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ევროპაში მეცნიერების და კულტურის აღმავლობასთან ერთად განსაკუთრებული პოპულარობა შეიძინა სამაგიდო თამაშებმა, რომლებიც
მიზნად ისახავდნენ როგორც დიდგვაროვანი საზოგადოების გართობას, ასევე აკადემიური ცოდნის გავრცელებას მეცნიერების ისეთ დარგებში როგორებიცაა ისტორია, გეოგრაფია, ეთნოგრაფია, ასტრონომია და სხვა. ქართველი მკითხველისათვის, მათ შორის სამეცნიერო
წრეებისათვის, უთუოდ საინტერესო იქნება 1680 წელს ვენეციაში შექმნილი გეოგრაფიული თამაშის წარდგენა, რომელზეც, მსოფლიოს სხვა
ქვეყნებთან ერთად, საქართველოც არის გამოსახული შესაბამისი გეოგრაფიული მონაცემებით და რუკით. აღსანიშნავია, რომ ამ თამაშის
ორიგინალი ბეჭდური ეგზემპლარი უიშვიათეს გამოცემას წარმოადგენს. სრული სახით ის მხოლოდ ვენეციის სან მარკოს ბიბლიოთეკაშია
(Biblioteca Nazionale Marciana) დაცული. წინამდებარე პუბლიკაციაში
ჩვენ სწორედ ამ ეგზემპლარის ციფრულ ასლს ვიყენებთ, რომელიც ბიბლიოთეკისაგან ოფიციალურად შევიძინეთ, გამოქვეყნების უფლებით.
„იხვის თამაშის“ შესახებ
სანამ უშუალოდ აღნიშნული ვენეციური თამაშის და მასზე საქართველოს გამოსახულების აღწერას შევეხებოდეთ, მნიშვნელოვანი იქნება
მიმოვიხილოთ სამაგიდო თამაშების შექმნის ისტორია და მათი დანიშნულება. ევროპაში სამაგიდო თამაშების სხვადასხვა ფორმა განვითარდა, თუმცა ამ კონკრეტული თამაშის შემთხვევაში საქმე ეხება ე.წ „იხვის თამაშს“ (იტალიურად Gioco Dell Ocha), რომელიც იტალიაში ჩაისახა
მე-16 საუკუნის შუა ხანებში, კერძოდ, პირველი ასეთი თამაში ტოსკანის
დიდი ჰერცოგის ფრანჩესკო მედიჩის (1541-1587 წწ.) დაკვეთით შეიქმნა,
რომელმაც ის საჩუქრად მიუძღვნა ესპანეთის მეფე ფილიპე მეორეს
(1527-1598 წწ.). თამაში მალევე გავრცელდა საფრანგეთში, ინგლისში
და ევროპის სხვა ქვეყნებში. თამაშის ზოგადი პრინციპი კი შემდეგში
მდგომარეობს: სათამაშო დაფა შედგება 63 უჯრისაგან, რომლებიც დაფაზე სპირალური ფორმით არიან განლაგებული. მოთამაშეები დაფაზე
გადაადგილებას იწყებენ პირველი უჯრიდან, გამარჯვებულიად კი ის
ითვლება, რომელიც პირველი მიაღწევს 63-ე უჯრამდე. უჯრებს შორის
გადაადგილება ხდება ორი კამათლის გაგორების შედეგად გამოვლენილი ციფრების მიხედვით. დაფაზე არის როგორც იღბლიანი, ასევე
უიღბლო უჯრები. მაგალითად, იღბლიანად ითვლება იხვის გამოსახულებიანი უჯრები (ასეთი დაფაზე არის თორმეტი უჯრა), რომლებზეც
აღმოჩენის შემთხვევაში მოთამაშეს ეძლევა უფლება განაგრძოს სვლა
იმ რაოდენობის უჯრით, რაც კამათელზე უკანასკნელად იყო გამოსახული. დაფაზე უიღბლო უჯრებს შორის არის: „ხიდი“ (მოთამაშე უნდა დაბრუნდეს მე-12 უჯრაზე), „სასტუმრო“ (მოთამაშემ უნდა გამოტოვოს ერთი
სვლა), „ჭა“ (მოთამაშე ელოდება სანამ სხვა მოთამაშე არ მოხვდება
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ამ უჯრაში), „ლაბირინთი“ (უნდა გადავიდეს 39-ე უჯრაზე), „ციხე“ („ჭის“
მსგავსი უჯრა), „სიკვდილი“ (მოთამაშე ხელახლა იწყებს თამაშს).1
თამაში წარჩინებული საზოგადოების გართობისთვის იქნა შექმნილი, თუმცა როგორც აღვნიშნეთ, მას საგანმანათლებლო დატვირთვაც
გააჩნდა, რაც გამოიხატებოდა უჯრების გაფორებაში სხვადასხვა სახის შემეცნებითი ილუსტრაციებით. “იხვის თამაშისათვის“ გეოგრაფიული ხასიათის დანიშნულება პირველად საფრანგეთში იქნა ინიცირებული, კერძოდ, ცნობილი ფრანგი კარტოგრაფის პიერ დიუვალის
(1618-1683 წწ.) მიერ, რომელმაც 1645 წელს პარიზში გამოაქვეყნა თამაში სახელწოდებით „მსოფლიოს თამაში“ (Le Jeu du Monde). მისი სათამაშო დაფა „იხვის თამაშისათვის“ ტრადიციული, სპირალურად განლაგებული 63 უჯრისგან შედგება. უჯრებში კი გამოსახულია მსოფლიოს
სხვადასხვა ქვეყნების რუკები, მათ შორის საქართველოს მინიატურული რუკაც, ერთადერთი ქალაქით - სოხუმი (Sauastopoli).2 გარდა ამ რუკებისა, დიუვალის სათამაშო დაფაზე ასევე გამოსახულია შედარებით
მოზრდილი ზომის ოთხი კონტინენტის რუკა. ერთ-ერთი მათგანია აზიის რუკა, რომელზეც ასევე აღნიშნულია საქართველო, შავ და კასპიის
ზღვებს შორის მდებარე ტერიტორიაზე. დიუვალის გეოგრაფიული თამაში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა საფრანგეთში. მისი მიბაძვით შეიქმნა სხვა გეოგრაფიული თამაშებიც როგორც საფრანგეთში,
ასევე ევროპის სხვა ქვეყნებში. ჩვენს მიერ წარმოდგენილი ვენეციური
თამაშიც, სავარაუდოდ, სწორედ დიუვალის სათამაშო დაფის ინსპირაციით უნდა იყოს შექმნილი.
საქართველო 1680 წლის ვენეციურ სათამაშო დაფაზე
თამაშის შემქმნელია ფრანგი ბენედიქტელი ბერი, სწავლული და
ისტორიკოსი დონ კაზიმირ ფრესკოტი (1640-1720 წწ.). ის მართალია საფრანგეთში დაიბადა, თუმცა 1674 წლიდან იტალიაში მოღვაწეობდა,
სადაც არაერთი წიგნი და ნაშრომი გამოსცა იტალიურ და ლათინურ
ენებზე. აღნიშნული გეოგრაფიული თამაში მისი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქმნილებაა. თამაშის სახელწოდებაა „გეოგრაფიული თამაში
ვენეციის ახალგაზრდა დიდგვაროვნების სწავლებისათვის“ (Geografia
ridotta a giuoco per istruttione della giovane nobiltà veneziana). თამაში
„იხვის თამაშის“ პრინციპს ეყრდნობა, თუმცა მნიშვნელოვანი ცვლილებებით. ნაცვლად 63 ტრადიციული უჯრისა, ფრესკოტის დაფაზე 153
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„იხვის თამაშის“ წესების განსაზღვრისათვის ვიხელმძღვანელეთ სამაგიდო თამაშების ექსპერტების ადრიან სევილის და ჯონ სპერის სტატიით - The Game of the Goose in England – a tradition lost. The Ephemerist 151,
Winter 2010. დამატებითი ინფორმაცია თამაშის შესახებ ასევე ხელმისაწვდომია ადრიან სევილის მიერ შექმნილ
სპეციალურ ვებ გვერდზე www.giochidelloca.it
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დიუვალის აღნიშნული გეოგრაფიული თამაში კარგად არის ცნობილი დაინტერესებული წრეებისათვის,
მისი ხილვა შესაძლებელია არაერთ ადგილობრივ თუ უცხოურ ბეჭდურ და ელექტრონულ გამოცემაში. მათ შორის აღსანიშნავია ლაშა ბაქრაძის ინგლისურენოვანი წიგნი-ალბომი „საქართველო რუკებზე“ (Georgia on Maps),
რომელიც 2020 წელს გამოქვეყნდა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის მიერ.
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უჯრაა (თითოეულის ზომა შეადგენს 5X5 სმ.-ს), რომლებზეც მსოფლიოს
ცალკეული ქვეყნების და რეგიონების რუკებია გამოსახული (იხ. სურ.
4). დაფაზე ასევე ვხვდებით ოთხ მოზრდილ უჯრას (12X8 სმ.) კონტინენტების გამოსახულებით (აზია, აფრიკა, ევროპა, ამერიკა). ტრადიციული „იხვის თამაშის“ მსგავსად, ფრესკოტის დაფაც შეიცავს იღბლიან
და უიღბლო უჯრებს, თუმცა მათი რაოდენობა გაზრდილია, რაც შესაბამისად, თამაშის ხანგრძლივობაზეც აისახება. ასევე აღსანიშნავია, რომ
ფრესკოტის სათამაშო დაფა ცენტრალურ ნაწილში გაფორმებულია ვენეციის გრაფიკული გამოსახულებით, რომელიც წარმოადგენს უკანასკნელ უჯრას. მოთამაშეთა მთავარი მიზანიც სწორედ ვენეციაში სხვაზე
ადრე „მოხვედრაა“. დაფა გრაფიკულად გაფორებულია იმ დრისათვის
ცნობილი იტალიელი გრავიორის და ილუსტრატორის ანტონ ფრანჩესკო ლუჩინის მიერ.
როგორც აღვნიშნეთ, ეს თამაში პიერ დიუვალის გეოგრაფიული თამაშის ინსპირაციით უნდა იყოს შედგენილი, თუმცა მნიშვნელოვნად
განსხვავდება მისგან. ერთადერთი მსგავსება კონტინენტების გამოსახვაში შეიმჩნევა, რომლებიც აშკარაა, რომ ფრესკოტს დიუვალის დაფაზე გამოსახული ნიმუშების მიხედვით უნდა ჰქონდეს შედგენილი.
ცალკეული ქვეყნების და რეგიონების რუკები კი ფრესკოტის დაფაზე
ორიგინალური ნამუშევრებია. ასევე ორიგინალურობით გამოირჩევა
ფრესკოტის საქართველოს რუკაც, რომელიც, დიუვალის რუკისგან განსვავებით, მეტ დეტალს და ინფორმაციას შეიცავს. ასევე აღსანიშნავია,
რომ ფრესკოტის სათამაშო დაფაზე ქვეყნები განთავსებულია ანბანის
მიხედვით, მაშინ როდესაც დიუვალთან ისინი დაჯგუფებული არიან
კონტინენტების მიხედვით.
საქართველოს რუკა ფრესკოტის სათამაშო დაფაზე 61-ე ნომრად
არის შესული (იხ. სურ. 1), ის დასათაურებულია სახელწოდებით „საქართველო აზიაში“ (Georgia in Asia). რუკაზე საქართველო მოიცავს ტერიტორიას შავ და კასპიის ზღვებს შორის, ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან ქვეყანა შემოზღუდულია მთებით. დასახლებულ პუნქტებს შორის
კი აღნიშნულია სოხუმი (Sauatopoli), ფაზისი (Faso), ქუთაისი (Cotatis),
თბილისი (Teflis) და დერბენტი (Derbent). ჩრდილოეთის მხარეს მოსაზღვრე ქვეყნად აღნიშნულია ჩერქეზეთი (Circasi), ხოლო სამხრეთით
კი სომხეთი (Armenia). გარდა ამ გეოგრაფიული აღნიშვნებისა, რუკის
ოთხივე მხარეს დატანილია მოკლე საბაზისო ინფორმაცია საქართველოს შესახებ. კერძოდ, ამ ინფორმაციის მიხედვით ქვეყანა იმართება
მთავრების მიერ, მოსახლეობის დიდი ნაწილი კი ქრისტიანია. ჩარჩოში ასევე მოთავსებულია საქართველოს მდებარეობის აღმნიშვნელი
გეოგრაფიული კოორდინატები.
ამ რუკის გარდა, რომელიც უშუალოდ საქართველოზეა ფოკუსირებული, დაფაზე ასევე ყურადღებას იქცევს რუკა 148-ე ნომრით (იხ. სურ. 2),
რომელზეც გამოსახულია თანამედროვე თურქეთის აღმოსავლეთ პრო4

ვინციები დასათაურებით „თურქომანია აზიაში“ (Turcomania in Asia).
“თურქომანიის” სახელწოდებით ევროპელი ავტორები აღნიშნავდნენ
ოსმალეთის იმპერიის შემადგენლობაში მოქცეულ ისტორიული სომხეთის ტერიტორიებს, ხშირად „თურქომანია“ სომხეთის სინონიმადაც
გამოიყენებოდა. ამ რუკაზე, ცენტრალურ ნაწილში ადგილს იკავებს ვანის ტბა, ასევე ქალაქი ერზერუმი (Erserum). მომიჯნავე რეგიონებად კი
აღნიშნულია ჩრდილეოთით - საქართველო (Georgia), აღმოსავლეთით
- სპარსეთი (Persia), სამხრეთით - დიარბაქირი (Diarbeck), აღმოსავლეთით კი ანატოლია (Natolia).
ფრესკოტის სათამაშო დაფაზე საქართველოს გამოსახვის კიდევ
ერთი დემონსტრირებაა აზიის კონტინენტის რუკაზე (იხ. სურ. 3), რომელზეც საქართველო აღნიშნულია კავკასიის, ანუ შავ და კასპიის ზღვებს შორის მდებარე ტერიტორიაზე. აღსანიშნავია, რომ აზიის კონტინენტზე საქართველოს მსგავსი ფორმით გამოსახვა ჩვეული პრაქტიკა
იყო მე-17 საუკუნის ევროპულ რუკებზე. საქართველო უმეტეს წილად
აღიქმებოდა, როგორც ვრცელი გეოგრაფიული არეალი და წარმოადგენდა აზიის ათი რეგიონიდან ერთ-ერთს. აზიის კონტინენტის მსგავსი
დაყოფა შეინიშნება ისეთი ცნობილი ევროპელი კარტოგრაფების ნაშრომებსა და რუკებზე, როგორებიც იყვნენ პიერ დიუვალი, ჯონ სელერი,
რობერტ მორდენი, ალან მანესონ მალე და სხვები.
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ილუსტრაციები
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სურ. 1 საქართველოს რუკა. ფრაგმენტი
დონ კაზიმირ ფრესკოტის გეოგრაფიული
თამაშიდან

სურ. 2 თუქომანიის რუკა. ფრაგმენტი
დონ კაზიმირ ფრესკოტის გეოგრაფიული თამაშიდან

სურ. 3 აზიის რუკა. ფრაგმენტი დონ კაზიმირ ფრესკოტის გეოგრაფიული თამაშიდან
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სურ. 4 დონ კაზიმირ ფრესკოტის გეოგრაფიული
თამაში სრული სახით
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