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ქეთევან ჯერვალიძე, ნინო პეტრიაშვილი

ქართული მისამღერები: „ო, დელა“; „აბა, დელი, დელი, 
დელა“; „ოდილა-ოვდილა“, „ორანინა-რანუნი“

ენა ადამიანის გონის ურთულესი ქმნილებაა და ამავე დროს ამ გო-
ნის ახსნისა და გახსნის პირობაც. ენის კავშირი ობიექტურ რეალობას-
თან ყოველთვის არსებობდა ისევე, როგორც ყოველთვის არსებობდა 
ენისა და კულტურის ურთიერთკავშირი – ლინგვო-კულტუროლოგი-
ური კავშირი, რომელიც როგორც სამეცნიერო დისციპლინა,  ახლა 
ხდება განსაკუთრებით აქტუალური. 

ენა  მყისიერად რეაგირებს ისტორიული ეპოქების ცვლილებებსა 
და კულტურულ ტრადიციებზე. ჩვენ მიერ შერჩეულ კონკრეტულ ლინ-
გვისტურ ფაქტებს განვიხილავთ არა  მხოლოდ როგორც ენობრივი 
სტრუქტურის ელემენტებს, არამედ როგორც კულტურულ მოვლენას.  
შერჩეულ სემანტიკურ ერთეულებს დაკარგული აქვთ დღეს კონკრე-
ტული შინაარსი, მაგრამ აქვთ ზოგადი შინაარსი,  საკუთარი სივრცე 
და საჭირო პირობებში – ლხინისა თუ გლოვის დღეებში – გააქტიურ-
დებიან ხოლმე,  ქვეცნობიერად ზემოქმედებენ ჩვენზე და გვაკავშირე-
ბენ უხსოვარ წარსულთან. ხშირად იმის გარკვევაც ჭირს, რომელიმე 
სიტყვა ძირეულია თუ ნასესხები და თუ ნასესხებია, რომელი ენიდან, 
რომელი კულტურულ-რელიგიური თუ პოლიტიკური გარემოდან, რო-
დის და რა მიზეზით დაიწყო თავისი „ოდისეა“ და  გამსესხებელი ენის 
დიქტატით როგორ შეცვალა მსესხებელ ენაში სამყაროს სურათი, ან 
ჩვენი ენიდან თუ წავიდა, მერე  თუ დაბრუნდა  უკან, როგორ დაბრუნ-
და, რა ფორმით, რა შინაარსით, როდის...

ჩვენი კვლევის მიზანია: 1. ძირეული, გაბუნდოვანებული  წარმო-
მავლობისა თუ აშკარად  შემოსულ სიტყვათა უნივერსალურ განსა-
კუთრებულობათა თეორიული შესწავლა; 2. შესასწავლი მასალის 
გამოყოფა; 3. მასალის კლასიფიკაცია; თუ შემოსულია სიტყვა, მათი 
შემოღწევის გზები ქართულ ენაში, აღიქმებიან თუ არა ისინი უცხო-
ურად 4. საკვლევი ერთეულების როლი ქართულ კონცეპტოსფეროში, 
ანუ კულტურულად მნიშვნელოვან ცნებათა ერთობლიობაში. 

 შესასწავლი მასალა: ქართული ხალხური სიმღერების მისამღერე-
ბი „ო, დელა“; „აბა, დელი, დელი, დელა“; „ოდილა-ოვდილა“, “ორანი-
ნა-რანუნი“. მათ საქართველოს ყველა კუთხეში იცნობდნენ, გამოვლო 
საუკუნენი: გვაქვს მეგრული, გურული, სვანური, აფხაზური, იმერუ-
ლი სიმღერების მისამღერად განსხვავებული შინაარსის ტექსტებში. 
ისინი დღეს შინაარსდაკარგულ მიმართვის ფორმულებს წარმოად-
გენენ. აკაკიმ პირველმა შემოიტანა  მისამღერი „ო, დელა“ ლიტერა-
ტურულ ტექსტში, ხოლო შემდეგ მე-20 ს-ის ცნობილმა ქართველმა 
კომპოზიტორებმა რ. ლაღიძემ და ს, ცინცაძემ თავიანთ ქმნილებებში 
გამოიყენეს. ამ მისამღერებს სიმღერათა გასამშვენიერებლად იყენე-
ბენ სხვანიც...
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შერჩეული სემანტიკური ერთეულების შესწავლის მოკლე ისტო-
რია ასეთია:

გალაკტიონი „დელიას“ შესახებ:   გალაკტიონს 1929 წელს   თავის 
დღიურში  გაუკეთებია ჩანაწერი: „არაყიშვილი.„ქ.მწ.“; ოკტ.; 1927.

1. „შესანიშნავია, რომ უმეტესი გურული სიმღერა იწყება რომელი-
მე სიტყვებიდან, მაგალითად: აბადელია, აბარერა, ოსარერა, ოდე-
ლია, ვოდელია, დელა და სხვ. რად მღერიან ამ სიტყვებს ტექსტის მა-
გივრად, ჯერ გამოურკვეველია, ბოლო დროს მიველი იმ დასკვნამდე, 
რომ ამ სიმღერების თავისებური კონტრაპუნკტის და სიჩქარის გამო, 
ძნელია მთელი ლექსის თან მოყოლა. და აი, ამიტომ ხმარობენ ზემოხ-
სენებულ მოკლე სიტყვებს, რომლების სწრაფი გამოთქმა და ჩქარი 
მღერა გაცილებით ადვილია“.

2. Делия (греческ.) – прозвание богини Дианы, по острову 
Делосу, где ей был воздвигнут великолепный храм. Диана (лат.) 
– дочь Юпитера и Латоны, богиня девственности, лесов, охоты и 
луны у древных римлян (см. ин. сл.)

3. პუშკინს ხშირადა აქვს: „О, Делия златая, Приди ко мне, краса“. 
ესეც ძველი ბერძნების და რომაელების გავლენითაა.

4. იმერეთში: დელა-დელია, აკაკის „ოდელა-დელა-დელაო“. სულხა-
ნიშვილს: „ოდელა-დელა-დელია, ოდილა-დილა“. ხალხური: ოდელია-
დელიაო; არის მთელი სიმღერა: დელი-დელი-დელი-დელა-დელი-დე-
ლა-დელია-ო. არის აგრეთვე „ვადილა“, ან და „ჰადილა-დილა-ვადილა“. 
„დელის ვოდელის ვოდილა“. „დილ-დილ-ვადილა“. 

5. რერო-რანინა. რაშო-რერა.
6. „დელია“ ქართულისათვის მეტად მუსიკალური სიტყვაა, რო-

გორც ფრაზა – იგი იწვევს მრავალ ემოციებს რითმისათვის ხალხურ 
სიმღერებში (აბადელი დელია, საქართველო ჩვენია). ცნობილია აკა-
კის ლექსი, მთლიანად აგებული რითმაზე „დელა-დელაო“ (რამდენიმე 
ლექსი აქვს აკაკის). ჩემს შეკითხვაზე, თუ რას ნიშნავს ეს „დელა“, მი-
პასუხეს, უბრალოდ: სიმღერის საშვენებლად ითქმისო. ჩემს შეკითხ-
ვაზე: როგორ გგონიათ, ლამაზი სიტყვაა „დელია?“ მივიღე დადებითი 
პასუხი“1.

ა. ს. სვანიძე: „Что же касается «Дел», «Дил», «Дила», 
«Дела», «Делиа», мы должны констатировать, что это—самое 
распространенное имя, упоминаемое в грузинских песнях. 
Обычно оно встречается в соединении с Нана, Нанаиа. Поне воле 
мы наталкиваемся на мысль, что тут речь идет о Бел-е, тем 
более, что в тех же грузинских песнях встречаются переходные 
формы «Диел» («орида окрос Диел-о») и «Биел» («Аса Биел’а)2... 

1  http://galaktion.ge/?page=Diaries&year=1929&p=1&id=3352
2  Сванидзе А. С., Названия древневосточных богов в грузинских 

песнях , Вестник древней истории,  №1. М., 1937, 87-94. ეს ნაშრომი 1941 
წელს დახვრეტილი ქართველი მეცნიერისა დღესაც უაღრესად საინტერე-
სოა. 
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მკვლევარი ბევრი ქართული მისამღერი ფორმულის წარმომავლობას 
ბაბილონურ, ხურიტულ და ქალდეურ ღმერთების სახელებთან აკავ-
შირებდა.

ქართული დალი-დალაჲ.   სამგლოვიარო  „დალაჲსთვის“  ყურად-
ღება მიუქცევიათ ქართველ ეთნოგრაფ ს. მაკალათიასა და  ფოლკ-
ლორისტ ვ. კოტეტიშვილს. მ. ჩიქოვანი  კი წერს, რომ თუშური „და-
ლაჲ“ სახელით ენათესავება სვანური ნადირობის ქალღმერთს. შემთხ-
ვევითი არაა აგრეთვე მისი შეხვედრები ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხე-
ბის არსებით სახელებთან. ჩაჩნებსა და ქისტებშიც გვხვდება „დალაჲ“,  
„დალა“. ამ სიტყვით აქ ღმერთი აღინიშნება. „დალაჲ“ თუ დალთან არის 
გენეტიკურ კავშირში, მაშინ იგი წარმართობის ხანიდან მომდინარე 
ჩვეულებაა, რადგან დალი ძველი ქართული მითოლოგიის განუყრე-
ლი ნაწილია, ვითარცა მატრიარქატისდროინდელი ქალღმერთი, ნა-
დირთა მფარველი და ღმერთთან მებრძოლი ამირანის დედა“3. დრო-
ითი თვალსაზრისით, ზ. კიკნაძის თანახმად, მითოსური ამირანი შვი-
ლია კუროს ეპოქისა, რომელიც ძვ. წ. XXX-VIII სს-ს მოიცავს4. დალის 
ფესვები კი ნეოლითში, ანუ ძვ. წ. VIII-VI ათასწლეულებში იკარგება5. 
ამავე დროს ამირანის მითოსი ქვის კულტთან, მეგალითურ კულტუ-
რასთანაცაა დაკავშირებული, (ძვ, წ.  მე-3-2 ათასწლეულები).

არტემიდეს ბერძნულ მითში, რომელიც ძირითადად კალიმაქოსის  ჰიმ-
ნების მიხედვითაა რეკონსტრუირებული6, არტემიდე ევედრება ზევსს, მრა-
ვალი სახელი აჩუქოს  მას, რათა ძმა, აპოლონი, არ შეეცილოს. მართლაც, 
მონადირე არტემიდე ითავსებს ოჯახის  მცველის, მშობიარობის ქალღმერ-
თის, ფიცის დამცველისა და მიწათმოქმედების მფარველის, ნაყოფიერების 
მომცემის ფუნქციებსაც, რაც ასევე აქვს მის ძმა აპოლონსაც.  

 სამწუხაროდ, ეტიმოლოგიური კვლევა ზემოხსენებული ქართული მისამ-
ღერებისა არ გვაქვს.  ასე რომ, ჩვენ შევეცდებით, რაღაც დავამატოთ წინა 
თაობების მკვლევართა ნაღვაწს, განვიხილოთ ისინი არა მხოლოდ როგორც 
ენის სტრუქტურული ერთეულები, არამედ შევეცადოთ, ავხსნათ მათი ეტი-
მოლოგია, ლინგვო-კულტუროლოგიური დანიშნულება, ძველბერძნულ ტო-
პონიმ „დელოსით“, აპოლონისა და არტემიდეს ეპიკლესით – „დელია-Δήλια  
τά“; „οἱ Δήλιοι καὶ αἱ Δήλιαι“ 7 – დელიელი ღმერთები და ქალღმერთები“ 
– ინსპირირებული. 

აპოლონი და არტემიდე ქართულ წყაროებში.  1. „ქართლის ცხოვ-
რების“ ჩანართში (BP’b)  არის ასეთი ცნობა, რომ ქართლში მოსულ 

3  დალაჲ, ქართული ხალხური პოეზია, V. თბილისი, 1976, 338; ჩიქო-
ვანი მ., ბერძნული და ქართული მითოლოგიის საკითხები. თბილისი,1971, 
134-145.

4   კიკნაძე ზ., შუამდინარული მითოლოგია.  თბილისი,1979, 102. 
5   კაციტაძე კ., ნადირობის ფენომენოლოგია, http://saunje.ge/index.

php?id=744&lang=ka;
6  Завьялова В., Каллимах и его гимны, К Аполлону, К Артемиде, К 

острову Делосу. М., ГЛК, 2009, 525, 528, 533.
7  ძველი ბერძნული ლექსიკური ერთეულების მოყვანისას ვსარგებ-

ლობთ ლექსიკონით: Дворецкий И. Х., Древнегреческо-русский словарь в 
двух томах, т. I, II. М., 1958;
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ანდრია პირველწოდებულს  (I ს.) აწყურში დახვედრია აპოლონისა და 
არტემიდეს სალოცავი: „ხოლო იყო ქალაქსა მას შინა ბომონი საკერ-
პო, რომელსა შინა იმსახურებოდეს ბილწნი ღმერთნი მათნი, არტემი 
და აპოლონ“8.  

 2. თეიმურაზ ბატონიშვილის ცნობით,  ზადენი ანუ ზადნენ – აპოლო-
ნია: “მეფემან  ფარნაჯომ აღაშენა ციხე ზადენისა და აღმართა კერპი 
ზადენად წოდებული, ესე არს წვიმისა და ნაყოფთა აღმომცენებელი”9.   

3. ძვ. წ. VII ს-ში მილეტელთა მიერ დაარსებული ქალაქ ფაზისის 
მთავარი სალოცავი კი, მსგავსად მილეტისა,  ყოფილა აპოლონი, 
რაც დასტურდება ზუბოვკაში (უკრაინა) აღმოჩენილი, ძვ. წ. V ს-ის 
ბოლოსა და  IV ს-ის დასაწყისით დათარიღებული ვერცხლის თასის 
წარწერით: „ვეკუთვნი წინამძღვარ აპოლონს, რომელიც ფაზისშია 
– Ἀπόλλωνος Ήγεμόνος είμ τõμ Φάσι”10.    სტრაბონის ცნობით,  
ფაზისი ყოფილა დიდი სავაჭრო ცენტრი (XI. II, 17). ამას გარდა, საკ-
მარისია თვალი გადავავლოთ ჰეროდოტეს „ისტორიას“, რომლის მი-
ხედვითაც შავი ზღვის სანაპიროზე დარიოს I-ის დროს (522-486) უკვე 
ყოფილა ქ. აპოლონია (Her. ‘Απολλωνίη IV, 90,93) და ის შევუდაროთ 
სტრაბონის „გეოგრაფიას“, რათა  დავრწმუნდეთ, როგორი სიხშირით 
გაზრდილა მცირე აზიაში გეოგრაფიული პუნქტები „აპოლონიის“, 
„აპოლონიადას“ სახელწოდებით11.  აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ 
თვით მილეტი ყოფილა კუნძული კრეტის  ახალშენი, მინოსისა და რა-
დამანთის ეპოქიდან12.

4. ყურადსაღებია ფაზისის სახელგანთქმული რიტორიკული სკო-
ლაც, რომელშიც უსწავლიათ ცნობილ ბერძენ რიტორ თემისტიოსსა 
(317-388, სიტყვა XXVII) და მის მამას, ევგენიოსს. იქ,  ბევრ საგანთან 
ერთად, ასწავლიდნენ მნიშვნელოვან თარიღებთან დაკავშირებული 
დღესასწაულებისთვის სიტყვის დაწერასა და წარმოთქმას13. სკოლას 
რომ სახელი გაეთქვა და ხმას ამის შესახებ პაფლაგონიასა და ათენამ-
დე ჩაეღწია, ცოტა დრო არ დასჭირდებოდა.

  კუნძული დელოსი, აპოლონი და არტემიდე. ამ ორი ღმერთის და-
ბადება სწორედ იონიის ზღვის კუნძულ დელოსთანაა დაკავშირებუ-
ლი, რომელზეც ადამიანის ცხოვრების დასაწყისს მე-3 ათასწლეულით 
ათარიღებენ.  იქ დღემდეა შემორჩენილი  ჰიქსოსთა ბატონობის კვა-

8  ქართლის ცხოვრება, ს. ყაუხჩიშვილის რედაქციით, ტ. 1.  თბილისი, 
1955, 41, 5-6.

9  Такайшвили Е., Описание рукописей “Общества распространения 
грамотности среди грузинского населения”, том II,  вып 1-4. 1906, 191.

10  Ростовцев М. И. -  Скифия и Боспор. Л., 1925, 571.
11  Страбон,  Аполлония, География, Указатель собственных имен и 

географических названий.  М., 1964.
12  Псевдо-Аполлодор, Мифологическая  библиотека,  III. 1, 2. Л ., 

1972.
13   ყაუხჩიშვილი სიმ., ბერძნული ლიტერატურის ისტორია, ტ.  III. თბი-

ლისი, 1973, 85; ნუცუბიძე შ., ქართული ფილოსოფიის ისტორია, ტ. I. თბილი-
სი, 1956, 31.
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ლი. ჰიაქსოსებს, ამ მცირეაზიულ-ხურიტულ ტომებს,  ძვ. წ. მე-18 ს-ის 
ბოლოს  დაუპყრიათ ეგვიპტე. იონიელთა მისვლა დელოსზე კი ძვ. წ. 
მე-10 ს-ით თარიღდება,  ძვ. წ. მე-7 ს-დან კი ის ხდება საერთო იონი-
ური რელიგიური ცენტრი;  ძვ. წ. 478 წლიდან  – დელოსის პოლიტი-
კური ლიგის ცენტრი. დელოსური   პოლიტიკური კავშირის დაარსება 
თემისტოკლეს (525-460) სახელთანაა დაკავშირებული. მითის თანახ-
მად, ხრიოკი და ზღვაში მცურავი კუნძული სწორედ აპოლონის დაბა-
დების შემდეგ დამაგრებულა ზღვაში, მოჰფენია ღვთიური ნათელი, 
ამღერებულა ბუნება და შემოსილა მწვანე საფარით, მ-დელ-ოვან 
ქმნილა. ათენის გაძლიერებასთან ერთად იზრდებოდა “დელიების” 
ავტორიტეტიც, აპოლონის, არტემიდესა და ლეტოსადმი მიძღვნილი 
ზეიმისა. კუნძულ დელოსს ასევე დიდი  როლი უთამაშია ტროას ომის 
დროს (ძვ. წ. XIII—XII) . მოვლენები სწორედ ისე წარმართულა, რო-
გორც უწინასწარმეტყველებია დელიელი აპოლონის ქურუმს, ანიასს, 
აპოლონისავე ძესა და წინასწარმეტყველს14.

ორი თვალსაზრისი აპოლონის სადაურობის შესახებ. 1.  ის წმინდა 
ბერძნული ღვთაებაა; 2. მცირე აზიიდანაა მისი კულტი შესული სა-
ბერძნეთში. ჩვენ ამ ორი თეორიიდან მეორეს ვემხრობით, ვინაიდან 
ვითვალისწინებთ ძველი ბერძენი ისტორიკოსების, ეთნოგრაფებისა 
და პოეტთა რწმენას აპოლონის, ლეტოსა და არტიმედეს კავშირის 
შესახებ ჰიპერბორეელთა ქვეყანასთან და, ამავე დროს, თვით  ამ ჰი-
პერბორეელთა კავშირს  კუნძულ დელოსთან15. აპოლონს დელიელად 
მოიხსენიებს კალიმაქე (ჰიმნი IV, 269). აპოლონის სადაურობის გარკ-
ვევისას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ რიცხვი შვიდის სიმბოლიკასაც, 
რაც ესოდენ არსებითი  იყო წინა აზიისთვის16; მაგრამ ამ ღმერთზე 
ჩვენ მიერ შესწავლილი მასალებისას, არ შეგვხვედრია აქცენტი რიცხ-
ვი ცხრის სიმბოლიზმზე  ჰომეროსის ჰიმნში „დელიელი აპოლონისად-
მი“, რაც ნამდვილად არ არის ბერძნული17: 91: „Λητὼ δ᾿ ἐννῆμάρ τε 
καὶ ἐννέα νύκτας ἀέλπτοις -ცხრა დღე, ცხრა ღამე იტანჯებოდა 
ლეტო; 104: χρυσείοισι λίνοισιν ἐερμένον ἐννεάπηχυν- აღუთქ-
ვეს ოქროს ძაფებით თხზული ცხრა წყრთა გულქანდა“18; რიცხვ ცხრას 

14  Грейвс Р., Аний,  Мифы древней Греции. М., 1992, 479.
15  ჰეროდოტე, ისტორია,ძველბერძნულიდან თარგმნა, შენიშვნები  და 

საძიებლები დაურთო თ. ყაუხჩიშვილმა ტ. I. IV, 13, 32-36. თბილისი, 1975;  
ამავე მოსაზრებას ემხრობა ა. ფ. ლოსევი: Лосев А. Ф.,  Античная мифология 
в ее историческом развитии, ч. 2 — Аполлон. М., 1957, 306.

16   Лосев А. Ф., Античная мифология в ее историческом развитии, 
ч. 2,  306.

17  ძველბერძნულში რიცხვი „სამი“ აღნიშნავდა როგორც განსაზღვ-
რულ რაოდენობა სამს, ასევე განუსაზღვრელ ოდენობას. ამის შესახებ იხ.  
ჯერვალიძე ქ., “სამგზის ნეტარი” და “სამგზის საწყალობელი” იაკობ ხუცესის 
“შუშანიკის წამების“ მიხედვით, ჟურნალი „ქართველოლოგია“ №3, 2012;

18   ჰომეროსის ჰიმნები, ძველბერძნულიდან თარგმნა, შესავალი, შე-
ნიშვნები და სახელთა საძიებელი დაურთო ლიანა კვირიკაშვილმა. თბილისი, 
1982,  32;  ὕμνος ὁμηρικός, Εἰς Απóλλωνα,
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ვხვდებით ღმერთქალ არტემიდეს ბიოგრაფიაშიც19. ცხრა წელი ის-
ჯება აპოლონი პითონის მოკვლის გამო20. ასე რომ, აპოლონის მითს 
მსჭვალავს რიცხვების, – შვიდისა და ცხრის მისტიკა და სიმბოლიზ-
მი (ცხრის სიმბოლიზმს ვხედავთ ხურიტული ცის ღმერთის, ალალუს 
მითშიც). მნიშვნელოვანია თვით აპოლონის  მიერ დელფოს ტაძრის-
თვის შერჩეულ პირველქურუმთა კრეტული წარმომავლობაც21. ზევ-
სისგან პირობამიღებული არტემიდეც სწორედ კრეტას მიაშურებს 
პირველად22.  კრეტა კი, სწორედ ამ  ბერძნული მითების თანახმად, 
იყო კოლხეთთან  დაკავშირებული.  დელიური არტემიდეს ქანდაკებას 
ძვ. წ. 650 წლით ათარიღებენ. კლასიკურ პერიოდში კი ხდება აპოლო-
ნის მზე-ჰელიოსთან იდენტიფიცირება, ხოლო ახალი წელთაღრიცხ-
ვის მიჯნაზე, იმპერატორ ოქტავიანუს ავგუსტუსის დროს, განსაკუთ-
რებით ძლიერდება აპოლონის კულტი23 იმპერიის მთელ სივრცეში. 
ძლიერდება მსვლელობა ერთღმერთიანობისაკენ და ის აუცილებლად 
მზე – აპოლონი იქნებოდა, რომ არა ქრისტიანობა...  აპოლონი ითვლე-
ბოდა ბერძენთა კოლონიზაციის მფარველად და მას ისევე მიაგებდნენ 
პატივს, როგორც ზევს24, ამავე დროს ის მოიხსენებოდა უპირატესად 
არა ზევსის, არამედ ლეტოს ძედ.

ძველი ბერძნები წარღვნისშემდგომი კაცობრიობის აღორძინებას 
აკავშირებდნენ პრომეთესა და მის ძე დევკალიონთან – Δευκᾰλίων, 
ωνος ὁ (კიდობნის უფალი?).κᾰλῑά,  იონ. κᾰλῑή ἡ (Theocr. ῐ) 1) ხის 
სახლი, ქოხი Hes.; 2) ამბარი, კიდობანი Hes..

 პლუტარქოს ალექსანდრიელს კავკასიის ქედი, უწინ ბორეასის 
საწოლად  სახელდებული, მიაჩნდა არა მარტო დასჯილი პრომეთეს, 
არამედ დასჯილი კრონოსის სამყოფელადაც25.  ე. ი. ბერძნები კავკა-
სიასთან აკავშირებდნენ არათუ  ღმერთთა თაობების ცვლას, არამედ 
კაცობრიობის წარმოშობასაც წარღვნის შემდგომ. 

ა. ფ. ლოსევი აპოლონის შესახებ. ერთ-ერთი რთული საკითხის,  
ღმერთ აპოლონის კულტის ტრანსფორმაციისა და სინკრეტიზმის შე-
სახებ ათასწლეულის განმავლობაში დაგროვილ მთელ ძველბერძნულ 
მასალას,  ზეპირსა თუ წერილობითს,  ისტორიული მეთოდით შესწავ-
ლილს, ა. ლოსევმა მოუყარა თავი  და აღნიშნა, რომ აპოლონს კუნძულ 
დელოსზე უწოდებდნენ გენეტორს –  γενέτωρ, ὁ – მშობელს, მამას, 

http://users.uoa.gr/~nektar/history/tributes/ ancient_authors/HymniHom-
erici/EisApollona.htm.

19 ტონია ნ., 67. დიდი ზეციური ღმერთები. თბილისი, 1998,67.
20  Лосев А. Ф., Мифология греков и римлян, М. 1996, 418.
21   ჰომეროსის ჰიმნები, პითიელი  აპოლონისადმი, მუხლები: 295,  327, 

340.
22   ტონია ნ., 68.
23  Ботвинник М. Н., Рабинович М. Б., 35 биографий выдающихся 

деятелей Греции и Рима.  СПб., 1993, 421.
24  Кун Н. А., Легенды и мифы древней Греции. М.,1953, 41.
25   Латышев В. В.,  Известия древних писателей,  ВДИ, 1948, N2, 

224.
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და გამოსახავდნენ დრაკონის სახით,  დედამის ლეტოს კი – უფორმო 
ძელის (ნახეჩის) სახით.  ის იყო ასევე სინათლის ღმერთი, სხივოსა-
ნი Φοῖβος; წვიმისმომცემელი ὄμβριος, 3; მავნე ნიადაგისა და კლი-
მატის ვარგისად გადამქცეველი; მამა – მიწიერთა, მზე – ზეციერთა; 
აპოლონი – ქვესკნელიერთა;  ქვესკნელში ჩამსვლელი κατά-βασις26,  
რომ აპოლონი არის მონადირე, მწყემსი, მიწათმოქმედი, მომღერა-
ლი და ხელოვანი... დელოსელები, მილეტელებთან ერთად, აპოლონს 
უწოდებდნენ დამღუპველსაც οὔλιος, 327.

აპოლონის ეპითეტები ორფიკულ  საგალობელში Εἰς Ἀπόλλωνα: 
ძველი ბერძნული ღმერთებისადმი მიძღვნილ ორფიკულ საგალობ-
ლებშიც ბევრი ფორმულა-ეპითეტი მიემართება აპოლონს. მათგან  
ჩვენთვის ამჟამად საინტერესოა „მხვნელი – ἀρότριε და მთესველი 
–  σπερμεῖε“; σοὶ δ’ ἀρχή τε τελευτή დასაწყისი და დასასრული; 
φωσφόρε δαῖμον – ნათლიერი მეუფე; λοξία  აბურდული, ნათელი 
და ბნელი; πανδερκές – ყოვლისმხედველი; ἔχων φαεσίμβροτον 
ὄμμα – ადამიანებისთვის ნათლის მომტანი; ἄναξ – მბრძანებელი, 
უფალი, მწყემსი28; ორფიკული საგალობლების კრებული პირველად 
პისისტრატეს დროს შეუდგენია ონომაკრიტოსს (ძვ. წ. 530—480)29 . 

პინდარესა და თუკიდიდესთან   დაცული ცნობები. ჰომეროსის 
დელოსურ ჰიმნს  ძვ. წ. VIIIს-ით ათარიღებენ. თუკიდიდეს დროს დე-
ლოსური ჰიმნი ცალკე ნაწარმოები ყოფილა. პინდარეს სქოლიოებში 
დაცული ცნობების მიხედვით, დელოსზე გამართულა ჰომეროსისა 
და ჰესიოდეს „გაბაასება“30. ამავე ავტორის ცნობით, დელიელი აპო-
ლონის საქებელ ჰიმნს ერქვა პროიმიონი, ანუ პრელუდია.  დღესასწა-
ულებზე, რომლებიც საბერძნეთის სხვადასხვა ადგილას იმართებოდა, 
რაფსოდები ქებას შესწირავდნენ სალოცავს და მის შესახებ რაიმე ამ-
ბავი პოეტური ქებით უნდა შეეხსენებინათ დღესასწაულის მონაწი-
ლეთათვის. თვით აღწერა დელოსური ზეიმისა, სწორედ ჰომეროსის 
ამ ჰიმნიდან მომდინარეობს: 

„..გრძელჯუბიანნი შეიყრებიან იონიელნი,
და იახლებენ თან დედაწულსაც, კრძალულ ჯალაბთა,
შენს სახსენებლად ერთურთს ებმიან, როკვენ, გალობენ
და გეამება, ასპარეზობას ოდეს მართავენ...
განიხარებდა მათ მამაცთა  და სარტყელშნოიან დიაცთა ხილვით,
მალედ მავალი ხომალდებითაც და მონაგარით.

26   Лосев А. Ф., Античная мифология в ее историческом развитии, 
ч. 2, 345, 309, 339, 337, 333, 344, 334...

27  Лосев А. Ф., мифология греков и римлян, 261.
28  34. Ἀπόλλωνος ὀρφικοὶ ὕμνοι www.theogonia.gr/.../The_Hymns_

of_Orpheus.pdf.
29  ორფიკული საგალობლები და პროკლე დიადოხოსის საგალობლები, 

ძველბერძნულიდან თარგმნა, შესავალი და შენიშვნები დაურთო ლიანა კვი-
რიკაშვილმა. თბილისი, 1989, 7; ჰეროდოტე (VII, 6).

30  ჰომეროსის ჰიმნები,  9-10.
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მე ბრწყინვალება-მოუკლებლად ვრაცხ დიდ სასწაულს –
დელოსელ ასულთ, შორად მტყორცნელის წმინდა მხევალთა;
დიად აპოლონს უგალობებენ სრულ პირველ ქებას,
მერე კი ლეტოს და არტემიდას, მოლხინეს ისრვით,
მოიგონებენ წარსულ დევგმირთა, მათთან დიაცებს
უძღვნიან ხოტბას და საგვარტომოს ხიბლავენ კაცთა...31

„დელიები“. დღესასწაული, მიძღვნილი შუქისა და სიძლიერის, სი-
ჭაბუკისა და სიხარულის ღმერთ აპოლონისადმი, 4-5 წელიწადში ერ-
თხელ იმართებოდა კუნძულ დელოსზე, აუცილებლად გაზაფხულო-
ბით. კუნძულზე, როგორც ზემოხსენებულ ჰიმნშია ნათქვამი, ბერძნუ-
ლი ქალაქ-სახელმწიფოებიდან მოემართებოდნენ დელეგაციები და-
სასწრებად და  მონაწილეობის მისაღებად. ბუნებრივია, შეჯიბრებაში 
მონაწილე გუნდები დიდი ხნით ადრე იწყებდნენ მომზადებას. ინიშნე-
ბოდა ხელმძღვანელი, მიდიოდა რეპეტიციები. საკულტო დღესასწა-
ული „დელიები“ აპოლონის პატივსაცემად  წმინდა კუნძულ დელოსზე 
დაწესებულა თეზევსის მიერ  მინოტავრის დამარცხების აღსანიშნა-
ვად. თვით ამ ზეიმის საფერხულო ცეკვას, ასევე თეზევსის მიერ შე-
მოღებულს, ბერძნები უწოდებდნენ „წეროს“32;  ათენელები დელიებზე 
დელეგაციას აგზავნიდნენ თეზევსის გემით, რომელსაც საგანგებოდ 
ინახავდნენ, უვლიდნენ, არემონტებდნენ, რთავდნენ,  ტვირთავდნენ 
სამსხვერპლო ცხოველებითა და საჩუქრებით.  როცა გემი ჩადიოდა 
დელოსზე, სანაპიროზე მას ხვდებოდნენ დელოსელი გოგონები  ამ 
სამი ღმერთისადმი მიძღვნილი ჰიმნების სიმღერითა და ცეკვებით33. 
თვით აპოლონის კულტის გაძლიერებას  საბერძნეთში  XIV-XIII სს-ით 
ათარიღებენ, ანუ მიკენური კულტურის,  ძვ. წ. XVI-XII სს-ის ბოლო პე-
რიოდით, მაგრამ მისი სახელი არ ჩანს კრეტა-მიკენურ ტექსტებში34, 
თეზევსის მოღვაწეობის ხანა კი პირობითად თარიღდება ძვ. წ  XIII 
-ს-ით.

 ჩვეულებრივი მსხვერპლშეწირვაც კი დელოსზე თურმე ცეკვით, 
სიმღერისა და მუსიკის თანხლებით სრულდებოდა, ამიტომ ასეთ სიმ-
ღერებს „საფერხულო მისამღერებს“ ეძახდნენ35;  „დელიების“ პროგრა-
მა ძირითადად შედგებოდა  ღვთისადმი მიძღვნილი საგუნდო სიმღე-
რებისა და საფერხულო ცეკვებისაგან,  ასევე სპორტული შეჯიბრებე-
ბისაგან, ოლიმპიური თამაშების წელს იმართებოდა და მის  ერთგვარ 
რეპეტიციას წარმოადგენდა.

ზეიმს განსაკუთრებულ ბრწყინვალებას ჰმატებდნენ დელეგაციები 
ათენიდან, კუნძულებიდან, მთელი იონიიდან და  ელადის სხვა ქალა-

31  ჰომეროსის ჰიმნები,  6, 34.
32  Плутарх,  Тесей  XXI, Избранные жизнеописания. М., 1990, 41.
33  Делос, http://onlineslovari.com/geograficheskaya_entsiklopediya/

page/delos.2884/.
34  Реальный словарь классических древностей, М., 2001. в 3 т. Т.1.
35  Лукиан О пляске 16, http://www.balletmusic.ru/books/article/Lu-

cian3.htm
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ქებიდანაც, ვინაიდან იონიელები ცდილობდნენ „დელიები“ პანელინუ-
რი თამაშობანის რანგში აეყვანათ36.  განსაკუთრებული ელვარებით 
გამოირჩეოდა ათენის დელეგაცია, რომელიც ქალაქის უმდიდრესი 
მოქალაქეებისაგან შედგებოდა. დღესასწაულის ორგანიზატორებს  
მხოლოდ საკუთარი ქალაქიდან  მიჰყავდათ მომღერალთა და მუსი-
კოსთა დასები, მიჰქონდათ დიდი შესაწირი. დელეგაციას ზოგჯერ 
სხვა მოქალაქეებიც უერთდებოდნენ:  რელიგიური გრძნობებისმქო-
ნენი, სანახაობათა მოყვარულნი და სხვა პრაქტიკული საკითხებით–
ყიდვა-გაყიდვით დაინტერესებულნი, ვინაიდან კ. დელოსი სახელგან-
თქმული სავაჭრო კუნძულიც იყო... ასე რომ, ბრწყინვალე დელეგაცი-
ები დგებოდა. „დელიების“ ზოგადი აღწერის გარდა, ჩვენ დეტალური 
აღწერა ამ დღესასწაულისა არ გვაქვს, თუმცა რაღაც მნიშვნელოვანს 
გვაწვდის ძველი ბერძენი მწერალი პლუტარქოსი. 

პლუტარქოსი  „დელიების“ შესახებ.  დელიები სრულიად იონი-
ური  დღესასწაული ყოფილა. ძვ. წ. 417 წელს დელიებზე ათენის 
დელეგაციის მეთაური ნიკეასი (469-413), სიმდიდრით ცნობილი, ის-
ტუმრებდა  თურმე  ხორეგიის, სპორტული ვარჯიშების  ხარჯებს და 
გულუხვობით აღემატებოდა წინა თაობების ათენელთ. სწორედ მის 
ბიოგრაფიაში ვკითხულობთ, რომ კ. დელოსზე პლუტარქოსის დრო-
საც ყოფილა ხსოვნა  ნიკეასის პატივმოყვარეობისა, მისი  მდიდრუ-
ლი და ბრწყინვალე შესაწირის შესახებ ღმერთებისადმი. პლუტარქო-
სი წერს, ნიკეასამდე ქალაქთა მიერ დელოსზე გაგზავნილი გუნდები 
კუნძულს უწესრიგოდ, როგორც მოახერხებდნენ, ისე მიადგებოდნენ 
ხოლმე. ხალხი მათ პირდაპირ სანაპიროზე ხვდებოდა და მყისვე სიმ-
ღერას აიძულებდა. ისინი თან  სასწარაფოდ გადმოდიოდნენ ნაპირზე, 
თან გვირგვინებს იდგამდნენ  თავზე, თან სცენისთვის ეწყობოდნენ 
და ეს ყველაფერი ერთდროულად ხდებოდა.  ხოლო როდესაც ნიკეასი 
ხელმძღვანელობდა ათენის საპატიო დელეგაციას, მან საღვთო მისიის 
წევრები  საღვთო შესაწირითა და უძვირფასესი საჩუქრებით დატ-
ვირთულნი, ჯერ კ. რეგიაზე გადასხა, ხოლო ღამე რეგიისა და დელო-
სის დამაკავშირებელ ვიწრო ყელზე ხიდი გადო, რომელიც წინასწარ 
იყო დამზადბული ათენში, ოქროთი მოპირკეთებული, გვრიგვინები-
თა და ხალიჩებით მორთული,  განთიადზე კი თვითონ ის წარუძღვა 
ამ ხიდზე საზეიმო მსვლელობას ღვთის პატივსაცემად,  მდიდრულად 
გამოწყობილი გუნდის  მიერ შესრულებული სიმღერის თანხლებითო. 
მსხვერპლშეწირვის, შეჯიბრისა და  სადილის შემდეგ მან სპილენ-
ძის პალმა მიუძღვნა ღმერთს (აპოლონს) და მიწის ნაკვეთი შესწირა, 
რაშიც 10 000 დრაქმა გადაიხადა37. დელოსელებს ამ მიწიდან შემო-

36   გორდეზიანი რ., მითების სიბრძნე,  I.  თბილისი, 2005,195;  
Залюбовина Т., Архаическая Греция,  Особенности мировоззрения и 
идеологии. M., 1992, 43-44.

37  10 000 დრამა გადაიხადა დემეტრე აფხაზთა მეფემაც უბჱს აშენე-
ბისთვის. იქნებ უხსოვარი დროიდან მომდინარე ნიხრია, ან კიდევ კლიშე და 
არა თანხის ზუსტი ოდენობა? 
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სული სარგებლით  მდიდრული შესაწირი და საკურთხი უნდა მიერ-
თმიათ ღმერთებისთვის და  მათგან ნიკეასისთვის მრავალი სიკეთე 
გამოეთხოვათ.  ნიკეასს ეს ხელშეკრულება ქვის დაფაზე ამოუკვეთი-
ნებია, ვითარცა  ნიკეასის ძღვენის მცველი დელოსზე.  პლუტარქოსის 
დროს  შემორჩენილიც კი ყოფილა ეს დაფა, სპილენძის პალმა კი ქარს 
დაუმსხვრევია38.  სოკრატეს აზრით, სწორედ ათენელთა დელეგაცი-
ები აღემატებოდა სხვა იონიურ ქალაქთა დელეგაციებს39. დელიების 
დროს, ისევე როგორც სხვა პანელინური დღესასწაულებისას, მოწი-
ნააღმდეგეთა შორის ისადგურებდა მშვიდობა  და თვით სასამართლო 
გადაწყვეტილებათა (სიკვდილით დასჯა) აღსრულებაც კი გადაიდე-
ბოდა ხოლმე40.

აპოლონი და განწმენდის რიტუალი. ცნობილია ისიც,  რომ არქა-
იკის პერიოდში აპოლონის კულტმა დიდი ფუნქცია შეიძინა განწმენ-
დის რიტუალშიც. აპოლონი ითხოვდა და იძლეოდა კიდეც განწმენდის 
უფლებას.  ამ თვალსაზრისით, გაიზარდა აპოლონის ტაძრის განსა-
კუთრებული ფუნქცია დელფოსში. სწორედ ის ამარაგებდა  წმინდა  
ცეცხლით ქალაქებს. თუმცა, ეს ფუნქცია დელოსზე არსებულ აპოლო-
ნის ტაძარსაც  მიუთვისებია41.  დელოსზე დაფნის ფოთლების შრიალ-
ზე დაკვირვებით წინასწარმეტყველებდნენ. ზოგი ბერძენი ავტორის 
აზრით, კუნძულს „დელოსი“ დელოსელ  ქურუმთა ნათელი და  ცხადი  
პასუხების გამო ეწოდაო (მაგალითად, ტროას ომის შესახებ წინას-
წარმეტყველება). აპოლონის ტაძრები დელოსზე სიმდიდრით აღემა-
ტებოდა არა მარტო სხვა ღმერთთა ტაძრებს მთელ ელადაში, არა-
მედ თვით აპოლონის ტაძრებსაც ყველგან, დელფოს ტაძრის გარდა42. 
დელფოსში ინახებოდა „სამყაროს ჭიპი – ომფალოს ქვა“ და დელფო-
დანვე იღებდნენ ბერძნული ქალაქების კონსტიტუციები იურიდიულ 
ნებართვებს.

სპარსელებთან  ომის დროს დელფოს რელიგიური ცენტრი არ ჩას-
დგომია სათავეში პატრიოტულ მოძრაობას. აღსანიშნავია, რომ პო-
ლიტიკური თვალსაზრისით, უფრო ქმედითი იყო აპოლონის ტაძარი 
დელოსზე. როგორც ჩანს, არქაული პერიოდიდან დელოსზე მეზობე-
ლი კუნძულებიდან, ევბეიადან და ატიკიდან მცირეაზიულ იონიამდე, 
ჩამოყალიბდა მთელი იონიური სამყაროს მომცველი ერთობა. სადაც 
ამ სამყაროდან ბერძნები იკრიბებოდნენ ყოველ წელს საერთო დღე-
სასწაულზე, აპოლონის, არტემიდესა და ლეტოსადმი მიძღვნილ დე-
ლიებზე. უხსოვარი დროიდან ბერძნული ქალაქები იქ გზავნიდნენ სა-

38  Плутарх,  Никий III, Избранные жизнеописания. М., 1990, 166.
39  ქსენოფონი, მოგონებები სოკრატეზე, თარგმანი ა. ურუშაძისა. თბი-

ლისი, 2013, 86.
40  იქვე, 157.
41   Залюбовина Т., Архаическая Греция,  16-17.
42  Делосский оракул,Энциклопедия гаданий /http://www.people 

publishing.com/ polnaya_ entsiklopediya _gadaniy/slovar_gadaniy/delosskiy_
orakul
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სიმღერო გუნდებსა და ძღვენს. იმართებოდა თურმე  მუშტი-კრივი, 
გუნდური სიმღერები და ფერხულები, სპორტული და მუსიკალური 
შეჯიბრებები. ტაძრის მნიშვნელობა გაზრდილა პისისტრატეს (600-
527) დროიდან და ის იონიელთა საერთო კულტად ქცეულა. მოგვი-
ანებით, ძვ. წ. მე-5 ს-ში, სპარსელებთან ბრძოლისთვის მზადებისას, 
სწორედ ის იყო მთავარი ცენტრი, იქ ინახებოდა მოკავშირეთა ხაზინა 
და აპოლონის ტაძარშივე იმართებოდა მოკავშირეთა კრებებიც. პე-
ლოპონესის ომის დროს, ძვ. წ. 426 წელს, აღადგინეს „დელიები“, რო-
გორც ჩანს, იმ ზოგადელინური თამაშების საპირისპიროდ, რომლებიც 
პელოპონესში იმართებოდა.  მის აღდგენას ამ  დროს (ძვ. წ. 431-404) 
პოლიტიკური მნიშვნელობა ჰქონდა, იდეოლოგიური დატვირთვა. 
აქაველების ბატონობა ეგეოსის ზღვაში აპოლონ დელიელის  ტაძარს 
ეყრდნობოდა43. 

„დელიებზე“ დაწესებული ჯილდო. ზოგნი ამტკიცებენ, რომ დე-
ლოსზე დღესასწაულებისას პრემიად  გრაციისა და სილამაზისთვის 
არიგებდნენ პალმის ტოტებს. იმასაც ამბობენ, რომ მსაჯების წინაშე 
მონაწილე სრულიად  შიშველი უნდა წარმდგარიყო. ეს წესი დადგე-
ნილი იყო  პატივსაცემად ქალღმერთთა ცნობილი შეჯიბრისა, რომ-
ლის მსაჯულიც პარისი იყოო44. დელიები ყოფილა ახალგაზრდობის, 
ხელოვნების, პოეზიის, ძალისა და მოხერხების ზეიმი. ირგვლივ სილა-
მაზესა და სინატიფეს ეძლეოდა უპირატესობა. შეჯიბრებების დას-
რულების შემდეგ პროცესიები ამავე წესით  ბრუნდებოდნენ უკან. ამ 
საოცარი ზეიმების მონაწილე და მსახიობი  იყო თვით ხალხი, არა და-
ქირავებული, არამედ უშუალო მონაწილე. 

ფორმატივ  დელიას სემანტიკური ველი ძველბერძნულ ლექსიკონ-
ში: I. Δήλια  τά  დღესასწაული (Thuc., Xen); Δήλιον τό – დელოსი,  
ქალაქი ბეოტიის აღმოსავლეთით (Thuc., Xen., Plat );  მხარე ნაქსოსში 
(Arst); .Δηλιάς, άδος adj. დელიელი (HH; Eur;); *Δηλο-γενής, დორ. 
Δᾱλογενής 2 – დელოსზე შობილი (Arst.); δῆλον adv. (ასევე δ. δέ) – 
ცხადად, ნათლად, ნამდვილად (Soph., Thuc., Arst., Theocr.);  δηλον-
ότι adv. (ცალ-ცალკეც) (= δῆλόν ἐστι ὅτι) – ცხადია,  ნათელია, რა 
თქმა უნდა (Thuc., Xen., Arst); δῆλος, ეპ. δέελος 3, იშვიათად 2  1. 
ხილული, შესამჩნევი (ნიშანი-σῆμα Hom.); I Δῆλος ἡ –დელოსი (კუნ-
ძული Hom., HH, Her., Thuc. etc.;);  II Δῆλος ὁ  (მთა ბეოტიაში) Plut.);

ზმნა: δηλόω 1)  ჩვენება, გაცხადება  (τινά τινι Soph.): οὐδὲν 
δηλώσας Her.  თითქოს არაფერი მომხდარიყოს;  δηλῶσαι ὁρᾶν 
τινα ἀνθρώποισι Soph. (სიტყვასიტყვით) ადამიანებისთვის ჩვენე-
ბა; გადატ. ვიღაცის სინათლეში გამოყვანა; შობა; 2)  აღმოჩენა, გა-
მოაშკარავება, გამომჟღავნება (სიმამაცის προθυμίαν Thuc.); 3) გა-
მოხატვა (τὰ δόξαντα Soph.): δηλῶσαι λόγῳ Soph. დასახელება; 

43    გორდეზიანი რ., მითების სიბრძნე,  195.
44  Праздники на Далосе, http://olga-songs.kiev.ua/?p=652;  სიშიშვ-

ლის შესახებ ჰიმნების შესრულებისას საუბრობს ლუკიანეც: Лукиан, О 
пляске 16, http://www.balletmusic.ru/books/article/Lucian3.htm
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τὸ καταφάσει δηλούμενον Arst.   ის, რაც გამოხატულია დამამტ-
კიცებელი  მსჯელობით; 4)  მითითება, ახსნა, შეტყობინება. (τί τινι, 
τι πρός τινα  და τι εἴς τινα  რამე ვინმეს; ვიღაცისთვის, ვიღაცის 
წინაშე Soph., Thuc., Xen., Plat.; τινι περί τινος Lys., περί τι Isocr. 
და ὁπέρ τινος Polyb.); 5) დამტკიცება: δηλώσω μὴ ἄσπλαγχνος 
γεγώς Soph.,  მე დავამტკიცებ, რომ არ დავბადებულვარ მხდლად; 
δηλοῖ μοι  ჩემი თვალსაზრისით; Arst. = ἀποδεικνύναι ...

რ. გორდეზიანი ფორმატივ  δῆλος, ეპ. . δέελος  –  ის  შესახებ:  
„კიკლადების „.ყველაზე მომცრო კუნძული შეიძლება უკავშირდებო-
დეს δῆλος, ეპ. δέελος -ს – „თვალსაჩინო, შესამჩნევი, ნათელი“. თა-
ვად ამ ზედსართავის ეტიმოლოგია არ არის ნათელი (DELG). ფუძე 
dēl- მედიტერანულ ტოპონიმიაში, ფაქტობრივად, მხოლოდ ამ კუნ-
ძულის აღმნიშვნელ სახელწოდებაში გამოიყენება. შეიძლებოდა გა-
მოგვეთქვა ვარაუდი, რომ ამოსავალია საერთოქართველური *დეუ/
დუ ძირი (ქართ.  და-დ-ებ-ა; მეგრ. დვ-ალ-ა „დადება“; ლაზ. გე-დვ-ალ 
-უ/დო-დვ-აფ-უ  „დადება“; სვან. ლი-დი „დადება“ (ქეელ,170 შმდ.). ამ 
ძირზე --ელ, -ილ და საერთოდ ლ-ს შემცველი სუფიქსების დართვით 
პოტენციურად შესაძლებელია სხვადასხვა ფორმატივების წარმოება. 
როგორც ა-დვ-ილ-ი გვიჩვენებს, მათ შორის, შესაძლებელია იმგვარი 
ფორმატივების წარმოება, რომლებიც შეიცავდნენ მნიშვნელობას „ად-
ვილად გამოსარჩევი, რაც თვალწინ დევს”. შესაბამისად, δῆλος, შეიძ-
ლებოდა წარმოგვედგინა *dw-el >*de-el > dēl  განვითარების შედე-
გად. ხომ არ ასახავს მსგავს ფუძეს ქართული ტოპონიმი დელ-ის-ი?45.  

ორ ε- პსილონს შერწყმის გზით, წესით,  უნდა მოეცა გრძელი ხმო-
ვანი და მოგვცა კიდეც დიფთონგი ει. მართლაც, ძველბერძნულში 
არის სიტყვა δείλη ἡ 1) შუადღე, მზეგადასული; 2) საღამო; 3. დასავ-
ლეთი.  ει დიფთონგი ქართულად გადმოდის ი-თი, რადგანაც ძვ. წ. IV 
ს-თვის ის უკვე გამონოფთონგებულია და წარმოითქმის [ι] -დ. ანუ 
δείλη წაიკითხება დილ-ად. 

ლეტო ნამდვილად მოდის აღმოსავლეთიდან დასავლეთში ხრიოკ 
და ბნელ, უჩინარ კუნძულზე, ვინაიდან ჰერასგან აკრძალული აქვს 
ფეხის დადგმა იქ, სადაც მზე ანათებს, და მოაქვს ნათელი შვილების 
სახით, შობა ხდება ჰერას მალულად. ძველი სამყარო კი შობას აღიქ-
ვამდა სიბნელიდან სინათლეში გამოტევების პროცესად: δηλῶσαι 
ὁρᾶν τινα ἀνθρώποισι Soph – სიბნელიდან სინათლეში გამოყვანა 
ვინმესი, ანუ დაბადება. ძველ სამყაროს ასევე ახასიათებს ხატოვან-
სიმბოლური აზროვნება, რასაც მერე ქრისტიანული მწერლობაც იმემ-
კვიდრევებს, მაგ., „უდაბნოს ქალაქყოფა“.

უცხოელი ეტიმოლოგისტები. ბერძენი ენათმეცნიერი ბაბინიოტისი  
გამოთქვამს ვარაუდს, რომ სიტყვა ინდოევროპული წარმომავლობი-
საა: Ετυμ.<αρχ. δῆλος,  < *δέα-λος, ρηματικό  επίθ (ნაზმნარი 
ზედს.)  მომდინარეობს  იშვიათი ზმნის (του  σπɑνíου ρ.) ფორმიდან 

45   გორდეზიანი რ., მედიტერანულ-ქართველური მიმართებები, II  წი-
ნაბერძნული. თბილისი, 2007, 326.
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δέατο «φαινόταν» impf. (παρατατικός) <IE. *dej-Ə «λάμπω ვანა-
თებ, ვაბრწყინებ» πβ. შეადარე Σανσκρ. Dideti «Φαίνεται-ნათობს»].  

რაც შეეხება ტოპონიმ დელოსს,  ბაბინიოტისის აზრით, ის წინა-
ელინურია და უცნობია მისი ეტიმოლოგია, (όπως μαρτυρείται από 
το σπάνιο – როგორც დგინდება, იშვიათი  Δηλησσός46-იდანაა),  
რომელშიც შერწყმული ჩანს (აღრეული) ახლომდგომი ეტიმოლოგია  
δῆλος  -ისა «φανερός-ნათელი, ცხადი», არქაული მითის მიხედვით,  
აღმნიშნავი კუნძულის უცაბედი გამოჩენისა47. 

ბეეკესი:  The  glosses δίαλον  φανερόν  and διάλας τάς δήλας 
και φανεράς Η., dialectal  for δεα-, show that   δῆλος  continues 
*δέαλος<*deih 2 -(-e)-lo-, cognate with> δέατο<*deih 2 (-e)-to. This 
also fits in E 2  ἔκ-δηλος  in E 2 (Bechtel 1914:98). Differently, Schulze 
1892: 244 A, 2 and Chantraine 1933:242. See also  δέελος and 
>εὐ-δείελος48. 

ბეეკესი კითხვის ნიშანს უსვამს სიტყვის ინდოევროპულ წარმომავ-
ლობას: δῆλος [adj. ‘clear’ – ნათელი (Od.; ἔκ-δηλος  E 2 < IE? *deih 
2 – ‘shine’-ბრწყინვალება.

ცხადია, ε+ α მოგვცემდა η - ეტას.  ჩვენი აზრით, δῆλος-ი ორი ძი-
რის შერწყმის შედეგად უნდა იყოს მიღებული (მიწა+მზე) და ასახავ-
დეს მატრიარქატსა და პატრიარქატს შორის მიღწეულ შეთანხმებას, 
ხატოვან-სიმბოლურად გადმოცემულს ლექსიკურ დონეზე.

ჰესიოდეს  (VIII-VII სს.) “თეოგონიის” მიხედვით, მიწა ბადებს 
ზეცას. „126.. Γαῖα δέ τοι πρῶτον μὲν ἐγείνατο ἶσον ἑωυτῇ 
Οὐρανὸν ἀστερόενθ᾽, ἵνα μιν περὶ πάντα καλύπτοι, - ხოლო მი-
წამ თავდაპირველად შვა ვარსკვლავიანი ცა, თავისივე ტოლი, რათა 
ცას ყოველი მხრიდან დაეფარა იგი49; Гея же прежде всего родила 
себе равное ширью Звездное Небо, Урана, чтоб точно покрыл ее 
всюду „ (“Θεογονία” 126) , რაც მ. ელიადეს აზრით, წინარეელინური 
პერიოდის ხთონური რელიგიის გადმონაშთი უნდა იყოს50. მზის კავ-
შირი ხთონურ სამყაროსთან, ეს თითქმის ყველა რელიგიისთვისაა ნი-
შანდობლივი.

 ჩვენი აზრით, აქ საკითხი იქნებ დაისვას ასე, რომელ თანხმოვან 
ბგერათა კომპლექსი შეიძლებოდა, გამარტივებულიყო და როდის 

46  ტოპონიმია, სოფლის სახელწოდება კ. ევბეაზე, (ავტ.)
47  Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ, ΛΕΧΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, 

ΑΘΗΝΑ, 1998.
48   Etymological dictionary of Greek, by Robert Beekes with the 

assistance of Lucien van Beek, Leiden-Boston, 2010; Pierre  Chantraine, 
Dictionnaire etymologique de la langue grecque,  Histoire des mots, Les 
Editions Klincksieck Juin 1977.

49  ჰესიოდე, თეოგონია, ძველბერძნულიდან თარგმნა ნ. შამუგიამ, ან-
ტიკური ლიტერატურის ანთოლოგია I. თბილისი, 2009,  89.

50   Элиаде М.,  Очерки  сравнительного религиоведения, М., 1999, 
87.
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უნდა მოეცა მას დ-D  ბგერა, მიწის აღმიშვნელი? რომელი ენობრი-
ვი სამყაროდან შეიძლება ის იყოს მომდინარე?.. კაცობრიობას იქნებ 
მართლაც ჰქონდა ერთი ენა?51

ძველბერძნული სიტყვის II Δήλιος-ის,  დორიული შესატყვისი 
Δάλιος (ᾱ) ὁ, აბსოლუტურად ემთხვევა ქართულ, ქართველურ და 
საერთო ნახურ დალის.

დალი ქართველურ-იჩქერიულ ენობრივ სივრცეში:
ქართ. დალი-, დალ-ი  „ნადირობის ქალღმერთი“, დალ-ი (ანთროპ.), 

ზან. (მეგრ.) დო< *დოლ-, ო-დო-ია „ნაყოფიერების ქალღმერთი“, დო-უ 
(ანთროპ.), შდრ. მეგრ. დო-უ „უღელტეხილი“ მთიან აფხაზეთში . ქართ. 
დალის ხეობა, სვან და.. ლ// დალ „ნადირობის ქალღმერთი“52.

ს. ქართ. დალ ნადირობის, ნაყოფიერების ქალღმერთი: „იჩქ. დჲე
ლა  „ღმერთი“,  ინგ. და.. ლა, ბაცბ. დალე >//დალი „ღმერთი; არქაული 
ვითარება ბაცბურში შემოგვენახა, სადაც მხოლოდ ე> œ დამახასი-
ათებელი პროცესი განვითარდა. ამრიგად, საერთო ნახურისთვის აღ-
სადგენია *დალ-ე არქეტიპი, რომელიც გენეტიკურად ენათესავება ს. 
ქართვ. *დალ- პროტოტიპს.

ს. ნახ. *დალ-ე „ღმერთი“53.
ის, რაც ჩვენთვის, ქართველებისთვის უხსოვარი დროის რელიქ-

ტია, ჩეჩენო-ინგუშებისთვის დღესაც მთავარზე მთავარი სიტყვა - 
ღმერთია.

არ არის გამორიცხული, ქართულ ხალხურ სიმღერაში „ტიალო და-
რიელაო“, რომელშიც  „ტიალო“ ნატვრით შორისდებულად არის მიჩ-
ნეული, ხოლო „დარუ ალი“ ღვთის კარად და საღვთო დროდ  გვეს-
მის ჩვენ54, სწორედ ეს იჩქერიული „დჲელა“ ილანდებოდეს  და  არა 
სპარსული „ტიალი“ და ნათლიერს გულისხმობდეს, მით უმეტეს, ასეთ 
გაგებას მხარს უჭერს გურული დიალექტის მონაცემებიც:“ ნათელო, 
ნათლიერო, ღვთის კარო!“

ტიალ-ი 2 (გურ.) ღია ფერისა
ტიალ-ი 3 (გურ.) ნათელი, გარიჟრაჟი, გათენება; გატიალდა – გა-

თენდა, განათდა 55. 
სპარს. „ტიალი“ უკვე გვიანდელი გაგებაა, სპარსელთა მძლავრო-

ბის ხანის  და ის სემანტიკურად შეესატყვისება გავერანებულ, მიტო-
ვებულ  სალოცავს.

51  У человечества был единый праязык (Беседа Г. Зеленко с 
Старостиным “Знание –сила”, М., 2003, №8.

52   ჩუხუა მ.,  დალ-ი, ქართველურ ენა-კილოთა შედარებითი ლექსიკო-
ნი. თბილისი,, 2000-2003, 92.

53     ჩუხუა მ., დალ-ი, იბერიულ-იჩქერიულ ენათა შედარებითი გრამა-
ტიკა. თბილისი, 2008.

54  ჯერვალიძე ქ., „ყურესა ამას ქუეყანისასა” (იოვანე საბანისძის “ჰაბო 
ტფილელის წამების” მიხედვით), პროფ. ნ. ვაჩნაძისადმი მიძღვნილი სამეცნი-
ერო წერილების კრებული “სამეცნიერო პარადიგმები”. თბილისი, 2008, 699.

55  ღლონტი ალ.,  ქართულ კილო-თქმათა სიტყვის კონა II. თბილისი, 
1975.
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ლათინური ენა: I Dial-is, e - იუპიტერის ქურუმი; II Dial-is, e –
ქურუმის ხარისხი; III dial-is, e ზეციური,  ზეციერი, ჰაეროვანი56. 
ქართულ კილო-თქმათა ლექსიკონში  „დელი-დელა“ განმარტებულია 
როგორც  ხალხური სიმღერა, რომელიღაც წარმართული ღვთაების 
სახელი ან ეპითეტი57;  ზანურ-მეგრულ დო< *დოლ-,თან  ახლოს უნდა 
იდგეს ქართლ-კახური დოლ-ი 1- რბილი ხორბალი, შდრ. ქეგლ: დოლ-ი 

2(მთიულ-გუდამაყრ.) – ნადირის ბუნაგი58. 
სულხან-საბა. დელა - ბალახი; დელი – ესე არს განსაზღვრებისა 

მომგონებლობაჲ ჟამთანი: პირვან-დელი; ადრინ-დელი; გუშინ-დელი, 
უწინ-დელი და მისთანანი59. ეს დროის აღმნიშვნელი დაბოლოება თუ 
დავაკვირდებით, აწარმოებს ძირითადად გარდასული დროის აღმ-
ნიშვნელ ლექსემებს და ერთი-ორს  აწმყოსას  და მომავლისას „დღე-
ვანდელი“, „წლევან-დელი“; „ხვალინდელი“, ზეგინდელი“. ქართ. დალი 
სემანტიკურად იგივეობრივია მეგრული დალისა – დასავლეთი, აღ-
ნიშნავს  რა მიმავალს, ძველს, წარსულს. დედაც და მამაც წარსულია.

ქართული სემანტიკური ერთეული „დილა“, „მდელო“
ბერძნული ტოპონიმი δῆλος-ი, შემდგომ იტაციზმის გავლენით, ან 

სულაც ბერძნული ენის რომელიმე დიალექტური ფორმის გაბატონე-
ბით, დილოსად  გამოითქმოდა. η -ეტას[ι] წარმოთქმა დიალექტურად  
ჩვ. წ. აღ-მდე საუკუნეებშივე დასტურდება, საერთო ბერძნულში კი 
იტაციზმის კვალი თავს იჩენს ახ. წ. II ს-ში 60.  სწორედ [ι] იოტად გად-
მოაქვს  η -ეტა  მე-12 ს-ის უცნობ ქართველ მთარგმნელს იოსებ ფლა-
ვიოსის  თხზულებისა „იუდევებრნი სიძველენი“:   მასში კუნძულ დე-
ლოსის მცხოვრებნი მოხსენიებულნი არიან დილიელებად: დილიელ-
ნი – Δήλιοι; კუნძული დელოსის სახელი გადმოტანილია  – დილოდ  
Δῆλος  ἡ (აპოკრიფ);  იოსებ ფლავიოსი ახსენებს აგრეთვე  ქვემო 
სირიის ქალაქს  – დილიო  Δήλιον  - დიო61. 

III –II ათასწლეულების შუმერული, აქადური და ბაბილონუ-
რი ტექსტები კი ახსენებენ  კუნძულ დილმუნს აღმოსავლეთით, 
საიდანაც მზე ამოდის და არის უბიწო ადგილი, ღმერთ ენქისა 
და „მთის დედოფლის“, ქალღმერთ ნინხურსანგას“ სამყოფელი.62                                                                                                                                      

56  Дворецкий И. Х.,  латинско-русский  словарь,  М., 1976.
57  ღლონტი ალ., დელი-დელა, ქართულ კილო-თქმათა სიტყვის კონა. 

თბილისი, 1974.
58  იქვე.
59  სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული, ტ. I. თბილისი, 1991.
60   მახარაძე ნ., ბიზანტიური ბერძნულის ფონეტიკის საკითხები. თბი-

ლისი, 1965, 15.
61  იოსებ ფლავიოსი, მოთხრობანი იუდაებრივისა ძუელსიტყუაობისა-

ნი, Δήλιοι; Δῆλος  ἡ; Δήλιον საძიებლები,  ტექსტი გამოსაცემად მოამ-
ზადა, ლექსიკონი და საძიებლები დაურთო ნინო მელიქიშვილმა. თბილისი, 
1987, 468.

62   კიკნაძე ზ.,  შუამდინარული მითოლოგიის ლექსიკონი,  დილმუნი. 
თბილისი, 1784; მისივე, შუამდინარული მითოლოგია. თბილისი, 1976, 6. 287, 
290, 291;  Низовский А. Ю., 100 великих археологических открытий.  M.,  
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აქადში არც ერთი წმინდად სემიტური ღმერთი არ დასტურდება. 
აქადელთა ყველა ცნობილი ღმერთი შუმერული წარმომავლობისაა, 
თვით მარდუქიც კი – „მზის ღმერთის ხბო63,  (ამარ უთუ). თუმცა მ. 
ელიადე თვლის, რომ სემიტებმა თარგმნეს ეს სახელები, რომ შუმერუ-
ლი დინგირ- ის აქადური თარგმანია ელ-ი64.

 სიტყვა დელ-ოს-ის „ი-ე-ნიანი“  ფორმები ძალიან ახლოს დგას 
ისეთ ქართულ ფორმატივებთან, როგორიცაა „დილა“ და „მდელო“.  
სიტყვა „დილის“  წარმომავლობა დღეისთვის უცნობია.  მისი პირველი 
წერილობითი ფიქსაცია ჯერჯერობით 897 წელს განეკუთვნება.  ის 
არ გვხვდება არც სინურ მრავალთავში (864).  ქართული „დილ“ ვერ 
აწარმოებს ზმნებს, თუმცა  ერთი მაგალითი  მაინც გვაქვს „ვეფხისტ-
ყაოსანში“:  „მის მოყვრისა მოშორვება კვლა აბინდებს, არ ადილებს“ 
(713). დილა ეს ბნელს შერეული ნათელია. ქართულ ფოლკლორში ის 
სწორედ ბინდთან ქმნის მთლიანობას: „ მაშინ კაია კაი ყმა,  რა დილა-
ბინდზე დგებოდეს“...

სახარება-ოთხთავში „დილა“ მხოლოდ ერთხელ გვხვდება, 
ისიც ადიშურში (897) [დილა, დილას] ვითარ თანა წარჰვიდოდეს 
დილითი-πρωΐ, მრ. 11,20 C65.  სახარების სხვა რედაქციებში გვაქვს 
სიტყვა „განთიად“. ხანმეტურს აკლია ეს მუხლი, მაგრამ უნდა ვივა-
რაუდოთ, რომ იქაც „განთიად“ იქნებოდა, ვინაიდან ხანმეტურის ბუ-
ნებრივი გაგრძელება ჩანს დანარჩენი ოთხთავები. ეს, ცხადია,  არ 
ნიშნავს, რომ სიტყვა არ არსებობდა ენაში.

„დილა“ ქართული ჰაგიოგრაფიის ლიტერატურულ ძეგლებში (v-x სს).
დილა-ჲ   დ ი ლ ა ს ა  ადრე მივედ I, 116,10 ,. განასხემდი დ. 221,10, . 

დ ი ლ ა ჲ თ  ადრე ადგეს I, 107, 33 f.
დილეულ  დილაადრიან  დ ი ლ ე უ ლ  აღდგეს I107,32  ,. 
დილეულ-ი  აღდგა ყრმაჲ იგი... დ ი ლ ე უ ლ ი თ გ ა ნ  ვიდრე მწუხ-

რამდე I,  156, 22  ნეტარმან ევაგრი დაუნეცვის მას პური დ ი ლ ე -
უ ლ ა დ  III 147, 1166.

ქართლის ცხოვრებაში  ეს სიტყვა,   ჰადიშის ოთხთავის შემდგომი 
პერიოდისა შეიძლება  იყოს:

დილა-ჲ ...დ ი ლ ა ს  მოვიდეს აღიღეს მშვილდები 34,13 (ვარ). დააგ-
დო წინაშე ჯუარსა ყრმა მომწყდარი დ ი ლ ი თ გ ა ნ  მიმწუხრამდე 
123, 19.

დილეულ  ადრე  დილას,  დ ი ლ ე უ ლ ... გამოვიდეს და აღიღეს 
მშჳლდები, 34, 13; დ.  ადრე ადგეს ბრანჯნი იგი 73,15. დ ი ლ ე უ ლ მ -
ც ა  წარვიდა 21,2267.

2002, 38.
63   გორდეზიანი რ., მითების სიბრძნე, 135.  143-144.
64  Элиаде М.,  Очерки  сравнительного религиоведения, 73.
65  იმნაიშვილი ი., ქართული ოთხთავის სიმფონია-ლექსიკონია: დილა. 

შანიძის რედაქციით. თბილისი, 1986.
66  ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლების სიმფო-

ნია-ლექსიკონი, I. თბილისი, 2005.
67  ქართლის ცხოვრების სიმფონია-ლექსიკონი, I.  თბილისი,1986.
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დილაჲ - სინდთა მეფემან... დ ი ლ ა ს ა  ადრე გამოგზავნა ბუმბერა-
ზი ერთი 189, 768.

ილია  აბულაძის ძველი ქართული ენის ლექსიკონი:
დილა, დ ი ლ ე – ხვალე, მეორე დღე“; განთიადი; ცისკარი: „შეეწიოს 

ღმერთი დ ი ლ ი თ გ ა ნ   დ ი ლ ე მ დ ე  (დ ი ლ ი თ ი - დ ი ლ ა დ  u), f 
ფს. 45, 6; „გამოჰზრდიან ნათლითა დ ი ლ ა ჲ თ გ ა ნ  ვიდრე მწუხრადმ-
დე“ ბ. კეს.-ექუს. დღ. 53 8.

დილეულ – დილით,  დილას: „დ ი ლ ე უ ლ  და სამხრის  მიუთხრობ-
დე“ ფს. 54, 18; „მწუხრი, დ ი ლ ე უ ლ   და სამხრად ილოცვიდა“, მ.ცხ. 
303 r.

დილეულ-ი  დილისა: „ვითარ გამოგიჩნდა  თქუენ ტაბლაჲ იგი სიტ-
ყუათა დ ი ლ ე უ ლ ი ს ა თ ა ჲ “,  ბ. კეს.-ექუს. დღ.  122, 29.

დილით-ი „განთიად“  „ვითარ თანა წარჰვიდოდეს დილითი“C _”ვი-
თარცა თანა-წარჰვიდოდეს გ ა ნ თ ი ა დ “ DE, მრ.. 11, 20; „არა დაწნი-
ხეს იგი დ ი ლ ი თ ი , არცა მწუხრი“, I იერემ. 48,33; „აღდგეს დ ი ლ ი -
თ ი “ H 341, 76969.

დილეულად  განთიადს : „მწუხრი და დ ი ლ ე უ ლ ა დ   კეთილად გუ-
ლისხმა-ვყო“ Sin_97, 31v. ეს ხელნაწერი შეიცავს ეფრემ ასურის ქადა-
გებებს და გადაწერილია IX ს-ში70.

სულხან საბა: დილა – გაცისკრებასთან ნახე  ZA.  განთიადს უკან 
BCab განუმარტავია CqDE. ნ. სადილი (სამხარ’თანაც), უდილადოსა, 
ცისკარი;

 გაცისკრება  უწინარესი განთიადისა. განთიადი არს მოწევნა ნათ-
ლებისა, რაჲმე  ნაწილი, ხოლო ალიონი, რა ღამე და დღე გაირჩეოდეს, 
ამათ ყოველთა დ ი ლ ა ვიდრე მზის მოსვლა(დ)მდე71.

 ახლა რაც შეეხება მდელოს.
მდელო – მწვანითმოსილი მინდორი, აყვავებული მდელო72.  ჩვენი 

აზრით, ამ სიტყაში „მ“ მიმღეობის მაწარმოებელი ჩანს და ის შესაძ-
ლოა, სულაც ძველი ბერძნული ზმნის δηλόω -ს  მოქმედებითი გვარის 
აწმყო დროის მიმღეობა იყოს სახ. ბრ-ში: δηλῶν-გამომჩენელი, აღმო-
მაცენებელი, გადატ. დამბადებელი, ნათლიერი. 

თუ გავიხსენებთ კუნძულ დელოსის ისტორიას, ის იყო ხრიოკი, უსი-
ცოცხლო და მხოლოდ აპოლონისა და არტემიდეს დაბადების შემდეგ 
შეიმოსა  მცენარეული საფარით. სიტყვა მდელო დადასტურებულია 
ოშკურ ბიბლიაში და ნიშნავს „ბალახს“, „მწვანილს“, „მოლს“73. გვაქვს 
აგრეთვე სიტყვები  მდელოვანი და მდელოჲს-მძოარი74.  სიტყვა „მდე-

68  ქართლის ცხოვრების სიმფონია-ლექსიკონი II. თბილისი, 1986.
69   აბულაძე ილ., ძველი ქართული ენის ლექსიკონი. თბილისი, 1973.
70  საკითხავი წიგნი ძველ ქართულ ენაში II, გამოსცა ი. იმნაიშვილმა. 

თბილისი, 1966, 214. 
71  სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული, I.
72  ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი II. თბილისი,1990.
73   აბულაძე ილ., ძველი ქართული ენის ლექსიკონი.
74  იქვე.
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ლო“ გვხვდება ქართულ ჰაგიოგრაგიულ მწერლობაშიც75. 
სულხან-საბა: მდელო (19, 6 ესაია) ესე არს ყოველივე მწვანილი 

ველისაჲ; მალაქია წინასწარმეტყველთან კი: მდელონი არიან, რო-
მელნი სარცხელსა განასპეტაკებსო, ხოლო მსოფლიონი მდელოსა 
ზროხის ახალსა სკორესა უწოდებენ, რამეთუ შართა და ხამთა იგიცა 
განასპეტაკებს76. გამოდის, რომ „მდელოს“ მწვანილის გარდა, გამა-
თეთრებელის შინაარსითაც ხმარობდნენ.

ოშკურ ბიბლიაში მდელო საპნის მნიშვნელობით გვხვდება77.
დელ-დილ ფუძეზე არსებული  ანთროპონიმები ქართულ ენობ-

რივ სივრცეში: თუშეთში –  მამაკაცის და ქალის საკუთარი სახელი 
„დილო“, აგრეთვე ქალის სახელი „დელია“, მამაკაცის სახელი მთი-
ულეთში ოდელია78. გვარები: ოდილავა, ოდილაძე, ოდილავაძე. სვა-
ნურში  საკუთარი სახელი „ოთილ“, რომლშიც ყრუ – „თ“ შესაძლოა, 
ჩვენი აზრით, მჟღერი „დ-ს“ დაყრუების შედეგად  იყოს მიღებული.   

 ამავე ფუძეებთან  აკავშირებდა  ს. ჭანტურიშვილი ძველთაძველ 
მეგრულ შრომის სიმღერა  „ოდოიას“ და ასევე ცა-ღრუბლის ღვთა-
ების სვანურ სიმღერას „ოდოა“79 და  გვარები ოდიშვილი, ოდიკაძე, 
ოდიაშვილი, ოდოსაშვილი, ოდოშაშვილი, ოდოჭაშვილიც აქედან 
მომდინარედ მიაჩნდა.  როგორც კი ღმერთ აპოლონის ეპიკლესებს გა-
ვიხსენებთ: მხვნელი, მთესველი, წვიმის მომცემელი, აღარც არაფერი 
ჩანს გასაკვირი. 

ასე რომ, თუ გვარებში ზემოხსენებული ძირები მკვიდრად სხედან  
და არაფერი ემუქრება  მათ გაქრობას, სამაგიეროდ საკუთარი სახე-
ლები, დალის გარდა, სამწუხაროდ, მთლიანად წარსულად და ისტო-
რიის კუთვნილებადაა ქცეული.

 „ამირანის“ კახური ვერსიით80,  ამირანის მამას ჰქვია (ბ)ჟა-დალი, 
რაც  მეგრულში დასავლეთის  მზეს ნიშნავს (მიმავალი შობს მომა-
ვალს?). ბჟადალალუ/ჷ – დასავლეთი; ბჟას ალულა – მზის ამოსვლა; 
ბჟას ალალჷშე – მზის ამოსასვლელიდან;  ბჟა (ი)ოლი – აღმოსავლე-
თი; ბჟაშ დილულა (ბჟადულა) – მზის ჩასვლა; ბჟაშ დილულაში – მზის 
ჩასვლის შემდეგ81; შესაძლოა აქედანვე იყოს ზმნა მილულვა – მიელუ-
ლა, რული (ლულის დისიმილაციით); გენ-ა-დალა – მოშორება, გან-
ზე გაწევა ჩეჩნ.(იჩქერ.) ენა82. ბერძენთა  მზე – ღმერთი ჰელიოსიც 

75  ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლების სიმფო-
ნია-ლექსიკონი, II  მ-რ. თბილისი, 2007. ცხადია, გვაქვს  აბულაძის ლექსიკონ-
შიც.

76  სულხან-საბა, ლექსიკონი ქართული. თბილისი,1991.
77  აბულაძე ი.,  მდელო, ძველი ქართული ენის ლექსიკონი.
78  დილო, დელია,  ღლონტი ალ.,   ქართველური საკუთარი სახელები. 

თბილისი, 1986.
79   ჭანტურიშვილი ს., ნადური სიმღერა „ოდოიას“ საკითხისათვის, 

მაცნე,№6, 1970, 97-104.
80   ჩიქოვანი მ., მიჯაჭვული ამირანი. თბილისი,1947.
81   ქაჯაია ო., მეგრულ-ქართული ლექსიკონი, ტ. I. თბილისი,2001.
82   ჩუხუა მ., დალ-ი, იბერიულ-იჩქერიულ ენათა შედარებითი გრამა-
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Ἠέλιος ὁ,  ასევე წინა თაობის ღმერთია; ἥλιος, ეპ. უპირატ. ἠέλιος, 
დორ,. ἀέλιος და ἅλιος (ᾱ) ὁ, მზე (არს. სახ.); Ἠλύσιος 3  ელისიის მინ-
დვრები, ასევე უკიდურეს დასავლეთშია. იქ ცხოვრობდნენ გარდაცვა-
ლების შემდეგ ნეტარნი. 

ასევე: δᾱλός ὁ 1) ცეცხლმოდებული კუნძი Hom., Hes., Aesch., 
Arst., Plut.; 2)  ჩირაღდანი, მინიშნება ჩირაღდნით Anth.); 3) ელვა 
(ἐμβαλεῖν δαλόν τινι Hom... 5) დამწვარი კუნძი (δ. ὡς πῦρ ἢ 
καπνὸν ἀπ᾽ αὐτοῦ μὴ δεδιέναι Luc.); გადატანით (ღრამად მოხუ-
ცი) (νῦν ἤδη δ. Anth.); δείλη ἡ  1) შუა დღე Hom; 2) საღამო Xen; 3) 
ჩასვლა, დასავლეთი (ἀπ᾽ ἠοῦς μέχρι δείλης- დილიდან საღამომდე 
Plat.). δείλης  გვიანდელ ქართ.  წაკითხვით დილის.

დელია ძველბერძნულ და ასევე ახალბერძნულ ონომასტიკაში.
ძველბერძნული ონომასტიკაც იცნობს  ამ სემანტიკური ერთეულის 

შემცველ ანთროპონიმებს: Δηλιάδης- დელიელი, Δήλικος,- დელი-
ელი;  Δηλιόδωρος- დელიელის (ცხადი, თვალსაჩინო) საჩუქარი; 
Δηλίων დელიელი, Δηλόδοτος-დელიელისგან (ნათლისაგან) ბოძე-
ბული; Δηλόθεμις -დელიელის (ნათელი) სამართალი;, Δηλόπτης 
დელიური წრთობისა, δηλίαρχος-დელიელი წინამძღვარი83; დელია, 
ცხადია,   ქალის საკუთარი სახელიც იყო ძველ საბერძნეთში. დელია  
ყოფილა მდინარე კუნძულ სიციალიაზე, ასევე ქალაქიც84; დელია  – 
თიკუნი   ტიბულუსის სატრფოსი(ძვ. წ. 1 ს.)85, რომელსაც ახსენებს 
ოვიდიუსი, ასევე ხშირად იყენებდა ამ სახელს ა. პუშკინიც. ცნობილია 
ასევე ქალაქი დელიონი Δήλιον τό  (დილიონი) და მთა  ბეოტიაში, 
მხარე ეგეოსის ზღვის კუნძულ ნაქსოსზე86.

 დასავლეთ ევროპა.  მე -7 -მე-8 სს-ის დასავლურ ქრისტიანულ სამ-
ყაროში ცნობილია  წმინდანი ოდილია (662-720). რაც მთავარია, თვით 
საკუთარი სახელი „ოდილია“ განმარტებულია როგორც სინათლე, 
ნათელი; წმინდა ოდილია, ნათლის ასული, სასწაულის ასული; არსე-
ბობს მისი  სახელობის მონასტერიც „ოდილიენბერგი – (Odilienberg)“.87 
ასევე ცნობილია ამ ფუძის გვარები. საილუსტრაციოდ შარლ დილიც 
– Charles Diehl კმარა.

ჩვენი აზრით, არ არის გამორიცხული,  ქართულ „ოდელიაში“ ὦ – 
„ო“ ძველბერძნული მიმართვის  ნაწილაკიც იყოს, რომელიც წოდებით 
ბრუნვას დაერთვის არტიკლის ნაცვლად. ის არ ითარგმნება. იშვი-
ათად გვხვდება nom.  (სახ.) ბრუნვასთან: ὦ σοφώτατοι θεαταί – 
Arph.  უგანათლებულესო მაყურებელნო!; ὦ ξένοι, μείνατε! Soph. 

ტიკა, 301.
83   ქაჯაია ო., მეგრულ-ქართული ლექსიკონი, ტ. I. თბილისი,  2001.
84  http://www.schizas.com/site3/index.php?; http://antidimos.blogspot.

com/2010/05/blog-post_7598.html;
85  http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/287309
86 http://personal_names_of_russian_poets.academic.ru/725/ДЕЛИЯ; 

http://lib.ru/POEEAST/TIBULL/tibull1_1.txt
87  Дворецкий, Древнегреческо-русский словарь, II.
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დარჩით, სტუმრებო!;  οὐδὲν πρᾶγμα, ὦ Σώκρατες Plat. არაფე-
რია, სოკრატე; ὦ οὗτος οὑτος, Οἰδίπους! Soph.  შენ, ოიდიპოს!;  ὦ 
πρὸς θεῶν, φράσον Soph. ღმერთების გულისათვის, თქვი!

ან იყოს სულაც მრავალფუნქციური  შორისდებული „ო“, რომელიც  
თითქმის უკლებლივ ყველა ენისთვის საერთოა, მათ შორის ქართუ-
ლისა და ბერძნულისთვისაც: ὤ!  (გამოხატავს, გაოცებას, აღტაცებას, 
აღშფოთებას, სიხარულს ო! ოჰ! უჰ!: ὢ ἔβενος, ὢ χρυσός! Theocr.  
– ოო, ეს რა ებენის ხეა, რა ოქრო!; ὤ, τί λέγεις; Plat.  ოჰ, რას ბრძა-
ნებთ?; ὢ τάλας ἐγώ! Soph. – ო,  რა საწყალი ვარ! 

დელიელი აპოლონი წოდ. ბრ-ში ასე  იწერებოდა და ალბათ, გა-
მოითქმოდა კიდეც:  II Δήλιος,  დორ. Δάλιος (ᾱ) ὁ  – ὦ Δήλιε - დე-
ლიელო! (აპოლონი) და ὦ Δήλια (არტემიდე), ქართულ ენას კი სქე-
სის განმასხვავებელი კატეგორია არ გააჩნია. (ჰადიშური ოთხთავის 
მთარგმნელს ή ჱ-ით გადმოაქვს).

 ასე რომ, თუ გავითვალისწინებთ ხალხთა მრავალტალღოვან მიგ-
რაციებს  და ჩვენ მიერ მოიძიებულ  მასალას შევაჯამებთ, დავინა-
ხავთ,  შუმერულ  და ხურიტულ ენებში, რომელთა წარმომავლობა  
და სხვა ენებთან ნათესაობის საკითხი ჯერ კიდევ ღიაა, გვაქვს: შუმ. 
„დილ“ (კუნძ. დილმუნი) და ხურ. „ალალუ“  ლექსემები. პირველად სად 
იყვნენ და საიდან დაიწყეს მათ თავიანთი მოგზაურობა, ამის თქმა 
ჩვენს ძალებს აღემატება. ისინი დღეს ლექსიკურ უნივერსალიებადაა 
ქცეული.

მისამღერი: „ჰორუდილა“ ნანინა; არაფერს ვამტკიცებთ, მაგ-
რამ არ გამოვრიცხავთ, რომ ამ „ჰორუ“ ნაწილში ჰორ-აპოლონის- 
(Ὡραπόλλων) სახელის პირველი ნაწილი  იგულისხმებოდეს. ჰოროსი 
Ὧρος და Ὦρος ὁ  ეგვიპტური მზის ღმერთის სახელია. ჰეროდოტე 
წერს, რომ „აპოლონი ბერძნული ჰოროსიაო“88. იმერულ დიალექტ-
ში „ორო“ პაპანაქებას, დახუთულ ჰაერს აღნიშნავს89. ჰორუ-დილა-
ორუ-დილას, შესაძლოა, კავშირი ჰქონდეს „გორდელასთან“, თუმცა ეს  
ცალკე გამოკვლევას მოითხოვს.  

ძველბერძნულ ლექსიკონში ასევე გვაქვს  სიტყვები: ὡραῖος 3 და  
ὥριος 3: 

ὡραῖος 3 1)  (ზედსართავი სახ.)შემოსული, მწიფე (ნაყოფი-καρποί 
Her.)... 2)დიდი, საქორწინო ასაკს მიტანებული Hes.: γάμων (γάμου 
ან ἀνδρὸς) ὡραίη Her. ქალი, ან ვაჟი; ; ὡραῖοι ἄρνες Anth. მოზრ-
დილი ბატკნები; 3) შესაფერისი დრო(ἄροτος-ხვნის, πλόος-ცურვის, 
ἔργον-საქმის Hes.)... 4) ვარგისი, გამოსადეგი  οὐκ ἔτι πρὸς 
πολιτείαν ὡ. Plut.  სახელმწიფო მოღვაწეობისათვის გამოუსადეგა-
რი; 5) ყვავილობის, გაფურჩქვნის ასაკში...  

Ὣραι  αἱ  – დრონი  (წელიწადის დროთა ქალღმერთნი: კარგი 
ამინდის, მოსავლის, ახალგაზრდობის, სილამაზის; ზეკარის მცველნი, 
ღმერთთა თანმხლებნი, ძირითადად აფროდიტესი. ჰესიოდეს თანახ-

88  ჰეროდოტე, II 144, 156.
89  ქართულ კილო-თქმათა სიტყვის კონა.
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მად  („თეოგ. 901-911) სამნი იყვნენ: Εὐνομία (კანონიერება), Δίκη  
(სამართლიანობა) და Εἰρήνη (მშვიდობა) ; ატიკაში -ორნი: Θαλλώ – 
(ყვავილობა) გაზაფხული და  Καρπώ (ნაყოფი) შემოდგომა90. 

ὥριος 3, იშვიათად 2 [ὥρα] 1) თანადროული 2. შემოსული, 3) სა-
გაზაფხულო  ἔτος ὥριον Theocr. წელიწადის თბილი დრო; 4) ხელ-
საყრელი;  5) მოყვავილე  (ხეეები δένδρα Luc.; Διόνυσος დიონისე 
Anth.)... 

ὧρος ὁ  წელი, წელიწადი Plut., Diod.: οἱ Ἀσσυρίων ὧροι (v. l. 
ὅροι-დან) Luc.  ასირიელი მემატიანენი;

ὡρο-γρᾰφία ἡ  წლის ჩანაწერები, მატიანე; Diod.; ὡρο-γράφος 
(ᾰ) ὁ [ὦρος] მემატიანე, ანალისტი Plut.

ὡρο-θετέω 1) ასტრ.  ცის მნათობების განსაზღვრა და მათი მოძ-
რაობის  შესწავლა; ὡρο-λόγιον τό [ὥρα 8 + λέγω III]  მზის საათი 
Plut.

მაშასადამე, დელა, ოდელა, ოვდილა, ჰორუდილა  ჩვენ გვესმის 
როგორც  ნათლიერო, სინათლის მომცემო, მწყემსო, მხვნელო, ხელო-
ვანო, მომღერალო, დამტირებელო. 

აპოლონი ბერძნულ სააზროვნო სივრცეში ზევსის ტოლად მიიჩნე-
ოდა. როგორ უნდა მომხდარიყო ქართულ სივრცეში  „ო, დელა-ოდე-
ლიას“, „ოვდილა“, „ორანუნ-„ორანინას“ ერთმანეთთან დაკავშირება და 
რას ნიშნავს „ორანინა-რანუნი?

ჩვენი აზრით, მისამღერ „ორანინა-რანუნი“-ში უნდა დავინახოთ  
სიყვარულის ქალღმერთ აფროდიტეს ზეწოდება  „ზეციერი-Οὐρᾰνίᾱ, 
ეპ. იონ.. Οὐρᾰνίη ἡ“.  

კუნძულ დელოსს საკმაოდ საპატიო ადგილი უკავია ძველბერძ-
ნულ მითოლოგიაში.91 პლუტარქოსი  აფროდიტეს კავშირს კუნძულ 
დელოსთან ასე წარმოგვიდგენს: კრეტიდან წამოსული  თეზევსი  
მისდგომია კუნძულ დელოსს. მსხვერპლი შეუწირავს ღმერთისადმი, 
(აპოლონის) და შეუწირავს აფროდიტეს სტატუა, დედალოსის ქმნი-
ლება, რომელიც არიადნეს წამოუღია კუნძულ კრეტიდან (სალოცავ-
თა გატაცება მამის ოჯახიდან, ეს ცალკე თემაა). ამას გარდა, თეზევსს 
ახალგაზრდა მამაკაცებთან ერთად შეუსრულებია ცეკვა, რომელიც 
მწერლის  დროსაც სრულდებოდა თურმე დელოსზე. მოცეკვავენი 
ცეკვისას უაღრესად ჩახლართულ ილეთებს ასრულებდნენ, შემდეგ კი 
მწკრივში დგებოდნენ. ისტორიკოს დიკეარხოსის  (365-300) გადმო-
ცემით, დელოსელები ამ ცეკვას „წეროს“ ეძახდნენო. თეზევს ის შეუს-
რულებია აპოლონის საკურთხევლის ირგვლივ, რომელიც საქონლის 
მხოლოდ მარცხენა რქებისგან ყოფილა დამზადებული. მასვე შემო-
უღია დელოსზე სპორტული თამაშობანი და გამარჯვებულთათვის 
გადაუციაო პალმის ტოტები92. ზოგი მონაცემით, თეზევსს ეს ცეკვა 

90  Тахо-Годи А. А., Горы, Мифологический словарь. М., 1991.
91  Делос, Список персонажей мифов островов Эгейского моря, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
92  Плутарх,  Тесей  XXI, Избранные жизнеописания, М., 1990, 41.
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აფროდიტეს  საკურთხეველთან შეუსრულებია93. ამავე პლუტარქოსის 
ერთი ფრაგმენტის მიხედვით, დელოსზე  აპოლონის პირველი ქანდა-
კება, ხისა, ერისიხთონს აღუმართავს94.

სიყვარულის ქალღმერთ აფროდიტეს კულტი სრულდებოდა  გა-
ლობითა და დახვეწილი გუნდური ფერხულით („აფროდიტეს საფერ-
ხულო“), ლირისა და ფლეიტის აკომპანიმენტით, ქალღმერთის ქანდა-
კების ირგვლივ. ცეკვას ასრულებდნენ არისტოკრატიული წარმომავ-
ლობის გოგონები. თითოეული ჩაჭიდებული იყო ყვავილების გვირგ-
ვინს, რომელსაც ცეკვის დასრულების შემდეგ დებდნენ ქალღმერთის 
ქანდაკებასთან. ეს წრიულ-გუნდური ფერხული ბერძენთა უსაყვარ-
ლესი ცეკვა იყო. სრულდებოდა დელოსურ ზეიმებზე. ცეკვას აგვირგ-
ვინებდა პანტომიმა აფროდიტეს შობის სიუჟეტსა და მის სიყვარულზე 
ადონისისადმი. აფროდიტესადმი დაწესებული ზეიმი უკავშირდებოდა 
მცენარეთა საგაზაფხულო ყვავილობას, ამიტომ ამ ერთგვარ ღვთისმ-
სახურებაში ყვავილებს დიდი ადგილი ეკავა95.

 აფროდიტეს ეპიკლესების – „ურანია“ – ზეციური და „პანდემოს“ 
– საყოველთაო, მიწიერი   – წერილობითი დადასტურება კი  ჩვენ  ჰე-
როდოტესთან (IV, 59), პლატონთან და ქსენოფონთან გვაქვს. ამავე 
საუკუნეში შეუქმნია ფიდიასს „აფროდიტე ურანიას ქანდაკება“96. 

 ბერძნული Οὐρᾰνίᾱ -ს სემანტიკური ველი:
ὀραν- ეოლ. = οὐραν-.
 Οὐρᾰνίᾱ, ეპ. იონ. Οὐρᾰνίη ἡ  ურანია, „ზეციური“ 1) სიყვარუ-

ლის ქალღმერთ აფროდიტეს ეპითეტი, ამაღლებული სიყვარულის 
გამომხატველი, განსხვავებით მიწიერი, საყოველთაო აფროდიტესი 
–  Ἀφροδίτη Πάνδημος Her., Plat.; 2) ასტრონომიის მუზა Hes.

οὐράνιος 3, იშვიათად 2 (ᾰ) 1)  ზეციური ღმერთები – θεοί HH; 
ἀστήρ-ვარსკვლავი, ὕδατα-წყლები Pind.;  ღრუბლები νεφέλαι 
Arph.); 2) ცამდე აწვდილი, ვეებერთელა   სვეტები-κίων Pind.; ნახ-
ტომი- πήδημα Eur.): 3) ვეებერთელა, უზომო;

οὐρᾰνός,  დორ. ὠρᾰνός, ეოლ. . ὀρᾰνός ὁ (NT ასევე  pl.) 1) ზეცა   
- οἱ ἐξ οὐρανοῦ Aesch. და οἱ ἐν οὐρανῷ θεοί Plat. ზეციური ღმერ-
თები!; νὴ τὸν οὐρανόν! Arph. ცას გეფიცები!; 

 οὐρᾰνός-იც   ინდო-ევროპულ წარმომავლობისად არის მიჩნეული, 
მომდინარე Ouranos-Varuna - დან97. ბერძნულ სიტყვაში οὐρᾰν-ός, ός 

93  ამ მითის ყველა ვარიანტი და წყარო არის გრეივსთან: Роберт 
Грейвс , Мифы древней Греции,  М., 1992.

94  Лосев А. Ф., Мифология греков и римлян,  485, 562.
95 Хороводы и пляски в античной греции/ http://tanec.kz/

people-choreography/dance-and-dance-in-ancient-greece.html.
96  აფროდიტეს კულტის შესახებ იხ: Скржинская М. В., 

Древнегреческие праздники в Элладе и Северном Причерноморье, 
СПб., 2010, 75; Марченко И. Д., О культе Афродиты на Тамани, История 
и культура античного мира, М., 1977, 121-126. 

97  Dumezil G., ouranos-Varuna, P., 1994, 39.
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სახ. ბრ-ის ნიშანია. ქართულად ამ სიტყვის ფუძე შეიძლებოდა გადმო-
სულიყო როგორც „ურან“, ასევე „ოვრან“ ფორმებით. ეს უკანასკნელი 
ბერძ. „oυ“ დიფთონგის უძველესი წარმოთქმით, ვიდრე ის გამონოფ-
თონგდებოდა. ეს სიტყვა ბერძნულ Akk.  - იქნებოდა οὐρᾰνόν,  ქარ-
თული წარმოთქმით „ოვრანონ“ , „ოვრანუნ“ „ოვრანინ“.  რაც შეეხება  
„ა7“ დაბოლოებას, ეს  ქართული სახელადი სუფიქსი უნდა იყოს, 
რომელიც გამოხატავს რაიმეს მქონებლობას: ცხვირა - დიდცხვირა; 
ძირითადად გვხვდება კომპოზიტებში: ცალთვალა., „ა“ სუფიქსი გა-
მოხატავს რაიმე თვისების მქონებლობასაც: შვინდა- შვინდისფერის 
მქონე, ბარბაცა, ბრიალა ... შეინიშნება სოკოების სახელწოდებებში 
ტრედ-ა; ჭად-ა98;  

თუ დავაკვირდებით, „ინ-ით“  დაბოლოებულ ფორმას „ოვრანინ“, 
მას „ა“ სუფიქსი დაერთვის, „უნ-ით“ დაბოლოებულს კი - „ოვრანუნ“ 
- „ი“, ანუ  აბსოლუტურ ბოლოში ხმოვნის რაობას განსაზღვრას, ჩვე-
ნი აზრით, წინა მარცვალი. ამ მონაცემებით „ოვრანუნ“-„ოვრანინ“  
„ა-თი დაბოლოვდება თუ  „ი-თი“, აღნიშნავს რაიმე თვისების ქონას 
და შეიძლება ვთარგმნოთ როგორც „ცისიერი“, შესაძლოა წოდებითი-
თაც - „ცისიერო“, როგორც მაგალითად ბიჭუნი, მიმართვითი ფორმაა, 
ბიჭუნა კი - თვისების აღმნიშვნელი. შესაძლოა ბერძნულ Οὐρᾰνίᾱ 
-(ციურო)-ს  ეს  ბოლო „ნ“ თანხმოვანი “ოვრანი(ნ)ა“  ქართულში გად-
მოსვლის შემდეგ იყოს განვითარებული.

ურანია - Οὐρᾰνίᾱ, როგორც ვხედავთ, იყო ზეციური აფროდი-
ტეს ეპითეტი, აფროდიტე პანდემოსისაგან განმასხვავებელი. ისიც 
უნდა აღვნიშნოთ, რომ οὐρᾰνός, ძველი ბერძნული ენის დორიულ და 
ეოლიურ დიალექტებში სხვანაირად იწერებოდა  და გამოითქმოდა: 
დორ. ὠρᾰνός-ორან-ოს, ეოლ. ὀρᾰν-ός ὁ-ორანოს; ὠρᾰνός ὁ ეოლ. 
Sappho = οὐρανός. ჩვენს მეგრულში კი „უნ“, „ონ“ სუფიქსები აღნიშ-
ნავს სწორედ რაიმეს ქონას და ქართული „ოვან“ სუფიქსის ბადალია 
- „ცაოვანო“99.

თუ „უნ“ სუფიქსაც ქართულად მივიჩნევთ, მაშინ შეგვიძლია 
ვთქვათ, რომ ეს სუფიქსი აწარმოებს არსებითი სახელის კნინობით-
ალერსობით ფორმებს: თამ-უნ-ი, ბიჭ-უნ-ი. უფრო ხშირად ის წარმოდ-
გენილია გართულებული სახით: უნ-ა, ან  უნ-ია. რაც შეეხება „ინა“ 
სუფიქსს, 1. ის აწრმოებს სახელის კნინობით ფორმას: მარტოკ-ინა- 
მარტო; პაწაწინა-პაწაწა; 2.ეს სუფიქსი  კნინობით-საალერსო ფორმის 
გარდა,  გამოხატავს მსგავსებას: დედა-ინა  დედის მსგავსი; მამა-ინა 
მამის-მსგავსი100. 

მსჯელობა ზეციურ აფროდიტესა (Ἀφροδίτη Ούρανία) და მიწიურ 
აფროტიტეს (Ἀφροδίτη Πάνδημος) შორის განსხვავებაზე კი, რო-

98  ჯორბენაძე ბ., კობაიძე მ.,  ბერიძე მ., ქართული ენის მორფემებისა 
და მოდალური ელემენტების ლექსიკონი, „ა7“. თბილისი,1988.

99  „უნ/ონა“. ქაჯაია ო., მეგრულ-ქართული ლექსიკონი III. თბილისი, 
2002.

100  „უნ1“; „ინა“, ჯორბენაძე ბ.,  კობაიძე მ.,  ბერიძე მ.,..
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გორც ვთქვით, სათავეს იღებს პლატონის დიალოგიდან „ნადიმი“101. 
ამ განსხვავებაზე საუბარია ქსენოფონის „ნადიმშიც“102. შემდგომში 
აფროდიტეს თემა დიდ ადგილს იკავებს პლოტინისა (204-270)103 და 
პროკლეს ფილოსოფიურ სისტემებში (412-465). პროკლესთან თორ-
მეტ ღმერთს შორის აფროდიტე სამებას ქმნის ჰერმესსა და აპოლონ-
თან ერთად104.

მეგრულში გვაქვს საზოგადო არსებითი სახელი „ორონი“ - აურა 
უხილავი ძალისა105; აურა უხილივი ძალისა, აღმონაბერი სახე ღვთი-
სა, ჭაჭანება, აჩრდილი, სამყოფელი106; ასევე ურონა -შიში, რიდი, 
მოკრძალება107.  გურულ დიალექტშიც გვაქვს ორან-ი- ჭაჭანება, მოდ-
გმა; ორანაი გურ.-ვაზის ჯიში; ქიზიყურში - სასოფლოდ დატოვებული 
საძოვარი108. როგორც ვხედავთ, სიტყვის შინაარსი ღვთის  კომპეტენ-
ციასთან, არსებობა-არარსებობასთანაა დაკავშირებული.

რაც შეეხება საკუთარ სახელებს, აი, ისინიც: მამაკაცის სახელი 
„ორან“ კოლხურში;  ასევე  ურონა; ქალის სახელი ურა(ნ)ია, (ჰორა-
ია?) ასევე კოლხურში109.

როდის უნდა მომხდარიყო ქართულ სივრცეში  „ო, დელა-ოდე-
ლიას“,“ ოვდილა“, „ო რანუნ-„ორანინას“  შემოსვლა და ერთმანეთთან 
დაკავშირება, გარდა იმისა, რომ დელიების დაწესება, და აფროდიტეს 
კულტისაც, დელოსზე თეზევს უკავშირდება?

აპოლონის გარდა, შავი ზღვის სანაპიროს ბერძნულ კოლონიებში 
აფროდიტეს კულტს დიდი ადგილი ეკავა დემეტრე-კორასთან ერთად. 
მისდამი იყო მიძღვნილი ქალაქი აპატურია. გასათვალისწინებელია 
კიდევ ერთი ფაქტი: საყოველთაოდ ცნობილია, რომ მითრიდატე VI  
ევპატორის (ძვ. წ. 132-63) სახელმწიფოში ძვ. წ. 111-110 წლებიდან, 
ბევრ სხვა ქვეყნებთან ერთად უშუალოდ შედიოდა კოლხეთიც.  მით-
რიდატე ცდილობდა შეექმნა ერთიანი ელინური სახელმწიფო რომის 
წინააღმდეგ მას შემდეგ, რაც დასუსტდა სელევკიდური სირია და ან-
ტიგონების მაკედონია.  სწორედ ამ დროს, როგორც მ. ი. როსტოვცე-
ვი წერს, ბოსფორის სახელმწიფოში სამეფო პერსონა  მეფობას იღებს 

101  პლატონი, ნადიმი, ძველბერძნულიდან თარგმნა და კომენტარები 
დაურთო ბ. ბრეგვაძემ, თ. VIII,  კრებული „სიმპოზიონი“.  თბილისი,  2012, 42.

102  ქსენოფონი, ნადიმი, თ. VIII,  9. ძველბერძნულიდან თარგმნა და კო-
მენტარები დაურთო ქ. ჯერვალიძემ, კრებული „სიმპოზიონი“,  129.

103  Лосев А. Ф., История античной эстетики, М., 1980. Т.6. 506, 570, 
581.

104  Лосев А. Ф.,  История античной эстетики, Итоги тысячелетнего 
развития, кн.2. М., 1992, 12, 52.

105  ქაჯაია ო., მეგრულ-ქართული ლექსიკონი, დამატება IV, თბილისი,  
2009..

106   ქობალია ა., მეგრული ენა, თბილისი, 2010
107  ქაჯაია ო., მეგრულ-ქართული ლექსიკონი, II, თბილისი, 2002.
108   ღლონტი ალ.,  დელი-დელა, ქართულ კილო-თქმათა ლექსიკონი, ტ. 

II.
109   ღლონტი ალ.,   ქართველური საკუთარი სახელები, 1986.
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უზენაესი ღვთაებისგან, რომელიც დიდი ქალღმერთია. მას პატივს 
სცემენ ადგილობრივი მკვიდრნი, ხოლო ელინები - „ზეციურ აფრო-
დიტედ“ მიიჩნევენ110.  იმპერიის ეპოქიდან აფროდიტე გამოისახებოდა 
ოქროს მონეტებზეც.

კვლევის შედეგები: ჩვენმა ძიებამ აჩვენა, რომ 1. დელ, დილ, დალ 
ძირის შემცველი სემანტიკური ერთეულები,   სიტყვათწარმოების 
თვალსაზრისით, ერთმანეთს ტოლს არ უდებენ ძველბერძნულ, ქართ-
ველურ და იჩქერიულ ენებში; 2. ისინი უაღრესად ორგანულია ქართუ-
ლი ენობრივი სამყაროსთვის; 3. როგორც ჩანს,  ჯერ კიდევ ფუძექარ-
თველური ენის დაშლამდე არსებობდნენ ჩვენს ენაში და დროის შესა-
ფერისად ტრანსფორმირდებოდნენ. 4. ქრისტიანობის მიღების შემდეგ 
კი მითოლოგიურ-რელიგიურ-რიტუალურ-ლიტურგიკული სფეროდან 
ეტაპობრივად გაქრნენ,  დაიცალნენ შინაარსისაგან, ანუ გაუუცხოვდ-
ნენ მის წარმომთქმელ საზოგადოებას, გადაინაცვლეს ესთეტიკურის 
სფეროში და ასე ზემოქმედებენ ჩვენს ქვეცნობიერზე. 

4. რაც შეეხება „ორანინა, რანუნის“, ჩვენ მიერ მოძიებული მასა-
ლების მიხედვით, თუ ჩვენი კვლევა სწორია, მოგვიანო პერიოდისად 
გამოიყურებიან. „ურანია“ - მიმართვის ეს ეპიკლესი ჯერ ჰეროდოტეს-
თან გვხვდება, შემდეგ პლატონთან, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მიმოქ-
ცევაში არ იყო. 

კვლევის ობიექტი  მისამღერები ქართული ენის მხოლოდ სტრუქ-
ტურული ერთეულები კი არ არიან, ორგანულად ეწერებიან ჩვენი 
ენის  კულტურულად მნიშვნელოვან ცნებათა ერთობლიობაში: გად-
მოსცემენ სულიერი ზეაღსვლის საფეხურებით სიყვარულს, მეგობ-
რობას, ერთგულებას, თავგანწირვას, სიხარულს, სევდას. ისინი ხომ 
გალობით წარმოსათქმელი უძველესი საკრალური ლოცვის ფორმუ-
ლებია.

დასკვნა:

1.  ჩვენ დავინახეთ, რომ ევროპასა და კავკასიას, კავკასიასა და 
აზიას შორის კულტურათა გაცვლის ხანგრძლივი და მრავალმხრივი 
პროცესი სემანტიკურ დონეზე შორეულ წარსულში იწყება, ათასწ-
ლეულების განმავლობაში გრძელდება და ხშირად რომელიმე ლექ-
სიკური ერთეულის ზუსტი წარმომავლობა და  დროით საზღვრებში 
მოქცევა ჭირს. 

2. თუ გავიხსენებთ, ლეტოს, აპოლონისა და არტემიდეს კავშირს 
ჰიპერბორეასთან და ამავე დროს კავკასიურ სივრცეში მის არსებო-
ბას, აპოლონის სახელის მოუხსენიებლობას მიკენურ ტექსტებში, არ 
გამოვრიცხავთ, რომ „დელი“ წორედ კავკასიიდან იყოს წასული.

3. ზემოხსენებული მისამღერების შეხვედრის, ან იქნებ ერთად აღ-
მოცენების  ადგილი, მართლაც იყო  კუნძული დელოსი, ამის საფუძ-

110  Ростовцев М.  И., Прсдставление о монархической власти в 
Скифии и на Босфоре (ИИАК 1913, № 49,  27,29.
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ველს იძლევა თეზევსის მითი, თუმცა ჩვენ, სამწუხაროდ, ვერაფერს 
ვიტყვით, დღეს ბერძნულ ფოლკლორში არსებობს თუ არა ამისი და-
მადასტურებელი მასალა.  ეს საკითხი შემდგომი კვლევის საქმედ გვე-
სახება. მაგრამ მათ, ამ მისამღერებმა, ქართულ ენობრივ სამყაროსა 
და სააზროვნო სივრცეზე ნამდვილად დატოვეს წარუშლელი კვალი.

4. კულტურა ენის უმაღლესი ფორმაა, ამიტომ  ეს მისამღერი ფორ-
მულები ჩვენ შევისწავლეთ არა „ჩაკეტილ სივრცეში“, არამედ სოცი-
ალური, ეთნო-ფსიქოლოგიური მრავალმხრივი კონტექსტის გათვა-
ლისწინებით და მივედით იმ დასკვნამდე, რომ მათ უდიდესი როლი 
შეასრულეს ქართველი კაცის მიერ ობიექტურად აღსაქმელი სამყა-
როს ერთიანი სურათის  ჩამოყალიბებაში. 


