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Avtandil Nikoleishvili
Georgia Kutaisi
Akaki Tsereteli State University

Georgians From the City Unye and their Folklore
While being in scientific mission from Akaki Tsereteli State University
(2015), I met our fellow-citizens living in Unye city and the nearer villages in order to look for Turkish Georgians folklore texts. Many examples
from the mentioned materials are also known for Georgian folk literature,
too. The reason is that before leaving the homeland, these works were
the main attribute for Georgian Muhajirs’ spiritual culture. The folklore
texts of the Georgians living in Unye, enrich the folk literature of Turkish
Georgians with new materials. They are important while studying their
spiritual culture, history and modern life. They also reveal the other aspects of Georgian folk heritage in a very interesting form.

Key words: Unye, Muhajir, Georgian, Turkey, folklore.
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ავთანდილ ნიკოლეიშვილი
საქართველო, ქუთაისი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

უნიელ ქართველთა ქართულენოვანი ფოლკლორი
თურქეთელ ქართველებთან დაკავშირებით ახალი მასალების მოსაძიებლად ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სამეცნიერო დელეგაციის წევრებთან ერთად
2015 წლის აგვისტოში მივლინებაში ყოფნის დროს შესაძლებლობა
მომეცა მათი ზეპირსიტყვიერი პოეტური ტექსტების მოსაძიებლად
შეხვედრები გამემართა ქალაქ უნიესა და მის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულეებთან. გარდა ჩვენი სამეცნიერო
ექსპედიციის წევრთა მიერ მათგან მოპოვებული მასალებისა, ამ
თვალსაზრისით უაღრესად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა იქაურთა
ზეპირსიტყვიერი შემოქმედების ის ნიმუშები, რასაც ხანგრძლივი
დროის განმავლობაში მიზანმიმართულად იწერდა ქალაქ უნიეს
მახლობლად მდებარე ერთ-ერთ ქართულ სოფელში დაბადებული
და გაზრდილი, ამჟამად კი სტამბოლში მცხოვრები ქართველი
მურად შაჰინი (ძნელაძე).
ჩვენი ექსპედიციის მიზანდასახულობით გახარებულმა მურადმა, რომელსაც სტამბოლში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულის,
ცნობილ მწერალ ფაჰრედინ ჩილოღლუს (ფარნა-ბექა ჩილაშვილის) მეშვეობით დავუკავშირდი, თავისი ორი ხელნაწერი წიგნის
ელექტრონული ვერსიებიც გამომიგზავნა – პირველი – „უნიელი
ქართველები (ჩვენებურები)“ (340 გვ.) და „ქართული ენა უნიეში
(ჩვენებური სასიტყვარი“ (291 გვ.).
არ გადავაჭარბებ, თუ ვიტყვი, რომ მსგავსი ხასიათისა და
ოდენობის მასალა ხსენებულ რეგიონში მცხოვრებ ჩვენებურთა
ქართულ მეტყველებასთან, ქართულენოვან ფოლკლორთან და
ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ ყოფასთან დაკავშირებით დღემდე
არავის შეუგროვებია.
აღნიშნული მასალისადმი ინტერესს კიდევ უფრო მეტად
ზრდის ის გარემოება, რომ ძალზე შრომატევადი ამ სამუშაოს
შემსრულებელი ის პიროვნებაა, რომელმაც, როგორც თავადაც
ამ რეგიონის მკვიდრმა, ზედმიწევნით კარგად იცის ამ მხარეში
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მცხოვრებ ჩვენებურთა არა მარტო თანამედროვე ყოფა, არამედ
ისტორიაც.
იმისათვის, რომ უფრო ნათელი წარმოდგენა შეგვექმნეს
მურად ძნელაძის ინტერესის საგნად ქცეულ საკითხებზე, არასრული სახით გავიხსენებ მის მიერ შესრულებული სამუშაოს უმთავრეს მიმართულებებს:
– აღწერა და დაახასიათა უნიეს ქართულ დასახლებათა
ისტორიულ-გეოგრაფიული თავისებურებანი;
– თურქულ არქივებში მოძიებულ დოკუმენტებზე დაყრდნობით, მოგვითხრო საქართველოდან ოსმალეთში მუჰაჯირობის დროს ქართველთა გადახვეწისა და უნიეში დამკვიდრების
ისტორია;
– კონკრეტულად დააფიქსირა ქართველთა ძირითადი საცხოვრებელი სოფლები;
– გაგვაცნო უნიეში მცხოვრებ ჩვენებურთა ყოფა-ცხოვრების
სპეციფიკური მხარეები;
– ჩაიწერა მათი ზეპირსიტყვიერების დღემდე უცნობი
მრავალი ნიმუში;
– შეადგინა თურქულ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონი,
სადაც აღნუსხულია და განმარტებული რამდენიმე ათასი სიტყვა
უნიეს რეგიონში მცხოვრებ ქართველთა მეტყველებიდან.
მიუხედავად იმისა, რომ მ. ძნელაძის წიგნში ერთ კონკრეტულ რეგიონში მცხოვრები ჩვენი მოძმეების ქართულენოვანი
ლექსიკაა წარმოდგენილი, იგი იმავდროულად მთელ თურქეთელ
ქართველთა ქართული მეტყველების შესასწავლადაც წარმოადგენს უნიკალურ მასალას.
იმის გამო, რომ სოფელი, სადაც მურად ძნელაძე აღიზარდა,
ძირითადად ქართველებით იყო დასახლებული, ქართულ ენობრივ გარემოში გაზრდილს სკოლაში შესვლამდე თურქული ენა
მას სათანადოდ არც კი ცოდნია, რის გამოც დედა თურმე შეშფოთებულიც კი ყოფილა, ვაითუ სწავლა გაუჭირდესო.
ამ თვალსაზრისით იგი გამონაკლისი არ ყოფილა და მისი
ბავშვობის დროინდელ ქართულ სოფლებში ქართული ენა არა
მარტო უფროსებისათვის წარმოადგენდა ძირითად საკომუნიკაციო საშუალებას, არამედ ბავშვებისთვისაც. თუმცა არცთუ ისე
დიდი დროის გასვლის შემდეგ ვითარება იმდენად სწრაფად
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შეიცვალა, რომ დღეს ქართული ენის მცოდნეთა რაოდენობა
საკმაოდ შემცირდა და წინაპართა ენაზე ძირითადად უფროს
და საშუალო თაობათა წარმომადგენლები საუბრობენ, ბავშვებსა
და ახალგაზრდებს შორის კი ქართულის მცოდნეთა რაოდენობა
საკმაოდ მცირეა.
ჩვენებურების ეროვნულ თვითშეგნებასთან და ქართული
ენის ცოდნასთან დაკავშირებულ სირთულეებზე საუბრის დროს
მ. ძნელაძე განსაკუთრებულ ყურადღებას მეტად მნიშვნელოვან იმ
როლსაც მიაპყრობს, რომელსაც მუსლიმური რელიგია ასრულებს
ბევრი მათგანიც ცხოვრებაში. მისი თქმით, მათი დიდი ნაწილი
(ძირითადად უფროსი და საშუალო თაობების წარმომადგენლები), განსაკუთრებით მაჭახლელები, თურქებზე მეტად მორწმუნენიც კი არიან და აქტიურად იცავენ რელიგიურ წესებს.
თუმცა, ჩვენებურების სარწმუნოებრივ მხარეზე საუბრის
დროს, ბატონი მურადი იმასაც აღნიშნავს, რომ მუსლიმური რელიგიისადმი მათი ასეთი ერთგულება ისე არამც და არამც არ უნდა
გავიგოთ, თითქოს ეს ფაქტორი მათი ქართული ცნობიერების უარმყოფელ მოვლენას წარმოადგენდეს და თურქულ ეთნოსთან მათ
ასიმილაციას უწყობდეს ხელს. პირიქით, მისი თქმით, რელიგიური
რწმენის ერთობის მიუხედავად, თურქეთელ ქართველთა დიდი
ნაწილი (განსაკუთრებით სოფლებში მცხოვრებნი) ბოლო დრომდე
მაქსიმალურად ერიდებოდა ეთნიკურად შერეულ ქორწინებას.
სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ მურად ძნელაძის
მიერ უნიელ ქართველთა ზეპირსიტყვიერი ტექსტების ჩაწერიდან
საკმაოდ მცირე დრო – სულ რაღაც ათიოდე წელია გასული, ამ
ფოლკლორული მასალის რეალურად მცოდნეთა რაოდენობა დღესაც უკვე კატასტროფულადაა შემცირებული.
უნიელ ქართველთა ფოლკლორული შემოქმედების ბევრი
ნიმუში ზოგადქართულ ზეპირსიტყვიერებაში გავრცელებული
ტექსტების ვარიანტებს წარმოადგენს. ჩემი აზრით, ეს გარემოება
არსებითად მნიშვნელოვანმა ორმა ფაქტორმა განაპირობა – პირველი, იმან, რომ თავიანთი ისტორიული სამშობლოდან ოსმალეთში გადახვეწამდე დიდი ხნით ადრე შექმნილი აღნიშნული
ფოლკლორული ნიმუშები, რომელთა უმეტესობა სასიმღერო ტექსტებს წარმოადგენს, ოსმალეთში გადახვეწილ ქართველ მუჰაჯირთა სულიერი ცხოვრების სისხლხორცეულ ნაწილადაც იყო
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ქცეული და სხვადასხვა ვარიაციებითა და უკვე იქაური ენობრივი დიალექტით ტრანსფორმირებული ფორმით გადაეცემოდა
თაობიდან თაობას.
და მეორე, მიუხედავად ისტორიული სამშობლოსგან იზოლირებით ცხოვრებისა, ჩვენებურების გარკვეული ნაწილი ქართულ სამყაროსთან ურთიერთობას მაინც ახერხებდა და ზოგადქართული ზეპირსიტყვიერი კულტურის ცალკეულ ნიმუშებს
ახალ ცხოვრებისეულ გარემოშიც ავრცელებდა.
სასიმღერო ფოლკლორული ტექსტები გამონაკლისი არ
არის და ამ თვალსაზრისით ასევე საინტერესოა მათში ფართოდ
გავრცელებული ანდაზები და შეგონებები. მაგალითად: „ბერი
ხარის ქას(ც) ხნავს“; „წყალ წაღებული ხავს ეკიდება“; „ძაღლმა არს
(არც) მან შიჭამა, არს (არც) სხვას აჭამა“; „თვალი გულის სარკე
არი“; „ათჯელ დაზომე და ერთჯელ გაჭარე“ და მრავალი სხვა.
მიუხედავად იმისა, რომ უნიელ ქართველთა ფოლკლორული ტექსტები საქართველოში შექმნილი ფოლკლორული მარგალიტების სიტყვიერ ხელოვნებას ვერ შეედრება, მათ ცალკეულ
ნიმუშებში მაინც იგრძნობა ფრაზეოლოგიური ორნამენტულობა
და სწრაფვა აზრის მხატვრული ორიგინალობით გამოხატვისაკენ.
მაგალითად, ერთ-ერთი ასაკოვანი მოსაუბრე თავის ხანდაზმულობას ამ ფორმით გამოხატავს: „თმები წისქვილში არ გავათეთრე“. წუთისოფლის სიმწარით ცხოვრება მოძულებული ადამიანი თავის სულიერ სასოწარკვეთას ამ სიტყვებით წარმოაჩენს:
„გამძულდა დუნიალუღმა (გამძულდა დუნიამ)“. ენამწარე პიროვნების სიტყვიერი ავყიაობა ასეა მხილებული: „იმ ენით მიწაში გველ მოკლავს“. დიდი მწუხარების შედეგად განცდილი სულიერი ტკივილი ამგვარადაა გამოხატული: „სისხლის ცრემლი
ჩიმვარდა“. შურიანი ადამიანის სიხარბე ასეა მხილებული: „ძალიან შიერი თვალი აქ (შიერ თვალიანია)“. შვილიშვილებისა და
შვილთაშვილებისადმი სიყვარული ასეთი ხატოვანი შედარებითაა წარმოჩენილი: „ოქროს ნაპერწკალი(ა) ჩემი ბადიში“.
სხარტად და ხატოვანი ფორმით აზრის გამოხატვის ტენდენცია ვლინდება ჩვენებურების დალოცვებშიც, ლოცვებშიცა და
წყევლებშიც.
სამწუხაროდ, ის დიდი ეროვნული ტრაგედია, რაც მშობლიურ ფესვებთან თურქეთელ ქართველთა მათი წინაპრების იძუ-
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ლებითი მოწყვეტითა და სხვა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში
ცხოვრებით იყო განპირობებული, ჩვენებურთა ზეპირსიტყვიერი
შემოქმედების ჩვენამდე მოღწეულ ნიმუშებში მკრთალად აისახა.
ეს გულსატკენი მოვლენა, ცხადია, ისე არამც და არამც არ
უნდა გავიგოთ, თითქოს უაღრესად ტრაგიკული ეს გარემოება
მათი ყურადღების მიღმა დარჩა. რასაკვირველია, არა. მაგრამ
დღესდღეობით ჩვენთვის ცნობილი მასალების მიხედვით თუ ეს
ასე ჩანს, ამ ვითარების განმაპირობებელ უმთავრეს ფაქტორად ის
ფაქტი უნდა მივიჩნიოთ, რომ ამ თემაზე შექმნილი ფოლკლორული ტექსტების უდიდესი ნაწილი, იმის გამო, რომ მათი ჩაწერა
ადრე არავის უცდია, უკვე დაკარგულია.
ჩვენებურების ზეპირპოეტური შემოქმედებითი შესაძლებლობები ყველაზე მეტად „გურჯულ ვაიზში“ წარმოჩინდა. ეს პოეტური ტექსტი მუსლიმან ქართველებში იმდენად პოპულარული იყო, რომ მისი რამდენიმე ვარიანტია შექმნილი. მათგან ორი
შუშანა ფუტკარაძემ ჩაიწერა და გამოაქვეყნა თავის „ჩვენებურების
ქართულში“ (ფუტკარაძე 1993: 271-275; 354-358), მესამე – ოთარ
ფუტკარაძემ („ჩვენებურების სიმღერა“ 1991: 37-42), მეოთხე და
მეხუთე კი მამია ფაღავამ და მისმა თანაავტორებმა მონოგრაფიაში
„შავშეთი“ (შავშეთი 2011: 492-496; 348-357).
„გურჯული ვაიზის“ ამგვარი პოპულარობა არსებითად
განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ ჩვენი თურქეთელი თანამემამულეები მისი მეშვეობით მშობლიურ ენაზე ისმენდნენ იმ ზნეობრივ
შეგონებებს, რასაც მათ მაჰმადიანური რელიგია უწესებდათ უმთავრეს ცხოვრებისეულ პრინციპებად. რელიგიურ ფაქტორს
კი ჩვენებურების ცხოვრებაში მეტად მნიშვნელოვანი ადგილი
აქვს დამკვიდრებული. როგორც ისინი ერთ-ერთ ხალხურ ლექსში ამბობენ, „წორ გზაზე მათი გამყვანი არი ყურანი ჰაზრეთი
(წინასწარმეტყველი)“.
მიუხედავად იმისა, რომ „გურჯული ვაიზის“ ყველა ვარიანტის მასაზრდოებელი წყარო პირველ ყოვლისა „ყურანია“
და მათი შექმნის უმთავრეს მიზანს მუსლიმური რელიგიის ფუძემდებლური პრინციპებისადმი ერთგულებისა და უღალატოდ
მსახურების ქადაგება წარმოადგენს, ხსენებული ტექსტის შეფასების დროს განსაკუთრებული ყურადღება იმ ფაქტსაც უნდა
მივაქციოთ, რომ მასში ჩვენებურების ეროვნულ-პატრიოტული
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თვალთახედვაცა და მშობლიური ქართული ენისადმი გამძაფრებული სიყვარულიც გამოვლინდა ემოციურად ძალზე შთამბეჭდავი ფორმით. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით საინტერესო
ნაწარმოების ის ვარიანტია, რომელიც შ. ფუტკარაძემ ჩაიწერა
ნიაზ ჯიჯანიძისაგან (ფუტკარაძე 1993: 271-275).
რელიგიური რწმენის განმსაზღვრელი პრინციპების სწავლება-ქადაგებასთან ერთად, მასში მეტად მნიშვნელოვანი ადგილი მშობლიური ქართული ენისადმი სიყვარულის გამოხატვასაც
აქვს დათმობილი. ნაწარმოების შემქმნელის (თუ შემქმნელთა)
არაერთგზისი ხაზგასმით, სიტკბოებითა და კეთილხმიერებით გამორჩეული ქართული ენისადმი ჩვენებურების განსაკუთრებული
სიყვარულის განმსაზღვრელ უმთავრეს ფაქტორს ის გარემოებაც
უნდა წარმოადგენდეს, რომ იგი „იმ დუნის“ (ქვეყნის) ენაცაა და
მისდამი ღალატი ყოვლად გაუმართლებელი ამბავია.
მიუხედავად იმისა, რომ მუსლიმანური რელიგიის კანონიკურ პრინციპთა მიხედვით ყოველი მუსლიმანი ვალდებულია
ლოცვა-ვედრება ღმერთს პირველ ყოვლისა არაბულ ენაზე აღუვლინოს, „გურჯული ვაიზი“ ამ დოგმატური მოთხოვნის ჩარჩოებით არ იბოჭება და ქართველ მორწმუნეებს დაბეჯითებით
შეაგონებს, რომ ღმერთს თავიანთი გულისთქმა უწინარესად მშობლიური ქართული ენით განუცხადონ, რადგანაც “დიდ ბატონს”
სათქმელი ყველა ენაზე ესმის.
„გურჯული ვაიზის“ პატრიოტულ სულისკვეთებას არსებითად განსაზღვრავს ის ფაქტიც, რომ წინაპართა ენისადმი
ამგვარი ერთგულების ქადაგებასთან ერთად, იგი მშობლიურ წიაღს მოწყვეტილ ჩვენს მუსლიმან თანამემამულეებს იმასაც დაბეჯითებით მოუწოდებს, მათი წარმომავლობაცა და ფესვებიც
არასოდეს რომ არ დაივიწყონ და ბოლომდე დარჩნენ ქართული
სისხლის უღალატოდ ერთგულნი:
იცოდე, გურჯული რომ ქართულია, ქართული ენა მეტად ტკბილია,
იმ დუნის (ქვეყნის – ა. ნ.) ენა ჩუენებურია, ღმერთო ბატონო,
შენ შეგვიბრალე...
ნეტაი შენ, რომ გაქ ენა ქართული, სხუაზე რათ გექცევა თუალი
და გული,
შეინახე ენა, გულში ჩარგული, ღმერთო ბატონო, შენ შეგვიბრალე...
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გახსოვდეს, ვინ ხარ, სიდან მოსული, ვისი სისხლი გაქ
ტანში გართული,
იცოდე, რომ გაქ სისხლი ქართული,
ქართულ ქოქზე (ფესვზე – ა. ნ.) ხარ ამომართული...
ქართული ენა გულში დამალე, ღმერთო ბატონო, შენ შეგვიბრალე...
დიდ ბატონს უყუარს ყუელაი მილლეთი, ყუელა ენაზე
ესმის სათქმელი,
ღმერთ შეეხუეწე ლამაზ ქართულით,
ღმერთის ემანეთი (საპატრონოდ ჩაბარებული – ა. ნ.)
ტკბილი გურჯულით.
ღმერთ ესმის ჩუენი გულში ფურჩულიც, ღმერთო ბატონო,
შენ შეგვიბრალე...
ტკბილი ქართულით, ტკბილი გურჯულით, ღმერთ ეხუეწება
სულ ჩუენი გული,
იმ ქუეყნის ენა ჩუენი ქართული, ღმერთო ბატონო, შენ შეგვიბრალე...
ღმერთო, სამოთხის ქოშქზე ამყოფნე, მწერავ-მკითხავი,
დამყურებელი,
შენიდამ ველით ყუელა კარგობას, შენ ხარ მილლეთის დამპურებელი,
ქართული ენის დამბრუნებელი!

იმისათვის, რომ რელიგიური რწმენის განმსაზღვრელი პრინციპებისადმი უღალატო ერთგულებისა და ქართული თვითშეგნების განმტკიცებისაკენ „გურჯული ვაიზის“ შემქმნელის (თუ
შემქმნელთა) მოწოდებამ მეტი დამაჯერებლობა და შთამბეჭდაობა
შეიძინოს, ტექსტში იმ გარემოებასაც დაბეჯითებით ესმება ხაზი,
ადამიანის ამქვეყნიური არსებობა დროებითი მოვლენა რომ არის,
ცხოვრება – ამაოება, მარადიული კი იმქვეყნიური ყოფაა:
ამ დუნიაში მუსაფირი (სტუმარი – ა. ნ.) ვართ,
პაწა ხან უკან საფლავში წავალთ,
ღმერთ გამჩენელის უზურზე (ნანდომზე, ნასურვევზე – ა. ნ.)
მივალთ,
ღმერთო ბატონო, შენ შეგვიბრალე...

ამიტომაც ადამიანის სულის ხსნისა და გადარჩენის ერთადერთ ჭეშმარიტ გზად „გურჯულ ვაიზში“ ღვთის (უფრო
ზუსტად – მუსლიმანური) რწმენისადმი უღალატო ერთგულება
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და ლოცვაა ერთმნიშვნელოვნად გამოცხადებული. ამგვარი რელიგიურ-დიდაქტიკური შეგონების უმთავრესი მიზანია, დაეხმაროს ადამიანს მიწიერ ცოდვათა და პიროვნულ მანკიერებათა
დაძლევაში და კიდევ უფრო მეტად განუმტკიცოს მას სიკეთის
ქმნის სურვილი და მოყვასისადმი სიყვარული:
რათ გინდა დუნიაში კაი სმა და ჭამა, ყუელა ესენი გეიარს, წავა,
სული გეიწმინდე, გული გეისუფთე, ღმერთო ბატონო,
შენ შეგვიბრალე...
რათ გინდა დუნიაში დიდი ქონება, ცოტაი იკმარე,
მეიკრიფე გონება...
ხელცარიელი არნა დატიო, კარზე მომდგარი, ატირებული,
არ დაგავიწყდეს, ღმერთის შვილია, ყუელა თხელი
და გაჭირვებული,
შეძლებისდაგუარ ხომ დაეხმარე? ღმერთო ბატონო,
შენ შეგვიბრალე...

საბოლოოდ კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმას, რომ სიტყვიერი
ოსტატობის მხრივ „გურჯული ვაიზი“, მართალია, ქართული
პოეტური ფოლკლორის შედევრებს ვერ შეედრება, მაგრამ მისი
შეფასების დროს ქართველი მკითხველისათვის მთავარი ეს კი
არაა, არამედ ის ფაქტი, რომ თაობიდან თაობას ზეპირსიტყვიერი
ფორმით გადაცემული ამ რელიგიურ-დიდაქტიკური ტექსტით
თურქეთში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეების ცნობიერებაში
მიზანმიმართულად მტკიცდებოდა ეროვნული თვითშეგნების
გრძნობა და სიყვარული მშობლიური ქართული ენისადმი.
„გურჯული ვაიზის“ ვარიანტულ სახესხვაობებს, შინაარსობრივ მხარესა და პოეტური ოსტატობის დონეს ესოდენ დიდი
ყურადღება აქ იმიტომაც მივაქციე, რომ ზემოთ აღნიშნული
თვალსაზრისით ამ პოეტური ტექსტის უნიური ვარიანტებიცაა
მეტ-ნაკლებად საინტერესო.
როგორც უკვე ითქვა, მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთში
მცხოვრებ ქართველ მუჰაჯირთა მიერ შექმნილი ზეპირსიტყვიერი
შემოქმედების ჩვენამდე მოღწეულ ტექსტებში ქართულ თემატიკას ნაკლებად მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს დათმობილი, ხსენებული ტექსტების ცალკეულ ნიმუშებში შიგადაშიგ მაინც
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გაიელვებს ხოლმე ჩვენებურების ქართული მეხსიერების ცალკეული გამოვლინებანი. მაგალითად, იქაური ქართველები მათი
ქალიშვილების ფიზიკურ სილამაზეს ამგვარად გამოხატავენ ხოლმე: „ჩვენი გოგო დედოფალი თამარა არი“. მიუხედავად იმისა,
რომ თამარ დედოფლის შესახებ თურქეთის შავი ზღვისპირეთში
მცხოვრებ ჩვენებურთა უდიდესმა ნაწილმა საერთოდ არაფერი
იცის, მათ მეხსიერებას ქვეცნობიერად მაინც შემორჩა საქართველოს ისტორიიდან ყველაზე მეტად პოპულარული ამ ქართველი
მეფის სახელი.
რაც შეეხება ჩვენი ქვეყნის მხარეებს, ქართველ მუჰაჯირთა
დღევანდელ შთამომავლობაში ყველაზე მეტად ცნობილი რეგიონები აჭარა და ბათუმია. თუმცა ბევრ მათგანს აჭარასთან და მის
დედაქალაქთან დაკავშირებით არსებითად მცდარი წარმოდგენაც
კი აქვთ. მაგალითად, ჩვენს შეკითხვაზე, საქართველოში თუ იყვნენ ნამყოფნი, ზოგიერთი ასეთ პასუხს გვცემდა: საქართველოში
არა, აჭარასა და ბათუმში კიო.
ჩვენებურების ფოლკლორული პოეტური შემოქმედების
დიდ ნაწილს სასიმღერო ტექსტები წარმოადგენს. მათი უმეტესობა ქართულ ზეპირსიტყვიერებაში, პირველ ყოვლისა კი აჭარაში, ფართოდ გავრცელებული სასიმღერო ტექსტების ვარიანტული სახესხვაობებია, ანდა მათ საფუძველზე შექმნილი ლექსებია.
მაგალითად:
მე ნალიაში ვერ ეველ კიბეს უყუდებელაი,
მე იქიდან ვერ წეველ გოგვების ჩუხუტებელაი.

ან კიდევ: იგერ მიღმა თეთრი ქვა, დავყევ ხელი, არ ამყვა,
       გოგოვ, შენი სიყვარული ჰაცხან წეველ, იქ წამყვა.

ანდა:       სახლის უკან მინარე, გოგო ვნახე ძინარე,
                  ვუკპინე და ვაკოცე, გავაგზანე ცინარე.

ჩვენებურების სასიმღერო ტექსტების უდიდესი ნაწილი
სასიყვარულო ურთიერთობებისადმია მიძღვნილი. მათი ვარიანტების სიმრავლე ნათლად ადასტურებს, რომ ისინი ადრინდელი
დროის თურქეთელ ქართველებში იმდენად ფართოდ ყოფილა
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გავრცელებული, რომ ამ ტექსტების მიხედვით შექმნილი სიმღერები მათი სალხინო შეკრებების უმთავრეს შემადგენელ ნაწილად
იყო ქცეული.
სამწუხაროდ, ბოლო პერიოდში მდგომარეობა არსებითად
შეიცვალა და ქართულ ტექსტებზე შექმნილი ქართული სიმღერების ადგილი თურქულმა სიმღერებმა დაიკავა. ასე რომ, თავად ჩვენებურებისავე თქმით, მათ მიერ გამართულ სალხინო
თავყრილობებზე დღეს უკვე არათუ ამ სიმღერებს აღარ მღერიან,
არამედ ამ სიმღერათა რეალურად მცოდნე პიროვნებებიც კი
სანთლით არიან საძებარნი.
ქართული ფოლკლორული შემოქმედების მნიშვნელოვანი
ნაწილისაგან განსხვავებით, ჩვენებურების მიერ შექმნილი ზეპირსიტყვიერი პოეტური ტექსტების ჩვენამდე მოღწეულ ნიმუშთა
უმეტესობის მხატვრული დონეც საკმაოდ სუსტია და ენობრივი
მხარეც სათანადოდ დაუხვეწავ-გაუმართავი. თუმცა მათი მცირე
ნაწილი ამ თვალსაზრისით მეტ-ნაკლებად მაინც იქცევს ყურადღებას. მაგალითად:
გაღმაში თეთრი ვარია გამოღმით მოკაკანეფს,
გოგოვ, შენ რომ დიგინახავ, გულში გამაკანკალეფს.

ან კიდევ:  ბახჩაში მაქ ლერწამი, ზედ კუკული დაბრუნავს,
        ჩემი დამწვარი გული კიდე შენკენ მობრუნავს.

უნიელ ქართველთა ფოლკლორში, ისევე როგორც საზოგადოდ თურქეთელ ქართველთა მთელს ზეპირსიტყვიერ შემოქმედებაში, პროზაულ ტექსტებს, პოეტური ჟანრისაგან განსხვავებით, ნაკლებად მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს და ისინი
ზოგადქართულ ფოლკლორში ფართოდ გავრცელებული ნიმუშების ვარიანტულ სახე-სხვაობებს წარმოადგენს.
საბოლოოდ, ყოველივე ზემოთქმულის საფუძველზე, კიდევ
ერთხელ აღვნიშნავ იმას, რომ უნიელ ქართველთა ფოლკლორული
ტექსტები ახალი მასალებით ამდიდრებს თურქეთელ ქართველთა ზეპირსიტყვიერებას და არა მარტო მათი სულიერი კულტურის, ისტორიისა და თანამედროვე ყოფის შესასწავლად წარმოადგენს საგულისხმო მასალას, არამედ ქართული ფოლკლორური
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მემკვიდრეობის ახალ მხარეებსაც წარმოაჩენს მეტ-ნაკლებად საინტერესო სახით.
ხსენებული ჩანაწერების მნიშვნელობას არსებითად განსაზღვრავს ის გარემოებაც, რომ აღნიშნული ტექსტუალური მასალა
ჩვენებურების ქართულენოვანი მეტყველების აქამდე უცნობ ანდა ნაკლებად დაფიქსირებულ ნიუანსებსაც წარმოაჩენს საკმაოდ
ფართოდ.
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Customs, Beliefs and Legends of the Highlanders of East
Georgia in Vazha-Pshavela’s Short Stories
One part of Vazha-Pshavela’s prose reflects the customs, beliefs and
rituals of the highlanders of East Georgia. It also includes ancient retellings, stories and legends. In ethnographic and folkloric terms, one of the
most important work in Vazha-Pshavela’s short stories is ‘Pshavian and
His Earthly World’. The comparative analysis of the legends, traditions,
rituals and ethnographic material reflected in Vazha-Pshavela’s short stories with the works of folklorists and ethnographers is very interesting.
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