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ქეთევან ჯერვალიძე,    ნინო პეტრიაშვილი

ანთროპონიმ რაჟდენის ეტიმოლოგიისათვის

საკითხის დაყენება: რაჟდენი საქართველოს მართლმადიდებელი 
ეკლესიის პირველმოწამეა და ჩვენი სამეცნიერო სტატია მისი სახე-
ლის შინაარსის გარკვევას ისახავს მიზნად. 

პირველმოწამეობის მოკლე ისტორია:
საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ქრისტიანობის პირველ საუკუნეებ-

ში მოწამენი განეკუთვნებოდნენ განსაკუთრებულ წმინდანთა ჯგუფს, 
ხოლო მოწამეობა აღიქმებოდა როგორც უდავო მოწმობა ქრისტიან-
თა რელიგიის რჩეულობისა1. მოწამე-წმინდანი სინონიმური წყვილი 
იყო, შემდეგ შიდა ოპოზიციური წყვილიც. ასეა ეს განსაკუთრებულ 
კრებულებში , რომელთაც ეწოდებოდათ: Acta martyrum და acta 
sanctorum. პირველი სახელწოდება უფრო ძველია და მიანიშნებს, 
რომ სისხლით მოწამეობა აღემატება ცხოვრებით ღვაწლმოსილებას, 
ასკეტურად განვლილს2. მოწამე ახალ აღთქმაში, პირველად მხოლოდ 
ქრისტეს მიესადაგებოდა, როგორც ხსნის დრამის უმთავრეს მონაწი-
ლეს, მაგრამ II ს-ის მეორე ნახევრიდან ის გავრცელდა ყველაზე, ვინც 
ქრისტეს აღმსარებლობისთვის სისხლს დაღვრიდა3. შემდეგ წარმოიქ-
მნა მოწამეთა კლასიფიკაცია: მოწამე, მთავარმოწამე (დიდმოწამე) 
(წმინდა გიორგი, წმ. პანტელეიმონი, წმ. დიმიტრი...), მღვდელმოწამე 
(პოლიკარპე სმირნელი), პირველმოწამე (სტეფანე დიაკონი), ცრუმო-
წამე (სიმონ მაგი, მარკიონი), ახალმოწამე – ჰაბო. 

პირველმოწამე დროით პირველია რომელიმე ქვეყანაში, ან სუ-
ლაც ადამიანთა რომელიღაც ჯგუფში. მთელი ქრისტიანული სამყა-
როს პირველმოწამე პავლე მოციქულის დისშვილი სტეფანეა, მაგრამ 
შემდეგ კონკრეტულ ქვეყნებსაც გაუჩნდათ ქრისტიანობის საკუთარი 
პირველმოწამენი, მაგალითად, სომხეთს – რიფსიმე და გაიანე; რუ-
სეთში თეოდორე ვარიაგი და მისი შვილი იოანე4; ძველ რომში ნერო-
ნის ეპოქის პიველმოწამენი, რომელთა სახელებიც კი უცნობია. თუმ-
ცა, რიგი კვლევებისა, ფაქტებზე დაყრდნობით, იმასაც ამტკიცებს, 
რომ ეს მოწამეობის ამბები, ნერონის დროინდელი, ნაყალბევია 5. ინგ-
ლისის პირველმოწამეა წმინდა ალბანი, რომლის მოწამეობის თარიღი 
განსხვავებულია, დაახლოებით III ს-ის ბოლო, ან IV ს-ის დასაწყისი, 

1  М. Ю. Парамонова, Мученики , Словарь средневековой культуры, 
М., 2003, 331-336.

2  М. Е. Поснов, История христианской церкви, Брюссель 1964, 
переиздание 1988, 106. ცხოვრების პერსონაჟების აღმატების პარადიგმა 
ჩვენ გვაქვს გიორგი მერჩულის „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში“[ძეგლები, 
I 257, 16-20].

3  Амброджо Донини, У истоков христианства, М., 1979, 204.
4 А. М. Введенский, Житие варягов-мучеников: летопись и пролог, 

Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2008. № 3 (33).
5  Амборджо Донини, У истоков хрстианства.., 179-182.
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ანგლოსაქსური ქრონიკის მიხედვით, 283 წ6. შოტლანდიელთა პირ-
ველმოწამე მეფე კონსტანტინე (520- 576)7…

ქართული ეკლესიის მიერ კი, მიუხედავად ალბანეთის კარზე მსა-
ხური და მოწამე ქართველი (მესხი) დიდებულებისა (100 თუ 123 
წელი)8, ასევე საქართველოს ეკლესიის ლაზი პირველმოწამეებისა (41 
წელი)9, ქართველთა, საქართველოს პირველმოწამედ აღიარებულია 
მოქალაქეობრივად და ალბათ, ეთნიკურადაც სპარსი რაჟდენი. 
სხვათა შორის, პიველმოწამე რაჟდენი და პირველგანდგომილი 
(ლიტერატურის მიხედვით) ვარსქენი ერთი ეპოქის შვილები არიან. 

თვით სიტყვა პირველმოწამე – πρωτόμαρτυς ქართულ ძეგ-
ლებს შორის პირველად დაფიქსირებულია უცნობი ავტორის „ევს-
ტათი მცხეთელის წამებაში“: „უფალო ღმერთო, ყოვლისა მპყრობე-
ლო, რომელსა ყოველთა კაცთაჲ გნებავს ცჴორებაჲ, რომელნი ესვენ 
სარწმუნოებით სახელსა წმიდასა შენსა, რომელმან ისმინე ლოცვაჲ 
პირველმოწამეთაჲ...“[ძეგლები, I 44, 15]; ეს პასაჟი შეტანილი არ 
არის ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლების 
ლექსიკონში10; „ევსტათის წამების“ ყველაზე ძველი ხელნაწერი (H 
341), კ. კეკელიძის აზრით, მეათე საუკუნის გასულსა და მეთერთმე-
ტე საუკუნის დასაწყისს უნდა მიეკუთვნებოდეს11. თვით ჯუანშერის 
„ვახტანგ გორგასლის ცხოვრებაში“ რაჟდენს ერთვის ეპითეტი „წმი-
და“, მაგრამ არა „პირველმოწამე“12; ასევეა ეს თამარის ისტორიკოსის 
თხზულებაში „ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი“13. სტეფანე 
პირველმოწამე კი პირველად დადასტურებულია „ჰაბოს წამებაში“: 
„ჴსენებასა ქრისტჱს მოციქულისა პირველდიაკონისა და პირველმო-
წამისა“, მაგრამ გვაქვს სხვა სიტყვიერი ქსოვილიც: „ერისმთავრისა 
მის ყოველთა მოწამეთაჲსა წმიდასა სტეფანჱსსა“ [I 66, 2-3]. სტეფანე 
პირველმოწამე ნახსენებია აგრეთვე „დავით და ტირიჭანის მარტვი-
ლობაშიც“ (Ath 8): “მანცა დისწული თჳსი მოკლა სტეფანე პირველ-
მოწამჱ“ [I 190, 19]. პირველმოწამე დადასტურებულია მეტაფრასულ 

6  Н. Ф. Усков, Д. В. Зайцев, Альбан Британский , Православная 
энциклопедия, т. II, М., 2001, 69-70.

7  შოტლანდიელთა პირველმოწამე: http://www.earlybritishkingdoms.
com/bios/constsdm.html

8  წმიდა ესუქია, „წმიდანთა ცხოვრება“, ტომი II, თბილისი, 2001.
9  ლაზი პირველმოწამენი:http://iverieli.ucoz.com/news/2009-04-09-

373.
10  პირველმოწამე, ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის 

ძეგლების ლექსიკონი, II მ-რ, ნ. გოგუაძის, ზ. სარჯველაძის, მ. შანიძის რე-
დაქციით, თბილისი 2007.

11  კ. კეკელიძე, ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია, ტ. I, თბი-
ლისი, 509.

12  ჯუანშერი, ცხოვრება ვახტანგ გორგასლისა, ქართლის ცხოვრება, 
რ. მეტრეველის რედაქციით, თბილისი 2008, 10, 15 .

13  ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი, ქართლის ცხოვრება, რ. 
მეტრეველის რედაქციით, 412, 14.
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„ბარბარეს წამებაშიც“: „ვითარ-იგი თეკლა პირველმოწამე“14. ფაქტია, 
რომ საქართველოში სტეფანე ანთროპონიმად, ტოპონიმად უკვე ჩანს 
VI ს-ის შუა წლებიდან – თათე სტეფანწმიდელი, სტეფანე ხირსელი, 
სტეფანოზ ერისმთავარი (ბერძნული ფორმით), წმინდა სტეფანეს 
კულტი მკვიდრდება მოციქულთა პერიოდიდან 15 . იოანე ზოსიმეს კა-
ლენდარში წმ. სტეფანეს მოხსენიება, ბიზანტიური წესით, 26 დეკემბ-
რიდან 27 დეკემბერზეა გადატანილი. 681 წელს VI მსოფლიო საეკლე-
სიო კრებამ დაადგინა 26 დეკემბერი ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის 
ტაძრის დღედ, 27 კი – წმ. სტეფანესი16.

1. რაჟდენი V ს–ის ქართველთა წმინდანია, წმინდანობამდე სპარ-
სელი არისტოკრატი და სახელმწიფო მოხელე, შაჰის ასულის, ბალენ-
დუხტის, აღმზრდელი, რომელიც მეფის ასულს ვახტანგ გორგასალზე 
გათხოვებისას თან გამოჰყვა, მიიღო ქრისტიანობა და თავი დადო 
ახალი სარწმუნოებისთვის. 

ვახტანგ გორგასლის ერთ-ერთი ანტიირანული ბრძოლის დროს 
რაჟდენი ტყვედ ჩაუვარდა ირანელებს. შაჰმა მოსთხოვა ქრისტიანო-
ბის უარყოფა. მიუხედავად ტანჯვა-წამებისა, რაჟდენი არ დაუბრუნდა 
ცეცხლთაყვანისმცემლობას. მაშინ შაჰმა ის გაგზავნა წრომში დაბანა-
კებულ ირანელთა ლაშქრის მეთაურთან, რომელმაც რაჟდენი სიკვდი-
ლით დასაჯა – ძელზე გააკრეს წმ. სებასტიანესავით (+287) და ისრე-
ბი დაუშინეს. რამდენიმე ხნის შემდეგ წმინდანისავე მონდომებითა (ეს 
მოხდა მისი დაფვლის შემდეგ) და ვახტანგ გორგასლის ინიციატივით, 
რაჟდენის ნეშტი ნიქოზში გადმოასვენეს, სადაც ცეცხლთაყვანისმცე-
მელთა დიდი კერა ყოფილა მანამდე, და ტაძარიც ააშენეს. ვახტანგ 
გორგასალმა ეს ეკლესია საეპისკოპოსო ცენტრად აქცია. რაჟდენის 
სახელზე ეკლესია მეფე ვახტანგს აუგია უჯარმის ციხეშიც, ასევე 
სამგორში, უჯარმის ველზე; მოღწეულია რაჟდენის ცხოვრებისა და 
მოღვაწეობის ამსახველი მეტაფრასული თხზულება. იგი შეუდგენიათ 
დაახლოებით XII საუკუნეში, რაჟდენის ხსენების დღეს, 3 აგვისტოს 
(ძველი სტილით), ეკლესიაში საკითხავად17. ეს მოსაზრება, „რაჟდენის 
ცხოვრებისა და წამების“ XII ს-ში შექმნისა, უარყო მ. ქავთარიამ18.

14  პირველმოწამე-πρωτόμαρτυς, ძველქართულ-ძველბერძნული ფი-
ლოსოფიურ-თეოლოგიური ტერმინოლოგიის დოკუმენტირებული ლექსიკო-
ნი I (ა-რ), თბილისი 2010.

15  Апостольские постановления (через Климента, епископа и 
гражданина Римского), кн. 8, 33: http://www.krotov.info/acts/04/2/constit_
apost.htm; დიდი სჯულისკანონის ქართულ რედაქციაში, კლიმენტი რომა-
ელის ნუსხით სახელდებულ მოციქულთა კანონში, სამწუხაროდ, ეს ადგილი 
არ არის: დიდი სჯულისკანონი, ე. გაბიძაშვილის რედაქტორობით, თბილისი, 
1975, 216 -230.

16  Правила святого Вселенского шестого собора, 
Константинопольского 79. http://www.krotov.info/acts/canons/0691cano.
html: ჩვენ ვერ ვნახეთ ეს კანონი.

17  ბ. ლომინაძე, ქსე, ტ. 8, თბილისი, 1984, 304.
18  რაჟდენის წამება, „ძეგლები“, ტ. V, გამოკვლევა მ. ქავთარიასი, თბი-
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რაჟდენი ერთადერთი წმინდანია ამ სახელით, არა მხოლოდ ქარ-
თულ, არამედ ზოგადმართლმადიდებლურ კალენდარში. მას არ იც-
ნობს არც კათოლიკური ეკლესიის წმინდანთა კალენდარი და ვერც 
სპარსულ ონომასტიკაში ვიპოვეთ სახელი რაჟდენი. 

რაჟდენის სახელის მქონე წმინდანს არც იოანე ზოსიმეს კალენ-
დარი (X ს.) იცნობს 19, არც სხვა რამ მოღწეულა უფრო ადრინდელი 
პერიოდიდან მის შესახებ. არადა, სხვა ქვეყნების პირველმოწამეთა 
ისტორიები გვიჩვენებს, რომ ჩვენშიც ადრევე უნდა დაწერილიყო რა-
იმე მის შესახებ, მაგრამ არ ჩანს XI ს-მდე არაფერი. იქნებ არც დაწე-
რილა და მისი კულტი, როგორც პირველმოწამისა, სწორედ ანდრია 
პირველწოდებულის კულტის გაძლიერებას დაემთხვა, ანუ ერთიანი 
საქართველოს იდეის აღორძინებას?! იმ ეპოქაში ზეპირ ტრადიციას 
წერილობითზე ნაკლები მნიშვნელობა როდი ჰქონდა!20 მაგრამ ჩანს, 
რომ უკვე ეშურებიან აღნუსხონ ყველაფერი, ვინაიდან როგორც მერ-
ჩულე ბრძანებდა: „ქუეყანასა ქართლისასა აღუწერელობით დასჭირ-
დეს“ [I 249, 9] . ჩვენ მაინც არ გამოვრიცხავთ, რომ თხზულება შექმ-
ნილიყო წმიდა რაჟდენის შესახებ XI-XII სს-ში.

 ბერმონაზონ ნიკოლოზ თბილელს (1672-1732) წმ. რაჟდენისთვის 
მიუძღვნია იამბიკო:

 „მთიებ საჩინოდ, მნათობად შიდა ქართლის
 რაჟდენ დაუვსი ლამპარი წრომს მოღუაწე.
 გუერდ განლახრული, ქრისტესა ესერებს.
 თრევით მტუერსა განჰყრის, მახჳლს იმანიაკებს,
 სიზმართა ჰსცუალებს სუფევად საუკუნოდ“.

ნიკოლოზ თბილელი ცისკრის „აქებდითსა ზედა დასადებელთა“ 
ერთ-ერთ მუხლში რაჟდენს მოიხსენიებს „რაჯდენ“ ფორმითაც: „ნინო, 
რაჯდენ პირველმოწამე21.

რაჟდენისადმი მიძღვნილია ტროპარი და კონტაკი:
ტროპარი
ხენეშისა სარკინოზობისა დამტევებელსა და ჭეშმარიტებისა გზა-

თა მავალსა, ქრსიტესთვის მრავალთა ჭირთა მიმთვალელსა, მორწ-
მუნეთა შორის საჩინოსა, საქართველოს მნათობსა, დიდსა მოწამესა 
რაჟდენს შევასხმიდეთ, მორწმუნენო, ძნობითა საღმრთოითა, რათა 
მეოხებითა მისითა ვიხსნეთ განსაცდელთაგან.

 კონტაკი
მწყემსისა ჭეშმარიტისა შედგომილო, და სუფევისა მისისა საღმრ-

თოსა ზიარო, მონაო სარწმუნოო, და მსგავსად მთიებისა საჩინოო მნა-

ლისი 1989, 193..
19  იოანე ზოსიმეს კალენდარი, კ. კეკელიძე, ეტიუდები V, თბილისი, 

1957.
20  А. Я. Гуревич, Категории средневековой культуры, М., 1984, 129.
21  ე. ცაგარეიშვილი, http://karibche.ambebi.ge/component/content/artic

le/23-tsmindanebi/2285-tsminda-miqel-gobroni.html.
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თობო, სასუფეველისა შენისა ქრისტესა შეწირულო, დიდო მოწამეო 
რაჟდენ, გვიოხენ ჩვენ მაქებელთა შენთა.

სამწუხაროდ, არ ვიცით ამ ტროპარის შექმნის დრო და ავტორი. 

„ქუეყანასა ამას ჩუენსა პირველად ამან განუღო კარი წამებისა 
შემდგომთა მისთა მოწამეთა და პირველად ამან დასთხია სისხლი და 
ექმნა მიზეზ სხუათაცა ახოვანებისა და სიქველისა, რამეთუ პირველ 
ამის ნეტარისა არა ვისი სმენილ არს მარტჳლობაჲ ქუეყანასა ამას 
საქართველოსასა“ [V 66, 10-15] – ამბობს კათალიკოსი ბესარიონი 
(1724-1738).

 რაჟდენ პირველმოწამის შესახებ თხზულება დაუწერია ანტონ I 
კათალიკოსსაც და შეუტანია „მარტირიკაში“ (მეშვიდე თავი): „შესხ-
მა და მოთხრობა ღუაწლთა და ვნებათა წმიდისა დიდისა მოწამისა 
რაჟდენისი...“, რომლის ძირითადი ფაქტობრივი მასალა ბესარიონ კა-
თალიკოსის თხზულებიდან აუღია ავტორს და ის პანეგირიკული ად-
გილებით შეუვსია22. ანტონ კათალიკოსი რაჟდენს, როგორც ვნახეთ, 
უწოდებს „დიდმოწამეს“, კიდევ სხვა ეპითეტებს, მაგრამ არა „სარწ-
მუნოების მნათობს“.

რაჟდენის ხსენება დადებულია 3 აგვისტოს (A 97, XI ს.).
ძეგლის თარგმანი ლათინურ ენაზე ეკუთვნის პ. პეეტერსს23.

მოწამის საკუთარი სახელი რაჟდენი რუსული მართლმადიდებ-
ლური ეკლესიის კალენდარში განმარტებულია, როგორც „რწმენის 
მნათობი“ და ის ქართული წარმომავლობისადაა მიჩნეული24. ასევეა 
განმარტებული 2014 წლის ქართულ საეკლესიო კალენდარში25. ად-
რეული წლების საქართველოს საეკლესიო კალენდრებში ეს განმარ-
ტება არ ჩანს. ჩვენი მცდელობა, გაგვეგო, ვის კვლევას დაეყრდნენ 
გამომცემლები, წარუმატებელი აღმოჩნდა. ეპითეტი „მნათობი“ ბე-
სარიონ კათალიკოსის ტექსტში ჩანს, მაგრამ არა სარწმუნოებასთან 
სინტაქსურ წყვილში: „იგი საჩინო მნათობი“ [V 166, 3]; მ. ქავთარიამ, 
შეისწავლა რა „რაჟდენის წამების“ არსებული ხელნაწერები, დაასკვ-
ნა, რომ ყველა მეტაფრასული რედაქცია განეკუთვნება XVIII ს-ს26. ეს 
პერიოდი ხომ სპართა მძლავრების ხანაა აღმოსავლეთ საქართველო-
ში. 

თვით ლექსემა „მნათობი“ ქართულ ჰაგიოგრაფიაში უკავშირდე-
ბა იოანე ზედაზნელს [ I 197, 14], გრიგოლ ხანძთელს [I 287,20], სე-
რაპიონ ზარზმელს [I 320, 38] და სხვათ, მაგრამ არა რწმენასთან 

22  ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, VI, 
1980, 136-153.

23  P. Peeters, S. Ražden le Persan, Analecta Bollandiana, t. 33,1914, 
294-305.

24  Ражден, Православный церковный календарь, 2002 , 143.
25  საქართველოს საეკლესიო კალენდარი, რაჟდენი, თბილისი 2014. 
26  მ. ქავთარია, ბესარიონ ორბელიშვილის ცხოვრება და მოღვაწეობა, 

ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე, ტ. I, 1959, 89-90.
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შეწყვილებული27. „მნათობი“, ეპითეტი, არ არის ახალი და ორიგინალუ-
რი ქართულ ჰაგიოგრაფიაში, მას იცნობს ბიზანტიური ჰაგიოგრაფიაც 
– (φωστήρ). ასე რომ, ჩვენ გვაინტერესებდა, წმიდა რაჟდენის სახელის 
შინაარსის გააზრება შეგნებულად მოხდა, თუ ინტუიციურად, სიტყვის 
უცნაური, შინაგანი (სუგესტიური) ბუნებიდან გამომდინარე? როდის 
მოხდა? ანთროპონიმის კვლევას ეყრდნობოდა? რაჟდენი ხომ მართლაც 
„სარწმუნოების მნათობად“ განიმარტება და ითარგმნება ფალაურ-სასა-
ნიდური თუ ახალსპარსული ენების მოშველიებით?

ჯუანშერის „ვახტანგ გორგასლის ცხოვრების“ Q ხელნაწერში, ა. კლი-
მიაშვილის მიერ 1959 წელს აღმოჩენილ 1697 წლისეულ ხელნაწერში, 
რაჟდენის მაგივრად გვაქვს რჟენდი ფორმაც28, როგორც ჩანს, ხმოვნის 
ამოვარდნითა და თანხმოვანთა მეტათეზისით.

მიუხედავად იმისა, რომ წმინდანის ისტორია თითქოს კარგად არის 
ცნობილი, მის ბიოგრაფიაში ისეთივე დიდი გაურკვევლობაა, რო-
გორც მისივე სახელის შინაარსის გაგებაში. ოფიციალურად მიღებუ-
ლია, რომ წმინდა რაჟდენი უწამებიათ დაახლ. 457 წ-ს იეზდიგერდ 
II -ის (438-457), ან ჰორმიზდ III-ის (457-459) ზეობის წწ-ში. ამ ჰორ-
მიზდის შესახებ მცირე ცნობები არსებობს, მისი სახელით მოჭრილი 
მონეტებიც კი არ არის მოღწეული29.

ჰორმიზდ III იყო იეზდიგერდ II -ის( 438-457) უმცროსი შვილი და 
პეროზ შაჰის (459-484) უმცროსი ძმა. მისი ასული ყოფილა მეფე ვახ-
ტანგის ცოლი. ეს საკითხი ისტორიულად და ქრონოლოგიურადაც ნამ-
დვილად გაუმართავია, რასაც ჩვენ ვეღარ გავყვებით... ასევე ბოლომ-
დე არ არის გარკვეული ვახტანგ გორგასლის სპარსელთა წინააღმდეგ 
ბრძოლათა რაოდენობა და ზუსტი თარიღები30. „ქართველ წმინდან-
თა ცხოვრების“ მიხედვით, რაჟდენი უწამებიათ პეროზ შაჰის ზეობის 
პერიოდში31. 

ყველა შეთანხმებულია, რომ საკუთარი სახელი რაჟდენი სემანტი-
კურად აღნიშნავს „სარწმუნოების მნათობს“. თუმცა, სახელდობრ, 
რომელი სპარსული კომპოზიტი გადმოსცემს ამ შინაარსს, როგორ იწე-
რება და იკითხება ეს სიტყვა, სპარსული ენის განვითარების რომელ 
ეტაპს ასახავს, ძალიან გაჭირდა. ცხადია, ონომა რაჟდენი კომპოზი-
ტია წარმომავლობით, სახელად ქცეული ეპითეტი. ამას ადასტურებს 
კომპოზიტის მეორე ნაწილი დენ-.dēn- „სარწმუნოება“, სპარსელებს კი 
ქრისტიანობაზე მოქცევის შემდეგ უნდა ეწოდებინათ რაჟდენისთვის 
უარყოფითი შინაარსის სიტყვა, როგორც ეს წესად ჰქონდათ. თუკი 

27  „ძეგლების“ სიმფონია-ლექსიკონი, II მ-რ, თბილისი, 2007.
28  ქართლის ცხოვრება, თბილისი, 2008, 215 (სქოლიო 13)
29  С. Б. Дашков, Ст. ‘Хормизд III`, Цари царей — Сасаниды. История 

Ирана III – VII вв. в легендах, исторических хрониках и современных 
исследованиях. 2008, 121.

30  გ. ანჩაბაძე, საქართველო ვახტანგ გორგასლის ეპოქაში, მემატიანე, 
თბილისი, 1999.

31  ქართველ წმინდანთა ცხოვრებანი, თბილისი, 2004.
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„ურწმუნოსა და განდგომილს“ ეძახდნენ თვით შაჰ იეზდიგერდ I-ს 
(399-420/421), რატომ მოერიდებოდნენ სხვას? ყოვლად წარმოუდ-
გენელია, ზოროასტრელებს სარწმუნოების უარმყოფისათვის, განდ-
გომილისათვის „სარწმუნოების მნათობი“ დაერქმიათ და თუ ქართ-
ველებმა უწოდეს, რაღა მაინცდამაინც სპარსული ეპითეტი და არა 
ვთქვათ ბერძნული, როგორც, მაგალითად, სპარსელ გვირობანდაკს, 
(კომპოზიტია)32 – უწოდეს ბერძნ. ევსტათი – მტკიცედ მდგომი? 

სახელთა ცვლა ბუნებრივია „შუშანიკის წამებაშიც“: ვარდანი (ფი-
ზიკური გმირი) – შუშანიკი (სულიერი გმირი); ასევე სხვადასხვა ენაში 
არსებობს მსგავსი და განსხვავებული საზოგადო შინაარსის შემცველი 
სიტყვები. ასევეა ქართულშიც. დღესაც გვაქვს ტრადიცია, ერთი სიტ-
ყვა ვცვალოთ ბგერის დამატებით, გამოკლებით ან შეცვლით (ონო-
მატოპია): ელიტა-ბნელიტა-გველიტა; ჟურნალისტი – ჭურნალისტი 
– ჭორ-ნალისტი-ურნალისტი; გმირი-ვირი, სავლე-პავლე (ცუდი-კარ-
გი), არ გამოვრიცხვთ, მოციქულის სახელს (paul -მცირე) მის მიერვე 
გამოყენებული თვითდამცრობის ფორმულა ედოს საფუძვლად – მზვა-
ობარმა დაიმდაბლა თავი. საული, გარდა მიღებული განმარტებისა, 
ღვთისგან გამოთხოვილი, არაბულ ტალუტზე დაყრდნობით, ითარგმ-
ნება, როგორც მაღალი33: მაღალი-მდაბალი?

ჩვენი მოსაზრების დასასაბუთებლად მივმართოთ ფალაურ-სასანი-
დური ეპოქის კანონმდებლობას, იურიდიულ-რელიგიურ ტერმინებს 
მორწმუნის – მაზდიანის, ირანელის – არაირანელის, ურწმუნოსა და 
განდგომილის აღმნიშვნელთ, ცხადია, ფონეტიკური ბგერათშესატყ-
ვისობების გათვალისწინებით...

 
სპარსელები სპარსულ ქრისტიანულ ეკლესიას უწოდებდნენ Tar-

isa, Tarsa – ტარსას და მშვიდობიანობის დროს კიდევაც სწავლობდ-
ნენ მათგან. tarixu gum – საღვთო წიგნის სახელწოდებაა სპარსულად, 

32  gūrāb – მიწისქვეშა გასასვლელი (მ. ანდრონიკაშვილი, ნარკვევები, 
ტ. II ნაწ. I, 31, 204.) (მისი სომხური ვარიანტია virāp. მათ ამ სახელის მო-
ნასტერიც კი ჰქონდათ, სადაც ქრისტიანობამდე საპატიმრო ყოფილა (სომხ. 
Խոր Վիրապ: Хор Вира́п https://ru.wikipedia.org/wiki/Хор_Вирап) – ხორ ვი-
რაპი-უკუნი წყვდიადი, მასში ყოფილა გამომწყვდეული გრიგოლ პართელი; 
კომპოზიტის მეორე ნაწილია band- ბორკილი; bandak- მონა, მსახური; ახ. სპ. 
bandakīh-მონობა (არდაშირ პაპაკანის ძის საქმეთა წიგნი, 84.); ამ ძირიდან 
უნდა იყოს ქართული საზოგადო სიტყვები: გა-ბანდ-ვა, გაბლანდვა, დაბლან-
დვა, დალამბვა, ნალბანდი, შუშაბანდი, დერბენდი (გადასავლელის (ყელის) 
შემკრავი); იჟიჟრიბანდა – ნათლით შეიბორკა ბნელი – ზმნა ვაჟასთან; ასე 
რომ, წმ. ევსტათის სპარსული სახელი გვირობანდაკი შეიძლება ნიშნავდეს 
გვირაბში დაპატიმრებულს. პატიმრობის ასეთი ფორმაც არსებობდა, ჯურღ-
მულში ჩაგდება. მ. ანდრონიკაშვილის კვლევით, გჳრობანდაკი ნიშნავს გუ-
როს მონას (მ. ანდრონიკაშვილი, ნარკვევები ქართულ-ირანული ენობრივი 
ურთიერთობიდან, ტ I, 1966, 462).

33  М. Б. Пиотровский, Талут, Мифологический словарь, М.,1990, 672 
.
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ასურულად34. tarixu gum-იდან მომდინარეობს ალბათ ქართული სიტ-
ყვა თარგმანი. Tar-ს რადგან მნათობის მნიშვნელობაც ჰქონდა, შე-
საძლოა, დავუშვათ, რომ სპარსელებისთვის, საკვირველი მოგვების 
(სირიული ტრადიციით 12-ის, ევროპულით 3) შთამომავლებისთვის, 
ქრისტიანობა აღიქმებოდა, როგორც რელიგია (ტაძარი) ვარსკვ-
ლავით მინიშნებულისა. სპარსული ტრადიციით, ქრისტეს მოვლინე-
ბის შესახებ იუდაურ წყაროებამდე, „ჯამშად ნამეშია“ საუბარი, რომ 
ჯამშედი უსწრებსო მოსეს, ასეთივე ინფორმაცია ყოფილა ნებროთის 
წიგნშიც35.

მიუხედავად ასეთი დამოკიდებულებისა, სპარსელებისთვის ყო-
ველი სპარსელი ცეცხლთაყვანისმცემელი, რომელიც სხვა სარწმუ-
ნოებაში გადადიოდა, ხდებოდა „აგდენ“: ირანისტი ა. ფერიხანიანის 
აზრით, ფალაური ტექსტები არ ტოვებენ ეჭვს, რომ ეთნიკურობის 
აღმნიშვნელმა ტერმინებმა – ēr – ირანელი, ērān ირანელები, – სა-
სანიდურ ირანში თავისი პირდაპირი მნიშვნელობის გარდა, შეიძინეს 
vehdēn, hudēn mazdēsn სინონიმური მნიშვნელობა – „ზოროასტრელი, 
ზოროასტრული;“ ხოლო აბსტრაქტულმა ფორმამ ērih გადმოსცა სი-
ნონიმური შინაარსი hudēnih, dēn f.- mazdēsn (ān)-ისა – ზორასტრული 
რელიგია; ზოროასტრული რელიგიის რელიგიურ-ეთიკური ნორმები; 
შესაბამისად, საშ. სპარს. anēr „არაირანელი“ გახდა aγdēn – ბოროტი 
სარწმუნოების მიმდევრის, არაზოროასტრელის, უცხოს, სხვა სარწმუ-
ნოების აღმნიშვნელის სინონიმი და მასში მოიაზრებოდნენ წარმოშო-
ბით ირანელებიც. 

ა. ფერიხანიანის ნაშრომის თანახმად, ირანში ქრისტიანთა პერი-
ოდული დევნის მიუხედავად, ეთნიკურ და რელიგიურ კუთვნილე-
ბას კერძო სამართლის სფეროში განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
არ ჰქონდა. სამართლებრივი დისკრიმინაცია არაზოროასტრელები-
სა უპირატესად ადმინისტრაციული სამართლის კუთხით ხდებოდა... 
სხვა იყო ზოროასტრელის სხვა აღმსარებლობაში გადასვლა, განდგო-
მილება. ასეთი კარგავდა საკუთარ ადგილს ოჯახში, თემში , თუმცა, 
მიუხედავად ამისა, სრულიად უუფლებო ის მაინც არ რჩებოდა, ვინა-
იდან დაკარგულის ფარდ უფლებებს პროზელიტი ახალ თემში იძენდა. 
ცალკე იდგა მანიქეველი, ქრისტიანი და იუდეველი კი თავიანთ თე-
მებში ამ თემთა სამართლებრივი სისტემითა და იურისდიქციის სფე-
როში ავტონომიით სარგებლობდნენ, რასაც ადასტურებს ბაბილონუ-
რი თალმუდი და სპარსული კანონთა კრებულები 36. 

მართლაც, უცნობი ქართველი ავტორის „ევსტათი მცხეთელის 
მარტვილობის“, კიმენური რედაქცია ადასტურებს სწორედ ზოროას-
ტრელი მშობლების, განსაკუთრებით მოგვების შთამომავლების გაქ-

34  ზ. გამსახურდია, „ვეფხისტყაოსნის“ სახისმეტყველება, თბილისი, 
1991, 243-245.

35  ლეონტი მროველი, ქართლის ცხოვრება, თბილისი, 2008, 119, 16-17.
36  А. Периханян, Общество и право Ирана в парфянский и 

сасанидский периоды, М., 1983, 9.
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რისტიანებისადმი სპარსელთა ძლიერ უარყოფით დამოკიდებულებას. 
ქართლში წარმომავლობით ქრისტიანი ასურელი სტეფენე ასურმა 
მთავრებმა სწორედ იმ არგუმენტით გამოიხსნეს, რომ სტეფანეს ოჯა-
ხის ყველა წევრი ქრისტიანი იყო: „და აღდგეს ასურნი მთავარნი კაცნი 
სტეფანჱსთჳს და ჰრქუეს: „ესე კაცი ჩუენ ვიცით, ჩუენი მდაბური არს, 
მამაჲ და დედაჲ და ძმანი და დანი მაგისნი ქრისტეანე არიან“ [I 35, 
17-19].

ა. ფერიხანიანის ნაშრომში დადასტურებული წყვილი anēr and 
aγdēn ვნახეთ ხოდადად რეზაკხანისა და მიხაილ გ. მორონის სტატი-
აშიც: 

anēr(literally, un-Iranian: e. g. MHD 38, 2, 2) and aγdēn (literally ”[one 
who holds]bad-religion”; e. g. MHD 44,7)37. anēr- aγdēn-ის სინონიმურ 
წყვილს ენაცვლებოდა anērān [u] druvandān -ის წყვილიც38. druvand 
-უღვთო, სარწმუნოებისადმი მტრულად განწყობილი, აქვს არს. სა-
ხელის მნიშვნელობაც. მრ. რიცხ.druvandān < ავ. dregvant-, drvant 
AirWb., 774; ახ.სპ.darvand,Borhan, 11, 84539.

როგორც ირანისტები წერენ: სპარსულში ბევრი რელიგიური ტერ-
მინი იწარმოებოდა ზოროასტრული რელიგიის ორი საწყისის, სიკე-
თისა და ბოროტების შეპირისპირებით. ასეთის მაგალითებია სწორედ 
ზედსართავი სახელები: weh „კარგი, უკეთესი“ და wad „ცუდი, ბო-
როტი“, ag- „ბოროტი“: weh-dên = hu-dën “ზოროასტრელი», wad-dên 
= dus-dên = ag-dên “ურწმუნო, განდგომილი». კომპონენტი ag- რო-
გორც საპირისპირო ექვივალენტი wad-ისა მომდინარეობს ავესტური 
а ka -დან „ბოროტი“ ; შდრ. პართ. agömand – „ბოროტი“40. (რ)აკა-ρακα 
სახარებისეული სალანძღავი სიტყვაცაა, (მათე 5, 22). კეთილი-ბორო-
ტის დუალისტური წყვილი ადრექრისტიანულ მწერლობაში, შესაძ-
ლოა, ზოროასტრული რელიგიისა და კულტურის გავლენითაც აიხს-
ნას, თუმცა, ის ორგანული იყო მთელი წინააზიური კულტურებისთვის. 
 ამრიგად, ჩვენ მიერ შესწავლილი სპარსული ლექსიკის მიხედვით, 
ქართული ანთროპონიმი რაჟდენი, კომპოზიტი, უნდა მიღებულიყო 
შემდეგი ორი საშუალო, ან ახალსპარსული სიტყვების შეერთებით: 

1) rōc/yōm ან ფონეტ. დაწ./ დღე; ძვ. სპ. raučah-, ავ. raočah -, ახ. სპ. 
rūs; ძვ. ინდ. rocis, ლათ., lux, Brand., Mayr., 14141 .

37  Khodadad Rezakhani and Michael G. Morony, anēr(literally... სქო-
ლიო 10, გვ. 236: http://www.academia.edu/6685037/Markets_for_Land_
Labour_and_Capital_in_Late_Antique_Iraq_AD_200-700

38  anērān [u] druvandān http://padis.uniroma1.it/bitstream/10805/1407/1/
Domenico%20AGOSTINI%20-%20L’Ayadgar%20i%20Jamaspig,%20un%20
testo%20esca

39  არდაშირ პაპაკისძის ძის საქმეთა წიგნი, ფალაურიდან თარგმნა, გა-
მოკვლევა და ლექსიკონი დაურთო თ. ჩხეიძემ, თბილისი, 1975. 95.

40  Додихудо Саймиддинов – http://cheloveknauka.com/leksika-sredne
persidskogo-yazyka#ixzz41pMX5lN8

41  არდაშირ პაპაკისძის ძის საქმეთა წიგნი,.. 139. 
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Ap. raučah (raok- „leuchten“ + /-ah/) > Mp. rōz > Np. ruz „Tag“ (დღე)
Av. raoxšna (raok- „leuchten“+ /-na/) > Mp. rōšn > Np. rowšan „hell“42 

(ნათელი)

ძვ. სპ. raučah-, ავ. raočah -,+ dēn43 ; რაუჩაჰდენ/რაოჩაჰდენ. ჩ თანხ-
მოვანი აფრიკატია, მიღებული თ+შ-თი, შესაბამისად, ჩ-ს რედუქციის 
შედეგად მივიღებდით შ-ს, რომელიც წყვილეულთა სისტემის მეორე 
კომპონენტია. მისი მოხვედრა მჟღერი დ-ს გვერდით, როდესაც სიტყ-
ვა იწყება ცალეულთა სისტემის ვიბრანტი რ-თი და მთავრდება ასე-
ვე ცალეულთა სონორი ნ-თი, აუცილებლად გამოიწვევდა შ-ს გამჟ-
ღერებას სწორედ ქართულ ნიადაგზე, თუმცა საშ. სპარსულ ენასაც 
ახასიათებს č – ǰ პროცესი. მ. ანდრონიკაშვილს დადგენილი აქვს, რომ 
ქართულში სპ. – ǰ გადმოდის როგორც წესი ჯ- თი და ასევე ნაჩვენები 
აქვს , რომ ჟ-თი გადმოსვლის შემთხვევებიც არსებობს: ǰang – ჟანგი; 
laǰvardi-ლაჟვარდი; ჯ და ჟ – ორივე მჟერი კონსონანტია და ორივე 
წყვილეულთა პირველი წევრი. მ. ანდრონიკაშვილის მაგალითებში ჟ 
სწორედ ng და vrd-ს წინ გვაქვს, საკმარიასია სიტყვა ǰang-ში (ჟანგი) 
ბოლო g გადავიდეს ღ-ში, რომ ჩვენ მივიღოთ იმავე სემანტიკური ვე-
ლის, მაგრამ მაინც სხვა შინაარსის ქართული სიტყვა ჯანღი, ასევე შე-
საძლოა – ჯანყიც44. ხოლო ǰ-ს s-თი შეცვლა მოგვცემს სიტყვას ზანგი, 
რომელიც ისევ და ისევ შავის, ცუდის აღმნიშვნელია. 

ჩ აფრიკატი რომ პირველად რედუცირდებოდა სწორედ შ-დ, ეს 
კარგად ჩანს, ჩვენი აზრით, „ვეფხისტყაოსნის“ პოეტონიმში როშაქი: 
როშაჰ<ძვ. სპ. raučah-, ავ. raočah; ამ პერსონაჟისგან მართლაც თენ-
დება, დგება ნათელი პოემაში, ვინაიდან სწორედ მისი რაზმის წევ-
რისგან იგებს ფატმანი ნესტანის ამბავსა და ადგილსამყოფელს45; 

ჩვენი აზრით, სრულიად ბუნებრივი ჩანს წარმოება – რაოჩ+დენ> 
რაოშ+დენ>რაჟდენ; ასე რომ, არ არის გამორიცხული, სპარსული წარ-
მომავლობის ქართულ ანთროპონიმ რაჟდენსა და ძვ. სლავურ შობას 
– раж-дати – საერთო ძირი და წარმომავლობა აღმოაჩნდეთ, ვინა-
იდან შობა (φύει) უხსოვარი დროიდან მიაჩნდათ ცოცხალი ორგანიზ-
მის სიბნელიდან სინათლეში გამოტევების პროცესად. სხვათა შორის, 
სწორედ ასევე წერდა ბასილი ზარზმელი სერაპიონისა და მისი ძმის, 

42  Sedigheh Alizadeh Lemjiri , Historische und vergleichende 
Untersuchung der Wortbildung im Persischen Dresden 2010, 166, 168; http://
www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/6749/Dissertation.pdf

43  ჩვენი მოსაზრება სწორად მიიჩნია ირანისტმა მ. სახოკიამ, რომელ-
საც უღრმეს მადლობას ვუხდით კოლეგიალობისა და ყურადღებისთვის...

44  მ. ანდრონიკაშვილი, ნარკვევები ირანულ-ქართული ენობრივი ურ-
თიერთობიდან, ტ. II, თბილისი, 1996,40

45  პოეტონიმი როშაქის ეტიმოლოგია, ვინაიდან ჩვენი სტატიის ძირა-
თიდი თემა არ იყო, საგანგებოდ აღარ გვიძებნია. ის განხილული არ აქვს ზ. 
გამსახურდიას. იხ. საკუთარი სახელები „ვეფხისტყაოსანში“, „ვეფხისტყაოს-
ნის“ სახისმეტყველება, თბილისი, 1991, 142-284.
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იოანეს, დედის შესახებ: დედაჲ მათი... ნათლად გამომყვანებელი [ I 
321, 27]; 

ჩვენი რაჟდენის სახელის წინა ნაწილი raučah – შედიოდა დიდი 
გნოსტიკოსის მანის ეპითეტებშიც: frēstag-rowšan ფრიშტაგ-როვშან-
მოციქული ნათლისა; pidar rowšan პიდარ როვშან – მამა ნათლისა; 
როვშ-ანაგ- rowšanag-მანათობელი46. ზოგიერთი ირანისტის მიერ სპ. 
i და u ტრანსლიტერებულია შესაბამისი კონსონანტებით: y და w-თი47. 
raučah-ი შედის ჩვენთვის კარგად ნაცნობი შაჰის სახელშიც – პეროზი 
-Pērōs: ავ. *Paiti raučah- ბრწყინვალებით, გამარჯვებით მოსილი; ასე-
ვე სახელში პეროჟავრა – Pērōžvar Pērōs+var< ძვ. ირ. bāra – მქონე, 
მოსილი, ოსანი – გამარჯვებითმოსილი 48.

ამავე ძირისა და შინაარსისაა პართ. rōšnīh – სინათლე rōšnīh kartan 
– ნათება, განათება, აბსტ. rōšn ნათელი, ბრწყინვალე < raoxšna -, ახ. 
სპ. roušan49. ახ. სპ. roušan – ში ou დიფთონგია, რომელიც ქართუ-
ლად გადმოიცემა სამი ვარიანტით: 1 ავ; 2, უ; 3, ო50. ამ ფუძესთან 
უნდა იყოს კავშირში ქართული ანთროპონიმი რუიზანი მეტათეზისით 
და ო>ი; შ>ზ პროცესით; პოეტონიმი როსანიც, ნათლიერი „ვეფხისტ-
ყაოსნიდან“. რუიზანი და როსანი ნამდვილად ახალსპარსული ენის 
საკუთრებად მოჩანს, ასევე ქართული რუსუდანი, სლავური როსანა; 
აქამენიდური ეპოქის, თუ უფრო ძველი არა, უნდა იყოს როქსანა : 
Ῥωξάνη-Raoxshna – ალ. მაკედონელის ცოლის სახელი.

ანთროპონიმი რაჟდენი ახალსპარსული rūs-+ dēn- დანაც უნდა 
მიგვეღო: რუსდენ>რუჟდენი> რაჟდენ – სარწმუნოების მნათობი. 
შესაძლოა, საზოგადო სახელი რიჟრაჟიც rūs-დან მოდიოდეს ფუძის 
გაორკეცებითა და აბლაუტით: რუჟრუჟ>რიჟრაჟ. რიჟრაჟი კი სწო-
რედ დღის დასაწყისია. წამყვან როლს ახალი სპარსული X ს-დან იკა-
ვებს, რის გამოც არ მიგვაჩნია ჩვენი ანთროპონიმი ახალი სპარსულის 
კუთვნილებად.

მ. ანდრონიკაშვილის მიერ შესწავლილი სპარსულ-ქართული ბგე-
რათშესატყვისობის მიხედვით, სპ.ū გადმოიცემა ქართულად: ა) უ-თი: 
kafūr- ქაფური, ან ვი-თი: gūrāb -გვირაბი ბ) ო-თი: būlur – ბროლი...51, 
ანუ ახ. სპ. rūs-+ dēn-დან შეიძლებოდა მიგვეღო რუსდენ/როსდენი 
(როდია?). (ჰ)როდ-ოს არის ბერძნული კუნძულის სახელიც ეგეოსის 
ზღვაში, ჰელიოსისადმი მიძღვნილი. 

 აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ინდოევროპულ ენებში, მაგალითად 

46  L. J. Ort, Mani, Leiden, 1967, 255-256.
47  მ. ანდრონიკაშვილი, ნარკვევები ირანულ-ქართული ენობრივი ურ-

თიერთობიდან ტ. II ნაწ. I, 17.
48  მ. ანდრონიკაშვილი, ნარკვევები ირანულ-ქართული ენობრივი ურ-

თიერთობიდან, თბილისი, 1966. 488, 494.
49  არდაშირ პაპაკისძის ძის საქმეთა წიგნი, 139.
50  მ. ანდრონიკაშვილი, ნარკვევები, ტ. II, ნაწ. პირველი, თბილისი, 

1996, 29.
51  მ. ანდრონიკაშვილი, ნარკვევები ტ. II, ნაწ. პირველი, 28.
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სანსკრიტსა და სხვა ენებში ცეცხლის ტიპიური ფერი არის წითელი და 
ის გადმოიცემა სიტყვებით:

rohita´ (RV), лат. ruber, rutilus, герм. rauđr (др.исл.), réad (др.-
англ.), rot (др.-в.-нем.)восходящими к праиндоевропейскому 
*roudh-//*rudh- (ср. Pokorny 1959, 872)52 .

ანუ , ანდრონიკაშვილის თანახმად, ახალსპარსულ ū-ს არ უნდა მო-
ეცა ა. ეს კი მიუთითებს იმაზე, რომ ლექსემა რაჟდენის შემოსვლა კომ-
პოზიტად, თუ ცალკე ფალაურ-სასანიდურ პერიოდს არ უნდა სცილ-
დებოდეს და უფრო ძველი პერიოდისაც უნდა იყოს, ვინაიდან ძირში a 
ბგერას მხოლოდ ძვ. სპარსული ( ძვ. წ. VI-IV სს) და ავესტური (IVს-ში 
იყო უკვე მკვდარი ენა, მხოლოდ ღვთისმსახურების) შეიცავენ: ძვ. სპ. 
raučah-, ავ. raočah -,+ dēn.

ამრიგად, ერთი და იმავე ძირიდან განსხვავებული ონომების 
წარმოება, ცხადია, ამ ძირის განვითარების სხვადასხვა ისტორიულ 
პერიოდს უნდა ასახავდეს. რაც შეეხება თანხმოვნებს, ზოგადფონე-
ტიკური კანონების თანახმად, ძვ. სპ. raučah თუ ავ. raočah -დან შესაძ-
ლებელი ჩანს ჩ>შ>ჟ> პროცესი, ვინაიდან ზ-ს, შ-ჟ ნაპრალოვნები, ანუ 
სპირანტები არიან. მეცნიერთა აზრით, ქართულს ფონემა ჟ არ უნდა 
ჰქონოდა. შ-ს გაჟღერებამ მისცა დასაბამი ჟ-ს არსებობას ქართულში53. 
ასევე, თანხმოვანი s ქართულში უნდა გადმოსულიყო ს თანხმოვნით 
„რუს-დენ“ , ხოლო š შ-თი, რუშ-დენ. თუ ეს ასეა, გამოდის, რომ rūs-+ 
dēn-დანაც მივიღებდით რაჟდენს, რაც ქართული ენობრივი სივრცის-
თვის არ ჩანს არაორგანული. ქართულს ხომ ახასიათებს თავისუფალი 
ბგერათმონაცვლეობა54. 

მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რაჟდენი ფალაურ-სასანიდური ენობ-
რივი სამყაროდან უნდა მოდიოდეს და არა ახალი სპარსულიდან, რუ-
სუდანი კი ნამდვილად ახალი სპარსულიდან მომდინარე ჩანს rūs+dân. 
dân-.სუფიქსია სპარსულში და ქონა-ყოლის შინაარსს აძლევს არსე-
ბით სახელს: დღიანი, ნათლიერი55.

ყოევლივე ზემოთქმულის შემდეგ დგება კითხვა, რომელ ფალაურ 
– სასანიდურ სიტყვას უნდა გადმოეცა რაჟდენის მსგავსი ჟღერადო-
ბისა და მისი საპირისპირო შინაარსის სიტყვა – კომპოზიტი: ნათელი 
სარწმუნოება-ბნელი სარწმუნოება? დიდი ძიების შემდეგ ასეთ სიტ-
ყვად ჩვენ მივიჩნიეთ უკვე ზემონახსენები aγdēn – არასპარსელი, 
არაზოროასტრელი, რწმენის მოწინააღმდეგე, ბოროტი (ბნელი) სარ-

52  Ю.В.Норманская, Генезис и развитие систем цветообозначений 
в древних индоевропейских языках М., 2005, 132. http://www.iling-ran.ru/
Normanskaya/normanskaya/01.pdf

53  ენათმეცნიერების შესავლის საკითხები, თბილისი, 1972, 81. 
54  რ. გორდეზიანი, მედიტერანულ-ქართველური მიმართებები. წინა-

რებერძნული, თბილისი, 2007.
55  Sedigheh Alizadeh Lemjiri , Historische und vergleichende Unter-

suchung, 114; http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/6749/
Dissertation.pdf
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წმუნოების მიმდევარი. aγdēn გახდა რაჟდენი. aγdēn-იდან წინ რ-ს 
განვითარებით მივიღებთ raγdēn – რაგდენ-ს, ხოლო გ-ს ჟ-დ ქცევით 
– რაჟდენს. გ-ს ჟ-დ ქცევის მაგალითი გვაქვს თუნდაც ანთროპონიმ 
გიორგიში: ჯორჯ, ჟორჟ. თუმცა, ბერძნულში γ ჟ-ში გადადის მხო-
ლოდ [i] , ან [e] ხმოვნების წინ (გიორგი>ჟორჟი<Γεώργιος), თანხმოვ-
ნებთან γ=ღ-ს56.

თუ გავითვალისწინებთ ორ ფაქტს, ვახტანგ გორგასლის მიერ ბი-
ზანტიის იმპერატორ ლეონ I-ის ასულ ელენეზე დაქორწინებას და 
ცხოვრების მეორე ნახევარში მკვეთრად გამოხატულ ბიზანტიურ 
ორიენტაციას, რაც მეფესთან დაახლოებული ბერძნულენოვანი და 
აქტიური ჯგუფის არსებობას უცილობლად გულისხმობს, მაშინ იქ-
ნებ, სინამდვილისგან არც ის იყოს შორს, რომ სპარსული aγdēn – ის 
საპირისპიროდ ქართველებმა სწორედ ბერძნული ἄγ-δην -ῥάγδην -ის 
მიხედვით უწოდეს რაჟდენს რაჟდენი, მსგავსად გვირობანდაკს – ევს-
ტათისა? სპარს. ბოროტი სარწმუნოების მიმდევარი – ბერძნ. შეუპო-
ვარი და ქართულ სივრცეში მოხდა γ-ს ჯერ ღ-დ და შემდეგ ჟ-დ გა-
დაბგერება? სიტყვა ῥάγδην-ს იცნობს ახალი აღთქმის ლექსიკონიც.

ძველბერძნული ῥάγδην-ის სემანტიკური ველი ასეთია:
ῥαγδαῖον τό – სისწრაფე, გამალება, გახელება быстрота, 

стремительность, напор, натиск Plut. 
ῥαγδαῖος 3 1) სწრაფი, მალი , გაძალებული, მოუხელთებელი 

стремительный, неукротимый (ἐν τοῖς ἀγῶσι – შეჯიბრებაში Plut.); 
2)ძლიერი, თავსხმა (ὄμβροι წვიმაPlut.; ὑετός წვიმა Luc.). 

ῥάγδην adv. სწრაფად, გაძალებით, გამალებით, მკვეთრად , შე-
უპოვრად стремительно, порывисто, резко (λαμβάνειν ἐκ τῶν ἐπῶν 
τινος Plut.)57. 

ῥάγδην adv. მიღებულია ზმნა ῥήγνυμι-დან, რომელიც ინდოევრო-
პული წარმომავლობისადაა მიჩნეული და ფონეტიკური ერთგვაროვ-
ნების გარდა, სემანტიკურად არაფერი აქვს საერთო კომპოზიტ რაჟ-
დენთან 58.

თუკი ჩვენ გადავხედავთ კათალიკოს ბესარიონის თხზულებას 
და ასევე ანტონ კათალიკოსის ქებას რაჟდენისას, დავინახავთ, რომ, 
უპირველეს ყოვლისა, სწორედ რაჟდენის შეუპოვრობა, ქრისტიანო-
ბისთვის გახელებაა ხაზგასმული. რაჟდენი ქრისტესავით ჯვარზე 
აღესრულა, თანაც ისრებით დაცხრილული და ჩვენი ავტორების თა-
ნახმად, მოწამეთაგან ყველაზე მეტად სწორედ ის უახლოვდება მაც-
ხოვარს. 

56  უღმესი მადლობა ქალბატონ ნ. მახარაძეს ამ ფონეტიკური კანონის 
შეხსენებისთვის.

57  И. Х. Дворецкий, Древнегреческо-русский словарь в двух томах, 
т. I- II. М., 1958.

58  ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ Γ,, ΛΕΧΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΑΘΗΝΑ, 1998; 
Pierre Chantraine, Dictionnaire etymologique de la langue grecque, Histoire 
des mots, Les Editions Klincksieck Juin 1977.



ქეთევან ჯერვალიძე,    ნინო პეტრიაშვილი                                                                                                 ანთროპონიმ რაჟდენის ...

96

ფაქტი ერთია, რომ ანთროპონიმი რაჟდენი ასეთი ფორმით მხო-
ლოდ საქართველოშია დადასტურებული59. მას აქვს მკვიდრის სტა-
ტუსი მოპოვებული. მეტიც, ის მთელი ქართული სივრცის საკუთრე-
ბაა.

კვლევის შედეგები: 1. ონომა რაჟდენის კვლევისას ჩვენ მიმოვიხი-
ლეთ ქრისტიანობისა და მოწამეთა (წმინდანთა) კულტის ჩამოყალი-
ბების მოკლე ისტორია; 2. წმ. რაჟდენის შესახებ არსებული ინფორ-
მაცია, მისი ცხოვრების ამსახველი ხელნაწერები საქართველოში; 
რომ ეპითეტ სარწმუბოების მნათობს არ იცნობს ეს ხელნაწერები. 3. 
შევეცადეთ დაგვედგინა კომპოზიტ ონომა რაჟდენის ეტიმოლოგია 
ძველსპარსულ-ავესტურ-ფალაურ-სასანიდურ ახალსპარული ენების 
მონაცემთა საფუძველზე: 

პართ. rōšnīh – სინათლე rōšnīh kartan – ნათება, განათება, აბსტ. 
rōšn ;ნათელი, ბრწყინვალე < raoxšna -, ახ. სპ. roušan. ახ. სპ. roušan; 
ძვ. სპ. raučah-, ავ. raočah -,+ dēn; 

Ap. raučah (raok- „leuchten“ + /-ah/) > Mp. rōz > Np. ruz „Tag“ (დღე)
Av. raoxšna (raok- „leuchten“+ /-na/) > Mp. rōšn > Np. rowšan „hell“ 

(ნათელი);
ახ. სპარს. rūs-+ dēn ; 
4. გამოვთქვით მოსაზრება, რომ შესაძლოა, საზოგადო არსებითი 

სახელი – რიჟრაჟიც – rūs- იდან მოდიოდეს ფუძის გაორკეცებითა და 
აბლაუტით: რუჟრუჟ>რიჟრაჟ. რიჟრაჟი კი სწორედ დღის დასაწყისია.

 5. პარალელურად წარმოვადგინეთ ქართულ სივრცეში გავრცელე-
ბული ანთროპონიმების: რუსუდანი, რუიზანი; პოეტონიმების როშაქი, 
როსანი, როდია ამოსავალი ძირები, რაც ცხადია, დამატებით კვლევას 
საჭიროებს;

6. გამოვთქვით მოსაზრება, რომ საქართველოს პირველმოწამის 
რაჟდენის სპარსული ეპითეტი უნდა ყოფილიყო aγdēn “ურწმუნო, 
განდგომილი“. კომპონენტი ag – (ცუდი, ბოროტი), როგორც ექვივა-
ლენტი wad-ისა (კარგი, კეთილი) მომდინარეობს ავესტური а ka -დან 
„ბოროტი“ ; а ka-ს როგორც უაყოფითი შინაარსის ლექსემას, შესაძ-
ლოა, საერთო აღმოაჩნდეს სახარებისეულ ებრაულ-არამეულ რაკკა- 
ρακα -სთან.

7. რომ სპარსულ-ზოროასტრული დუალისტური მსოფლმხედვე-
ლობიდან გამომდინარე, სპ. aγdēn-ის საპირისპირო წყვილი უნდა 
ყოფილიყო სპ. raučah+ dēn- რაჟდენი და ის სავარაუდოდ, ქართულ 
ენობრივ სივრცეში უნდა წარმოქმნილიყო. თუმცა ის, რომ ჩვენ ვერ 
დავძებნეთ ასეთი ვერც საზოგადო სიტყვა და ვერც საკუთარი სახე-
ლი, არ ნიშნავს, რომ არ ეარსება მას სპარსულში, (სამწუხაროდ, ჩვენ 
არ ვართ ირანისტები);

8. ამასთან დავუშვით, რომ შესაძლოა, რაჟდენი, ჩვენ მიერ გამოკ-
ვლეული სპარსული კომპოზიტი, ძვ. სპ. raučah-, ავ. raočah-,+ dēn 
-იდან კი არ იყოს მომდინარე, არამედ ძველბერძნული ῥάγδην -იდან: 

59  ალ. ღლონტი, ქართველური საკუთარი სახელები, თბილისი, 1986.
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მალიად, მოუხელთებლად, ძლიერად, გახელებულად, შეუპოვრად; 
9. ორ ფონეტიკურად ერთგვარ და შინაარსობრივად განსხვავე-

ბულ სემანტიკურ ერთეულებში ბერძნ. ῥάγδην – სპარს. raučah+ dēn 
თანაბრად იდო ქართულ ენობრივ სივრცეში ონომა რაჟდენად ქცევის 
შესაძლებლობა.

10. კვლევამ აჩვენა, რომ ანთროპონიმი რაჟდენი მთელ საქართვე-
ლოშია დადასტურებული, მას აქვს მკვიდრის სტატუსი მოპოვებული 
და მეტიც, ის მხოლოდ ქართული სივრცის კუთვნილებაა.

11. თუ ჩვენი კვლევა სწორია, მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ 
საყრდენი მოვუძებნეთ ანთროპონიმ რაჟდენის სემანტიკის რაციონა-
ლურ ახსნას V ს-ის ბიზანტიურ-ქართული, სპარსულ-ქართული ისტო-
რიულ-რელიგიური, ენობრივი რეალობიდან გამომდინარე და ვაჩვე-
ნეთ, რომ ის შეიცავს ფართო ინფორმაციას; თუმცა, ანთროპონიმის 
შინაარსის მოცულობა მისივე შემადგენელი საზოგადო ერთეულების 
შინაარსთა მოცულობაზე – ნათელი + რწმენა – ვიწროა. საკუთარ 
სახელად ქცევისას მოხდა უკიდურესად კონკრეტული, სხეულებრი-
ვი აღქმა დასახელებული რეალობის ობიექტისა. საზოგადო სახელე-
ბით შედგენილმა კომპოზიტმა კავშირი გაწყვიტა შემადგენელ ნაწი-
ლებთან, გაბუნდოვანდა მასში ცნებითი საწყისები და იქცა ონომად; 
ლინგვო-კულტუროლოგიურ ველზე კი მისი გააქტიურება, ანუ წარ-
სულიდან გამოხმობა, მოხდა XVIII ს-ის დამდეგიდან, ქართლ-კახეთის 
ყოფნა-არყოფნის ჟამს და ის, უკვე საკუთარი სახელი რაჟდენი, მხო-
ლოდ სულიერი არსისმქონე, 1300 წლის შემდეგ კვლავ შეუპოვრად 
ჩაება თავისი სამშობლო ქვეყნისა და რწმენის გადარჩენის საქმეში. 


