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 მე ურ ნე ო ბით და  „ქო მა გო ბით“ მი ღე ბუ ლი, 
„ერ თო ბით სავ სე ო ბის უსაფ რთხო ე ბა“

(ა ხა ლი ეთ ნოგ რა ფი უ ლი მა სა ლე ბის მი ხედ ვით)

დავით შა ვი ა ნი ძე
ისტორიისდოქტორი,ასოცირებულიპროფესორი,ქუთაისისუნივერსიტეტი,საქართველო
davit.shavianidze@unik.edu.ge

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ეკო ნო მი კის /„სო ცი ა ლუ რი რე ა ლო ბის“, „სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბა“,  

„ერ თო ბით მი ღე ბუ ლი სავ სე ო ბის უსა ფ   რთხო ე ბა“ /„მა ტე რი ა ლურ -ყო ფი თი მო წეს რი გე ბუ-

ლო ბა“, „ქო მა გო ბა“.

J.E.L. classification: N0, N8, D1

ანოტაცია
ადამიანისმატერიალურიმოთხოვნილებები,

ეკონომიკური კეთილდღეობა დღემდე პრიო
რიტეტულია. ამგზაზეგანმსაზღვრელიშეიძ
ლებაიყოსტრადიციულიმიდგომებიდაშედ
ეგზე გათვლილი სტიმულის მომტანი რწმე
ნიანი ქმედებანი. ინდუსტრიული ეპოქის და
აწმყოს გლობალური პროცესების გავლენით
განაპირობებული ეკონომიკის/„საოჯახო მე
ურნეობა“შესახებვიმსჯელებთერთმანეთთან
კავშირშიმყოფიტერმინების„საოჯახომეურ
ნეობა“,„ერთობითმიღებულისავსეობისუსა
ფრთხოება“ /„მატერიალურყოფითი მოწესრი
გებულობა“, „ქომაგობა“  შესახებ მოძიებული
მასალებისანალიზით.

შესავალი
ტრადიციულ მიდგომადამოკიდებულებე

ბით შექმნილ, მართულ საოჯახოსათემო მე
ურნეობაში დღესაც მზარდია ეკონომიკურად
ძლიერი ყოფის მოთხოვნადობა. ეკონომიკის/
„სოციალური რეალობის“ წესტრადიციებთან
მიმართებისსაკითხსწარმოვადგენთჩვენმიერ
საქართველოს სხვადასხვა თემში, ბოლო ათი
წლისგანმავლობაშიმოძიებულიუკვეცნობი
ლი მასალის შედარებითი ანალიზის საფუძ

ველზე. ერთმანეთს შევუდარებთ სამეცნიერო
ლიტერატურაშიდადასტურებულდაჩვენმი
ერბოლომეოთხედისაუკუნისგანმავლობაში
საქართველოსსხვადასხვაისტორიულეთნოგ
რაფიულერთეულშიმოძიებულიმასალებს.
ცნობილია,რომეკონომიკამეურნეობის წარ

მოებასთან, განაწილებასა და მოხმარებასთან 
დაკავშირებული სამეურნეო საქმიანობის ერთ
ობლიობაა (მენქიუ,2008:4).ძლიერიეკონომი
კის/„ერთობით მიღებული სავსეობის უსაფ
რთხოების“შესაქმნელადმთავარიიყო„მეურ
ნეობის„სწორადგაძღოლა“.უმნიშვნელოვანეს
როლსთამაშობდაბუნებრივი რესურსების გო
ნებრივიმართვაათვისება,„სავსემეურნეობის“
მომხმარებლური საკითხების ორგანიზება.
სამეურნეოეკონომიკური კუთხით მდგრა

დობასთან ბმაშია: სტუმართმასპინძლობის
და ტრაპეზობის ტრადიცია; ოჯახის უფროსი
მამაკაცისგან და „ოჯახის დამბრუნებელი ქა
ლისგან“/„ვარცლბურჯის ქალი“ საოჯახო მე
ურნეობისმართვისდა„მატერიალურყოფითი
მოწესრიგებულობის“ ამსახველი და სხვა სი
ნამდვილე.



96

trjyjvbrehb ghjabkb7 1!)7 @_!)2Economic Profile, N19, 2019

ძირითადინაწილი
ეთნოგრაფიული მასალები ადასტურებენ

მთელსაქართველოშისტუმრისთვისმზაობის
შესახებ,როგორცსახლისოთახებისმოცულო
ბით,ისეყოფითიცხოვრებისსხვამახასიათებ
ლებით.შდრ.,ეთნოგრაფიულიმასალა:აჭარა
ში ფართოდ იყო გავრცელებული „სასტუმრო
სახლები“,„გამობეჭილიშეშითდაარამალფუ
ჭებადიპროდუქტებით:ყველი,ფქვილი,მარი
ლიანიკარაქი,თაფლი.დღესაჭარაშისაცხოვ
რებელი კომპლექსის განსაკუთრებული ნაწი
ლი„სასტუმროოთახია“;„მეგრელიკაცი,ვისაც
სტუმარი არ უნდა „ღურელიენიეა“. სამეგრე
ლოში სტუმრის „სიყვარულის დასტურად“
სახლისმშენებლობისდროსაკეთებენყველაზე
დიდ„ზალას“.ყველგანსაქართველოშისტუმ
რის სასურველობაზე მიანიშნებს გამოთქმები:
„სტუმარი ღვთისაა“; „სახლობა მაშინ იცინის,
როცა სტუმარი გყავს“; „სტუმარსოჯახისუფ
როსიდაუთმობდასაკუთარსკამს“.

ქართველობის უმნიშვნელოვანეს ტრადი
ულწესს,სტუმრობასთანსდევდასარწმუნეობ
რივი ხასიათის წესჩვეულებათა, ქმედებების
ამსახველიტრაპეზობა.ეს„სოციალურიაქცია“
ყველაქრისტიანული დახალხურირიტუალის 

ნაწილია. მიღებული განმარტებით რელიგია
არის რწმენა იმისა, რომ ყოფიერების მთლია
ნობა მოიცავს წარმოსახვით ან მნიშვნელოვან
ობიექტურ გარემოს (თოფჩიშვილი და სხვ.,
2010). შესაბამისად, „პირველი ქრისტიანული 

ტრაპეზის/სისხლსა და ხორცთან ზიარება/ევქა
რისტია მოციქულთა დროიდანვე ღვთისმსახ
ურების მნიშვნელოვანი ელემენტი იყო. მას პუ
რის განტეხასაც უწოდებდნენ“.ტრაპეზობისას
სტუმარმასპინძლის ქრისტესთან „ზიარების“,
აუცილებელიელემენტიიყოღვინოქრისტეს
სისხლიდაპურიხორციქრისტესი.ხალხურ
ყოფაშიც მართლმადიდებლური ქრისტიანო

ბისგავლენითზუსტადისეთივეახსნაა,თუმცა
პურს აქვს სხვაუფროფართო მნიშვნელობაც.
ყველგანსაქართველოშისასიამოვნოდაღქმნუ
ლიტრაპეზობისაღსანიშნავადდღემდეგამო
იყენება ტერმინი „პურღვინო“; დასტურდე
ბა ტერმინი „პურ-მარილი“. პური აღნიშნავს
სიმბოლური, სტერეოტიპული კოლექტიური
მოქმედებებისერთობლიობისამსახველიტრა
პეზობისთვისსაჭიროსხვადანარჩენპროდუქ
ტსაც, მარილი კი მარილიანს, მადლიანს, გუ
ლიანს.შდრ.,გამოთქმები:„მარილიანისაქმე“;
„მარილიანი სიტყვა“; „მადლს მარილი მოაყა
რე“.ეთნოგრაფიულიმასალა:„პურღვინითდა
პურმარილითკაცსაზიარებქრისტესთან.უფ
როდიდ მადლს ვერ ეწევი ვერც მასპინძელი
დავერცსტუმარი“.
„ერთობით მიღებული სავსეობის უსაფ

რთხოების“/„თავდაცვას“ და სათემო საქმის
თვისაც თავგართმევას საქართველოში უზ
რუნველყოფდა„გაუყოფელიდიდიოჯახები“.
ამ დიდ, გაუყოფელ სოციუმში „ოჯახის უფ
როსიმამაკაცისდაქალისმიერშრომის „თავ
გართმეული“ და სამართლიანი განაწილება
ეკონომიკური კეთილდღეობის საფუძველი
იყო“.აღნიშნულიდასტურდებასაქართველოს
ყველათემის, ყველადროის ეთნოგრაფიული
მასალებით. ბოლნისის ეთნოგრაფიული მასა
ლებით: ოჯახის უფროსი ქალი/„ოჯახის დამ
ბრუნებელი“, „ვარცლბურჯის“ ქალი, ოჯახს
უფროსმამაკაცთანერთადსარტყელივითააშე
მოკრული“(ტერმინებიოჯახისმმართველიქა
ლისაღსანიშნავადდავადასტურეთ2019წელს,
ბოლნისისეთნოგრაფიულიექსპედიციისმიმ
დინარეობისას). აჭარულიმასალებით,რძლის
შეხვედრისას „თაფლიანი ხელის დედაბოძზე
წასმა სიტკბოების ნიშანი იყო. სიტკბოება კი
ერთობასუდრიდა.აღნიშნულიცუთუოდაპი
რობებდაყველანაირძლიერებას“.
ტრადიციულიდა„ერთობლივიმოხმარების

ფორმა „ქომაგობა“ „ქომაგობა“ საქართველოს
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სხვადასხვათემშიცნობილია„ნადის“,„მამით
ადის“დასხვასახელებით.ეკონომისტი იორამ 
ბენ პორატიწერდარაოჯახისდამისითითო
ეული წევრის კეთილდღეობის გარანტიებზე,
მნიშვნელოვან ფაქტორებად ასახელებდა ერ
თობლივმოხმარებასდაემოციურურთიერთო
ბებს.ეკონომიკური სარგებლობა და ემოციური 
ურთიერთობები ეს არის ორი მნიშვნელოვანი 
ფაქტორი, რომელიც უდიდეს როლს თამაშობს 
ოჯახების უმრავლესობაში (მენაბდიშვილი,
2017) შდრ.:„ოჯახისეკონომიკურკეთილდღე
ობაში გადამწყვეტი როლი აქვს ტრადიციად,
რიტუალადაცქცეულ,სამუშაოებისდროს„შე
წევნას“. შრომაში შეწვნა მეტნაკლებმატერია
ლურმზაობასთანერთად„კაცობას და კარგსა
ხელიანობასაც“ნიშნავდა (მთხრობელი,ჯ.ხე
ცურიანი,უცხერი.2017);აღნიშნულსადასტუ
რებსბოლნისის ეთნოგრაფიული ექსპედიციის 
დროს ჩაწერილი შრომითი სიმღერა „მო ბიჭე
ბო მკა დავლოცოთმომკაში დაგვიღამდებაამ
ხანაგები კარგი გვყავსსახელი გაგვივარდება“
(მთხრობელი,ქვეში,ჯ.ურუმაშვილი).
ინდივიდუალიზმის ზედმეტად განვითარე

ბამ, სამომხმარებლოდოვლათისშექმნისთვის
სავაჭროდ, უცხოეთში სამუშაოდ წასვლამ და
სხვა ქმედებებმა შედეგად მოგვცა დაცლილი
სოფელი. შესაბამისად გაიშვიათდა სასოფლო
თემის ამ ერთობლივმიზნობრივი ქმედების
ტრადიცია.

დასკვნა
ქვეყანაში ბოლო პერიოდში განხორციელე

ბულმა სოციალურეკონომიკურმა ცვლილ
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ქცევისნორმები.არადა,ადამიანისსურვილის
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ისევშეიძლებაიყოსტრადიციულირიტუალე
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