi `umciresTa~ CarTvis gansxvavebuli wesebi Semdeg SemTxvevebSi gamoiyeneba (irmologioni 2011: 131-155):
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1. Tu aris didi marxva;
2. Tu aris kvira, sauflo an RvTismSoblis dResaswauli,
an maTi wina Tu Semdgomi periodi, an `RamisTevis~ (V rangis),
`sadidebliani~ (IV rangis) da `didebamaRalianis~ (III rangis)
msaxureba, an periodi Tomas kviridan sulTmofenobamde;
3. roca ar aris kvira dRe, sauflo an RvTismSoblis
dResaswauli, an maTi wina Tu Semdgomi periodi, an `RamisTevis~ (V rangis), `sadidebliani~ (IV rangis) da `didebamaRalianis~ (III rangis) msaxureba, an periodi Tomas kviridan
sulTmofenobamde.
SeniSvna: praqtikuli Tvalsazrisidan gamomdinare, #1
liturgikul krebulSi, damatebiT, ganxiluli gvaqvs SemTxveva
`umciresis~ CarTvisa `mcire wmidis~ (I rangis) msaxurebaze
dResaswaulis Semdgom periodSi (krebuli 1995: 25-26).
yovelive zemoTqmulidan gamomdinare, mTavari saTqmeli
rom ar davCrdiloT, kvlav gavimeorebT: `upatiosnessa~, igive
galoba RvTismSoblisa, igive IX oda − `adidebdiTsa~, `umciresTa~ (bibliur sagalobelTa) Semadgeneli nawilia da igi
ar CaerTvis saciskro kanonTa sagaloblebs, aramed calke igalobeba me-8 galobis dasrulebis Semdeg, rasac himnografiuli
kanonis (saciskro kanonTa) bolo – me-9 galoba moebmis, am
ukanasknels ki X `umciresi~, X oda (winaswarmetyveleba zaqariasi - luka, I, 68-79) CaerTvis.
amasTan, sacnobelia isic, rom roca ar igalobeba `upatiosnessa~, sityvebi: `RvTismSobelsa dedasa naTlisasa, galobiT vadidebdeT~ ar warmoiTqmis, Tumca, bolo, me-4 kmeva uciloblad aResruleba.
saeklesio ganCinebiT, `upatiosnessa~ ar igalobeba
(nikolski 1995: 310-311):
\ lazares SabaTidan Tomas kviramde;
\ yvela kvira dRes Tomas kviridan paseqis wargzavnamde;
\ macxovrisa da RvTismSoblis udides dResaswaulebze
rogorc kviras ise Svideulis sxva dReebSi. aseve am dResaswaulTa wargzavnis dRes, Tu es dRe ar daemTxva kviras;
\ sulTmofenobis ganzogebasa da misi wargzavnis dRes,
suliwmindis orSabaTs, aseve (Zv. st.-iT) 26 dekembersa da 7
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ianvars, 1 da 30 ianvars, 30 agvistos Tu es dReebi ar moiwia
kviras;
\ aseve, sxva kerZo SemTxvevebSic.
axla ki im umTavares sakiTxs SevexebiT, Tu rogor CaerTvis `umciresebi~ (bibliuri sagaloblebi) saciskro kanonTa
sagaloblebs, roca ar igalobeba `upatiosnessa~.
Tavdapirvelad SevniSnavT, rom roca ar igalobeba `upatiosnessa~, `umciresi~ CaerTvis `ugalobdiT ufalsa~ wesiT
(rac `umciresis~ CarTvis sadResaswaulo wess gulisxmobs).
amasTan, xSir SemTxvevaSi, `umciresis~ `ugalobdiT ufalsa~ CarTvis wess garkveuli Taviseburebebi gaaCnia, rac himnografiuli kanonis (saciskro kanonis) IX odis (galobis)
gansxvavebul galobaSi mdgomareobs da gamoixateba imaSi,
rom saciskro kanonTa me-9 galobas X `umciresi~ - winaswarmetyveleba zaqariasi (luka, I, 68-79) ar CaerTvis! (irmologioni 2011: 188-196).
ismis kiTxva, Tu saciskro kanonTa bolo me-9 galobas X
`umciresi~ − winaswarmetyveleba zaqariasi (luka, I, 68-79) ar
CaerTvis (anu daiteveba), rogor aResruleba saciskro kanonTa
IX (oda) galoba?
dasmul kiTxvaze pasuxi Semdegia: roca ar igalobeba
`upatiosnessa~, saeklesio tipikoni `umciresis~ CarTvis or
SemTxvevas iTvaliswinebs:
I. SemTxveva: saciskro kanonTa IX odas X `umciresi~ ar
CaerTvis, xolo mis nacvlad gansakuTrebuli `misamRerebi~
igalobeba, romlebic Sesabamis msaxurebaTa gangebebSia
mocemuli (nikolski 1995: 311-312). magaliTisTvis macxovris
Sobis dResaswauli ganvixiloT, sadac ori kanoni 16 muxlad
igalobeba (sadResaswaulo 1805: 25. XII; miTiTebebi 2013:
870-871).
IX galobis I kanonis 8 muxli (Zlispiri 2-gzis)
I gundi\ misamReri: `adide sulo Cemo upatiosnessi...~
\ Zlispiri: `saidumlo ucxo da didebuli...~
II gundi\ misamReri: `adide sulo Cemo upatiosnessi...~
\ Zlispiri: `saidumlo ucxo da didebuli...~
339

dekanozi biZina gunia: IX odis galobis ...
I gundi\ misamReri: `adide sulo Cemo, qalwulisagan...~
\ tropari: `saidumlo saswauli ixiles...~
II gundi\ misamReri: `adide sulo Cemo, quabsa Sina...~
\ tropari: `saidumlo saswauli ixiles...~
I gundi\ misamReri: `adide sulo Cemo, moguTagan...~
\ tropari: `ikiTxvides moguni yrmisa...~
II gundi\ misamReri: `adide sulo Cemo, varskulavisa
mier ...~
\ tropari: `ikiTxvides moguni yrmisa...~
I gundi\ misamReri: `adide sulo Cemo, wmida qalwuli...~
\ tropari: `gamohkiTxa irodi Jami...~
II gundi\ misamReri: `moguni da mwyemsni...~
\ tropari: `gamohkiTxa irodi Jami...~
IX galobis II kanonis 8 muxli (Zlispiri 2-gzis)
I gundi\ misamReri: `dRes qalwuli hSobs...~
\ Zlispiri: `jer-ars dumili...~
II gundi\ misamReri: `dRes meufe iSvebis...~
\ Zlispiri: `jer ars dumili...~
I gundi\ misamReri: `dRes mwyemsTa ixiles...~
\ tropari: `RvTisa dedao...~
II gundi\ misamReri: `dRes meufe Seixvevis...~
\ tropari: `RvTisa dedao...~
I gundi\ misamReri: `dRes yoveli dabadebuli...~
\ tropari: `RvTisa dedao...~
II gundi\ misamReri: `zecisa Zalni Sobasa...~
\ tropari: `eri qristesi Rirs-iqmna...~
I gundi\ `dideba~
\ tropari: `eri qristesi Rirs-iqmna...~
II gundi\ `aw da~
\ tropari: `eri qristesi Rirs-iqmna...~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (katavasia)
2-ve gundi\ misamReri: `adide sulo Cemo upatiosnessi...~
\ Zlispiri: `saidumlo ucxo da didebuli...~
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2-ve gundi\ misamReri: `dRes qalwuli hSobs...~
\ Zlispiri: `jer-ars dumili...~
II. SemTxveva: saciskro kanonTa IX galobas X `umciresi~,
`ugalobdiT ufalsa~ wesiT CaerTvis (nikolski 1995: 312).
ase, magaliTad, aRdgomidan meoTxe kviras – ganrRveulis kviras
2-i kanoni 14 muxlad igalobeba (zatiki 1868: kviriake IV;
miTiTebebi 2013: 352; samagido...1983: 584):
I kanoni paseqisa (ZlispiriTa da RvTismSoblis troprebiT)
8 muxlad
(Zlispiri 2 gzis) da
II kanoni ganrRveulisa 6 muxlad (Zlispiris gareSe).
IX galobis paseqis kanonis 8 muxli (Zlispiri 2-gzis)
I gundi\ Zlispiri: `ganaTldi ganaTldi axalo
ierusalim...~
\ umciresi: `kurTxeul ars ufali RmerTi...~
II gundi\ Zlispiri: `ganaTldi ganaTldi axalo
ierusalim...~
\ umciresi: `da aRmidgina Cuen rqai...~
I gundi\ tropari: `hoi saRmrTo hoi yovlad sayuareli...~
\ umciresi: `viTarca etyoda piriTa wmidaTa...~
II gundi\ tropari: `hoi saRmrTo hoi yovlad sayuareli...~
\ umciresi: `cxovrebasa mterTa CuenTagan...~
I gundi\ tropari: `hoi paseqo dido da didebulo...~
\ umciresi: `yofad wyalobisa mamaTa CuenTa...~
II gundi\ tropari: `hoi paseqo dido da didebulo...~
\ umciresi: `ficiT, romel efuca abraams...~
I gundi\ tropari (RvTismSoblisa): `sikudilisa
gansazRvreba uCino...~
\ umciresi: `msaxurebad misa RirsebiT...~
II gundi\ tropari (RvTismSoblisa): `aRdgomilisa
mxiluveli...~
\ umciresi: `da Sen yrmao, winaswarmetyvel...~
IX galobis ganrRveulis kanonis 6 muxli
I gundi\ tropari: `juarcmiTa SeniTa qriste...~
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\ umciresi: `micemad mecniereba cxovrebisa...~
II gundi\ tropari: `viTarca siZe Suenieri...~
\ umciresi: `romelTa mier momxedna Cuen...~
I gundi\ tropari: `dRes aRdgomasa qristessa...~
\ umciresi: `da warmarTebad ferxTa CuenTa...~
II gundi\ tropari: `sityuasa mas Sensa Tana...~
\ `dideba~
I gundi\ (samebisa) `cxovreba xar yovelTave...~
\ `aw da~
II gundi\ (RvTismSoblisa) `ubiwosa mis saSoisa
Senisagan...~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-ve gundi\
ierusalim...~

(katavasia)

`ganaTldi

ganaTldi

axalo

SeniSvna: SesaZlebelia Zlispiri da troprebi erTma
gundma igalobos, xolo `umciresebi~ ki II gundma. yovelive es
SesaZlebelia monacvleobiTac aResrulos.
odebis galobasTan dakavSirebuli gadacdomebis daZlevis
mizniT, kvlav zemonaxseneb mtkivneul sakiTxs – himnografiuli
kanonis (saciskro kanonTa) galobis muxlebis dadgenili
odenobis Sekvecis gavrcelebul praqtikas SevexebiT. amasTan,
gasaocari is gaxlavT, rom aseT situaciaSi gvekiTxebian,
Tu rogor unda CavurToT `umciresebi~. es gaxlavT kiTxva,
romelzec, liturgikuli TvalsazrisiT, gamarTuli pasuxi
ar arsebobs, radgan saeklesio msaxurebaTa Semadgeneli
struqturuli elementebis Sekvecis msgavs formebs tipikonebSi
ar vxdebiT. ase, magaliTad, Cven ver moviZiebT vercerT tipikons,
romelSic miTiTebuli iqneboda:
\ kmevis dateveba an misi sanaxevrod aRsruleba;
\ mwuxris Jamnze `ufalo-RaRadhyavsa~ zeda dasdeblebis
Sekveca;
\ cikris Jamnze daviTnis zogierTi kanonis an fsalmunTa
dateveba
an arasrulad amokiTxva (rac erTob gavrcelebuli
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praqtikaa);
\ kvereqsebis gamotoveba (did ciskarze, rogorc `wesi~,
ar aResruleba me-2
mcire kvereqsi) an maTi sanaxevrod aRsruleba;
\ cikris Jamnze sacikro kanonTa galobis tipikoniT
gaTvaliswinebuli muxlebis odenobis Semcireba da `umciresTa~
CarTvis wesis sruli an nawilobrivi ignorireba;
\ saRmrTo liturgiaze antifonebis nairsaxeobaTa
gauTvaliswinebloba an maTi Sekvecili saxiT aRsruleba da
mravali sxva.
gamonakliss warmoadgenen:
\ wminda ioane oqropiris wirvaze (gansakuTrebul
SemTxvevebSi) marTalTa me-2 kvereqsis mxolod pirveli da
bolo muxlebis warmoTqma (samagido 1977: 255);
\ micvalebulTa kvereqsis dateveba sauflo da
RvTismSoblis dResaswaulebze (samagido 1977: 250-251);
\ pirvelSewirulis liturgiaze kretsabmelis sanaxevrod
daxurva (samagido 1977: 308) da a. S., razec pirdapiri
miTiTebebia Sesabamis tipikonebSi.
zemoTqmulis miuxedavad, vityviT, rom msgavs SemTxvevebSi
miTiTebebi mxolod sarekomendacio xasiaTisaa. magaliTad, Tu
`ufalo-RaRadhyavsa~ zeda dasdeblebi 10 muxladaa wasakiTxi,
xolo `gadawyda~ misi 6 muxlad amoki-Txva, maSin (140-e, 141-e,
129-e da 116-e) fsalmunTa muxlebi `6-sa zedas~ CaTvliT unda
CavikiTxoT, da amis Semdeg daviwyoT `ufalo-RaRadhyavsa~ zeda
dasdeblebis 6 muxlis CarTva. rac Seexeba 10-dan Tu romeli 6
muxli unda iqnas amokiTxuli, esec `improvizaciis~ sakiTxia
da ukeTes SemTxvevaSi, mRvdelmsaxuris gadasawyvetia, rasac
araviTari kavSiri ara aqvs saeklesio tipikonis moTxovnebTan.
zustad aseve moviqceviT maSinac, roca, magaliTad,
saciskro kanonTa galobas, nacvlad 14 muxlisa, 7 muxlad
CavikiTxavT. aseT SemTxvevaSi Zlispiris Semdeg 3 tropars 3
`umciress~ waruZRvanebT, momdevno `umciresebs~ troprebTan
erTad davutevebT da `umciresebis~ CarTvas `4-sa zedadan~
gavagrZelebT. es miTiTebac sarekomendacio xasiaTs atarebs
da oden `improvizaciis~ sferos ganekuTvneba.
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amgvarad, Tu zustad gavigeT IX odis galobis peripetiebi,
cdomilebaa imis mtkiceba, rom roca `upatiosnessa~ ar
igalobeba mis nacvlad:
a) erT SemTxvevaSi sadResaswaulo CasarTavi da Zlispiri
igalobeba (magaliTad macxovris Sobis dResaswaulze \
misamReri: `adide, sulo Cemo, upatiosnesi...~ da Zlispiri:
`saidumlo ucxo da didebuli...~);
b) meore SemTxvevaSi ki mxolod dResaswaulis Zlispiri
(magaliTad ganrRveulis kviras \ Zlispiri: `ganaTldi,
ganaTldi, axalo ierusalim...~).
zemore sakiTxSi raime gaurkvevlobis gamoricxvis mizniT
asec vimsjelebT: Tu Cven vityviT, rom roca `upatiosnessa~ ar
igalobeba, maSin mis nacvlad ama Tu im dResaswaulis misamReri
da Zlispiri an mxolod Zlispiri unda aRsruldeso, ar viqnebiT
marTali, radgan aseT SemTxvevaSi maT (xsenebul misamRersa da
Zlispirs an Zlispirs) calke arsebuli sagaloblis statuss
ganvukuTvnebT, rac aSkara uzustobaa. rogor SeiZleba ase
vifiqroT, roca zemomoxmobili misamReri ZlispiriTurT, an
Tundac Zlispiri, himnografiuli kanonis IX odis (galobis)
struqturis ganuyofel nawils warmoadgenen (ix. zemoT
ganxiluli ori SemTxveva da daakvirdiT IX odis struqturas)!
amdenad, macxovris Sobis dResaswaulze, liturgikuli
TvalsazrisiT, marTebulia gamoTqma: `upatiosnessa~ ar
igalobeba. IX odas (galobas) vgalobT sadResaswaulo
misamRerebiT~ (miTiTebebi 2013: 870), xolo aRdgomidan me-4
kviras – ganrRveulis kviras ki Tqma imisa, rom: `upatiosnessa~
ar igalobeba~ (miTiTebebi 2013: 352). aRsaniSnavia isic, rom
IX odis galobisas, orive SemTxvevaSi, kmeva uciloblad
aResruleba.
yovelive zemoTqmulis fonze vfiqrobT, rom gaurkvevlobis
saTave saciskro kanonTa galobis tipikoniT gaTvaliswinebuli
muxlebis odenobis Semcireba da `umciresTa~ CarTvis wesis
sruli an nawilobrivi ignorirebaa. amas emateba RvTismsaxurebis
arsisa da daniSnulebis zedapiruli wvdomac. magaliTad,
cota Tu interesdeba asamaRleblebis an aRsavlis karisa da
kretsabmelis gaReba-daxurvis mniSvnelobiT, kmevis sxvadasxva
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saxeobiTa da maTi daniSnulebiT, saRvTo istoriis liturgikuli
Txrobis detalebiT, simboluri qmedebebis mniSvnelobiT,
8-xmaTa sistemis daniSnulebiT, sxvadasxva marxvis gansxvavebuli
SinaarsiT, saRvTismsaxuro eniT da mravali sxva, rac gvesmis,
rasac vxedavT da ver vigebT sataZro msaxurebisas.
da mainc, rom ar dagvrCes ukmarisobis gancda wamoWril
sakiTxTan dakavSirebiT, am Temas sxva kuTxiTac ganvixilavT.
araerT cnobil liturgikul wyaroSi calsaxadaa miTiTebuli, rom roca ar igalobeba `upatiosnessa~, mis nacvlad dResaswaulis misamReri da Zlispiri, an mxolod
Zlispiri igalobeba. rogor avxsnaT es garemoeba?
sakiTxSi garkvevis mizniT, erT ganyenebul magaliTs movixmobT.
arcTu iSviaTad Teologebi, da maT Soris maRali rangis
sasuliero pirebic ki, Cveni eklesiis saWirboroto sakiTxebis
ganxilvisas qarTul eklesiaze saubroben. aq naxseneb sityvebs
Tu mkacrad mivudgebiT, `aRmovaCenT~, rom gamoTqma \ `qarTuli eklesia~ yovlad miuRebelia, radgan am SemTxvevaSi filetizmis mwvaleblobasTan gveqneba saqme!
SeniSvna: filetizmi mwvaleblobaa da igi eklesiaTa
erovnuli kuTxiT dayofasa da organizebas gulisxmobs.
amgvarad, gamoTqma `qarTuli eklesia~ aramarTebulia da
mis nacvlad, uciloblad, - `saqarTvelos eklesia~ unda vaxsenoT.
Tumca, roca mTqmelic da msmenelic safuZvlianad erkvevian filetizmis mwvaleblobaSi da iotisodena eWvic ki ar
arsebobs mavanTa mier sityvebis: - `qarTuli eklesias~ arasworad gagebisa, aseTi gamoTqma dasaSvebia რეგიონული (და არა
ეროვნული) gagebiT.
diax, araerT liturgikul wyaroSi amovikiTxavT miTiTebebs: `roca ar igalobeba `upatiosnessa~, maSin mis nacvlad,
garkveul SemTxvevebSi, dResaswaulis misamRerebi da IX galobis Zlispiri igalobeba, xolo sxva SemTxvevebSi ki – IX galobis Zlispiri~ (nikolski 1995: 311; samagido 1977: 213; averki
2000: 188; lukianovi 2001: 130; subbotini 2009: 124; krebuli
1995: 7-11 da sxva).
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zemoTqmulTan dakavSirebiT kidev erT mniSvnelovan garemoebas gvsurs gavusvaT xazi. Tvali rom gadavavloT (Tundac)
bolo aTi wlis `Богослужебные указания~-s, versad vnaxavT zemoxsenebul liturgikul wignebSi arsebul frazebs: – `в эти
дни вместо «Честнейшей» хор поет...~, da es savsebiT marTebulia. ase, magaliTad: yovladwmida RvTismSoblis miZinebis
dResaswaulze `Богослужебные указания~-Si vkiTxulobT: `На
9-й песни – припевы успения и обычное каждение (Честнейшую не
поем)~ (miTiTebebi 2013: 616; miTiTebebi 2012: 594; miTiTebebi 2011: 599; miTiTebebi 2009: 572 da a.S.).
SeniSvna: Tu mariamoba kvira dRes moiwia, maSin `upatiosnessa~ igalobeba, xolo dResaswaulis misamRerebi ki – ara
(miTiTebebi 2010: 589).
amdenad, zemore sakiTxis mecnieruli, zusti liturgikuli kuTxiT warmoCenis TvalsazrisiT, arasworia gamoTqma: `в
эти дни вместо «Честнейшей» хор поет...~, Tumca, aseTi gamoTqma mxolod im SemTxvevaSia dasaSvebi, Tu `mTqmelica~ da `msmenelic~ siRrmiseulad erkvevian liturgikul sakiTxebSi.
aq gvsurs erT praqtikul kiTxvasac gavceT pasuxi.
rogor moviqceT maSin, roca (saeklesio ganCinebiT) `upatiosnessa~ ar igalobeba, (liturgikuli praqtikiT) saciskro
kanonTa galoba 14 muxlad ar aResruleba da IX odas X `umciresis~ nacvlad arc gansakuTrebul `misamRerebs~ urTaven?
(arafers vambobT ra `umciresebze~, romelTac, samwuxarod,
arc erT odas ar urTaven). `upatiosnessas~ `nacvlad~ dResaswaulis ori kanonidan romlis misamReri da Zlispiri, an
Tundac Zlispiri igalobeba, I kanonisa Tu II kanonis? aseTi
kiTxva imitom daisva, rom erTni dResaswaulis I kanonis misamRerisa da Zlispiris galobas urCeven, xolo meoreni ki – II
kanonisa. romelia swori?
aq moxmobili ori pasuxidan arc erTi ar aris swori!
upirveles yovlisa, liturgikuli TvalsazrisiT, swori ar
aris is, rom: `...sacisciskro kanonTa galoba 14(16) muxlad
ar aResruleba da arc `umciresebs~ urTaven, aseve IX odas
X `umciresis~ nacvlad arc gansakuTrebul `misamRerebs~
CaurTaven...~.
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rogorc zemoTac aRvniSneT, es orive miTiTeba
sarekomendacio xasiaTs atarebs da `improvizaciis~ sferos
ganekuTvneba. mas araviTari kavSiri ara aqvs saeklesio tipikonis
moTxovnebTan Tu saeklesio tradiciasTan da oden araswor
liturgikul praqtikas warmoadgens, rac uciloblad unda
gamoswordes.
yovelive zemoTqmulis fonze, Tu rigiTi medaviTne
iZulebulia aRniSnuli darRvevebis miuxedavad, konkretuli
gadawyvetileba miiRos, vityviT, rom orive varianti
`TanabarZalovania~ da man TviTon unda gaakeTos arCevani.
amasTan, aseT `gamouval situaciaSi~, piradad me, erT
SemTxvevaSi prioritets I variants mivaniWebdi (magaliTad,
macxovris Sobis dResaswaulze), sxva SemTxvevaSi ki II variants
(Tundac ganrRveulis an samaritelis kviras, im martivi mizezis
gamo, rom daSvebuli cdomilebebis fonze odnavi miniSneba
mainc yofiliyo (mrevlisaTvis) ganrRveulis Tu samaritelis
sakiTxavebze), Tumca es orive miTiTebac `Tavisufali~
arCevanis sferos ganekuTvneba.
amgvarad, yovelive zemoTqmulis fonze, SevajamebT
msjelobas da vityviT:
\ saeklesio ganCinebiT, ciskris Jamnze, himnografiul
kanons \ saciskro kanonTa 9 galobas `umciresebi~ (bibliuri
sagaloblebi) garkveuli wesiT CaerTvis;
\ `upatiosnessa~, igive galoba RvTismSoblisa, igive IX
oda − `adidebdiTsa~, `umciresTa~ (bibliur sagalobelTa)
Semadgeneli nawilia da igi ar CaerTvis himnografiul kanons
\ saciskro kanonTa sagaloblebs, aramed calke igalobeba
(saciskro kanonTa) me-8 galobis dasrulebis Semdeg, rasac
saciskro kanonTa bolo – me-9 galoba mosdevs;
\ aucilebelia imis gacnobiereba, rom saciskro kanonTa IX
galobas Sedgenili struqtura gaaCnia da misgan gancalkevebiT
misamReris ZlispiriTurT an Zlispiris gamoyofa (ganxilva)
yovelgvar safuZvelsaa moklebuli;
\ roca saeklesio ganCinebiT `upatiosnessa~ ar igalobeba,
maSin saciskro kanonTa IX odas (galobas) `umciresis~ CarTvis
garkveuli Taviseburebebi gaaCnia (romelzec zeviT garkveviT
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visaubreT) da Sesabamisad, liturgikuli TvalsazrisiT,
marTebuli gamoTqmebic gamoviyenoT:
a) `upatiosnessa~ ar igalobeba. IX odas (galobas)
vgalobT sadResaswaulo misamRerebiT~ (magaliTad: macxovris
Sobis dResaswaulze) (miTiTebebi 2013: 870), an
b) `upatiosnessa~ ar igalobeba~ (magaliTad: aRdgomidan
me-4 kviras – ganrRveulis kviras) (miTiTebebi 2013: 352).

daskvna
marTlmadidebluri RvTismsaxurebis TiToeuli sagalobeli
gansakuTrebuli Sinaarsis matarebelia, ris gamoc zustad unda
iqnas daculi tipikonebSi arsebuli saeklesio ganCinebebi, raTa
mociqulis Segonebisamebr: `yovelive Suenierad da wesierad
iqmneboden~ (I kor. 14, 40).
am mxriv IX odis galoba erTgvar ganmartebas saWiroebs,
raTa naTlad warmovaCinoT mis aRsrulebasTan dakavSirebuli
sirTuleebi da Tavidan aviciloT SesaZlo cdomilebebi.
vfiqrobT, rom IX odis galobasTan dakavSirebuli
gaurkvevlobis saTave Semdegia:
\ himnografiuli kanonis \ sacikro kanonTa struqturis
arasrulfasovani codna;
\ sadReRamiso ciklis msaxurebaTa erT-erTi mTavari
struqturuli maxasiaTebelis gaucnobierebloba, kerZod:
Zveli aRTqmis wignebidan gamorCeuli teqstebisa da
sxvadasxva krebulebSi arsebuli (paraklitoni, triodioni
zatiki, triodioni marxvani, Tveni, ...) liturgikuli himnebis
monacvleoba;
\ tipikoniT gaTvaliswinebuli muxlebis odenobis
Semcireba da `umciresTa~ CarTvis wesis sruli an nawilobrivi
ignorireba, rasac RvTismsaxurebis arsisa da daniSnulebis
zedapiruli wvdomac emateba, da a.S.
`upatiosnessa~, igive galoba RvTismSoblisa, igive IX
oda − `adidebdiTsa~, `umciresTa~ (bibliur sagalobelTa)
Semadgeneli nawilia da igi ar CaerTvis saciskro kanonTa
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sagaloblebs, aramed calke igalobeba me-8 galobis dasrulebis
Semdeg, rasac saciskro kanonTa bolo – me-9 galoba mosdevs.
aseve, aucilebelia imis gacnobiereba, rom saciskro
kanonTa IX galobas Sedgenili struqtura gaaCnia da misgan
gancalkevebiT misamReris ZlispiriTurT an Zlispiris
gamoyofa (ganxilva) da IX odasTan gaigiveba yovelgvar
safuZvelsaa moklebuli.
amrigad, roca saeklesio ganCinebiT `upatiosnessa~ ar
igalobeba, saciskro kanonTa IX odas (galobas) `umciresis~
CarTvis garkveuli Taviseburebebi gaaCnia, rac liturgikuli
terminebiT Semdegnairad gamoiTqmis:
a) `upatiosnessa~ ar igalobeba. IX odas (galobas)
vgalobT sadResaswaulo misamRerebiT~ (magaliTad: macxovris
Sobis dResaswaulze) (miTiTebebi 2013: 870), an
b) `upatiosnessa~ ar igalobeba~ (magaliTad: aRdgomidan
me-4 kviras – ganrRveulis kviras) (miTiTebebi 2013: 352).
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Archpriest Bidzina Gunia
The Peculiarities of the Chanting of the Ninth Ode
Summary
Elaboration of mathematic algorithm for establishing the paschal
day has been initiated since the first century and has turned into a topic
of further research, discussions and study for the following centuries;
that is conditioned by paramount importance of the Easter.
It appears that there was highly developed culture of Paschal
calculations in Georgia that is proved by number of manuscripts
preserved at the Georgian National Centre of Manuscripts, particularly
the manuscripts: A-38, A-85 and H-1670 among them, as well as by
Sinai manuscripts: Sin-34 and Sin-38 and many others. There is certain
correlation between Paschal calculations and calendar systems (Julius
and Gregorian Calendars), without taking it into consideration our
understanding of Orthodox Christian paschal tables will be deficient.
Cycles of different length had been used in ecclesiastical calendar
before introducing the Great Indiction-532-year cycle; For instance: 16year cycle of Hippolytus of Rome, or its corrected version 84-year cycle,
95-year cycle that consisted of 5 metonic cycle (5X19=95) etc.
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levan julayiZe
ეკლესიის კურთხევის ძველი ქართული წეს-განგებანი
(გიორგისეული და კვიპრიანესეული რედაქციები
berZnul originalTan mimarTebiT)

წინასიტყვა
ქართულენოვანი
ლიტურგიკული
ძეგლების,
სახელდობრ
კურთხევითი წეს-განგებების, შესწავლას რამდენიმე მიზეზი
განაპირობებს. პირველ რიგში აღსანიშნავია ის, რომ ქართულმა
ხელნაწერულმა ტრადიციამ შემოინახა უძველესი, იერუსალიმური
ღვთისმსახურების ამსახველი მსახურებანი, რომელთა დიდი ნაწილი
სხვა ენებზე მთლიანად დაკარგულია და, შესაბამისად, ქართულ
ტექსტებს ორიგინალის მნიშვნელობა ენიჭება. გარდა ამისა, ქართულ
ხელნაწერებში დაცულია კონსტანტინoპოლური (ათონური) წესგანგებითი ტექსტებიც, რომელთა ქართულ საღვთისმსახურო
პრაქტიკაში დანერგვა წმინდა ექვთიმე ათონელსა და წმინდა
გიორგი ათონელს უკავშირდება. დაბოლოს, თანამედროვე ქართულ
საღვთისმსახურო პრაქტიკაში გამოიყენება ‘კურთხევანი», რომელიც
მე-18 საუკუნეში ბერძნულიდან თარგმნა კვიპრიანე სამთავნელმა.
აღნიშნული ‘კურთხევანი», მართალია, თანამედროვე საღვთისმსახურო
მოთხოვნებს ყველაზე მეტად შეესაბამება, მაგრამ მასში მრავალი
ხარვეზი და უზუსტობა შეინიშნება1.
1

აღნიშნულ ასპექტებTan dakavSirebiT იხ. ე. ჭელიძე, ‘კურთხევათა”
შესახებ, წიგნ ში: didni kurTxevani, I, gamosacemad moamzada, gamokvleva
+
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ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ქართული კურთხევითი ტექსტების
მეცნიერული კვლევისა და შესწავლის მიზანი შეიძლება შემდეგნაირად
ჩამოყალიბდეს: ერთი მხრივ, გამომზეურება იმ მართლაც უძვირფასესი
საგანძურისა, რომელიც უძველესი კურთხევითი ტექსტების სახით
არის შემონახული ქართულ მანუსკრიპტებში, ხოლო მეორე მხრივ,
ხელნაწერული ტრადიციისა და თანამედროვე საღვთისმსახურო
პრაქტიკის გათვალისწინებით რედაქტირება სადღეისოდ პრაქტიკაში
არსებული ‘კურთხევანისა».
ამრიგად, კურთხვითი ძეგლების შესწავლა ორ ასპექტს
მოიცავს: თეორიულს და პრაქტიკულს, მაგრამ თეორიული ასპექტი,
რაც გულისხმობს წეს-განგებათა ტექსტოლოგიურ და ისტორიულლიტურგიკულ კვლევას, აუცილებლად უნდა იყოს საფუძველი
პრაქტიკული ასპექტისა, რომლის ამოცანაც არის თანამედროვე
საღვთისმსახურო პრქტიკისათვის ყოველმხრივ გამართული და
დაზუსტებული ტექსტების შეთავაზება.
წინამდებარე ნაშრომი, თავის ფარგლებში, ამ ორი ასპექტის
გამთლიანების მცდელობას წარმოადგენს. ჩვენ, ‘ტაძრის კურთხევის
წეს-განგების» მაგალითზე, შევეცადეთ, ერთი მხრივ, წარმოგვეჩინა
Zveli ლიტურგიკული ტექსტები და, მეორე მხრივ, მათთან
შეგვეპირისპირებინა
თანამედროვე
ქართულ
საღვთისმსახურო
პრაქტიკაში არსებული წეს-განგება. მიგვაჩნია, რომ ყოველი
ცალკეული განგების ასეთი კომპარატიული კვლევის შედეგად
შეიძლება გამოვლინდეს ამ განგებათა ოპტიმალური შედგენილობა
და განისაზღვროს საღვთისმსახურო პრაქტიკაში მათი სამომავლო
დამკვიდრება.

თავი პირველი
ტაძრის კურთხევის წესის ფორმირების ისტორიიდან
წმინდა
ეკლესიამ
უძველესი
განსაკუთრებული მღვდელმოქმედებითი
ტაძრის საკურთხებლად, რომელშიც უნდა
ცხოველი ღმერთისა1. კარვის (ტაძრის) და

დროიდანვე
დაადგინა
წესები ახალაშენებული
აღიმართოს სამსხვერპლო
სამსხვერპლოს (თანამედ-

da sqolioebi daurTo e. WeliZem, Tb. 2002, gv. 3-7; აგრეთვე: didni
kurTxevani, I, e. WeliZis gamoc. Tb. 2009, gv. 3; 662-663.
1

winamdebare mokle mimoxilva efuZneba Semdeg naSromebs: А,
Дмитриевский, Eu7xolo3gia, Киев, 1901. К, Кекелидзе, Литургические
353

levan julayiZe: ეკლესიის კურთხევის წეს-განგებანი
როვე ტრაპეზის წინასახis) კურთხევა სრულდებოდა ჯერ კიდევ
ძველაღთქმისეულ ეპოქაში. მაგ. პატრიარქმა იაკობმა აღმართა ქვის
საკურთხევლები და აკურთხა ისინი ღვთის სახელით მათზე ზეთის
დასხმიs Sedegad (დაბ. 28.18; 35.14). ღვთის ნებით მოსემ აღმართა
კარავი სინას მთასთან და საზეიმოდ მიუძღვნა იგი ღმერთს საიდუმლო
კურთხევის გზით. ღმერთმაც გამოავლინა მასში ხილული ნიშანი
თავისი მყოფობისა და კეთილნებობისა, დაფარა რა კარავი ღრუბლით,
რომელშიც გაnცხადდა მისი დიდება (gamos. 40.9-16, 34-35).
მოგვიანებით, მეფე სოლომონმა, კარვის ნაცვლად იერუსალიმში
ააშენა ტაძარი და აკურთხა იგი დიდი ზეიმით. კურთხევის დღესასწაული
გაგრძელდა შვიდი დღე და მასში მთელი ერი მონაწილეობდა (2
ნეშტ. 7.8-9). ძველაღთქმისეულ ეკლესიაში კურთხევა სრულდებოდა
კარავში ან ტაძარში აღთქმის კიდობნის შეტანით, ფსალმუნთა და
საგალობელთა გალობით, მსხვერპლშეწირვით, სამსხვერპლო სისხლის
საკურთხეველზე დაღვრით, ზეთის ცხებით, ლოცვით და სახალხო
ზეიმით. ბაბილონის ტყვეობის შემდეგ ‘ისრაელის ძეებმა, მღვდლებმა,
ლევიტელებმა და სხვებმა» აღასრულეს კურთხევა ‘ღვთის სახლისა
სიხარულით» (ეზრ. 6.16). ანტიოქოსის დროინდელი დევნისას
შებილწული ტაძრის განწმენდის და კურთხევის შემდეგ დადგინდა
ყოველწლიური შვიდღიანი ზეიმი ტაძრის განახლებისა.
თავად ძველი აღთქმის ჩვეულება ტაძრის კურთხევისა და მრავალი
მისი წესი კანონზომიერად იმემკვიდრა ახალი აღთქმის ეკლესიამ.
საკუთრივ, ქრისტიანული ტაძრები იკურთხება თვით იესო ქრისტეს
სიტყვის თანახმად, რომელმაც უბრძანა მოწაფეებს, მოემზადებინათ
იერუსალიმში ‘ქორი დიდი, დაგებული და მომზადებული» (მრკ.
14.15) საიდუმლო სერობის aRსასრულებლად.
დევნის დროს ქრისტიანებს, რა თქმა უნდა, არ შეეძლოთ
ეკურთხებინათ samlocveloebi ასე ღიად და საზეიმოდ, როგორც
ძველად, მაგრამ შენდებოდა ისინი, ჩვეულებრივ, მოწამეთა საფლავებზე,
грузинские памятники в отечественных книгохранилишах и их
научное значение, Тб. 1908. Прот. Корн. С. Кекелидзе, Иерусалимский
КанонарьVII века (Грузинская версия), Тифлисъ, 1912. Михаил
Арранц, Избранные сочинения по литургике, том III , Евхологий
Константинополя в начале XI века и Песенное последование по
требнику митрополита Киприана. Рим-Москва 2003. I. Goar, Eu7xolo3gion,
Sive Rituale Graecorum... Paris, 1647. Освящение храма, http://churchs.
kiev.ua; Чин Великого освящения храма, http://www.pravoslavie.ru.
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რითაც უკვე იკურთხებოდა. სამსაუკუნოვანი დევნის დასრულების
შემდეგ, მეოთხე საუკუნიდან, saTavedadebuli xdeba ეკლესიაTa
rogorc calke nagebobaTa aRSenebani da sazeimo kurTxevasatfurebani. საეკლესიო ისტორიკოსი ევსები წერს: ‘დევნuლeბის
შეწყვეტის შემდეგ წარმოისახა mgrZnobiare სურათი: ქალაქებში
დაიწყო ახალაშენებულ ტაძართა განახლების და კურთხევის
დღესასწაულები».
იმპერატორმა კონსტანტინე დიდმა დაარსა იერუსალიმში,
გოლგოთას მთაზე, ქრისტეს აღდგომის დიდებული ტაძარი,
რომლის კურთხევაზე მან მოიწვია 335 წ. ტვიროსის კრებაზე
მყოფი ეპისკოპოსები, მღვდლები და დიაკონები. ღვთისმსახურება ამ
დღეს დაიწყო მზის ჩასვლიდან და გაგრძელდა მთელი ღამე. ხოლო
თავად კურთხევის ზეიმმა გასტანა შვიდ დღეს. სილვია აკვიტანელის
ცნობით, აღდგომის ტაძრის კურთხევის დღესასწაული, ანუ ენკენია
თავისი საზეიმო ხასიათით აღდგომისა და ღვთის განცხადების
(Sobis) დღესასწაულებს უTanabrდებოდა. 341 წლის ანტიოქიის
კრებამ აკურთხა იმპერატორ კონსტანტინეს მიერ დაწყებული და
მისი შვილის, კონსტანtის მიერ დასრულებული ტაძარი.
მეოთხე საუკუნიდან ტაძრების საზეიმოდ კურთხევის ჩვეულება
გავრცელდა მთელ ქრისტიანულ oikumenaze. kurTxevis ZiriTadi
ელემენტები იყო: ჯვრის აღმართვა ტრაპეზის მოწყობის ადგილზე,
კედლების ცხება წმინდა ზეთით და სხურება მათი წმინდა წყლით,
ლოცვების კითხვა და ფსალმუნთა გალობა. ეს ყოველივე daculia
დღევანდელ დღემდე.
აღსანიშნავია, რომ ტაძრის კურთხევის anu enkeniis
დღესასწაულს ეკლესია ყოველწლიურად აღნიშნავs და ამ დღესასწაულს
განსაკუთრებული საზეიმო ხასიათი aqvs. ხსენებული დღeსასწაულის
მნიშვნელობაზე მიუთითებს ქართული რეaლობაც, სადაც ტაძრის
კურთხევის დღესასწაულები თვეთა სახელწოდებებზეც კი აისახა.
ასე მაგალითად, სექტემბრის თვეს ძველი ქართული ტრადიციით
‘ენკენისთვე» ეწოდება, რაც განპირობებულია სექტემბრის თვეში
იერუსალიმის აღდგომის ტაძრის განახლების, ენკენიის დღესასწაულით.
იგივე შეიძლება ითქვას ნოემბრის თვეზე, რომელსაც ქართულ
ტრადიციაში ‘გიორგობისთვე» ეწოდება და ეს სახელწოდება ნოემბრის
თვეში განწესებულ წმინდა გიორგის ლიდიის ტაძრის განახლების
დღესასწაულს უკავშირდება.
355

levan julayiZe: ეკლესიის კურთხევის წეს-განგებანი
ტრაპეზის განბანვის წესი ერთ-ერთი უძველესია. ღვთის ტაძრის
და საკურთხევლის განწმენდა განწესებული იყო ძველ აღთქმაშიც
(ლევ. 16.20). იგი სრულდებოდა განბანვით (გამ. 19.10. ლევ. 16.
6-15. რიცხვ. 19.7 ). ადრეულ RvTismsaxurebaSi, როცა eklesiebi
kerZo სახლებis nawils warmoadgenda da ra damoukidebel
sataZro nagebobebs, ევქარისტიის დიდებული საიდუმლო xis
მაგიდაზე აღესრულებოდა. აღსრულებული საიდუმლოს მნიშვნელობა
მოითხოვდა წინასწარ განმწმენდელობით მღვდელმოქმედებას \
ტრაპეზის განბანას, რომ მასზე კურთხეულიყო ჭეშმარიტი საzrdeli.
ასეთივე ძველია ტრაპეზის და ტაძრის კედლების მირონცხების
წესი. თვით ღმერთმა დაადგინა ეს მღვდელმოქმედება, უბრძანა რა
მოსეს, ეკურთხებინა მის მიერ აგებულ კარავში ‘ცხების ზეთით»
საკურთხეველი, ყველა ნივთი და თვით კარავი (გამ. 40. 9-10).
ქრისტიანულმა ეკლესიამ srulyo ეს წესიც ტაძრის კურთხევისას.
წმინდა ტრაპეზის მირონით ცხების შესახებ საუბრობს წმინდა
დიონისე არეოპაგელი. ნეტარი ავგუსტინე Tavis ერთ-ერთ საუბარში
ტაძრის კურთხევის შესახებ ამბობს: ‘ტრაპეზის კურთხევას ჩვენ
ვზეიმობთ, ღირსეულად და სამართლიანად ვხარობთ რა, დღესასწაულს
აღვასრულებთ იმ დღეს, როdესაც იკურთხა და ცხებულ იქნა ქვა,
რომელზეც საღვთო საიდუმლო აღესრულება ჩვენთვის» (საუბარი 4).
გამოთქმა \ იკურთხება და იცხება ქვა, ცხადად მიუთითებს წმინდა
ტრაპეზის მირონცხებაზე.
ცნობილია, ასევე, რომ კურთხევისას არ მხოლოდ ტრაპეზს,
არამედ კედლებსაც ეცხებოდათ მირონი ძველი დროიდანვე. ‘ეკლესია
მაშინ ხდება ღირსად პატივდებული \ წერს ნეტარი ავგუსტინე
\ როცა კედლები ნაკურთხიa და წმინდა მირონით ცხებული».
თეოფანე aRmsarebeli მოწმობს იმის შესახებ, რომ ათანასე დიდმა
იერუსალიმში ყოფნისას შეასრულა სამლოცველო სახლების კურთხევა
ლოცვებით და წმინდა მირონის ცხებით.
ეკლესიის
არსებობის
ადრეულ
პერიოდში
წარმოიშვა
წმინდა ტრაპეზის შემოსვის წესიც. წმინდა ევქარისტიისადმი
gansakuTrebulma krZalvam აღძრა ქრისტიანები დაეფარათ
ტრაპეზი შიდა შესამოსლით. ნუმიდიის ეპისკოპოსი ოპტატუს
მილევიელი (IV ს.) საუბრობს ტრაპეზის სუფთა ნაჭრით დაფარვის
საყოველთაო ჩვეულების შესახებ: ‘მართალთაგან ვინ არ იცის, რომ
ხე იფარება ნაჭრით და რომ უშუალოდ საიდუმლოს შესრულებისას
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შესაძლebelia შევეხოთ მხოლოდ საფარველს და არა ხეს». ტრაპეზის
გარეთა ძვირფასი შესამოსლით შემკობის შესახებ uwyeba გვხვდება
ორიგენესთან (III s.). aseve, ნეტარი თეოდორიტეს (V s.) მოწმობით,
კონსტანტინე დიდმა სხვა ძღვენთან ერთად გაგზავნა იერუსალიმის
ტაძარში სამეფო გადასაფარებლები წმინდა ტრაპეზისათვის.
ცხადი მითითება წმინდა ტრაპეზის ძვირფასი სამოსლით მორთვის
შესახებ გვხვდება წმინდა იოანე ოქროპირთან (IV-V). ერთ-ერთ
საუბარში igi, kicxavs რა იმათ, romlebic ზრუნავen მხოლოდ
ტაძრის შემკობაზე და უყურადღებოდ ტოვებen მოწყალების საქმეს,
dasZens: ‘რა სასარგებლოა მის (ქრისტეს) ტრაპეზს შემოვარტყათ
ოქროქსოვილი სამოსი და უარი ვუთხრათ იმათ, romlebsac სამოსი
სჭირდებათ? შემოსავ რა მას (ქრისტეს) აბრეშუმის სამოსით ტაძარში,
ნუ moiZageბ ტაძრის გარეთ შიმშილით და სიშიშვლით ვნებულებს»
(საუბ. 51. მათეს სახარების განმარტება).
ტაძრების რაოდენობის ზრდასთან ერთად, ეპისკოპოსებს
უკვე არ ჰქონდათ შესაძლებლობა ყველა ტაძარი ეკურთხებინათ
და აკურთხებდნენ მხოლოდ erTi taZris ტრაპეზს da ramdenime
odiks igive antimensions (antiminss), Semdeg ki nakurTx
odikebs anu moZrav sakurTxevlebs waravlendnen sxva taZrebSi,
romelTa trapezebic swored nakurTx odikTa maTze dafeniT
ikurTxebodnen1.
ძველად, კონსტანტინoპოლის პატრიარქ ემანუელის (1216 წ.)
თანახმად, ოდიკი ar unda განთავსებულიყო ნაკურთხ ტრაპეზზე. ‘არ
egebis \ წერდა პატრიარქი \ განთავსდეს ოდიკი ყველა ტრაპეზზე,
სასურველია განვალაგოთ ისინი მხოლოდ იმათზე, რომელთა შესახებ
არ არის ცნობილი, ნაკურთხია ისინი თუ არა, რადგან ოდიკები
იკავებენ ნაკურთხი ტრაპეზების ადგილს, ამიტომაც მათი განლაგება
ისეთ ტრაპეზებზე რომლებიც ცნობილია, რომ ნაკურთხი არიან,
არ egebis». ტრაპეზებზე, რომელთაც მიიღეს სამღვდელთმთავრო
კურთხევის მადლი, ოდიკი არ იყო განთავსებული წმ. სვიმეონ
თესალონიკელის დროსაც (მე-15 ს.). ძველ კურთხევანებში, ასევე,
განწესებულია, რომ წმინდა ოდიკები ტრაპეზზე dasvenebuli iyo
მხოლოდ შვიდი დღე, როdesac მათზე aResruleboda საღვთო
1 odikis Sesaxeb amave krebulSi ibeWdeba e. WeliZis vrceli
gamokvleva, ris gamoc aRniSnuli siwmindis Sesaxeb mxolod mokle
cnobebiT SemovifarglebiT.
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ლიტურგია. შვიდი დღის გასვლის შემდეგ ოდიკები აიღებოდა და
ლიტურგია სრულდებოდა მხოლოდ ილიტონზე (ოდიკის გასახვევ
წმინდა ქსოვილზე).
აუცილებელი ნაწილი ყველა ტრაპეზისა ოდიკი გახდა რუსულ
ეკლესიაში 1675 წლიდან, როცა მოსკოვის კრებაზე პატრიარქ იოაკიმის
დროს, დადგენილ იქნა გამოეყენებინათ ოდიკი მღვდელთმთავრის მიერ
ნაკურთხ ტრაპეზზე, მხოლოდ წმინდა ნაწილთა გარეშე. როგორც
ძველი კურთხევანებიდან ჩანს, ოდიკი განთავსებული იყო ტრაპეზის
გარეთა სამოსის ქვეშ და მიქსოვილი იყო ქვედა სამოსზე (срачица),
ხოლო ძღვენი იკურთხებოდა ილიტონზე. ილიტონი ცნობილია
ქრისტიანობის ადრეული ეპოქიდან, მას იხსენიებს წმინდა იოანე
ოქროპირი თავის ლიტურგიაში, მიუთითებს დროს, თუ როდის უნდა
გაიხსნას იგი. ეკლესიაში დღეს არსებული წესის მიხედვით ძღვენი
იკურთხება ოდიკზე, რომელიც, როგორც აღვნიშნეთ, გახვეულია
ილიტონში.
წესი იმისა, რომ ტრაპეზის ქვეშ განთავსდეს წმინდა მარტვილთა
ნაწილი, სამარადისოდ არის დადგენილი მეშვიდე მსოფლიო
კრების მიერ, ხატმებრძოლობის შემდგომ, როცა წმიდა ნაწილებს
ყრიდნენ ტაძრებიდან და წვავდნენ. ამასTან, ვინაიდან I-III სს-ში
(პირველდევნულებათა ჟამს) wminda ეკლესია განმტკიცდა swored
ქრისტეს მოწამეთა სისხლით da morwmuneni saTno-iCendnen მათ
საფლავებზე samlocveloebis (egvterebis) aRmarTvas, SemdegSi
ki, ტაძრების რიცხვი swrafi zrdis kvalobaze, ar iyo ra ყველგან
მარტვილთა საფლავები, თანდათანობით დაიწყეს წმინდა ნაწილთა
მოbrZaneba და ტრაპეზის ქვემოთ მათი STasveneba.
წმ. ამბროსი მედიოლანელი თავის წერილში მარკელინუსისადმი,
აღწერს რა მარტვილთა \ გერვასისა და პროვასის \ ნაწილთა
მოპოვებას, ამბობს: ‘იგი (იესო ქრისტე) საკურთხეველზეა, რომელმაც
ყოველთათვის ივნო, ხოლო ისინი (მარტვილები) \ საკურთხევლის
ქვეშ, რომელნიც გამოხსნილნი არიან მისი სისხლით».
წმინდაnTa ნაწილების გადასვენებაs RvTis ეკლესია უძველესი
დროიდანვე mRvdelmoqmedebda ლიტანიობით. თავდაპირველად
წმინდა ნაწილებs საზეიმოდ გადაasvenebdnen ახალ ტაძარში მათი
დაკრძალვის ადგილებიდან. თანდათანობით წმინდა ნეშტთა ერთადერთ
საცავად გახდა წმინდა ტაძრები. ამიტომ მეოთხე საუკუნიდან წმინდა
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ნაწილები გადაჰქონდათ ახალაშენებულ ტაძრებში ახლომდებარე
ტაძრებიდან. 558 წ. წმინდა მოციქულთა ტაძრის კურთხევის დროს,
სხვა ტაძრიდან aRsrulda gadasveneba ლიტანიობiT. პატრიარქი
მინა მიდიოდა იმპერატორის ეტლით, ეჭირა რა სამი კიდობანი წმინდა
მოციქულთა \ ანდრიას, ლუკას და ტიმოთეს ნეშტით.
ისტორიული მოწმობანი წმინდა წყლით კედლების სხურებისა
პირველად გვხვდება წმინდა გრიგოლ დიალოგოსთან, თუმცა
უეჭველია ეს წესი დადგინდა გაცილებით ადრე, რადგან გამოყენება
წმინდა წყლისა ცნობილია მოციქულთა დროიდან.
თუკი
ტაძრის
კურთხევა
დასაბამს
იღებს
ეკლესიის
დაფუძნებიდანვე, ცხადია, ამავე დროიდან წესდება ტაძრის
კურთხევის ლოცვებიც, რამდენადაც ისინი შეადგენენ ქრისტიანული
ღვთისმსახურების განუყოფელ ნაწილს. მეოთხე საუკუნიდან დღემდეა
შემონახული წმ. ამბროსი მედიოლანელის ლოცვა, ძალიან მსგავსი
ახლანდელი ლოცვისა, რაც წარმოითქმის ტაძრის კურთხევის წინ,
ტრაპეზის მოწყობის შემდეგ. დანარჩენ ლოცვებთან მიმართებით
ამგვარი ისტორიული კვალი შემორჩენილი არ არის.
ტაძრის კურთხევის სრული
წესი შედგა არაუგვიანეს
მეცხრე საუკუნისა, ხოლო ცალკეული მღვდელმოქმედებანი და
ლოცვანი რომლებიც მის შემადგენლობაში შედის, ჩამოყალიბდა
გაცილებით შორეულ წარსულში.
ტაძრის კურთხევის წესი
როგორც ადამიანი ნათლობთა და მირონცხებით განიძარცვავს
ძველ კაცს, განათლდება და ხდება ნაწილი ეკლესიის სულიერი
სხეულისა, ე. ი. სრულიად ახალი ადამიანი \ ქრისტიანი, ასევე, ესა
თუ ის ნაგებობა ხდება ტაძარი ღვთისა (ანუ ღვთის განსაკუთრებული
მყოფობის ადგილი დედამიწაზე) მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იკურთხება.
ამიტომაც, ბევრი რამ ტაძრის კურთხევისას აღესრულება ისევე,
როგორც ეს ხდება ადამიანის ნათლობისას.
როგორც ნათლობისას ადამიანი შთაიფლვის წყალში, იმოსება
თეთრი სამისით და ეცხება მირონი, ასევე ტაძრის ტრაპეზი, მისი
მთავარი ადგილი, საკურთხევლის ცენტრი, რომელზეც საღვთო
ლიტურგიის დროს აღესრულება ევქარისტიის საიდუმლო, განიბანება,
შეიმოსება და ეცხება მირონი. თვით ტაძრის გარეგნული იერსახე,
დაგვირგვინებული გუმბათით ან თავით, წარმოადგენს ადამიანის
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სხეულის სიმბოლოს. არა მხოლოდ ტრაპეზს, არამედ მთელ ტაძარს
ესხურება წყალი და ეცხება მირონი კურთხევის შესრულებისას.
წმინდა წესი ტაძრის კურთხევისა ეკლესიაში, როგორც
აღვნიშნეთ, არსებობს უძველესი დროიდან. ტაძრის კურთხევის წინა
დღეს, ახლად აშენებულ ტაძარში, სრულდება ღამისთევის ლოცვა.
მსახურებისას იგალობება დასდებელ-კანონები ტაძრის განახლებისა
და იმ წმინდანისა, რომლის სახელობისაც არის ტაძარი. ღამისთევა
სრულდება საკურთხევლის წინ, დახშულ სამეუფეო კართან.
კურთხევის წინა დღეს ახალაშენებულ ტაძარში მოასვენებენ წმინდა
ნაწილებს, რომლებიც განლაგებულია ფეშხუმზე ვარსკვლავის ქვემოთ,
დაფარულია დაფარნით და დასვენებულია მაცხოვრის ხატის წინ.
ტაძრის კურთხევის დღეს სრულდება პარაკლისი და მცირე აიაზმა.
მღვდელმსახურნი რომელნიც მონაწილეობენ ტაძრის კურთხევაში,
შეიმოსებიან სრული სამღვდელო შესამოსლით და ამ სამოსის ზემოთ,
მის დასაცავად, იცვამენ თეთრ წინსაფარს, არდაგს.
ტაძრის კურთხევის წესი მოიცავს:
1. ტრაპეზის მოწყობას;
2. ტრაპეზის განბანას და ცხებას;
3. ტრაპეზისa და სამკვეთლოს შემოსვას;
4. ტაძრის კედლების კურთხევას;
5. წმინდა ნაწილთა გადასვენებას და მათ ტრაპეზსა და ოდიკში
განთავსებას;
6. დამასრულებელ ლოცვას, მოკლე ლიტიას და განტევებას.
1. ტრაპეზის მოწყობა.
ტრაპეზის
მოწყობა
საკურთხეველში
ხდება
წინასწარ
მომზადებულ საფუძველზე. ტრაპეზს დაეჭედება 4 სამსჭვალი, მასზე
დანამასტიქსით დაეწებება ზედა დაფა, რაც მოასწავებს ქრისტეს
მიმსჭვალვას ჯვარზე, ჯვრიდან მის გარდამოხსნას და გარდამოხსნილი
სხეულის ცხებას ნელსაცხებლით. ტრაპეზის დამყარების შემდგომ
გაიხსნება სამეუფო კარი, აქამდე დახშული. მღვდელთმთავარი,
პირისახით ერისკენ, მოიდრეკს მუხლს მორწმუნეებთან ერთად
და კითხულობს სამეუფო კარში ლოცვას, რომლითაც, მსგავსად
სოლომონისა, სთხოვს ღმერთს, გარდამოავლინოს სულიწმინდა,
აკურთხოს ტაძარი და სამსხვერპლო, რომ უსისხლო მსხვერპლი,
მასზე შეწირული, შეწყნარებულ იქნეს ზეციურ საკურთხეველზე და
გარდამოავლინოს ჩვენზე მადლი ზეციური მფარველობისა.
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2. ტრაპეზის განბანა და ცხება.
ტრაპეზის
განბანა
ნიშანია
მადლისმიერი
განწმენდისა
სულიწმინდის ძალითა და მოქმედებით. საგანგებოდ ნაკურთხ
წყალს გაერევა ვარდისწყალი და წითელი ღვინო და ეს ნარევი
დაესხმება ტრაპეზს ჯვრისებრ, რაც საიდუმლოდ გამოსახავს უფლის
ყოვლისგანმწმენდ სისხლს, რაც ჯვარცმისას წყალთან ერთად
გადმოედინა მისი გვერდიდან.
ტრაპეზის განბანას წინ უძღვის მღვდელთმთავრის საიდუმლო
ლოცვა წყალსა და ღვინოზე, რომ მათზე იორდანის მადლი და
კურთხევა გადმოვიდეს (ესეც ტაძრის კურთხევისა და ნათლობის
წეს-განგებათა მსგავსებას წარმოაჩენს, ვინაიდან მოსანათლზეც,
ასევე, გადმოდის ‘მადლი და კურთხევა იორდანისა»). შემდეგ
ტრაპეზს ეცხება მირონი ღვთის მადლის გადმოღვრის ნიშნად.
მირონის კეთილსურნელოვანი შედგენილობა სულიერ ნიჭთა და
უფლის ცხოველმყოფელი კეთილსურნელების მომასწავებელია.
3. ტრაპეზისა
და
სამკვეთლოს
შემოსვა
საგანგებო შესამოსელით.
რამდენადაც ტრაპეზს აქვს ორგვარი მნიშვნელობა: საფლავისა
და ღვთის დიდების საყდრისა, იგი შეიმოსება ორგვარი სამოსლით.
შიდა, თეთრი სამოსი მოასწავებს სუდარას, რაშიც იყო გახვეული
მაცხოვრის სხეული დაკრძალვის წინ. გარეთა სამოსი, რომელიც
შემკობილია, მოასწავებს მარადიულ ზეციურ დიდებას.
შემოსავენ რა საკურთხეველს შიდა სამოსით, მღვდელმსახურნი
სამგზის შემოარტყამენ თოკს ისე, რომ თითოეულ მხარეზე
გამოისახება ჯვარი. შემდეგ იკურთხება გარეთა სამოსი და შეიმოსება
ტრაპეზი 92-ე ფსალმუნის გალობით. შემდეგ ტრაპეზზე განლაგდება
საღვთისმსახურო ნივთები: შვიდტოტა შანდალი, სანაწილე, ჯვარი
და სახარება.
4. ტაძრის კედლების კურთხევა კმევით,
წმინდა წყლის სხურებით და მირონის ცხებით.
კმევა გამოსახავს ღვთის დიდებას, რამაც დაფარა ღრუბლის
სახით ძველაღთქმისეული კარავი. კედლების ცხება მირონით
აღნიშნავს ტაძრის კურთხევას ღვთის მადლით. სამღვდელო კრებულის
საკურთხეველში დაბრუნების შემდეგ წარმოითქმის მცირე კვერექსი.
მღვდელთმთავარი კითხულობს ტრაპეზის ლოცვას, რომელშიც სთხოვს
ღმერთს აღავსოს ახალი ტაძარი და ტრაპეზი დიდებით, სიწმინდით,
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მშვენიერებით, რომ მასში შეიწიროს უსისხლო მსხვერპლი ყველა
ადამიანის გამოხსნისათვის, ‘მოსატევებლად ნებსითთა და უნებლიეთთა
ცოდვათა ჩუენთა, წინამძღურად ცხორებისა, წარსამართებლად
მოქალაქობისა კეთილისა, აღსრულებად ყოვლისა სიმართლისა».
ასევე, მღვდელთმთავარი კითხულობს საიდუმლო ლოცვას, რომელშიც
ჰმადლობს ღმერთს მადლის უწყვეტად გარდამოდინებისათვის, რაც
მოციქულთაგან გადმოგვეცა, ხოლო შემდეგ თავისი ხელით ანთებს
პირველ სანთელს. სანთლის ანთება მიუთითებს იმაზე, რომ ტრაპეზი
გახდა ჭეშმარიტი სამსხვერპლო ქრისტესი და გამოსახავს ქრისტეს
ეკლესიას, რომელიც ჰნათობს მადლის ნათლით და ნათელს გადასცემს
მთელ სამყაროს.
5. ნაწილთა გადასვენება ლიტანიობით და
ჩასვენება ტრაპეზსა და ოდიკში.
ტაძრიდან, რომელიც იკურთხება, აღესრულება საზეიმო სვლა
სხვა ტაძარში ნაწილთათვის, თუკი ისინი არიან ახლომდებარე
ტაძარში, მაგრამ თუკი ეს ნაწილები არის იმავე ტაძარში, რომელიც
იკურთხება, მაშინ მღვდელთმთავარი აამაღლებს წმინდა ნაწილებს
თავს ზემოთ და იტყვის ასამაღლებელს: ‘მშვიდობით წარვიდეთ».
მიდიან ყველანი ტაძრის ირგვლივ მოწამეთა ტროპრის გალობით:
‘ყოვლისა სოფლისა წამებულთა მოწამეთა შენთა..»..
ტაძრის ირგვლივ ნაწილთა შემოტარებისას იგალობება ტროპარი:
‘რომელმან სარწმუნოებისა კლდესა ზედა დააფუძნე ეკლესიაჲ,
ღმერთო...».
მსვლელობის დროს გარეთა კედლებს ესხურება წმინდა წყალი.
ნაწილთა გადატანა ახლადნაკურთხ ტაძარში ნიშნავს, რომ
კურთხევის მადლი გადადის და გადაეცემა პირველი ტაძრის მეშვეობით.
ახალი ტაძარი იკურთხება პირველი ტაძრის წმინდა შუამდგომელთა
მფარველობით და დამცველობით. ასევე ძველ აღთქმაში, სოლომონის
ტაძრის კურთხევის წინ, კარვიდან გადატანილ იქნა აღთქმის კიდობანი
და დადგმულ იქნა წმიდათა წმიდაში. ნაწილთა (ან ოდიკისა წმინდა
ნაწილებითურთ) შემოტარება აღნიშნავს ტაძრის საუკუნო შეწირვას
ყოვლადძლიერისადმი, ხოლო ხსენებულ ნაწილთა ტაძარში შეტანა
აღნიშნავს ახალაშენებულ ტაძარში თავად დიდების მეუფის, იესო
ქრისტეს შესვლას, რომელიც წმინდანებზე განისვენებს.
ტაძარში ნაწილების შეტანამდე, მღვდელთმთავარი დგამს
ფეშხუმს ნაწილებითურთ საგანგებო ტაბლაზე ტაძრის დახშული
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კარის წინ და ამბობს: ‘აღახუენით ბჭენი თქუენნი, მთავარნო,
და აღახუენით ბჭენი საუკუნენი და შევიდეს მეუფჱ დიდებისაჲ».
მგალობელნი ტაძრის შიგნით გალობენ: ‘ვინ არს ესე მეუფჱ
დიდებისაჲ?».
ფსალმუნის ეს სიტყვები, წმ. იუსტინე მარტვილის და წმ.
იოანე ოქროპირის განმარტებით, უკავშირდება იესო ქრისტეს ზეცად
ამაღლებას. რაჟამს მაცხოვარი ამაღლდა ზეცად, მაშინ ებრძანა
ღვთივდადგენილ უმაღლეს ანგელოზთა დასს, გაეღოთ ზეციური
ბჭენი, რომ შესულიყო ‘მეუფე დიდებისა», ძე ღვთისა, ღმერთი
ზეცისა და მიწისა, და რაჟამს შევიდა, დაჯდა მამის მარჯვნივ,
მაგრამ ზეციური ძალები, ხედავდნენ რა ზეციურ მეუფეს ადამიანის
სახით, შეშინებულნი და გაკვირვებულნი კითხულობდნენ: ‘ვინ არს
ესე მეუფჱ დიდებისაჲ?», და სულიწმინდა მიუგებდა მათ: ‘ესე არს
მეუფჱ დიდებისაჲ». ახლა, როცა ნაკურთხ ტაძარში, რომელიც
გამოსახავს ზეცას, წმინდა ნაწილებით ან ოდიკით შესვლისას
წარმოითქმის ეს სიტყვები, მრევლის თვალწინ სიმბოლურად მეორდება
უფლის დიდებით შესვლა ცათა სასუფეველში, რომლის მოწმენიც
იყვნენ ზეცის მკვიდრნი: დიდების მეუფე შედის ტაძარში წმინდა
ნაწილებთან ერთად, რომელზეც, საეკლესიო რწმენით, უხილავად
განისვენებს ჯვარცმულის დიდება.
წმინდა ნაწილები შეიტანება საკურთხეველში და განთავსდება
საკურთხევლის ქვეშ ან ოდიკში, გამომდინარე იქიდან, რომ პირველ
საუკუნეებში ქრისტიანები ასრულებდნენ მსახურებას მარტვილთა
საფლავებზე, რომელთა სისხლითაც დაფუძნდა, გამყარდა და
განმტკიცდა ეკლესია მთელ სამყაროში.
მეშვიდე მსოფლიო კრებაზე განისაზღვრა, რომ ტაძრები
ნაკურთხი ყოფილიყო მათში მარტვილთა ნაწილების განთავსებით
და არა სხვანაირად.
ლიტანიის შესრულების დროს მღვდელთმთავარი კითხულობს
ლოცვას, რომელშიც შესთხოვს ღმერთს, დაამყაროს ნაკურთხი
ტაძარი შეურყევლად ქვეყნის აღსასრულამდე, რომ ღირსეულად
შეიწირებოდეს მასში ქება წმინდა სამებისა.
შემდეგ მღვდელთმთავარი მუხლთმოდრეკით კითხულობს
ლოცვას ტაძრის დამფუძნებლებზე (მაშენებლებზე, კტიტორებზე). ამ
ლოცვაში აღევლინება ვედრება იმისა, რომ ღმერთმა გადმოავლინოს
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ჩვენზე სულიწმინდის მადლი, მისცეს ყველას ერთსულოვნება და
მშვიდობა, ხოლო ტაძრის მაშენებლებს \ ცოდვათა მიტევება.
6. დასკვნითი ლოცვები, ლიტია (მოკლე
მსახურება შესვენებულთათვის) და განტევება.
ტაძრის კურთხევის შემდეგ უმალვე აღესრულება საღვთო
ლიტურგია. ‘კურთხევათა» მითითებით, ახალნაკურთხ ტაძარში
ლიტურგია უნდა შესრულდეს უწყვეტად შვიდი დღის განმავლობაში.
***
ტაძრის კურთხევის წეს-განგების ტექსტი წარმოდგენილია იმ
ლიტურგიკულ ძეგლში, რომელსაც ბერძნულად ‘ევქოლოგიონი»
ეწოდება.
‘ევქოლოგიონი» ორ წიგნად განიყოფება: ერთი შეიცავს წირვის
წესს, ხოლო მეორე \ კურთხევითი დანიშნულების ცალკეულ
წეს-განგებებსა და ლოცვებს, როგორიცაა, მაგალითად, წესგანგება ნათლისღებისა, ჯვრისწერისა, დასაფლავებისა, ლოცვა
სახლის კურთხევისა, უწვიმროებისა, საზრდელის მიღებისა და სხვ. ის
წიგნი, რომელიც ჟამისწირვის წესს შეიცავს, ქართულად ცნობილია
სახელით კონდაკი. რაც შეეხება ‘ევქოლოგიონის» მეორე წიგნს,
რომელშიც შედის კურთხევითი დანიშნულების ცალკეულ წესგანგებები და ლოცვები, მას ქართულად საკუთრივ ‘კურთხევანი»
ეწოდება, თუმცა ეს სახელი («კურთხევანი»), ამავე დროს, მთლიანად
‘ევქოლოგიონსაც» გულისხმობს.
თავი მეორე
«კურთხევანის» ბერძნული რედაქციები
ყველაზე ადრეული ბერძნულენოვანი ‘ევქოლოგიონი», რომელმაც
ჩვენამდე მოაღწია, VIII-IX საუკუნეებით თარიღდება. ეს არის
ცნობილი ბარბერინის კოდექსი, რომელიც პირველად გამოაქვეყნა
ფრანგმა ლიტურგისტმა იაკობ გოარმა. ი. გოარის აღნიშნული
ნაშრომის განსაკუთრებული ღირსება, გარდა ზემოხსენებული
ბარბერინის ნუსხისა, არის, ასევე, კრიპტოფერატის ბიბლიოთეკაში
დაცული XI ს-ის ‘ევქოლოგიონის» გამოვლენა.
ბერძნული კურთხევანების ხელნაწერთა შესწავლისა და
გამოცემის თვალსაზრისით ფასდაუდებელ ნაშრომს წარმოადგენს ა.
დმიტრიევსკის ‘Описание литургическихъ рукописей, хранящихся
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въ библиотекахъ праваславного востока, том 2, Eu)xolo3gia,
Киев, 1902. ეს კაპიტალური ნაშრომი მოიცავს 162 ხელნაწერის
აღწერილობას, რომლებიც დაცულია სინას მთის, ათონის, პატმოსის,
იერუსალიმის, კონსტანტინოპოლის, ათენის, თესალონიკის და, ასევე,
იერუსალიმში რუსული ეკლესიის მისიის მეთაურის, არქიმ. ანტონინის,
ბიბლიოთეკებში. აქვე არის მოცემული 1027 წლით დათარიღებული
პარიზის ნაციონალური ბიბლიოთეკის №213 ხელნაწერი კურთხევანის
თითქმის სრული ტექსტი.
ხსენებულ ნაშრომს, ავტორისვე აღნიშვნით, განსაკუთრებულ
ღირებულებას სძენს ის ფაქტი, რომ masSi წარმოდგენილია მთელი
რიგი ძეგლებისა, მეცხრე საუკუნიდან მეთექვსმეტე საუკუნის
ჩათვლით, ზუსტად განსაზღვრული ქრონოლოგიური მონაცემებით.
მკვლევარი პირველ რიგში ასახელებს პარიზის ნაციონალური
ბიბლიოთეკის 1027 წლის 213 ხელნაწერს. ძეგლი ეკუთვნოდა
დიდი ეკლესიისა და საპატრიარქო ეკვდერის ხუცესს, სტრატიგს.
ხელნაწერი საყურადღებოა თავისი მრავალფეროვანი შედგენლობის
გამო. მასში დაცული მრავალი განგება სხვა ძეგლებში ან მთლიანად
დაკარგულია, ან დაზიანებული სახით არის ჩვენამდე მოღწეული.
დმიტრიევსკის შენიშვნით, ხსენებულმა კურთხევანმა სამართლიანად
შეიძლება დაიკავოს მეორე ადგილი ბარბერინის VIII-IX საუკუნეების
ნუსხის შემდეგ.
ბერძნული კურთხევითი ძეგლების შესწავლის კუთხით
ძალზე საყურადღებოა მიგელ არანცის შრომები. დასახელებულ
მკვლევარს რეკონსტრუირებული აქვს XI საუკუნის დასაწყისის
კონსტანტინოპოლური კურთხევანი შემდეგი სამი უმნიშვნელოვანესი
მანუსკრიპტის საფუძველზე, ესენია: Cryptensis gr. GbI (XI ს),
Parisinus Coislin gr.213 (1027 წ.) და Atheniensis gr.662 (XIII ს.).
აღნიშნული კურთხევანისათვის იხ. Михаил Арранц, Избранные
сочинения по литургике, том III, Евхологий Константинополя в
начале XI века и Песенное последование по требнику митрополита
Киприана. Рим-Москва 2003. მ. არანცის დასახელებულ გამოცემაs
სრულად ვითვალისწინებთ ქვემოწარმოდგენილი კვლევისას.
ბერძნული ‘კურთხევანის» სხვა გამოცემებიდან აღსანიშნავია
სპირიდონ არქიმანდრიტის მიერ XIX საუკუნის შუა წლებში
გამოცემული ‘დიდი კურთხევანი»: Eu)xolo`gion to\ Me`ga, Aqh=nai, 1862.
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ეს წიგნი კვლავ დაიბეჭდა 1992 წელს. სპირიდონ არქიმანდრიტის
მიერ გამოცემულ ‘კურთხევანს» ვიყენებთ წარმოდგენილ ნაშრომში,
როგორც საბერძნეთის ეკლესიაში დღეისათვის მოქმედ ლიტურგიკულ
ძეგლს.
«კურთხევანის» ქართული რედაქციები
საღვთისმსახურო
წიგნების
ქართულ
ენაზე
თარგმნა
საქართველოში ქრისტიანობის გავრცელების კვალდაკვალ იწყება.
საღვთისმსახურო წიგნების თარგმნის დასაწყისს უკავშირდება
საქართველოში ღვთისმსახურების ქართულ ენაზე აღსრულების
დაწყების საკითხი. კორნელი კეკელიძის შენიშვნით, ‘ქრისტიანობის
შემოღებისთანავე ქართულ ღვთისმსახურებას ვერ შეასრულებდნენ,
ამისთვის საჭირო იქნებოდა მომზადებული პირები და ლიტურგიკული
წესების გადმოქართულება. ეს კი არც ისე მალე და ადვილად
შეიქმნებოდა, ყოველ შემთხვევაში, თითქმის მთელი საუკუნე
ქრისტიანობის შემოღებიდან, დაახლოებით მეხუთე საუკუნის
ნახევრამდე, ქართულად ღვთისმსახურება ვერ შესრულდებოდა»1.
ღვთისმსახურების ქართულ ენაზე აღსრულების უტყუარი
მტკიცებულებანი მე-6 საუკუნის დასაწყისიდან მოგვეპოვება. ეს არის
საბა განწმენდილის (გარდ. 532 წ.) ცნობილი ანდერძი, საიდანაც
ჩანს, რომ იმ დროს ქართველებს თავიანთ ენაზე ჰქონიათ ჟამნობა,
სამხრობა და ჟამისწირვა. ასევე, კირიონ კათალიკოსის (VI ს-ის დას.)
მიმოწერიდან სომეხ იერარქებთან ჩანს, რომ საქართველოს ეკლესიის 35
ეპარქიაში yvelgan, გარდა ცურტავისა, ღვთისმსახურება ქართულად
სრულდებოდა. სწორედ ეს პერიოდი, კერძოდ V-VI საუკუნეების
მიჯნა miiCneva saTaved ქართული ლიტურგიკული მწერლობისა2.
ქართული ლიტურგიკული მწერლობა ჩაისახა პალესტინის
ქართულ სამონასტრო კოლონიებში, რომელთაგან განსაკუთრებული
მნიშვნელობა ჰქონდა საბა განწმენდილის ლავრას. ამ ლავრას, სადაც
ქართველები უკვე VI საუკუნის დასაწყისიდან მოღვაწეობდნენ, X
საუკუნემდე არ დაუკარგავს თავისი მნიშვნელობა ქართული საეკლესიო
მწერლობისათვის. აქ, VIII-X სს-ებში, კ. კეკელიძის სიტყვებით, ‘დუღდა
ქართველების ნამდვილი ინტენსიური ლიტერატურული შემოქმედება.
უმეტესი ნაწილი იმ უძველესი ხელნაწერებისა, თარიღიანისა თუ
1
2

k. kekeliZe, Zveli qarTuli mwerlobis istoria, Tb. 1982, gv. 573.
k. kekeliZe, dasax. Sroma, gv. 38-39.
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უთარიღოსი, განსაკუთრებით ისინი, რომელნიც დღეს სინას მთაზე
ინახება, ამ ხანებშია დაწერილი და ნათარგმნი სწორედ საბას
ლავრაში. აქედან გამომდინარე, საბას ლავრაში უნდა იყოს შექმნილი
სინას მთაზე დაცული ის ხელნაწერებიც, რომელთაც ‘კურთხევანის»
ქართული თარგმანის უძველესი რედაქცია შემოუნახავთ.
«კურთხევანის» ქართულ ენაზე თარგმნის ისტორია რამდენიმე
ეტაპს მოიცავს. პირველ რიგში უნდა დავასახელოთ იერუსალიმური
საღვთისმსახურო პრაქტიკის ამსახველი X s-is ლიტურგიკული
კრებულები: Sin.12, Sin.54 და Sin.66. იერუსალიმური პრაქტიკის
ამსახველი თითქმის ყველა ხელნაწერი უნიკალურია იმით, რომ მათ
შემოინახეს ადრებიზანტიური პერიოდის უძველესი ტრადიციები,
რომლებიც ბერძნულ სინამდვილეში ადრევე გამოვიდა ხმარებიდან.
დასახელებულმა ნუსხებმა შემოგვინახეს როგორც ვრცელი განგებანი
(ნათლობისა, ქორწინებისა, მონაზვნობისა), ასევე სხვადასხვა
კურთხევითი ლოცვები1, თუმცა sakuTriv ტაძრის კურთხევის წესგანგებას დასახელებულ სინურ ხელნაწერებში ვერ მივაკვლიეთ.
ხსენებული სინური ნუსხების გვერდით სახელდება მე-10
საუკუნის ხელნაწერი A 86, რომელიც, როგორც აRნიშნულია,
დიდწილად ავსებს დასახელებული სინური ნუსხების მასალას, რადგან
შეიცავს (გარდა იაკობის ჟამისწირვისა) ხელდასხმათა კურთხევის
უძველეს ქართულ ტექსტებს (წიგნისმკითხველისა, კერძოდიაკონისა,
დედათდიაკონისა, მთავარდიაკონისა, მღვდელისა, ეპისკოპოსისა,
ქორეპისკოპოსისა, კათალიკოსისა). ამავე ხელნაწერშია დაცული
უძველესი წესი ‘ოდიკის კურთხევისა»2.
«კურთხევანის» თარგმნის მომდევნო ეტაპი დაკავშირებულია
ათონის მთის ქართულ საღვთისმეტყველო სკოლასთან და, კერძოდ,
ექვთიმე ათონელის სახელთან. როგორც კორნელი კეკელიძე
აღნიშნავს, ექვთიმეს უნდა ეთარგმნა ‘შემოკლებული კურთხევანი»,
მაგრამ, მისივე სიტყვებით, ‘მთლიანი რედაქცია ამ შრომისა ჩვენამდე
არ შემონახულა, ყოველ შემთხვევაში, ჯერ მიგნებული არაა. ამ
წიგნიდან ჩვენამდე მოუღწევია შემდეგ სტატიებს სხვადასხვა
კრებულსა და ხელნაწერში: ა) ‘სქემის კურთხევაჲ ბერძული და
მონაზონის კურთხევაჲ», ამ სტატიას ხელნაწერებში ასეთი სათაური
1

didni kurTxevani, e. WeliZis gamoc. Tb. 2002, gv. 5.

2

iqve, gv. 5; agreTve, e. WeliZe, kurTxevaA odikisaA, 'guli gonieri",
2011, # 2, gv. 111-118.
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აქვს: ‘განგებაჲ მათ ზედა, რომელთა მოაქუნდეს დიდი სქემაჲ»;
ბ) ‘ძეგლისწერაჲ სარწმუნოებისაჲ»; გ) მარტჳლიის მწუხრისათჳს»;
დ) ‘წესი და განგებაჲ სატფურებისაჲ, რომელ არს კურთხევაჲ
წმიდისა ეკლესიისაჲ»; ე) ‘კურთხევაჲ წიგნის მკითხველისა და
ფსალტისაჲ, კერძოდიაკონისაჲ, მთავარდიაკონისაჲ, ხუცობისაჲ და
ეპიზკოპოსისაჲ»; ვ) ‘სხვადასხვა მწვალებელთა მართლმადიდებel
ეკლესიაში მიღების ან შემოერთების წესი»1.
განსაკუთრებული ეტაპი ‘კურთხევათა» თარგმნის ისტორიაში
უკავშირდება წმ. გიორგი მთაწმინდელს, რომელმაც 1042-1044
წწ-ში (დეკანოზობისას) პირველმა თარგმნა ქართულად ‘დიდნი
კურთხევანი» და ამ თარგმანმა, რუის-ურბნისის კრების დადგენილებით,
დაკანონებული სახე მიიღო. გიორგი მთაწმინდელის ‘კურთხევანი»
XI-XII საუკუნეების ნუსხებში არ შემონახულა. ყველაზე ძველი
ნუსხა დღეისათვის არის XII-XIII საუკუნეების Sin. 732. აღნიშნულ
ხელნაწერთან დაკავშირებით გამოთქმულია მოსაზრება, რომ მასში,
გარდა გიორგი მთაწმინდელისა, არაერთი სხვა მთარგმნელის
ნამუშევარიცაა შესული3, მაგრამ თავად გამომცემელი Sin. 73-სა, ე.
ჭელიძე აღნიშნავს: ‘sin 73-ის ტექსტობრივ-სტილური და ორიგინალთან
მიმართებით ტერმინოლოგიური შესწავლა უდიდესწილად მაინც
უთუოდ ერთ მთარგმნელზე, გიორგი მთაწმინდელზე მიგვითითებს.
სხვა მთარგმნელთა კვალი ხსენებულ ხელნაწერში სრულიად
უმნიშვნელოა და 3-4 მცირე ლოცვით შეიძლება ამოიწუროს»4.
გიორგი მთაწმინდელის შემდგომ ‘კურთხევანი» განიცდიდა
ცვლილებებს ბერძნულ ნიადაგზე, რაც ჩვენშიც პოულობდა ასახვას
სხვადასხვა მთარგმნელთა ღვაწლით. კურთხევითი ტექსტების
მთარგმნელთა შორის იხსენიება დავით ტბელი. იგი გიორგი მთაწმინდელზე ადრეული ეპოქის (X-XI ს.) მოღვაწა. ზოგიერთი გვიანდელი
1 k. kekeliZe, dasax. Sroma, gv. 209-210; didni kurTxevani, e. WeliZis
gamoc. gv. 5-6.
2 xelnaweris sruli publikacia ix. zemomiTiTebul naSromSi: didni
kurTxevani, e. WeliZis gamoc. Tb. 2002; xelnaweris mTliani kodikologiuri da liturgikuli aRweriloba (sxva nusxebTan sagulisxmo paralelebiT) ix. e. koWlamazaSvilis naSromSi: 'didi sinuri kurTxevanis
redaqciuli Taviseburebani", Tb. 2002.
3

e. koWlamazaSvili, dasax. naSromi, gv. 6.

4

didni kurTxevani, dasax. gamoc., gv. 10-11.
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ხელნაწერის (A 72, H 1352, A 450) მიხედვით, დავით ტბელს
მიეწერება თარგმნა შემდეგი განგებისა: ‘ლოცვაჲ ლხინებისაჲ
მათთჳს, რომელნი უვარყოფისაგან მოქცეულ იყვნენ ქრისტიანობად»1.
აღსანიშნავია, რომ A 124 (XI ს.) ხელნაწერის მიხედვით, ეს ლოცვა
გიორგი მთაწმინდელმა თარგმნა. ეგევე ლოცვა შესულია Sin 73-შიც.
გიორგი მთაწმინდელის შემდგომი დროის მოღვაწეა ეფრემ მცირე,
რომელსაც მიეწერება Sin. 73-ში შესული ერთ-ერთი სალხინებელი
ლოცვის თარგმნა2. ეფრემსვე უთარგმნია წესი გამაჰმადიანებული
ქრისტიანის მოქცევისა3.
კურთხევითი ტექსტები უთარგმნია არსენ იყალთოელსაც.
სხვადასხვა მონაცემებით, მას უნდა ეთარგმნოს შემდეგი განგებანი:
ა) ‘წესი, რომელი იქმნების კურთხევასა ეკლესიისასა და
დამყარებასა მას შინა მდგომარისა ტრაპეზისა»; ბ) ‘წესი, რომელი
აღესრულების სატფურებასა პირველ კურთხეულისა ტაძრისასა»; გ)
‘წესი, რომელი აღესრულების წმიდასა ზედა ტრაპეზსა, შეირყიოს
რაჲ და მოიშალოს პირველისა დამყარებისაგან»; დ) ‘კურთხევაჲ
პურთაჲ ღამისთევად ყოველთა დღესასწაულთა»; ე) ‘წესი და
განგებაჲ, რომელი აღესრულების ამაღლებასა ჯუარისასა»; ვ) ‘წყლის
კურთხევაჲ განცხადებისა»; ზ) ‘მე-6 მსოფლიო კრების ძეგლისწერა;
ზოგჯერ არსენისავე თარგმანებად მიიჩნევენ მწვალებლობიდან და
სხვა სარწმუნოებიდან მოქცეულთა შეწყნარების წესებსაც4.
მორიგი ავტორი რომელსაც კურთხევითი ტექსტების თარგმნა
უკავშირდება, არის ნიკოლოზ ქართველთა მნათობი. მას ორიგინალური
თხზულებაც შეუქმნია ამ დარგში. ანტონ კათალიკოსი მიუთითებს
მის ერთ-ერთ თხზულებას: ‘ამან უზომოდ წჳმისა გარდამოსვლისა
დასაყენები შექმნა აკოლოთია, მხურვალსავედრი ღვთისადმი ერისაგან, მაღალგამოთქმით». კ. კეკელიძის მითითებით, ეს აკოლუთია
ნიკოლოზის სახელით მართლაც გვხვდება ქართულ კურთხევანში,
როგორც ხელნაწერში, ისე ნაბეჭდშიაც5. არის ვარაუდი, რომ
ნიკოლოზ ქართველთა მნათობს ეთარგმნოს რამდენიმე მნიშვნელოვანი
1

e. koWlamazaSvili, dasax. naSromi, gv. 5

2

didni kurTxevani, dasax. gamoc., gv. 9.

3

e. koWlamazaSvili, dasax. naSromi, gv. 13.

4

iqve, gv. 7-11.

5

k. kekeliZe, dasax. Sroma, gv. 336-337.
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განგებაც, რომელნიც ყველაზე უკეთ დაცულია 1696 წლის ნუსხაში,
A 198-ში. ესენია: ‘განგებაჲ აიაზმისაჲ», ‘წესი და განგებაჲ ზეთსა
ზედა სნეულისასა» და ‘კურთხევაჲ მონაზონისაჲ»1.
პოსტათონური
‘კურთხევანის»
შემცველი
ერთ-ერთი
უმნიშვნელოვანესი ნუსხა გახლავთ XVI საუკუნის ხელნაწერი A 72,
რომელიც სხვა კურთხევით განგებებთან ერთად ტაძრის კურთხევის წესგანგებასაც შეიცავს. ქვემოწარმოდგენილი შედარებითი ანალიზისას
სხვა ტექსტებთან ერთად აღნიშნულ განგებასაც ვეყრდნობით.
მიუხედავად ცალკეულ წეს-განგებათა თარგმნისა, როგორც
კ. კეკელიძე ამბობს, ‘გიორგი მთაწმინდელისეული კურთხევანი
უცვლელად დარჩენილა ჩვენში მეჩვიდმეტე საუკუნის გასულამდე. მე18 საუკუნის დასაწყისში კი იქმნება ‘კურთხევანის» ახალი რედაქცია,
რომელიც თარგმნა კვიპრიანე სამთავნელმა დომენტი კათალიკოსის
(1707-1729 წწ.) დავალებით და ამით ქართული ლიტურგიკული
პრაქტიკა დაუახლოვდა იმდროინდელ ბერძნულ პრაქტიკას. კვიპრიანეს
თარგმანი ორი რედაქციით ვრცელდებოდა ჩვენში \ ვრცელითა და
შემოკლებულით, სლავურ კურთხევანზე ის არ შეუსწორებიათ და
1713 წელს პირველად დაბეჭდეს კიდევაც. ამით დასრულდა ქართული
კურთხევანის ‘ევოლუცია»2. შემდგომში ბეჭდური სახით მხოლოდ
კვიპრიანე სამთავნელის რედაქციის ‘კურთხევანი» გამოდიოდა. მე18 საუკუნეში იგი კიდევ სამჯერ დაიბეჭდა (1764, 1784, 1794
წწ.), სამჯერვე ტფილისში. XIX საუკუნეში კი \ ხუთჯერ.
ამასთან პირველი \ ქუთაისში (1803 წ.), სამი \ მოსკოვში (1824,
1825, 1826 წწ.), ხოლო, მეხუთე \ ტფილისში (1879 წ.). მე20 საუკუნის დასაწყისში იყო მცდელობა ‘კურთხევანის» ბეჭდური
სახით გამოცემისა. ამ დროს ჩამოყალიბდა საღვთისმსახურო
წიგნების შემსწორებელი კომისია, რომელმაც კვიპრიანეს თარგმანის
საფუძველზე მოამზადა ‘კურთხევანის» შესწორებული ვერსია, მაგრამ
გამოსაცემად მომზადებული ამ ‘კურთხევანის» მთელი ტირაჟი 1917
წლის არეულობის შემდეგ დაიკარგა3.
1977 წლის ‘საქართველოს ეკლესიის კალენდარში» დაიბეჭდა
კვიპრიანე სამთავნელის კურთხევანის რამდენიმე თავი (ნათლობის,
1

didni kurTxevani, dasax. gamoc., gv. 7.

2

k. kekeliZe, dasax. Sroma, gv. 585.

3

'kurTxevaTa" gamocemebi aRnusxuli aqvs e. koWlamazaSvils. ix.
mcire kurTxevani, e. koWlamazaSvilis gamoc. Tb. 1998, gv. fev.
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ჯვრისწერის და მიცვალებულთა წესები). ეს იყო ‘კურთხევანის»
პირველი გამოცემა მხედრული შრიფტით. იგი უცვლელად განმეორდა
1996 წლის ‘საქართველოს ეკლესიის კალენდარში». 1997 წელს
დეკანოზმა ზაქარია ძინძიბაძემ გამოსცა მცირე ზომის წიგნაკი (35
გვერდი), სახელწოდებით ‘კურთხევანი», რომელშიც შეტანილია
რამდენიმე წეს-განგების კონსპექტური ვარიანტი.
ცალკე წიგნად ‘კურთხევანი» მე-20 საუკუნეში პირველად
გამოვიდა 1998 წელს, სახელწოდებით ‘მცირე კურთხევანი».
გამოსაცემად მოამზადა ექვთიმე კოჭლამაზაშვილმა. ამ გამოცემას
საფუძვლად უდევს კვიპრიანეს ‘კურთხევანის» 1879 წლის გამოცემა.
გარდა ამისა, მასში შედის მთელი რიგი განგებანი A 72 (XVI
ს.), A 450 (XVI ს.) და Sin. 73 (XII-XIII სს.) ნუსხებიდან.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ამ გამოცემაში არის ჩართული
სლავურიდან ახლად თარგმნილი რამდენიმე წეს-განგებაც. ესენია:
ა) ‘წესი სამსახურებელთა ჭურჭელთა კურთხევისაჲ, რომელ არს
ფეშხუმი, ბარძიმი, ვარსკულავი და კოვზი, სამივე დაფარნითურთ,
წინადაგებულთა ერთბამად»; ბ) ‘წესი ახალთა სამღდელოთა
შესამოსელთა კურთხევისაჲ»; გ) ‘წესი ახლისა სახლისა კურთხევისაჲ,
ოდეს ეგულებოდეს ვის მუნ დამკვიდრებად» და დ) ‘ლოცვაჲ განტეხასა
არტოსისასა». თარგმანი შესრულებულია ე. კოჭლამაზაშვილის მიერ.
როგორც ხსენებული ავტორი შენიშნავს, ‘ამ წეს-განგებათა თარგმნა
საჭირო შეიქნა იმიტომ, რომ კურთხევათა არც ერთ ძველ რედაქციაში
არ აღმოჩნდა მათი შესატყვისი ტექსტი»1.
1998 წელს გამოვიდა ასევე ‘მცირე კურთხევანი და სავედრებელი
გალობანი», შემდგენელი მღვდელი აკაკი მეგრელიშვილი. გამოცემა
შესრულებულია მხედრული შრიფტით. წეს-განგებანი ძირითადად
‘კურთხევანის» კვიპრიანესეული რედაქციიდან არის აღებული
მცირედი შესწორებებით.
კურთხევითი ძეგლების შესწავლისა და გამოცემის თვალსაზრისით
უმნიშვნელოვანესია 2002 წელს გამოსული ‘დიდი კურთხევანი»,
რომელიც წარმოადგენს წმ. გიორგი მთაწმინდელის ‘კურთხევანის»
შემცველი Sin. 73 ხელნაწერის მეცნიერულად დადგენილი ტექსტის
პუბლიკაციას. ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა და
სქოლიოები დაურთო ედიშერ ჭელიძემ.
1

mcire kurTxevani, dasax. gamoc. gv. fa.
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განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა, ასევე, ‘დიდნი კურთხევანის»
სამტომეულის გამოsaცემაd momzadeba, რომლის პირველი ტომი
გამოqveynda 2006 წელს (ძველი ქართული ხელნაწერების მიხედვით
გამოსაცემად მოამზადა და სქოლიოები დაურთო ედიშერ ჭელიძემ).
ამ გამოცემას განსაკუთრებულ ღირებულებას სძენს ის ფაქტი,
რომ პირველად ხდება გამოქვეყნება უადრესი, იერუსალიმური
მღვდელმსახურების ამსახველი კურთხევითი ტექსტებისა, რომელთაგანაც
დიდი ნაწილი სხვა ენებზე თითქმის მთლიანად დაკარგულია. გარდა
ამისა, როგორც პირველი ტომის წინასიტყვაობაში არის აღნიშნული,
სამტომეულში ქართულ ენაზე არსებული კურთხევითი ტექსტების
მთელი საგანძური იქნება მოცემული, შემდეგ კი, წმინდა სინოდის
განჩინებით, დაიბეჭდება ‘დიდი კურთხევანის» ერთტომეული, \
სამტომეულში წარმოდგენილი მასალებიდან გამოკრებული, \ და იგი
საქართველოს ეკლესიებში მღვდელმსახურებისათვის განწესდება.
ამრიგად, როგორც ვხედავთ, ‘კურთხევანის» მეცნიერულად
დადგენილი ქართული ტექსტების გამოცემა didi sicxoveliT
mimdinareobs. არ გამოვრიცხავთ, ამ საქმეში წინამდებარე შრომამაც
შეიტანოს მცირედი წვლილი.
თავი მესამე
ეკლესიის კურთხევის ძველი ქართული წეს-განგებანი
წმინდა გიორგი მთაწმინდელთან განსახილველი განგება მოცემულია
შემდეგი სათაურით: ‘ლოცვაA კურთხევასა ეკლესიისასა, რომელ არს
სატფური».
A 72 ხელნაწერში \ ‘განგებაჲ, რომელი აღესრულების
კურთხევასა ეკლესიისასა და მას შინა საკურთხევლისა».
კვიპრიანე სამთავნელის კურთხევანში \ ‘წესი ეკკლესიის
კურთხევისა მღუდელ-მთავრისა მიერ აღსასრულებელი»1.
არქიმანდრიტ სპირიდონის კურთხევანში \ ‘AKOLOUQIA KAI
TACIS EIS EGKAINAIA NAOU».
ტრაპეზისა და საკურთხევლის მომზადება
სპირიდონ არქიმანდრიტის ‘კურთხევანში» განსახილველ წესგანგებას წინ უძღვის შემდეგი ლიტურგიკული შენიშვნა (წარმოვადგენთ
ჩვენეულ თარგმანს):
1

redaqciebis orTografia SenarCunebulia.
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‘მთავარეპისკოპოსის მოსვლამდე ერთი დღით ადრე
sakurTxebel taZarSi midis მთავარეპისკოპოსის წარგზავნილი, an sxva romelime mRvdeli, romelic ამოწმებს, არის
თუ არა ტრაპეზი დადგმული და ტაძარი მომზადებული
satfurebisTvis. iq სადაც წმიდა ნაწილები უნდა დასვენდეს, აღესრულება ღამისთევითi მსახურება. მეორე დღეს,
როდესაც მობრძანდება მთავარეპისკოპოსი, გამოვლენ ყველანი
ტაძრიდან მღვდლების და დიაკონების გარდა. დაიხურება ტაძრის ყველა კარი».
აღნიშნული
შენიშვნის
შემდეგ
სპირიდონ
არქიმანდრიტის
‘კურთხევანში» მოცემულია ყველა იმ ნივთის ჩამონათვალი, რაც
აუცილებელია ტაძრის კურთხევისთვის და აღწერილია, თუ როგორ უნდა
შეიმოსოს მღდელთმთავარი საგანგებოდ ტრაპეზის საკურთხებლად.
წმ. გიორგი მთაწმინდელის რედაქციასა და A 72 ხელნაწერში
განსახილველი წეს-განგება იწყება შემდეგი ტიპიკონური მითითებით:
1. A. ‘პირველ დღისა ერთისა სატფურებისა მოვიდეს ქადაგი
მღდელთმოძღურისაჲ ანუ სხუაჲ მღდელი, რომელიცა მოავლინოს, და
მიიყვანნეს გალატოზნი და ტრაპეზი იგი საკურთხევლისაჲ დაამყარონ,
რაჲთა არარაჲ აკლდეს. და განაწესონ ადგილი იგი მარტჳლთა
დადებისაჲ. და წარვიდენ და ოდიკი, რაოდენიცა უნდეს, შეკერონ. და
მწუხრსა გარდაიჴადონ ყოველი წესი და გალობაჲ სატფურებისაჲ».
B. ‘პირველ დღითისა ერთსა მისლვისა მთავარეპისკოპოსისაჲ
ტაძრად, რომლისა ეგულვებოდის განახლებაჲ, წინა წარავლინნეს
განმზადებად მარმარილოთა და დადადგმად ტრაპეზისა. და მწუხრსა
სადა დაისხმოდიან ნაწილნი, აღესრულოს პანაშვიდი».
როგორც აღვნიშნეთ, ბერძნული კურთხევანში, სანამ ზემოხსენებული
ლიტურგიკული მოქმედებების შესახებ იქნება რამე ნათქვამი, ჩამოთვლიliა ის საგნები და ნივთები, რაც საჭიროა ახალი ტაძრის კურთხევისთვის.
წარმოვადგენთ ბერძნული კურთხევანის ამ მონაკვეთის ჩვენეულ თარგმანს:
«საჭიროა
განწესებულმა
მღვდელთმთავარმა
ტაძრის
კურთხევისათვის გაამზადოს სხვადასხვა მასალა, რაც არის
განსაზღვრული ტაძრის განწმენდისა და განახლების განსასრულებლად
და აღსავსებად. ეს მასალა არის შემდეგი:
1. სანთელი (ცვილი) წმინდა, ოთხასი დრამი; 2. მასტაკი; 3.
სმირნა (მური); 4. ალოე; 5. საკმეველი; 6. რეძინი (<Retzi`nhn); 7.
ლადaნი (La`danon), თითოეული ოცი დრამი; 8. თიხის ორი ახალი
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ქოთანი; 9. ქაღალდი, საკმარისი რაოდენობით; 10. წვრილი თოკი; 11.
დაფქვილი მარმარილო; 12. წმინდა მოწამეთა ნაწილები და ვერცხლის
პატარა სანაწილე; 13. წმიდა მირონი; 14. სელის ნაჭერი; (ph`x. de`ka);
15. ტილო; 16. თეთრი ნიტრა; 17. მარმარასაპონა ოთხი ცალი; 18.
ახალი ღრუბელი; 19. სელის ოთხი ნაჭერი, რომლებიც დაიდება
ტრაპეზის ოთხ კუთხეში წმიდა მახარებელთა ხატისაებრ, არის რა
მათზე გამოსახული ოთხი მახარებელი, ან მხოლოდ მათი სახელები.
ანაც ამ ოთხი ნაჭრის ნაცვლად \ ოთხი ქაღალდი, რომლებზეც
არის ოთხი მახარებლის სახელების პირველი ასოები (ტეტრაგრამა).
20. წმიდა ტრაპეზის შესამოსელი, სელისგან მოქსოვილი. ოთხივე
კუთხეში ჩამოკიდებული უნდა ჰქონდეს თოკის წვრილი თავები; 21.
ოდიკი, რომელსაც ეპისკოპოსი ინებებს და ახალი კანდელი;
მღვდელთმთავრის მოსვლამდე, ტაძარში, რომელიც უნდა
იკურთხოს, წინასწარ გაიგზავნება ეპისკოპოსის წარმომადგენელი,
დაათვალიერებს წმიდა ტრაპეზს და ყველაფერს ტაძრის შიგნით,
არის თუ არა კარგად მომზადებული.
მწუხრის
დადგომისას
გაემართება
მღვდელთმთავარი
სამღვდელოებასთან ერთად ახალ ტაძარში. განალაგებს წმიდა
ტრაპეზზე წმიდა მოწამეთა ნაწილებს სამად. დადებს მათ ფეშხუმზე,
დაადებს ვარსკვლავს და დაფარავს დაფარნით. მღვდელთმთავარი
იტყვის ასამაღლებელს: ‘კურთხეულ არს ღმერთი ჩუენი...».
‘სამწმიდაო»; ‘ყოვლად-წმიდაო...». ‘მამაო ჩუენო...».
შემდეგ იგალობება ტროპრები: ჴმაჲ დ.
«მოწამეთა შენთა, უფალო, გვირგვინი მოიგეს უხრწნელებისა....».
«ღვაწლითშემოსილნი უფლისანი....».
ჴმაჲ ა. ‘საფლავი შენი მაცხოვარო...».
«ქრისტეს მოწამეთა ვევედრნეთ.....».
ტროპარი დღისა. კონდაკი, ჴმაჲ დ. გუერდი:
‘ვითარცა პირველნაყოფსა ბუნებისასა..».
დიდებაჲ. ჴმაჲ ბ გუერდი. ‘მარტვილთა საღვთო გუნდი..»..
აწ და. ‘ღვთისმშობელო ქალწულო შენ ხარ ვენახი ჭეშმარიტი..».
და განტევება.
განალაგebs რა ეპისკოპოსi წმიდა ნაწილებs, როგორც ზემოთ
ვთქვით, შეიტანს მათ კლიროსთან ერთად სხვა ნაკურთხ ტაძარში
მწუხრის დაწყებამდე და დადებს მათ წმიდა ტრაპეზზე. აინთება
სანთელი მთელი ღამის განმავლობაში. იგალობება ტაძარში მთელი
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ღამე, სადაც განთავსებულია წმიდა ნაწილები. შემდეგ შევლენ იმ
ტაძარში რომელიც უნდა იკურთხოს და აღესრულება მწუხრი და
ცისკარი».
აღვნიშნავთ, რომ miTiTebuli საღვთისმსახურო ქმედებანი აღესრულება ახლომდებარე ნაკურთხ ტაძარში, ხოლო თუ ნაკურთხი ტაძარი არ
არის ახლოს, მაშინ მთელი განგება აღესრულება ახალ ტაძარში.
2. A. და საკითხავნი:
ა. საკითხავი მეფეთაჲ: ‘და აღასრულა ყოველი იგი საქმე,
რომელი ქმნა სოლომონ...».
ბ. საკითხავი იგავთაჲ: ‘სიბრძნემან იშენა თავისა..».
გ. წინაჲსწარმეტყველებაჲ ანგეაჲსი: ‘და ჰრქუა ანგელოზ
ანგელოზთა...».
B. ზემოაღნიშნული საკითხავები არ არის A 72 ხელნაწერში.
ზემოაღნიშნული ლიტურგიკული ქმედებების შემდეგ ბერძნულ
კურთხევანსა და კვიპრიანე სამთავნელის კურთხევანში წარმოდგენილია
მწუხრისა და ცისკრის განგება, რაც არ გვხვდება არც წმინდა გიორგი
მთაწმინდელის კურთხევანში და არც A 72-Si.
3. A «ხოლო განთიად, მეორესა ოდენ ჟამსა დღისასა, დააცარიელონ
ეკლესიაჲ და არარაჲ დაუტეონ მას შინა ყოვლადვე და შევიდეს
მღდელთმოძღუარი მღდელთა თანა ხოლო და დიაკონთა და მოწესეთა,
კერძოდიაკონთა, და მაშენებელიცა ეკლესიისაჲ თანაშეიყვანოს
და სხუაჲ არავინ შევიდეს ეკლესიად მას ჟამსა და ყოვლითკერძო
დაჰკრძალნენ კარნი ეკლესიისანი და მობლარდონ მღდელთმოძღუარი
იგი, რომელი აღასრულებდეს კურთხევასა, საბლარდნელითა ზედაჲთ
შესამოსელსა თჳსსა, მოჰბლარდონ ჯუარედად საბანითა წმიდითა,
რომელ არს არმენაკი, და იტყოდიან ფსალმუნსა ნ».
B. ‘და ხვალისაგან, შე-რა-ვიდეს მთავარეპისკოპოსი, გამოვიდეს
ყოველნი ერის კაცნი, რომელ ერთიცა არა დაშთეს მის თანა, გარნა
ხოლო ხუცესთა და დიაკონთასა, და ყოვლითკერძო დაიკრძალოს რაჲ
ეკლესიაჲ».
4. A. ‘მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა...».
‘ყოველნი ერთობით გალობდენ და ოდეს აღასრულონ შემოსაჲ
იგი, ტრაპეზი იგი ქუე გარდამოიღონ და სუეტნი ქარტაჲთა
შეხჳნენ...».
B. ზემოაღნიშნული საკითხავები არ არის A 72 ხელნაწერში.
თანამედროვე ბერძნულ კურთხევანში მწუხრისა და ცისკრის მსახურე375
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ბათა დასრულების შემდეგ წარმოდგენილია შემდეგი ლიტურგიკული ქმედება, რომლის ჩვენეულ თარგმანსაც ქვემოთ წარმოვადგენთ.
«მღვდელმთავარი ამბობს ასამაღლებელს: ‘კურთხეულ-არს
ღმერთი ჩუენი...».
მოიტანენ
საბანს
და
შემოახვევენ
მღვდელმთავარს
სამღვდელმთავრო შესამოსლის გარედან, მკერდიდან ფეხებამდე, უკან
კი, მხრებიდაn წელამდე. ორივე მხრიდან ექნება საფარველი და
შეკრული ზონრით, რომ არ გამოჩნდეს სამღვდელმთავრო შესამოსელი.
ორი მანდილი დაეხვევა მაჯებზე და ისინიც შეიკვრება ზონრით. ასე
შემოსილ მღვდელმთავარს დაუგებენ პევკიონს და ბალიშს წმიდა
კარის წინ. დიაკონი იტყვის: ‘მერმე და მერმე მუხლმოდრეკით
უფლისა მიმართ ვილოცოთ».
5. A. ‘და დიაკონმან კუერექს-ყოს მუჴლთმოდრეკით».
B.»ყოს კუერექსი ერთმან დიაკონთაგანმან მუჴლთ მოდრეკითა».
6. A. დიდი კვერექსის შემდეგ აღნიშნულია: ‘და ვიდრე
დიაკონი ამას იტყოდის, ყოველნი მუჴლდაყრილ იყვნენ, ტაბაჲსტაჲ
დაუფინონ მღდელთმოძღუარსა და მღდელთმოძღუარი ამას
ლოცვასა იტყოდის მუჴლთმოდრეკით».
B. ‘მშჳდობით. და დაჰჴშნეს მღდელთმოძღუარმან კარნი
ტაძრისანი და ლოცოს ესრეთ».
C. ‘ხოლო ოდესცა დამაგრდების ტრაპეზი, მაშინ განშლიან
ხალიჩასა წინაშე საუფლოთა კართა და გამოვალს რა მღდელმთავარი საკურთხეველით, არხიდიაკონი იტყვის მაღლის ხმითა: მერმე
და მერმე მუჴლთმოდრეკით, უფლისა მიმართ ვილოცოთ. მღდელნი
შინაგან საკურთხეველსა ჰგალობენ ‘უფალო შეგვიწყალესა» სამგზის.
ხოლო მღდელთ-მთავარი მოიდრეკს მუჴლსა და ლოცვასა ამას
წარიკითხავს».
როგორც ვხედავთ, წარმოდგენილi ტექსტებi არსებითად
igiveobrivia, Tumca კვიპრიანეs რედაქციას ახასიათებს საღვთისმხახურო მოქმედებათა აღწერის დეტალიზება, რაც, საზოგადოდ,
წეს-განგებათა გვიანდელი რედაქციებისთის არის ნიშნდობლივი.
ტაძრის კურთხევის პირველი ლოცვა
განსახილველი ლოცვა მოცულობით საკმაოდ ვრცელია. ის,
სავარაუდოდ, წარმოადგენს ერთ-ერთ ადრეულ ლოცვას, რადგან
დაცულია ყველა ჩვენ მიერ წარმოდგენილ ტექსტში. ხელნაწერი A 72
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(B რედაქცია) უფრო მეტ მსგავსებას ავლენს წმ. გიორგი მთაწმინდელის
რედაქციასთაn, ვიდრე დღეს მოქმედ კვიპრიანე სამთავნელის კურთხევანის
ტექსტთან. თავის მხრივ, კვიპრიანეს ტექსტი საკმაოდ ხარვეზიანია, რაშიც
ქვემოთ წარმოდგენილი ანალიზიც დაგვარწმუნებს.
1. A=B. ‘ღმერთო, დაუსაბამოო და დაუსრულებელო»
C. ‘ღმერთო დაუსაბამოო, და სამარადისოო»
D. ‘<O <Qeo\j o( aГnarxoj kai\ a)i+`dioj.»
წარმოდგენილ ფრაგმენტში ბერძნულს კვიპრიანეს ტექსტი
თანხვდება, რადგან ‘a)i`+dioj» ითარგმნება როგორც ‘მუდმივი»,
‘სამარადისო».
2. A. ‘რომელმან არაარსისაგან ყოველივე არსად მოიყვანე...».
B. ‘რომელმან არარაჲსგან ყოველივე არსად მოიყვანე...».
C. ‘რომელმან არა არსისგან არსად მოიყვანენ ყოველნი...».
D.» o( e)k mh\ oГntwn ei)j to\ eiеnai ta\ pa`nta paragagw`n...».
ხაზგასმულ სიტყვებში წმ. გიორგი მთაწმიდელისა და
კვიპრიანეს რედაქციები ემთხვევა ერთმანეთს. მათგან მცირედ
სხვაობს B რედაქცია.
3. A=B. ‘რომელი ნათელსა შინა მკჳდრ ხარ მიუწვდომელსა...».
C. ‘რომელი ნათელსა შინა მკჳდრ ხარ შეუხებელსა...».
D. ‘o( fw=j oi)kw=n a)pro`siton...».
ხაზგასმული სიტყვები A და B ტექსტისა დასტურდება
ბერძნულშიც: a)pro`siton \ მიუწვდომელი.
4. A=B. ‘და საყდრად გქონან ცანი...».
C . ‘და საყდრად გაქუს ცაჲ...».
D. ‘kai\ qro`non eГxwn to\n ou)rano\n...».
წარმოდგენილ ბერძნულ ტექსტს თანხვდება კვიპრიანესეული
რედაქცია, რადგან ორივეგან გვაქვს მხოლობითი რიცხვი.
5. A=C. ‘ხოლო ქუეყანაჲ კუარცხლბეკად...».
B. ‘ხოლო ქუეყანაჲ კუარცხლბეკად ფერჴთა შენთა...».
D. ‘th\n de\ gh=n u(popo`dion...».
B რედაქციის სიტყვები ‘ფერჴთა შენთა» არ გვხდება არც
ბერძნულში და არც წმინდა გიორგი მთაწმინდელთან და არც
კვიპრიანეს ტექსტში.
6. A. ‘რომელმან მოსეს ბრძანებაჲ მიეც და სახე უჩუენე...».
B. ‘რომელმან მოსეს ბრძანებაჲ მიეც საქმედ კარვისაჲ და
გამოსახე იგი....».
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C. ‘რომელმან მოსეს ბრძანებაჲ და სახე მიეც...»
D. ‘o( t%= Mwu+s$= pro`stagma dou\j kai\ u(pogrammo\n...».
A 72-ის (B რედაქციის) მონაცემი: ‘საქმედ კარვისაჲ და
გამოსახე იგი» არ გვხდება ბერძნულში და, ასევე, წმ. გიორგი
მთაწმიდელის და კვიპრიანეს რედაქციებში.
7. A=B. ‘ხოლო ბესელიელს სული სიბრძნისაჲ მიჰფინე...».
C. ‘ხოლო ბესელიელს შორის სული სიბრძნისა დასდევ...».
D. ‘t%= de\ Beseleh\l pneu=ma sofιVaj e)nqeij...».
კვიპრიანეს ტექსტის ხაზგასმული სიტყვები არ არის
ბერძნულში. ორიგინალს ზედმიწევნით Tanxvdeba AB რედაქციები.
8.A=B. ‘და შემძლებელ-ჰყავ იგი შემზადებად კარვისა მის
საწამებელისა...».
C. ‘და კმაჲ საყოფელ ჰყვენ იგინი აღსამართებლად კარავსა
წამებისასა...».
D. ‘kai\ i(kanw`saj au)tou\j pro\j a)partismo\n th=j tou= marturi`ou
Skhnh=j...».
ბერძნულს ზედმიწევნით მისდევს A და B რედაქციები,
ხოლო კვიპრიანეს ტექსტი გაუგებარია და არ თანხვდება არც
ბერძნულს და არც წარმოდგენილ ქართულ ტექსტებს.
9. A. ‘რომელსა შინა იყო სამართალი იგი მსახურებისაჲ
ჭეშმარიტების ხატად და წინა გამომსახველად...».
B. ‘რომელსა შინა იყო სამართალი იგი მსახურებათა და
ჭეშმარიტების სახენი და მოსწავებანი...».
C. ‘რომელსა შინა იყვნეს, სამართალნი მსახურებისანი...».
D.» e)n Қ latrei`aj dikaiw`mata қn, th=j a)lhqei`aj ei)ko`nej kai\
proxara`gmata....».
A და B რედაქციები მცირედით სხვაობენ ერთმანეთისგან.
შინაარსობრივად
ორივე
თანხვდება
ბერძნულს,
ხოლო
კვიპრიანესეული ტექსტი არ მიესადაგება არც ბერძნულს და არც
მოცემულ ქართულ რედაქციებს.
10. A. ‘რომელმან სოლომონს სიბრძნე და სივრცე მიანიჭე
გულისაჲ...».
B. ‘რომელმან სოლომონს სიბრძნე და სივრცე გულისა
მიანიჭე....».
C. ‘რომელმან მიანიჭე სოლომონს სივრცე და სიმდიდრე
გულისა....»
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D. ‘o( t%= Solomw=nti pla`toj kai\ xu=ma kardi`aj dwrhsa`menoj....»
კვიპრიანესთან მოცემული სიტყვა ‘სიმდიდრე» არ გვაქვს
არც ბერძნულ და არც მოცემულ ქართულ რედაქციებში.
სავარაუდოდ კვიპრიანეს მიერ გამოყენებულ დედანში იქნებოდა
‘xrhma» რაც ‘სიმდიდრეს» ნიშნავს.
11. A=B. ‘და მის მიერ პირველი იგი ტაძარი აღაშენე...».
C. ‘და მის მიერ ძუჱლსადმე აღაშენე ტაძარი...».
D. ‘kai\ di ) au)to= to\n pa`lai Nao\n a)nasth`saj....».
კვიპრიანეს რედაქციაში ხაზგასმული სიტყვა ‘ძუჱლსადმე»
უფრო ახლოს დგას ბერძნულ რედაქციასთან (pa`lai \ ძველად,
ადრე).
12. A. ‘ხოლო წმიდათა და ყოვლადქებულთა მოციქულთა
სულიერი მსახურებაჲ ასწავე...».
B. ‘ხოლო წმიდათა და ყოვლადქებულთა მოციქულთა სულითა
მსახურებაჲ...».
C. ‘ხოლო წმიდათა და ყოვლადქებულთა მოციქულთა შენთა,
სულიერსა მსახურებასა...».
D. ‘toi=j a)gi`oij de\ kai\ paneufh`moij sou >Aposto`loij th\n e)n
Pneu`mati latrei`an...».
ბერძნულს ზედმიწევნით მისდევს B-s ტექსტი.
13.A=B. ‘და კარვისა მის ჭეშმარიტებისა განუახლე მადლი...».
C. ‘და ჭეშმარიტებისა კარვისა განუახლე მადლი...».
D. ‘kai\ th=j Skhnh=j th=j a)lhqinh=j e)gkaini`saj th\n xa`rin...».
A და B რედაქციები ზედმიწევნით თანხვდება ბერძნულს, რაც
შეეხება კვიპრიანეს ტექსტს (C რედაქცია), მისი წაკითხვა მცდარად
უნდა მივიჩნიოთ, რადგან მართებულია ‘ჭეშმარიტი კარავი» და
არა ‘ჭეშმარიტების კარავი», როგორც ეს კვიპრიანესთანაა.
14. A=C. ‘და მათ მიერ წმიდანი ეკლესიანი და საკურთხეველნი
შენნი...».
B. ‘და მათ მიერ წმიდანი შენნი ეკლესიანი და საკურთხეველნი
შენნი...».
D. ‘kai\ di ) au)tкn ta\\j a(gi`aj sou >Ekklhsi`aj, kai\ qusiasth`ria
sou....».
B რედაქცია ზედმიწევნით თანხვდება ბერძნულს. ‘ta\\j a(gi`aj
sou» ბერძნულში ხაზგასმული სიტყვა ‘sou» ( შენი) არ არის არც
გიორგისეულ და არც კვიპრიანეს რედაქციებში.
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15. A. ‘ყოველსა ქუეყანასა დაჰნერგენ შეწირვად შენდა...».
B. ‘ყოველსა შინა ქუეყანასა დაჰნერგენ შეწირვად შენდა...».
C. ‘დაჰნერგენ ყოველსა ქუჱყანასა...».
D. ‘e)n pa`s$ t$= g$= katafuteu`saj...».
შედარებით ახლოს ბერძნულ რედაქციასთან დგას B
რედაქცია, რadgan berZnuli fraza e)n pa`s$ t$= g$= katafuteu`saj \
შeiZleba iTqrgmnos ase: ‘მთელ ქვეყანაSi დანერგე».
16. A. ‘საცნაურთა მათ და უსისხლოთა მსხუერპლთა...».
B. ‘საცნაურისაჲ და უსისხლოსა მსხუჱრპლისაჲ...».
C. ‘გონიერთა და უსისხლოთა მსხუერპლთა....».
D. ‘τὰς ἱερὰς kai\ a)naima`ktouj qusias....»
rogorc vxedavT, qarTul teqstebSi xazgasmuli
sityvebi ar Tanxvdeba warmodgenil berZnul teqsts,
radgan maT Sesatyvisad ბერძნულში გვაქვს: ‘ta\j i(era/j» (i(ero»\
\
‘სამღვდელო», ‘წმინდა»). Sesabamisad, წარმოდგენილი
ბერძნული ტექსტის zusti თარგმანი ასეთი iqneba: ‘[შეწირვად
შენდა] სამღდელოთა და უსისხლოთა მსხuერპლთა». ქართულ
ტექსტებში მოტანილი სიტყვები: ‘საცნაური» და ‘გონიერი»
შინაარსით ერთი და იგივეა, da rogorc wesi, isini warmoadgenen
Sesatyviss
berZnuli
sityvებიsa
‘noero`j»,
‘nohto`j»
(«sacnauri», ‘gonieri», ‘sulieri», გულისჴმისსაყოფელი,
ცნობადი, საგონებელი და სხვ.1). marTlac, ‘ტაძრის კურთხევის
განგების» მ. არანცისეულ გამოცემაში, შესაბამის ადგილას,
გვხვდება ტერმინი ‘ta\j noera\j».
17. A=B. ‘შენვე, უკუდავო და უხუადმიმნიჭებელო მეუფეო...».
C. ‘შენ უკუდაო და ნიჭმრავალო მეუფეო...».
D. ‘au)to\j, a)qa`nate, megalo`dwre Basileu=...».
მოცემულ შემთხვევაში A და B რედაქციები თანხვდება
ბერძნულს, marTebulia, ასევე, კვიპრიანესთან (C რედაქციაში)
მოცემული ‘ნიჭმრავალო», რადგან ‘to\ dw=ron ‘swored ‘ნიჭს»,
‘საბოძვარს» ნიშნავს.
18. A. ‘მოიჴსენენ წყალობანი შენნი და მოწყალებანი შენნი...».
B. ‘მოიჴსენენ მოწყალებანი და წყალობანი შენნი...».
C. ‘მოიჴსენენ წყალობანი შენნი, და შეწყნარებანი შენნი...».
1

იხ. ე. ჭელიძე, ძველი ქართული საღვTისმეტყველო ტერმინლოგია, თბ.
1996, გვ. 427-436.
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D.» mnh`sqhti tw=n oi)kritw=n sou, kai\ ta\ e)le`h sou...».
ბერძნული თანხვდება A variantს, wm. giorgi mTawmindelis redaqcias. კვიპრიანეს ტექსტში (C varianti)
ხაზგასმული ‘შეწყნარებანი» არამართებული თარგმანია.
19. A. ‘ნუცა შეაგინებ აღთქუმასა შენსა არაწმიდებისათჳს
ჩუენისა...».
B. ‘ნუცა შეინანებ აღთქუმასა შენსა არაწმიდებისათჳს
ჩუენისა...».
C. ‘ნუცა დახსნი აღთქმასა შენსა არაწმიდებისა ჩვენისათჳს...».
D. ‘kai\ mh\ bebhlw`shj th`n diaqh`khn sou dia\ th\n h(mete`ran a)kaqarsi`an...».
წმ. გიორგი მთაწმინდელის რედაქცია ზედმიწევნით მისდევს
ბერძნულს, რადგან ბერძნულში ხაზგასმული სიტყვა ‘bebhlw`shj»
სწორედ ‘წაბილწვას», ‘შეგინებას» ნიშნავს. B da C redaqciaTa
monacemebi arasworia.
20. A=C. ‘არამედ უგულებელს-ყვენ აწცა შეცოდებანი
ჩუენნი...».
B. ‘არამედ უგულებელს-ყვენ შეცოდებჲნი ჩუენნი...».
D. ‘a)lla\ pa`ride kai\ nu=n ta\ paraptw`mata h(mwn...».
B რედაქციაში გამოტოვებულია სიტყვა ‘აწცა» (ბერძ.
‘nu=n»), რომელიც მოცემულ sxva ორ რედაქციაში გვხვდება.
21. A=B. ‘და განმაძლიერენ ჩუენ...».
C. ‘და შემძლებელ მყვენ ჩუენ...».
D. ‘kai\ e)ni`sxuson h(ma=j...».
A და B retaqciebis teqsti უფრო adekvaturia თარგმანი,
რადგან e)ni`sxuson (e)nisxu`w) ითარგმნება როგორც ‘განმტკიცება»,
‘gaZliereba», Tumca Sinaarsobrivad marTebulia kviprianes
Targmanic ‘შემძლებელ მყვენ».
22.
A. ‘და ღირს-მყვენ მადლითა და დანერგვითა
ცხოველსმყოფელისა და ყოვლადწმიდისა სულისა შენისაჲთა...».
B. ‘და ღირს მყვენ მადლითა და დანერგვითა ცხოველსმყოფელისა
და ყოვლაწმიდისა სულისა შენისთა...».
C. ‘და ღირს მყვენ ჩუენ, მადლითა და გარდამოსლვითა
ყოვლად წმიდისა, და ცხოველს მყოფელისა სულისა შენისათა...».
D. ‘kai\ i(ka`nwson, tv= xa`riti kai\ e)pifoith`sei tou= a(gi`ou sou kai\
zwopoiou= Pneu`matoj...».
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კვიპრიანეს რედაქციაში ხაზგასმულ სიტყვაs ‘ჩუენ»
Sesatyvisi ar moepoveba arc ბერძნულში და არც სხვა ქართულ
რედაქციებში. berZnul ‘e)pifoith`sei»-ს უფრო მართებული
თარგმანი წარმოდგენილია კვიპრიანესთან («გარდამოსლვითა»).
AB რედაქციათა დედნებში, სავარაუდოდ, უნდა ყოფილიყო
{pifoith3sei-ის გრაფიკულად მსგავსი e)pifuteu`w, რაც სწორედ
‘დანერგვას», ‘დარგვას» ნიშნავს. შევნიშნავთ იმასაც, რომ
ბერძნულ ტექსტში გვხვდება არა ტერმინი pana`gioj, როგორც
ეს მოსალოდნელი იყო ქართული რედაქციების კვალობაზე (შდრ.
‘ყოვლადწმინდა»), არამედ \ aÐgioj anu ‘wminda».
23. A. ‘აღსრულებად დაუშჯელად განახლებაჲ ესე ტაძრისა
ამის...».
B. ‘აღსრულებად დაუსჯელსდ განახლება ტაძრისა ამის...».
C. ‘დაუსჯელად სრულ ყოფად სატფურებისა ამის ტაძრისასა...».
D. ‘e)ktele`sai a)katakri`twj to\n >Egkainismo\n tou= Naou= tou`tou...».
A და B რედაქციები ზედმიწევნით მისდევს ბერძნულს,
რადგან ტერმინის ‘a)katakri`twj» უფრო მართებული თარგმანია
‘დაუსჯელად» და არა ‘სრულყოფად», როგორც ეს კვიპრიანეს
თარგმანშია წარმოდგენილი.
24. A=B. ‘და მას შინა საკურთხევლისა განწმედაჲ...».
C. ‘და ქმნად წმიდა ყოფასა მას შინა მდგომარისა
საკურთხეველისასა...».
D. ‘kai\ tou= e)n au)tw= Qusiasthri`ou poih`sasqai th\n kaqie`rwsin...».
ორიგინალს უფრო ზუსტად გადმოგვცემს AB რედაქციები.
ბერძნულ ტექსტში ხაზგასმული ‘poih`sasqai»-ს («გამზადება»,
‘გაკეთება») პირდაპირი შესატყვისი არც ერთ ქართულ თარგმანში
არ გვხვდება. ამასთან კვიპრიანეს თარგმანი ძალზე ბუნდოვანია
არ ემთხვევა წარმოდგენილ ბერძნულ ორიგინალს.
25. A=C. ‘რაჲთა ამასცა შინა გაკურთხევდეთ შენ...».
B. ‘რაჲთა ამასცა შინა გაკურთხევდეთ...».
D. ‘i(`na, kai\ e)n tou`t% eu)logou=ntej se ...».
ბერძნულ ორიგინალს ზედმიწევნით გადმოგვცემს წმ. გიორგი
მთაწმინდელის და კვიპრიანეს რედაქციები, B რედაქციაში არ
არის ხაზგასმული ‘შენ».
26. A. ‘ფსალმუნითა და გალობითა და საიდუმლოჲთა
ჟამისწირვისაჲთა...».
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B=C. ‘ფსალმუნითა და გალობითა და საიდუმლოთა
მსახურებითა...».
D. ‘yalmoi=j kai\ u(`mnoij kai\ mustikai=j leitourgi`aij....».
termini ‘leitourgi`aij» უფრო ზუსტad aris Targmnili
წმ. გიორგი მთაწმინდელის რედაქციაში: ‘ჟამისწირვა», Tumca
A 72 ხელნაწერში (B) და კვიპრიანესთან (C) წარმოდგენილი
Targmanic («მსახურებითა»), არ არის მცდარი, radgan leitourgi`a,
zogadi gagebiT, swored ‘msaxurebas» niSnavs.
27.
A=B. ‘და გარდამოავლინე ყოვლადწმიდაჲ და
თაყუანისსაცემელი და ყოვლადძლიერი სული შენი ...».
C. ‘და გარდამოავლინე შენი ყოვლადწმიდა და თაყუანისსაცემელი და ყოვლადძლიერი სული ...».
D. ‘kai\ kata`pemyon to\ pana`gio`n sou Pneu=ma, to\ proskunhto\n
kai\ pantodu`namon...».
მ. არანცის მიერ გამოცემულ ‘ევქოლოგიონში» (დასახ. გამოც.
стр. 232) მოცემული ფრაზა შემდეგნაირადაა წარმოდგენილი:
‘kai\ kata`pemyon to pana`gio`n sou kai\ proskunhto\n kai\ pantodu`namon
Pneu=ma». კვიპრიანეს რედაქცია ზედმიწევნით მისდევს მ. არანცის
გამოცემის ტექსტს, მაგრამ გრამატიკულად უფრო გამართული A
და B რედაქციებია, რადგან ხაზგასმული სიტყვები სინტაქსური
წყვილია და, შესაბამისად, A და B რედაქციების მთარგმნელს
ისინი ერთად მოუთავსებია წინადადების ბოლოში.
28. A. ‘და წმიდა-ყავ სახლი ესე და აღავსე ნათლითა
სამარადისოჲთა...».
B. ‘და წმიდაჲ ყავ სახლი ესე და აღავსე იგი ნათლითა
სამარადისოთა...».
C . ‘და წმიდა ჰყავ სახლი ესე, აღავსე მადლითა და ნათლითა
სამარადისოთა...».
D. ‘kai\ a(gi`ason to\n OiЕkon tou=ton, plh`rwson au)to\n fwto\j a)
iχdi`ou....».
ორიგინალს ზედმიწევნით თანხვდება B რედქცია. კვიპრიანეს
რედაქციაში ხაზგასმული სიტყვა არასწორადაა თარგმნილი,
რადგან ‘fwto\j» ნათელს ნიშნავს და არა ‘მადლს».
29. A. ‘და ყავ იგი ადგილად საყოფელად დიდებისა შენისა...».
B. ‘და ყავ იგი ადგილად წმიდად საყოფლად დიდებისა
შენისაჲ...».
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C. ‘ჰყავ ესე ადგილ საყოფელ დიდებისა შენისა...».
D. ‘poi`hson au)to\n skh`nwma do`chj sou...».
მ. არანცის მიერ გამოცემულ ‘ევქოლოგიონში» ეს ფრაზა
შემდეგი სახითაა წარმოდგენილი: ‘poi`hson au)to\n to`pon skh`nwmatoj
do`chj sou». ხაზგასმული სიტყვა ‘to`pon» არ არის მოცემულ ზემორე
ბერძნულ ტექსტში, ხოლო ქართული რედაქციები ამ სიტყვის
არსებობას ადასტურებენ («to`poj» ‘ადგილი»). B რედაქციაში
ხაზგასმული სიტყვა ‘წმიდად» არც ბერძნულ და არც ქართულ
რედაქციებში არ დასტურდება.
30. A=B. ‘და შეამკვე იგი საღვთოჲთა და ზეცისა მადლითა
შენითა...».
C. ‘შეამკევ ესე საღვთოთა და ზეშთა სოფლისა მადლთა
შენთა მიერ...».
D. ‘katako`smhson au)to\n toi=j qei`oij sou kai\ u(perkosmi`oij
xari`smasi...».
მ. არანცის გამოცემა ერთგვარად სხვაობს წარმოდგენილი
ბერძნული რედაქციისგან: ‘katako`smhson au)to\n toi=j qei`oij sou
xari`smasi». მ. არანცის რედაქციასთან უფრო ახლოს დგას A და
B რედაქციები, თუმცა სხვაობას მაინც ავლენენ მასთან, რადგან
‘ზეცის» აღმნიშვნელი სიტყვა მ. არანცის რედაქციაში არ არის.
კვიპრიანეს რედაქცია სიახლოვეს ავლენს თნამედროვე ბერძნული
კურთხევანის ტექსტთან (D რედაქცია): ‘ზეშთა სოფლისა»
ბერძნული ‘u(perkosmi`oij»-ის შესატყვისია.
31. A. ‘და რაჲთა იყვნენ თუალნი შენნი განხუმულ მას ზედა...».
B. ‘და რაჲთ იყვნენ თუალნი შენნი განხმულ მის ზედა...».
C. ‘განმარტებითა თუალთა შენთათა მას ზედა...».
D. ‘e)n t%= einЕai tou\j o)fqalmou`j sou a)ne%gme`nouj e)p ) au)to\n...».
A 72 ხელნაწერი (B რედაქცია) და წმ. გიორგი მთაწმინდელის
რედაქცია (A რედაქცია) ზედმიწევნითი თარგმანია ბერძნულისა,
ხოლო კვიპრიანეს რედაქცია (C რედაქცია) მცდარად არის
თარგმნილი, გაუგებარია და ვერ გადმოსცემს მოცემული
ბერძნული ტექსტის შინაარსს.
32.
A=B. ‘რომელნი ხადოდიან ყოვლადპატიოსანსა და
თაყუანისსაცემელსა სახელსა შენსა...».
C. ‘და ხადოდენ ყოვლადპატიოსანსა და თაყუანისსაცემელსა
სახელსა შენსა...».
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D. ‘kai\ e)pikaloume`nwn to\ pa`ntimon kai\ proskunhto\n o)`noma`
sou...».
ბერძნულს თანხვდება კვიპრიანესეული რედაქცია (C), ABში არ არის კავშირი ‘და»- ‘kai`.
33. A. ‘და აღასრულო იგი და მლხინებელ-ექმნე მათ...».
B. ‘და აღასრულო იგი და მლხინებელ-ექმენ მათ...».
C. ‘და მლხინებელ ექმენ...».
D. kai\ poih`seij eГleoj, kai \ iАlewj eГsv au)toi=j....
მ. არანცის გამოცემაში მოცემული მონაკვეთი განსხვავებული სახითაა: ‘kai\ poih`s$j kai\ iАlewj eГsv». გიორგი მთაწმინდელისა და A 72 ხელნაწერის ტექსტები (A და B რედაქციები)
სწორედ არანცისეულ ტექსტs Tanxvdebian, xolo კვიპრიანეს
redaqcia კვლავაც შორდება წარმოდგენილ ბერძნულ ტექსტebs.
34. A. ‘დაიცევ ესე, სახიერო, ვიდრე აღსასრულადმდე სოფლისა
შეუძრავად...».
B. ‘დაიცევ ესე, სახიერო, ვიდრე აღსასრულადმდე სოფლისა
შეუძვრელად...».
C. ‘დაიცევ ესე ვიდრე აღსასრულამდე შეუძრველად...»
D. ‘Fu`lacon au)to\n e(`wj th=j suntelei`aj tou= ai)wnoj a)sa`leuton...».
კვიპრიანეს ტექსტი კვლავაც სცილდება ბერძნულს, რადგან
მასში არ მოგვეპოვება tou= αἰῶνος-ის შესატყვისი («სოფლისა»).
თავის მხრივ, AB-ში გვხვდება ტერმინი ‘სახიერო», რაც
წარმოდგენილ ბერძნულ ტექსტში არ დასტურდება.
35. A=B. ‘და მას შინა საკურთხეველი წმიდა წმიდათა
გამოაჩინე...».
C. ‘და მას შინა მდგომარე საკურთხეველი წმიდად წმიდათა
გამოაჩინე...».
D. ‘kai\ to\ e)n au)t%= Qusiasth`rion, 9Agion <Agi`wn a)na`deicon...».
მართებულია წმ. გიორგი მთაწმინდელისეული და B
რედაქცია (A 72 xelnaweris teqsti), კვიპრიანეს რედაქციის
ხაზგასმული სიტყვა ‘მდგომარე» არ არის ბერძნულ ორიგინალში.
36. A. ‘ძლიერებითა და შეწევნითა ყოვლადწმიდისა სულისა
შენისაჲთა...».
B. ‘ძლიერებითა და შეწევნითა ყოვლადწმიდისა სულისა
შენისათა...»
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C. ‘ძალითა და მოქმედებითა სულისა შენისა წმიდისათა...».
D. ‘tv= duina`mei kai\ e)nergei`# tou= <Agi`ou sou Pneu`matoj...».
მართებული
თარგმანი
წარმოდგენილიa
კვიპრიანეს
რედაქციაში: ‘e)nergei`#» ითარგმნება როგორც ‘მოქმედება»
da ara rogorc ‘Sewevna»; ასევე, ‘tou= (Agi`ou sou= Pneu`matoj»
კვიპრიანესთან თარგმნილია როგორც ‘სულისა შენისა წმიდისათა»,
რაც ასევე სწორი თარგმანია. A და B რედაქციებში ხაზგასმული
სიტყვის ‘yovladwmida» ბერძნული შესატყვისია ‘panagi`a», რაც
warmodgenil berZnul teqstSi ar gvxvdeba.
37. A. ‘და დიდებულ-ყავ ესე უზეშთაეს ტაძრისა ძუელისა მის
შჯულისა...».
B. ‘დიდებულ ჰყავ იგი უზეშთაეს სალხინებლისა მის
სჯულიერისა...».
C. ‘ადიდე ესე უფროს სჯულიერისა სალხინებელისა...».
D. ‘do`cason au)to\n u(per to\ kata\ no`mon i(lasth`rion...».
წარმოდგენილ ბერძნულ ტექსტს თანხვდება კვიპრიანეს
თარგმანი (C) და, ასევე, A 72 ხელნაწერის ტექსტი (B).
გიორგი მთაწმინდელს (A), როგორც ჩანს, ხელთ ორიგინალის
განსხვავებული ტექსტი უნდა ჰქონოდა.
38. A. ‘რაჲთა ამას შინა აღსრულებულნი მსხუერპლნი წმიდასა
და საცნაურსა და ზეცათა საკურთხეველსა შენსა აღიწინინ ...».
B. ‘რაჲთა ამას შინა აღსრულებულნი მსხუჱრპლნი წმიდათა
და საცნაურსა და ზეცისაჲ საკურთხევლსა შენსა აღიწინენ ...».
C. ‘რაჲთა ამას შინა აღსრულებულნი მღუდელ-მოქმედებანი,
აღიწეოდენ წმიდასა ზედა, და ზეშთა ცათასა და საცნაურსა
საკურთხეველსა შენსა...».
D. ‘wÀje , ta\j e)n au)t%= teloume`naj i(erorgi`aj, ei)j to\ aÀgion kai\
u(peroura`nion kai\ neoro`n sou Qusia sth`rion katant#=n...».
კვიპრიანეს ტექსტში ხაზგასმული ‘მღუდელმოქმედებანი»,
რაც წარმოდგენილ ქართულ თარგმანებში არ მოგვეპოვება,
ზუსტად შეესატყვისება ბერძნულ i(erourgi`a-ს.
39. A=B. ‘და მადლი უხრწნელისა ფარვისა შენისაჲ ჩუენთჳს
გარდამოიყვანონ...».
C. ‘და გარდამოიღებდენ ჩუჱნდა მადლსა უხრწნელისა
მოხედვისა შენისასა....».
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D.»kai\ th\n xa`rin h(mi=n komi`zein th=j a)xra`ntou e)piskia`sewj....».
მ. არანცის გამოცემაში (იხ. Михаил Арранц SJ, დასახ.
ნაშრ. გვ. 233) შესაბამისი ციტატა შემდეგნაირად იკითხება: ‘kai\
th\n xa`rin h(mi=n th=j sh=j a)xra`ntou katakomi`zein e)piskia`sewj». ქართული
ტექსტები უფრო მეტ სიახლოვეს სწორედ ამ წაკითხვასთან
ამჟღავნებენ. შევნიშნავთ, რომ ბერძნული e)piskia`sewj-ის ზუსტი
თარგმანია ‘ფარვისა» («ფარვა», ‘დაფარვა») და არა ‘მოხედვისა»,
როგორც ეს კვიპრიანესთანაა.
40. A. ‘რამეთუ მივენდობით არა უღირსთა ჴელთა ჩუენთა
მსახურებასა...».
B. ‘რამეთუ მივენდობვით არა უღირსთა ჴელთა ჩუენთა
მსახურებასა...».
C. ‘რამეთუ არა უღირსთა ჴელთა ჩუჱნთა მოქმედებასა
ვესავთ...».
D. ‘qar)r(ou=men ga\r, ou)k ei)j th\n tw=n h(meterwn a)naci`wn xeirw=n
u(pourgi`an....».
წარმოდგენილი ბერძნული ტექსტის ზუსტი თარგმანები
კვლავაც A და B რედაქციებში გვაქვს. u(pourgi`a-ს ზუსტი
შესატყვისია სწოred ‘მსახურება» და არა კვიპრიანესეული
‘მოქმედება».
დიდი კვერექსი
1. B. ‘და რაჟამს აღდგეს მღრდელთმოძღუარი, დიაკონმან
თქუას: შეგვეწიენ გუაცხოვნენ აღგუადგინენ და დაგჳცვენ....».
C. ‘შემდგომად სრულ-ყოფისა ლოცჳსა აღდგების მღდელთმთავარი, და მივალს წინაშე წმიდისა ტრაპეზისა. ხოლო არხიდიაკონი
შინაგან წმიდისა საკურთხეველისა იტყვის: შეგვეწიენ, გვაცხოვნენ,
შეგვიწყალენ, აღგვადგინენ და დაგვიცვენ ჩუენ, ღმერთო, შენითა
მადლითა. უფალო შეგვიწყალენ...».
D. ‘(O Dia`konoj: Antilabou=, sw=son, e)le`hson, a)na`sthson, kai\
diafu`lacon h(ma=j...».
მ. არანცის გამოცემაში წარმოდგენილი ეს მონაკვეთი
და B რედაქცია ემთხვევა ერთმანეთს. მ. არანცის გამოცემაში
ვკითხულობთ: Me`llontoj de\ au)tou= a)nasth=nai le`gei o( a)rxidia`konoj:
Antilabou=, sw=son, ele`hson, a)na`sthson kai\ diafu`lacon.
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2. A. ‘წმიდისა ამის სახლისათჳს და რომელნი სარწმუნოებითა
და შიშითა ქრისტესითა შემავალ არიან მას შინა, უფლისა მიმართ...».
B. A 72 ხელნაწერში ეს მუხლი არ არის.
C. ‘წმიდისა ამის სახლისათჳს, სარწმუნოებითა , სასოებითა, და
შიშითა ღვთისათა შემავალთა ამას შინ, უფლისა მიმართ ვილოცოთ...».
D. ‘(Upe\r tou= a(gi`ou Oi)`kou tou`to...».
კვერექსის ეს მუხლი ასევე არ არის მ. არანცის mier
გამოცემულ ‘ევქოლოgიონში».
3. A. ‘უმეტესად ვედრებით: მისთჳს და მისთანა მყოფთა
მღდელთათჳს უფლისა მიმართ ვილოცოთ...».
B. ‘უმეტესად ვედრებით მისთჳს და მის თანა მყოფთა მღდელთა
მათთათჳს უფლისა მიმართ... ‘.
D. ‘(Upe\r tou= e)`rgou tw=n xeirw=n h(mw=n, kai tw=n suno`ntw=n a)delfw=n
h(mw=n, tou= Kuri`ou deiqw=men...».
მ. არანცის გამოცემაში (გვ. 233.) ხაზგასმული სიტყვის
‘a)delfw=n» («ძმათა») ნაცვლად არის i(ere`wn («მღდელთა»), რაც
დასტურდება A და B რედაქციებში. კვიპრიანესთან და მ. არანცის
გამოცემაში ეს ორი მუხლი ერთ მუხლად არის წარმოდგენილი.
4. A=B: ‘რაჲთა წმიდა-იქმნეს სახლი ესე, და მას შინა
საკურთხეველი, დანერგვითა და ძალითა და შეწევნითა წმიდისა
სულისაჲთა, უფლისა მიმარ....».
C. ‘რათა წმიდა იქმნას სახლი ესე, და ამას შინა მსხუჱრპლის
შესაწირავი ესე, დანერგჳთა და ძალითა სულისა წმიდისათა, უფლისა
მიმართ ვილოცოთ...».
D. ‘(Upe\r so= a(giasqh=nai to\n OiЕkon tu=ton, kai\ to\ e)n au)t%=
qusiasth`rion, tv= e)pifoith`sei, kai\ duna`mei, kai e)nergei`# tou= <Agi`ou
Pneu`matoj, tou= Kuri`ou dehqw=men...».
A და B ზედმიწევნით მისდევს ორიგინალს. qusiasth`rion-ის
უფრო დამკვიდრებული შესატყვისია ‘საკურთხეველი» და არა
‘მსხუჱრპლისშესაწირავი» როგორც ეს კვიპრიანესთან გვაქვს.
კვიპრიანესთან ასევე არ არის A და B რედაქციებში და
ბერძნულში წარმოდგენილი ‘შეწევნითა» (e)nergei`#).
წარმოდგენილ რედაქციებში დიდი კვერექსის მუხლების რაოდენობa
სხვაობს ერთმანეთისგან. წმ.გიორგი მთაწმინდელის რედაქციაში არის 14
muxli, A 72 ხელნაწერში (B რედაქცია) \ 13, კვიპრიანესთან \ 10,
ბერძნულში \ 14, მ. არანცის გამოცემაში \ 9.
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წყლის მომზადება ტაძრის კურთხევისთვის
ამ მონაკვეთში aRwerilia ლიტურგიკული ქმედებები, romlebic
saWiroa wylis მოსამზადებლად და საკურთხებლად, რომლითაც
შემდეგ უნდა გაირეცხოს წმ. ტრაპეზი. A 72 ხელნაწერში (B) ეს
ტიპიკონური მითითება მოკლედ არის წარმოდგენილი, განსხვავებით ACD
redaqciebisgan.
1. A. ‘ამისა შემდგომად აღემართნენ ყოველნი და ამოიღოს
მღდელთმოძღუარმან განზავებული და აღდუღებული მასტაქი ცჳლითა
და დანაყილითა მარმარიონითა და დაასხას სუეტისთავთა მათ
საკურთხევლისათა, შეხუეულთა ქარტაჲთა, ვითარცა ზემო წერილ
არს. და აღიღონ მღდელთა და დიაკონთა წმიდაჲ იგი ტრაპეზი და
დაამყარონ ადგილსა თჳისსა ჯეროვნად. ამისა შემდგომად მოართუან
მღდელთმოძღუარსა ბავრუკი სპეტაკი მოგლილი და დაასხას იგი
საკურთხეველსა ზედა ჯუარისსახედ».
B. ‘და შემდგომად ამინისა მისცეს მღდელთმოძღუარსაჲ ნიტრაჲ
სპეტაკი და ჯუარისსახედ დააგდოს იგი ზედა ტრაპეზსა».
D. ‘EiЕta e)rxo`menoj o( >Arxiereu\j e)`mprosqen th=j a(gi`aj Trape`zhj,
kai\ labw\n ta\ Ni`tra, sfagi`zei tau=ta e)c a)mfoterwn tw=n merw=n t%= tu(p%
tou= timi`ou Staurou=, kai\ ri(`ptei au)ta\ ei)j th\n Tra`pezan stauroeidw=j».
წარმოვადგენთ მოცემული ბერძნული ტექსტების ჩვენეულ თარგმანს:
«შემდეგ მოვა რა მღვდელმთავარი წმიდა ტრაპეზის წინ და აიღებს
რა ნიტრას, აღბეჭდავს მას ორივე მხრიდან პატიოსანი ჯვრის ნიშით და
დააყრის მას ტრაპეზზე ჯვრის სახედ».
წმიდა გიორგი მთაწმინდელის რედაქციაში საუბარია ტრაპეზის
დადგმაზე, რაც არ არის არც ჩვენს წარმოდგენილ ხელნაწერში და
არც ბერძნულ რედაქციაში. ამის შემდეგ მოცემული ქმედებები კი
წარმოდგენილია როგორც A 72 ხელნაწერის ტექსტში, ისე ბერძნულში.
magram aqac gvxvdeba მცირედი სხვაობები, წმიდა გიორგი მთაწმინდელთან
არის ტერმინი ‘ბავრუკი», ხოლო ხელნაწერის ტექსტში ბერძნული ‘ნიტრა»
უთარგმნელად არის გადმოტანილი.
2. A. ‘და მოიღოს სიკლაჲ წმიდისა სანათლოჲსაჲ, სავსე
ნელტფილითა წყლითა, ხოლო მღდელთმოძღუარმან თავი მოიდრიკოს
მას ზედა და თქუას:»
B. ‘და მერმე მოიღონ ემბაზი წმიდისა ნათლისღებისაჲ, აღსავსე
ტფილითა წყლითა, და მოიდრიკოს მას ზედა პატრიაქმან თავი, და
ილოცონ ესრეთ».
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C. ‘ესრეთუჱ მოიღების ჭურჭელი თბილის წყლითურთ, და ღჳნო
წითელი, და ვარდის წყალი. არხიდიაკონი იტყჳს: უფლისა მიმართ
ვილოცოთ. მღდელთ-მთავარი მოიდრეკს თავსა, და წარიკითხავს
ლოცუასა ამას წყალსა და ღჳნოსა ზედა საიდუმლოდ».
D. ‘kai\ fe`rousi ta\ Si`tla, h)`goun ta\ a)ggei=a tou= a(gi`ou Bapti`smatoj,
peplhrwme`na u(`datoj xiarou=, kai\ tou= Diako`nou ei)pontoj. Tou= Kuri`ou
dehqw=men. <O >Arxiereu\j kli`naj th\n kefalh\n e)peu`xetai to\ u(`dwr».
warmovadgenT berZnuli teqstis Cveneul Targmans:
‘მოაქვთ სიტლა ანუ წმიდა ნათლისღების ჭურჭლები ავსებული
თბილი წყლით და დიაკონი იტყვის: უფლისა მიმართ ვილოცოთ.
მღვდელთმთავარი მოიდრეკს თავს».
B-ში მოცემულია სიტყვა ‘ემბაზი», ხოლო წმ. გიორგი მთაწმინდელს უთარგმნელად აქვს დატოვებული ტერმინი ‘Si`tla» (მცირედი
ვარიაციით: ‘სიკლა»). კვიპრიანეს რედაქციაში საუბარია წყალში წითელი
ღვინის და ვარდისწყლის შერევაზე, რაც არ არის არც ბერძნულში და
არც sxva ქართულ რედაქციებში.
წყლის კურთხევა
წყლის კურთხევის ლოცვა. ეს ლოცვა წარმოდგენილია ყველა
რედაქციაში. A 72-is teqsti თითქმის სიტყვა-სიტყვით ემთხვევა წმ.
გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის teqsts.
1. A=B. ‘უფალო ღმერთო ჩუენო, რომელმან განსწმიდენ
მდინარენი იორდანისანი...»
C. ‘უფალო ღმერთო ჩუენო, რომელმან განსწმიდენ ნაკადულნი
იორდანისანი...».
D. ‘Ku`rie o( Qeo\j h(mw=n, o( a(gia`saj ta\ re(i=qra tou= Iorda`nou...».
ხაზგასმული სიტყვის უფრო მართებული თარგმანი
წარმოდგენილია კვიპრიანესთან. ‘to\ r(ei=qron» – ‘ნაკადული»;
‘potamo`j» – ‘მდინარე».
2. A. ‘შენ აწცა გარდამოავლინე მადლი წმიდისა სულისა
შენისაჲ...».
B. ‘შენ აწცა გარდამოავლინე მადლი სიწმიდისა სულისა...».
C. ‘შენვე აწცა გარდამოავლინე მადლი წმიდისა სულისა
შენისა...».
D. ‘au)to\j, kai\ nu=n kata`pemyon th\n xa`rin tou= panagi`ou sou
Pneu`matoj e)pi\ to\ paro`n sou qusiasth`rion...».
390

levan julayiZe: ეკლესიის კურთხევის წეს-განგებანი
ხაზგასმული ‘tou= panagi`ou» («ყოვლადწმიდის») Sesatyvisad
მ. არანცის გამოცემაში მოცემულია სიტყვიa ‘tou= a)gi`ou» («წმიდის»),
რაც დასტურდება სამივე ქართულ ტექსტში.
3. A. ‘და აკურთხე წყალი ესე განსაწმედელად სრულყოფად
საკურთხევლისა ამის შენისა...».
B. ‘და აკურთხე წყალი ესე განსაწმედელად და სრულ
მყოფლად საკურთხევლისა ამის შენისა...».
C. ‘და აკურთხე წყალი ესე განსაწმედელად და განსასრულებლად
წმიდისა ამის საკურთხევლისა შენისა...».
D. ‘kai\ eu)lo`gison h(ma=j, kai\ to\ u)`dwr tou=to, pro\j a(giasmo\n kai\
telei`wsin sou= a(gi`ou sou qusiasthri`ou...».
ბერძნულ რედაქციაში ხაზგასმული ფრაზა ‘kai\ eu)lo`gison
h(ma=j, kai\ to\ uÃdwr tou=to» («გუაკურთხე ჩუენ და წყალი ესე») მ.
არანცის გამოცემაში შემდეგი სახითაა წარმოდგენილი: ‘kai\ eu)
lo`ghson to\ u(`dwr tou=to» («და აკურთხე წყალი ესე»; (იხ. Михаил
Арранц SJ, დასახ. ნაშრ. გვ. 234). მ. არანცის გამოცემის ტექსტს
მისდევს წარმოდგენილი ქართული რედაქციები.
ტრაპეზის გარეცხვა, მირონცხება და შემოსვა
«ეკლესიის კურთხევის წეს-განგების» ამ ნაწილში მოცემულია
ის ძირითადი ლიტურგიკული ქმედებები, რაც უკავშირდება ტრაპეზის
კურთხევას. წინა ნაწილში aRiwera წყლის მომზადებisa და კურთხევis
wesi. ამ ნაკურთხი წყლით მღვდელთმთავარი გარეცხავს ტრაპეზს და
ამბობს სათანადო ლოცვებს. ტრაპეზის გარეცხვის შემდეგ, mas ecxeba
მირონი. A 72 ხელნაწერis წმ. გიორგი მთაწმინდელisa და თანამედროვე
ბერძნულi კურთხევანis redaqciaTa mixedviT, მირონს დაასხaმენ
trapezze da ხელით ცხებენ ტრაპეზsa და მის სვეტებs, განსხვავებით
კვიპრიანე სამთავნელის კურთხევანისგან, სადაც მირონის ჩხირით ცხებაა
მოცემული. ტრაპეზის შემოსვის შემდეგ მღვდელთმთავარი აღასრულებს
კმევას მთელ ტაძარში, რა დროსაც მღვდლები ტაძრის კედლებზე
ცხებენ მირონს. ამის აღსრულების დროს იკითხება სათანადო ლოცვები
და განწესებული ფსალმუნები. A 72 ხელნაწერში და წმ. გიორგი
მთაწმინდელის რედაქციაში ტრაპეზის შემოსვა მოკლედაა აღწერილი,
განსხვავებით კვიპრიანეს რედაქციისგან, სადაც ეს მონაკვეთი ტექსტისა
ძალზე ვრცლადაა წარმოდგენილი.
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1. A. ‘და ამისა შემდგომად დაასხას სამგზის წმიდასა მას
ტრპეზსა ზოგი წყლისა მის ტფილისაგან და თქუას:..».
B. ‘და შემდგომად ლოცვისა დასრულებისაჲ, დაასხას
საკურთხეველსა წყლისა მისგან და თქუას:..».
C. ‘და შემდგომად წარკითხჳს დაასხამს ტრაპეზსა ზედა
ჯუარის სახედ სამგზის თბილსა წყალსა, მეტყუჱლი:...»
D. ‘Kai\ e)pixe`ei to\ u(`dwr tri\j e)pi\ th=j Trape`zhj. legwn...».
სამივე ქართულ რედაქციაში და ასევე ბერძნულშიც
erTmaneTis მსგავსი ლიტურგიკული მოქმედებები aris აღწერილი.
B რედაქცია მცირედ სხვაობს danarCenebisgan, radgan aq
‘სამგზის» წყლის დასხმა ar aris აღნიშნული.
2.
A. ‘სახელითა მამისაჲთა და ძისაჲთა და სულისა
წმიდისაჲთა...».
B. ‘სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმიდისათაჲ,
აწდა მარადის და საუკუნეთა საუკუნოდ. ამინ...».
C. ‘სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმიდისათა.
ამინ».
D. ‘Ei)j to\ o)`noma tou= Patro\j, kai\ tou= Ui(ou=, kai\ tou= <Agi`ou
Pneu`matoj. >Anh`n.»
A 72 ხელნაწერში (B) არსებული ფრაზა: ‘აწდა მარადის
და საუკუნეთა საუკუნოდ. ამინ.» არ გვხვდება არც მოცემულ
ქართულ რედაქციებში, არც წარმოდგენილ ბერძნულ რედაქციაში
და არც მ. არანცის ზემოხსენებულ გამოცემაში.
3. A. ‘ამით წყლითა ბავრუკითურთ დაბანოს ტრაპეზი იგი და
სუეტნი მისნი ჴელითა მისითა და ახლითა ღრუბლითა და ნეშტითა
მით წყლითა განბანოს ტრაპეზი იგი და ვიდრე ამას ყოველსა იქმოდის,
ერთობით ყოველნი იტყოდიან ამას ფსალმუნსა».
B. ‘და ზედა მდებარითა ნიტროთურთ გარდაბანოს ტრaპეზი
და სუჱტნი მისნი ჴელითა თჳსითა და მერმე ღრუბლითა წმიდითა
და ახლითა, ნეშტისაგან წყლისა განწმიდნეს იგინი. ხოლო ესე რაჲ
იქმნებოდეს იტყოდის ფსალმუნსა პგ».
C. ‘ხოლო ღჳინო წითელი გაერევის ვარდის წყალში ერთსა
ჭურჭელსა შინა: ეგრეთვე კანდელაკი მოიღებს ოთხსა ჴელსახოცსა.
ხოლო მღდელთ-მთავარი მიმღები ერთისა ჴელსაჴოცისა, სხვათა
აკურთხევს მისაღებელად თანამწირუჱლთა, და განწმედენ მით
ტრაპეზსა. და ოდესაც ესე აღესრულების, ითქმის ფსალმუნი პგ».
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D. ‘Kai\ dia\ tou= e)kxuqe`ntoj u(`datoj, meta\ tw=n e)piteqe`ntwn Ni`trwn,
a)posmh`xei th\n Tra`pezan: ei(`ta e)kma`ssei au)th\n meta\ tou= kainou= spo`ggou,
to\n de\ Ki`ona a(`te mh\ duna`menoj tai=j xersi`n a)posnh=zai, e)kplu`nei te kai\
e)kma`ssei meta\ tou= spo`ggou.
)En de\ t%= gi`nesqai tau=ta, le`getai o( pg Yalmo`j.»
წარმოვადგენთ მოცემული ბერძნული ტექსტის ჩვენეულ თარგმანს:
‘და დასხმული წყლით დაყრილ ნიტრასთან ერთად
გაწმენდს (გარეცხავს) ტრაპეზს. შემდეგ გაასუფთავებს მას
ახალი ღრუბლით. ‘კიონას» კი, რამდენადაც მისი ხელით
გარეცხვა არ შეიძლება, გარეცხავს და გაწმენდს ღრუბლით.
ამ ყველაფრის შესრულებისას ითქმის ფსალმუნი 83-ე».
კვიპრიანეს რედაქცია სხვაობს სხვა წარმოდგენილი
რედაქციებისგან, აქ საუბარია წითელი ღვინის და ვარდის წყლის
წყალში გარევაზე და ამ ნაზავით ტრაპეზის გარეცხვაზე, რაც
არ არის არც ერთ ჩვენ მიერ წარმოდგენილ ტექსტში.
4. A. ‘ამისსა შემდგომად მოიღონ ღჳნოჲ წმიდაჲ ჭურჭლითა
ახლითა და დაასხას ჯუარისსახედ სამგზის და თქუას: მასხურე მე
უსუპითა... და თქუან ვიდრე სრულიად...».
B. ‘და შემდგომად ამინისაჲ მოიღოს კანნიკოლაჲ და დაასხას
ზედა ტრაპეზსა ჯუარის სახედ სამგზის და თქუას: მასხურო მე
საპკურებელითა... ვიდრე ძულნი დამდაბლებულნი. ესე სამგზის
თქუას. და ესრეთ შეუდგინოს შემდგომიცა ფსალმუნისა ვიდრე
სრულიად თქუას. დიდებაჲ...».
C. ‘მიიღებს მღუდელ-მთავარი კანდელაკისაგან წითელსა ღჳნოსა,
ვარდის წყალში არეულსა, და დაასხამს ტრაპეზსა ზედა, სამგზის
ჯუარის-სახედ, საკმაოდ, და მომრწყუჱლნი ტრაპეზისა უსმენ ჴელთა:
და ასხურებს მღუდელ-მთავარი მასვე ღჳნოსადა ვარდის წყალსა
აღრეულსა საკურთხებელთა ოდიკთა. ოდესცა ესე იმოქმედების, იტყჳს
ყოველსა სხურებასა ზედა: მასხურე მე უსუპითა, და განვწმიდნე:
განმბანო მე, და უფროს თოვლისა განვსპეტაკნე».
D. ‘Tw=n de\ Iere`wn plhsi`on tou= >Arxiere`wj i(stame`nwn, kai\ ta\
>Antimi`nsia tai=j te`ssarsi gwni`aij th=j Trape`zhj e)pitiqe`ntwn, lamba`nei o(
>Arxiereu\j Biki`on Oi)na`nqhj h) \ <Rodosta`mou, h) \ Oi)`nou plh=rej, kai\ e)pixe`wn
plu`nei th`n a(gi`an Tra`pezan, kai\ e)kma`ssei au)th\n meta\ tw=n >Antiminsi`wn,
legwn: (Rantiei=j me u(ssw`pw, kai\ kaqarisqh)somai: plunei=j me, kai\ u(pe\r
xio`na leukanqh`somai. >Akoutiei=j moi a)galli`asin kai\ eu)frosu`nhn, a)gal393
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lia`sontai o)ste`a tetapeienwme`na. Le`getai de\ tou=to e)k g`. eiЕq) ou(`tw kai\ to\
loipo\n tou= Yalmou=. EiЕta doca`zei o6 >Arxiereu`j to\n Qeo\n, le`gwn».
წარმოვადგენთ ბერძნული ტექსტის ჩვენეულ თარგმანს:
‘მღვდლები,
მღვდელთმთავრის
ახლოს
მდგომნი,
ოდიკებს წმიდა ტრაპეზის ოთხივე კუთხეში დადებენ,
აიღებს მღვდელთმთავარი ჭურჭელს (ბიკიონს) ოინანთით, ან
როდოსტამოსით, ან ღვინით სავსეს, დაასხამს და გარეცხავს
წმიდა ტრაპეზს, გაწმენდს მას ოდიკებით და იტყვის:
‘მასხურო მე უსუპითა და განმწმიდო მე, გამბანო მე
და უფროის თოვლისა განვსპეტაკნე, მასმინო მე გალობა
და სიხარული და იხარებდენ ძუალნი დამდაბლებულნი».
ამას ამბობს სამგზის. ამის შემდეგ დანარჩენი ფსალმუნისა.
შემდეგ ადიდებს მღვდელთმთავარი ღმერთს და ambobs».
წარმოდგენილი ბერძნული რედაქცია განსხვავებულია
ქართული რედაქციებისგან, აქ საუბარია ოდიკების დადებაზე
ტრაპეზის კუთხეებში, ასევე მოცემულია სამი სახეობის
ნივთიერება, რომელთაგან ერთ-ერთი უნდა დაისხას ტრაპეზზე,
ამ რედაქციას მხარს უჭერს მ. არანცის xsenebuli გამოცემაც,
მაშინ როცა ქართულ რედაქციებში მხოლოდ ღვინოა ნახსენები.
5. A. ‘მღდელთმოძღუარმან თქუას: კურთხეულ არს ღმერთი
ჩუენი უკუნითი უკუნისამდე...».
B. ‘და ლოცვაჲ: კურთხეულ არს ღმერთი უკუნითი უკუნისამდე...».
C. ‘ხოლო ჟამსა ტრაპეზისა და ოდიკთა სხურებისასა, იტყჳან
შემდგომსაცა. მასმინო მე გალობა და სიხარული. სრულიად თქუან.
შემდგომად კანდელაკი მოიღებს ღრუბელთა. მღუდელ-მთავარი
მიიღებს ერთსა, ხოლო სხვათა \ თანამწირუელნი: და განსწმენდენ
მით ტრაპეზსა. შემდგომ დაიდების ოდიკი (ანუ ოდიკნი) ტრაპეზს
ზევით, და იტყჳს მღუდელ-მთავარი: კურთხეულ არს ღმერთი ჩუენი,
ყოვლადვე, აწდა მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე. მღუდელთა,
ამინ...».
D. ‘Eu)loghto\j o( Qeo\j h(mw=n pa`ntote: nu=n, kai\ a)ei\, kai\ ei)j tou\j
ai)w=naj tw=n ai)w`nwn...».
კვიპრიანეს რედაქციაში მოცემული ასამაღლებელი თანხვდება
ბერძნულს, ხოლო აღწერილი ლიტურგიკული ქმედებები არ არის
არც მოცემულ ქართულ რედაქციებში, არც ბერძნულში და არც
მ. არანცის გამოცემაში (იხ. М. Арранц, დასახ. ნაშრ. გვ. 235).
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6. A. ‘შემდგომად ამისა მოიღოს ტილოჲ წმიდაჲ და რაოდენიცა
ოდიკი შეეკრიბოს, და მით განჰჴოცდეს და იტყოდის: მოიჴსენე,
უფალო, დავით და ყოველი სიმშჳდე.... ვიდრე: ხოლო მის ზედა
აღყუავნეს სიწმიდე ჩემი...».
B. ‘და შემდგომად ამისა მოიღოს საბანი ახალი გინაჲ არდაგი და
მით განწმიდოს ტრაპეზი და თქუას:[ფსალმუნი] რლა: ერთგზის, გინაჲ
მრავალ გზის. ვიდრე განასრულოს განწმედა მისი. ‘მოიჴსენე უფალო
დავით და ყოველი სიმშჳდე მისი. ვითარ იგი ეფუცა უფალსა
და აღუთქუა ღმერთსა იაკობისსა: უკუთუ შევიდე მე საყოფელსა
სახლისა ჩემისასა, ანუ თუ ვსცე ძილი თუალთა ჩემთა და ჰრული
წამთა ჩემთა და განსუენებაჲ ჴორცთა ჩემთა, ვიდრემდის ვპოვო მე
ადგილი უფლისა და საყოფელი ღვთისა იაკობისი. ესერაჲ გუჱსმა
ესერა ევფრათას და ვპოვეთ იგი ველსა მას მაღნართასა. შევიდეთ
საყოფელთა მისთა, თაყუანის ვსცეთ ადგილსა სადა დაადგეს
ფერჴნი მისნი. აღდეგ უფალო განსასუენებლად შენდა, შენ და
კიდობანი სიწმიდისა შენისა. მღდელთა შენთა შეიმოსონ სიმართლე
და წმიდანი შენნი იხარებდენ. დავითისთჳს, მონისა შენისა, ნუ გარე
მიიქცევ პირსა შენსა ცხებულისაგან შენისა. ეფუცა უფალი დავითს
ჭეშმარიტებითა და არა შეურაცხყოს იგი. ნაყოფისაგან მუცლისა
შენისა დავსუა საყდართა შენთა, და თუ იმარხონ შვილთა შჯული
ჩემი და წმებანი ჩემნი ესე, რომელ ვასწავლნე მათ, და ნაშობნი
მათნი დასხდენ უკუნისამდე საყდართა შენთა, რამეთუ გამოირჩია
უფალმან სიონი და სათნო იყო იგი სამკჳდრებლად თჳსა; ესე არს
განსასუენებელი ჩემი უკუნითი უკუნისამდე, ამას დავემკჳდრო, რამეთუ
მთნავს ესე. ნადირნი მისნი კურთხევით ვაკურთხნე და გლახაკნი
მისნი განვაძღნე პურითა. მღდელთა მისთა შევჰმოსო ცხორებაჲ
და წმიდანი მისნი სიხარულით იხარებდენ. მუნ აღმოუცენო რქაჲ
დავითს და განუმზადე სანთელი ცხებულსა ჩემსა. მტერთა მისთა
შევჰმოსო სირცხჳლი, ხოლო მის ზედა აღყუავნეს სიწმიდე ჩემი».
7. A. ‘მღდელთმოძღუარმან თქუას: დიდებაჲ ღმერთსა ჩუენსა
უკუნითი უკუნისამდე.»
B. ‘და ესრეთ თქუას დიდებაჲ. და კუალად ლოცვაჲ: დიდებაჲ
ღმერთსა ჩუენსა უკუნითი უკუნისამდე».
8. A. ‘შემდგომად ამისსა მოიღოს მღდელთმოძღუარმან წმიდაჲ
მიჰრონი. დიაკონმან: მოხედეთ..
მღდელთმოძღუარმან დაასხას
წმიდასა მას ტრაპეზსა, სამი ჯუარი გამოსახოს, ერთი იმიერ და ამიერ
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და ერთი საშოვალ და თქუას ალელუიაჲ, ვითარცა ნათლისღებასა
ითქუმის, და სცხოს თჳსითა ჴელითა ზედა ყოველსა საკურთხეველსა,
და ოდიკთა და სუეტთა საკურთხევლისათა ჯუარნი გამოსახნეს და
ამას ფსალმუნსა იტყოდის:»
B. ‘და აღიღოს ჭურჭელი მიჰრონისა და თქუას: მოხედეთ.
და ესრეთ დაასხას მისგანი საკურთხეველსა სამგზის ჯუარის სახედ.
და გამოსახნეს სამნი ჯუარნი საშუალ და ორნი იმიერ და ამიერ.
და თქუას ალელუიაჲ, სამგზის. ზედა წმიდა ნათლისღებასა. და
მისცეს ღრუბელი მიჰრონისა, და სამთა მათ ჯუართაგან პირველ
გამოსახულთა სცხოს თჳსითა ჴელითა ზედა ყოველსა საკურთხეველსა,
და სხუათაცა ზედა მისვე საკურთხევლისთა გამოსახნეს ჯუარნი. და
იტყოდის».
C. ‘შემდგომად მოიღებს კანდელაკი წმიდასა მირონსა. მღუდელმთავარი მიმღები ჩხირისა, ჰსცხებს ტრაპეზსა ჯუარის-სახედ,
არხიდიაკონი იტყჳს ტრაპეზისა, და ყოვლისა ოდიკისა ცხებასა ზედა,
მოხედეთ. მღუდელ-მთავარი გამოსახავს ტრაპეზსა ზედა სამსა
ჯუარსა, ერთსა საშუალ, ხოლო ორთა მცირედ ქუჱმორე მისსა,
ორსავე მხარესა ზედა, მეტყუჱლი. ალილუია, გ, გზის. ჰსცხებს
უკუჱ სვეტთაცა ტრაპეზისათა თჳთოეულსა ორთა ადგილთა,
საშუალ, და გუჱრდსა ზედა. შემდგომ მღუდელნი მიიღებენ ოდკსა
(ანუ ოდიკთა) და დააწყობენ ტრაპეზსა ზედა, ერთსა მეორესა
ზე, ქუჱმორე ჯუართა, სადცა იგი გამოსახულ არიან წმიდითა
მირონითა, მის თჳს, რათამცა ჯუარნი იგი არა წარხოცილ იქმნნეს.
მღუდელ-მთავარი გამოსახავს სამთა ჯუართა ყოველსა ოდიკსა ზედა
(ანუ ოდიკთა) მირონითა, ეგრეთ ვითარცა ტრაპეზსა ზედა. ოდესცა
ჰყოფენ ამას, ითქმის ფსალმუნი რლბ».
D. ‘Ei(`ta lamba`nei a)ggei=on,Mu`rou kaqaru= peplirwme`non, h) \ meta\
e)lai`ou dia\ spa`nin memhgme`nou, kai tou= Diako`nou le`gontoj: Pro`sxwmen:
o( >Arxiereu\j e)pixe`wn tv= a(gi# Trape`zv, le`gei tri\j to\\, >Allhlou`ia
+ , w(`sper
kai\ e)pi\ tou= Bapti`smotoj, kai\ di ) au)tou= poiei= Staurou`j trei=j, me`son e(`na,
kai\ du`o e(katerwqen. Kai\ a)podidou\j to\ a)ggei=on tou= Mu`rou, a)lei`fei tv=
xeiri\ dia\ tw=n triw=n e)kei`nwn Staurw=n pa=san th`n a(hi`an Tra`pezan: poiei=
de\ kai\ Staurou`j ei)j to\ Ki`ona th=j Trape`zhj di ) au)tou=, le`gwn to\n rlb `
Yalmo`n.»
წარმოვადგენთ ბერძნული ტექსტის ჩვენეულ თარგმანს: ‘შემდეგ
მოაქვს ჭურჭელი წმიდა მირონით სავსე, ან ზეთით შერეული
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უკმარისობის გამო, და დიაკონი იტყვის: მოხედენ. მღვდელთმთავარი დაასხამს წმიდა ტრაპეზზე და იტყვის სამგზის:
ალილუია, როგორც ნათლისღების დროს. ამის (მირონის.
ლ. ჯ.) მიერ გამოსახავს სამ ჯვარს, შუაში ერთს, ორს
\ ორივე მხარეს, გადასცემს მირონის ჭურჭელს, ცხებს
ხელით ამ გამოსახული სამი ჯვრის მეშვეობით მთელ წმიდა
ტრაპეზს. ხოლო გამოსახავს ჯვარს ტრაპეზის სვეტზე მის
მიერ და იტყვის 132-ე ფსალმუნს».
AB-sa და ბერძნულSi ლიტურგიკული ქმედებები ერთმანეთის
მსგავსია, ხოლო კვიპრიანეს რედაქცია სხვაობს მათგან.
კვიპრიანესთან ნათქვამია, რომ მირონი ჩხირით უნდა წაესვას,
როცა სხვა წარმოდგენილ რედაქციებში მირონის ტრაპეზზე
დასხმაა მოცემული. კვიპრიანესთან ასევე მოცემულია ოდიკებზე
მირონის ცხება, როცა ამის შესახებ სხვაგან არაფერია ნათქვამი.
9. A. ‘რაჲ-მე კეთილ ანუ რაჲ-მე შუენიერ.... ვიდრე სრულიად.
B. ‘აჰა ესერა რაჲმე კეთილ ანუ რაჲმე შუენიერ, არამედ
დამკჳდრებაჲ ძმათა ერთად? ვითარცა ნელ საცხებელი თავსა ზედა,
გარდამომავალი წუერთა ზედა, წუერთა ზედა აჰრონისთა, რომელი
გარდამოვალნ სამჴართა ზედა სამოსლისა მისისათა. ვითარცა
ცუარი გარდამომავალი აერმონით მთასა ზედა სიონსა, რამეთუ
მუნ ამცნო უფალმან კურთხევაჲ და ცხორებაჲ უკუნისამდე.»
C. ‘აჰა ესერა რამე კეთილ, ანუ რამე შუჱნიერ, არმედ
დამკჳდრებად ძმათა ერთად. ვითარცა ნელსაცხებელი თავსა ზედა,
გარდამომავალი წუჱრთა ზედა, წუჱრთა ზედა აჰრონისთა, რომელი
გარდამოვალნ სამჴართა ზედა სამოსლისა მისისათა. ვითარცა
ცუარი გარდამომავალი აერმონით, მთასა ზედა სიონსა, რამეთუ
მუნ ამცნო უფალმან კურთხევა, და ცხოვრება უკუნისამდე.»
D. ‘Idou\ dh\, ti` kalo\n, h) \ ti` terpno\n, a)ll ) h\ to\ katoikei=n a)delfou\j
e)pi to\ au)to`; <Wj mu`ron e)pi\ kefalh=j, to\ katabai=non e)pi\ pw`gwna, to\n
pw`gwna to\n Aarw\n, to\ katabai=non e)pi\ th\n %=an tou= e)ndu`matoj au)-tou=.
<Wj dro`soj Ae)rmw\n, h( katabai`nousa e)pi\ ta\ o)`rh Siw`n: o(`ti e)kei= e7netei`lato Ku`rioj th\n eu)logi`an, zwh\n e(`wj tou= ai)w=noj».
10. A. ‘შემდგომად ამისსა ოდიკები იგი დაჰფინოს ტრაპეზსა
ზედა და საბანი იგი გარდაჰბუროს და კიდენი ქუეშე შეუკრნენ, ჴელნი
დაიბანნეს და მოიღოს სამოსელი საკურთხევლისაჲ და შეჰმოსოს და
იტყოდინ...».
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B. ‘და ამისა შემდგომად დაიბანნეს ჴელნი და მოიღოს საბურავი
და შეჰმოსოს საკურთხეველსა და იტყოდის ფსალმუნსა ამას: ჟბ:»
C. ‘და გარდაიწყობის ოდიკი (ანუ ოდიკნი) სინსა ზედა.
შემდგომად მღუდელნი მოიღებენ სუდარსა ტრაპეზისასა. მღუდელმთავარი ასხურებს აიაზმასა შიგნით და გარეთ, და ჩააცმევენ
ტრაპეზსა. შემდგომად მოიღების თოკი, და ეგრეთვე ასხურებს მასცა,
და შემოარტყმენ ტრაპეზსა ესრეთ (აღწერილია თოკის შემოხვევა,
ლ. ჯ.). ოდესცა ესე აღესრულების, ესე იგი, შეიმოსების ტრაპეზი
სუდარითა, და მოირტყმის თოკითა, ითქმის ერთგზის, ორგზის და
სამგზის, ფსალმუნი. რლა»
D. ‘)Ekmassome`nhj de\ th=j Trape`zhj meta\ tw=n >Antiminsi`wn,
tau=ta para\ tw=n <Iere`wn auЕqij metati`qentai. EiЕta dh\ tai=j te`ssarsi th=j
Trape`zhn gwni`aij ta\ te`ssara u(fa`smatai e)pitiqe`asin, h)` a)ut ) au)tw=n ta\
xartti`a, proskollw=ntej tau=ta meta\ th=j Khromanti`xhj. <O de\ >Arxereu`j
lamba`nei to\ lego`menon Katasa`rkion, ouЕ tv= Trape`zv e)fa`ploume`nou,
desmou=ntai oi( sxoi=noi stauroeidw=j u(poka`twqen th=j a(gi`aj Trape`zhj ei)j
to\n Ki`ona: e)n o(`s% de\ tau=ta gi`netai, le`getai o( rla`. Yalmo`j...».
წარმოვადგენთ ბერძნული ტექსტის ჩვენეულ თარგმანს:
‘გაიწმიდება რა ტრაპეზი ოდიკებით, ოდიკებს აიღებენ
მღვდლები. შემდეგ ტრაპეზის ოთხივე კუთხეში ოთხ ქსოვილს
დადებენ, ან მათ ნაცვლად ქაღალდებს და დააწებებენ
‘კერომასტიქსით».
მღვდელთმთავარი
აიღებს
ხსენებულ
‘კატასარკიონს», რომელსაც ტრაპეზს გადააფარებს, შეკრავს
თოკებს ჯვრის სახით წმიდა ტრაპეზის ქვემოთ სვეტისკენ.
როცა ეს აღესრულება, ითქმის ფსალმუნი 131-ე».
A და B რედაქციებში ნათქვამია, რომ ამ ლიტურგიკული
ქმედებების შემდეგ ითქმის 92-ე ფსალმუნი, ხოლო კვიპრიანესთან
და ბერძნულში არის 131-ე ფსალმუნი, რომელიც რამოდენიმე
ქმედების წინ იყო A და B რედაქციებში.
11. A. ‘უფალი სუფევს, შუენიერებაჲ შეიმოსა. ვიდრე: სახლსა
შენსა შუენის სიწმიდე, უფალო...».
B. ‘უფალი სუფევს, შუენიერებჲ შეიმოსა. შეიმოსა უფალმან
ძალი და გარე შეირტყა. და რამეთუ დაამყარა სოფელი, რაჲთა
არა შეიძრას. განმზადებულ არს საყდარი შენი მიერითგან და
საუკუნითგან შენ ხარ. აიღეს მდინარეთა, უფალო, აიმაღლნეს
მდინარეთა ჴმანი მათნი. აღდგენ მდინარენი სლვასა თჳსსა ჴმითა
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წყლითა მრავალთათა. საკჳრველ არიან განცხრომანი ზღჳსანი,
საკჳრველ არს მაღალთა შინა უფალი. წამებანი შენნი, უფალო,
სარწმუნო იქმნნეს ფრიად. სახლსა შენსა შუენის სიწმიდე, უფალო,
სიგრძესა დღეთასა. ერთ გზის, გინა თუ მრავალ გზის. ვიდრე
სრულიად შემოსოს იგი.»
C. ‘მოიხსენე უფალო, დავით და ყოველი სიმშჳდე მისი...».
D. ‘Mnh`sqhth Ku`rir tou= Daui`d, kai\ pa`shj th=j pr#o`thtoj au)tou=...
როგორც ვხედავთ, აქ კვიპრიანე სამთავნელისა და ბერძნული
კურთხევანების მიხედვით 92-ე ფსალმუნის ნაცვლად მითითებულია
131-ე ფსალმუნი.
12. A. ‘მღდელთმოძღუარმან მოაუკუმიოს წმიდაჲ იგი ტრაპეზი,
გარემო საკურთხევლისა და ყოველი ეკლესიაჲ იტყოდის:
B. ‘და შემდგომად ამინისა, მისცენ მთავარეპისკოპოსსა
საცეცხურნი, და უკმიოს საკურთხეველსა, და სამღდლოსა, რომელ
არს ეკლესიაჲ, და ყოველსა ერსა. და იტყოდის ფსალმუნსა ამას:
C. ‘შემდგომად მოიღებენ მღუდელნი შესამოსელსა ტრაპეზისასა,
მღუდელ-მთავარი ასხურებს აიაზმასა შიგნით და გარეთ, და შთაცმენ
მას წმიდასა ტრაპეზსა, და გაშლიან სუდარსა, და მას ზედა ოდეკსა
(ანუ ოდიკთა) და წმიდასა სახარებასა და ჯუარსა დაასუჱნებენ
ტრაპეზსა ზედა, და დაჰბურვენ საბურველითა, და ყოველნი ესე
ისხურებიან აიაზმითა. ხოლო ოდესცა აღსრულდებიან ესენი ითქმის
ფსალმუნი ჟბ: უფალი სუფევს, შუჱნიერება შეიმოსა, შეიმოსა
უფალმან ძალი, და გარე შეირტყა. და რამეთუ დაამყარა სოფელი,
რათა არა შეიძრას. განმზადებულ არს საყდარი შენი მიერითგან,
და საუკუნითგან შენ ხარ. აიღეს მდინარეთა უფალო, აღიმაღლეს
მდინარეთა ჴმანი მათნი. აღდგენ მდინარენი სლუასა თჳსსა, ჴმითა
წყალთა მრავალთათა. საკჳრველ არიან განცხრომანი ზღვისანი,
საკჳრველ არს მაღალთა შინა უფლი. წამებანი შენნი უფალო
სარწმუნო იქმნნეს ფრიად. სახლსა შენსა შუჱნის სიწმიდე უფალო
სიგრძესა დღეთასა.
შემდგომად ფსალმუნისა იტყჳს მღუდელ-მთავარი: კურთხეულარს ღმერთი ჩუჱნი.
ეგრეთუჱ
უბრძანებს
მღუდელ-მთავარი
პირუჱლსა
თანამწირველსა განშუჱნებად სამკუჱთლოსა სხურებითა აიაზმისათა,
და დაიდგმიან წმიდანი ჭურჭელნი, და დაფარნანი, და დაიბურვიან
საბურველითა, არარასა მეტყუჱლისა მიერ, მხოლოდ მსხურებელი
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აიაზმისა. შემდგომად ამისა მოიხსნის მღუდელ-მთავარი არდაგსა,
და არხიდიაკონი მოართმევს მას საცეცხლურსა. ხოლო მღუდელმთავარი შემოუკმევს გარემო ტრაპეზსა, სამკუჱთლოსა, და სრულიად
საკურთხეველსა: ხოლო არხიდიაკონი წინა უძღჳს ლამპრითა, და
ითქმის ფსალმუნი: კე».
D. ‘Meta\ de\ tau=ta nipto`menoj ta\j xei=raj e)`n tini a)ggei`% kain%=, h)`
e)n t%= xwneuthri`%, w(`ste mhdo`lwj e)kxuqh=nai e(`cwqen ou)de\ ra(ni`da mi`an,
meta\ mega`lhj eu)labei`aj kai\ prosoxh=j, mandhli`% te kain%= tau`taj e)kma`sswn, lamba`nei to\n e)pendu`thn, h)`toi to\ a(`plwma th=j a(gi`aj Trape`zhj:
hЕj par) au)tou= e)faploume`nhj, le`getai o( hb `. Yalmo`j. ‘
წარმოვადგენთ ბერძნული ტექსტის ჩვენეულ თარგმანს:
‘ამის შემდეგ, დაიბანს რა ხელს რაიმე ახალ ჭურჭელში
ან ‘qონევტერიონში» (xwneuthriVw_), ისე რომ გარედან არაფერი დაესხას არც ერთი წვეთი, დიდი კრძალულებით
და ყურადღებით ახალი მანდილით ხელებს გაიმშრალებს,
აიღებს შესამოსელს ანუ წმიდა ტრაპეზის გადასაფარებელს.
ტრაპეზის შემოსვისას ითქმის ფსალმუნი 92-ე».
O <Ku`rioj e)basi`leusen, eu)pre`peian e)nedu`sato, e)nedu`sato Ku`rioj
du`namin, kai\ perezw`sato. Kai\ ga\r e)stere`wse th\n oi)koume`nhn, h(`tij ou)
saleuqh`setai. <`Etoimoj o( qro`noj sou a)po\ to\te, a)po\ tou= ai)w=noj su\ ei .Е
>Eph=ran oi( potamoi\, Ku`rie, e)ph=ran oi( potamoi\ fwna\j au(tw=n. >Arou=sin
oi( potamoi\ e)pitri`yeij au(tw=n, a)po\ fwnw=n u(da`twn pollw=n. Qaumastoi\
oi( metewrismoi\ th=j qala`sshj, qaumasto\j e(n u(yhloi=j o( Ku`rioj. Ta\
martu`ria sou e)pistw`qhsan sfo`dra. T%= o)i`k% sou pre`pei a(gi`asma, Ku`rie,
ei)j makro`thta h(merw=n. Kai\ o(u`tw doca`zei o( >Arxiereu`j. le`gwn. Do`ca soi,
a(gi`a Tria\j, o( Qeo\j h(mw=n, do`ca soi, ei)j tou\j ai)wnaj tw=n ai)w`nwn. >Amh`n.
წარმოვადგენთ ბერძნული ტექსტის ბოლო ნაწილის თარგმანს:
‘და ადიდებს მღვდელმთავარი და იტყვის: დიდება შენდა, სამებაო წმიდა, ღმერთო ჩუენო, დიდება შენდა, უკუნითი უკუნისამდე. ამინ».
Kai\ meta\ to\, >Amh\n, e)fap... o( >Arxiereu\j tv= Trape`zv ta\ >Antimi`nsia,
qa`teron qate`r% e)pitiqe`menoj. Ei(`ta e)faploi= kai\ tou`toij to\ th=j >Ekklhsi`aj
>Antimi`nsion, kai\ e)p ) au)t%= ti`qhsi to\ i(ero\n Eu)agge`lion, kai\ gi`netai a)spasmo`j. Ei)`ta qumi#= th\n a(gi`an Tra`pezan, kai\ to\ <Ieratei=on, kai\ o(`lon
to\n Nao`n. Le`getai de\ o( e(fech=j Yalmo\j a(`pac, e(`wj ouЕ a)poqumia`sv o(
>Arxiereu`j. Yalmo`j ke`.»
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წარმოვადგენთ ბერძნული ტექსტის ჩვენეულ თარგმანს:
‘ამინ»-ის შემდეგ გადააფარებს მღვდელმთავარი ტრაპეზს
ოდიკებს ერთმანეთზე დადებულს, შემდეგ გადააფარებს მას
ეკლესიის ოდიკს და მასზე დადებს წმიდნა სახარებას
და იქნება მთხვევა. შემდეგ უკმევს წმიდნა ტრაპეზს და
საკურთხეველს და მთელ ტაძარს. იგალობება განწესებული
ფსალმუნი მაშინვე, სანამ არ აკმევს მღვდელმთავარი. ფსალმუნი 25-ე».
ფსალმუნთა თანმიმდევრობა სხვაობს ერთმანეთისგან. B-s
mixedviT, ტრაპეზის ნაკურთხი წყლით გარეცხვისას უნდა ითქვას
83-ე ფსალმუნი, ტრაპეზის გაწმენდისას \ 131-ე, მირონცხებისას
\ 132-ე, ტრაპეზის შემოსვისას \ 92-ე, კმევისას \ 25-ე. ABში, iseve rogorc ბერძნულSi, მღვდელთმთავარი ხელთბანას
ტრაპეზის შემოსვის წინ ასრულებს. ბერძნულ რედაქციაში
განსაკუთრებით ხასგასმულია კრძალვა და სიფრთხილე ხელთბანის
აღსრულების დროს, ასევე ის ადგილი, სადაც უნდა შესრულდეს
ხელბანა, არის განსაკუთრებული სიწმინდის მატარებელი.
13. A. ‘მისაჯე მე, ღმერთო, რამეთუ უმანკოებითა ჩემითა
ვიდოდე. ვიდრე: ეკლესიასა შინა გაკურთხო შენ...».
B. ‘მისაჯე მე, უფალო, რამეთუ უმანკოებითა ჩემითა ვიდოდე,
და უფალსა ვესევდ რაჲთა არა მოუძლურდე. გამომცადე მე,
უფალო, და განმცადე მე, გამოაჴურვენ თირკუმელნი ჩემნი და
გული ჩემი, რამეთუ წყალობა შენი წინაშე თუალთა ჩემთა არს,
და სათნო ვეყავ მე ჭეშმარიტებასა შენსა. შენსა არა დავჯდე მე
კრებულსა თანა ამაოებისსა. მოვიძულე კრებული უკეთურთა, და
უღმრთოთა თანა მე არა დავჯდე. დავიბანნე უბრალოებით ჴელნი
ჩემნი, და გარე მოვადგე საკურთხეველსა შენსა, უფალო. სმენად
ჩემდა ჴმაჲ ქებისა შენისჲ, და მითხრობად ყოველი საკჳრველებაჲ
შენი. უფალო, შევიყუარე შუენიერებაჲ სახლისა შენისაჲ, და
ადგილი საყოფელი დიდებისა შენისაჲ. ნუ წარსწყმედ უღმრთოთა
თანა სულსა ჩემსა, და კაცთა მოსისხლეთა ცხორებასა ჩემსა.
რომელთა ჴელნი მათნი უშჯულოებათა შინა არიან. მარჯუენე მათი
აღივსო ქრთამითა. ხოლო მე უმანკობითა ჩემითა ვიდოდე. მიჴსენ
მე, უფალო, და მიწყალე მე, ფერჴი ჩემი დაადგა სიწრფოებით.
ეკლესიასა შინა გაკურთხო შენ, უფალო. ერთ გზის თქუას, გინა
მრავალ გზის, ვიდრე განასრულოს კუმევაჲ».
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C. ‘მისაჯე მე უფალო, რამეთუ უმანკოებითა ჩემითა ვიდოდე,
და უფალსა ვესევდ...».
მრავალ გზის ვიდრემდის შემოუკმევდის საკურთხეველსა და
სრულიად ეკლესიასაცა ჩუჱულებისაებრ. ‘
D. ‘Kri=no`n me, Ku`rie:..... e)n >Ekklhsi`aij eu)logh`sw se Ku`rie.»
14. A. ‘და ვიდრე იგი ამას იტყოდის, ერთი მღდელთაგანი
უკანა შეუდგეს და ყოველთა სუეტთა და ყურეთა მის ტაძრისათა
მიჰრონითა ჯუართა გამოსახვიდეს, ვიდრე მოვლონ წმიდაჲ იგი
ტაძარი და საკურთხეველადვე აღჴდენ. და მერმე, შემდგომად
განსრულებისა კუმევისა და ფსალმუნისა და დიდებისა, დიაკონმან
თქუას კუერექსი: მერმე და მერმე.... და ჩუეულებისაებრ. და
შემდგომად შეგუეწიენ....., ყოვლადწმიდაჲ, უხრწნელი...., და
წმიდაჲ (სახელით, რომლისაჲ არს განახლებული ესე ტაძარი),
მოდრკეს მღდელთმოძღუარი მახლობლად წმიდისა ტრაპეზისა,
არამედ არა მუჴლმოდრეკით და მღდელთმოძღუარმან თქუას:»
B. ‘ხოლო რაჟამს აკმევდეს პატრიახი ერთსა თანა მყოფთა
ეპისკოპოსთაგანსა ეტჳრთოს ჭურჭელი მიჰრონისა და შეუდგეს უკანა
მისსა, და გამოსახვიდეს ჯუარსა მიჰრონისა მისგან თითოეულსა
სუეტსა და კედელთა და ყურეთა მის ტაძრისთა, და მერმე შემდგომად
განსრულებისა კუმევისა და ფსალმუნისაჲ და დიდებისაჲ,
დიაკონმან თქუას კუერექსი: მერმე და მერმე... და ჩუჱულებისაებრ.
და შემდგომად (დად შდ) შეგყწინ (შეგუეწიენ) ..... ყოვლად
წმიდაჲ, უხრწნელი, უფროჲსად კურთხეული დედოფალი ჩუენი
ღვთისმშობელი, მარადის ქალწული მარიამ (და წმიდაჲ სახელით,
რომლისა არს განახლებული ტაძარი)... მოდრკეს პატრიახი
მახლობლად წმიდისა ტრაპეზისაჲ, არამედ არა მუჴლთ მოდრეკით
და თქუას ლოცვაჲ ესე».
C. ‘ოდესცა მღუდელ-მთავარი აკმევდეს, შეუდგებიან მას
ორნი არხიმანდრიტნი, ანუ ორნი უპირველესნი თანამწირუჱლნი.
ერთი ასხურებს სიწმინდეთა აიაზმასა, ხოლო მეორეჲ მპყრობელი
ჭურჭელსა მირონისასა, სცხებს ჩხირითა მირონსა ჯუარის სახედ,
პირველად საკურთხეველსა შინა მაღალსა დასაჯდომელსა ადგილსა
ფანჯარის თავსა ზედა: მეორედ დასავლეთით ეკლესიის კარის პჭის
თავსა ზედა: ეგრეთუჱ სამჴრეთის და ჩრდილოეთის კარის თავთა
ზედა, ანუ ფანჯრის თავთა კედელთა ზედა. ხოლო უკეთუ მაღალ-არს
მიედგმის კიბე. შესრულებასა კმევისა და ფსალმუნისასა, მღუდელ402
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მთავარი საკურთხეველსა და იტყჳს: დიდება მამასა და ძესა და
წმიდასა სულსა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.
ამინ. და მიიღებს არხიდიაკონი საცეცხლურსა, და უკმევს მღუდელმთავარსა სამგზის. შემდგომ იტყვის მცირესა მშჳდობიანსა: მერმე
და მერმე.... წინაშე ტრაპეზისა მარცხნივ მღუდელ-მთავრისა. ხოლო
ასმაღლებელსა არა იტყჳს მღუდელ-მთავარი, არამედ არხიდიაკონო
იტყჳს, უფლისა მიმართ ვილოცოთ: და და მოხდის მიტრასა. ხოლო
მღუდელ-მთავრი წინაშე წმიდისა ტრაპეზისა წარიკითხავს ლოცვასა
მაღალის ჴმით»
D. ‘Meta\ de\ to\ qumia`sai to\n >Arxiere`a, eiЕj tw=n <Iere`wn, h)` kai\
>Arxiere`wn, o)`pisqen e(pakolouqei=, basta`zwn to\ tou= Mu`rou a)ggei=on, kai\
poiei= Staurou\j e)k tou= Mu`rou ei)j e)`na e(`kaston ki`ona, kai\ phnso\n tou=
Naou=. Sumplhroume`nhj de\ th=j qumia`sewj, kai\ tou= Yalmou=, doca`zousin
ou=tw: Do`ca tv= a(gi`#, kai\ pantoduna`m%, kai\ zwopoi%= Tria`di, pa`ntote:
nu=n, kai\ a)ei\, kai\ ei)j tou\j ai)w=naj tw=n ai)w`nwn. Kai\ gi`netai mikra\ Sunapth\
para\ tou= Diako`nou.
)Eti kai\ e)`ti, e)n ei)rh`nv tou= Kuri`ou dehqw=men. Antilabou=, sw=son,
e)le`hson.Th=j Panahi`aj, a)xra`ntou. <O de\ >Arxiereou`j e)kfwnei=: O(`ti
pre`pei soi pa=sa do`ca, timh\, kai\ prosku`nhsij, t%= Patri\, kai\ t%= Ui`%,
kai\ t%= <Agi`% Pneu`mati, nu=n, kai\ a)ei\, kai\ ei)j tou\j ai)w=naj tw=n ai)w`nwn.
>Amh`n. <O Dia`konoj: Tou= Kuri`ou dehqw=men. <O >Arxiereu`j.
წარმოვადგენთ ბერძნული ტექსტის ჩვენეულ თარგმანს:
‘მas
Semdeg,
rac
akmevs
mRvdelTmTavari,
მღვდელთაგან ერთი ან მღვდელმთავართაგან ერთი უკან
გაყვება, რომელსაც უჭირავს წმინდა მირონის ჭურჭელი და
გამოსახავს ჯვარს მირონით ტაძრის თითოეულ სვეტზე და
კედელზე (phnso3n). აღესრულება რა კმევა და ფსალმუნი,
ადიდებენ ასე: ‘დიდება წმიდასა და ყოვლადძლიერსა და
ცხვოველსმყოფელსა სამებასა, ყოვლადვე, აწ და მარადის
და უკუნითი უკუნისამდე. და იქმნების მცირე კუერექსი
დიაკონისა მიერ: ‘მერმე და მერმე...». მღდელთმთავარი
აღამაღლებს: ‘რამეთუ შუენის შენდა ყოველი დიდება,
პატივი და თაყუანისცემა, მამისა და ძისა და წმიდისა
სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი-უკუნისამდე, ამინ.
დიაკონი: ‘უფლისა მიმართ ვილოცოთ». მღდელთმთავარი».
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პირველი ლოცვა ტრაპეზის წინ
1. A. ‘უფლო ცათაო და ქუეყანისაო...».
B. ‘უფალო ცათა და ქუეყანისაო...».
C. ‘უფალო ცისა და ქუყანისაო...».
D. ‘Ku`rie o( Qeo\j h(mw=n, tou= ou)ranou= kai\ th=j gh=j poihth`j...».
მ. არანცის გამოცემაში ზემორე ბერძნული ფრაზა
განსხვავებული სახით გვხვდება: ‘Ku`rie tou= ou)ranou= kai\ th=j gh=j»,
რასაც ეთანხმება მოცემული ქართული რედაქციები. კვიპრიანეს
რედაქციაში ‘ცისა» არის მხოლობით რიცხვში, ხოლო A და B
რადაქციებში მრავლობითში, წარმოდგენილ ბერძნულ რედაქციის
ზუსტი თარგმანი ასეთი იქნება: ‘უფალო, ღმერთო ჩუენო, ცის
და ქვეყანის შემოქმედო»..
2. A. ‘რომელმან წმიდაჲ ეკლესიაჲ შენი გამოუთქმელითა
სიბრძნითა დააფუძნე...».
B. ‘რომელმან წმიდაჲ ეკლესიაჲ გამოუთქმელითა სიბრძნითა
დააფუძნე...».
C. ‘რომელმან გამოუთქმელითა სიბრძნითა შენითა, დააფუძნე
წმიდა ეკკლესიაჲ შენი...».
D. ‘o( th\n a(gi`an sou >Ekklhsi`an a)r)r(h`t% sofi`a qemeliw`saj...».
ბერძნულ ორიგინალს ზედმიწევნით მისდევს წმ. გიორგი
მთაწმინდელის რედაქცია. B-ში გამოტოვებულია ნაცვალსახელი
‘შენი» (sou), კვიპრიანეს რედაქცია შინაარსობრივად გადმოგვცემს
ტექსტს, ხოლო ზედმიწევნითი თარგმანი A და B რედაქციებშია.
3. A. ‘და მსგავსად ანგელოზთა მსახურებისა ცათა შინა...».
B. ‘და მსგავსად ანგელოზთა და მსახურებჲსა ცათა შინა...».
C. ‘და ნაცვალ-სახედ ანგელოსებრივისა, ზეცათა შენისა
მსახურებისა...».
D. ‘kai\ a)nti`tupon th=j >Anggelikh=j e)n ou)ran%= leitourgi`aj...».
ბერძნული ‘a)nti`tupon» კვიპრიანესთან გადმოცემულია
სიტყვით ‘ნაცვალ-სახე», რაც ამ ტერმინის კალკირებული
თარგმანია, ხოლო A და B რედაქციებში \ ‘მსგავსად». C-ში
‘e)n ou)ran%= leitourgi`aj» თარგმნილია როგორც ‘ზეცათა შენისა
მსახურებისა», რაც ასევე არ არის მართებული, რადგან ‘შენისა»-ს
შესატყვისი სიტყვა ბერძნულში არ გვაქვს. საფიქრებელია, რომ
აქ უნდა ყოფილიყო ‘ზეცათა შინა მსახურებისა», რაც, ალბათ,
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გადამწერის მიერ არის დამახინჯებული.
4. A=B. ‘მღდელობისა ესე წესი ქუეყანასა ზედა განაწესე...»
C. ‘სამღდელოჲ წესი შეჰმზადე, ქუეყანასა ზედა...».
D. ‘th\n th=j <Ierwsu`nhj ta`cin e)pi\ th=j gh=j susthsa`menoj: ...».
ორიგინალს ზედმიწევნით მისდევს A და B რედაქციები.
კვიპრიანეს თარგმანი გაუმართავია.
5. A=B. ‘შენ, მეუფეო უხო ნიჭთა შენთა ზედა...».
C. ‘შენ, ნიჭმრავალო მეუფჱო...».
D. ‘su`, De`spota megalo`dwre...».
ზედმიწევნითი თარგმანი კვიპრიანესთან არის წარმოდგენილი,
ხოლო A და B რედქციებში ამ ფრაზის თარგმანი უფრო
განვრცობილი სახითაა.
6. A=B. ‘აწცა შეიწირე ვედრებაჲ ჩუენი...».
C. ‘შემიწყნარენ აწცა მვედრებელნი შენნი...».
D. ‘pro`sdecai kai\ nu=n deome`nouj h(ma=j...».
ბერძნულთან უფრო ახლოს დგას A და B-ს ტექსტები,
რადგან ნაცვალსახელი ‘h(ma=j» (acc. h(ma=j, nom. h(mei=j) ნიშნავს
‘ჩვენ» და არა ‘შენ» როგორც ეს კვიპრიანესთანაა. ბერძნულის
ზუსტი თარგმანი ასეთი იქნება: ‘ახლაც შეგვიწყნარე ჩვენ,
მვედრებელნი».
7. A=B. ‘რამეთუ არა დასცხერ კაცთა ნათესავისა მრავალსახედ
წყალობად...».
C. ‘რამეთუ არა დააცადე მრავალსახედ ქველისმოქმედება
კაცობრივისა ნათესავისა...».
D. ‘ou) ga\r e)pau`sw to\ a)nqrw`pinon ge`noj polutro`pwj eu)
ergetw=n:...».
კვიპრიანეს რედაქციაში წარმოდგენილი თარგმანი შინაარსით
გადმოგვცემს ლოცვის აზრს, ხოლო A და B რედაქციები
წარმოგვიდგენენ ზუსტ თარგმანს ლოცვის ამ ფრაზისა.
8. A. ‘რომელი ქუეყანასა ზედა გამოჩნდა და ბნელსა შინა
მსხდომარეთა გამოუბრწყინვა ნათელი ცხორებისაჲ...».
B. ‘რომელი ქუეყანასა ზედა გამოჩნდა და ბნელსა მსხდომარეთა
გამოუბრწყინვაჲ ნათელი ცხორებისა...».
C. ‘რომელი ქუეყანასა ზედა რა გამოჩნდა, და გამოუბრწყინდა
ბნელისათა ნათლად...»
D. ‘oÀj e)pi\ gh=j o)fqei\j, kai\ la`myaj toi=j e)n sko`tei fw=j swthri`aj...».
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მართებულია წმ. გიორგი მთაწმინდელის თარგმანი, რადგან
berZnulSi ხაზგასმული მონაკვეთის ზუსტი თარგმანი ასეთი
იქნება: ‘და გამოუბრწყინვა ბნელში მყოფებს ნათელი ხსნისა».
კვიპრიანესთან წარმოდგენილი შესაბამისი მონაკვეთის თარგმანი
მცდარია და გაუგებარი.
9. A=B. ‘და თავი თჳსი მსხუერპლად შეწირა ჩუენთჳს...».
C. ‘მსახურებისად, შეწირა თავი თჳსი მსხუერპლად ჩუჱნთჳს...».
D. ‘a)nh`negken e(auto\n u(pe\r h(mw=n qusi`an...».
კვიპრიანეს
ტექსტში
ხაზგასმული
‘მსახურებისად»
ბერძნულში არ დასტურდება.
10. A=B. ‘და ამაღლდა ზეცად და თჳსთა მოციქულთა და
მოწაფეთა შეჰმოსა ძალი მაღლით, ვითარცა იგი აღუთქუა...».
C. ‘და ამღლდა რა ზეცად, შეჰმოსა მოწაფეთა თჳსთა და
მოციქულთა, ვითარცა აღუთქუა, ‘მაღლით გამო ძალი...».
D. ‘kai\ a)nalhfqei`j ei)j ou)ranou\j, e)ne`duse tou\j e(autou= Maqhta\j
kai\ >Aposto`louj, kaqw\j e)phggei`lato, du`namin e)c u(`youj...».
ბერძნული ფრაზის თარგმანი კალკირებულად არის
წარმოდგენილი კვიპრიანეს რედაქციაში, ‘du`namin e)c u(`youj»
(«მაღლით გამო ძალი»). A და B რედაქციები გადმოგვცემენ
მთლიანი ფრაზის შინაარსს არა კალკირებული ფორმით.
11. A. ‘რომელი იგი არს სული წმიდაჲ, თაყუანისსაცემელი
და ყოვლადძლიერი...».
B. ‘რომელი იგი არს თაყუანისსაცემელი და ყოვლადძლიერი...».
C. ‘რომელ არს სული წმიდა, თაყუანის საცემელი და ყოვლად
ძლიერი...».
D. ‘h(`tij e)sti\ to Pneu=ma to\ <`Agion, to\ proskunhto\n, kai\
pantodu`namon...».
ხელნაწერ A 72-ში (B), არ გვაქვს ხაზგასმული სიტყვა
\ ‘to Pneu=ma to\ (Agion («სულიწმინდა»), რაც არის როგორც წმ.
გიორგი მთაწმინდელთან, ასევე კვიპრიანეს რედაქციაში.
12. A=B. ‘შენგან, ღვთისა და მამისა, გამომავალი...».
C. ‘შენ ღვთისა და მამისაგან გამომავალი...».
D. ‘to\ e)k sou= tou= Qeou= kai\ Patro\j e)kporeuo`menon...».
მართებულია A და B რედაქციები, რადგან ‘to\ e)k sou=»
ითარგმნება როგორც ‘შენგან» და არა ‘შენ», როგორც ეს
მოცემულია კვიპრიანესთან.
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13. A=B. ‘და ნათლისღებაჲ მეორედშობისაჲ მოგუცეს ჩუენ...».
C. ‘მოსცეს ნათლისღება შვილებისაჲ...».
D. ‘Ba`ptisma pare`dwkan ui(oqesi`aj...».
კვიპრიანეს თარგმანი უფრო სწორია, რადგან ‘ui(oqesi`aj»
ითარგმნება როგორც ‘შვილება».
14. A=B. ‘მღდელობისანი დასხნეს წესნი და კანონი, რომელთაიგი მოცემული გჳპყრიეს ჩუენ...».
C. ‘მღუდელობისა სჯულნი და კანონნი დასხნნეს, რომელთა
მოცემისა მქონებელნი ჩუჱნ...».
D. ‘(Ierwsu`nhj e)`qento kano`naj, kai\ no`mouj. ЕWn h(mei=j oi( a(martwloi\
kate`xontej th\n para`dosin ... ».
აქ საინტერესო არის ის, რომ ბერძნული ‘no`moj» ძველ
ქართულ თარგმანებში გადმოღებულია, როგორც ‘წესი», ხოლო
კვიპრიანესთან \ ‘სჯული».
15. A=B. ‘და გევედრებით შენ, მოწყალეო...».
C. ‘და გევედრებით შენ, მოწყალე...».
D. ‘kai\ deo`meqa` sou, eu)`splagxne:...».
მართებულია A და B რედაქციაში მოცემული ‘მოწყალეო»,
რადგან შესატყვისი ბერძნული ‘eu)`splagxne» დგას წოდებით
ბრუნვაში. nom. ‘eu)`splagxnoj», voc. ‘eu)`splagxne».
16. A=B. ‘საგალობელად შენდა აღშენებული ესე ტაძარი
საღვთოჲთა დიდებითა შენითა აღავსე...».
C. ‘ქველის მოქმედებისა შენისათჳს აღშენებული ესე ტაძარი,
საღვთოთა დიდებითა შენითა...».
D. ‘To\n pro\j th\n sh\n u(mn%di`an oi)kodomhqe`ntai tau=to Nao\n th=j
qei`aj sou plh`rwson do`chj...».
ბერძნულშია ‘u(mn%di`an», რაც ‘საგალობელს» ნიშნავს და არა
‘ქველისმოქმედებას», როგორც ამას კვიპრიანესთან ვხვდებით.
ასევე, kviprianesTan არ არის თარგმნილი plh`rwson («აღავსე»).
17. A. ‘და ამას შინა აღმართებული საკურთხეველი წმიდა
წმიდათა გამოაჩინე...».
B. ‘და ამას შინა აღმართებული საკურთხეველი წმიდაჲ წმიდათა
გამოაჩინე...».
C. ‘და მას შინა დამტკიცებული საკურთხეველი, წმიდად
წმიდათად გამოაჩინე...».
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D. ‘kai\ to\ paro\n Qusiasth`rion, <`Agion <Agi`wn a)na`deicon:...».
მ. არანცის გამოცემაში ხაზგასმული ფრაზა ასეთი სახითაა
წარმოდგენილი: ‘kai\ to\ e)n au)t%= page\n qusiasth`rion» (და მასში
აღმართებული საკურთხეველი), რომლის ზედმიწევნითი თარგმანი
მოცემულია A და B რედაქციებში.
18.
A. ‘წინამძღურად ცხორებისა, წარსამართებლად
მოქალაქობისა კეთილისა,აღსრულებად ყოვლისა სიმართლისა...».
B.
‘წინაჲმძღურად
ცხორებისაჲ,
წარსამართებლად
მოქალაქობისაჲ კეთილისა,აღსრულებად ყოვლისა სიმართლისაჲ...».
C. ‘ცხოვრებისა საჭეთმპყრობელად, კეთილისა მოქალაქობისაჲ
წარსამართებელად, სიმართლისა განმასრულებლად...».
D. ‘ei)j kube`rnhsin bi`ou, ei)j a)gaqh=j politei\aj kato`rqwsin, ei)j e)
kplh`rwsin pa`shj dikaiosu`nhj...».
kubeVrnhsij ითარგმნება როგორც ‘მართვa», ‘წინამძღვroba»,
ასევე - ‘გემის mesaWeoba». ასე რომ, სამივე წარმოდგენილი
ქართული რედაქცია მართებულია.
19. A. ‘რამეთუ კურთხეულ არს ყოვლადწმიდაჲ სახელი შენი,
მამისა და ძისა და წმიდისა... ერმან: ამენ.»
B. ‘რამეთუ კურთხეულ არს ყოვლადწმიდაჲ სახელი, მამისა და
ძისა და წმიდისა სულისა... და შემდგომად ამინისაჲ ‘
C. ‘რამეთუ კურთხეულ არს ყოვლადწმიდა სული შენი აწდა:
ასამაღლებელი:.რამეთუ კურთხეულ არს ყოვლად წმიდა სახელი შენი,
მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი
უკუნისამდე, ამინ...».
D. <`Oti hu)lo`ghtai` sou to\ pana`gion o)`noma, tou= Patro\j, kai\ tou=
Ui(ou=, kai\ tou= <Agi`ou Pneu`matoj, nu=n, kai\ a)ei\, kai\ ei)j tou\j ai)w=naj tw=n ai)
wnw=n. >Amh`n.
კვიპრიანეს ტექსტში ხაზგასმული წინადადება არ არის არც
ბერძნულში და არც ქართულ რედაქციებში.
თავმოდრეკით სათქმელი ლოცვა (1)
1. A=B= C. ‘გმადლობთ შენ, უფალო, ღმერთო ძალთაო...».
D. ‘Eu)xaristou=me`n soi, Ku`rie, o( Qeo\j h(mw=n...»
მ. არანცის გამოცემაში ასეთი სახითაა ეს ფრაზა: ‘Eu)
xaristou=me`n soi, Ku`rie, o( Qeo\j tw=n duna`mewn». ქართული თარგმანები
სწორედ ამ წაკითხვასთან ავლენენ თანხვედრას.
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2. A=B. ‘ღირს-იჩინე მრავლითა კაცთმოყვარებითა შენითა
ვიდრე ჩუენდამდეცა მოწევნად, ცოდვილთა ამათ და უჴმართა მონათა
შენთა...».
C. ‘ღირს იჩინე სიმრავლითა კაცთმოყუარებისა შენისათა ვიდრე
ჩუენდამდეცა უღირსთა და უჴმართ მონათა შენთა განვრცობად...».
D. ‘h)ci`wsaj, dia\ pollh`n sou filanqrwpi`an, kai\ me`xrij h(mw=n tw=n
a(martwlw=n, kai\ a)xrei`wn dou`lwn sou e)ktei=nai...».
ხაზგასმული სიტყვის ‘e)ktei=nai» შესატყვისი («განვრცობად»)
არ არის A და B რედაქციებში.
3. A. ‘აღავსე დიდებითა და სიწმიდითა და მადლითა
საკურთხეველი ესე შენი...».
B. ‘აღავსე დიდებითა და სიწმიდითა საკურთხეველი ესე შენი...».
C. ‘აღავსე დიდებითა და სიწმიდითა, და მადლითა საკურთხეველი
ესე შენი...».
D. ‘Plh`rwson do`chj, kai\ a(giasmou=, kai\ xa`ritoj to\ Qusiasth`rion
tou=to...».
A 72 ხელნაწერში (B რედაქცია) გამოტოვებულია ‘xa`ritoj»
\ (მადლით), gansxvavebiT წმ. გიორგი მთაწმინდელისa da
კვიპრიანე samTavnelis redaqciebisgan.
4. A=B. ‘რაჲთა იქმნას მას ზედა შეწირული უსისხლოჲ
მსხუერპლი უხრწნელად ჴორცსდ და პატიოსნად სისხლად დიდისა
ღვთისა და მაცხოვრისა ჩუენისა იესუ ქრისტჱსა,.მხოლოდშობილისა
ძისა შენისა...».
C. ‘რათა შეიცვალებოდენ ამას ზედა შეწირულნი მსხუჱრპლნი,
უხრწნელად ჴორცად და პატიოსნად სისხლად დიდისა ღვთისა
და მაცხოვრისა ჩუჱნისა იესო ქრისტესა, მხოლოდშობილისა ძისა
შენისა...».
D. ‘w(`ste metapoiei=sqai ta\j e)n au)t%= prosferome`naj soi a7naima`ktouj qusi`aj, ei)j to\ a)`xranton Sw=ma, kai\ to\ ti`mion AiЕma tou=
monogenou=j sou Ui`ou=, tou= Kuri`ou kai Qeou=, kai\ Swth=roj h(mw=n >Ihsou=
Xristou=...».
ხაზგასმული წინადადება მ. არანცის გამოცემაში შემდეგი
სახითაა წარმოდგენილი: ‘tou= mega`lou Qeou= kai\ swth=roj h(mw=n
>Ihsou= Xristou= tou= monogenou=j sou Ui(ou=» («დიდისა ღვთისა და
მაცხოვრისა ჩუენისა იესუ ქრისტესა მხოლოდშობილისა ძისა
შენისა»), რასაც ზედმიწევნით მისდევს ქართული რედაქციები.
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5. A.» ამაღლებაჲ: რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩუენი, ღმერთი
წყალობისაჲ და მაცხოვარებისაჲ და შენდა დიდებასა .....»
B. ‘ამაღლებაჲ: რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩუენი, ღმერთი
წყალობისა და მაცხოვარებისა და შენდა დიდებჲსა .....»
C. ‘ასამაღლებელი: რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩუჱნი, ღმერთი
მოწყალებისა და მაცხოვარებისა, და შენდა დიდებასა აღუავლენთ,
მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი
უკუნისანდე. მღუდელთა : ამინ.»
D. ‘Su` ga\r eiЕ o( Qeo\j h(mw=n, kai\ soi\ th\n do`can a)nape`mpomen, t%=
Patri\, kai\ t%= Ui)%=, kai\ t%= <Agi`% Pneu`mati, nu=n, kai\ a)ei\, kai\ ei)j tou\j ai)w=naj tw=n ai)w`nwn. >Amh`n».
წარმოდგენილ ასამაღლებელს არანცის გამოცემაში შემდეგი
სახით ვხვდებით: ‘Su` ga\r eiЕ o( Qeo\j h(mw=n, Qeo\j tou= e)leei=n kai\ s%`zein
kai\ soi\ th\n do`can a)nape`mpomen (t% Patri\ kai\ t% Ui(%= )», რომელსაც
ზედმიწევნით მისდევს წარმოდგენილი ქართული ტექსტები.
6. A. ‘დიაკონმან: მშჳდობით წარვიდეთ».
B. ‘და ესრეთღა თქუას: მშჳდობით წარვიდეთ».
C. ‘შემდგომად სრულ-ყოფისა ამის მოართმევს მღუდელ-მთავარსა
მღუდელი, აღუნთებელსა ახალსა სანთელსა სასანთლითა, რომელსაცა
აღანთებს რა მღუდელ-მთავარი დასდგამს ჴელითა თჳსითა მაღალსა
ადგილსა ტრაპეზის უკან. უწყოდეთ რომელ ვიდრე ამას კურთხევის
ჟამისა საკურთხეველსა შინა არა აღენთების არა ვითარიმე სანთელი.
შემდგომ ამისა კანდელაკი განაწყობს, ვითარ იგი ჯერ არს სვლა
ნაწილთადმი სხუასა ეკკლესიასა შინა დაკრძალულთა. მღუდელმთავარი მისცემს სახარებასა და ჯუარსა მღუდელთა, და სანთელსა
განუყოფს საკურთხეველსა შინა მდგომარეთა, და ეგრეთვე გამოსრული
საკურთხევლით ამბიონსა ზედა საეროთა გუამთა. შემდგომად
შევალს საკურთხევლად, ხოლო საკურთხევლისაგან წინაძღომითა
მღუდელთათა, გამოვალს მღუდელ-მთავარი საუფლოს კარით, და
მიმღები კუჱრთხისა წარვალს სადაცა ნაწილნი დასუჱნებულ არიან:
მეტყუჱლი: მშჳდობით წარვიდეთ».
D. ‘>En ei)rh`nv proe`lq%men.
Pρokei`menon tou= >Aposto`lou.
T%= Oi)`k% sou pre`pei a(gi`asma, Ku`rie.
Sti`x. <O Ku`rioj e)basi`leusen eu)pre`peian e)nedu`sato.
Pro\j >Ebrai`ouj >Epistolh=j Pau`lou to\ >Ana`gnwsma.
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Kef. G `. 1.
...
Eu)agge\lion e)k tou= kata\ >Iwa`nnhn. Kef. i`. 22.
....
EiЕta komi`zetai t%= >Arxierei= Kandh`la kainh\, kai\ Qrualli`j, kai\
>Elaion: kai\ au)to\j tai=j i)di`aij xersi` plhrw=n e)lai`ou th\n Kandh`lan,
a7na`ptei th\n Qrualli`da, kai\ a)poti`qhsi t%= a(gi`% Qusiasthri`%. Kai\
loipo\n a)potiqe`menoj to`, te Sa`banon, kai\ ta\ Mandh`lia, kai th`n Zw`nhn,
e(pitre`pei e)kklhsiastikoi=j u(phre`taij, ei)sa`gein Kandh`laj kai Khrou`j:
kai\ ou(`twj e)gkosmi`zetai o( Nao`j.
Tau`twn de\ genome`nwn, ya`lletai: Do`ca, to\ i)dio`m. tou= <Agiou=. Kai\
nu=n, tw=n >Egkaini`wn, HЕxoj pl. b `.
Th\n mnh`mhn tw=n >Egkaini`wn e)pitelou=ntej Ku`rie, se\ to\n a(giasmou=
doth=ra doca`zomen, deo`menoi a(giasqh=nai h(mw=n ta\ ai)sqhth`ria tw=n yuxw=n,
tv= prebei`# tw=n e)ndo`cwn A)qlofo`rwn, a)gaqe\ pantodu`name.
EiЕta to\ Trisa`gion. Panagi`a Tria`j. Pa`ter h(mw=n. <`Oti sou=. To\
Tropa`rion tou= Monh=j, kai\ tw=n >Egkaini`wn, ЕHxoj d `.
(Wj tou= a)`nw jerew`matoj th\n eu)pre`peian. <`Ora sel. EiЕta >Ektenh\j
para\ tou= Diako`nou. >Ele`hson h(ma=j o( Qeo`j.
Eti deo`meqa u(pe\r e)le`ouj, zwh=j, ei)rh`nhj, u(gei`aj, swthri`aj, e)
piske`yewj, sugxwrh`sewj kai\ a)fe`sewj tw=n a(martiw=n tw=n dou`lwn tou=
Qeou=, tw=n Ktito`rwn tou= a(gi`ou Oi)`kou tou=tou: [ h)` th= a(gi`aj Monh=j tau`thj]:
j kai\ u(pe\r tou= sugxwphqh=nai au)toi=j pa=n plhmme`lhma e(kou`sio`n te, kai\ a)
kou`sion. Kai\ le`getai, to\, Ku`rie e)le`hson, e)k g `. EiЕta o( >Arxiereu`j. <`Oti e)
leh`mwn, kai\ fila`nqrwpoj Qeo`j u(pa`rxeij, kai\ soi\ th\n do`ca a)nape`mpomen,
t%= Patri\, kai\ t%= Ui(=%=, kai\ t%= A(gi`% Pneu`mati, nu=n, kai\ a)ei\, kai\ ei)j tou\j
ai)w=naj tw=n ai)w`nwn. Kai\ >Apo`lusij.
cotirebuli monakveTi ar aris arc მ. არანცის mier გამოცემულ
‘ევქოლოგიონში», არც განსახილველ ქართულ თარგმანებში.
წესი რომელი აღესრულების
სატფურებასა პირველ კურთხეულისა ტაძრისა
თანამედროვე ბერძნულ კურთხევანში, რომელსაც ვიმოწმებდით,
ამ ნაწილში წარმოდგენილი ლიტურგიკული ქმედებები და ლოცვები
გადატანილია ცისკრის დასასრულს. ქართულ თარგმანებში, ასევე მ.
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არანცის გამოცემაში ‘ეკლესიის კურთხევის წეს-განგების» ეს მონაკვეთი
მოსდევს ზემოთ განხილულ ნაწილს.
1. A. ‘ოდეს ესე წესი ყოველი ითქუას, განახუნენ კარნი
ეკლესიისანი და წარვიდენ სხუასა ეკლესიასა, სადა მარტჳლნი
ისხნენ და მუნ დაიწყონ თქუმად ფსალმუნთა ჟამისწირვისათა,
ხოლო ახალკურთხეულსა მას ეკლესიასა შევიდენ მნენი და მსახურნი
ეკლესიისანი, შეიხუნენ ხატნი, დაჰკიდონ კანდელი და შეამკონ
ეკლესიაჲ და აღანთონ სანთელნი მრავლად, აკუმიონ საკუმეველი
ჴშირად და კარნი დაჰჴშნენ, ხოლო მღდელთმოძღუარმან და მისთანათა
მათ ვითარცა მომიჴსენე წართქუან, აღიხუნენ ნაწილნი წმიდათანი
ბრპენისა, გინა ვერცხლისა გუადრუცითა და გუადრუცი იგი დადგან
ფეშხუემსა ზედა, დაბურონ და აღიქუას ებისკოპოსმან, გინა მღდელმან
თავსა ზედა. დიაკონთა დაასხან საკუმეველი და აღანთნენ სანთელნი
და წინაუძღოდინ და მგალობელნი ამას დასდებელსა იტყოდინ:..».
B. ‘დღესა მას რომელსა კურთხეულ იყოს წმიდაჲ ეკლესიაჲ,
მწუხრსა წინა დღით ილოცონ ჟამი მწუხრისაჲ და სერობისაჲ.
პანაშჳდი ერთსა ეგუტერსა მახლობლად პირველ განწმედილისა
ეკლესიისაჲ, სადა იგი ესუჱნნენ წმიდანი ნაწილნი...».
ხოლო ცისკრად მოვიდეს მუნ პატრიახი და სამხრად ვითარცა
იტყოდის კვერექსსა წმიდაო ღმერთოსა, ესე ლოცვაჲ წართქუას:
C. ‘და ესრეთ წარვლენ ნაწილთადმი წესიერად წინა ძღომითა
დროშათა და წმიდათა ხატთათა, ვითარცა არს ჩუეულება ლიტანიისა,
ხოლო მღუდელ-მთავარსა უპყრობენ ჴელთა ორნი დიაკონნი, და
მღუდელნი უძღჳან მას წინარე სახარებითა და ჯუარითა, ხოლო
არხიდიაკონი დიაკონითურთ უკმევს. მგალობელნი გალობენ
ოხითასა...».
D. ‘Meta\ de\ tau=ta komi`zetai t%= a)rxierei= kandh=la kainh\ kai\
molibi\j kai\ e)`laion kai\ au)to\j oi)kei`aij xersi\ plhrw=n e)lai`ou th\n kandh=la
kai\ a)na`ptwn th\n qrualli`da tau\thn a)poti`qhsin e)n tw= qusiasthri`% kai\
loipo\n a)potiqe`menoj to\ te sa`banon kai\ ta\ manth`lia kai\ pa=san th\n a)rxieratkh\n stolh\n e)pitre`pei toi=j e)kklhsiastikoi=j u(phre`taij ei)sagagei=n
kandh=laj kai\ khrou\j kai\ pa`nta to\n tou= naou= ko`smoj. >En o(`s% de\ telei=ta
tau=ta mikro\n au)toj a)napau`etai. Kai\ ei)`per du`natai kat ) au)th\n e)kei`nhn
th\n h(me`ran teleiw=sai th\n o(`lhn kaqie`rosin kai\ to\n e)gkainismo\n tou=
naou=. pa`lin ta\ th=j a)rxieratei`aj a(`panta periba`lletai a)`mfia kai\ a)`peisin
a(`ma toi=j i(ereu=si kai\ t%Е loip%= klh`r% kai\ t%= la%= ei)j to\n e(`teron nao\n e)n
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п ta\ marturika\ proapete`qh lei`yana. Ei)) de\ tou=to poih=sai kat ) e)kei`nhn
a)dunatei= th\n h(me`ran u(poxwrei= me\n au)to`j. Gi`netai de\ kai\ auЕqij lixniko\n
kai\ pannuxi\j kai\ o)`rqroj ei)j to\n nao\n to\n u(podeica`menon ta\ lei`yana tw=n
martu`rwn. T$= de\ e(ch=j o( a)rxiereu\j e)kei= paragi`netai a(`ma t%= klh`r% kai\
t%= la%=.»
საინტერესო მონაცემს გვიჩვენებს B რედაქცია, რომლის
მიხედვითაც ტაძრის კურთხევის წინა დღეს მწუხრის, სერობისა
და ღამისთევის («პანაშვიდის>) მსახურებანი აღესრულება
მახლობლად მდებარე უკვე ნაკურთხი ტაძრის ეკვდერში, სადაც
დასვენებულია წმინდა ნაწილები.
2. A. ‘დიდებაჲ შენდა, ქრისტე, მოციქულთა სიქადულო,
მოწამეთა სიხარულო, რომელთა ქადაგეს სამებისა წმიდისა
ერთარსებაჲ. მუჴლი: იხარებდით მართალნი უფლისა მ.... დიდებაჲ
შენდა, ქრისტე.... ესე სამჯერ თქუან. სხუაჲ, ბ გუერდი: წმიდანო
მოწამენო, რომელთა კეთილად იღუაწეთ და გჳრგჳნოსან-იქმნენით,
მეოხ-გუეყვენით უფლისა მიმართ შეწყალებად სულთა ჩუენთათჳს.
და სხუაჲ, რაოდენიცა გინდეს წმიდათაჲ, სთქუა, ვიდრემდის
მიიწინენ კართა თანა ეკლესიისათა. მღდელთმოძღუარმან ესე ლოცვაჲ
წართქუას».
C. ‘ყოვლისა სოფლისა წამებულთა, მოწამეთა შენთა სისხლნი,
ვითარცა პორფირი და ბისონი მოსიან ეკკლესიასა, და მათ მიერ
გევედრებით ქრისტე ღმერთო, მშვიდობა სოფელსა მოანიჭე, და
სულთა ჩუენთა დიდი წყალობა. დიდება, აწდა, ჴმაჲ ჱ.
სოფლისა შემოქმედისა, პირველად ნაყოფად მხსნელო, შესწირავს
შენდა, სოფელი მხნეთა მოწამეთა და გევედრების, მათითა ოხითა
მშვიდობა მომადლე ეკკლესიასა და ერსა და ქალაქსა და სოფელსა
შენსა, და იხსნენ ყოვლისაგან ჭირისა, ვედრებითა ღვთისმშობელისათა.
და მივალს-რა მღუდელ-მთავარი ტაძრად, სადაცა დასუენებულ
არიან ნაწილნი, შევალს სამეუფოს კარით საკურთხეველსა შინა,
ორთა წინაშე მდგომარეთა თანამწირუჱლთა თანა. ხოლო კუჱრთხსა
მისცემს სამეუფოთა კართა თანა იპოდიაკონსა, და თაყუანისცემს
წმიდათა ნაწილთა, და დასწერს ჯუარსა მუნ მდგომარეთა,
არხიდიაკონი უკუჱ იტყჳს მცირესა მშვიდობიანსა: ‘მერმე და მერმე»
წინაშე სამეუფოთა კართა. მღუდელთა: უფალო შეგვიწყალე, გარე
საკურთხეველსა. ხოლო შემდგომად მშვიდობიანისა მღუდელ-მთავარი
იტყვის ასამაღლებელსა წინაშე ტრაპეზისა:
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რამეთუ წმიდა ხარ შენ, ღმერთო ჩუენო, რომელი წმიდათა და
პატიოსანთა ღუაწლით შემოსილთა მოწამეთა შორის განისუჱნებ, და
შენდა დიდებასა აღუავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა,
აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.
მგალობელთა: ამინ. და გალობენ ‘სამწმიდაო ღმერთოსა».
შემდგომ არხიდიაკონმან: უფლისა მიმართ ვილოცოთ.
მგალობელთა: უფალო შეგვიწყალე. და მოხდიან მღუდელმთავარსა მიტრასა, და დასდებენ სინსა ზედა. ხოლო მღუდელმთავარი წარიკითხავს ლოცუასა: ..».
D. Kai\ tou= diako`nou poiou=ntoj eu)xh\n sunapth\n trisahi`ou au)to\j
eu)`xetai tau=ta:
B რედაქციაში ზემომოტანილი საგალობლები არ არის
წარმოდგენილი. რაც შეეხება ბერძნულ ‘კურთხევანს», აქ წმინდა
ნაწილთა გადმოსვენება მითითებულია ცისკრის დასასრულს, სანამ
დაიწყება ტაძრის კურთხევა, რაც პრაქტიკული თვალსაზრისით
გამართლებულად მიგვაჩნია, რადგან, ერთი მხრივ, დღეისათვის
ძნელად დასაშვებია, რომ ახლომდებარე ტაძრებში წმინდა ნაწილები
იყოს შენახული, ხოლო, მეორე მხრივ, აღნიშნული გადასვენებით
არ იყოფა ორ ნაწილად უშუალოდ ტაძრის კურთევის წესი.
პირველი ლოცვა ნაწილთა გადასვენებისას
3. A=C. ‘უფალო ღმერთო ჩუენო...».
B. ‘ღმერთო, ღმერთო ჩუენო...».
D. ‘Ku`rie o( Qeo\j h(mw=n...».
ბერძნულთან მიმართებით მართებულია A და C.
4. A. ‘რომელი სარწმუნო ხარ სიტყჳთა შენითა და უტყუველ
აღთქუმითა შენითა...».
B. ‘რომელი ეგე სარწმუნოჲ ხარ სიტყvaთა შინა შენთა და
უტყუeლ აღთქმათა შინა შენთა...».
C. ‘რომელი სარწმუნო ხარ სიტყუათა შინა შენთა და უტყუჱლ
აღთქმათა შინა შენთა...».
D. ‘o( pisto\j e)n toi=j lo`goij sou kai\ a)yeudh\j e)n tai=j e)panggeli`aij
sou...».
ბერძნულის ზუსტი თარგმანი ასეთია: ‘სარწმუნო ხარ შენს
სიტყვებში და უტყუარი \ შენს აღთქმებში». შესაბამისად, უფრო
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ზედმიწევნითი თარგმანი მოცემულია B-სა და C-ში.
5. A. ‘რომელმან მოანიჭე წმიდათა მოწამეთა შენთა კეთილსა
მას ღუაწლსა მოღუაწებად და სრბასა მას ღვთისმსახურებისასა
აღსრულებად...».
B. ‘რომელმან მიჰმადლე წმიდათა შენთა მოწამეთა კეთილისა
მის ღვაწლსა მოღუაწებაჲ სარბიელსა მას ღვთის მსახურებისასა
აღსრულებჲ...».
C. ‘რომელმან მოჰმადლე წმიდათა მოწამეთა შენთა, კეთილისა
ღაუწლისა მოღვაწება, და სარბიელსა კეთილად მსახურებისასა სრულ
ყოფად...»
D. ‘o( xarisa`menoj toi=j a(gi`oij sou ma`rtusi to\n a)gw=na to\n kalo\n
a)gwni`sasqai kai\ to\n dro`mon th=j eu)sebei`aj tele`sai...».
ბერძნული ‘o( xarisa`menoj» B-სა და C-ში თარგმნილია
სიტყვით ‘მოჰმადლე» («mihmadle»), წმ. გიორგი მთაწმინდელთან
კი სიტყვით: ‘მოანიჭე». samive qarTuli teqsti gamarTul
Targmans gvTavazobs, magram upiratesoba, vfiqrobT, giorgi
mTawmindelis redaqcias unda mivakuTvnoT.
6. A. ‘და სარწმუნოებასა ჭეშმარიტისა მის აღსარებისასა
დამარხვად...».
B. ‘და სარწმუნოებჲსა მის ჭეშმარიტებისა დამარხვაჲ...».
C.
‘და
აღსარებასა
ჭეშმარიტისა
სარწმუნოებისასა
დამარხვად...».
D. ‘kai\ th\n pi`stin th=j a)lhqou=j o(mologi`aj fula`cai...».
berZnulis
სიტყვასიტყვითი
თარგმანი
მოცემულია
წმინდა გიორგი მთაწმინდელის რედაქციაში, ასევე მართებული
თარგმანი აქვს კვიპრიანესაც, ხელნაწერში A 72 (B რედაქცია)
გამოტოვებულია ‘o(mologi`aj» (აღსარებისასა).
7. A. ‘შენ, მეუფეო ყოვლადწმიდაო, მათითა მეოხებითა
შეგჳწყალენ და მოგუმადლე უღირსთა ამათ მონათა შენთა მათ
თანა ნაწილი და სამკჳდრებელი...».
B. ‘შენ, მეუფეო ყოვლადწმიდაო, ვედრებითა მათითა ლმობიერ
იქმენ და მოგუმადლე ჩუენ უღირსთა ამათ მონათა შენთა ნაწილი და
სამკჳდრებელი მათ თანა...».
C. ‘შენ ყოვლადწმიდაო მეუფეო, ოხითა მათ შენთა მიერ
ვედრებულ იქმენ, და მოგუმადლე ჩუჱნ უღირსთა მონათა შენთა
ნაწილსა და სამკჳდრებელსა ქონებად მათ თანა...».
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D. ‘au)to\j De`spota panagie, tai=j au)tw=n i(kesi`aij paraklh`qhti, kai\
xa`risai h(mi=n toi=j a)naci`oij sou dou`loij, me`roj kai\ klh=ron e(`xein met ) au)
tw=n...».
A ზედმიწევნით თანხვდება ბერძნულს, კვიპრიანესთან
ki ფრაზა ‘tai=j au)tw=n i(kesi`aij paraklh`qhti» გაუგებრად არის
თარგმნილი. რაც შეეხება B-ს, ისიც მეტ-ნაკლები სიზუსტით
ასახავს ორიგინალის შინაარსს.
8. A. ‘რაჲთა მობაძავ მათდა ვიქმნნეთ და ღირს ვიქმნნეთ
კეთილთა მათ, მათთჳს განმზადებულთა...».
B. ‘რაჲთა მივემსგავსნეთ მათ სათნოდ მოქალაქობითა და
მათთჳს განმზადებულთა მათ კეთილთა ღირს ვიქმნნეთ...».
C. ‘რათა მსგავს მათდა ქმნილნი, ღირსვიქმნნეთ მათთჳს,
დამარხულთა კეთილთა...».
D. ‘iÀna mimhtai\ au)tw=n geno`menoi kataciwqw=men, kai\ tw=n a)
pokeime`nwn au)toi=j a)gaqw=n...».
B-ს ფრაზა ‘სათნოდ მოქალაქობითა» ბერძნულში არ
დასტურდება. ორიგინალს ზედმიწევნით თანხვდება A.
9. A. ‘წყალობითა და კაცთმოყვარებითა მხოლოდშობილისა
ძისა შენისაჲთა, რომლისა თანა კურთხეულ ხარ ყოვლადწმიდით,
სახიერით და ცხოველსმყოფელით სულით...».
B. ‘ამაღლებაჲ: მოწყალებითა და წყალობითა მხოლოდშობილისა
ძისა შენისა...».
C. ‘ასამაღლებელი: წყალობითა და კაცთ-მოყუარებითა
მხოლოდ-შობილისა ძისა შენისათა, რომლისა თანა კურთხეულ-ხარ,
თანა ყოვლად წმიდით, სახიერით, და ცხოველს მყოფელით სულით
შენითურთ, აწდა მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.
D. ‘)Ele`ei kai\ filanqrwpi`a tou= monogenou=j sou Ii(ou= meq ) ouÂ eu)
loghto\j eiЕ su\n t%= panagi`% kai\ a)gaq%= kai\ zwopoi%= sou Pneu`mati, nu=n
kai\ a)ei\ kai\ ei)j tou=j ai)w=naj...».
B არაზუსტია, რადგან φιλανθρωπία ითარგმნება როგორც
‘კაცთმოყვარება» და არა როგორც ‘მოწყალება».
თავმოდრეკით სათქმელი ლოცვა (2)
1.
A.
‘მეოხებითა
წმიდისა
დედოფლისა
ჩუენისა
ღვთისმშობელისაჲთა და ყოველთა წმიდათა შენთაჲთა საქმენი ჴელთა
ჩუენ, უღირსთა მონათა შენთანი,წარმართენ...».
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B. ‘მეოხებითა წმიდისა დედოფლისა ჩუენისა ღვთისმშობელისთა
და ყოველთა წმიდათა შენთა საქმენი ჴელთა ჩუენ, უღირსთა ამათ
მონათა შენთანი,წარჰმართენ...».
C. ‘მეოხებითა ყოვლადწმიდისა დედოფლისა ჩუჱნისა
ღვთისმშობელისთა, და ყოველთა წმიდათა შენთათა, საქმენი ჴელთა
ჩუჱნ უღირსთა მონათა შენთანი წარჰმართენ...».
D. ‘presbei`aij th=j a(gi`aj despoi`nhj h(mw=n Qeoto`kou kai\ pa`ntwn
tw=n a(gi`wn sou, ta\ e)`rga tw=n xeirw=n h(mw=n tw=n a)naci`wn sou dou`lwn
kateu`qunon...»
კვიპრიანეს თარგმანი ‘ყოვლადწმიდისა» მართებული ar
aris, რადგან ბერძნულში გვაქვს ‘th=j a(gi`aj («წმიდისა»), რაც
dasturdeba როგორც წმინდა გიორგი მთაწმინდელის, ასევე A
72 ხელნაწერის ტექსტებში.
4. A. ‘და ღირს-გუყვენ ჩუენ სათნო-ყოფად სახიერებისა
შენისა...».
B. ‘და ყოველსა შინა სათნო-ყოფად შენისა სახიერებისაჲ ღირს
მყვენ ჩუენ...».
C. ‘და ყოველსა შინა კეთილად სათნო-ყოფად სახარებისა
შენისა ღირს მიჩინენ ჩუჱნ...».
D. ‘kai\ e)n pa=sin eu)arestei=n h(ma=j, t$= s$= a)gaqo`thti kataci`wson...».
warmodgenili ბერძნული ფრაზის (kai\ e)n pa=sin eu)arestei=n
h(ma=j, t$= s$= a)gaqo`thti kataci`wson) ზუსტი თარგმანი ასეთია:
‘და ყოველსა შინა სათნოყოფად ჩუენ შენითა სახიერებითა
ღირს-მყვენ». როგორც ვხედავთ, ორიგინალისგან მეტ-ნაკლები
დაცილება სამივე ქართულ თარგმანში შეინიშნება, მაგრამ
განსაკუთრებით თვალშისაცემია კვიპრიანეს ტექსტი (C), სადაც
‘სახიერებითა»-ს ნაცვლად ვკითხულობთ: ‘სახარებითა».
ახალნაკურთ ტაძარში წმინდა ნაწილების
გადასვენება
«ეკლესიის კურთხევის» წეს-განგების შემადგენელი ნაწილია
წმინდა ნაწილების საზეიმოდ გადასვენება ახალნაკურთხ ეკლესიაში.
ფეშხუმზე დაბრძანებულ წმინდა ნაწილებს მღვდელთმთავარი თანმხლებ
ღვთისმსახურებთან და ხალხთან ერთად, საზეიმოდ, ლიტანიობით
გადაასვენებს ახალნაკურთხ ეკლესიაში. მსვლელობის დროს warmoiTqmis
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ქვემოთ მოცემული ტროპრები და ლოცვები. კვიპრიანეს რედაქციაში
აღნიშნული ლიტურგიკული ქმედებები, rogorc wesi, შeდარებით
ვრცლად არის მოცემული, ვიდრე danarCen ქართულ რედაქციებში. A
72 ხელნაწერში (B რედაქცია) ეს მონაკვეთი მოკლედაა წარმოდგენილი.
მასში მოცემულია ყველა ის ტროპარი და ლოცვა, რაც დასტურდება
როგორც წმინდა გიორგი მთაწმინდელთან, ასევე ბერძნულ ტექსტში.
1. B. ‘და შემდგომად ამინისა იწყოს მღდელმოძღუარმან
დასდებელი: ჴმაჲ ბ:..».
D. Kai\ meta\ to\ >Amh`n, ai)`rei ta\ lei`yana e)pi\ th=j e(autuo= kefalh=j
meta\ tou= a(gi`ou di`skou kai\ proporeoume`nwn tw=n te i(ere`wn h)` kai\ a)rxiere`wn kai\ tou= klh`rou kai\ tou= laou= tropa`rion litaneutiko\n oi( ya`ltai
le`gousin ei)j hЕxon G ` to`de:...».
ბერძნულის თარგმანი ასეთია: ‘და შემდგომად ‘ამინისა»
აიღებს (ai)`rei) ნაწილებს თავზე წმინდა ფეშხუენით და
გაემართება მღვდელი ან მღვდელთმთავარი, სამღვდელოება და
ერი. მგალობელნი ამბობენ ლიტანიის ტროპარს, ჴმაჲ გ...».
2. A. ‘ერმან: ამენ. და მეყსეულად მგალობელთა თქუან:
ფსალმუნი, ჴმაჲ დ: განახუენით ბჭენი თქუენნი, მთავარნო,
სხუანი დგენ შიგნით ეკლესიისა და ჴმა-ყონ: ვინ არს ეგე მეუფე
დიდებისაჲ?
გარეგანთა თქუან: უფალი ძლიერი და მტკიცე, უფალი ძლიერი
ბრძოლასა....
განახუენით ბჭენი...
შინამდგომარეთა თქუან: ვინ არს ეგე მეუფე დიდებისაჲ?
მგალობელთა თქუან: უფალი ძალთაჲ, თავადი...
და ვიდრე იგინი ამას იტყოდინ, მღდელთმოძღუარმან ლოცვაჲ
შესვლისაჲ წართქუას: მეუფეო, უფალო ღმერთო ჩუენო...
და ჯუარი დასწეროს ბჭეთა ეკლესიისათა, და განახუნენ და
შევიდენ რაჲ, თქუან ოხითაჲ. მღდელთმოძღუარმან დაჰკრძალნეს
მარტჳლნი მათთჳს განმზადებულსა ადგილსა. და ესე ლოცვაჲ:...»
B. ‘დიდებაჲ შენდა, ქრისტე, მოციქულთა სიქადულო, მოწამეთა
სიხარულო, რომელთა ქადაგეს სამებისა წმიდისა ერთ არსებაჲ.
ეტჳრთნენ წმიდანი ნაწილნი თანა მყოფით ეპისკოპოსითურთ და
მივიდეს ლიტანიითა პირველ კურთხეულსა ეკლესიასაჲ. და ვითარცა
შევიდეს ეზოსა ეკლესიისასა, დადგეს წინაშე ბჭეთა ტაძრისთა
საშუალთა და თქუას:
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კურთხეულ ხარ შენ, ქრისტე, ღმერთო ჩუენო, უკუნითი
უკუნისამდე. ამინ.
მეყსეულად იწყონ მგალობელთა: ფსალმუნი ჴმაჲ დ, განახუჱნით
ბჭენი თქუენნი მთავარნო..
და შინათ მიუგებენ: და ვინ არს ეგე მეუფჱ დიდებისა?
და ვითარცა დაასრულონ გალობაჲ და ესრეთ განახუნენ ბჭენი
და შევიდეს ყოვლისა ერისა თანა. და დასხნეს პატრიახმან წმიდანი
ნაწილნი განმზადებულსა მათთჳს ადგილსაჲ. და ყოს ლოცვაჲ ესე:
D. ‘<O e)n t$= pe`tr# th=j pi`stewj oi)kodomh`saj th\n e)kklhsi`an sou
a)gaqe` e)n au)t$= kateu`qunon ta\j i(kesi`sj h(mw=n kai\ pro`sdecai lao\n e)n
pi`stei bow=nta soi: sw=son h(ma=j o( Qeo\j h(mw=n sw=son h(ma=j.
(`Ote de\ plhsia`sousi t%= kaqieroume`n% na%= ya`llousi to\: Do`ca
soi Xriste\ o( Qeo\j a)posto`lwn kau`xhma. Kai\ h(ni`ka fqa`sousin ei)j
th\n me`sin tou= naou= pu`lhn kekleisme`nhn ouЕsan meta\ kai\ tw=n loipw=n
e)kfwnei= o( a)rxiereu`j: Eu)loghto\j eiЕ Xriste\ o( Qeo\j h(mw=n pa`ntote nu=n
kai\ a)ei\ kai\ ei)j tou\j ai)w=naj tw=n ai)w`nwn. >Amh`n. Kai\ tiqe`ntoj au)tou= to\n
di`skon ei)j tra`pezan e)pi\ tou=to h(toimasme`nhn oi( me\n ya`ltai kata\ to\
sxh=ma tw=n e)gkaini`wn ya`llousi to\: >`Arate pu`laj.
C. ‘მღუდელ-მთავარი მიიღებს საცეცხლურსა არხიდიაკონისგან,
და უკმევს წმიდათა ნაწილთა. და მიმცემი საცეცხლურისა, მიიღებს
ფეშხუმსა წმიდის ნაწილებითურთ, დაფარებულსა დაფარნითა
ვარსკულავსა ზედა, და დაიდგამს თავსა ზედა, და გამოვალს სამეუფოს
კარით, პყრობილი ორთა პირუჱლთა თანამწირველთა მიერ. ხოლო
ფეშხუმსა იპყრობს თჳთ მღუდელ-მთავარი ორისავე ჴელითა, და ესრეთ
ვლენ კანონისამებრ. წინარე უკუჱ ვლენ დროშებითა და ხატითა
ტაძრისათა. წინა ხატისა ვლენ მგალობელნი. ეგრეთუჱ მღუდელნი.
შემდგომ ლამპრის მტჳრთველი ლამპრითა, ხოლო საშუალ მპყრობი
მიტრისა. ეგრეთვე არხიდიაკონი დიაკონებითურთ საცეცხლურებითა
და უკმევენ ნაწილთა და მღუდელ-მთავარსა. ფეშხუმსა აგრილობენ
დიაკონნი ორითა გინა ოთხითა სერაფიმებითა. მღუდელ-მთავარსა წინა
უძღვიან ორნი იპოდიაკონნი ჯუარის სასანთლეებითა. მგალობელნი
გალობენ: ტროპარსა, ჴმა , გ.
რომელმან კლდესა ზედა სარწმუნოებისასა აღაშენე ეკკლესია
შენი სახიერ, წარმართენ მას შინა ლოცუანი ჩუჱნნი, და შეიწყნარენ
ერნი სარწმუნოებით მღაღადებელნი შენნი, გუაცხოვნენ ჩუჱნ ღმერთო,
გუაცხოვნენ ჩუჱნ.
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ხოლო უკეთუ ექმნებისთ ჟამი, იგალობების შემდგომი სძლისპირიცა: ჴმაჲ გ, გალობა გ.
მოსავთა შენთა დამამტკიცებელო ქრისტე ღმერთო, დაამტკიცე
ეკკლესია შენი, რომელი მოიყიდე სისხლითა შენითა წმიდითა.
ჴმა, ჱ, გალობა გ. შენ დამამყარებელო კამარათა ცისათაო
უფალო, და აღმაშენებელო ეკლესიათაო, დამამტკიცენ ჩუჱნ, სიყუარულსა
შენსა, თაო ყოვლისა სიხარულისაო, და განმაძლიერებელო მორწმუნეთაო,
მხოლოო კაცთმოყვარე.
ჴმა, ე, გალობა გ. რომელმან დააფუძნე ქუეყანა წყალთა ზედა,
და მიეც ნაყოფიერება, ყოვლადვე, კლდესა ზედა ქრისტე, მცნებათა
შენთასა შეუძრავსა, დაამტკიცე ეკკლესია შენი, მხოლოო სახიერო და
კაცთ-მოყვარე.
ოდeსცა მიიწევინ საკურთხებელს ტაძრადმდე, იწყებენ
ლიტანიასა დასავლეთის კარითგან სამხრეთით კერძოდ აღმოსავლეთად
გარემოვლასა მისსა. და მღუდელი წინათ მავალი ასხურებს აიაზმასა
კედელთა ტაძრისათა. ხოლო ოდესცა მიიწევიან წინაშე კარის ბჭისა,
მგალობელნი ჰგალობენ ოხითასა ჴმას ზედა, ზ.
წმიდანო მოწამენო, რომელთა კეთილად იღუაწეთ, და გვირგვინოსან
იქმნენით, უფალსა ევედრენით ცხოვრებისათჳს სულთა ჩუჱნთასა. ბ გზის.
დიდება შენდა ქრისტე ღმერთო, მოციქულთა სიქადულო, მოწამეთა
სიხარულო, რომელთა ქადაგეს სამებისა წმიდისა ერთ-არსება. ერთ
გზის.
მღუდელ-მთავარი შთამოიღებს თავისაგან თჳსისა ფეშხუმსა
ნაწილებითა, და დასდგამს მას განმზადებულსა სტოლსა ზედა წინაშე
კარის ბჭეთა, და თაყუანისცემს წმიდათა ნაწილთა, სამგზის. და
დამხურველი მიტრისა დასწერს ჯუარსა მღუდელთა ორსავე მჴარესა
ზედა. ოდესცა მგალობელნი გალობენ ოხითასა, მაშინ შევლენ
ტაძარსა შინა. ხოლო მღუდელ-მთავარი მდგომარე წინაშე წმიდათა
ნაწილთა იტყჳს:
კურთხეულ-ხარ შენ ქრისტე ღმერთო ჩუჱნო, აწ და
მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე. მგალობელნი მიუგებენ შინაგან
ტაძრით: ამინ. მღუდელ-მთავარი იტყჳს:
აღახუჱნით ბჭენი თქუენნი მთავარნო, და აღახუჱნით ბჭენი
საუკუნენი, და შევიდეს მეუფე დიდებისა.
ხოლო მგალობელნი შინაგან ტაძრისა გალობენ: ვინ არს ესე
მეუფე დიდებისა?
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ხოლო არხიდიაკონი მიართმევს მღუდელ-მთავარსა საცეცხლურსა,
და იგი მიმღები საცეცხლურისა უკმევს ნაწილთა სამგზის სამსა,
ეგრეთვე წმიდასა სახარებასა და ჯუარსა და ხატთა ორსავე მხარესა
და სამღვდელოთა. ხოლო კარნი უკუჱ არიან მაშინ დახშულ, ანუ
კრეტსაბმელითა გაბმულ. ხატებითა, ჯუარითა და სახარებითა
დგანან მღუდელნი უკანა სტოლსა წინაშე კარის ბჭეთა, მოქცეულნი
დასავლეთად. სტოლი დაბურულ არს საბურველითა, კუთხეთა ზედა
სტოლისათა სდგას ოთხი ანუ ორი სასანთლე. ხოლო დიაკონნი
იპყრობენ სერფიმთა წმიდათა ნაწილთა ზედა. ხოლო შემდგომად
კმევისა, ჩამოართმევს მღუდელ-მთავარისა საცეცხლურსა და უკმევს
მას სამ გზის.
ოდესცა მგალობელნი სრულ-ჰყოფენ პირველად: ვინ არს ესე
მეუფე დიდებისა?
კუალად იტყვის მეორედ მღუდელ-მთავარი : აღახუჱნით ბჭენი
თქუენნი მთავარნო და აღახუჱნით ბჭენი საუკუნენი და შევიდეს მეუფე
დიდებისა.
მგალობელნი გალობენ: ვინ არს ესე მეუფე დიდებისა?
შემდგომად ამისა არხიდიაკონმან: უფლის მიმართ ვილიცოთ.
მგალობელთა: უფალო შეგვიწყალე.
მღუდელ-მთავარი მოიხდის მიტრასა და წარიკითხავს მაღლის
ჴმით ლოცუასა».
როგორც დავინახეთ, aqac კვიპრიანე სამთავნელის
რედაქციის ტექსტს ახასიათებს ზედმიწევნითი საღვთისმსახურო
გამართულობა, უმცირესი ნიუანსების მითითებითაც კი, რაც,
kvlavac gavimeorebT, გვიანდელი კურთხევითი განგებებისათვის
არის დამახასიათებელი.
ლოცვა წმიდა ნაწილთა გადასვენებისას
მოცემული ლოცვა არ არის არც წმინდა გიორგი მთაწმინდელთან
da არც A 72 ხელნაწერში. ეს ლოცვა წარმოდგენილია მხოლოდ
კვიპრიანესa და arqim. spiridonis gamocemebSi. locva aseve gvxvdeba
მ. არანცის გამოცემაშიc.
1. C. ‘ღმერთო და მამაო უფლისა ჩუჱnისა იესო ქრისტესო...».
D. ‘(O Qeo\j kai\ Path\r tou= Kuri`ou h(mw=n <Ihsou= Xristou=...».
2. C. ‘განმიახლე ჩუჱნ შესავალი ზეცათ შინა აღწერილთ
პირმშოთა ეკლესიისათა...».
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D. e)gkaini`saj h(mi=n th=j tw=n propato`rwn >Ekklhsi`aj, tw=n e)n ou)
ranoi=j a)pogegramme`nwn, th\n eiГsodon.
rogorc vxedavT, kviprianesTan xazgasmul sityva ‘pirmSoTas»
Sesatyvisad berZnulSi gvaqvs ‘tw=n propato`rwn» («pirvelmSobelTa»,
‘winaparTa»), rac, cxadia, Seusabamo Sesatyvisia. magram am
SemTxvevaSi kviprianes teqsti Tanxvdeba m. arancis mier gamocemul
teqsts, sadac terminis ‘tw=n propato`rwn» nacvlad gvaqvs ‘tw=n
prototo`kwn» («pirmSoTa»).
3. C. ‘რომელნი ვდღესასწაულობთ განახლებასა პატიოსნისა
ტაძრისა შენისასა (სახელით).
D.» tou\j to\n >Egkainismo\n e)pitelou=ntaj tou= sebasmi`ou Naou=
(tou= dei=noj)».
aqac kviprianes teqsti sxvaobs berZnulisgan, radgan
berZnulSi
xazgasmuli
‘tou\j e)pitelou=ntaj» iTargmneba,
rogorc ‘aRmasrulebelni» («romelnic aRvasrulebT») da
ara rogorc \ ‘romelni vdResaswaulobT». magram aqac
kviprianes teqstis monacemi dadasturebas poulobs m.
arancis gamocemaSi, sadac Sesabamis adgilas gvxvdeba
termini
e(orta`zontaj («medResaswauleni»,
‘romelnic
vdResaswaulobT»). garda amisa, kviprianes redaqciidan
gaugebrobas iwvevs warmodgenili frazis dasasruli,
radgan mTlianad locviT da konkretulad am fraziTac
mlocveli mimarTavs mama RmerTs, xolo frCxilebSi
mocemuli sityva ‘saxeli» gulisxmobs im wmindans, vis
saxelzec ikurTxeba eklesia. warmodgenili berZnuli
frazis zusti Targmani ki aseTi iqneba: ‘რომელნი
aRvasrulebT განახლებასა პატიოსნისა ტაძრიsa (saxeli)».
es Sinaarsi ufro gamokveTilad Cans arancis teqstSi:
‘to\n e)gkainismo\n e(orta`zontaj tou= sebasmi`ou naou= tou= a(gi`ou (tou=de).
‘რომელნი ვდღესასწაულობთ განახლებასა პატიოსნისა ტაძრისა
wmidisa (saxeli)».
4. C. სaswaulad wmidisa eklesiisa Senisa...».
D . ‘ei)j su`mbolon th=j a(giwta`thj sou <Ekklhsi`aj...».
berZnulis mixedviT, marTebulia: ‘uwmidesisa».
5. C. ‘romelni CvenTBs da yovlisa erisa SenisaTYs
Seiwirvian Senisa mowyalebisadmi...».
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D. ‘aБj u(pe\r h(mw=n kai\ panto\j tou= maou= sou, t$= a)fa`t% sou eu)splagxni`# prosa`gomen...».
berZnulSia ara ‘Senisa mowyalebisadmi», aramed
\ ‘gamouTqumeliTa SeniTa mowyalebiTa». garda amisa,
berZnulis mixedviT unda iyos ‘SevswiravT» da ara
‘Seiwirvian», rogorc kviprიanesTanaa. amasTan, kviprიanes
teqsts am SemTxvevaSic m. arancis gamocema uWers mxars:
prosagome`naj.
შესვლის ლოცვა
დასახელებულ ლოცვას მღვდელთმთავარი ამბობს წმინდა ნაწილებით
აღსავლის კარში შესვლისას. ეს იგივე ლოცვაა, რომელიც ითქმის წმ.
იოანე ოქროპირის ლიტურგიაზე ‘მცირე შესვლის» დროს. აღნიშნული
ლოცვა არ არის A 72 ხელნაწერში, ხოლო წმ. გიორგი მთაწმინდელთან
მხოლოდ დასაწყისი სიტყვებია მითითებული. კვიპრიანესთან და ბერძნულში
ეს ლოცვა სრული სახით არის წარმოდგენილი.
1. C. ‘მეუფეო უფალო ღმერთო ჩუჱნო...».
D. ‘De`spota Ku`rie o( Qeo\j h(mw=n».
rogorc vxedavT, qarTuli Targmani ar Tanxvdeba
warmodgenil berZnul teqsts, magram kviprianes teqsti
kv;avac m. arancis gamocemaSi poulobs Sesatyviss: ‘Ku`rie o(
Qeo\j h(mw=n...».
წმინდა ნაწილთა ტრაპეზში ჩასვენება
მოწამეთა ნაწილებით ლიტანიობით და ტაძარში შესვლის შემდეგ,
მღვდელთმთავარი ჩაასვენებს მათ ტრაპეზში მათთვის განკუთვნილ
ადგილას. ეს ქმედებები A 72 ხელნაწერსა და წმ. გიორგი მთაწმინდელის
კურთხევანში დეტალურად არ არის წარმოდგენილი, განსხვავებით
კვიპრიანეს რედაქციისგან, სადაც, ზემოაღნიშნულის მსგავსად, ეს
ყოველივე დაწვრილებით არის აღწერილი.
1. C. ‘ეგრეთუჱ მღუდელ-მთავარი მიიღებს ფეშხუმსა წმიდითა
ნაწილებითა, და გამოსახავს ჯუარსა კართა ტაძრისათა, და იტყჳს:
უფალი ძალთა თავადი არს მეუფე დიდებისა.
მგალობელნი გალობენ ეგრეთუჱ: უფალი ძალთა თავადი არს
მეუფე დიდებისა.
ოდესცა უკანასკნელ გალობენ ამას, მაშინ აღიღების სტოლი,
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მღუდელ-მთავარი დაიდგამს თავსა ზედა ფეშხუმსა ნაწილებითა, და
შევლენ ტაძრად. მგალობელნი გალობენ მაშინ ოხითასა.
ჴმა, დ
ვითარცა ზენასა სამყაროსა შვენიერება, გამოაჩინე ქვენაცა
ბრწყინვალება წმიდისა საყოფელისა დიდებისა შენისა უფალო, დაამტკიცე
ესე უკუნითი უკუნისამდე, და შეიწირენ ამას შინა დაუცხრომელად
შენდა შეწირულნი თხოვანი ჩუჱნნი, ღვთისმშობელისა მიერ, ყოველთა
ცხოვრებაო და აღდგომაო.
ხოლო მღუდელ-მთავარი შევალს წმიდასა საკურთხეველსა შინა
სამეუფოს კარით, და დასდგამს ფეშხუმსა წმიდით ნაწილებითურთ
წმიდასა ტრაპეზსა ზედა, და თაყუანისცემს წმიდათა ნაწილთა, და
დაიხურავს მიტრასა.
შემდგომად
დიაკონი
მოართმევს
მღუდელ-მთავარსა
საცეცხლურსა, და იგი მიმღები მისი უკმევს წმიდათა ნაწილთა სამჯერ
სამგზის, და ორსავე მხარეს თანამწირველთა. ხოლო არხიდიაკონი
მიმღები მღუდელ-მთავრისაგან საცეცხლურისა, უკმევს მას სამგზის.
მღუდელ-მთავარი უკუჱ დაიწერს რა პირჯუარსა დაწერს
ჯუართა თანამწირუჱლთა, და აღხდის ფეშხუმისაგან დაფარნასა და
ვარსკულავსა.
ხოლო კანდელაკი მოიღებს წმიდასა მირონსა და კოლოფსა
წმიდათა ნაწილთათჳს, ქუეშე ტრაპეზისათა.
შემდგომად
მოიღებს
იპოდიაკონი
მასალასა
რაოდენმე
გაციებულსა და აღიღებს მღუდელ-მთავარი წმიდათა ნაწილთა
და გახსნის ქაღალდსა, რომელსაცა შინა წარხუჱულ არიან სამნი
მცირენი ნაწილნი, და ცჳლსა შინა წახუჱულსა შთაასუჱნებს, პირველ
მცხები მირონისა კოლოფსა შინა, და დაასხამს მასლასა, და მისცემს
კანდელაკსა.
ხოლო კანდელაკი მიმღები უამბორებს ჴელსა მღუდელმთავრისასა, დახურავს კოლოფსა და შთასუჱნებს ქუეშე ტრაპეზისა
საშუალსა სუჱტისა შინა.
ეგრეთვე მღუდელ-მთავარი ოდიკსა (ანუ ოდიკთა) სცხებს
პირველ შინაგან დაკერებულთა მათ ზედა პარკთა წმიდასა მირონსა,
და შთაასუჱნებს განმზადებულთა ნაწილთა, და შთასდებს მასალასა,
და დაამაგრებს განმზადებულითა პტყელითა ჩხირითა.
უკეთუ მახლობელ საკურთხებელისა ტაძრისა არა იყოს სხუა
საყდარი, მაშინ წმიდანი ნაწილნი დაისუჱნებიან ეგრეთვე მწუხრსა
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ანალოღიასა ზედა წინაშე მაცხოვრის ხატისა, რომელიცა არს
სამეუფოთა კართა თანა მარჯუნივ, მასვე ტაძარსა შინა, რომელიცა
არს საკურთხებელ.
ოდესცა მოიწევის ჟამი წარსულად ნაწილთადმი, გამოვალს
მღუდელ-მთავარი სამეუფოს კარით, დასდგების წინაშე ნაწილთა
არწივსა ზედა, და დამწერი პირჯუარისა დასწერს ჯუართა
თანამწირველთა, და მიიღებს საცეცხლურსა და უკმევსა წმიდათა
ნაწილთა სამთა სამგზის.
ხოლო მგალობელნი ჰგალობენ ზემო აღწერილსა ოხათასა:
ყოვლისა სოფლისა, დიდება, აწდა, იბაკო: სოფლისა შემოქმედისა.
ხოლო ოდეს მგალობელნი იგალობებენ ამას, მაშინ არხიდიაკონი
იტყჳს მცირესა მშვიდობიანსა: მერმე და მერმე: წინაშე ნაწილთა. და
ყოველივე აღესრულების ეგრეთ კანონისმებრ ვითარცა აღწერილ არს
ზემორე.
და მღუდელ-მთავარი დაიდგამს თავსა ზედა წმიდათა ნაწილთა,
და წარვლენ ლიტანიობად გარემოს საყდრისა წესისამებრ.
ხოლო უკეთუ ვითართამე სახლსა შესაძლო იყოს გარემოს
ეკკლესიისა ნაწილითურთ ლიტანიობაჲ, მაშინ წინაშე წინაშე ეკკლესიისა
დიდისა კარისა განვლენ, და დაასუჱნებს მღუდელ-მთავარი წმიდათა
ნაწილთა განმზადებულსა სტოლსა ზედა, და თაყუანიცემს წმიდათა
ნაწილთა, და მიიღებს არხიდიაკონისაგან საცეცხლურსა, და უკმევს
წმიდათა ნაწილთა, სამჯერ სამგზის. და აღესრულების ყოველივე
წინარე აღწერილისამებრ კანონისა. შემდგომ ყოვლისავე სრულ
ყოფისა, მღუდელ-მთავარი მიმღები წმიდათა ნაწილთა გამოსახავს
მით ჯუარსა დიდთა კართა ეკკლესიისათა, და შევალს ეკლესიად, და
მუნით შესრული სამეუფოს კარით საკურთხევლად, მოვლის წმიდითა
ნაწილებითა გარემოს ტრაპეზისა ერთგზის, ნაცულად მისა რომელიცა
სათანადოებდა გარემოს ეკკლესიისა ლიტანიობასა და დასდგამს
ფეშხუმსა წმიდასა ტრაპეზსა ზედა, და შთაaსუჱნებს წმიდათა
ნაწილთა კოლოფსა, და ოდიკთა შინა, და სხუანი იმოქმედებიან
კანონისამებრ ზემო ჩუჱნებულისა.
შემდგომად სრულ ყოფისა ამის, არხიდიაკონი იტყჳს: უფლისა
მიმართ ვილოცოთ. მღუდელთა: ამინ. მღუდელ-მთავარი წარიკითხავს
ლოცვას ამას».
კვიპრიანესთან აღწერილი ეს ლიტურგიკული ქმედებები არ
არის ნახსენები განსახილველ ქართულ რედაქციებში.
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ლოცვა წმიდა ნაწილთა ტრაპეზში ჩასვენების შემდეგ
1. A. ‘შენ, მეუფეო, ყოველთა კეთილთა მომნიჭებელო...».
B. ‘შენვე მეუფჱო, რომელი ეგე ყოველთა კეთილთა მომცემელი
ხარ...».
C. ‘შენ, მეუფეო, მომცემელო ყოველთა კეთილთაო...».
D. ‘au)to\j De`spota, pa`ntwn tw=n a)gaqw=n xorhgo\j u(pa`rxwn...».
ზედმიწევნითი თარგმანი ამ ფრაზისა წარმოდგენილია A-ში,
B-სა და C-ში მოცემული თარგმანები უფრო პერიფრაზულია.
2. A. ‘მეოხებითა წმიდათაჲთა, რომელთა ნაწილებისა სათნოიყავ პატიოსანსა ამას ტაძარსა შინა დაკრძალვად...».
B. ‘მეოხებითა წმიდათა შენთათა, რომელთა ნაწილთა დასხმაჲ
ჯერ-იჩინე პატიოსანსა ამას სახლსა შენსა...».
C. ‘მეოხებითა წმიდათათა, რომელთა ნაწილნი ჯერ-იჩინენ
დასხმად პატიოსანსა ამას სახლსა...».
D. ‘presbei`aij tw=n a(gi`wn, wÂn eu)do`khsaj th\n a)po`qesin tw=n
leiya`nwn e)n tou`t% t%= sept%= oi)`k% sou gene`sqai...».
სამივე ქართული ტექსტი ორიგინალის შესაბამისია, თუმცა
წმიდა გიორგი მთაწმინდელის რედაქცია უფრო ზედმიწევნითია.
3. A. ‘და მოგუანიჭე ჩუენ ყოველი სათხოველი კეთილი...».
B. ‘და მოგუანიჭე ჩუენ ყოველივე საცხორებლად თხოვაჲ...».
C. ‘და მომანიჭენ ჩუჱნ საცხოვრებელნი თხოვანი...».
D. ‘kai\ dw`rhsai h(mi=n pa`nta ta\ pro\j swthri`an ai)th`mata...».
წარმოდგებილი ქართული რედაქციებიდან ბეძნულთან
ყველაზე ახლოს დგას A 72 ხელნაწერის ტექსტი (B). A
რედაქციის ‘სათხოველი კეთილი» არ თანხვდება წარმოდგენილ
ბერძნულ ტექსტს.
3.
A.»რაჲთა აღასრულებდე მათ მიერ საკჳრველებასა
საცხორებელად ჩუენდა...».
B. ‘რაჲთა იქმოდი მათ მიერ საკჳრველებათა საცხორებელად
ჩუენდა...».
C. ‘რათა საკჳრველმოქმედ იქმნე მათ მიერ საქმეთა შენთა
საცხოვრებელთა ჩუჱნთა...».
D. ‘to\ qaumatourgei=n di ) au)tw=n pro\j h(mete`ran swthri`an...».
A და B რედაქციები ბერძნულს ემთხვევა, კვიპრიანეს ტექსტი
კი ბერძნულთან მიმართებით არაზუსტია, რადგან ფრაზის: ‘di )
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au)tw=n pro\j h(mete`ran swthri`an» თარგმანი იქნება: ‘მათ მიერ ჩვენს
საცხოვნებლად», და არა როგორც კვიპრიანესთანაა: ‘მათ მიერ
საქმეთა შენთა საცხოვრებელთა ჩუჱნთა».
4. A. ‘და ოხითაჲ თქუან ღვთისმშობელისაჲ.
დიაკონმან კუერექსი წმიდაო ღმერთოჲსაჲ.
მღდელთმოძღუარმან ლოცვაჲ წმიდა ღმერთოჲსაჲ.
და თქუან წმიდაო ღმერთოჲ.
და აღასრულონ ჟამისწირვაჲ წესისაებრ.
და ვიდრე შჳდ დღედმდე ჟამსა წირავდენ ყოველთა დღეთა.
და მეშჳდესა დღესა აღიხუნენ ოდიკნი ტრაპეზისაგან და
დაწერენ წესისაებრ.»
B. ‘და შე-ხოლო-უდგინონ წმიდაო ღმერთო.
და სრულ იქმნას შემდგომითი შემდგომად წმიდაჲ ჟამისწირვაჲ.»
წმიდა გიორგი მთაწმინდელთან და A 72 ხელნაწერში
ნათქვამია, რომ ზემოაღნიშნული ლოცვის: ‘შენ, მეუფეო,
ყოველთა კეთილთა მომნიჭებელო...» შემდეგ ითქმის ‘წმინდაო
ღმერთო» და წირვა იწყება ამ მომენტიდან. კვიპრიანესთა ამ
ლოცვის შემდეგ მღვდელთმთავარი კითხულობს კიდევ ერთ
ლოცვას, რომელიც არც ქართულ და არც ბერძნულ კურთხევანში
არ არის და შემდეგ აღასრულებს ჩამოლოცვას.
5. C. ‘შემდგომად ამისა არხიდიაკონი იტყჳს: მერმე და მერმე
მუჴლთ მოდრეკით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.
მღუდელ-მთავარი მოიდრეკს მუხლთა (ეგრეთვე ერნიცა მუნ
მდგომარენი მოიდრეკენ მუჴლთა) და წარიკითხავს ლოცვასა ამას
სასმენელად ყოველთა.
უფალო ღმერთო ჩუჱნო, რომელმან ყოველნი დაბადებული სიტყჳთა
შენითა შეჰქმენ, და არა არსისაგან არსად მოიყვანენ ყოველნი...».
ეს ლოცვა და კვერექსი არ არის სხვა ქართულ რედაქციებში,
არც ბერძნულში და არც მ. არანცის მიერ გამოცემულ ტექსტში.
6. C. შემდგომად წარკითხჳსა აღდგების მღუდელ-მთავარი, და
სხუანი. არხიდიაკონი იტყჳს:
შეგუჱწიენ, გუაცხოვნენ, შეგვიწყალენ, აღგუადგინენ და
დაგვიცუჱნ ღმერთო შენითა მადლითა.
ყოვლად წმიდისა უხრწნელისა, და სხუანი,
მღუდელ-მთავარმან ასამაღლებელი: რამეთუ წმიდა ხარ შენ
ღმერთო ჩუენო, რომელი წმიდათა და პატიოსანთა ღუაწლით
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შემოსილთა და შენთჳს წამებულთა მოწამეთა შორის განისუჱნებ, და
შენდა დიდებასა აღუავლენთ, მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა,
აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. მგალობელთა: ამინ.
ესრეთ მღუდელ-მთავარი მიმღები კუჱრთხისა წარვალს საშუალ
საყდრისა მდგომისა ამბიონისადმი, უკეთუ არს, ხოლო უკეთუ არა,
დასდგების წინაშე საკურთხევლისა ამბიონსა ზედა და სამღვდელონი
დასდგებიან ორკერძოდ ხარისხისამებრ, ხოლო მღუდელ-მთავარი
დასწერს ჯუარსა წინაშე მდგომარეთა. არხიდიაკონი იტყჳს:
შეგვიწყალენ ჩუჱნ ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა,
გევედრებით, ისმინე და შეგვიწყალენ. მგალობელთა: უფალო
შეგვიწყალენ. სამ გზის.
მერმეცა გევედრებით უკეთილ-მსახურესისა........
მერმეცა გევედრებით უწმიდესისა სინოდისა.....მიტროპოლიტისა
ჩუენისა ....
მერმეცა გევედრებით სანატრელთა და მარადის მოსახსენებელთა
აღმაშენებელთა წმიდისა ამის ეკკლესიისათა.
მერმეცა გევედრებით, წყალობისა, სიცოცხლისა, მშჳდობისა,
სიმართლისა, ცხოვრებისა, შეწევნისა, შენდობისა და მიტევებისა
ცოდუათასა, მონათა ღვთისათა, ძმათა ჩუჱნთათჳს.
მერმეცა გევედრებით ნაყოფის შემომწირუჱლთათჳს და
კეთილის-მყოფელთა წმიდისა და ყოვლად-პატიოსნისა ამის ტაძრისა
და ამას შინა მშრომელთა, მგალობელთა და აქა მდგომარეთა ერთათჳს,
რომელნი მოელიან შენ მიერ დიდსა და მდიდარსა წყალობასა.
მღუდელ-მთავარი იტყჳს ასამაღლებელსა:
რამეთუ მოწყალე და კაცთ-მოყუარე ღმერთი ხარ და შენდა
დიდებასა აღუავლენთ, მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და
მარადი და უკუნითი უკუნისამდე. მგალობელთა: ამინ.
კანდელაკი მოუტანს მღუდელ-მთავარსა ჯუარსა სინითა.
მღუდელ-მთავარი მიიღებს ჯუარსა თჳთ მას ამბიონსა ზედა,
რომელსაცა ჰსდგას და დასწერს ჯუარსა მათ სამ-სამ გზის ოთხსავე
მხარესა: აღმოსავლეთად, დასავლეთად, სამხრეთად და ჩრდილოეთად.
ხოლო არხიდიაკონი უკმევს პირის-პირ ჯუარსა სამ-სამ გზის. და
მომვლელი ოთხსავე მხარესა იტყჳს: უფლისა მიმართ ვილოცოთ,
ვსთქუათ ყოველთა. მგალობელთა: უფალო შეგვიწყალე.სამ გზის.
შემდგომ ჯუარის დაწერისა არხიდიაკონმან: სიბრძნით. ხოლო
მღუდელ-მთავარი მისცემს ჯუარსა და წარვალს მიმღები კუჱრთხისა,
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უკეთუ სდგას საშუალ საყდარსა ამბიონსა ზედა წინაშე საკურთხევლისა
ამბიონსა მეტყველი:
ყოვლადწმიდაო ღვთისმშობელო, გუაცხოვნენ ჩუჱნ.
მგალობელთა: უპატიოსნესა ქერუბიმთასა...
მღუდელ-მთავარმან: დიდება შენდა ქრისტე ღმერთო, სასოებაო
ჩუჱნო...
მგალობელთა: დიდება, აწდა. უფალო შეგვიწყალე, სამ გზის.
მეუფეო, გუაკურთხენ.
მღუდელ-მთავარი აღსრული ამბიონსა ზედა და მიმცემი
კუერთხისა, მიიღებს კუალად ჯუარსა და ჩამოილოცავს ჯუარითა.
შემდგომად ჩამოლოცვისა, იტყჳს მაღლის ჴმით არხიდიაკონი:
მრავალჟამიერსა.
ხოლო შემდგომად მრავალ-ჟამიერისა დიაკონი მოართმევს
მღუდელ-მთავარსა წმიდასა აიაზმის წყალსა.ხოლო მღუდელ-მთავარი
ასხურებს წმიდასა წყალსა აღმოსავლეთად, დასავლეთად, ჩრდილოეთად
და სამხრეთად. შემდგომად სხურებისა მღუდელ-მთავარი ემთხუჱვის
პატიოსანსა ჯუარსა და შემდგომ სამღვდელონი და საერონი და
ასხურებს მათ თჳთოეულსა წმიდასა წყალსა. ხოლო მგალობელნი
ვიდრემდის ემთხუჱოდენ ყოველნი, გალობენ მრავალჟამიერსა.
შემდგომ ამისა იწყებენ ჟამნობასა.
წირვასა ზედა წარდგომა, კურთხევისა და ტაძრისა. სამოციქულო
ებრაელთა, დასაწყისი ტკ. და ტაძრისა. სახარება იოანესი, დასაწყისი
ლზ, შუათაგან, და ტაძრისა.
კვიპრიანეს რედაქციაში დადასტურებული ზემოწარმოდგენილი
ლოცვები და ლიტურგიკული ქმედებები არ არის წეს-განგების დასახელებულ
ქართულ და ბერძნულ ტექსტებში.

ზემოწარმოდგენილი
დავასკვნათ შემდეგი:

დასკვნები
ანალიზის

საფუძველze

შეიძლება

1. ‘ეკლესიის კურთევის წეს-განგების» წმ. გიორგი მთაწმინდელისეული რედაქციa (A) asaxavs XI saukunis konstantinopolur
saRvTismsaxuro praqtikas, rac dasturdeba misi xSiri TanxvedriT
m. arancis mier gamocemul XI saukunis konstantinopolur
kurTxevanTan.
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2. xelnawer A 72 -Si (B) daculi wes-gangeba postaTonuri
redaqciisaa, romelic liturgikuli da teqstobrivi kuTxiT
axlos dgas giorgi mTawmindelis redaqciasTan, magram rig
adgilebSi mniSvnelovan gansxvavebebsac gviCvenebs.
3. kvipriane samTavnelis redaqcia ‘eklesiis kurTxevis
wes-gangebis» evoluciis bolo etaps warmoadgens, risi
dadasturebacaa masSi iseTi mRvelmoqmedebebiTi elementebisa
da locvebis arseboba, rac adrindel redaqciebSi ar
dasturdeba. magram, amavdroulad, kviprianes redaqcia uamrav
stilur-gramatikul da teqstologiur xarvezs Seicavs, rac
gadaudebel Sesworebas moiTxovs.

დანართი

(175v) locvaA eklesiisa safuZvlis dadebisa

uflisa mimarT...
ufalo RmerTo Cueno, romelman jer-iCine amasca kldesa
zeda aRSenebaA eklesiisa Senisa, Senve, romelni-ese Sensa da Sen
miersa Senda Seswirven, aRmarTebiTa didebismetyHlebad Senda,
aRSenebაdisa taZrisaTa, simravle zecisa keTilTa miაniWe maT da
mSromelni maTni ganaZlieren da uvneblad daicev da safuZvelni
amisi mtkiced da Seuryevlad dahmarxen da gansrulebulad
gamoaCinen saxli ese Seni, raATa amas Sina yovlad sagalobelTa
SesxmaTa mier didebismetyუHlebიTa gigalobdeT Sen WeSmaritsa
RmerTsa Cuensa.
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amaRlebaA… rameTu Senda SuHnis yovelive didebaA da
pativi da TayvaniscemaA...
gangebaA, romeli aResrulebis kurTxevasa(176r) eklesiissa
da mas Sina sakurTxevlissa
pirvel dRiTisa erTsa mislვisa mTavar episkopიsisaA
taZrad, romlisa egulebodis ganaxlebaA, wina waravlinnes
ganmzadebad marmariloTa da dadgmad trapezisa, da mwuxrsa,
sada daisxmodian nawilni, aResrulos panaSYdi da xualisgan
Se-ra-vides mTavarepiskoposi, gamovides yovelni eriskacni,
romel erT[i]ca ara daSTes mis Tana, garna xolo xucesTa da
diakonTasa da yovliT-kerZo daikrZalos raA eklesiaA, yos
kუereqsi erTman diakonTaganman muxlTmodrekiTa:
mSYdobiT…
da dahKSnes mRdelTmoZRvarman karni taZrisani da იlocos
esreT:
RmerTo dausabamoo da dausrulebelo, romelman
araraჲsgan yovelive arsad moiyvane, romeli naTelsa Sina
mkYdr xar miuwdomelsa, da saydrad gqonan cani, xolo
qუეyanaA kuarcxlbekad ferKTa SenTa, romelman moses brZanebaA
miec saqmed karvisaA da gamosaxe igi, xolo beseliels suli
sibrZnisaA mihfine da SemZlebel hyav igi Semzadebad karvisa
mis sawamebelisa, romelsa Sina iyo samarTali igi msაxurebiTa
da WeSmaritebisa saxeni da moswavebani; romelman solomons
sibrZne da sivr(176v)ce gulisa mianiWe, da mis mier pirveli igi
taZari aRaSene, xolo wmidaTa da yovladqebulTa mociqulTa
suliTa msaxurebaA da karvisa mis WeSmaritisa ganuaxle madli,
da maT mier wmidani Senni eklesiani da sakurTxevelni Senni,
ufalo ZalTao, yovelsa Sina qუeyanasa dahnergen Sewirvad
Senda sacnaur[i]sa da usisxlo[A]sa msxuHrplisa, romelman-ese
awca taZrisa amis saTno-iyav saxelsa zeda aRSenebad(wmidisa,
visica yoos, saxel sdvas) xolo sadidebelad Senda da
mxolodSobilisa Zisa Senisa da yovlad wmidisa sulisa
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Senisa, Senve ukudao da uxuad momniWebelo meufeo, moiჴsenen
mowyalebაni da wyalobani Senni, rameTu saukuniTgan arian,
da nu momiZageb Cuen simravliTa codvaTa[A]Ta SebRalulTa,
nuca Seinaneb aRTqmasa Sensa arawmidebisaTYs Cuenisa, aramed
ugulebels-yven Secodebაni Cuenni da ganmaZlieren Cuen da
Rirs-myven madliTa da danergviTa cxovelsmyofelisa da
yovladwmidisa sulisa SenisaATa aRsrulebad, dauSjelad
ganaxleba taZrisa amis da mas Sina sakurTxevlisa ganwmeda,
raATa amasca Sina gakurTxevdeT fsalmuniTa da galobiTa da
saidumloATa msaxurebiTa, da (177r)raATa mowyalebაsa Sensa
samaradisod vadidebdeT.
he, meufეo ufalo, RmerTo Cueno macxovaro, sasoo yovelTa
kideTa queyanisaTa, Seismine Cueni, codvilTa amaT mvedrebelTa
SenTa, da gardamoavline yovladwmidaA da Tayvanissacemeli da
yovladZlieri suli Seni da wmida yav saxli ese da aRavse
igi naTliTa samaradisoATa da saTno iyav igi samkvidreblad
Senda da yav igi adgilad wmidad sayoflad didebisa Senisa da
Seamkve igi saRmrToATa da zecisa madliTa SeniTa da daamtkice
igi navTsayudlad RelvaguemulTa sakurneblad vnebaTa,
Sesavedreblad sneulTa, eSmakTa maoteblad, raATa iyvnen
Tualni Senni ganxmul mis zeda dRe da Rame da yurni Senni
morCil vedrebasa SiSiT da krZalulebiT mas Sina SemavalTasa,
romelni xadodian yovladpatiosansa da Tayuanissacemelsa
saxelsa Sensa, raodensaca iTxovden Sengan da Sen ismino zeciT
gardamo da aRasrulo igi da mlxinebel-eqmne maT. daicev ese,
saxiero, vidre aRsrulebamde soflisa SeuZvrelad da mas Sina
sakurTxeveli wmida wmidaTa gamoaCine ZlierebiTa da SewevniTa
yovladwmidisa sulisa SenisaATa, (177v)didebul-yav igi uzeSTaes
salxinebelisa mis sjulierisa, raATa amas Sina aRsrulebulni
msxuerplni wmidasa da sacnaursa da zecisa sakurTxevelsa
Sensa aRiwinen da madli uxrwnelisa farvisa Senisa CuenTYs
gardamoiyvanon, rameTu mivendobviT ara uRirsTa KelTa CuenTa
msaxurebasa, aramed Sensa gamouTqmelsa saxierebasa.
da raJams aRdges mRdelTmoZRuari, diakonman Tquas:
Seguewien, guacxovnen, aRguadginen da dagYcven...
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zeciT gardamo mSYdobisa...
mSYdobisaTYs yovlisa soflisa...
mTavrepiskoposisa Cuenisa (saxeliT) da saqmeTaTYs KelTa
misTaAsa...
umetesad vedrebiT misTYs da mis Tana myofTa mRdelTa
maTTYs, uflisa mimarT...
raATa wmida iqmnes saxli ese da mas Sina sakurTxeveli
danergviTa da ZaliTa da SewevniTa wmidisa sulisaATa, uflisa
mimarT viloc...
keTilmsaxurisa da RmrTiv...
TanambrZol...
qalaqisa Cuenisa...
SezavebisaTYs...
menaveTa...
Ksnad Cuenda da yovelTaTYs...
yovladwmidaA da uxrwneli da ufroAsad kurTxeuli
dedofali Cueni RmrTismSobeli da maradis qalwuli mariam
da wmidaA ese taZari (visica iyos, saxeliT) (178r) yovelTa
wmidaTa Tana...
mRdelTmoZRuarman amaRlebaA: rameTu wmida xar, RmerTo
Cueno, da wmidaTa Sina ganisueneb da Senda didebasa...
da Semdgomad aminisa misces mRdelTmoZRurisa nitraA
spetaki da juaris saxed da agdios igi zeda trapezsa da merme
moiRon embazi wmidisa naTlisRebisaA aRsavse tfiliTa wyliTa
da moidrikos mas zeda patriarqman Tavi da ilocon esreT:
ufalo RmerTo Cueno, romelman ganswmiden mdinareni
iordanisni sacxorebliTa gamoCinebiTa SeniTa, Sen awca
gardamoavline madli siwmidisa sulisa da akurTxe wyali ese,
gansawmedlad da srulmyoflad sakurTxevlisa amis Senisa,
rameTu kurTxeul xar ukuniTi ukunisamde, amin.
da Semdgomad locvisa dasrulebisa daasxas sakurTxevelsa
wylisa misgan da Tquas:
saxeliTa mamisaATa da ZisaATa da sulisa wmidisaATa, aw
da maradis da saukuneTa saukunod, amin.
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da zedamdebariT nitroTurT gardabanos trapezi da
suetni misni KeliTa TYsiTa da merme RrubliTa wmidiTa
da axliTa neStisgan wylisa ganwmidnes igini. xolo ese raA
iqmnebodes, ityodis fsalmunsa pg: viTar sayvarel arian
sayofelni Senni, ufalo… da mis Tanave galobden yovelni.
(178v) vidre sruliad ganbanos igi da ganwmidos da maSinRa
Tquas ‘didebaA», locvaA ese:
didebaA RmerTsa, ukuniTi ukunisamde, amin.
da Semdgomad aminisa moiRos kannikola Tu da daasxas
zeda trapezsa jvris saxed samgzis da Tquas: ‘masxuro me
sapkurebliTa...», vidre ‘Zualni damdablebulni»;
ese samgzis Tquas da esreT Seudginos Semdgomica
fsalmunisa vidre sruliad Tquas didebaA da locvaA:
kurTxeul ars RmerTi, ukuniTi ukunisamde.
da Semdgomad amisa moiRos sabani axali, gina ardagi da miT
ganwmidos trapezi da Tquas: rla erTgzis, gina mravalgzis,
vidre ganasrulos ganwmeda misi:
moiKsene, ufalo, daviT da yoveli simSYde misi. viTar igi
efuca ufalsa da aRuTqua RmerTsa iakobissa: ukueTu Sevide
me sayofelsa saxlisa Cemisasa, anu Tu vsce Zili TualTa CemTa
da hruli wamTa CemTa da gansuenebaA KorcTa CemTa, vidremdis
vpovo me adgili uflisa da sayofeli RmrTisa iakobisi. esera
guesma esera evfraTas, da vpoveT igi velsa mas maRnarTasa.
SevideT sayofelTa misTa, Tayuanis-vsceT adgilsa, sada daadges
ferKni misni. aRdeg, ufalo, gansasueneblad, Sen da (179r)
kidobani siwmidisa Senisa. mRdelTa SenTa Seimoson simarTle,
da wmidani Senni ixarebden. daviTisTYs, monisa Senisa, nu garemiiqcev pirsa Sensa cxebulisgan Senisa. efuca ufali daviTs
WeSmaritebiTa da ara Seuracx-yos igi: nayofisagan muclisa
Senisa davsua saydarTa SenTa. da Tu imarxon SvilTa Sjuli
Cemi da wamebani Cemni ese, romel vaswavlne maT, da naSobni
maTni dasxden ukunisamde saydarTa SenTa. rameTu gamoirCia
ufalman sioni da saTno-iyo igi samkYdreblad TYsa: ese ars
gansasuenebeli Cemi ukuniTi ukunisamde, amas davemkYdro, rameTu
mTnavs ese. nadirni misni kurTxeviT vakurTxne da glaxakni
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misni ganvaZRne puriTa. mRdelTa misTa Sevhmoso cxorebaA, da
wmidani misni sixaruliT ixarebden. mun aRmouceno rqaA daviTs
da ganumzade sanTeli cxebulsa Cemsa. mterTa misTa Sevhmoso
sircxYli, xolo mis zeda aRyuavnes siwmide Cemi.
da esreT Tquas: didebaA.
da kualad locvaA:
didebaA RmerTsa Cuensa, ukuniTi ukunisamde.
da aRiRos WurWeli mihronisa da Tquas: moxedeT.
da esreT daasxas misgani sakurTxevelsa samgzis juaris
saxed da gamosaxnes samni juarni (179v) saSual da orni imier
da amier da Tquas ‘aliluiaA» samgzis zeda wmida naTlisRebasa.
da misces Rrubeli mihronisa da samTa maT juarTagan
pirvelgamosaxulTa, scxos TYsiTa KeliTa zeda yovelsa
sakurTxevelsa, da sxuaTaca zeda misve sakurTxevlisaTa
gamosaxnes juarni da ityodis:
aha esera, raAme keTil, anu raAme Suenier, aramed
damkYdrebaA ZmaTa erTad? viTarca nelsacxebeli Tavsa zeda,
gardamomavali wuerTa zeda, wuerTa zeda ahronisaTa, romeli
gardamovaln samKarTa zeda samoslisa misisaTa; viTarca cuari
gardamomavali aermoniT mTasa zeda sinasa. rameTu mun amcno
ufalman kurTxevaA da cxorebaA ukunisamde.
da viTarca daasrulos da didebaA Tquas, merme ese
locvaA:
didebaA Senda, wmidao samebao, RmerTo Cueno, ukuniTi
ukunisamde.
da amisa Semdgomad daibannes Kelni da moiRos saburavi da
Sehmosos sakurTxevelsa da ityodis fsalmunsa amas:
ufali sufevs, SuenierebaA Seimosa; Seimosa ufalman Zali
da gare Seirtya; da rameTu daamyara sofeli, raATa ara SeiZras.
ganmzadebul ars saydari Seni mieriTgan, da saukuniTgan Sen
xar. aiRes mdinareTa, RmerTo, aimaRlnes mdinareTa Kmani maTni,
aRdgen mdinareni slvasa TYssa. KmiTa wyliTa mraval(180r)
TaATa sakYrvel arian gancxromani zRvisani; sakYrvel ars
maRalTa Sina ufali. wamebani Senni, ufalo, sarwmuno iqmnnes
friad; saxlsa Sensa Suenis siwmide, ufalo, sigrZesa dReTasa.
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erTgzis, gina Tu mraval gzis, vidre sruliad Semosos
igi. da merme Tquas ‘didebaA» da Semdgomad ‘aminisa» miscnen
mTavarepiskopossa sacecxurni da ukmios sakurTxevelsa da
samRdelosa, romel ars eklesiaA da yovelsa ersa da ityodis
fsalmunsa amas:
misaje me, ufalo, rameTu umankoebiTa CemiTa vidode da
ufalsa vesevd, raATa ara mouZlurde. gamomcade me, ufalo,
da ganmcade me. gamoaKurven Tirkumelni Cemni da guli Cemi.
rameTu wyaloba Seni winaSe TualTa CemTa ars da saTnoveyav me WeSmartebasa Sensa. ara davjde me krebulsa Tana
amaoebissa. moviZule krebuli ukeTurTa da uRmrToTa Tana me
ara davjde. davibanne ubraloebiT Kelni Cemni da garemovadge
sakurTxevelsa Sensa, ufalo. smenad Cemda KmaA qebisa SenisaA,
da miTxrobad yoveli sakYrvelebaA Seni. ufalo, Seviyuare
SuenierebaA saxlisa SenisaA, da adgili sayofeli didebisa
SenisaA. nu warswymed uRmrToTa Tana sulsa Cemsa, da kacTa
mosisxleTa Tana cxorebasa Cemsa. (180v)romelTa Kelni maTni
uSjuloebaTa Sina arian. marjuene maTi aRivso qrTamiTa. xolo
me umankoebiTa CemiTa vidode. miKsen me, ufalo, da miwyale me.
ferKi Cemi daadga siwrfoebiT. eklesiasa Sina gakurTxo Sen
ufalo.
erTgzis Tquas, gina Tu mravalgzis, vidre ganasrulos
kumevaA. xolo raJams akmevdes patriaxi, erTsa Tana myofTa
episkoposTagansa etYrTos WurWeli mihronisa da Seudges
ukana missa da gamosaxvides juarsa mihronisa misgan TiTeulsa
suetsa da kedelTa da yureTa mis taZrisTa da merme Semdgomad
gansrulebisa kumevisa da fsalmunisa da didebisa, diakonman
Tquas kuereqsi: merme da merme. da CuHulebisaebr, da Semdgomad,
Seguwien.., yovladwmida, uxrwnrli, ufroAsad kurTxeuli
dedofali Cueni RvTismSobeli, maradis qalwuli mariam…,
da wmidaA (saxeliT, romlisa ars ganaxlebuli ese taZari),
modrkes patriaxi maxloblad wmidisa trapezisa, aramed ara
muKlTmodrekiT, da Tquas locvaA ese:
ufalo caTa da queyanisao, romelman wmidaA eklesiaA
gamouTqmeliTa sibrZniTa daafuZne da msgavsad angelozTa
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da msaxurebisa caTa Sina mRdelobisa ese wesi queyanasa zeda
ganawese, Sen, mefeo, uxo niWTa SenTa zeda, awca (181r) Seiwire
vedrebaA Cueni, araTu viTarca RirsTa eseviTarTa TxovaTaTYs,
aramed raATa gardamatebuli saxierebaA Seni gamoCndes, rameTu
ara dascxer kacTa naTesavisa mravalsaxed wyalobad, xolo
Tavad qvelismoqmedebaTa SenTa momaniWe Cuen mxolodSobilisa
Zisa Senisa Korcielad moslvaA, romeli queyanasa zeda gamoCnda
da bnelsa msxdomareTa gamoubrwyinva naTeli cxovrebisaA
da Tavi TYsi msxuerplad Sewira CuenTYs da iqmna yovlisa
soflisa salxinebel da TYsisa aRdgomisa ziarad gamomaCinna
Cuen da amaRlda zecad da TYsTa mowafeTa da mociqulTa
Sehmosos Zali maRliT, viTarca igi aRuTqua, romeli-igi ars
Tayvanissacemeli da yovladZlieri, Sengan, RmrTisa da mamisa
gamomavali, romlisa mier iqmnnes Zlier saqmiT da sityYT da
naTlisRebaA meoredSobisaA moguces Cuen, eklesiani aRhmarTnes,
sakurTxevelni daamyarnes, mRdelobisani dasxnnes wesni da
kanonni, romelTa-igi mocemuli gYpyries Cuen, codvilTa amaT da
SegivrdebiT Sen, saukunesa RmerTsa da gevedrebiT Sen, mowyaleo,
sagaloblad Senda aRSenebuli ese taZari saRmrToATa didebiTa
SeniTa aRavse da amas Sina aR(181v)marTebuli sakurTxeveli
wmida wmidaTa gamoaCine, raATa Cuen, mis winaSe wardgomilni,
viTarca SesaZrwunebelTa sufevisa Senisa saydarTa, dausjelad
msaxurebad Senda vedrebasa CuenTYs da yovlisa erisa SenisaTYs
aRvasrulebT da usisxlosa mas msxuerplsa Senisa saxierebisa
SevswirvideT, mosateveblad nebsiTTa da uneblieTTa codvaTa
CuenTa, winamZRrad cxorebisa, warsamarTeblad moqalaqobisa
keTilisa, aRsrulebad yovlisa simarTlisa. rameTu kurTxeul
ars yovladwmidaA saxeli mamisa da Zisa da wmidisa sulisaA:
da Semdgomad aminisa mSYdoba yovelTa;
diakonman: Tavni Cuenni ufalsa moudrikneT.
locvaA: gmadlobT Sen, ufalo, RmerTo ZalTao, rameTu
madli igi, romeli mihfine wmidaTa mociqulTa zeda da RirsTa
mamaTa CuenTa, Rirs-iCine mravliTa kacTmoyuarebiTa SeniTa
vidre Cuendamdeca mowevnad codvilTa amaT da uKmarTa monaTa
SenTa; amisTYsca gevedrebiT Sen, meufeo mraval mowyaleo, aRavse
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didebiTa da siwmidiTa sakurTxeveli ese Seni, raATa iqmnes mas
zeda Sewiruli usisxlo msxuerpli uxrwnelad Korcad da
patiosnad sisxlad didisa RmrTisa da macxovrisa Cuenisa iesu
qristesa da mxolodSobilisa Zisa Senisa, sacxore(182r)blad
yovlisa erisa Senisa da Cuenisa amis uRirsebisa.
amaRlebaA: rameTu Sen xar RmerTi Cueni, RmerTi wyalobisaA
da macxovarebisaA da Senda didebasa;
da esreTRa Tquas: mSvidobiT warvideT.

wesi, romeli aResrulebis satfurebasa
pirvelkurTxeulisa taZrisაsa
(182v-193r)
dResa mas, romelsa kurTxeul iyos wmidaA eklesiaA, mwuxrsa
wina dRiT ilocon Jami mwuxrisaA da serobisaA, panaSYdi erTsa
egutersa, maxloblad pirvelganwmedilisa eklesiisaA, sada-igi
esuennen wmidani nawilni, xolo ciskrad mivides mun patriarxi
da samxrad viTarca ityodis kuereqssa, wmidao RmerTosa, ese
locvaA warTquas:
RmerTo, RmerTo Cueno, romeli-ege sarwmuno xar sityuaTa
Sina SenTa da utyvuel aRTqmaTa Sina SenTa, romelman mihmadle
wmidaTa SenTa mowameTa keTilisa mis Ruawlisa moRuawebaA
sarbielsa mas RvTismsaxurebisasa, aRsruleba da sarwmunoebisa mis
WeSmaritebisasa damarxva, Sen, meufeo, yovladwmidao, vedrebiTa
maTiTa lmobier iqmen, da mogumadle Cuen uRirsTa amaT monaTa
SenTa nawili da samkYdrebeli maTi saTnod moqalaqobiTa da
maTTYs ganmzadebulTa maT keTilTa Rirs-viqmnneT.
amaRlebaA: mowyalebiTa da wyalobiTa mxolodSobilisa
Zisa Senisa:
da Semdgomad ‘aminisa» Tquas: mSYdoba yovelTa:
Tavni Cuenni ufalsa...
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locvaA: ufalo RmerTo Cueno, meoxebiTa wmidisa
RmrTismSobelisaATa da yovelTa wmidaTa SenTaATa saqmeni KelTa
Cuen, uRirsTa amaT monaTa SenTani, warmarTen da yovelsa Sina
saTno-yofad Senisa saxierebisa Rirs-myven Cuen.
da Semdgomad ‘aminisa» iwyos mRdelTmoZRuarman:
dasdebeli KmaA b;
didebaA Senda, qriste, mociqulTa siqadulo, mowameTa
sixarulo, romelTa qadages samebisa wmidisa erTarsebaA.
etYrTnen wmidani nawilni TanamyofiT episkoposiTurT da
mivides litaniiTa pirvelkurTxeulsa eklesiasa da viTarca
Sevides ezosa eklesiisasa, dadges winaSe bWeTa taZrisaTa
saSualTa da Tquas:
kurTxeul xar Sen, qriste RmerTo Cueno, ukuniTi
ukunisamde, amin.
meyseulad iwyon mgalobelTa fsalmuni, KmaA d.
ganaxueniT bWeni Tquenni mTavarno...
da SinaT miugeben:
da vin ars ege meufe didebisaA?
da viTarca daasrulon galobaA da esreT ganaxunen bWeni
da Sevides yovlisa erisa Tana da dasxnes patriarxman wmidani
nawilni ganmzadebulsa maTTYs adgilsa da yos locvaA ese:
ufalo RmerTo Cueno, romelman da eseca didebaA mianiWe
wmidaTa mowameTa, romelTa igi SenTYs iRuawes, raATa ganiTesnen
yovelsa queyanasa nawilni maTni da daisxnen wmidaTa Sina
eklesiaTa SenTa da nayofi kurnebaTa aRmoacenon morwmuneTaTYs;
Senve meufeo, romeli-ege yovelTa keTilTa momcemeli xar,
meoxebiTa wmidaTa SenTaTa, romelTa nawilTa dasxmaA jer-iCine
patiosansa amas saxlsa Sensa, Rirs-myven Cuenca dausjelad amas
Sina Sewirvad msxuerplisa Senisa usisxloAsa da moguaniWe Cuen
yovelive sacxoreblad Txova, romelman amiTca niWTa pativ-ec
maT, romelTa-igi iRuawes saxelisa SenisaTYs wmidisa, raATa
iqmodi maT mier sakYrvelebaTa sacxoreblad Cuenda.
amaRlebaA: rameTu Seni ars sufevaA da Zali…
da Se-xolo-udginon ‘wmidao RmerTo”, da srul-iqmnas.
SemdgomiTi-Semdgomad wmidaA JamiswirvaA.
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Levan Julakidze
The Ancient Georgian Offices for the Consecration of the Church
(The Versions of st. George the Hagiorite and Cyprian of Samtavisi in
connection with the Greek Original)

Summary
Ancient Georgian manuscripts contain many versions of the very
important liturgical service concerning the consecration of the temple.
One of these versions is critically edited in the present work and the
necessary textological study of different versions (in parallel with greek
text) is preceded to the edition.
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wminda werili
diakoni giorgi vaSalomiZe
ძველი და ახალი აღთქმის მსხვერპლშეწირვaTa
ურთიერთმიმართების შესახებ
wminda werilis Tanaxmad, msxverplsa da msxverplSewirvas
udidesi mniSvneloba aqvs adamianis cxovrebaSi. amdenad,
winamdebare msjelobis sagani Zveli da axali aRTqmis mixedviT
dawesebuli msxverplSewirvis ganxilva iqneba საკუთრივ wminda
werilisa da eklesiis moZRvarTa ganmartebebis safuZvelze.
gansakuTrebul yuradRebas davuTmobT საეკლესიო msxverplSewirvis საიდუმლოს.
„msxverlSewirva” or pirobiT, xilul da uxilav, nawilad SeiZleba davyoT. xilulad iTqmis is fizikurad xilvadi
,,nivTiereba”, rac Seiwireba, xolo uxilav mxareSi igulisxmeba
msxverplSewirvis Jams Semwirvelis mier RvTis mimarT gamovlenili Sinagani siwminde da გულშემუსვრილობა. სwored am
ukanaskneliT ganisazRvreba, Seiwiravs Tu ara RmerTi misdami
aRvlenil msxverpls. jer kidev Zvel aRTqmaSi, roca nivTieri
saxiT uZRvnidnen ufals msxverpls, უზენაესი mxolod wrfeli
guliTa da misdami mowiwebiT aRvlenili Sesawiris mimRebi
xdeboda. amis ucxadesi magaliTia kaenisa da abelis mier
gaRebuli msxverpli (შდრ. dab. 4:1-16), romelTagan abelis
msxvepli miiRo RmerTma, kaenisa ki uaryo. amis mizezi RvTis
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mimarT abelis სულიერი gulSemusvrიloba iyo. Sesabamisad,
ucxadesad warmoCndeba, rom mTavariა არა Sewiruli სისხლიანი
msxverpli, არaმედ \ Semwirvelის guli, რაც Tavad Semwirvelis
RvTiსmorwmuneobasa da RvTiსmoSiSebas gamoaCinebs. wmida werili
swored amitom ambobs, rom RmerTma moxeda ara marto abelis
msxverpls, aramed TviT abelsac (‘მოიხილა ღმერთმან აბელს ზედა
და ძღუენთა მისთა ზედა», დაბად. 4.4); მეორე მხრივ, aRniSnulia,
rom man ar moxeda kaenis msxverpls da amiT ar moxeda kaens1.
isic unda aRiniSnos, rom kaenis ,,arasakmarisad Semusvrili
guli” mis mier Sewirul ,,miwis nayofSic” gamovlinda. წმინდა
წერილი გვაუწყებს, rom abelma ,,naTavari” cxvari Seswira
sakuTari faridan, xolo kaenma - ,,miwis nayofi”, romelic ar
gamourCevia mas mowevnuli mosavlidan. aRniSnul faqts ase
განმარტავს წმ. efrem asuri: ,,msxverplis siZvirfaseSi gamoixata
maTi Sinagani damokidebuleba – „naTavari” miarTva abelma”2.
RvTisTvis rom Semwirvelis Sinagani gulSemusvrilobaa mTavari
da ara garegnulad, fizikurad aRsrulebuli msxverplSewirva,
ამას abraamis mier isaakis msxverplSewirvis faqtic adasturებს.
marTalia, am SemTxvevaSi RvTis mier abraamisTvs nabrZanebi
moqmedebis xiluli mxare ar aRsrulebula (ღმერთმა ar daaneba
abraams sakuTari Svilis dakvla da mas mxolod zvaraki
Seawirvina), magram, miuxedavad amisa, ufalma msxverplSewirvad
მიიTvala abraamიs ganzraxva, rac გამოვლინდა მამამთავრის
მზაობაში, დაუეჭვებლად აღსერულებინა ღვთისგან ნამცნები (ისააკის
შეწირვა). წმ. efrem asuri brZanebs: ,,abraami imiT gandidda,
rom man Tavis gulSi ukve Seswira sakuTari vaJi”3. აmaვეს
adasturebs „მefeTa wignSi“ aRwerili istoria, romlis
Tanaxmadac, mefe saulma, ,,darisxebul” qalaq amalekidan, sadac,
uflis brZanebisaმebr, yvelaferi unda gaenadgurebina mas,
saqoneli wamoasxa da ar mokla amalekis mefe – agagi. samoelis
kiTxvaze, Tu ratom gaakeTa es, saulma Tavi imiT imarTla, rom
es saqoneli RvTis winaSe msxverplis Sesawiravad sWirdeboda.
1 ,,Sesaqmis” ganmarteba, seria ,,egzegetikuri krebuli”, Semdgeneli
giorgi gvasalia, tomi I, Tb. 2014 w., gv. 116
2 Rirsi efrem asuri, Sesaqmis ganmarteba, Tb. 2014 w., gv. 60.
3 dasx. naS. gv. 118.
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samoelma ki miugo: ,,არა უჴმან უფალსა საკუერთხნი მსხუერპლად,
არამედ აღსრულებად ბრძანებაჲ მისი, რამეთუ ფრიად უმჯობჱს არს
მსხუერპლთა დამორჩილებაჲ და სმენად ბრძანებაჲ უფლისაჲ, უფროჲს
ცმელისა ვერძთაჲსა” (1 mef. 15:22). msxverplSewirvis arss
ამგვარად განგვიცხადებს daviT winaswarmetyveli: ,,SeswirevdiT
uflisa, Svilni RmrTisani” (fs. 28:1). warmodgenili muxlis
ganmartebisas, wmida basili didi brZanebs: „radgan RvTisTvis
yvelas ZRveni rodia sasurveli, aramed mxolod imisi, vinc
wmida guliT swiravs… fsalmuni Cvengan moiTxovs, rom
pirvel rigSi Tavad Cven gavxdeT Svilebi RvTisa da Semdeg
SevwiroT ZRveni ufals”1. fsalmunTmგალობელი mefe 49-e
fsalmunSi უაღrესად ღრმად განჭვრეტს ,,msxverplSewirvis”
daniSnulebaს და aRniSnavs, rom RvTisTvis araviTari ნივთიერი
Sesawiravi ar aris misaRebi, ვინაიდან mas araferi aklia da
miT umetes, arafers iTxovs Cvengan, misგანაა რა Seqmnili
yovelive. Sesabamisad, msxvrplSewirvა არ უნდა გავიგოთ ise,
TiTqos RmerTs ნაკლოვანებას ვუვსებთ, ვინაიდან უფალი Cvengan
mxolod ,,Semusvril guls” iTxovs. Tumca xazgasmiT aRvniSnavT,
rom esეც Cveni saWiroebisთვის მოითხოვება ღვთისგან, რომ
gardamoგვივლინოს Tavisი madlი, rac aucilebეlia adamianis
cxoნebisaTvis. ai, amonaridi xsenebuli fsalmunidan: ,,არა თუ
მსხუერპლთა შენთათჳს გამხილო შენ, რამეთუ საკუერთხნი შენნი ჩემ
წინაშე არიან მარადის. არა შევიწირავ მე სახლისა შენისა ზუარაკთა,
არცა არავისა შენისაგან ვაცთა; რამეთუ ჩემი არს ყოველი მჴეცი
ველისაჲ, ნადირი მთათაჲ და ყოველი პირუტყჳ; ვიცნი მე ყოველნი
მფრინველნი ცისანი, და შუენიერებაჲ ველთაჲ ჩემ თანა არს, შეთუ-მემშიოს, არავე შენ გეტყოდი, რამეთუ ჩემი არს სოფელი და
სავსებაჲ მისი. ნუ ვჭამო-ა ჴორცი ზუარაკთაჲ, ანუ სისხლი ვაცთაჲ
ვსუა-ა? შეწირე ღმრთისა მსხუერპლი ქებისაჲ და მიუსრულენ
მაღალსა აღნათქუემნი შენნი. და მხადე მე დღესა ჭირისა შენისასა
და მე გიჴსნა შენ და შენ მადიდო მე” (fs. 49:9-15). warmodgenili
sityvebis ganmartebisas wm. aTanase didi ambobs, rom adamians
mxolod msxverplSewirvis xiluli mxaris aRsruleba ver
gaamarTlebs: ,,განა msxverplis gauReblobisTvis gdeb brals, \
1 wmida basili didi, fsalmunTa ganmartebani, Zveli berZnulidan Targmna gvanca koplataZem, Tb. 2010 w., gv. 37.
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ambobs, \ ganuwyvetliv mogaqvs რა ZRveni, არამედ mogiwodeb,
rom am ZRvenis SewirvaSi ar eZebo gamarTleba”1.
axali aRTqmis epoqaSi „msxverplSewirvas” erTaderTi
gageba aqvs, rac vlindeba Semwirvelis Sinagani sulieri
SemusvrilobiT da am Semusvrilobis Sesabamisad gamovlenili
qristesmieri cxovrebiT. gankacebuli RmerTis winaSe msxverplad
adamianis mier aRsrulebuli yoveli saRvTo saqme იწოდება.
zogadad, qristesmieri gzis arsi RvTis winaSe Cveni sruli
cxovrebis da TviT Cvenive Tavis Sewirvas gulisxmobs.
pavle mociquli amasTan dakavSirebiT ambobs: ,,ვერ შემძლებელ
არს სისხლი ვაცთა და კუროთაჲ აჴოცად ცოდვათა. ამისთჳს შემორაჲ-ვალს სოფლად, იტყჳს: შესაწირავი და მსხუერპლი არა გთნდა,
ხოლო ჴორცნი დამამტკიცენ მე. საკუერთხი ცოდვათათჳს არა ინებე”
(ebr. 10:4-6). aseve, barnabaს ეპისტოლეში nauwyebia: „ufalma
yvela winaswarmetyvelis meSveobiT gangvicxada, rom mas ar
sWirdeba arc zvaraki, arc yovladdasawveli da arc Sesawiravi,
rodesac Tqva: ras vaqnev Tqvens saklavTa simravles, gaauqma
es yvelaferi, radgan Cveni uflis, ieso qristes, axali
kanoni, romelic Tavisufalia aucileblobis uRlisagan, ar
Seiwynarebs adamianTa xeliT Seqmnil Sesawiravs”2.
rogorc zemoT aRiniSna, gankacebuli RvTisadmi msaxureba
,,msxverplSewirvaa” da yovel nivTier Sesawiravze ganuzomlad
aRmatebuli. swored amas sibrZnismetyvelebs wmida aTanase aleqsandrieli: ,,galobaA mnebavs da dResaswaulisa krebaA mwadis
da vixarebde. ara xeTa rtoA mipyries. arca qnari maqus, arca
lamparni anTebulni mipyrian, aramed saxiobisa wil da qnarisa
qristHs saxuevelni mqonan; da igi ars Cemda qnar, da igi ars
Cemda lampar. da raAsa vityY lamparsa, da igi ars Cemda mKsnel”3.
1 wmida aTanase didi, aleqsandriis
ganmarteba, nawili I, Tb. 2009 w., gv. 278.

mTavarepiskoposi,

fsalmunTa

2 samociqulo mamebi, Targmna, winasityvaoba da ganmartebebi daurTo
viqtoria juRelma, barnabas epistole, Tb. 2014 w., gv. 230-231.
3 qarTuli naTargmni homiletikuri Zeglebi, I, krebuli Seadgina, teqstebi gamosacemad moamzada, winasityvaoba da leqsikoni daurTo nino
meliqiSviloma. Tb. 2010 w., gv. 44.
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Zveli aRTqmis periodSi aRsrulebuli yoveli msxverplSewirva moaswavebda erTaderTs: qristes mier adamianis
gamoxsnisTvis gaRebul msxverpls. ზemoხsenebuli შემთხვევა,
abraamis mier isaakis msxverplad Sewirva, macxovnebeli
msxverplis winasaxea. kerZod, rogorc isaakma sakuTari mxriT
atara SeSa, romelzedac unda Sewiruliyo, aseve qristemac თaვად
იტვირთა jvari, romelzec gaakres. RvTis brZnebisebr isaakis
nacvlad cxvris Sewirva ,,qristes mier kacTaTvis gaRebuli
msxverplis winasaxea”1. amave uzesTaesi msxverplis winasaxe
iyo sapaseqod Sewiruli zvarakic. amasTan, ZvelaRTqmiseul
msxverlSewirvaTagan zogierTi, garda იმისა, რომ ჭეშმარიტი
წინასახე იყო macxovrismieri msxverplgaRebisa, ამავე დროს sxva
konkretuli mniSvnelobiTac განიმსჭვალებოდა. magaliTad, am
kuTxiT uaRresad sayuradReboa Sesawiravi, rac, moses rjulis
Tanaxmad, yrmis Sobidan meormoce dRes unda mietanaT mSoblebs
taZarSi - ori gvriti an ori mtredis xundi. gvritis Sewirvis
mizezi iyo, ,,raATa aCuenos, viTarmed wmidisa qorwinebisagan
jer-ars sxmaA SYlTaA, rameTu wmida-cxovel yofasa ityYan
guritisasa, vidremdis war-Tu-uwymdes meuRle, arRara
mogebasa meorisasa”2. xolo mtredis SewirviT შვილმრავლობა
მოესწავებოდა
(,,raATa
Svilmravlobasa
Sina
warematos
3
moqalaqobaA yrmisaჲ mis”) . rogorc saxarebidan cnobilia, igive
Sesawiravi miitanes mariamma da iosebmac taZarSi macxovris
Sobidan meormoce dRes (lk. 2:22-38). Tumca es msxverplic,
როგორც აღვნიშნეთ, qristesეულ msxverplgaRebasac moaswavebs.
ai, ras brZanebs amasTn dakavSirebiT wm. evsuqi ierusalimeli,
განმარტავს რა mirqma-migebebis დღესასწაულს: ,,mun orni guritni
anu orni marTueni tredisani Seiwirvodes, xolo aqa guritisa
wil wmidaA igi wmidaTaA Seiwirvis, rameTu sulisaA iyo Sesawiravi
da KorcTaA; მუნ მხოლოდ-შობილი ყრმად ჩჩჳლად აჩუენებდა.
ხოლო იორდანეს ჰხედევდ მას განსრულებულად და დაგიკჳრდებოდა
1 Rirsi efrem asuri, Sesaqmis ganmarteba, dasax. gamoc. gv. 118.
2 Teofilaqte bulgareli, TargmanebaA lukaჲs saxაrebisaA, teqsti
gamosacemad moamzada da gamokvleva daurTo sofio sarjvelaZem. Tb. 2010
w., gv. 37.
3 იქვე.
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გარდამოსლვაჲ იგი სულისა წმიდისაჲ სახედ ვითარცა ტრედი
მას ზედა და გესმოდა ზეცით-გარდამოჲ იგი წამებაჲ მამისაჲ და
აღიარებდა მას ღმრთად”1. გვrits mewyvilიsadmi მეუღლეობრივი
erTgulebis zemoxsenebul simbolur datvirTvasTan erTad,
qristologiuri datvirTvac aqvs, rაsac wm. ioane oqropiri
ასე განმარტავს: ,,TqYanca romelTame guritisaTYs, viTarmed:
mamlismoyuare ars da siwmidesa imarxavn: Jam Tu sadme arn da
moiklis mamali igi anu mfrinvelisagan anu maxiTa, mieriTgan
dedali igi sxuasa mamalsa arRara Seeyvis, aramed missa mas
siyuarulsa daadgis… egreca yovliTurT wmidaA eklesiaA:
raJams ukue qmari igi misi qristH juars ecua da aRmaRlda
cad, igi sxuasa qmarsa arRara Seeyo, aramed missa mas
siyuarulsa da erTobasa dadgromil ars da elis”2.
Zveli aRTqmis periodSi msxverplis rაოდენობასაც
gansakuTrebuli yuradReba eqceoda. magaliTad, solomonis mier
taZris satfurebisas, „mefeTa wignis“ Tanaxmad, aTasobiT xari
da cxvari iqna Sewiruli (შდრ. 3 mef. 8:63-64). axali aRTqmis
epoqaSi RmerTi aRar iTxovs adamianisagan msgavs msxverpls.
qristianuli msxverplis arsis warmosaCenad movixmobT epizods
lukas saxrebidan: ,,და მიჰხედა და იხილა, რომელნი-იგი დასდებდეს
შესაწირავსა ფასისსაცავსა მას მდიდარნი. და იხილა ვინმე ქურივი
გლახაკი, რომელმან დადვა ორი მწულილი, და თქუა: ჭეშმარიტად
გეტყჳ თქუენ, რამეთუ ქურივმან ამან გლახაკმან უმეტეს ყოველთასა
შეწირა, რამეთუ ამათ ყოველთა ნამეტნავისაგან მათისა დადვეს
შესაწირავსა ამას ღმრთისასა, ხოლო ამან ნაკლულევანებისაგან
თჳსისა ყოველი, რაჲცა აქუნდა საცხორებელი, შეწირა” (lk. 21:14). warmodgenili Txrobidan naTlad ikveTeba, rom gankacebuli
RmerTi ჭეშმარიტ მსხერპლშეწირვად racxs Semwirvelis სულიერ
მგზნებარებას RvTis mimarT da ara mis mier gaRebuli msxverplis
raodenobas. swored ამ სულიერ მგზნებარებას შეიწირავს უფალი
ღმერთი.
1 Tqmuli evsuqi xucisaA ierusalimelisaA, meormocisa mis dRisa SobiTgan
qalwulisa uflisa Cuenisa iesu qristHsa, odes miiyvanes taZrad, viTar
akurTxevda wm. sYmeon, sinuri mravalTavi, Tb. 1959 w., gv. 91.
2 sinuri mravalTavi, დასახ. გამოც., gv. 223.

446

diakoni giorgi vaSalomiZe: ძველი და ახალი აღთქმის ...

aRsaniSnavia kidev erTi epizodi saxarebidan, sadac
farisevlebi uflis mowafeebs SabaT dRes dakrefili puris
TavTavebis gamo sayveduroben, ხოლო პასუხად მოისმენენ: ,,უკუეთუმცა გეცნა, რაჲ არს: წყალობაჲ მნებავს და არა მსხუერპლი, არამცა
დასაჯენით უბრალონი” (mT. 12:7). ესაა ose winaswarmetyvelის
სიტყვები, rac farisevlebmac kargad uwyodnen, Tumcა ver
xvdebodnen aRniSnuli sityvebis WeSmarit mniSvnelobas. amas
adasturebs ის, რაც macxovris mier maTი მისამართით ითქვა:
,,ukueTumca gecna”, რაც ნიშნავს, რომ msxverplSewirvis arsis
araswor gagebasa da mis aRsrulebas adamianisTvis araTu
sargebეli მოაქვს, არამედ დიდად ავნებს მას. სწორედ amitom,
uaRresad mniSvnelovania msxverplშეწირვis arsis WeSmariti
mniSvnelobisa da mizandasaxulobis მართებულად გააზრება,
rac, zemoTქმულისებრ, adamianis Sinagani, siyvaruliT aRsavse,
,,Semusvrili” guliT unda წარმოჩნდეს. swored am ideis
gamomxatvelia saxarebaSi warmodgenili erT-erTi mwignobris
sityvebi, როmlებiTac igi macxovars mimarTavs: ,,ჰრქუა მას
მწიგნობარმან მან: კეთილად, მოძღუარ, ჭეშმარიტად სთქუ, რამეთუ
ერთ არს ღმერთი, და არავინ არს სხუაჲ მისა გარეშე; და შეყუარებად
იგი ყოვლითა გულითა და ყოვლითა სულითა და ყოვლითა ძალითა
და ყოვლითა გულისჴმისყოფითა, და შეყუარებად მოყუასი,
ვითარცა თავი თჳსი; უფროჲს არს ესე ყოველთა მსხუერპლთა
და შესაწირავთა. და იხილა იესუ, რამეთუ გონიერად მიუგო, ჰრქუა
მას: არა შორს ხარ სასუფეველისაგან ღმრთისა” (mr.12:32-34).
macxovris mier warmoTqmuli es sityvebi ცხადყოფს, რომ RvTisa
da moyvasis siyvaruli yvelaze didi Sesawiravia ყოვლადწმინდა
სამების winaSe da mxolod amgvari msxverpli migvaaxlebs
caTa sasufevels. metic, RvTისა da moyvasis siyvaruliT
gaნmsWvaluli adamiani sxvათათვისაც misabaZi magaliTi xdeba
da, Sesabamisad, sxvebsac RvTis winaSe WeSmariti msxverplis
gaRebisken uწინამძღვრებs. wm. basili didi, განმარტავს რა
ფსალმუნის სიტყვებს: „SeswirevdiT ufalsa didebasa da pativsa»
(fs. 28:2), ამგვარად sibrZnismetyvelebs: „rogor SegviZlia Cven,
miwasa da ferfls, maRal RmerTs dideba SevwiroT, rogor
SegviZlia pativis Sewirva? didebas SevwiravT qvelmoqmedebiT,
raJams Cveni saqmeebi winaSe kacTa ganbrwyindebian, xolo
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adamianebi dainaxaven ra Cvens saqmeebs, Cvenს zeciur mamas
ganadideben”1.
ამრიგად, axalaRTqmiseuli msxverplSewirva ესაა adamianTa
mier aRsrulebulი saRvTo saqmeნი: locva, marxva, mowyaleba
da a.S. wm. pavle mociquli romaelTa mimarT epistoleSi
ბრძaნებს: ,,გლოცავ თქუენ, ძმანო, მოწყალებათათჳს ღმრთისათა,
წარუდგინენით ჴორცნი ეგე თქუენნი მსხუერპლად ცხოველად,
წმიდად, სათნოდ ღმრთისა მეტყუელი ეგე მსახურებაჲ თქუენი.
და ნუ თანა-ხატ ექმნებით სოფელსა ამას, არამედ შეიცვალენით
განახლებითა მით გონებისა თქუენისაჲთა, რაჲთა გამოიცადოთ
თქუენ, რაჲ-იგი არს ნებაჲ ღმრთისაჲ: კეთილი, სათნოჲ და სრული”
(rom. 12:1-2).
unda aRiniSinos isic, rom saxarebiseuli swavlebis
Tanxmad, qristianis მიერ gaRebuli სულიერი msxverpli ar
Seiwireba RvTis mier, Tuki Semwirveli uTanxmoebaSia Tavis
moyvasTan. macxovris sityvisebr, Tuki sakurTxevelTan mdgar,
msxverplSewirvisTvis ganmzadebul kacs gaaxsendeba, rom
misi moyvasi nawyenia masze, unda datovos Tavisi Sesawiravi
sakurTxevelTan, mivides moyvasTan Sendobis მისაღებად da
mxolod amis Semdeg aRuvlinos RmerTs msxverpli (mT. 5:2324). მოხმობილი სწავლების კomentirebisas, wmida ioane oqropiri
ambobs, rom amis mizezia „raATa guauwyos, viTarmed didad
saTno ars misda siyuaruli urTierTars, da igi Seuracxies
Sesawiravad WeSmaritad… romelTa mteroba aqundes
urTierTas, ara Seiwynarebs maT sakurTxeveli“2.
aRniSnuli sakiTxis Sesaxeb saubaria ,,didaqeSic”, sadac
vkiTxulobT: ,,uflis dRes Sekrebilebma gatexeT puri da
aRavlineT samadlobeli mas Semdeg, rac aRiarebT Tqvens
gardacdomebs, raTa wminda iyos Tqveni Sesawiri. xolo yoveli,
visac usiamovneba aqvs Tavis megobarTan, nu SemogierTdebaT manam,
sanam ar Serigdebian, raTa Tqveni msxverpli ar gauwmindurdes.
vinaidan amis Seსაxeb Tqva ufalma: ,,yovel adgilas da Jams
1 wmida basili didi, fsalmunTa ganmartebani, Zveli berZnulidan
Targmna g. koplataZem, Tb. 2010 w., gv. 38.
2 wm. ioane oqropiri, TargmanebaA maTes saxarebisaA, Targmani wm. efTvime mTawmindelisa, wigni I, Tb. 2014 w., gv. 265.
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msxverpli SemomwireT, radgan didi meუfe var, - ambobs ufali,
da sakvirvelia saxeli Cemi warmarTTa Soris“ (mal. 1:11-14)1.
qristianuli msxverplis erTerTi mniSvnelovani saxea
locva. RvTis mier locvis Sewirvac mlocvelis wrfel
gulzea damokidebuli. wm. basili ambobs: ,,raJams ilocvide,
pirvelad mopovnebisaTYs cremlTaAsa iloce, raiTa glovisa
mier moalbo sificxle igi, romel ars sulsa Sina Sensa da…
iswrafe, yovlisa uwinares, mogebaA cremlTaA da iTxoven igini
RმრTisagan, rameTu friad uxaris meufesa mas Sensa, raJamsigi Sen cremliTa ilocvide misa mimarT, mswrafl Seiwiravs
locvasa Sensa”2.
rogorc zemoT aRvniSneT, yvelasa da yoveliveze
aRmatebuli Sesawiravi Tavad RvTis mier gaRebuli msxverplia,
განკაცებაში gamovlenili და jvarcmით aRსრულებული, როდესაც
მან sakuTari Tavi მსხვერპლად მიიტანა jvarze და nebსით დაითმინა
კაცობრივი სიკვდილი ადამიანთა მოდგმის გამოსახსნელად. wmida
kirile ierusalimeli, CamoTvlis ra macxovris mier amqveynad
aRsრulebul saswaulebs, ambobs, rom yovelივეზე აღმატებული
სწორედ jvarcmაa: „sakvirveli iyo dabadebidan brmis aRxilva
siloamSi, magram ra aris es qveynierebis brmebisTvis? didia
da bunebaze aRmatebuli oTxi dRis mkvdari lazares aRdineba,
magram mxolod masze iyo madli da ra aris es msoflioSi
codvebiT წარწყმედილთათვის? sakvirvelia, rom xuTi puri
sakvebis wyaro gaxda xuTiaTasisTvis, magram ra aris es mTel
msoflioSi უმეცრებით დამშეულთათვის? sakvirvelia satanismierი
თორმეტწლიანი krulობისგან გახსნა კაცისა, magram ra aris es
Cven yvelasTvis, romlebic Cvenეული codvebis jaWvebiT varT
Sekrulni? მაგრამ jvris gvirgvinma gaanaTla uმეცრებiT
dabrmavebulni: gaxsna yvelani, რომლებიც codvis qveS iyვნენ
დაკირთებულნი, da adamianTa mTeli samyaro gamoisyida”3.
1 samociqulo mamebi, dasax. gamoc. gv. 220-221.
2 wmidisa da RmerTsemosilisa mamisa Cuenisa basilisni swavlani
locvisaTYs da suxuaTa TiTosaxeTa satnoebataTYs sacxorebelad sulisa,
gragnili, saeklesio-samecniero krebuli, III, Tb. 2015 w., gv. 22.
3 wm. kirile ierusalimeli, katexizmuri da mistagogiuri homiliebi, Tb.
2015 w., gv. 179.
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ამრიგად, macxovari ara marto gaRebuli msxverplia, aramed
Semwirvelic am msxverplisa, ანუ თვითვეა Semwirvelic da
Sewirulic, როგორც თავადვე ბრძანებს: ,,me var mwyemsi keTili
da mwyemsman keTilman suli Tჳsi dasdვიs cxovarTaTჳs” (in.
10:11). amasve adasturebs wmida ioane oqropiris სწავლებაც:
„ese TviT mიiguara, viTarca kravi, da viTarca cxovari,
daikla da gYKsnna Cuen sacTurisagan amis soflisa”1. wm.
grigol ღვთისმეტყველიც დასძენს: ,,viTarca tarigi Seiwirvis
da viTarca mRdelman Sewiros”2. სხვაგან ხსენებული მოძღვარი
გვამცნობს: ,,cTomili igi pova da mKarTa zeda TYsTa aRikida
(lk. 15:4-5), romelTa zeda Zelica itYrTa da miiyvana igi
zecisa cxorebad: da miiyvana raA, SehrTo igi samaradisoTa maT
Tana, rameTu aRanTna sanTlad TYsni igi Korcni da mohmarTa
saxli, romel ars ganwmedaA soflisaA codvaTagan”3. macxovris
msxverplSewirvis
Sedegi
ცოდვითდაცემული
kacobriobis
გამოxsnaა, rac ver moaxerxa Zvel aRTqmaSi aRsrulebulma
vercerTma msxverlSewirvam da msxverplSemwirvelma. swored
amas aRniSnavs wmida pavle mociquli: ,,რამეთუ ვერ შემძლებელ
არს სისხლი ვაცთა და კუროთაჲ აჴოცად ცოდვათა. ამისთჳს შემორაჲ-ვალს სოფლად, იტყჳს: შესაწირავი და მსხუერპლი არა გთნდა,
ხოლო ჴორცნი დამამტკიცენ მე. საკუერთხი ცოდვათათჳს არა ინებე”
(ebრ. 10:4-6). an kidev: ,,ხოლო თავადმან ერთ-გზის შეწირა
მსხუერპლი ცოდვათათჳს სამარადისოდ და დაჯდა იგი მარჯუენით
ღმრთისა” (eb. 10:12). ioane naTlismcemlic miuTiTebs: ,,aha
tarigi RmrTisaA, romelman aRixunes codvani soflisani” (in.
1:29). gankacebul RmerTs ,,tarigi” (Sewiruli კრავი) ewodeba
kacobriobis xsnisTvis mis mier gaRebuli msxverplis gamo. wm.
ioane oqropiri ase ganmartavs ნათლისმცემლის sityvebs: „tarigad
uwoda mas, raATamca moaKsena huriaTa winaAswarmeetyuelebaA
igi esaAaAsi da igavi igi mosesi, raATa saxisa misgan gulisxma1 Tqუmuli wmidisa iovane oqropirisaA da uwyebaA da saxisa gamoTqumaA
aRvsebisa zraxvisaTYs, udabnos mravalTavi, teqsti gamosacemad moamzades:
l. baramiZem, k. daneliam, r. enuqaSvilma, i. imnaiSvilma, l. kiknaZem, m. SaniZem da z. WumburiZem, Tb. 2014 w. gv. 201.
2 qarTuli naTargmni homiletikuri Zeglebi, I, დასახ. გამოცემა, gv. 74
3 das. naS., gv. 94.
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uyos WeSmariteba. xolo man tarigman aravisni codvani
aixuna, xolo aman yoveli sofeli warwymedisagan da
risxvisa RmrTisagan iKsna”1.
მაცხოვნებელ მსხვერპლს, ჩვენთვის შეწირულს, კრძალვით
ვეზიარებით წმინდა ლიტურგიის აღსრულების ჟამს, რაჟამს ჩვენთვის
ზატიკად დაკლული ქრისტე თავის ჭეშმარიტ სისხლსა და ხორცს
,,WeSmarit sasumelad da saWmelad” (in. 6:55) გვინაწილებს.
swored amas brZanebs petre mociquli: „უწყოდეთ, რამეთუ არა
განხრწნადითა ვეცხლითა გინა ოქროჲთა იჴსნენით თქუენ ამაოჲსა
მისგან მამათა მოცემულისა სლვისა, არამედ პატიოსნითა სისხლითა,
ვითარცა ტარიგისა უბიწოჲსა და უმანკოჲსა ქრისტესითა, წინაწარ
უწყებულისა უწინარეს სოფლის დაბადებისა, ხოლო გამოჩინებულისა
უკუანაჲსკნელთა ამათ ჟამთა თქუენთჳს“ (1 pet. 1:18-20). wmida
ioane oqropiris სწალებით, saidumlo serobaze „ufali
iRebs Tavis TavSi pursa da Rvinos, ierTebs maT da amiT
gardaqmnis kidec evqaristiul ZRvეnad – sakuTar xorcad da
sisxlad, Semdeg ki misi ZaliT saswauleblivad aRsrulebuli
evqaristiidan – mis mier gantexili puridan da mis mier Sesmuli
Rvinidan (romlebic ukve gardaiqmnen da misi sisxli da xorci
gaxdnen) aZlevs Tavis mowafeebs”2. wmida kirile aleqsandrieli
განმარტავს: ,,qriste evqaristiaSi Cven აღგვითქვამს kurTxevas,
rაc გულისხმობს srul usxeulobamde ზეaღmyvani sisxlisa da
xorcis miRebaს”3. ზემოთქმული ნიშნავს: Tavad ufali ieso
qriste aris wmida trapezze wmida ZRvnis Semwirvelica da
Sewirulic.
დიდი პარასკევის ერთ-ერთი უადრესი საეკლესიო ქადაგება,
სახელწოდებით: ,,sakiTxavni wmidisa paraskevisani”, ამგვარად
გვმოძღვრავს:
,,vnebaA gulisxmavyoT, vin-igi ivno, anu raAsTYs ivno, anu
raAsTYs movida ufali queyanad, raTa vnebuli igi Seimosos da
miitacos simaRlesa cisasa”4.
1 wm. ioane oqropiri, TargmanebaA maTes saxarebisaA, dasax. gamoc. gv.120.
2 marTlmadidebluri eklesiis saidumloebani,
mRvdelma arCil xaCiZem, Tb. 2010 w., gv. 254-255.
3 iqve, gv. 245-255.
4 udabnos mravalTavi, დასახ. გამოც. gv. 199.
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წმ. grigol ღვთისმეტყველიც ამასვე სწამებს: „viTarca-igi
adamis mier movkuediT, egreca qristHs mier vcxondeT, qristHs
Tana Sobilni da juarcumulni da daflulni da cxovelni…
miiRe naვღeli naვღlisa misTYs, su Zmari, eZiebd nerwyuasa
missa, Tavs-idev yurimliscemaA misTYs, daidg gYrgYni
eklisaA ficxlad cxorebiTa RmrTisaTYs, Seimose samoseli
Zoweuli kicxevisaA, Seiwynare lerwami, ... ukanaAsknel mis
Tana juars-ecu, mis Tana mohkued, mis Tana daefal, raATa
mis Tana aRsdge da mis Tana idido da mis Tana hsufevde…1.
yovelive zemoTqmulის გვირგვინად თავად უფლის სიტყვებს
მოვუხმობთ:
,,რომელსა უნებს შემოდგომად ჩემდა, უვარ-ყავნ თავი
თჳსი და აღიღენ ჯუარი თჳსი და მომდევდინ მე. რამეთუ
რომელსა უნდეს განრინებად სულისა თჳსისა, წარიწყმიდოს
იგი; და რომელმან წარიწყმიდოს სული თჳსი ჩემთჳს, მან პოოს
იგი. რაჲ სარგებელ არს კაცისა, შე-თუ-იძინოს სოფელი ყოველი
და თავი თჳსი წარიწყმიდოს, გინა იზღვიოს?” (lk. 9:23-25)

1 qarTuli naTargmni homiletikuri Zeglebi, I, დასახ. გამოც. gv. 67-75.
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Deacon Giorgi Vashalomidze
Concerning the Relationship between the Sacriﬁces of the
Old and New Testaments
Summary
The problem of coincidence between the Sacriﬁces of the
Old and New Testaments is an object of many studies. The author
of the present issue reviews the topic from the standpoint of theological
analysis of the corresponding texts and makes it clear that the sacrifice
of the old testament must be appreciated only as a pre-image of the new
one, established by Jesus Christ, our Lord.
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<saRvTismetyvelo-samecniero SromaTa> V tomSi
SemCneuli zogierTi uzustobis gasworeba
gv. 91, qvemodan XVI striqoni
aris: ‘...IX s-isTvis swored ierusalimisken mimarTula».
unda iyos: ‘...X s-isTvis swored ierusalimisken mimarTula».
gv. 91, qvemodan VIII striqoni
aris:

‘IX

s-is

miwuruls

qarTli

ierusalimis

saydars

gansakuTrebiT mWidrod dakavSirebia».
unda iyos: ‘X s-is miwuruls qarTli ierusalimis
saydars gansakuTrebiT mWidrod dakavSirebia».
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