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ქალი - ქართული კულტურულ-სოციალური და რელიგიური იდენტობის სახე
(ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

დავით შავიანიძე 
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ქუთაისის უნივერ სიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი, ეთნოლოგი

ქალი, დედა-ქალი საქართველოში კულტურულ-სოციალური და რელიგიური იდენტობის სა ხ ეა, 
ეთნ ი კურ-კულტურული იდ ე ო  ლოგიის მესაფუძვლეა. ქალის მიე რ შექმნილი, აღნიშნული სი ნ ა  მ დ-
ვილე საფუ ძვლ ია ნად გაამყარა ქრისტიანულმა მართლმადი დებ ლურმა რე ლიგიამ.

სამსჯელოდ გამოტანილი საკითხის შესახებ არსებული საისტორიო მონაცემების, ეთნოლ-
ო გ ი ური კვ ლ ე ვე ბის და ჩვენი ეთნ ო გ რაფიული მასალების ანალიზით ირკვევა: ა. ქრისტიანობა-
სა და ქ ა რთულ მსოფ ლაღქმაში კაცის/ადამიანების, ქალის და კაცის თანასწორუფლებიანობის 
(ქალ ი სა და მამაკაცის უფ ლის მიერი თანასწორობა ქართულმა ენამაც ასახა ტერმინებით: დე-
და-კაცი, მამა-კ აცი [ტ. ფუტკარაძე, https://ortakfikir.co m/webstore/160 2201 807 2642 1.pdf]), ქა ლ-
ი სგან სახარ ებისე ული რჩე ვის უბიწოდ (/სულისა და სხეულის სი წ მ ინდე) მსახ უ რ ების შესახებ; 
ქა ლის ხალ ხური რწ მ ენა-წარმ ო დ  გე ნ ე ბის მთავ არ ფ ი  გ ურა ნტ ად ყოფნის შესახებ. ბ. მდედ რში/
დე და კაცი უფ ლ  ის მიერ ჩადებული, რწმენიანობის, სიმ ტ  კ ი ცე-სამართ ლ  ი ანობის კოდი ერ ო ვ ნული 
მისიის მა ტა რ  ებელი ქა ლ  ობის უ ზ  რუნველ მ ყოფელია; გ. „ნანას კუ ლ ტის“ გავლენა მიღებ ული, 
„ცხოვ რე  ბისე ული საჯილ დაო ქვ ის“ აწევა-ტ ა  რების უ ნ არ ის მზრდელი, „ქრის ტ  იანი“ (ტერმინი 
გა რ და კო ნფ ესი  ურ ობისა, მა რ  თე ბული ცხო ვ რ   ებისე უ ლ ი გზის აღმნიშვნ ლ ი ა“) შვ ი ლი ქალ ი  სთვის, 
„უბ იწო ღირსე ბ იანი“ დედ ობა, ძიძ აობის მისია „უფ ლ ის გან ბო ძებული მადლი“ იყო.

სახეზეა, ირკვევა ქართული ეთნოფსიქოლოგიის გამოვლინებად, ცხოვრების ტრადიციულ-
ჰ უ  მ ანურ წესად აღიარე ბული (საოჯახო საქმიანობაში ქალის ასაკის და სქესის შესაბამისი 
დასა ქმება; შუშა ნიკისგან, ფებ რ ო ნ იასგან, სანათასგან საკუთრივ და ნებით მიღებული გა-
დაწყვეტილება; „კერასთან“ ზიარებული, სა ხ ლობის მაწაღმართებელი/სარტყელი/ხელი/დედა-
ბოძი ქალისგან უღ ლ  ი ს ტარება ...) და ჩვენთვისაც მიუღ ე ბელი შემთხვევების (და ქვ რივებული 
ქალის, სურ ვ ი ლ ის მი უ ხედავად მაზლზე გათხოვების „მუდამ ცუ დად მისაძ ახებელი“, ერთეული 
შემთ ხვევები; ქა ლის ნების გაუთვალისწინებლად, მშობლის გადაწყვ ეტ ილებით გათხოვების 
არც ერთ ე ული შემ თხ ვ ე ვ ე ბი; აკ ვ ა ნ ში დანიშვნა და ამ ნიშნობის ჩათვლა აუცი ლებელი ქორწ-
ინების პირო ბად ...) შეს ა ხებ. ჩვენი დამოკიდებულება: ტრა დიცი ული ცხოვრების ამს ა ხ ველი სი-
ნამდვილე დღეს იდე ო ლოგ ი ზ ი  რე ბ უ ლ შირმ აშია შეფუთ უ ლი და უფ ლებ ების რღვევ ა დაცაა აღიარ-
ებული. აღნიშნულის მიუხ ედ ა ვად ქალი ახერხებდა, ახერხებს თავი ს თვის და წე ს ე ბ უ ლი თვითშე-
ზღუ დვით შეიენ არ ჩუნოს „ღი რ ს  ე ბიანი „მე“ და დატვირთულიყო, დაიტვ ირთოს ღვთის მშ ობლის 
გატოლებ ულობით. 

კულტურულ-სოციალური და რელიგიური იდენტობის სახე ქალის ტრადიციული, ყოფითი-კულ-
ტურული ცხოვრების წესი ქართულ სინამ დვ ილეში ქრისტესმიერად დადგე ნი ლის ი დ  ე ნ ტურია.

საკვანძო სიტყვები: ქალი, დედა-ქალი საქართველოში კულტურულ-სოციალური და რელი-
გიური იდენტობის სახე; ქალი, შვილი ქალი საქართველოში ეთნ ი კურ-კულტურულ იდ ე ო  ლოგიის 
მესაფუძვლე;  ეთნიკურ-კულტურული სინამდვილე; ქრისტიანულმა მართლმადი დებ ლური რე ლიგია; 
სიმტ კ იცე-სამ ა რ თ  ლიანობის კოდი; ქალო ბის ერ ო ვ ნული მისია; ქალის ცხოვრების წესი ქართულ 
სინამ დვ ილეში ქრისტ ესმიერად დადგე ნი ლის ი დ  ე ნ ტურია.

ეთნოგრაფიული მასალა: „ღვთისმშობელი ზეციურია, ქალი კი მიწიერი სიწმინდეა, 
სულიერ-ზ ნეობრივი შემავ სე ბელია ერთობის. წყალობაა, ღმერთის თანხ მ ო ბაა ქალი“; 
„ღვთის მ შ ო ბე ლ მა ი ე ს ო შვა, მი წ ი ერი ქალი კი შობს და უნდა აღზარდოს ქვეყნისთვის 
მ ებრ ძოლი, მისი მო ყ ვარე ქალ-ვა ჟები. ეს მოვალეობა-შინაარსი ქალს აბედ ნ ი ე რ ე ბ და, 
თავის ადგილს არგუნ ებდა, ანარ ჩუ ნე  ბი ნ ებ დ ა. კაცს თუ პიროვნება იყო, მუ დამ დანახული, 
აღი არებული და დაფ ას ე ბ უ ლი ჰქონდა ქალის ღ ვ ა წლი. ასე რომ გასაკვირი არაა ქარ თ ველ-
ო ბაში დედის, ქალის კულ ტი“ (მთ ხ  რ ობელები: ზ. ჭკადუა. ლ ახ ა მულა. 2017. ლ ბოჭ ორ იშვ ი-
ლი. თელავი 2016).
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მსჯელობის დროს შევეხებით: ა. ქალობის არსის და მისი თანხვედრი ლობის საკითხს 
ქართ ულ ტრადი ციულ ცხოვრებასა და მართლმადიდებ ლო ბაში1; ბ. მდედ რში/დე დაკაცი 
ჩ ადებ ული ე რ  ო ვ ნული მისიის კოდს, შინაარსს.

თეზისი: საქართველოში ქალის ცხოვრება ტრადიციით იყო განსაზღვრული. ქალობის 
შინა არ სი დ რ  ო ით გამოც დ ილი ცხო ვრებით და ქრი ს ტ ე ს მიერად დადგე ნი ლი წესის სადა-
რია.

ქა  ლი „ანგელოზისებრი ღირსება“, „მიწიერი ღვთისმ შობ ლი“: ცნობილია ქა რ თ უ ლი 
ენის უძვ ელეს ლექსიკურ ფენაში ასახული, ქართვ ელ ურ მი თ ო ლ ო გ ი აში დად ას ტურებული, 
ქალისა და მამაკაცის თანა სწორობის შესახებ. აღნიშნულია, რომ ქალისა და მამაკაცის 
თანასწორობის იდეა, ქ ა რ თ უ ლი ენის უძვ ე ლეს ლექსიკურ ფენაშივეა ასახული და გამო-
ვლენილია ქართვ ელ ურ მითო ლ  ო გიაშიც; კ ე რძ ო დ, ს აქართვ ე ლ ოს ყველა კუ თხ ეში გამო-
რჩეული ადგი ლ ი უჭირავს ქალღ მერთსა და ,,ადგილის დე დას“ (htt p : / /p utk ara dz e.blo gs p o t .
co m/2 017/03/blog-post_27.html). ქა  ლის „ანგელო ზ ი  სებრ ღირსებად“, „მიწიერ ღვთისმ შობ-
ლა დ“ აღ იარების უარავი მასალა მ ოიპოვ ება ქართელ ეთნ ო გრაფიულ ყოფაში: „ქალი ხარ 
და მჯდ ომარეს შეგიძლია ხსოვნის შეთვლა. ფუძის ლ ო ც ვის დროს, ფუძის ანგელოზი ქალი 
არ დაისწრებდა კაცს. ანუ, ქალი „კერას“, ზეციურის მსგავსი მ ფ ა რ ველია, ღირსებაა“ (მთ ხ-
რობელი ტ. კვიციანი, ბეჩო, დო ლა სვიფი. 2015); „ხელი“ მიწიერი ღვთისმ შობელის, ქალის, 
დედა ქალ ის, დიასახლისის სახელია. რ ო გორც ფუტ კ ა რს ყავს თ ა ვ ი სი დედა ფუტ კარი, ისე 
ჰყ ა ვს ადამიანთა სახლობასაც „ხელი“, ანუ ღვთაებრივი ნების მატარებელი ქალი, დედა, 
სულ ი, პ ატიოს ნე ბა“ (მთხრობ ელი, ჟ. კაციტაძე. ო კ რ ი ბა, ჭყეპი. 2008); „სახ ლობას თა ვის 
„მათა ფლ  ებ ელი“, ა ნუ ტკბილი კეთილდღეობის უზრ უნველმ ყო ფე ლ-შემნარ ჩუნ ებელი, ს ი ნ-
დ ი  სი, ღვთ ის მშო ბელს გ ა ტ ოლებ ული დიხსალი ჰყავს“ (მთხრ ობ ელი, ევტეხ (ტიხო) ონ ი ანი. 
ჟახ უნ დე რის თე მი, ჩუკულეში. 2013).

ბიბლია გვიხსნის შვილობის არსს. შვილი უნდა იყო სინათლე ჭეშმ ა რიტი, რომ ე-
ლ იც წუთი სო ფლად მომსვლელ ყველა ადამიანს უნათებს [იოანე 1:9]; აჰა, მემკვ იდრ-
ეობა უფლისაგან – შვი ლები, გასამრჯელო – მუცლის ნაყოფი [ფსალმუნი 126:3] (https://
qt v.ge/%E1%83%A1%E1%83 %A 2%E 1% 83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%94% E1 %8 3%91-
%E1%83% 98/%E1%83%A0% E 1% 83%A 9%E1%8 3% 94 %E1%83%95%E1%83%94%E1% 83%9 1% E 1% 83
%98/11-%E1%83% 99%E 1%83 %9 8% E1% 83% 97% E 1 %83%A E % E1%83%95%E1%83%90-%E1%8 3% A5
%E1%83%A0%E1%83%98% E1 % 83%A1%E1%83%A2% E1 %83%98% E 1%83%90%E1%83 %9 C % E 1%8-
3%98-%E1%83%9B%E1%8 3% A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1 %83 %9A %E1 % 83%94/ დადა ს ტ  ურება 
19.07.2021).

ზუსტად იგივე დასტურდება შვილის სოციალურ-კულტურულ შინაარსთან დაკავშირე-
ბით საქართვე ლოს ყველა ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ ერთეულში. „შვილი ადამი ანებს 
ეძლევათ ღმ ე რ თისგან. ამიტომ მემკვიდრე უნდა აღზარდო ქვეყნის და მტრისაც წინაშე 
მოყვარული მისიის მატ არ ებლად და არა „ჩემებურად“, „როგორც შევძელი“ მიდგომით“. სა-
ქართველოში ყველგან გეტყვ ი ან, რომ მშობელი ხარობს, „თუ მარ თლა შვილი, ან უ ყვე ლ ა-
სთვის ნათელი კვალი, მხარი აღზარდა“; „შვილი ღვთის ნებით გაჩ ენილია მ ისსავე სახედ. 
ამ ი ტ ომ შენ უნდა აღზარდო, ქვეყანას როგორც გა მო ადგება, წინაპრის კვალზე, უფლის 
რწმენით. შეას რ ულებ მისიას აღზრდი შვილს სწორად? სა ზღაურს აბ რ  უნებ შენ, როგორც 
შვილი და, როგორც შვ ი ლის აღმზრდელი“.

შდრ., ქრისტიანული: „შენ ძე ხარ ჩემი, დღეს გშობე შენ [ფსალმუნები 2:7] (https://m y b-
ib l e . g e / gvtis-shvilebi/ დადასტურება 19.07.2021) და ხალხურ ტრ ა დი ციული - „ღვთის შვილი“.

საქართველოს ყველა კუთხეში ხაზგასმით გეტყვიან ქალის მეტი პასუ ხი სმგ ებ ლობის 
შესახებ. ერთხელ უკვე ვწერდით და აქაც შევნიშნავთ, რომ ქართველურში ქალი „წულია“, 
„ქალიშვილია“, „მანდილოსანი დედა კაცია“. წული ქალის, ქალიშვილის და მადილოსანი დედაკაცის 

1 გასაზიარებელი შეხედულებით, ტერმინი გარდა კო ნფ ესი  ურ ობისა, მარ თე ბული ცხო ვრ ებისე ული გზის 
აღმნი შვნ ლ ი ა
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იდენტურია „შვილ ქალიც“. შვილ ქალის მთა ვ არი გა ნ მსაზღ ვრელიც „ს ო ფელ-ქვეყნის და სახლო-
ბის ბურჯ ობასთან ერთად უბიწო, „ხორც ის აუყოლელი“ მან დი ლია ნობაა, „გაულ ან ძღავი ღირ-
სებიანობის“ აღმნიშვნელია და არა მხ  ო  ლოდ დეფ ლორაციულ მდგომარეობის. ეთნ ოგ რაფიული 
მასალა: „შვილი წმინდა ქალია, შვილ ქალობა ად  ამი ა ნ ობის მწვე რ ვალობაა“ (მთ ხ რობ-
ე ლ ი, გ. არუ თინოვი. თ ე ლ ავი. 2017); „შვილ ქალი ღვთი ს  მშ ო ბლის მსგა ვ სი უბიწოა, მიწაა, 
საყ რ დ ენია შე ნი და სა ხლობის“ (მთხ რო ბ  ე ლი, ფ. ფიც ხ ელაური, ყაზბეგი 2017); „ქალობა 
შინაარსია და არა ფი ზ იკურობა. სუფთა, კეთ ი ლ ით სავსეობის მდ გო მარეობაა“ (მთხრ ო-
ბელი, რ. რომანაძე. ა ჭ ყ ვ ი სთავი. 2015); „ქალობა სი ყვ ა რ ულის, სიკეთის მაზ ეიმებელი მოც-
ემ ულობაა და არა მარტო სხე უ ლი“ (ლ . გ ოლ ე თიანი. ლეჩხუმი, ნაკუ რალეში, 2017); „ქალობა 
სიცოცხლის მ შო  ბლობა, ცხოვრ ების სან თ ელ–საკ მ ე ვე ლო ბ ა ა, დედა ობ აა, შვილ ობაა. არსია 
და არა მხოლოდ სხეული“ (მთ ხ რობელი, ნ. კბილაძე. ნიკორ წმ ინ დ ა. 2005); „ქალობა უ ფ ლ-
ის მ იერი ს ი კ ე თეა, ფიზიკურს არ აყოლილი სუფთა ღირსებაა“ (მ თ ხრო ბ ელი, მთვ. სიჭინავა. 
ნოღა. 2014); „ქალობა წმი დაობაა, ზნე ო ბ ი ანი პასუხის მგე ბ ლ  ო ბაა. უბიწო ქა ლ  ის დ ედობაა, 
საა მა ყო“ (მთხ რო ბელი, ფ. გოგოლ ა შ ვ ილი. ო ზ უ  რგეთი. 2007); „ქალობა, დ ე დაობა ნიშნავს 
ი ყო გმ ირი, სამოთ ხის კენ გზ ის მკა ფ ველი უბიწოებით“ (მთხრობ ე ლი, ელდ. დვა ლ ი შვილი. 
სუ ლ ორი. 2015); „ქა ლ ობა მისიაა ღი სე ბი ან ობის“ (მთ ხ რობელი დ. ღვაჩ ლ  იანი. უშგული. 
1998); „ქ ალი შვილი ხორციელებას, საკ უ თარის წინ დაყენებას არ ნიშნავს. ქალობა ძ ალაა 
ღვთიური, ღირსებაა1“ (მთხრო ბე ლი, ც. კაჭ არავა. ნო ღოხაში. 2000წ).

„სულის სიწმინდე, თავისთავად უპირისპირდება ხორცის უწმინდურობას. აქედან 
ბუნებრი ვად გამო მ დინარეობს დასკვნა, რომ ადამიანი თავისი არსებით შედგენილია ორი 
ხარისხობრივად საპირისპირო სუ ბ სტრატისაგან, წმინდისა და უწმინდურისაგან, რომელ-
თაგან პირველი, სული, - ციური საწყისიდან მომ დი ნარეობს, ხოლო მეორე, ხორციელე-
ბა მიწას განეკუთვნება. თავის მხრივ ეს დაპირისპირებანი ემთ ხვ ევა ციურსა და მიწიე-
რს, ხოლო ეს უკანასკნელი კი კეთილისა და ბო რ ო ტის ზოგიერთ ასპექტს“ (ირ. სურ გუ ლ ა  ძე, 
2002). ამ აღნიშნულ სინ ა მდ ვ ილეს ქართველმა ქალმა შეუნივთა, წესად იქცია „ხორცის, 
„მე“-ს მიუდევნელი უბიწო“ ცხოვრების შინაარსი. ქრის ტია ნ ულ-მა რ თლმ ად ი დებ ლური რე-
ლიგიით უბი წ ო ება სუ ლისა და სხეულის სიწმი ნდეა. სიძვა დამარ ცხდება მუდმივი სიფხი-
ზლით, თავის დამ და ბლებით, სხეუ ლ ის სულისადმი დამონ ებით (http://ma rtl  madi deblo b-
a. g  e/mogvatseoba2 6.h tml). წმინ და მღ ვ დე ლთმ თავარი ტიხონ ზადონელის სწავ ლ ებით: „...
ღვთის წინაშ ე ხარ, ის ყვე ლ გან გხედავს და უ ყურებს შენს საქმეებს, სიტყვებსა და აზრებს. 
როგორ გა ბ ედავ ღვთ ის წინაშე შესცოდო და თავი შეიბილწო? გაფრთხილდი, არა მხო-
ლოდ საქმით, არა მედ აზრ ითაც არ შესცოდო“. მაგალითისთვის: ფებრონიამ, მორწმუნემ 
და უფლისთვის თავშეწირულმა ქალმა, მიუხვდა რა ზრახვას მიწიერ ხელმწიფეს, აშოტ კუ-
რაპალატს კარები ცხვირში მიახეთქა, ზნეობრიობისკენ მოუწოდა, „სიძვის დიაცი“ კი მო-
მავლის უღირ სებობას გადაარჩინა; ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანი იყო გურიის სოფელ 
ბახვის მკვიდრი „სასტიკი დედა“, რომელმაც სახლს წაუკიდა ცეცხლი, რადგან დაღუპა ხუთი 
თათარი და საკუ თარი ქალი შვილი („ძალიან ლამაზი ციცაი, თლა ბაღანე ქალი“), რომ-
ლისთვისაც საკუთარ „ქუხნა სახლში“ ღირსება აუნდა აეხადათ. ხალხისგან დედის (დედას 
აღარ უნდოდა ღირსება აყრილი შვილი; აღარ უნდოდა ღირსება აყრილი შვილის დედობა), 
გასამართლება იმით დამთავრდა, რომ „სასტიკი“ უწოდა (ე. ნიკოლაიშვილი, 2019გვ. 11).

ქალის სათემო, საქვეყნო-საზოგადო ფუნქცია: ეთ   ნ  ი კურ-კუ ლ ტურ უ ლ ო ბის ბურჯად 
აღიარ ებული ქალის->ქალობის მაგალითებად შეიძ ლება დავასახელოთ: შ უ  შა ნიკი, ფებ-
რონია, თამარი, ქეთევან დედოფალი. მწერლობამ ლელას, სა ნათას, მელანოს და სხვათა 
სახით შემოგვ ინ ახა ღვაწ ლით და არსობით წმიდა სახეები ქართველი ქალისა. მსოფლიო 
ისტორიამ არ იცის სხვა პრეც ენდენტი ქალის მეფობისა ვიდრე თამარ მეფემდე. მსოფლიო 
ისტორიაში პირველია პარლამ ენტ არ იზმის პრეცენდენტი თამარის დროს. მან პირველმა 

1  შდრ.: შესცოდეს მას, მისმა ბიწიერმა შვი ლებმა. გარყვნილი და გზასაცდენილი მოდგმაა ის! [მეორე რჯული 
32:5] (http s:/ /mybible.ge/gvtis-shvilebi/   დადასტურება 19.07.2021).
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გააუქმა სიკვდილით დასჯა. უამრავი წინა აღმდეგობა დაძლია ქართველმა მეფე ქალმა და 
ქვეყანა მაშინდელი მსოფლიოს ზესახელმ წიფოდ აქცია; ქა ჯ ეთის ციხეში გამომწყვე დუ ლი 
ნესტანი არად დაგიდევს მის შესაძლო ვერ გამეფ ებას. არა თავის, არამედ სამშობლოს 
გადარჩენას თხოვს გმ ი რ სატრფოს, რომ „მიმართოს ინდოეთს და არგოს რა მათ სამშო-
ბლოს“; სანათა აღარ იტირებს საკუთარ შვიდ შვილს და ქმარს, თუ მტერზე გაიმარჯვებს 
ქართველობა; ლელა ბაჩლელი მზადაა თავად იძიოს შური მტერზე; ისტორიული პირი 
მარიამ დედოფალი ანთებულ სანთლად დაგვიტოვა აკაკი წერეთელმა თავის მოთხრობა 
„ბაში-აჩუკში“. სწორედ მან, ქალმა გადააწყვეტინა ფრიად ძნელი საბჭო საქმე მეუღლეს 
შემოაბ რძ ანა რა თათბირობაზე წმინდა გიორგის ხატი  სიტყვებით: „ღმერთმა კეთილად 
დააგვირგვინოს ეგ თქვენი ქრისტიანული განზ რა ხვა და ეს იყოს თქვენი წინამძღოლიო!“; 
ჩვენი ქვეყნის გადარჩენის ერთი მიზეზი ქალის მიზნიან-გულიანი ქმედებააო, დაგვიბა-
რა აკაკი წერეთელმა, გაგვიმხილა რა სიმდიდრეზე, ოქროზე გაუყიდველი მელანოს ვაჟკა-
ცობით გაკვირვ ებ ული აბდუშაჰილის ფიქრი: „აი, სად ყოფილა ქალი! კიდეც ეს არის, რომ 
ამდ ენი ხანია ქართვე ლები გვიმკლავდებიანო!“. ე თ ნ ო გ რ ა ფ ი უ ლი მასალა: „ცხოვრების 
საქვეყნო-სამტერ-მოყვრო წესი მაშინ იცი, როცა ჯერ საზოგადო გტკივა და მერე შენი. ეს 
უფლებიანობის ცოდნაა“ (მთხრობე ლე ბი: თ. ბი ბი ლ ეი შ ვილი, ლ. ბოჭორ იშვილი. ოკრ იბა, 
ორპირი. 1997წ).

მართ ა ს ა და მ არ იამის მაგალითზე შეიძ ლება ითქვას, რომ მაცხოვ რი ს ათ ვ ის   ქალის 
ფუნქციები მხოლოდ საოჯახო საქმიანობით არ შემოი ფარგ ლება. პირიქით, იგი საქ ციელს 
უწო ნ ებს მარიამს, რომელმაც სამ ზარეულოში ფუსფუსს იესოს მოს მენა არჩია. ეს მაგა-
ლითი ნამდ ვ ი ლ ად ასახავს ქალის ცხოვრების ორ სხვ ადასხვა მოდ ელს, ორ არს ებულ პო-
ტენციალს ქალში. 1. ქალი დაკა ვ ე ბ ული სასულიერო საქმიანობით; 2. ქა ლი დაკა ვ ე ბ უ ლი 
საო ჯახო ზრ უნვით (http://fe mi n ism-boe ll.o r g/index.php/ka/2015/09/20/kalisa-da-kacis-tan as-
corobis-sa k it x i -martl m a di deb lu ri-teol og i is-mixed vit).

ეთნოგრაფიული მასალებიც ადასტურებენ, რომ „ქალის ფუნქცია მდგომ არ ეობდა 
საერ ო-საქვეყნო მსა ხურების „სა ჯ ი ლდაო ქვის“ აწევაში, ანუ ქალს მესამე, სათემო, საქ-
ვეყნო-საზოგადო ფუნქციაც ჰქ ო ნდა“. ირკვევა ქალის მ ა ხვშად, ჩვე უ ლ ებით სამართალში 
განმსჯელად ყოფნ ის, ქალის საკუ თ ა რი ნებით მოსისხლე გვარში გათ ხოვების და ასე სა-
გვარო თემების შემრიგებლის ფუნქ ციის შეს ა ხებ; ირკვევა, რომ „ქართულში ქალი დედი-
სიმედი, დედური ძალების სახე, ზღურ ბ ლის ჯვრის გა დ ამ სა ხ ველია“: „ქალისგან ქალობის 
მოლ ოდ ინი იყო დიდი. გ ვ ქ ო ნ და ქა რ თ ველებს ქალის სახე ლად -დედი სიმედი. დედისიმე-
დობა ქალისგან საკუთარი, „მთავარი თავი სახლის“ და „თავი სახლ ი ს “ / მამის სახ ლი ზღ-
ურბლის მაძლიერებელი ჯვრის ტარებას ნიშნავდა. გაამართლებდი ამ იმედს და იქნებო-
დი დალოც ვილქალი1“ (მთხრობელი, ალ. ვიბ ლიანი. ტანძია. 2019); „დედა უმღეროდა აკვ-
ა ნში მძინარე ყრმას და მასში ზრდიდა მართლს, სი კ ე თ ე ს, ფასეულ ო ბებს. ანუ, დიხსა ლი/
დია ს ა ხლისი მარტო სა შინაო სა ქ მის, ხე ლ ს აქმის მკეთბელი არაა. იგი ცხოვრების წარმ-
მართველია, შვ ი ლის ქუდოსნად მზრდელია, მეუ ღ ლ ის, თავის და მამის სახლობის წევრთა 
ქუდის დამ ხურავად მზ რდელია“ (მთხრობელი, ზ. ჭკადუა, ლახამულა. 2017). შდრ.: ქრი სტ-
იანობის თანახმად იმედი ერ თ-ერთ ია სამი სათნოებიდან. იმედი, ანუ დად ებ ი თ ი  ე მ ო ცია 
და კავ შირებულია სასიკეთო მო ლო დინთან და კარგ შედეგთან.

ზუსტად იგივე, რომ ქალები სხვად ასხვა პროცესში იღებენ მონაწილეობას; რომ სვანი, 
ხევ სური და ფშაველი ქალის ფუნქცია იყო: შუა მავლის უფლება; დაპირისპირებულ მხა-
რეთა მანდ ილით მომრიგებელობა ირკვევა სპეციალური ლიტერატურიდან (ტ. მარგველ-
აშვილი, 2017. გვ. 127; М. Ковалевский, Т. II, 1925 გვ. 52).

უნდა ითქვას, რომ იყო, გვხვდება მიუღებელი, ვერგასამართლებელი („მუდამ ცუდად 
მისაძ ახებელი“ და ქვ რივ ებული ქალის მაზლზე გათხოვების; ქალის ნების გაუთვალისწ-
ინ ებლად, მშო ბლის გადაწყვე ტი ლებით გათ ხ ოვების; აკ ვ ა ნ ში დანიშვნა და ამ ნიშნო-

1  შევნიშნავთ, რომ ტერმინი „მთავარი თავი სახლი“ პირველად შეგვხვდა სვანეთში
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ბის აუცი ლ ე ბ ელი ქორწ ი ნ ე ბ ის პ ი რ ო ბად აღ ი არება და სხვა) შემთხ ვ ევები. მიუღებელია, 
ქართული ეთნოფს იქ ოლ ო გ იის გამ ოვლი ნებად, ცხოვ რების ტრა დ  იც ი ულ-ჰუმანურ წესად 
აღიარე ბული (შუშა ნიკისგან და ფებ რ ო ნ იასგან, სანა თასგან საკუთ რ ივ, ნებით მიღ ე ბული 
ცხოვრების წესი; საო ჯა ხო საქმიანობაში ქალის ასაკის და სქესის შე ს ა ბამისი დას ა ქმება; 
„კერა სთან“ ზიარებული, სახლ ობის მაწაღ მართებ ელი/სა რტყე ლი/ ხე ლი/ დ ედაბოძი ქა-
ლი სგან საკუთარი ნაწილი უ ღ ლ ის ტარ ე ბა ...) სინამდვილის უფლე ბათა რღვე ვად გამოცხა-
დე ბის ფაქტები.

არ ვამბობთ, რომ საქა რთ ველოში არ შეინიშნება მამაკაცთა „აბსოლუტური უფლე ბი-
ანობის კვალი“, მაგრამ ვერ დავეთანხმებით აღნიშნულისთვის პა ტ რ ი ა რ ქა ლურის დარ-
ქმევას; რომ ქარ თვ ელები, ქართველური წარმოშობის ხალხები დასაბამიდან უგულებელ-
ჰყოფდნენ მატრიარქ ალ ური კულტურის ინსტიტუტებს�. არ ვფიქრობთ, ფშავ-ხევს უ რეთის 
კარგ მცოდნე გ. თევდორაძეს მი აჩ ნდეს, რომ ქალის მდ გომარეობა გათხოვების შემდეგაც 
არ უნდა იყოს უბიწო, უმწიკვლო. არ მიეწ ოდებინათ მისთვის საქარ თ ვ ელოს ამ ისტორიულ-
ეთნ ოგ რაფიულ ერთეულ ებში მსგავსი მასალა, მაშინ, როცა დღესაც გეტყვიან, რომ გათხო-
ვების შემ დეგაც „უბიწოება წმიდაობაა და ეს მდგ ომა რ ე ობა ქალის ცხოვრების ქართული 
წესი უნდა იყოს“; არ ვფიქრობთ, რომ ბევრგან საქ ართვ ელოში გავრცელებული თქმა „ნება 
მიბოძეთ, დაგი სახელოთ, ჩემი მეუღლე“ მიუღებელია და იგი მხოლ ო დ „პატრიარქალური 
უფლ ებების“ გამოხა ტულებაა (ტ. მარგველაშვილი, 2017. გვ. 132, 133, 141); შეცდომად, მეტიც, 
ერთგვარ იდეოლ ოგიად მიგ  ვა ჩ ნია, მაგალითად კოვალ ევსკის მოსაზრება, რომ ფშავში 
„მამაკაცის დამოკიდებულება ცო ლი  სა დმი გამარჯვებულის დამარც ხებუ ლისადმი მოპყ-
რო ბას ჰგა ვს“ (იქვე).

სადავო არაა, რომ შენი ეროვნულ-კულტურულის საზიანო იდ ეო ლო გიის გაზიარე-
ბა ეთნი კუ რი მარკერების უგულებელყოფას იწვევს. აღნიშნული მიდგომა დაღს ასვამს, 
მტრისთვის, თუ მოყვარე მტრისთვის სასურველად წარმოაჩენს, ქალის/საო ჯახო ცხოვრე-
ბის მთავარი მონაწილე, მეუღლე-სინდისი სახეს.

დასკვნა: ა. ქალმა საკუთარი მეობით, თავი ს თვის და წე ს ე ბ უ ლი თვითშე ზღუ დვით მოახ-
ერხა შე ენ არჩ უნებინა „ღი რ ს  ე ბიანი „მე“ და დატვ ირთულიყო ღვთის მშ ობლის გატოლე-
ბულობით; სიც ო  ც ხ ლ ის მშობ ელი „შვილ ქალობა“ ღირსება-სი წ მ ი ნდით, მიზ ნ  ი სთვის 
მებრძოლ ო ბ ი თ, სახლო ბის ბ უ   რ  ჯო ბ ით, შვილ თა სას ა მ შობ ლოოდ ვარგად აღზრდის უზრუ-
ნვ ე ლ ყ ო ფ ი  თ უმაღლეს ეთნ იკურ-კულტუ რ ულ იდ ე ო  ლოგიაზე გადი ს1; ბ. მიუ ღე ბელია, იდე ო-
ლოგ თაგან შირმ აში შეფუთული „უკე თ ესი წესების“ მომარჯვება ქართველი ქალის მიე რვე 
უ ზრუნვ ე ლ ყ ო ფ  ი ლ ი, ქრის ტი ა ნულ-მართ ლ მ ადი დებ ლური რე ლიგიის მიერაც გატრადიციუ-
ლებული ცხოვრების შესაცვლელად. აღნიშნულ გ ზაზე მიუღებელია ჩვენგანაც საკუთარის 
სხვათა ცხოვრების წეს-ელემენტებით ჩანაცვლება. 
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A WOMAN AS THE FACE OF CULTURAL-SOCIAL AND RELIGIOUS IDENTITY
(according to ethnographic materials)

Davit Shavianidze
Associate Professor of Akaki Tsereteli State University and Kutaisi University, Ethnologist

SUMMARY
A woman, mother-woman is the face of cultural-social and religious identity in Georgia, the founder 

of ethnic-cultural ideology. Created by a woman, this reality has been seriously reinforced by the 
Christian Orthodox religion.

The analysis of available historical data, ethnological studies and our ethnographic materials on the 
issue under discussion reveals: a. About equality of women and men in Christianity and the mentality 
of Georgian people, (cf. equality between men and women is reflected in the Georgian language. We 
also have the terms, such as “mother-man”, “father-man” [For discussion: see T. Putkaradze’s work, 
https://ortakfikir.com/ webstore / 160220180726421.pdf]), about the gospel-like counsel from a woman, 
of unblemished (purity of soul and body) services, as well as about the fact that woman is the main 
figurant of the folk beliefs in Georgian reality; b. the code of faith, firmness and justice, imprinted by the 
Lord in woman, is the provider of feminity carrying the national mission; c. For a “Christian” daughter 
(in addition to religious affiliation, the term also denotes the person living the righteous lifestyle), 
influenced by the cult of Nana, immaculate motherhood and nursing mission were considered to be 
“the grace from the Lord.”

In fact, it turns out to be a manifestation of Georgian ethnopsychology, recognized as a traditional-
humane way of life (employment of a woman according to age and gender in family activities; decision 
made voluntarily and following the wishes of Shushanik, Febronia, Sanata) and the cases unacceptable 
for us (some single cases of condemning widowed woman, who was apparently forced to get remarried 
to husband’s brother; getting married just following her parents’ wishes; betrothal from the cradle and 
considering this betrothal to be a mandatory pre-requisite for marriage).  Our attitude: The reality of 
the traditional life we   described above is today wrapped in an ideological package and recognized 
as a violation of rights. Despite this, a woman with her dignity and self-restraint did manage and still 
manage to keep her dignity. 

Several rules are also unacceptable for us, which have not been confirmed for a long time, have not 
become a tradition.

A cultural-social and religious nature of a woman in Georgian reality is a rule of her traditional 
cultural and general lifestyle identical to one that is established by Christ. 

Key words: woman; mother-woman as the face of cultural-social and religious identity in Georgia; 
ethnic-cultural reality; Christian Orthodox religion; the code of firmness and justice; national mission of 
feminity; woman’s lifestyle in Georgian reality is identical that established by Christ.
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