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ხათუნა დამჩიძე,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიმიტრი ჯანელიძის სახელობის 
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი, 

ქორეოლოგი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი.

ქართლ-კახური საცეკვაო დიალექტი
(პირველი ნაწილი)

სა ქარ თ ვე ლოს აღ მო სავ ლეთ ნა წი ლის ბა რის - ქარ თ ლ -
- კა ხე თის სა ცეკ ვაო დი ა ლექ ტი დღეს დღე ო ბით წარ მოდ გე ნი ლია 
ცეკ ვა „ქართულით“, რო მელ საც ძვე ლად „ლეკური“ ერ ქ ვა, და 
„დავლურით“. ორი ვე ფოლ კ ლო რუ ლი ნა წარ მო ე ბი თავ და პირ ვე-
ლად ერ თად სრულ დე ბო და და იწო დე ბო და „დავლური ლე კუ რით“ 
ან „ლეკური დავ ლუ რით“.1 ასე ვე, ქარ თ ლუ რი და კა ხუ რი სა ცელ-
ვაო ნი მუ შე ბის - „კეკელა და მა რო სა“ და „ცანგალა და გო გო ნას“ 
სა ხით, რომ ლე ბიც ცეკ ვა „ქართულის“ დი ა ლექ ტურ ნა ირ სა ხე ო-
ბებს გა ნე კუთ ვ ნე ბი ან (ორივე ცეკ ვას თან მი მარ თე ბით სა ხელ დე-
ბის მთა ვა რი ას პექ ტი თან მ ხ ლე ბი სა ცეკ ვაო სიმ ღე რის ტექ ს ტი ა). 
ხო ლო, ვი დე ო მა სა ლის სა ხით შე მორ ჩე ნი ლია (რის მო პო ვე ბაც 
შე საძ ლე ბე ლი გახ და) „ვახტანგ მე ფის ფერ ხუ ლი“2 და „ლახტი“3 
(ხალხური თა მა შის ცეკ ვად ქ ცე უ ლი გას ცე ნი უ რე ბუ ლი ვა რი ან ტი) 
გო რის ან სამ ბ ლის შეს რუ ლე ბით, რომ ლის ვი დე ო ჩა ნა წე რი, სა ვა-
რა უ დოდ, მე-20 სა უ კუ ნის შუა ხა ნებს უნ და ეკუთ ვ ნო დეს.

ქარ თ ლ - კა ხუ რი სა ცეკ ვაო დი ა ლექ ტის კვლე ვის თვალ საზ-
რი სით გა მოვ ლინ და რი გი მე ტად სა ინ ტე რე სო არ ტე ფაქ ტე ბი სა, 
რო მელ თა შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას ძი რი თა დად, ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
წყა რო ე ბის ფურ ც ლე ბი ინა ხა ვენ. ქარ თ ლ - კა ხეთ ში აღ მოჩ ნ და რო-
გორც ერ თ სარ თუ ლი ა ნი, ისე მრა ვალ სარ თუ ლი ა ნი ფერ ხუ ლე ბი, 
ცა ლად და წყვი ლად შე სას რუ ლე ბე ლი ცეკ ვე ბი. 

ქარ თ ლ - კა ხუ რი სა ცეკ ვაო დი ა ლექ ტის გან ვი თა რე ბის პრინ-
ცი პი, მუ სი კა ლუ რი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ბა რის კენ დაღ მა ვა ლი მი-

1 ზურაბიშვილი, ხალხის შემოქმედი გენია, 1949, გვ 4; ციხისთავი, ზოგი რამ ცეკვის 
შესახებ..., 1941, გვ. 25. 
გვარამაძე, „ცეკვა ქართული“..., 1962, გვ. 55.
2 ვახტანგ მეფის ფერხული, https://www.youtube.com/watch?v=ACfQJqnr780 
3 ლახტი, https://www.youtube.com/watch?v=nfzXR2miRVc 
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მარ თუ ლე ბით ხა სი ათ დე ბა, რად გან მთის მდი დარ სა ცეკ ვაო შე-
მოქ მე დე ბას თან შე და რე ბით ბა რი თვალ სა ჩი ნო სიმ წი რეს ავ ლენს. 
სიმ წი რის მი ზე ზად, შე საძ ლო ა, ფოლ კ ლო რულ ნი მუშ თა და კარ გ-
ვა და სა ხელ დეს, რად გან ის ტო რი ულ -ეთ ნოგ რა ფი ულ წყა რო ებ ში, 
რო გორც აღი ნიშ ნა, საკ მაო მრა ვალ ფე როვ ნე ბა იკ ვე თე ბა.

წარ მოდ გე ნი ლი თე მა ში ნა არ სი დან გა მომ დი ნა რე და ი ყო სამ 
ნა წი ლად: 1-ელი ნა წი ლი ეთ მო ბა ის ტო რი ოგ რა ფი ულ მა სა ლას - 
ფე ო და ლუ რი ეპო ქის პე რი ოდს, სა დაც რამ დე ნი მე ავ ტორ ზე დაყ რ-
დ ნო ბით, გან ხი ლუ ლი იქ ნე ბა სა ქარ თ ვე ლოს აღ მო სავ ლეთ ბარ ში 
არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია ხალ ხუ რი ცეკ ვის შე სა ხებ. აქ ძი რი თა დად 
სა მე ფო და სა თა ვა დაზ ნა უ რო ფე ნის შე მოქ მე დე ბას შე ვე ხე ბით; 
მე-2 ნა წი ლი ასე ვე და ეთ მო ბა ის ტო რი ოგ რა ფი ულ მა სა ლას, რო-
მე ლიც მო ი ცავს მე-19 სა უ კუ ნეს. წარ მოდ გე ნი ლი იქ ნე ბა სა ქარ თ-
ვე ლო ში სხვა დას ხ ვა მი სი ით წარ მოგ ზავ ნილ თა თუ სა მოგ ზა უ როდ 
ჩა მო სულ თა აღ წე რი ლო ბე ბი - ხალ ხუ რი სა ნა ხა ო ბე ბი, ფერ ხუ ლე ბი 
და ცა ლად ან წყვი ლად შეს რუ ლე ბუ ლი ცეკ ვე ბი. აღ წე რი ლო ბე ბი-
დან ცხა დი ხდე ბა, რომ და კარ გუ ლია უნი კა ლუ რი ფოლ კ ლო რუ ლი 
ნი მუ შე ბი, რომ ლე ბიც ქარ თ ლ სა და კა ხეთ ში სრულ დე ბო და; მე-3 
ნა წი ლი კი და ეთ მო ბა ცეკ ვა „ლეკურის“-„ქართულის“ ეთ ნო ქო რე-
ო ლო გი ურ ანა ლიზს.

ქარ თ ლ - კა ხუ რი სა ცეკ ვაო დი ა ლექ ტის გან ხილ ვი სას ერ თ -ერთ 
მთა ვარ და მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილს სა მე ფო და მა ღა ლი სო ცი ა ლუ-
რი წრი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი სა ცეკ ვაო შე მოქ მე დე ბა წარ მო-
ად გენს. ამ თვალ საზ რი სით რამ დე ნი მე წყა რო მარ თ ლაც ფას და-
უ დე ბე ლი მნიშ ვ ნე ლო ბი სა ა, რად გან სწო რედ ამ მა სა ლა ზე დაყ რ-
დ ნო ბით შე საძ ლებ ლო ბა გვეძ ლე ვა გა ვეც ნოთ არა მხო ლოდ სა-
თა ვა დაზ ნა უ რო, არა მედ ზო გა დად ქარ თუ ლი  ხალ ხუ რი სა ცეკ ვაო 
ხე ლოვ ნე ბის შე სა ხებ მნიშ ვ ნე ლო ვან ინ ფორ მა ცი ა საც. 

ჯერ კი დევ იმ დროს, რო დე საც ქარ თ ველ თა წი ნა პა რი კერ პ-
თაყ ვა ნის მ ცემ ლო ბას მის დევ და და წარ მარ თო ბად სა ხელ დე ბუ ლი 
ეპო ქა იდ გა, მთი ან და შე მაღ ლე ბულ ად გი ლებ ზე უწინ კერ პე ბი იყო 
აღ მარ თუ ლი. ძვე ლი კერ პე ბის ად გი ლებ ზე იმარ თე ბო და დღე სას-
წა უ ლე ბი - მრა ვალ ფე რო ვა ნი, სის ხ ლ სავ სე და სხვა დას ხ ვა სა ნა-
ხა ო ბით დატ ვირ თუ ლი. ქრის ტი ა ნო ბის დამ კ ვიდ რე ბის შემ დე გაც 
„დღესასწაულობდენ მუნ სი ღო დო ბი თა, და ქრის ტი ა ნო ბა სა ში ნა 
შე მუს რ ნეს კერ პ ნი, არა მედ კვა ლად არა დას ცხ რ ნეს მუნ ვე გან ცხ-
რო მა სა სიმ თ ვ რა ლი თა, სი ღო დი თა და როკ ვი თა, აღა შე ნეს მათ 
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ზე და მუნ ეკ ლე სი ა ნი, რა თა თაყ ვა ნის ცენ ამათ და არ ღა რა მო იხ სე-
ნონ კერ პ ნი სი ღო და- გან ცხ რო მი თა“.1  

სა რი ტუ ა ლო მსხვერ პ ლ შე წირ ვას თან ახ ლ და დი დი ზე ი მი მუ-
სი კა ლუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი სა და თე ატ რა ლი ზე ბუ ლი წარ მოდ გე-
ნით: „კვალად უწყო დი ან დღე სას წა უ ლი კერ პ თა, ღმერ თ თა თვის-
თა: გან ვი დის თვით მე ფე და დი დე ბულ ნი და მცი რე ბულ ნი ბუკ -
- დაბ და ბი თა და ყოვ ლი თა ძნო ბი თა და სა ხი ო ბი თა, შეს წირ ვი დი ან 
ძრო ხა თა, ხარ თა, ცხო ვარ თა და ნა დირ თა“.2  

ვა ხუშ ტი ბა ტო ნიშ ვი ლის აღ წე რი ლო ბით, სადღე სას წა უ ლო ნა-
დი მი, რო მე ლიც სამ დღეს გრძელ დე ბო და, ხე ლოვ ნე ბის ყვე ლა 
დარგს მო ი ცავ და - სა ფერ ხუ ლო ცეკ ვას, სიმ ღე რას, სა ხი ო ბა სა და 
მუ სი კას: „და შემ დ გო მად თაყ ვა ნის ცე მი სა ჰყვი ან ნა დიმ ნი და გან-
ცხ რო მა ნი დი დი თა ჭა მი თა და ღვი ნის სმი თა, როკ ვი თა ფერ ხი სი-
თა, პი რო ბი თა, სა ხი ო ბი თა და ძნო ბი თა სამ დღე“.3  

ქრის ტი ა ნო ბის დროს იმ ად გი ლებ ზე, სა დაც ად რე კერ პე ბი იდ-
გა, ისევ იმ გ ვა რი ვე როკ ვა სა და თავ შექ ცე ვას ჰქონ და ად გი ლი. აწ 
უკ ვე აშე ნე ბულ ეკ ლე სი ებ ში იყ რიდ ნენ თავს და ღა მე ებს ცეკ ვა ში 
ატა რებ დ ნენ - „ფერხისა სიმ ღე რი თა“ ამ შემ თხ ვე ვა ში, სწო რედ 
ცეკ ვას უნ და ნიშ ნავ დეს: „ხოლო ჟამ სა ქრის ტე ა ნო ბი სა სა ნა კერ-
პავ თა მათ მთა თა მა ღალ თა და ბორ ც ვ თა ზე და ესე ვი თა რი ვე იყო 
გან ცხ რო მა- როკ ვა ნი. ამი სათ ვის აღა შე ნეს მათ ზე და ეკ ლე სი ა ნი და 
ჯვა რე ბობ დი ან მუნ, ვი თარ ცა აწ ფერ ხი სა სიმ ღე რი თა გა ა თე ნი ან“.4   

მე-14 სა უ კუ ნის ძეგ ლ ში - „ხელმწიფის კა რის გა რი გე ბა“ - 
ვკითხუ ლობთ, რომ ორ შა ბათ დღეს მე ფის კარ ზე „ლამპრობა“ 
იმარ თე ბო და, რომ ლის დრო საც მრგვა ლი ფერ ხუ ლი სრულ დე-
ბო და: „ორშაბათს მე ო რეს ლამ პ რას მო ნა დი რე ნი შე იქ მენ, მე ფეს 
წი ნა შე მი ი ღე ბენ, და ცოლ სა მე ფის სა და შჳლთა, ვე ზირ თა და მო-
ლა რე თა ყვე ლას მი არ თ მენ“.5  

„იგინიცა (მონადირეები - ხ.დ.) კარ გად და ი ხიზ ვ ნი ან და ლამ-
პარ სა ან თებ [უ] ლ სა მჴარ სა შე ი დე ბენ, ეგ რე მგრგვალ სა და აბ-
მენ“.6 რო გორც აღ წე რი ლო ბი დან ჩანს, მო ნა დი რე ე ბი სა რი ტუ ა ლო 
მრგვალ ფერ ხულს ას რუ ლებ დ ნენ ან თე ბუ ლი ლამ პ რე ბით, რომ-

1 ვახუშტი ბატონიშვილი, აღწერა სამეფოსა საქართველოსა, 1983, გვ. 450.
2 იქვე, გვ. 391.
3 იქვე.
4 იქვე.
5 თაყაიშვილი, ხელმწიფის კარის გარიგება, 1920, გვ. 11.
6 იქვე, გვ. 12.
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ლე ბიც მხრებ ზე ჰქონ დათ გა დე ბუ ლი. აქ ჩნდე ბა კითხ ვა - ან თე-
ბუ ლი ლამ პა რი მხარ ზე რო გორ უნ და გა ე დოთ ისე, რომ ერ თი ხე-
ლით მა ინც არ და ე ჭი რათ, რად გან, რო გორც ცნო ბი ლია მრგვალ 
ფერ ხულ ში ორი ვე ხე ლით (სხვადასხვაგვარად) მე ფერ ხუ ლე ე-
ბი ერ თ მა ნეთს ეჭი დე ბი ან. ლამ პ რო ბის დღე სას წა უ ლი სვა ნეთ ში 
დღემ დე და ცუ ლი ა, მაგ რამ ამ შემ თხ ვე ვა ში პა რა ლელს გა ვავ ლებთ  
„მაშხალებიან“ თუ შურ ფერ ხულ თან, რო მელ თა შო რის ხელ შე სა-
ხე ბი მსგავ სე ბა იკ ვე თე ბა და ხსნის ხელ ბ მის პრინ ციპს აღ ნიშ ნულ 
ფერ ხულ ში: „წელწდის სა ღა მოს, ჯა რად დას ხ დო მის წინ, თავს 
მო იყ რიდ ნენ კა ცე ბი სა ჯა რის დაბ ლა პა ტა რა ტა ფობ ში. აქ წრედ 
დად გე ბოდ ნენ, მარ ცხე ნა ხე ლებს ერ თი- მე ო რეს მხარ ზე გა დახ-
ვევ დ ნენ, მარ ჯ ვე ნა ში ან თე ბულ მაშ ხა ლებს და ი კა ვებ დ ნენ და ნე-
ლი ტრი ა ლით და ჯვა რუ ლის სიმ ღე რით წა ვი დოდ ნენ სა ჯა რი სა კენ. 
სიმ ღე რა ისე იყო გა ან გა რი შე ბუ ლი, რომ იგი ზედ სა ჯა რის კარ თან 
დამ თავ რ დე ბო და. აქ სამ ჯერ კი დევ შე მოტ რი ალ დე ბოდ ნენ, სწყა-
ლობ დე სო, და ი ძა ხებ დ ნენ და სა ჯა რე ში შე ვი დოდ ნენ“.1 რო გორც 
ფერ ხუ ლის აღ წე რი ლო ბი დან საც ნა ურ დე ბა, ცალ ხელ ში ლამ პა-
რი- მაშ ხა ლა და ცა ლი ხე ლით მე ფერ ხუ ლე თა ბმა არის ფერ ხუ ლის 
ბმის პრინ ცი პი.

სა ქარ თ ვე ლოს აღ მო სავ ლე თის ბა რის გან ხილ ვი სას გვერდს 
ვერ ავუვ ლით ას ტ რა ლუ რი მნა თო ბის, მთვა რი სა ქრის ტი ა ნო ბა ში 
მი სი მემ კ ვიდ რის, წმინ და ან თეთ რი გი ორ გის სა დი დე ბელ  სა წე სო 
ქმე დე ბებს, სა დაც რი ტუ ა ლის მთა ვარ მა მოძ რა ვე ბელ ღერძს მოქ-
მე დე ბა წარ მო ად გენს. ძვე ლი ბი ზან ტი ე ლი ის ტო რი კო სის, სტრა ბო-
ნის მი ერ  ალ ბა ნე თი სა და იბე რი ის საზღ ვარ თან ახ ლოს მდე ბა რე 
ბერ ძ ნუ ლი ქალ ღ მერ თის, სე ლე ნეს2 ტა ძარ ში აღ წე რი ლი მსხვერ პ-
ლ შე წირ ვი სა და გან წ მენ დის რი ტუ ა ლი3  კა ხეთ ში, სო ფელ აწყურ-
ში, ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის მი ერ აღ წე რილ წმ. გი ორ გის დღე სას წა ულს 
ეხ მა უ რე ბა.4  ქალ ღ მერ თი სე ლე ნე და წმ. გი ორ გიც მთვა რეს თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ღვთა ე ბე ბი ა. აღ ნიშ ნუ ლი რი ტუ ა ლი აფხა ზურ 
„ატლარჩობასთანაც“ ურ თირ თ მი მარ თე ბით კავ შირ შია.5 

1 ცოცანიძე, გიორგობიდან გიორგობამდე, 1990, გვ. 73.
2 სელენე (Selene, Selenaia, „Mene“, „მთვარე“, ჰომ., ესქ.; ლათ Luna, დეა ლუნა) 
- მთვარის ქალღმერთი - მითოლოგიური ლექსიკონი, რედ. გელოვანი ა.,  
„საბჭოთა საქართველო“, თბ., 1983, გვ. 444.
3 Страбон, География, 1994, Стр. 477.
4 ჯავახიშვილი ივ., თხზულებანი..., 1979, გვ. 91.
5 დამჩიძე, აფხაზური საცეკვაო დიალექტი..., 2019
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აწყურ ში გა მარ თუ ლი დღე სას წა უ ლი აღ წე რი ლია 1878 წლის 
„დროებაში“ გა მოქ ვეყ ნე ბულ სტა ტი ა ში - „დღესასწაულები კა ხეთ-
ში“. ავ ტო რი აღ ნიშ ნავს, რომ თე ლა ვის „უეზდში“ ყვე ლა ზე ცნო ბი-
ლია ორი ეკ ლე სი ა: წმინ და გი ორ გის, სო ფელ აწყუ რის და საწყის-
ში, რო მელ საც „თეთრ გი ორ გის“ უწო დე ბენ (იქ, სა დაც ეკ ლე სია 
დგას, ად რე ყო ფი ლა ტყე და აქ აღ მო ჩე ნი ლა თეთ რი ქვა წმინ და 
გი ორ გის გა მო სა ხუ ლე ბით - ინ ფორ მა ცია სქო ლი ო დან - ხ.დ.) და 
ჯვრის ამაღ ლე ბა (ალავერდი). აწყუ რის ეკ ლე სი ას არც სხვა დღე-
ებ ში აკ ლ და მომ ლოც ვე ლი, მაგ რამ გან სა კუთ რე ბუ ლი ხალ ხ მ-
რავ ლო ბა აქ 14 აგ ვის ტოს სცოდ ნი ა. აქ ვე იმარ თე ბო და ვაჭ რო ბაც, 
მომ ლოც ველ თა ჯგუ ფებს ად გი ლი რო გორც გა ლავ ნის შიგ ნით, ისე 
გა რეთ ჰქონ დათ და კა ვე ბუ ლი: „აი კი დევ ეს არის სა ა მუ რი სა ნა ხა-
ვი თვალ თათ ვის დღე სას წა უ ლის წი ნა ღა მეს: რავ დე ნი მე ვერ სის 
სივ რ ცე ზედ ირ გ ვ ლივ ჰხე დავთ ტყე სა და მინ დორს გა ნა თე ბულს 
ცეცხ ლე ბით, სან თ ლე ბით და ფარ ნე ბით; ის მის ყველ გან მხი ა რუ-
ლი ქარ თუ ლი სიმ ღე რა, და ი რი სა და მუ ზი კის დაკ ვ რა, ზურ ნე ბის 
ჭყი ვი ლი, სა ლა მუ რის და დუ დუ კის ტკბი ლი ხმა და კე თილ შო ბი-
ლის ქა ლე ბის „ნაზი მრა ვალ ჟა მი ერ“.1 ეკ ლე სი ის შე სას ვ ლელ ში კი 
თეთ რე ბით მო სი ლი ქა ლი იატაკ ზე გარ დი გარ დ მო გა წო ლი ლი ყო 
და შემ ს ვ ლელ - გა მომ ს ვ ლე ლი ზედ აბი ჯებ და - ავ ტო რის გან მარ ტე-
ბით, ქალს აღ თ ქ მა ჰქო ნია და დე ბუ ლი. მლოც ვე ლე ბით გა დავ სე ბუ-
ლი ეკ ლე სია ხალხს ვე ღარ იტევ და.  გა რეთ კი, მუხ ლ მოდ რე კილ-
ნი უვ ლიდ ნენ თეთ რ კა ბი ა ნი დე და კა ცე ბი ეკ ლე სი ას, მათ შო რის 
ერ თ -ერ თი მძი მე რკი ნის ჯაჭ ვით კი სერ ზე. ჯვა რი მო ნაც ვ ლე ო ბით 
უნ და გა და სუ ლი ყო სხვა დას ხ ვა მტვირ თ ველ ზე. ქა ლე ბი სან თ ლებს 
ეკ ლე სი ის გა რეთ კედ ლებ ზე ან თებ დ ნენ, ერ თ -ერ თ მა კი დაგ რე ხი-
ლი ბამ ბის ძა ფი შე მო ავ ლო ტა ძარს. მო შო რე ბით „ქუდ-მოხდილი 
ხალ ხი შეს ც ქე რო და რა ღა ცა ში შით და მო წი წე ბით თეთრ ტა ნი სა-
მო სი ან ქალ სა, რო მე ლიც ვი თომც ძა ლა -უ ნე ბუ რათ უვ ლი და ლე-
კურს თეთ რ - გი ორ გის ბრძა ნე ბით“.2 

ქარ თ ლ - კა ხურ სა ფერ ხუ ლო შე მოქ მე დე ბას სტა ტი ის შემ დეგ 
ნა წილ ში გან ვი ხი ლავთ, რო მე ლიც მომ დევ ნო ნო მერ ში გა მოქ ვეყ-
ნ დე ბა, მაგ რამ ზე მოთ წარ მოდ გე ნილ თე მას თან და კავ ში რე ბით 
უსა თუ ოდ უნ და ვახ სე ნოთ ფერ ხუ ლი „დიდება“, რო მე ლიც იმა-
ვე სა ხელ წო დე ბის სა კულ ტო სიმ ღე რის თან ხ ლე ბით სრულ დე ბა 

1 კოპალიანი, დღესასწაულები კახეთში, 1878.
2 იქვე, 1878.
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(ფერხულს ტექ ს ტი დან გა მომ დი ნა რე ეწო დე ბა „დიდება“). ფოლ-
კ ლო რუ ლი ნი მუ ში ქა ლე ბის შეს რუ ლე ბით მთვა რის და მი სი მემ კ-
ვიდ რის, წმინ და გი ორ გის, სა დი დე ბელ სა კულ ტო ფერ ხულს წარ-
მო ად გენს.   

მუ სი კის მკვლე ვა რი ოთარ ჩი ჯა ვა ძე აწყუ რის თეთ რ გი ორ გო-
ბის დღე სას წა უ ლის 1958 წლის სა ექ ს პე დი ციო მა სა ლის გან ხილ-
ვი სას წერს, რომ იმ დროს, რო დე საც ეკ ლე სი ა ში ქრის ტი ა ნუ ლი 
სა გა ლობ ლე ბი სრულ დე ბო და, ეკ ლე სი ის გა რეთ ე.წ. „მონები“ 
„იავნანასა“ და „დიდებას“ ას რუ ლებ დ ნენ.1 ანა ლო გი უ რი რი ტუ ა ლი 
შეს რუ ლე ბუ ლა ალა ვერ დო ბა ზე.

ეთ ნო მუ სი კო ლო გი აღ ნიშ ნავს, რომ „საფერხულო შეს რუ ლე-
ბა და მა ხა სი ა თე ბე ლია არა მარ ტო ეპი კუ რი ნა წარ მო ე ბე ბი სათ ვის, 
არა მედ სა ის ტო რიო და სა წე სო- სა კულ ტო სიმ ღე რე ბი სათ ვი საც. ამ 
მხრივ დიდ ინ ტე რესს იწ ვევს „იავნანასა“ და „დიდებას“ სა ფერ ხუ-
ლო შეს რუ ლე ბა“.2  

ო. ჩი ჯა ვა ძე გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭებს 1957 
წლის ივ ლი სის ექ ს პე დი ცი ას, რომ ლის დრო საც ყვარ ლის რა ი-
ონ ში გა მარ თულ ლა შა რო ბას და ეს წ რ ნენ, რად გან სო ფელ შილ-
დის მახ ლობ ლად ჩა ტა რე ბულ დღე სას წა ულ ზე მათ „იავნანასა“ და 
„დიდების“ სა ფერ ხუ ლო შეს რუ ლე ბის და ფიქ სი რე ბის სა შუ ა ლე-
ბა მი ე ცათ: „საინტერესო იყო „იავნანას“ შეს რუ ლე ბის წე სი. მომ-
ღე რა ლი ქა ლე ბი მოგ როვ დ ნენ ნი შის და სავ ლეთ მხა რეს, პი რით 
აღ მო სავ ლე თი სა კენ, ერ თ -ერ თ მა მათ გან მა და იწყო სიმ ღე რა, მას 
მე ო რე მოჰ ყ ვა, ხო ლო და ნარ ჩე ნე ბი ბანს ეუბ ნე ბოდ ნენ. ნი შის მი-
მართ თაყ ვა ნის ცე მი თა და სიმ ღე რით მე ფერ ხუ ლე ებ მა მას ხელ-
მობ მით შე მო უ ა რეს. რო დე საც აღ მო სავ ლე თის მხა რეს მო ექ ც ნენ, 
სრუ ლი წრით შე მობ რუნ დ ნენ და კვლავ გა ნაგ რ ძეს სვლა. ასეთ ნა-
ი რად ნიშს სამ ჯერ შე მო უ ა რეს. გა ცი ლე ბით უფ რო დი დი ინ ტე რე სი 
გა მო იწ ვია „დიდების“ სა ფერ ხუ ლო შეს რუ ლე ბამ. ქა ლებ მა ფერ ხუ-
ლი ჩა ა ბეს ხელ მობ მით, წრის შუ ა გულ ში ნა ხე ვარ მ თ ვა რი სე ბუ რად. 
ნა წი ლი იდ გა, ხო ლო და ნარ ჩე ნე ბი გარს უვ ლიდ ნენ სიმ ღე რით, 
რო მელ შიც წმინ და გი ორ გის ქე ბას გად მოგ ვ ცემ დ ნენ“.3   

აღ წე რილ ფერ ხულ თა შეს რუ ლე ბის წე სი თვალ სა ჩი ნო ა: 
„იავნანა“ შეს რულ და არა წრი უ ლი მრგვა ლი ფერ ხუ ლის სა-

1 ჩიჯავაძე , ქართული (კახური) ხალხური სიმღერები, 1962, გვ. 10.
2 იქვე, გვ. 10.
3 იქვე, გვ. 11.
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ხით, რო მე ლიც ნი შის გარ შე მო ბრუ ნავს, არა მედ ხელ ჩაბ მუ ლი 
„ცალყუას“ ტი პის წრე შე უკ რა ვი ფერ ხი სას სა ხით, რო მე ლიც წრე ზე 
სვლის შემ დეგ ერთ ად გილ ზე ჩერ დე ბა, მე ფერ ხუ ლე ე ბი ერთ სრულ 
ბრუნს ას რუ ლე ბენ და ისევ გა ნაგ რ ძო ბენ სვლას. ასე თი შე მოვ ლა 
მათ სამ ჯერ გა ი მე ო რეს. „დიდებას“ კი, რო გორც აღ წე რი ლო ბი დან 
იკ ვე თე ბა, ორი და მო უ კი დე ბე ლი გუნ დი ას რუ ლებს, რო მელ თა გან 
ერ თი სტა ტი კუ რი ა, მე ო რე კი მოძ რა ვი - ნა ხე ვარ მ თ ვა რი სე ბუ რად 
გან ლა გე ბულ ქალ თა გუნდს გარს უვ ლის წრე ზე მოძ რა ვი, ხელ ჩაბ-
მუ ლი, მომ ღე რა ლი მე ფერ ხუ ლე ე ბის გუნ დი. 

რო გორც გი ორ გი გა რა ყა ნი ძეს თან ვკითხუ ლობთ, ქალ თა აღ-
ნიშ ნულ ფერ ხულს წრი უ ლი ფორ მა აქვს, ხო ლო წრე ში ქალ თა 
მე ო რე ნა წი ლი, ნა ხე ვარ მ თ ვა რის ფორ მით, რკალს ქმნის. ფერ ხუ-
ლის მხო ლოდ გა რე, წრი უ ლი ნა წი ლი ბრუ ნავს „ნახევარმთვარის“ 
გარ შე მო, რკა ლის ფორ მის კი - დგას. გ. გა რა ყა ნი ძის მი ხედ ვით: 
„ეს სა ნა ხა ო ბა, ჩვე ნის აზ რით, მთვა რის თვი სე ბას უნ და გად მოს-
ცემ დეს, კერ ძოდ: ქა ლე ბის დგო მით შექ მ ნი ლი რკა ლი ნა ხე ვარ მ-
თ ვა რეს გა ნა სა ხი ე რებს, წრი უ ლი ფერ ხუ ლი კი - სავ სე მთვა რეს. 
სა ერ თო სუ რა თი ასა ხავს მთვა რის აღ ვ სე ბის პრო ცესს, რა ზეც 
მბრუ ნა ვი წრე უნ და მი ა ნიშ ნებ დეს. ეს მო საზ რე ბა ეხ მი ა ნე ბა ივ. ჯა-
ვა ხიშ ვი ლის ცნო ბას, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, კა ხეთ ში წმ. გი ორ გის 
ერ თ -ერ თი დღე ო ბა მთვა რის აღ ვ სე ბის ღა მეს იმარ თე ბო და“.1 გ. 
გა რა ყა ნი ძი სა ვე ცნო ბით, 2004 წელს სო ფელ შილ და ში სა შუ ა ლე ბა 
მი ე ცათ ენა ხათ ფერ ხუ ლი „დიდება“, მხო ლოდ წრის შიგ ნით ნა ხა-
ვარ მ თ ვა რის მა გივ რად ორი ქა ლის შეს რუ ლე ბით. ფერ ხუ ლის ში-
და ნა წი ლის რღვე ვას, რო მელ მაც ფერ ხუ ლის გა მომ სახ ვე ლო ბი თი 
სტრუქ ტუ რა შეც ვა ლა, გ. გა რა ყა ნი ძე დრო თა გან მავ ლო ბა ში ფერ-
ხუ ლის ტრან ს ფორ მა ცი ით ხსნის. იქ ვე აღ ნიშ ნავს, რომ ფერ ხუ ლი 
უფ რო არ ქა უ ლი, თავ და პირ ვე ლი ფორ მი თაც სრულ დე ბა, სა დაც 
წრის შიგ ნით რამ დე ნი მე ქა ლი დგას. 2004 წლის კა ხე თის ექ ს პე-
დი ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით კი: „გამოდის, რომ ამ ფერ ხუ ლის შეს რუ-
ლე ბის წე სი მრა ვალ გ ვა რი ა, მით უფ რო, თუ და ვა მა ტებთ, რომ გან-
სა ხილ ვე ლი „დიდების“ შეს რუ ლე ბის დროს წრე ში ერ თი ქა ლის 
დგო მა ცაა მი ღე ბუ ლი“.2   

ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი სა ცეკ ვაო შე მოქ მე დე ბის შე სა ხებ ფას-
და უ დე ბელ ინ ფორ მა ცი ას გვაწ ვ დის მე-18 სა უ კუ ნის და საწყი სის 

1 გარაყანიძე, ქართული ეთნომუსიკის თეატრი..., 2008, 89.
2 იქვე.
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ლი ტე რა ტუ რუ ლი ძეგ ლი იოანე ბა ტო ნიშ ვი ლის „კალმასობა“, სა-
დაც მო კალ მა სე ბე რის, იოანე ხე ლაშ ვი ლის აღ წე რი ლო ბე ბი და 
შე ფა სე ბე ბი სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს წარ მოდ გე ნა ვი ქო ნი ოთ არა 
მხო ლოდ ზო გა დად ქარ თუ ლი თუ უცხო უ რი ცეკ ვის, არა მედ ცალ-
კე უ ლი ფოლ კ ლო რუ ლი ნი მუ შე ბი სა და მა თი შეს რუ ლე ბის წე სის 
შე სა ხე ბაც.

„ხოლო ქარ თ ველ ნი მი ამ ს გავ სე ბენ უფ რო რე ლეკ თა თა მა შო-
ბა სა, და კი დეც თა მა შო ბენ მათ თა ებრ ფერ ხი სა გვარ ზედ მოძ რა ო-
ბი თა და ხელ გაშ ლით ხმა რე ბი თა სხვა დას ხ ვა სა ხედ.

ქალ ნი სა კუთ რად თვი სით თა მა შო ბი თა და უფ რო რე მი ემ ს გავ-
სე ბა აზი ურთ ქა ლებთ თა მა შო ბა სა ხელ მაღ ლა აღე ბით და ტრი-
ა ლით და გავ ლა- გა მოვ ლით, რო მელ ქორ წილ სა და მშო ბი ა რეს 
შეყ რი ლო ბის დროს უფ რო რე ითა მა შე ბენ ქალ ნი, ვინც ღა მე სა-
თევ ლად მივ ლე ნან, გლე ხი ფერ ხულ სა და ბუქ ნა თა უფ რო რე თა-
მა შო ბენ, იმერ ნი ხე ლუ კან გაშ ლით, წელ ში მოხ რით და ფე ხებ მაღ-
ლა ქნე ვით თა მა შო ბენ, და რო მელ ნი მე ამ დრო ებ ში ლე კუ რა დაც.

ჩერ ქეზ ნი და ოს ნი უფ რო რე ხში რად ბუქ ნა სა და ჩქა რა გან ვ-
ლით ფე ხის ხმა რე ბით გულ ხელ დაკ რე ფილ ნი ითა მა შე ბენ და ცეკ-
ვა საც ხში რად რე იქ მო ნენ“.1 

ი. ხე ლაშ ვი ლი მა მა კაც თა ცეკ ვის შე სა ხებ გარ კ ვე ვით ამ ბობს, 
რომ ლეკ თა და ქარ თ ველ თა ცეკ ვა ერ თ მა ნეთს ემ ს გავ სე ბო და რო-
გორც ფე ხე ბის, ასე ვე მკლა ვე ბის მოძ რა ო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით. ქალ თა ცეკ ვის შე სა ხებ კი წერს, რომ მა თი თა მა შო ბა  ქალ თა 
აზი ურ ცეკ ვებ თან მსგავ სე ბას ამ ჟ ღავ ნებ და მკლავ თა მოძ რა ო ბით 
ქვე მო დან ზემ კ ლა ვამ დე, ბრუ ნე ბით და სა ცეკ ვაო სვლით გარ კ ვე-
ულ მან ძილ ზე გა და ად გი ლე ბით. 

ქალ თა მხრივ აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლო ში სა ცეკ ვაო ხე-
ლოვ ნე ბი თა და სპარ სუ ლი მო ტი ვე ბით გა ტა ცე ბის შე სა ხებ წერს დ. 
მა ჩა ბე ლიც: „მრავალნი ქალ ნი ნა ცუ ლად მი ბაძ ჳ სა ღირ ს თა მათ 
დე და თა საღ მ რ თოÁ სა ტრფი ა ლე ბი თა და უკუ და ვი სა სა ხე ლი სა 
და ტე ვე ბი თა, უფ რო ხში რად მხო ლოდ რო კუჱნ ლხინ სა და შექ ცე-
ვა ში უშე სა ბა მოს ყო ფაქ ცე ვი თა და დას ძა ხი ან ძუჱ ლ თა მათ მე ჩან-
გე თა სიმ ღე რა სა სპარ სუ ლის სა ხედ, რო მელ საც დი დის ეშ ხით იწ-
ჳ რ თი ან ამერ ნი“.2   

1 ბატონიშვილი, კალმასობა, 1984, გვ. 241.
2 მაჩაბელი, ქართველთა ზნეობა, 1864, გვ. 66.
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ი. ხე ლაშ ვი ლის მი ერ გან საზღ ვ რუ ლი „რომელ ქორ წილ სა და 
მშო ბი ა რეს შეყ რი ლო ბის დროს უფ რო რე ითა მა შე ბენ ქალ ნი, ვინც 
ღა მე სა თევ ლად მივ ლე ნან“, და კავ ში რე ბით ცნო ბი ლი ა, რომ ქორ-
წილ ში „სამაიას“ და ძე ო ბა ში „მზე ში ნას“ ას რუ ლებ დ ნენ, რის შე-
სა ხე ბაც ა. ჯამ ბა კურ -ორ ბე ლი ან თან ქვე მოთ წარ მო გიდ გენთ. აქ კი, 
უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სია ავ ტო რის მი ერ ცეკ ვე ბის ფუნ ქ ცი ურ და ნიშ ნუ-
ლე ბას თან ერ თად მათ ხა სი ათ სა და მოძ რა ო ბე ბის თა ვი სე ბუ რე-
ბებ ზე ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბა. ი. ხე ლაშ ვი ლი ასე ვე აღ ნიშ ნავს, 
რომ ნა ნი ნა - „ესეც გვა რი არს სიმ ღე რის ძე ო ბი სა“.1  აქ შეგ ვიძ ლია 
და ვას კ ვ ნათ, რომ „სამაიას“, „მზე ში ნას“ და „ნანინას“ მსგავ სი მე-
ლო დი უ რი ქარ გა გა აჩ ნ და და შე სა ბა მი სად, ცეკ ვის ხა სი ა თიც ზო გა-
დი სტი ლის ტი კი თა და მოძ რა ო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მსგავ სი 
უნ და ყო ფი ლი ყო („სამაიას“ ნა წილ ში სა ძე ო ბო „სამაია“ იგუ ლის-
ხ მე ბა - ხ.დ.)

და ვუბ რუნ დეთ ისევ „კალმასობას“ - ბე რი გა ნაგ რ ძობს ევ რო-
პე ლე ბის, რუ სე ბის, ბერ ძ ნე ბის, ციგ ნე ბის (ტექსტში ციგ ნე ბია და არა 
ბო შე ბი - ხ.დ.), სომ ხე ბის ცეკ ვის აღ წე რი ლო ბე ბის წარ მოდ გე ნას 
და იქ ვე ამ ბობს:  „ხოლო სო მეხ ნი უმ ფ რო ჩვენ მსგავ სად თა მა შო-
ბენ“.2 ასე ვე აღ წერს სო მეხ თა ცხენ კა ცო ბას და აქ ლემ კა ცო ბას ყვე-
ლი ე რის კვი რა ში და მა თაც ცეკ ვე ბის რიგს მი ა კუთ ვ ნებს.   

იოანე ხე ლაშ ვი ლი სა ფერ ხუ ლო ლექ სე ბის თა ო ბა ზეც გვაწ ვ დის 
ინ ფორ მა ცი ას: „ფერხისული გვა რი ლექ სე ბი არის ამას ზე და:

ყოვ ლად - წ მინ და ღვთის - მ შო ბელ მან ქვეყ ნის შე ნე ბა ინე ბა,
ცა სა უბო ძა ღრუ ბე ლი, წვი მი სა ჩა მო დი ნე ბა,
დე და მი წა სა ბა ლა ხი, ქვე ვი დამ ამო დი ნე ბა,
არა ლა ლო, ვა ლი ვა ლა ლო!
მოკ ლედ ფერ ხი სი სა არის ეს რეთ, ლექ სე ბი: ავ თან დილ გა დი-

ნა დი რა ქე დი მა ღა ლი ტყი ა ნი, არ ხა ლა ლო, ვა ლი, ვა ლა ლო!.. და 
სხვა ნი“.3 

ხალ ხუ რი შე მოქ მე დე ბის შე სა ხებ ტრაქ ტა ტის სა ხე აქვს თა-
ვად ალექ სან დ რე ვახ ტან გის ძე ჯამ ბა კურ -ორ ბე ლი ა ნის ჩა მო ნათ-
ვალს. სა გუ ლის ხ მო ა, რომ ავ ტო რი მე ფე ერეკ ლე მე ო რის შვი ლიშ-
ვი ლი იყო და თვით მ ხილ ვე ლი მის მი ერ ყო ვე ლი ვე აღ წე რი ლი სა 
(მოვიყვანთ მხო ლოდ იმ ნა წი ლებს, რომ ლე ბიც თე მას ეხე ბა):

1 ბატონიშვილი , კალმასობა, 1984, გვ. 329. 
2 იქვე, გვ. 241.
3 იქვე, გვ. 330.
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„გადმოჳდეთ ახ ლა ჩვე ნი სოფ ლე ბი სა სიმ ღე რებ ზედ, თუ რავ-
დენ რი გათ გა ი ყო ფე ბა. ჯერ რაც მე ჳცი და რაც არ ჳცი ის კი დევ 
სხვა არის. მოვ ყ ვეთ აქედ გან ანუ პირ ველ ყმაწ ჳ ლის და ბა დე ბიდ-
გან: უწინ დელს დროს ჩჳლი ყმაწ ჳ ლი რო და ი ბა დე ბო და, თან უნ და 
სიმ ღე რით ეთ ქოთ ეს ლექ სი, ქა ლებს და ყმაწ ჳ ლ კა ცებს. „მზე ში-
ნა ო, მზე ში ნა ო, მზე ში შა მო დი ო“. - და სხვა ნი. ეს ერ თი ა ნი ლექ სი 
ესე თი შე სა ფე რი ლექ სია ძე ო ბი სა, უკე თე სი აღარ იქ ნე ბა.

მე ო რე. მე ფე- დე დო ფალს ეკ კ ლე სი იდ გან ჯვარ და წე რი ლებს 
რო გა მო იყ ვან დ ნენ, მომ ღე რალ ნი მაყ რუ ლის სიმ ღე რით წა მო-
უძღ ვე ბოდ ნენ. მე ქორ წი ლე ბით და სალ ხი ნოს სახ ლ ში შე მო იყ ვან-
დ ნენ მღე რით, იქ მხი ა რუ ლი ლხი ნი უნ და გა მარ თუ ლი ყო, სხუა და 
სხუა სოფ ლი უ რის სიმ ღე რე ბით და ღი ღი ნე ბით თან თუ მეს ტ ჳ რე 
ეყო ლე ბო დათ, იმის სტჳრის დაკ ვ რა ზე როკ ვას და იწყებ დ ნენ ქალ-
ნი და კაც ნი და თუ მეს ტ ჳ რე არ ეყო ლე ბო დათ, როკჳს სიმ ღე რას 
იმ ღე რებ დ ნენ მომ ღე რალ ნი და იმ ხმა ზედ აჰ ვე ბოდ ნენ დი ახ კარ-
გათ ამას თან თუ მეს ტ ჳ რით იყო ხოლ მე ქორ წი ლი, ის მეს ტ ჳ რე 
მრა ვალს ქე ბას შე ას ხამ და მე ქორ წი ლებს, სხვა და სხჳს სიმ ღე რის 
ხმებ ში, რო მე ლი ცა ამისთჳს მი ი ღებ და სა ჩუქ რი სა ყვე ლა სა გან.

მე ოთხე. ბევ რი რი გი თა მა შო ბა არის ჩვენ ში მღე რით. მაგ რამ 
ერთს იმათ განს ჳტყჳ, იმ თა მა შო ბას და იმ შექ ცე ვას, „სამაია“ ქალ-
ნი და კაც ნი ორ და სად გა ყო ფი ლი ერ თ მა ნე თის პირ და პირ კარ გა 
მო შო რე ბით, ხე ლი ხელს გაბ მუ ლე ბი მწკრი ვათ; ჯერ ერ თი გაბ მუ-
ლი და სი წა მოჳ დო და, თაჳს პი რის პირ და სი სა, წყნა რად მო მა ვალ-
ნი და თან ამას მომ ღე როდ ნენ: „სამაია სამ სა გა ნა რა ტურ ფა რამ 
ხა რო... და სხვა ნი. ასე უნ და მო სუ ლიყ ვ ნენ მო პირ და პი რე დას თან, 
ეს მომ ღე რა ლი და სი, მა სუ კან მღე რით ვე გატ რი ა ლე ბუ ლიყ ვ ნენ და 
თაჳს ად გილს მო სუ ლიყ ვ ნენ ეგ რეთ ვე მღე რით. იქ მწკრი ვათ დად-
გე ბოდ ნენ ხე ლებ გაბ მუ ლე ბი პირ ვე ლი სა ვე რი გათ. ეს პირ ვე ლი 
და სი თაჳს ად გილს, რომ დად გე ბო და მწკრი ვათ, დად გო მას თან 
სიმ ღე რა უნ და და ეს რუ ლე ბი ნათ მა შინ ვე, ამ დროს ის მე ო რე და სი 
ჩა მო არ თ მევ და სიმ ღე რა სა პირ ველს დას სა; თან პირ ვე ლის და სის 
რი გით წა მოჳ დო და და იმა თის რი გით შე ას რუ ლებ და იმ წეს სა. ეს 
ორი გა ყო ფი ლი და სი ხან ერ თი მოჳ დო და მე ო რეს თან. ხან მე ო რე 
პირ ველ თან მა რამ თან და თან კი აჩ ქა რებ დ ნენ სიმ ღე რა სა თაჳს 
შემ წე ო ბი ლის ლექ სე ბი თა. ბო ლოს დროს ასე უნ და აეჩ ქა რე ბი-
ნათ სიმ ღე რა, რომ სა ლა ღოთ გარ და ექ ცი ათ და ერ თ მა ნე თი სათჳს 
ბაღ და დის ხელ ცა ხო ცე ბი ეს რო ლათ ანუ წყნა რა და ეკ რათ ეგ რეთ 
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მღე რით. ჩემ სიყ მაწ ჳ ლე ში, ერთს გა მო ჩე ნილ ქორ წილ ში გა ა ბეს. 
„სამაია“ ორ მოც მა მეტ მა მახ ლობ ლად ქა ლებ მა, გათხოჳ ლებ მა და 
გა უთხო ვა რებ მა. მე ეს ასე მა მე წო ნა რომ, რო ცა მოჳ გო ნებ ხოლ მე, 
იმ დარ თულ და კაზ მულს ქა ლებს, იმათ სა უცხო ოს შეწყო ბილს მღე-
რას და იმათ მშვე ნი ერ სა ნარ ნარ სა მი მომ ს ვ ლე ლო ბას მღე რით ვე? 
ოჰ! მე ტად მე სი ა მოვ ნე ბა. არ ჳცი, ეს ამ გვა რე ბი რომ და ი კარ გოს 
ჩვენ ში, რისთჳს და.

მე ექ ვ სე. ავათ მ ყო ფის სიმ ღე რა „ნანა“ უკე თე სი ხმა რა ღა უნ-
და. თით ქ მის არაფ რი სა გან საქ მე არა გა კეთ დე ბო და რა უწინ დელს 
დროს ჩვენ ში, თუ თაჳ სი სა კუ თა რი სიმ ღე რა არა ეთ ქოთ რა არ იქ-
ნე ბო და, სწო რეთ იმ საქ მის მიმ ს გავ სე ბუ ლი იმი სი სიმ ღე რა“.1 

პირ ველ რიგ ში უნ და აღი ნიშ ნოს, ა. ჯამ ბა კურ -ორ ბე ლი ა ნის 
მი ერ და სა ხე ლე ბუ ლი სა ძე ო ბო სიმ ღე რა „მზე ში ნა ო, მზე ში ნა ო, 
მზე ში შა მო დი ო“ იგი ვე ა, რაც ი. ხე ლაშ ვი ლის მი ერ და სა ხე ლე ბუ-
ლი „მზევ შინ შე მო დი ო“.2 შემ დეგ ავ ტო რი იხ სე ნებს ქორ წილს, 
რომ ლის  დრო საც იცოდ ნენ  მეს ტ ვი რის მიწ ვე ვა და მი სი მუ სი კის 
თან ხ ლე ბით ცეკ ვა, ხო ლო თუ მეს ტ ვი რე არ ეყო ლე ბო დათ, ცეკ ვას 
სა ცეკ ვაო სიმ ღე რას ააყო ლებ დ ნენ. გან სა კუთ რე ბუ ლი სით ბო თი 
აღ წერს ბაღ და დე ბი ან შემ ს რუ ლე ბელ თა „სამაიას“, რო მე ლიც მის 
ბავ შ ვო ბა ში ქა ლებ სა და კა ცებს ორ მ წ კ რი ვუ ლად შე უს რუ ლე ბი-
ათ. ასე ვე იხ სე ნებს ქორ წილ ში მხო ლოდ ქა ლე ბის მი ერ წარ მოდ-
გე ნილ „სამაიას“ და გა მოთ ქ ვამს სი ნა ნულს მი სი მო სა ლოდ ნე ლი 
გაქ რო ბის გა მო. მე ექ ვ სედ და სა ხე ლე ბულ „ნანას“ კი ავად მ ყო ფო-
ბის სიმ ღე რას უწო დებს.

ზ. მთაწ მინ დე ლის სტა ტი ა ში, „ზოგი ჩვე ნი ამა ოდ - მორ წ მუ ნე ბის 
წე სე ბი“, ვკითხუ ლობთ, რომ ბა ტო ნე ბის დროს სა წე სო რი ტუ ალ-
თან ერ თად იცოდ ნენ სიმ ღე რე ბი „იავ-ნანას“ სა ხელ წო დე ბით და 
რომ „იავნანას“ ჰან გი აქვს სხვა სიმ ღე რებ საც: „ედემ ყვა ო და ო“, 
„მზევ შინ შე მო დი ო“, რო მელ საც მე ლო გი ნეს უმ ღე რი ან და კი დევ 
მე ო რე „იავ ნა ნას“ – „შექცეულ-განაწყენებულს“, რო მელ საც იმას 
უმ ღე რი ან, ვი საც ავად მ ყო ფო ბა შე უბ რუნ და.3  

ძე ო ბის, ფაქ ტობ რი ვად, ილუს ტ რი რე ბუ ლი აღ წე რი ლო ბა დაგ-
ვი ტო ვა მე ფე- პო ეტ მა თე ი მუ რაზ II-მ ნა წარ მო ე ბით - „დღისა და 
ღა მის გა ბა ა სე ბა ანუ სარ კე თქმულ თა“. მას შემ დეგ, რაც მშო ბი ა-

1 ორბელიანი, ივერიანელების გალობა, 1861
2 ბატონიშვილი,  კალმასობა, 1984, გვ. 329.
3 მთაწმინდელი, ზოგი ჩვენი ამაოდ-მორწმუნების წესები, 1882.
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რო ბა დას რულ დე ბო და - დღე იქ ნე ბო და თუ ღა მე - ძე ო ბა და ლხი-
ნი მა ინც ღა მით იმარ თე ბო და. და პა ტი ჟებ დ ნენ მე ნეს ტ ვეთ სტვირ-
თა და საკ რა ვად და იწყე ბო და მხი ა რუ ლი ღა მის თე ვა. მე სა მე დღეს 
მორ თულ - მო კაზ მუ ლი სა ზო გა დო ე ბა, ჯერ ქა ლე ბი და შემ დეგ მა-
მა კა ცე ბი, მი უ ლო ცავ დ ნენ რა ნამ შო ბი ა რებ ქალს შვი ლის შე ძე ნას, 
ისეთ ლხინს გა მარ თავ დ ნენ, ენი თაც რომ ძნე ლად აღი წე რე ბა:

„რაც იყო რიგი ქორწილში, ისრე გამართვენ მსმელობას,
არ დააკლებენ გალობას, არც დასდებლისა მთქმელობას,
ღვინოში შევლენ, იქმონენ ფერხისის დაუკლებლობას,
იქით და აქეთ ჩაებნენ, შემოსძახებენ ძეობას.
 გარეთ გამოვლენ, ფერხისას შევლენ, სად ქალი წევსა-და,
 იტყვიან გაღმით-გამოღმა, ააყოლებენ ფეხსა-და,
 სიმღერით შიგნით შესვლასა დაჰპატიჟებენ მზესა-და,
 არ დააკლებენ ძეობას, რიგი რაც აროს წესადა.
რა გაათაონ ფერხისა, გამართვენ ერთაჭამასო,
დასხდენ ქალების პირდაპირ, არვინ დაიშლის ამასო,
შემოიყვანენ მესტვირეს, უკრვენ, ჩააბმენ სამასო,
მისთანა ლხინი უხარის ყმაწვილის დედას, მამასო.
 დიდნი კაცნი შინა სხედან - მასპინძლები და სტუმრები,
 სხვანი გარეთ ღამეს ათევს ფერხისითა მსახურები,
 მხლებელნი და ახალგაზრდა, ვინც კარგია მომღერლები,
 ღამით სამით, ფერხისითა ათენებენ თვით მთქმელები.
ცალგნით არის კაცის ხმანი, ცალგნით იყოს ქალებისა, 
ძეობაში უკუყრა და ყოფა არის მენესტვისა,
სამაიაში ქალებსა იღლიაში უძვრებისა,
შაირს ეტყვის სამიჯნუროს, უკრავს, ახლოს უდგებისა“.1  
აღ წე რი ლო ბი დან ცხა დი ხდე ბა, რომ ძე ო ბის ლხი ნის ღა მე დატ-

ვირ თუ ლი იყო ქო რე ოგ რა ფი ით - რო გორც სა ფერ ხუ ლო, ისე ცა-
ლად სა ცეკ ვაო ნი მუ შე ბით. ფერ ხი სას, რო მელ შიც „აქეთ და იქეთ“ 
ჩაბ მულ ნი და ეწყ ვ ნენ, სა ძე ო ბო სიმ ღე რა ახ ლ და თან. რო გორც 
ავ ტო რი გვა უწყებს, ფერ ხუ ლით გა მო დი ან გა რეთ, შემ დეგ შე დი-
ან ახ ლად ნამ შო ბი ა რე ბი ქა ლის ოთახ ში,  სა დაც „დაჰპატიჟებენ 
მზე სა- და“, რაც იმის მა ნიშ ნე ბე ლი ა, რომ ამ დროს ორ პი რუ ლი სა-
ფერ ხუ ლო სიმ ღე რა „მზე შინ შე მო დი“ სრულ დე ბა. სიმ პ ტო მა ტუ-
რი ა, რომ გა რეთ მსა ხუ რე ბი და მხლე ბელ ნიც ასე ვე ფერ ხი სი თა და 
სიმ ღე რით  ათე ვენ ღა მეს. ყუ რადღე ბას იქ ცევს ერ თი დე ტა ლი, სა-

1 თეიმურაზ II, დღისა და ღამის გაბაასება..., 1976, გვ. 369.
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დაც ჩანს, რომ ქალ თა და მა მა კაც თა სა ზო გა დო ე ბა სუფ რა ზე გა ნუ-
ყო ფე ლია - ქა ლე ბი მა მა კა ცე ბის პი რის პირ სხე დან. ამ ქარ თულ მა 
ტრა დი ცი ამ, რო გორც რიგ წყა რო ებ ში ა, ტრან ს ფორ მა ცია გა ნი ცა და 
და მუ სულ მა ნუ რი გავ ლე ნით ქალ თა ცალ კე და მა მა კაც თა ცალ კე 
სა ზო გა დო ე ბე ბის სა ხით ჩა მო ყა ლიბ და.  სა მა- ცეკ ვა და გარ თო ბა 
გან სა კუთ რე ბით მხი ა რუ ლი მა შინ ხდე ბო და, თუ მეს ტ ვი რე საც მო-
იწ ვევ დ ნენ. მეს ტ ვი რე- სა ზან და რის სი თა მა მე - ქალ თა შო რის გას-
ვ ლა- გა მოს ვ ლა, არ ში ყო ბა, ახ ლოს მის ვ ლა და სა მიჯ ნუ რო ლექ სე-
ბის თქმა, ლხინ ში დაშ ვე ბუ ლი და მი ღე ბუ ლი ყო ფი ლა.

ცეკ ვის აღ მ ნიშ ვ ნე ლი ტერ მი ნე ბი დან „დღისა და ღა მის გა ბა ა-
სე ბის“ ამ მო ნაკ ვეთ ში ჩანს „ფერხისა“, „სამა“ და „სამაია“. ფერ-
ხი სას თან და კავ ში რე ბით მკა ფი ოდ იკ ვე თე ბა, რომ სრულ დე ბა 
რო გორც მა მა კაც თა, ასე ვე ქალ თა შე მად გენ ლო ბით - შე რე უ ლი 
სა ხით, მოძ რა ვი ა, აქვს წინ გა და ად გი ლე ბა დი ხა სი ა თი და არა 
წრი უ ლი - ერთ ად გილ ზე მბრუ ნა ვი. ფერ ხი სას დროს სრულ დე ბა 
ორ პი რუ ლი სიმ ღე რა „მზე შინ შე მო დი“. რაც შე ე ხე ბა „სამას“, აქ 
ცალ სა ხად შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ ავ ტორს ზო გა დი ტერ მი ნი აქვს 
გა მო ყე ნე ბუ ლი: „ღამით სა მით, ფერ ხი სი თა“, უნ და ვი გუ ლის ხ მოთ 
- „ღამით ცეკ ვით, ფერ ხუ ლით“. ხო ლო „სამაიასთან“ და კავ ში რე-
ბით შე საძ ლოა ორი ვე ტი პის ცეკ ვა იყოს ნა გუ ლის ხ მე ვი: 1. ქალ თა 
სა ფერ ხუ ლო „სამაია“; თუ შე ვა ჯა მებთ ი. ხე ლაშ ვი ლი სა და ა. ჯამ-
ბა კურ -ორ ბე ლი ა ნის აღ წე რი ლო ბებს - ქალ თა ხე ლაპყ რო ბით გავ-
ლა- გა მოვ ლი სა და ქორ წილ ში შეს რუ ლე ბუ ლი ქალ თა „სამაიას“ 
სა ფუძ ველ ზე,  სა შუ ა ლე ბა გვეძ ლე ვა ვთქვათ, რომ მეს ტ ვი რე სწო-
რედ ფერ ხუ ლის დროს „ქალებსა იღ ლი ა ში უძ ვ რე ბი სა“; 2. ცა ლად 
ცეკ ვა; „სამაია“, რო გორც ცეკ ვის ში ნა არ სის აღ მ ნიშ ვ ნე ლი ტერ მი-
ნი, ცა ლად და წყვი ლად ცეკ ვა საც გუ ლის ხ მობს. ჩე მი, რო გორც ქო-
რე ო ლო გის აზ რით, აქ საქ მე ქალ თა სა ფერ ხუ ლო „სამაიას“ უნ და 
ეხე ბო დეს. თუმ ცა ქვე მოთ ვახ ტანგ ბა ტო ნიშ ვილ თან სა კითხის მე ტი 
დე ტა ლი ზი რე ბის სა შუ ა ლე ბა გვეძ ლე ვა.

ვახ ტანგ ბა ტო ნიშ ვი ლის „ისტორიებრი აღ წე რა“ თით ქ მის იმე-
ო რებს ვა ხუშ ტი ბა ტო ნიშ ვი ლის შრო მას სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი-
ის შე სა ხებ, თუმ ცა ყუ რადღე ბას იმ სა ხუ რებს მის მი ერ ჩა მა ტე ბუ-
ლი ტრა დი ცი ა თა და ზნეჩ ვე უ ლე ბა თა აღ წე რი ლო ბე ბი ნა დი რო ბის, 
გლო ვის, ქორ წი ლის, სპორ ტუ ლი შე ჯიბ რე ბე ბის, ძე ო ბის შე სა ხებ. 
ჩვენ თ ვის გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სოა ძე ო ბის წეს - ჩ ვე უ ლე ბა 
ძველ სა ქარ თ ვე ლო ში:
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„ხ′ (ხოლო - ხ.დ.) ვახ შ მო ბის თ ვის დას ხ დი ან კაც ნი სხვა თა 
სახ ლ სა და ქალ ნი მუნ და იყ ვის ლხი ნი და გან ცხ რო მა მუ სი კი თა 
და სიმ ღე რი თა, გარ დებ მო დი ან ერ თ მა ნეთს მკლა ვით და ეგ რეთ 
როკ ვით იმ ღერ დი ან, რო მელ სა ცა უწო დე ბენ ფერ ხი სას და ეს რედ 
შე ვი დი ან სახ ლ სა სა მშო ბი ე რი სა სა და დას ხ დი ან ქალ თა პირ და-
პირ ქმარ ნი ანუ ნა თე სავ ნი მათ ნი მსგავ სად ქორ წი ლი სა და გაღ მა 
გა მოღ მით და იწყი ან ქალ თა და კაც თა სიმ ღე რა. შემ დ გო მად ამი სა 
მო უ წო დი ან მე ნეს ტ ვე თა და მა თის თან ყო ლით და აბ მი ან სა მია ესე 
იგი სამ თა გვამ თა გან ერ თ მა ნე თის ხელ კი დე ბით და როკ ვით სიმ-
ღე რა და იყ ვის თხუთ მეტ დღემ დის ნი ა დაგ რა მე ეს რეთ გან ცხ რო-
მა, ლხი ნი და ღა მის თე ვა ნა თე სავ თა, მე გო ბარ თა და მცნობ თა გან. 
ხ′ ვი თა ჩი ნე ბულ ნი სახ ლ სა ში ნა იყ ვ ნი ან მომ ღე რალ და მო ფერ ხი-
სე, ეგ რე ცა მო ნა ნი და მსა ხურ ნი გა რე“.1  

აქ კი გარ კ ვე ვით გვიხ ს ნის ავ ტო რი  ფერ ხი სა სა და „სამიას“ შო-
რის გან ს ხ ვა ვე ბას: თუ ფერ ხი სა მკლავ თა ერ თ მა ნეთს გა და დე ბით, 
სიმ ღე რის თან ხ ლე ბი თა და ფერ ხუ ლის სვლის მოძ რა ო ბით სრულ-
დე ბა, „სამია“ მე ნეს ტ ვეს თან ერ თად სა მი შემ ს რუ ლებ ლის მი ერ 
ხელ ჩაბ მულ მდგო მა რე ო ბა ში სიმ ღე რით როკ ვა ყო ფი ლა.

რო გორც ბა ტო ნიშ ვი ლი ვახ ტან გი ამ ბობს, ძე ო ბის წეს მა ბო-
ლომ დე შე მო ი ნა ხა თა ვი თა ვი სი ღა მის თე ვი თა და სიმ ღე რა- ფერ-
ხუ ლით, ხო ლო კაც თა და ქალ თა  სუფ რას თან ერ თად ჯდო მის წე სი 
კი, შე იც ვა ლა: „წესნი ესე ძე ო ბი სა ნი რო მელ ნი მე, ესე იგი ღა მის 
თე ვა ფერ ხი სა და სიმ ღე რა იყო დრომ დე უკა ნას კ ნელ სა მე ფო ბი სა, 
ხ′ კაც თა და ქალ თა ერ თა ჭა მებრ ერ თად მსხდო მა რე ო ბა არ ღა რა“.2 

„მზე ში ნა“ ძე ო ბა ზე თბი ლის ში ასე აქვს აღ წე რი ლი ნ. დუბ რო-
ვინს: „ღამის-თევის დროს სა ზო გა დო ე ბა გან თავ ს დე ბა აივ ნებ ზე, 
სა ხუ რა ვებ ზე ან ავად მ ყო ფის ოთახ ში. ღა მის მთე ველ თა რიცხ ვი 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია ახალ შო ბი ლის მა მის შეძ ლე ბი სა და პი როვ ნე ბი-
დან გა მომ დი ნა რე; ზოგ ჯერ რიცხ ვი ასამ დეც ადის. ამ გუ შა გო ბა ში 
(დარაჯობაში) მო ნა წი ლე ო ბას იღე ბენ რო გორც მა მა კა ცე ბი, ისე ქა-
ლე ბი. ზო გი მათ გა ნი იარა ღი დან ის ვ რის, რა თა არაწ მინ და სუ ლი 
შე ა ში ნოს, დაჭ რას ან მოკ ლას გვე ლი (უწმინდური სუ ლი), სხვე ბი 
ცეკ ვას იწყე ბენ: შედ გე ბა წრე - ერ თი ნა ხე ვა რი კა ცე ბის, მე ო რე კი 
ქა ლე ბის გან. ეყ რ დ ნო ბი ან რა ერ თ მა ნეთს ხე ლე ბით მხრებ ზე, ცეკ-
ვით ხან მარ ჯ ვ ნივ, ხან მარ ცხ ნივ, თან მღე რი ან სიმ ღე რას:

1 ბატონიშვილი, ისტორიებრი აღწერა, 1914, გვ. 19.
2 იქვე.
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მზეო შინ შემოდი,
ბრმის სახლში, მთვარის სახლში - შემოდი მზეო,
ლალის მარანში:
შუშის ჭურჭელი მზად არის და ღვინო ბრწყინავს,
სახლში ალვა ამოვიდა,
ქალთევზამ გაშალა ფრთები,
მზემ მთვარე შობა -
ჩვენ ვაჟი შეგვეძინა,
მაგრამ მტერი მას ქალად თვლის.
ბავშვის მამა შინ არ არის:
ქალაქს გაემართა
აკვნის საყიდლად.
ერთ-ერთი ქალი სიმღერის მოთავის როლს შეითავსებს, 

რომლის ხმასაც დანარჩენები აყვებიან და მღერიან პირველ ორ 
სტრიქონს, შემდეგ მომდევნო ორ სტრიქონს ზუსტად ისევე მღერიან 
მამაკაცები, შემდეგ ქალები და ასე შემდეგ მონაცვლეობით“.1    

წარ მოდ გე ნილ აღ წე რი ლო ბის სა ძე ო ბო ფერ ხულ ში მო ნა-
წი ლე ო ბას იღე ბენ რო გორც მა მა კა ცე ბი, ასე ვე ქა ლე ბი - იქ მ ნე ბა 
ცალ კე ქალ თა რკა ლი და ცალ კე მა მა კაც თა. ამ გ ვა რი ფერ ხუ ლი 
და ფიქ სი რე ბუ ლია რა ჭა ში „ფერხისა“ ან „ფერხულის“2 სა ხელ წო-
დე ბით და სა ქარ თ ვე ლოს აღ მო სავ ლეთ მთი ა ნეთ ში (ხევში).3

 „მზე ში ნას“ ნ. დუბ რო ვი ნი სე ულ ვერ სი ა ში ლექ სის არა სა ლექ-
სო ფორ მით თარ გ მ ნა მხო ლოდ ერ თ მა სა ყუ რადღე ბო დე ტალ მა 
გა ნა პი რო ბა და სწო რედ ამი ტომ იქ ნა შე მო თა ვა ზე ბუ ლი სტა ტი ის 
ავ ტო რის მი ერ, კერ ძოდ: სტრი ქო ნი „ბრმის სახ ლ ში, მთვა რის სახ-
ლ ში შე მო დი მზე ო“, შე ი ცავს კავ შირს „ბარბალესთან“, რო მე ლიც 
თა ვის მხრივ თვა ლის სნე უ ლე ბის, ბა ტო ნე ბის მა მი დი სა და მზის 
ღვთა ე ბის სა ხით არის ცნო ბი ლი ქარ თულ ფოლ კ ლორ ში. ასე ვე 
იკ ვე თე ბა მზის მდედ რად და მთვა რის მამ რად  წარ მო ჩე ნა. ყო ვე-
ლი ვე ზე მოთ წარ მოდ გე ნილ მა კი კავ ში რი მათ შო რის კი დევ უფ-
რო გა ამ ყა რა. ბარ ბა რეს თან, ბა ტო ნებ თან, მთვა რეს თან, მზეს თან 
და კავ ში რე ბუ ლი „ძეობა“, „იავნანა“, „დიდება“ და „ლაზარობა“ 
სა ერ თო ფუ ძე -ე ნას უნ და ემ ყა რე ბო დეს, მი უ ხე და ვად მა თი გა მომ-
სახ ვე ლო ბი თი იერ სა ხის სხვა დას ხ ვაგ ვა რო ბი სა.

(გაგრძელება იხილეთ შემდეგ ნომერში)

1 Дубровин, История войны..., 1871. Стр. 127.
2 Миндели, Картвелския песни, 1894 г., стр. 124.
3 ითონიშვილი, ალექსანდრე ყაზბეგი, 2006, გვ. 268.
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გამოყენებულილიტერატურა:

•	 ბა ტო ნიშ ვი ლი ვა ხუშ ტი, აღ წე რა სა მე ფო სა სა ქარ თ ვე ლო სა, ქარ თუ-
ლი პრო ზა, წიგ ნი V, „საბჭოთა სა ქარ თ ვე ლო“, თბ., 1983.

•	 ბა ტო ნიშ ვი ლი იოანე, კალ მა სო ბა, ქარ თუ ლი პრო ზა, წ. VI, „საბჭოთა 
სა ქარ თ ვე ლო“, თბ., 1984.

•	 ბა ტო ნიშ ვი ლი ვახ ტანგ, ის ტო რი ებ რი აღ წე რა, სტამ ბა ბარ თ ლო მე კი-
ლა ძი სა, გა მო ცე მუ ლი სარ გის კა კა ბა ძის მი ერ, თბ., 1914.

•	 გა რა ყა ნი ძე გ., ქარ თუ ლი ეთ ნო მუ სი კის თე ატ რი და მი სი საწყი სე ბი, 
თბ., 2008.

•	 დამ ჩი ძე ხ., აფხა ზუ რი სა ცეკ ვაო დი ა ლექ ტი და მი სი ურ თი ერ თ მი მარ-
თე ბი თი ას პექ ტე ბი (მოკლე მი მო ხილ ვა), აფხა ზე თის კულ ტუ რულ -ის-
ტო რი უ ლი წარ სუ ლი და თა ნა მედ რო ვე ო ბა, თბ., 2019.

•	 თა ყა იშ ვი ლი ე., ხელმწიფის კა რის გა რი გე ბა, ტფი ლი სის უნი ვერ სი ტე-
ტის გა მო ცე მა, ტფ., 1920.

•	 თე ი მუ რაზ II, დღი სა და ღა მის გა ბა ა სე ბა ანუ სარ კე თქმულ თა, ქარ-
თუ ლი პო ე ზი ა, ტ. 5, „ნაკადული“, თბ., 1976.

•	 ითო ნიშ ვი ლი ვ., ალექ სან დ რე ყაზ ბე გი (ისტორიულ-ეთნოგრაფიული 
მო ნა ცე მე ბი), ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ის ტო რი ი სა და ეთ ნო-
ლო გი ის ინ ს ტი ტუ ტი, თბ., 2006.

•	 კო პა ლი ა ნი, დღე სას წა უ ლე ბი კა ხეთ ში, დრო ე ბა #193, 1878.
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KARTLI-KAKHETIAN DANCE DIALECT
(1 Part)

Summary

The first part of the topic - Kartli-Kakhetian dance dialect - is 
dedicated to the historiographical material - the period of the feudal 
era, where based on several authors, the information about folk 
dance in the eastern lowland of Georgia is discussed. One of the 
main and important parts in the discussion of the Kartli-Kakhetian 
dance dialect is the dance creativity characteristic of the royal and 
high social circle. From this point of view, several sources are really 
invaluable, because based on this material we have the opportunity 
to learn important information not only about the nobility, but also 
about Georgian folk dance in general.

In this part of the topic, descriptions containing Georgian folk 
choreography are presented on the basis of ethno-choreological 
analysis – Ekvtime Takaishvili’s “Deal of the State’s Door”, Vakhushti 
Batonishvili’s “Description of the Kingdom of Georgia”, Ioane 
Batonishvili’s “Kalmasoba”, Vakhtang Batonishvili’s “Historical 
Description”, Alexander Jambakur-Orbeliani’s  “Chant of the Iverians, 
Song and  sings quietly“, Teimuraz II’s “Day and Night Conversation 
or Mirror of the Told”, David Machabeli´s “Georgian Morality: Public 
Chant; When did Georgian chants appear“ and based on the works of 
researchers in various fields.


