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ვუძღვნი გულისხმიერ ადამიანებს – ქალბატონებსა და ბატონებს, 
ილიასა და ჯავახიშვილის უნივერსიტეტების პროფესორ-

მასწავლებლებს და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ-
თანამშრომლებს,  ყველა რედაქტორსა და რეცენზენტს, რომელთაც 

თანადგომა გამიწიეს წიგნების გასრულებაში

წინასიტყვა

ნაშრომში „ბიზანტიური და ძველი ქართული რიტორიკის თეორი-
ისა და ლექსთწყობის საკითხები ანტიოქიური კოლოფონების მიხედ-
ვით: ეფრემ მცირე“ (წიგნები I და II) განხილული მაქვს ეფრემ მცირის 
კოლოფონები და სხვადასხვა საკითხი, რომლებიც ეხება ბიზანტიურ და 
ძველ ქართულ რიტორიკულ თეორიასა და პროზისა თუ ლექსთწყობის 
პრობლემატიკას.

წიგნი III წარმოადგენს იმავე მასალის მიხედვით XI საუკუნის ქრის-
ტიანული აღმოსავლეთის ქართული სამეცნიერო და საგანმანათლებლო 
სისტემის რეკონსტრუქციის მცდელობას. დეტალურად არის წარმოჩენი
ლი ეფრემ მცირის კოლოფონების მნიშვნელობა ქართული ლიტერატუ
რისა და კულტურის ისტორიაში, ასევე – ქართული მთარგმნელობითი 
ტრადიციის, როგორც პრეელინოფილური, ისე ელინოფირული მიმდინა
რეობების, კვლევისათვის ბიზანტიასა და ქრისტიანულ აღმოსავლეთში 
(სირია, არაბეთი, სომხეთი, პალესტინა, ანტიოქია და სხვ.) მიმდინარე 
ლიტერატურულკულტურული პროცესების ფონზე. 

ვრცლად არის განხილული XI საუკუნეში ელინოფილური მიმდინა
რეობის ჩამოყალიბების მიზეზები და მიზნები, ბერძნული ენისა და ბერ
ძნული სწავლა-განათლების სისტემის გავლენის საკითხები ქართულ 
თარგმანებსა და ქართველ მწიგნობრებზე. გამოკვეთილია ბერძნული 
ქრისტიანული მწერლობის მწიგნობრული გარემოს როლი და მისი გავ
ლენა ქართველ ელინოფილ მწიგნობართა მთარგმნელობით რეპერ
ტუარზე.

ამავე დროს, III წიგნში, დეტალურად არის განხილული მთარგმნე
ლობითი ხერხები, რომლებსაც, კოლოფონების მიხედვით, თავად ეფრემ 
მცირე მიმართავდა, ასეთებია, მაგ.: გაერთიანება, კომპილაცია, ტექსტის 
დაკლებული ადგილები, მცირე სტილისტური ცვლილებები, კომპოზიცი
ური ცვლილებები, კლებაგამოტოვება, შეუცვლელად თარგმნა და სხვ. 

ეფრემ მცირის კოლოფონების მიხედვით წარმოდგენილია სხვადას
ხვა მთარგმნელობითი, ლიტერატურული თუ რიტორიკული ტერმინი: 
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„შემატებაჲ“, „დაკლებაჲ“, „გამოკლებული“; ტექსტის ჩართვა: „თარგმან
თაგანი“, „ზედადართული“, „თჳსით გულით დართვა“, „სიტყუათა სხუებრ 
ცვალება“, „სიტყუათა მარტივობა“; „სიტყუადართვა“ (შემატებითი გან
მარტებითი თარგმანი), „შემატებაჲ სიტყჳსაჲ“; შეუცვლელად თარგმნა: 
„სიტყუაჲ მარტივად შეუზავებლად“; ასევე ისეთი გამოთქმების მნიშვ
ნელობა, რომლებიც უკავშირდება ენის, თარგმანისა და ლიტერატურის 
თეორიის საკითხებს:  „ბერთა ენათა უფსკრულ ღრმა არს“; „და იგივე და 
ერთი სიტყუაჲ მრავალსა პირსა აღიარებს“; „ვითარიგი ბერძულად და 
ყოველივე ბერძულისაგან“; „ბერძენთა უბრძენესთა და უსულიერესთა 
კითხვითა ძალისაებრ სისრულე და სიმართლე ვიხარკე“; „ანბანი ბერ
ძულსა და ქართულად მათგან მისწავიეს ესე სიტყუაჲ ბერძულად ანტი
ოქიისა ფილოსოფოსობა“ და სხვ.; საღვთისმეტყველოფილოსოფიური 
და რიტორიკული დეტალები: „ფილოსოფოსთა კარები“; ტერმინოლოგი
ური ზედმიწევნილობა: „ღრმა წიგნური სიტყუა“, „წიგნურსაებრ მას სიტ
ყუასა ლექსი  ჰქვიან ბერძულად“ და სხვ. აგრეთვე, თხზულება
თა სტილი: „ლაკონიურობა და სიღრმემიფარულობა“, „სიღრმე სიტყუა“; 
„სიმოკლე და სიღრმე“, „სიღრმე და სიტყუამოკლეობა“, „უჩუეველობა და 
სიტყუათა მიფარულება“; სტილთა დონეების თეორია: ორი და სამი დო
ნის სტილი; ლიტონი – „უშუერი და სოფლური“ სიმარტივე და მაღალი 
სტილი – „სიღრმე“; ფილოსოფიასა და რიტორიკას შორის:  
– სული და სიტყვა; სიტყვის თარგმანის მოთხოვნა – „უსაკუთრესი სიტ
ყუა“; ელინური ბაძვა: „ელლენყოფაჲ ენათაჲ“ და სხვ.

განხილულია, აგრეთვე, წიგნის შედგენის ტექნიკასთან დაკავში
რებული ტერმინები: „გარემოწერილი“, „ზეპირით დაწერილი“, „წიგნისა 
დაწერილი“; „პატივთა ზედა“, „შეისწავები“, „განსაზღვრებაჲ“, „განჩინებუ
ლი“; მარგინალური ნიშნების სისტემა, პუნქტუაცია და პროსოდიის სის
ტემა, ანუ „ბერძულად ... მართლად გაკუეთილობაჲ“, „ჴმით საქცეველი“, 
„მუჴლი“, „მოქცევაჲ“ და სხვ.; ასევე, სტიქომეტრიის საკითხი.

გამოკვეთილია, ასევე, ეფრემ მცირის ელინოფილური შეხედულებე
ბის თანდათანობითი, ეტაპობრივი ჩამოყალიბების გზები კოლოფონე
ბისა და მისი თარგმანების მიხედვით, ასევე, ბიზანტიური სააზროვნო 
სისტემის გავლენა მის მსოფლმხედველობაზე (იხ. ადრეული სტატიები 
იხ. ნაწ. I თ.I; იხ. უფრო ვრცლად დღევანდელ წიგნში და სხვ.).

ეფრემ მცირის შეხედულებები მხატვრული სტილის შესახებ ახლოს 
დგას ფოტიოსისა და მიქაელ ფსელოსის თვალსაზრისებთან რიტორიკის 
შესახებ. ეს საკითხები ვრცლად გვაქვს განხილული სტატიებში, აქ კი 
მოკლედ წარმოგიდგენთ.

ეფრემ მცირის კოლოფონების კვლევა რთული და კომპლექსური 
პროცესია. ამ კვლევას სიახლეები შესძინა ბოლო დროინდელმა ნაშ
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რომებმა, რომელიც გამოქვეყნებულია პროექტის ფარგლებში (ნინო 
დობორჯგინიძე, ლინგვისტურჰერმენევტიკული მეტატექსტები (პრაქ
ტიკული გრამატიკა და ჰერმენევტიკა XXIII საუკუნეების ქართულ წყა
როებში), თბ., 2012; დარეჯან თვალთვაძე, ეფრემ მცირის კოლოფონები, 
თბ., 2009; თამარ ოთხმეზური, კომენტარული ჟანრი შუა საუკუნეების 
ქართულ მთარგმნელობით ტრადიციაში: ეფრემ მცირე და გრიგოლ 
ღვთისმეტყველის თხზულებათა კომენტარები, თბ., 2011; ქეთევან ბეზა
რაშვილი, ბიზანტიური და ძველი ქართული რიტორიკის თეორიისა და 
ლექსთწყობის საკითხები ანტიოქიური კოლოფონების მიხედვით: ეფრემ 
მცირე, თბ., 2011 – 2012.)

შესავლის მიხედვით კიდევ ერთხელ არის უფრო ვრცლად განხი
ლული ანტიოქიის მნიშვნელობა ბიზანტიური და ძველი ქართული მო
ნაცემების მიხედვით. მიუხედავად ამისა, ვფიქრობთ, რომ სამომავლოდ 
ეფრემის კოლოფონების შესწავლა კვლავაც უნდა გაგრძელდეს სხვათა 
მიერაც წლების განმავლობაში.
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შესავალი 

ქრისტიანული აღმოსავლეთის ერთერთი რეგიონის, ანტიოქიის სა
მონასტრო კერებში უძველესი დროიდან შეინიშნება ქართველთა მოღ
ვაწეობის კვალი, თუმცა, არქეოლოგიური მონაცემებისა და წერილო
ბითი წყაროების მიხედვით, აქ ქართველთა სამონასტროკულტურული 
ცხოვრების განსაკუთრებული გააქტიურება XI-XII საუკუნეებში დას
ტურდება. ამ პერიოდში ანტიოქიაში შეინიშნება კულტურული აღმავ
ლობა, რაც განპირობებულია ამ რეგიონში ბიზანტიის გავლენის გაძლი
ერებით (9691085 წლებში სირია თავისუფლდება მაჰმადიანთა მფლობე
ლობისგან და ბიზანტიის პოლიტიკურ და კულტურულ მფლობელობაში 
გადადის). სწორედ ამგვარ ხელისშემწყობ ისტორიულპოლიტიკურ 
ვითარებაში ანტიოქიაში გააქტიურდა სამონასტროკულტურული აღმ
შენებლობა, შეიქმნა მნიშვნელოვანი მწიგნობრული კერები და ბიბლი
ოთეკები. ამ კულტურულ აღმშენებლობაში მონაწილეობას იღებდნენ 
აღმოსავლურქრისტიანული სამყაროს წარმომადგენლები: ბერძნები, 
სირიელები, არაბები, სომხები და ქართველები. ამ ეთნიკურად მრავალ
ფეროვან გარემოში, სადაც ერთმანეთის გვერდით თანამშრომლობდნენ 
სხვადასხვა ენაზე მოსაუბრე ადამიანები, იბადებოდა ახალი იდეები, ყა
ლიბდებოდა ახალი მსოფლმხედველობა.

ქრისტიანული აღმოსავლეთის მწიგნობრული და კულტურული  
ტრადიციები: XIXII საუკუნეების ანტიოქია

XI საუკუნის ანტიოქიაში, კერძოდ, შავი მთის სამონასტრო ცენტ
რებში, მოღვაწეობდნენ უდიდესი ქართველი მწიგნობრები – გიორ
გი ათონელი (მთაწმინდელი), ეფრემ მცირე, არსენ იყალთოელი. რო
გორც ცნობილია, გიორგი ათონელის ლიტერატურული მოღვაწეობის 
გარკვეული ეტაპები დაკავშირებული იყო შავ მთასთან, ეფრემ მცირე 
მთლიანად შავი მთის მოღვაწეა, ხოლო არსენ იყალთოელის მოღვაწე
ობის გარკვეული პერიოდები კონსტანტინოპოლთან ერთად შავ მთასაც 
უკავშირდება. სავარაუდოა ამ ცენტრთან ცნობილი ქართველი მთარგმ
ნელის, დავით ტბელის კავშირი.

ანტიოქიაში გადაწერილი უძველესი ხელნაწერები ქართველ მწიგ
ნობართა მრავალრიცხოვან ლიტერატურულ პროდუქციასთან ერთად 
შეიცავს უმდიდრეს ისტორიულკულტურული ხასიათის ინფორმაციას, 
რომელიც უძვირფასეს და ღირებულ ცნობებს გვაწვდიან შავ მთაზე 
მოღვაწე ქართველ მწიგნობართა (გიორგი ათონელი, ეფრემ მცირე და 
მისი მასწავლებლები: გიორგი შეყენებული, საბა თუხარელი, იოანე ფა
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რაკნელი, ეფრემ დიდი ოშკელი, კვირიკე ალექსანდრიელი და სხვ., რო
გორც აღვნიშნეთ პირველი წიგნის შესავალში) განათლებასა და მსოფ
ლმხედველობაზე, მათ წარმომავლობაზე ძირითადად სამხრეთ საქართ
ველოდან (ტაოკლარჯეთის სამონასტრო ცენტრებიდან) და ქართული 
კერების ურთიერთკავშირზე (საქრთველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ). 
მეორე მხრივ, ეს წერილობითი წყაროები ცნობებს გვაწვდის იმდროინ
დელი ანტიოქიის ბერძნული კერების კულტურულ ცხოვრებასა და მოღ
ვაწეებზე (პატრიარქი თეოდოსი, პატრიარქი იოანე, ნიკონ შავმთელი, 
ბერები კლიმი და მიქაელი, ბასილი გრამატიკოსი და სხვ.). 

ანტიოქიაში მოღვაწე მწიგნობართა ლიტერატურული მემკვიდრე
ობა ქართულ ფილოლოგიაში მეტნაკლებად კარგად არის შესწავლილი. 
არსებობს ცალკეული პუბლიკაციები, რომლებშიც გამოკვლეულია მათი 
მთარგმნელობითი მეთოდები, ენობრივი თავისებურებანი, მათ მიერ 
ნათარგმნ თხზულებათა ბერძნული წყაროები, თუმცა ამ ავტორთა და, 
ზოგადად, შავი მთის კულტურულისტორიული როლი ქართული მწერ
ლობის ისტორიაში, განსაკუთრებით კი, ქართული წერილობითი წყა
როების მნიშვნელობა ანტიოქიის, როგორც ბიზანტიის აღმოსავლური 
რეგიონის, ლიტერატურული ცხოვრების შესწავლისა და რეკონსტრუქ
ციისათვის, არ ყოფილა წარმოჩენილი.

ჩვენს ბოლოდროინდელ ნაშრომებში გარკვეულწილად ვეხებოდით 
ეფრემ მცირის მოღვაწეობის ისტორიულლიტერატურულ ასპექტებს 
(ვგულისხმობთ ცნობილი ბიზანტიელი ავტორის, გრიგოლ ნაზიანზელის 
ქართული თარგმანების და მათი ერთერთი მთარგმნელის, ეფრემ მცი
რის მოღვაწეობის შესწავლას, რაც ხორციელდებოდა INTAS-ის პროექ
ტებით № 943783, 19951997წწ., № 97677, 19982001, № 03516120, 
20042007) და რასაც მოჰყვა პუბლიკაციები საერთაშორისო პროგრა
მით ცნობილ სამეცნიერო სერიაში Corpus Christianorum (Series Graeca; 
Brepols, Turnhout-Leuven. ინფორმაციისათვის ამის შესახებ იხ. www. na-
zianzos.fltr.ucl.ac.be). სწორედ ამ კვლევის პროცესში ჩვენ წინაშე დაისვა 
შავი მთის მწიგნობრული ცენტრის კულტურული როლის მთლიანობაში 
წარმოჩენის საკითხი, ერთი მხრივ, ქართული აზროვნების ისტორიისთ
ვის, ხოლო მეორე მხრივ, ბიზანტიური აზროვნებისა და განათლების რე
ცეფციის გააზრებისათვის ბიზანტიის იმპერიის რეგიონებში, კერძოდ, 
ანტიოქიაში.

აღსანიშნავია, რომ ბერძნულენოვან წერილობით წყაროებში თითქ
მის არ მოიპოვება ცნობა ბიზანტიური კულტურისა და განათლების გავ
რცელებისა და გავლენის შესახებ XI საუკუნის ანტიოქიაში. XI საუკუნის 
ბოლოდან მოყოლებული,  ჯვაროსანთა განუწყვეტელი თავდასხმების 
შედეგად იღუპება და მიწასთან სწორდება ანტიოქიის არაერთი სამო
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ნასტრომწიგნობრული ცენტრი, ბერძნული თუ ქართული სკრიპტო
რიუმი და წიგნთსაცავი. დღეისათვის თუ ბიზანტინისტებს და ქრისტი
ანული აღმოსავლეთის მკვლევარებს (მათ შორის ქართველოლოგებს) 
გარკვეული წარმოდგენა შეუძლიათ შეიქმნან ათონის, სინის თუ იერუ
სალიმის შუა საუკუნეების ბერძნულ და აღმოსავლურ ხელნაწერთა კო
ლექციებზე მათი დღევანდელი შედგენილობის მიხედვით, თითქმის არა
ფერია ცნობილი ანტიოქიის კულტურული კერებისა და წიგნთსაცავების 
შესახებ, რომელთა დიდი ნაწილი განადგურდა, ხოლო ხელნაწერები 
გაიხიზნა და ამჟამად გაბნეულია სხვადასხვა კოლექციაში. ასეთ ვითა
რებაში ქართულ წყაროებში დაცული ცნობები XI საუკუნის ანტიოქიის 
კულტურულმწიგნობრული ცხოვრების, განათლების, განსაკუთრებით 
იმდროინდელი ბიბლიოთეკების შესახებ მეტად ფასეულია. (იხ. თ. ოთ-
ხმეზური, ქ. ბეზარაშვილი, ანტიოქიაში გადაწერილი ქართული ხელნა
წერების კატალოგი, მომზადებულია დასაბეჭდად, იხ. მაგ., P 3, 1040 წ., 
გრიგოლ ნაზიანზელისა და გრიგოლ ნოსელის თხზულებების კრებული 
– სირია, კალიპოსის ქართველთა მონასტერი; Jer. 156, 1040 წ., „მართას 
ცხოვრება“ და სხვ. – ანტიოქია; Jer. 75, 1066 წ., თვენი, – ეზრას მონასტე
რი; Jer. 2, XI ს. წმიდათა ცხოვრება, – წყაროთა მონასტერი; A 142, XI ს., 
გრიგოლ ნაზიანზელის, გრიგოლ ნოსელის, მაქსიმე აღმსარებლის თხზუ
ლებები, – საყოფელი წმიდა სიმეონისა; Ath. 84, 104244 წწ., მართასა და 
ბალაამის ცხოვრებანი, – სიმეონ საკვირველთმოქმედის მონასტრის მახ
ლობლად; Ath. 45, 1050 წ., პარაკლიტონი, – წმიდა სიმეონის ლავრა;  H. 
2211, 10421065 წ. დიდი სვინაქსარი, – წმ. რომანას მონასტერი, ღვთისმ
შობლის ეკლესია; Q 37, 1080, 1091 წწ., ფსალმუნთა თარგმანება, – კას-
ტანა; K 76, კალიპოსის სახარება, – ლეჩხუმი და რამდენიმე სხვ.).

ქართული აზროვნებისათვის ისტორიისათვის ანტიოქიის მწიგნობ
რულ კერას მნიშვნელობა ჰქონდა იმ თვალსაზრისით, რომ აქ ჩამოყა
ლიბდა ახალი ტიპის აზროვნება – ელინოფილობა, რაც გულისხმობდა 
ელინურისადმი, ანუ ანტიკური ეპოქის კულტურული მონაპოვრის მი
მართ, პოზიტიური დამოკიდებულების გამომუშავებას და მის გამოყე
ნებას ქრისტიანული კულტურისათვის. ამგვარი დამოკიდებულება ე. წ. 
„გარეშე“ (ძირითადად, ანტიკური) სიბრძნისადმი სათავეს იღებს X-XII 
საუკუნეების კონსტანტინოპოლის ლიტერატურული წრეებიდან, რაც, 
თავის მხრივ, ალექსანდრიული და კაპადოკიური (III-IV სს.) აზროვნე
ბის განვითარებას წარმოადგენდა.

ელინოფილობა (სიტყვასიტყვით: ელინთა სიყვარული, ანუ ელინური 
სიბრძნის სიყვარული), როგორც მიმდინარეობა, გავრცელდა სხვადასხ
ვა ქრისტიან ერთა – სირიელთა, სომეხთა, ქართველთა, სლავთა ზო
გადკულტურულ ტრადიციაში. ეს ტენდენცია გამოვლინდა ხელოვნების 
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თითქმის ყველა დარგში: საეკლესიო ხუროთმოძღვრებაში, ხატწერაში, 
განსაკუთრებით, ლიტერატურაში, როგორც ნათარგმნში, ისე ორიგინა
ლურში. ენობრივლიტერატურული ასპექტით, ელინოფილობა ნიშნავს 
ბიზანტიური მწერლობის ზედმიწევნით აღქმას როგორც შინაარსობ
რივი (ფილოსოფიურთეოლოგიური), ისე ფორმობრივი (ენობრივსტი
ლისტური და ტერმინოლოგიური) კუთხით, რაც გულისხმობს ორიგინა
ლის თითქმის ადეკვატურ გადატანას თარგმანში. მაგრამ უფრო ფართო 
მნიშვნელობით, ელინოფილობა არის კულტურული ორიენტაცია, რო
მელიც, ზოგადად, გულისხმობს არაბერძენი ელინოფილი მოღვაწეების 
სწრაფვასა და ინტერესს ბიზანტიაში მიმდინარე სააზროვნო პროცესე
ბის მიმართ.

ეს მიმდინარეობა თავს იჩენს სწორედ ანტიოქიაში XI საუკუნის II ნა
ხევრიდან (მაშინ, როცა სირიულ და სომხურ ლიტერატურაში იგი ადრე
ული ქრისტიანული პერიოდიდანვე ჩნდება – V საუკუნიდან). მაგრამ შავი 
მთის ქართველ მოღვაწეთა ამგვარმა კულტურულმა ორიენტაციამ მნიშ
ვნელოვანწილად განსაზღვრა შემდეგდროინდელი ქართული კულტურის 
გეზი, მიმართულება და ქართული ლიტერატურის მეორე განშტოების – 
საერო ლიტერატურის წარმოშობა სასულიეროს პარალელურად.

ელინოფილიზმის, როგორც მიმდინარეობის, გაჩენას ქართულ კულ
ტურაში ხელი შეუწყო ბიზანტიურ ლიტერატურაში მაკედონური და 
კომნენური რენესანსების მიჯნაზე (XI-XII სს.) მიმდინარე სააზროვნო 
პროცესებმა: ბიზანტიური და ანტიკური ტექსტების მეცნიერულკრიტი
კული კვლევის მეთოდოლოგიის შემუშავებამ, ზოგადად, მეცნიერული 
(ფილოსოფიურთეოლოგიური, საბუნებისმეტყველო და სხვ.) და, მათ 
შორის, ლიტერატურულთეორიული აზროვნებისაკენ სწრაფვამ, ელი
ნისტური რიტორიკის თეორიისა და გრამატიკისადმი ღრმა ინტერესმა, 
კომენტატორულმა მოღვაწეობამ და ა.შ.

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ანტიკურმა კულტურამ უდიდე
სი როლი შეასრულა კაცობრიობის აზროვნების ისტორიაში. აქ მიიღო 
პირველად დასრულებული სახე მეცნიერულმა, ფილოსოფიურმა, ლიტე
რატურულმა აზროვნებამ, რაც შემდგომ ევროპული კულტურის მყარ 
საფუძვლად იქცა.  ანტიკურობის უშუალო მემკვიდრე კი ბიზანტიური 
სამყაროა.

ბიზანტიური კულტურის დამოკიდებულება ანტიკურობისადმი, ანუ 
ელინურობისადმი (როგორც მას ეწოდება ბიზანტიურ წყაროებსა და 
თანამედროვე სამეცნიერო ლიტერატურაში), ანტინომიური იყო: ერთია, 
რომ ქრისტიანობისათვის, რა თქმა უნდა, მიუღებელი იყო წარმართუ
ლი მსოფლმხედველობა, მაგრამ, მეორე მხრივ, ბიზანტიურმა კულტუ
რამ ვერ უარყო ის დახვეწილი სააზროვნო ფორმები (ფილოსოფიური, 
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ისტორიული, რიტორიკული, ლიტერატურული და სხვ.), რომლებიც ჩა
მოყალიბდა ანტიკურობაში. 

ამ ფორმათა მიღების საკითხიც სპეციფიკური იყო ბიზანტიურ 
მწერლობაში. ქრისტიანი მოღვაწენი თავიანთ მოვალეობად თვლიდნენ 
თეორიულად უარეყოთ ქრისტიანულ ლიტერატურაში ანტიკური ფორ
მების გავლენა, მაგრამ პრაქტიკულად თავიანთ ნაწერებში ისინი მაინც 
იყენებდნენ მათ – ფილოსოფიურ, ლიტერატურულთეორიულ ტერმი
ნოლოგიას, მხატვრულრიტორიკულ ხერხებს. სწორედ ამ ფორმებს და
ეფუძნა ქრისტიანული საღვთისმეტყველო ტერმინოლოგია და ლიტერა
ტურულთეორიული ცნებები. 

შეიქმნა მრავალფეროვანი, მდიდარი ქრისტიანული ლიტერატუ
რა, რომელმაც დახვეწილ კლასიკურ ფორმაში (სტილისტური ნორმები, 
ჟანრი, საზომი, პოეტიკურრიტორიკული ხერხები, ლიტერატურული 
პარადიგმები) წარმოადგინა სრულიად ახალი შინაარსი და მსოფლმხედ
ველობა. ერთანეთისაგან გაიმიჯნა ენობრივკულტურული და რელიგი
ური ელინურობა  კლასიკური რიტორიკულფილოსოფი
ური ფორმები და კლასიკური განათლება ნორმა გახდა ქრისტიანული 
მწერლობისა და ქრისტიან მოღვაწეთათვის. 

ქრისტიანული მსოფლმხედველობის აღნიშნული ორმხრივი დამო
კიდებულება ანტიკურობისადმი მკვეთრად ჩამოყალიბდა IX-XI საუკუ
ნეების ბიზანტიურ ნააზრევში (ფოტიოსი, ბასილი მინიმუსის, მიქაელ 
ფსელოსი და სხვ.).

როგორც ცნობილია, შუა საუკუნეების ქართული კულტურა უმ
ჭიდროეს კავშირში იყო ბიზანტიურთან. ქრისტიანობის ოფიციალურად 
მიღების დროიდან მოყოლებული (IV ს.) ბიზანტიურ მწერლობაში მიმ
დინარე ტენდენციები მეტნაკლებად ყოველთვის აისახებოდა ქართულ 
მწერლობაში. ქრისტიანული მსოფლმხედველობის ეს უძირითადესი მხა
რეც – ანტიკურობისადმი, ელინურობისადმი აღნიშნული ორგვარი და
მოკიდებულება შესაბამისად აისახა ქართულ მწერლობაშიც. ამ პრობ
ლემის თეორიული გააზრება XI საუკუნის მეორე ნახევრიდან დაიწყო, 
მაშინ, როცა მანამდე (IV-XI სს.) მთელი ყურადღება გადატანილი იყო 
ძირითადი ქრისტიანული საღვთისმეტყველო და ლიტურგიკული ლიტე
რატურის თარგმნაზე.

სწორედ შავი მთის მოღვაწის, ეფრემ მცირის (და მის ნათარგმნ თუ 
ორიგინალურ თხზულებათა) დამსახურება იყო ის, რომ ცნებამ ელინუ
რობა (ანტიკურობა) XI საუკუნის საქართველოში, ბიზანტიურ მწერლო
ბაში მომხდარი პროცესების შესაბამისად, დაკარგა მკვეთრად უარყო
ფითი, წარმართული შინაარსი და ქართულ ტრადიციაში მაღალი რიტო
რიკული სტილისა და კარგი განათლების აღმნიშვნელი გახდა. ეფრემის 



13

შემდგომ პერიოდში ეს სააზროვნო პროცესი ქართველთა კულტურული 
ორიენტაციის განმსაზღვრელი აღმოჩნდა. 

კვლევას ორი მიმართულებით წარვმართავდით და წარვმართავთ:
1. რას გვაძლევს ქართული წერილობითი წყაროები XI საუკუნის ან

ტიოქიის კულტურული ცხოვრების შესახებ და რამდენად აისახა ბიზან
ტიურკონტანტინოპოლური განმანათლებლური იდეები ანტიოქიაში, 
როგორც პერიფერიაში.

2. როგორ აისახა X-XI საუკუნეების ბიზანტიის განმანათლებლური 
იდეები ანტიოქიაში მოღვაწე ქართველ მწიგნობართა მსოფლმხედვე
ლობაზე და რა როლი შეასრულა შავ მთაზე ჩამოყალიბებულმა აზროვ
ნებამ ქართული კულტურის ისტორიაში.

ამ საკითხების შესასწავლად ვრცლად ვიყენებთ XI-XII საუკუნეებ
ში მოღვაწე ქართველ მწიგნობართა მიერ – ვრცლად: ეფრემ მცირის 
თარგმანებზე დართულ მრავალრიცხოვან კოლოფონებს – ისტორიულ
ლიტერატურული ხასიათის დანართებს, სქოლიოებს, წინასიტყვაობა
ეპისტოლეებს, მარგინალურ შენიშვნებს, მოსახსენებლებს და, აგრეთვე, 
პარალელისათვის – ბიზანტიური ხელნაწერების ანალოგიურ მასალას 
(რომელიც ნაწილობრივ არის შესწავლილი ჩემ  მიერ გიორგი ათონე
ლის, დავით ტბელის, არსენ იყალთოელის თარგმანების მიხედვით).

აღნიშნული საკითხების კვლევა აქტუალურია, რადგან შავი მთის 
ქართველ მწიგნობართა, განსაკუთრებით ეფრემის, საქმიანობა ქარ
თული კულტურისათვის განმსაზღვრელი აღმოჩნდა. შავი მთის მოღვა
წეთა აზროვნების ელინოფილურმა მიმართულებამ ნიადაგი მოუმზადა 
გელათის აკადემიის, საღვთისმეტყველოფილოსოფიური უმაღლესი 
სკოლის არსებობას, განსაკუთრებით კი მისი უდიდესი წარმომადგენ
ლის – იოანე პეტრიწის მსოფლმხედველობას. ეს სკოლა, თანამედროვე
თა შეფასებით, იყო სხვა ათენი და მეორე იერუსალიმი, ანუ ანტიკური 
ცოდნისა და ქრისტიანული რწმენის იმ ტიპის კავშირი, როგორიც იმ 
პერიოდის კონსტანტინოპოლის საიმპერატორო უნივერსიტეტში ჩამო
ყალიბდა. ამავე მიმართულებამ ნიადაგი მოუმზადა ქართული ორიგინა
ლური მწერლობის განვითარებას და იმ დადებითი დამოკიდებულების 
გამომუშავებას ელინური განათლებისა და მისი სააზროვნო ფორმები
სადმი, რამაც განაპირობა სწორედ ქართული საერო მწერლობის მეტად 
მაღალი დონე და მისი უმნიშვნელოვანესი ძეგლის, შოთა რუსთაველის 
„ვეფხისტყაოსნის“ მსოფლმხედველობა. 
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მიღებული დასკვნები სამომავლოდ ხელს შეუწყობს ქართული სა
ერო მწერლობის, განსაკუთრებით კი „ვეფხისტყაოსნის“, გააზრებას და 
მისი ადგილის განსაზღვრას დასავლეთ ევროპული ტიპის ლიტერატუ
რის კონტექსტში (რადგან ეს ძეგლი, ძირითადად, განიხილებოდა აღ
მოსავლური რომანული ეპოსის ტიპებში). იხ. წ. I, თ. I, თ. III; წ. II, თ. V.

ზოგადად, შუა საუკუნეების, ხოლო ჩვენს შემთხვევაში ანტიოქიის 
– შავი მთის ქართული სიძველეების კვლევა კულტუროლოგიურ ას
პექტში თანადროულად გვესახება დღევანდელ მოვლენებთან დაკავ
შირებით, როდესაც საკმაოდ მკაფიოდ დგას ქართველთა კულტურული 
იდენტიფიკაციის საკითხი. 
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ნაწილი I 
თარგმანის თეორია: ელინოფილური თარგმანის  

ჩამოყალიბების მიზეზები და მიზნები; ეფრემ მცირის  
კოლოფონები მთარგმნელობითი მეთოდებისა და  

ელინოფილური თარგმანის მახასიათებლების შესახებ

თავი I

მთარგმნელობითი მეთოდები და მათი თავისებურებანი  
ძველ ქრისტიანულ ლიტერატურაში

ჯერ კიდევ ანტიკური ლიტერატურის მთარგმნელობით პრაქტიკაში,1 
ხოლო შემდგომ კი ორიენტალურ ბიბლიურქრისტიანული ლიტერატუ
რის მთარგმნელობით გამოცდილებაში2 განირჩეოდა, ძირითადად, ორი 
უმთავრესი მთარგმნელობითი ტრადიცია (თეორია და მეთოდი, ტიპი 
თუ სტილი3): 1. თავისუფალი (ან პარაფრაზირებული, ექსპოზიციური, 
იგივე განმარტებითი ან ტენდენციური ტიპი, მთარგმნელის საკუთარი 
შეხედულებების გამომხატველი, ე.წ. მოდალურადაპტური, ანუ დედნის 
ენის შაბლონის შემცვლელი თარგმანის ენის შაბლონით) და 2. ზედმი
წევნითი, სიტყვასიტყვითი (ან სარკისებური, ლიტერალური), სტრუქ
ტურული, როგორც ჩვეულებრივ უწოდებენ მას. საყოველთაოდ გავრ
ცელებული სამეცნიერო ტერმინოლოგიის მიხედვით, მათ ეწოდება დი
ნამიკური ეკვივალენტის ტიპის თარგმანი და ფორმალური ეკვივალენ
ტის ტიპის თარგმანი, ანუ სემანტიკური და ფორმალური.4 ლათინური 

1 მონური თარგმანის წინააღმდეგ: non verbum pro verbo იხ. Cicero, De finibus, 315; Hor-
ace, Ars poetica, 133. (S. BROCK, Aspects of Translation Technique in Antiquity, in Greek-
Roman and Byzantine Studies, v.20, Spring, 1979, №1, p. 69).

2 J. BARR, The Typology of Literalism in Ancient Biblical Translations, in: Mitteilungen des Sep-
tuaginta – unternehmens (MSU) XV. Vergelegt in der Sitzung vom 12 Januar, №11, Göttingen, 
1979, p. 279-325. BROCK S., Towards a History of Syriac Translation Technique, in: S. BROCK, 
Studies in Syriac Christianity (CS 357), Great Britain, 1992, p. X.

3 S. BROCKის ტერმინია: მთარგმნელობითი სტილი (translation style). S. Brock, Towards a 
History of Syriac Translation Technique,  p. X: 5.

4 S. BROCK, History of Syriac Translation Technique, p. 7. E. A. NIDA, Towards a Science of 
Translation. Special Refernce to Principles and Problems Involved in Bible Translation, Leiden, 
1964, p. 159. კ. დანელია, მხატვრული ენისა და სტილის ზოგიერთი საკითხი ბიბლიურ 
წიგნთა ძველი ქართული თარგმანების მიხედვით. წიგნში: კ. დანელია, ნარკვევები 




