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გი ორ გი ყი ფი ანი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი

ქარ თუ ლი სუფ რის ავ თენ ტუ რო ბა ის ტო რი ულ წყა რო ებ ში
უკვე 20 წელია, რაც, ქართული კულტურის კვლევაში ქართველ ფილოსოფოსთა და უცხოელ ანთროპოლოგთა ერთი
ჯგუფის თვალსაზრისით, საქართველოსა და კავკასიაში სუფრაზე სადღეგრძელოს ტრადიცია რუსული ლიტერატურიდანაა გადმოღებული მე-19 საუკუნეში, რადგან ამ დრომდე ისტორიულ წყაროებში სადღეგრძელოს შესახებ ცნობები არ მოიპოვება. ამ მიდგომას ლევან ბრეგაძემ ჩაუყარა საფუძველი, მიუთითებდა რა სადღეგრძელოს შესახებ ცნობების არარსებობას არჩილ მეფის პოემაში „საქართველოს ზნეობანი“, ასევე ლამბერტისა და შარდენის ჩანაწერებში [ბრეგაძე,
2000:10, 2010:42]. ბრეგაძის აზრით, რიტუალური სმა სიტყვის წარმოთქმის გარეშე ხორციელდებოდა მე-19 საუკუნემდე და
სუფრა საქართველოში დიდ მნიშვნელობას მხოლოდ მე-19 საუკუნიდან იძენს, როდესაც დაკარგული დამოუკიდებლობის კომპენსაციის ფუნქციას შესრულებას იწყებს.
ლევან ბრეგაძე ასევე იმოწმებს აკაკი წერეთლის სიტყვებს სათვითოო და სამიზეზო სადღეგრძელოების არარსებობაზე [ბრეგაძე, 2000, 12]. ქართულ სუფრაზე სადღეგრძელოების ტრადიციის რუსული ლიტერატურიდან დასესხების კონცეფცია ასევე გაიზიარა ზაზა შათირიშვილმა, რადგან ფიქრობს, რომ სადღეგრძელო, როგორც ახალი ჟანრი, რომანტიზმთან ერთად შემოდის [შათირიშვილი, 2000:18]. გია ნოდია კი მიიჩნევს, რომ სუფრის საკრალიზაცია მოდერნიზაციის შოკის შედეგია და სუფრა ილუზორული ავთენტურობის ოაზისს ქმნის [ნოდია 2000, 5]. ასეთმა მიდგომამ ქართველი ეთნოგრაფების მხრიდან მძაფრი კრიტიკა დაიმსახურა [გოცირიძე, 2007:304, ფრუიძე, 2007:5, Гоциридзе Г.,2011: ], რადგან,
მათი აზრით, ტრადიციული სუფრა თავისი ფესვებით, შინაარსითა და მისიით დაფუძნებულია ლიტურგიის რიტუალისა და
არქაული დროიდან მომავალი ტრადიციების სინკრეტულ ერთობაზე [გოცირიძე,2007:104].
სადღეგრძელოს ტრადიციის რუსული ლიტერატურიდან დასესხების კონცეფცია უცხოელმა ანთროპოლოგებმაც აიტაცეს. ფლორიან მიულფრიდის მონოგრაფია მთლიანად ქართულ სუფრას დაეთმო [Muehlfried, 2006], მიულფრიდი
ეყრდნობა ბრეგაძის მიერ მითითებულ წყაროებს, თავის მხრივ კი უმატებს კონტარინისა [Muehlfried, 2006:119] და
ბუსბეკის ნაშრომებს [Muehlfried, 2006:121] და მათი მიმოხილვის შემდეგ ასკვნის, რომ საქართველოში რიტუალიზებულ სმას დიდი ხნის ისტორია აქვს, მაგრამ სადღეგრძელოების გარეშე, ამდენად, მისი აზრით, მე-19 საუკუნემდე მოგზაურთა ჩანაწერებში არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთლიანად კავკასიაში [Muehlfried, 2006:183] თემატურ
სადღეგრძელოთა სისტემა და თამადის ინსტიტუტი არ დასტურდება და სადღეგრძელოს მსგავსი კულტურული პრაქტიკა
კავკასიაში მხოლოდ მე-19 საუკუნიდან აღინიშნება. ამის გამო, ავტორის აზრით, ქართული სუფრა „გამოგონილი ტრადიციაა“, რომელიც ეროვნული იდენტობის შემქმნელი და განმამტკიცებელია [Mühlfried, 2007, 286–287].
კევინ ტუიტი რუსებისგან სუფრის გადმოღების საკითხზე მომუშავე მკვლევართა ჯგუფს „სუფროლოგებს“ უწოდებს.
ტუიტიც იმავე ისტორიული წყაროებით კმაყოფილდება და თვლის, რომ მე-19 საუკუნემდე ქართულ სუფრაზე მხოლოდ
სამი სადღეგრძელოს შესმა იყო მიღებული, ხოლო მცირესიტყვიანი სადღეგრძელოები უფრო ერთმანეთს ეძღვნებოდა,
ვიდრე წინაპრებს. ტუიტის აზრით, თემატური აბსტრაქტულ თემებზე სადღეგრძელოები საქართველოში მე-19 საუკუნის
პროდუქტია [2010:11].
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ქართული სუფრის, როგორც მე-19 საუკუნეში შექმნილ თემატურ სადღეგრძელოთა სისტემის, ფართო პროპაგანდას
ვხვდებით არა მარტო მასმედიაში, სამეცნიერო-პოპულარულ მიმოხილვებსა თუ ინტერნეტში, არამედ ზოგიერთი ქართველი ეთნოგრაფის სტატიაშიც, რომლებიც ეჭვით უყურებენ ქართული სუფრის ტრადიციის სიძველესა და ავთენტურობას.
2014 წელს ქართული სუფრის ფესვებზე დისკუსიას 6 სტატია დაეთმო რუსულ და ინგლისურენოვან ჟურნალში „Ab
Imperio“ [2014, #4]. ჟურნალის რედკოლეგიამ დისკუსიისთვის მხოლოდ ის მკვლევრები მოიწვია, ვინც მიიჩნევდა, რომ
ქართულ სუფრაზე თემატური სადღეგრძელოების ტრადიციის საფუძველი მე-19 საუკუნეში ქართველი რომანტიკოსი პოეტების მიერ რუსების მიბაძვაა. რედკოლეგიის აზრით, სუფრის ტრადიცია, ქართველი მკვლევრების მიერ როგორც კულტურული იდენტობის ერთ-ერთ უძველეს შემადგენლად წარმოჩენილი, სინამდვილეში ავთენტური ჰომოგენურობისა და
ეროვნული სიწმინდის ოქროს ხანაზე მითის იდეალური რეპრეზენტაციაა [Осмысление, 2014: 11]. დისკუსიის მონაწილეები ეთანხმებიან ამავე ნომერში გამოქვეყნებულ ჰარშა რამის სტატიას, რომლის მიხედვითაც ქართული სუფრა
თბილისის მოსახლეობის ეთნიკური მრავალფეროვნებისა და ქართველი პოეტების რუსული ლიტერატურიდან ნასესხობის ჰიბრიდულ პროდუქტს წარმოადგენს და როგორც კულტურული ფენომენი, მხოლოდ მე-19 საუკუნეში დასტურდება
[Mühlfried, 2014:65; Nodia, 2014:70; Manning, 2014:54]. დისკუსიის მონაწილეთაგან არც ერთი არ ახსენებს
ქართველ ეთნოგრაფთა იმ შრომებს, რომლებიც ეწინააღმდეგება ჰარშა რამის სტატიის საფუძვლად მდებარე ლევან
ბრეგაძის კონცეფციას.
ზოგიერთი ამ ავტორთაგანი უფრო შორსაც მიდის ქართული კულტურის შესახებ ზოგადი დასკვნების თვალსაზრისით,
მაგალითად, პოლ მანინგი სტატიაში „ველური სუფრის მოშინაურება“ („ველურ სუფრაში“ იგულისხმება ქართული სუფრა) მიუთითებს, რომ ექსკლუზიურად მატერიალისტური და ექსკლუზიურად მასკულინური ქართული სუფრა [Manning,
2014:61], ისევე როგორც საფავიდურ სპარსეთში, მთვრალ ორგიას(?) - ღრეობას -წარმოადგენდა და სულიერება ქართულ სუფრაზე მხოლოდ მე-19 საუკუნიდან შემოდის რუსული ლიტერატურიდან სადღეგრძელოების გადმოღებით
[Manning, 2014:54]. მანინგი ასეთ დასკვნის გაკეთებისას მიუთითებს რომ ეყრდნობა მე-19 საუკუნის პრესის პუბლიკაციებს, რომლებშიც ლოთობა და ჩხუბი ქართული სუფრის ყველაზე ხშირი და ტიპური გამოვლინება იყო, თუმცა მის წიგნსა და სტატიაში ვერ ნახავთ ამ დასკვნის დამადასტურებელ კონკრეტულ მასალებს [Manning, 2012:173, 2014:58].
მანინგის აზრით, სუფრა „კულტურული“ და სულიერებაზე მიმართული ხდება მხოლოდ მე-19 საუკუნეში რუსეთის იმპერიული კარის გავლენით სადღეგრძელოების მიბაძვის შედეგად [Manning, 2012:172].
ჰარშა რამიც ეთანხმება პოლ მანინგს, რომ რუსულმა სადღეგრძელომ მოახდინა მატერიალურ ქართულ სუფრაზე ცივილიზებული გავლენა [Ram, 2014:87]. გია ნოდია ასევე ეთანხმება ჰარშა რამს, რომ ქართული სუფრის, როგორც
კულტურული ფენომენის, ჩამოყალიბებაში რუსულ იმპერიულ კონტექსტს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა [Nodia,
2014:70].
ქართველ ისტორიკოსთა მეცნიერული კვლევები ქართული სუფრის ტრადიციის სიძველისა და ლიტურგიკული ფესვების შესახებ, მიუხედავად არაერთი პუბლიკაციისა [გოცირიძე, 2007, ფრუიძე, 2007, Гоциридзе Г.,2011] და დისკუსიისა, ისევ უარყოფილია „სუფროლოგთა“ ბოლოდროინდელ შრომებშიც. მანინგის აზრით, ქართული სუფრის “კულტურულ“ (და სულიერზე) მიმართულებაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა სტალინის კულტურულ პოლიტიკას ჰქონდა [Manning,
2017:431]. ჰარშა რამი აქვეყნებს სტატიას, რომელშიც საუბარია რუსული ნადიმის გაქართულებაზე [Рам, 2018:171].
მისი აზრით, სადღეგრძელოს ფორმალიზებული რიტორიკა, რთული თემატური დანაწევრება და სადღეგრძელოთა თანმიმდევრობა მე-19 საუკუნეშია ჩამოყალიბებული. როგორც ვხედავთ, კონცეფცია, რომელიც ეფუძნება მტკიცებას - თითქოს მე-19 საუკუნემდე ცნობები საქართველოში სუფრაზე სადღეგრძელოების მსგავსი კულტურული პრაქტიკის შესახებ
არ არსებობს - საკმაოდ ფართო მხარდაჭერას იძენს და ფაქტობრივად ქართული სუფრის, როგორც მხოლოდ მატერიალურ მოხმარებაზე ორიენტაციის მტკიცებაში გადადის. ამის შედეგად საზოგადოებრივ ცნობიერებაში ინერგება აზრი,
თითქოს ქართული სუფრის ტრადიცია არ არის ავთენტური, გადმოღებულია სხვა კულტურებისგან, დაკარგა ფუნქცია და
საბოლოოდ ეროვნული იდენტობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტის უგულებელყოფა ხდება.
ამ სტატიაში მიმოვიხილავთ მე-19 საუკუნემდე ისეთ ისტორიულ წყაროებს, რომლებიც ადვილი მისაწვდომია თუნდაც
ინტერნეტში, მაგრამ იგნორირებულია ზემოთ ნახსენები ავტორების მიერ, ხოლო ქართველ ეთნოგრაფთა შრომებში
ნაკლებად არის განხილული სუფრის ეტიკეტის თვალსაზრისით. ეს წყაროები აღწერს სუფრის დროს სადღეგრძელოების
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შესმის იმ თავისებურებებს, რომლებიც ადასტურებს ქართული სუფრის ავთენტურობას იმდროინდელი მეზობელი ქვეყნების აღწერილობებთან შედარებით. ეს ისტორიული წყაროები კარგად არის ცნობილი, მაგრამ მათი განხილვა არ მომხდარა სუფრის ტრადიციების გაანალიზების კუთხით.
სუფრის ტრადიციის უცხოელ მკვლევართა აზრით, სულიერება ქართული ნადიმის დროს არაარსებითი იყო მე-19 საუკუნემდე, იმ დროს ისტორიულ წყაროში პოეტთა მიერ ორაზროვანი ლექსების - ზმათა - ციტირების ყველაზე ადრეული
ხსენება აღწერილია 2 ადგილას თამარ მეფის უცნობი ჟამთააღმწერლის ჩანაწერებში თამარ მეფისა და დავით სოსლანის
საქორწინო ნადიმის დროს, 1191 წელს: „იყო ზმა მგოსანთა და მუშაითთა სახეობათა“ [ქართლის.., 1906:432], „ზმა მგოსანთა და მუშაითთა იყო“ [ქართლის ... 1906:450].
კავკასიაში თემატურ სადღეგრძელოთა სისტემის პირველ აღწერილობად უნდა ჩავთვალოთ ჯორჯიო ინტერიანოს
1502 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომი, რომელსაც არც ერთი ზემოთ მითითებული “სუფროლოგი“ ავტორი არ ახსენებს;
ჯორჯიო ინტერიანო [Интериано, 1974: 49] ახასიათებს მართლმადიდებელი ჩერქეზების სუფრას, როგორც ყველაზე
მნიშვნელოვან ცერემონიას - ჩერქეზები ფეხზე წამომდგარი თავსაბურავის(თუ ქუდის?) მოხდით სვამენ დიდი თასებიდან
უღრმესი პატივისცემის გამოხატვით, ისე თითქოს ასრულებდნენ რელიგიურ რიტუალს, ღმერთისა და წმინდანების სადიდებელს, გმირების, წინაპრებისა და ახლობლების სადღეგრძელოებს. კავკასიაში მობინადრე ხალხებს შორის ინტენსიური ურთიერთობა იყო, კერძოდ, ჩერქეზული ტომები მე-13 საუკუნის ბოლოდან მართლმადიდებლური საქართველოს
მმართველობის ქვეშ იმყოფებოდნენ [Minahan, 2000:175]. ამდენად კავკასიაში თემატურ სადღეგრძელოთა სისტემა
და სუფრა, როგორც უმნიშვნელოვანესი ცერემონია, უკვე მე-15 საუკუნიდან არსებობს და ბუნებრივია, ის გავრცელდებოდა მეზობელ ხალხებშიც.
ჯუზეპე ჯუდიჩე მილანელი (მოგზაურობა საქართველოში 1631-1643 წლებში) მიუთითებდა სუფრის ცერემონიის დიდ
მნიშვნელობაზე გურიაში და აღწერს ნადიმს, რომელზეც ეპისკოპოსი მრავალ სადღეგრძელოს წარმოთქვამს, სუფრასთან სამი თასის შესმის გარდა [ჯუდიჩე,1964:36], ჯუდიჩე ასევე აღწერს თასებით სმის დროს მორიგეობით სიმღერას
და მხიარული სიტყვების წარმოთქმას სამეგრელოში [ჯუდიჩე 1964:88]. უნდა აღინიშნოს, რომ იტალიელი ჯუდიჩესთვის
უცხო აღმოჩნდა სადღეგრძელოს შესმის რიტუალური ცერემონიაც სამ-სამი ადამიანით შემდგარი ჯგუფების მიერ მუხლმოდრეკით და ერთმანეთის გადაკოცნით [ჯუდიჩე, 1964:88]. მუხლმოდრეკა ქრისტიანობაში ღრმა პატივისცემისა და
ლოცვის ანალოგიაა, გადაკოცნა ქრისტიანობაში დამკვიდრებულ მშვიდობის კოცნას წარმოადგენდა [Le Goff, 1980:239].
სადღეგრძელოს შესმის მსგავსი რიტუალი კი არ იყო მიღებული მუსლიმანურ სამყაროში [Friedman, 2011:248]. ამდენად ასეთი ცერემონიული სადღეგრძელოები ვერ იქნებოდა სპარსეთიდან გადმოღებული. მუხლმოდრეკით იმდროინდელ ევროპაში ქალბატონს ან პატრონს ადღეგრძელებდნენ [French, 1881:65], მაგრამ საქართველოში მუხლმოდრეკით ერთმანეთის დღეგრძელობა იყო სუფრაზე წესი, რომელშიც სხვადასხვა იერარქიის წარმომადგენელი მონაწილეობდა, ეს კი საქართველოში სადღეგრძელოს რიტუალის კულტურულ თავისებურებას ადასტურებს.
1637-1640 წლებში რუსეთის ელჩი საქართველოში თევდორე ვოლკონსკი მიუთითებს 7-ზე მეტ სადღეგრძელოს სამეფო სუფრაზე, რომლებსაც შემდეგი თანმიმდევრობით სვამდნენ: წმინდანის სადიდებელი, რუსეთის მეფის, რუსი უფლისწულების, რუსეთის პატრიარქის, კახეთის მეფე თეიმურაზის და ელჩების სადღეგრძელო მუხლმოდრეკით [Материалы...,1937:270, 283]. გარდა ამ სადღეგრძელოებისა, კახეთის მეფე კიდევ 2-ჯერ შესვამს სადღეგრძელოს მუხლმოდრეკით ვეზირთან ერთად [Материалы, 1937:391]. როგორც წესი, რუსი ელჩები ადრე ტოვებდნენ სუფრას, რადგან საქართველოში სუფრა დიდხანს გრძელდებოდა, ამიტომ ნადიმის შემდგომი განვითარება არ არის აღწერილი. უცხოელი
მოგზაურებისთვის ქართულ სუფრაზე განსხვავებულ და უცხო რიტუალს წარმოადგენს ერთმანეთის მუხლმოდრეკით
დღეგრძელობა, რომელშიც მეფეც მონაწილეობს და შემდეგ გადაკოცნის თავის ვეზირს.
ჯოვანი და ლუკა [1648-1650 წლები] მიუთითებს, რომ ქართველებმა იციან სადღეგრძელოს დალევა გალობით და გალობა ქართულ სუფრაზე სიტყვის გაგრძელებაა. სამეგრელოს მთავარმა დადიანმა ჰკითხა და ლუკას, თუ როგორ მოსწონდა მათი ეს ჩვეულება [ქართველები.., 2018:143]. ეს შეკითხვა გვიჩვენებს, რომ ქართველებს გაცნობიერებული აქვთ
სადღეგრძელოს ჩვეულების თავისთავადობა და ამაყობენ კიდეც ამით. ზემომოყვანილი ჩანაწერები ადასტურებს, რომ
სადღეგრძელო ჩამოყალიბებულ წესი იყო მე-17 საუკუნეში და სადღეგრძელოს რიტუალის ატრიბუტებს რელიგიური დატვირთვის მქონე ელემენტები ანიჭებს - მუხლმოდრეკა, გალობა და გადაკოცნა, რაც ადასტურებს სადღეგრძელოს, რო-
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გორც ტრადიციული სუფრის მთავარი რიტუალური ელემენტის და ზოგადად სუფრის, როგორც რელიგიური დატვირთვის
მქონე ცერემონიის, მაღალ მნიშვნელობას ქართულ ყოფაში.
იმავე პერიოდის თავის ჩანაწერებში ქრისტეფორო კასტელი [1640-1657 წლები] სუფრის ჩანახატებს დაურთავს კომენტარებს, რომლებშიც ხშირად არის აღწერილი სუფრაზე ღრმა პატივისცემის გამოხატვით მრავალი სადღეგრძელოს შესმა მუხლმოდრეკით, სადღეგრძელოები ხშირად პერსონალურია. კასტელი მიუთითებს რამდენიმე ადგილას, რომ საქართველოში მიღებულია ქალების დღეგრძელობა თავიანთი და სხვა ქალების წინაშე ზოგჯერ მუხლმოყრილი, ზოგჯერ ფეხზე წამომდგარი [კასტელი, 1976:117,146] და ეპისკოპოსიც კი მონაწილეობს ამ ცერემონიაში [კასტელი, 1976:145], ქალის
სადღეგრძელო მისი ფეხსაცმლითაც კი შეისმება. კასტელი ეპისკოპოსის მიერ ქალის სადღეგრძელოს მუხლმოდრეკით
შესმა ველურ ცერემონიად მიიჩნევს. აქ უნდა აღინიშნოს, რომ ქალის სადღეგრძელოს შესმა მუხლმოდრეკით ევროპაშიც
იყო მიღებული [French,1881:65,78].
კასტელი ასევე აღნიშნავს, რომ ქორწილს სტუმრების გასართობად სპეციალურად მოწვეული პირი წარმართავს და
ქართულ სუფრაზე დათრობა სირცხვილად ითვლება და ქალები კი საერთოდ არ სვამენ. აქვე დავძენდით, რომ ევროპაში ქალები იმ დროს არ ერიდებოდნენ დათრობას [French,1881:72], რუსეთშიც ასე ხდებოდა [Травер П. В. 2013:128].
მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც ასევე უცხოელთა გაკვირვებას იწვევს, ქალის მიმართ სადღეგრძელოებია, ხშირად მუხლმოდრეკით და ქალის ფეხსაცმლიდან ღვინის შესმით და ასე ეპისკოპოსებიც იქცეოდნენ. ეს რიტუალიც მეტყველებს განსაკუთრებულ დამოკიდებულებაზე სუფრის წევრი ქალების მიმართ. მსგავსი პრაქტიკა -მუხლმოდრეკით სადღეგრძელოების შესმა - არ დასტურდება იმ პერიოდის სუფრის აღწერილობებში არც რუსეთსა [Петров,
2017:25] და არც ირანში მოგზაურთა აღწერილობებში [Олеарий, 1906:201.]. რუსეთსა და ირანში ქალები საერთოდ
არ ესწრებოდნენ მამაკაცების სუფრას, მე-17 საუკუნეში რუსეთის ელჩებს ისიც კი უკვირდათ, რომ საქართველოში დედოფალი ესწრებოდა ნადიმებს [ჟუჟუნაშვილი, 1996 :23]
თემატურ სადღეგრძელოთა სისტემის არსებობა დასტურდება თეიმურაზ II-ის 1736 წლით დათარიღებულ პოემაში „გაბაასება დღისა და ღამისა“ [არჩილი... 1976:62]. ავტორი აღნიშნავს, რომ თემატურ სადღეგრძელოთა აღწერილი სისტემა ერთიან სქემას და თანმიმდევრობას ექვემდებარება ქორწილშიც და ძეობაშიც, მაგრამ კუთხის ტრადიციების შესაბამისად შეიძლება განსხვავებული იყოს. პოემა მოიცავს ქორწილის სუფრის აღწერას ნეფესა და დედოფლის ოჯახებში, თასების შესმა (11- დან 20-მდე თასი) ნადიმის თემატური ეტაპების მიხედვით ხდება და თან ახლავს რელიგიური საზრისის
ტექსტები და გალობა. თასების შესმა იწყება ღვთის დიდებით, გამოიყოფა ზმების, შაირების, ჭრელების გალობის, დასდებლებისა და მზითევის წიგნის კითხვის თემატური ეტაპები, გარდა ამისა, წესის შესაბამისად ორჯერ სვამენ თასს მუხლმოდრეკით და წარმოთქვამენ სადღეგრძელოს გადაკოცნით - საყენი. თეიმურაზ II-ის პოემაში „გაბაასება დღისა და
ღამისა“ მოყვანილია ზმისა და შაირის რამდენიმე ტაეპი, რომლებიც ფაქტობრივად სადღეგრძელო და დალოცვაა [არჩილი, 1976:47]:
„ორთავ მოგეცესთ დღის სიგრძე,
გაცოცხლოს მრავლის წლითაო,
აწ შეგაბეროსთ ერთმანეთს,
თვით ღმერთმან წყალობითაო“.
ადრეული მოდერნის პერიოდის მოგზაურები ასევე მიუთითებენ, რომ განსხვავებით სხვა ქვეყნებისგან სიმღერა გამოარჩევდა საქართველოს სუფრას [რაინეგსი, 2002:112, Материалы, 1937:235] .
ჟაკ ფრანსუა გამბას (1821-1831 წლები) ცნობები ქართული, კერძოდ კი იმერული, სუფრის შესახებ ეწინააღმდეგება აკაკი წერეთლის უფრო გვიანდელ მითითებას, რომლის საფუძველზე ივარაუდება, რომ სუფრაზე ბევრ სადღეგრძელოს არ
სვამდნენ. გამბა აღნიშნავს, რომ სუფრა საქართველოში რუსებთან შედარებით დიდხანს გრძელდება და მიუთითებს,
რომ აგიაშვილებთან საწირეში (იმერეთი) დაილია უამრავი სადღეგრძელო [გამბა, 1987:185], ხოლო ხრეითში (იმერეთი)
სათითაოდ 27 სტუმრის პერსონალური სადღეგრძელო თამადამ ისე შესვა, რომ სიმთვრალე არც დასტყობია [გამბა,
1987:200]
ამგვარად, ქართული სუფრის ზემომოყვანილ აღწერილობათა შედარება იმდროინდელ რუსულ და ირანულ სუფრასთან აჩვენებს პრინციპულ განსხვავებას, რუსეთში სუფრაზე სმის მიზანი დათრობაა, სპარსეთში ღვინის მიღების უფლება
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ქვეყნის მხოლოდ უმაღლეს მმართველებს თუ აქვთ, თან მათთვის თავშეკავება სავალდებულო არ იყო, ამიტომ სპარსეთის მმართველებს შორის ხშირი იყო ალკოჰოლზე დამოკიდებულების ჩამოყალიბება [Matthee 2005:53].
მე-17 საუკუნის ირანში ქალები არ ესწრებოდნენ სუფრას [Jahandideh, 2011:138], რუსეთში კი ქალები თუ ესწრებიან სუფრას, მხოლოდ მცირე ხნით და დიასახლისის დღეგრძელობა შეურაცხყოფად აღიქმება [Витсен 1996: 142], ქალების სადღეგრძელოები პერსონალურად არ შეისმება.
მე-17 საუკუნეში რუსეთში სუფრაზე მამაკაცებისთვის დათრობა ჩვეულებრივ მოვლენად მიიჩნეოდა [Рейтенфельс,
1906 :145, Корб, 1997:331, Мейерберг, 1997: 167]] და სამეფო კარზე უცხოელი ელჩების დათრობასაც ცდილობდნენ [Петрей , 1867: 364.]
საყურადღებოა, რომ მუხლმოდრეკით სადიდებლისა და სადღეგრძელოს შესმის ტრადიცია შენარჩუნებული იყო საქართველოში მე-20 საუკუნეშიც. ყამარაული [1932:97] აღწერს ხევსურეთში, გზაში, უცნობთან შეხვედრისას მუხლმოდრეკით სალოცავის სადიდებლის და სამი ყანწის შესმას [მიცვალებულთა შესანდობარი, ცოცხლების სადღეგრძელო და
მტრებზე გამარჯვება], სუფრას მასპინძელი მუხლმოდრეკით ემსახურება [ყამარაული,1932:94], საწესო რიტუალის დროს
სადიდებელი ასევე მუხლმოდრეკით სრულდება.
ამრიგად, ისტორიული წყაროები მე-17 საუკუნიდან შეიცავს სადღეგრძელოთა შესმის დეტალურ დახასიათებას, რიტუალურ ურთიერთობას სხვადასხვა სოციალური ფენის წარმომადგენელთა შორის, კერძოდ, მეფესა და ვეზირს, ეპისკოპოსსა და მრევლს შორის, რაც არ დასტურდება იმდროინდელი რუსეთის ან სპარსეთის ყოფაში. ამავე დროს, განსხვავებულია ქალის მონაწილეობა და მის მიმართ დამოკიდებულება სუფრაზე, კერძოდ კი განსაკუთრებული პატივისცემა საქართველოში რუსეთისა და ირანის იმდროინდელ ყოფით რეალიებთან შედარებით.
საქართველოში ალკოჰოლის მიღების აღწერა ისტორიულ წყაროებში მეტყველებს კულტურულ ავთენტურობასა და
განსხვავებულობაზე რუსეთისგან. რუსეთში ალკოჰოლის მიღების მიზანი დათრობაა, რაც “მშრალ შემაგრებულ სასმელებზე“ ორიენტირებულ (მიმართულ) კულტურებშია გავრცელებული, ხოლო საქართველოში დალევა მიღებულია დათრობის გარეშე და საქართველო შეიძლება მიეკუთვნება “სველი ღვინის“ კულტურათა რიცხვს [Room, 2000:475]. რუსეთში ალკოჰოლის მოხმარების კავკასიისაგან განსხვავებულ კულტურას სუფრის ეტიკეტის რუსი მკვლევარებიც მიუთითებენ [Байбурин, 1990:153]
კავკასიაში მოგზაურთა აღწერილობები მე-15 საუკუნიდან (ინტერიანო, ჯუდიჩე, კასტელი, ვოლკონსკი) ადასტურებს,
რომ ტრადიციული სუფრა იყო არა უწესო და მხოლოდ მატერიალურ მომხმარებაზე ორიენტირებული ღრეობა, როგორც
ამას თანამედროვე „სუფროლოგი“ ავტორები ამტკიცებენ, არამედ მართლმადიდებლური კულტურის კონტექსტში ჩამოყალიბებულ თემატურ და პერსონალურ სადღეგრძელოთა მოწესრიგებული ერთიანი რიტუალური სისტემა. სუფრის ურთიერთობათა სულიერება სწორედ რელიგიური ხასიათით არის განპირობებული, ხოლო პიროვნებათაშორისი ურთიერთობები სუფრაზე ქრისტიანული სიყვარულის რიტუალის კონტესტში ვითარდებოდა.
სუფრის გამოკვეთილი რელიგიური ხასიათი, პიროვნებათაშორისი ურთიერთობების ეს განსაკუთრებულობა ქმნიდა
ქართული სუფრის ავთენტურობას, რომლის თავისთავადობა თვალსაჩინოდ დასტურდება რუსულ და სპარსულ კულტურასთან შედარებითი ანალიზის შედეგად.
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Authenticity of Georgian Supra Tradition in Historical Sources
Summary
In the recent debate on the origins of the traditional Georgian feast some researchers insist that in the
historical sources there is no mention of toasting speeches before 19-th century [Bregadze, 2010], so
Georgian Supra is an “invented“ tradition and result of Georgianization of Russian
Feast [Ram , 2018] . Therefore authentic Georgian feast before 19-thcentury is characterized as partly
ritualized, but uncivilized and uncultured practice of material consumption - drunken orgy, which becomes
a cultured domain only under Russian imperial and Stalinist totalitarian influence [Manning, 2017].
Paper argues with aforementioned approach and presents review of 17-19 century travelogues and
diplomatic correspondence by Giuseppe Giudice, Guivanni da Lucca , Christophoro Castelli, Volkonski and
Jacques Gamba, which note authenticity of Georgian feasting traditions, comprised by system of multiple
toasts, elaborate ceremonial drinking and chanting as part of toasting ceremony, participation of women and
frequent toasting for women. Analysis of the historical sources reveals psycho-cultural and typological
differences of drinking patterns between Georgia and Russia before 19-th century. Alcohol drinking
traditions in Georgia can be clearly attributed to the “wine “, “wet” drinking culture, where drinking was
expected, but drunkenness prohibited. Travelogues by Augustin Maierberg, Nicolaus Witsen and Jacob
Reutenfels, confirm that, Russian drinking style can be clearly attributed to “spirits“, “dry” drinking
culture, where drunkenness is the aim of drinking.
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