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სალონი «კასანდრა» 
 

ქალაქის წენტრში, პატარა მყუდრო ეზოში გაიხსნა მაგიური სალონი 

«კასანდრა». სხვადასხვა პროფილის სპეციალისტები დაგეხმარებიან გადაჯრან 

თქვენი პრობლემები პირად ცხოვრებაში, აგრეთვე პროფესიულ და ბეზნეს 

სფეროებში. 

ტარო, ასტროლოგია, პარაფსიქოლოგია, ბიოენერგეტიკა, აურის წმენდა, 

ბედის კორექტირება, ჯანმრთელობის, ცხოვრებისეული სიტუაციებისა და 

პრობლემების. 

დიაგნოსტიკა. შავი და თეთრი მაგიის რიტუალების ჩატარება და შესწავლა, 

დიდი არჩევანი მომსახურეობების სახეობებში და სპეციალისტებში. 

 

შაბათ დღეს მსურველებისთვის ტარდება შეკრება, სადაც იქნება განხილული 

სასურველი თემები მაგიაზე და აგრეთვე ჩატარდება ერთობლივი რიტუალები და 

სხვა ღონისძიებები (მოლაპარაკებით). 

სალონის მისამართი — ქ. თბილისი რუსთაველის ქუჩა 36. 

წინასწარ ჩაწერა ტელეფონით +995592987846 ალექსანდრე 

კონსულტაცია ყველა სახის კითხვებზე — ტელეფონით, ინტერნეტით — 

მუშაობა (რუსულ ენაზე) +995597783366 ანნა. 
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ვლასი ვაწაძე 

ლილიტი რელიგიასა და მითოლოგიაში 

 

ლილიტზე ლეგენდის ყველაზე ადრეულ 

ფორმას მე-8-მე-10 საუკუნეში მოღვაწე ბენ სირის 

ნაშრომში ვხდებით, რომელმაც იცოდა ლილიტის 

საწინააღმდეგო ავგაროზის არსებობის შესახებ, 

რომლებზეც სამი ანგელოზის სახელი იყო 

დატანებული, მსგავსი ავგაროზების 

დამამზადებელი ბენ სირი იყო. ბენ სირი თავსი 

თხზულებაში ანგელოზთა სახელებსაც გვამცნობს: 

სნვი, სნსვი და სმნგლოფი, რომლებიც ადამზე 

პირველ თქმულებასთან არიან დაკავშირებულნი. 

ადამის პირველი ცოლის შესახებ თქმულებაში 

ვკითხულობთ: 

«ღმერთის მიერ ადამის შექმნის შემდეგ, 

მარტოსული ადამის მომზირალ უფალს შეეცოდა 

თავის ქმნილება და თქვა: არ არის კარგი 

ადამიანისთვის მარტო ყოფნა, და ადამის მსგავსად 

მიწისგან ქალი შექმნა. სახელად კი ლილიტი უწოდა. 

ადამს და ლილიტს მალევე მოუვიდათ კამათი. 

ლილიტმა თქვა, ჩვენ თანასწორნი ვართ, ორივენი 

მიწისაგან შეგვქმნეს და ურთიერთობაში დომინირებაზე საუბარი არ შეიძლება. 

ადამი კი საპირისპიროს ამტკიცებდა და მოითხოვდა მეუღლისგან მორჩილებას, 

როგორც უფროსი. არცერთმა არ დათმო პოზიცია, მაშინ ლილიტი გაბრაზდა და 

გაფრინდა ცისკენ. გაოგნებული ადამი იდგა და ლოცვით მიმართავდა უფალს: 

უფალო ქალი რომელიც შენ მომეცი ჩემგან გაიქცა. მაშინ უფალმა დაადევნა სამი 

ანგელოზი: სნვი, სნსვი და სმნგლოფი,რომ ლილიტი დაებრუნებინათ. უფალმა 

ანგელოზებს შემდეგი ბრძანება მისცა: თუ ის დაბრუნდება კარგი იქნება, მაგრამ 

თუ უარი თქვას მაშინ წყევლა ეწევა, შობს ყოველ დღე 100 ბავშვს და ასივე 

დაეღუპება. ანგელოზები ლილიტს ყოვლიშემძლე ზღვასთან წამოეწივნენ, 

რომელიც ეგვიპტესთან იმყოფებოდა (ვ.ვ. სავარაუდოდ საუბარია წითელ ზღვაზე), 

ანგელოზებმა გადასცეს უფლის ბრძანება, მაგრამ ლილიტს დაბრუნება არ სურდა, 

მაშინ ანგელოზებმა უთხრეს, რომ მას ზღვაში დაახრჩობდნენ (ვ.ვ. ანუ ლილიტი 

ზღვაზში დაიხრჩობოდა). 

— დამტოვეთ მე, უთხრა ლილიტმა. მე შემქნეს იმისთვის, რომ ახალშობილთ 

ავადმყოფობა შევყარო, თუ ახალშობილი მამრია, მაშინ მე ვიმბრძანებლებ მასზე. 

როდესაც ანგელოზებმა ლილიტის მუქარა მოსიმინეს, დაჟინებით მოითხოვეს 

მისი დაბრუნება სამოთხეში. ლილიტი უარზე იყო, მაშინ ანგელოზებსა და 

ლილიტს შორის დაიდო ხელშეკრულება, რომლის მიხედვით, თუ ლილიტი 
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ანგელოზთა სახელს ან გამოსახულებას ავგაროზზე იხილავდა, ის ვერაფერს 

გააწყობდა ახალშობილებთან, ანუ ახალშობილებს ხელს ვერ ახლებდა. ლილიტი 

ასევე დათანხმდა, რომ შთამომავლობა არ მისცემოდა მას და ყოველ დღე მისგან 

შობილი 100 ახალშობილი დაღუპულიყო. მას შემდეგ, როდესაც ლილიტ ხედავს 

ავგაროზზე ანგელოზთა გამოსახულებას, ან სახელებს ბავშვი ჯანმრთელდება». 

ფაქტია, რომ ეს თქმულება ბევრად ადრეულია, ვიდრე ბენ სირის ზემოთ 

მოტანილი თხზულება, ამაზე მეტყველებს ის, რომ ლილიტის სახელს ზოგიერთი 

მკვლევარი შუმერულ ქალღვთაება ლილთან აიგივებს, ლილ შუმერულად ჰაერს 

ნიშნავს, ივრითზე კი ითარგმნება როგორც ღამე — ליליל דממה (ღამის სიჩუმე), 

თუმცა მაინც მისი თავდაპირველი ფორმა შუმერული ლილი უნდა ყოფილიყო 

(შუმერულ მითოლოგიაში გვხდება პერსონაჟები, რომლებიც ჰაერთან არიან 

კავშირშია: ენ ლილი-ბატონო ჰაერისა, ნინ ლილი-ქალბატონი ჰაერისა), ლილიტი 

ბიბლიურ თქმულებაში ჰაერთან, რომ არის დაკავშირებული ამაზე მეტყველებს ის 

ფაქტი, რომ ის სამოთხიდან მიფრინავს: «გაფრინდა ზეცისკენ»-(იხილეთ ზემოთ), 

ანუ ლილიტი ჰაერის ქალბატონად შეიძლება მოვიზროთ. 

მისი პერსოფინიკაცია კი ღამის ქალღვთაებად სამოთხის დატოვებისა და 

ანგელოზებთან შეთანხმების შემდეგ უნდა მომხდარიყო. სამოთხიდან საკუთარი 

ნებით წამოსული ლილიტი ბნელ ძალებთან ჰპოვებს კავშირს, რაც მეორე 

თქმულებაში, შუა საუკუნეების მეორე წიგნში «ზოგარშია» დაცული: სამოთხის 

დატოვების შემდეგ ლილიტი სამაელის მეუღლე ხდება (11:267 ბ), სამაელი კი 

ქრისტიანული მითოლოგიისა და თალმუდის მიხედვით «სიკვდილის 

ანგელოზია». ხშირად მისი გაიგივება ხდება სატანასთან (ერთ ერთი ვერსიით 

სწორედ სამაელმა აცდუნა ადამი და ევა სამოთხეში გველის სახით, კიდევ ერთი 

ვერსიით კი კაენის მამად ითვლება. კაენის დედად კი ზოგიერთი ლილიტს 

მიიჩნევს1), ანუ ლილიტი დემონური ძალების დედად შეიქმნა სამაელზე 

დაქორწინების შემდეგ, ლილიტმა გააკეთა არჩევანია კეთილსა და ბოროტს შორის. 

 

                                                                        

1 Люциферианское Ведьмовство, Форд М, Суккубус Паблишинг (Luciferian Witchcraft, Succubus 

Publishing, Michael Ford), MMV. 
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ზემოთ მოტანილი ორი თქმულება შუა საუკუნეების წერილობითი წყაროა, 

უფრო ადრეული ჩანაწერები არ გაგვაჩნია, ერთადერთი ადრეული წყაროებიდან 

ძველი აღთქმის წიგნით (კონკრეტულად კი ესაია წინასწარმეტყველის წიგნით 

34:14) შეიძლება ვიხელმძღვანელოთ, სადაც ადრეულ თარგმანებში სახელი 

ლილიტი არ მოიხსენიება, მაგრამ ჩანაცვლებულია სხვა დემონური არსებებით, ასე 

მაგალითად ძველი აღთქმის ერთ ერთ რუსულ თარგმანში ვკითხულობთ: 

«და შეიმოსებიიან სასახლეები ჭინჭრით. და გახდება ის აფთრათა და 

სირაქლემათა თავშესაფარი. და უდაბნოს მხეცები ველურ კატებს შეხვდებიან, 

ტყის კაცები კი ერთამენთის მოხმობას დაიწყებენ. იქ ჰპოვებს დასასვენებელს და 

სიმყუდროვეს ღამის მოჩვენება», — ივრითზე ღამის მოჩვენება ჟღერს როგორც 

ლილიტ, ამ ტექსტის მთარგმნელმა ივრითიდან ეს სიტყვა თარგმნა არა როგორც 

საკუთარი სახელი, არამედ როგორც სიტყვა ღამე, ღამის მოჩვენება, შესაბამისად 

მთარგმნელისთვის შესაძლოა არ ყოფილიყო არაფერი ცნობილი ადამის პირველ 

მეუღლე ლილიტზე. 

ქართულ თარგმანში ვკითხულობთ: «ყოველი ჯურის მხეცი შეეყრება 

ერთმანეთს, ოჩოკოჩი ოჩოკოჩს დაუწყებს ხმობას; აქ დაიბუდებს ალი და იპოვის 

სადგურს» (ესაია 34.14)1, ამ ქართულ თარგმანში ორ მითოლოგიურ პერსონაჟს 

ვხდებით, პირველი მათგანი ტყის მეუფე, ცხოველთა მფარველი და მონადირეთა 

რისხვა ნახევრად ადამიანი, ნახევრად თხა-ოჩოკოჩია, მეორე პერსონაჟი კი ალი 

გახლავთ, რომელიც ქართულ მითოლოგიაში განმარტებულია როგორც: ბოროტი 

სული, რომელიც ვნებს მშობიარე ქალებს, ცხოვრობს ტყეებში, კლდეებში, აქვს 

საშინელი შესახედაობა, მის ბოროტ ძალას კი შელოცვა და წმინდა გიორგის 

სახელი შეიძლება დაუპირისპირო. 

ქართულ თარგმანში სატანის იპოსტასთან საინტერესო პარალელებია 

გავლებულია, ის შედარებულია ოჩოკოჩს, რომელიც ნახევრად თხა ნახევრად 

ადამიანია, მსგვასი აღწერილობა სატანისა კი ხშირად გვხდება შუა საუკუნეებში. 

(ასე მაგალითად: შუა საუკუნეების ევროპაში კუდიანების შაბაშზე, კუდიანები 

კოცონის გარშემო ცეკვის შემდეგ უახლოვდებოდნენ ხისგან შექმნილ თხის 

გამოსახულებას და უკანალზე კოცნიდნენ), ამ შემთხვევაში ხომ არ გვაქვს საქმე 

ლილიტის მეუღლის სამაელის აღწერილობასთან? 

რაც შეეხება მეორე პერსონაჟს, საინტერესოა რომ ლილიტი თავისი სრული 

სიმბოლიკითაა წარმოდგენილი, თუ გავითვალისწინებთ ქართულ 

ზეპირსიტყვიერებაში დაცულ ცნობებს ალის შესახებ, ბევრ პარალელს 

დავინახავთ: ალიც და ლილიტიც ხშირ შემთხვევაში მდედრობითი სქესისანი 

არიან, ალიც და ლილიტიც მშობიარე ქალებს ემტერებიან, ორივესგან დაცვა 

შელოცვით შეიძლება, ალის შემთხვევაში წმინდა გიორგის სახელის ხსენებით, 

ლილიტის შემთხვევაში კი სამი ანგელოზის ხსენებით. ანუ ქართულ 

მითოლოგიაში ლილიტმა ალის სახით შემოაღწია, თუმცა ბევრი ახალი თვისებები 

დაიმატა. 

                                                                        

1 ბიბლია. თბილისი 1989 საქართველოს საპატრიარქო. 
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რაც შეეხება ინგლისურენოვან თარგმანს: And there shall the beasts of the desert 

meet with the jackals, and the wild goat shall cry to his fellow; the lilith also shall settle 

there, and find for herself a place of rest (Is. 34.14)1, როგორც ვხედავთ 

ინგლისურენოვან ამ თარგმანში ღამის მონსტრი, ღამის არსება, ღამე 

ორიგინალიდან არ არის პირდაპირ თარგმნილი და აღქმულია საკუთარ სახელად. 

ძველი აღთქმის ამ ნაწილის სხვა თარგმანებში ლილიტის მაგივრად ზოგან ღამეს, 

ზოგან კი ბუს ვკითხულობთ (ძვ. წ. აღ. 3 ათასწლეულით დათარიღებულ ერთ ერთ 

ბარელიეფზე ღამის ქალღვთაება, ერთ ერთი ვერსიით ლილიტი გამოსახულია ორ 

ბუსთან ერთად). 

ინგლისურენოვანი ბიბლიის ერთ ერთ კომენტარში ბუ განმარტებულია, 

როგორც ღამის მოჩვენება, ებრაულ ლეგენდებში ქალი, რომელიც ღამის შვილებს 

შობს2. 

ესაიას სამივე წიგნის თარგმანში ნათლად ჩანს, რომ მთაგრმნელებს 

გათვითცობიერებული ჰქონდათ, რომ კონკრეტულ მომენტში დემონურ 

არსებებაზე იყო საუბარი, ზოგი მთარგმნელი მას ღამის მოჩვენებად, ზოგი ბუდ 

აღიქვამს, ზოგიც კი მის პარალელს ადგილობრივ მითოლოგიურ წარმოდგენებში 

ეძებს. 

 

რაც შეეხება ლილიტზე თქმულებაში მოხსენიებულ სამ ანგელოზს, 

მოეძებნებათ თუ არა მათ პარალელები შუმერულ მითოლოგიაში? მათი 

სახელებია: სნვი, სნსვი და სმნგლოფი. 

                                                                        

1 Darby Bible Translation. 
2 http://bible.cc/isaiah/34-14.htm 

http://bible.cc/isaiah/34-14.htm
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ივრითში ყველა ასო თანხმოვან ასოებს შეესაბამება, შესაბამისად ივრითში 

სახელი სნვი, დაიწერებოდა როგორც სნვ, მსგვასი სახელის მატარებელი ღვთაება 

კი აქადურ მითოლოგიაში გვხდება მთვარის ღვთაება სინის სახელით, ის მზისა და 

სიყვარულის ღმერთების მამაა, რომელსაც სიმბოლურად ნახევარ მთვარის სახით 

გამოსახავენ. ის თეთრ წვერიან მოხუცია, ბოროტმოქმედთა მტერი, ზეცაზე 

ნახევარმთავრის ფორმის ნავით მოგზაურობს, და წყლის მიქცევა-მოქცევასაც 

განაგებს (ანუ ღამესთან და წყალთანაა კავშირში, ამასთანავე ბოროტმოქმედთა 

დამსჯელიცაა). 

საინტერესოა, რომ სამივე ანგელოზის სახელში საწყისი ორი ასო SN-ია, 

შესაძლოა ვივარაუდოთ, რომ ანგელოზთა სახელებში აქადური ღვთაების 

სხვადასხვა იპოსტასთან გვქონდეს საქმე, თუმცა აქადურ მითოლოგიაში მსგავსი 

სახელების მატარებელი ღვთაებები არ გვხდება და მთვარის ღვთაებაზე ზემოთ 

თქმული, მხოლოდ ვარაუდად შეიძლება მოვიზროთ, თუმცა თუ დავუშვებთ 

ვარაუდს რომ ანგელოზის სახელ სნვიში ასახვა ჰპოვა აქადურმა ღვთაება სინმა, 

საინტერესო სიუჟეტს მივიღებთ: სინი მთვარის ღვთაებაა, ლილიტი სამ 

ანგელოზთან შეხვედრის შემდეგ ღამის დემონი ხდება. სინი ბოროტმოქმედებს 

ებრძვის, ამ კონკრეტულ შემთხევაში ბოროტმოქმედი ლილიტია. სინი ლილიტს 

ზღვასთან წამოეწია, წყლის მიქცევა-მოქცევასთან კი მთვარეს პირდაპირი კავშირი 

აქვს. სინი არის ის ღვთაება, რომელმაც უნდა უთვალთვალოს ლილიტს, რომ რამე 

ბოროტმოქმედება არ ჩაიდინოს და ბავშვებს არაფერი დაუშავოს, ანუ ჩვილთათვის 

ერთგვარ ავგაროზად უნდა იქცეს. თუ ამ ვარაუდს დავუშვებთ, ნათელი ხდება, თუ 

რატომ დაადევნეს ლილიტს სამოთხიდან მთვარის ღვთაება სინი, რომელმაც შუა 

საუკუნეებში სნვის სახელი მიიღო. 

ბენ სირთან ლილიტი იდუმალებით მოცული მითოლოგიური პერსონაჟია, 

რომელიც წინ აღუდგა უფლის გადაწყვეტილებას, დაისაჯა და თქმულების 

მიხედვით დღემდე იტანჯება. ძველ აღმოსავლეთში ღვთაებათა მოვალეობანი 

ორად შეიძლება დავაჯგუფოთ: 

1. მეომარი ღვთაებები (ომის ღვთაებები) და 

2. ნაყოფიერების ღვთაებები, ლილიტი ნაყოფიერებასთან უნდა იყოს 

კავშირში, უფრო სწორედ ის არის ნაყოფიერების ღვთაების ანტიპოდი, 

რომელიც ნაყოფს იძლევა, მაგრამ მისი ნაყოფი არ ვითარდება, შესაძლოა 

დასაწყისში ლილიტი ნაყოფიერების ღვთაება ყოფილიყო, რომელმაც 

მეორე ნაყოფიერების ქალღვთაების კონკურენციას ვერ გაუძლო, და მის 

დაპირისპირებულ ძალად შეიქმნა. 

მოცემულმა სიუჟეტმა ასახვა ასტროლოგიაშიც ჰპოვა არის შავი მთვარე, 

რომელსაც ლილიტს უწოდებენ და რომელსაც ადამიანებზე მავნე ზეგავლენის 

მოხდენა შეუძლია, ანუ დადებით ნაყოფს არ იძლევა. მას კეთილი მთვარე სელენა 

(მთვარის ქალღვთაება ბერძნულ მითოლოგიაში) უპირისპირდება. 
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ქეთევან სიხარულიძე 

კავკასიური მითოლოგია1 

 

                                                                        

1 წყარო: metaphora.ge 
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თავი 1. ქალღმერთი დიდი დედა 

 

კიბელე — წარმოშობით ძველი ფრიგიული ღვთაება, 
დიდი დედა, მიწიერ არსთა მშობელი, ბუნების ამყვავებელი, 

განმანაყოფიერებლი და ამაღორძინებელი (ქანდაკება: მადრიდი. ესპანეთი). 
 

იმისათვის, რომ გავიგოთ, რას წარმოადგენდა ქალღმერთის — დიდი დედის 

კულტი კავკასიაში, გავეცნოთ იმ საერთო ნიშნებს, რომლებითაც ხასიათდებიან 

მსოფლიოს ხალხთა მითოლოგიებში დედა ღვთაებები და რაც მოგვეხმარება მისი 

ზოგადი სახის წარმოსახვაში. ყველა ხალხის მითოლოგიურ-რელიგიური 

სისტემის პირველ საფეხურზე იგულისხმება ქალღმერთის — დიდი დედის 

კულტის არსებობა, რომელმაც უნივერსალური სახე მიიღო. 

არქაული ხანის ადამიანთა წარმოდგენით, მას სიცოცხლის მიმნიჭებელი 

ძალა გააჩნდა. ამიტომ ბუნების ყველა სფეროში გაბატონდა და მრავალფუნქციურ 

მითოსურ სახედ ჩამოყალიბდა, რომელიც ნაყოფიერებასთან, სიცოცხლესთან 

დაკავშირებულ სფეროს განაგებდა. როგორც წესი, დიდ დედას უკავშირებდნენ 

მიწას (ზოგჯერ აიგივებდნენ მასთან), უფრო ფართოდ კი იგი ბუნების ქალურ 

დამბადებელ საწყისს განასახიერებდა, იყო ღმერთებისა და ადამიანების დედა, 

მეუფებდა ცხოველთა და მცენარეთა სამყაროში, განაგებდა ამინდს, მასზე იყო 

დამოკიდებული წვიმის მოსვლა და, შესაბამისად, მოსავლის სიუხვე. 

დიდი დედის თაყვანისცემის ყველაზე ადრეული დადასტურებაა ზედა 

პალეოლითის ხანის ქალის ფიგურები გამოკვეთილი სქესობრივი ნიშნებით, რაც 

მათ საკულტო დანიშნულებაზე მეტყველებს. მსგავსი გამოსახულებანი ნაპოვნია 

ნეოლითისა და ენეოლითის ხანის სადგომებშიც. 

დღეს ძნელია იმის დადგენა, რა დეტალებს შეიცავდა დიდი დედის კულტი 

თავისი განვითარების ადრეულ საფეხურზე ან როგორ ჩამოყალიბდა მისი 

ერთიანი მითოლოგიური სახე, მაგრამ არქეოლოგიური მასალისა და 

ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მონაცემების საფუძველზე მაინც შეიძლება 

ძირითად ნიშნებზე საუბარი. ზოგი მეცნიერი ვარაუდობს, რომ მას წინ უძღოდა 
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დარგობრივი ქალღვთაებების კულტი, რომელთა ფუნქციები შეითავსა ერთიანი 

ქალღმერთის მოგვიანებით ჩამოყალიბებულმა სახემ. სხვები ვარაუდობენ, რომ 

უძველეს ხანაში ადამიანებმა შექმნეს ერთი მშობლის — დიდი დედის სახე, 

რომელიც შემდგომში დანაწევრდა დარგობრივ ღვთაებებად. არ არის 

გამორიცხული, რომ ამ სახის განვითარების ისტორიაში ორივე პროცესს ჰქონოდა 

ადგილი. ცალკეული ღვთაებები გაერთიანებულიყვნენ ერთ სახეში, ხოლო თავისი 

მითო-რელიგიური ფუნქციის ამოწურვის შემდეგ ერთიანი სახე კვლავ 

დანაწევრებულიყო დარგობრივ ქალღვთაებებად. ასეთი რამ არ არის უცხო 

მითოლოგიისათვის, რომელიც არ არის ერთხელ და სამუდამოდ შექმნილი 

უცვლელი სისტემა. იგი, როგორც ადამიანთა ყოფისა და ცნობიერების 

გამომხატველი, მუდამ იცვლება და აქვს როგორც აღმასვლისა და განვითარების, 

ისე დაკნინებისა და გაქრობის პერიოდები. 

ერთი რამ ფაქტია: გვაროვნული წყობის ადრეულ ეტაპზე არსებობდა 

ქალღმერთის კულტი, რომლის ადგილს მითოლოგიურ სისტემაში განსაზღვრავდა 

მისი შემოქმედებითი ფუნქცია, რასაც რამდენიმე ასპექტი გააჩნია. ერთი ის, რომ 

როგორც შემოქმედი ღმერთის მეუღლე, იგი მონაწილეობს სამყაროს შექმნაში და ამ 

რანგში მყოფი იგი, როგორც წესი, მიწას განასახიერებს, მეორე, დედა ქალღმერთი 

მონაწილეობს იმ არსებათა დაბადებაში, რომლებიც სამყაროში ცხოვრობენ: 

ღმერთების, ადამიანების, ცხოველების, ურჩხულებისა და სხვ. ზოგიერთი ხალხის 

მითოლოგიაში ამ ორ ფუნქციას სხვადასხვა ქალღმერთი ინაწილებს. მაგალითად, 

ბერძნულ მითოლოგიაში ურჩხულებს წარმოშობს გეა (დედამიწა), ხოლო 

ღმერთების დედაა რეა. 

ქალღმერთის შემოქმედებითი ფუნქციის მესამე არსებითი ასპექტია 

ნიადაგის, ცხოველებისა და ადამიანთა ნაყოფიერების, აქედან გამომდინარე კი, 

ცოლქმრული ურთიერთობისა და დედობის მფარველობა. ამ ნიშნის გამო მას 

განსაკუთრებულ პატივს ქალები მიაგებდნენ. 

ძველი ხალხების მითოლოგიაში დიდ ქალღმერთს ახლავს მისი სატრფო, 

კვდომისა და აღდგომის მამრი ღვთაება (ქალღმერთის სახის განვითარებაში ეს 

გვიანდელი საფეხურია), მაგალითად, ისიდა და ოსირისი, კიბელე და ატისი, 

იშთარი და თამუზი და სხვ. ორივე ერთად განასახიერებს ბუნების განახლების 

მარადიულობას. სწორედ ეს ნიშანი გახდა იმის მიზეზი, რომ მისტერიებსა და 

იდუმალ კულტებში ქალღმერთმა უპირატესი ადგილი დაიკავა. 

დიდი ქალღმერთი მიაჩნდათ ქალაქების დამფუძნებლად და მფარველად. მას 

ხშირად გამოსახავდნენ კოშკის ან ციხე-სიმაგრის გვირგვინით და სპეციალური 

ლოცვით მიმართავდნენ, როცა ქალაქის შენებას იწყებდნენ. 

ქალღმერთის მნიშვნელოვანი ფუნქცია იყო კულტურის მფარველობა. 

რამდენადაც იგი მიწას განასახიერებდა და ნაყოფიერებაც მასზე იყო 

დამოკიდებული, მიწათმოქმედების აღმოცენების ხანაში იგი განაგებდა ადამიანთა 

საარსებო გარემოს შექმნას. სიტყვა «კულტურა» თავისი პირვანდელი 

მნიშვნელობით ლათინურ ენაზე მიწის დამუშავებას ნიშნავს. შემდგომ ამ ცნების 

მნიშვნელობა გაფართოვდა, მაგრამ ნიშანდობლივია, რომ კულტურის სათავე 
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მიწათმოქმედების დაწყებას უკავშირდება. ისტორიიდან ცნობილია, რომ 

კულტურის მთავარი შემოქმედი მიწათმოქმედი ხალხები იყვნენ. გარდა ამისა, 

ქალღმერთს, როგორც დიდ შემოქმედს მიეწერებოდა შთაგონების ძალაც. ამიტომ 

რაც კულტურასა და ხელოვნებას უკავშირდება, ყველაფერი მის ფუნქციებში 

შედიოდა. 

უნდა ითქვას, რომ ქალღმერთს ქაოსის ნიშნებიც ახასიათებს, რაც კულტურის 

ოპოზიციას წარმოადგენს და ველურობასა და თავაშვებულობაში გამოიხატება. 

ერთი შეხედვით, ეს წინააღმდეგობას ქმნის დიდი ქალღმერთის სახის 

მთლიანობაში, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მითოლოგიურ 

წარმოდგენებში იგი სამყაროს და, შესაბამისად, სიცოცხლის სათავეა, ამიტომ 

სრულიად ბუნებრივად აერთიანებს თავის თავში ქაოსსა და მისგან წარმომადგარ 

კოსმოსს. შესაძლოა, ამ წარმოდგენების საფუძველზე შეიქმნა ორ და სამსახოვანი 

ქალღმერთების სახეები, მაგალითად, ბერძნული ჰეკატე. უნდა ვივარაუდოთ, რომ 

ამ წინააღმდეგობის სათავე იმ ძირითადი ოპოზიციიდან მიმდინარეობს, რაც 

საყოველთაოა ყველა ხალხის კოსმოლოგიისათვის. ესაა კოსმოსისა და ქაოსის 

დაპირისპირება (კულტურა და ველურობა, კეთილი და ბოროტი, დადებითი და 

უარყოფითი). ქალღმერთის ქაოსური ნიშნების გამოხატულება მის კულტთან 

დაკავშირებული ორგიები, თავაშვებული მსვლელობები ხმაურიანი საკრავების 

თანხლებით, რომლის ეგზალტირებული მონაწილეები თავსაც ისახიჩრებდნენ. 

ცეკვა-თამაში, სიმღერა ის აუცილებელი ელემენტებია, რომელიც დედა 

ქალღმერთის კულტს ახლდა (ამას კავკასიური მასალაც ადასტურებს), რადგან 

სწორედ ცეკვითა და სიმღერით ქმნიდა ეს ქალღმერთი სამყაროს. კნოსოს (კ-ნი 

კრეტა) მთავარ სამლოცველოში ნაპოვნი ცნობილი გამოსახულება გველებიანი 

ქალღმერთისა მოცეკვავის პოზაშია შესრულებული. ამგვარ წარმოდგენებს კარგად 

წარმოაჩენს კოლუმბიაში მცხოვრები სამხრეთამერიკელი ხალხის — კაგაბას 

მონათხრობი დიდ ქალღმერთზე. მოგვაქვს სანიმუშოდ ეს ტექსტი, რადგან მასში 

მეტ-ნაკლები სისრულით ჩანს დიდი დედის უნივერსალური მახასიათებლები: 

«ჩვენი სიმღერების დედა ყველა ჩვენი თესლის დედაა. მან გაგვაჩინა დროთა 

დასაბამისას, ამიტომ იგი ყველა ადამიანის, ყველა ხალხის დედაა. იგი ქუხილის, 

წყლის ნაკადის, ხეების, მიწის ნაყოფთა და ყველა საგნის დედაა. იგი ჩვენი 

საცეკვაო მორთულობისა და ტაძრების დედაა. იგია ერთადერთი დედა, რომელიც 

გვყავს. იგია ცეცხლის, მზისა და ირმის ნახტომის დედა, წვიმის დედა. იგია 

ერთადერთი დედა, რომელიც გვყავს. მან ცეკვითა და სიმღერით დაგვიტოვა 

ნიშანი ჩვენს ტაძრებში». 

სამყაროს შემქმნელი ქალღმერთი სოციალური სტრუქტურის 

წარმმართველადაც გვევლინება. როგორც უძველესი მითოსური სახე, იგი 

მატრიარქატის ეპოქის კუთვნილებაა. ეს არის საზოგადოებრივი წყობის ერთ-ერთი 

პირველი ფორმა, რომლის დროსაც გვარის ნათესაური ურთიერთობა აიგებოდა 

ქალის, დედის ხაზით. მატრიარქატის შიდა სტრუქტურის განსაზღვრა, მასში 

მამაკაცის როლის დადგენა ჭირს, რადგან ეს არის უძველესი ეპოქების ფორმაცია 

და მასზე საუბრისას უმთავრესად ვარაუდებს ეყრდნობიან. ძველი ადამიანი 
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ხედავდა, რომ სიცოცხლის დამბადებელი ქალი იყო. ეს თვალსაჩინოება საკმარისი 

აღმოჩნდა იმისათვის, რომ მის წარმოსახვაში ბუნების სასიცოცხლო ძალაც ქალის 

სახეში განსახიერებულიყო. გარდა ამისა, იმდროინდელი კოლექტივების ყველაზე 

სტაბილურ ნაწილს ქალები შეადგენდნენ, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებდნენ სამეურნეო ცხოვრების ყველა სფეროში, განსაკუთრებით ბავშვების 

მოვლა-პატრონობაში, ცეცხლის შენახვაში, საოჯახო მეურნეობის წარმართვაში. 

მიწათმოქმედების დაწყების პირველ ეტაპზეც მეურნეობაში ქალებს 

წარმმართველი როლი ეკისრებოდათ. 

როგორც ჩანს, ამ ვითარებას ასახავს ქართული ტერმინი «გუთნის დედა», 

რომელიც ისტორიულად ცნობილ პერიოდში მამაკაცს მიემართება. ამ 

გარემოებათა ძალით საზოგადოებრივი ორგანიზაციის პირველი მოწესრიგებული 

ფორმა იყო ნათესავთა კოლექტივი, რომელიც წარმოშობით დედის ხაზით იყო 

ერთმანეთთან დაკავშირებული, ე. ი. დედისეული გვარი. არქეოლოგიური 

აღმოჩენებით დასტურდება, რომ ქვედა პალეოლითიდან ზედაზე გადასვლის 

სტადიაზე წარმოიქმნა თემურ-გვაროვნული წყობა დედისეულ-გვაროვნული 

კოლექტივის სახით. ამავე პერიოდს ეკუთვნის ქალის ზემონახსენები ქანდაკებები, 

ე. წ. ზედაპალეოლითური «ვენერები», რომლებიც მიუთითებენ დედისეული 

გვარის ჩასახვაზე. ზოგ მეცნიერს მიაჩნია, რომ ისინი უკავშირდებიან დედის 

ნაყოფიერების კულტის წარმოქმნას, სხვები მათში ხედავენ საოჯახო კერის 

უფროსსა და მფარველს, რომელიც განასახიერებდა გვაროვნული ჯგუფის 

ცხოვრების ერთიანობას. ამ ფორმაციის დამადასტურებელი მასალა საქართველოს 

ტერიტორიაზეც მოიპოვება. მაშინ ქართველები ცალკე «სახლებად» ცხოვრობდნენ. 

«სახლი» ერთი დიდი ოჯახი იყო, დედით ნათესავებისაგან შემდგარი, რომელსაც 

სათავეში უფროსი ქალი — «დიასახლისი» ედგა. ერთი რამ ცხადია, ყველა 

მონაცემი ადასტურებს ქალის განსაკუთრებულ როლს საზოგადოებრივ 

ცხოვრებაში. ეს კი უტყუარი საფუძველია იმისა, რომ რელიგიურ წარმოდგენებშიც 

ქალღმერთმა პირველი ადგილი დაიკავა. უნდა ვივარაუდოთ, რომ როცა 

ქალღმერთის კულტი ზენიტში იმყოფებოდა, უპირატესი ადგილი მის მსახურთა 

შორის ქურუმ ქალებს ეკავათ. ამ აზრს ადასტურებს ანტიკური ხანის მწერლობა და 

ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მასალა. 

სამიწათმოქმედო კულტურის დამკვიდრებამდე სამყაროს მითოლოგიურ 

სურათში დედა ქალღმერთს ეკავა სამყაროსა და ადამიანების მთავარი შემქმნელის 

ადგილი. აქედან გამომდინარე, ქალური საწყისი დომინირებდა სოციალურ 

სტრუქტურაში, სამართლებრივი ნორმების დადგენასა და გვარის გაგრძელებაში. 

სამიწათმოქმედო მეურნეობის წინსვლამ დააჩქარა კაცობრიობის 

განვითარება, რამაც ბუნებრივად გამოიწვია მითოლოგიურ-რელიგიური 

წარმოდგენების ტრანსფორმაცია. გაფართოვდა სამყაროს აღქმა და ადამიანისთვის 

ნათელი გახდა, რომ მიწისა და ცის ერთიანობის გარეშე შეუძლებელია სიცოცხლის 

გაგრძელება, მიწის განაყოფიერება, საარსებო საშუალებების მოპოვება. ამას თან 

ახლდა სამეურნეო საქმიანობაში მამაკაცის როლის წინ წამოწევა, რასაც 
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ბუნებრივად მოჰყვა მისი დაწინაურება საზოგადოებრივ ცხოვრეაბში. ყველაფერმა 

ამან გამოიწვია ცვლილებები სამყაროს სურათსა და მითოლოგიურ სისტემაში. 

ქალღმერთის მითოსში მამრი ღვთაების გაჩენით იწყება მისი კულტის 

შესუსტების საკმაოდ ნელი, მაგრამ განუხრელი პროცესი, სიცოცხლის განახლების 

ფუნქცია წყვილის გარეშე უკვე წარმოუდგენელია. თავდაპირველად მამაკაცი — 

სატრფო (ის ჯერ მოკვდავი ადამიანი იყო) ქალღმერთის მფარველობის ქვეშ 

იმყოფებოდა და თავისი ღვთაებრივი ბუნებით ბევრად ჩამორჩებოდა მას. ზოგი 

ვარიანტით, ქალღმერთის სატრფო მისი შვილია, მაგალითად, ფრიგიული 

ღვთაების კიბელეს სატრფო ატისი მის შვილადაც მოიხსენიება. ეს არ არის 

უზნეობა მითოლოგიური ცნობიერებისთვის. მითოლოგიური პერსონაჟები ანუ 

ღვთაებები ერთმანეთთან ნათესაურ კავშირში იმყოფებიან და ეს 

კანონზომიერებად ითვლება. საკმაოდ გავრცელებული ისტორიაა მითოლოგიებში 

(განსაკუთრებით მცირე აზიაში მოსახლე ხალხთა მითებში) ქალღმერთისა და მისი 

სატრფოს ტრაგიკული სიყვარულის ამბავი (რისი გამოძახილიც აშკარად იგრძნობა 

კავკასიურ სამონადირეო ეპოსში, კერძოდ, დაღუპული მონადირის ციკლის 

თქმულებებში). მცირეაზიური ქალღმერთების სატრფოები იღუპებიან ნადირობის 

დროს. მათ გარეული ტახი უფატრავს მუცელს. ზოგი ვარიანტით, თავად 

ქალღმერთი სჯის თავის სატრფოს, რომელმაც სხვა ქალთან დააპირა ქორწინება, ე. 

ი. სატრფოს დაღუპვა არ არის შემთხვევითი, არამედ სასჯელია დანაშაულისთვის 

ან შეცდომისთვის, მაგრამ ეს მიზეზი ზოგიერთ მითიურ მოთხრობაში 

დაკარგულია. 

იმის მიუხედავად, გარეული ნადირი კლავს მონადირეს თუ ეჭვით 

შეპყრობილი სატრფო, ქალღმერთი მძიმედ განიცდის მის დაკარგვას და გლოვობს, 

რასაც უნაყოფობა მოაქვს მთელ სამყაროში. ფაქტობრივად, ეს სამყაროს 

განადგურებას მოასწავებს. ამიტომ ღმერთები ერევიან საქმეში და ქალღმერთს 

უბრუნებენ სატრფოს, მაგრამ მათი ბენდიერება სრული არ არის, რადგან 

სიკვდილის სამეფოს ნაზიარები ადამიანი მთლიანად ვეღარ ტოვებს მას და 

გარკვეული დროით მაინც უნდა დაუბრუნდეს მიწისქვეშეთს. ამ ურთიერთობით 

არის გაპირობებული დედამიწაზე წელიწადის დროთა მონაცვლეობა. როცა 

ქალღმერთს გვერდით ჰყავს თავისი სატრფო, იგი გახარებულია და ბუნებაც 

ყვავის, ხოლო მასთან განშორება ადარდიანებს და მაშინ ზამთარი ისადგურებს. 

კიბელესა და ატისის მსგავს ისტორიაში მოთხრობილია, რომ ატისმა (ზოგი 

ვარიანტით, იგი ნიმფა ნანას შვილია) თავი დაისაჯა დასაჭურისებით და მოკვდა. 

იგი ფიჭვის ხედ გადაიქცა, ამიტომ კიბელეს ხშირად გამოსახავდნენ ფიჭვის 

ხესთან ერთად მარადიული სიცოცხლის სიმბოლოდ. კიბელემ ბევრი ცრემლი 

დაღვარა, რომლებიც იებად იქცნენ და თავგანწირული გლოვის შედეგად მიაღწია 

სატრფოს გაცოცხლებას. აქედან გამომდინარე, ფიჭვის ხეს იებით რთავდნენ. ამ 

მაგალითების მოხმობა იმისთვის დაგვჭირდა, რომ წარმოგვეჩინა დედა 

ქალღმერთის სახის განვითარების ერთი ეტაპი. ამავე დროს ამ ეპიზოდებში არის 

დეტალები და ნიშნები, რომლებსაც ვხვდებით კავკასიურ მითოლოგიაში. ეს 
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ალბათ არც არის შემთხვევითი, რადგან მეცნიერებაში აღიარებულია 

მცირეაზიური და კავკასიური სამყაროების კულტურული ნათესაობა. 

დროთა განმავლობაში დედა ქალღმერთის მეწყვილე მამაკაცმა მოიპოვა 

ღვთაებრივი ნიშნები და გაუტოლდა მას. მოგვიანებით კი საზოგადოებრივი 

სტრუქტურის შეცვლამ პანთეონშიც გამოიწვია ცვლილებები. ქალღმერთის 

კულტმა უკანა პლანზე გადაიწია და პრიორიტეტი მამაკაც ღვთაებებს მიენიჭათ. 

მიუხედავად ამ ვითარებისა, ქალღმერთის კულტი იმდენად ძლიერი იყო და 

ფესვებგადგმული ხალხის წარმოდგენებში, რომ მას დიდხანს არ დაუკარგავს 

თავისი მნიშვნელობა და მისი კულტის რუდიმენტები ბოლო დრომდე 

ცოცხლობდა ეთნოგრაფიულ ყოფაში. 

დიდი დედის სახე კავკასიურ მითოლოგიაში 

კავკასიელთა მეხსიერებას აღარ შემორჩა ის ტექსტები, რომლებშიც 

მოთხრობილი იქნებოდა დიდი დედისა და მისი კულტის შესახებ, მაგრამ 

ისტორიული და ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მონაცემების საფუძველზე 

დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, რომ კავკასიურ მითოლოგიაში მნიშვნელოვანი 

ადგილი ეკავა ქალღვთაებას, რომელიც თავისი არსითა და ფუნქციებით «დიდ 

დედას» (Magna Mater) უტოლდებოდა. როგორც სხვაგან, ისე კავკასიურ 

მითოლოგიაში დიდი ქალღმერთის კულტის დამკვიდრება ალბათ მატრიარქატის 

ეპოქაში მოხდა. რამდენ ხანს გაგრძელდა მისი ბატონობა და რა ფორმები ჰქონდა 

მას, ამაზე ვერაფერს ვიტყვით, მაგრამ ქალღვთაების კულტის სიძლიერეზე ბევრი 

რამ მეტყველებს. არა ერთგზის აღნიშნულა ის ფაქტი, რომ კავკასიაში და კერძოდ, 

საქართველოში ქალს განსაკუთრებულ პატივს მიაგებდნენ. უდავოა, რომ ასეთ 

დამოკიდებულებას უძველეს ხანაში ჩაეყარა საფუძველი, რაც ქალღმერთის 

გამორჩეული თავყანისცემით უნდა ყოფილიყო გამოწვეული. 

როგორც აღინიშნა, პატრიარქატის მომძლავრებასთან ერთად პანთეონში და 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მამაკაცმა მოიპოვა უპირატესობა, მაგრამ 

ქალღვთაებამ დიდხანს შეინარჩუნა მნიშვნელოვანი ადგილი მითოლოგიაში და 

სოციალურ ყოფაშიც დატოვა თავისი კვალი. კავკასიაში, კერძოდ, აღმოსავლეთ 

საქართველოს მთიანეთში ახალგაზრდას მეურვეობას უწევენ ბიძები — დედის 

ძმები, რომლებიც მისი ცხოვრების მნიშვნელოვან საკითხებს წყვეტენ, მათ შორის 

ქორწინებასა და მემკვიდრეობას. ბალადაში «ბაღათერა ჯაბუშანური» 

არასრულწლოვანი ჭაბუკი მამის დანატოვარი იარაღისთვის დედის ძმებთან 

მიდის, რადგან მემკვიდრეობით კუთვნილი ქონება, რომელიც 

სრულწლოვანებისას უნდა მიიღოს, სწორედ მათთან ინახება. 

კავკასიაში ნაყოფიერების ქალღმერთის კულტის უძველეს ხანაში არსებობას 

არქეოლოგიური მასალაც ადასტურებს. აქ ნაპოვნია პალეოლითის და შემდგომი 

ხანის ქალის ფიგურები. მცირე ზომის ქანდაკებები გვხვდება მწოლიარე, ფეხზე 

მდგომი და დამჯდარი, ფეხმძიმე თუ მშობიარე ქალის გამოსახულებანი ზოგჯერ 

საკრალურ ცხოველებთან ერთად. ისინი სხვადასხვა მასალისაგან არიან 

დამზადებულნი — თიხისგან, ძვლისგან, ქვისგან. ქვემო ქართლის ენეოლითურ 
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ნამოსახლარებზე (შულავერის გორა, იმირის გორა, ხრამის დიდი გორა) 

აღმოჩენილი ქალის მცირე ზომის ქანდაკებებს აქვთ მკვეთრად გამოხატული 

დედობრიობის ნიშნები. 

საქართველოს ტერიტორიაზე ქალის სტილიზებული ფიგურები ძირითადად 

ნაპოვნია კერაში და მის ახლოს, რაც ამ კულტის ხთონურ (მიწიერ) სამყაროსთან და 

ნაყოფიერებასთან კავშირზე მიუთითებს. ამ და სხვა ნივთიერ საბუთებს 

ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მასალაც უჭერს მხარს. აქედან გამომდინარე, 

დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, რომ კავკასიაში ძველთაგანვე გამოიკვეთა 

ნაყოფიერებისა და სიცოცხლის მფარველი ღვთაების «დიდი დედის» კულტი, 

რომლის იკონოგრაფია მცირე ზომის ქანდაკებებით არის წარმოდგეილი. 

რელიგიის ისტორიიდან ცნობილია, რომ თავდაპირველად ღვთაებებს 

საკუთარი სახელები არ ჰქონდათ და იმ სახელით მოიხსენიებდნენ, რომელიც მათ 

მთავარ ფუნქციას გამოხატავდა. მოგვიანებით ეს მახასიათებელი გადავიდა 

საკუთარი სახელის კატეგორიაში. მაგალითად, ზევსის სახელი ინდოევროპული 

ძირიდან მომდინარეობს (ბერძ. Ζεύς←Δεύς) და ნიშნავს «ღმერთს». დემეტრეს 

(ბერძნ. ნაყოფიერების ღვთაების) სახელი იშიფრება, როგორც «ღმერთების დედა» 

(Δεύς Μητηρ) და სხვ. დღესდღეობით ყველა სახელის შინაარსის გაგება ძნელია, 

რადგან მათი ეტიმოლოგია საუკუნეების სიღრმეში იკარგება, მაგრამ უნდა 

ვიცოდეთ, რომ ღმერთების სახელები მათი მახასიათებლებისგან წარმოდგება. 

ასევეა კავკასიური ქალღმერთის შემთხვევაშიც. შედარებითი მასალის 

საფუძველზე ჩანს არა მარტო მითოსური სახის ერთგვაროვნება, არამედ სახელთა 

იდენტურობაც. მხედველობაში გვაქვს ქალღვთაებათა სახელები «ნანა» და «დალი». 

სახელი «ნანა» საერთოკავკასიური ძირიდან (-ნან-//-ან-) მომდინარეობს და ნიშნავს 

«დედას» ეს ფაქტი მიუთითებს, რომ მსოფლიოს სხვა ხალხთა მსგავსად, 

კავკასიელთა მთავარ ღვთაებასაც «დედა» ან «დიდი დედა» ერქვა. ამ სახელიდან 

უნდა მომდინარეობდეს ბებიის აღმნიშვნელი ქართული სიტყვა «დიდედა». გარდა 

ამისა, ქართული ენის დიალექტებში დღესაც არის შემორჩენილი დედის 

აღსანიშნავი «ნანა» (მეგრ.) და «ნენა» (გურ.). 

იმის გამო, რომ კავკასიური ფოლკლორული ძეგლები საუკუნეების 

განმავლობაში ზეპირად გადაეცემოდა თაობებს და ძველ დროში წერილობით არ 

დაფიქსირებულა, ბევრი რამ მიეცა დავიწყებას, მათ შორის ის ტექსტებიც — 

მითოლოგიური მოთხრობები — რომელთა პერსონაჟი ქალღმერთი ნანა იქნებოდა. 

მაგრამ მდიდარი კავკასიური მასალის საფუძველზე შეიძლება ამ სახის 

ნაწილობრივ აღდგენა. ქალღვთაების არსსა და ფუნქციებზე საუბრის საშუალებას 

გვაძლევს ხალხის ყოფაში შემორჩენილი რიტუალური რუდიმენტები, მათ შორის 

ინფექციურ დაავადებებთან, ე. წ. «სახადთან» დაკავშირებული ხალხური წეს-

ჩვეულებები და ფოლკლორული ტექსტები, რომლებშიც ჩანს, რომ ღვთაება ნანას 

«დიდი დედის» ნიშნები უნდა ჰქონოდა. ამ ძირის სახელის მქონე ღვთაების 

არსებობას საქართველოში საისტორიო მწერლობაც ადასტურებს. «მოქცევაი 

ქართლისაი» მოგვითხრობს: «და შემდგომად მისა დადგა მეფედ საურმაგ. ამან 
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აღმართა კერპი აინინა გზასა ზედა და იწყო არმაზს შენებად. და მისა შემდგომად 

მეფობდა მირვან და აღმართა დანინა გზასა ზედა წინარე და აღაშენა არმაზი». 

ვერ ვიტყვით, აინინა და დანინა სხვადასხვა ღვთაებებია თუ ერთი სახის 

ვარიანტული სახელები. ის კი ფაქტია, რომ საურმაგმაც და მირვანმაც 

ტრადიციაზე დაყრდნობით ჯერ აღმართეს ღვთაების (საფიქრებელია, 

ქალღვთაების) გამოსახულება, როგორც ქალაქის მფარველისა (რაც სწორედ «დიდი 

დედის» საყოველთაოდ ცნობილი ფუნქციაა) და ამის შემდეგ შეუდგნენ არმაზის 

შენებას. ამგვარ ტრადიციაზე მიუთითებს აგრეთვე II საუკუნის რომაელი მოხელის 

ფლავიუს არიანეს ერთი ცნობაც. ფლავიუს არიანემ იმოგზაურა შავი ზღვის 

სანაპიროზე, რომლის შედეგები წარუდგინა კეისარ ტრაიანე ადრიანე ავტუსტეს 

თხზულებაში «მოგზაურობა შავი ზღვის გარშემო». იგი წერს: 

 

ფაზისში რომ შედიხარ, მარცხნივ აღმართულია ქანდაკება ქალღმერთ 

ფასიანესი. გარეგნობის მიხედვით ის ჰგავს რეას, რადგან ხელში 

წინწილა უჭირავს, აგრეთვე მისი სავარძლის წინ წვანან ლომები და 

თვით ის ზის, როგორც ფიდიასის ქანდაკება ათენის მეტროონში. 

 

ამგვარი აღწერილობის საფუძველზე პროფ. ოთ. ლორთქიფანიე ფიქრობდა, 

რომ ქალღმერთ ფასიანეს ქანდაკება შესრულებული იყო ანტიკური ხელოვნების 

სტილში და ძალიან ჰგავდა ბერძენი მოქანდაკის ფიდიასის ქმნილებას. 

მიუხედავად იმისა, რა ეროვნების ან ხელოვნების რომელი სკოლის 

წარმომადგენელი იყო ქანდაკების ავტორი, მთავარი ისაა, რომ ქალღმერთ 

ფასიანეს გამოსახულება იდგა მისი სახელის მქონე კოლხური ქალაქის ფაზისის 

შესასვლელში, რაც კავკასიური ტრადიციის კიდევ ერთი დადასტურებაა. 

საგანგებოდ უნდა შევჩერდეთ დიდი ქალღმერთის თანმხლებ ცხოველზე — 

ლომზე, რომელიც ფასიანეს ქანდაკებაშიც აისახა. მიუხედავად იმისა, რომ ლომის 

სახე, როგორც ტროპი, ხშირად ფიგურირებს ქართულ პოეზიაში და 

არქეოლოგიური მონაპოვარიც ადასტურებს ლომის თაყვანისცემას ანტიკური 

ხანის საქართველოში, კავკასიელთა მითოლოგიურ სისტემაში მისი კვალი არ ჩანს. 

მაგრამ საყურადრებოა, რომ სვანებს ჰქონდათ დროშა ლომის გამოსახულებით და 

ის ქალღმერთის სახელს უკავშირდებოდა. ეს იყო შუბზე წამოცმული ნაჭრისაგან 

შეკერილი ლომის ფორმის ალამი, რომელიც ქარის დროს იბერებოდა და იღებდა 

ცხოველის გამოსახულებს. ამ დროშის მატარებელს ერქვა მელომე და მას ხალხი 

ირჩევდა. ლომის ალმის, ან როგორც მას სვანები უწოდებდნენ, «ლემ»-ის შეკერვა 

განსაკუთრებით პატივცემული ოჯახების წილი იყო. ესენი იყვნენ პალიანი, 

მჭედლიანი, რატიანი და ნიგრიანი. მოგვიანებით ეს პატივი მოიპოვა ჯაფარიძემაც 

რაჭიდან. არსებობს გადმოცემათა სამი ვერსია, თუ საიდან აქვთ სვანებს ეს ალამი. 

ერთის მიხედვით, იგი წაართვეს თათრებს ომში გამარჯვებისას. მეორით, იგი 

შეკერა თვით თამარ მეფემ და მიუძღვნა ჯგრაგის ანუ წმინდა გიორგის სალოცავს. 

მესამე ვერსია კი მიუთითებს, რომ ალამი სვანებს გადასცა ქალღმერთმა ლამარიამ, 

დედობის მფარველმა, მიწისა და განსაკუთრებით მარცვლეულის ღვთაებამ. ეს 
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ბოლო ვერსია საყურადღებოა მითოლოგიურ ტრადიციასთან მიმართებაში. 

მეცნიერებაში აღიარებულია მცირე აზიისა და კავკასიაში მოსახლე ხალხების 

კულტურული ურთიერთობა, რომლის ნიშნები ყველაზე უფრო სვანების მითო-

რელიგიური წარმოდგენებსა და ენაში შეინიშნება. არ არის გამორიცხული, რომ 

მცირეაზიურ ქალღმერთებს სხვა გავლენებთან ერთად კავკასიელთა 

მითოლოგიაში ლომის ატრიბუტიკაც შემოტანათ. მცირეაზიურ მითოლოგიურ 

პერსონაჟებთან კავკასიური ქალღმერთის კავშირზე სხვა დეტალებიც მეტყველებს: 

ფრიგიული ნიმფა, სახელად ნანა, ზოგი ვარიანტით ატისის დედად გვევლინება. 

ერთი ვარიანტით, დიდ დედას უყვარდა მშვენიერი ატისი, ის კი მას ღალატობდა 

ქალთან, რომელსაც სახელად ერქვა ია. ქალღმერთმა თავისი რისხვით ატისი 

თვითმკვლელობამდე მიიყვანა. როგორც აღინიშნა, ამ მოტივს წამყვანი ადგილი 

უჭირავს კავკასიურ სამონადირეო ეპოსში, რაზეც უფრო ფართოდ სხვაგან 

ვისაუბრებთ. 

რამდენადაც არ გვაქვს მითოსური მოთხრობები კავკასიურ ქალღმერთზე, 

არც მისი კულტმსახურების თავისებურებებზე ვიცით რამე, მაგრამ მისი სახის 

უნივერსალურობიდან გამომდინარე, კულტმსახურების ძირითადი მომენტების 

იდენტურობაც უნდა ვივარაუდოთ. მათ წარმოსადგენად სანიმუშოდ შეიძლება 

მოვიხმოთ ერთი ფრაგმენტი აპოლონიოს როდოსელის «არგონავტიკიდან», 

რომელშიც მოთხრობილია, თუ როგორ სწირავენ მსხვერპლს დიდ დედას 

კოლხეთისკენ მიმავალი არგონავტები იასონის მეთაურობით. რიტუალის აღწერის 

გარდა აქ მოთხრობილია, თუ როგორ უპასუხა მომადლიერებულმა ქალღმერთმა 

ლოცვა-ვედრებას და სწორედ ამ ნიშნებში ჩანს მისი, როგორც ნაყოფიერების 

გამგებლის ფუნქცია. 

 

[მთაზე] იყო ტყიური ვაზის ერთი მაგარი გამხმარი ღერო, [გმირებმა] 

იგი მოჭრეს, რათა მისგან მთის ღმერთქალის წმინდა კერპი 

გაეკეთებინათ. მშვენივრად გამოაკოპიტა იგი არგოსმა და მოათავსეს 

ციცაბო მწვერვალზე, სადაც იჩრდილებოდა უმაღლესი მუხის 

ხეებით, როემლთაც ყველაზე უფრო მაღლა გაედგათ ფესვები. შემდეგ 

მცირე ქვებიდან ბომონი აღმართეს, ირგვლივ მუხის ფოთლებით 

შეამკეს და მსვერპლშეწირვას შეუდგნენ. მოუხმობდნენ 

ყოვლისშემძლე დინდიმონელ დედას, ფრიგიის მკვიდრს და მასთან 

ტიტესა და კილენეს; ესენი იწოდებიან ოდენ იდელი დედის 

წინამძღოლებად და თანამხლებლებად იმ მრავალთაგან, რაოდენიც 

არიან კრეტის იდელი დაქტილები, რომლებიც ოდესღაც დიქტეს 

მღვიმეში შვა ეაქსის მიწას ორივე ხელით ჩაჭიდებულმა ნიმფა 

ანქიალემ. ესონიდი მუხლმოყრილი ევედრებოდა [ღმერთქალს], რომ 

ქარიშხალი უკუექცია და თან ზედაშეს აპკურებდა მსხვერპლს, 

რომელიც ცეცხლზე იწვოდა, ამავე დროს ჭაბუკნი, ორფევსის რჩევით, 

იარაღშემართულნი როკვით უვლიდნენ ფერხულს და მახვილებს 

ურტყამდნენ ფარებს, რათა ეთერში გაფანტულიყო ის 
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შემაძრწუნებელი გოდება, რომელსაც ხალხი ჯერ კიდევ გამოსცემდა 

მეფე [კიზიკოსის] საფლავზე. ამიტომ აქ მუდამ რომბითა და 

ტიმპანით მოუხმობდნენ ხოლმე ფრიგიელები რეას. წმინდა 

მსხვერპლებით მომადლებულმა ღმერთქალმა ისმინა მუდარა. ამის 

ნიშნებიც გამოჩნდა: ხეებმა აურაცხელი ნაყოფი დაახვავეს; [გმირების] 

ფერხთა გარშემო მიწამ თავისთავად აღმოაცენა ნაზ მცენარეთა 

ყვავილები, მხეცებმა მიატოვეს ბუნაგი და ჯაგნარები და კუდთა 

ქიცინით მოვიდნენ. [ღმერთქალმა] სხვა სასწაულიც მოავლინა: 

დინდიმონზე უწინ არ იყო წყალი, ახლა კი გადამხმარი 

მწვერვალიდან უწყვეტ ნაკადად წამოჩხრიალდა. ამ წყაროს წყალს 

შემდეგში იასონის [წყარო] უწოდეს ირგვლივ მოსახლე ვაჟკაცებმა. 

 

საყურადღებოა, რომ დიდი დედისთვის მსხვერპლის შესაწირად 

აუცილებელი არ არის მისი ტაძრის მოძიება, მისთვის, როგორც ბუნების 

გამრიგისთვის, შეიძლება ღია ცის ქვეშ მთაზე ჩაატარონ რიტუალი, რადგან დიდი 

დედის ერთ-ერთი მუდმივი სამყოფი მთაა. გარდა ამისა, აქ ჩანს უძველესი 

რიტუალური პრაქტიკის კვალი, როცა ღვთაებებს ჯერ არ ჰქონდათ სამლოცველო 

ნაგებობები და მათთვის რიტუალებს ჭალებსა და მინდვრებში ატარებდნენ. 

კულტმსახურების ასეთი ფორმა გვიანდელ ეპოქაშიც აღინიშნებოდა კავკასიაში. 

ზემოთ აღწერილი მსხვერპლშეწირვის სხვა დეტალებსაც აქვთ საერთო კავკასიურ 

მასალასთან. იასონმა თავად გამოაკოპიტა ქალღმერთის კერპი ვაზის ღეროსგან. 

გარდა იმისა, რომ ვაზი თავისთავად ბარაქიანობის სიმბოლოა, მისი დაგრეხილი 

ღეროსთვის უფრო ადვილია ანთროპომორფული ფორმის მიცემა. კავკასიელთა 

ბედის ძიების წეს-ჩვეულებებში ღამით მინდორში გასული ქალები სწორედ 

იმგვარ ღეროებს ეძებდნენ, რომელთაც ადამიანის ფორმა ექნებოდა და იყენებდნენ 

რიტუალისთვის. 

რაც შეეხება ღვთაება ნანას, როგორც ვთქვით, მას «დიდი დედის» ნიშნები 

გააჩნია, მაგრამ, ბუნებრივია, კავკასიელთა წარმოდგენების საფუძველზე 

ჩამოყალიბებული თავისებურებებით. ამ სახის დასახასიათებლად საინტერესო 

მასალას გვაძლევს საწესო ლექსი «იავნანა». 

 

იავ ნანა, ვარდო ნანა, იავ ნანინაო, 

აქ ბატონები მობრძანდნენ, ვარდო ნანინაო, 

მობრძანდნენ და გაგვახარეს, იავ ნანინაო, 

ბატონების მამიდასა, იავ ნანინაო, 

ქვეშ გავუშლით ხალიჩასა, ვარდო ნანინაო, 

იმასაც არ დავაჯერებთ, იავ ნანინაო, 

ზედ გავუფენთ ორხოსაცა, ვარდო ნანინაო, 

ამ ბატონების დედასა, იავ ნანინაო, 

უდგია ოქროს აკვანი, ვარდო ნანინაო, 

შიგ უწევთ ბატონიშვილი, იავ ნანინაო, 
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უსხიათ ოქროს ქოჩორი, ვარდო ნანინაო, 

ატლასის საბანი ჰხურავს, იავ ნანინაო, 

ზარ-ბაბთისა არტახები, ვარდო ნანინაო, 

მოვის პერანგი უცვიათ, იავ ნანინაო, 

მთვარე გრეხილათ უვლიათ, ვარდო ნანინაო, 

ვარსკვლავი ღილათ უბიათ, იავ ნანინაო, 

ლალის ჩანჩხურა უბიათ, ვარდო ნანინაო, 

გადაჰკვრენ, გადაარწევენ, იავ ნანინაო, 

ამოდ ბრძანებენ ნანასა, ვარდო ნანინაო, 

შვიდი ბატონი და-ძმანი, იავ ნანინაო, 

შვიდ სოფელს მოვეფინეთო, ვარდო ნანინაო, 

შვიდგანვე დავდგით კარავი, იავ ნანინაო, 

შვიდგანვე მოვილხინეთო, ვარდო ნანინაო, 

იაგუნდის მარანშიო, იავ ნანინაო, 

ღვინო სდგას და ლალი სჭვივსო, ვარდო ნანინაო, 

შიგ ალვის ხე ამოსულა, იავ ნანინაო, 

ტოტები აქვს ნარგიზისო, ვარდო ნანინაო, 

ზედ ბულბული შემომჯდარა, იავ ნანინაო, 

შევარდენი ფრთასა შლისო, ვარდო ნანინაო, 

ია ვკრიფე, ვარდი ვშალე, იავ ნანინაო, 

წინ ბატონებს გავუშალე, ვარდო ნანინაო. 

 

ამ ლექსში თვითონ ქალღმერთის ბუნებაზე არაფერია ნათქვამი. აქ საუბარია 

მის შვილებზე — ბატონებზე, რომლებიც ინფექციური დაავადებას განასახიერებენ, 

მაგრამ დაავადების მიმდინარეობასა და თავის შვილებზე მოქმედებას რომ 

ქალღმერთი წარმართავდა, ამას ლექსის მისამღერი — «იავ ნანა, ვარდო ნანა» — 

გვიჩვენებს, რომელიც ნანასადმი მიმართვაა. როგორც ჩანს, მისი მცენარეული 

ატრიბუტებიდან ყველაზე უფრო სახასიათო ეს ყვავილები იყო. ამიტომ 

შემთხვევითი არ არის, რომ ხალხში «ბატონების» ანუ სახად ინფექციურ 

დაავადებათაგან ზოგს «ყვავილს», «ჩუტ ყვავილას» და «ვარდ კოხას» ეძახიან. ეს 

ალბათ იმ რწმენას ეყრდნობოდა, რომ როცა ქალღმერთის შვილები ავადმყოფის 

სხეულში შედიოდნენ, ამას დედისეული ნიშნებით ამცნობდნენ ადამიანებს. 

ხალხის წარმოსახვაში კანის წითლად დაფოთლვა და გამონაყარი ყვავილთა 

გამოსახულებას წარმოადგენდა. 

აკვანში მწოლიარე ყრმისა და მასთან მყოფი ქალღმერთის ხსენება ნანას 

დედურ ბუნებას უსვამს ხაზს. აკვანთან მყოფი ქალღმერთი ის დეტალია, 

რომელიც მხოლოდ კავკასიური მითოლოგიური სახის მახასიათებელია და 

გამოარჩევს სხვა ქალღმერთებისგან. 

ბომბორას განძში ნაპოვნია ქალის ქანდაკება ბავშვით ხელში, რომელიც 

არქეოლოგებს ნაყოფიერების ქალღმერთად მიაჩნიათ და რომელიც არქაულ 

პერიოდში უმეტესად შიშველი ქალის სახით გამოისახებოდა. 
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ეგეოსურ ფიგურებში ბავშვის აღნიშვნა ხდება ქალის მუცელზე ჯვრის ან 

სვასტიკის გამოხატვით, მაგრამ რეალური გამოხატვა დედობის მოტივმა აქ ვერ 

ჰპოვა. ქალღმერთი რომ დედურ ასპექტში არსებობდა კავკასიაში, ბომბორას 

ქანდაკების გარდა დაღესტანში (გუნიბში) ნაპოვნი დამჯდარი ბავშვიანი ქალის 

ფიგურაც ადასტურებს. 

როგორც აღინიშნა, კავკასიაში მრავლად არის ნაპოვნი ქალღვთაების 

ფიგურები, მაგრამ არქეოლოგიური ძეგლების გამოსახულებებში და ხელოვნების 

ძველ ნიმუშებზე არ გვხვდება დედა ქალღმერთთან დაკავშირებული სიუჟეტები. 

მითიური მოთხრობები მხოლოდ ზეპირად ვრცელდებოდა, სხვა ფორმით ისინი 

არ დაფიქსირებულა. ესეცაა იმის მიზეზი, რომ მათ ჩვენამდე ვერ მოაღწიეს და 

დედა ქალღმერთის შესახებ საუბარი სავარაუდო ფორმით გვიხდება. 

ვერ ვიტყვით, რა განვითარება ჰქონდა აკვანში მწოლიარე ყრმის სახეს ან 

საერთოდ განვითარდა თუ ჩანასახოვანი ფორმით დარჩა, მაგრამ მითოსური 

ნიშნები მის ატრიბუტებსა და მორთულებაში ნამდვილად ჩანს: ოქროსქოჩრიანი 

ბავშვი ოქროს აკვანში წევს, მთვარე გრეხილად შემოვლებია, ვარსკვლავი კი 

ღილად დაუბნევიათ. ძვირფასი თვლები და სხვა მორთულობა მას 

განსაკუთრებულობას ანიჭებს. ვ. კოტეტიშვილი თვლიდა, რომ ეს ბავშვი მზეს 

განასახიერებდა. «იავნანას» ვარიანტებში მას ეწოდება «ოქროს ბურთი», 

«მარგალიტის მტევანი», რომელსაც «ვარდნი ფეხამდინ უსხია». ეთნოგრაფ ვ. 

ბარდაველიძეს მიაჩნია, რომ ამ ნიშნებით ღვთაებრივი ჩვილი თავის დედას ნანას 

ჰგავს. იგი გაზაფხულს განასახიერებს, რადგან ყვავილებთან ერთად მის აკვანს 

ამშვენებს ლალისა და მარგალიტის ჩანჩხურა (საჩხაკუნებელი). ამ ნივთებს კი 

რელიგიაში მაგიური მნიშვნელობა ჰქონდათ და ძველ ხალხებში ცის ხმასთან — 

ქუხილთან იყო გაიგივებული. 

ასეთივე მსგავსებაა ნანასა და მის სხვა შვილებს შორის, რომლებიც ბარბარეს 

შვილებად, ანგელოზებად და ბატონებად იწოდებიან. საწესო სიტყვიერ 

ფორმულებსა და მითოლოგიურ მოთხრობებში ისინიც ანთროპომორფულ 

არსებებად წარმოსდგებიან და აღორძინებულ ბუნებას განასახიერებენ. ესენი არიან 

ბავშვები, გრძელთმიანი ლამაზი ქალიშვილები, მორთულ-მოკაზმულები, ოქროს 

ტახტზე მსხდომნი, უკრავენ საკრავებზე, ნადიმობენ და მოგზაურობენ. აკვანში 

მწოლიარე ყრმის მსგავსად ისინიც გაზაფხულის ყვავილებთან ერთად 

მოიხსენებიან. საწესო სიმღერებში მათ ასეთი ფრაზებით მიმართავენ: «ია და 

ვარდი ფენია თქვენს ბატონობას და თქვენს გზას», «ია და ვარდი გაფენია, საცა 

მიბრძანდებოდე», «ია და ვარდი ფენია თქვენს შვილსა და თქვენს ძირს». 

ბატონებისა და დიდი დედის ზეციურ სამეფოს «ბატონების ქვეყანა» ერქვა ან 

«ბატონების ბაღი», იგივე მზის ბაღი. მისი აღწერა ზღაპრებშიც შემორჩა. ამ ბაღში 

გაშენებული ხეხილიდან «ზოგი მწიფე იყო, ზოგი მაშინა ყვაოდა, ზოგი მაშინ 

იფოთლებოდა, ზოგს კი ჩამოსდიოდა». 
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სააკვნო სიმღერები 

ნანას სახელი საწესო ტექსტის გარდა სააკვნო სიმღერებშიც გვხვდება. 

რამდენადაც იგი დედობისა და შვილიერების მფარველი იყო, დედები ჩვილ 

ბავშვებს მას ავედრებდნენ და აბარებდნენ, განსაკუთრებით ძილის დროს, როცა 

ისინი დაუცველები არიან და ავსულები ეტანებიან. სააკვნო სიმღერაში «ნანას» 

ხსენება მისი მფარველობის თხოვნას ნიშნავდა, მოგვიანებით კი ბავშვის 

მეტყველებაში «ნანა» ძილის მნიშვნელობით დამკვიდრდა. 

აკვნის სიმღერა ქალთა რეპერტუარს მიეკუთვნება და პატარების 

დასაძინებლად სრულდება. იგი გამოხატავს დედის მდიდარ ფანტაზიას, მის 

უსაზღვრო სიყვარულსა და შვილის ბედნიერებაზე ოცნებას. ამიტომ მას მკაცრად 

განსაზღვრული ტექსტი არა აქვს და დედა ხშირად სიმღერის პროცესში თხზავს 

მას. «ნანინას» უშუალო მიზანია რწევის რბილ მოძრაობას (რომელსაც, სხვათა 

შორის, «დანანავება» ჰქვია), რიტმს აყოლებულმა ნაზმა და მონოტონურმა 

მელოდიამ ბავშვს ძილი და სიმშვიდე მოჰგვაროს. საბას განმარტებით «ნანა» 

ნიშნავს «სანდომს», «საამოს», «საყვარელს», რაც შეიძლება ბავშვის სინონიმებიც 

იყოს, რომელიც მან თავისი მფარველი ქალღმერთისგან მიიღო. 

ზოგ დასაძინებელ სიმღერას გაფორმებული პოეტური ტექსტი არ ახლავს. 

ასეთ შემთხვევაში მათთვის დამახასიათებელია ერთფეროვანი მისამღერი, 

რომელიც ხშირად მეორდება: ნანინა, ნანა, არურუ, ალოლო. 

სააკვნო სიმღერებში გვხვდება ბავშვის ხოტბა, მას უწოდებენ «ცივ წყაროს», 

«ოქროს შანდალს», «მოღუღუნე გვრიტს», «შორიდან მოსულ ჩიტს», «პაპის 

დარგულ ვენახს» და სხვა. ამ შედარება-ეპითეტებით დედა გამოხატავს თავის 

სიყვარულს შვილისადმი, მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ ამ და სხვა პოეტურ 

სახეებსაც ძველ მითოსურ ცნობიერებაში აქვთ სათავე. 

საწესო სიმღერის ტექსტი, როგორც ვიცით, განსაზღვრულია. ამ ორი ტიპის 

«იავნანას» შორის მუსიკალური მხარეც განსხვავებულია. სააკვნო «ნანა» სრულდება 

ინდივიდუალურად. უმეტესად იგი იმპროვიზაციული ხასიათისაა და 

მუსიკალური ჰანგიც მრავალფეროვანი აქვს. «იავნანა» კი წარმოადგენს 

სინთეტური ფორმის გუნდურ ორ-სამხმიან საწესო სიმღერა-საგალობელს, 

რომელსაც თავისი განსაკუთრებული მუსიკალური და პოეტური ტექსტი გააჩნია. 

ზოგ შემთხვევაში იგი სრულდებოდა რიტუალური ცეკვით სახადით დაავადებულ 

ადამიანთან. გარდა ამისა, `იავნანას~ ჰანგი გამოყენებულია აგრარულ კულტებთან 

დაკავშირებულ სიმღერა-საგალობლებში (მაგალითად, გონჯა-ლაზარე, დიდება, 

დათოს ფერხული, ზემყრელო და სხვა), რაც კიდევ ერთი დადასტურებაა, რომ 

თავისი წარმოშობითა და ფუნქციით იგი დიდი დედის სახელს უკავშირდება. 

კავკასიის ხალხებს თავიანთ ხალხურ სასიმღერო პრაქტიკაში აქვთ როგორც 

აკვნის ნანა, ისე მისგან განსხვავებული სახადის დროს შესასრულებელი სიმღერა. 

მაგალითად, ადიღეში (ჩერქეზეთში), კერძოდ, შაფსუღებში «კუშე-უორედ» 

სიტყვასიტყვით აკვნის სიმღერას ნიშნავს, ზოგჯერ «ნანო უორედ», ანუ დედის 

სიმღერას ეძახიან. ამ სიმღერის პარალელურად აქვთ სიმღერა, რომელსაც 

ყვავილით დაავადებულთან ასრულებენ. შაფსუღები ხაზს უსვამენ იმ გარემოებას, 
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რომ ყვავილით დაავადებულთათვის განკუთვნილ სიმღერას უმღერენ არა 

მხოლოდ ბავშვებს, არამედ უფროსი ასაკის ადამიანსაც. ამ საწესო სიმღერას 

ადიღურად «შორეჭ-უორედ», ე. ი. ყვავილის სიმღერა ეწოდება, რომელსაც XX 

საუკუნის 50-იან წლებში ავადმყოფთან უკვე მამაკაცები ასრულებდნენ. 

ოსებში მაგიური მნიშვნელობის მქონე სიმღერას «ალარდი» წარმოადგენს, 

ხოლო ბავშვის დასაძინებელ სიმღერას «ა-ლო-ლო» ჰქვია, ქართული «ნანას» 

მსგავსი, რომლის ტექსტი ტიპიური დასაძინებელი ლექსია: 

ლო-ლო, ლო-ლო, ა-ლო-ლო, 

დაიძინე, შვილიკო, 

გამეზრდები, მეყოლები, 

მარჩენალი, მომხედი. 

ჩემო თეთრო ბატკანო, 

ხატო ჩემი ცხოვრების. 

აფხაზეთში «ყვავილის» ღვთაებად ახიზისხანი მიაჩნდათ. სახადიან 

ავადმყოფთან ასრულებდნენ სპეციალურ სიმღერას «ანცვა-რაშვას». «ანცვა» 

ღვთაების სახელია, რომელშიც — ან — ძირი «დედას» ნიშნავს. ეს კი იმაზე 

მეტყველებს, რომ აფხაზებშიც ინფექციური დაავადების დროს დედა ქალღმერთის 

საგალობელს მღეროდნენ. ბავშვის დასაძინებელ სიმღერას კი «აგარაშვა» ეწოდება, 

ე. ი. აკვნის სიმღერა, რომელსაც «ძიძის სიმღერაც» ჰქვია. სხვათა შორის, აკვნის 

სიმღერას სომხეთში «ნანიკი», ხოლო აზერბაიჯანში «ნენი-ბალა» ან «ნანნი ბალა» 

ეწოდება. 

აქედან გამომდინარე, უნდა დავასკვნათ, რომ კავკასიის ხალხებში არსებობდა 

ორი სხვადასხვა ხასიათისა და ფუნქციის მატარებელი სიმღერა. პირველი 

წარმოადგენდა საოჯახო, საყოფაცხოვრებო ლირიკულ სიმღერას — აკვნის ნანას, 

მეორე კი იყო საწესო ხასიათის სიმღერა — სახადით დაავადებულთან 

შესასრულებელი რიტუალის შემადგენელი ნაწილი. ორივე სიმღერა დედა-

ქალღმერთს მიემართებოდა. პირველში ბავშვის სიმშვიდესა და კეთილდღეობას 

სთხოვდნენ, მეორეში დანაშაულისთვის ებოდიშებოდნენ და ავადმყოფის 

სიცოცხლეს ავედრებდნენ. 

სააკვნო სიმღერაში ზოგჯერ გამოერევა ფრაზები, რომლებიც ძილის 

მომგვრელ და ბავშვის მფარველ ღვთაებებს მიემართება: 

იავ ნანა, ვარდო ნანა, იავნანინაო, 

დაიძინე, გენაცვალე, იავნანინაო, 

ჯერ არ გათენებულაო, იავნანინაო, 

ვარსკვლავები ამოსულა, იავნანინაო, 

მთვარე შეშინებულაო, იავნანინაო, 

მანანოები მოდიან, იავნანინაო, 

ძილი მოაქვთ გუდითაო, იავნანინაო, 

ამას ჩემს ყმაწვილს მივუტან, იავნანინაო, 

თვალებს გავუვსებ ძილითა, იავნანინაო. 
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სხვა ტექსტში ძილის ღვთაებებს ანგელოზები ეწოდებათ: 

 

ეე ნანო, ჭალასაო, 

ანგელოზის ცალასაო, 

ძილი მოდის თვალასაო, 

აჩაჩუნებს ჩალასაო. 

ეე ნანოს ეტყვიანო, 

თვალთა ძილი ესხმიანო, 

მტრედნი უღუღუნებენო, 

ანგელოზნი არწებენო. 

 

საინტერესო ნიმუშია სააკვნო ტექსტი, რომელიც დასაძინებელი და საწესო 

სიმღერების კონტამინაციას წარმოადგენს: 

 

ნანა, ნანა, ნანის ნანა, იავნანინაო, 

ჩემს შვილუკას ეძინება, იავნანინაო, 

დაიძინე, გენაცვალე, იავნანინაო, 

დედის გულში ჩაეფინე, იავნანინაო, 

დედის მკერდში ჩაგიყვია პაწაწა ხელიო, 

იავნანა, ნანა, შვილო, ნანა ზუკიაო, 

ჩვენსა მობრძანდა ბატონი, იავნანინაო, 

დატკბი, დატკბი, დალოცვილო, იავნანინაო, 

დიდი ხარ და დიდებული, იავნანინაო, 

დიდი ქვეყნიდან მოსული, იავნანინაო, 

დატკბი, დატკბი, ბატონებო, დალოცვილებო, 

დაგვიტკბე ყელი და გული, მადლიანებო, 

იარე შორი გზიდანა, დალოცვილებო, იავნანინაო. 

 

ბავშვის (უფრო მეტად ვაჟის) დაბადება დიდი მოვლენა იყო, რომელსაც 

განსაკუთრებით აღნიშნავდნენ. ძეობა დიდი საოჯახო დღეობა იყო ყველა ერში და 

მას სერიოზულობით ეკიდებოდა ყველა სოციალური ფენა. საძეობო რიტუალში 

მნიშვნელოვანი ადგილი ეჭირა სიმღერას, რომელიც ღვთაებისადმი თხოვნას 

მოიცავდა. ამ სიმღერით მას მფარველობაში გადასცემდნენ ახალშობილს. 

ალექსანდრე ჯამბაკურ-ორბელიანი თავის წერილში «ივერიანელების გალობა, 

სიმღერა და ღიღინი» გვაწვდის საინტერესო ცნობას: «უწინდელ დროს, ჩვილი ყრმა 

რომ დაიბადებოდა, თან უნდა სიმღერით ეთქვათ ეს ლექსი ქალებს და ყმაწვილ 

ვაჟებს: «მზე შინაო, მზე შინაო, მზე შინ შემოდიო» და სხვანი. ეს ერთიანი ლექსია, 

ასეთი შესაფერი ლექსი ძეობისა, უკეთესი აღარ იქნება». ქართული საძეობო ლექსი 

ტრანსფორმირებული სახით მოვიდა ჩვენამდე, მაგრამ ჩვენთვის საინტერესო 

ელემენტებს მაინც შეიცავს. ეს არის ღვთაებისადმი ვედრება: 
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მზე შინა და მზე გარეთა, მზევ, შინ შემოდიო, 

მზე დაწვა და მთვარე შობა, მზევ, შინ შემოდიო, 

ჩვენ ვაჟი დაგვბადებია, მზევ, შინ შემოდიო, 

დუშმანსა ქალი ჰგონია, მზევ, შინ შემოდიო... 

მზევ, შემოდი ბაკებსაო, მზევ, შინ შემოდიო, 

ცხვარს დაგიკლავ მაკესაო, მზევ, შინ შემოდიო. 

 

დაღესტანში, კერძოდ, დარგიელებში ასეთი წესი ჰქონდათ: საოჯახო ზეიმის 

კულმინაცია იყო ბავშვის ჩაწვენა აკვანში (სარწეველა საწოლში), რომელიც 

საჩუქრებთან ერთად დედის ახლობლებს მოჰქონდათ. ამავე დღეს არქმევდნენ 

პატარას სახელს. პირველად ბავშვს საწოლში აწვენდა უფროსი ქალი (ბებია ან 

დიდედა) მამის მხრიდან და მღეროდა სააკვნო სიმღერას «გარდლა დალაის» (რაც 

«რწევის სიმღერას» ნიშნავს), რომელიც შელოცვას ჰგავს: 

 

აკვნის კიუნეებო, სიკეთით აღივსენით! 

ძილის კიუნეებო, თანხმობა გქონდეთ! 

ღრმა ძილით იძინე, საღად გაგვზრდოდე, 

პატარავ, კიუნეებმა დაგიფარონ! 

მშობლებმა გაგზარდონ, ფეხზე დაგაყენონ, 

დღეგრძელმც ყოფილიყავ, იღბლიანიმც გამოსულიყავ. 

 

ეს სააკვნო სიმღერა მიმართვაა ღვთაებისადმი, რომელსაც აკვნისა და ძილის 

ღვთაებების სახით დამხმარეები ჰყავს. ლეზგიურ ფოლკლორში ბავშვის 

დასაძინებელ სიმღერას ჰქვია «ლაილა» (როცა თვითონ ბავშვს მიმართავენ და 

აქებენ), ხოლო კიუნეებისადმი მიმართვის სიმღერას იქაც `გარდლა დალაი~ ჰქვია. 

ქალღმერთის ასტრალური ნიშნები 

დროთა განმავლობაში, განსაკუთრებით მიწათმოქმედების განვითარების 

კვალობაზე, გაფართოვდა დედა ქალღმერთის სამფლობელო. თავდაპირველად 

იგი მიწასთან იყო დაკავშირებული ან თვითონ განასახიერებდა დედამიწას, მაგრამ 

იმის შემდეგ, რაც დაუკავშირდა ასტრალური ბუნების მქონე მამაკაც ღვთაებას, იგი 

ზეცასაც მისწვდა. ირმისა და განსაკუთრებით, ლომის, როგორც ქალღმერთის 

თანმხლები ცხოველების, გაჩენა მის კულტში უკვე მეტყველებს ასტრალურ 

სამყაროსთან მიახლოებაზე, რადგან ლომი მზის ცხოველია. 

მიწათმოქმედი ხალხის დაკვირვებით, მიწის ნაყოფიერება და მოსავლის 

სიუხვე ციურ მოვლენებზეც არის დამოკიდებული. აქედან გამომდინარე, 

ადამიანმა აღიქვა ბუნების ერთიანობა, რაც მითოსში მიწისა და ცის ღმერთების 

ქორწინებით გამოიხატა, რომელთაგან მიწას დარჩა ქალური ნიშნები, ხოლო 

ზეციურ გამანაყოფიერებელ ძალას მამრი ღვთაებები განასახიერებდნენ. გარდა 

ამისა, სამეურნეო საქმიანობაში მამაკაცის დაწინაურებამ სოციალურ 
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სტრუქტურაში მიანიჭა მას პრიორიტეტი. ეს ცვლილებები მითოლოგიაშიც აისახა, 

რასაც ქალღმერთის გვერდით მამაკაცი ღვთაების გაჩენა მოჰყვა. 

მცირეაზიურ, ეგეოსურ და სხვა ხალხთა მითოლოგიებში დედა ქალღმერთის 

სატრფო მზეს განასახიერებდა. მაგალითად, ფრიგიული ღვთაების ატისის 

ეპითეტები «კაშკაშა ატისი», «თეთრი ვარსკვლავი» მის მზიურ ბუნებაზე 

მიუთითებს. მასთან ერთად კიბელეც შეუერთდა ზეციურ ღვთაებათა ამალას. ბევრ 

მონეტაზე იგი მზესთან და მთვარესთან ან ცის თაღთან ერთადაა გამოსახული. 

ასეა სხვა მითოლოგიური ტრადიციებითაც. ნაყოფიერების ქალღმერთებმა 

სატრფოს მეშვეობით შეიძინეს ასტრალური ნიშნები. 

ქალღმერთის მზესთან გაიგივება კავკასიური მასალითაც დასტურდება. ერთ 

ხალხურ ლექსში ნათქვამია: «დილით მზე ამოსულიყო, ბარბარე გამოსულიყო» ან 

«ამ ბატონების დედაო ზეციდან მობრძანდებაო». 

«საქართველოს ისტორიის ნარკვევებში» ვკითხულობთ: «ოდინდელი 

უზენაესი ღმერთის მზის დიდი კულტი იმ ხანას უნდა დაუკავშირდეს, როდესაც 

მიწათმოქმედება საზოგადოების არსებობის უმთავრესი წყარო გახდა. შემდეგში, 

მეურნეობის ამ დარგის დაწინაურებას თან უნდა მოჰყოლოდა მზის ღმერთის — 

დედა ღმერთის მნიშვნელობის ზრდა. ამის მანიშნებლად უნდა მივიჩნიოთ ის, რომ 

ქართველი ოდითგანვე თავის მზეს ფიცულობდა («ჩემმა მზემ»), ხოლო ქართულმა 

ყველაზე უკეთ შემოინახა დედის, საერთოდ ქალის (ქალღმერთის) დიდება და 

თაყვანისცემა. ეს დედა ქართველთა უძველესი ღმერთია. ამასთანავე ის 

მიწათმოქმედთა ღმერთია, საზოგადოდ მიწასთან დაკავშირებული ღვთაებაა. 

ძალიან ზუსტად გამოხატავს ამ თვალსაზრისს ფშავხევსურული «ადგილის დედა», 

ე. ი. «მიწის დედა», ანუ «დედა მიწა». ძველ ქართულში ხომ «ქვეყანა» ერქვა იმას, 

რასაც ახლა დედამიწა ეწოდება, ხოლო სიტყვა, «დედა მიწას» იმ დროს 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა და «მიწის დედას, მიწის ღვთაებას» 

აღნიშნავდა. 

ის ფაქტიც, რომ ქართველები მიწას სამზეოს უწოდებდნენ, მიწის ღვთაების 

მზესთან კავშირზე უნდა მეტყველებდეს. 

კავკასიელთა მითოლოგიაში არ ჩანს ქალღმერთის სატრფო. სამაგიეროდ, აქ 

არის მისი შვილი, პატარა ბატონიშვილი, რომელიც აკვანში წევს და ასტრალური 

ნიშნებით არის აღბეჭდილი. ჩვილი ყრმის მორთულობის მნიშვნელოვანი 

დეტალებია მზე, მთვარე, ვარსკვლავები. მას ოქროს ქოჩორი აქვს და აკვანიც 

ოქროსია, რომელზეც ძვირფასი თვლების ჩანჩხურა ჰკიდია. მითოლოგიური ენით 

ოქრო მნათობთა ატრიბუტია. ოქროს თმები კი მზის დამახასიათებელი ნიშანი. 

ძვირფასი თვლებიც მნათობთა განსახიერება იყო. ყოველივე ეს იმაზე მეტყველებს, 

რომ ყრმა, ქალღმერთ ნანას შვილი მზეს განასახიერებს. ეს არის კავკასიური დედა 

ქალღმერთის დამახასიათებელი ნიშანი, რაც განასხვავებს მას სხვა ხალხთა მითების 

ქალღმერთებისაგან. ვერ ვიტყვით, საერთოდ არ ჰყავდა მას სატრფო თუ 

მოგვიანებით მიეცა ის დავიწყებას, ფაქტია, რომ მისი კვალი არ ჩანს და ეს 

ქალღმერთი მზის ღვთაების ბუნებას დედობის ძალით აღწევს, შვილი-მზის 

საშუალებით ეზიარება მზიურ ბუნებას. აქედან გამომდინარე, კავკასიურ 
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მითოლოგიაში წარმოჩენილია ქალღმერთის სახის ფორმირების ერთ-ერთი 

ადრეული ეტაპი. ქალღმერთის მზიურ ბუნებაზე მეტყველებს ის ფაქტი, რომ 

საძეობო ლექსში, რომელიც უთუოდ მფარველ დედა-ქალღმერთს ეკუთვნოდა, 

მიმართავენ მზეს: «მზე შინა და მზე გარეთა, მზევ შინ შემოდიო». 

ქალღმერთს სხვა შვილებიც ჰყავს, რომლებიც «ნაწილიანები» ანუ მზის 

(მანათობელი) ნიშნის მატარებელნი იყვნენ. ქალღმერთის შვილები არიან ე. წ. 

«დობილები». ეს სახელი მათ აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ჯვარ-

ხატებთან სიახლოვის გამო მიიღეს, როგორც მათმა დობილებმა. შესაძლოა, ადრე 

ისინი ქალღმერთის დობილები (მისი სხივები) იყვნენ, მაგრამ ხალხურ 

სიტყვიერებაში მათი წარმომავლობა ქაჯებს უკავშირდება. მათგან გამორჩეულია 

სამძიმარი, მასზე საუბარი სხვაგან გვექნება. 

ქაჯავეთის დალაშქვრის შემდეგ ხახმატის გიორგიმ იქიდან წამოიყვანა 

ქალები: სამძიმარი (იგივე მზექალი), აშექალი და სიმენქალი, რომლებიც ღვთაებათა 

საკულტო ადგილებში ბინადრობენ. ღვთისშვილები მათი მეშვეობით სჯიან 

შემცოდე ყმებს და კარნახობენ დობილებს, ვის რა ავნონ ან არგონ. ისინი სიზმარში 

ეჩვენებიან კაცს გველის ან ძაღლის სახით. ადამიანები ცდილობენ მათ 

მომადლიერებას ძღვენის მირთმევით, რასაც «სადობილოები» ჰქვია და ციკანს 

კლავენ მის სახელზე. განსაკუთრებით ერიდებიან მას მზის ამოსვლისა და 

ჩასვლის დროს, რომელსაც «მზეწვერვას» ეძახიან მთაში. 

მთაში დობილების სახელით არიან ცნობილნი მითიური არსებები, 

რომლებიც მზის შვილები ან მზის სხივები უნდა იყვნენ და განსხვავდებიან 

ქაჯავეთიდან წამოყვანილი ქალებისგან. 

ხევსურების წარმოდგენით, დობილები პატარა და ცუღლუტი სულებია. 

ცხოვრობენ სოფელში ან სოფლის ახლოს ძველი კოშკების ნანგრევებში, 

რომლებსაც ბანურანი ეწოდება. აქ მცხოვრები დობილები ძალიან აწუხებენ 

ადამიანს, თუმცა მისი მოკვლა არ შეუძლიათ. ისინი განსაკუთრებით ბავშვებს 

ემტერებიან. როდესაც ბავშვს გამოაყრის ან ძირმაგარა გაუჩნდება, ეს დობილის 

ბრალია და ხევსური ამბობს: «ბავშვი დობილთაჩი გეეხვივ». დობილის 

მოსაშორებლად ავადმყოფის ოჯახმა «აშალი უნდა დაშალოს». გამომცხვარი 

კვერები, «სამჯერ თხუთმეტი», მიაქვთ ბანურაში. აქ ხუცესი ტექსტის წარმოთქმის 

შემდეგ ბარუნანთან მოგროვილ სოფლის ბავშვებს გადაუყრის აშალოს. ამ 

ქმედებით სხვადასხვა ადგილებში მოდებულ დობილებს ბანურანში კრებენ და 

აშალში ახვევენ. ბავშვებში არეული დობილები ურიგდებიან მათ და ავადმყოფი 

ადრე თავისუფლდება შემაწუხებელი დობილისგან. ამ თვისებებით დობილები 

ჰგვანან დედა-ქალღმერთის შვილებს `ბატონებს~, სახადის განმასახიერებელ 

არსებებს. 

ხალხის წარმოდგენით, დობილები მოჰყვებიან მზის სხივებს, რომლებიც 

განთიადისას ან დაღამების წინ ზოლად დაეფინება სალოცავს ან კოშკის ნანგრევს. 

სხივებს შორის დამუქებულ ადგილებს `მზის წვერნი~ ჰქვია. სწორედ აქ 

გამოიშლებიან დობილები, ამიტომ ქალები ამ ადგილებში გავლას ერიდებიან. 
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მზიური წარმომავლობისაა ვაინახურ მითოლოგიაში მალხაზნი, რომლის 

სახელი ნიშნავს «მზის ქალიშვილს». მცხუნვარე მზის ნაპერწკალი დაეცა მიწას და 

მისგან წარმოიშვა მალხაზნი. ამიტომაც არის იგი ლამაზი, კაშკაშა და ძლიერი. 

ოსებში მზის ქალიშვილს ჰქვია აცირუხსი. 

დობილებზე ხალხში უარყოფითი აზრი ჩამოყალიბდა, რაც ხშირი შემთხვევაა 

რელიგიის ისტორიაში, როცა ძველი ღვთაებები კარგავენ რელიგიურ ფუნქციას, 

მაგრამ ზემოთ ჩამოთვლილი ნიშნებით აშკარავდება მათი გენეტიკური კავშირი 

მზიური ბუნების ქალღვთაებასთან. 

ქალღმერთის ზოომორფული ატრიბუტები 

ღმერთებს, მათი ღვთაებრივი ბუნებიდან გამომდინარე, ახასიათებთ 

გარდასახვები, ე. ი. მათ შეუძლიათ სხვადასხვა სახის მიღება, სხვადასხვა 

არსებებად გადაქცევა. ამ გარდასახვებში წამყვანია ზოომორფული ფორმა. 

თითქმის ყველა ღვთაებას გააჩნია საკუთარი ცხოველური სახე — ერთი ან 

რამდენიმე, მაგრამ ისე არ ხდება, რომ ნებისმიერ ღვთაებას ნებისმიერი ცხოველის 

სახის მიღება შეეძლოს. ღვთაებათა ზოომორფული სახეები განსაზღვრულია და 

დადგენილის ფარგლებს არ სცილდება. მაგალითად, ზევსის ზოომორფული 

გამოხატულებებია ხარი და ბუ, ზოგჯერ გველი. აღმოსავლეთ საქართველოს 

მთიანეთში ღვთისშვილები იღებენ გველის, ირმისა და მტრედის სახეს. 

ქალღმერთი დალი ჯიხვის ან თეთრი შუნის სახით ევლინება მონადირეებს. 

დღეს ყოველთვის არ ხერხდება იმის დადგენა, თუ კონკრეტულად რამ 

განსაზღვრა ამა თუ იმ ღვთაების ზოომორფული გარდასახვების არე. უნდა 

ვივარაუდოთ, რომ ესეც მათი უძველესი ფუნქციებიდან მომდინარეობს. 

მეცნიერები ფიქრობენ, რომ რელიგიურ წარმოდგენათა სისტემაში ღვთაებები ჯერ 

ცხოველების სახით არსებობდნენ, რაც ტოტემიზმით იყო განპირობებული, 

ანთროპომორფული სახე კი მათ მოგვიანებით მიიღეს. 

მითოლოგიაში ცხოველთა როლი საკმაოდ დიდია. ამის მიზეზი კი ის 

მნიშვნელობაა, რაც მათ ჰქონდათ კაცობრიობის განვითარების ადრეულ ეტაპზე. 

ტოტემიზმის, როგორც რელიგიური წარმოდგენის ერთ-ერთი საფუძველი ისიცაა, 

რომ ადამიანთა კოლექტივები თავიანთ წინაპრად გარკვეულ ცხოველს 

თვლიდნენ. ჩამოყალიბდა წარმოდგენები წმინდა ცხოველებსა და ფრინველებზე. 

მითოლოგიაში მათ მიიღეს სამყაროს ნაწილების სიმბოლური გამოხატვის 

ფუნქცია. სიცოცხლის ხესთან (მის ნაწილებთან), რომელიც სამყაროს 

ვერტიკალური სტრუქტურის განსახიერებაა, ცხოველებია განლაგებული და 

თითოეულს თავისი სფერო აქვს. გველი მიწისქვეშა წიაღს განასახიერებდა, არწივი 

— ზეცას, ხოლო რქოსანი ნადირი და სხვა მტაცებლები — მიწიერ სამყაროს (ე. წ. 

შუა სკნელს). ასეთი კლასიფიკატორული ბუნება ცხოველებს ჰქონდათ როგორც 

არქაულ მითოლოგიურ ტრადიციებში, ისე უფრო გვიანდელ ეპოქაში. ზოგი 

მითოლოგიური ტრადიციით, ცხოველებსა და ადამიანებს შორის ნათესაური 

სიახლოვეა, რაც სიტყვიერ ფორმულებშიც გამოიხატება. ავსტრალიური მითების 

უმრავლესობა იწყება სიტყვებით: «ეს მაშინ მოხდა, როცა ცხოველები ჯერ კიდევ 
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ადამიანები იყვნენ». გამოქვაბულთა კედლის მხატვრობასა და უძველესი 

არქეოლოგიური ძეგლების გამოსახულებებში ცხოველებს უპირატესი ადგილი 

უჭირავთ. 

კავკასიის ხალხთა ტრადიციულ ხელოვნებაში ფართოდაა გავრცელებული 

ცხოველთა გამოსახულებანი ან მათი საშუალებით შედგენილი კომპოზიციები, 

რომლებიც არქაულ დროში იღებენ სათავეს და ხალხის კოსმოგონიურ და 

რელიგიურ რწმენა-წარმოდგენებში პოულობენ ახსნას. 

გვიანდელი ხანის მითოლოგიები, რომლებშიც მკვეთრად 

ანთროპომორფული ღვთაებები არიან, შეიცავენ საკმაოდ მნიშვნელოვან 

ცხოველურ პლასტს. რელიგიის ისტორიიდან ცნობილია, რომ ის ღვთაებები, 

რომლებსაც ატრიბუტის სახით ახლავს ესა თუ ის ცხოველი, ადრე ამ ცხოველის 

სახით უნდა ყოფილიყვნენ თაყვანცემულნი. ნაყოფიერების ქალღვთაებასაც 

გააჩნია როგორც მცენარეული (ვაზი, ია და ვარდი), ისე ცხოველური (გველი, 

ლომი, ჯიხვი ან ირემი) ატრიბუტები, რომლებიც ხშირად ერთ კომპოზიციას 

ქმნიან, ზოგჯერ კი ერთმანეთს ენაცვლებიან. 

დედა ქალღმერთის ცხოველურ სიმბოლოთაგან ერთ-ერთია ირემი ან ჯიხვი 

(მითოლოგიური სიმბოლოს თვალსაზრისით, ისინი იდენტურნი არიან). 

სიცოცხლის ხის კომპოზიციაში ასტრალურ ნიშნებთან ერთად ხშირად გვხვდება 

ეს ცხოველები. 

კავკასიელთა ფოლკლორში ირემი თუ ჯიხვი ხშირად წარმოდგენილია, 

როგორც ზებუნებრივი ნიჭის მატარებელი და ღვთაებრივ სამყაროსთან 

დაკავშირებული არსება. მან ცაზეც კი დატოვა თავისი ნაკვალევი, რომელსაც 

ხალხში ირმის ნახტომს ეძახიან. მონადირეების მიერ ირმის დევნა ძალზე 

გავრცელებული და საკმაოდ მნიშვნელოვანი დეტალია კავკასიურ ფოლკლორულ 

ძეგლებში. სწორედ ირემს მიჰყავს მონადირე საკრალურ ადგილთან (სადაც 

შეიძლება განძიც ინახებოდეს), რასაც აუცილებლად მოჰყვება არსებითი 

გარდატეხა არა მარტო მონადირის (მეფის), არამედ საზოგადოების ცხოვრებაშიც. 

მაღალმთიან რაიონებში ამგვარი თქმულებები ჯიხვს უკავშირდება. ნიშნიანი 

ჯიხვი ნადირობისა და ნაყოფიერების ღვთაების კუთვნილებაა ან თავად 

ქალღმერთი იღებს მის სახეს და დამსახურებისამებრ სჯის ან ასაჩუქრებს 

მონადირეს. 

ხალხურ სიტყვიერებასა და ხელოვნებაში განსაკუთრებით აქცენტირებული 

იყო ამ ცხოველთა რქები, როგორც მათი ძირითადი ნიშანი. რქებს ადრე დიდი 

საკულტო მნიშვნელობა ჰქონდათ. მთაში თითქმის ყველა სალოცავს ამკობს 

ჯიხვისა და ირმის რქები. თვითონ რქა ნაყოფიერების სიმბოლო იყო და 

მცენარეულობასთან აზრობრივი კავშირი ჰქონდა (ვაზის რქა). ზებუნებრივი 

ძალით არიან დაჯილდოებულნი ირმის ძუძუნაწოვი გმირებიც. მათ შორის ხალხი 

ისტორიულ პირებსაც ასახელებს, მაგ., ლაშა-გიორგისა და ერეკლე II-ს. არსებობს 

ხალხური ლექსი: 
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ბატონიშვილ ერეკლესა 

ირმის ძუძუ უწოვნია, 

წყალი უსვამს ალგეთისა, 

თრიალეთზე უძოვნია, 

დაკარგულა საჩალეში, 

მონადირეს უპოვნია. 

 

ხალხის წარმოდგენით, ერეკლეს განსაკუთრებულობა ღვთაებებთან მის 

წილნაყარობაშია და ეს ნიშანი მან ირმის რძესთან ერთად მიიღო. 

კავკასიელთა მითოსში ირემი (ჯიხვი) მზის ექვივალენტია, ხოლო 

რელიგიური ცნობიერების გარკვეულ საფეხურზე ნაყოფიერების ქალღმერთი მზეს 

განასახიერებდა. ნაყოფიერების ღვთაებასთან ირმის დაკავშირებას ისიც უწყობდა 

ხელს, რომ ბეწვისა და რქის პერიოდულ ცვლაში ძველი ადამიანები ბუნების 

კვდომისა და განახლების ანალოგიას ხედავდნენ. ამდენად, ირემი მიწის 

სიმბოლოა და დედურ სამყაროს უკავშირდება. დედა ქალღმერთები ადრე თავად 

იყვნენ წარმოდგენილნი ცხოველების სახით, რის გამოც მომდევნო ხანებში ეს 

ცხოველები ითვლებიან ნაყოფიერების ქალღვთაებათა ზოომორფულ ხატად და 

მათ თანმხლებლად. ნაყოფიერების ახლოაზიური და კავკასიური ქალღმერთების 

თანმხლებ ცხოველებში არის ასევე ლომი. საეჭვოა, ბინადრობდა თუ არა ეს 

ცხოველი კავკასიის ტეროტორიაზე, ამიტომ მისი გამოსახულებანი არც თუ ისე 

მრავალფეროვანი და მრავალრიცხოვანია (თუმცა პოეტური თვალსაზრისით, 

ქართულ ზეპირსიტყვიერებასა და ლიტერატურაში მისი ღირებულება უდავოა). 

უძველესი გამოსახულებანი ბრინჯაოს სარტყელთა მხატვრობაშია მოცემული. 

არიანეს ცნობით, ქალღმერთ ფისიანეს ქანდაკებას ლომების გამოსახულებებიც 

ამშვენებდა. 

ფიქრობენ, რომ ლომის სიმბოლიკა აზიიდან უნდა შემოჭრილიყო ეგეოსურ 

სამყაროში და ალბათ კავკასიაშიც. მთელს აზიაში იგი მცხუნვარე მზის 

სიმბოლოთია აღბეჭდილი, რაც მზის ღვთაებისადმი მის კუთვნილებას 

აღნიშნავდა. მცირე აზიასა და კრეტაზე ლომი ნაყოფიერების ქალღვთაების 

ცხოველად გვევლინება, მის ტყავს ატარებენ მზიური მითოლოგიური გმირები. 

როგორც ჩანს, ლომის სიმბოლიკა მიზეზობრივად არის დაკავშირებული ბუნების 

დიდი დედის გარემოსთან. ლომი მზის ნაწილიანი ცხოველია და მისი 

ანთროპომორფული სახე ალბათ ისეთი გმირებია, რომლებიც მზის ნაყოფიერების 

მამრობით ძალებს განასახიერებენ და ნაყოფიერების ქალღვთაებასთან შეადგენენ 

წყვილს, სადაც გმირი ან საყვარელია, ან შვილი (ან ორივე ერთად). 

ძნელი სათქმელია, რამდენად უკავშირდება ამ სიმბოლიკას სვანური დროშა 

«ლემი», მაგრამ ამ კონტექსტში საყურადღებოა, რომ თქმულების ერთი ვერსიით, 

იგი ქალღმერთმა გადასცა სვანებს. 

დედა ქალღმერთის ცხოველურ ატრიბუტთაგან ყველაზე ძველია გველი. ამ 

დაკავშირების სათავე შორეულ წარსულში მიდის, როცა მიწისა და ნაყოფიერების 

ღვთაებად გველი წარმოიდგინებოდა. ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ ერთსა და 
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იმავე ტრადიციაში ისინი ერთმანეთს ენაცვლებიან. ქალღვთაებას ან გველის სახე 

აქვს ან ქალის, ხან კი ორივესი ერთად. იმის გამო, რომ გველი ყოველ გაზაფხულზე 

იცვლის ტყავს, რომელსაც გველის პერანგს უწოდებენ, იგი მარადიული 

განახლების იდეას დაუკავშირეს. თითქმის ყველა მითოლოგიაში გველი 

განასახიერებს ნაყოფიერებას, ქალურ შემოქმედებით საწყისს, წყალსა და წვიმას, 

ასევე ოჯახის, კერის სიმბოლოა. არქაულ კოსმოგონიურ მითებში გველია მიწისა 

და ცის როგორც გამყოფი, ისე შემაერთებელი და ამ ნიშნით უახლოვდება იგი 

სამყაროს მშობელ ქალღმერთს. წვიმასთან გველის კავშირი (რაც ასევე 

ქალღმერთის ნიშანია) ჩანს ზოგი ხალხის ტრადიციაში, რომლებიც გვალვის ან 

გაუთავებელი წვიმების დროს მსხვერპლს სწირავდნენ გველს. 

გველის, როგორც ნაყოფიერების სიმბოლოს საკულტო დანიშნულება ძველი 

სამიწათმოქმედო კულტურების ადრეული მითოლოგიის დამახასიათებელი 

ნიშანია (ძვ. წ. VI-IV ათასწლეულები). მცირე აზიისა და სირიის, აგრეთვე ეგეოსურ 

კულტურებში ფართოდ არის წარმოდგენილი გველის გამოსახულება საკულტო 

ჭურჭელზე. კვიპროსისა და კრეტის ადრეულ მხატვრობაში გვხვდება ქალების 

(ქურუმების) გამოსახულება გველებით. 

გველი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სიმბოლოა კავკასიაში. აქაც იგი 

დაკავშირებულია ხთონურ სამყაროსთან და ნაყოფიერების ქალურ საწყისთან. 

კავკასიის ტერიტორიაზე აღმოჩენილ არქეოლოგიურ ძეგლებზე ხშირია გველის 

გამოსახულება, სადაც იკითხება მისი კავშირი წყალთან და ნაყოფიერებასთან, 

მაგრამ მაინცდამაინც ქალღვთაების გვერდით არ არის აღბეჭდილი. გველის 

სიმბოლოსა და ფუნქციებზე უმეტესად ზეპირსიტყვიერი და ეთნოგრაფიული 

მასალა მეტყველებს. 

კავკასიელთა ტრადიციაში გველი ამბივალენტურად არის წარმოდგენილი. 

ერთი მხრივ, იგი სიკეთის მომტანია და კეთილდღეობის მცველია, მეორე მხრივ, 

შიშის მომგვრელი და ცუდის მომასწავებელი. ამ ნიშნით მისი ბუნება ქალღმერთის 

ანალოგიურია, რომლის ნაყოფიერების ძალა სასიცოცხლოდ აუცილებელია, 

მაგრამ განრისხებული ქალღმერთის სასჯელი დამღუპველია. ხალხური 

წარმოდგენით, ქალღმერთი — დედამიწა ცოდვილ ადამიანებს სჯის იმით, რომ 

გველებს შეუსევს. ამ შემთხვევაში იგი უნდა მოემადლიერებინათ. 

გველისა და მიწის ღვთაების გაიგივებას ისიც უმაგრებდა საფუძველს, რომ 

გველი მიწის ბინადარია (ხშირად მისი განსახიერებაც). მან იცის, რა ხდება 

მიწისქვეშეთში, ამიტომ ნაყოფიერებასთანაც კავშირშია და მიცვალებულთა 

სამყაროსთანაც. გარდა ამისა, ის წყალთანაც არის დაკავშირებული. უძველეს 

ძეგლებზე გველი და წყალი ერთნაირი იდეოგრამებით გამოისახებოდა, რაც მათ 

იგივეობას ნიშნავდა. ამ კომპონენტების ერთობლიობის საფუძველზე 

ჩამოყალიბდა გველისა და დედა ქალღმერთის ერთგვაროვანი გააზრება. გველის 

ადგილზე მითოლოგიაში და ქალღმერთთან მის კავშირზე სხვაგანაც გვექნება 

საუბარი. 
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ნაყოფიერებასთან დაკავშირებული 

ქალღვთაებები კავკასიურ მითოლოგიაში 

 

ესპანეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებ იბერიელთა ქალღმერთი ელხი. 
თარიღდება ძვ. წ.აღ-მდე IV საუკუნით. აღმოჩენილია 1897 წელს, ესპანეთში. 

ამჟამად ესპანეთის ნაციონალურ არქეოლოგიურ მუზეუმში ინახება. 
 

კავკასიელთა ფოლკლორში არიან ქალები და ქალღვთაებები, რომლებიც 

რაღაც ნიშნით მაინც მიემართებიან დიდ დედას. ყველა ის ნიშანი, რაც ამ 

პერსონაჟებს ცალ-ცალკე ახასიათებთ, დიდი დედის ერთიან სახეში იყრიდა თავს. 

მიუხედავად იმისა, რომ თავიანთ გარემოში სხვადასხვა დატვირთვა აქვთ, ისინი 

ფუნქციურად და სახეობრივად გვანან ერთმანეთს. ამ პერსონაჟთა ღვთაებრივი 

ძალა გარეგნულ ნიშნებშიც გამოიხატება. მათ აქვთ ქათქათა, სხივმფენი სხეული, 

გრძელი, ოქროსფერი თმები (ხშირად სასიცოცხლო ძალის შემცველი), 

გარდასახვის უნარი, სხეულის დიდი ან ზედმეტად პატარა მოცულობა, 

მანათობელი ხელები, ამინდისა და ნაყოფიერების გამგებლობა. გარდა ამისა, მათი 

უმრავლესობის სახელებში მეორდება დედის აღმნიშვნელი ძირი «ნანა» (ჩეჩნ. უ-

ნანა და ხი-ნანა, აფხაზ. ანცვა, ანანა-გუნდა და სხვ.). ეს მიუთითებს, რომ 

ყოვლისმშობელი ქალღმერთის კულტი საერთოკავკასიური მსოფლმხედველობისა 

და რელიგიური წარმოდგენების საფუძველზე ჩამოყალიბდა. 

ცალ-ცალკე განვიხილოთ იმ ქალღვთაებათა სახეები, რომელთა ხსოვნაც მეტ-

ნაკლები სისრულით შემორჩა კავკასიელთა მეხსიერებას. ზოგი მათგანი ეპოსში 

გადავიდა და იქ გააგრძელა არსებობა, ზოგის ფუნქციებია აღწერილი, ზოგმა კი 

მხოლოდ სახელი დატოვა. ის პერსონაჟები, რომლებიც მითოსიდან გადავიდნენ 

ეპოსში (მაგ., სათანეი ნართების ეპოსში), უკვე მოწყვეტილნი არიან გამქრალ 
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მითოლოგიურ სისტემას და ეპოსის კუთვნილებას წარმოადგენენ. 

ზეპირსიტყვიერების ყოველ ჟანრს თავისი გაფორმება და მოთხოვნები აქვს, 

ამიტომ ფოლკლორული გმირები, თავიანთი წარმოშობის მიუხედავად, ჟანრით 

ნაკარნახევ კანონზომიერებებს ექვემდებარებიან. ამავე დროს, რაღაც გარემოებათა 

წყალობით (შეიძლება იმის გამოც, რომ მითოლოგიურ სისტემაში მნიშვნელოვან 

როლს ასრულებდნენ და ძლიერ სახეებად ჩამოყალიბდნენ) ზოგიერთი ეპიკური 

გმირი ინარჩუნებს იმ ნიშნებს, რაც მას, როგორც ღვთაებას გააჩნდა. 

 

ღვთაებები ბარბარ-ბარბოლი და ლამარია 
 

ხალხურ სიტყვიერებასა და ეთნოგრაფიაში ზოგჯერ თავს იჩენს რელიგიური 

სინკრეტიზმი, როცა სხვადასხვა რელიგიის ელემენტები ერთმანეთს ერწყმის. 

ასეთია ღვთაება ბარბალე ანუ ბარბარე. ქრისტიანული ბარბარე ცნობილია, 

როგორც აღმოსავლური წმინდანი, რომლის სახელი გავრცელდა სხვა ქვეყნებში. 

ქართული მასალის მიხედვით აშკარაა, რომ ქრისტიანული წმინდანის სახემ 

შეიფარა ნაყოფიერების ღვთაება, რომლის თაყვანისცემა ყველაზე უკეთ სვანეთში 

შემორჩა. ბარბოლი (როგორც მას სვანეთში ჰქვია) მსხვილფეხა საქონლის მფარველი 

ღვთაებაა, შეუძლია მისი გამრავლება და წველის ბარაქის მომატება. რაც ყველაზე 

უფრო საგულისხმოა, ბარბოლისადმი მიძღვნილ რიტუალებში მონაწილეობდნენ 

მხოლოდ ქალები, რაც ადრეულ ეტაპზე სწორედ ნაყოფიერების ქალღმერთის — 

დიდი დედის კულტის თავისებურებას წარმოადგენდა. შესაწირავს (ყველიან 

კვერებს ან ხაჭაპურებს) უფროსი ქალი მიართმევდა ხოლმე. ქალღმერთის 

ატრიბუტებს შეადგენდა კვირისტავის მსგავსი საგნები და რძის პროდუქტების 

შეზავებული შესაწირავები, რაც მდედრობითი ნაყოფიერების სიმბოლური 

გამოსახულება იყო. ბარბოლი რომ კერიასაც უკავშირდებოდა, ამაზე მიუთითებს 

ლიქურაშის დღეობები, რომლებიც ოჯახებში იმართებოდა რიგრიგობით. 

მონაწილეები შუა ცეცხლის გარშემო დააბამდნენ ფერხულს და ამის მერე 

გამოეთხოვებოდნენ მასპინძელს. 

ბარბოლობის უშგულის დღეობები უფრო ფართო მასშტაბის იყო — 

სასოფლო, რომელშიც იკვეთება ბარბალეს მიერ მიწის მოსავლიანობის 

მფარველობა. მას ვაჟიშვილების გამრავლების ფუნქციასაც მიაწერდნენ. 

დასავლეთ საქართველოში ბარბალობას მეკვლეობა-ფერხობა იცოდნენ, რასაც 

ოჯახის უფროსი ქალი ასრულებდა. იგი შესაწირავებით ხელში კერის პირას 

ლოცულობდა მიწის მოსავლიანობისა და ადამიანთა კეთილდღეობისათვის. 

ბარბალეს სახელი ავადმყოფობასაც უკავშირდება, განსაკუთრებით თვალის 

სნეულებას. მას შეეძლო როგორც დასჯა ავადმყოფობით, ისე მორჩენა. ამიტომ მის 

შესაწირავებში იყო სანთლისგან გაკეთებული `თვალის კაკლები~. 

ბევრი ნიშანი წარმოგვიდგენს ბარბალეს, როგორც მზის ღვთაებას. მზის 

დაბნელებისას მას მოუხმობდნენ საშველად. ხალხის რწმენით, ბარბალობის მზე 

სამი დღე გაჩერებულია და მერე უკან ხტება (დღე მატულობს). ცეცხლის 

დღეობები სვანეთში ბარბალეს სახელზე იმართებოდა. ბარბალობის დღესასწაული 
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დეკემბერში ტარდებოდა (სვანურში დეკემბერს ბარბლაში ჰქვია) და ეს დღე 

ბედობის დღედ ითვლებოდა. 

ბარბარესთან ბევრი რამ აქვს საერთო სვანების მეორე ღვთაება ლამარიას (იგი 

ღვთისმშობელთან არის გაიგივებული), რომელიც დედობის მფარველია, მაგრამ 

უპირატესად მიწისა და მარცვლეულის ბარაქიანობა ეხება. ამის ერთი დასტურია 

სვანური ხალხური ლექსი «ბარბოლ-დოლაში», ბარბარესადმი მიძღვნილი, მაგრამ 

ლამარიას სახელის ხსენებით: 

 

ჯიჰიერში მობრძანდები, 

გზაზე მწვანე ტოტებს გიყრით, 

სუნი ასდის სარაჯ-თაფლის 

ლამარიას დადგმულ ტაბლას. 

 

შეიძლება ითქვას, რომ ეს ღვთაებები, რომლებიც ქრისტიანული წმინდანების 

სახელს დაუკავშირდნენ, დედა ქალღმერთის ორგვარ განსახიერებას 

წარმოადგენენ. 

სვანებს ჰქონდათ დღესასწაული «ახალი-კვირა», რომელსაც მხოლოდ ქალები 

ატარებდნენ. ისინი აცხობდნენ ხაჭაპურებს ანუ «ტაბლებს» და მიჰქონდათ ისინი 

მიწის სალოცავთან, რომელსაც «ლამზირს» უწოდებდნენ. სამი უფრო ხნიერი და 

პატივცემული ქალი მიართმევდა სამლოცველოში ღვთაებას კვერს და მას მამათა 

სქესის სიმრავლეს შესთხოვდნენ, ე. ი. ლამარია ანუ მიწის სალოცავი 

შვილიერებასაც განაგებდა. გარდა ამისა, დროშა «ლემი» ანუ ლომი, ერთი ვერსიით, 

სვანებს სწორედ ლამარიამ, იგივე დიდმა დედამ აჩუქა, რომლის ატრიბუტიც ეს 

ცხოველი იყო. 

 

დალი 
 

დალი სვანური ზეპირსიტყვიერების მიხედვით, ნადირობის ქალღმერთია. 

სამონადირეო მითოსი კავკასიურ ფოლკლორში მდიდარი მასალით არის 

წარმოდგენილი და მას ცალკე თავი ეთმობა. აქ შევეხებით იმ გადმოცემებს, 

რომლებშიც ჩანს დალის ნაყოფიერებასთან კავშირი. 

ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მასალა გვიდასტურებს, რომ კავკასიური 

მითოლოგიის ზოგიერთი პერსონაჟი და მოტივი უშუალოდ ეხმიანება მცირე 

აზიის ძველი მითო-რელიგიური სისტემების ელემენტებს და შესაძლოა, იქიდანაც 

მომდინარეობდეს. ყველაზე უფრო სრულყოფილად დედა ქალღმერთის სახე ამ 

რეგიონში ჩამოყალიბდა მთელი თავისი მრავალფეროვნებით და აქედან განეფინა 

როგორც ეგეოსისა და ხმელთაშუა ზღვის, ისე კავკასიურ კულტურებში. 

რასაკვირველია, მითოლოგიური სახის სესხება მექანიკურად არ მომხდარა, არამედ 

ადგილობრივ კულტურებთან შემოქმედებით პროცესში ჩამოყალიბდა. რაოდენ 

ინტენსიურიც არ უნდა იყოს გარეგანი ზემოქმედება, განსაზღვრულ ფორმასა და 

შინაარსს მას აძლევს საზოგადოების შინაგანი განვითარების დონე. ასეა 
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ქალღმერთ დალის შემთხვევაშიც. მასში აშკარად ჩანს მცირეაზიურ ქალღვთაებათა 

არა მარტო ნიშნები, არამედ მათ მითოლოგიურ ბიოგრაფიასთან სიახლოვე, მაგრამ 

იგი ერთმნიშვნელოვნად კავკასიური ღვთაებაა, ზოგადკავკასიური 

წარმოდგენების საფუძველზე ჩამოყალიბებული, რასაც მისი სახელის ძირიც 

მიუთითებს. ჩრდილოეთ კავკასიაში მოსახლე ხალხთა ენებში «დალი», «დიალ», 

«დელა», «დალაი» ნიშნავს «ღმერთს», «ღვთაებას». გამაჰმადიანებამდე ჩეჩენთა 

რელიგიაში უმაღლეს ღმერთს «დიალა» ერქვა. თუშეთში გმირის მოსაგონარ 

რიტუალსა და სამგლოვიარო ლექსს «დალაობა» ეწოდება. ეს იმაზე მიუთითებს, 

რომ დალი, როგორც დედა ქალღმერთის ერთ-ერთი იპოსტასი, მიცვალებულთა 

სამყაროსაც განაგებს: 

 

დალაი თქვით, დალაი, მხედრებო, დალაი, დალაი, 

ძნელი არს დალაობაი, დალაი, დალაი! 

ბრალი ხარ იჩუკაიძევ, შენი ულაშქროდ სიკვდილი... 

 

კავკასიის ხალხთა მითოლოგიურ წარმოდგენებში ნადირობის სხვა 

ღვთაებებიც არიან ცნობილი, უმეტესად მამაკაცები. დალი ბევრად უფრო ძველი 

სახეა და დედა ქალღმერთს ველური ბუნების მფარველობის ფუნქციით 

წარმოადგენს. 

საზოგადოების განვითარების ადრეულ ეტაპზე ნადირობა წარმოადგენდა 

მთავარ საარსებო საშუალებას. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ დალი 

ნაყოფიერებასაც უკავშირდება, მაგრამ დიდ დედასთან ის აახლოვებს, რომ 

ბარაქიანობის უნარს იგი სხვა დარგშიც ამჟღავნებს. სვანეთში მას ადგილის 

დედასთანაც აიგივებენ, კოჟა დალს (ადგილის დედას) უწოდებენ და ნანადირევის 

გულ-ღვიძლს სწირავენ. 

დალის გარეგნობა მის ღვთაებრივ წარმომავლობაზე მეტყველებს. იგი 

მაღალი, კარგი აგებულების მქონე ლამაზი ქალია და მისი მნახველები ყოველთვის 

მოხიბლულნი რჩებიან. კოჭებამდე სცემს ოქროსფერი თმები, რომლითაც 

მანათობელ შიშველ სხეულს იფარავს. მოგვიანებით, როცა დალის სახეში ეპიკური 

პერსონაჟის მახასიათებლები შევიდა, მის თმებს სასიცოცხლო ძალა მიეწერა. 

ამირანის თქმულებაში მონადირის ეჭვიანი ცოლი დალის ოქროს მაკრატლით 

აჭრის თმებს, რასაც ქალღმერთის სიკვდილი მოჰყვება. სწორედ რელიგიური 

ფუნქციის დაკარგვამ და ეპიკური ნიშნების მოჭარბებამ განაპირობა დალის 

«გამრავლება». გვიანდელია წარმოდგენა, რომ დალი ერთი არაა, ისინი ბევრნი 

არიან, ჯგუფ-ჯგუფად ცხოვრობენ და ადვილად არ მოეჩვენებიან ადამიანს. 

დალის საცხოვრებელი ადგილი პიტალო კლდეებია, სადაც მხოლოდ 

მუხლმაგარ ჯიხვებს შეუძლიათ გავლა. იქამდე სახელოვანი მონადირეებიც კი ვერ 

აღწევენ დაუხმარებლად. ხალხში ამბობენ: «თუ დალმა დაგლოცა, ყველაფერში 

გაგიმართლებს, ბედნიერი იქნები, თუ დაგწყევლა, უბედური იქნები». 
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როგორც ღვთაებას, დალის გარდასახვის უნარიც აქვს. მონადირეს იგი ირმის, 

ჯიხვის ან თეთრი შუნის სახით ეცხადება. ქალის ანუ ანთროპომორფული სახით 

ადამიანს ხვდება მხოლოდ ჩაბნელებულ ადგილებში ან გამოქვაბულში. 

სვანეთში ლაჭბდანის თავზე კლდეზე ხვრელია, რომელსაც «დალის 

ფანჯარას» ეძახიან, ცხენიანი კაცი გაეტევა. ხალხში ამბობენ, რომ დალი 

ფიზიკურად დიდია, ოქროსთმიანი, ოქროს თმა რომ არ ჰქონოდა, არაფრის ქმნა არ 

შეეძლებოდა. დედიშობილა დადიოდა, გამოქვაბულში დაბადებულა და იქ 

მომკვდარა. 

დალის სასიყვარულო კავშირი აქვს ადამიანთან, ის თვითონ არის ამ 

ურთიერთობის ინიციატორი. მარტო მიმავალ მონადირეს გზაზე უხვდება და 

სიყვარულს სთავაზობს. თუ უარი მიიღო, მონადირეს სიცოცხლე არ უწერია. 

ამიტომ იგი იძულებულია, დათანხმდეს. თუ ადამიანმა დალის ლაპარაკი გაუბა, 

მაშინ სამუდამოდ მის ტყვეობაში დარჩება. ვინც ეს იცის, უსიტყვოდ, ხელების 

მეშვეობით ესაუბრება ქალღმერთს და ევაჭრება ურთიერთობის ვადებზე. დალი 

ათივე თითს უჩვენებს, რაც ათ წელს ნიშნავს. მონადირე შეძლებისდაგვარად 

ამცირებს ამ ვადას და ერთ წლამდე დაჰყავს იგი. მიუხედავად დალის 

მიმზიდველობისა, ადამიანს ეშინია მის საყვარლად გახდომა, რადგან ეს მძიმე 

ტვირთია და, როგორც წესი, ტრაგიკულად მთავრდება. მონადირისა და დალის 

ურთიერთობა ტაბუირებულია. ჯერ ერთი, ეს არ უნდა გამჟღავნდეს, მეორე, 

მონადირეს ეკრძალება სხვა ქალთან ურთიერთობა, თუნდაც ის ცოლიანი იყოს. 

საჯიხვეებში მოსიარულე თეთრ მანგურს შემოაღამდა და გასათევად გამოქვაბულს 

მიმართა. იქ მას დალი შეხვდა, რომელმაც უთხრა: «მე ვერ გაგიშვებ, თუ 

საყვარლად არ გამიხდები». მანგურმა სცადა უარის თქმა იმ მიზეზით, რომ 

ცოლშვილიანი იყო, მაგრამ ქალღმერთისთვის ეს არ იყო დაბრკოლება. მან უთხრა 

მანგურს: «ცოლ-შვილს ამით არა დაუშავდება რა, ოღონდ ეს ამბავი არსად 

გაამჟღავნო». სანამ ადამიანი დალის სატრფოა, მას ნადირობაში იღბალი აქვს, მის 

ოჯახს ბარაქა არც იმის მერე აკლდება, თუ საყვარლები მშვიდობიანად 

დაშორდნენ ერთმანეთს. დალის ქომაგობა რიტუალური ლექს-სიმღერის შემდეგი 

სიტყვებიდანაც ჩანს: 

 

როდესაც დიდი გასაჭირი დაგადგეს, 

მაშინ ჩემი სახელი ახსენე, 

მხარში ამოგიდგები, 

ჯიხვსა და არჩვს არ დაგიძვირებ. 

 

უმრავლეს შემთხვევაში მონადირისათვის ქალღმერთთან ურთიერთობა 

საბედისწეროა. გარემოებათა გამო იგი ვერ იცავს ტაბუს. ეჭვიანი ქალღმერთი სჯის 

მონადირეს ღალატისათვის, თუ იგი ცოლის შერთვას დააპირებს. ისჯება 

მონადირე დალთან ურთიერთობის გამჟღავნებისთვისაც, თუნდაც ეს უშუალოდ 

მისი ბრალი არ იყოს. ქალღმერთი მაინც მას აკისრებს პასუხისმგებლობას. დალი 

ჯიხვის ან თეთრი შუნის სახით ეცხადება სატრფოს, გაიტყუებს მთებისკენ. 
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მონადირე თავისდაუნებურად აღმოჩნდება დაკიდული სალ კლდეზე, სადაც ფეხს 

ვერ იკიდებს და კლდიდან ჩამოვარდნილი იღუპება. სხვათა შორის, დალი მწარედ 

განიცდის სატრფოს დაღუპვას და დასტირის მას. 

მასთან გატარებული ღამისთვის დალი თავის სატრფოს საჩუქრად აძლევს 

რაიმე ნივთს, რაც სიმდიდრისა და ბარაქიანობის საწინდარია. მოგვაქვს 

ნაწყვეტები ტექსტებიდან: 

 

განთქმული მონადირე იყო ბაილ-ბეთქილი. დალს შეუყვარდა და 

ქმრობა სთხოვა. დალმა აჩუქა მანდილი. დალის მადლით კარგი 

ნანადირევით ბრუნდებოდა ყოველთვის. 

 

ერთ ოჯახში დალი დადიოდა. ამ ოჯახს ბიჭი ჰყავდა. დალს 

შეუყვარდა და ბევრი ოქრო მისცა საჩუქრად. 

 

ზოგი ვარიანტით, დალი სამეურნეო საქმიანობაშიც მხარში უდგას ადამიანს 

(თავის სატრფოს). მანგურს პურის მკის დროს დალი ეხმარებოდა. 

თუ მონადირის ცოლი ან დედა შეასწრებდა სატრფოსთან მწოლიარე დალის 

და მის თმებს რძით განბანდა, დალი წყვეტდა საყვარელთან კავშირს, ოჯახს კი 

ბარაქიანობას უტოვებდა. 

ზოგიერთი თქმულებით, დალს ფრთებიც აქვს: «ერთი დალი წინ მიფრინავს, 

ყოველ ნაბიჯზე სახლის სიმაღლე ნახტომს აკეთებს». მისი ფრთის შეხება 

ჭრილობას ამრთელებს. ეს კიდევ ერთი ნიშანია ნაყოფიერების ქალღმერთისა, 

რომელსაც შეუძლია როგორც ავადმყოფობის შეყრა, ისე მისგან განკურნება. 

დალი დედობრივი ნიშნითაც არის აღბეჭდილი. იგი ხორციელი ქალივით 

მშობიარობს, შვილს აჩენს. დალის ციკლის თქმულებებში არც ბავშვის სახელია 

ცნობილი, არც მისი შემდგომი ბედი. ამირანის თქმულების ბევრი ვარიანტი მის 

მშობლად დალს ასახელებს. ამ ეპიზოდთან დაკავშირებით აღსანიშნავია, რომ 

ღმერთი დალს შვილის გაჩენას უკრძალავს. 

 

დალს ყველაფრის უფლება კი არა აქვს. იგი ღმერთის — ხოშა 

ღერბეთის ნაწილია, მაგრამ დიდი ღმერთი ნებას არ რთავს, შვილი 

გააჩინოს. ამიტომ კივის კლდეში დალი მშობიარობისას. მგელიც 

ამიტომ მიუჩინა ხოშა ღერბეთმა — მთავარმა ღმერთმა. მონადირე 

მეფსაი მეთხვიარმა უშველა დალს, მგელი მოკლა და შვილი 

გადაურჩინა. 

 

ამ თემაზე არსებობს სვანური ხალხური ლექსი «დალი კლდეზე მშობიარობს», 

რომელშიც მოთხრობილია, რომ მონადირემ კლდიდან ქალის კივილი გაიგონა და 

დაინტერესდა. დედას საგზალი მოამზადებინა და გზას გაუდგა. მიადგა თეთრ 

კლდეს. აიხედა და დაინახა, რომ დალს ახლადდაბადებული ბავშვი 

გადმოუვარდა. ქვევით პირდაღებული მგლები უცდიდნენ, რომლებმაც პირი 
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სტაცეს ბავშვს და გაიქცნენ. მონადირე გამოეკიდა მგელს, მოკლა და ქალღმერთს 

შვილი დაუბრუნა. მადლობის ნიშნად დალი საჩუქარს აძლევს მონადირეს ან 

ნადირის მოკვლის უნარით აჯილდოებს. დალს უჭირს მშობიარობა, წვალობს. მას 

სჭირდება ადამიანის ნახელავი რაიმე ნივთი, რაც გაუადვილებს მშობიარობას. 

 

ერთმა კაცმა კლდეში მშობიარე დალი ნახა, დალს მშობიარობა უჭირს 

თურმე. უთხოვია, ადამიანის ნახელავი რამე მომიტანეო. ამ კაცმა 

ცოლის კიდობნიდან თეთრი ნაჭერი ამოიღო და დალს წაუღო. დალმა 

მადლობის ნიშნად საჩუქარი მისცა. ის დამალული ჰქონდა იმ კაცს და 

სულ ბედნიერად ცხოვრობდა, ჭირი არ უნახავს. 

 

გაწეული სამსახურისთვის დალი ადამიანს სიუხვით ასაჩუქრებს, რაც 

ნაყოფიერების ქალღვთაებასთან მისი სიახლოვის ნიშანია. 

 

სამძიმარი 
 

სამძიმარი ანუ სამძივარი (ორივე სახელი გვხვდება ხალხში) ერთ-ერთი 

პოპულარული პერსონაჟია ხევსურულ მითოლოგიაში. შეიძლება ითქვას, რომ იგი 

ამ რეგიონში განასახიერებს ნაყოფიერების ქალღმერთს და ბევრი ნიშნით 

ენათესავება დალს. მითოლოგიური გადმოცემებით, ღვთისშვილებმა დალაშქრეს 

ქაჯავეთი — ქაჯთა ქვეყანა, გაანადგურეს იგი ხახმატის გიორგის მეთაურობით. 

იქიდან წამოიღეს განძი, გამოირეკეს საქონელი და წამოიყვანეს ქაჯის ქალები 

სამძიმარი (სამძივარი), მზექალი, აშექალი და სიმენქალი. ეს ქალები ღვთაებათა 

დობილები (ხევს. «მოდეები») გახდნენ, ღვთაებათა სალოცავების ახლოს 

დაბინავდნენ და ეხმარებოდნენ მას. ხალხში ამბობენ: «ყველა ჯვარს საკუთრივ 

ხყვანდა დობილნი. ხევისბერი ასე ახსენებს: და-დობილნო, ციხე-კრის 

ანგელოზნო, მოლაშქრე და-დობილნო. თუ ჯვრის წინაშე ყმებს ექნებათ 

უწმინდურობა და არ ასრულებენ ჯვართ შემონათვალს, მაშინ და-დობილნი 

გაუჩენენ სახადს, წითელას, მიუსევენ მებალინჯეთ. ეს შეიძლება სიკვდილითაც 

დამთავრდეს». მათგან ყველაზე უფრო სიცოცხლისუნარიანი სამძიმარი აღმოჩნდა, 

მის სახელს უკავშირდება მითიური მოთხრობები, სხვებისა კი მხოლოდ სახელები 

შემორჩა ხალხის ხსოვნას. 

სამძიმარი, ქაჯის ქალი, ხახმატის გიორგის მოდეა (დობილი), რომელსაც 

ხალხი ელჩს უწოდებს. როცა ხახმატის ჯვარი თავის საყმოზე განრისხდებოდა, 

მასთან სამძიმარი შუამავლობდა, «ელჩობდა». იგი ცდილობდა ღვთისშვილის 

მოლბობას, რათა მას ეპატიებინა ყმებისთვის შეცოდება და გული მოებრუნებიან 

მათზე. სამძიმარი იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ თითქმის უტოლდებოდა 

თავის მოძმე ჯვარს. ხახმატის ჯვარში ძირითადად ორ სალოცავს ლოცულობდნენ: 

ერთი იყო გიორგი ნაღვარმშვენიერი, მეორე — სამძიმარ-ხელი, ყელღილიანი. 

სამძიმარი გამწყრალ ჯვარს ევედრებოდა ადამიანის საკეთილდღეოდ და არ 

მოეშვებოდა, სანამ გულს არ მოულბობდა. ხალხის თქმით, მას «ელჩობა 
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მაუდიოდა» (ევალებოდა). სამძიმარის მნიშვნელობას ისიც უსვამს ხაზს, რომ 

ხევსურეთში იგი ყველა ჯვართან გამოჩნდებოდა შუამავლად ანუ დედა 

ქალღმერთივით ადამიანებს მფარველობდა. 

სამძიმარი ყველა ნიშნით მატრიარქალურ ქალღვთაებას ჰგავს, რომელსაც 

თავიდანვე დიდი ძალა და მნიშვნელობა ექნებოდა, თორემ მერე, პატრიარქალურ-

გვაროვნული ხასიათის ჯვარ-ხატებთან — ღვთისშვილებთან ამას ვეღარ 

მოიპოვებდა და ისევე გაფერმკრთალდებოდა, როგორც სხვა დობილები. 

მიუხედავად იმისა, რომ სამძიმარი ქაჯავეთიდანაა მოყვანილი, მას ხალხი «ღვთის 

ნასახს» ეძახის. ეს ეპითეტი უფრო ძველი წარმოდგენების ნიადაგზე შეიქმნა. 

ამბობენ, «სამძიმარს დიდ ყელსაბედ სდებივ». ამ ყელსაბამს, მძივს 

უკავშირებს ზოგი მეცნიერი ღვთაების სახელს — სამძივარი (მძივის მქონე). 

სამძიმარს ტანი მზესავით ულაპლაპებს. ვისაც ის დაუახლოვდებოდა, 

ყისმათიან-იღბლიანი იყო. მას რამდენიმე მუდმივი ეპითეტი აქვს: ხელი, 

ყელღილიანი, ქაჯის ქალი. «ხელი» ხევსურთა განმარტებით მხიარულს, თამამს, 

კოხტასა და ლამაზს ნიშნავს. მართლაც, იგი მიმზიდველი არსებაა, უყვარს 

კოპწიაობა, სამკაულების ტარება, თავმანდილის «დაგრუშვნა». ხალხური ლექსი 

ასე გვაცნობს სამძიმარს: 

 

მე ვარ ხელსამძიმარიო, 

მე ვარ ქაჯის ქალიო, 

ვაჟიერებ ჩემ ღილ-ქამარსაო, 

ოქროს თმიანი და ოქროს ქოშებიანიო. 

მაშინ ძლივ მქონდა შაძლებაიო, 

ვიარებოდი ქალივითაო, 

ნაოჭიანი ჩავიცვიდიო, 

ქოქომონ გავაბრიალნიდიო. 

 

იგი ყოველთვის სატრფიალოდ არის განწყობილი და საცოლე ჭაბუკებს 

თავბრუს ახვევს. ნაქადაგარი ტექსტების მიხედვით, სამძიმარის მიჯნურთა მთელი 

წყება სახელდება. ამ სასიყვარულო კავშირით სამძიმარი თავის სატრფოს 

საშიშროებას არ უქმნის, მაგრამ ასეთ ვაჟებს სხვა ქალთან ქორწინება სამუდამოდ 

ეკრძალებათ. ოქროსთმიანი და ოქროსქოშებიანი ელჩ-ქალი სატრფოთა სიმრავლეს 

საამაყოდ თვლიდა. იგი თვითონ ეტანებოდა მამაკაცებს, რასაც დაუფარავად 

აცხადებდა: 

 

აბულეთაურთ საღირასაო 

საცოლედ ვეწონებოდიდიო. 

ჩავეხვივიდი, ჩაუწვიდიო, 

ძუძუ-მკერდს გამავიხვიდიდიო. 
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მაქციობა, გარეგნობის შეცვლა სამძიმარის ერთ-ერთი თვისებაა. იგი სხვა 

ქალის სახით ეცხადებოდა თავის სატრფოებს, რომლებმაც არც კი იცოდნენ, რომ 

ქალღვთაებასთან ჰქონდათ ურთიერთობა. ამით ის იცავდა თავისი სასიყვარულო 

კავშირის საიდუმლოს, მაგრამ როგორც კი გამჟღავნდებოდა მისი 

არაჩვეულებრივი, არამიწიერი წარმომავლობა, უმალ ტოვებდა იქაურობას. «იმ 

ჩემსა გადმონაფრინდომსაო, იქავ აჩნიან ნაკოჭვარნიო», არის ნათქვამი ერთ 

ლექსში. 

ხევსურულ ყაიდაზე გამოწყობილი სამძიმარი ხორციელი ქალის სახეს 

იღებდა, ამიტომაც ცდებოდნენ შეყვარებული მამაკაცები. მასაც იზიდავდა 

სარძლოს როლში გამოსვლა და დიასახლისობაზეც არ ამბობდა უარს. სოფელ 

ბუჩუკურთაში უცხოვრია ვინმე ხოლიგას, რომელიც უცოლო ყოფილა და არც 

ჰქონია ქორწინების ნება, რადგან მასთან სამძიმარს უცხოვრია ხორციელი 

მეუღლის ჯუათ ელენეს სახით. რძალს ერთხელ დედამთილისთვის მასანთო-

ხმიადების გამოცხობა უთხოვია სამგზავროდ. თვითონ გაიკეთეო, უთქვამს 

დედამთილს. სამძიმარი საქმეს შეუდგა, თითის ერთი ჩაკვრა ერბოთი დიდი ქვაბი 

ხავიწი მოუხარშავს. ამ სასწაულით გამჟღავნდა მისი ვინაობა და ისიც საჩქაროდ 

გაფრინდა. სამძიმარის ერთი შეხებაც კი ამრავლებს პროდუქტს, რაც მის 

ნაყოფიერების უნარზე მეტყველებს. ნაწველ-ნადღვების (ე. ი. რძის პროდუქტის) 

უბარაქობისა და საქონლის ზარალის შემთხვევაში ხევსური ქალები სამძიმარს 

ევედრებოდნენ. ქაჯავეთიდან წამოყვანილ საქონელსაც სამძიმარი და მისი 

დობილები მწყემსავდნენ. სამძიმარს ევედრებოდნენ უშვილო ქალები და 

მექორწილეებიც მისთვის ამზადებდნენ სპეციალურ პურებს, რადგან იგი ბედის 

გამრიგეც იყო. 

უორსარი და ტყის ღვთაება 

კავკასიელ ღვთაებათაგან ყველაზე ძველი ჩანს ადიღეელთა მითოსური 

პერსონაჟი დედაბერი უორსარი, რომელიც ყოვლისმცოდნეა, წინასწარმეტყველი 

და კერიის მფარველი. დღეს წაშლილია ის მითოლოგიური სისტემა, რომელშიც 

უორსარს თავისი ადგილი ჰქონდა. ალბათ ადრე იგი მიწათმოქმედებისა და 

ბარაქიანობის მფარველი იყო, მაგრამ მითოლოგიური ფუნქციის ამოწურვის 

შემდეგ მან ასპარეზი თავის შვილს თხაგოლუჯს (მამრი ღვთაებაა) დაუთმო. 

ამგვარი ჩანაცვლება ჩვეულებრივია მითო-რელიგიურ სისტემაში. მისი გამომწვევი 

შეიძლება იყოს საზოგადოებრივ ფორმაციათა შეცვლა, ახალი რელიგიური 

წარმოდგენების დამკვიდრება და სხვ. 

ჩანაცვლების კიდევ ერთი შემთხვევაა ადიღელთა მითოლოგიაში. ადრე ტყის 

მეუფე იყო ქალღვთაება მაზგვაშა. ის ჯერ ჯიხვისა და ტახის სახით არსებობდა, 

შემდეგ ქალღმერთის. ბოლოს მას მამაკაცი ღვთაება მეზითხი ჩაენაცვლა. არსებობს 

მეზითხისადმი მიძღვნილი სადიდებელი — ხოხი, რომელშიც ახალი სახის 

გვერდით არქაული წარმოდგენებიც ირეკლება. 
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შენ გიწოდებენ ტყეთა მეუფეს, ალისფერია ულვაში შენი, 

სავედრებელი ლოცვისას უხვად გიპკურებთ სისხლს — 

წითელ სასმელს, 

სამსხვერპლო ძღვნად დავკალით შენთვის სასურველი 

მატყლუხვი თეთრი თხა, 

შვილის მოსურნე ახალგაზრდა ქალი მუხლმოდრეკილი 

შენს წინაშე დგას. 

თეთრხელებავ, შენ უწყი ყოველი. 

ძალმოსილო, მუხათა კენწეროებს მიწამდე აწვდენ. 

ხშირბეწვიანი ჯიხვის ტყავით შემოსილი ხარ, 

სპილოს დაიტევს უკიდეგანო შენი ლოგინი, 

სხეული შენი წმინდა ვერცხლით მოჭედილია, 

წმინდა ვერცხლია შენი რქების თეთრი ვარაყი. 

შენი ისარი ძოწისფერი შვინდის გულია, 

შენი მშვილდია თეთრი კაკლის ხისგან ნათალი. 

თავს რომ დააქნევ, ტყეს შხუილი მოეფინება, 

ბუნაგს შეფარულს, ველურ ნადირს ჟრჟოლა აიტანს. 

ყური მომაპყარ, მეზითხაზე გიყვები ამბავს. 

 

თვალშისაცემია წინააღმდეგობანი მეზითხის აღწერაში, რასაც ძველი და 

გვიანდელი ატრიბუტების შერევა ქმნის. ტყის ღვთაებას შერჩენილი აქვს 

ზოომორფული სახის რუდიმენტები — რქები. იგი წარმოდგენილია, როგორც 

მამაკაცი ალისფერი ულვაშებით, მაგრამ იქვე იხსენიება, როგორც შვილიერების 

მიმცემი და ეწოდება «თეთრხელება», რაც მხოლოდ ქალღმერთის ეპითეტად 

გვხვდება მითოლოგიაში. ბერძნულ მითოლოგიაში ზევსის მეუღლე ჰერას აქვს ეს 

ეპითეტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი ხელები სინათლეს გამოსცემს. კავკასიურ 

ეპოსში ასეთი პერსონაჟია ადიიფი (ვარიანტებით, ადიუხი), რომელსაც 

მანათობელი ხელები ჰქონდა. როცა მისი ქმარი შინ გვიან ბრუნდებოდა, ადიიფი 

ფანჯარაში გადმოჰყოფდა ხელებს და ასე უნათებდა მას გზას. ქართულ 

ფოლკლორში შემორჩენილია ლექსის ფრაგმენტი, რომელიც შეიძლება ამგვარ 

პერსონაჟს ეხებოდა. აქაც ნახსენებია შუქმფენი ხელი: 

 

მინდვრიდამ ამოდიოდა ქალი ლამაზი, მჭვრეტელი, 

ხელი შემოყო, განათლდა ზემო თარომდი კედელი. 

 

მანათობელი სხეული აქვს ადიღეელთა შავთმიან მზეთუნახავს, გმირი 

შაუაის ცოლს. როცა მზეთუნახავი თმებს გადაიწევს და სახეს გამოაჩენს, ირგვლივ 

სინათლე ეფინება, როცა თმებს ჩამოიფარებს, სიბნელე ისადგურებს. 
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სათანეი 

ჩრდილოეთ კავკასიურ პერსონაჟთა შორის გამორჩეულია სათანეი გუაშე 

(სათანეი ქალბატონი). მისი სახე შემოინახა ნართების ეპოსმა, რომელსაც 

ჩრდილოეთ კავკასიაში მცხოვრები ყველა ხალხის ზეპირსიტყვიერებაში 

მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. მართალია, სათანეი ეპოსის გმირია, მაგრამ 

მითოლოგიური ნიშნები აქაც შენარჩუნებული აქვს. მისი ყველა მახასიათებელი 

მიუთითებს ამ პერსონაჟის მითოლოგიურ წარსულზე, როცა ის ნაყოფიერების 

ღვთაებას განასახიერებდა. უნდა აღინიშნოს, რომ მითოსთან მისი სიახლოვე 

ყველაზე მეტად აფხაზურ ნართულ ეპოსში ჩანს. სათანეი მნიშვნელოვანი სახეა 

ჩრდილო კავკასიის სხვა ხალხთა ნართულ ეპოსებში, მაგრამ ის მაინც 

შეზღუდულია პატრიარქალური საზოგადოების წესებით, რომელსაც იგი 

ემორჩილება. რაც შეეხება აფხაზურ ვერსიას, სათანეის ციკლის თქმულებებში 

ცოცხლად არის შემონახული მატრიარქალური საზოგადოების სურათები, სადაც 

ქალს წარმმართველი პოზიცია აქვს. 

სათანეი ნართების გვარის ფუძემდებელია, მათი დედა და დიდი ოჯახის 

უფროსი. ის ყოველთვის მართალია, რადგან ყველაფერი იცის და ყველაფერი 

შეუძლია. იგი უბერებელი და უკვდავია, როგორც ქალღმერთი. მას შეუძლია 

ამინდის შეცვლა, აქვს წინასწარგანჭვრეტის უნარი და იცის, როგორ აიცილოს 

უბედურება. სათანეიმ იგრძნო თავისი ქმრის ოზურმესის დაღუპვის საშიშროება. 

მან საიდუმლოდ გამოზარდა მიწისქვეშეთში გოლიათი ვაჟი, მასთან ერთად ცხენი, 

არწივი და ძაღლი. დრომდე ისინი მიწისქვეშეთში ჰყავდა დამალული (მისი 

ძალაუფლება იქაც ვრცელდებოდა), ხოლო როცა ოზურმესს შველა დასჭირდა, 

ყველა გამოუშვა მის დასახმარებლად. 

სათანეის გარეგნობაც ქალღმერთისა აქვს. იგი უმზეოდ ათბობს და 

უმთვაროდ ბრწყინავს. წყლის პირას დედიშობილა მდგარი სათანეი: 

ტანს იგრილებდა გრილი ნიავით, 

ტანი ჰქონია რძესავით თეთრი, 

მზედ დაჰნათოდა არე-მიდამოს 

ქარვის გულივით მბრწყინავი მდედრი. 

სათანეის თავისი მოახლე მიმართავს შემდეგი სიტყვებით: «ქალბატონთა 

ქალბატონო, ადამიანთათვის უცნაურო, ტყის ქალღმერთო». ამ მიმართვაში 

ირეკლება სათანეის ღვთაებრივი ნიშნები. 

ნაყოფიერებას უკავშირდება სათანეის გამორჩეული ფიზიკური ძალაც. მან 

სამ დღეში დაართო, მოქსოვა და გარეცხა ასი შვილის ტანისამოსი. 

ალიონზე წამოდგება სათანეი გუაშა, 

ათასი ცხვრის საწმისს იღებს სათანეი გუაშა, 

და მარცხენა ხელზე იხვევს სათანეი გუაშა, 

წიფლის ხესთან შემოდგება სათანეი გუაშა, 

ქუსლს გაჰკრავს და ამოძირკვავს სათანეი გუაშა, 

ხეს გაიხდის თითისტარად სათანეი გუაშა... 
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სათანეის შვილები არიან ნართები, მაგრამ განსაკუთრებული 

მზრუნველობით იგი ეკიდება სოსრუკოს, თავის უშობელ ვაჟს. სათანეის თეთრი 

სხეულით აღგზნებულმა მწყემსმა გაანაყოფიერა ქვა, საიდანაც იშვა 

გავარვარებული სოსრუკო. თავისი გამორჩეული სიბრძნითა და ჯადოსნობის 

ოსტატობით სათანეი ეხმარება სოსრუკოს, რომ მან მოწინავე ადგილი დაიკავოს 

ნართების საძმოში. 

სოსრუკოს უშობელობა ქალღმერთის მითოსის უძველესი ეტაპის ანარეკლია. 

თუმცა სათანეი 99 ნართის დედაა, მაგრამ ხაზგასმული დედობრივი ფუნქცია 

უშუალოდ სოსრუკოსთან მიმართებაში ვლინდება. მის აკვანთან ვხედავთ 

სათანეის მოსიყვარულე დედის მდგომარეობაში: 

 

იძინებს ჩვილი, არა ჰგავს სხვისას, 

გრილი ნიავი კულულებს ვარცხნის, 

ირწევა მარჯვნივ, ირწევა მარცხნივ. 

აჰა, გუაშაც დაადგა თავად, 

თვით სათანეი დაადგა ყმაწვილს... 

მზეს ეცილება ქალი მნათობი, 

მნათობი ქალი საამოდ მღერის: 

— შიში ნანიო, უა ნანიო, 

აგრემც გემატოს დღე და ხანიო, 

დაიძინეო, შიში ნანიო, 

შიში ნანიო, უა ნანიო!.. 

 

აკვანთან მდგომი სათანეის სახეში მეორდება ის შტრიხი, რომელიც 

კავკასიელი დედა ღვთაებების თავისებურება და გამორჩეული ნიშანია. 

 

ანანა-გუნდა 
 

აფხაზურ მითოლოგიაში ანანა-გუნდა მეფუტკრეობისა და ნადირობას 

უკავშირდება. მისი სახელი ნიშნავს «გუნდის დედას», იგულისხმება ფუტკრების 

გუნდი, ოჯახი. ამ ნიშნით იგი ემსგავსება მცირეაზიურ ნაყოფიერების ქალღმერთს, 

რომელსაც ზოგან ფუტკრის სახით წარმოიდგენენ. მის მთავარ ქურუმ ქალს «დედა 

ფუტკარი» ერქვა. 

ანანა-გუნდას სახელს ნაყოფიერების სხვა ნიშნებიც ახლავს. აფხაზებში იგი 

შვილოსნობისა და გვარის გამრავლების მფარველადაც ითვლებოდა. მისდამი 

ლოცვებს აღავლენდნენ გაზაფხულზე, ფუტკრების ნაყრობის (გამრავლების) დროს 

და ზაფხულში თაფლის შეგროვების წინ. ანანა-გუნდას სახელს უკავშირდება 

აფხაზების ჩვეულება ძროხის შეწირვისა. გათხოვილ ქალს მამისეული სახლიდან 

უგზავნიდნენ ძროხას, რომელსაც მანამდე მონიშნავდნენ — ყურის წვერს 

მოაჭრიდნენ. ამ ძროხის მოზვერს ყოველ წელს სწირავდნენ ანანა-გუნდას მისი 
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დღეობის დროს. დეკეულის გაჩენის შემთხვევაში ღვთაებას ფქვილისგან 

დამზადებულ პროდუქტს სწირავდნენ. 

გალის რაიონსა და სამეგრელოში ამ ღვთაებას ჯარა-გუნა ან ჯგერაგუნა ერქვა. 

ბზიფის აფხაზებში თუ ვინმე ფიჭიან ხეს იპოვნიდა, თვლიდნენ, რომ იგი ანანა-

გუნდამ დააპურა. 

 

მესეფები 
 

მესეფები მითიური არსებებია, რომლებსაც მიეწერება ნადირთმფარველობა და 

ამინდის გამგებლობა. სამეგრელოში სწამთ, თითქოს მესეფები ნამდვილად 

არსებობენ, მაგრამ მათი დანახვა არ შეიძლება. ისინი ცხოვრობენ ზღვის მიუვალ 

ნაპირებზე და ყოველწლიურად შემოდგომით გამოდიან, რათა დაათვალიერონ 

ქვეყანა და შეამოწმონ მისი ნაყოფიერება. მესეფები ქალებიც არიან და კაცებიც. 

ისინი მორიგეობით დაივლიან ხმელეთს, ქალები — ერთ წელს, მამაკაცები — 

მეორე წელს. როცა ქალები მოგზაურობენ, მაშინ კარგი ამინდი დგება. 

მესეფობა 28 ოქტომბრიდან 3 ნოემბრამდე გრძელდება. მესეფების მუდმივ 

ადგილსამყოფელად რომ ზღვის გაღმა მხარეა მიჩნეული, ამას მოწმობს გამოთქმა 

«მესეფიქ ეკიილ» (მესეფი ამოვიდა). ისინი დადიან ჯგუფებად, ჩვეულებრივ 

შვიდი ერთად მოდის. არ ბერდებიან და უკვდავები არიან. 

ხალხს სწამს, მესეფები ნანადირევის ხორცს რომ შეჭამენ, ტყავისა და 

ძვლისგან ისევ აცოცხლებენ შეჭმულ ნადირს. 

მესეფების ფუნქცია ბოლომდე ნათელი არ არის, მაგრამ რაღაც კავშირი 

ნაყოფიერებასთან რომ ჰქონდათ, მეგრელების ჩვეულებიდან ჩანს. მესეფობის 

დროს ისინი სასიმინდეებისა და ბეღლების კარს ღიად ტოვებდნენ, რომ იქ ბარაქა 

შესულიყო. 

 

თუშოლი 
 

ჩეჩნებისა და ინგუშების მითოლოგიაში თუშოლი ნაყოფიერების ქალღმერთი 

იყო. მას გამორჩეული ადგილი ეკავა პანთეონში და ხალხი «ღვთის ნასახს» 

უწოდებდა. იგი იმ გამორჩეულ ღვთაებათა რიგშია, ვისაც უმაღლეს ღმერთთან 

დიალასთან მიახლოვება შეუძლია. თუშოლი ადამიანთა მფარველია და ხშირად 

ექომაგება მათ დიალას წინაშე, ისევე «ელჩობს», როგორც სამძიმარი. ამიტომ იგი 

ყველა ვაინახის სათაყვანებელი ღვთაება იყო, მისი სამლოცველოები მრავლად იყო 

ჩეჩნეთ-ინგუშეთის ტერიტორიაზე. იქ ყველაზე წმინდა ადგილი იყო 

აღმოსავლეთის კუთხე, სადაც აწყობდნენ შეწირულ ტყვიებს, სანთლებს, ლუდს. 

ყველა საზოგადოებას ჰქონდა შენობა თუშოლის სახელზე. 



ტრადიციები და წინასწარმეტყველები 

 

52 

თუშოლი იმდენად მნიშვნელოვანი ღვთაება იყო, რომ მას სხვა წმინდანთა 

სალოცავებშიც იხსენიებდნენ. ზოგი გადმოცემით, იგი გამოქვაბულში ცხოვრობდა 

(დალის მსგავსად), საიდანაც დროდადრო სინათლე აშუქებდა. ვაინახურ 

ღვთაებებს შორის თუშოლი ერთადერთია, რომლის გამოსახულებაც არსებობს. ეს 

არის ვერცხლისგან დამზადებული ქალის ფიგურა, ფეხზე მდგარი და 

ხელებჩამოშვებული. მას თვალზე ცრემლი აქვს, რაც იმის აღმნიშვნელია, რომ 

ერთ-ერთმა ღვთაებამ ხაგირ-ერდამ სცადა მისი გაუპატიურება და თუშოლი ამის 

გამო ატირდა. 

როგორც ნაყოფიერების ღვთაებას თუშოლის განსაკუთრებით ქალები 

ეთაყვანებოდნენ, სთხოვდნენ შვილოსნობის უნარსა და ვაჟების დაბადებას. 

უწოდებდნენ მას «დელი-იეხ-თუშოლ», რაც ნიშნავს «ღვთის სახის მქონეს», 

«ღვთის ნასახს». ამ თხოვნაში ხაზგასმული იყო თუშოლის შუამავლობა. თხოვნა 

ღმერთ დიალასადმი იყო მიმართული, რომელიც თუშოლის უნდა მიეწვდინა 

მისთვის. 

 

ღვთის ნასახო თუშოლი, მოგვანიჭე შენი მადლი. შენი 

თაყვანისმცემლები მოვდივართ შენს სამლოცველოში, მოგვეცი 

კეთილდღეობა, რათა მუდამ შევძლოთ შენთან მოსვლა, გაგვიჩინე 

შვილები, დაბადებულები ცოცხლად დაგვიტოვე. მოგვეცი უხვი 

მოსავალი, გამოგვიგზავნე ნოყიერი მიწა და მეწამლე მზე. 

 

თუშოლის, ნაყოფიერების ღვთაების თვე იყო აპრილი — «თუშოლი-ბუტ». ამ 

თვეში იწყებოდა ხვნა, საქონელს გარეკავდნენ საძოვარზე. ამ დროსვე მართავდნენ 

მის დღესასწაულებს. თუშოლის წმინდა ფრინველად ითვლებოდა ოფოფი — 

«თუშოლი ქოთამ», რომლის მოკვლა არ შეიძლებოდა. როგორც ჩანს, იგი ამ 

ქალღმერთის განსახიერებაც იყო ერთ დროს. 

აფხაზებს ნათესების მფარველად მიაჩნდათ ჯაჯი. მას წელიწადში ორჯერ 

აღუვლენდნენ ლოცვას — მარტში და ნოემბერში, მოსავლის აღების შემდეგ. 

რიტუალს ატარებდნენ ოჯახებში, ძირითადად პურეულისგან ამზადებდნენ 

საკვებს. მაგიდაზე რომ დააწყობდნენ, ოჯახის უფროსი წარმოთქვამდა ლოცვას და 

კარგ მოსავალს სთხოვდა ჯაჯას. ეს ხდებოდა გაზაფხულზე და ამ დროს საკვები 

სამარხვო იყო. შემოდგომით მსგავსი რიტუალის ჩატარებისას მადლობას 

უხდიდნენ კარგი მოსავლისთვის. თუ ცუდი მოსავალი იყო, მაშინ მომავალი 

წლისთვის შესთხოვდნენ სამაგიეროს. 

ჩეჩნებსა და ინგუშებს ჰყავდათ წყლის დედა — ხი-ნანა, რომელსაც 

ქალთევზას გარეგნობა ჰქონდა და ნაკადულებში ცხოვრობდა. მას სთხოვდნენ 

წვიმის მოყვანას. იგი წინასწარმეტყველიც იყო და ადამიანებს აფრთხილებდა 

მოსალოდნელი უბედურების შესახებ. ქალები ხი-ნანას შესაწირავს უძღვნიდნენ. 

ისინი მდინარეში უგდებდნენ სიმინდის ფაფას, კარაქს, რძეს. მისგან ითხოვდნენ 

ნაყოფიერებასა და ბარაქას. 
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კავკასიელთა მეხსიერებას შემორჩა ქალღვთაებათა სახელები, მაგრამ მისი 

ფუნქციები აღარავის ახსოვს. აფხაზეთში ჯარა მემინდვრეობასა და მებოსტნეობას 

მფარველობდა, მაგრამ რას წარმოადგენდა სამეგრელოში ჯუჯალია/ჯუჯელია, 

არავინ იცის. სავარაუდოდ, იგი ნაყოფიერებას მფარველობდა, რადგანაც მისი 

სახელი მარანში წარმოსათქმელ შელოცვაში დარჩა: «ჯუჯალია, ჯუჯალია, ჩემს 

მამულში ნაყოფია, სხვის მამულში ფურჩალია». 

კავკასიელთა წარმოდგენებით, მდინარეებთან ცხოვრობენ სულები, როგორც, 

მაგალითად, დაღესტანში სუვ-ანასი (წყლის დედა), მაგრამ მათ დიდი ხნის წინ 

დაკარგეს ღვთაებრივი თვისებები და ავსულთა რანგში გადავიდნენ. 

ამ თავში განხილულ პერსონაჟთა მსგავსება ყოველთვის არ არის თვალში 

საცემი. ისინი შორეული, უკვე გამკრთალებული ძაფებით უკავშირდებიან 

ერთმანეთს და ყველანი ერთად მიემართებიან ყოვლისმშობელი ქალღმერთის 

კულტს. დროთა განმავლობაში ამ ღვთაებამ დაკარგა საკულტო ფუნქცია და 

დაიშალა დარგობრივ ღვთაებებად. ეს სახეები დამოუკიდებლად არსებობდნენ 

სხვადასხვა ეთნოსის წიაღში. ამ იზოლაციას ხელს უწყობდა ეთნიკურ ერთეულთა 

დაცალკევება და განსხვავებული რელიგიური მრწამსი. ყველაზე დიდი დარტყმა 

ამ ღვთაებებმა მონოთეისტური რელიგიებისგან მიიღეს. საქართველოში 

ქრისტიანობის, ხოლო ჩრდილოეთ კავკასიაში ისლამის დამკვიდრებამ საბოლოოდ 

გამოაცალა ამ სახეებს მითოსურ-რელიგიური საფუძველი და ისინი 

ფოლკლორულ პერსონაჟებად გარდაიქმნენ. 
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თავი 2. ავადმყოფობის გამომწვევი ღვთაებები 

და მათთვის განკუთვნილი რიტუალები 

 

ოქროს ბეჭედი კრეტიდან, რომელზეც რიტუალია (ცეკვის სახით) გამოსახული. 
 

კავკასიელთა მითოლოგიურ წარმოდგენათა სისტემაში ექცევა 

დაავადებებთან დაკავშირებული რწმენები და რიტუალები. ძველი ადამიანები 

სამყაროს განუყოფელ ნაწილად შეიგრძნობდნენ თავს და მათი ცხოვრებაც 

უშუალოდ უკავშირდებოდა მთელი სამყაროს წრე-ბრუნვას. რაც კი გააჩნდათ 

ამქვეყნად, ყველაფერი ღვთაებების ბოძებულად წარმოედგინათ და ღვთაებათა 

სურვილით ეძლეოდათ, როგორც სიკეთე, ისე სიძნელეები. 

მათი წარმოდგენით, სამყაროში ყველაფერს თავისი გამრიგე ღვთაება ჰყავდა, 

მათ შორის ავადმყოფობებსაც. ზოგჯერ ავადმყოფობა გამორჩეულობის ნიშნადაც 

აღიქმებოდა, მაგალითად, ანტიკურ ეპოქაში ეპილეფსია ღვთაებრივ სენად 

ითვლებოდა. როცა ადამიანს კონვულსია იპყრობდა, ფიქრობდნენ, რომ მას 

ღვთაება ეწვია. ამგვარ მდგომარეობაში ხშირად იყვნენ ღვთისმსახურნი, მისნები, 

როგორც პითია დელფოს სამისნოში. როცა მიწის ნაპრალთან სამფეხაზე მჯდომი 

პითია მიწიდან წამოსული ოხშივარით ბრუვდებოდა, მას ეწყებოდა კონვულსია, 

მთელი სხეული უცახცახებდა და შეცვლილი ხმით იწყებდა ქარაგმულ 

წინასწარმეტყველებას. ხალხის რწმენით, ეს იმას ნიშნავდა, რომ მის სხეულში 

აპოლონი შევიდა და პითიას საშუალებით ამცნობდა ქურუმებს მომავალს. 

მსგავსი მდგომარეობა კავკასიელთა კულტმსახურებაშიც გვხვდება. ხატის 

(ღვთაების) მსახურთა შორის ქადაგი მნიშვნელოვანი პიროვნება იყო, რადგან იგი 

შუამავლობდა ხალხსა და ღვთისშვილს შორის, ამცნობდა მათ ღვთაების ნება-

სურვილს. ღვთაება თვითონ ირჩევდა თავის მონას, «დაიჭერდა» და ადამიანი 

თავისდაუნებურ ქმედებებს ჩადიოდა (რაც ვიზუალურად არაჯანსაღ 



აპოკრიფის-13: 02.2016 (K5.1 e.n.) 

 

55 

მდგომარეობად აღიქმება). დაჭერილები იმდენს ცეკვავდნენ, რომ 

ძალაგამოცლილები ძირს ეცემოდნენ და თან გალობდნენ. ამის მერე იწყებდნენ 

ქადაგობას ანუ ლაპარაკს ღვთის სახელით. 

XIX საუკუნეში გერმანელი მოგზაური ა. ზისერმანი წერდა: «ხატის მსახურთა 

შორის არის ქადაგი, წინასწარმეტყველი. იგი აცხადებს უხილავი სულის ნებას, 

ხედავს გარდაცვლილთა მდგომარეობას... განრისხებული ქადაგი ცოფდება, 

ყვირის, თმებს იგლეჯს, იკაწრავს სახესა და მკერდს. ერთი სოფელი მეორეს 

ადანაშაულებს ღვთაების განრისხებაში და საქმე ხმლებზეც მიდგება ხოლმე». 

როცა ღვთაება ხევისბრად ირჩევს კაცს, ეს მისი ავადმყოფობით იწყება. ამას 

«დამიზეზება» ჰქვია. «ხატის დაჭერილი ავად გახდება. ზოგი დადუნდება, ზოგი 

დამუნჯდება, ზოგს რაღაცა მოუვა. აბა, ექიმი მაგას ვერ გაუგებს». წავლენ 

მკითხავთან და ის ეტყვის, რომ ხატი მას თავის მსახურად ირჩევს. თუ კაცმა უარი 

თქვა, მას ავადმყოფობა დაუმძიმდება და შეიძლება მოკვდეს კიდეც. 

ქადაგის აღგზნება ეპილეფსიის შეტევას ჰგავს და ხევისბერის მდგომარეობაც 

ფიზიკური უძლურებით გამოიხატება, მაგრამ ხალხი მას ავადმყოფად არც თვლის, 

რადგან მისი წამლობა შეუძლებელია როგორც პრაქტიკული მედიცინის, ისე 

რიტუალის ჩატარების თვალსაზრისით. ღვთისშვილი ამგვარად გამოხატავს თავის 

ნებას და ადამიანი მხოლოდ მაშინ თავისუფლდება ავადობისგან, თუ მიიღებს 

ხატის შემოთავაზებას. 

რაც შეეხება სხვა ტიპის დაავადებებს (სახადს, ეპიდემიას), მათგან თავის 

დასაცავად ხალხურ ყოფაში შემუშავდა მეტად მრავალფეროვანი საშუალებები. ამ 

საშუალებათა ფორმა და დოზა ნაკარნახევი იყო მითოლოგიური წარმოდგენებით 

და ის დამოკიდებული იყო იმაზე, თუ რომელი ღვთაება ითვლებოდა ამა თუ იმ 

დაავადების გამომწვევად. 

 

ბატონები 
 

ძველად კავკასიელებს სწამდათ, რომ ადამიანი თვითონ კი არ ხდება ავად, 

არამედ ავადმყოფობას უგზავნის მასზე გამწყრალი ღვთაება ან ავი სული ეძალება. 

ამიტომ მიმართავდნენ მაგიურ-რელიგიური საშუალებებით მკურნალობას. თუმცა 

ეს არ ნიშნავს, რომ ავადმყოფს არ წამლობდნენ. ისინი ფიქრობდნენ, რომ 

სამკურნალო საშუალებებს ეფექტი არ ექნებოდა, თუ ღვთაებას არ 

მოიმადლიერებდნენ. კავკასიელთა ხალხური სამედიცინო კულტურა, რომელიც 

საუკუნეთა მანძილზე ჩამოყალიბდა, მოიცავს როგორც სამედიცინო, ისე 

რიტუალურ პრაქტიკას. კავკასიისა და კერძოდ საქართველოს ტერიტორიაზე 

პალეოლითის ხანიდან მოყოლებული, ყველა არქეოლოგიური ეპოქის 

(განსაკუთრებით ბრინჯაოს ხანის) განათხარ მასალაში უხვად გვხვდება 

სამედიცინო იარაღ-ჭურჭელი, ნამკურნალევი ძვლები, ქირურგიული იარაღი. 

ძველ ქართულში დაავადების აღმნიშვნელ სიტყვებს შორის გვხვდება 

«სნეულება», «სენი», რომელიც სიმრთელის ანტონიმია. იგი დაკავშირებულია 

უძველეს წარმოდგენებთან სამყაროს აგებულებასა და სიცოცხლეზე. სენი ნიშნავს 
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წონასწორობის, სიმრთელის დარღვევას. ყველაზე უფრო ფართოდ არის 

გავრცელებული ტერმინი «ავადმყოფობა», რაშიც ძველ ქართულში მხოლოდ 

დაავადება კი არ იგულისხმებოდა, არამედ საერთოდ ცუდად ყოფნა. ეს ტერმინი 

გარკვეული მსოფლმხედველობის გამომხატველია. მხედველობაში გვაქვს 

კეთილისა და ბოროტის დაპირისპირება. თუკი «კარგად მყოფი» სიკეთეში მყოფს 

ნიშნავს, ავადმყოფობა ავი სულების ტყვეობაში ყოფნას გულისხმობდა, ანუ 

ადამიანის სხეულში ავი სული, ავი ძალა იყო შეჭრილი, რომლის გამოსადევნად 

შელოცვებსა და მაგიურ ქმედებებს ასრულებდნენ. 

გადამდებ და ეპიდემიურ დაავადებათა აღმნიშვნელი იყო ტერმინი «სახადი», 

რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ერთხელ გადატანის მერე ეს დაავადება აღარ შეეყრება 

ადამიანს. 

ყველაზე უფრო მდიდარი რიტუალური პრაქტიკის თვალსაზრისით არის 

ბავშვთა ინფექციური დაავადებები, სახადი, ე. წ. «ბატონები», რომლებსაც 

ქრისტიანობის გავლენით ანგელოზებსაც ეძახიან. ამ დაავადებებს ფშავ-

ხევსურეთში «ღვთის ვალი» დაერქვა. ამ სახელში მეორდება «სახადის» შინაარსი — 

ის, რაც მოსახდელია, რაც აუცილებლად შესასრულებელია და ამას 

მითოლოგიურ-რელიგიური წარმოდგენა ედო საფუძვლად. 

ბატონები, ხალხური განმარტებით, 7 სნეულებას მოიცავს: ყვავილს, წითელას, 

ქუნთრუშას, ჩუტყვავილას, ყივანახველას, ყბაყურასა და წითურას. სახადების 

შესახებ სერიოზული გამოკვლევა ეთნოგრაფ ვ. ბარდაველიძეს ეკუთვნის, 

რომელმაც ბატონების კულტი ასტრალურ რელიგიასა და ქალღმერთ ნანას (იგივე 

ქალ-ბარბარს) დაუკავშირა. 

ბატონების კულტი ერთ-ერთი უძველესია, მაგრამ ადრე ალბათ სხვა 

სახელით მოიხსენებოდა. ანგელოზი ბერძნული სიტყვაა და იგი ქრისტიანობასთან 

ერთად შეითვისა ქართულმა, ტერმინი «ბატონი» კი უფრო გვიან XVI საუკუნიდან 

ჩნდება. სახადები სულიერ არსებებად ჰყავდათ წარმოდგენილნი, რომელნიც 

დროდადრო მოევლინებოდნენ ადამიანებს. ბატონების საგალობლის «იავნანას» 

ზოგიერთ ტექსტში სახადი ღვთიურ დაავადებად მოიხსენიება. ფაქტობრივად, იგი 

დაავადებად არც კი მიაჩნდათ. თვლიდნენ, რომ ღვთაებები ესტუმრნენ ოჯახს და 

როგორც ძვირფას სტუმრებს, ისე უნდა დახვედროდნენ. ბატონები ადამიანის 

სხეულში შედიოდნენ და გამონაყარით (ნანას ყვავილებით) ამცნობდნენ ამას. 

ვისაც ბატონები არ შეხვდებოდა, ის დაწუნებულად მიაჩნდათ — ანგელოზები არ 

დაუბრძანდა, არ მოეწონათო. 

საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში ბატონების წინამძღოლად ბარბარე 

ითვლებოდა (დედა ქალღმერთის ერთ-ერთი გვიანდელი იპოსტასი), საწესო 

ლექსის მისამღერში კი ნანა იხსენიება თავისი ატრიბუტებით — იითა და ვარდით. 

ეს მისამღერი — «იავ ნანა, ვარდო ნანა» ქალღმერთისადმია მიმართული და თავის 

დროზე მისთვის განკუთვნილ ვედრებას წარმოადგენდა. 

ბატონებს შემდეგნაირად ხვდებოდნენ: სახადიან ბავშვს სუფთა ლოგინში 

ჩააწვენდნენ და საზეიმოდ მორთავდნენ. ზოგან ზაფხულში სახადიანს ბეღელშიც 

აწვენდნენ ამ ნაგებობის საკრალურობის გამო. ბეღელში ინახებოდა მარცვლეული 
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და რა გასაკვირია, რომ იგი ნაყოფიერების ქალღმერთის თუნდაც დროებით 

სამყოფად მიეჩნიათ. ავადმყოფის ოთახი ლამაზად მორთული უნდა ყოფილიყო, 

რადგან ოჯახში მობრძანებულ, ბავშვის სხეულში ჩასახლებულ ანგელოზებს 

განსაკუთრებული პატივისცემა სჭირდებოდათ. წითელას დროს წითელ ფარდებს 

ჰკიდებდნენ და ავადმყოფსაც წითელ პერანგს აცმევდნენ. ზოგჯერ სახადიან 

ბავშვს თითებზე ბამბის ძაფებს შემოახვევდნენ, ანგელოზები (ბატონები) ბამბის 

ძაფებზე ითამაშებენო. ავადმყოფის სურვილი განუხრელად სრულდებოდა, 

რადგან მისი პირით ღვთაებები საუბრობდნენ. ფერად ტანსაცმელს იცვამდნენ 

ისინიც, ვინც ავადმყოფს უვლიდა. მათი სახლი იყო ბატონებისა და მათი დედის 

დროებითი სამყოფელი. მათ კარგად უნდა დახვედროდნენ და გაეცილებინათ 

კიდეც. 

ავადმყოფის საწოლთან დგამდნენ ტაბლას, რომელზეც ეწყო პური, 

ტკბილეულობა, ცომისაგან დამზადებული შინაური და გარეული ცხოველების 

ფიგურები. იქვე დგამდნენ მორთულ-მოკაზმული ჩიჩილაკის მსგავს ტოტს, 

რომელსაც «ბატონების ხე» ერქვა. საწოლზე ყრიდნენ იასა და ვარდს, მათ ნახარშს 

აპკურებდნენ ოთახში, ცეკვავდნენ და მღეროდნენ «იავნანას», ოთახში შეჰყავდათ 

ცხვარი ყელზე წითელი ბაფთით. ამ ქმედებებსა და ატრიბუტებში ნათლად ჩანს, 

რომ რიტუალი ნაყოფიერების ღვთაებისთვის იყო განკუთვნილი, რომელსაც 

შეეძლო როგორც ავადობის შეყრა, ისე განკურნება. 

 

ფერხული 
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როგორც ვხედავთ, ბატონებისადმი მიძღვნილ რიტუალში ჩართულია ცეკვა. 

საერთოდ, ბევრი რიტუალის, მათ შორის სამიწათმოქმედო კულტების 

აუცილებელი ელემენტია ცეკვა. მისი სიმბოლური და რიტუალური ფუნქციები 

მეტად მრავალფეროვანია. იმის გამო, რომ ცეკვა გარკვეულ რიტმს ემორჩილება, 

იგი ხელს უწყობს სამყაროს ორგანიზაციასა და ციკლურ მოწესრიგებას, 

წარმოადგენს მიწასა და ცას შორის კავშირის დამყარების საშუალებას. ცეკვას 

შეუძლია ხელი შეუწყოს გამარჯვების, სიყვარულის, ნაყოფიერების მიღწევას. 

ცეკვები კავშირშია კოსმოლოგიურ სიმბოლიკასთან. 

ხალხის წარმოდგენით, საფერხულე სიმღერებსა და ცეკვებს სასწაულმოქმედი 

მნიშვნელობა ენიჭებოდა და მათ სამკურნალო თვისებაც გააჩნდათ. თავისი 

წარმოშობით ყველა ცეკვა საკრალური იყო. ყოველი ცეკვა იქმნებოდა მითოსურ 

წინადროში, მითოსური წინაპრის თუ ღვთაების მიერ. ამიტომ ცეკვა ყოველთვის 

მითოსურ მომენტს აღნიშნავს. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი როლი ეკისრებოდა ცეკვებს მცირეაზიური 

დედა ქალღმერთის კულტმსახურებაში, რაც მოგვიანებით ორგიასტულ 

თავაშვებულობაში გადაიზარდა, რადგან ცეკვა მედიტაციის ერთ-ერთი 

საშუალებაა და უკონტროლოდ მისი გამოყენება ცნობიერებას აკარგვინებს 

ადამიანს. ნაყოფიერების კულტში ცეკვის როლზე მიუთითებს თავად 

ქალღმერთისა და მისი ქურუმების გამოსახულებები, რომელთა ნაწილი 

მოცეკვავის პოზაშია შესრულებული. 

აღსანიშნავია, რომ ის, რაც დღეს მხატვრული ხელოვნების დარგად ითვლება 

და ესთეტიურობას ემსახურება, თავის დასაბამს რიტუალებში იღებდა და 

მითოსური შინაარსის შემცველი იყო. სამონადირეო სიმღერების, ასევე 

საგაზაფხულო კულტების ტექსტების უძველეს ნიმუშთა უმრავლესობა ფერხულს 

წარმოადგენდა. 

ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და პოპულარული ფორმა ფერხულისა წრისებრი 

იყო. სულხან-საბა ორბელიანის განმარტებით, «ფერხული» მრგვალად წყობას 

ნიშნავდა. სიმრგვალე კი მთლიანობას გამოხატავდა, რაც სამყაროს ერთიანობას 

გულისხმობდა. წრიული ფერხულები გამოხატავენ მთელი სამყაროს, მისი სამივე 

სკნელის წრებრუნვის იდეას Axis Mundi-ს (სამყაროს ღერძის) გარშემო, ცისა და 

მიწის კავშირს საკრალურ ცენტრში, დროის ციკლურ მდინარებას, რაც თავისთავად 

უკავშირდება წესრიგს. არასწორი და არეული ცეკვა ქაოსის მანიშნებელია. 

ფერხულის სწორი, რიტმული შესრულება სამყაროში წესრიგის, მშვიდობისა და 

ნაყოფიერების გარანტია. აქედან გასაგები ხდება დღეობებზე თუ სხვა 

რიტუალებში ფერხულის ცეკვის აუცილებლობა, რომელშიც მთელი საზოგადოება 

მონაწილეობდა. მგლოვიარეც კი ვალდებული იყო, ფეხი გაესვა საწესო ცეკვაში. 

ყოველგვარი წრე აუცილებლად გულისხმობს ცენტრის არსებობას. როგორც კი 

მოცეკვავეები (რიტუალის მონაწილეები) წრეს შეკრავენ, წრის შიგნით 

წარმოიქმნება საკრალური სივრცე თავისი ცენტრით. ფერხულებში ეს ადგილი 

შეიძლება ეჭიროს ღვთაების ქურუმს, სალოცავს. ბატონების «საბოდიშო» 

რიტუალური ცეკვის დროს ავადმყოფის საწოლი ექცევა წრეში. იგი ღერძია, 
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რომლის გარშემო ცეკვავენ მეფერხულენი. იმ რწმენიდან გამომდინარე, რომ 

ავადმყოფის სხეულში ქალღმერთი ან მისი შვილები არიან ჩასახლებულნი, ეს 

ფერხული წრეს კრავს ღვთაების გარშემო, რაც გვაგონებს ძველ კულტებში 

ქალღმერთის გარშემო ქურუმთა ცეკვას. 

მიუხედავად ასეთი საზეიმო განწყობილებისა, ბატონების მოსვლა მაინც 

გარკვეულ სასჯელად აღიქმებოდა, რომლებსაც განრისხებული ქალღმერთი 

აგზავნიდა. სწორედ ამიტომ ერქვა «მებოდიშე» დასავლეთ საქართველოში ქალს, 

რომელსაც სპეციალურად იწვევდნენ ბატონების გასართობად, ანუ რიტუალის 

შესასრულებლად. აღმოსავლეთ საქართველოში მას «ბატონების მამიდა» ერქვა. 

ბატონების მისართმევ ტაბლაზე გამოსახავდნენ «საბოდიშო ჯვარს» და ტარდებოდა 

«საბოდიშო» რიტუალი. ცხრა ვაჟი და ქალიშვილი ერთმანეთის მიყოლებით 

უვლიდნენ ირგვლივ ავადმყოფის საწოლს (ე. ი. ფერხულს ასრულებდნენ) და 

მღეროდნენ «იავნანას» ანუ ნანას სადიდებელს. მათ ეჭირათ თეფშები იის ნაყენით 

და გარშემო ასხურებდნენ. სიმღერის შესრულებისას ფეხშიშველი ცეკვავდა 

«მებოდიშეც» და ეს შეიძლება შორეული გამოძახილი იყოს დედა ქალღმერთის 

კულტისა, სადაც მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა მუსიკასა და ცეკვას. 

ხშირად ავადმყოფს შემოავლებდნენ წითლად შეღებილ მამალს, ბატკანს ან 

ძროხას. თავშემოვლის დროსაც მღეროდნენ ბატონებისთვის განკუთვნილ 

საგალობელს: 

 

ბატონებო, მოუოხეთ, მოუოხეთ, ბატონებო, ლამაზი ბატონებია, ია და 

ვარდი ფენია... 

 

ამას ასრულებდნენ ცეკვით ავადმყოფის დედა, ბებია, მამიდა. ზოგჯერ ისინი 

შიშვლები ცეკვავდნენ. შიშველი ქალების ცეკვით თავშემოვლა ერთ-ერთი 

უძველესი რიტუალის სახეცვლილ ფორმას წარმოადგენს. იყო შემთხვევები, როცა 

ავადმყოფის დედა ან ბებია მკერდს გაიშიშვლებდა, ძუძუებს მიწაზე გაათრევდა 

და ფორთხვით სამჯერ შემოუვლიდა ავადმყოფის საწოლს სიტყვებით: 

«დედამიწავ, გვაპატიე ჩვენი უდევრობა, ჩემი შვილი კარგად მიმყოფეო». ეს 

რიტუალი დედამიწის თაყვანისცემას უკავშირდება და ბატონების კულტში ერთ-

ერთ არქაულ ელემენტს წარმოადგენს. 

თავშემოვლა ტარდებოდა ე. წ. «გადალოცვის» დროსაც, რაც ბატონების 

სხვისთვის გადაცემას ნიშნავდა. ავადმყოფის თავშემოვლებულ სუფრას 

გზაჯვარედინზე გაიტანდნენ იმ აზრით, რომ გამვლელი თან წაიღებს და 

ბატონებიც მას გაჰყვება. გადალოცვის მაგიური რიტუალიც ბატონების კულტის 

ერთ-ერთი უძველესი ელემენტია. ხევში ბატონების გასტუმრების რიტუალი ასევე 

დედამიწის თაყვანისცემას უკავშირდება. ყვავილის მშვიდობიანი მოხდის შემდეგ 

დედა გულ-მკერდს გაიხსნიდა და შიშველი მკერდის მიწაზე შეხებით დაოთხილი 

კარამდე მიდიოდა, რომ ბატონები მშვიდობიანად გაესტუმრებინა. 

«იავნანა» ადრინდელ საფეხურზე შეიქმნა, როგორც რიტუალური სიმღერა და 

ბოლო დრომდე შეინარჩუნა ეს ფუნქცია, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ მთლიანად 
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ტექსტი ძველია, მაგრამ მასში ძველი წარმოდგენები აირეკლა, როცა ბატონები 

შვიდი და-ძმის სახით აღიქმებოდნენ. ისინი შორეული ქვეყნიდან მოდიოდნენ და 

საგანგებო მასპინძლობას ითხოვდნენ. 

 

ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხთა რიტუალები 
 

ქართველების გარდა, კავკასიის სხვა ხალხებშიც შემორჩა ბოლო დრომდე 

ავადმყოფობებსა და ეპიდემიებთან დაკავშირებული რიტუალები ან მათი 

ფრაგმენტები. როგორც აღვნიშნეთ, საქართველოში ამ რიტუალებსა და მითოსურ 

სახეებზე გარკვეული გავლენა ქრისტიანობამ იქონია. ასევე ჩრდილოეთ კავკასიის 

მაჰმადიანი მოსახლეობის წეს-ჩვეულებებშიც შევიდა ისლამის ელემენტები, 

მაგრამ რიტუალების სტრუქტურა მაინც ინარჩუნებდა ძველ, წარმართობის 

დროინდელ სახეს. 

ოსებს სწამდათ, რომ ყვავილის ავადმყოფობას ჰყავდა თავისი ღვთაება 

«ალაურდი». ამ ღვთაების სახე დიდი ხნის წინ წაიშალა ხალხის მეხსიერებიდან, 

მაგრამ კულტის ფრაგმენტები მაინც დარჩა ხალხის ყოფაში და მას ბევრი საერთო 

აქვს «ბატონებისადმი» მიძღვნილ რიტუალთან. ალაურდები, როგორც ბატონები, 

მრავლობით რიცხვში იხსენიებიან, თუმცა არ ჩანს კერძოდ რამდენი ალაურდია. 

ქართველების მსგავსად, ამ წეს-ჩვეულებას ქალები ატარებენ, რომლებიც 

წრიულ მოძრაობებს აკეთებენ ავადმყოფის საწოლის გარშემო და ცდილობენ 

ღვთაებების მომადლიერებას, გამოხატავენ სიხარულს მათი მობრძანების გამო. 

როცა ბავშვი ყვავილით გახდებოდა ავად, დედის მეგობარი ქალები იკრიბებოდნენ 

ოჯახში. აცხობდნენ კვერებს, რომლებზეც საკმეველს დებდნენ. სამი კვერი ეჭირათ 

ბავშვის თავს ზემოთ (თავშემოვლის მსგავსად). ქალები წრიულად დგებოდნენ 

საწოლის გარშემო. შემდეგ სიარულით წრეს უვლიდნენ და მღეროდნენ: «ო, 

ნათელო ალაურდებო! თქვენ გევედრებით. ვმხიარულობთ და ვიღიმებით, რადგან 

თქვენ მოიღეთ მოწყალება და გვესტუმრეთ. თეთრ ხარებს დაგიკლავთ, ბავშვს კი 

თეთრი მარმაშების დანიავებით გავაგრილებთ. მოგიმზადებთ გემრიელ კვერებს 

საუკეთესო ჭვავითა და ხაჭოთი. მოგიდუღებთ კარგ ლუდს. გაგამგზავრებთ იქ, 

სადაც მიწაზე რბილი ბამბაა დაგებული, რომ რბილად დაწვეთ. აჩუქეთ ჩვენს 

ბავშვს ჯანმრთელობა. მაშინ მოგამაგრებთ ვერცხლის მშვენიერ ფრთებს და თქვენ 

შეძლებთ სამშობლოში დაბრუნებას». ეს ბოლო ფრაზა გვიჩვენებს, რომ ოსების 

წარმოსახვაში ალაურდები, როგორც ბატონები, სხვა ქვეყნიდან მოდიან 

პერიოდულად და ისევ ბრუნდებიან თავიანთ სამშობლოში. 

ჩეჩნეთსა და ინგუშეთში ავადმყოფობის ღვთაებად მიაჩნდათ უნ-ნანილგ 

(იგივე უ-ნანა). იგი მისანი დედაბრის სახით წარმოედგინათ, რომელიც ავადობას 

ავრცელებდა. სადაც გამოჩნდებოდა მაღალი, ხმელ-ხმელი ქალი ძონძებში, იქ 

უსათუოდ იფეთქებდა ეპიდემია (უ არის ეპიდემია, ავადმყოფობა, ნანილგ — 

დედა). ეპიდემიების გაჩენას უკავშირებდნენ უ-ნანას ბოროტ ნებას. ცდილობდნენ 

მისი გულის მოგებას, მსხვერპლს სწირავდნენ, უწოდებდნენ «ოქროს წმინდანს». 
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ეპირფერებოდნენ, რომ ესიამოვნებინათ მისთვის, კეთილად განეწყოთ 

ადამიანებისადმი და სთხოვდნენ, წასულიყო. 

ჩეჩნებისა და ინგუშების რწმენით, ოჯახის წევრის ავადმყოფობის დროს არ 

შეიძლებოდა მწუხარების გამოხატვა. პირიქით, მხიარულობდნენ, ავადმყოფს კარგ 

განწყობას უქმნიდნენ და ამით ავადობის გამომწვევ ღვთაებასაც ამხიარულებდნენ 

(როგორც «ბატონების» მომადლიერებას ცდილობდნენ საქართველოში). 

დაღესტანში ავარელების მითოსურ პერსონაჟთა შორის იყო ავადმყოფობების 

პერსონიფიცირებული ქალღვთაება როდხულაი, ავი, ადამიანებისადმი მტრულად 

განწყობილი. ასეთი შეხედულება მასზე გვიან ჩამოყალიბდა იმის გამო, რომ ის 

ავადობის მომტანი იყო. თავისი წარმოშობით იგი მიწათმოქმედების ღვთაებაა, 

მაგრამ მისი თავდაპირველი ბუნება დავიწყებას მიეცა. მარცვლეულობასთან მის 

შორეულ და უკვე დამახინჯებულ კავშირზე მეტყველებს ის ფაქტი, რომ 

როდხულაისგან თავის დასაცავად ამზადებდნენ მარცვლეულის ნახარშს (ალბათ 

კორკოტის მსგავს კერძს) იმ რწმენით, რომ ამ საკვებს მისი მოკვლა შეეძლო. 

რასაკვირველია, ეს არის დამახინჯებული სახე იმ არქაული შესაწირავისა, 

რომელსაც მარცვლეულის პროდუქტის სახით სწირავდნენ ღვთაებას არქაულ 

ხანაში. 

ხალხის წარმოსახვით, როდხულაი მაღალი ძონძებში ჩაცმული ქალია, 

შებრუნებული ტერფებითა და ფეხზე ხშირი შავი თმებით. იგი ცხოვრობდა 

კლდეებში, საიდანაც საღამოობით ჩამოდიოდა და რომელ სოფელშიც უნდოდა, იქ 

შედიოდა. მისი დამნახავი ადამიანი ავადდებოდა, აციებდა და კვდებოდა. 

როდხულაი ეჭიდავებოდა შემხვედრ ადამიანს და ყოველთვის ამარცხებდა. 

ხალხი ყვებოდა, რომ იყო ერთი მწყემსი სახელად ხაბუჩა. როდხულაიმ მას 

პირობა დაუდო, რომ თუ მასთან ჭიდილში დაამარცხებდა მწყემსს, ავად გახდიდა. 

როდხულაი მასთან დასისხლიანებული ფეხებით მოვიდა. ხაბუჩამ ვერ შეძლო 

მისი მორევა. იგი ორთაბრძოლაში დამარცხდა და მოკვდა. ამ გადმოცემაში 

რუდიმენტის სახით არის შემორჩენილი ქალღმერთისა და მისი სატრფოს 

ურთიერთობა, რომელიც ტრაგიკულად, სატრფოს სიკვდილით მთავრდება. 

ავარელები (სოფ. ტინდინის მცხოვრებნი) ახალი წლის დაწყებისას 

ატარებედნენ რიტუალს, რომ მთელი წლით დაეცვათ თავი როდხულაის 

შემოტევისგან. 22 დეკემბერს სოფლის ცენტრში დგამდნენ 5-6 დიდ ქვაბს და 

ხარშავდნენ სოფლის მოსახლეობისგან შეგროვებული მარცვლეულის ფაფას. 

გოგონებს მიჰქონდათ ნახარში სოფლის მახლობელი კლდეებთან და ასხურებდნენ 

ნახარშს (ადრე კი ალბათ ასე აპურებდნენ ღვთაებას და იმადლიერებდნენ). 

სჯეროდათ, რომ წვავდნენ როდხულაის. ამ რიტუალისთვის ირჩევდნენ ფეხმარდ 

გოგოებს, რომლებიც ნახარშის მისხურების შემდეგ სირბილით ბრუნდებოდნენ 

უკან, რომ ღვთაებისგან ავადობა არ მიეღოთ. ეს ჩუმად (უმზრახად) უნდა 

გაეკეთებინათ. ისინი სოფლისკენ მიმავალ ყველა ბილიკზე ნაწილდებოდნენ და 

ისე ბრუნდებოდნენ სირბილით (ფაქტობრივად, წრეს კრავდნენ, ანუ სოფელი 

ექცეოდა საკრალურ სივრცეში, რაც მისი დაცვის საშუალება იყო). 
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მოხარშული ფაფის ნაწილს ურიგებდნენ მაცხოვრებლებს. თავის მხრივ, 

ყველა ოჯახში იხარშებოდა მსგავსი ფაფა. მის ნახარშს ასხამდნენ სახლის გარშემო, 

ასხურებდნენ პურის შესანახ სკივრებს, საწოლებს, ბოსელსა და საქათმეს. არც 

ერთი ადგილი არ უნდა დაეტოვებინათ, სადაც როდხულაის შეეძლო დამალვა. 

ამავე დროს ბიჭები სოფლის გარეთ კლდეების ნაპრალებში წვავდნენ მცენარეების 

ნარჩენებს, განსაკუთრებით ხმელ, სლიკინა ბალახს (მას «კიური» ჰქვია), რომლებიც 

როდხულაის თმებად ითვლებოდა. 

ნოღაელებს ჰქონდათ ასეთი ჩვეულება: ეპიდემიის დროს აწყობდნენ 

რიტუალს, რომელსაც «ჯასაკი» ან «კურმანლიკი» ერქვა. მას ატარებდნენ ქალები. 

არჩეული ორი-სამი ქალი ჩამოივლიდა სოფელს და აგროვებდა შემოწირულ 

ხორბალს, ფქვილეულს, პურეულსა და ფულს). დანიშნულ დღეს აულის ყველა 

ქალი (ხნიერიც და ახალგაზრდაც) შეიკრიბებოდა მდინარესთან. შეგროვებული 

შემოწირულობის გარდა დამატებით მოჰქონდათ პროდუქტი, ვისაც რა შეეძლო. 

გააჩაღებდნენ კოცონს და იწყებდნენ მზადებას: აცხობდნენ, ხორცს ხარშავდნენ, 

მწვადს წვავდნენ. მოწვეული სასულიერო პირები წარმოთქვამდნენ ვედრების 

ლოცვას. ამის შემდეგ ქალები ჯგუფებად ნაწილდებოდნენ და მთელ საჭმელს 

იყოფდნენ. სასულიერო პირებს საუკეთესო ნაჭრებს უდებდნენ. ძვლებსა და 

ნარჩენებს წვავდნენ ან მიწაში მარხავდნენ, რომ ძაღლებს არ შეეჭამათ და არ 

წაებილწათ წმინდა დღესასწაული. 

მამაკაცები ჯასაკში არ მონაწილეობდნენ, მაგრამ თუკი სოფელს დიდი 

უბედურება დაატყდებოდა თავს (ხოლერა ან სხვა მძიმე ავადმყოფობის ეპიდემია), 

მაშინ კი მთელი საზოგადოება იკრიბებოდა განსაკუთრებული რიტუალის 

ჩასატარებლად. არავინ გადიოდა მინდვრის სამუშაოზე. ერთობლივად იყიდდნენ 

შავ ძროხას და მიდიოდნენ მდინარესთან. შეკრულ ძროხას ორმოსთან აწვენდნენ. 

საერთო ლოცვის შემდეგ ძროხას დაკლავდნენ ისე, რომ სისხლი ორმოში ჩადიოდა, 

სადაც შემდეგ მის შიგნეულობასა და ძვლებს მარხავდნენ. ამ დროისათვის 

მომზადებული იყო გუთანი, რომელშიც ექვსი ხარი ება და ძველი ხმალი. მთელ 

საქონელს სოფელში შერეკავდნენ, ხოლო წმინდა (შავი) ძროხის ტყავით პროცესია 

მოძრაობას იწყებდა. წინ ორი ახალგაზრდა მოლა ყურებში ხელებს წაავლებდა 

ძროხის ტყავს და მას სიმღერით მიათრევდნენ. მათ უკან გუთანს გაჰქონდა ღრმა 

ხნული, ხოლო ერთი მოლა ხმელი წვერით ხაზავდა ხნულს. ამ პროცესიას 

მიჰყვებოდა მთელი სოფელი, რომელიც შეძახილით პასუხობდა ყურანის კითხვას. 

ხნულით შემოხაზავდნენ მთელ სოფელს და ისევ მდინარესთან ბრუნდებოდნენ, 

სადაც საზოგადო სადილი იმართებოდა. 

როგორც ვხედავთ, ზემოთ აღწერილი რიტუალების მხოლოდ ფრაგმენტებია 

შემორჩენილი, რომელშიც მაჰმადიანი სასულიერო პირები მონაწილეობენ, მაგრამ 

მასში არის საგულისხმო დეტალები, რომლებიც არქაული რიტუალის 

რუდიმენტებს წარმოადგენენ. ქალების ჯასაკში ფქვილისაგან დამზადებული 

საკვები და მარცვლეული სჭარბობს, რაც იმის ნიშანია, რომ სავედრებელ ღვთებას 

რაღაც კავშირი უნდა ჰქონოდა ნაყოფიერებასთან, ხოლო ნაყოფიერების 

ქალღვთაებას რომ ავადმყოფობების შეყრა და განკურნება შეეძლო, ამას არა მარტო 
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კავკასიური, არამედ სხვა ხალხთა მითოლოგიური მასალაც ადასტურებს. გარდა 

ამისა, ნაყოფიერების ღვთაების კუთვნილად ითვლებოდა წყალი, მდინარე და ეს 

რიტუალებიც ხომ მდინარის პირას ტარდებოდა. 

საზოგადო რიტუალი იმის ილუსტრაციაა, თუ როგორ კრავენ წრეს 

მონაწილეები სოფლის გარშემო. გუთნითა და ხმლით გაკეთებული ხნულით 

შემოიხაზა საკრალური სივრცე, რომლის ცენტრში მოექცა დაავადებული ადგილი 

— მთელი სოფელი (ისე, როგორც ავადმყოფის საწოლი ხდება ბატონების 

ფერხულის ღერძი) და ამ საშუალებით ცდილობდნენ მის განწმენდას. 

მნიშვნელოვანი დეტალია შავი ძროხა — შესაწირი, რომელიც ხშირად ეძღვნებოდა 

ნაყოფიერების ქალღმერთს. ამასთან ყურადღება უნდა მივაქციოთ რიტუალის ერთ 

ეპიზოდს — ძროხის დაკვლას ორმოსთან. ორმოში მსხვერპლის დაკვლა ერთ-

ერთი დეტალია რიტუალისა, რომელიც დედა ქალღმერთს ეძღვნებოდა. 

მცირე აზიის მთიან ქვეყნებში, კერძოდ ფრიგიასა და ლიდიაში, აგრეთვე სხვა 

მოსაზღვრე მხარეებში ეთაყვანებოდნენ სიცოცხლის მომნიჭებელ ქალღმერთ 

კიბელეს, რომლის სატრფო ატისი მოგვიანებით მზის ღმერთი გახდა. ისინი ერთად 

განასახიერებდნენ მიწისა და ცის კავშირს. ეს იყო საკმაოდ ძლიერი და 

მიმზიდველი კულტი, რომელიც ჯერ საბერძნეთში, მერე რომში გადაიტანეს, 

თუმცა მუდამ ახსოვდათ მისი აღმოსავლური წარმომავლობა. საბერძნეთში 

კიბელეს კულტს შეერწყა რეას — ღმერთების კულტი, რამაც უფრო 

მრავალფეროვანი და ღრმა გახადა ქალღმერთის სახე. დემეტრეს მსგავსად 

კიბელეც საიდუმლო მისტერიებს დაუკავშირეს, მისმა ქურუმებმა კი, რომლებიც 

მხოლოდ აღმოსავლური წარმოშობის ადამიანები იყვნენ, საკმაოდ რთული და 

იდუმალი იერარქია შექმნეს. 

რომში ატისისა და კიბელეს მისტერიები და დღესასწაულების ციკლი 

გაზაფხულზე, 15 მარტს იწყებოდა. ამ ციკლში ჩართული იყო ტაურობოლიუმის 

რიტუალი (სიტყვასიტყვით «ხარის დაკვლა», «ხარის მსხვერპლად შეწირვა»), 

რომლის დროსაც ხარს კლავდნენ ორმოს პირას. იქ ღარი იყო გაკეთებული, 

რომლითაც სისხლი ორმოში ჩადიოდა და შიგ მყოფი ადეპტი განიბანებოდა. ისევე, 

როგორც მისტერიების სხვა დეტალები, ტაურობოლიუმის შინაარსიც სახალხოდ 

არ იყო განმარტებული. უნდა ვივარაუდოთ, რომ სხვა დატვირთვასთან ერთად 

ორმოში ხარის სისხლის ჩადინება დედამიწისთვის განკუთვნილი შესაწირავი იყო. 

ეს ლოგიკურია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ დედა ქალღმერთი მიწას 

განასახიერებდა და ცოცხლებთან ერთად მიწისქვეშეთის მეუფეც იყო. ამ 

მსხვერპლით მისი მომადლიერება ხდებოდა. მიწისათვის ამგვარი 

მსხვერპლშეწირვა, როდესაც სისხლს ან ქათმის ბულიონს მიწაში ასხამდნენ, 

კავკასიაშიც გვხვდება და მას «მიწის გაჯერებას» უწოდებდნენ. ნოღაელების 

ზემოთ ნახსენები რიტუალის გარდა, ძროხას ორმოსთან ახლაც კლავენ კახეთში 

თეთრი გიორგის სალოცავში, მაგრამ დღეს მას ადრინდელი შინაარსი დაკარგული 

აქვს და ამას იმით ხსნიან, რომ სალოცავის ტერიტორია სისხლით არ დაისვაროს. 
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ჩერქეზეთში ეპიდემიის, კერძოდ, ხოლერის განდევნისთვის ატარებდნენ 

რიტუალს, რომელიც ძალიან ჰგავს ნოღაელთა წეს-ჩვეულებას. ამოირჩევდნენ ერთ 

მართალ და მორწმუნე მოხუცს, რომელსაც თავის სიცოცხლეში არაფერი 

მოუპარავს. შემდეგ სასულიერო პირის თანდასწრებით დაკლავდნენ ხარს, ტყავს 

მოხუცს დააჭერინებდნენ მარჯვენა ხელში, მარცხენაში — ჯოხს. მოხუცს უკან 

მოჰყვებოდნენ აულის უხუცესები და სასულიერო პირები, მათ უკან კი მთელი 

მოსახლეობა მისდევდა. შემოუვლიდნენ სოფელს ისე, რომ სწორ ოთხკუთხედს 

მოხაზავდნენ. პროცესიას წინ მიუძღოდა ხარებშებმული გუთანი, რომლის 

სახნისითაც ხაზავდნენ ოთხკუთხედს, ხოლო მის გვერდებზე ტოვებდნენ 

შუალედებს, ანუ ხოლერას გზას უტოვებდნენ, რომ ის სოფლიდან წასულიყო. ამის 

შემდეგ მეჩეთში ილოცებდნენ, წინასწარ ნაყიდ საქონელს დაკლავდნენ, ალაჰს 

შესწირავდნენ, დანარჩენს კი ღარიბებს ურიგებდნენ. ეს მეორდებოდა სამი დღის 

განმავლობაში, ოღონდ სახნისის გარეშე აკეთებდნენ წრეს. 

როგორც დავინახეთ, კავკასიაში ავადმყოფობებისა და ეპიდემიების 

გამომწვევად ნაყოფიერების ქალღმერთი და მისი შვილები ან თანმხლები 

ღვთაებები მიაჩნდათ. მათ მოსამადლიერებლად ატარებდნენ რიტუალებს, 

რომლებსაც მსგავსი სტრუქტურა და დეტალები გააჩნდათ. ეს კი იმაზე 

მეტყველებს, რომ წარსულში მთელ კავკასიაში ერთგვაროვანი მითოლოგიური 

სისტემა არსებობდა, რომელშიც ავადმყოფობის გამომწვევ ღვთაებებს თავისი 

ადგილი ჰქონდათ მიჩენილი. 
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თავი 3. თავი მესამე მიწის ღვთაებები 

 

კერია 

კავკასიელთა მითოლოგიურ სისტემაში მნიშვნელოვანი და, შეიძლება 

ითქვას, უპირატესი ადგილი მიწის თაყვანისცემას ეკავა. ეს იყო სხვადასხვა 

შრეებისაგან შემდგარი ძლიერი კულტი, რომლის ელემენტები ბოლო დრომდე 

აღინიშნებოდა ხალხის ყოფაში. ამის მიზეზი ის იყო, რომ მიწათმოქმედება დიდ 

როლს ასრულებდა კავკასიის მოსახლეობის სამეურნეო ცხოვრებაში. ეს რეგიონი 

ერთ-ერთია, სადაც ძალიან ადრე ჩაისახა მიწათმოქმედება, რაც განაპირობებდა 

ადამიანის განსაკუთრებულ დამოკიდებულებას ხთონურ ღვთაებებთან. 

ცნობილია, რომ კულტურის შემქმნელნი მიწათმოქმედი ხალხები იყვნენ და ამას 

სიტყვა «კულტურის» თავდაპირველი მნიშვნელობაც ადასტურებს (ლათინურ 

ენაზე ეს სიტყვა «მიწის დამუშავებას» ნიშნავდა). 

ერთ ადგილზე მკვიდრი ცხოვრება თავისთავად გულისხმობდა იმ სივრცის 

«ათვისებას», სადაც დასახლდა ადამიანი და შექმნა არსებობისთვის აუცილებელი 

გარემო. სივრცის, ე. ი. მიწის მოშინაურებაში იგულისხმება ხთონური ღვთაებების 

არა უბრალოდ თაყვანისცემა, არამედ მათთან ყოველდღიური ურთიერთობა, 

რამაც ხელი შეუწყო მიწის ღვთაებებზე წარმოდგენენის განვითარებას. მათი 

იერარქიული დაჯგუფებით იწყება რელიგიის, როგორც სისტემის ჩამოყალიბება. 

ხთონურ ღვთაებათა ჯგუფი სამწევრიანია: დედამიწა, ადგილის დედა და 

კერიის ღვთაება, იგივე ფუძის ანგელოზი. მათი საერთო ნიშნებია ღვთაებრივი 

არსი, მდედრობითობა, ნაყოფიერების ფუნქცია და ადამიანის მფარველობა. ისინი 

განსხვავდებიან ძალმოსილებითა და მოქმედების მასშტაბებით. მათში მთავარი 

და წარმმართველია მიწის ღვთაება (დედა მიწა — ყოვლისმშობელი), რომელსაც 

ექვემდებარება ორი დანარჩენი. ფუძის ანგელოზი ყველაზე უფრო ახლოსაა 

ადამიანთან და უფრო მაღალი რანგის ღვთაებებთან შუამდგომლობს მას. 
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ხატის კართან, «ფუძის ანგელოზი». ახოობა 

ფუძის ანგელოზი 

კავკასიელთა რწმენით, ყოველ ოჯახს ჰყავდა თავისი მფარველი, რომელსაც 

იხსენიებდნენ, როგორც მფარველ სულს, ფუძის ანგელოზს, დიასახლისს (ოსურ. 

«ბინათი ხიცაუ»), კარჟს და სხვ. ოჯახის მფარველი — ფუძის ანგელოზი სახლში 

იმყოფებოდა, კონკრეტულად კი კერასთან. 

უძველესი კერები კავკასიის ტეროტორიაზე დადასტურებულია 

ადრესამიწათმოქმედო ნასახლარებზე, რომლებიც შენობის კედლის ძირშია 

თიხისგან ამოყვანილი, იატაკში ჩამჯდარი და კვერცხისებური ფორმისაა. 

მოგვიანებით კერამ გადმოინაცვლა სამოსახლოს ცენტრში. ეს იყო მიწაში პირამდე 

ჩაფლული დაბალქუსლიანი ჭურჭელი ქალური ბუნების გამოხატულებით. 

სახლის შუაგულში კერიის გადმონაცვლება მიუთითებს, რომ მან საკულტო 

ფუნქცია შეიძინა. ეს იყო საკრალური ადგილი, ცენტრი, რომლის გარშემო 

იკვრებოდა ოჯახი — ტრადიციული საზოგადოების მიკრომოდელი. კერა იყო ის 

არხი, რომლის მეშვეობითაც ოჯახი და ღვთაებრივი ძალები ორმხრივ 

ურთიერთობას ამყარებდნენ. კერის საკულტო დანიშნულებაზე მიუთითებს, ერთი 

მხრივ, ის ფაქტი, რომ მის ბორდიურში ჩატანებული იყო ხორბლის მარცვლები 

(ნაყოფიერების ნიშნად), იქვე ნაპოვნია ცხვრის ძვლები, სამეურნეო იარაღი და 
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ქალის ფიგურები. მეორე მხრივ, ამ კერიდან ნაცარი არ იყრებოდა, იგი ილესებოდა 

საცხოვრებელი შენობის იატაკზე. 

კერაში დანთებული ცეცხლი და რაც იქ იწვოდა, წმინდა იყო, ოჯახის ბარაქას 

შეიცავდა, ამიტომ მისი გატანა არ შეიძლებოდა. ნაცრის დაგროვება კავკასიელთა 

ტრადიციაში აღინიშნებოდა XIX-XX საუკუნეთა მიჯნაზეც. კერების ბორდიური 

იმდენად ნაზადაა ნალესი, რომ დიდი ცეცხლის გაჩაღება იქ შეუძლებელი იყო. 

სამეურნეო ფუნქციას ასრულებდა ეზოში გაკეთებული კერა ან ღუმელი. სახლში 

კერა შედგებოდა მიწაში ამოღრმავებული თასისებური ორმოსგან, რომელზეც 

ზემოდან ჩამოშვებული იყო საკიდლიანი ჯაჭვი. 

ეს აგებულება უბიძგებდა ადამიანს, აღექვა იგი მიწისა და ცის ერთიანობის 

გამომხატველად, მაგრამ ასეთი გააზრება უფრო გვიანდელია, როცა კერაში 

ასტრალური ნიშნებიც აისახა. თავდაპირველად კი კერა მიწისა და მიწისქვეშეთთან 

დამაკავშირებელი ადგილი იყო, სადაც ბინადრობდა ოჯახის მფარველი. 

ფუძის ანგელოზი უპირატესად ცოცხალ არსებად ჰყავდათ წარმოდგენილი. 

სვანეთში მას ერქვა მეზირი, პარალელურად სხვა სახელებითაც იხსენიებდნენ. ეს 

სახელები ოჯახის მფარველის ამა თუ იმ თვისებაზე მიუთითებს: «სახლის 

მჭამელი», «სახლში მყოფი», «მიჩვეული», «ნატვრის თვალი», «მიწის თვალი». 

სამეგრელოში ერქვა ნერჩი პატენი, ოსეთში — ბინათი ხიცაუ (დიასახლისი), 

დაღესტანში კიუნეს ან კარჟს ეძახდნენ და სხვა. 

ოჯახის მფარველის მითოლოგიური სახე არ ყოფილა ერთგვაროვანი, მან 

განვითარების ეტაპები გაიარა ზოომორფული გამოხატულებიდან 

ანთროპომორფიზაციამდე. ამ კულტში უსულო საგნების გაფეტიშებასაც ჰქონდა 

ადგილი. მფარველის სახეობრივი განვითარების პროცესში ადრეულ ეტაპზე მას 

ზოომორფული სახე ჰქონდა, ეს იყო განსაკუთრებული ნიშნების მქონე გველი, 

კერძოდ, მას ჰქონდა ოქროს რქები, თეთრი ფერი ან სხვა გამორჩეული ნიშანი. 

სამიწათმოქმედო კულტურებში გველი განასახიერებდა ნაყოფიერების ძალას და 

მისი გამოსახულება ძალიან ბევრ ნაკეთობაზე გვხვდება, რაც ადასტურებს მისი 

კულტის ტრადიციულობას კავკასიის ტეროტორიაზე. 

საქართველოში და საზოგადოდ კავკასიაში სწამდათ, რომ არსებობენ ალალი 

და არამი გველები ანუ გველის სახე ორმაგობით ხასიათდებოდა. ალალი გველი 

სიკეთით გამოირჩეოდა. რაჭველების დაკვირვებით, სახლის გველი რუხია, 

ნაცრისფერი. იგი ნელა მოძრაობს, მინდვრისა კი ავია და სწრაფად გარბის კაცის 

დანახვაზე. ზოგიერთის წარმოდგენით, ოჯახის გველები დედალ-მამალი არიან. 

თუ დაინახავდნენ, ასე ეტყოდნენ: «წადი, წადი! არც არას გაწყენ, ნურც არას 

გვაწყენ, ბიჭი ხარ — ძმა იყავი, ქალი ხარ — და იყავი». 

ქართლში სახლებში ჰყავდათ გველები, მაგრამ არ კლავდნენ, იტყოდნენ, 

მამულისააო. როცა სახლში არავინ იყო, დედა გველი თავისი წიწილებით შუა 

ცეცხლთან გამოდიოდა. პატრონი რომ მოვიდოდა, წავიდოდნენ თავის ბინაში. 

გველი სახლის დავლათი იყო და არ მოკლავდნენ, თორემ ოჯახს ამოწყვეტდა. 

მესტიაში (სვანეთი) ოჯახში ჰყავდათ თეთრი გველი — ოჯახის «თვალილდ» 

(ნატვრის თვალი), რომელიც მუდამ კერასთან იყო. თეთრი გველის სახე აქვს 
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ოჯახის მფარველს დაღესტნელთა წარმოდგენებშიც, რომელსაც კარჟს უწოდებენ. 

ლაკებთან მას ჰქვია «კინი», ხოლო ავარიელებთან — «კინე». სახელების 

მრავალფეროვნების მიუხედავად, ყველა ერთმანეთის მსგავსია და ერთნაირი 

ფუნქციების მქონე. 

ოჯახის მფარველმა თანდათან განიცადა ანთროპომორფიზაცია და მან ქალის 

სახე მიიღო, მაგრამ ზოომორფული იმდენად მყარი აღმოჩნდა, რომ ქალღვთაება 

სრულად ვერ ჩაენაცვლა მას, ისინი პარალელურად არსებობდნენ (ერთი და იგივე 

სული შეიძლება გამოცხადდეს როგორც გველის, ისე ქალის სახით). შეიძლება 

ზოომორფული არსება (გველი) იყოს ქალღვთაების ატრიბუტი ან დამხმარე. 

ქართველ მთიელთა აზრით, თუ ადამიანს გველი ესიზმრება, ეს იმას ნიშნავს, რომ 

კერიის მფარველი უწყრება და უნდა მოიმადლიეროს. თუ ქალის სახით 

გამოჩნდებოდა, მას თეთრებში გამოწყობილს ხედავდნენ. 

ოჯახის მფარველს განსაკუთრებული პატივით ეპყრობოდნენ. ერიდებოდნენ 

ხმამაღლა ლაპარაკს, უშვერი სიტყვების ხმარებას, რათა არ განერისხებინათ. 

საკუთარი საკვებიდან აძლევდნენ წილს და პირველი მოსავლის ნაწილიც მას 

ეკუთვნოდა. 

სვანეთში მეზირთან დაკავშირებულ წეს-ჩვეულებებს «ქორა ლიმზერს» 

უწოდებენ. მას მხოლოდ ქალები ასრულებდნენ, მამაკაცების მონაწილეობა არ 

შეიძლებოდა. თუ წესს დროზე არ შეასრულებდნენ, მეზირი გაჯავრდებოდა და 

საქონლის სიკვდილიანობას, ოჯახის წევრთა გაბოროტებას იწვევდა. ქალები ორი 

სახის შესაწირ პურებს აცხობდნენ. ერთი «ქორა მერდესთვის» (სახლში მყოფი) 

კედელში ჩასადებად, მეორე, ე. წ. «კერი ლემზირ» კერის ფეხთან შესაწირად. 

ამ რიტუალში მონაწილეობდნენ დედათა წესის ასაკს მიღწეული ქალები, 

პატარა გოგონებიც არ დაიშვებოდნენ იქ. როგორც ჩანს, აქ აქცენტი კეთდება 

მდედრულ ბუნებაზე, რადგან თავად სალოცავი მდედრია. პატარა გოგონებს სქესი 

ჯერ არ აქვთ გამოკვეთილი და ამდენად, არ არის განსაზღვრული, რომელ 

საზოგადოებას მიეკუთვნებიან სქესობრივი ნიშნით. 

მხოლოდ ზრდასრულ ასაკში ნაწილდებოდნენ ისინი მდედრულ ან მამრულ 

გაერთიანებებში შესაბამისი ინიციაციის გავლის შემდეგ. 

ოჯახის ქალი სამჯერ შემოავლებდა კერას რიტუალურ პურს და ქვემოთ, 

კერის ფეხთან მიმართავდა, თან ძალიან ჩუმად ევედრებოდა სიუხვეს. ამ პურებს 

«მიწის ლემზირებიც» ერქვა. მათ მიწაზე დამსხდარი ქალები ჭამდნენ ისე, რომ 

ნამცეცი ძირს არ დავარდნილიყო. ფეხზე ადგომისას ყოველი შემთხვევისათვის 

კალთას ცეცხლზე დაიბერტყავდნენ, თუ ნამცეცი მაინც დარჩებოდა, ცეცხლზე რომ 

დამწვარიყო და მიწაზე არ დავარდნილიყო. «მიწის პურს» ნიშანს უკეთებდნენ 

თითით — სამი ნაპწკენი განზე და არა შუაში. ამ წესს მხოლოდ ოჯახის ქალები 

ასრულებდნენ, სტუმარ ქალსაც არ იკარებდნენ. აქედან ჩანს, რომ სალოცავი, 

რომლის სახელზეც პური ცხვებოდა, მხოლოდ ამ ოჯახისა იყო. ფაქტობრივად, 

ოჯახის ქალები თავიანთ მფარველთან ერთად ჭამდნენ პურს, როგორც ოჯახის 

წევრთან და ამით აღნიშნავდნენ ერთიანობას ფუძის ანგელოზთან. 
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დაღესტანში ზოგ ხალხში ოჯახის მფარველი იყო გველი, რომელსაც კინი ან 

კიუნე ერქვა, ასევე «ფუძის გველს» უწოდებდნენ. ხანდახან გამოჩნდებოდა ხოლმე 

ოქროს რქითა და ფეხებით. იგი ნაყოფიერებას განასახიერებდა. კინი ცხოვრობდა 

სახლის მიფარებულ, ყველაზე სუფთა ადგილას. ჩნდებოდა ყოველ პარასკევს და 

ამოწმებდა ოჯახის წევრების ქცევას. დიასახლისები უკეთებდნენ უშაქრო ხალვას 

და დებდნენ მოფარებულ ადგილას. როდესაც ხოჭოს ბზუილის მსგავსი ხმა ისმის, 

ლაკებს ჰგონიათ, რომ კინი გამოსცემს მას. კიუნე ხანდახან ქალის სახითაც 

გამოჩნდებოდა ხოლმე. 

ქართლში წესად ჰქონდათ შემოღებული, რომ თონეში გამომცხვარ პურს 

დარბაზში დადებდნენ ანგელოზისთვის. ოჯახში პური ისე არ გატყდებოდა, თუ 

პირველად ანგელოზს არ მიუტანდნენ. ასევე პირველ გამოჩეკილ წიწილას 

ფრჩხილის მოჭრით დანიშნავდნენ. დათქმულ დღეს დილით დაკლავდნენ, 

გამოაცხობდნენ კვერებს. სახლთანგელოზისთვის შეწირული ჰქონდათ ზედაშეები, 

ინახავდნენ კედელში ან მიწაში, სადაც ფეხი არ ხვდებოდა. მოხარშულ ქათამს 

უფროსი ქალი მოაჭრიდა რამდენიმე ნაჭერს და კვერსა და ღვინის ზედაშესთან 

ერთად დადგამდნენ სახლთანგელოზის თაროზე ხონჩით. სანთელს აუნთებდნენ 

და დიასახლისი ოჯახის კეთილდღეობას, ბარაქას შესთხოვდა. ამ შესაწირს 

საღამომდე ტოვებდნენ თაროზე, საღამოს კი მას დიასახლისი შეექცეოდა. 

სამეგრელოში დიდმარხვის დადგომამდე ატარებდნენ ნერჩი ხვამის (ფუძის 

ლოცვის) ან ნერჩი პატენის (ფუძის ბატონის) ლოცვას. ამ დღეს ოჯახის 

დიასახლისი აცხობდა ოთხ პურს, ჩაიკეტებოდა ოთახში და სხვებისგან ფარულად 

ლოცულობდა. ანთებდა ოთხ სანთელს: ორს — უკანა კარებზე და ორს — წინაზე. 

სანამ სანთლები ჩაიწვებოდა, შეჭამდა ამ პურებს და გააღებდა კარებს. ამის მერე 

აცხობდნენ ლობიოსგულიან ჭვავის პურს, ხის გობზე ათავსებდნენ და სახლის 

მარჯვენა კუთხეში მიწაზე დებდნენ. ოჯახის უფროსი და დიასახლისი 

რიგრიგობით მიდიოდნენ მასთან, მიწამდე თაყვანს სცემდნენ და ჩურჩულით 

წამოსთქვამდნენ ლოცვას, რომელშიც ახსენებდნენ «ნერჩი პატენს». ეს რომ მიწის, 

კერძოდ ფუძის ანგელოზის სალოცავი იყო, იქიდანაც ჩანს, რომ თუ სახლი ხის იყო 

და ფეხებზე იდგა, მაშინ ნერჩი ხვამას არ ატარებდნენ. ეს მხოლოდ მიწის იატაკის 

მქონე სახლში სრულდებოდა. 

ხევსურები სახლის ანგელოზს სხვაგვარად ყუდროს ანგელოზსაც უწოდებენ. 

ყოველი ხევსური ქალი დაწოლის წინ უსათუოდ ლოცულობდა: «კეზის წვერის 

ანგელოზო, სახლის ანგელოზო, ყუდრო კარის დამჭერო, გვიშველე». სახლის 

ანგელოზის სახელზე ხავიწსაც აცხობდნენ. 

ოჯახის წევრები სახლის მფარველს იშვიათად ნახულობდნენ. შეიძლება იგი 

პერიოდულად ეცხადებოდა კიდეც დიასახლისს, რომელიც ფუძის 

ანგელოზისთვის დადგენილ წესს წარმართავდა. სჯეროდათ, რომ იგი უმანკო 

არსებებს — ჩვილ ბავშვებს ეჩვენებოდა ხოლმე. ოჯახის ანგელოზს საგანგებოდ 

იფარავდნენ უცხო თვალისგან. წინააღმდეგ შემთხვევაში სული ტოვედა სახლს და 

თან მიჰქონდა ოჯახის კეთილდღეობა. ეს იმიტომ ხდებოდა, რომ გარეშე პირი არ 

არის «შინასთან» წილნაყარი, არ არის ოჯახურ ტრადიციას ნაზიარები და თავისი 
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უცოდინარობით შეიძლება დაარღვიოს ის ჰარმონია, რომელიც სუფევს ოჯახის 

წევრებსა და მის მფარველს შორის. 

დაღესტნელთა წარმოდგენით, ლუდის ქვაბს ოჯახის გველი დარაჯობდა. 

ლუდის მოსატანად მხოლოდ სახლის პატრონი მიდიოდა (ერთი და იმავე 

ტანსაცმლით). მოდარაჯე გველი წყნარად იყო და ლუდიც ბევრდებოდა, მაგრამ 

თუ უცხო მივიდოდა, გველი შეკრთებოდა და იქაურობას მიატოვებდა. ოჯახის 

ბარაქაც თან გაჰყვებოდა. 

რომელ ოჯახსაც გველი (ე. ი. პატრონი) არ ჰყავდა სახლში, იმას ავსული 

ეპატრონებოდა. ამიტომ ძალიან ეშინოდათ მფარველის დაკარგვისა, 

ცდილობდნენ, არ განერისხებინათ და დროდადრო ამოწმებდნენ სახლში მის 

ყოფნას. დაღესტნის ზოგიერთ სოფელში ასეთ ხერხს მიმართავდნენ: მთელი 

ღამით ტოვებდნენ ფქვილმოყრილ თეფშს. თუ მფარველი სული სახლში 

იმყოფებოდა, ის აუცილებლად დატოვებდა კვალს ფქვილზე. იგი ასევე ხმასაც 

გამოსცემდა. დაღესტანში მას ხოჭოს ბზუილს ადარებდნენ, საქართველოში — 

მწყერის ჭუკჭუკს. ერთი რაჭველის თქმით, ოჯახის გველი დილით სახლს 

ელაპარაკება, თავის თავს აცნობს. 

ოსეთში სოფელ ედისეში ცხოვრობდა ბურაევების ოჯახი. მათ კედელში 

ოქრო ჰქონიათ შენახული, რომელსაც გველი (მფარველი სული) დარაჯობდა. 

ერთხელ ბურაევების დეიდამ მათ კოშკთან გველი დაინახა და იცნო თავისი 

დიშვილების «პატრონი». მან ხელისგული მიუშვირა, გველი ზედ აძვრა და 

სისინებდა. ჩანდა, რომ გაჯავრებული იყო. ქალმა დაამშვიდა და მივიდა თავის 

დიშვილებთან, ჰკითხა, გველს ვინ აწყენინაო. ქალებმა უპასუხეს: «უი, დღეს 

მისთვის რძის დადგმა დაგვავიწყდა». ამის შემდეგ ბურაევები ყოველთვის დროზე 

უდგამდნენ რძეს და გველიც მათი ერთგული იყო, პატრონების მეტს არავის 

აკარებდა იმ ოქროს. 

კახეთში თორმეტი ძმა ცხოვრობდა. ერთ-ერთის ცოლი უშვილო იყო. ოჯახში 

პურს ის აცხობდა. ფქვილის შესანახში ცხოვრობდა დედალ-მამალი გველი. ეს 

მარტო ამ ქალმა იცოდა და უვლიდა, აჭმევდა მათ. ერთხელ ქალი სადღაც წავიდა, 

დატოვა გამომცხვარი პურები და რძლებს დაუბარა, ფქვილს არ მიჰკარებოდნენ. 

მათ არ დაუჯერეს, ნახეს გველები და ერთი მოკლეს, მეორე გაექცათ. მერე 

მობრუნდა ის გველი, ყველა დაკბინა და დახოცა. 

ინგუშური გადმოცემით, ერთ მთიელს სახლში ჰყავდა გველი-მფარველი, 

რომელიც მხეცებისგან იცავდა საქონელს და ოჯახს პატრონობდა. მასთან ერთად 

სახლში იყვნენ სიუხვის ფრინველი — ბარაქიანობის მომტანი და ქარების 

ვარსკვლავი, რომელიც გზას არ აძლევდა ქარებს და იქ მუდამ კარგი ამინდი იყო. 

ერთხელ მთიელმა ვარსკვლავი და ფრინველი ცალკე ოთახში ჩაკეტა, გველს კი 

ბავშვების მეთვალყურეობა დაავალა. პატარა ბიჭმა უნებურად კუდი მოაჭრა 

გველს, რომელმაც ბავშვს უკბინა და გაეცალა იქაურობას. მას გაჰყვნენ სიუხვის 

ფრინველი და ვარსკვლავი. ეს ოჯახი გაღარიბდა. 

ოჯახის მფარველის ძალას ზოგჯერ უსულო საგნებსაც მიაწერდნენ. სვანეთში 

ბევრ ოჯახს ჰქონდა ქვის კერპი — ჩხუდანი. იგი მფარველი სულის ნივთიერი 
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განსახიერება იყო, რომელსაც სხვადასხვა სახელით იხსენიებდნენ: 

ნატვრისთვალი, ტიაროსი, მიწის თვალი, ცოდვის საკითხავი (ლახვაშინა). კერპები 

ძირითადად დაუმუშავებელი ქვები იყო, ისინი ბუნებრივად ჰგავდნენ 

ანთროპომორფულ გამოსახულებებს (უფრო თავსაფრიან ქალებს). მათში 

ხედავდნენ ნაყოფიერების მომცემ ძალას და არიდებდნენ გარეშე თვალს. მათი 

მსახური ქალი იყო, თუმცა დიდ დღესასწაულებზე მამაკაციც მათთან 

ლოცულობდა. 

სოფელ მესტიაში ნაკანების სახლში ჰქონიათ საგვარეულო სალოცავი ქვა, 

რომელმაც ოფლიანობა იცოდა გაჯავრების დროს. ყოველ ახალ მთვარეზე ამ ქვას 

შესაწირს სწირავდნენ და ლოცვით მიმართავდნენ, ოფლიანობის დროს კი 

დამატებით ღონისძიებებს ატარებდნენ, რომ მოელბოთ განრისხებული მფარველი. 

საერთოდ, კერპი მოთავსებული იყო სვანური სახლის ბეღელში («გვემ»). მას 

თაყვანს სცემდნენ დიდი ოჯახი და მისგან განაყარი საძმოები, როგორც სახლის 

მფარველ ღვთაებებს. 

ადიღეში საოჯახო სალოცავი კერპი იყო ხის მორი ზემოთ აშვერილი შვიდი 

ტოტით. წელიწადში ერთხელ სახლში შეჰქონდათ დიდი პატივით და მთელ რიგ 

რიტუალებს ატარებდნენ, თან სთხოვდნენ ოჯახის ბარაქიანობას. შემდეგ ეზოში 

გაჰქონდათ და მომავალ წლამდე გარეთ იდო. 

შაფსუღებში ამ რიტუალს შეუზერიშის (ღვთაების სახელია) ლოცვა ერქვა. 

მასში ოჯახის ყველა წევრი მონაწილეობდა. ისინი დგებოდნენ მორის გარშემო 

ხელჩაკიდებულნი, მამაკაცები — უქუდოდ. ლოცვას წარმოსთქვამდა დიასახლისი, 

რომელიც მადლობას უხდიდა შეუზერიშს წლის მოსავლისათვის და მფარველობას 

შესთხოვდა. 

როგორც აღვნიშნეთ, ოჯახის მფარველის ადგილსამყოფელი საცხოვრებლის 

ცენტრში იყო — კერიასთან, დედაბოძში ან თავხეში (კეზში). კერას საცხოვრებლის 

შიგნით მაორგანიზებელი ფუნქციაც ჰქონდა. კერა ჰყოფდა სახლში საქალებო და 

სამამაკაცო სივრცეებს, განსაზღვრავდა ოჯახის წევრთა ადგილს სქესისა და 

უფროს-უმცროსობის მიხედვით. ღვთაება, რომელიც «შინას» ცენტრთან იყო 

დაკავშირებული, რიტუალური პრაქტიკის მეშვეობით უზრუნველყოფდა ოჯახის 

წევრების მიერ თავიანთი მოვალეობების შესრულებას, შრომის დანაწილებას და 

ზნეობრივი ნორმების დაცვას. ეს ამყარებდა ოჯახში ჰარმონიას, იმ წესრიგს, 

რომელიც კონკრეტული საზოგადოების «რჯულის კანონით» იყო განსაზღვრული. 

ასე რომ, ოჯახის მფარველის რწმენა რელიგიის გარდა, რეალობაშიც ადამიანთა 

ყოფის დადებითად წარმმართველი იყო. 

იმის შემდეგ, რაც ფუძის ანგელოზის რელიგიური მნიშვნელობა შესუსტდა, 

ცენტრიდან მან პერიფერიაზე გადაინაცვლა, რადგან მისი ადგილი 

პატრიარქალური რიგის ღვთაებებმა დაიკავეს, რომლებსაც მამაკაცები 

ემსახურებოდნენ დღისით, ქალი კი ღამე ჩასჩურჩულებდა მიწას და ხელუკუღმა 

უდგამდა ჯამს ანგელოზს. სამაგიეროდ, საკულტო ნიშნები შეიძინა კერამ, როგორც 

საგანმა, რომელსაც განსაკუთრებულ პატივს სცემდნენ მთელ კავკასიაში. კერის 



ტრადიციები და წინასწარმეტყველები 

 

72 

ადგილი ყოველთვის იყო გამორჩეული, სადაც წყდებოდა ოჯახის მნიშვნელოვანი 

საკითხები და იქ მიღებულ გადაწყვეტილებას ყველა ემორჩილებოდა. 

ოჯახისთვის ყველაზე დიდი შეურაცხყოფა კერიისადმი უდიერი მოპყრობა 

იყო და ამას დაუსჯელს არ ტოვებდნენ. თუ ვინმეს რამე დანაშაული მიუძღოდა 

რომელიმე ოჯახისადმი და ის მოასწრებდა კერის ჯაჭვის შეხებას, მას დანაშაული 

ეპატიებოდა. პატარძალს უფლება არ ჰქონდა, ჯაჭვს მიჰკარებოდა, სანამ სამჯერ არ 

შემოატარებდნენ კერის გარშემო. მხოლოდ ამის შემდეგ ითვლებოდა ის ოჯახის 

წევრად. ამ რიტუალის მეშვეობით ეზიარებოდა იგი სახლის მფარველ ღვთაებას 

და მის მსახურთა რიგში დგებოდა. 

ჩეჩნეთში ოჯახის მფარველი იყო კერ-სელი და მის დღედ ითვლებოდა 

ოთხშაბათი (როგორც ნერჩის, ხვამას დღე სამეგრელოში). კერ-სელის დღეს 

აკრძალული იყო კერიიდან ნაცრის გადაყრა ან ცეცხლის სხვისთვის მიცემა. სხვა 

დღეებში იცოდნენ ნაცრის გადაყრა, თუ ბევრი დაგროვდებოდა, მაგრამ ცოტა 

მაინც უნდა დაებრუნებინათ კერიაზე, რომ სახლის ბარაქა არ დაკარგულიყო. 

ჩრდილოეთ კავკასიაში ტრადიცია იყო ნაცრის გორების დადგმისა. ვის სახლთანაც 

უფრო დიდი გორა იდგა, ის ოჯახი ითვლებოდა შეძლებულად (ე. ი. კერიაში 

ცეცხლი სულ ენთო და ზედ ბევრი რამ კეთდებოდა). 

ჩეჩნეთსა და ინგუშეთში რაც კერიასთან იყო დაკავშირებული (ცეცხლი, 

ნაცარი, ჯაჭვი, ქვაბი), ყველაფერი წმინდად ითვლებოდა და დიდ პატივს 

სცემდნენ. ჭამის წინ კეთილდღეობის ლოცვით ცეცხლში ისროდნენ საკვების 

ნაწილს. ყოველ საღამოს დიასახლისი რკინის ნიჩბით მოხვეტდა ნაკვერჩხალს და 

ნაცარს დააყრიდა, რომ დილამდე შენახულიყო, თან ლოცულობდა, ღმერთო, 

არასდროს არ ჩაქრეს ცეცხლიო. ქართველებმაც იცოდნენ ცეცხლის შელოცვა: 

 

ცეცხლო ელოდე, მელოდე, 

მე მელოდე, მზეს ელოდე, 

დილით ადრე ავდგებოდე, 

დოჩხოურა (გაღვივებული) დამხვდებოდე. 

 

დიდი ოჯახური უბედურების დროს (განსაკუთრებით, ოჯახის უფროსის 

სიკვდილის შემთხვევაში) ქალები თავზე იხურავდნენ ქვაბს და ასე გამოდიოდნენ 

გარეთ იმის ნიშნად, რომ აღარ იყო ის, ვისთვისაც ცეცხლი უნდა შეენახათ. 

გათხოვებისას ქალს კერას შემოატარებდნენ, ქმრის ხელისმომკიდე კი კერის ჯაჭვს 

შეანჯღრევდა, რაც ქალის ოჯახთან კავშირის გაწყვეტას ნიშნავდა. 

ფაქტობრივად, კერას თაყვანს სცემდნენ ისე, რომ მასში დავანებულ 

ანგელოზს აღარც ახსენებდნენ. კულტის შესუსტებამ გათიშა ორი 

ურთიერთდაკავშირებული ელემენტი. აქ საქმე გვაქვს რელიგიის ისტორიაში 

ცნობილ მოვლენასთან: უსულო საგნებს იმდენად სცემდნენ პატივს, რამდენადაც 

მათ კავშირი ჰქონდათ ღვთაებებთან. შემდგომში, როცა ფერმკრთალდება 

ღვთაების რელიგიური ფუნქცია, თაყვანისცემის ობიექტი ხდება საგანი, რომელსაც 
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კავშირი ჰქონდა ზებუნებრივ არსებასთან. ასე გაჩნდა ხის, ქვის, მთისა და სხვათა 

კულტი, მათ რიცხვში შედის კერის კულტიც. 

ოჯახის მფარველი შედიოდა ძველი რელიგიური სისტემის მიწის ღვთაებათა 

რიგში, რომლებზეც დამოკიდებული იყო მთელი ბუნების ნაყოფიერება. ამიტომ 

ადამიანები ლოცვებში სთხოვდნენ ფუძის ანგელოზს ოჯახის გამრავლებას, უხვ 

მოსავალს, საქონლის გამრავლებას და ა. შ. ფუძის ანგელოზი ვიწრო ლოკალური 

ღვთაებაა, რომლის სამყოფი სახლით, «შინა» სამყაროთია შემოსაზღვრული. ამ 

საზღვრის გარეთ ის არ გადის (თუ განრისხებულმა სამუდამოდ არ მიატოვა 

ოჯახი), ამიტომ ის თვითონ ვერ შეძლებდა ყველაფრის უზრუნველყოფას, რაც 

ადამიანს სჭირდებოდა. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ძველად ლოცვებში მას 

სთხოვდნენ ნაყოფიერების უფრო მაღალი რანგის (ამ შემთხვევაში დაბლა მყოფი, 

რადგან ძალმოსილება ქვედა მიმართულებით იზრდება დედა მიწისკენ) 

ნაყოფიერების ღვთაებასთან შუამდგომლობას. ესეც ცნობილი მოვლენაა 

რელიგიაში, როცა ადამიანი ახლოს მდგომ ღვთაებას სთხოვს უფრო ძლიერ 

ღვთაებებთან შუამავლობას კეთილდღეობის მისაღებად. მაგალითად, 

ინგუშებისთვის ქალღმერთი თუშოლი ადამიანთა ქომაგი იყო უმაღლესი ღმერთის 

დიალას წინაშე, ხევსურებისთვის სამძიმარი ელჩობდა სხვა ღვთისშვილებთან. 

შაფსუღების ოჯახის მფარველ ღვთაებას «თხაკოფიჟი» ერქვა, რაც «ღმერთის 

წარგზავნილს» ნიშნავს. 

ოჯახის მფარველს ადამიანთა სათხოვარი მიჰქოდნა მასზე უფროს ადგილის 

დედასთან, ადგილის დედას კი დედა მიწასთან — უმაღლეს ხთონურ 

ქალღმერთთან, რომელიც განაგებდა ნაყოფიერებას საზოგადოდ. ფუძის ანგელოზს 

დიასახლისი ემსახურებოდა, შესაწირავს უძღვნიდა და ლოცულობდა მიწისკენ 

დახრილი. მამაკაცები, როგორც წესი, ამ რიტუალებში არ მონაწილეობდნენ. 

დროთა განმავლობაში ოჯახის მფარველმა ღვთაებამ განიცადა არა მარტო 

სახეობრივი, არამედ ფუნქციონალური ცვლილებებიც. ოჯახის კეთილდღეობას 

სთხოვდნენ უკვე იმ ღვთაებებს, რომელთა ფუნქციები სცილდებოდა ვიწრო 

ლოკალურს. ჩვეულებრივ, ეს მიწათმოქმედებისა და ნაყოფიერების ღვთაებები 

არიან. ასეთი შენაცვლება კანონზომიერია, რადგან ოჯახის მფარველი ხთონურ 

ღვთაებათა რიგს განეკუთვნება. მაგალითად, ადიღეში ოჯახის მფარველობა 

დაეკისრა მიწათმოქმედების ღმერთს თხაგოლეჯს. იგი დედაბერ უორსარის ვაჟია, 

ე. ი. ვაჟმა მიისაკუთრა დედის ფუნქციები, უორსართან დაკავშირებული 

სიუჟეტები კი დავიწყებას მიეცა. სოციალური და რელიგიური სისტემების 

შეცვლასთან ერთად ოჯახის მფარველებს შორის მამრი ღვთაებებიც ჩნდებიან, 

მაგრამ ქალღვთაებათა სრულიად განდევნა მათ ვერ შეძლეს. 

შევეხოთ კიდევ ერთ საკითხს, რომელიც თავს იჩენს ოჯახის მფარველის 

კულტთან დაკავშირებით. ეს არის ფუძის ანგელოზისა და ოჯახის წევრთა 

ნათესაური კავშირი. როგორც ვნახეთ, ფუძის ანგელოზთან უშუალო ურთიერთობა 

აქვს ოჯახის დედას — დიასახლისს, რომელიც ჩურჩულით ელაპარაკება მფარველ 

ღვთაებას და სხვებისთვის (თვით ოჯახის წევრებისთვისაც) საიდუმლოდ რჩება 

მათი «საუბრისა» და «შეთანხმების» საგანი. შესაძლოა, ამ კულტის ჩამოყალიბების 



ტრადიციები და წინასწარმეტყველები 

 

74 

ადრეულ ეტაპზე ფუძის ანგელოზსა და დიასახლისს შორის შთამომავლობის 

გაცვლასაც ჰქონდა ადგილი. ამის მკრთალ რუდიმენტებს ვხედავთ კავკასიელთა 

მითოლოგიაში. დაღესტანში ოჯახის მფარველს «კიუნე» ერქვა. ხალხის რწმენით, 

კიუნეები დროდადრო დედის მუცლიდან იტაცებენ ბავშვებს, თვითონ ზრდიან და 

ასე ივსებენ თავიანთ რიგებს. ამით ხსნიან დაღესტნელები ცრუ ორსულობას. 

მსგავსი წარმოდგენები გვხვდება ქართველურ ტომებშიც, ოღონდ აქ იგი 

დემონოლოგიის სფეროს უკავშირდება. არის შემთხვევები, როცა დედა აკვანში 

დამახინჯებულ შვილს აღმოაჩენს. ხალხს სჯერა, რომ ბავშვი ავსულებმა 

მოიტაცეს, სანაცვლოდ კი თავიანთი მახინჯი შთამომავალი დატოვეს. მართალია, 

ამ შემთხვევაში მოქმედებენ ავი სულები და არა ოჯახის მფარველები, მაგრამ თუ 

გავითვალისწინებთ, რომ ზოგან ოჯახის მფარველებმა უარყოფითი ნიშნები 

მიიღეს და დემონურ არსებათა რიგში გადავიდნენ, მაშინ ანალოგია შესამჩნევი 

გახდება. 

როგორც ითქვა, ეს ფაქტები იმ წარმოდგენათა რუდიმენტებია, რომელთა 

მიხედვით ფუძის ანგელოზსა და ოჯახის წევრებს შორის ნათესაობა არსებობდა. ეს 

კი გარკვეულწილად წინაპართა კულტს უკავშირდება. ამას ადასტურებს კერის 

მფარველის აფხაზური სახელიც «აჟაჰარა». ამ სიტყვის პირველი ნაწილი (აჟ) 

ითარგმნება, როგორც «ხორცი» სხეულის გაგებით (და არა საკვები პროდუქტის), 

რომელიც აფხაზურ ენაში სისხლით ნათესაობის აღსანიშნავად იხმარება. ამის 

საფუძველზე უნდა ითქვას, რომ აფხაზურ სახელში პირდაპირაა მითითება 

სისხლით ნათესაობაზე. 

მფარველებს არა მარტო თავისთან მიჰყავდათ ჩვილი ბავშვები, ხანდახან 

თვითონაც განხორციელდებოდნენ ხოლმე რომელიმე წევრის სახით, ე. ი. 

ნათესაობის გამოვლენა ორმხრივი იყო. თიანეთის რაიონის სოფელ 

წიკვლიანთკარში ცხოვრობდა მკითხავი ქალი ბაბალე თადიაური. ამბობდნენ, რომ 

იგი გველთან ერთად დაიბადა. მას ერთი გვერდი ქერცლით ჰქონდა დაფარული 

(გველის ტყავის მსგავსად) და აკვანში რომ იწვა, მისი ტყუპისცალი გველი აკვნის 

სახელურზე იყო შემოხვეული და «დასთან» ერთად ეძინა. ეს არ არის მთლად 

უცხო მოვლენა, რადგან ბევრად უფრო განვითარებულ მითო-რელიგიურ 

სისტემებში (თუნდაც აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში მოქმედ 

ღვთისშვილთა კულტში) არიან გაღმრთობილი ადამიანები და განკაცებული 

ღვთაებები. 

ფუძის ანგელოზის კულტში კიდევ ერთ არქაულ შტრიხს წარმოადგენს 

გველის სახით მისი გამოვლენა. როგორც უძველეს მითოლოგიურ წარმოდგენებში, 

აქაც გველი ქალღვთაების ატრიბუტი კი არ არის, არამედ იგი თავად განასახიერებს 

გველს. ამ კულტში ჩამოყალიბდა კერაში ამოსული ხისა და მასზე შემოხვეული 

გველის მითოლოგემა, რომელიც ტრანსფორმირებული სახით შევიდა 

ღვთისშვილთა ანდრეზებში. 
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ადგილის დედა 

 

ადგილის დედა. ავტორი: ანტონ ბალანჩივაძე 

თუკი ფუძის ანგელოზის სამოქმედო ასპარეზი ერთი ოჯახით 

შემოიფარგლებოდა, სოფელსა და იქ მოსახლე ადამიანებს, აგრეთვე ცალკეულ 

ადგილებს მფარველობდა უფრო მაღალი რანგის ღვთაება, რომელსაც ადგილის 

დედას უწოდებდნენ. სახელის მიხედვითაც ჩანს, რომ ისიც მიწასთან 

დაკავშირებულია, მაგრამ ფუძის ანგელოზთან შედარებით, უფრო ფართო არეალს 

პატრონობს. ვაჟა-ფშაველა წერდა: 

«ფშაველის წარმოდგენით, თვითეულს ადგილს, მთას, გორას, ხევს ჰყავს 

დედა, რომელსაც «ადგილის დედას» ეძახის. მონადირეს რომ დაუღამდეს სადმე 

მთაში ან ხევში, მიებარება ადგილის დედას; «ემ ადგილის დედავ, შენ გებარებოდე, 

შამინახე შენის მადლით და დავლათით»«. 
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როგორც ყველა ოჯახს ჰყავდა ფუძის ანგელოზი, ისე ყველა სოფელს ჰყავდა 

თავისი პატრონი, რომელსაც იქ მოსახლე ადამიანების გარდა სტუმრად 

მოსულებიც სცემდნენ საკადრის პატივს. 

ხალხს სჯეროდა, რომ ყველა ადგილის დედა თავის ადგილს, კუთვნილ 

მონაკვეთს მკერდით იჭერს. მათი თქმით, «ადგილის დედა უმზეო დედაა — 

დედამიწის დამჭერი. უმზეო დედა არის გულაღმა მწოლიარე. ამ გულით ატარებს 

დედამიწას». 

ამ ღვთაებებს უმზეოს იმიტომ უწოდებდნენ, რომ ის მიწის განსახიერებაა, 

მიწისქვეშეთშია მისი სამყოფელი და ზემოთ თითქმის არ ამოდის. რაც შეეხება 

«დედამიწას», მთქმელი გულისხმობს მიწის იმ მონაკვეთს, რომელიც ადგილის 

დედის გამგებლობაში შედის. მთლიანად დედამიწის პატრონობა მის უფლებებს 

აღემატება. ამ ფუნქციას მასზე ძლიერი ღვთაება — «მიწის დედა» — ასრულებდა. 

როგორც მიწის ღვთაებას, ადგილის დედას მიწის ბარაქიანობასა და მოსავლის 

სიუხვეს შესთხოვდნენ. ამიტომაც მისთვის განკუთვნილი რიტუალები 

გაზაფხულზე ტარდებოდა, რაც დროის თვალსაზრისით ემთხვევა აგრარული 

კულტების დღესასწაულებს. თვითონ ადგილის დედა თავისი არსით აგრარული 

კულტის ერთ-ერთი უძველესი განსახიერებაა. საქართველოში ბევრგან 

ტარდებდოა ასეთი რიტუალი: გაზაფხულზე ქალები ფეხშიშველები 

ჩამოივლიდნენ სოფელს. ისინი ყველა ოჯახში მოვიდოდნენ, ხელს ჩააბამდნენ 

საფერხულოდ და მღეროდნენ: «დიდება და ღმერთსა დიდება...». მართალია, ამ 

ტექსტში ადგილის დედა აღარ იხსენიება, მაგრამ ეს წეს-ჩვეულება რომ მისთვის 

იმართებოდა, ამას ქალების ფეხშიშველი სიარულიც ადასტურებს, რაც მიწის 

ღვთაების პატივისცემისა და მასთან უშუალოდ შეხების ნიშანია. ოჯახებში 

სიარულით კი მონაწილეები მთელ სოფელს რთავდნენ ადგილის დედის 

დღეობაში, რადგან ლოცვა-ვედრება ყველას სახელით აღევლინებოდა. 

ადგილის დედისთვის განკუთვნილი დღეობები ჩრდილოეთ კავკასიაშიც 

გაზაფხულზე, სამეურნეო წლის დასაწყისში ტარდებოდა. ლოცვა შეიცავდა 

ბარაქიანობის, უხვი მოსავლის, ადამიანთა კეთილდღეობის თხოვნას. გარდა ამისა, 

მას შესთხოვდნენ შუამდგომლობას დედამიწასთან, რათა იგი მოწყალე 

ყოფილიყო. ბალყარელების დღეობის «ტეპანას» დროს ანთებდნენ კერიის ცეცხლს 

და მასზე გამომცხვარ რიტუალურ ნამცხვრებს ურიგებდნენ კარდაკარ მოსიარულე 

მონაწილეებს. ეს ხომ იმას ნიშნავს, რომ ადგილის დედა და ფუძის ანგელოზი 

ერთმანეთთან არიან დაკავშირებულნი. 

ადგილის დედას ებარა სოფლის კეთილდღეობა და მისი საარსებო გარემო. 

მისი ზრუნვა სოფლის ყოფასა და ღირსებაზე ჩანს ერთ ხალხურ ლექსში: 

 

ადგილის დედა ჩიოდა, 

სოფლის უფროსი კვდებაო. 

ნუ მოკლავ, დამბადებელო, 

სოფლობა წაგვიხდებაო. 
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ეს ღვთაება სოფლის საქონელსაც პატრონობდა. აქედან გამომდინარე, 

ნაწველ-ნადღვების (რძის პროდუქტების) ბარაქიანობაც მასზე იყო 

დამოკიდებული. ამიტომ გაზაფხულზე პირველად შედღვებილი კარაქისაგან თუ 

ერბოსგან გაკეთებულ ქადებს სწირავდნენ, პირველად მოგებულ პირუტყვს 

უკლავდნენ და ასე მიმართავდნენ: «დიდო ადგილის დედაო, შენ გეხვეწების ამის 

მამტანი, მაუტანავის საქონის ნაწველი ნათავადარი. შენ დაუტანი ბარაქა, შენ 

გაუმართ ხელი წველა-დღვებაში, გაუბევრი საქონის ნაწველი, ხარის ნახნავი, კაცის 

ნამუშევარი». 

ქრისტიანობის გავლენით ადგილის დედის სახელს ღვთისმშობლის სახელიც 

დაემატა, რადგან ხალხის ცნობიერებაში ეს ორი სახე ერთმანეთს შეერწყა. ამიტომ 

ფშავ-ხევსურეთში ზოგან ასეც იხსენიება — ადგილის დედა ღვთისმშობელი. მას ასე 

მიმართავენ: «ადგილის დედა ხთიშობელო, ადგილის მცველო და მფარველო 

დედავ, დედაო ხთიშობელო...» ადგილის დედის დამხმარე ძალად გველია 

მიჩნეული, მაგრამ ფაქტობრივად იგი თვითონ არის ამ გველში განსხეულებული. 

როდესაც კაცი სიზმარში გველს ნახავდა, თვლიდა, რომ ადგილის დედა 

უწყრებოდა და სათანადო ქცევით (მსხვერპლშეწირვა, ლოცვა-ვედრება) 

ცდილობდა მისი გულის მოგებას. 

ხევსურეთში ადგილის დედას ყოველთვის შუა ადგილზე ილოცავდნენ, 

უკლავდნენ ციკანს ბავშვის ავადმყოფობისთვის და აუცილებლად დეკეულის 

ბოჩოლას. ბევრ ადგილას მიწის ღვთაების სამყოფელს წარმოადგენდა ხვრელი 

მიწაში (სვანურად «ლაგამ»), რომელიც დღესაც არსებობს უშგულის სოფელ 

ჟიბიანის ჯგრაგის ეკლესიის გვერდით, ასევე სხვა სოფლების სამლოცველოებთან, 

წმინდა ხეებთან და სალოცავ ქვებთან. ივარაუდება, რომ მიწის ქალღვთაების 

სამლოცველოს მიწისზედა ნაგებობას ვითინი (ხის ან ქვის ნიში) წარმოადგენს, 

რომელსაც წინ უსწრებდა როგორც წმინდა ქვები, ისე ხვრელი მიწაში. 

აფხაზეთში ადგილის დედას «ადგილ-დედოფალი» ჰქვია, რომელსაც «მიწის 

ქალსაც» ეძახიან და როგორც ყველგან კავკასიაში, აქაც მიწის ბარაქიანობასა და მის 

სამფლობელოში შემავალ ადამიანთა კეთილდღეობას შესთხოვდნენ. მწყემსები 

ერთი საძოვარიდან მეორეზე რომ გადადიან, ადგილ-დედოფალს სწირავენ ციკანს. 

ასევე მონადირეები ადგილთა გამოცვლისას სამადლობელ ლოცვას აღავლენენ 

ადგილის პატრონისადმი და მომავალშიც სთხოვენ დახმარებს. როცა ბავშვი ეცემა, 

იღებენ მცირე ნაწილს იმ მიწისას, რომელსაც ბავშვი თავით შეეხო, სამჯერ 

შემოუტარებენ თავზე სიტყვებით: «ამ ადგილის ძალამ არ მიაყენოს ზიანი შენს 

ჯანმრთელობას». 

აფხაზები ადგილ-დედოფალს სთხოვენ დახმარებას ზოგიერთი 

დაავადებისას, ასევე სამკურნალო ბალახების შეგროვებისას. 

დაღესტანში ლაკების სოფელ ურის მცხოვრებნი გაზაფხულის დადგომისას 

ერთად ამზადებდნენ შეშას და სოფლის განაპირას ამაღლებულ ადგილზე 

ანთებდნენ კოცონს. როცა ჩაიწვებოდა, იღებდნენ ნახშირის ნატეხებს და დებდნენ 

ყოველ ოჯახში, რათა მათ ჰქონოდათ სახლის ნაყოფიერება და საკვების სიუხვე, ე. 

ი. ადგილის დედისთვის დანთებული ცეცხლის ნაწილი მთელ სოფელს 
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უნაწილდებოდა. ბავშვები რიტუალური პურებით გამოდიოდნენ ქუჩაში და 

ხოტბას ასხამდნენ ღვთაებისთვის განკუთვნილ საკვებს. 

ლაკების მითოლოგიაში მცენარეულ სამყაროს განასახიერებდა ღვთაება გუმი 

რომელიც, ფაქტობრივად, ადგილის დედაა და გამოიხატებოდა მცენარის ფესვის 

სახით, რომელსაც ადამიანის მსგავსი ფორმა ჰქონდა. მას 

წინასწარმეტყველებისთვისაც იყენებდნენ. მოხუცი ქალი ღამით მიდიოდა ამ 

ფესვისთვის იქ, სადაც დღისით შეამჩნევდა მას. ამ ადგილს ქალი შიშველი და 

თმაგაშლილი უახლოვდებოდა. ფესვის ამოთხრისას უნდა გამოჩენილიყო 

ღვთაებრივი სილამაზის შიშველი ქალი და მხოლოდ მაშინ ეძლეოდა ფესვს 

მაგიური ძალა. მცენარეს ფარავდნენ ნაჭრით და ისე ამოთხრიდნენ. სახლში 

ფრთხილად ასუფთავებდნენ მიწისგან, რეცხავდნენ მდუღარე რძეში, ახვევდნენ 

შალის ან აბრეშუმის ნაჭერში და ახალგაზრდა ქალი ბალიშის ქვეშ იდებდა. მას 

ბედი უნდა ეწინასწარმეტყველა. თუ ამოთხრისას ფესვი დაზიანდებოდა, 

ქალიშვილს ძილში ეუბნებოდა: «მე კოჭლი ვარ, ავად ვარ». 

ადგილის მფარველებს ინგუშები ტერიმებს უწოდებდნენ და ღამით გარეთ 

დარჩენილები მას ავედრებდნენ თავს. ერთი კაცი გირგი დაღესტანში წავიდა 

მარილზე. ღამის გასათევად გაჩერდა ადგილზე, რომელსაც ერქვა ბოალა-ხაკირიჟ. 

ძილის წინ წარმოთქვა, აქაურმა ტერიმმა დამიცვასო. ღამე ტერიმებმა დაიწყეს 

გადაძახილი ახლო მდებარე მთებიდან, ერთმანეთს ეპატიჟებოდნენ. ბოალა-

ხაკირიჟის პატრონმა უარი თქვა წასვლაზე: «არ შემიძლია, სტუმარს სძინავს 

ჩემთან, რომელიც მე მომებარაო». 

ძველ ოსეთში ყოველ ადგილსა და მხარეს ჰყავდა თავისი მფარველი, 

რომელსაც «ძუარი» (ჯვარი) ერქვა, ოღონდ წინ მსაზღვრელი უძღოდა, რომელიც 

ადგილს აღნიშნავდა ან ღვთაების თვისებაზე მიუთითებდა. მაგალითად, ხარხი-

ძუარი, ნოგ-ძუარი და სხვ. 

ჩეჩნები ადგილის მფარველ ღვთაებებად თვლიდნენ ერდებსა და დიალას 

(უმაღლეს ღვთაებას). განსხვავება მოქმედების ფარგლებში იყო. «ერდ» სიტყვამ 

მოგვიანებით მიიღო ზოგადად სალოცავის, სიწმინდის მნიშვნელობა და 

კომპოზიტის ნაწილად იქცა (მაგ., ტამიჟ-ერდი, თხობა-ერდი, გეალ-ერდი და სხვ.). 

დარგიელები ყვებოდნენ, რომ ერთი ქალი მინდორში მუშაობდა და იქ დარჩა 

ჩვილი ბავშვი, სახელად მალიკი, რომელიც მხოლოდ სახლში მოსულს გაახსენდა. 

იგი ქმართან ერთად წავიდა მინდორში, სადაც უცნაური სურათი ნახა: გარშემო 

ყველგან ენთო კოცონები, უცნაური არსებები ტაშის კვრით დარბოდნენ წრეში და 

მღეროდნენ: 

 

მალიკი — ლავაშის ნაჭერი, 

მალიკი — ხალვის ნატეხი, 

მალიკი — მინდორში დავიწყებული, 

მალიკი — სახლში გახსენებული. 
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შუაში ძნაზე ფრთხილად მიბმული ბავშვი იწვა. დედა მაშინვე მიხვდა, რომ 

იმ ადგილების პატრონებმა მიხედეს დატოვებულ ბავშვს და გაართეს. იგი მაშინვე 

გაიქცა სახლში, სწრაფად მოამზადა ლავაში და ხალვა, დაბრუნდა მინდორში და 

იქვე დადო. ის უცნაური არსებები მაშინვე გაქრნენ. 

ადგილის დედა ფუძის ანგელოზის მსგავსად გველის სახითაც არსებობს, რაც 

ამ ორი ღვთაების სახეობრივ მსგავსებაზე მეტყველებს, მაგრამ საქმე მარტო 

გარეგნობაში არ არის. ფოლკლორული მასალა ადასტურებს, რომ ისინი 

ერთმანეთის «ნათესავები» არიან, ღვთაებათა ერთი ოჯახის წევრებს 

წარმოადგენენ. ინგუშურ გადმოცემაში გირგის შესახებ მოთხრობილია, რომ 

ტერიმები ამ კაცის ოჯახში მიდიან. გირგის ბავშვი შეეძინა და ოჯახის მფარველმა 

დაპატიჟა ახლომდებარე ადგილების მფარველები. 

დაღესტანში, სოფელ მეკეგში ასეთი გადმოცემა არსებობს: ერთი კაცი ტყიდან 

სახლში ბრუნდებოდა. როცა ხეობიდან უნდა გასულიყო, კლდეზე უცნაური ქალი 

გადმოდგა და სთხოვა, აულში მიეტანა ვიღაც ანახსარის სიკვდილის ამბავი. 

სახლში დაბრუნებულმა მგზავრმა თავისიანებს მოუთხრო ეს ამბავი. უცბად 

დედაბოძიდან საშინელი ყვირილის ხმა მოისმა და იქიდან გამოვიდა ქალი, 

რომელიც ძალიან ჰგავდა კლდეზე გადმომდგარ ქალს. ეს იყო ოჯახის მფარველი 

კიუნე, რომელიც ტირილით გაემართა ხეობისკენ (კიუნეს წასვლის შემდეგ ოჯახი 

გაღარიბდა და გვარიც ამოწყდა). 

მსგავსი გადმოცემა არსებობს თუშეთში. წისქვილში მიმავალ კაცს უცნობი ხმა 

აბარებს: «ჰაშურასაღ უთხრიდივ, ჰაგუნდამავ ბიჭა გააჩინავ». ამ დანაბარებს რომ 

გაიმეორებს წისქვილში მისული კაცი, უცბად საღორიიდან ხელი ამოჩნდება, 

გახარებული გუდას გადაუგდებს და მიაძახებს: «გუდა მახარობელსავ!» ეს გუდა 

ოქროთია სავსე. 

ეს გადმოცემები ადასტურებს, რომ ოჯახის მფარველი სული ენათესავება 

ადგილის დედას, მათ საერთო აქვთ სიხარულიც და მწუხარებაც. მართალია, 

ოჯახის მფარველი სახლით შემოსაზღვრულ სივრცეშია, მაგრამ მისი 

თავდაპირველი სამყოფი რომ მიწის წიაღშია და არა კერაში ან სახლის ფუძეში, 

ამას ადასტურებს მისი გამოძახების ჩვეულება. როცა ოჯახი გაიყრებოდა, ფუძის 

ანგელოზი ძველ სახლში რჩებოდა, ახალში კი სპეციალური რიტუალებით 

იწვევდნენ სხვა მფარველს. დაღესტანში სოფელ გენტის მახლობლად არის 

ბორცვი, რომელსაც ჰქვია «ბორცვი, საიდანაც კარჟს იძახებენ» (კარჟი ოჯახის 

მფარველია თეთრი გველის სახით). სახლის დამთავრების შემდეგ ოჯახი 

მიდიოდა ბორცვთან საჩუქრებით და სთხოვდა კარჟს, მათთან მისულიყო. 

ასეთი რიტუალი აღარ ტარდება სვანეთში, მაგრამ მის ხსოვნას ინახავს ერთი 

მთის სახელი — «მეზირის მთა», საიდანაც ალბათ მოჰყავდათ მფარველი მეზირი 

ახალ სამოსახლოში. გარდა ამისა, გავიხსენოთ, რომ განრისხებული ანგელოზი 

ტოვებს სახლს და მიდის, ე. ი. მიწის ნაკვეთი, რომელზეც სახლი დგას, არ არის 

მისი მარადიული სამყოფელი. ის დედა მიწის შვილია, მისი ნაწილი და მისივე 

ნებით მიდის რომელიმე ოჯახის საპატრონოდ. 
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დედა მიწა 

 

დედა მიწა, როგორც ქალღმერთი, აღარ ჩანს კავკასიურ მითოლოგიაში, 

რადგან მისი არსიცა და კულტმსახურების ძირითადი ელემენტები დედა 

ქალღმერთის კულტში გაითქვიფა. მიწის ღვთაებათა ტრიადაში იგი იყო 

იერარქიის მთავარი წარმომადგენელი, რომლის განაყარი, მონაწილეები ან 

შვილები იყვნენ ადგილის დედა და კერის მფარველი. სამივეს ზოომორფული სახე 
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გველია, მაგრამ მათი ძალმოსილების მიხედვით გველებიც განსხვავდებიან 

ერთმანეთისაგან. ამას მატერიალურ ძეგლებზე გამოხატული გამოსახულებებიც 

ადასტურებს. 

თრიალეთში 1936 წელს სოფლების გუნიკალას, წინწყაროსა და სანამერის 

მახლობლად (ეს სოფლები წყალსაცავის ფსკერზე მოექცა) იყო წმინდა ადგილი, 

სალოცავი «გიუნე», სადაც მოსახლეობა სხვადასხვა წეს-ჩვეულებას ასრულებდა. 

ტბის პირას განლაგებულ სალოცავში აღმოჩნდა ქვა, რომელიც აგებულებით 

წააგავს ვეშაპს. ზურგზე ამოკვეთილი აქვს მალებიანი ჯაჭვი, ხოლო გვერდებზე 

სამი დაკლაკნილი გველი. აქედან ერთი დიდია, ორი — პატარა. მათში დიდი 

უფროს ქალღმერთს წარმოადგენს ანუ დედა მიწას, ორი პატარა კი ადგილის დედა 

და ფუძის მფარველი არიან. 

კავკასიის ტერიტორიაზე გავრცელებული ქვის ძეგლები, რომლებსაც ქალქვას 

ეძახიან, ხშირად ქმნიან პატარა ჯგუფს, რომელშიც სამი ქვაა, მათგან ერთი დიდია, 

ორი — მომცრო. ეს ქვები და გველების გამოსახულებანი მიწის ღვთაებათა 

სიმბოლოებია და მათი რაოდენობა ემთხვევა იერარქიაში შემავალი ღვთაებების 

რიცხვს ანუ ტრიადას. 

დედა მიწის, როგორც ღვთაების თაყვანისცემა შემორჩენილი იყო ბავშვის 

დაბადების რიტუალებში. ფუძის ანგელოზი და ადგილის დედა ადამიანის 

ცხოვრებას აწესრიგებდნენ და მფარველობდნენ, მაგრამ ისეთი მნიშვნელოვანი 

საკითხი, როგორიცაა ბავშვის დაბადება, ახალი სიცოცხლის გაჩენა, უმაღლესი 

ღვთაების უფლებებში შედიოდა. ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებულ 

რიტუალებში შესაწირავი და ლოცვა-ვედრება დედა მიწისადმია მიმართული. 

იმერეთის სოფლებში დასაძინებლად ხმარობდნენ ხის გრძელ ტახტებს, 

მაგრამ მასზე მომშობიარება არ შეიძლებოდა. მშობიარობამდე ბებია ქალი 

ამზადებდა ქალისთვის ადგილს მიწაზე: აკეთებდა ჯვრის ნიშანს, შეულოცავდა, 

მერე დააგებდა თივას ან ჩალას და ამ «საწოლზე» ამშობიარებდა ქალს. მესამე დღეს 

აცხობდნენ დიდ ხაჭაპურს და იწვევდნენ იმ ქალებს, რომლებიც ესწრებოდნენ 

მშობიარობას. ხაჭაპურს გადასცემდნენ ბებია ქალს, რომელიც გარშემო 

შემოუნთებდა სანთლებს, აიღებდა ჭიქა ღვინოს, ატრიალებდა ხაჭაპურს 

მარცხნიდან მარჯვნივ და ღმერთს ავედრებდა პატარას და მის მომავალს. მერე 

გულს ამოაჭრიდა ხაჭაპურს, სადაც მეტი ყველი იყო, დანარჩენს იმდენ ნაჭრად 

დაჭრიდნენ, რამდენიც ესწრებოდა. სხვებიც იმეორებდნენ ლოცვას და ჭამდნენ 

ხაჭაპურს. ვინც მშობიარობას არ ესწრებოდა, ამ წესზე არ დაიშვებოდა, არც ამ 

ხაჭაპურის ჭამის უფლება ჰქონდა სხვა ვინმეს. 

აფხაზეთში დედა მიწის გულის მოსაგებად ბებია ქალი მშობიარის გარშემო 

მიმოაპნევდა ხორბალს ან სხვა მარცვლეულს, რათა ღვთაებას ხელი არ შეეშალა 

ახალი სიცოცხლის დაბადებისთვის. 

გურიაში მშობიარე ქალს მიწაზე აწვენდნენ და ქვეშ ჩალას უგებდნენ. 

მშობიარობიდან მერვე დღეს ატარებდნენ რიტუალს, რომელსაც «მიწის გაჯერება» 

ერქვა. იკრიბებოდნენ ის ქალები, რომლებიც მშობიარობას ესწრებოდნენ. ბებია 

ქალი მიწაში ამოჩიჩქნიდა დანის წვერით რამდენიმე ორმოს. თითოეულში დებდა 
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სანთელსა და საკმეველში არეულ პურის გულს, ზედ დაასხამდა ქათმის 

ბულიონსა და ღვინოს და მიმართავდა მიწას, როგორც სულიერ არსებას: «გაგაძღე 

პურით, ღვინით, ერბოთი, სანთლითა და საკმევლით, ამიტომ შენც მიეცი 

ჯანმრთელობა და ბედნიერება მელოგინეს». სხვა ქალები სანთლებით იდგნენ. 

ლოცვის მერე ბებია ქალი ანთებულ სანთელს სამჯერ შემოატარებდა წელზე 

მელოგინეს და გადააბრუნებდა მას მარცხნიდან მარჯვნივ, ასევე ახალშობილსაც. 

სხვა ქალებიც მიდიოდნენ მელოგინესთან სათითაოდ და იმავეს აკეთებდნენ. ამის 

შემდეგ სუფრას მიუსხდებოდნენ. თუ მიწას არ მოიმადლიერებდნენ, ის ავნებდა 

მელოგინეს. 

საინგილოში მშობიარე ქალი რომ ავმა სულმა არ დააზიანოს, გარშემო ზონარს 

შემოავლებენ, რომელიც გველს ჰგავს, ისეა დაკლაკნილი და შემოხვეული, თან 

თოფს ისვრიან ავსულთა დასაფრთხობად. 

მშობიარე ქალის მიწაზე დაწვენა ნიშნავდა დედა მიწისთვის მის მიბარებას, 

რათა ღვთაებას მფარველობა გაეწია მშობიარე ქალისა და მისი ბავშვისთვის. 

მიწასთან უშუალო შეხებით ქალი დედა მიწიდან იღებდა გამანაყოფიერებელ 

თვისებას და სასიცოცხლო ძალას. ამ აქტით ბავშვი მარტო დედის შვილად კი არ 

ითვლებოდა, მისი მშობელი და პატრონი მიწის ქალღვთაებაც იყო, რადგან მიწაზე 

დაწოლილი ქალი ბავშვს რომ აჩენდა, ამაში დედა მიწაც მონაწილეობდა. 

მიწის ღვთაებები ძალიან ჰგვანან ერთმანეთს, სამივეს ზოომორფული ნიშანია 

გველი (ამიტომაც შემოავლებდნენ მელოგინეს გველის მსგავს ზონარს), მაგრამ 

ხანდახან მცენარის სახესაც იღებენ. ისინი თითქმის ერთგვაროვან ფუნქციებს 

ასრულებენ, ოღონდ განსხვავებულია მათი მოქმედებისა და უფლებების 

მასშტაბები. 

ჩვენ მიერ განხილული ღვთაებები მოიცავენ მთელ მიწიერ სამყაროს. ეს არის 

კავკასიური მითოლოგიის ერთ-ერთი უძველესი ჯგუფი, რომელსაც აქვს 

იერარქიული სისტემის ყველა ნიშანი (სტრუქტურა, ორგანიზებულობა, 

ურთიერთდაკავშირებული ელემენტები და სხვა). დაღმავალი გზით (იმიტომ, რომ 

მიწის სიღრმისკენ მიემართება) ეს იერარქია ასე წარმოსდგება: 

 

 კერის მფარველი; 

 ადგილის დედა; 

 დედა მიწა. 

 

საფიქრებელია, რომ ამ სისტემამ მოამზადა ყოვლისმომცველი დედა 

ქალღმერთის სახე, რომელმაც მიწის ღვთაებათა ყველა ატრიბუტი და ფუნქცია 

შეიერთა. 
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თავი 4. სამონადირეო მითოსი 

 

«ვერსალის დიანა» 
(რომაულ მითოლოგიაში — ნადირობისა და ცხოველთა მფარველი ქალღმერთი). 

მონადირეობა ადამიანის საქმიანობის ერთ-ერთი უძველესი ფორმაა. 

მიწათმოქმედებისა და მესაქონლეობის განვითარებამდე ნადირობა 

ადამიანისთვის საარსებო საშუალების მოპოვების ძირითადი წყარო იყო. 

მიწათმოქმედების განვითარების კვალობაზე ნადირობამ თანდათან დაკარგა 

ეკონომიურად წამყვანი მნიშვნელობა, მაგრამ დიდხანს საუკუნეების 

განმავლობაში არსებობდა კავკასიის მკვიდრთა ყოფაში თავისი საუკეთესო 

ტრადიციებით. 

კავკასიის ტერიტორიაზე ნაპოვნ არქეოლოგიურ ძეგლებში უხვად არის 

ნადირობისთვის საჭირო იარაღი. გარდა ამისა, უძველესი ხელოვნების 

ნიმუშებისთვის დამახასიათებელია სამონადირეო მოტივები და სცენები, 

გარეული ცხოველების გამოსახულებები. მდიდარ ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიულ 

მასალასთან ერთად ეს ყველაფერი მეტყველებს სამონადირეო თემის დიდ 

მნიშვნელობაზე კავკასიურ მითოლოგიაში. აქ უძველესი ხანიდან ჩამოყალიბდა 

მონადირეობის ინსტიტუტი თავისი ტრადიციებითა და მითოსით. სხვადასხვა 

რეგიონში სამონადირეო ზნე-ჩვეულებებისა და შეხედულებებს გარკვეული 

თავისებურებანი გააცნიათ, მაგრამ ამავე დროს იმდენი აქვთ საერთო, რომ აშკარაა 

მათი ზოგად-კავკასიური წარმომავლობა. 
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ნადირობის ღვთაებები 
 

მითოსური აზროვნების თანახმად, ისევე როგორც ბუნების ყოველ სფეროსა 

და საგანს, გარეულ ნადირსაც ჰყავდა თავისი პატრონი და გამგებელი, რომელზეც 

მთლიანად იყო დამოკიდებული მონადირის წარმატება. ნადირთღვთაება 

კავკასიელებს სხვადასხვანაირად ჰყავდათ წარმოდგეილი — ნადირის, ქალის ან 

კაცის სახით. ერთი შეხედვით ეს წარმოდგენები წინააღმდეგობრივია, მაგრამ აქ 

საქმე გვაქვს ისტორიულად განსხვავებულ საფეხურებთან ამ სახის გააზრებაში, 

რაც, თავის მხრივ, დაკავშირებულია საზოგადოების განვითარების გარკვეულ 

ეკონომიკურ და სოციალურ საფეხურებთან. 

ნადირთმფარველი ან ნადირთანგელოზი თავისი ბუნებით ზოომორფულია. 

ანთროპომორფიზაციის შედეგად მან შეიძინა ქალის სახე, მაგრამ ზოომოფრული 

გარდასახვა მისთვის ბუნებრივ მდგომარეობად დარჩა. მას შეუძლია მონადირეს 

ეჩვენოს ჯიხვის, არჩვის ან ირმის სახით. ჩვეულებრივი ნადირისგან მას რაიმე 

ნიშანი გამოარჩევს (თეთრი ფერი, ოქროს რქა, შუბლზე ვარსკვლავი). თუ 

მონადირემ უცოდინარობით ან გაუფრთხილებლობით ესროლა ამგვარ ცხოველს, 

მონადირეს დაღუპვა არ ასცდება, რადგან ეს შეცდომა დაუსჯელი არ რჩება. 

 

ერთხელ ჯიჯეთელი მონადირე წასულა ლეჩურის ტყეში 

სანადიროდ. სვიანში რომ გადავიდა, დაიანხა ორი მწოლი ირემი. 

ერთი ცალრქა იყო, მეორე — წყვილრქიანი. მონადირემ ცალრქას 

ესროლა. მაშინ ნადირთმწყემსმა დაიძახა; «ცალარქას დაჰკრესო? 

დაღალულები იყო, კალოდან გამოსულები! ცალაზე დარჩეს 

შვილიშვილთო». მართლაც, იმ გვარში მარტო თითო ბავშვი 

იზრდებოდა, მეტი არა რჩებოდათ. 

 

ყველაზე უფრო გავრცელებული წარმოდგენით, ნადირთღვთაება ლამაზი 

გრძელთმიანი ქალია, თუმც ზოგან ძალიან პატარა ქალის სახითაც ეჩვენება 

მონადირეებს. მთიელთა წარმოდგენით, ნადირთპატრონი მაღალ, მიუვალ 

კლდეში ცხოვრობს, სადაც ადამიანს ადვილად შეუძლია მოხვედრა. ბარში კი მისი 

სამყოფელი ტყეა, სამეგრელოში მას «ტყაშმაფა» ჰქვია, რაც ტყის დედოფალს 

ნიშნავს. აჭარაში ნადირობის გამრიგეთა შორის არის კლდის ქალღმერთი. 

სვანურ ზეპირსიტყვიერებაში ნადირობის ქალღმერთი დალია, ყველა სხვა 

ნადირთპატრონების სახესთან შედარებით განვითარებული მითოლოგიური 

პერსონაჟი. იგი მაღალი, ლამაზი ქალია, რომელსაც ოქროსფერი თმები კოჭებამდე 

სცემს და ხშირად შიშველ სხეულს იფარავს ამ თმებით. იგი კლდის გამოქვაბულში 

ცხოვრობს, სამონადირეო საქმეს განაგებს და რჩეულ მონადირეებთან 

სასიყვარულო კავშირს აბამს. 



აპოკრიფის-13: 02.2016 (K5.1 e.n.) 

 

85 

ზოგჯერ ნადირთა გამგებლები და-ძმის სახით არიან წარმოდგენილი, 

რომლებიც რიგრიგობით პატრონობენ ჯოგს. როცა ქალის ჯერია, მაშინ ნადირი 

ძნელი მოსაკლავია, რადგან ქალი ფრთხილობს, ხოლო როცა კაცია, მაშინ მისი 

მოკვლა ადვილია, ნადირი ბრიყვიაო, იტყვიან. 

თანდათან სამონადირეო პანთეონი გართულდა და მთავარი პატრონის 

ფუნქცია მამაკაც ღვთაებას დაეკისრა, თუმცა მის გვერდით ქალღვთაებებიც არიან 

მისი შვილების ან დამხმარეების სახით. 

დაღესტნელთა წარმოდგენით, ნადირთ ღვთება ადამიანს თეთრწვერა 

მოხუცის სახით ეჩვენება, რომელსაც თეთრი ტანსაცმელი აცვია. მასთან ერთად 

ნადირს წველის ლამაზი შიშველი ქალი, რომელსაც სხეულს გრძელი გაშლილი 

თმები უფარავს. 

ადიღელთა წარმოდგენით, ნადირობის ღმერთი იყო მეზითხა («ტყის 

ღმერთი»). მას წინ უსწრებდა ქალღვთაება მეზგუაშჩე («ტყის დიასახლისი»). მასთან 

დაკავშირებული ამბები აღარ შემორჩა ადიღეელთა მითოლოგიას, მაგრამ 

მეზითხასადმი მიძღვნილ საგალობელში შემორჩენილია ეპითეტი «თეთრხელება», 

რომელიც მხოლოდ ქალღვთაებას მიესადაგება. ნადირობის ღვთაებები ჰყავდათ 

ჩრდილოეთ კავკასიის სხვა ხალხებსაც. აფხაზებს — აჟვეფშა, ვაინახებს — ელატა, 

ოსებს — აფსატი. დაღესტანში ყუმიხებთან ნადირობის ქალღმერთია ორმან ესი 

(ტყის დიასახლისი), დაღესტნის სხვა ხალხებში ნადირობას განაგებს ავდალი, 

ავარელებთან — ბუდუალალი. კავკასიის ზოგიერთ რეგიონში ნადირთგამგებლობა 

სხვადასხვა ღვთაებას ეკისრება. 

ქართველურ ტომებში დალის გარდა ნადირთ პატრონებად ითვლებოდნენ 

აფსატი, ოჩოკოჩი, ოჩოპინტრე, ტყაშმაფა. სვანეთში პატრონები ჰყავდათ: 1. 

შიშველი მთის ნადირი (ირემი, შველი, არჩვი, ჯიხვი). მათ ქალღმერთი დალი 

მფარველობდა; 2. ტყის მხეცები (დათვი, მელა, კვერნა, მაჩვი), რომელთაც ტყის 

ანგელოზი იცავდა; 3. მგლის საქმეს წმინდა გიორგი განაგებდა 4. ფრინველებსა და 

თევზებს აფსატი მფარველობდა. ყველა ამ ღვთაებას ჰყავდა უფროსი — შიშველი 

მთის უფალი. მაგრამ სამონადირეო მითოსში იგი პერსონაჟად აღარ ჩანს. კლდის 

თეთრწვერა ბერის სახე შემოინახა აჭარულმა სამონადირეო მითოსმაც. 

აფხაზეთში ნადირობის გამგებლები არიან აჟვეიფშა, აიგრი (იგივე აერგი), 

აგრეთვე ყრუ და ბრმა მოხუცი ადაგვა, რომელსაც სამი ქალიშვილი და ბევრი 

ხელქვეითი ნადირთა მწყემსი ჰყავს. 

როგორც ითქვა, ერთი ხალხის მითოლოგიაში ნადირთა პატრონების 

სიმრავლე მითოსური სახის სტადიალური განვითარების შედეგია, რაც იმას 

ნიშნავს, რომ რელიგიური ცნობიერების განვითარებამ, საზოგადოების 

ცხოვრებაში მომხდარმა სოციალურ-ეკონომიურმა ცვლილებებმა წარმოშვა ახალი 

პერსონაჟები. ამ კონკრეტულ შემთხვევებში ახალი სახის შემოსვლას არ მოჰყვა 

ძველის გაძევება და ისინი დიდხანს თანაარსებობდნენ მითოსში მეტ-ნაკლები 

უპირატესობით. ქვეშევრდომი მწყემსების არსებობის მიუხედავად, 

ნადირთპატრონები ცალკეული ღვთაებები არიან და ერთმანეთთან იერარქიულ 

დამოკიდებულებაში არ იმყოფებიან. ზოგი მათგანი ნადირობის გამგებლობასთან 
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ერთად ტყის სამყაროს მფლობელიცაა. ეს აისახა კიდეც მათ სახელებში, 

მაგალითად, ტყაშმაფა (ტყის დედოფალი), მეზითხა (ტყის ღმერთი), მეზგუაშა 

(ტყის ქალბატონი), ორმან ესი (ტყის დიასახლისი). 

კავკასიურ მითოლოგიაში ნადირთღვთაებებს აქვთ თავიანთი სამფლობელო, 

რომელიც ადამიანთა საცხოვრისისგან მოშორებულია. ისინი მუდმივად იქ 

იმყოფებიან, არ ტოვებენ თავიანთ სამყოფელს და არ ეტანებიან ადამიანს. 

უკიდურეს შემთხვევაში ნადირის სახით მოდიან სოფელში მოღალატე მონადირის 

დასასჯელად. ადამიანი მიდის მათთან, რადგან საარსებოდ სჭირდება მათი 

კუთვნილი ნადირი. შესაბამისად, მან უნდა დაიცვას ის წესები, რომელსაც 

ნადირთპატრონები უწესებენ ადამიანს. 

ნადირობის ღვთაებები იმ ნადირით იკვებებიან, რომელსაც მფარველობენ და 

მერე აცოცხლებენ მას. როგორც ჩანს, ეს არის ბუნების აღორძინებასთან 

დაკავშირებული საკრალური აქტი. რასაკვირველია, მონადირისათვის ის 

პირველარსი მიუწვდომელია, მას მოსაკლავად ეძლევა ღვთაებების მიერ ხელახლა 

გაცოცხლებული ნადირი. მონადირე მოწმე ხდება ნადირის გაცოცხლების აქტისა. 

იგი ესწრება ღვთაებათა ნადიმს, სადაც მას უმასპინძლდებიან ხორცით, ოღონდ 

ძვლის დაბრუნებას სთხოვენ. შემთხვევით ან შეგნებულად მონადირე ერთ ძვალს 

აკლებს. ღვთაებები ნაკლულ ადგილს (ბეჭს ან ნეკნს) ხის მასალით ავსებენ და ისე 

ამთელებენ ნადირს. მერე მონადირე პოულობს თავის ნანადირევში ხის ბეჭს ან ხის 

ნეკნს. ეს სიუჟეტი მთელ კავკასიაშია გავრცელებული. ხევსურული თქმულებით 

ერთ მონადირეს, სახელად ბათირს კლდეებში შემოაღამდა. შუაღამისას ცეცხლი 

დაანთო. ცოტა ხანში ხმები გაიგონა. ერთი მეორეს ეუბნებოდა, წამოდი, ქორწილი 

გვაქვსო. მეორემ უპასუხა: «არ შემიძლია, სტუმარი მყავს და ვერ დავტოვებ». 

პასუხად გაისმა, სტუმარიც წამოიყვანეო. კაცი ხმას მიჰყვა და ტყის სულების 

ნადიმზე აღმოჩნდა. მოიყვანეს სამი ჯიხვი, დაკლეს და მოხარშეს, ტაბლებზე 

დააწყეს და დააპურეს შეკრებილები. ძვლები გაასუფთავეს, ხორცი კი შეჭამეს. 

შეაგროვეს ძვლები, დააწყეს ტყავზე და დაჰკრეს ჯოხი. წამოხტნენ ჯიხვები და 

გაიქცნენ. ბათირმა დამალა ბეჭის ძვალი. სულებმა ეძებეს და რომ ვერ ნახეს, 

ხისგან გააკეთეს. შელოცვა წარმოთქვეს: 

 

ადეგ, ადეგ, ხეჭეჭაო, ხისა გიგდავ ბეჭადაო. 

 

ეს ჯიხვიც წამოხტა და გაიქცა. მეორე დღეს, როცა გათენდა, ბათირმა დაინახა 

სამი ჯიხვი და სამივე მოკლა. როცა ატყავებდა, ნახა, რომ ერთს ბეჭი ხისა ჰქონდა. 

აფხაზური ვარიანტით, მონადირე გარეულმა თხამ შეიტყუა უღრან ტყეში, სადაც 

ღვთაებები კოცონს უსხდნენ. მათ დაკლეს თხა და მონადირესაც 

გაუმასპინძლდნენ. ძვლები შეაგროვეს, მონადირემ დამალა ერთი ძვალი და მის 

მაგივრად თავისი დანა ჩადო. ღვთაებებმა გააცოცხლეს თხა და შეუთქვეს, რომ იგი 

მათი სტუმრის მსხვერპლი გამხდარიყო. მართლაც, როცა მონადირე სახლში 

ბრუნდებოდა, გარეული თხა მოკლა, გატყავებისას კი ხორცში თავისი დანა 

იპოვნა. 
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ჩეჩნურ გადმოცემაში სამი მონადირე ძმა მოხვდა გამოქვაბულში, სადაც სამი 

გოლიათი ცალთვალა ქალი ცხოვრობდა. ისინი გაუმასპინძლდნენ ძმებს შვლის 

ხორცით, ოღონდ ძვლების შენახვა სთხოვეს. ერთმა ძმამ დამალა ბეჭის ძვალი. 

ქალებმა ძვლები შეაგროვეს, ბეჭის ძვალი აკლდა. მათ იცოდნენ, ვისაც ჰქონდა, 

მაგრამ სტუმარს შეურაცხყოფა არ მიაყენეს. გამოთალეს ხის ბეჭი, ჩადეს ძვლები 

ტყავში და დაიძახეს: «შველო, ტყეში დაბრუნდი!» მეორე დღეს ძმებმა შველი 

მოინადირეს, რომელსაც ხის ბეჭი აღმოაჩნდა. 

ოსური თქმულება ჰგავს ხევსურულს. მონადირე ძამბულათს შემოაღამდა და 

ღამეს ხის ქვეშ ათენებდა. ავსათს სხვა ღვთაებები ეპატიჟებოდნენ ნადიმზე. მან 

ძამბულათიც წამოიყვანა. სიუჟეტი აქაც ტრადიციულად ვითარდება. ძამბულათმა 

ერთი ძვალი დამალა, რომელიც ღვთაებებმა ხის ნაჭრით შეცვალეს. ეს ნადირი 

შემდეგ ძამბულათმა მოკლა და ხის ნაჭერი აღმოაჩინა. 

დასახელებულ თქმულებებში კარგად ჩანს ძვლის როლი ცხოველის 

გაცოცხლებაში. იმისათვის, რომ აღდგეს მოკლული ნადირი, უნდა აღდგეს მისი 

ჩონჩხი, ის ძირითადი, რომელიც ქმნის ნადირის აგებულებას. ძვლის ასეთი 

გააზრება ერთ-ერთი უძველესი და უნივერსალურია. ეს კონცეფცია სხვა ხალხთა 

წარმოდგენებშიც ჩანს და ბევრად უფრო განვითარებულ რელიგიებშიც ვხედავთ 

მას. გარდა ამისა, ძვალი შეიძლება იყოს ის საერთო ნაწილი, რაც აკავშირებს 

ნადირთ ღვთაებას თავის ცხოველთან, რომლის სახითაც იგი ევლინება 

ადამიანებს. 

ნადირის გაცოცხლების საშუალებებად გამოყენებულია მათრახი, წკეპლა, 

ჯოხი. ჩეჩნურ თქმულებაში კი გოლიათი ქალები სიტყვით აცოცხლებენ შველს. 

კავკასიელთა სამონადირეო წეს-ჩვეულებებში ვხვდებით ნადირის ძვლის 

დაცვის ტრადიციას, ე. ი. მონადირეც ერთგვარად მონაწილეობდა ნადირის 

გაცოცხლებაში და ამით უზრუნველყოფდა ტყის ბინადართა რესურსების 

შენარჩუნებას. ერთი გადმოცემით, ნადირთღვთაებამ დაასაჩუქრა მონადირე 

მსუქანი ჯიხვით, ოღონდ იმ პირობით, რომ მის ძვლებს სახლის სახურავზე 

დააწყობდა. მონადირე ასეც მოიქცა და მეორე დილას ძვლები აღარ დახვდა, 

სახურავს კი ნაფეხურები აჩნდა, ე. ი. ღვთაებამ გააცოცხლა შეჭმული ნადირი და 

დააბრუნა თავის ჯოგში. 

რაჭველ მონადირეებში აკრძალული იყო ნანადირევის ძვლების გადაყრა. მათ 

აგროვებდნენ და მიწაში მარხავდნენ. 

სვანეთში მონადირეები ნადირის ძვლებს კოშკის ბნელ კუთხეებში 

აგროვებდნენ, რომ ქალებს თვალი არ მოეკრათ. მიუღებელი იყო ნადირის 

ხორცისა და ძვლის ძაღლისათვის მიცემა. თუ იმდენი დაგროვებდებოდა, რომ არ 

ეტეოდა, ძვლებს მდინარეში ყრიდნენ. თუ მონადირე ნანადირევის ნაწილს 

საჩუქრად მიართმევდა ამხანაგებს, მათ უთუოდ უნდა დაებრუნებინათ ძვლები. 
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ნადირის უზომოდ ხოცვა არ შეიძლებოდა, რათა არ დარღვეულიყო 

ბუნებრივი წონასწორობა. მაშინაც, როცა ნადირთღვთაება სიყვარულისთვის ან 

სხვა სამსახურისთვის აჯილდოვებდა მონადირეს, ნადირის განსაზღვრულ რიცხვს 

უსახელებდა. მეფსაი მეთხვიარმა დალს შვილი გადაურჩინა. ქალღმერთმა 

შესთავაზა: 

 

ჩემი მშველელი — მონადირე მეფისა. 

სამ არჩევანს ამას მივცემთ: 

ერჩიოს და ყოველ დღე შუნს მივცემთ. 

ის თუ არა და სექტემბერში 

ცხრა ცალ ჯიხვს მივცემთ. 

ის თუ არა და ჩემთან წოლა. 

 

კავკასიელთა წეს-ჩვეულებებში ჩანს, რომ ნადირის ხოცვა 

რეგლამენტირებული იყო. ასი ნადირის მოკვლის შემდეგ მონადირეს იარაღი 

გარკვეული დროის მანძილზე მიწაში უნდა დაემარხა, რაც განწმენდის საშუალება 

იყო. ამ ხნის განმავლობაში ვერ ინადირებდა. 

ნადირთპატრონმა მონადირე თაზი ზოხაშვილს უთხრა; «თაზი, შენ ბევრ 

ნადირს აფუჭებ. მოდიან ნადირნი და შემოგვჩივიან. შენ აღარ წახვიდე 

სანადიროსაო. უნდა შემოსდო თოფი ყაშხაშზე და სანამ არ გაინძრევა, სანადიროს 

არ წახვიდეო». 

ნადირის უზომოდ ხოცვა არ შეიძლებოდა, ამას რუსთაველიც მიგვანიშნებს 

«ვეფხისტყაოსანში». ავთანდილმა და როსტევანმა შეჯიბრი მოაწყეს იმის 

დასადგენად, ვინ იყო მათ შორის უკეთესი მონადირე. «დახოცეს და ინადირეს, 

ცათა ღმერთი შეარისხეს», — წერს პოეტი. ამას მოჰყვა სასჯელი უცხო მოყმის 

გამოჩენით. 

კავკასიელთა კიდევ ერთი ჩვეულებაა აღსანიშნავი. როცა მონადირე 

ნანადირევით ბრუნდებოდა, თუ მას გზაში სხვა ხელცარიელი მონადირე 

შეხვდებოდა, აუცილებლად უნდა გაეყო მისთვის ნადავლი. როგორც ჩანს, ეს იყო 

იმ გულუხვობის ანალოგიური, რაც მის მიმართ ნადირთღვთაებამ გამოიჩინა. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში მას ხელი არ მოემართებოდა ნადირობაში. ამიტომ როცა 

ვაჟა-ფშაველას პოემაში «სტუმარ-მასპინძელი» ჯოყოლა ეუბნება ზვიადაურს: 

 

თუ გინდ, ეხლავე გავიყოთ 

როგორც ამხანაგთ ორადა, 

ჩოჩქიც არ მინდა მე მეტი, 

გავინაწილოთ სწორადა, 

 

მხოლოდ მისი სიკეთის გამოვლენა კი არ არის, არამედ კავკასიაში 

დამკვიდრებული ტრადიციის ერთგულებაცაა. 
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სამონადირეო ტრადიციები 
 

კავკასიაში ნადირობა ოდითგანვე წმინდა საქმედ იყო მიჩნეული. ასევე 

წმინდად ითვლებოდა სანადირო ადგილები და ზოგიერთი ნადირიც. 

სამონადირეო მითოსთან დაკავშირებულია ადამიანის წარმოდგენა ქვეყნიერების 

აგებულების შესახებ. მასში გამოიყოფა «შინა» და «გარე» სივრცეები. «შინა» 

სოციალური ჯგუფისა და ინდივიდის საარსებო, მოწესრიგებული სივრცეა, სადაც 

იგი მკვიდრობს. ეს «შინა» ისევე უპირისპირდება «გარეს», როგორც კოსმოსი — 

ქაოსს. «გარე» უკაცური სივრცეა, ადამიანისგან განსხვავებული არსებებით 

დასახლებული და ადამიანთა საზოგადოებისთვის უცხო წესრიგით. «გარე» 

ქვეყანაში ადამიანის შესვლა მნიშვნელოვანი მოვლენაა, რადგან იგი სხვა სამყაროა. 

მონადირეს დიდი სიფრთხილე მართებს, რათა არ დაარღვიოს «სხვა სამყაროს» 

წესრიგი, ამისთვის კი მან უნდა იცოდეს იმ წესრიგის დაცვის საშუალებები. 

ამიტომ დროთა განმავლობაში მონადირეთა საზოგადოებას საკრალური საძმოს 

სახე მიეცა მკაცრად ჩამოყალიბებული ტრადიციებითა და განსაკუთრებული 

საიდუმლო ენით, რომელიც მხოლოდ მონადირეებს ესმოდათ. აფხაზურ 

ფოლკლორში დაფიქსირებულია საიდუმლო ენაზე შექმნილი სამონადირეო 

სიმღერები. 

იმისათვის, რომ არ დაერღვია ნადირთ საუფლოს წესრიგი და 

წარმატებულად ენადირა, მონადირე უკვე «შინა» სივრცეში ემზადებოდა ამისთვის. 

სანადიროდ წასვლის წინ მონადირე ვალდებული იყო, ტაბუირების რთული 

სისტემა დაეცვა, რათა ნადირობის სიწმინდე არ შეელახა. სანადიროდ წასვლის 

წინა დღეებში არ შეიძლებოდა ლანძღვა-გინება და უშვერი სიტყვების წარმოთქმა, 

ასევე არ უნდა გაჰკარებოდა არა თუ უცხო ქალს, არამედ საკუთარ ცოლსაც კი. 

განსაკუთრებით უნდა მორიდებოდა მონადირე ფეხმძიმეს ან დედათა წესში მყოფ 

ქალს. თავის მხრივ, სანადიროდ წასულის ცოლსაც უნდა დაეცვა ტაბუ ქმრის 

დაბრუნებამდე. მას ეკრძალებოდა თმის გაშლა და მით უმეტეს, დაბანა. უნდა 

მორიდებოდა ცხიმიან საკვებს, განსაკუთრებით ღორის ქონს და არავისთვის არ 

უნდა გაემხილა ქმრის სანადიროდ წასვლის ამბავი. 

არსებობდა მონადირეთა სიზმრების და ბედნიერ თუ უბედურ ნიშანთა 

რთული სიმბოლიკა, რომლითაც ხელმძღვანელობდა მონადირე ნადირობისათვის 

დღისა და გეზის ასარჩევად. 

მონადირეს ეკრძალებოდა საგზლად ხორცის ან ღორის ქონის ხმარება. 

«კლდის ანგელოზი გვაძლევს საწებს, ის გვეტყვის: ხმელა თქვენი იყვეს და საწებს 

მე მოგცემთო. ასე რო არ გავაკეთოთ, ხელცარიელი მოვალთო». საგზლად 

მონადირეს დედის ან ცოლის ხელით გამომცხვარი «ხმელგანატეხი» უნდა წაეღო. 

«ხმელგანატეხი» წარმოადგენდა რიტუალურ პურს, რომლის ზედაპირი მზის 

დაფანტული სხივების მსგავსად იყო დაჭრელებული. ამ პურების გამოცხობისას 

ქალი ლოცულობდა. ეს წესი სვანურმა ლექსებმაც შემოგვინახა: 
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დედავ, საგზალი გამომიცხე-მეთქი, 

გარეულ თხის ან შუნის ნახვა მომენატრა... 

გამოუცხო დედამ პურები 

მონადირეს, თავის საყვარელ შვილს. 

სანადირო ადგილებთან მისვლისას კლდის პირველ შესასვლელში მონადირე 

სანთელს ანთებდა, საკმეველს აკმევდა, ილოდებდა და `ხმელგანატეხს~ შეჭამდა, 

თან ლოცულობდა: 

ღმერთო, მშვიდობიანად დამაბრუნე სახლში, 

მარჯვენა დამილოცე, დალი. 

მადლობის ნიშნად მონადირე მოკლული ნადირის გულ-ღვიძლს სწირავდა 

ნადირთღვთაებას. ნადირობიდან დაბრუნებულ მონადირეს ფეხზე ადგომით 

ხვდებოდნენ. 

აფხაზური მასალებით, მონადირეები ცდილობდნენ ნადირთმფარველის 

გულის მოგებას მსხვერპლშეწირვითა და სიმღერებით, რომლებშიც 

ევედრებოდნენ, შეეხვედრებინა ის ნადირი, რომელიც უკვე იგემა აჟვეიფშამ და 

აეცილებინა ის, რომელიც მას ჯერ არ ეჭამა. 

როცა აფხაზი მონადირეები ნადირობისთვის ემზადებოდნენ, ეს ჯგუფი 

საერთო ფულით ყიდულობდა თხას ან ცხვარს და აირჩევდნენ ტყეში ადგილს 

მსხვერპლშეწირვისთვის. თითოეული მონადირე აგდებდა ცეცხლში საკმეველს და 

სთხოვდა ტყის ღმერთს, მიეცა მისთვის სასურველი ნადირი. 

ოსურ მითოლოგიაში ნადირობას განაგებს აფსატი, რომელსაც სიმღერებით 

მიმართავდნენ მონადირეები და სთხოვდნენ წარმატებას. ბალყარულ-ყარაჩაულ 

სიმღერა აფსატისადმი ლოცვა-ვედრებაა: 

ორაიდა, მზეო ჩემო, დამაშვრალო, 

ქვაბებში ქონი აგვიდუღე, 

ცვრიანი ხორცი გვაღეჭინე, 

ბიჭებს ბინაზე ნადირის ხორცს ნუ გამოულევ, 

ორაიდა, მზეო ჩემო, დამაშვრალო, 

მოგვეც დიდი ჯიხვი ჩვენ... 

ნადირობის არქაულ ფორმას კოლექტიური ნადირობა წარმოადგენდა. 

აჭარაში მთებში სანადიროდ რამდენიმე კაცი ერთად მიდიოდა, ტყეში შესულნი კი 

დანაწილდებოდნენ. ერთი თუ მოკლავდა ნადირს, ის სხვებისთვისაც უნდა 

გაეზიარებინა. ნადირობა გრძელდებოდა რამდენიმე დღეს, ზოგჯერ მეტ ხანსაც. 

მონადირეებს ჰქონდათ სპეციალური სადგომები ღამის გასათევად ან 

გამოქვაბულებს აფარებდნენ თავს. პარალელურად არსებობდა ინდივიდუალური 

ნადირობის ტრადიცია. სამონადირეო მითოსი უპირატესად მარტოხელა 

მონადირეების თავგადასავალს მოგვითხრობს. 
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მონადირე და ნადირთპატრონი 

 

ოჩოპინტრე; ავტორი ვასილ სიმონგულოვი 

სამონადირეო მითოსის ერთ-ერთი ცნობილი თემაა მონადირისა და 

ნადირთპატრონის სატრფიალო კავშირი. ამ ურთიერთობის ინიციატორი თავად 

ქალღვთაებაა. როგორც აღვნიშნეთ, ნადირობის ასპარეზი «გარე» სივრცეა, რომლის 

წესი განსხვავდება «შინასაგან», სადაც ცხოვრობს მონადირე ადამიანთა 

საზოგადოების დადგენილი წესით. ამავე დროს მას უწევს იმ სამყაროსთან 

ურთიერთობა, რომელსაც ის არ ეკუთვნის. ეს არის ველური ბუნება, ნადირთა 

სამყარო, რომელსაც განაგებს მდედრული ბუნების ნადირთპატრონი და იქ 

ადამიანური საზოგადოებისგან განსხვავებული კანონები მოქმედებს. 
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იმისათვის, რომ «გარე» სამყაროდან ნადირი მოიპოვოს, მონადირე 

იძულებულია, ნადირთპატრონთან ურთიერთობა დაამყაროს. მოგვიანებით, როცა 

სამონადირეო მითოსში მამაკაცი ღვთაებები გაბატონდნენ, მონადირეები 

რიტუალებითა და მსხვერპლშეწირვით ახერხებდნენ მათი გულის მოგებას. 

უფრო ადრე კი, როცა ქალღვთაებას ებარა ნადირთა პატრონობა (და 

მთლიანად «გარე» სამყარო მდედრული ბუნებისა იყო), მის სამყაროში შეღწევისა 

და წარმატების გარანტია ღვთაებასთან სასიყვარულო კავშირით მოიპოვებოდა. 

როდესაც ქალღმერთის სახეს განვიხილავდით, იქ საუბარი იყო ბუნების 

განმასახიერებელი ნაყოფიერების ქალღმერთის სასიყვარულო ურთიერთობაზე. 

ნადირთმფარველი დედაქალღმერთთან წილნაყარი სახეა, მისი ერთ-ერთი 

გამოვლინება. სატრფიალო მიდრეკილებებიც მისგან აქვს მიღებული. ნადირობის 

ღვთაებისა და მონადირის სასიყვარულო ურთიერთობა იმ დიდის მისტერიის 

ნაწილია, რომელიც დედა ქალღმერთის მითოსში ჩამოყალიბდა და ნაყოფიერების 

გამოწვევის აუცილებელ პროცესს განასახიერებდა. 

კავკასიელთა სამონადირეო მითოლოგია დატვირთულია მონადირისა და 

კლდე-ტყის მეუფე ღვთაებების სასიყვარულო ამბებით. არქაულ პერიოდში ეს 

ურთიერთობა სავალდებულო იყო მონადირისათვის. არქეოლოგიურ ძეგლებზე 

მრავლად გვხვდება სექსუალური ნიშნით აღბეჭდილი მონადირეების 

გამოსახულებები, რაც ამ იდეის ხორცშესხმას წარმოადგენს. ნადირობის სცენებში 

ყოველთვის ფალიური მონადირეების მიერ გარეული ნადირის დევნაა 

გამოხატული და არა მოკლული ნადირის გატყავება-დაჭრა. არქაულ მითოსში 

სიმბოლური მნიშვნელობით დატვირთული იყო დევნის პროცესი და არა 

ნანადირევის ათვისება. 

ერთი შეხედვით, მონადირისა და ნადირთპატრონის კავშირი უნაყოფო 

აქტია, რადგან მას არ მოსდევს ბავშვის დაბადება (ერთი გამონაკლისის გარდა, 

როცა დალი გვევლინება პირმშოს მშობლად, ასევე ამირანის ეპოსში იგი გმირის 

დედაა), მაგრამ ნადირთმფარველს თავისი სამწყსოს გამრავლების მოვალეობაც 

აკისრია. როგორც ჩანს, მონადირესთან ურთიერთობა ააქტიურებდა მის 

ნაყოფიერებასა და ამიტომაც მიისწრაფოდნენ ეს ღვთაებები ამ კავშირისკენ. 

მონადირისთვის ეს ურთიერთობა მძიმე ტვირთს წამოადგენდა, რადგან მას 

ტაბუირების მთელი რიგი ახლდა. ტაბუს დაცვა კი რჩეულებისთვისაც არ არის 

ადვილი და მათ მუდმივად ბეწვის ხიდზე უხდებათ სიარული. 

კავკასიის სამონადირეო მითოსში ერთი მნიშვნელოვანი თემაა მონადირისა 

და ქალღმერთის სატრფიალო ურთიერთობა, რომელიც ტრაგიკულად სრულდება. 

იგი აისახა დაღუპული მონადირის ციკლში. 

თვითონ მონადირე გაურბის ქალღმერთთან კავშირს, მაგრამ ეს 

გარდაუვალია. თუკი მონადირეს ეძლევა არჩევანის საშუალება — ჯიხვების 

სიმრავლე ან ღვთაებასთან დაწოლა, ის ნადირს ირჩევს, ქალღმერთი თითქოს 

თანხმდება, მაგრამ უარისთვის მაინც შურს იძიებს და ღუპავს მონადირეს. მეფისა 

მონადირემ დალის შვილი მგელს გამოსტაცა და ქალღმერთს დაუბრუნა. 

მადლობის ნიშნად მან მონადირეს შესთავაზა ან ცხრა ჯიხვი სექტემბერში, ან 



აპოკრიფის-13: 02.2016 (K5.1 e.n.) 

 

93 

მასთან დაწოლა. მეფისამ ცხრა ჯიხვი აირჩია და სწორედ იმ ჯიხვებში გაურია 

საცდური ქალღმერთმა. მეფისამ ოქროსრქიანს ესროლა, ისარი შემობრუნდა და 

მონადირე განგმირა. 

ქალღმერთი გამოქვაბულში ან მიუვალ ადგილებში ეცხადება მონადირეს, 

სთავაზობს სიყვარულს, სამაგიეროდ კი ნადირობაში ხელის მომართვას ჰპირდება. 

ამავე დროს სასტიკად აფრთხილებს, რომ ეს კავშირი საიდუმლოდ შეინახოს. 

მონადირეს სხვა ქალთან ურთიერთობის უფლება არ ჰქონდა. ამ ურთიერთობის 

ნიშნად დალი ასაჩუქრებს მონადირეს ბეჭდით, მანდილით ან სხვა რაიმე ნივთით, 

რომელსაც სხვისი თვალი არ უნდა მოხვდეს, არავინ არ უნდა იცოდეს ამ ნივთის 

არსებობა, ე. ი. ნივთის საიდუმლოდ დაცვა ნიშნავდა დალთან კავშირის 

საიდუმლოს დაცვას. ერთის გამჟღავნება მეორის გამოაშკარავებას მოასწავებდა, 

ამას კი აუცილებლად მოჰყვებოდა სასჯელი. 

ტექსტები მოგვითხრობენ: ყაზბეგ გელოვანი ნადირობისას შეხვდა დალის და 

მასთან სიყვარული გააბა. ქალღმერთმა ქარვის მძივი აჩუქა, რომელიც არავისთვის 

არ უნდა ეჩვენებინა, ქალის ხელი არ უნდა შეხებოდა. ერთხელ ცოლმა ჩაყო ხელი 

ახალუხის ჯიბეში და ამოუღო მძივი. ყაზბეგი ისე წავიდა სანადიროდ, მძივი არ 

გახსენებია. ერთი ხეობა გამოუყო დალმა ყაზბეგს სანადიროდ. აქ ჯიხვებმა 

გადათელეს ყაზბეგი, თან ადამიანურად ეძახდნენ: «ყაზბეგ, ყაზბეგ!» ყველაფრის 

მიზეზი ის მძივი იყო. 

დაღესტანში ყუმიხების ერთი გადმოცემა მოგვითხრობს, რომ ერთ კაცს ტყეში 

ნადირთპატრონი შეხვდა. ულამაზესი ქალი იყო, მისი სხეული ანათებდა. მან კაცს 

სიყვარული შესთავაზა. კაცმა უარის თქმა დააპირა, უბრალო ღარიბი ვარ და 

როგორ გაგიბედოო. ქალმა უთხრა, ყოველ ოთხშაბათს მისულიყო მასთან, ოღონდ 

ეს არავის არ უნდა გაეგო. ეს კაცი ძალიან გამდიდრდა, ცოლს უკვირდა და 

შეუჩნდა ქმარს. ყველაფერი არც ჰქონდა მოყოლილი, რომ მამაკაცური ძალა 

წაერთვა. ეს თურმე ტყის ღვთაება იყო. 

ჩეჩნეთში ყვებოდნენ მონადირე ჩოპა ბორგანის ამბავს, რომლის საყვარელი 

იყო ტყის ქალი. ამიტომ მისი ტყვია ყოველთვის ხვდებოდა მიზანს. ღამით ჩოპა 

ტყეში იყო, თავზე რაღაცა თეთრმა გადაუფრინა. მონადირემ ესროლა. თურმე 

ნადირთპატრონის ძმა მოკლა. ამის გამო ჩოპა დაიღუპა. 

დაღუპული მონადირის ციკლის თქმულებებიდან აღსანიშნავია «ბეთქილის 

სიმღერა». მასში მოთხრობილია დალისა და ბეთქილის სასიყვარულო 

ურთიერთობაზე. ბეთქილს, როგორც სხვა მონადირეებს, ქალღმერთის 

ერთგულება ევალებოდა. დალის ნაჩუქარი ბეჭედი ბეთქილის რძალს აღმოაჩნდა, 

რაც ბეთქილის ღალატს ნიშნავდა. ერთხელ მულახ-მულაჟის მცხოვრებლებს 

ფერხული ჰქონდათ გაბმული, ბეთქილიც მათ შეუერთდა. იქვე იყო მისი რძალი 

თამარი, რომელსაც ხელზე დალის ბეჭედი ეკეთა. უცბად ფერხულში შემოვარდა 

ჯიხვი (ზოგი ვარიანტით შველი ან თეთრი შუნი), ფეხებში გაუძვრა ბეთქილს და 

მთაზე გაიქცა ბეთქილი დაედევნა. ჯიხვმა (ეს დალი იყო) შეიტყუა ბეთქილი 

ციცაბო კლდეზე. ბეთქილმა მიიხედ-მოიხედა, მაგრამ ჯიხვი ვეღარ დაინახა. მის 

მაგივრად დალი გამოეცხადა, რომელმაც უთხრა; «შენ მოღალატე ხარ და მაგიერს 
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მოგიძღვნიო». ბეთქილი კლდეზე დაკიდული აღმოჩნდა, ფეხის მოსაკიდებელიც 

კი არ ჰქონდა. სოფლელებმა გაიგეს ეს ამბავი და მისაშველებლად მივიდნენ. 

როგორ არ სცადეს, მაგრამ ვერაფერი შეძლეს. როცა ქვემოდან მიუდგნენ, კლდემ 

აიწია, როცა ზევიდან მოუარეს, კლდემ დაიწია. ბოლოს ძირს დაუგეს ნაბდები, 

რომ რბილად დაცემულიყო. ბეთქილი გადმოხტა, მაგრამ დაიმტვრა და დაიღუპა. 

დაღუპული მონადირის ამბავი გვხვდება როგორც ქართულ, ისე ჩრდილოეთ 

კავკასიის ხალხთა ფოლკლორში. ყარაჩაულ-ბალყარული ვერსია ამ ამბისა აისახა 

ლექსში «ბიინოგერი». გმირი ირემმა გაიტყუა კლდის წვერზე, საიდანაც ბიინოგერი 

ვეღარ ჩამოვიდა. ახლობლები მივიდნენ მის დასახმარებლად, მაგრამ ვერაფერი 

უშველეს. ბიინოგერის საყვარელიც მოვიდა კლდესთან და ურჩია 

გადმომხტარიყო. 

 

თეთრი პერანგით თვალები აიკრა, 

მოისროლა მოოქროვილი თავისი თოფი, 

იმ ქალის წინ გულაღმა დაეცა 

და იმ დღიდან გათავდა ბიინოგერის ნანადირევი მწვადი. 

როცა აქედან ადიოდა, კლდეს ჩანგალივით ეჭიდებოდა, 

ჩამოვარდა და დაიკეპა, როგორც სახინკლე ხორცი. 

 

მსგავსი ამბავია მოთხრობილი ოსურ სიმღერაში გუიმანზე. იგი კარგი 

მონადირე იყო, მაგრამ მამის გაფრთხილებას ყური არ უგდო და უზომოდ ხოცა 

ჯიხვები. ამის გამო იგი კლდიდან გადაიჩეხა. 

დაღესტნის ხალხებში გავრცელებული იყო დაღუპული მონადირის სიმღერა 

«ხევში დატოვებული ალი», რომელშიც მოთხრობილია კლდეზე დარჩენილი 

მონადირის დაღუპვის ამბავი. 

აღსანიშნავია, რომ დალი დასტირის თავის სატრფოს და აპატიოსნებს 

მიცვალებულს. თუმცა დაუსჯელად მისი დატოვება არ შეუძლია. სვანური 

თქმულებით, ერთი მონადირე ბიჭი დალმა ღალატისთვის სიკვდილით დასაჯა. 

დასაფლავების დღეს დალები მოვიდნენ დაღუპულის სახლში. მანამდე მის 

მეგობარს სთხოვეს, ისე მოეწყო, რომ ოთახში არავინ ყოფილიყო. იმ ბიჭმა ეზოში 

სუფრა გაშალა და ყველა იქ მიიყვანა. თურმე დაღუპულის დედა დარჩენილა 

ჩელტს ამოფარებული. დალებმა დაბანეს მკვდარი, გახადეს ტანსაცმელი და სულ 

აბრეშუმები ჩააცვეს. ბოლოს ფეხზე გახადეს და წუღებს აცმევდნენ. ერთ ფეხზე 

ჩააცვეს, მეორეზე რომ აცმევდნენ, დედამ ვერ მოითმინა და ამოიხვნეშა. გაქრნენ 

თურმე ის დალები. მარცხენა ფეხზე შერჩენია ნახევრად ჩაცმული ფეხსაცმელი, 

რომელიც ვერავინ ვეღარ ჩააცვა. 

მონადირის სიკვდილი რიტუალურ ხასიათს ატარებს. ისევე, როგორც 

რიტუალურია ქალღმერთთან მისი ურთიერთობა. როგორც დედა ქალღმერთის 

კვდომა-აღდგომა განასახიერებდა ბუნების მუდმივ განახლებას, ისეთივე 

მნიშვნელობა ჰქონდა სამონადირეო მითოსში მონადირის დაღუპვას. 

ნადირთღვთაებას ხომ შეუძლია გააცოცხლოს შეჭმული ნადირი. არ არის 
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გამორიცხული, რომ არქაულ მითოსში მონადირე — დალის სატრფო კვლავ 

ცოცხლდებოდა. ამას ადასტურებს ის ფაქტი, რომ სვანეთში ბეთქილის სიმღერას 

გაზაფხულისა და ნაყოფიერების დღესასწაულზე ფერხულის დროს 

ასრულებდნენ. 

სამეგრელოში ნადირთ პატრონობა ტყაშმაფას სახელს უკავშირდება, 

რომელიც დალის ორეულია. მის გვერდით არის ოჩოკოჩი (ვაც-კაცი), რომელიც 

მუდამ დასდევს ტყაშმაფას, მაგრამ ის არ ემორჩილება. ოჩოკოჩი მხოლოდ 

ნაწილობრივ შეიძლება დავუკავშიროთ ნადირთა სამყაროს, რადგან, როგორც 

ნადირთა გამგებელი, ის გადმოცემებში არ ჩანს. 

ტყაშმაფას ისეთივე ურთიერთობა აქვს მონადირესთან, როგორც დალს. იგი 

უღრან ტყეში უხვდება მარტოხელა მონადირეს და სიყვარულს სთავაზობს. უფრო 

გავრცელებულია მონადირესთან შეხვედრის სხვა ვარიანტი. მონადირე ოჩოკოჩს 

ესვრის და ასე იხსნის ტყაშმაფას მისი ძალადობისაგან. მადლიერი ტყაშმაფა ვაჟს 

სიყვარულს სთავაზობს. 

ერთხელ მონადირე მახუტელა ტყეში იყო. მას ქალის ძახილი შემოესმა, 

მახუტელა, მიშველეო. მახუტელამ დაინახა, რომ თეთრად მორთულ, კოჭებამდე 

თმებით დაფარულ ქალს უკან მოსდევდა ბანჯგვლიანი ოჩოკოჩი. მახუტელამ 

თოფი ესროლა და ოჩოკოჩი გაიქცა. ტყაშმაფამ მადლობის ნიშნად სიყვარული 

შესთავაზა, რომელზეც უარის თქმა მახუტელამ ვერ შეძლო. ამ კავშირის შედეგად 

იგი ცნობილი მონადირე გახდა. 

მონადირეებმა იცოდნენ, რომ თუ ტყეში შემხვედრ ნადირობის ღვთაებას ხმას 

გასცემდნენ, დაიღუპებოდნენ ან გაგიჟდებოდნენ. ამიტომ მასთან 

ურთიერთობისას პირობით ნიშნებს იყენებდნენ. ტყაშმაფა ორივე ხელის გულზე 

დადებით ანიშნებს მონადირეს, რომ სამუდამოდ მისი გულში ჩახუტება სურს. 

ვაჟი უსიტყვოდ, თავის გაქნევით ეუბნება უარს. ამის შემდეგ იწყება ვაჭრობა იმ 

ვადასთან დაკავშირებით, რა ვადითაც უნდა შეკავშირდნენ საყვარლები. ტყაშმაფა 

ათივე თითს უჩვენებს მონადირეს, რომელიც თავის გაქნევით ანიშნებს. ასე 

თანდათან ამცირებს ის ვადას ერთ თითამდე, რაც ერთ წელს ნიშნავს. თუ ვაჟმა 

საერთოდ თქვა უარი ტყაშმაფას სიყვარულზე, იგი დაღუპავს ან გააგიჟებს მას. ეს 

ურთიერთობაც ტაბუირებულია და ჭაბუკმა საიდუმლოდ უნდა შეინახოს იგი. 

დალისგან განსხვავებით, რომელიც თავის სამფლობელოში — კლდეებში ხვდება 

მონადირეს, ტყაშმაფა სატრფოს სახლში მიდის და ისინი სასიმინდეში ან ბეღელში 

ხვდებიან ერთმანეთს. შეხვედრის ადგილი მიანიშნებს ტყაშმაფას კავშირზე 

ნაყოფიერებასთან. 

საყვარლების სოფელში შეხვედრას ის ხიფათი ახლავს, რომ ეს კავშირი 

შეიძლება ცნობილი გახდეს ვაჟის ცოლისთვის ან დედისთვის. დალის მსგავსად, 

ტყაშმაფას ერთი მთავარი ატრიბუტია არაჩვეულებრივი თმა. ვაჟისა და მისი 

ოჯახის ბედი იმაზეა დამოკიდებული, როგორ მოექცევა ღვთაების თმას ოჯახის 

ქალი (დედა ან ცოლი), როცა მას ვაჟთან მწოლიარეს მიუსწრებს. თუ საკადრის 

პატივს მიაგებს და ტყაშმაფას თმებს ახლადმოწველილ რძეში განბანს, ღვთაება 

დალოცავს სატრფოს ოჯახს და ვადაზე ადრე ტოვებს მას. მაგრამ თუ უგუნური 
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ქალი თმებს მოაჭრის ან ნაცარს შეაყრის, ღვთაება წყევლის მთელ ოჯახს და მას 

უბედურება ეწვევა. 

მახუტელას ცოლმა ნახა, რომ მისი ქმარი ტყაშმაფასთან იწვა. იგი შევიდა 

თხების სადგომში, მოწველა და რძით გაავსო კათხა. მახუტელას ღვთაებასთან 

ერთად ეძინა. ტყაშმაფას თმები მიწაზე ეფინა. მახუტელას ცოლმა რძით დაბანა 

თმა, გაასწორა და ზევით დადო. ტყაშმაფას რომ გაეღვიძა, მახუტელას უთხრა, 

ჩემგან თავისუფალი ხარ. შენი ნასროლი ტყვია ნადირს არ ასცდესო. 

ერთი ბიჭი და ტყაშმაფა სასიმინდეში ხვდებოდნენ ერთმანეთს. ორივეს 

დასძინებია. ტყაშმაფას თმა გადმოშლოდა. ბიჭის დედა დილით საქონლის 

გასაშვებად რომ მიდიოდა, ეს თმა უნახავს. მიმხვდარა, რაშიც ყოფილა საქმე, 

მოუწველია რძე და ამით დაუბანია ტყაშმაფას თმა. ღვთაებამ შეუმცირა ვადა 

თავის საყვარელს და უთხრა, ეს დედაშენს უმადლოდე, იმან დამბანა თმაო. 

სხვა გადმოცემით, მოხუც ცოლ-ქმარს ჰყავდა ერთი შვილიშვილი, ძალიან 

ლამაზი ვაჟი იყო. იგი ტყის ქალს შეუყვარდა და იძულებით გაიხადა საყვარლად. 

როცა ისინი ღამით ბეღელში იწვნენ, შუქი გამოდიოდა, რადგან ღვთაებას 

მანათობელი სხეული ჰქონდა. ბებიამ შენიშნა შუქი და ბეღელში შეიხედა. მისი 

შვილიშვილი ტყაშმაფასთან იწვა, რომელსაც თმები მიწამდე ეფინა. ორივეს ეძინა. 

ბებიამ მჭრელი დანით მოაჭრა თმები და შეიტანა სახლში. აადუღა წყალი და 

ჩაუშვა შიგ თმები. ქვაბი აივსო ვერცხლის მანეთიანებით. ასე გაიმეორა 

რამდენჯერმე, სანამ დილისთვის სკივრები არ გაავსო ფულით. გამთენიისას ადგა 

ტყის ქალი, თავი შეუმსუბუქდა. ნახა, რომ თმები მოეჭრათ. ბიჭს შეეცოდა მოხუცი 

ბებია და თვითონ დაიბრალა. ტყაშმაფამ დაწყევლა, გაძაღლებული ცხოვრება 

გქონდესო და წავიდა. ბიჭი გაგიჟდა და მართლაც ძაღლზე უარესი ცხოვრება 

ჰქონდა. 

არსებობს გადმოცემები, სადაც უგუნურმა ცოლმა ნაცარი შეაყარა ტყაშმაფას 

თმებს. მას მკბენარი გაუჩნდა და ოჯახი დაწყევლა. 

როგორც ვხედავთ, ტყაშმაფასა და მონადირის ურთიერთობაში გარკვეულ 

როლს თამაშობს ოჯახის ქალი — ვაჟის დედა ან ცოლი — რომლის მოქმედებაზეა 

დამოკიდებული ღვთაებისა და მონადირის კავშირის შედეგი. ეს შედეგი 

პირდაპირ ეხება ოჯახს და მისი მომავალი დიასახლისის გონიერებაზეა 

დამოკიდებული. 

ტყეში წასულ მონადირეს, რომელსაც იქ ღამის გათევა უწევს, შეიძლება 

შეხვდეს ოჩოკოჩი (კაცი ვაცის სახით). იგი ნანადირევში ეცილება მონადირეს, 

ცდილობს მის დაღუპვას, მაგრამ არ ჩანს, რომ ის განაგებდეს და პატრონობდეს 

სამონადირეო საქმიანობას. გადმოცემების მიხედვით, ოჩოკოჩი ძალიან ჰგავს 

ადამიანს, მაგრამ მისგან განსხვავდება მსხვილი ძარღვებით, სიდიდით. იგი 

ჟანგისფერია, ძალიან გრძელი ბალანი აქვს. დადის შიშველი და აქვს გრძელი და 

ბასრი კლანჭები. ოჩოკოჩს მკერდზე აქვს ნაჯახის ფორმის რქისებრი წანაზარდი, 

რომლითაც მოწინააღმდეგეს ამარცხებს. 

ამგვარი გარეგნობის პერსონაჟები ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხთა 

მითოლოგიებშიც მოიპოვება. ყუმიხების სამონადირეო მითოსში არის ადამიანის 
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მსგავსი ცალთვალა არსება კილიჩტოში და ბალტატიოში, რომლებსაც მკერდში 

ხმალი ან ნაჯახი აქვთ გამოჩრილი. ისინი, ოჩოკოჩის მსგავსად, მონადირისადმი 

მტრულად არიან განწყობილნი. 

სამეგრელოში არსებობს გადმოცემები, რომლებშიც მოთხრობილია 

ოჩოკოჩისა და მოხერხებული მონადირის შეხვედრაზე. ოჩოკოჩი ცდილობს, 

ნანადირევი წაართვას მონადირეს და მოკლას იგი, მაგრამ დამარცხებული გარბის 

ან მას კლავს მონადირე, სხვა ოჩოკოჩები კი წივილ-კივილით დასტირიან. 

სამეგრელოში ნადირობის საქმესთან დაკავშირებულნი არიან აგრეთვე 

მრავალფუნქციური ღვთაებები — მესეფები. ისინი ამინდის გამგებლები არიან, 

შორს, ზღვისგაღმა ცხოვრობენ და წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ ამოდიან 

ხმელეთზე. ამოწმებენ წლიურ მოსავალს, ადგენენ ამინდს. გარდა ამ ფუნქციებისა, 

გადმოცემები გვამცნობენ, რომ მესეფები ანაწილებენ ნადირს — ვის რა უნდა 

ერგოს. მათ დაჰყვებათ მონადირე ძაღლი და ნადირთღვთაების მსგავსად 

შეუძლიათ მოკლული ნადირის გაცოცხლება: აგროვებენ ძვლებს და ტყავში 

აწყობენ. 

სამეგრელოში ამბობდნენ, რომ მესეფი ანაწილებს და ყველას მიუჩენს, ვინ რა 

სახის რამდენი ნადირი მოკლას. წესის დამრღვევსაც ადებენ სასჯელს. მესეფი 

ნადირს ნიშანს ადებს, მხოლოდ ასეთი ნიშანდადებული ნადირის მოკვლა 

შეუძლია მონადირეს. ნიშანდაუდებელ ნადირს ტყვია არ ეკარება. 

ერთმა მწყემსმა ტყეში ნახა, როგორ მიერეკებოდა ქალი მესეფი ჯიხვებს. 

ერთი ჯიხვი არ დაემორჩილა. გაბრაზებულმა მესეფმა ჯიხვს უთხრა, შენ შანუყვა 

ფიფიას (ამ მწყემსის სახელია) ლუკმა ყოფილიყავიო. ჯიხვი მესეფის ბრძანებით 

ფუღურო ხეში შესულა. როცა მესეფმა სხვა ჯიხვები გადადენა, შანუყვა მივიდა 

ხესთან და ის ჯიხვი მოკლა. 

აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში ნადირთა მწყემსი ძირითადად 

მამრული არსებაა. მას ოჩოპინტრეს უწოდებენ. მონადირე ისე ვერ წავიდოდა 

სანადიროდ, თუ ოჩოპინტრეს არ შეევედრებოდა: «ნადირთ მწყემსო ოჩოპინტრევ, 

შენ გეხვეწები, მომეცი ჯიხვის თავი, მომაკვლიე». თუ ასე არ მოიქცევა მონადირე, 

ოჩოპინტრე ჯიხვებს გააფრთხილებს: «აბა, გაიქცენით, მენადირე გეპარებისთ!». 

ტექსტებიდან ჩანს, რომ მონადირე ნადირის მოპოვების მიზნით სულს 

აძლევდა ოჩოპინტრეს, მაგრამ როგორ ხდებოდა ეს, ამაზე არაფერი ვიცით. ამგვარი 

გარიგება საიდუმლოდ რჩებოდა, ხოლო თუ გამჟღავნდებოდა, მონადირე 

ნადირობის დროს კლდიდან ვარდებოდა და იღუპებოდა. კიდევ ერთი აკრძალვა 

არსებობდა: მონადირეს სიფრთხილე მართებდა, რომ შემთხვევით არ მოეკლა 

ოჩოპინტრეს კუთვნილი ხარჯიხვი — «ნადირთ წინამძღოლი», თორემ დაღუპვა არ 

ასცდებოდა. 

სამონადირეო მითოსი კავკასიელთა ზეპირსიტყვიერებაში წარმოდგენილია 

როგორც პროზაული, ისე პოეტური ძეგლებით. აღსანიშნავია, რომ სამონადირეო 

სიმღერების ერთი ნაწილი სრულდებოდა ფერხულებში დღესასწაულების დროს, 

რაც ამ მითოსის რიტუალთან უშუალო კავშირზე მეტყველებს და გვიჩვენებს, თუ 

რაოდენ მნიშვნელოვანი იყო ეს თემა კავკასიელთათვის. 
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თავი 5. ნაყოფიერებასთან დაკავშირებული 

რიტუალები — პირველი ხნულის გატანა 

 

მითოლოგია და რელიგია თავისი წარმოშობით ერთმანეთთან არიან 

დაკავშირებულნი, მათი განვითარების დონე კი შეესაბამება ადამიანის 

ცნობიერების მდგომარეობასა და მოთხოვნებს. საზოგადოებრივ ყოფაში ისინი 

ერთმანეთისგან განუყოფელნი იყვნენ. სამეურნეო საქმიანობა, საკვების მიღება, 

თუ ყოველდღიური ცხოვრების სხვა მომენტები საკულტო შინაარსით იყო 

გამსჭვალული, რადგან ადამიანი ცხოვრობდა რელიგიური წარმოდგენებით 

ნასაზრდოები მითო-რიტუალური სისტემის რეალობაში. 

არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ პირველყოფილ ადამიანს უტილიტარული 

(გამოყენებითი) ინტერესები ჰქონდა (ეს ნიშანი დღესაც მთავარია 

ადამიანისათვის). მის ყოფაში დიდი ადგილი ეკავა ზრუნვას სიცოცხლის 

შენარჩუნებისა და უსაფრთხოებისთვის. იგივე ინტერესები განაპირობებდა მის 

სამეურნეო საქმიანობას (მეთევზეობას, მონადირეობას, მიწათმოქმედებას). ძველ 

ადამიანებს შრომით პროცესში მიღებული ჰქონდათ საკმაო ემპირიული ცოდნაც: 

ერკვეოდნენ მცენარეთა სამყაროში, კარგად იცოდნენ ცხოველთა ჩვევები და 

ამიტომაც მოახერხეს ზოგიერთი მათგანის მოშინაურება, აღიქვამდნენ წელიწადის 

დროთა ცვლას, ახერხებდნენ სივრცეში ორიენტირებას და ა. შ. ასე რომ, მათი 

დამოკიდებულება ბუნებისადმი იყო უფრო პრაგმატული, ვიდრე პოეტურ-

ამაღლებული. მაგრამ სწორედ ამ პროცესში დაიწყო ბიოლოგიურმა არსებამ 

შემოქმედებითი აზროვნება. მოვლენათა მთელმა წყებამ განაპირობა მისი 

«გაადამიანურება», მაგრამ წარმმართველი როლი ამაში რელიგიურ ცნობიერებას 

უნდა მივაკუთვნოთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანმა დაიწყო სამყაროში მოქმედი 

ძალების გაცნობიერება, მათი ღვთაებრივი ბუნების აღმოჩენა და საკუთარი 

ადგილის ძიება ამ ძალებს შორის. მითოლოგია სიტყვიერად გამოხატავს აღქმის 

პროცესს, ხოლო სამყაროს ძალებთან ურთიერთობას რიტუალი აწესრიგებს. 
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რელიგიურ სისტემაში ყველაზე მჭიდრო კავშირი მითს რიტუალთან აქვს, 

რადგან იგი განაპირობებს რიტუალის შინაარსსა და ფორმას. მითში 

მოთხრობილია ღვთაებრივი არსებების კონკრეტული ამბავი, პირველქმედებები, 

რისი გამეორება და სასიცოცხლო ძალით განახლება ხდება რიტუალში. 

ყველაფერი, რაც ღვთაებათა თავგადასავალში შედის, კოსმოგონიის განუყოფელი 

ნაწილია. სამყაროს არსებობისთვის აუცილებელია პირველქმნილი საგნებისა და 

მოვლენების შენარჩუნება. რიტუალი ამ მიზანს ემსახურება. ამავე დროს 

ადამიანიც ერთვება კოსმოგონიის აქტში და მისი მონაწილე ხდება. ეს შეიძლება 

შევადაროთ ქანქარას, რომელსაც პერიოდულად ბიძგი სჭირდება, რომ არ 

გაჩერდეს. ამ შემთხვევაში რიტუალია ის ბიძგი, რომელიც კოსმოსის მოძრაობას, 

მის წესრიგს ინარჩუნებს, ხოლო ბიძგის მიმცემი ადამიანი ხდება. 

მეურნეობის ყველა დარგი აისახა საკულტო წეს-ჩვეულებებში, რასაც ახლდა 

რიტუალური საკვები, ზოომორფული თუ სხვა სახის სიმბოლოები. ყველა მათგანი 

კულტურის მნიშვნელოვანი ელემენტია. მაგრამ განსაკუთრებული ადგილი 

კაცობრიობის რელიგიური ცხოვრების ისტორიაში აგრარულმა კულტებმა ანუ 

მიწათმქომედებასთან დაკავშირებულმა კულტებმა დაიკავეს. 

მიწათმოქმედების განვითარებამ და ერთ ადგილზე მსხემობამ განაპირობა 

მიწისადმი ადამიანის გამორჩეული დამოკიდებულება და სამყაროს ერთიანობის 

შეგნება. მოსავლის სიუხვე მარტო მიწაზე რომ არ იყო დამოკიდებული და ბუნების 

სხვა მოვლენებიც ასრულებდა გარკვეულ როლს, ამას ადამიანი ადრევე მიხვდა. 

ამიტომ აგრარული რიტუალები ერთი რომელიმე ღვთაების თაყვანისცემას კი არ 

მოიცავდა, არამედ ღვთაებათა მთელი კომპლექსი იყო მასში ჩართული ისევე, 

როგორც კომპლექსურია სამიწათმოქმედო მეურნეობა. 

კავკასია ერთ-ერთია იმ რეგიონთა შორის, სადაც დაიწყო მიწათმოქმედება. 

აკადემიკოს ნ. ვავილოვის სქემით, წინააზიურ გენცენტრში კულტურულ 

მცენარეთა ერთ-ერთი კერაა კავკასია, კერძოდ, ამიერკავკასია. ამ მხარეში 

არქეოლოგიურად სხვადასხვა მარცვლეულის ჯიშები და ხორბლის მრავალგვარი 

სახეობებია დაფიქსირებული. მიწათმოქმედებასთან დაკავშირებული 

ტერმინოლოგია, მცენარეთა სახელების ლინგვისტური ანალიზი, ასევე 

არქეოლოგიური მასალა, არქაული სახვნელები თუ სხვა სამიწათმოქმედო იარაღი 

ადასტურებს, რომ ისტორიული მნიშვნელობის კულტურული მონაპოვრის — 

სამიწათმოქმედო მეურნეობის — საფუძვლის ერთ-ერთი ჩამყრელები და 

მესვეურები იყვნენ კავკასიელი ტომები. არქეოლოგიურმა მონაცემებმა ცხადყო, 

რომ ამიერკავკასია სამიწათმოქმედო ცივილიზაციის ისეთივე ძველი (VII 

ათასწლეული) კერაა, როგორც წინა აზია. V-IV ათასწლეულში საქართველოს 

ტერიტორიაზე ცხოვრობს ბინადარი, მიწათმოქმედების მიმდევარი მოსახლეობა, 

რომელსაც გააჩნია როგორც მარცვლეულის შესანახი ორმოები, ისე ხორბლის 

სასრესი ქვის იარაღები. ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ ამ ქვეყანას ბერძნებმა 

გეორგია (მიწათმოქმედთა ქვეყანა) უწოდეს. აქედან გამომდინარე, აგრარული 

კულტები და მათთან დაკავშირებული რიტუალები აქ უძველეს ხანაშივე 

ჩამოყალიბდა. 
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პირველი ხნულის გატანა 

სამეურნეო კალენდრის საფუძველი იყო მიწათმოქმედის საწარმოო წელი, 

რომლითაც იწყებოდა წლის ბრუნვა, ამიტომ ახალი წელი გაზაფხულზე დგებოდა. 

ამ დროს იღვიძებდა მიწა, მთლიანად ბუნება და განახლების პროცესის დაწყება 

თვალსაჩინო იყო. მითოლოგიური თვალსაზრისით, ზამთარი უსიცოცხლობას 

განასახიერებდა, როცა ნაყოფიერების მომცემი ძალა «იმ ქვეყნად» — სიკვდილის 

სამეფოში იყო. 

სამყაროს გარკვეულ განზომილებებში მოქცევა, მნათობთა მოძრაობისა და 

დრო-ჟამის მდინარების აღქმა ადამიანის ცნობიერებაში ძალიან ადრე შემოვიდა 

და ამას ადასტურებს უძველეს არქეოლოგიურ ნივთებზე გამოსახული მოძრაობის 

გამომხატველი სიმბოლოები. ყველაფერს, რასთანაც ადამიანს შეხება ჰქონდა, 

მხოლოდ ღვთაებრიობასთან კავშირით ენიჭებოდა მნიშვნელობა. დრო-ჟამის 

მსვლელობაც უსახური და უსასრულო მდინარება კი არ იყო, არამედ პერიოდების 

მონაცვლეობას წარმოადგენდა. გადასვლა-გარდასახვის ეტაპს აუცილებლად 

ახლდა რელიგიური შინაარსით გაჯერებული ტრადიცია. მხოლოდ ამგვარად 

განათლული დრო იღებდა სასიცოცხლო ძალას და ერთვებოდა ისტორიულ 

ღირებულებებში. ახალი წელი — დროის ახალი მონაკვეთის დასაბამი — 

განსაკუთრებული მაგიური ნიშნით აღიბეჭდა საზოგადოების წარმოსახვაში და 

ამიტომ მას გამორჩეულად ზეიმობდნენ. ახალი წლის დადგომა დაკავშირებული 

იყო ნაყოფიერების ღვთაებასთან, რომელიც ზამთრის პერიოდში მიწისქვეშეთში 

იმყოფებოდა, გაზაფხულზე კი განახლებული უბრუნდებოდა თავის საუფლოს და 

თან მოჰქონდა ახალი სიცოცხლე. მას ხელეწიფებოდა ბარაქიანობის დამკვიდრება, 

ამიტომაც გამოირჩეოდა საახალწლო რიტუალი პროდუქტთა სიუხვით. ღვთაებას 

ამ შესაწირით ეგებებოდნენ, ლოცვითაც მიმართავდნენ, რათა მის ნაყოფიერებას 

მეტი ძალა მისცემოდა და თავადაც უხვად დაეჯილდოებინა ადამიანები. 
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ძველი მითოლოგიური წარმოდგენების საფუძველზეა შექმნილი ერთი 

ხალხური საწესო ლექსი, რომელიც გაზაფხულის მოსვლას გვაუწყებს. 

გუშინ ბიჭმა დედისერთამ 

ზეცის კარი გადიარა — 

ტანსა ეცვა თეთრი ჩოხა 

ქუდი მოევარდიანა. 

როგორც ჩანს, ეს ბიჭი — ნაყოფიერების ღვთაების თანმხლები 

გარდაცვლილი და მკვდრეთით აღმდგარი ღვთაებაა, რომლის ზეცის კარზე 

გამოჩენა გაზაფხულის მომასწავებელის (თეთრი ჩოხა და ვარდებით შემკული 

ქუდი) და ახალი წლის დასაწყისი. 

გაზაფხულზე ადამიანი ისევ უბრუნდებოდა მიწას, განახლებული 

სამიწათმოქმედო სამუშაოებით იგი კვლავ ამყარებდა კავშირს მიწის ღვთაებასთან, 

ნაყოფიერების ღვთაებასთან, რომ მასთან თანამშრომლობით აეღორძინებინა 

ბუნება და თან მოეპოვებინა საარსებო საშუალება. 

აგრარული წეს-ჩვეულებების დიდი ნაწილი კალენდარულია — 

საგაზაფხულო და საშემოდგომო, ანუ როცა იწყება სამიწათმოქმედო სამუშაოები 

და როცა მინდვრებიდან მოსავალს იღებენ. კალენდარული რიტუალი რთული, 

კომპლექსური ხასიათის მოვლენაა, რომელიც ტრადიციული ხალხური 

კულტურის მრავალ ელემენტს აერთიანებს: სხვადასხვაგვარი რიტუალური 

რეკვიზიტი, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული მხარე, მხატვრული სიტყვიერი 

შემოქმედება. 

კავკასიელთა რწმენით, მზე ზამთარში ებრძვის სიცივეს და ნელ-ნელა 

კარგავს ძალას. გაზაფხულისთვის, როცა ახალი ძალით უნდა ამოანათოს, უკვე 

დასუსტებულია. ამიტომ ხალხი ეხმარება ძალის მოკრებაში. ქართულ 

ფოლკლორში შემორჩენილი ლექსი სიტყვიერი ფორმულაა, რომლის მაგიური 

ძალით მზეს ღონე უნდა მომატებოდა: 

მზეო, ამოდი, ამოდი, 

ნუ ეფარები გორასა, 

სიცივეს კაცი მოუკლავს, 

საწყალი აგერ გორავსა. 

სიტყვის გარდა, მოქმედებაც იყო საჭირო. დაღესტანში ხალხი (კერძოდ, 

ლაკები) გაზაფხულზე გროვდებოდა მთის ფერდობებზე, ამაღლებულ ადგილებზე 

და ანთებდნენ კოცონს, რომ მოხმარებოდნენ მზეს ძალის მოკრებაში. გაზაფხულის 

შეხვედრა დათქმული იყო 22 მარტს, კავკასიაში მცხოვრებ ხალხთა უმრავლესობა 

კალენდარული წრებრუნვას ამ დღეს იწყებდა. ზოგან ადრევე ემზადებოდნენ ამ 

დღისთვის, აგროვებდნენ ფიჩხს, ნაფოტებს. 22 მარტს საღამოს ანთებდნენ 

კოცონებს და ყველანი (მოხუცებისა და ბავშვების ჩათვლით) ახტებოდნენ, თან 

ამბობდნენ: «ჩემი ავადმყოფობა — ცეცხლს, ჯანმრთელობა იყოს, ცეცხლის კვამლი 

გაძლიერდეს!». ხალხის წარმოდგენით, ცეცხლს ჰქონდა გამწმენდი ძალა და 

კოცონზე გადახტომით ისინი თავისუფლდებოდნენ იმ უწმინდურებისგან, 
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რომელიც ზამთარში დაგროვდა, თან ამ კოცონის ძალით ეხმარებოდნენ მზეს 

გაძლიერებაში. საქართველოს სინამდვილეში კოცონზე გადახტომა ჭიაკოკონობის 

დროს ავსულთა განდევნისა და განწმენდის საშუალება იყო. 

მნათობთა თაყვანისცემა და მათი ჩართვა რელიგიურ სისტემაში 

მიწათმოქმედების განვითარებამ მოიტანა, რადგან დაკვირვების შედეგად 

ადამიანი მიხვდა, რომ მიწის ნაყოფიერებაში ისინიც მონაწილეობდნენ. 

თავდაპირველად მნათობთა კულტი მიწასთან მიმართებაში ჩამოყალიბდა, როცა 

ნაყოფიერების ქალღმერთის სატრფომ ასტრალური (ვარსკვლავურ-ზეციური) 

ღვთაების სახე მიიღო. მერე კი მნათობთა კულტი თანდათან დაშორდა მიწას და 

გარკვეულწილად დამოუკიდებელ კულტად ჩამოყალიბდა. ამის გამოძახილია 

ქართველთა ძველი რწმენის ამსახველი ფორმულა: 

მზე დედაა ჩემი, 

მთვარე — მამაჩემი, 

ეს წვრილ-წვრილი ვარსკვლავები 

და და ძმაა ჩემი. 

მნათობთა თაყვანისცემა ჩანს ფიცის ფორმულებში: «ჩემმა მზემ» (ქართ.), 

«ვფიცავ ჩვენს ზემოთ მზეს», «ვფიცავ ამ ცეცხლის ალს», «ვფიცავ მთვარის სახეს» 

(დაღესტ.). 

გაზაფხულის ბუნიაობისას ლაკები ისროდნენ იარაღით, ასევე ჩალაგარეულ 

მიწის ბელტებს ცეცხლს უკიდებდნენ და ზემოთ ისროდნენ. ამით ისინი სიცივეს 

აშინებდნენ. სოფლის მცხოვრებნი ერთად ამზადებდნენ შეშას და სოფლის 

განაპირას ამაღლებულ ადგილზე ანთებდნენ კოცონს, როცა ჩაიწვებოდა, 

იღებდნენ ნახშირის ნატეხს, ყოველ ოჯახში შეჰქონდათ და იქ ინახავდნენ, რათა 

სახლში სიუხვე ყოფილიყო. 

გაზაფხულის (ახალი წლის) შესახვედრად ავარელი დედები ბავშვებს 

უცხობდნენ ცხოველის ფორმის ნამცხვრებს, რაც ცხოველთა სიმრავლის 

მოთხოვნას ნიშნავდა. ანთებდნენ კოცონს და მხიარულობდნენ. წინა დღით ბიჭები 

ამზადებდნენ მიწის გუნდებს, არჭობდნენ შიგ ხმელ ბალახს, მეორე დღეს 

უკიდებდნენ ცეცხლს და ჰაერში ისროდნენ. ამ დროს ბავშვები მღეროდნენ: 

«აივსოს სახლები მარცვლით, ბრინჯით, საქონლით» და ა. შ. 

ყუმიხებთან ქალები აცხობდნენ ტკბილეულს, წინა ღამით ანთებდნენ 

ლამფებს და დგამდნენ ფანჯარასთან, ალბათ ასე უჩვენებდნენ გზას ნაყოფიერების 

ღვთაებას, რომელიც ბნელეთიდან ბრუნდებოდა. დილით ბავშვებს გამოჰქონდათ 

რიტუალური პურები და მღეროდნენ სიმღერებს, რომელთა ტექსტი ასევე 

ბარაქიანობის თხოვნას შეიცავდა. 

როგორც გაზაფხულის შეხვედრა, ისე სხვა აგრარული წეს-ჩვეულებები 

საყოველთაო იყო და რიტუალში მთელი კოლექტივი მონაწილეობდა (სოფელი, 

თემი), რადგან ოჯახური კულტებისგან განსხვავებით, აქ მთელი კოლექტივის 

ინტერესები იყო ჩართული. მთლიანად ბუნების ნაყოფიერების გაზრდას ისახავდა 

მიზნად ზემოთ მოხმობილი წეს-ჩვეულებანი. ამის უზრუნველყოფა კი ოჯახის 
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მფარველს არ შეეძლო. ეს უფრო მაღალი რანგისა და, შესაბამისად, მეტი ძალის 

მქონე ღვთაების უფლებებში შედიოდა. 

განსაკუთრებულად აღინიშნებოდა კავკასიაში გაზაფხულის დასაწყისში 

პირველი ხნულის გატანა, რადგან ამ რიტუალით იწყებოდა წლიური 

სამიწათმოქმედო სამუშაოები. მიღებულ შედეგზე იყო დამოკიდებული 

კოლექტივის არსებობა. ამიტომ მას განსაკუთრებულად აღნიშნავდნენ, რათა 

მიწისა და ნაყოფიერების ღვთაების გული მოეგოთ. ზოგჯერ ეს ღვთაება მცენარის 

ფესვის სახით გამოჩნდებოდა, რომელსაც ადამიანის ფორმა ჰქონდა და 

წინასწარმეტყველების უნარი გააჩნდა. ქალები ასეთ ფესვებს ღამით ამოთხრიდნენ 

მიწიდან, რძეში განბანდნენ და სასთუმალთან იდებდნენ, რათა თავიანთი 

მომავალი და ბედი გაეგოთ. 

პირველი ხნულის გატანას დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა სამიწათმოქმედო 

მეურნეობაში. ხალხის აზრით, ის განაპირობებდა წლის მოსავლიანობას, ზოგან ამ 

წესს «სახნისის გამოტანა» ერქვა, ზოგან — «გუთნის გამოსვლა». ხნულის გატანის 

დრო 20 მარტიდან თვის ბოლომდე მერყეობდა, როცა მიწა მზად იყო მოსახნავად 

(ამას სხვადასხვა საშუალებით არკვევდნენ).სოფლის უხუცესები გამოაცხადებდნენ 

პირველი ხნულის გატანის დღეს. დაღესტანში წესად ჰქონდათ, რომ ინიშნებოდა 

ზეიმის წამყვანი, რომელიც ამ ზეიმის ხარჯებს გაიღებდა. ზოგიერთ სოფელში ამას 

ნებაყოფლობით აკეთებდა რომელიმე კაცი, რომელიც ზეიმის დამთავრებისას 

გამოაცხადებდა თავის სურვილს, მომავალ წელს ყოფილიყო წინამძღოლი. არავის 

ჰქონდა უფლება, დაეწყო საგაზაფხულო ხვნა, სანამ რიტუალი არ ჩატარდებოდა. 

თვლიდნენ, რომ პირველი კვალის გამტანზე იყო დამოკიდებული მოსავლის 

სიუხვე და მიწის ბარაქიანობა. ამიტომ «კარგი ფეხის» მქონე კაცს ირჩევდნენ. 

სწორედ აქედან მოდის საახალწლო დღესასწაულის პირველი მომლოცველის — 

მეკვლის სახელი. ძველად ახალი წლის მოსვლა პირველი ხნულის, პირველი კვალის 

გატანით აღინიშნებოდა ე. ი. მეკვლე იყო კაცი, ვისაც პირველი კვალი გაჰქონდა. იგი 

პირველი ეხებოდა სახნავ-სათესად განკუთვნილ მიწას და ამდენად, პირველი 

ხვდებოდა სათაყვანო ღვთაებას, რომელიც შესაძლოა მის კვალს, მის ნაფეხურსაც 

მოჰყვებოდა. სავარაუდოდ, მეკვლე ქალღმერთის ქურუმადაც შეიძლება 

წარმოვიდგინოთ. ამიტომ გასაგებია, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნებოდა ოჯახში 

ამ ადამიანის შემოსვლა, რომელსაც ღვთის წყალობა მოჰქონდა. 

მეკვლის სახელს კიდევ ერთი დეტალი ემატება. ძველ ქართულ ენაში მიწის 

მოხვნას «წერა» ერქვა, ანუ კვალის გაყვანა იყო «მიწის გაწერა», ხოლო სახვნელ 

იარაღს — კავწერა (აქედან წერაქვი — მიწის სათხრელი იარაღი). გამოდის, რომ 

სამიწათმოქმედო იარაღით, კავწერით, მეკვლეს გაჰყავდა კვალი. იგი მიწას 

«გაწერავდა» და ამდენად, «მწერალი» იყო, ხოლო რადგანაც მისი მთავარი ფუნქცია 

რიტუალური კვალის გავლება იყო, ამ უკანასკნელზე კი დამოკიდებული იყო 

მომავალი წლის მოსავლის ავკარგიანობა და ბარაქიანობა — სიუხვის 

უზრუნველყოფა, მეკვლე ბედის მწერალიც გამოდიოდა. 

სოფელში ხვნის დღის გამოცხადების შემდეგ იწყებოდა დიდი მზადება, 

წინამძღოლის (იმავე მეკვლის) სახლში კლავდნენ საქონელს, აცხობდნენ პურებს, 
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ემზადებოდნენ შეჯიბრისთვის. შეჯიბრის მონაწილენი შემოდგომიდან 

საიდუმლოდ ემზადებოდნენ, რათა ხალხისთვის მოულოდნელი ყოფილიყო მათი 

გამოჩენა. სიბნელეში ამწყვდევდნენ იმ ცხოველებსა და ფრინველებს (ხარებს, 

მამლებს, ცხენებს), რომლებიც უნდა შეეჯიბრებინათ ერთმანეთისთვის. უღელში 

შებმულ ხარებს სოფლიდან მინდვრისკენ ქალი მიუძღოდა «გზის მაჩვენებლად», 

ზოგან აუცილებელი იყო, რომ ფეხმძიმე ქალი გაძღოლოდა კვალის გავლებას, 

რათა მისი ნაყოფიერების ძალა შემატებოდა მიწას. 

ყარაჩაი-ბალყარეთში «სახნისის რიტუალში» (პირველი ხნულის გატანაში) 

მონაწილეობდნენ გოგონებიც, რომელთაგან ერთის «დამარხვას» ცდილობდნენ 

პირველ ხნულში. მას ცოტაოდენ მიწას აყრიდნენ, მაგრამ მოხუცები 

გამოისყიდდნენ. შემდეგ გოგონებს სახლიდან გამოჰქონდათ სადღესასწაულო 

სადილი, რითიც უმასპინძლებოდნენ კაცებს. 

დაღესტანში ასეთი წესი ჰქონდათ (რაც სხვაგანაც არის დაფიქსირებული): 

როდესაც მეკვლეს პირველი ხნული გაჰქონდა სახნისით, გარს მომდგარი ხალხი 

მას ესროდა მიწის ბელტებს, თოვლს, გამხმარ ნაკელს. ამ საკრალურ ცემას უნდა 

გამოეწვია ნაყოფიერება (იგივე მნიშვნელობა აქვს ძროხის ცემას ორსული ქალის 

კაბით). ქვების სროლა არ შეიძლებოდა, რადგან ამას სეტყვის გამოწვევა შეეძლო. 

ხნულის გატანას თან ახლდა შელოცვის ფორმულები, როგორიცაა «საკმაო იყოს 

წვიმა. მიწა ჯეჯილით დაიფაროს, თავთავი მარცვლებით აივსოს და სკივრი — 

მატყლით». ზოგჯერ მხვნელს წუწავდნენ ისე, რომ მისი ბეწვის მოსაცმელიდან 

ჩამოსულ წყალს გუბე დაეყენებინა, რათა ზაფხული წვიმიანი ყოფილიყო და 

კარგად ეკვება მიწა. გატანილ ხნულში ხალხი ისროდა კაკალს, ტკბილეულს, 

კვერცხებს (ძღვენს სწირავდნენ მიწას), ამის მერე ბავშვები კრეფდნენ. ბავშვები 

ხნულიდან ამოღებული მიწით სახეს ითხუპნიდნენ, რომ ავად არ გამხდარიყვნენ. 

ზოგან მეკვლეს — მხვნელს ცოტა ხნით მარხავდნენ ხნულში ან მოხნულ მიწაზე 

გადააგორებდნენ. 

დღესასწაულის დროს ხარს რქებზე ჰკიდებდნენ მრგვალ პურებს (მზის 

სიმბოლოს), რქებს ქონით უპოხავდნენ, რაც მათთვის ნაყოფიერების ძალის 

მინიჭებას ნიშნავდა. ასევე იქცეოდნენ ჩეჩნები პირველი ხნულის ზეიმზე, ისინი 

სახნისს თეთრად ღებავდნენ. 

ის ფაქტი, რომ გუთანში შებმულ ხარებს წინ ქალი მიუძღოდა, 

მიწათმოქმედებაში ქალური საწყისის აღნიშვნა უნდა იყოს. საერთოდ, ადრე 

სამიწათმოქმედო მეურნეობაში ქალს წამყვანი ადგილი ეჭირა. მეკვლეობაც ალბათ 

ქალის პრეროგატივა იყო, რაც მხვნელის ქართულ სახელშიც ჩანს — «გუთნის 

დედა». იმის შემდეგ, რაც მიწათმოქმედებაში გამწევი პირუტყვის გამოყენება 

დაიწყეს, მამაკაცმა გადაინაცვლა წამყვან ადგილზე და ხარის კულტიც შეუერთდა 

ნაყოფიერების ქალღმერთის რელიგიას. 

თუშეთში შრომისუნარიანი მამაკაცები ცხვარში იყვნენ. ამიტომ მიწაზე 

ზრუნვა ქალებს ეკისრებოდათ, გუთნისდედობასაც ისინი სწევდნენ. გაზაფხულზე 

ხვნის დაწყების წინ ოჯახის უფროსი ქალი გაიტანდა სახნისს ან სახვნელს მიწის 

ნაკვეთში და მიწა უნდა ამოეჩიჩქნა, ან როგორც იტყოდნენ თუშეთში, «მიწა შეეძრა, 
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გამოეღვიძებინა». ხვნის დაწყებისას აცხობდნენ სამკუთხა პატარა ხმიადებს, 

სახნავად გამოყვანილ ხარებს მარჯვენა რქაზე ანთებულ სანთელს მიაკრავდნენ. 

ერთი მესამედი სანთელი უღლის შუაშიც უნდა დაენთოთ. ხმიადებს 

გადატეხდნენ, თითო ნატეხს ხარებსაც შეაჭმევდნენ. არყით სასმისს აავსებდნენ და 

ყველაზე უფროსი რომელიც იყო, დაილოცებოდა. შემდეგ სამ მუჭა ხორბალს 

გადააბნევდნენ და სახვნელს სამჯერ გაატარ-გამოატარებდნენ. ამ დღეს «ხარის 

გასვლასაც» უწოდებდნენ. მხოლოდ ამ რიტუალის ჩატარების შემდეგ შეეძლოთ 

ხვნა-თესვის დაწყება. 

ფშავსა და ხევსურეთშიც იცოდნენ ხმიადის გადატეხა და ხარებისთვის 

მიცემა. გარდა ამისა, ისინი ხარებს კუდებზე გამოაბამდნენ ტყემლის ან ასკილის 

ტოტს, რომელსაც ავი თვალისგან უნდა დაეცვა პირუტყვი. სადაც კვალს 

გაიტანდნენ, იქ მიწის გუდას ან ბალახის კონას ჩამოჰკიდებდნენ ჯოხზე, 

რომელსაც ამ ხნულში ჩაარჭობდნენ. მას «ნათესების ან ნახნავის მწყემსი» 

ეწოდებოდა. ქართლში «ბოსტნის დედოფალა», კახეთში — «ბოსტნის კუკი 

(თოჯინა)» ერქვა (შდრ. დაღესტანში დაგრეხილ ფესვთან — ქალღმერთის 

განსახიერებასთან). დიასახლისი უბარებდა «მწყემსს», კარგად შეენახა და მოევლო 

ნათესისთვის. ჩერქეზეთში, შაფსუღების სოფლებშიც აკეთებდნენ «ბოსტნის 

დედოფალს», რომელსაც «ხანცე გუაშას» ან «ზღაპს» უწოდებდნენ. 

 

დაღესტანში ავარები და დიდოელები პირველი ხნულის გატანას 

უწოდებდნენ: «ხარის შებმას», «ხარის გარეკვას მინდორში» და, რაც მთავარია, 

«ხარის ქორწილს». ეს სახელი იმით იპყრობს ყურადღებას, რომ მიწის მოხვნა 

მიწისა (ქალღვთაების) და სახნისიანი ხარის ქორწინებას გულისხმობდა, რასაც 

ნაყოფიერება უნდა მოჰყოლოდა. 

პირველი ხნულის გატანის დღე საღამომდე საზეიმოდ ითვლებოდა. ხალხი 

ერთად ბრუნდებოდა მინდვრიდან, ერთად ნადიმობდნენ და გართობა-
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შეჯიბრებებს აწყობდნენ. თუ რიტუალის პირველ ნაწილში წამყვანი ადგილი 

ასაკოვან ხალხს ეჭირა, მეორე ნაწილში ისინი ახალგაზრდების გართობისა და 

ხალისის მაყურებელნი იყვნენ. ყოველი თამაში და შეჯიბრი სიმბოლური 

დატვირთვისა იყო და საბოლოო ჯამში მიწის ნაყოფიერების გაძლიერებას 

უწყობდა ხელს. 

შემოდგომაზე, მკას ან მოსავლის აღებას ქართლ-კახეთში ახლდა წესი, 

რომელსაც «ჯვარიმამლობა» ერქვა. მომკელი მუშების საკვებად იკვლებოდა 

საკლავი, მის თავსა და ტყავს აძლევდნენ მომკელს. დიასახლისი მკის დაწყებამდე 

მინდორში ჯვარს დასვამდა მფარველად, დამთავრებისას კი მას მომკელი 

ამოაძრობდა. კახეთის გაღმა სოფლებში მკის დამთავრების შემდეგ მუშები 

აწყობდნენ საერთო ტრაპეზს, სადაც თითოეული მონაწილე მოდიოდა ქათმით — 

უთუოდ მამლით, რომელსაც მომკელი ოჯახის დიასახლისისაგან მაშინ 

ღებულობდა, როცა მკიდან დაბრუნებისას ყანის ჯვარს გადასცემდა. ამ ქათამს 

«ჯვრის მამალი» ერქვა, ხოლო მამლის ხორცით მოწყობილ საერთო სუფრას — 

«ჯვარიმამლობა». 

მიწის ის ნაკვეთი, რომელიც თემის გამგებლობაში იყო, მათ მთავარ 

სიწმინდეს წარმოადგენდა. მასში განსახიერებული იყო ნაყოფიერების ქალღმერთი 

და მასთან ხალხის შუამავალი ადგილის დედა. აღნიშნულ რიტუალში 

გარკვეულწილად ჩართული იყო ფუძის ანგელოზიც. ამაზე მიანიშნებს ფაქტი, რომ 

საერთო კოცონიდან თითო ნატეხი ნახშირი ყველა ოჯახში ინახებოდა, ე.ი. ოჯახის 

მფარველიც მონაწილეობდა ამ მნიშვნელოვან აქტში. ფუძის ანგელოზის 

მონაწილეობა მიწის მოხვნის რიტუალში ჩანს კიდევ ერთ დეტალში: პირველი 

ხნულის გატანის შემდეგ ქალები დოქებით მოტანილ კერის ნაცარს ყრიდნენ 

ხნულში. ფაქტობრივად, პირველი ხნულის გატანის რიტუალში ერთდებოდა 

მიწის ღვთაებათა სისტემაში შემავალი სამივე ძალა: დედა მიწა, ადგილის დედა და 

ოჯახის მფარველი. აქედან გამომდინარე, კოლექტივისთვის როგორც მიწა, ისე 

რიტუალი განსაკუთრებით ძვირფასი იყო. ისინი მიწის რომელიმე ნაკვეთის 

გასხვისებასაც არ დაუშვებდნენ. არა მარტო იმიტომ, რომ გასაყიდი მიწა თავიანთი 

ნაკვეთისთვის შემოეერთებინათ, არამედ იმიტომ, რომ მათ ერთობაში არ 

შემოსულიყო უცხო, ვინც არ იყო ამ ადგილების მფარველთა კულტს ნაზიარები და 

ამით არ დაერღვია ღვთაებასა და იქაურ მკვიდრთა შორის არსებული წესრიგი. 

ამაზე მიუთითებს მიწის ყიდვა-გაყიდვის წესების რეგლამენტაცია აღმოსავლეთ 

საქართველოს მთიანეთსა და ჩრდილოეთ კავკასიის ზოგიერთ რეგიონში. 

ფშავსა და ხევსურეთში სათემო მიწები ნაწილდებოდა აღლუმებად და 

რამდენიმე წელიწადში ერთხელ ხდებოდა მისი ხელახალი გადანაწილება. 

აღლუმის ქვეშ ივარაუდებოდა თანამოგვარეთა ან მეზობელთა ჯგუფი, რომელთაც 

მიწა უნაწილდებოდათ თანატოლი რაოდენობით, აღლუმთა რაოდენობა 

დადგენილი იყო თემში შემავალი სოფლებისა და სოფელში მოსახლე კომლთა 

რაოდენობის მიხედვით. ხევსურეთში ერთი მამის (საძმოს) წარმომადგენელი სხვა 

წარმომადგენელს მიწას ვერ შესთავაზებდა. მამული მხოლოდ აღლუმის შიგნით 

უნდა გაყიდულიყო. 
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ანალოგიურ მდგომარეობას ჰქონდა ადგილი ინგუშეთში. იქ საკარმიდამო 

მიწა კომლის მუდმივ სარგებლობაში იყო, მაგრამ მისი გასხვისების გარეშე. თუ 

მფლობელი მის გაყიდვას მოინდომებდა, თანამეთემეთათვის უნდა მიეყიდა. 

სოფლიდან აყრილის მიწა თემს რჩებოდა. კავკასიის მთიელთა მოსახლეობის 

სამეურნეო საქმიანობისა და მითოლოგიური წარმოდგენების ერთგვაროვნების 

საფუძველზე მათ ხალხური ადათ-წესებიც ერთნაირი ჰქონდათ. ამიტომ ქართველ 

მთიელთა შორის სადავო საკითხების გაბჭობაში არაიშვიათად იწვევდნენ ხოლმე 

ჩრდილოელ მეზობელ ტომთა უხუცესთა საბჭოს წარმომადგენლებს, ცნობილ 

ადამიანებს და პირიქით, ბევრჯერ ჩრდილოელთა სადავო საქმეებში მოუწვევიათ 

ქართველი ხევისთავები და ხევისბერები. 

როგორც ვნახეთ, სამიწათმოქმედო რიტუალები აგებულია ქალღმერთის — 

დიდი დედის (დედა მიწის) მითოლოგიაზე. აქ წინა პლანეზე გამოდის ღვთაების 

კვდომა — აღდგომის ეპიზოდი, რომელიც წელიწადის დროთა ცვლას დაედო 

საფუძვლად. დროის ციკლური ბრუნვის დასაწყისი — ახალი წელი — 

ქალღმერთის (ან მისი სატრფოს) აღდგომას მოჰყვება. 

კარდაკარ ჩამოვლა, ბერიკაობა და ტყავის სიმბოლო 

 

კალენდარული წეს-ჩვეულებების მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენდა 

კარდაკარ რიტუალური ჩამოვლა (ჭონა, ალილო, ლაზარობა, ბერიკაობა). 

რიტუალის შემსრულებლები სათითაოდ ჩამოუვლიდნენ ოჯახებს და 

წარმოთქვამდნენ (ან დაამღერებდნენ) სპეციალურ ტექსტებს, რომელთა 

ძირითადი მოტივები იყო დღესასწაულის მილოცვა-მიხარება, დალოცვა, 

სანოვაგის მოთხოვნა. 

როგორც წესი, კარდაკარ ჩამოვლა არ იყო დამოუკიდებელი რიტუალი, 

არამედ რომელიმე დღესასწაულის შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენდა. ამ წეს-
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ჩვეულების ძირითადი ელემენტები — ყოველ მოსახლესთან მისვლა, რიტუალური 

დალოცვა (რომლის წარმმართველი შინაარსი იყო ბარაქიანობის სურვილი) და 

რიტუალური საკვებით (უპირატესად კვერცხით) დასაჩუქრება — ნათლად 

მეტყველებს, რომ იგი ნაყოფიერების ღვთაების სახელს უკავშირდებოდა, 

როგორიცაა პირველი ხნულის გატანა, წვიმის გამოწვევა, ახალი წლის დადგომა და 

სხვა. ჩამოვლის დროს მღეროდნენ ლექსებს, რომლის ტიპიური ნიმუში ასეთია: 

ალათასა, მალათასა, 

ჩამოვკიდებ კალათასა, 

გოგო, ერთი კვერცხი ჩადე, 

ღმერთი მოგცემს ბარაქასა. 

ნაყოფიერების, სიცოცხლის ჩასახვისა და განახლების ერთ-ერთი ძველი 

სიმბოლოა კვერცხი (ამ ნიშნის გამო იგი ადვილად დამკვიდრდა ქრისტეს 

აღდგომის დღესასწაულში), ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ მოსახლეთაგან კარს 

მომდგარი მლოცველებისთვის ძირითადი შესაწირი კვერცხი იყო. 

აღსანიშნავია, რომ კარდაკარ ჩამომვლელები არასდროს შედიოდნენ სახლში. 

ღვთაება, რომლის წარმომადგენლებიც ისინი იყვნენ, სათემო (ან უფრო მაღალი 

რანგის) სალოცავს წარმოადენდა. ოჯახის (სახლის) შიდა სივრცე მთლიანად 

ფუძის ანგელოზს ეკუთვნოდა და უფროსი ღვთაება მის სამყოფში არ იჭრებოდა, 

მონაწილეები ეზოს კართან ჩერდებოდნენ და იქ ელოდნენ მასპინძლებს. ამგვარი 

ჩამოვლით ღვთაება ყოველ ოჯახს ხდიდა მონაწილედ დღესასწაულისა. შეიძლება 

ამოწმებდა კიდეც მათ მზადყოფნასა და გულუხვობას, რომ მერე 

დამსახურებისამებრ მიეზღო მათთვის. მსგავსი სიტუაცია უფრო გვიანდელ 

გადმოცემაშია მოთხრობილი. ღმერთი გლახაკი კაცის სახით მიდიოდა სტუმრად 

ოჯახებში და ვინც როგორ მიიღო სტუმარი, ღმერთმაც ისე განსაზღვრა მათი 

ცხოვრება. კავკასიაში კი განსაკუთრებით კარგად ახსოვდათ, რომ «სტუმარი 

ღვთისაა». 

კარდაკარ ჩამოვლის რიტუალი ძალიან ძველია, იმ დროინდელი, როდესაც 

ღვთაებებს ჯერ არ ჰქონდათ განსაზღვრული ადგილი სამლოცველოს სახით, არც 

საკულტო საგნები და კუთვნილი მამულები. ისინი მათ მიერ არჩეულ 

პიროვნებებს დაჰყვებოდნენ (როგორც მკადრეს დაჰყვებოდა ჯვარი აღმოსავლეთ 

საქართველოს მთიელთ რელიგიაში) და მათი მეშვეობით ამცნობდნენ ხალხს 

თავიანთ ნებას. 

ყველაზე უფრო მასშტაბური საგაზაფხულო დღესასწაულებს შორის იყო 

ბერიკაობა-ყეენობა, ბუნების აღორძინებისა და აგრარული კულტმსახურებისთვის 

განკუთვნილი მრავალდღიანი სხვადასხვა ეპიზოდისაგან შემდგარი 

დღესასწაული. 

როგორც ზემოთ განხილული რიტუალები, ბერიკაობაც ნაყოფიერების 

კულტთანაა დაკავშირებული, მაგრამ ბევრად უფრო დიდი მასშტაბისა და 

დრამატული ეპიზოდებით გამდიდრებული. საფიქრებელია, რომ ბერიკაობა-

ყეენობა ძალიან ძველ სამეფო რიტუალს წარმოადგენდა, რომლის მსგავსი 

გაზაფხულზე იმართებოდა ხეთების სამეფოში (ეს ანალოგია გამართლებულია 
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მცირეაზიურ-კავკასიური კულტურების ნათესაობის ფონზე). მან გროტესკული 

სახე მიიღო, მაგრამ სწორედ ამან გადაარჩინა ჩვენი კულტურისთვის მეტად 

მნიშვნელოვანი ეს მოვლენა. რასაკვირველია, ბერიკაობამ დროთა განმავლობაში 

გარკვეული ტრანსფორმაცია განიცადა, მაგრამ რიტუალებში ჩანს განაყოფიერების, 

მოსავლისა და საქონლის გამრავლების დასაბევებელი ხერხები, მდიდარი 

სამიწათმოქმედო ტრადიციები. დღესასწაულის დამახასიათებელი ელემენტებია: 

ცხოველებისა და ადამიანების გამომსახველი ნიღბები და ტანსაცმელი, მეომარი 

და მოთარეშე ბერიკები, საწესჩვეულებო ქმედებები (ცეკვები, ეროტიკული 

სცენები, ქორწინება) და აღდგენად ღვთაებათა ძირითადი ნიშნები. 

მონაწილეები — ბერიკები ნიღბებს იკეთებდნენ, მათ ჩაცმულობაში კი 

დომინირებდა ცხვრის ან თხის ტყავები. მასში გამოირჩეოდა თავბერიკა, 

რომელსაც გულზე რქა ჰქონდა ჩამოკიდებული. იგი მეფეს წარმოადგენდა და 

«დედოფალიც» ჰყავდა, რომელსაც განასახიერებდა ჭრელ-ჭრელ კაბაში 

სამკაულებით მორთული ბიჭი. თამაშდებოდა მათი ქორწილის სცენა, რის 

შემდეგაც «ნეფე» კვდებოდა, «დედოფალი» და სხვა მონაწილეები დასტიროდნენ 

მას. ამასობაში «დედოფალს» იტაცებდნენ. ამ დროს ცოცხლდებოდა «ნეფე», 

რომელიც ბრძოლით იბრუნებდა ცოლს. ამის მერე იწყებოდა წრეს გადასული 

მხიარულება, რაც ძალიან ჰგავს მცირეაზიური ქალღვთაების ორგიასტული 

კულტის ეპიზოდებს. 

 

ყეენობას ძალიან ბევრი აქვს საერთო ბერიკაობასთან, შეიძლება ითქვას, ეს 

ერთი დღესასწაულის ვარიანტებია, ამიტომ მათ აერთიანებენ და ბერიკაობა-

ყეენობის სახელით აღნიშნავენ. ამ დღეობების აუცილებელი ელემენტი იყო 

მონაწილეთა მიწაზე დაგორება, რაც მოსავლის ზრდა-მატებას გამოიწვედა. 
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ცდილობდნენ, ყეენი წყალში ჩაეგდოთ და თუ ამას ვერ ახერხებდნენ, იტყოდნენ: 

«წელს გლეხობას გვალვა შეაწუხებს». ხალხის აზრით, კარგ ყეენს კარგი კვალი, 

კარგი ფეხიც უნდა ჰქონდეს, რომ კარგი მოსავალი მოვიდეს. 

ბერიკაობის შემადგენელი ნაწილი იყო კარდაკარ სიარული, სადაც 

მონაწილეებს უმასპინძლდებოდნენ. ამავე დროს მასპინძელი ცდილობდა, 

ბერიკასთვის ბეწვი გამოეცალა. ხან თვითონ ბერიკა გამოიგლეჯდა ტყავის 

მოსასხამიდან ბეწვს და დიასახლისს აძლევდა, რომელიც ბეწვს საქონლის ბაგაში, 

საბუდარში ან დედაბოძზე დებდა, რადგან მას ბარაქა მოჰქონდა. ამას ერთი 

ხალხური ლექსიც ადასტურებს: 

 

...ცოტა წვერ თვითონ მოგლიჯა, მასპინძელს მისცა მალია, 

დალოცა მათი ოჯახი: «გემატოთ ღონე-ძალია». 

 

ბერიკაობის მსგავსი დღეობები ჩრდილოეთ კავკასიაში მცხოვრებ ხალხსაც 

ჰქონდა და, რაც მთავარია, იქაც ფიგურირებდა თხის ან ცხვრის ტყავი და ნიღბები. 

დაღესტანში ლაკები სასოფლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ გვიანი 

შემოდგომით მართავდნენ ბერიკაობის მსგავს მსვლელობას, რომელსაც «თხის 

სახით სიარული» ერქვა, რადგან მთავარი პერსონაჟი იყო თხის ნიღბოსანი 

ახალგაზრდა. შემოდგომაზე ამზადებდნენ თხის ნიღბებს, რომელსაც ჰქონდა 

რქები, წვერი, თვალების ხვრელი. თხის ნიღბოსანმა კარგად იცოდა თავისი 

სოფლელების ზნე და ჩვეულებები. იგი ტანზე იცვამდა თხის ან ცხვრის ტყავს 

გარედან ბეწვით, ღმუოდა და კიკინებდა. «თხის» წინამძღოლობით პროცესია 

მიემართებოდა ეზოდან ეზოში. «თხას» ხალხი უნდა გაეცინებინა და ისეთ რამეს 

აკეთებდა, რაც სხვა დროს დაუშვებელი იყო, დასდევდა ქალებსა და ბავშვებს. მერე 

მკვდარივით დაეცემოდა მიწაზე და სანამ მასპინძელი არ დაასაჩუქრებდა, მანამ არ 

ადგებოდა. ამ დროს ხალხი ოხრავდა, წუხდა, გარს ეხვეოდა თხას («მკვდარი» 

ბერიკას მსგავსად). როცა მასპინძელი დაასაჩუქრებდა თხის თანმხლებ ამალას, 

გარკვეულ ნიშანზე იგი ადგებოდა და კვლავ აცინებდა ხალხს. შეგროვებულ 

საჩუქრებს აჰკიდებდნენ ვირს ან ურემზე დებდნენ და გადადიოდნენ სხვა ეზოში. 

ამ დროს ბავშვები მღეროდნენ და მასპინძელს ბარაქიანობას უსურვებდნენ. 

ყაბარდოელებსაც ჰქონდათ ანალოგიური საგაზაფხულო დღესასწაული 

სახელწოდებით «მეაკაიხაჟ», რაც ნიშნავს «ხვნიდან დაბრუნებას». მთავარი 

პერსონაჟი იყო აჟი-ხაფა — «მოცეკვავე თხა». დღესასწაული იწყებოდა მინდორში, 

სადაც დასრულდა ბოლო ნაკვეთის ხვნა, აქედან პროცესია მოდიოდა აულში 

(სოფელში). თხის ტანსაცმელში ჩაცმული ადამიანი აცინებდა ხალხს. დანარჩენი 

მომენტებით ეს ზეიმი სავსებით შეესატყვისება ლაკების «თხის სახით სიარულს». 

ამ ჩვეულებებში გაფერმკრთალებულია რიტუალური შინაარსი (რაც 

ბერიკაობაშია შენარჩუნებული) და წინა პლანზე მისი სახალისო-გასართობი 

ფუნქცია გამოდის. 

ყველა იმ რიტუალში, რომელზეც ზემოთ ვისაუბრეთ, ფიგურირებს ცხვრის ან 

თხის ტყავი (ასევე ნიღაბი). პირველი ხნულის გამტან მეკვლეს ცხვრის ტყაპუჭი 
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ეცვა გარედან თმით დაფარული. სიმბოლურ წარმოსახვაში ბეწვი მიწის 

მცენარეულ ზედაპირსაც განასახიერებდა და მეკვლეს სამოსი ამ შინაარსითაც ეცვა, 

რომ მიწისთვის მატყლის მსგავსი ხშირბალახიანობა ანუ მცენარეთა სიუხვე 

დაებედებინა. ბერიკას ტანსაცმელიც აუცილებლად თხის ან ცხვრისთმიანი ტყავი 

იყო, რომელსაც ნიღაბი ემატებოდა და მისი ბეწვი სიუხვის მომტანი იყო. ასევე 

ბარაქიანობასთან იყო დაკავშირებული ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონში თხის 

ნიღბით კარდაკარ სიარული. 

კავკასიის ხალხების ყოფაში დასტურდება რწმენათა ერთი ფენა, რომელიც 

დაკავშირებულია ტყავთან, როგორც ნაყოფიერების ღვთაების სიმბოლურ ხატთან. 

მასვე უკავშირდება იმ ცხოველის სარწმუნოებრივ-მითოსური მნიშვნელობა და 

საკულტო ღირებულება, რომელსაც ეს ტყავი განეკუთვნება. კავკასიელთა 

რელიგიურ წარმოდგენებში ასეთ ცხოველად ჩანს ცხვარი, რომლის ტყავის ჩაცმა 

რიტუალური შემოსვაა. ის, ვინც ტყავით იმოსებოდა, ფაქტობრივად იმ ღვთაებას 

განასახიერებდა, რომლის ატრიბუტიც იყო ცხვარი. ხანდახან კი თვითონ 

ქალღმერთი იღებდა ცხვრის სახეს. საქართველოში აღმოჩნდა ძვ. წ. II 

ათასწლეულით დათარიღებული ქალის თიხის ფიგურა, რომელსაც ცხვრის თავი 

აქვს. 

რიტუალში ცხოველთა მონაწილეობა და მათი საკრალური მნიშვნელობის 

ზრდა წარიმართა სამეურნეო ინტერესთა შესაბამისად. ამიტომ ხარი, ცხვარი და 

თხა ძირითად შესაწირავ ცხოველებად იქცნენ და მითოლოგიურ წარმოდგენებში 

მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავეს. 

ცხვართან დაკავშირებულ რწმენა-წარმოდგენათა ზრდა უკავშირდება 

მეცხვარეობის განვითარებას. ეს ცხოველი განსაკუთრებული ნაყოფიერებით 

გამოირჩევა და ესეც გახდა იმის საფუძველი, რომ ის ნაყოფიერების ღვთაების 

ატრიბუტად ქცეულიყო. 

საზოგადოდ, ტყავის სიმბოლიკა შეიქმნა ადრესამიწათმოქმედო 

კულტურებში, რომლებიც მჭიდროდ იყვნენ დაკავშირებულნი ქალღმერთის — 

მიწის დედის კულტთან. ქალღმერთის რჩეულ ცხოველთა რიგში 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა ცხვარმა და მისმა ტყავმა — იგი გახდა 

თავად ნაყოფიერების ქალღმერთის სიმბოლო და მისი ქურუმების შესამოსელი 

იმის ნიშნად, რომ ისინი ეზიარნენ ქალღმერთის ძალასა და საიდუმლოს. აქედან 

იქმნება წარმოდგენა საწმისზე — სიმდიდრისა და ძალაუფლების სიმბოლოზე. 

ნაყოფიერების ქალღვთაების განკარგულებაში ექცევა სიმდიდრე ძალაუფლებასა 

და კეთილდღეობასთან ერთად, რაც გამოხატულებას ჰპოვებს ოქროს საწმისის 

სიმბოლოში და რაც აისახა ხეთურ და კავკასიურ რიტუალებში. 

კავკასიაში წესად ჰქონდათ ცხვრის/თხის ტყავის ჯერ ხეზე, მერე კი ჯოხზე 

დაკიდება (ხშირად თხას და მის ტყავს ელიას სწირავდნენ სეტყვის თავიდან 

ასაცილებლად). ტყავიანი ჯოხით შემოუვლიდნენ გარკვეულ ტერიტორიას და ამ 

აზრით, ტყავი დროშის წინამორბედია. აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა 

რელიგიაში ჯვარ-ხატების (ღვთისშვილების) ერთ-ერთი იპოსტასია ხატის კარზე 

შენახული დროშა. დღეობების დროს ხევისბერი მას გამოიტანდა და იმ 
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ტერიტორიას შემოუვლიდა, რომელიც ღვთისშვილს ეკუთვნოდა ანუ საკრალურ 

სივრცეს შემოხაზავდა დროშით. იმავე ფუნქციას ასრულებდა ცხვრის ტყავი 

ხეთების სამეფო რიტუალში და კავკასიელთა წეს-ჩვეულებებში. 

კავკასიაში დადასტურებული რიტუალები მიგვანიშნებს, რომ არგონავტების 

თქმულებაში ნახსენები ხეზე დაკიდებული საწმისი ბერძნების გამონაგონი კი არ 

არის, არამედ ეფუძნება ამ რეგიონის სარწმუნოებრივ-საკულტო ღირებულებებს. 

არგონავტების თქმულებაში მეცნიერთა ინტერესს იწვევს საწმისის სიმბოლური 

დატვირთვა. იასონისა და მისი მეგობრების თავგადასავალის მთავარი ეპიზოდები 

აიეტის სამეფოში ვითარდება. არგონავტების თქმულების ანალოგიური სიუჟეტი 

კავკასიელთა ფოლკლორში არ მოიპოვება, რადგან ეს ძეგლი ძველი ბერძნული 

კულტურის ნაწილია და ბერძენთა ინტერესების გამომხატველი. იგი ელინელ 

ნაოსანთა გმირობას განადიდებს, მაგრამ რადგან ეპოსი და მითოსი 

გარკვეულწილად ისტორიულ სინამდვილესაც შეიცავს, მასში კავკასიელთა მითო-

რელიგიური წარმოდგენების ფრაგმენტებიც აღიბეჭდა. 

ჩვენ ვნახეთ, რომ კავკასიელთა მითოლოგიასა და წეს-ჩვეულებებში 

მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა ცხვარსა და მის ტყავს. ცხვრის კულტის არსებობაზე 

მეტყველებს არქეოლოგიური მონაპოვარი, კედლის მხატვრობა და ცხვრის ან თხის 

გამოსახულებანი მატერიალური კულტურის ძეგლებზე. ეს კარგად ჩანს ასევე 

ზღაპრებში, სადაც ცხვარი და სიღარიბე უპირისპირდებიან ერთმანეთს. ცხვარი 

სახლის ყველა კუთხეში ანაწილებს თავის პროდუქტს: ერთ კუთხეში ყველს დებს, 

მეორეში — მატყლს, მესამეში — ბატკანს დააყენებს, მეოთხე კი თავისთვის უნდა, 

ე. ი. სიღარიბეს არც ერთ გოჯს არ უთმობს. ამიტომ არც არის გასაკვირი, რომ 

ქართული სიტყვის «ცხოვრება» (აქედან «მაცხოვარი») ძირი «ცხვარია». ისინი იმ 

პერიოდში შეიქმნა, როცა ცხვარი მესაქონლეობის ძირითად სახეობას 

წარმოადგენდა და თავისი პროდუქტიულობის გამო მნიშვნელოვანი ადგილი 

დაიკავა მითო-რელიგიურ წარმოდგენებში. 

ეს მონაცემები გასათვალისწინებელია, როცა ვსაუბრობთ არგონავტების 

თქმულებაში მოხსენიებული საწმისის სიმბოლოზე. ზემოთქმულის საფუძველზე 

სარწმუნოდ უნდა მივიჩნიოთ ბერძნული თქმულების ცნობა, რომ აიეტის წმინდა 

ჭალაში ხეზე ეკიდა საწმისი, რომელსაც საგანგებოდ იცავდნენ მისი 

განსაკუთრებული (კერძოდ, დამცავი) მნიშვნელობის გამო. თქმულებაში შევიდა 

საწმისის მოდარაჯე გველეშაპიც, რომელსაც, თავის მხრივ, სერიოზული ადგილი 

ეკავა კავკასიელთა უძველეს რელიგიურ სისტემაში. 

საწმისის სიმბოლოს უკეთ გაგებისთვის მოვიშველიოთ ტიპოლოგიური 

პარალელი ხეთების რელიგიიდან, კერძოდ, სამეფო რიტუალებიდან, რომლებშიც 

ფიგურირებს საწმისი. ტექსტებიდან ცნობილი ხდება, რომ ხეთების დედაქალაქში 

ხათუსაში გამოფენილი იყო საწმისი — ცხვრის ტყავი, რომელიც განასახიერებდა 

ღვთაება ინარას ან მისი სიმბოლო იყო. მის უმთავრეს ფუნქციას ქალაქის დაცვა 

წარმოადგენდა, ამავე დროს იგი მფარველობდა მარცვლეულის მოსავალს, ანუ 

მიწის ნაყოფიერებას განაგებდა. ხეთების სამეფოში ყოველ წელს ტარდებოდა 

სამეფო რიტუალი, რომელიც მეფის ხელისუფლების განმტკიცებას ემსახურებოდა 
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და შესაბამისად, ქვეყნის ნაყოფიერება-კეთილდღეობასაც უწყობდა ხელს. 

დღესასწაულის დღეებში საწმისს გამოიტანდნენ ხოლმე ხათუსადან და სხვა 

ქალაქში გადაჰქონდათ, რაც ალბათ საკრალური სივრცის შემოსაზღვრას 

განასახიერებდა. შემდეგ აბრუნებდნენ ხათუსაში და სამი დღის განმავლობაში 

ატარებდნენ რიტუალს მარცვლეულის ღვთაებისათვის. ერთ რიტუალს ერქვა 

კილამი, რომლის მონაწილე ჭაბუკს მოახურებდნენ ცხვრის ტყავს. იგი წინ 

მიუძღოდა რვა ჭაბუკს და მგელივით ყმუოდა. ეს იყო ნაყოფიერების მაგია (შდრ. 

ბერიკასა და «თხის სახით სიარულის» მონაწილეს). 

 

როგორც ჩანს, ცხვრის ტყავის ანუ ღვთაების სიმბოლოს მეშვეობით 

შემოისაზღვრებოდა ის სივრცე, რომელიც ამ ღვთაებას ეკუთვნოდა და იგი 

განაგებდა იქ მცხოვრებთა კეთილდღეობას. მთავარი ქურუმი და ღვთაების ნების 

აღმასრულებელი იყო მეფე, რომელსაც ეკისრებოდა თავის ხალხზე ზრუნვა. 

ნაყოფიერების ღვთაების სიმბოლო იმავდროულად მეფის ხელისუფლების 

სიმტკიცესაც განაპირობებდა. ამიტომ სამეფო რიტუალის შემადგენელი ნაწილი 

იყო საწმისის ჩამოტარება ქალაქებში, რითაც ყველასთვის საცნაური ხდებოდა, თუ 

სად ვრცელდებოდა მეფის ხელისუფლება და რომ მას ღვთაება იცავდა. როგორც 

ჩანს, ტყავის ამგვარი ფუნქციის საფუძველზე გაჩნდა ჯადოსნურ ზღაპრებში ერთი 
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ეპიზოდი. მეფე გმირს საჩუქრად აძლევს მიწის ნაკვეთს იმდენს, რასაც გმირის 

კუთვნილი ცხოველის (ხარი) ტყავი გასწვდება. მოხერხებული გმირი წვრილ 

თასმებად ჭრის ტყავს, რომელიც მოზრდილ მონაკვეთს შემოსაზღვრავს და ასე 

ზრდის საჩუქრად მიღებული მიწის ფართობს. 

საფიქრებელია, რომ მთლიანად კავკასიაში და ასევე კოლხეთში, ხეთების 

ტრადიციის მსგავსად, ცხვრის ტყავი — საწმისი ქვეყნის დამცავი იყო და 

მიწათმოქმედების (ნაყოფიერების) ღვთაებას განასახიერებდა (ეს ნიშნები აშკარად 

ჩანს კავკასიელთა რიტუალებში). მაშინ გასაგები გახდება აიეტის მიერ 

იასონისთვის მიცემული დავალების აზრი და მიზანი. მან ხომ ბერძენ 

უფლისწულს მიწის მოხვნა დაავალა, თანაც ეს იყო არესის (ომის ღვთაების) ველი. 

ეს იმას ნიშნავს, რომ იასონს უნდა გამოევლინა გაწაფულობა მიწათმოქმედებაში, 

რამდენად იცოდა ნაყოფიერების ღვთაებასთან ურთიერთობის წესები, რომ ამით 

უზრუნველეყო თავისი ხალხის საარსებო გარემო («ხელმწიფე» ხომ «მწიფე ხელის» 

მქონეს ნიშნავს, ანუ ვისაც ბარაქიანობის მიღწევა შეუძლია). 

მეორე მხრივ, არესის ველის მოხვნა მიწის ათვისებას გულისხმობდა, რაც 

გამოავლენდა, შეეძლო თუ არა იასონს კონფლიქტური სიტუაციის მშვიდობიანი 

გადაწყვეტა და საკუთარი ხალხის დაცვა საფრთხისგან. როგორც ჩანს, ეს 

აუცილებელი პირობა იყო ხელმწიფობის მოსაპოვებლად. ამ თვალსაზრისით, 

საყურადღებო პარალელი ჩანს ხეთების საგაზაფხულო რიტუალში, რომელსაც 

ხასუმასი ერქვა და უფლისწულის ინიციაციას წარმოადგენდა. ინიციაციის 

შემადგენელი ნაწილი იყო ის, რომ უფლისწულს ხარები უნდა შეება უღელში და 

მიწის რიტუალური მოხვნა ჩაეტარებინა. ალბათ კოლხეთშიც უფლისწულის 

ინიციაცია მსგავს ელემენტებს შეიცავდა. ამიტომ აიეტის გამოცდა ხელდასხმას 

უტოლდებოდა ანუ თუ იასონი გამოავლენდა მიწასთან ურთიერთობის ცოდნას, 

ნაყოფიერების ღვთაების წყალობასა და აიეტის კურთხევას მიიღებდა. მისი 

კოლხეთში მოსვლის საბოლოო მიზანი ხომ სამეფო ხელისუფლების მოპოვება იყო. 

ხეთური მითო-რიტუალური წარმოდგენების ანალოგიის გათვალისწინებით 

უნდა ვივარაუდოთ, რომ კოლხეთში ცხვრის ტყავი — საწმისი არა მარტო ქვეყნის, 

არამედ მეფის ხელისუფლების დამცავი სიმბოლოც იყო და მას გველი ან 

გველეშაპი დარაჯობდა, რომელიც ასევე წარმატებული მეფობის გარანტად 

ისახება. გავიხსენოთ, რომ ვეშაპოიდებზე — მეგალითურ ძეგლებზე 

ამოტვიფრულია საწმისის გამოსახულება, რაც ძალიან ძველი მითოლოგიური 

სიუჟეტის გამოძახილს უნდა შეიცავდეს, კერძოდ, მეფისთვის ძალაუფლების 

მიმცემი გველეშაპი დარაჯობს მეფისა და ქვეყნის მფარველი ღვთაების ნიშანს — 

საწმისს. 

არ არის გამორიცხული, რომ კავკასიელ ტომთა მითოლოგიური სისტემის 

ზოგიერტი ელემენტი ჩამოყალიბდა ხათურ-ხეთურ სამყაროსთან ურთიერთობის 

შედეგად, რაც აისახა არგონავტების თქმულებაში. 
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ამინდის მართვის რიტუალები კავკასიურ მითოლოგიაში 

 

მეტეოროლოგიური მოვლენები და მათი ავკარგიანობა ჯერ კიდევ 

პირველყოფილი ადამიანის საფიქრალი იქნებოდა და შესაძლოა, მათზე 

გარკვეული ზემოქმედების მოხდენას ადრევე ცდილობდა. მიწათმოქმედების 

დაწყებასთან ერთად ამინდის პრობლემამ უკვე საარსებო მნიშვნელობა შეიძინა. 

მიწათმოქმედმა იცოდა, რომ მისი ნამუშაკევი დიდად იყო დამოკიდებული იმაზე, 

თუ როგორი ამინდი დაესწრებოდა ჭირნახულის მოწევას. ამიტომაც უთქვამთ: 

«შენ რას იკვეხნი, მამულო, ყანა ამინდის შვილია». 

მიწათმოქმედი ეფერებოდა და ელოლიავებოდა ნაყოფიერების ღვთაებას, 

რომ მიწისთვის მეტი ბარაქიანობა მიეცა, მაგრამ ის ძალებიც უნდა 

მოემადლიერებინა, რომლებიც ამინდს განაგებდნენ. ამისთვის საუკეთესო 

საშუალებად რიტუალური მოქმედებები მიაჩნდათ, რომელთაც ადამიანები 

თავიანთთვის სასურველ მიმართულებას აძლევდნენ და შედეგს ელოდნენ. 

გვალვისა და დელგმის, ასევე ქარისა და სეტყვის საწინააღმდეგო ხალხური 

წესებიდან არქაულ ფენას შეადგენს მაგიური მოქმედებები, რომელთა მიზანია 

სასურველი ამინდის პროვოცირება. ეს მოქმედებები მარტივია, ანალოგიის 

პრინციპს ემყარება და ამიტომ შემსრულებელი ხელოვნურად ქმნის სურათს, 

რომლის მსგავსი უნდა მიიღოს რეალობაში. 

კავკასიელთა საკულტო მოქმედებებში დიდი ადგილი უკავია ამინდის 

მართვას, მაგრამ ისინი განსხვავდებიან სხვა აგრარული წეს-ჩვეულებებისაგან. 

სამიწათმოქმედო რიტუალების აბსოლუტური უმრავლესობა ნაყოფიერების 

მითოლოგიის სისტემაში შედიოდა და კალენდარული იყო. რიტუალები 

აუცილებლად ტარდებოდა წლის განსაზღვრულ დროს და საზოგადოების 

ცხოვრების რიტმსაც განსაზღვრავდა. ამინდის წინასწარ დადგენა კი არ შეეძლოთ, 

ამიტომ შესატყვისი რიტუალი ტარდებოდა სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა 
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ფორმით იმის მიხედვით, როგორი შედეგის მიღება სურდათ. რიტუალი 

შედგებოდა ერთჯერადი ქმედების ან მოქმედებათა მწკრივისაგან. 

მიწათმოქმედი «პროფილაქტიკურ» ღონისძიებებსაც მიმართავდა სასურველი 

შედეგის მიღების იმედით. პირველი ხნულის გატანისას წვიმასაც შესთხოვდნენ 

ნაყოფიერების ღვთაებას, ამისთვის ხანდახან მეკვლესაც წუწავდნენ, რომ მისი 

ბეწვის მოსაცმელიდან ჩამოსული წყალი გუბედ დამდგარიყო და ამით გამოეწვია 

სასურველი ცის ნამი. ამავე მიზნით ბერიკაობა-ყეენობის მონაწილეების 

გაწუწვასაც ცდილობდნენ. ქართველთა წარმოდგენით, ელია (მანამდე კი 

გველეშაპი) განაგებდა სეტყვას. ამიტომ გაზაფხულზე წინასწარ უკლავდნენ 

ციკანს, მის ტყავს კი ხეზე ჰკიდებდნენ, რომ მოემადლიერებინათ და სეტყვა 

თავიდან აეცილებინათ. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ატარებდნენ სეტყვისა 

და ქარის ასაცილებელ წესებს, რომლებსაც «კოხიჯვრობა» და «ქარიჯვრობა» ერქვა. 

ამისთვის მთელი სოფლის შეგროვილი ფულით საკლავს ყიდულობდნენ, წყლის 

ახლოს კლავდნენ და ამინდის ძალების სახელზე ნადიმობდნენ. 

 

ხევსურეთში კვირაში ორ-სამ დღეს უქმობდნენ ქარ-სეტყვის აღკვეთისთვის. 

ვინც ამ დღეს გატეხდა, გამოიწვევდა ქარსა და სეტყვას, ამიტომ ის ისჯებოდა 

მკაცრად, ზოგჯერ სოფლიდან მოკვეთით. ამ დღეებში არ შეიძლებოდა მიწის 

შეძვრა, ტყის სამუშაოს შესრულება, ჩეჩვა, რთვა, ქსოვა და სხვა. ხევსურს მკაცრ 

ბუნებრივ გარემოში უხდებოდა მეურნეობის წარმოება და კლიმატურ მხარეს 

მომავლის ბედ-იღბალზე დიდი გავლენა ჰქონდა. პირაქეთელი ხევსურის 

დაკვირვებით, პირიქითი ხევსურეთის მხრიდან პირაქეთში ხშირად გადმოდიოდა 

ცივი ქარები და ზოგჯერ ცივ ღრუბლებს სეტყვაც გადმოჰქონდა. 

პირიქით ხევსურეთში გადასასვლელთან ახლოს მცხოვრებ ოჯახებს 

დავალებული ჰქონდათ, რომ ქარ-სეტყვის ღრუბლებისთვის თვალყური 

ედევნებინათ და «შეეჩერებინათ». საამისოდ იჭერდნენ გველსა და ბაყაყს. გველს 

ბალახის მილიან ღეროში შეაძვრენდნენ. ციკანს გადასასვლელ მთაზე აიყვანდნენ 

და იქ დაკლავდნენ, ტყავს გააძრობდნენ და გუდას გააკეთებდნენ, რასაც 
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ხევსურებში ხასუნა (ციკნის გუდა) ჰქვია. შემდეგ გველსა და ბაყაყს ხასუნაში 

ჩასვამდნენ. ციკნის ხორცს ხელუკუღმა გადაყრიდნენ არხოტივნების მხარეს და 

გველბაყაყიან გუდურასაც ისროდნენ იქით. ამით თავიდან აიცილებდნენ ქარ-

სეტყვას. ღრუბლები მიმართულებას შეიცვლიდნენ და პირიქითა ხევსურეთში 

დარჩებოდნენ. 

ადამიანები შესაწირავითა და ლოცვებით ცდილობდნენ სასურველი ამინდის 

გამოწვევას, ქარ-სეტყვის შეჩერებას. ამავე დროს ეშმაკობასაც მიმართავდნენ, რომ 

თავიდან აეცილებინათ არასასურველი მოვლენა. ზაფხულში თუკი მზე ძალიან 

აცხუნებდა, ცდილობდა მის «მოტყუებას», რომ მალე «წასულიყო სახლში»: 

მზევ! მზევ! დედაშენს ვაჟი გასჩენია, 

აკვანი არა ჰქონია, ვერაში (ვერაფერში) დეეწვინა, 

წადი, აკვანი მიუტანე, — 

ასე მიმართავდნენ სიცხით გაბეზრებული მეძროხე ფშაველები იმ იმედით, 

მზე გაიგონებს და მალე წავაო. ლექსის თქმასთან ერთად გოგონები გამეტებით 

აქნევდნენ თავებს და მზეს თავიანთ თმებს უშლიდნენ. ესეც მზის გულისწყრომასა 

და მალე წასვლას გამოიწვევდა. 

ასევე გამოგონილი საბაბით ცდილობდნენ ღრუბლის, ნისლის (ბურუსის) 

გაფანტვას, აიძულებდნენ გასცლოდა იქაურობას: 

ბერო, იარე, იარე, ცხრა მთას იქით გადიარე, 

შენი ცოლი ორსულია, ორგულია, სამი შვილი ჰყოლებია: 

ერთი — ბრმა, ერთი — გლახა, ერთი ყველას ჯობნებია. 

მალე მიხვალ — მოგირჩება, გვიან მიხვალ — მოგიკვდება. 

დაღესტნელთა წეს-ჩვეულებებშიც შეიმჩნევა ამინდის ძალების მოტყუების, 

შეშინების მცდელობა და მიმართულების ჩვენება. როცა სეტყვის ღრუბელი 

წამოვიდოდა, ბავშვები ქვებს ესროდნენ მას და ეძახდნენ: «ავო, ავო სეტყვავ, შე 

გაავებულო შავო ყორანო, ჩოლონიბისკენ გაემართე, ჩოლონიბიდან კი ხევში 

ჩაიკარგე». 

ავარელებს სწამდათ, რომ სეტყვის ღრუბელს წინ მოუძღვის უზარმაზარი 

ფრინველი (შეიძლება გველეშაპის რემინისცენციაც იყოს), რომელსაც მოჰყვება 

სეტყვა. კაცები თოფს ესროდნენ, რომ ფრინველისთვის მიმართულება 

შეეცვლევინებინათ. თუ სეტყვა არ წამოვიდოდა, ნადიმს მართავნენ. 

დარგინელები სეტყვის ღრუბლის გამოჩენისას დებდნენ რკინის ნიჩაბზე 

გავარვარებულ ნახშირს, მიდიოდნენ ღრუბლის შესახვედრად და ეძახდნენ: «იმ 

ოთახში ქურდია, სახლის უკან — ყაჩაღი. მოდის გავარვარებული ასტამი, 

ცეცხლიანი ნიჩაბი აქეთ მოიწევს. გაიქეცი, ღრუბელო, გაასწარი». ყველაზე დიდ 

უბედურებას მიწათმოქმედისთვის გვალვა წარმოადგენდა. უწყლობა და სიცხე 

ღუპავს მცენარეს. გვალვას შიმშილი და შესაძლოა, სიკვდილიც მოჰქონდა. ამიტომ 

გასაკვირი არ არის, რომ ამინდის მართვის რიტუალებში ყველაზე დიდი ადგილი 

ეთმობა წვიმის გამოთხოვება-გამოწვევას, რაც გვალვასთან ბრძოლის ერთადერთი 

საშუალება იყო ძველი ადამიანისთვის. გვალვის საწინააღმდეგო რიტუალები 
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კავკასიელთა საკულტო პრაქტიკაში სხვადასხვა სახელებითაა ცნობილი, მაგრამ 

გარდა იმისა, რომ მიზანი ერთი აქვთ, ეს რიტუალები ფორმით ისე გვანან 

ერთმანეთს, რომ აშკარაა მათი ერთი რიტუალიდან წარმომავლობა, რომელსაც 

კარდაკარ ჩამოვლის ფორმა ჰქონდა. 

საყოველთაოდ გავრცელებული იყო კავკასიაში წვიმის გამოწვევის 

რიტუალი, რომელსაც საქართველოში ლაზარობა ან გონჯაობა ერქვა, ყაბარდოში 

— ფსეგუაშა (წყლის ქალბატონი), ადიღეში — ხანცეკუაშე (ნიჩაბი-ქალბატონი) და 

სხვა. ამ რიტუალს ძირითადად ქალები ასრულებდნენ. ისინი კარდაკარ 

დადიოდნენ და მღეროდნენ სიმღერას, რომლის ტექსტი იცვლებოდა იმის 

მიხედვით, წვიმის გამოწვევა უნდოდათ, თუ შეწყვეტა: 

ეხ, ლაზარე ლაზარე, 

ლაზარ მოდგა კარსა, 

აბრიალებს თვალსა, 

ცხავი აცხავებულა, 

წვიმა გაჩქარებულა. 

ღმერთო, მოგვე ცის ნამი, 

აღარ გვინდა გორახი. 

ან თუ წვიმები გახშირდებოდა, ცვლიდნენ ტექსტის დაბოლოებას: 

ღმერთო მოგვე გორახი, 

აღარ გვინდა ტალახი. 

ქალები ჩერდებოდნენ ყოველ სახლთან. იქიდან მასპინძლებს გამოჰქონდათ 

სანოვაგე, აუცილებლად გაწუწავდნენ მოსულებს და ისე ისტუმრებდნენ. როცა 

სოფელს ჩამოივლიდნენ, ქალები მდინარესთან გადიოდნენ, იქ შლიდნენ სუფრას 

და ნადიმობდნენ, მერე კი აუცილებლად წუწაობდნენ წყალში. გაწუწვა, წყალში 

ჩაგდება ამ წეს-ჩვეულების აუცილებელი ელემენტი იყო, რადგან ამ ხერხით 

ცდილობდნენ წვიმის გამოწვევას. ამგვარი რიტუალი მცირეოდენი 

სახესხვაობებით ტარდებოდა მთელ კავკასიაში. საქართველოში ლაზარობის 

გარდა ამას «დიდებაზე დავლაც» ერქვა. ფეხშიშველი ქალები დაივლიდნენ 

სოფელს, სახლთან ჩააბამდნენ ფერხულს და მღეროდნენ: «დიდება და ღმერთსა 

დიდება...». ამ სიმღერის ტექსტი ქრისტიანობის ხანას ეკუთვნის, ხოლო 

რიტუალის ფორმა ძალიან ძველია. ამგვარი კონტამინაცია ხშირად გვხვდება წეს-

ჩვეულებებში. 

მესხეთში გვალვის საწინააღმდეგო რიტუალის შესრულების დროს 

პროცესიას წინ ქალი გაუძღვებოდა, რომელსაც თავზე თასს დაადგამდნენ, შიგ 

წყალს ჩაასხამდნენ, წუწაობდნენ. საგულისხმოა, რომ ქალის ფიგურა 

ზეაღმართული თასით ძველი ხალხების არქაულ ხელოვნებაში ყოველთვის წვიმის 

გამოთხოვის იდეას უკავშირდებოდა. 
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გვალვის დროს ინგუშები ასრულებდნენ `მისტიგუტარგის~ სახელით 

ცნობილ რიტუალს. მოზარდები მწვანე ტოტებით რთავდნენ ერთ-ერთ მონაწილეს, 

ჯგუფურად დადიოდნენ კარდაკარ და სიმღერით სთხოვდნენ ღვთაებას წვიმასა 

და უხვმოსავლიანობას: 

ჰაი, ჰალა, ჰალა! 

წვიმა მოგვეც დეელა! 

ყანები ახარე სიელა! 

კატის კუდისხელა თავთავი მოასხმევინე, 

მარცვალი ირმის კუდისხელა გახადე! 

ჰაი, ჰალა, ჰალა! 

კავკასიაში წვიმის გამოთხოვის რიტუალებზე დაკვირვება გვიჩვენებს, რომ 

წვიმის მოსვლა ქალღვთაების ფუნქციებში შედიოდა. ამის დასტურია ის ფაქტი, 

რომ გვალვის საწინააღმდეგო რიტუალებს მხოლოდ ქალები ასრულებდნენ. 

საყოველთაოდ გავრცელებული იყო წვიმის გამოწვევის რიტუალში თოჯინის 

კარდაკარ ჩამოტარება. თოჯინა აუცილებლად ქალს განასახიერებდა. ეჭვი არ არის, 

რომ ძველად ჩამოატარებდნენ ქალღმერთის გამოსახულებას, რომელსაც წვიმის 

მოყვანა შეეძლო (ფაქტობრივად, ეს იგივე ნაყოფიერების ღვთაება იყო, რომელსაც 

მიწის ბარაქიანობას სთხოვდნენ), მოგვიანებით კი იგი ქანდაკების იმიტაციამ — 

თოჯინამ შეცვალა, რომელსაც საქართველოში «კუკი» ერქვა. აჭარაში წვიმის 

დედოფალას ცოცხისგან აკეთებდნენ (ქეფჩა-ხათუნი), დაასველებდნენ და ისე 

დაატარებდნენ სოფელში, თან მღეროდნენ: 

დედოფალო, რა გინდა? 

— ყვითელი ძროხის კარაქი, 

შავი ქათმის კვერცხი, 

მოსავალი ბევრი-ბევრი, 

ბეღლები პურით სავსე. 

აფხაზეთში თოჯინას ნიჩბისგან აკეთებდნენ, ქალურად მორთავდნენ და 

ხელით მიჰყავდათ ან ვირზე შემჯდარს დაატარებდნენ. მერე გაემართებოდნენ 

მდინარისკენ სიმღერით: 

ძივოვ, ძივოვ! მარგალიტის წვიმის წყალო, 

უფლის ვაჟს სწყურია, ღვინოს არ სვამს, 

წყალი ვერ უშოვნია, შვიდივე წყაროში ეძებს. 

მოგვეცი წყალი, მოგვეცი წყალი! 

ქალები თოჯინას აგდებდნენ წყალში, ერთმანეთსაც კრავდნენ ხელს და 

მდინარეში წუწაობდნენ. 

ყაბარდოში დიდი გვალვების დროს სოფლის ყველა მამაკაცი შეიყრებოდა 

სოფლის მოედანზე და მოჰყავდათ სამსხვერპლო ცხოველი (ხარი ან ძროხა), 

გადიოდნენ სოფლის გარეთ და ლოცულობდნენ, ღმერთს ევედრებოდნენ, წვიმა 

ჩამოეშვა მიწაზე. მერე სამსხვერპლო ცხოველს უსველებდნენ დრუნჩს, ზურგს, 
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ფეხებს და კლავდნენ. ხორცის თითო ნაჭერი ყველას მიჰქონდა ოჯახში. 

მამაკაცების წასვლის შემდეგ გროვდებოდნენ ქალები. ისინი აკეთებდნენ 

ნიჩბისგან თოჯინას — ხანცე-გუაშჩეს, აცმევდნენ ქალის ტანსაცმელს და 

დაატარებდნენ სიმღერით, თან წუწავდნენ თოჯინას. ყველანი მიდიოდნენ 

მდინარესთან და სიცილით წუწაობდნენ. 

წვიმის გამოწვევის რიტუალებს შორის გავრცელებული იყო წყლის მოხვნა, 

რომელიც ასევე საყოველთაოა მთელ კავკასიაში. გვალვის დროს სოფლის ქალები 

შეიკრიბებოდნენ და დათქვამდნენ მდინარეში გუთნის შეტანას, წყლის მოხვნას, 

ოღონდ გასათხოვარ ქალს არ გაირევდნენ. გაიტანდნენ რიყეზე გუთანს, უღლებს, 

ქალები დაირქმევდნენ ხარის სახელებს (ნიშას, ლომას, ნიკორას) და შეებმებოდა 

რამდენიმე წყვილი. გუთნისდედად დაუდგებოდათ სოფლის გუთნისდედის 

ცოლი (კიდევ ერთი ნიშანი მიწისა და წვიმის ღვთაებების იდენტურობისა), 

დაისვამდნენ მეხრეებს და დაიძვრებოდა ეს უცნაური გუთნეული. დაუყვებოდნენ 

დაღმა მდინარეს. მეხრეები სიმღერას დასძახებდნენ. გუთნისდედა მიუყვებოდა 

გუთანს და ზედ ფეხსაც აჭერდა, ვითომ ღრმად ვხნავო. მეხრეები 

გადაუტყლაშუნებდნენ «ხარებს» სახრეს და თან აგინებდნენ, არც ხარები 

ჩამორჩებოდნენ ბილწსიტყვაობაში. ასე სიცილ-ხარხარით ჩაივლიდნენ ცოტა 

მანძილს და მერე ამობრუნდებოდნენ, აღმა ხნავდნენ მდინარეს. აუცილებლად 

მაგრად უნდა გაწუწულიყვნენ, ამიტომ ერთმანეთს წყალში ითრევდნენ. ამ 

ცერემონიალს კაცები არ ესწრებოდნენ. 

წყლის მოხვნა თავისი სექსუალური აქცენტებითა და წყალში გუთნის 

გატარებით, ასევე ბილწსიტყვაობით ნაყოფიერების ძალების პროვოცირებისკენ 

იყო მიმართული. 
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ჩრდილოეთ კავკასიის ზოგიერთ რეგიონში რიტუალურ ჩამოვლაში ქალის 

მაგივრად ბიჭი ფიგურირებდა. მაგალითად, ლაკები გვალვის დროს ბალახისგან 

აკეთებდნენ ადამიანის ფორმის თოჯინას და აჰკიდებდნენ ბიჭს. პროცესია 

დადიოდა სოფელში, ხალხი წუწავდა ბიჭსა და თოჯინას, თან ამბობდნენ: «წვიმამ 

დაგასველოთ!» ბავშვები ამ დროს გუნდურად მღეროდნენ, ღმერთს აცოდებდნენ 

უწყლოდ დარჩენილ ქვეყანას: «წვიმა წამოვიდეს! მწვანე ბალახს უნდა წყალი, 

მწვანე მინდორი ხმება, პური იღუპება, ცოდვაა! ბატკნებსა და ხბოებს სწყურიათ...» 

თოჯინას რომ წუწავდნენ, იმ დროს მომღერალ ბიჭებს ასაჩუქრებდნენ. 

სხვა სოფელში ვირს აცმევდნენ მწვანე სამოსს და წუწავდნენ. ბევრგან 

კარდაკარ მოსიარულეეებს მწვანე ტოტები ეჭირათ. 

წვიმის გამოწვევის მაგიური საშუალებებიდან გავრცელებული იყო ქვის 

გადაბრუნება. როგორც წესი, ეს იყო ის სალოცავი ქვები (ქვაკაცა, ქალქვა, ძიქვა), 

რომლებსაც შვილიერებასა და ნაყოფიერებას სთხოვდნენ. ამ ქვებს გვალვის დროს 

გადააბრუნებდნენ და ქვედა ნამიან ნაწილს მიუშვერდნენ ზეცას, რასაც წვიმა უნდა 

გამოეწვია. როგორც ჩანს, ეს იყო ქვის შეურაცხყოფა, რათა განერისხებინათ 

ნაყოფიერების ღვთაება. ასევე უდიერად ეპყრობოდნენ თუშეთში მთებზე 

განლაგებულ სალოცავ ქვებს, ურტყამდნენ და ამიტომაც დაარქვეს «სატკეცელა 

მილიონაი» (ტკეცა — დარტყმის მნიშვნელობით). 

სოფ. ჭობარეთში ასეთი ჩვეულება ჰქონდათ: გვალვის დროს ერთმანეთთან 

ზურგით მიყუდებული სამი მოხუცი ქალი ჩაჯდებოდა ქვებში და მღეროდნენ. 

სხვები წყალს გადაასხამდნენ, ვითომ გაწვიმდაო. საფიქრებელია, რომ ეს სამი 

ქალი განასახიერებდა მიწის ღვთაებათა იერარქიის მონაწილე სამ ღვთაებას, 

რომელთა სალოცავები სამი ქვის ჯგუფით იყო წარმოდგენილი. 

კავკასიაში ბევრგან იცოდნენ წვიმის ღვთაების გაბრაზება, რომ ამით წვიმა 

გამოეწვიათ. ქვების ცემისა და ამოტრიალების გარდა, ცდილობდნენ წმინდა 

ტბების გაუწმინდურებას (ღორის ქალამანს ჩააგდებდნენ), ამით შეურაცხყოფდნენ 

ღვთაებას, რათა გამოეწვიათ ჭექა-ქუხილი და წვიმა. 

ლაზარეს საგალობლის ტექსტებში არის სტრიქონი, რომელიც ძველი 

მითოსური წარმოდგენების ანარეკლია. იქ ნათქვამია: «ცხავი აცხავებულა, წვიმა 

აჩქარებულა». ცხავი არის ხორბლის მარცვლის გასაწმენდი, საცრის მსგავსი 

ნაჩვრეტებიანი იარაღი. ცხავით მოქმედება კი არის ცხრილით ან საცრით 

საქმიანობის ანალოგიური მოქმედება. მარცვალს ისევე ატარებენ ცხავში, როგორც 

საცერში ფქვილს. «ცხავის აცხავება» ნიშნავს, რომ წვიმის გამომშვებმა ღვთაებამ 

აამოქმედა იგი და ამიტომ წვიმაც წამოვიდა — «წვიმა აჩქარებულა». მითოლოგიაში 

მთავარ ღმერთს საცერი აქვს და წყალს როცა ცრის, დედამიწაზე მაშინ წვიმა 

მოდის. ინგუშეთში ქალების პროცესიას თავში ჩაუყენებდნენ ტომარაჩამოცმულ 

ქალს, რომელსაც თავზე საცერი ედო. 
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დაღესტნის სოფელ ტურჩაში ქალს ჩამოაცმევდნენ საცერსა და ტომარას და 

ასე დაჰყავდათ. ქართულ ენაში წვიმის გარკვეული სახეობის აღსანიშნავად 

გამოიყენება ზმნა «ცრის», რაც ცხავისგან განსხვავებულ წვიმას ნიშნავს. უფრო დიდ 

წვიმას კი ღვთაება კოკით ასხამს და ამიტომაც ჰქვია «კოკისპირული». 

როგორც ვხედავთ, წვიმის ღვთაება საცერით ხელში, რომელიც სხვადასხვა 

სახის წვიმას აგზავნის მიწაზე, საერთოკავკასიური მითოლოგიის ნაწილი იყო. 

საქართველოში, კერძოდ, სამეგრელოში ამინდის გამგებლობა მიეწერებათ 

მესეფებს — ღვთაებებს, რომლებიც ზღვის გაღმა თუ ზღვაში ცხოვრობენ და 

წელიწადში ორჯერ ამოდიან. მესეფები ქალებიც არიან და კაცებიც. ისინი 

რიგრიგობით ამოდიან და სხვადასხვა ამინდი ამოჰყვებათ. მესეფები 

მრავალფუნქციური ლოკალური ღვთაებებია და საგანგებოდ ამინდის გამგებლები 

ისინი არ არიან. 

გარკვეული საშუალებები იმისთვისაც არსებობდა, რომ მომაბეზრებელი 

წვიმა შეეჩერებინათ, თუკი ის ხანგრძლივად მოდიოდა და ნათესებს წალეკვით 

ემუქრებოდა. ლაკებში ასეთი წესი ჰქონდათ: თუ წვიმა გაგრძელდებოდა, 

ბაყაყისთვის შარვალი უნდა შეეკერათ. ამის გაკეთება შეეძლო მხოლოდ იმ ქალს, 

რომელიც თავის ოჯახში სამ დედას იცნობდა (დედას, ბებიასა და დიდედას). იგი 

უკერავდა ბაყაყს შარვალს, რომელსაც შენობის წყალის მილზე ჰკიდებდნენ, თან 

ხმამაღლა ყვიროდნენ, შეწყდეს წვიმა, მზე გამოვიდესო. სხვაგან ბაყაყს კაბას 

უკერავდნენ და ტბაში აგდებდნენ. 

იცოდნენ აგრეთვე წვიმის «დაწვა». გზაჯვარედინზე სამფეხას დგამდნენ, 

ანთებდნენ ცეცხლს და დებდნენ დიდ ტაფას. მიაჩნდათ, რომ ცხელი ტაფა 

დაწვავდა წვიმას და იგი შეწყდებოდა. 

ძველად კავკასიაში წვიმის მოსვლას რომ ქალღმერთი განაგებდა, ამაზე 

მეტყველებს ჯერ ერთი, თოჯინის ან ნიჩბისგან გაკეთებული ქალის ფიგურა, 

რომელსაც კარდაკარ მოსიარულეები დაატარებდნენ (ადრე მის მაგივრად 

ქალღვთაების გამოსახულება იქნებოდა), მეორე — სავედრებელ ლოცვებში 

წვიმასთან ერთად ბარაქიანობასაც ევედრებოდნენ ღვთაებებს, თანაც 

მოსიარულეებს სანოვაგით ასაჩუქრებდნენ, რაც დამახასიათებელია 

სამიწათმოქმედო კულტის რიტუალებისთვის. 

ჩვენ მიერ განხილული რიტუალები არის საწესო ქმედებები, რომელთა 

შინაარსსა და ფორმას განსაზღვრავდა ქალღმერთის მითი მისი კვდომა-აღდგომის 

ეპიზოდის ჩათვლით. 
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თავი 6. მითოლოგიური სიმბოლოები 

 

ეგვიპტური ანხი 

ჯვარი 

ჯვარი ქრისტიანობის ყველაზე გავრცელებული ნიშანია, ის ქრისტეს 

ჯვარცმისა და სიკვდილზე გამარჯვების სიმბოლოა. ქრისტიანებს ძველად 

წარმართები «ჯვრის თაყვანისმცემლებს» უწოდებდნენ, მაგრამ ჯვრის 

გამოსახულება ქრისტიანობამდე გაცილებით ადრე არსებობდა. მას ვხვდებით 

ქრისტეს შობამდე თითქმის ყველა კულტურასა და ცივილიზაციაში. რას 

გამოხატავს ეს სიმბოლო? 

პირველ რიგში, ის გამოხატავს ორიენტაციას სივრცეში. ის შეიცავს ზემოსა და 

ქვემოს, მარჯვენისა და მარცხენის გადაკვეთის წერტილს. ჯვარი უხილავად 

იმყოფება სამოთხის ბიბლიურ აღწერილობაში. სამოთხის ოთხი მდინარე, 

რომლებიც ერთი წყაროდან გამოედინებიან, ჯვრის სახეს ქმნიან. წრეში ჩახატულ 

ჯვარს კოსმოგონიური მნიშვნელობა აქვს, მისი ვერტიკალური მკლავი ის ღერძია, 

რომლის ბოლოები წარმოადგენენ ზენიტს და მის საპირისპირო წერტილს — 

ნადირს. 

ამავე დროს ის გამოხატავს წელიწადის დანაწილებას ოთხ სეზონად. 

კვადრატში ჩახატული ჯვარი იდეალური ქალაქის სიმბოლოა: ჯვარი ხომ ოთხ 

თანაბარ ნაწილად ყოფს კვადრატს. კვადრატის (ე.ი. ქალაქის) ცენტრში იკვეთება 

აღმოსავლეთიდან დასავლეთისაკენ და ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ მიმავალი 

ქუჩები. 
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და ბოლოს, საინტერესოა, რომ ჯვარი ხელებგაშლილი ადამიანის სქემატური 

გამოსახულებაა, ამიტომაც ჯვარი შეიძლება ადამიანის სიმბოლოდ ჩავთვალოთ. 

ჯვრის ბევრი სახეობა არსებობს. ქრისტიანულ რელიგიაში თითქმის ყველა ფორმაა 

გამოყენებული, დაწყებული ძველეგვიპტურიდან, რომელსაც ეწოდება «ანხ» 

(სიცოცხლე) — მას იყენებდნენ კოპტურ ეკლესიაში — ტოლმკლავებიანი ჯვრით 

დამთავრებული. 

 

სვასტიკის სიმბოლო შენობის სახურავზე. სეული. 

სვასტიკა 

სვასტიკა ჯვრის სახესხვაობაა. ჯვრის მკლავების ბოლოები რომ გადავხაროთ, 

სვასტიკას მივიღებთ. გადახრილი მკლავები მოძრაობის მიმართულებას 

მიუთითებს. ის თითქოს მოძრავმკლავებიანი ჯვარია. სვასტიკის სიმბოლ 

განსაკუთრებით ინდურ კულტურაშია გავრცელებული. ინდურ ბუდისტურ 

რელიგიაში მას «ბუდას გულის ბეჭედს» უწოდებენ, ტიბეტში კი ბედნიერებისა დ 

მფარველობის ნიშნად მიიჩნევენ. ჩინელების წარმოდგენით, სვასტიკა 

გამოხატავდა წელიწადის სეზონების შეუწყვეტელ მონაცვლეობას. სვასტიკა მზის 

სიმბოლოდაც არის მიჩნეული. 

 

ბორჯღალი. წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია; სოფელი თაგილონი 
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ბორჯღალი 

გავრცელებული შეხედულებებით, ბორჯღალი წარმოადგენს თავისი ღერძის, 

ანუ მკლავებს გადაკვეთილს წერტილის გარშემო მბრუნავ სვასტიკურ ჯვარს. ანუ 

სვასტიკა რომ თავისი ღერძის გარშემო დავაბრუნოთ, ბორჯღალს მივიღებთ. 

ფიქრობენ, რომ ამგვარად შექმნილი ეს მოძრავი (დინამიური) ფიგურა არის 

სიცოცხლის, ცეცხლის, მზის, მარადიულობის, მარადი განახლების სიმბოლო. 

ბორჯღალი მიჩნეულია ქართულ ხალხურ სიმბოლოდ, მას ვხვდებით 

საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში კიდობნებზე, დარბაზული სახლების 

დედაბოძებზე და სხვა ნივთებზე. განსაკუთრებით გავრცელებულია სვანეთში, 

ხევსურეთში. ხევსურულ ყოფაში ხშირი იყო წრეში ჩახატული ბორჯღალები, 

რომელთაც ადგილობრივ დიალექტზე «ბორჯღლიან მირგვალაი»-ს უწოდებენ. 

უკანასკნელ ხანს ბორჯღალის სახეცვლილება გამოჩნდა ეროვნული ფულის 

ნიშნებზე როგორც ქართული ეროვნული სიმბოლო. 

ბორჯღალის გავრცელების არე არ შემოიფარგლება საქართველოთი. 

ანალოგიური გამოსახულებები გვხვდება ძველი კულტურის ხალხების 

ხელოვნებაში, როგორც დამოუკიდებლად, ისე ჩუქურთმებში. 

წრე 

წრე ყველაზე გავრცელებული და ამიტომაც საყოველთაო გეომეტრიული 

სიმბოლოა. მისი სრულყოფილი ფორმა ადრიდანვე გაცნობიერებული იყო და მას 

ხშირად ღვთაების ნიშნად მიიჩნევდნენ. ღმერთი არის წრიული სფერო, რომლის 

ცენტრი ყველგან არის. წრე ცას გამოხატავს. მას, როგორც ცას (ცარგვალს) არც 

დასაწყისი აქვს და არც ბოლო, არც მიმართულება. წრე ზოგიერთი ხალხის, 

მაგალითად, ეგვიპტელების წარმოდგენით მარადისობის სიმბოლოა. მარადისობის 

იდეა ხშირად გამოიხატებოდა წრიულად დახვეული გველის სახით, რომელსაც 

კუდი პირში უჭირავს. ეს ეგვიპტური იეროგლიფი დროისა და სივრცის, 

უსასრულობის ნიშანია. 
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ბორბალი 

ბორბალი, როგორც წრის ფორმის საგანი, იმეორებს წრის სიმბოლიკას. ამავე 

დროს, ბორბალიც, როგორც ბორჯღალი, თავისი ცენტრის გარშემო 

დატრიალებული ჯვარია. თუ დავატრიალებთ წრეში ჩახატულ ჯვარს, მისი 

მკლავები ბორბლის მანებად გარდაისახება. ეს მანებია, რომელიც ბორბალს მოძრავ 

საგნად აქცევს. ასე, რომ ჯვრიანი ბორბალი ცის კიდობაზე მოძრავი მზის 

სიმბოლოა. აქედან მოდის წარმოდგენა მზის ეტლზე, რაც ძალიან გავრცელებული 

იყო ძველ მითოლოგიებში, განსაკუთრებით ელინურში. აქ ცნობილია ჰელიოსის 

ეტლი, რომელსაც ფაეტონი მართავს. ბორბალი მთელი კოსმოსის, მისი წრიული 

მოძრაობის სიმბოლოც არის. 

კვადრატი 

თუ წრეს ორიენტაცია არ გააჩნია, კვადრატი მის საპირისპიროდ ოთხივე 

კუთხის მიმართულებით გამოხატავს ორიენტაციას. ამით ის ჯვარს ენათესავება. 

ამის გამო კვადრატი დედამიწის სიმბოლოდ მიიჩნევა და უპირისპირდება წრეს, 

ცის სიმბოლოს. ამიტომაც იგი ხშირად შენობებისა და ქალაქების გეგმას უდევს 

საფუძვლად. წრეში ჩახატული კვადრატი ცისა და მიწის ერთიანობას, ანუ კოსმოსს 

გამოხატავს. ძველთაგანვე ადამიანი ცდილობდა კვადრატი წრედ ექცია, მაგრამ 

ამაოდ. კვადრატი რაციონალურ რიცხვზეა აგებული, წრე კი — ირაციონალურზე. 

რაც არ უნდა ვეცადოთ კვადრატის გარდაქმნას წრედ, ამას ვერ მოვახერხებთ. ეს 

შეუძლებლობა გვიჩვენებს ზეციერისა და მიწიერის ერთმანეთისადმი 

შეუსაბამობას. 

სამკუთხედი 

ამ გეომეტრიულ ფიგურას სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს იმისდა მიხედვით, 

თუ როგორ პოზიციაში დავაყენებთ მას. ფუძით ქვემოთ და წვერით მაღლა 

მიმართული სამკუთხედი მთის სიმბოლოა, რამდენადაც თვალსაჩინოდ 

გამოსახავს მთის სქემატურ ნახაზს. ამრიგად, ის სიმაღლისკენ, ცისკენ სწრაფვას 

მიგვანიშნებს. წვერით ქვემოთ და ფუძით ზემოთ მიმართული სამკუთხედი 

სიღრმის სიმბოლოა. ამგვარად დახაზული სამკუთხედი გვაგონებს გულის 

სქემატურ ნახაზს, გული კი სიღრმეს გულისხმობს. 

სამკუთხედს სხვა სიმბოლური დატვირთვაც აქვს. წვერით ზემოთ 

მიმართული სამკუთხედი მამაკაცურ, ხოლო ქვემოთ მოქცეული — ქალურ 

(დედაკაცურ) საწყისს განასახიერებს. პირველი ცეცხლისა და ჰაერის სიმბოლოა, 

მეორე — წყლისა და მიწისა, ზოგადად ცისა და მიწისა. 

ერთმანეთზე გადაჭდობილი ორი სამკუთხედი, რომელიც ექვსქიმიანი 

ვარსკვლავის სახეს იღებს, ებრაელთა ეროვნულ-რელიგიური ნიშანია — «დავითის 

ფარი» ან «სოლომონის ბეჭედი». იგი გამოხატავს ცისა და მიწის ერთიანობას. ეს 

ფიგურა გამოსახულია ისრაელის სახელმწიფო დროშაზე. 
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სულიწმინდის გამოსახულება მტრედის სახით. «წმინდა სამება». Antonio De Pereda 

მტრედი 

მტრედი მშვიდობის, თვინიერებისა და სიწმინდის სიმბოლოა. ქრისტიანები 

ძველად ადამიანის სულს მტრედის სახით გამოსახავდნენ: მარადიულ 

სიცოცხლესთან ზიარების ნიშნად ისინი ბარძიმს ეწაფებოდნენ. ხოლო ეკლესიას 

«მტრედის სახლს» უწოდებენ (ქართულ მითოსში გვაქვს მითი «ეკლესიის 

მაშენებელი მტრედი»). იგი უპირისპირდება გველს, რომელიც ბუდეს მიწის 

ხვეულებში იკეთებს. ქრისტიანობაში სულიწმინდის ერთადერთი გამოსახულება 

მტრედია. ასევე, მტრედი ინანას, ათენასა და აფროდიტეს წმინდა ფრინველად 

ითვლებოდა. 

გველი 

 

გველი, რომელიც საკუთარ კუდს ჭამს (ouroboros). შოტლანდია. 

გველი ძველთაგანვე სიბრძნისა და ცბიერების სიმბოლოა. ის ორმხრივი 

ბუნებისაა, კეთილიც და ბოროტიც. ძველი ქრისტიანები ქრისტეს «კეთილ გველს» 

უწოდებენ. იმის გამო, რომ გველი გაზაფხულობით კანს იცვლის და თითქოს 

მეორედ იბადება, გაახალგაზრდავებისა და განახლების სიმბოლოდ მიიჩნევა. 

გველის მომწამვლელ შხამს ამავე დროს განმაკურნებელი ძალა აქვს, ამიტომაც 

ძველ ბერძნებთან მკურნალობის მფარველ ღვთაების წმინდა ცხოველად 

ითვლებოდა. მიწის სოროებში მცხოვრები გველი ხთონური სამყაროს 

განსახიერებაა, თითქმის ყველა ხალხის მითოლოგიაში გველი დარაჯობს მიწაში 

ჩამარხულ საიდუმლო განძს. წრიულად დახვეული გველი, რომელსაც თავისი 

ბოლო პირით უჭირავს — მარადიულობის გამომხატველია. 
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კარი, ზღურბლი, კიბე, ხიდი 

ეს საგნები წარმოადგენენ ერთი სამყაროდან მეორე სამყაროში 

გადასასვლელის სიმბოლოებს. კარის საშუალებით შევდივართ გარედან შიგნით, 

კარი გვიშვებს შიგნით, როცა ღიაა და გვაბრკოლებს, როცა დახურულია. 

ზღურბლი გარე და შიდა სფეროების გამყოფია, ზღურბლზე მდგარი არც ერთ 

მხარეს არ ეკუთვნის — არც გარეთ არის, არც შიგნით. ზღურბლი მოსარიდებელი 

ადგილია. ალექსანდრე ყაზბეგი წერს ერთ თავის რომანში: «ნაბდიანები გარეთ 

დარჩნენ, რადგანაც მთის ჩვეულებებით, სანამ მასპინძელი არ გამოვიდოდა… 

ისინი კარის ზღურბლს ვერ გადასცდებოდნენ». «ზღურბლის გადალახვა» 

ადამიანის მდგომარეობის შეცვლის, ერთი მდგომარეობიდან მეორეში გადასვლის, 

ადამიანის ფერისცვალების სიმბოლოა. 

კიბე და ხიდი ერთმანეთისგან ძირეულად განსხვავებული სფეროების 

კავშირის სიმბოლოებია. კიბით დაბლიდან მაღლა ავდივართ, ამიტომაც კიბე 

სიმბოლოა მიწისა და ცის კავშირისა. ცნობილია ბიბლიური იაკობის კიბე და 

ლაშარის ბერმუხის კიბე (ლაშარის მუხის მითოსი). კიბე გამოხატავს ადამიანის 

თანდათანობით (საფეხურეობრივად) სულიერ ზრდას და ამაღლებას. 

ხიდი, რომელიც მდინარის ორ ნაპირს ერთმანეთთან აკავშირებს, 

წარმოადგენს სააქაო და საიქიო სამყაროების დამაკავშირებელ სიმბოლოს. 

მდინარე ყოფს მათ, ხიდი კი აერთებს. ამ ხიდს ზოგიერთი ხალხის წარმოდგენაში 

«ბეწვის ხიდის» სახე აქვს. ცოდვებით დამძიმებულ სულს ვერ უძლებს «ბეწვის 

ხიდი» და ცოდვილი ადამიანი ადუღებული კუპრის მდინარეში ვარდება, 

უცოდველნი კი მსუბუქად გადიან გაღმა მხარეს. 

ხიდის სიმბოლიზმი კარგად ჩანს ძველ რომაელთა ქურუმის სახელწოდებაში 

«პონტიფექს», რაც ნიშნავს «ხიდის მკეთებელს». ქურუმი ის ადამიანია, ვინც 

კავშირს ამყარებს ადამიანურ და ღვთაებრივ სფეროებს შორის. ტიტული 

პონტიფექსი დღემდე შერჩა რომის პაპს. 

კვერთხი, გვირგვინი 

კვერთხი, რომელიც წარმოშობით სხვა არაფერია, თუ არა მწყემსის კომბალი, 

მეფის უზენაესი ხელისუფლების სიმბოლო გახდა. ძველბერძნულ ენაში მწყემსის 

კომბალი და სამეფო კვერთხი ერთიდაიგივე სიტყვით გამოიხატება — ეს არის 

«სკეპტრონ». აქედან სკიპტრა — იგივე კვერთხი. ის მეფის ხელში იგივეა, რაც 

კომბალი მწყემსის ხელში. მწყემსი კომბლით მირეკავს ცხვარს, აგროვებს ერთ 

ადგილზე, უგერიებს მტაცებელ მხეცებს. მეფე კი კვერთხით სიმბოლურად 

მართავს თავის ხალხს, სამეფოს. ბიბლიიდან ვიცით, რომ ისრაელის მეფე დავითი, 

სანამ მეფე გახდებოდა და კვერთხს იპყრობდა ხელთ, მწყემსი იყო და კომბალი 

ეჭირა. შეიძლება ითქვას, რომ მისი კომბალი კვერთხად გარდაიქმნა. 

გვირგვინი მეფის თვალსაჩინო ნიშანია. გვირგვინი არ არის უბრალო 

თავსაბურავი, იგი მის პატროს ყველა ადამიანთა შორის გამოარჩევს, როგორც 

ყველაზე აღმატებულს. სამეფო გვირგვინის მასალა ყოველთვის ოქროა, რადგან 

ოქრო მზის მეტალია, მზე კი სამეფო მნათობია. გვირგვინი წრიულია და მისი 

წაწვეტებული «კბილები» მზის სხივებს განასახიერებენ. 



 

 

 
 



 

 

 


