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ქეთევან ჯერვალიძე

„სამგზის საწყალობელისა“ და „სამგზის 
სანატრელის“ წარმომავლობისა და შინაარსისათვის 

იაკობ ხუცესის „შუშანიკის წამებაში“

1 „ხოლო ამის უბადრუკისა და სამგზის საწყალობელისა ვარსქენი-
სი ვითარ-მე ვინ თქუას ყოვლად განწირულისაჲ...“1 [11, 15-16].

2 მოჲწია წმიდისა და სამგზის სანატრელისა შუშანიკის ზედა 
წყლულებაჲცა ჴორცთა მისთაჲ..“ [25, 19-20].

არ ახალია, ძველია, რომ მათეს სახარებაში [5, 3-11...] ვრცლად 
არის საუბარი ნეტარებაზე2, რომ თხზულება V ს-ის II ნახევრის ავ-
ტორმა დიალექტიკურად დაპირისპირებულ წყვილებზე ააგო. თხრო-
ბის დასაწყისიდანვე „სამგზის საწყალობელ“ ვარსქენს თხრობის ბო-
ლოს უპირისპირდება წმიდა და „სამგზის სანატრელი დედოფალი“. ე. ი. 
საწყალობლობისა და სანატრელობის ხარისხი აბსოლუტურად თანხ-
ვდება პოლუსის ბოლოებში ერთმანეთს. ჩნდება კითხვები: 1. იაკობის 
მიერ გამოყენებული „სანატრელი“ აღნიშნავს თუ არა ტერმინ-ეპითეტ 
„ნეტარის“ დამკვიდრების პირველ საფეხურს, თუ ორივე ზედწოდება, 
„ნეტარი“ და „სანატრელი“ გვერდიგვერდ თანაარსებობდა და მათი 
ასე ხმარება მხოლოდ ტავტოლოგიის აცილებას ისახავდა მიზნად? 2. 
რატომ ახლავს მათ ვითარების გარემოებად „სამგზის“?

აგიოგრაფიული და საღვთისმეტყველო ცნებებისა და ტერმინების 
ლექსიკონებსა და ენციკლოპედიებში მისი განმარტება დაახლოებით 
ერთნაირია: ნეტარი ეწოდება უპირატესად მოღვაწეთა იმ კატეგო-
რიას, რომელნიც მეორენაირად სალოსებად იწოდებიან. ამ გზის ამრ-
ჩევი ქრისტესა და საკუთარი სულის ხსნისათვის უარს ამბობს ცხოვ-
რების საყოველთაოდ აღიარებულ ნორმებზე. თავისი ნებით ხდება 
მწირი და ღატაკი. ნებსით ირჩევს საღი აზრის არმქონე ადამიანის სა-
ხეს. საამისოდ დიდი თვითუარყოფაა საჭირო, გულგრილობა საკუთა-
რი თავისადმი, მზაობა – აიტანო მუდმივი გმობა და ზიზღი. ამასთან 
ერთად, საჭიროა ღრმა სიბრძნე, რათა საკუთარი უპატიურობა ღვთის 
დიდებად აქციო. სასაცილოში არ დაუშვა ცოდვა, მხილებაში კი – არა-
ფერი უსამართლო. სალოსების გარდა, ეკლესია ნეტართ უწოდებს: 1. 
ფარულ წმიდანებს, რომელნიც ერისკაცობისას ღვთის სათნოდ მოღ-
ვაწეობდნენ... 2. იმ წმიდანებს, რომელთა წმიდანობა დამოწმებულია 

1 ტექსტი იხ. ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, I 
(V-X) დასაბეჭდად მოამზადეს ილ. აბულაძემ, ნ. ათანელიშვილმა, ნ. გოგუაძემ. 
ლ. ქაჯაიამ ც. ქურციკიძემ, ც. ჭანკიევმა და ც. ჯღამაიამ ი. აბულაძის ხელმძღ-
ვანელობითა და რედაქტორობით. თბილისი, 1964.

2 ნეტარი, იხ. ი. იმნაიშვილი, ქართული ოთხთავის სიმფონია-ლექსიკონი. 
თბილისი, 1986.
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არა მხოლოდ მათივე საქმეებით ეკლესიისათვის, არამედ რომელნიც 
დარჩნენ ფარულად სხვათა დამოწმებებით3. გავიხსენოთ, ასეთ პი-
როვნებათ ახსენებს გიორგი მერჩულეც.

ვნახოთ ზემოხსენებული ფრაზები ბერძნულიდან ნათარგმნ ჰა-
გიოგრაფიულ ძეგლებში:

„წამებაჲ წმიდისა და ნეტარისა ათანასისი, რომელი იწამა ქალაქსა 
შინა კულიზმას, რომელ არს ეგჳპტისაჲ“.

„ჵ სამგზის საწყალობელო, დაუგე ღმერთთა და განერე სატანჯ-
ველთაგან მომავალთა“ – მიმართავს წმიდა ათანასის მსაჯული4.

ნაწარმოები ასახავს IV ს-ის დამდეგს, რომის პროვინცია ეგვიპტე-
ში, ქრისტიანობის აღმსარებლობისა და მის მიმდევართა შევიწრო-
ების ჟამს ათანასეს თავდადებას, რომელიც იმპერატორ მაქსიმიანე 
გალერისა და პეტრე ალექსანდრიელ მამათმთავრის დროს, 305-311 
წწ-ში მომხდარა. ათანასე ყოფილა იმპერატორის ნათესავი, მისი ერ-
თგული, მასთან დაახლოებული პიროვნება, თუმცა ფარული ქრისტი-
ანი. იმპერატორს ათანასე სწორედ ქრისტიანული ეკლესიის გასაუქ-
მებლად გაუგზავნია ეგვიპტეში.

ეს ათანასე 1898 წ-მდე ცნობილი არ იყო. აღნიშნულ წელს თხზუ-
ლება A. Papadopoulos-Kerameus-მა გამოსცა სერიაში: ̓Ανάλεκτα 
̔Ιεροσολυμιτη̑ς σταχυολογίας, tom. V (p. 360-367).

ათანასეს მარტვილობა ბერძნულად როდის დაიწერა და ვის მიერ, 
ცნობილი არ არის, რაც შეეხება მის ქართულ თარგმანს, კ. კეკელიძის 
აზრით, ის მომდინარეობს ბერძნულიდან, თუმცა, არა უშუალოდ იმ 
ტექსტიდან, რომელიც პ. კერამევსმა გამოსცა, ისინი ორივენი ერთისა 
და იმავე ტექსტის ფილაციას წარმოადგენენ. ეს თარგმანი X-XI სს-
ის ქართულ ხელნაწერებში იმდენად დამახინჯებულია, რომ რამდე-
ნიმე საუკუნეს მაინც უნდა გაევლო მისი გადმოქართულებიდან. ჩვენ 
მას მივაკუთვნებთ იმ აგიოგრაფიული თარგმანების ციკლს, რომ-
ლებიც მომდინარეობს მერვე-მეცხრე საუკუნეთა მწიგნობრის სეით 
თარგმანისაგან5.

„წამებაჲ წმიდათა მოწამეთა სერგისა და ბაქოზისი:“
განრისხებული მეფე მაქსიმიანე ეუბნება სერგისა და ბაქოზის: „ან-

ტიოქიისა დუქსა მიგიძღუანნე თქუენ, სამგზის საწყალობელნო…“6

სერგი და ბაქოზი ეწამნენ სირიაში, ამიტომ ისინი აღმოსავლეთის 
მარტვილთა ჯგუფს განეკუთვნებიან, თუმცა, წარმოშობით, დასავლე-

3 Блаженный, Полный православный богословский энциклопедиче-
ский словарь, т.I, репринт. Издание. Москва: концерн „Возраждение“, 1992; 
Д. Покровский. Словарь церковных терминов, Sharon Massachusetts: 
„Izigraph Studio“, 2002, gumer.info; В. Живов. Краткий словарь агиографи-
ческих терминов. Москва, 1994; Православная энциклопедия, pravenc.ru.

4  კ. კეკელიძე, ეტიუდები VIII. თბილისი, 1962, 63, 2. შემდეგში კ. კეკელი-
ზე.

5 კ. კეკელიძე, იქვე, VIII, 61.
6 კ. კეკელიძე, იქვე, VIII, 85.
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თიდან არიან. მათი მარტვილობა ბერძნულ ენაზე სამი რედაქციითაა 
შემონახული: Analecta Bolandiana-ში (1895 წ.) ის, დასაწყისი სიტყ-
ვების მიხედვით, ქართულ ენაზე არ ჩანს. მეორე რედაქცია მოთავსე-
ბულია სინას მთის X-XI სს-ის ხელნაწერში №497 და ათონის ლავრის 
D. 50-ში. დასაწყისის მიხედვით, მას ძველი ქართული მწერლობა იც-
ნობდა. მესამე რედაქცია, რომელიც სიმეონ მეტაფრასტს ეკუთვნის, 
გამოცემულია Migne-ს მიერ (PG. t 115, col.1005-1032).

ცნობილია ამ წამების სირიული და სომხური რედაქციები. ძეგლი 
შემონახულია ძველ ქართულ მწერლობაშიც. ის ჩვენ ორ ქართულ 
ხელნაწერში გვაქვს: 1) ხელნაწერთა ინსტიტუტის A №95-სა 2) სინას 
მთის №11-ში7.

ბოლანდისტები, რომელთაც პირველად გამოსცეს ბერძნული ტექს-
ტი ცხოვრებისა, ფიქრობენ, რომ მისი თავდაპირველი რედაქცია შედ-
გენილია V ს-ის გასულსა თუ VI ს-ის დამდეგს. რაც შეეხება ქართულ 
თარგმანს, კ. კეკელიძეს ის ბერძნულიდან მომდინარედ მიაჩნდა, სა-
ხელდობრ, იმ რედაქციიდან, რომელიც ჯერ გამოცემული არ არის. 
ქართული თარგმანი სტილისტურად ენათესავება ათანასე კულიზ-
მელის მარტვილობის თარგმანს, რომელიც VIII-IX სს-ის მწიგნობრის 
სეითის მიერაა შესრულებული8.

„მარტვილობაჲ გულანდუხტ სპარსისა:“
„ცხორებაჲ და ღუაწლისა ძლევაჲ წმიდისა და სამგზის სანატრელისა 

გულანდუხტისი,..“
გულანდუხტი იყო სპარსელი ქალი, დიდგვაროვანი, სპარსთა მე-

ფის ნათესავი, ქმარი მისი კი – მოგვთა მთავარი და სპარსთა ჯარის 
უფროსი.

გულანდუხტის მოღვაწეობა დაწყებულა ხუასრო ძუელის (531-
576) ზეობაში, გაგრძელებულა ჰორმიზდის მეფობაში (576-590) და 
დამთავრებულა ხუასრო ახლისა (590-628) და ბიზანტიის იმპერატო-
რის მავრიკიოსის დროს. გარდაიცვალა „გულანდუხტი მეცხრესა ინ-
დიკტიონსა“, ანუ 591წ-ს9.

ამ თხზულების ვრცელი რედაქცია კ. პატმოსზე X ს-ის ხელნაწერ-
ში იპოვა და 1897 წ-ს გამოაქვეყნა ა. პაპადოპულო-კერამევსმა. მანვე 
მოგვცა ამ თხზულების მოკლე რედაქციაც.

ავტორი თხზულებისა, ევსტრატი, კონსტანტინეპოლის აია სიფიის 
ხუცესი, არის თანამედროვე გულანდუხტისა. მას ცნობები მიუღია 
გულანდუხტის ღვაწლის თვითმხილველის, მელიტენის მთავარეპის-
კოპოსის, დომენტისაგან. ევსტრატის ავტორობა დამოწმებულია „სვი-
ნაქსარულ რედაქციასა“ და ამ რედაქციის ქართულ თარგმანში. ევსტ-
რატი თვითონ ყოფილა წარმოშობით მელიტინელი და ამით აიხსნება, 
რომ მელიტინის მთავარეპისკოპოსისაგან მიუღია ცნობები.

7 კ. კეკელიძე, იქვე, VIII, 71.
8 კ. კეკელიძე, იქვე, VIII, 78.
9 სიმხნეჲ და მოღუაწებაჲ ნეტარისა გულანდუხტისი სპარსეთს, იხ. კ. 

კეკელიძე, ეტიუდები III. თბილისი, 1955, 210, 1-2; 201.
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ქართული წყაროების თანახმად, დომენტიანე მავრიკიოს კეისრის 
დისწული ყოფილა და მას ის სამშვიდობო ხელშეკრულების დასადე-
ბად გაუგზავნია ჰორმიზდ მეფესთან. გზადმიმავალი დომენტიანე სი-
რიის ქალაქ ჰიეროპოლისში, სვიმეონ მესვეტის ეკვდერში, შეხვედრია 
გულანდუხტს და მისი თავგადასავალი მისგანვე მოუსმენია. რაც შე-
ეხება ქართული რედაქციის ავტორს, ის თავის შესახებ შემდეგ ცნო-
ბებს გვაწვდის: 1. მას „აღუწერია რაც მოხდა დღეთა ჩუენთა“ და რაც 
გვესმა „სარწმუნოთა და ღმრთისმსახურთა კაცთაგან“; 2. ის იყენებს 
სხვათა მიერ, სახელდობრ, იმავე დომენტიანე მელიტენელის, ვინმე 
„სქოლასტიკოსისა“ და კიდევ სხვა მთავართა ღმრთის-მოყვარე თვით-
მხილველთა მონათხრობს (XVI, XIXთ.).

ჩვენთვის საინტერესო სინტაქსური წყვილი ჩვენ მოვიძიეთ იოანე 
ოქროპირის სახელით მოღწეულ ორ ჰომილიაშიც, რომელთა ბერძნუ-
ლი მოდელები დღეისთვის დაკარგულია:

1. „...სამოცდაათთა მათთჳს მოციქულთა უფლისათა:“
 „ესე ყოველნი წმიდანი მოციქულნი სამგზის სანატრელმან და ყოვ-

ლითა შუენიერებითა სავსემან დორეთიოზ ჰრომსა შინა მყოფმან, 
ჴელითა ჰრომაელებრ მეტყუელებითა მოსაჴსენებლად დაუცვა, რომ-
ლისათჳს ჩუენ გარდავცუალეთ განმარტებით ბერძენთა ენად“10.

2. „...ფერისცვალებაჲ უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტჱსი...“
„ჵ სამგზის სანატრელთაჲ მათ მოწაფეთაჲ სამგზის პატივი უფროჲს 

სხვათასა“11.
საზოგადოდ უნდა ითქვას, რომ იოანე ოქროპირისა თუ ფსევ-

დო-იოანე ოქროპირის სახელით მოღწეულ ამ ჰომილიას მთლიანად 
მსჭვალავს რიცხვი სამის სიმბოლიკა და მას ღერძული ფუნქცია აქვს 
დაკისრებული ქადაგების კომპოზიციაში, მაგალითად:

ა. რაჲთა სამთა ამათ სამგზის პატივითა სამებისა სარწმუნო იყოს 
ყოველი საიდუმლოჲ, რამეთუ იგი არს, რომელი შორის სამებისა იდი-
დების, რომელი მათ შორის მონისა ხატითა იქცეოდა;

ბ. ვქმნათ აქა სამ ტალავარ (მათ. 17, 4; მარკ. 9, 5; ლუკ. 9, 33).
გ. რამეთუ სამითა მით საჴელითა საცნაურსა მას ტალავარს აღა-

შჱნებს, რომელ არს სამოციქულოჲ კათოლიკჱ ეკლესიისაჲ, რომელსა 
შინა სამებაჲ იქადაგების. დაღათუ მან სამი თქუა, არამედ ღრუბელი 
იგი ერთობას აჩუენებს;

დ. პირისაგან ორისა და სამისა მოწამისაჲთა დაემტკიცოს ყოველი 
სიტყუაჲ (მათ. 18,26), ამისთჳსცა მამაჲ ზეგარდმო სამგზის წამებს12.

მ. ვან ესბროკი იოანესადმი მიკუთვნებულ ამ თხზულებებს მთელ 
რიგ თეოლოგიურ და ლიტურგიკულ მინიშნებათა საფუძველზე იერუ-
სალიმური ტრადიციის ამსახველად მიიჩნევს და მათ V-VI სს-ით 
ათარიღებს13.

10 K45, კლარჯული მრავალთავი, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა და გა-
მოკვლევა დაურთო თამილა მგალობლიშვილმა. თბილისი, 1991, 387.

11K47 კლარჯული მრავალთავი, 390.
12 კლარჯული მრავალთავი, 392-393.
13 კლარჯული მრავალთავი, 111.
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ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ „სამჯერ სანატრელი“ აღმოჩნდა 
ხანმეტ ჰაგიოგრაფიულ ძეგლში „ცხორება კჳპრიანჱსა და იჳსტინაჲსი“.

თხზულება განეკუთვნება V ს-ის პირველ ნახევარს, მიჩნეულია 
ბერძნულიდან თარგმნილად და ინახება ვენის ნაციონალურ ბიბლი-
ოთეკაში. სამჯერ სანატრელნი იგი დგეს და ხადიდებდეს ღმერთსა14. 
სიტყვა ნეტარი გვხვდება ხანმეტ ოთხთავშიც15, „უსანატრელესი“ კი − 
მხოლოდ ჰადიშის ოთხთავში [ი. 13, 17 C]. გამოდის, რომ ჩვენს წინაპ-
რებს დიდი ჯაფა სულაც არ დასდგომიათ, ბერძნული μακάριος-ის 
ქართული ექვივალენტის მოსაძებნად.

ქართული ჰაგიოგრაფიული ძეგლებიდან „სამგზის სანატრელი“ 
გვხვდება გიორგი მთაწმიდელის „იოვანესა და ეფთვიმეს ცხოვრება-
ში“: „ყოველითა წესიერებითა... ცხოვნდებოდეს, ვიდრემდის სამგზის 
სანატრელნი იგი მამანი ჩუენნი იოვანე და ეფთჳმე განაგებდეს და იპ-
ყრობდეს წესსა წინამძღვრობისასა“ [II 42,1]; „ყოველსა საქმესა მეც-
ნიერ იყო სამგზის სანატრელი მამაჲ ჩუენი ეფთჳმე“ [II 76, 8]; „აღეს-
რულა სამგზის სანატრელი მამაჲ ჩუენი ეფთჳმე“ [II 91, 23]16; „ნინოს 
მეტაფრასული ცხოვრება“: „ნეტარ ვართ ჩუენ და სამ ნეტარ“ [III 16, 
17]17. ზუსტად ეს გამოთქმა ჩვენ გვხვდება „ასტიონ დვირიქიონ ქალა-
ქის ეპისკოპოსისა და შვიდი იტალიელი მხედრის მარტვილობაში“: 
„ნეტარ იგი ჭეშმარიტებითა და სამ ნეტარ“18. ქართული თარგმანი 
შესრულებულია ქსიფილინოსის კრებულიდან XII ს-ში და მასში კარ-
გად ჩანს ბერძნული ნორმის გავლენა ქართულ ენაზე.

იოანე შავთელისთვის მეფე თამარი არის სამ დიდებული და 
სამგზის ნეტარი.

„მამის ძედ არი სამგზის ნეტარი19. სამის გამოყენება ბევრის, მრავ-
ლის აღსანიშნავად შოთა რუსთაველის პოემა „ვეფხისტყაოსანშიც“ 
გვხვდება:

„რად სიცხე გულსა ნიადაგ მწვავს გმირსა სამს ალებისა (1)
რად გული კლდისა ტინისა შემქმნია სამ სალებისა?
არ შეუძლია ლახვარსა დაჩენა სამსა ლებისა.., (1035).
მაშასადამე, რუსთველისეული „სამს ალებისა“ (1) ნიშნავს სამგზის, 

ანუ ძალიან ძლიერი ცეცხლის სიცხეს; ‘სამ სალებისა’ (2)-ში „სამ“ ჩვენ 
ნ. ნათაძისაგან განსხვავებით, გვესმის არა როგორც ზმნიზედა „სამე“, 
„თითქოს“, არამედ როგორც ტინის კლდის გულის სამგზის, ე. ი. უზო-
მოდ გასალება-გაძლიერება; სამსა ლებისა (3) კი ასე: სამ, ანუ ბევრ 
ლახვარსაც არ შეუძლია გულის დაზიანება20.

14 Gr. 2. 91 v. ინფორმაცია თავისი გამოუქვეყნებელი ნაშრომიდან მო-
მაწოდა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომელმა ქალბატონმა 
ლამარა ქაჯაიამ, რისთვისაც ვუხდი უღრმეს მადლობას.

15 ხანმეტი ტექსტები I, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა და 
სიმფონია დაურთო ლ. ქაჯაიამ. თბილისი, 1984, 214.

16 ძველი ქართული ლიტერატურის ძეგლები, II, თბილისი, 1967.
17 ძეგლები, III, თბილისი, 1971.
18 კ. კეკელიძე, ეტიუდები VI. თბილისი, 1960, 208.
19 ძველი ქართული ლიტერატურის ძეგლები. თბილისი, 1978, 599.
20 შოთა რუსთაველი, „ვეფხისტყაოსანი“, ტექსტი გამოსაცემად მოამზა-
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დავუბრუნდეთ კვლავ ბიზანტიურ ძეგლებს: პავლე სილენტიარი-
ოსი, VI ს-ის მოღვაწე – „ეკფრასისი წმინდა სოფიის ტაძრისა“:

შენი სიმშვიდის გამო იმარჯვებ, სამგზის ნეტარო, რკინაზე უფრო 
მეტად შენკენ მოქცეული დატყვევებული სულები მიგყავს შიშიდან 
შენი სიყვარულისკენ − მიმართავს ავტორი იუსტინიანე დიდს (527-
565)21.

ჩვენთვის საინტერესო გამოთქმებს პავლე სილენტიარიოსი სასიყ-
ვარულო ეპიგრამებშიც იყენებს: ა).. (V,255) „ვინც ამ კავშირით ერ-
თდებიან, ჩემო ძვირფასო, სამგზის ნეტარად ითვლებიან, სამგზის 
ნეტარად“22. ბ). IX 396. „ლირის გამო ბორკილებისგან გაათავისუფლა 
ნადირობის ღმერთმა არტემისმა, სამგზის სანატრელმა“23. ვხვდებით 
გამოთქმებს: „სამგზის ტანჯული“. „სამგზის მწველი“; გ).V 230. „და 
ახლა მე, სამგზის ტანჯული, თმებით მისით შებორკილი ვარ“24 დ). V 
244. ‘’რაკი შევიგრძნობ სამგზის მწველ ბაგეთა ნეკტარს“25;

აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ პავლე სილენტიარიოსის, ამ ღრმად 
განსწავლული ელინისა და გულგრილი ქრისტიანის შემოქმედებაში, 
კარგად ჩანს სიტყვა „ნეტარის“ ფართო არეალი, სინტაქსური წყვი-
ლის შექმნის თვალსაზრისით. ნეტარი შეიძლება იყოს: გალობა, ტაძა-
რი, ღმერთები, მეფე, ღიმილი, მშვიდობა, ღაღადი, ნეტარი მოღვაწე-
ბისას, ნეტარი სიკვდილში26.

გიორგი პისიდა, ირაკლი კეისრის განთქმული პოეტი-მემატიანე, 
ავტორი შესხმისა „ირაკლიადა, ანუ სპარსეთის მეფის ხოსროს საბო-
ლოო დაცემა“:

„და აწ სამგზის დიადი სასრბოლო მზისა, განბანილი და განწმენდი-
ლი. გიღაღადებს და გაუწყებს შენ ხოსროს აღსასრულს“27.

ასევე საერო მნიშვნელობით ვნახეთ ზმნიზედა „სამგზის“ XII ს-ის 
პირველი ნახევრის ბიზანტიელ ავტორთან კონსტანტინე მანასეს-
თან. მის „მატიანეში“, რომელიც ქვეყნიერების შესაქმიდან ნიკიფო-
რე ბოტანიატესამდე პერიოდს მოიცავს, ვკითხულობთ: ა. სამგზის 
მოხუცმა (τριγέρων) ცხოვრებით ტკბობა იწყო; ბ. „სამგზის მონები 
(τριδούλων) მამა-პაპით და ჯიშით, სულით და განსჯით ბარბარო-
სები ფრიად“28.

და, შესავალი, განმარტებანი და კომენტარები დაურთო ნ. ნათაძემ. თბილი-
სი, 1974, 336.

21 ბიზანტიური მწერლობის ქრესტომათია, ტ. I, (IV-VII სს.) ლ. 
კვირიკაშვილის რედაქტორობით. თბილისი, 1994, 126.

22 ბიზანტიური ეპიგრამა: პავლე სილენტიარიოსი, ძველი ბერძნული-
დან თარგმნა, შესავალი და განმარტებები დაურთო ოლ. ბერიძემ. თბილისი, 
2005, 67.

23 პავლე სილენტიარიოსი, 114.
24 იქვე, 55.
25 იქვე, 61.
26 იქვე, 67, 107, 110.
27 ბიზანტიური მწერლობის ქრესტომათია, ტ. I, 85.
28 ბიზანტიური მწერლობის ქრესტომათია, ტ. III, (X-XIIსს.). თბილისი, 1996, 228.
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„იოვანე დამასკელისა და კოზმან იერუსალიმელის ცხოვრება“:
1. „... თქვეს და ერწმუნნენ მათს დამხსნელ ღმერთს და განსწავ-

ლულთ სამგზის ნეტარი კოზმასაგან, ნათელ იღეს სიცოცხლის დასა-
ბამი სამების სახელით“29.

2. „ო, სამგზის ნეტარო მამაო, რომელიც ხედავ არა სიტყვით უძ-
ლურებას, არამედ შენდამი ტრფობას, შეიწყალე ჩვენგან განსრულე-
ბული შრომა“30.

იოანე დამასკელი – „სიტყვა ყველაწმინდა ღვთისმშობლის მიძინე-
ბის ანუ მიცვალებისათვის“

3. სამგზის უბადრუკი ნესტორიანები და მათი მთავარი (ἔξαρχος) 
ახალი ფარაონი... ავსიტყვაობისა და მკრეხელობის სიღრმეში 
დაინთქნენ’31 .

თეოდორიტე სტუდიელი (IX) 280. …О блаженные воззвания! 
треблаженные души!32 Катавасиа: О, треблаженное древо!33 იგა-
ლობება იოანე ნათლისმცემლის ხსენების დღეს, 29 აგვისტოს. X სა-
უკუნის ქართველ ჰიმნოგრაფთან, იოანე მინჩხთან ამ ფრაზას ასეთი 
სახე აქვს: „კურთხეულ არს ძელი“34.

იოანე დამასკელი – „პეტრე ახლის ცხოვრება, კაპეტოლიელი მო-
წამისა“. თხზულება შემორჩენილია მხოლოდ ქართულ ენაზე. კ. კეკე-
ლიძის აზრით, ნათარგმნი უნდა იყოს ეფრემ მცირის სკოლის წარმო-
მადგენლის მიერ არაუგვიანეს XII ს-ის I ნახევრისა. თ IX. „ჵ, ნეტარსა 
ენასა, მიმსგავსებულსა მის მოციქულთა თავისასა. ჵ, ნეტარსა ცნობა-
სა, რომელსა არა ჴორცთა, არცა სისხლთა, არამედ მამამან ზეცათა-
მან გამოუცხადა. „ჵ, სამგზის სანატრელსა ჴმასა, რომელი ანგელოზთა 
ახარებს“35. თზულებას ახლავს რუსული თარგმანიც, რომელშიც „სამ-
გზის სანატრელსა ხმასა“, ასეა თარგმნილი: „О трижды блаженный 
глас“, სანატრელსა = блаженный. ამავე ნაწარმოებში ვკითხულობთ: 
„ესე არს აღსასრული ნეტარისა წამებისა პეტრე სანატრელისაჲ“, რუს. 
Таков конец вожделенных мучений блаженного Петра“36. ქართულ 
თარგმანში „ნეტარისა“ „წამებასთან“ ქმნის სინტაქსურ წყვილს და არა 
პეტრესთან, პერსონაჟს კი მიემართება „სანატრელი“. вожделенный 
– ამ სიტყვით კ. კეკელიძე თარგმნის შემდეგ სიტყვებსაც: ტკბილ და 
საწადელ – сладка и вожделенна; „არამედ განვიდა ყოვლად სა-

29 ბიზანტიური მწერლობის ქრესტომათია, ტ. II, (VII-IXსს.). თბილისი, 
1993, 20.

30 იქვე, 44.
31 იქვე, 153.
32 Феодорит студит, Добротолюбие т. 4, Новорусская редакция. Киев, 

2006; http://krotov.info/acts/08/studit/nast_27.html#280.
33 http://pasxa.eparhia.ru/sluzhby/sluseknoveniu/.
34 იოანე მინჩხის პოეზია, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა და გამოკვლე-

ვა დაურთო ლელა ხაჩიძემ. თბილისი, 1987, 265.
35 კ. კეკელიძე, ეტიუდები, ტ. VII. თბილისი, 213.
36 იქვე, 220.
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სურველისა – отошел к всевожделенному“37. „სანატრელი“ და „ნე-
ტარი“ განსხვავებული ლექსემებითაა წარმოდგენილი კ. კეკელიძის 
მიერ თარგმნილ „იოანე ურჰაელის ცხოვრებაშიც“: 1. „რომელი სანატ-
რელმან იოანე ქადაგა წინაშე მძლავრისა вожделенный же Иоанн 
проповедовал перед насильником“ 2. „სანატრელი მღდელთ-მთავა-
რი იოანე – вожделенный свиятитель Иоанн“38.

вожделенный – სიტყვა, რომლითაც კ. კეკელიძე „სანატრელს“ 
თარგმნის, ახალი აღთქმის თანახმად, სულ სხვა ბერძნულ და ქართულ 
სიტყვებს შეესატყვისება, თუმცა, შინაარსობლივად ახლომდგომთ:

მათ. 5, 28. რომელი ხედვიდეს დედაკაცსა და გული უთქმიდეს… 
ὁ βλέπων γυναι̑κα πρὸς τὸ ἐπιθυμη̑σαι αὐτὴν – кто смотрит на 
женщину с вожделением;

ლუკ. 22, 15. ...გულის-სიტყჳთ გული-მითქუმიდა პასექისა მის ჭა-
მად- ἐπιθυμία̨ ἐπεθύμησα του̑το τὸ πάσχα; გალატ. 5, 16. ჴორც-
თა გულის-თქუმითა ნუ აღასრულებთ... ...καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ 
μὴ τελέσητε...; ფილიპ. 4, 1 ძმანო ჩემნო, საყუარელნო და სასურ-
ველნო – ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι – братия мои, 
возлюбленные и вожделенные; აპოკალ. 9, 6 სუროდის სიკვდილი 
– ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανει̑ν – пожелают умереть39 ე .ი. გამოყენე-
ბულია ორი ზმნა ἐπι-θυμέω, ἐπι-ποθέω

სანატრელს ასე განმარტავს ნ. ჩუბინაშვილი40:
სანატრელი, ანუ ნეტარებისთვის გადადებული, блаженственный;
ნეტარი – ბედნიერი, კეთილმიმთხვეული (ფს. 1, 1 μακάριος 2, 1 

μακάριοι блаженный, счастливый)
ილია აბულაძე41:
სანატრელი – სანატრელ არიან ცოლნი შენნი-μακάριαι αἱ 

γυναι̑κές σου (III მფ.10,8);
სანატრელ ყოს ცოლნი შენნი ქუეყანასა ზედა -μακαρίσαι αὐτὸν 

ἐν τῃ̑ γῃ ̑(ფს, 40, 3);
უსანატრელესი – უსანატრელეს იყვენით – μακάριοί ἐστε (C ი. 

13, 17);
უსანატრელეს არს – μακαριωτέρα δέ ἐστιν (I კორ. 7, 40).
როგორც ვხედავთ, ძველსა თუ ახალ აღთქმაში ქართული ნეტარი, 

თუ სანატრელი გადმოცემულია ერთი და იმავე ბერძნული სიტყვით.
ქართული ნატვრა უძველესი ქართული სიტყვაა.
ქართ. ნათ- ნატ-რ-ვ-ა, ნეტ-არ-ი, ნეტ-ა

37 კ. კეკელიძე, ეტიუდები, ტ. VII, 221.
38 იქვე, 132.
39 ქართული მაგალითები იხ. ქართული ოთხთავის ორი ბოლო რედაქცია, 

ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა და გამოკვლევა დაურთო ი. იმნაიშვილმა. 
თბილისი, 1979; H ΚAΙΝH ΔΙAΘHΚH, ΚΕΙΜΕΝΟΝ- ΕΡΜΕΝΕΥΤΙΚΗ, 
AΠΟΔΟΣΙΣ ΥΠΟ ΙΟAΝΝΟΥ Θ. ΚΟΛΙΣΤΕΡA, ΑΘΗΝAΙ 1992.

40 ნ. ჩუბინაშვილი, ქართული ლექსიკონი რუსული თარგმანითურთ, ალ. 
ღლონტის რედაქციითა და გამოკვლევით. თბილისი, 1961.

41 ი. აბულაძე, ძველი ქართული ენის ლექსიკონი. თბილისი, 1973.
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მეგრ. ნოტ/ნიტ -/ნოტ-ე- „ნეტავ“
სვან. ნატ- ნატ-იელ-ე, ნიტ-იალ „ნეტამც“
მნატროდიან (μακαριου̑σι) მე ყოველნი ნათესავნი.
ქართული და მეგრული მასალა შეაპირისპირა გ. მაჭავარიანმა, 

საერთო ქართველური ფუძეენის დონეზე აღადგინეს თ გამყრელიძემ 
და გ. მაჭავარიანმა42. ე. ი. სიტყვა ენაში უკვე არსებობდა ძვ.წ. I ათასწ-
ლეულის დასაწყისში.

მ. ჩუხუას აზრით, საერთო ნახური –რტ- კანონზომიერად შეესატყ-
ვისება ს.აერთო ქართველურ ნატ- არქეტიპს.

იჩქ. სა-რდ <სა-რტ, სა-რდ-ამ, ინგ*სა-რტ – წყევლა, რომელთა გა-
მონაწევრებული საერთო ნახური ზმნაა – რტ-43.

რაც შეეხება ბერძნულს, მას „ბედნიერის“ შინაარსის გადმოსაცემად 
აქვს ბევრი სემანტიკური ერთეული: (παν)-ευδαίμων, (πάν)ολβος, 
(παν)-ευτυχής, μακάριοι... მაგრამ ბერძნულმა მწერლობამ, პირველ 
რიგში კი ძველმა აღთქმამ (ძვ. წ. III ს.), ნეტარისა და სამგზის ნეტარის 
გადმოსაცემად გამოიყენა მხოლოდ და მხოლოდ μακάριος-ი44, (მაშინ 
როცა საწყალობლის გადმოსაცემად გამოყენებული ბერძნული ლექ-
სიკური ერთეულების მრავალფეროვნება გაოცებს ადამიანს45, ძველი 
აღთქმა: ხმაჲ საწყალობელი – φωνὴ οἴκτου (იერ. 9, 19); საწყალო-
ბელ არიან – δείλαιοι (I ბარ. 4, 31); πονηραí (შეს. 47, 9); უბედურს 
(საწყალობელს) აქვს იმედი -εἴη δὲ ἀδυνάτω (იობ. 5,16); πτωχός 
ἐιμι (ფს. 87, 16); τω̑ν κακω̑ν (იგავ. 15, 15); ἀσθενη̑ (იგავ. 22, 22); 
πονηρῳ̑ (ეკლ. 5,13.). ახალი აღთქმა: ἐλεεινότεροι (I კორ.15, 19); ὁ 
ἐλεεινός (გამოცხ. 3,17.). რა თქმა უნდა, ამას აქვს ახსნა და ის, ჩვენი 
აზრით, ასეთია: თვით სიტყვა μακάριος-ში დევს ამის შესაძლებლო-
ბა და ენამ, ამ უდიდესმა სტილისტმა, გაითვალისწინა ეს:

μάκαρ, αρος, μάκαιρα: 1) блаженный (θεοί ღმერთები 
Hom.; οὐράνιοι ზეციერნი Eur.; χθόνιοι მიწის ღვთაებანი Aesch.; 
μακάρων μακάρτατε Ζευ̑! ნეტართა შორის უნეტარესო Aesch.); 
Μακάρων νη̑σοι ნეტართა კუნძული, გმირთა სულების განსასვენე-
ბელი Hes.; οἱ μάκαρες блаженные т. е. бгоги Hom.; счастливый, 
благоденствующий ( ̓Ατρει̑δης Hom.); богатый (ἀνήρ კაცი Hom.; 
Θήβα Pind.).

μακάριος, 3: 1) блаженный счастливый (ὁ βίος ცხოვრება Arst. 
λέχος საწოლი Εur.; οἱ πτωχοὶ τῳ̑ πνεύματι, NT.); μ. τινος Arph. 
счастливый в чем-л; 2 2) благоденствующий, богатый (πόλις ქალა-

42 ჰ. ფენრიხი, ზ. სარჯველაძე, ქართველურ ენათა ეტიმოლოგიური ლექ-
სიკონი. თბილისი, 1991.

43 მ. ჩუხუა, იბერიულ-იჩქერიულ ენათა შედარებითი გრამატიკა. თბილი-
სი, 2008.

44 Блаженный, Симфония к синодалному изданию Библии, издание 
первое. Стокгольм, 1995.

45 Несчастный, Симфония…, 1995.
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ქი Polyb.); οί μακάριοι ἅνδρες Plat. почтенные люди; (в обращении) 
ω̑̓  μακάριε! Plat. милый ты мой

3) euphem. ставший блаженным , т. е. почивший , покойный 
Plat46.

ძველი ბერძნები გარდაცვლილ გმირთა სამუდამო სამყოფელს 
ჩვენთვის საინტერესო სიტყვას ურთავდნენ ეპითეტად – Μακάρων 
νη̑σοι, სახელოვანი გმირი გარდაცვალების შემდეგ უნდა ყოფილიყო 
მიღმურ ნათელში. ჩვენ დღესაც მიცვალებულის ხსენებას მუდმივად 
ვურთავთ გამოთქმას „ნათელში იყოს“, „ღმერთმა აცხონოს“, „უფალთან 
იყოს“. სწორედ μακάριος-ის ე. წ. დიქოტომურმა ბუნებამ გვიკარნახა 
ქართულ „ნეტარშიც“ ორმაგი ბუნება აღმოგვეჩინა. გამოვთქვამთ ვა-
რაუდს, რომ ქართული „ნატ“ ფუძე „ნათ“ ფუძესთან უნდა იყოს დაკავ-
შირებული: ნატ-ვ-რა/ნათ-ვ-ლა. ეს რომ ნამდვილად ასეა, ამას ადას-
ტურებს ქართველურ ენათა და დიალექტთა მონაცემები:

სვან. ნოთაუ, ნოთი – ნაწილაკი „ეგება“, იქნებ; ნათი – ნათესავი; ნა-
თავუ – შობილი, შობა კი არის სიბნელიდან სინათლეში გამოტევების 
პროცესი. ასე ესმოდათ ეს ძველ ბერძნებს და სერაპიონ ზარზმელსაც.

სვან. ნატუარუ (-იშ, ალ) ანანთები; ნატუარუალ ე. ი. ნატვრული47?
მეგრ. ნოთე – ნათლობა; ნოთია – საქონელი შუბლზე თეთრი ნიშ-

ნით; ნატრი – ნატვრა; ნარტებული – მონატრებული. მეგრულ ფოლკ-
ლორში ოჩიკოჩთან მებრძოლი გმირი მონადირის სახელია სანარტია48. 
ამ მეგრულ სემანტიკურ ერთეულებში კარგად ჩანს გამოცალკევებუ-
ლი ს. ნახური ზმნა–რტ-49. ნოტე-ჩირაღდანი, კვარი; ქართ. მ-ნათ-ე.

ხევს. ნათრ-იელ-ი – სინათლიანი, ნათელი − შდრ. სვან. ნატუარუ 
(-იშ, ალ); მანატ-ურ-ი, ვინც ნატრობს50.

სულხან-საბას ლექსიკონში გვაქვს სიტყვა ნიტრ-იონ-ი, ყოველთა 
თეთრთა ლართა სახელი არს, ბამბისათა, სელისა და მისთანათა51.

ნოტო-ი (ხევს, მთიულ თუშ. ფშ.) – ფარიდან გამოყოფილი ცხვრის 
ჯგუფი, ფარის ან ნახირის ნაწილი52. ნოტო = როტო – ჯოგი, ჯგრო; 
რუტ-რუტებს- გაურკვევლად, ნაგლეჯ-ნაგლეჯ ამბობს53, ე. ი. აზრებს 
აცხადებს, ნათელყოფს. ხევს. ნოტოი და მეგრ. ნოთია ერთი სემანტი-
კური სივრცის კუთვნილება ჩანს. ორივე შემთხვევაში საუბარია მთე-
ლის რაღაც ნაწილზე. ნოთიას დაკავშირება, სემანტიკური და ფონე-
ტიკური თვალსაზრისით, ეტრუსკულ nuθ – ნათელყოფა – ფუძესთან 

46 И. Х. Дворецкий, Древнегреческо-русский словарь т. II. Москва, 
1958.

47 ვ. თოფურია, მ. ქალდანი, სვანური ლექსიკონი. თბილისი, 2000.
48 ნ. აბაკელია, სიმბოლო და რიტუალი ქართულ კულტურაში. თბილისი, 

1997, 47.
49 ო. ქაჯაია, მეგრულ-ქართული ლექსიკონი, ტ. II. თბილისი, 2001.
50 ალ. ჭინჭარაული, ხევსურული ლექსიკონი. თბილისი, 2005.
51 სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული I. თბილისი, 1991.
52 ალ. ღლონტი, ქართულ კილო-თქმათა სიტყვის კონა, II. თბილისი, 1975.
53 ალ. ჭინჭარაული, ხევსურული ლექსიკონი.
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ქეთევან ჯერვალიძე „სამგზის საწყალობელისა“ და „სამგზის სანატრელის“...

რ. გორდეზიანს დასაშვებად მიაჩნია, დასაშვებად მიაჩნია მისი ლათი-
ნურ ენაში შესვლაც54. თუ ჩვენ ჩავიხედავთ ლათინური ენის ლექსი-
კონში, დავინახავთ, რომ ამ ფუძეს მართლაც ვრცელი სემანტიკური 
ველი შეუქმნია: nata, natale.., natus I, II, III.., natura (ნატვრა? ნათუ-
რა?) neto, niteo.., nota55 ქართველური ფუძეების ნათ/ნატ/ნით/ნიტ/
ნოთ/ნოტ/ნოდ... შესატყვისი.

ამ ფუძეზე ქართველურ ენებში გვაქვს ანთროპონიმებიც, გვარები: 
ნატრიძე, ნატრიაშვილი, ნატროშვილი. მამაკაცთა სახელები: ნატარი; 
ნატე, ნატეია, ნატიე, ნატუია, ნიტრო, ნიტუ, ნოტო, ნარტია, ნარტო 
(კოლხ); ნატრუა (სვან.); ნატვრისა; ქალებისა: ნატარ, ნატელი, ნატლო 
(მზიური კოლხ.), ნატრი, ნატრია, ნატრული, ნატული(კოლხ); ნატუა 
(ხევ); ნეტიოლ (სვან.); ნიტი (გომბ.)56.

თვით ბერძნული μακάριος-ის ეტიმოლოგია კი დღემდე დაუდგენ-
ლად ითვლება, თუმცა არსებობს მისი ეგვიპტურიდან და ინდოევრო-
პულიდან წარმომავლობის ჰიპოთეზები57, რასაც ჩვენ ვეღარ გავყვე-
ბით, მაგრამ შეუძლებელია, არ აღვნიშნოთ, რომ ძველი ბერძნული 
არა, მაგრამ ახალი ბერძნული იცნობს ჩვენთვის საინტერესო სიტყ-
ვას: νετάρω, αορ. ἐνετάρισα, ἐνέταρα 1) кончать, завершать 
(работу дело) 2) израсходовать, исчерпывать 3) покончить счеты 
с жизнью58 – რომელიც ბაბინიოტისის თანახმად, იტალიური ზმნა 
nett-are-ეს inf.-დან მომდინარედ არის მიჩნეული და ნიშნავს „ვწმენდ, 
ვასუფთავებ, ვრეცხავ“59; νέτος<იტალ. netto <ლათ. nitidus –a, um – 
ბრწყინვალე, წმინდა, ნათელი, ლამაზი, დახვეწილი. ლათინურ ენაში 
ამ ფუძის არც ერთ ვარიანტს არ აქვს მიღმური ნათლის მნიშვნელო-
ბა, საკულტო-რიტუალური შინაარსი, რასაც შეიცავს ქართული ფუ-
ძეები, რაც მათი განსხვავებულ ეთნოფსიქიკურ, ეთნოკულტურულ, 
სოციალურ და პოლიტიკურ გარემოში დამკვიდრების შედეგი უნდა 
იყოს. ნოთია (მეგრ., გურ., იმერ.) უბრალოდ შუბლზე თეთრლა-
ქიან პირუტყვს კი არ აღნიშნავს, არამედ გამორჩეულს, ღვთიურს, 
ნაწილიანს60. ამიტომ შესაძლოა, ეტრ. ნუქ-ისა და ქართ. ფუძეების 
„ნათ, ნოთ“ ამოსავალი ეგვიპტური ცის ქალღმერთის სახელში, ნუთ-
ში, დავინახოთ. ნუთ-ის ეპითეტებია: „დიდი“, „დიდი დედა ვარსკვ-

54 რ. გორდეზიანი, მედიტერანულ-ქართველური მიმართებები, III, ეტ-
რუსკული. თბილისი, 2007, 265, 343.

55 И. Х. Дворецкий, Латинско-русский словарь. Москва, 1976.
56 ალ. ღლონტი, ქართველური საკუთარი სახელები. თბილისი, 1986.
57 μακάριος, იხ. Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Nέας Eλληνικής 

γλώσσας, Αθήνα, 1998.
58 И. П. Хориков, М. Г. Малев, Новогреческо-русский словарь. Москва, 

1993.
59 Νετάρω - Γ. Μπαμπινιώτη. ასეთსავე ინფორმაციას გვაწვდის ლექსი-

კოგრაფი დიმიტრაკოსიც: A. Δημητράκου, Μέγα λεξικὸν τη̑ς  ̔Ελληνικη̑ς 
γλώσσης, Αθη̑ναι, τόμος ἕκτος 1939.

60 გავიხსენოთ შ. ნიშნიანიძის „ქართული ზღაპრიდან“: „ნიშა (ნოთია, 
ღვთიური) ხარის სიყვარული იმ მხარეში შემასწავლეს“.
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ლავთა“, „ღმერთთა მშობელი“. მასში არსებობს ათასობით სული. ნუთს 
აჰყავს მიცვალებულთა სულები ზეცაში და იცავს მათ საფლავებში. 
ნუთს ეგვიპტელები სარკოფაგის სახურავის შიდა მხარეს გამოსა-
ხავდნენ, ის დასცქეროდა მიცვალებულს61. ამიტომ ნათელში იყოს – 
ამ გამოთქმის უუძველესი მნიშვნელობა უნდა ყოფილიყო: ნუთთან 
იყოს, ზეცაში იყოს, ხოლო „ნატრ, ნეტრ“ ფუძეები ასევე ეგვიპტური 
სიტყვა „ნეტერ“-იდან უნდა მომდინარეობდეს, რომელიც აღნიშნავს 
ზოგადად ღმერთს. თუ ჩვენი ვარაუდი სწორია, „ნეტარ არის, იყოს“ 
– ნიშნავს, ღმერთთან არის, იყოს. XX ს-ის დასაწყისში ეგვიპტოლო-
გები თავს იმტვრევდნენ „ნეტერის“ ეტიმოლოგიის გაშიფვრაზე: Это 
слово, по мнению одних, означает „саможивотворящий“ а по 
мнению Ренуфа, – „сильный“62. ამ სიტყვას „ეგვიპტის რელიგიაში“ 
დიდ ადგილს უთმობს ეგვიპტოლოგიის უდიდეს ვარსკვლავად წოდე-
ბული მეცნიერი უოლის ბაჯი (1857-1934): ღმერთი ნეტერი სხვა, მის 
მომდევნო ეგვიპტურ ღმერთთაგან იმით განსხვავდებოდა, რომ ის 
იყო Существо самосущее и бессмертное და მოჰყავს მაგალითები 
ფარაონების: უნასის, თეთის, პეპის შესახებ (ძვ.წ..3000) პირამიდა-
თა ტექსტებიდან63. ნეტერი დადასტურებულია ეგვიპტელ ფარაონთა 
ხუთსახელიან ტიტულატურაშიც: ხორ-ბაი-ნეტერი – Banetjer, Ninetjer 
(2723-2685 წწ.)64; ფარაონი ჯოსერი (ძვ. წ. 2691-2625) იწოდება ხორ 
ნეტერ-ხეტ-ად- Neterkhet65; რამზეს მეორის ვაჟის, მერნეპტახის, (1213-
1203) ფარაონად აღსაყდრების სახელი იყო ბა-ენ-რე მერიუ ნეტერი 
(ba-en-re Merey-netjeru)66, ანუ „რას სული“, ღმერთთა მიერ შეყვარე-
ბულისა; სიყვარულის ქალღმერთ ხატორის სადიდებლად ეგვიპტე-
ლები მართავდნენ საღვთო რიტუალს ხემეტ-ნეტერს-(hemet-netjer), 
რომლშიც ქალები მონაწილეობდნენ67. შემოქმედ ღმერთ პტახს მე-
ორენაირად ეძახნენ ნეტერ პტახსაც- (Netjer Plah)68. ღმერთების მიწას 
ერქვა თა ნეტერი (Ta netjer)69. საზოგადოდ, სიტყვა ღმერთს (Netjer) 
ეგვიპტეში სხვა მნიშვნელობა ჰქონია, ვიდრე ძველ საბერძნეთსა და 
რომში. ნეტერი ყოფილა: ცა, მზე, მიწა, ნილოსი, გმირები, სახელმწი-

61 Нут, П. И. Рубинштейн, Мифологический словарь. Москва, 1991; Р. 
Баландин, Сто великих богов, Москва, 2000.

62 Г. О. Ланге, Египет, Иллюстрированная история религий. Москва, 
1899, 114.

63 Уоллис Бадж, Египетская религия, гл. I, Вера во всемогущество 
Бога. Москва, 2000.

64 Banetjer, Ninetjer, http://en.wikipedia.org/wiki/Nynetjer; http://www.
ancient-egypt.org/index.html.

65 Djoser Horus Netjerikhet, http://en.wikipedia.org/wiki/Djoser; http://
www.ancient-egypt.org/index.html.

66 Merneptah, http://en.wikipedia.org/wiki/Merneptah.
67 Б. Лиетер, Душа денег, Женский труд. Москва, 2007.
68 Netjer Ptah, www.kemet.org/glossary/ptah.html.
69 Ta-netjer, Land of Punt, http://en.wikipedia.org/wiki/Land_of_Punt.



80

ქეთევან ჯერვალიძე „სამგზის საწყალობელისა“ და „სამგზის სანატრელის“...

ფოს მშენებლები, მეფეები70. სიტყვა „ნეტერი“ ახლო აღმოსავლეთის 
ხალხთა ენებზე ნიშნავდა: „Тот, кто наблюдает“71.

წერილი მთლიანად დასრულებული გვქონდა, როცა გავეცანით რ. 
ბურჭულაძის მოსაზრებას ეგვიპტური კონსონანტური ntr-ის შინაარს-
სა (ნუნ – წყალი, ტი – მიწა, რა ცეცხლი) და მის მჭიდრო კავშირზე 
ბერძნულ-რომაულ „ნატურეს“ შორის72, რასთანაც, „ნტრ-ის“ ეტიმო-
ლოგიის გარდა, ჩვენ დამოუკიდებლად მივედით. ქართულ ხატოვან 
გამოთქმებში „ნეტარებს“ ნიშნავს მეცხრე ცაზეა, ე. ი. ღმერთთან ახ-
ლოს იმყოფება. ეგვიპტ. ნეტერის იეროგლიფია შტანდარტი, რომბით 
დაბოლოებული73. რომბი კი მრავალმხრივი აქტივობის სიმბოლოა74. 
ს. მაკალათიას თანახმად, ოთხ რკალურგვერდებიანი ფორმა ჰქონია 
ლომისას ხატს, და ამის მსგავსი ყოფილა, ოღონდ შუაში გამოსახული 
ჯვრით, დავით კურაპალატის საწინამძღვრო ჯვარიც75. ქრისტიანო-
ბაში რომბი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სიმბოლოა76.

ცის ქალღმერთი ნუთი ეგვიპტურ ღმერთთა მეორე თაობის წარ-
მომადგენელია და ამავე დროს საისური ენეადის-ცხრეულის წევრი. 
ჰეროდოტეს თანახმად, ეგვიპტელთა შვიდი გვარიდან ერთი, ეგრეთ 
წოდებული, მეომრები არიან... კალასირიები – Καλασίριες (ხომ არ 
ჩანს მათი სახელი დას. საქართველოს მდინარის სახელწოდებაში – 
კელასური?) და ჰერმოტიბიები. ჰერმოტიბიებისაა შემდეგი ოლქები: 
ბუსირისის, საისის, ქემისის, პაპრემისის, ეგრეთ წოდებული, პრო-
სოპისის კუნძული და ნათოს-ის (Ναθω̑ς) ნახევარი (ოლქი ნილოსის 
დელტაში)77. ეგვიპტელებისა და ჩვენი უძველესი წინაპრების კავშირს 
(გენეტიკურს, თუ კოლონიზატორულს, ეს ცალკე დიდი თემაა)78, ადას-
ტურებს გ. გობეჯიშვილის 30-წლიანი არქეოლოგიური გათხრების 
შედეგად მოპოვებული მასალა რაჭის სოფელ ღებიდან, რომელსაც 
ჯერჯერობით ძვ. წ. VIII-V სს-ებით ათარიღებენ79. ცხადია, ნებისმიერი 

70 Первые египетские Боги, http://godsbay.ru/Egypt/mytch/Egypt 4. html.
71 З. Ситчин, Лестница в небо, В поисках бессмертия, Москва, 2005, 6.
72 რ. ბურჭულაძე, ძველეგვიპტური კულტურის კვალი მედიტერანულ 

ცივილიზაციაზე, იხ. „კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები“, XVII. 
თბილისი, 2003. 

73 ინფორმაცია მომაწოდა ბატონმა რ. ბურჭულაძემ, რისთვისაც ვუხდი 
დიდ მადლობას.

74 В. Похлёбкин, Словарь международной символики и эмблематики. 
Москва, 2001; gumer. Info. 

75 ი. სურგულაძე, ქართული ხალხური ორნამენტის სიმბოლიკა. თბილი-
სი, 1993, 77.

76 ДЖ. Тресиддер, Словарь символов. Москва, 1999; gumer. info.
77 ჰეროდოტე, ისტორია, II, 164; 165. ტ. I. ბერძნულიდან თარგმნა, წი-

ნასიტყვაობა და საძიებლებები დაურთო თ. ყაუხჩიშვილმა. თბილისი, 1975.
78 იქვე, II. 103; 104; 105. აგრეთვე: რ. გორდეზიანი, გვიანიბრინჯაოს ხა-

ნის ეგეოსური მიგრაციები კავკასიაში, წგნ-ში წინარებერძნული და ქართ-
ველური. თბილისი, 1985, 144-167.

79 ტელემაუწყებლობა „იმედის“ საინფორმაციო გადაცემა „ქრონიკის“ 
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სახის კავშირი ენაშიც უნდა ასახულიყო და ჩვენი აზრით, აისახა კი-
დეც, თუმცა, ვთვლით, რომ ჩვენს მოსაზრებას მეტ დამაჯერებლობას 
შესძენდა ეგვიპტური რიტუალური (დაკრძალვის) ტექსტების ღრმა 
შესწავლა, რაც ვერ მოვახერხეთ, თუმცა, ის კი დავადგინეთ, რომ ეგ-
ვიპტელთა თვალსაზრისით, გარდაცვლილის სული, kxy (khou), იმავე 
გზას გადიოდა, რასაც მზის ღმერთი რა. გარდაცვალების შემდეგ ისიც 
ჩადიოდა მიწისქვეშეთში, კენეტერში-(Ke netjer), რათა ოსირისისგან 
განაჩენი მოესმინა80.

რიცხვთა მისტიკასა და სიმბოლიკას რაც შეეხება, რისი ფილოსო-
ფიური დასაბუთებაც პითაგორადან იწყება, ის ორგანულად არსე-
ბობდა ძველი ხალხების ცნობიერებაში81. ძველ ბერძენთათვის რიცხ-
ვი სამი აღნიშნავდა არა მხოლოდ განსაზღვრულ რაოდენობას – სამს, 
არამედ, განუსაზღვრელ ოდენობასაც. ასეა ეს ძველ ბერძნულ მწერ-
ლობაში ჰომროსიდან მოკიდებული:

τρει̑ς οἱ., αἱ., τρία τά, три; τρία ἔπεια Pind. три слова, т. е. 
скаэанное добрый час (три считалось счастливым числом).

τρι-ακτήρ, η̑ρος ὁ ̔трижды т. е. окончательно победивший, 
победитель Aesch.

*τρι-δύστηνος 2 – трижды несчастный Anth.
τρί-κλυστος 2 – трижды омытый Arpf.
τρι- κυμία ἡ третый т. е. самый сильный и опасный вал (ср. 

лат. Fluctus decumanus русск. девятый вал) Eur. Plat. κακω̑ν τ. 
лавина бедствый; ἐν ἁπάσαις τρι-κυμίας τη̑ς τύχης Luc. во всех 
житейских бурях; ἡ τ. του̑ λόγου Plat. Неудержимый поток слов. 
ძვ. ქართ. „აღძვრაჲ სამნაკეცთა მათ ღელვათაჲ“ (ი. აბულაძე, ლექსი-
კონი).

τρι-λλίστος 2 – трижды призываемый, т. е. вожделенный, дол-
гожданный (νύξHom.).

τρι-μάκαιρα adj.f трижды блаженная Anth.
τρί-παλαι adv. давним-давно Arph., Luc.
τρι-πάνουργος, 2 – трижды коварный, т. е. страшно лукавный 

(  ̓ ́ Ερως Anth.).

სიუჟეტი 14, V. 2010. მართალია, არ გამოგვიქვეყნებია, მაგრამ პირად საუბ-
რებში არაერთხელ გამოგვითქვამს ვარაუდი, ცხადია, ინტუიციით, ტოპონიმ 
ღებისა და ზმნა გება-ს – თაყვანისცემა, მსხვერპლშეწირვა – კავშირისა ეგ-
ვიპტურ მიწის ღვთაება გებთან.

80 А. Леманн, Иллюстрированная история суеверий и волшебства, 
Египетская теургия. Киев, 1991. Символика чисел, В. Похлёбкин, 
Словарь международной символики... 2001; Э. Нюстрем, Библейский 
энциклопедический словарь. Санкт-Петербург, 1998; Библейская 
энциклопедия Брокгауза; …gumer. Info.

81 Символика чисел, В. Похлёбкин, Словарь международной 
символики...; Э. Нюстрем, Библейский энциклопедический словарь... 
1998; Библейская энциклопедия Брокгауза; …gumer. Info.
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τρι-πάχυντος, 2 – трижды крепкий, т. е. могущественный 
(δαίμων Aesch.)

τρι-πέμπελος, 2 – совершенно одряхлевший Plut.
τρι-πιθήκινος, 3 – трижды, т. е. вполне обезьянний (ῥύγχος 

Anth.).
τρι-πόθητος, 2 – трижды вожделенный, долгожданный Luc.
τρί-πολος 2 – трижды вспахиваемый, т. е. весьма 

плодородный(ἄρουρα Hom.).
τρίς 1) трижды, троекратно 2) (в виде приставки) досл. триж-

ды, перен. крайне, весьма.
τρισ-άθλιος, 2 – трижды т.е. крайне несчастный Soph., Arph., 

Men., Luc.
τρισ-άλαστος, 2 – трижды т.е. крайне ненавистный Anth.
τρισ-άνθρωπος, 2 – трижды человеческий, т. е. глубоко не-

счастный Diog. L.
τρισ-άσμενος 2 – трижды довольный, с величайшим удавол-

ствием.
τρισ-άωρος, 2 – досл. крайне несвоевременный, перен. без-

временно умерший Anth.
τρισ-κακοδαίμων, 2 – трижды, т. е. высшей степени несчаст-

ный Arph., Men.
τρισ-κατάρατος, 2 – трижды проклятый, треклятый Dem., 

Men., Luc.
τρισ-κοπάνιστος, 2 – трижды молотый, т. е. из муки тончайше-

го помола82,..
τρίσ-μακαρ, αρος – трижды блаженный и высшей степени 

счастливый Hom., Arph., Luc., Anth.
τρισ-μυριό-παλαι adv. давным-давно или бесконечно долго 

Arph.
τρι-τάλας, αινα, αν, трижды, глубоко несчастный Eur., Anth.
τρι-φίλητος τρι-φίλατος, 2 – трижды горячо любимый Theokr.
τρι-χάλεπτος, 2 – трижды, черезвычайно злобный (δαίμων 

Anth.)83.

82 ასეთ გამორჩეულ ფქვილს – „საწმინდარს“ ფშავში ხატობების დროს 
იყენებდნენ. ნაკვესიც კი არსებობდა: მასპინძელი, რომელსაც ოჯახში არა 
აქვს ლუდი და არაყი, უცაბედ სტუმარს შეწუხებული ეუბნება: ჰაი, გიორგი, 
გიორგი, რა საარყე კაც მაგვიხვედ, მაგრამ არა გვაქვისო. შემოსწრებული 
აწრიალებულ ოჯახის უფროსს უპასუხებს: ჯალაბნი საწმინდრადაც არ მიმე-
ტებენ და აქ საარაყედ გამამზადესო.

83 И. Х. Дворецкий, სამს განუსაზღვრელის მნიშვნელობით იყენებს რუ-
სული ენაც, იხ. три, В. Даль, Толковый словарь живого великорусского 
языка, www.gumer.Info.
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ქართველურ ენებში კი (მეგრულშიც84) ცხრა აღნიშნავს როგორც 
ნივთთა განსაზღვრულ რაოდენობას – ცხრას, ასევე განუსაზღვრელს: 
ცხრად მოკეცილი, ცხრა დღის სავალი, ცხრა ზნის დედა, ცხრა ენა 
გამოიბა, ცხრა მზე ამოხდება, ცხრათავიანი დევი, ცხრათვალა მზე, 
ცხრა თვალი, ცხრაკარა, ცხრა ყური, ცხრა თოკიდან აშვებული, ცხრა 
თოკში გამძვრალი, ცხრაკლიტული, ცხრა მთას იქით, ცხრამუცელა, 
ცხრამჭადა, ცხრა ნაბადზე ხტომა, ცხრაპირი ტყავის გაძრობა, ცხრა 
კეცი შიბი, ცხრა შოლტი ტყავი, ცხრარჯულა, ცხრა საცრის პურის 
ჭამა, ცხრა უღელი ხარკამეჩიც ვერ დააყენებს, ცხრა ჩხირი გამიხდა, 
ცხრაწვენა, ცხრიანი აკლია, მეცხრე ცაზე ყოფნა85, რომელმაც თითქ-
მის გადაფარა მეშვიდე ცაზე ყოფნა86. შვიდი ბევრის აღსანიშნავად, ეს 
ებრაული სამყაროს კუთვნილებაა. გავიხსენოთ თუნდაც სახარებისე-
ული სამოცდაათჯერ შვიდგზის.

ყოველივე ზემოთქმულის შემდეგ ვასკვნით, რომ იაკობ ხუცესი-
სეული გამოთქმა „სამგზის ნეტარი“ და „სამგზის საწყალობელი“ არ 
გვხვდება ამ ძეგლის სომხურ ტექსტში, არც მოკლეში და არც ვრცელში, 
მიუხედავად იმისა, რომ სიტყვა ნეტარი-იერანელ (ნუთუ ἱερ-ός-იდან 
მომდინარეა?) მთელ ნაწარმოებშია მიმობნეული87 და სიტყვაც „სამ-
გზის“ არსებობს სომხურ ენაში88. ეს გამოთქმა ასევე ვერ დავძებ-
ნეთ სომხურიდან თარგმნილად მიჩნეულ აგიოგრაფიულ ძეგლებში89 
და ვერც ეფრემ ასურის ქართულად თარგმნილ და გამოქვეყნებულ 
თხზულებებში, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, ვთქვათ, რომ ეპი-
თეტი „სამგზის ნეტარი“ და „სამგზის საწყალობელი“ ბერძნული სააზ-
როვნო სივრცის კუთვნილებაა და ამით იაკობ ხუცესის, დიოფიზიტი 
შუშანიკ მამიკონიანის პირადი მოძღვრის, ბერძნულ სამწერლობო გა-
ნაწესთან მჭიდრო კავშირის დამადასტურებელ ფაქტებს90 ეს, ერთი 
შეხედვით უმნიშვნელო, შტრიხიც ემატება.

84 ჩხორო/ჩქორო (ჩქარი?) ო. ქაჯაია, მეგრულ-ქართული ლექსიკონი, ტ. 
III. თბილისი, 2002; სვანურმა ლექსიკონმა, სამწუხაროდ, ამის შემოწმების 
შესაძლებლობა არ მოგვცა.

85 ცხრა, თ. სახოკია, ქართული ხატოვანი სიტყვა-თქმანი III. თბილისი, 
1955.

86 მეშვიდე ცაზე ყოფნა, თ. სახოკია, ხატოვანი სიტყვა-თქმანი III.
87 იაკობ ცურტაველი, მარტვილობაჲ შუშანიკისი, ქართული და სომ-

ხური ტექსტები გამოსცა, გამოკვლევა, ვარიანტები, ლექსიკონი და საძიებ-
ლები დაურთო ი. აბულაძემ. თბილისი, 1938. სომხური ტექსტის შესატყვისი 
ადგილები წამიკითხა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომელმა ვ. 
კეკელიამ, რისთვისაც ვუხდი უღრმეს მადლობას.

88 იხ. ი. შილაკაძე, ძველი სომხური ენის გრამატიკა, ლექსიკონი. თბილი-
სი, 1975, 306.

89 ი. აბულაძე, შრომები. თბილისი, 1975.
90 ე. ხინთიბიძე, „შუშანიკის წამება“ და ბიზანტიური აგიოგრაფიის სა-

თავეები, წგნ-ში.: ქართულ-ბიზანტიური ლიტერატურული ურთიერთობის 
ისტორიისათვის. თბილისი, 1982, 155-63.
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ქეთევან ჯერვალიძე „სამგზის საწყალობელისა“ და „სამგზის სანატრელის“...

ქართულ ქრისტიანულ სააზროვნო სივრცეში, როგორც ჩანს, უკვე 
V ს-იდან „ნეტარი“ და „სანატრელი“ ფარდი ცნებებია და მხოლოდ მოგ-
ვიანო პერიოდში ხდება „სანატრელის“ ყოფითი შინაარსით დატვირთ-
ვა, „ნეტარისა“ კი – ირონიით შეფერვა. ხუცესისეულ „სამგზის სანატ-
რელს“ ნახევარი საუკუნით ადრე ენაცვლება, ან მის პარალელურად 
არსებობს „სამჯერ სანატრელი“. ასევე შეიძლება ვთქვათ, რომ რიცხვ-
მა სამმა, მიუხედავად დიდი პატივისა (სამჯერ, სამგზის, სამკეცი, სამ-
ნაკეცი, სამწილად91), ასევე შვიდმა, საბოლოოდ მაინც ვერ შეიძინეს 
ბევრის, უსაზღვროს ფუნქცია და ვერ გადაფარეს, როგორც ჩანს, ზე-
პირი ტრადიციით მომდინარე, ცხრის შინაარსი ქართულ ცნობიერე-
ბაში. აქვე დავძენთ, რომ რიცხვ „ცხრას“ სიმბოლური დატვირთვა არა 
აქვს ბიბლიაში. ის ბევრის მნიშვნელობით, ქართულ ლიტერატურაში, 
ჩვენი დაკვირვებით, პირველად ჩახრუხაძის „თამარიანში“ გვხვდება: 
„წამწამთა ხრანი ვისკენმც ჰქმენ ცხრანი, ცხრა ათას ექმნეს ნატირე-
ბანი“ (89). უძველესი ქართული ფუძეები ნათ/ნოთ, ნატრ/ნეტრ/ ხმო-
ვანმონაცვლე ვარიანტებით, რომლებიც არათუ ფუძე ქართველური 
ერთიანობის დონეზე, არამედ საერთო ნახურ დონეზეც აღდგება, თუ 
ჩვენი კვლევა სწორია, ავლენს როგორც ეტრუსკულ-ლათინურ ენებ-
თან, ასევე ეგვიპტურ ენასთან მჭიდრო კავშირს.

91 იხ. ი. აბულაძე, ძველი ქართული ენის ლექსიკონი,..


