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ისტორიული საქართველოს ტერიტორიაზე, შავშეთში, 2005-2010 
წლებში იმუშავა თანამშრომელთა მუდმივმოქმედმა კომპლექსურმა 
ექსპედიციამ, რომლის შემადგენლობაში შედიოდნენ ბათუმის 
შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის თანამშრომლები. მათ მოიარეს 
შავშეთის ე.წ. მექართულე და მეთურქულე სოფლები და შეაგროვეს 
ფოლკლორული, დიალექტოლოგიური, ეთნოლოგიური მასალები, 
რაც აისახა სამეცნიერო პუბლიკაციებში.

შავშეთში დაფიქსირებული ფოლკლორული მასალა მოიცავს 
საყოფაცხოვრებო, საწესჩვეულებო, ასევე სატრფიალო ლექსებს, 
შელოცვებს. საყურადღებოა ისტორიული და მითოლოგიური ში-
ნა არსის ნარატივები, რომლებშიც მეორდება ქართულ ფოლკ-
ლორში ცნობილი მოტივები. ასეთებია გადმოცემები თამარ მე-
ფეზე და ქვაკაცებზე. როგორც საქართველოში, ამ მეგალითურ 
ძეგლებთან შესრულებული რიტუალებიც ამინდის მართვასთანაა 
დაკავშირებული. 

შავშეთში მოპოვებული მასალაზე დაკვირვება გვიჩვენებს, 
რომ ფოლკლორი დიდხანს ინარჩუნებს სიცოცხლის უნარს და 
ტრადიციული მოტივებიც რჩება ხალხის მეხსიერებაში, მაგრამ 
ეთნიკურ და სარწმუნოებრივ ნიადაგს მოწყვეტილი კარგავს შემოქ-
მედებით იმპულსს და მისი მხატვრული მხარეც ღარიბდება.
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A permanent complex expedition of scholars worked in the territory 
of historical Georgia in Shavsheti in 2005-2010, which included the scien-
tists of Batumi Shota Rustaveli University. They worked in the so-called 
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Georgian and Turkish villages of Shavsheti and collected folklore, dialecto-
logical, ethnological materials, which were later refl ected in scientifi c pub-
lications.

Folk material recorded in Shavsheti includes household, ritual, as 
well as love poems and spells. Narratives of historical and mythological 
content, in which motifs known in Georgian folklore are repeated, are also 
noteworthy. Such are the legends about Queen Tamar and the stone men. 
As in Georgia, the rituals performed with these megalithic monuments are 
related to weather management.

Observations on the material obtained in Shavsheti show that folklore 
retains its ability to live for a long time and traditional motifs remain in 
people’s memory, but being torn from ethnic and religious grounds loses 
its creative impulse and its artistic quality also becomes lower. 
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