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ABSTRACT
In the course of their centuries-old history, Georgians created a unique culture
of festive and sombre supra. In Georgia, the country that embraces the Christian
tradition, the process of feast has become an opportunity for political discussions,
poetry or verse improvisation events.
The Georgian supra is led by a chairman of a feast, a toastmaster (Tamada) who
introduces a certain toast. The latter is a discussion around a particular issue.
After the toastmaster finishes the toast, he then offers Alaverdi or asks a
particular chosen guest attending the supra to continue giving a toast of his own for
everyone to hear on the theme proposed by the toastmaster.
Proposing Alaverdi has been one of the active traditions of the Georgian
official feast. A toastmaster’s “Alaverdi” could be considered as a friendly invitation
to a guest (/ a member of supra) to propose a toast in a graceful manner. The Alaverdi
challenge may sometimes grow into a wine-drinking contest.
A toastmaster’s request for a toast and the relevant response on the part of
the guest have come down to us in the form of two sentences reflected in a wellestablished formula:
- Alaverdi to you! - May the grace of Alaverdi (church) be with you!
There are different scholarly opinions as well as popular etymological
interpretations concerning “Alaverdi”.
Considering the Christian origin of the Georgian supra, “offering Alaverdi”, first
of all, is a request for pronouncing a toast in a distinct way rather than just drinking.
Therefore, we believe, “Alaverdi to you” is a shorter version of an ecclesiastical
blessing.
The phrase “Alaverdi to you” is derived from a Christian prayer (blessing)
wide-spread in Kakheti:
- May the grace of (the church of) St. George of Alaverdi be with you!
The combination of words “Alaverdi to you” that manifested as a ritual formula
has spread throughout Georgia from Kakheti, the region famous for its wines.
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ადამიანის ფიზიკური არსებობისათვის სულ ორი რამეა აუცილებელი:
ჰაერი და საკვები.
სუნთქვა ყოველწამიერადაა საჭირო, ამიტომ „ჟანგბადის მიღება“
ბუნებრივი, ავტომატური პროცესია; შესაბამისად, ხალხებს შორის
სუნთქვის თავისებურებები არ არსებობს (იოგის, ცურვისა თუ სხვა სახის
ვარჯიშები სხვა თემაა). სასმელ-საჭმელის მიღება ანუ პურობა გარკვეული
პერიოდულობით ხდება. ხალხებსა თუ საზოგადოების სხვადასხვა ფენას
შორის პურობის პროცესი განსხვავებულია. სხვაობს როგორც სასმელსაჭმელის სახეობები, ასევე, საკვების მიღების წესები. ცივილიზებულ
საზოგადოებაში საკვების მიღების პროცესი მაღალი კულტურის ნაწილია.
მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე საქართველოში მრავალი
სახის ორიგინალური კერძი შეიქმნა; სპეციალისტები ამბობენ, რომ
საქართველო ღვინის სამშობლოცაა. გარდა ამისა, მსოფლიოს ხალხთა შორის
ქართველობამ საზეიმო თუ სამგლოვიარო პურობის უნიკალური კულტურა
შექმნა. ქართული საზეიმო თუ სამგლოვიარო პურობა გარკვეულწილად
წინასწარ დაგეგმილი და კარგად გააზრებული სპექტაკლია, სადაც ყველა
მოქმედი პირი საკუთარ თავს წარმოადგენს.
ქართული სასმელ-საჭმელის (სასმელის, კერძების) მრავალფეროვან კულტურაზე არანაკლებ საინტერესოა ქართული პურობის დროს
წარმართული საუბრის წესრიგი და ირიბი თუ პირდაპირი დისკუსია
(უფრო საზეიმო სუფრასთან), რაც, საბოლოო საკვების მიღების პროცესს
გადააქცევს ხოლმე ღრმაზროვანი დიალოგის, სახელმწიფოებრივი
მსჯელობის, პოეზიის საღამოებისა თუ კაფიაობის ასპარეზად.
ქართულ სუფრაზე მსჯელობას /საუბარს/ წარმართავს „პურობის
უფალი“ ანუ თამადა, რომელიც წარმოთქვამს კონკრეტულ სადღეგრძელოს.
სადღეგრძელო არის რომელიმე საკითხის ირგვლივ წამოწყებული
მსჯელობა. თამადა კონკრეტული თემის შესახებ აფიქსირებს საკუთარ
პოზიციას - ამბობს სადღეგრძელოს - დალოცავს ამ მოვლენას, იდეას თუ
ამ იდეის განმახორციელებელ პიროვნებას. ნორმალურ (ჩვეულებრივ)
ქართულ სუფრაზე თამადის უპირველესი ვალდებულებაა დამსწრე
საზოგადოებას პურობის პარალელურად შესთავაზოს მჭევრმეტყველური
გამოსვლები სხვადასხვა თემაზე (რა თქმა უნდა, თემა ძირითადად ირჩევა
ხოლმე წინაპრების ტრადიციის გათვალისწინებით).
ქართული პურობის წინამძღოლის ძველი სახელწოდება უნდა იყოს:
«პურობის უფალი“, „სუფრის თავი“; შდრ.: ქართველური სხვა სახესხვაობები:
„დუდ მახვენჯი“ (თავში მჯდომი); „ტაბგვა თხვიმი“ („სუფრის თავი“)...
მსჯელობისათვის იხ. გოცირიძე 2010: 567-569. საკუთრივ „თამადა“
ფუძეს იგივე ავტორი ნასესხებად მიიჩნევს და უშვებს შესაძლებლობას,
რომ „თამადა“ მომდინარეობს სპარსულ დამად „სიძე“ ფორმისაგან, ანდა,
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ადიღეური თჰამათა კომპოზიტისაგან, ,,სადაც თჰა არის ღმერთი, ადა - მამა
ანუ: „თჰამათა“ - ღმერთი მამა (იხ. იქვე: 568-569). ზაქარია ჭიჭინაძე „თამადა“
ფუძეში „თავი“ სიტყვა-ფორმას ვარაუდობს, მაგრამ არალოგიკურია მისი
თვალსაზრისი „მადა“ სეგმენტის შესახებ (იხ. ჭიჭინაძე 1978).
ვფიქრობთ, „თამადა“ ქართული წარმომავლობის სიტყვაა;
კერძოდ, შესაძლებელია ასეთი გზის დაშვება: თავ-ად- > თავ-ად-ა >
თამადა (ვ/მ სუბსტიტუცია). ბოლოკიდური -ა შეიძლება გავიაზროთ
სიტყვამაწარმოებლად, რომ განსხვავებულიყო „თავადი“ (დიდგვაროვანი)
და „თავადა“ - სუფრის წინამძღოლი, სუფრის უფროსი. ფონეტიკურ
ვარიანტთა ამგვარი გამიჯვნა ჩვეულებრივია ყველა ენისათვის; იხ., მაგ.,
ქართული „მეფე“ (სახელმწიფოს მეთაური) და „ნეფე“ (ქორწილის მთავარი
ფიგურა - სიძე); „ძირი“ (ფსკერი) – „ძირა“ მცენარე და სხვ.1.
სადღეგრეძელოებისა და ღვინის რიტუალური ფუნქციის გამო
ქართული
პურობის წესრიგი არსებითად განსხვავდება როგორც
აზიური (იაპონური, ჩინური...), ასევე, ევროპული, რუსული თუ, მით უმეტეს,
მუსლიმური კულტურისაგან. ქართული სუფრის სადღეგრძელოების
შინაარსი, თანამიმდევრობა ქრისტიანული (მართლმადიდებლური) წირვალოცვის გახალხურებული სახესხვაობებია. შდრ., მცირედი განსხვავებული
დასკვნა აქვს მოცემული ცნობილ სპეციალისტს, ისტორიის მეცნიერებათა
დოქტორს, ბ-ნ გიორგი გოცირიძეს: „ქართული სუფრა თავისი წარმოშობით,
სადღეგრძელოებითა და რიტუალებით, დანიშნულებით საწესოა,
საკულტოა. ამ საწესოში იგულისხმება არა მხოლოდ წარმართული, არამედ
ქრისტიანული ხანის სარწმუნოების ელემენტები. ისინი სინკრეტული
სახით იქნა შემონახული“ (გოცირიძე 2010: 573).
ქართული სუფრის წესებზე როცა ვლაპარაკობთ, ბუნებრივია,
არ ვგულისხმობთ, რომ ყველა სახის თავყრილობაზე პურობა ერთნაირად
მაღალი კულტურისაა, თუმცა, მეტწილ შემთხვევაში, სადღეგრძელოთა
რიგი, შინაარსი და პურობის მონაწილეთა ქცევის წესები ერთნაირია:
ქართულ სადღეგრძელოთა შინაარსი და სადღეგრძელოთა თანამიმდევრობა
იმეორებს საეკლესიო ღვთისმსახურებისას გამოკვეთილ „თემებს“ - წირვალოცვის დროს უფლისადმი სხვადასხვა თხოვნას (ვედრებას)2; კერძოდ,
წირვა იწყება უფლის დიდებით: კურთხეულ არს მეუფება, მამისა და
ძისა და წმიდასა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე,
ამინ“. დიდი კვერექსი გრძელდება სიტყვებით: „მშვიდობით უფლისა
1

რაც შეეხება გვიან ნასესხებ „ტოლუმბაში“ ფორმას, ორგვარი შესაძლებლობაა:
გ.გოცირიძის (2010: 568) აზრით, ეტიმოლოგიურად: თოლუმ ბაშ = ტიკის თავი. შდრ.:
თურქული ენის დიალექტებში თოლუმ „ვარცლსაც“ ნიშნავს.
არის სხვაგვარი ახსნაც: toplum başı „საზოგადოების თავი“: „თოფლუმ“ ფორმიდან
„ტოლუმ“ ვარიანტის მიღება შეიძლება აიხსნას დისტანციურ პოზიციაში მ-ს გავლენით
ფ-ს დაკარგვით
https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83
%9B%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98 (დამოწმება: 05.02.2020)
2

საბჭოთა პერიოდში გარკვეულად დამახინჯდა ტრადიციული ქართული
სადღეგრძელოების შინაარსი და თანამიმდევრობა, მაგრამ პოსტსაბჭოთა პერიოდში
სადღეგრძელოთა ტრადიციული რიგი ძირითადად ისევ აღდგა.
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მიმართ ვილოცოთ“... შემდეგ მოდის მშვიდობის ლოცვები: „ზეგარდამო
მშვიდობისა და ცხონებისა“ და „მშვიდობისათვის ყოვლისა სოფლისა“...
ქართული სუფრა უფლის სადიდებელსა და კვერექსის მშვიდობის
ლოცვებს აერთიანებს ერთ სადღეგრძელოში; კერძოდ, ქართულ პურობასაც
თამადა ასე იწყებს: „უფალს დიდება, ჩვენ - მშვიდობა!“
როგორც წესი, თამადა თავისი შეხედულებისამებრ ავრცობს ამ
თემას; მაგ., პირადად, მე ვამატებ ხოლმე დაახლოებით ასეთი
შინაარსის
ტექსტს:
„დიდება უფალს, რამდენადაც ღმერთია სამყაროს წესრიგი. ურწმუნო
ადამიანისათვის, უღმრთო ადამიანისათვის მხოლოდ საკუთარი ან სხვა
(ზემდგომი) ადამიანის სუბიექტური „წესრიგი“ არსებობს; ასეთი ადამიანი
უფრო ხშირად უშვებს შეცდომებს... მშვიდობა იყოს ჩვენთან! ოღონდ,
პირადად, მე არ მინდა დამარცხებული კაცის მშვიდობა, როცა ჩემი
ქვეყანა ოკუპირებულია, დამარცხებულია, ამ დროს ჩემი მშვიდობა მტრის
გამარჯვებაზე შეგუებაა!.. გაუმარჯოს გამარჯვებული კაცის მშვიდობას!
მაშ, ასე: ღმერთს დიდება, ჩვენ კი - გამარჯვებული კაცის მშვიდობა!“
კვერექსის მომდევნო მუხლი (4): „წმიდისა ამის სახლისათვის,
სარწმუნოებითა, სასოებითა და შიშითა ღმრთისათა შემავალთა ამას შინა,
უფლისა მიმართ ვილოცოთ!“
მეორე სადღეგრძელოში ქართული სუფრაც იმავე „თემას“ იმეორებს;
როგორც წესი, თამადა წარმოთქვამს მისასალმებელ სადღეგრძელოს,
ლოცავს შეკრებილ საზოგადოებას, ოჯახს ულოცავს „დღევანდელ დღეს“
და ა.შ.3.
საეკლესიო ღვთისმსახურებისას კვერექსის მომდევნო „თემაა“
პატრიარქისა და მისი სამღვდელო დასის დალოცვა. მეორე თუ მესამე
სადღეგრძელოდ ამასვე ამბობს ქართული სუფრის თამადაც.

3

ჩვენს დროში ეს სადღეგრძელო შეიძლება პერსონიფიცირდეს და გადაადგილდეს;
კერძოდ, პატრიარქისა და ზეიმის მთავარი მიზეზის დალოცვის შემდეგ გადანაწილდეს
სხვადასხვა სადღეგრძელოებად.
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ღვთისმსახურთა დალოცვის შემდეგ კვერექსში მოდის ლოცვა:
„ღვთივ დაცულისა ერისა ჩვენისა და მთავრობისა და მხედრობისა
მისისათვის უფლისა მიმართ ვილოცოთ“.
თამადაც მესამე/მეოთხე სადღეგრძელოდ ამბობს ქართველი ერის,
ზოგადად, საქართველოს სადღეგრძელოს, შემდეგ საერო ხელისუფლების
სადღეგრძელოს და ა.შ.4.
როგორც წესი, თამადა განავრცობს საღვთო ლიტურგიისას წინა
პლანზე წამოწეულ სხვა თემებს და ლოცავს მეფე-პატარძალს, იუბილარს,
მშობლებს, დედმამიშვილებს, გზაში მყოფთ, სნეულებს, პატიმრებს...
კვერექსის
ბოლო
მუხლია
ვედრება
ღვთისმშობლისადმი:
„ყოვლადწმიდისა, უხრწნელისა, უფროსად კურთხეულისა, დიდებულისა
დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა
მარიამისა, და ყოველთა წმიდათა მომჴსენებელთა, თავნი თჳსნი და
ურთიერთარს, და ყოველი ცხორებაჲ ჩუენი ქრისტესა ღმერთსა ჩუენსა
შევვედროთ“5.
ქართულ სუფრაზეც ბოლო სადღეგრძელოა ღვთისმშობლის
სადიდებელი; კერძოდ, შემორჩენილია სხვადასხვა ვარიანტი:
- ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი მარიამი შეგვეწიოს!
- ყველაწმინდა შეგვეწიოს!
- ლამარია შეგვეწიოს! (სვანურ კილოებში: ლა-მარია = სა-მარიამ-ო)
- ღვთისმშობლის შეწევნით: ძინა (შეძენა), სიკეთე, ბედნიერება...
ვფიქრობ, უეჭველია, რომ ქართული სუფრული რიტუალებისას
თუ პურობისას გამოყენებული ტერმინოლოგიის კვლევისას უთუოდ
გასათვალისწინებელია საღვთო ლიტურგიის დროს გამოკვეთილი
თემებისა და ქართული სადღეგრძელოების იგივეობა.
წარმოდგენილი ვრცელი შესავლის შემდეგ ქვემოთ გავაანალიზებთ
ქართული ოფიციალური პურობის ერთ-ერთ აქტიურ ტრადიციას ალავერდით გადასვლას, რომელსაც ჩვენ ვუწოდებთ „თამადის შემდეგ
სადღეგრძელოს თქმის უპირატესობის მინიჭებას სუფრის ერთ-ერთი
წევრისათვის“.
თამადა როცა დაასრულებს სადღეგრძელოს თქმას, მის მიერ
ამორჩეულ სუფრის წევრთან ალავერდს გადადის, ანუ, თხოვს, მის მიერ
ნათქვამი სადღეგრძელოს თემა ყველას გასაგონად გააგრძელოს6. როგორც
წესი, ეს პიროვნება სტუმარია და თამადის ოჯახს /საახლობლო წრეს/ არ
წარმოადგენს“. სტუმარი მეტწილ შემთხვევაში თამადისაგან მოშორებით
ზის. თამადის ალავერდის შემდეგ სტუმარი წამოდგება და ხმამაღლა ამბობს
თავის სათქმელს თამადის მიერ შემოთავაზებული თემის ფარგლებში.
4

თუკი ხალხი უკმაყოფილოა მოცემული ხელისუფლებით, ამ სადღეგრძელოს
ენაცვლება სხვა, მაგ., საქართველოსათვის მებრძოლ, საქართველოსათვის თავგანწირულ
გმირთა სადღეგრძელო.
5

საღთო ლიტურგიის დოკუმენტური მასალების მოწოდებისათვის დიდ მადლობას
მოვახსენებ მამა დავით კონჯარიას.
6

ზოგჯერ „ალავერდით“ შეიძლება გადავიდეს არა თამადა, არამედ სუფრის რიგითი
წევრი სუფრის სხვა წევრთან.
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მრავალსაუკუნოვანი
ქრისტიანული
ტრადიციის
მქონე
საქართველოში, სადაც საკვების მიღების პროცესი სახელმწიფოებრივი
მსჯელობის, პოეზიის საღამოებისა თუ კაფიაობის ასპარეზად იქცა,
თამადის „ალავერდი“ შეიძლება გავიაზროთ, როგორც სტუმრის (/სუფრის
წევრის) მეგობრული გამოწვევა სადღეგრძელოს ღირსეულად თქმის
პერსპექტივით. აქვე აღვნიშნავ, რომ „ალავერდით“ „გამოწვევა“ ზოგჯერ
შეიძლება გადაიზარდოს ღვინის დალევის შეჯიბრშიც.
თამადის მიერ სადღეგრძელოს თქმის შეთავაზება და სუფრის წევრის
პასუხი ჩვენს დრომდე მოღწეულია მყარ ფორმულად ჩამოყალიბებული
ორი წინადადების სახით:
- ალავერდი შენთან!
- ალავერდის მადლი შეგეწიოს!
სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ფრაზა:
„ალავერდი შენთან ვარ“ მომდინარეობს თურქული ფრაზიდან: äl – ä –
ver – di, რაც სიტყვასიტყვით ნიშნავს: „ხელიდან ხელში მიცემა“; კერძოდ,
ედიშერ სარიშვილის აზრით, „განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს
იმას, რომ „ალავერდი“ არის სუფრაზე, „ღვინის სმის დროს გამოყენებული
და დამკვიდრებული ტერმინი, რომელიც გულისხმობს ერთი პირის მიერ
მეორისათვის სასმისის ხელში გადაცემას, პერსონალურად გადასვლას“
(სარიშვილი 2004: 225).
„ალავერდის“ ეტიმოლოგიის შესახებ სხვა ხალხური „ეტიმოლოგიები“
თუ მეცნიერული მოსაზრებებიც არსებობს; მაგ.:
- მომდინარეობს ალვანგვერდიდან, როგორც ამ მხარეს ძველად ერქვა;
- ინგუშურ ენაზე დაყრდნობით: ალა ერდი ანუ ცეცხლის (კერის)
ღმერთი (ა. ალბოროვი);
მომდინარეობს
ალ-ვერ-დო-დან:
გამოყოფილი
აფიქსები
ქართულადაა მიჩნეული (ლ. მელიქსეთ-ბეგი);
- მომდინარეობს ღვთაება ალარდი-დან (ვ. აბაევი და რ. შტეკელბერგი)...7.
ვფიქრობ, არგუმენტირებული არ არის არც ერთი წარმოდგენილი
ვარიანტი.
პირველ რიგში მკაფიოდაა გასამიჯნი სადღეგრძელოების დროს
გამოყენებული „ალავერდი“ და ტოპონიმი „ალავერდი“. ტოპონიმი ადგილის სახელი - მართლაც შეიძლება იყოს არაქართული, კერძოდ,
თურქული წარმომავლობისა. კახეთის ალავერდის შესახებ ეს აღნიშნულია
კიდეც სამეცნიერო ლიტერატურაში: „ალაჰ ვერდი“ („ღმერთის ბოძებული“).
ამ მოსაზრებას ამყარებს სხვა ფაქტიც: კახეთშივეა ასევე თურქული
წარმომავლობის „სიღნაღი“ - თურქ. Sığınak „თავშესაფარი“. ეს სიტყვები
კახეთში დამკვიდრებული ჩანს ირანელი თურქების ექსპანსიის დროს.
თურქული შესიტყვება „ალაჰ ვერდი“ („ღმერთის ბოძებული“) ჰქვია სხვა
რამდენიმე ადგილსაც საქართველოსა და სომხეთში:
7

მასალებისათვის იხ. „საქართველოს ძეგლების“ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მასალა:
„ალავერდი“: http://www.dzeglebi.ge/dzeglebi/a/alaverdi.html (დამოწმება: 07.02.2020)
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ალავერდი - სოფელი ზესტაფონში;
ალავერდი (სომხ. Ալավերդի) - ქალაქი სომხეთში, ლორეს
პროვინციაში, ერევნიდან 167 კილომეტრში8.
ცნობილია ისიც, რომ „ალაჰ ვერდი“ შესიტყვებისაგან მომდინარეობს
სპარსული, სომხური, აზერბაიჯანული სახელებიც და გვარებიც; შდრ., მაგ.:
სპარსული გვარი: Javad Allahverdi, Dalar Alahverdi
სომხური გვარი: Аллахвердян, Дереник Акопович
აზერბაიჯანული სახელი: Allakhverd Aliuev, Allahverdi Bagirov
აზერბაიჯანული გვარი: Аллахвердиев, Керим Рагим оглы
რუსული გვარი: Аллахвердов, Виктор Михайлович.
არ გამოვრიცხავთ, რომ კახეთსა თუ იმერეთში არსებული ტოპონიმი
(ალავერდი) ბალახის სახელისგანაც მომდინარეობდეს; შდრ.:
ალავერდი / ალავერდა. ალ. მაყაშვილის „ბოტანიკური ლექსიკონის“
(1961) მიხედვით, „იონჯას“ სინონიმია; შდრ.: ჩვეულებრივი იონჯა. რუს.
люцерна обыкновенная; L. Medicago sativa L. აღმოსავლური – ალავერდა;
მესხური – ალავერდი. იონჯას ეს სინონიმიც (ალავერდი) თურქული
წარმომავლობისა უნდა იყოს.
სადღეგრძელოების დროს გამოყენებული „ალავერდი“ ჩვენ სულ სხვა
წარმომავლობისად მიგვაჩნია. სუფრასთან გამოყენებული „ალავერდი“
ნაკლებად გულისხმობს „ერთი პირის მიერ მეორისათვის სასმისის ხელში
გადაცემას“. ქართული სუფრის „ალავერდი“ უფრო არის სადღეგრძელოს
თქმის პრიორიტეტის მინიჭება სუფრის კონკრეტული წევრისათვის. ამ
კონტექსტში კი არსებითია სხვა ფაქტორი:
თამადისაგან „ალავერდით“ მიღებული სადღეგრძელოს თქმის
უფლებით სარგებლობა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გულისხმობს ფეხზე
წამოდგომით, საჯაროდ, თამადის მიერ შემოთავაზებულ თემაზე
მსჯელობის ღირსეულად გაგრძელებას - სადღეგრძელოს ხმამაღლა
წარმოთქმას (და არა - მაინცდამაინც, მხოლოდ დალევას). მნიშვნელოვანია
ისიც, რომ „ალავერდის“ დროს არ ხდება სასმისის „ხელიდან ხელში“
გადაწოდება, რადგან „ალავერდი“ არ შეიძლება გვერდით მჯდომთან.
სასმისის გადაწოდება კი უფრო ევალებოდა „მერიქიფეს“.
„მერიქიფე“ საინტერესო აგებულების სიტყვაა; ამოსავალი ფორმაა
მე-რაყიფ-ე > მერეყიფე > მერექიფე > მერიქიფე.
ამოსავალი ფუძეა არაბული „რაყიფი“ = „სიყვარულში მეტოქე“.
სპარსულ ენაში ამ სიტყვის სემანტიკა გაფართოვდა, კერძოდ, იგი არის:
მეტოქე, კონკურენტი, მცველი, დარაჯი (ნ. ბართაია). თავკიდური მედა ბოლოკიდური -ე ქართული აფიქსებია; შესაბამისად, „მერიქიფე“
ამოსავალში ნიშნავდა პირს, ვინც თამადის (/ოჯახის) დავალებით
აკონტროლებდა „სიყვარულში მეტოქე“ ადამიანების, ანუ „ალავერდით
დაკავშირებული“ ადამიანების ქმედებას როგორც სადღეგრძელოს თქმის,
ასევე, დალევის თვალსაზრისით.
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მერიქიფეს, პირველ რიგში, ევალებოდა სასმისის შევსება და მიტანა
საალავერდო პირისათვის, შესაბამისად, არალოგიკურია, სადღეგრძელოს
მთქმელსა და ალავერდის მიმღებს შორის სასმისის „ხელიდან ხელში“
გადაცემაზე ვისაუბროთ; რაც მთავარია, ქართული სუფრის ქრისტიანულ
წარმომავლობას თუ გავითვალისწინებთ, აქცენტი სასმისსა და დალევაზე
არ უნდა გავაკეთოთ. „ალავერდით გადასვლა“, პირველ რიგში, სიტყვის
(სადღეგრძელოს) თქმის გამორჩეულად წარმოთქმის თხოვნაა და არა
დალევისა. გამომდინარე აქედან, ვფიქრობთ, რომ „ალავერდი შენთან
ვარ“ არის ეკლესიური დალოცვის შემოკლებული ვარიანტი; ამოსავალი
წინადადება ასე უნდა აღვადგინოთ:
- ალავერდის წმიდა გიორგის მადლის შეწევნით ახლა შენ თქვი
სადღეგრძელო!
პასუხიც ადეკვატური იყო:
- დიდი მადლობა, ალავერდის მადლი შეგეწიოს შენც! 9
ვფიქრობთ, თანამეინახეთა ამგვარი შეგულიანება თავდაპირველად
დამკვიდრდა კახეთში, სადაც უდიდესი ძალის მქონედ ითვლება სოფელ
ალავერდის წმიდა გიორგის სახელობის ტაძარი. დროთა განმავლობაში
კახეთში - ღვინის ქვეყანაში - შექმნილი ეს დიალოგი გამარტივდა და
რიტუალურ ფორმულად ჩამოყალიბდა. დიალოგის ტრანსფორმაციის
შემდეგ გზას ვვარაუდობთ:
ჯერ:
- ალავერდის წმიდა გიორგის მადლი შენთან!
- ალავერდის მადლი შეგეწიოს!
შემდეგ:
- ალავერდი შენთან!
- ალავერდის მადლი შეგეწიოს!
ისმის ბუნებრივი კითხვა:
კახეთში, სადაც ალავერდის წმიდა გიორგის სახელობის ეკლესიაა,
ლოგიკურია გაჩენილიყო დალოცვა: „ალავერდის წმიდა გიორგის მადლი
შეგეწიოს“, მაგრამ ქართლში, მესხეთში, სამეგრელოსა და საქართველოს
სხვა კუთხეებში ასევე ძლიერი ქრისტიანული სალოცავებია; შესაბამისად,
პურობის დროს ხომ შეიძლებოდა, სადღეგრძელოს თქმის უპირატესობის
მინიჭებისას დალოცვის ფორმულაში შესულიყო ადგილობრივი სალოცავის
სახელი?
რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, მაგრამ ახსნადია ისიც, რომ კახეთში
შექმნილი „სუფრის რიტუალური ტექსტი“ გავრცელდა სხვა კუთხეებში. ეს
მხოლოდ მას შემდეგ მოხდებოდა, რაც დალოცვის ვრცელი თავდაპირველი
ფრაზა: „მადლი შეგეწიოს“ ეკლესიის წიაღში გაცილებით ადრეა შექმნილი, ვიდრე
ქართველურენოვან სივრცეში შემოვიდოდა ნასესხები „ალაჰ ვერდი“. „უფლისაგან
მადლის შეწევნა“ სამყაროს შემოქმედთან თანაზიარობაა, რომელიც ადამიანს
ავალდებულებს მართალი სიტყვის თქმას. გამოთქმულია ლოგიკური მოსაზრება,
რომ საქართველოში წმიდა გიორგის პოპულარობა შეპირობებულია წარმართული
მამრობითი ღვათაების („თეთრი გიორგი“?) წინამორბედობით; შესაბამისად,
სადღეგრძელოს თქმისას „წმიდა გიორგის შეწევნა“ შეიძლება მომდინარეობდეს
წარმართული ეპოქიდან.
9
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ტ. ფუტკარაძე

ვარიანტი „აკუმულირდა“ ზოგად ფრაზაში: „ალავერდი შენთან“ (აქ
უშუალოდ აღარ ჩანს კახეთში არსებული წმიდა გიორგის ეკლესია).
სწორედ ეს დაწურული ფორმულა გავრცელდა მთელ საქართველოში.
წინააღმდეგ შემთხვევაში მოულოდნელი იქნებოდა, მაგ., მცხეთის ჯვრის,
გორის ჯვრისა თუ ჭყონდიდის სიახლოვეს ვინმეს ესაუბრა „ალავერდის
წმიდა გიორგის“ მადლის შეწევნაზე.
ასე, რომ, ჩემი აზრით, სუფრის რიტუალურ ფორმულას: „ალავერდი
შენთან“ უშუალო კავშირი არა აქვს თურქულ ტექსტთან. სუფრის
ტრადიციებს გვიან დაუკავშირდა თურქული თუ რუსული „კოლორიტი“,
რაც აისახა კიდეც ქართველი მწერლების ტექსტებშიც. ამ თვალსაზრისით
საინტერესოა, მაგ., შემდეგი ფრაგმენტი:
გ ი გ ო (ხელს აიღებს მაღლა, თითს იქნევს და ამბობს):
სხვა საქართველო სად არი,
რომელი კუთხე ქვეყნისა…
ალავერდი შენთან, სვიმონ!
ს ვ ი მ ო ნ ი. იახში ოლ!10 (ასხამს ჭიქაზე ღვინოს და იმეორებს გიგოს
ნათქვამს სადღეგრძელოს) და ზდრავსტვუეტ ისტინა ი სპრავედლივოსტ!
გაუმარჯოს სინიდისსა და პატიოსნებას!11
ამრიგად, ფრაზა: „ალავერდი შენთან“ მომდინარეობს კახეთში
გავრცელებული ქრისტიანული (და)ლოცვიდან:
ალავერდის წმიდა
გიორგის მადლი შენთან!
რიტუალურ ფორმულად ქცეული შესიტყვება: „ალავერდი
შენთან“ ღვინით ცნობილი კუთხიდან - კახეთიდან - გავრცელდა მთელ
საქართველოში12.
გამოყენებული ლიტერატურა
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ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. რ. თოფჩიშვილის საერთო რედაქციით.
თბილისი, 2010, გვ. 562-573.
სარიშვილი 2006: სარიშვილი ე., მცირე შენიშვნა ანუ “ალავერდი შენთანა
ვარ”. ორიენტალისტი, ტ. II. თბილისი, 2006, გვ. 224-226.
ჭიჭინაძე 1878: ჭიჭინაძე ზ., თამადა და ტოლუმბაში - წარმოშობის
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იახში ოლ = „კარგი გზა“.
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