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ABSTRACT
Gravestones are the most widespread monuments of memorial culture that have
been used since ancient times, existing in various forms, ranging from untreated stone
to those reflecting complex scenes and remarkable ornaments.
According to our materials, a large part of stone ornaments represents economic
as well as craftsman tools, weapons, heavenly bodies, floral and geometric ornaments,
and Christian symbols. Different occupational metaphors are used in different historical
and ethnographic regions of Georgia, which, once again, verifies the development of
particular fields of the economy in the given territory. For instance, gravestones display
the reflection of a sheep shearing tool, a weaving loom, work equipment, etc.
As provided by the materials obtained in Western Georgia, the gravestones
demonstrate occupations marked in the following three ways: 1. as statues,
2. graphically; as a drawing, 3. verbally (grave inscriptions).
All three types of gravestones occur both in the past and in the present. The extant
culture of grave arrangement in Georgia reflects the sphere of public life, occupation,
social institution, and so on. The tradition is more or less maintained, however, it can
fade away as today epitaphs are rare, as headstone inscriptions mention only names and
surnames.
საკვანძო სიტყვები: ქართული ეთნოგრაფია, საფლავის ქვა, ეპიტაფია,
სტატუა.
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დ. შავიანიძე, ლ. ხაჭაპურიძე

საფლავის ქვის ლოდი ყველაზე უფრო გავრცელებული მემორიალური კულტურის ძეგლია, რომელიც გამოიყენება უძველესი ხანიდან
და მოიცავს უამრავ ნაირსახეობას – დაწყებული დაუმუშავებელი ქვიდან
დამთავრებული რთული სიუჟეტებითა და ბრწყინვალე ორნამენტებით
შემკული ქვებით. ეთნოგრაფიულ ყოფაში დასტურდება ლოდების
ნაირსახეობანი: ზანდუკისებური, აკვანისებური, მშვილდისებური,
ჰორელიეფიანი ლოდები...
ჩვენი მასალებით დასტურდება სამეცნიერო ლიტერატურაში
აღწერილი სინამდვილე. კერძოდ, ლოდების შემკულობაში დიდი ადგილი
უჭირავს სამეურნეო, სახელოსნო და საბრძოლო იარაღებს, ციურ სხეულებს,
მცენარეულ და გეომეტრიულ ორნამენტებს, ქრისტიანული რელიგიის
ისეთ უმნიშვნელოვანეს სიმბოლოებს, როგორიცაა: ცხვარი, მტრედი, ვაზი,
ყურძენი, ნაყოფი, თევზი (მსჯელობისათვის იხ.: ნადირაძე 2001) .
საქართველოს სხვადასხვა ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მხარეში
პროფესიის აღმნიშვნელი სხვადასხვაგვარი მეტაფორებია გამოყენებული,
რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს მოცემულ ტერიტორიაზე მეურნეობის
ამა თუ იმ დარგის განვითარებას. მაგალითად, მესაქონლეობის რეგიონებში
საფლავის ქვაზე გვხვდება ცხვრის საკრეჭი დუქარდი, საქსოვი დაზგები;
სამცხე-ჯავახეთში გავრცელებულია ქსოვა-ბეჭვასთან დაკავშირებული
კვირისტავები. სამეურნეო იარაღიდან ყველაზე ფართოდაა გავრცელებული
სახვნელი იარაღის სახეები, რაც მაღალი სამიწათმოქმედო კულტურის
არსებობას ადასტურებს.
ფშავ-ხევსურეთში საფლავის ქვებზე გამოსახული ცხვარი იმაზე
მიგვანიშნებს, რომ გარდაცვლილი მეცხვარე ყოფილა. კახეთში საფლავებზე
ძალიან ხშირად ვაზია გამოსახული, რაც იმას ნიშნავს, რომ მიცვალებული
მეზვრე იყო და, შესაბამისად, ამ კუთხეებში ეს დარგები იყო განვითარებული
(ნადირაძე 2001: 276).
საფლავის ქვების მიხედვით დასტურდება, რომ სამეურნეო
იარაღებიდან ფართოდაა გავრცელებული სახვნელი იარაღის სახეები.
საქართველოში სამიწათმოქმედო კულტურის მაღალ დონეზე მიუთითებს
საფლავის ქვებზე გამოკვეთილი, პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული შრომის სხვადასხვა ნიშნის (კალატოზის, ხითხუროს) ამსახველი
იარაღები; მესაქონლეობის რეგიონებში – კომბლები და ა.შ.
2019 წელს ჩვენ მიერ ბოლნისში მიკვლეული საფლავის ქვები
სამეცნიერო ლიტერატურაში დადასტურებულის ანალოგია.
დასავლეთ საქართველოში ჩვენ მიერ მოძიებული მასალების
მიხედვით (ძირითადად მე-20 საუკუნე) გამოიკვეთა საფლავის ქვაზე
პროფესიის აღნიშვნის სამი სახე: 1. პროფესიული სიმბოლიკები
აღნიშნულია სტატუების სახით, 2. გამოსახულია გრაფიკულად, ნახატის
სახით და 3. ეპიტაფიებში გაცხადებულია სიტყვიერად. ვფიქრობთ,
ნაკლები ეკონომიური შეძლების მქონე ოჯახები თავიანთი მიცვალებულის
პროფესიას ეპიტაფიაში აასახვინებდა დამწერს.

სოციალური/პროფესიული ნიშნით მარკირებული საფლავის ქვები...
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1. პროფესიული სიმბოლიკები სტატუების სახით
ლეჩხუმი, სოფელი ნაკურალეში
„ვოლღა. მოდისკა. იყავი. გიყვარდა. და. მისი.
მოხმარებაც იცოდი. იმიზაც. გიხატავ. მშვიდობით. შენი ძმა.“

სამეგრელო, სოფელი მუჟავა: საფლავზე ნიშად დგას რკინის ჯვარი და გუთნის
ბორბალი. რესპონდენტთა თქმით, განსვენებული ადრე გუთნის ბორბლებს
ჭედდა.
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დ. შავიანიძე, ლ. ხაჭაპურიძე

ქუთაისი, მწვანეყვავილას პანთეონი: ქუთაისის სახელმწიფო პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორის არჩილ კოსტავას საფლავი ეპიტაფიის
გარეშეც მიგვანიშნებს, რომ იგი წიგნიერ, განათლებულ ადამიანს ეკუთვნის.
საფლავის ქვა გადაშლილ წიგნს ჰგავს, რომელზეც ჯვარი დევს.

სამეგრელო, სოფელი ნარაზენი, მასწავლებლის საფლავი: საფლავის
ქვას ზემოდან ქვისგანვე დამზადებული გადაშლილი წიგნის ფორმა
ადევს. ეპიტაფიით ვრწმუნდებით ჩვენი რესპონდენტების მონათხრობის
ჭეშმარიტებაში, რომ განსვენებული მასწავლებლის ცხოვრების სტილი იყო:
სიკეთით სძლიე შენს მტერსა,
ერიდე სისხლით ზღვევასა:
სულგრძელობითა ძლევა სჯობს
ვაჟკაცობითა ძლევასა.
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ერთი შეხედვითაც გასაგები და მისახვედრია, თუ რა პროფესიის იყო
ადამიანი, ვის საფლავზეც ჭადრაკის დაფა და ფიგურებია გამოსახული.
ქვემოთ მოყვანილი საფლავი ცნობილ მოჭადრაკეს, ნაადრევად
გარდაცვლილ ნინო სურგულაძეს ეკუთვნის.

გარდა საფლავის ქვებისა, პროფესიაზე მიანიშნებს საფლავის ღობეც. მაგ.,
ქვემოთ წარმოდგენილი საფლავი მდებარეობს ქუთაისის გოჭოურის
სასაფლაოზე და მისი გალავანი მუსიკალურ ქნარს გამოხატავს (ქნარი
ხელოვნების სიმბოლოდ ითვლება). ამას ადასტურებს საფლავის წარწერაც:
„აქ განისვენებს საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მუშაკი“.
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2. გარდაცვლილის პროფესია ქვაზე გრაფიკულადაა გამოსახული
მხატვრის საფლავი (ქუთაისი, არქიელის გორა)

სამედიცინო დარგის მუშაკთა თუ სტუდენტთა საფლავებზე ხშირად
ვხვდებით მედიცინის ემბლემას - ასკლეპიოსის კვერთხს.
სამედიცინო ფაკულტეტის კურსდამთავრებული, სამეგრელო,
სოფელი ნარაზენი.

საფლავზე სამედიცინო ემბლემასთან ერთად წარწერაც ადასტურებს
მიცვალებულის პროფესიას „თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის
სამკურნალო ფაკულტეტის სტუდენტი“. ეპიტაფიაში კი მიცვალებულის
გულისტკივილია გამოთქმული მუხთალი წუთისოფლის წინაშე.
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სანოტო სისტემა და მუსიკალური ნოტებია ხშირად გამოსახული
მუსიკოსთა თუ მომღერალთა საფლავებზე.
მუსიკალური ემბლებაა გამოსახული ქუთაისში საფიჩხიის
სასაფლაოზე ერთ-ერთი მუსიკოსის საფლავზეც:

3. ეპიტაფიებში გაცხადებული პროფესია
პროფესია ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ ეპიტაფიაშია გადმოცემული,
ან სახელსა და გვარს ახლავს როგორც ეპითეტი. ასეთი ტიპის საფლავები
ძალიან ბევრია:
საფიჩხია, ქუთაისი

თუ დავაკვირდებით საფლავებს და მათზე გამოსახულ წლებს,
დავინახავთ, რომ პროფესიის აღნიშვნა სტელით, გრაფიკითა თუ სიტყვიერად ერთნაირად გვხვდება როგორც წინა საუკუნეებში, ასევე დღესაც.
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პანთეონებიც, სადაც საფლავთა მოწყობის განსაზღვრული წესია,
ძირითადად იგივე მდგომარეობა გვხვდება: ამა თუ იმ საზოგადო მოღვაწის
პროფესია და ცხოვრებისეული კრედო გადმოიცემა როგორც სიმბოლოებით, ასევე წარწერით. ამის ნათელი დასტურია მთაწმინდისა და
დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონები. რაც შეეხება თბილისში,
მახათას მთაზე და მცხეთაში, სამთავისის ტაძრის ეზოში განთავსებულ
ახალგახსნილ პანთეონებს, აქ მხოლოდ რამდენიმე სიტყვითაა
გადმოცემული განსვენებულთა პროფესია / დამსახურება ქვეყნის წინაშე.
მახათას მთის პანთეონი

საფლავის ქვა მცხეთის სამთავისის ეკლესიის ეზოდან

სოციალური/პროფესიული ნიშნით მარკირებული საფლავის ქვები...

333

საქართველოში საფლავთა მოწყობის არსებულ კულტურაში, წესში
ჩანს: საზოგადოებრივი ცხოვრების სფერო, პროფესიული მდგომარეობა,
სოციალური ინსტიტუტის არსებობა, პიროვნების განვითარების დონემახასიათებელი...
საფლავის ქვები, ეპიტაფიები, პროფესიული ნიშნით გადმოცემული
სიმბოლოები, გარდაცვალების მიზეზისა და ასაკის აღმნიშვნელი
სიმბოლოები თუ ეპიტაფიები წარმოაჩენს როგორც ეროვნულკულტურულ, ასევე კუთხეთა თუ ოჯახთა კულტურულ ნიშნებს.
შეიძლება ითქვას, რომ ტრადიცია მეტ-ნაკლებად გრძელდება,
მაგრამ ტენდენცია იქითკენ მიდის, რომ შეიძლება ყოველივე ეს ნელნელა დაიკარგოს, რადგან დღესდღეობით საფლავებზე იშვიათია თვით
ეპიტაფიებიც კი და მხოლოდ სახელი და გვარი გვხვდება.
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