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საკვანძო სიტყვები: ეკონომიკის/„სოციალური რეალობის“, „საოჯახო მეურნეობა“,
„ერთობით მიღებული სავსეობის უსაფრთხოება“/„მატერიალურ-ყოფითი მოწესრიგებუ
ლობა“, „ქომაგობა“.
J.E.L. classification: N0, N8, D1
ანოტაცია

ველზე. ერთმანეთს შევუდარებთ სამეცნიერო

ადამიანის მატერიალური მოთხოვნილებები,

ლიტერატურაში დადასტურებულ და ჩვენ მი

ეკონომიკური კეთილდღეობა დღემდე პრიო

ერ ბოლო მეოთხედი საუკუნის განმავლობაში

რიტეტულია. ამ გზაზე განმსაზღვრელი შეიძ

საქართველოს სხვადასხვა ისტორიულ-ეთნოგ

ლება იყოს ტრადიციული მიდგომები და შედ

რაფიულ ერთეულში მოძიებული მასალებს.

ეგზე გათვლილი სტიმულის მომტანი რწმე

ცნობილია, რომ ეკონომიკა მეურნეობის წარ

ნიანი ქმედებანი. ინდუსტრიული ეპოქის და

მოებასთან, განაწილებასა და მოხმარებასთან

აწმყოს გლობალური პროცესების გავლენით

დაკავშირებული სამეურნეო საქმიანობის ერთ

განაპირობებული ეკონომიკის/„საოჯახო მე

ობლიობაა (მენქიუ, 2008:4). ძლიერი ეკონომი

ურნეობა“ შესახებ ვიმსჯელებთ ერთმანეთთან

კის/„ერთობით მიღებული სავსეობის უსაფ

კავშირში მყოფი ტერმინების - „საოჯახო მეურ

რთხოების“  შესაქმნელად მთავარი იყო „მეურ

ნეობა“,  „ერთობით მიღებული სავსეობის უსა

ნეობის „სწორად გაძღოლა“. უმნიშვნელოვანეს

ფრთხოება“/„მატერიალურ-ყოფითი მოწესრი

როლს თამაშობდა ბუნებრივი რესურსების გო

გებულობა“, „ქომაგობა“   შესახებ მოძიებული

ნებრი
 ვი მართვა-ათვისება, „სავსე მეურნ ეობის“

მასალების ანალიზით.

მომხმარებლური საკითხების ორგანიზება.
სამეურნეო-ეკონომიკური კუთხით მდგრა

შესავალი
ტრადი
 ციულ

დობასთან ბმაშია: სტუმართ-მასპინძლობის
მიდგომა-დამოკიდებულებე

და ტრაპეზო
 ბის ტრადიცია; ოჯახის უფროსი

ბით შექმნილ, მართულ საოჯახო-სათემო მე

მამაკაცისგან და „ოჯახის დამბრუნებელი ქა

ურნეობაში დღესაც მზარდია ეკონომიკურად

ლისგან“/„ვარცლ-ბურჯის ქალი“ საოჯახო მე

ძლიერი ყოფის მოთხოვნადობა. ეკონომიკის/

ურნეობის მართვის და „მატერიალურ-ყოფითი

„სოციალური რეალობის“ წეს-ტრადიციებთან

მოწესრიგებულობის“ ამსახველი და სხვა სი

მიმართების საკითხს წარმოვადგენთ ჩვენ მიერ

ნამდვილე.

საქართველოს სხვადასხვა თემში, ბოლო ათი
წლის განმავლობაში მოძიებული უკვე ცნობი
ლი მასალის შედარებითი ანალიზის საფუძ
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ძირითადი ნაწილი
ეთნოგრაფიული

მასალები

ადასტურებენ

მთელ საქართველოში სტუმრისთვის მზაობის
შესახებ, როგორც სახლის ოთახების მოცულო
ბით, ისე ყოფითი ცხოვრების სხვა მახასიათებ
ლებით. შდრ., ეთნოგრაფიული მასალა: აჭარა
ში ფართოდ იყო გავრცელებული „სასტუმრო
სახლები“, „გამობეჭილი შეშით და არამალფუ
ჭებადი პროდუქტებით: ყველი, ფქვილი, მარი
ლიანი კარაქი, თაფლი. დღეს აჭარაში საცხოვ
რებელი კომპლექსის განსაკუთრებული ნაწი
ლი „სასტუმრო ოთახია“; „მეგრელი კაცი, ვისაც
სტუმარი არ უნდა „ღურელიენიეა“. სამეგრე
ლოში სტუმრის „სიყვარულის დასტურად“
სახლის მშენებლობის დროს აკეთებენ ყველაზე
დიდ „ზალას“. ყველგან საქართველოში სტუმ
რის სასურველობაზე მიანიშნებს გამოთქმები:
„სტუმარი ღვთისაა“; „სახლობა მაშინ იცინის,
როცა სტუმარი გყავს“; „სტუმარს ოჯახის უფ
როსი დაუთმობდა საკუთარ სკამს“.
ქართველობის უმნიშვნელოვანეს ტრადი
ულ წესს, სტუმრობას თან სდევდა სარწმუნეობ
რივი ხასიათის წეს-ჩვეულებათა, ქმედებების
ამსახველი ტრაპეზო
 ბა. ეს „სოციალური აქცია“
ყველა ქრისტიანული და ხალხური რიტუალის
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
სტუმარ-მასპინძლის ქრისტესთან „ზიარების“,
აუცილებელი ელემენტი იყო ღვინო - ქრისტეს
სისხლი და პური - ხორცი ქრისტესი. ხალხურ
ყოფაშიც მართლმადიდებლური ქრისტიანო
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ბის გავლენით ზუსტად ისეთივე ახსნაა, თუმცა
პურს აქვს სხვა უფრო ფართო მნიშვნელობაც.
ყველგან საქართველოში სასიამოვნოდ აღქმნუ
ლი ტრაპეზობის აღსანიშნავად დღემდე გამო
იყენება ტერმინი „პურ-ღვინო“; დასტურდე
ბა ტერმინი „პურ-მარილი“. პური აღნიშნავს
სიმბოლური
 , სტერეოტიპული კოლექტიური
მოქმედებების ერთობლიობის ამსახველი ტრა
პეზობისთვის საჭირო სხვა დანარჩენ პროდუქ
ტსაც, მარილი კი მარილიანს, მადლიანს, გუ
ლიანს. შდრ., გამოთქმები: „მარილიანი საქმე“;
„მარილიანი სიტყვა“; „მადლს მარილი მოაყა
რე“. ეთნოგრაფიული მასალა: „პურ-ღვინით და
პურმარილით კაცს აზიარებ ქრისტესთან. უფ
რო დიდ მადლს ვერ ეწევი ვერც მასპინძელი
და ვერც სტუმარი“.
„ერთობით

მიღებული

სავსეობის

უსაფ

რთხოების“/„თავდაცვას“ და სათემო საქმის
თვისაც თავგართმევას საქართველოში უზ
რუნველყოფდა „გაუყოფელი დიდი ოჯახები“.
ამ დიდ, გაუყოფელ სოციუმში „ოჯახის უფ
როსი მამაკაცის და ქალის მიერ შრომის „თავ
გართმეული“ და სამართლიანი განაწილება
ეკონომიკური

კეთილდღეობის

საფუძველი

იყო“. აღნიშნული დასტურდება საქართველოს
ყველა თემის, ყველა დროის ეთნოგრაფიული
მასალებით. ბოლნისის ეთნოგრაფი
 ული მასა
ლებით: ოჯახის უფროსი ქალი/„ოჯახის დამ
ბრუნებელი“, „ვარცლ-ბურჯის“ ქალი, ოჯახს
უფროს მამაკაცთან ერთად სარტყელივითაა შე
მოკრ
 ული“ (ტერმინები ოჯახის მმართველი ქა
ლის აღსანიშნავად დავადასტურეთ 2019 წელს,
ბოლნისის ეთნოგრაფიული ექსპედიციის მიმ
დინარეობისას). აჭარული მასალებით, რძლის
შეხვედრისას „თაფლიანი ხელის დედაბოძზე
წასმა სიტკბოების ნიშანი იყო. სიტკბოება კი
ერთობას უდრიდა. აღნიშნულიც უთუოდ აპი
რობებდა ყველანაირ ძლიერებას“.
ტრადიციული და „ერთობლივი მოხმარების
ფორმა „ქომაგობა“ „ქომაგობა“ საქართველოს

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

სხვადასხვა თემში ცნობილია „ნადის“, „მამით

ისევ შეიძლება იყოს ტრადიციული რიტუალე

ადის“ და სხვა სახელებით. ეკონომისტი იორამ

ბი და შედეგზე გათვლილი სტიმულის მომტა

ბენ პორატი წერდა რა ოჯახის და მისი თითო

ნი რწმენიანი ქმედება.

ეული წევრის კეთილდღეობის გარანტიებზე,
მნიშვნელოვან ფაქტორებად ასახელებდა ერ
თობლივ მოხმარებას და ემოციურ ურთიერთო

ლიტერატურა და წყაროები:

ბებს. ეკონომიკური სარგებლობა და ემოციური

1. მენქიუ, გრ. (2008) ეკონომიკის პრონციპები.

ურთიერთობები ეს არის ორი მნიშვნელოვანი
ფაქტორი, რომელიც უდიდეს როლს თამაშობს
ოჯახების

უმრავლესობაში (მენაბდიშვილი,

2017) შდრ.: „ოჯახის ეკონომიკურ კეთილდღე

„დიოგენე“, თბილისი.
2. თოფჩიშვილი, რ., ხუციშვილი ქ., გუჯეჯია
ნი რ., (2010) თეორიული ეთნოლოგია. თსუ,
თბილისი.

ობაში გადამწყვეტი როლი აქვს ტრადიციად,

3. მენაბდიშვილი,   (2017) საკუთარი ოჯახის

რიტუალადაც ქცეულ, სამუშაოების დროს „შე

ეკონომიკური შესაძლებლობების თვითშე

წევნას“. შრომაში შეწვნა მეტ-ნაკლებ მატერია

ფასება. თსუ., თბილისი. URL: http://www.

ლურ მზაობასთან ერთად „კაცობას და კარგსა

conferenceconomics.tsu.ge/?mcat=&cat=pers&

ხელიანობასაც“ ნიშნავდა (მთხრობელი, ჯ. ხე

leng=ge&adgi=885&title=%E1%83%A1%E1%

ცურიანი, უცხერი. 2017); აღნიშნულს ადასტუ

83%90%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9

რებს ბოლნისის ეთნოგრაფიული ექსპედიციის

7%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%20

დროს ჩაწერილი შრომითი სიმღერა „მო ბიჭე

%E1%83%9D%E1%83%AF%E1%83%90%-

ბო მკა დავლოცოთ მომკაში დაგვიღამდება ამ

E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%20

ხანაგები კარგი გვყავს სახელი გაგვივარდება“

%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1

(მთხრობელი, ქვეში, ჯ. ურუმაშვილი).

%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83

ინდივიდუალიზმის ზედმეტად განვითარე

%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0

ბამ, სამომხმარებლო დოვლათის შექმნისთვის

%E1%83%98%20%E1%83%A8%E1%83%94%-

სავაჭროდ, უცხოეთში სამუშაოდ წასვლამ და

E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AB%E1

სხვა ქმედებებმა შედეგად მოგვცა დაცლილი

%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83

სოფელი. შესაბამისად გაიშვიათდა სასოფლო

%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%94

თემის ამ ერთობლივ-მიზნობრივი ქმედების

%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20

ტრადიცია.

%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%

დასკვნა

A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%

ქვეყანაში ბოლო პერიოდში განხორციელე

E1%83%91%E1%83%90

ბულმა

სოციალურ-ეკონომიკურმა

ცვლილ

(ხელმისაწვდომია

29.10.2019).

ებებმა ძირეულად შეცვალა ადამიანთა ცხოვ
რების ტრადიციული წესი, მოშლის პირას მიი
ყვანა აღიარებულ ღირებულებათა სისტემა და
ქცევის ნორმ ები. არადა, ადამიანის სურვილის
გამომხატველი მატერიალური მოთხოვნილე
ბები, ეკონომიკური კეთილდღეობა დღემდე
პრიორიტეტულია. ამ გზაზე განმსაზღვრელი
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