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წიგნში თავმოყრილია ქართველი და ოსი მკვლევრების 
ნაშრომები, რომლებშიც განხილულია ქალის როლი 
ქართულსა და ოსურ ფოლკლორში. 

წიგნი წარმოაჩენს ქალის ინდივიდუალურ და სიმბო-
ლურ სახეს საზოგადოებაში, ტრადიციულ ყოფასა და კო-
ლექტიურ აზროვნებაში. ასევე – ქალის განსაკუთრებულ 
და სტერეოტიპულ როლებს ქართული და ოსური ფოლ-
კლორის მიხედვით. 

მონოგრაფია განკუთვნილია ქართული, ოსური და კავკა-
სიური ფოლკლორით, კულტურით, გენდერული კვლევე-
ბით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის. 

 

 

 

Чиныджы ис гуырдзиаг æмæ ирон иртасджыты зонадон куыс-
тытæ, кæцыты æвдыст цæуы сылгоймаджы роль гуырдзиаг æмæ 
ирон фольклоры. 

Чиныг æвдисы сылгоймаджы индивидуалон æмæ символикон 
фæлгонцы æхсæнады, традицион цардуаджы, коллективон æм-
барынады. Афтæ-ма – сылгоймаджы сæрмагонд æмæ стереоти-
пон ролты гуырдзиаг æмæ ирон фольклормæ гæсгæ. 

Монографи æмбæлгæ у гуырдзиаг, ирон æмæ кавказаг фолькло-
ры, культурæйы, гендерон иртасæнтæй бацымыдисгонд чиныг-
кæсджыты уæрæх къордæн. 
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The book contains the works of Georgian and Ossetian researchers, 
which examine the role of women in Georgian and Ossetian folklore. 

The book presents the individual and symbolic image of a woman in 
society, in traditional life, in collective thinking, as well as the 
special and stereotypical roles of women according to Georgian and 
Ossetian folklore. 

The monograph is intended for a wide range of readers interested in 
Georgian, Ossetian and Caucasian folklore, culture, and gender 
researches. 
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ქალი, როგორც სახე, როგორც აქტორი, გადაწყვე-
ტილებების მიმღები ქალი, რომელიც არჩევანის წინაშე 
დგას და ირჩევს, დაკვირვებასა და შესწავლას საჭი-
როებს. მრავალსაუკუნოვან ლიტერატურულ ტრადიცია-
ში ქალის როლს ძირითადად მამაკაცები ახასიათებ-
დნენ, ისინი იყვნენ ქალთა შემფასებლები. ქალის 
რეპრეზენტაცია მამაკაცი ავტორების მიერ ხდებოდა. 
კაცები წერდნენ ქალებზე, თუ როგორები იყვნენ ისინი, 
ქალი უმთავრესად იყო ობიექტი: აღწერის ობიექტი, 
შეფასების ობიექტი და სხვა. 

ქალის როლი და საზოგადოებრივი ფუნქციები, სო-
ციალური, კულტურული, პოლიტიკური და სხვა ასპექტე-
ბის გათვალისწინებით, მუდმივად საინტერესოა. მით 
უფრო, ფოლკლორში, ეპოსში, მითოლოგიაში, ზღაპრებ-
ში, ლექსებში, სიმღერებში, კოლექტიური აზროვნების 
მეტად საინტერესო სალაროში, სადაც ქალი, ერთი 
მხრივ, სტერეოტიპული, სიმბოლური, სტაბილური, უცვ-
ლელი სახეა, ხოლო, მეორე მხრივ, არის ინდივიდუალუ-
რი როლის მქონე დამოუკიდებელი სახე, აქტორი, სუ-
ბიექტი. 

ქალის როლის რეპრეზენტაცია ფოლკლორში სხვა-
დასხვაგვარად არის წარმოჩენილი. ტექსტებზე დაკვირ-
ვება გვიჩვენებს, რომ გამოკვეთილია არაერთი მნიშვ-
ნელოვანი როლი და ფუნქცია, რომელიც კვლავაც კვლე-
ვისკენ, ანალიზისკენ გვიბიძგებს. 

ქართულ ფოლკლორში ქალი საზოგადოების ღირ-
სეული წარმომადგენელია, იგი უაღრესად დასამახსოვ-
რებელი, პატივსაცემი და საყოველთაო სიყვარულის შა-
რავანდედით მოცული პიროვნებაა.  

აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ალბათ ძნელია მოი-
ძებნოს მსოფლიოს ხალხთა ფოლკლორში ისეთი სახე 
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დედისა, რომელიც თავის შვილთან ერთად ცხარე ცრემ-
ლებით დასტირის შვილის მკვლელს, ებრალება დედა-
მისიც, მასთან სამძიმრის სათქმელად წასვლა სურს. 

ეს უმაღლესი კაცთმოყვარეობის ძეგლი („ლექსი 
ვეფხისა და მოყმისა“) გვაზიარებს ღვთაებრივი, ზეციუ-
რი კანონებით ნასაზრდოები  ქართველი დედის  ცნო-
ბიერებას, რომლის ღრმა და ჭეშმარიტი საზომი რეა-
ლურ ცხოვრებაში ჰუმანიზმის სამყაროდან მომდინარე 
მცნების – „გიყვარდეს მტერი შენი“ – ლირიკული ანარე-
კლია. 

ორი უდიდესი ეპოპეა ოსური ფოლკლორისა – ნარ-
თების მითები და ცარციათების თქმულებები, სიცოცხ-
ლის საწყისად, ცხოვრების თადარიგიანად წარმმარ-
თველად, უმთავრესი მახასიათებლებით დაჯილდოებულ 
ქალებს წარმოგვიდგენს: ესენი არიან ნართების დედა – 
სათანა, უმთავრესი ღვთაების, ვასთირჯისა და წყალთა 
მფარველთა ღვთაების, დონბედთირის ასულის – ძერა-
სას შვილი; და ცარციათების  დედა-საწყისი, ბონვარნო-
ნი (Бонварнон – ოს. ცისკრის ვარსკვლავი) – ღმერთის 
დისშვილისა და მთვარის შვილი. მართალია, ეს ორი 
ქალი ერთმანეთისაგან ძალიან განსხვავდება, მასშტა-
ბურობითაც და ბევრი სხვა ძირითადი მახასიათებლი-
თაც, მაგრამ ერთი რამ საერთო აქვთ, ორივე კოსმოგო-
ნიურ სივრცეს უკავშირდება, მათი საწყისი ღვთაებრი-
ვია, მათი გენეტიკა კოსმიურია, ეს კი იდეურად ბევრ 
რამეს განაპირობებს.   

რაოდენ საკვირველიც არ უნდა იყოს, მითებში, 
თქმულებებში, ზოგადად, ფოლკლორში, ქალი მარადიუ-
ლობასთანაა დაკავშირებული, როცა ისინი მიეფარებიან 
წუთისოფლის ფარდას, მათი სიცოცხლე შვილებში, შთა-
მომავლებში გრძელდება და მარადიულობას უერთდება: 
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„ეპოსში ვერსად ვერ ვპოულობთ რაიმე მინიშნებას 
ნართი სათანას სიკვდილის შესახებ! იგი უკვდავია, უფ-
რო ზუსტად, იგი ცოცხალია მანამდე, სანამ ცოცხლობს 
მთელი ნართელი ხალხი“ (ვ. აბაევი). ამ მარადიულო-
ბაში იკითხება ქალის – სიცოცხლის საწყისის როლი: 
ქალი, „სათანა ხალხის ჭეშმარიტი დედაა, საყრდენი 
დედაბოძი ნართული სამყაროსი“ (ვ. აბაევი). 

წინამდებარე კრებულის სტატიების ავტორები 
სწვდებიან იმ სიმაღლეებს, რომელიც ორივე ერის – 
ქართველებისა და ოსების მითოსურ თქმულებებსა და 
ლეგენდებშია გადმოცემული. სწვდებიან იმ უკიდეგანო 
სიღრმეებს, რომელთა წიაღშია დაუნჯებული ამ ორი 
ხალხის ცხოვრების ურთიერთობის უძვირფასესი ფესვე-
ბი, დღეისათვის ორივე ერის ისტორიულ-კულტურულ 
მეხსიერებაში დალექილი და მითების, თქმულებების 
სახით ჩვენამდე მოღწეული.  

არ შეიძლება წაიკითხოთ და არ მოიხიბლოთ აბსო-
ლუტურად განსხვავებული სამყაროს ქმნილებების – 
ბიბლიური დებორასა და ნართი სათანას ღრმა და ჭეშ-
მარიტად შესანიშნავი შედარება-შეპირისპირებით, მა-
თი ხასიათებისა და სახეების, ერთი მხრივ, განსხვავე-
ბულობითა და, მეორე მხრივ, ურთიერთსიახლოვით.  

კრებულში განზოგადოებულია ქალის სახე: იგი არა 
მარტო ოჯახის, არამედ ერის, ხალხის, სოციუმის ცხოვ-
რების წარმმართველია, განმსაზღვრელია იმ უმთავრე-
სისა, რასაც ოჯახი, საზოგადოება მოითხოვს. დამცვე-
ლია იმ ძირითადი ღირებულებებისა, რომელიც ადამია-
ნობის, კაცთმოყვარეობის, სიკეთის მახასიათებელია 
კაცობრიობის ისტორიაში. მიუხედავად ზოგიერთი მკაც-
რი შეზღუდვებისა, ქალი ფოლკლორში საყოველთაო 
პატივისცემის ღირსად მიიჩნევა და მათი გაიდეალებუ-
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ლი სახის წარმოჩენა მითებში, ლეგენდებში, თქმულე-
ბებშია რეპრეზენტირებული. 

ქალის სრულყოფილი სახე, ქალი, როგორც მოქმე-
დი პირი, მთავარი გმირი, დამოუკიდებელი როლის მქო-
ნე სუბიექტი, ფოლკლორში მრავალჯერ არის სხვადა-
სხვა რაკურსით წარმოჩენილი.  სიმბოლურია, რომ ოსურ 
ფოლკლორში, მიუხედავად ქალთა სახეების მრავალფე-
როვნებისა, გამოკვეთილია ყველაზე დასამახსოვრებე-
ლი სახე სათანასი. ამით აიხსნება, რომ ოს ქალთა 
თემის ვერც ერთი მკვლევარი (ამ წიგნშიც) გვერდს ვერ 
აუქცევს მის მონუმენტურ სახეს. 

სტატიების ავტორები: ზურაბ კიკნაძე, ნაირა ბეპიე-
ვი, ელენე ბესოლოვა, მერი ცხოვრებოვა, აზა კოკოევა, 
ხვთისო მამისიმედიშვილი, ნინო პოპიაშვილი გამოწვ-
ლილვით გვაცნობენ, წარმოგვიჩენენ ქალებს სხვადა-
სხვა გარემოში, ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე და, მიუ-
ხედავად სხვადასხვა ეპოქისა, სხვადასხვა თემატიკისა, 
საზოგადოებაში ჩართულობისა და სხვა  განსხვავებუ-
ლობისა, ყველგან ერთი უმთავრესი იდეა იკვეთება: 
ქალი საზოგადოების ღირსეული და აქტიური წევრია, 
ასეთად მიიჩნეოდა იგი უხსოვარი დროიდან, როცა ისი-
ნი მითებისა და თქმულებების მთავარი პერსონაჟები 
იყვნენ.  

ეს კრებულიც ადასტურებს, რომ უძველესი, არქაუ-
ლი ეპოქებიდან მომდინარე, ყველა საზოგადოებაში, 
ყველა განზომილებაში, ქალი, მამაკაცთან ერთად, 
სიცოცხლის ფუძემდებელია, მისი საწყისია.  

წიგნის გამოცემის ხელშეწყობისათვის მადლობას 
ვუხდით გაერთიანებული სამეფოს მთავრობისა (UK) და 
გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამის 
(UNDP) ერთობლივ ინიციატივას, COBERM, რომ შესაძ-
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ლებლობა გვქონდა, წარმოგვედგინა ქალის ფოლკლო-
რული სახის შესახებ ქართველი და ოსი მკვლევრების 
ნაშრომები. 

ქალის როლი და დანიშნულება ქართულ და ოსურ 
ფოლკლორში თანამედროვე კვლევებისა და მეთოდე-
ბის გათვალისწინებით ჯერ არ არის სათანადოდ შეს-
წავლილი. შეიძლება ითქვას, რომ ეს კრებული არის ამ 
მიმართულებით გადადგმული პირველი ნაბიჯი. წიგნზე 
მუშაობამ დაგვარწმუნა, რომ ქალი ფოლკლორში, რო-
გორც კოლექტიური აზროვნების უმნიშვნელოვანეს გა-
მოხატულებაში, არის განზოგადებული სახეც, სიმბო-
ლოც და ინდივიდიც. იმედი გვაქვს, ქალის როლი ქარ-
თულსა და ოსურ ფოლკლორში მომავალშიც მრავალჯერ 
გახდება მეცნიერთა დაკვირვების, შესწავლის წყარო.   
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Беппиты Наира 
 

Сылгоймаг фольклорон перспективæй  
 

Сылгоймаг, куыд фæлгонц, куыд актор, уынаффæты исæг 
сылгоймаг, кæцы æвзарæны раз лæууы æмæ æвзары, хъусдард 
æмæ сахуыркæнын домы. Бирææнусон литературон традицийы 
сылгоймаджы ролы рахицæн кæнын, сылгоймаджы репрезен-
таци нæлгоймаг авторты ‘рдыгæй æххæст цыд. Нæлгоймæгтæ 
фыстой сылгоймæгты тыххæй, цахæм уыдысты уыдон æмæ 
сылгоймаг сæйрагæй уыд объект: сфысты объект, аргълæвæрды 
объект æмæ æндæр.   

Сылгоймаджы роль æмæ æхсæнадон функциты, социалон, 
культурон, политикон æмæ æндæр аспекттæм гæсгæ, æдзухæй 
цымыдисон у. Уымæй ноджы, фольклоры, эпосы, мифологийы, 
аргъæутты, æмдзæвгæты, зарджыты, коллективон цæстæнгасты 
фылдæр цымыдисон кассæйы, цыран сылгоймаг, иуæрдыгæй, 
стереотипон, символикон, стабиллон, æнæивгæ фæлгонц у, 
фæлæ, иннæрдыгæй, у индивидуалон ролы уæвæг хæдбар 
фæлгонц, актор, субъект.  

Сылгоймаджы ролы репрезентаци фольклоры æндæр 
хуызæн у равдыстгонд. Тексттыл лæмбынæгæй æркæсын нын 
уынын кæны, цæмæй рахицæнгонд у цалдæр нысаниуæгон роль 
æмæ функци, кæцы нын фæстæмæ анализ кæнынырдæм амоны.  

Гуырдзиаг фольклоры сылгоймаг æхсæнады аккаг 
минæвар у, уый иттæг бахъуыдыкæнинаг, цыткæнинаг æмæ 
æппæтон уарзонады кадхæссæгæй уæвæг гоймаг у.     

Ацыран нæ фæнды банысан кæнæм, цæмæй æвæццæгæн 
зын уыдзæн бацагурын дунейы адæмты фольклоры ахæм 
фæлгонц мады, кæцы йæ хъæбултимæ иумæ карз цæссыг калгæ 
кæуы йæ хъæбулы марæгыл... тæригъæд кæны уый мадæн дæр... 
Мæсæллæй зæгъын æй фæнды уымæн... 
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Ацы бæрзонд адæймагуарзондзинады цырт («Æмдзæвгæ 
стайы æмæ барæджы») нын æвдисы бардуагон, уæларвон 
æнæфыст закъæттæй гуырдзиаг мады æмбарынады, кæцы арф 
æмæ дырыс барæн реалон царды адæймагуарзондзинады, 
гуманизмы дунейæ рацæугæ æмбарынады «Уарз де знаджы» 
лирикон тæмæн у.  

Дыууæ иттæг стыр эпопей ирон фольклоры – Нарты 
мифтæ æмæ Царциаты таурæгътæ, цæрæнбоны райдиан, царды 
рагацау бацæттæ раздзæуæг, сæйрагдæр ахастæвдыстæй 
хорзæхджынгонд сылгоймæгты нын æвдисы: адон сты Нарты 
мад – Сатана, сæйрагдæр бардуаг Уастырджийы æмæ дæтты 
бардуаг Донбеттыры чызг – Дзерассæйы хъæбул; æмæ Царциа-
ты мад-райдайæн Бонвæрнон – Хуыцауы хойы хъæбулы æмæ 
Мæйы хъæбул. Раст у, ацы дыууæ сылгоймаг кæрæдзийæ тынг 
хицæн кæнынц, масштабондзинадæй дæр æмæ бирæ æндæр 
сæйраг ахастытæй дæр, фæлæ сын иу цыдæр ис иумæйаг, дыууæ 
дæр космиконон тыгъдадимæ баст сты, сæ райдиан бардуагон у, 
сæ генетикæ космикон у (дыууæ дæр «Марты хуыцауы гуырд 
у»), æмæ ай идейонæй бирæ цæмæндæр кæрон кæны.   

Цасфæнды диссаг дæр ма уæд, мифты, таурæгъты, фоль-
клоры, сылгоймаг æнусондзинадимæ у бастгонд. Æвæццæгæн 
уый тыххæй, æмæ кæд уыдон балæудзысты мæрдты бæстæйы 
æмбæрзæны фæсте, уæд уыдоны цæрæнбон хъæбулты, 
фæлтæрты дарддæр кæны æмæ æнусондзинадимæ сиу вæййы: 
«Эпосы никуы ссарæм исты бацамынд нартаг Сатанайы мæлæты 
тыххæй. Уый æнæмæлгæ у, ноджы растдæр, уый удæгас у 
уæдмæ, цалынмæ цæры æнæхъæн нæртон адæм» (Абайты В.). 
Ацы æнусондзинады фарст цæуы сылгоймаджы – цæрæнбоны 
райдианы роль: сылгоймаг, «Сатана адæмы æцæг мад у, быцæу 
цæджындз нæртон дунейы» (Абайты В.).  

Ацы æмбырдгонды уацты автортæ æххæссынц уыцы 
бæрзæндмæ, кæцы дыууæ нацийы – гуырдзиæгты æмæ ирæтты 
мифон таурæгъты æмæ легендæты у равдыстгонд. Æххæссынц 
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уыцы æгæрон арфдзинæдтæм, кæцыйы хуылфы æфснайд у ацы 
дыууæ  адæмты царды æмахастдзинады зынаргъдæр уидæгтæ, 
абонæн дыууæ нацийы историон-культурон зæрдылдарæны 
бынты æмæ мифты, таурæгъты хуызæй махы онг æрхæццæ.   

Нæй гæнæн æмæ бакæсат æмæ уæ зæрдæмæ ма фæцæуа 
абсолютон хицæнхуыз дунейы мидисты – библион Дебора æмæ 
Нарты Сатанайы арф æмæ æцæгæй фендтаг абаргæ-ныхмæ-
лæудæй, уыдон уагахасты æмæ фæлгæнцты, иуæрдыгæй, 
хицæндзинæдты æмæ, иннæрдыгæй, æввахс æмахастдзинадæй. 

Æмбырдгонды иумæйаг у сылгоймаджы фæлгонц: уый 
æрмæст бинонты нæ, фæлæ нацийы, адæмы, социумы царды 
раздзæуæг у, арæнгонд у уыцы сæйраджы, кæцыйы бинонтæ, 
æхсæнад домы. Хъахъхъæнæг у уыцы сæйраг аргъдзинæдты, 
кæцы адæймагдзинады, лæгуарзондзинады, хæрзиуæджы ахаст-
æвдисæг у дзыллæйы историйы. Æнæгæсгæ иуæй-иу карз 
арæнæвæрдты, сылгоймаг фольклоры æппæтон кады аккагыл 
нымад цæуы æмæ уыдон идеализацигонд фæлгонцы равдисын 
мифты, легендæты, таурæгъты у æвдыстгонд. 

Сылгоймаджы æххæст фæлгонц, сылгоймаг, куыд архайæг 
гоймаг, сæйраг хъайтар, хæдбар ролы уæвæг субъект, фолькло-
ры бирæхатт ис æндæр æмæ æндæр ракурсæй равдыстгонд. Сим-
воликон у, цæмæй ирон фольклоры, æнæгæсгæ сылгоймаджы 
фæлгæнцты бирæхуызты, рахицæнгонд у æппæтæй 
бахъуыдыкæнинаг фæлгонц сылгоймаджы, кæцы Нарты «Æцæг 
мад у, быцæу цæджындз нæртон дунейы» (Абайты В.). Амæй 
æмбæрстгонд цæуы, цæмæй ирон сылгоймæгты темы нæдæр иу 
иртасæг (ацы чиныджы дæр) йæ фæрсты нæ ахиздзæн уый 
монументон фæлгонцы. 

Уацты автортæ: Къикънадзе Зураб, Беппиты Наира, 
Бесолты Елена, Цхуырбаты Мери, Кокойты Аза, Мамисиме-
дишвили Хвтисо, Попиашвили Нино мах лæмбынæгæй зонгæ 
кæнынц сылгоймаджы царды æндæр æмæ æндæр уавæрты, 
æндæр æмæ æндæр этапыл æмæ, уымæ æнæгæсгæ, æндæр æмæ 
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æндæр эпохæйы, тематикæйы, æхсæнады хайадисты æмæ æндæр 
хицæнхуызты. Алыран дæр иу сæйраг идейæ хицæн кæны: 
сылгоймаг æхсæнады аккаг æмæ активон уæнг у, ахæмыл нымад 
цæуы уый незаманон рæстæгæй, уыдон мифты æмæ таурæгъты 
сæйраг персонажтæ куы уыдысты.  

Ацы æмбырдгонд дæр бæлвырд кæны, цæмæй рагон, 
архаикон эпохæмæ гæсгæ, алы æхсæнады, алы миниуджыты 
сылгоймаг, нæлгоймагимæ иумæ, цæрæнбоны бындурæвæрæг у, 
уый райдайæн у.  

Чиныджы рауагъды æххуысы тыххæй стыр бузныг 
зæгъæм Иугонд паддзахады хицауадæн (UK) æмæ Иугонд 
нациты рæзты программæйы (UNDP) иумæйагон инициативæн, 
COBERM, кæцы нын амалдзинад радта, равдыстаиккам 
сылгоймаджы тыххæй гуырдзиаг æмæ ирон иртасджыты 
зонадон куыстытæ.    

Сылгоймаджы роль æмæ нисаниуæг гуырдзиаг æмæ ирон 
фольклоры нырыккон иртасæнты æмæ методтæм гæсгæ нырма 
дæр нæу æмбæлонæй сахуыргонд. Зæгъæн ис, цæмæй ацы 
æмбырдгонд у ацы æрдæмадæй фыццаг къахдзæф. Чиныгыл 
куыст нын бауырнын кодта, цæмæй сылгоймаг фольклоры, куыд 
коллективон мидисы нысаниуæгджын равдысты, у иумæйаг 
фæлгонц дæр, символ дæр æмæ индивид дæр. Ныфс нæ ис, 
сылгоймаджы роль гуырдзиаг æмæ ирон фольклоры фидæны 
дæр бирæхатт суыдзæн зонадон архайджыты хъусдарды, 
сахуыргæнæны равзæрæн.    
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Naira Bepievi 
 

The Woman from the Folkloric Perspective  
 

A woman as a character, as an actor, a decision-maker, and a 
woman who makes choices needs to be observed and studied. In the 
centuries-old literary tradition it was the men who portrayed women, 
who depicted their roles and represented them. Men wrote about 
women, who were they and thus mainly they were an object of 
description, evaluation, etc.  

The role and public functions of the woman, taking into 
account social, cultural, political and other aspects, are the matters of 
constant interest. Even more so in the folklore, epics, mythology, 
fairy tales, poems, and songs, which represent very interesting 
collections of collective thinking, and where the woman is depicted 
as a stereotypical, symbolic, stable, unchanged character on the one 
hand, and on the other hand, she has an independent image, is an 
actor and a subject with an individual role.  

The role of woman is portrayed in various ways in the 
folklore. Observing the texts reveals that numerous important roles 
and functions are highlighted, which again prompts us to further 
examination and analysis.    

The woman is a worthy representative of society, a highly 
memorable, and respectful person surrounded by omnipresent love in 
the Georgian folklore. 

It is worthwhile mentioning that, most probably, it is hard to 
find the character of mother in the folklore of the peoples of the 
world, who laments the killer of her son along with mourning her 
own son... She also expresses sympathy to his mother and is eager to 
visit her to say her condolences to her.  

This monument (the Ballad of the Tiger and the Young Man), 
which is the acme of humanity, shares the consciousness of the 
Georgian mother nurtured by the unwritten divine, heavenly laws, 
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the true measure of which in reality is humanity and humanism, the 
lyric reflection of the commandment ‘love thy enemy’. 

The two greatest epopees of the Ossetian folklore – the Myths 
of Narts and the Tales of Tales of Tsartsiatebi presents the women 
exhibiting core characteristics: they are Satanaya, the Mother of 
Narts, a daughter of main deity Vastirji and of Dzerasa, the daughter 
of the Donbeditebi, the patrons of waters; and the mother of 
origination of Tsartsiatebi Bonvarnon (i.e. Morning Star) who was 
the niece of the God and daughter of the moon.  Though these two 
women differ significantly from each other by their capacity and 
many other key traits, they have one thing in common, that both of 
them are related to cosmogenic space with divine origination, and 
their genetics are of cosmic (both are "born of the God"), which has 
significant implications.   

It might be surprising, but in the myths, tales, and generally, in 
the folklore, the woman is associated with eternity. Perhaps, because 
if they fade behind the curtain of the world, their lives would 
continue in their children, descendants, and thus turn into eternity: 
"We do not find any suggestion about the death of Satanaya of the 
Narts! She is immortal, more precisely, she is alive until the entire 
people of the Narts live" (V. Abaev). This eternity reflects the role of 
a woman as someone who begets life: “Satanaya is the true mother of 
the people, the central pillar of the Narts’ world.” (V. Abaev).  

The authors of the articles presented in this collection reach 
the depths of the mythos tales and legends of both nations of 
Georgians and Ossetians. They understand the vast depths of the 
precious roots of the relationship between these two nations, 
entrenched in the historical and cultural memory of both nations, 
which survived in the form of the myths and tales and reached us. 

One cannot help but be enchanted when reading the in-depth 
and excellent comparison of the absolutely different creatures, which 
are biblical Deborah and Satanaya of the Narts and by their different 
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characteristics and images on the one hand, and on the other hand by 
their likeness.  

The collection generalizes the image of the woman presenting 
her not only as leading her family but also the nation, people and the 
community and someone who plays a key role in regard of 
determining the main demands of the family and the community. The 
woman is a defender of the fundamental values which are 
characteristic to humanity, benevolence and kindness in the whole 
history of mankind. Regardless of some strict restrictions imposed on 
the women, they are considered worthy of high and universal respect 
in the folklore and their idealized images are represented in various 
myths, legends, and tales. 

The perfect image of the woman, a woman as an actor, a key 
character, a subject with an independent role, is portrayed in the 
folklore from many different angles.   

The authors of the articles: Zurab Kiknadze, Meri Tskho-
brebova, Elene Besolova, Aza Kokoeva, Khvtiso  Mamisimedishvili, 
and Nino Popiashvili present and tell about the women in different 
capacities and in different circumstances and regardless of different 
eras and matters, and their different involvement in the community 
and other dissimilarities, there is one main idea decerned: the women 
is a valuable and active member of the society. She was considered 
as such from the prehistory when they were the main characters in 
the myths and tales. 

This collection also proves that starting from the ancient, 
archaic eras, in all the societies, and in all the aspects the woman, 
together with the man, is the founder and source of life. 

We would like to thank COBERM, the joint initiative of the 
Government of the United Kingdom and the United Nations 
Development Program for the opportunity to present the papers of 
Georgian and Ossetian researchers about women. 

The role and purpose of the woman in the Georgian and 
Ossetian folklore has not yet been properly examined by taking into 
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account modern studies and methods. We can consider that this 
collection is the first step made towards this direction. Having 
worked on the book we became convinced that in the folklore the 
woman, which is the most significant reflection of the collective 
thinking, is a generalized face, a symbol, as well as an individual. 

We hope that the role of woman in the Georgian and Ossetian 
folklore will become a source for further studies by researchers many 
times in future.   
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 „...შემწე მის საპირისპიროდ“ 

 

«Æххуысгæнæг уый ныхмæлæууæгæн» 
 

“... a helper as opposed to her” 
 

 
 

ზურაბ კიკნაძე 
Къикънадзе Зураб 

Zurab Kiknadze 
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ბიბლიის (ძველი აღთქმის) მრავალრიცხოვან პერ-

სონაჟ ქალთა შორის, რომელთა ფუნქციებში განსაკუთ-
რებით თემატიზებულია დედაკაცის, როგორც, მამაკაცის 
შემწის და ქმრის, ოჯახის ერთგულის, დედის, როგორც 
შვილის მეოხის (შვილსა და სალოცავს შორის შუამდ-
გომლის), ასულის, როგორც მამის შთამომავლობის 
განგრძობაზე პასუხისმგებლის, სიქველენი, ჩვენს ყუ-
რადღებას იპყრობს მსაჯულთა ხანის ქალი, სახელად 
დებორა, რომელიც არც ერთი ზემოთ ჩამოთვლილი ყო-
ფითი ფუნქციით არ არის დატვირთული, სამაგიეროდ, 
მისი ფუნქცია, ქარიზმა, ყოვლისმომცველობა და მონუ-
მენტურობაა მეფეთა ხანის დედოფალი იზებელი, მეფის 
შემწე. ბიბლია პირუთვნელად გადმოსცემს, თუ როგორი 
შემწეობა გაუწია მან ისრაელის მეფეს.  

მაგრამ ვიდრე ამ ორი, ისტორიული ხანის, პერსო-
ნაჟის შესახებ ვილაპარაკებდეთ, ვნახოთ, რა როლს 
ასრულებენ ქალები ღვთიურ პროვიდენციაში, სახელ-
დობრ, ძველი აღთქმის სუბიექტის, რჩეული ერის ჩამო-
ყალიბების საქმეში, რაც ბიბლიური ისტორიის კარდინა-
ლურ შინაარსს შეადგენს. ბიბლია გვაუწყებს, რომ 
ღვთის მიერ თავის ხატად გაჩენილი არსება მარტოსუ-
ლად არ არის შექმნილი: „და თქვა უფალმა ღმერთმა: არ 
არის კარგი ადამის მარტოდ ყოფნა. შევუქმნათ მას შემ-
წე, მის საპირისპიროდ“ (დაბ. 2:18). და, რაკი ცხოველთა 
შორის არ აღმოჩნდა მისი ამგვარი არსება (დაბ. 2:19-20), 
ღმერთმა მისი შემწე (ჸეზერ) მისივე სხეულიდან, ნეკნის 
ძვლიდან, წარმოშვა, რათა მისი ბუნების თანაზიარი ყო-
ფილიყო. თუმცა ფართო აზრით, ადამის შემწენი შინაუ-
რი ცხოველებიც (ბეჰემა) უნდა ყოფილიყვნენ და გახდ-
ნენ კიდეც, მაგრამ შემწეობაში ბიბლიის ნარატორმა 
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უფრო მეტი იგულისხმა, ვიდრე ფიზიკური სამსახურია, 
რასაც ადამიანს მის პატრონობაში მყოფი პირუტყვები 
უწევენ. ადამის ძვლისგან შექმნის აქტით ევა, ერთსა და 
იმავე დროს, ადამის ბუნებისაც არის და მისი სხვაც არ-
ის. ადამს შეუძლია თქვას ევაზე – „ჩემი სხვა“. სწორედ 
ასეთ სხვას, რომელიც მისივე სუბსტანციისგან არის მო-
ქსოვილი, ანუ მისი ბუნების (არსების) თანაზიარია, სხვა-
ნაირად, თითოეულის ჸეცემ, როგორც ძვალში გამოხა-
ტული ქმნილების არსი1, ერთმანეთის იდენტურია, შეუძ-
ლია მას ფიზიკურ-მატერიალურზე მაღალი შემწეობა 
გაუწიოს. ამ აზრით, შემწეობა თავის პირობად გაგებას 
გულისხმობს, რომელიც მხოლოდ მეტყველ და გონიერ 
ქმნილებას ახასიათებს.  

 
I 

პირველად შემწის ფუნქცია ევამ განახორციელა 
ადამის მიმართ, როცა აკრძალული ხის ნაყოფის გე-
მოსხილვა ურჩია და, თუმცა ამ რჩევამ სამოთხის მკვიდ-
რთათვის კატასტროფა გამოიწვია, ევას მოდგმას, 
დედრს, შემწის და მრჩევლის ფუნქცია არ წართმევია, 
რათა მამაკაცი თავისი თავის წინაშე მარტო არ დარჩე-
ნილიყო. მათი ურთიერთობა, ურთიერთპირისპირ დგომა 
იყო საზოგადოების, სოციუმის ემბრიონი.  

ყურადღებას ვამახვილებთ სარაზე და რებეკაზე, იმ 
ორ შემწე-მრჩეველზე, რომლებიც შვილის დედები არი-
ან. ესენი ის დედაკაცნი არიან, რომლებსაც, მათგან 
გაუცნობიერებლად, პროვიდენცია (ღვთიური განგება) 
თავისი ამოცანის მისაღწევად იყენებს.  

                                                            
1 ძვალი ჸეცემ, ბიბლური ანთროპოლოგიით, ადამიანის უხრწნელი იდენტო-
ბის გამომხატველია.  
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სარა ცოლია ებრაელთა მამამთავარ აბრაამისა, რო-
მელსაც ღვთისგან აღთქმა მიეცა, რომ მისი წიაღიდან 
ურიცხვი ხალხი გამოვიდოდა და ქანაანს, სადაც ის 
მხოლოდ მსხემად და მდგმურად სახლობდა, დაიმკვიდ-
რებდა. აბრაამი რწმენით იღებს ამ აღთქმას, მიუხედა-
ვად იმისა, რომ სარა ბერწია და თავადაც ხანდაზმული 
ასაკის არის. ის რწმენის კაცია, თუმცა მასაც ღრღნის 
ეჭვი, თუ როგორ დაიმკვიდრებს ქანაანს უშვილძირო 
კაცი, როგორიც თვითონ არის. „ბატონო, უფალო, რა შე-
გიძლია მომცე, როცა უშვილოდ გადავდივარ და ჩემი 
მემკვიდრე ეს დამასკოელი ელიაზარია“ (დაბ. 15:2). 
ელიაზარი კი მისი სახლის მოურავია. ეჭვის გასაქარწყ-
ლებლად უფალს გარეთ გაჰყავს აბრაამი და ეუბნება: 
„ახედე ზეცას და დაითვალე ვარსკვლავები, თუ ძალგიძს 
აღრიცხვა მათი [...]. ასეთი იქნება შენი შთამომავლობა“ 
(დაბ. 15:5). მაგრამ ამ მანუგეშებელი სიტყვების შემდეგ 
უფალი არ უმხელს, რომ შთამომავლობის მიმცემი 
კანონიერი მემკვიდრე უთუოდ სარასგან დაიბადება. 
საჭირო გახდა ეჭვის საბოლოოდ განსაქარვებლად 
სარას შემწეობა, მისი რჩევა.  

 

სარაის პირველი რჩევა-შემწეობა 
„და სარაის, აბრამის1 ცოლს, არ უშვია მისთვის. 
და ჰყავდა მას ეგვიპტელი მხევალი, სახელად ჰა-
გარი. და უთხრა სარაიმ აბრამს; უფალმა დამაბრ-
კოლა შვილოსნობისგან. შედი ჩემს მხევალთან. 
ეგებ გავშვილიანდე მისგან. და შეისმინა აბრამმა 
სარაის სიტყვები“ (დაბ. 16:1-2).  

                                                            
1 როგორც განგების იარაღებს, უფლის ხელში, აბრამს და სარას სახელები გა-
მოეცვალათ: აბრამ („მაღალი მამა“>აბრაჰამ „მრავალთა მამა“); სარაი> სარრაჰ 
„დედოფალი“, „ქალბატონი“ (დაბ. 17:5, 15). ასევე, მოგვიანებით იაკობს, რო-
გორც თორმეტი ძისგან თორმეტი ტომის წარმომშობს ძველის შენარჩუნებით, 
ახალი სახელი მიეცა – ისრაელ, რომელიც შემდგომ ხალხის სახელი გახდა. 
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„გავშვილიანდე მისგან“ გულისხმობს, რომ მონის კა-
ნონით მხევლისგან ნაშობი არა მხევალს, არამედ ქალ-
ბატონს ეკუთვნის, სიმბოლურად იგი ქალბატონის კალ-
თებზე იბადება (გამ. 21:6). ამით სარა ამბობს, რომ მხევ-
ლისგან შობილი ვაჟი არა მხოლოდ აბრაამის, არამედ 
მისი ბერწი ცოლისაც იქნება.  

მაგრამ წესი დაირღვა: დაფეხმძიმებულმა მხევალმა 
მედიდურად დაუწყო ყურება თავის უნაყოფო ქალბა-
ტონს, რაც ვერ მოითმინა სარამ და მოსთხოვა (ცხადია, 
ეს არ იყო არც შემწეობა და არც რჩევა, არამედ შეუ-
რაცხყოფილი ქალბატონის რეაქცია) აბრაამს, დაესაჯა 
იგი. აბრაამმა უფლება მისცა სარას, თავად გასწორე-
ბოდა თავის მხევალს. და დაუწყო სარამ ჩაგვრა ჰაგარს 
და გაექცა მას ჰაგარი. მაგრამ პროვიდენციამ გზიდან 
დააბრუნა იგი, რათა დამორჩილებოდა ქალბატონს.  

 

სარას მეორე რჩევა-შემწეობა  
„ჰაგარს შეეძინა ვაჟი. ჰაგარი რომ გარბოდა, გან-
გებამ უფლის ანგელოსის პირით უწინასწარმე-
ტყველა:  
„შობს ვაჟს და ისმაელს უწოდებ სახელად [...] და 
იქნება იგი კანჯარი კაცთა შორის; მისი ხელი 
იქნება ყველას წინააღმდეგ და ყველას ხელი 
იქნებს მის წინააღმდეგ და ყველა მისი ძმის წინ 
იცხოვრებს იგი“ (დაბ. 16:11-12).  
 

ვაჟს უწოდეს სახელად ისმაელი (იშმა′ელ). დაცხრა 
ჰაგარის ამპარტავნება ქალბატონის მიმართ და დაკმა-
ყოფილდა სარას პატივმოყვარეობაც, რადგან განგების-
გან მიეცა მას შვილოსნობის აღთქმა (დაბ. 17:19; 18:10). 
დაიბადა ისაკი ხანდაზმული, მეტიც, შვილოსნობის ას-
აკს გადაცილებული მშობლებისგან. ისმაელი და ისაკი 
იზრდებოდნენ მამის სახლში. იზრდება ორი ვაჟი, ტრა-
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დიციის თანახმად, უფროსს ეკუთვნის მამისგან კურთხე-
ვა, რისი ძალითაც იგი მისი მემკვიდრე უნდა იყოს და, 
ამრიგად, მისი ხაზის გამგრძელებელი, საბოლოოდ, 
ნაწინასწარმეტყველევი ურიცხვი ხალხის მამამთავარი. 
აბრაამი ასე უნდა ფიქრობდეს, რაც ძუნწად, ისაკის და-
ბადებამდე აბრაამის სპონტანური წამოძახილით არის 
მინიშნებული: „ნეტავ იცოცხლოს ისმაელმა შენ წინაშე!“ 
(დაბ. 17:18).  

როგორ იქცევა სარა, რომელსაც თითქოს როლი არ 
უნდა ჰქონდეს რჩეული ხალხის ბედში. მაგრამ პროვი-
დენცია სარას ამ მიმართულებით ამსახურებს. ისაკის 
შობით მისი პატივმოყვარეობა დაკმაყოფილებულია, 
პრეტენზია მას მხევლის მიმართ აღარ გააჩნია, მაგრამ 
მას, როგორც დედას, გულს უმღვრევს ისმაელის არსე-
ბობა იმ ოჯახში, სადაც აღთქმის შვილი იზრდება – ისა-
კი, რომელიც არა ბუნებრივი, არამედ სასწაულით დაე-
ბადა მას, ორმაგად უნაყოფოს, ბუნებით ბერწს და ხან-
გადასულს. სხვაგვარად როგორ უნდა აღიქვას მან ამ-
გვარად შობილი ისაკი, თუ არა აღთქმის შვილად? დე-
დობრივი სიყვარული და გრძნობა შვილის განსაკუთრე-
ბულობისადმი, დედრული ალღო ქვეცნობიერი სიღრმი-
დან დაანახებს მას ისმაელის ნამდვილ სახეს, როგორა-
დაც მისი მომავალია განგების მიერ რამდენიმე თვისე-
ბით ნაწინასწარმეტყველევი.  

ფერე′ ადამ „კანჯარი კაცთა შორის“ ან სხვა თარგმა-
ნით „კანჯარი კაცი“ ისმაელის ცხოვრების ნირის (modus 
vivendi) გამოხატულებაა. კანჯარი ანუ ველური ვირი, რო-
გორც იობის წიგნი1 გვაუწყებს, მოუთვინიერებელ, ძლი-
ერ, თავისუფლად მონავარდე, ადამიანთა საცხოვრისი-
                                                            
1 „ვინ გაუშვა კანჯარი ნებაზე? და ვინ ახსნის კანჯარს საკვრელებს? ვისაც მე 
სახლად ტრამალი მივეცი? არად აგდებს ქალაქის ხმაურს, არ ესმის მწყემსის 
შეძახილები...“ (იობ. 39:5-8).  



 29 

დან შორს მოთარეშე ცხოველის ტიპია, რომელიც არად 
აგდებს მკვიდრ ცხოვრებას.  

„მისი ხელი ყველას წინააღმდეგ“ – მის ცოდვებზე და 
აგრესიულობაზე მიუთითებს, ხოლო „ყველა ხელი მის 
წინააღმდეგ“ – მის სასჯელზე.  

ასეთი ცხოვრების წესს არგუნებს განგება არა მხო-
ლოდ მას, როგორც კერძო პირს, არამედ მის შთამომავ-
ლობას, რომლის დიდ ხალხად ქცევას უფალი აღუთ-
ქვამს მას მამის მემკვიდრეობისგან მოწყვეტისა და სა-
ხლიდან გაძევების სანაცვლოდ (დაბ. 17:20).  

ბიბლიის ამ ადგილის ჰერმენევტიკა აშკარად გვიმ-
ხელს, რომ თუ არა სარას გადაწყვეტილება და მერე 
რჩევა, აბრაამს გაუჭირდებოდა არჩევანი ორ საყვარელ 
შვილს შორის, თუ რომელს უნდა რგუნებოდა მამის 
კურთხევა და ბევრი ხალხის მამამთავარობის არჩევანი. 
ამ ეპიზოდში, რომელმაც ისაკის ბედი გადაწყვიტა, სარა, 
ერთი შეხედვით, არცთუ სიმპათიურად გამოიყურება. 

და გაიზარდა ბავშვი (=ისაკი) და მოსხლიტეს იგი 
ძუძუს, და აბრაამმა დიდი ლხინი გამართა იმ 
დღეს, როცა ძუძუს მოსწყვიტეს. და დაინახა სა-
რამ ძე ეგვიპტელი აგარისა, რომელმაც უშვა აბ-
რაამს, მოცინარი. და უთხრა აბრაამს: გააძევე ეს 
მხევალი და ძე მისი, რომ არ დაიმკვიდროს ამ 
მხევლის ძემ ჩემს ძესთან, ისაკთან (დაბ. 21:8-10). 

სიტუაცია ასეთია: ბავშვის ძუძუს მოწყვეტა ბავშვის 
განვითარების მნიშვნელოვანი ეტაპია მისი დაბადების 
შემდეგ, ის მოწიფულობას უძღვის წინ. ეს რიტუალია, 
რომელიც ლხინით უნდა აღინიშნოს. აბრაამიც მართავს 
ლხინს, რომელშიც მისი სახლეულის გარდა, მეზობლე-
ბიც და მოკეთეებიც იღებენ მონაწილეობას. ყველას ყუ-
რადღების ცენტრში ისაკია, როგორც საყოველთაო 
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ლხინის მიზეზი. და რას ხედავს სარა, ლხინის არათუ 
მონაწილე, არამედ მიზეზია ისაკთან ერთად: „დაინახა 
ძე ეგვიპტელი ჰაგარისა მოცინარი“. „მოცინარი“ – 
დედანში მეცახეკ – ამ სიტყვის ერთ-ერთი თარგმანია, 
წარმოდგება მიმღეობის ფორმით ძირისგან ცხკ, 
რომლის მნიშვნელობა ამ ერთადერთი თარგმანით არ 
ამოიწურება, ის მრავალმნიშვნელოვანია: ცხკ ამ 
კონტექსტში შეიძლება გადმოიცეს, როგორც „დაცინვა“, 
„ხუმრობა“, „მასხრობა“, „თამაში“, „ცეკვა-თამაშიც“ კი, 
რაც არ არის უჩვეულო დღესასწაულზე მოწიფული 
ისმაელისგან (ის თოთხმეტი წლით უფროსი იყო ისაკზე). 
და სწორედ ამგვარად არის თარგმნილი თანამედროვე 
ევროპულ ენებზე. მაგრამ რა მნიშვნელობას დებს ამ 
სიტყვაში ბიბლიის ნარატორი, უფრო სწორად, რა 
რეაქციას გამოახატვინებს იგი ისმაელის შემხედვარე 
სარას. ზუსტ თარგმანს ართულებს ის გარემოება, რომ 
მიმღეობას არ ახლავს ობიექტად ისაკი, რომელსაც 
უნდა დასცინოდეს, ემასხრებოდეს ან ეთამაშებოდეს 
ისმაელი. მასხრობა და დაცინვა, ცხადია, მძიმე 
ასატანია დედისთვის, როგორც გერის თავხედობის 
ნიშანი და, აქედან გამომდინარე, უსაფუძვლო არ არის 
შეურაცხყოფილი დედის მოთხოვნა ისმაელის 
გაძევებისა. თუმცა ბიბლიის ძველ თარგმანებს სიტყვა 
მეცახეკ ამ მნიშვნელობებით არ ესმით, ნეიტრალურ 
მნიშვნელობას ამჯობინებენ. ბერძნული ტექსტი 
(სეპტუაგინტა) „აღადგენს“ ობიექტად ისაკს და არჩევს 
„თამაშს“: სარამ დაინახა „ისაკთან მოთამაშე“ (παίζοντα 
μετὰ Ἰσαὰκ) ისმაელი, ასევე ლათინურ თარგმანში 
(ვულგატა): ludentem cum Isaak. შესაბამისად, ძველ -
ქართულში: „იმღერდა ისაკის თანა“. ასეთ შემთხ-
ვევაშიც, შეურაცხყოფილია სარა, რომელიც ვერ მოით-
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მენს ისმაელის, მხევლის შვილის, გათანაბრებას თავის 
შვილთან. ჩვენი ფიქრით, არ არის აუცილებელი მეცახეკ 
მიმღეობისთვის ობიექტად ისაკის აღდგენა, იგი შიშვ-
ლადაც გამოხატავს აზრს, რომელიც ნარატორს უნდა 
ეგულისხმა მასში. სიტყვით მეცახეკ, რომელშიც იკითხე-
ბა ისაკის სახელი იცხაკ, ნაგულისხმევია, რომ ისმაელი 
იცხაკობს, იცხაკის მდგომარეობაზე აცხადებს პრეტენ-
ზიას.  

თუ ამ ეპიზოდს ყოფითი თვალსაზრისით შევხედავთ 
და ყოფითივე მორალით შევაფასებთ, სარას საქციელში 
ისმაელის მიმართ სხვა არაფერი გამოჩნდება, თუ არა 
გაბოროტებული დედინაცვლის მძულვარება გერისადმი, 
რომელშიც იგი თავისი შვილის მეტოქეს ხედავს. ეს 
ზღაპრის გავრცელებული მოტივია, ოღონდ გერის როლ-
ში იქ, როგორც წესი, გოგონაა, და ეს გოგონა ღვთის 
რჩეულია, რომლის ხვედრი დედოფლობაა. მამა უძლუ-
რია, ვერ იფარავს შვილს დედინაცვლის მძლავრობის-
გან. ასე ემართება აბრაამსაც. ის უსიტყვოდ, თუმცა გულ-
სუწადინოდ დაჰყვება სარას ნებას, გაუშვებს სახლიდან 
ისმაელს. რასაკვირველია, ამ ეპიზოდს ზღაპრის თვალ-
საზრისით არ განვიხილავთ. მართალია, სარას საკუთა-
რი შვილის სიყვარული ამოძრავებს, მაგრამ მისი 
სიყვარული და მიკერძოებულობა მის მიერ განგების 
შეცნობასთან არის დაწყვილებული (წმიდა წერილი თა-
ვის მთლიანობაში ამართლებს მის საქციელს). ამიტომ 
არ არის მართებული ამ ეპიზოდის ყოფით დონემდე და-
ყვანა: არა ცალკე ისაკი და ცალკე სარა, როგორც დედი-
სერთა მხოლოდშობილი შვილი და დედა, არამედ ერთი 
განუშორებელი მთლიანობა – როგორც ერთი სასწაულის 
ორი მხარე. და რამდენადაც არჩევის მოტივი, რითაც 
განგება ირჩევს არა იმას, ვისაც ველური კანჯარის მომა-
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ვალი აქვს, არამედ ისაკს, ყოფის მიმართ ტრანსცენდენ-
ტულია, ჰერმენევტიკა, სწორედ ამ ტრანსცენდენციის 
ფესვებს გამოაჩენს. აი, როგორ განმარტავს იოანე 
ოქროპირი ამ ეპიზოდს: 

 
„უყურე, როგორ კვლავ ვერ ითმენს სარა ისმაე-
ლის თავისუფალ ქცევას და არ შეუძლია გულ-
გრილად იტანდეს, რომ მხევლის შვილი ასე ექ-
ცევა ისაკს. და როგორც წინათ ჰაგარის მედი-
დურობის დასათრგუნად განრისხებულმა გააძე-
ვა იგი სახლიდან, ასევე ახლაც ვერ ითმენს, 
რომ ზეგარდმო მადლით შობილი, ღვთის ნაწყა-
ლობევი ძე, ურთიერთობდეს ეგვიპტელი მონა-
ქალის ძესთან... სარა ხედავდა, რომ ორივენი, 
თავად და მისი ქმარი, მოხუცები იყვნენ და ეში-
ნოდა, რომ მათი სიკვდილის შემდეგ ისმაელს, 
როგორც პირმშოს, არ მოეთხოვა მამის მემ-
კვიდრეობა და არ გათანაბრებოდა ისაკს. ამი-
ტომ უთხრა (აბრაამს): გააგდე ეს მონაქალი და 
მისი შვილი. დაე, იცოდეს ჰაგარმა, რომ მო-
ნაქალის შვილს არავითარი საერთო არ ექნება 
ჩემს შვილთან, ისაკთან, და არა ხამს, რომ მო-
ნაქალის შვილი ასე ახლობლობდეს ქალბატო-
ნის შვილს“ (ჰომილია XLVI დაბადების წიგნზე).  

 
ბავშვი დადის მამის ეზოში და თამაშობს, იცინის, 

თავისთვის ერთობა, შესაძლოა რაღაც ნიშნებით ბაძავს 
კიდეც ისაკს, ისაკობს. რა არის აქ აუტანელი სარას-
თვის? შესაძლოა, ის სითამამე, რომელიც გამოსჭვივის 
ისმაელის მიმოხვრაში. ეჭვებით შეპყრობილ, გერზე და-
დარაჯებულ სარას, ეჩვენება, რომ იგი მამის ეზოში და-
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დის, როგორც უფლისწული... სარას წარმოსახვაში ყრმა 
ისაკის, როგორც აღთქმის შვილის, უფლება და ღირსება 
იჩაგრება მხევლის ძის თავისუფალი ქცევით... რა უფლე-
ბით მიმოდის ასე ლაღად მხევლის ვაჟი, როცა სახლში 
უფლისწული იზრდება? მხევლის ძეს სურს დედოფლის 
ძის ადგილის დაჭერა, ისმაილს ისაკობა სურს. სწორედ 
ამას გამოხატავს მიმღეობა მეცახეკ.  

განგება იყენებს დედის სიყვარულს თავისი ნანი-
ნატრი, ხანდაზმულ ასაკში შეძენილი შვილისადმი, და 
გაბოროტებული დედინაცვლის გრძნობებს საძულველი 
გერისადმი, რათა აბრაამს, რომლისთვისაც ორივე ვაჟი 
ძვირფასია და, შესაძლოა, უჭირდეს ამ ორს შორის არ-
ჩევანი, ვის მისცეს საბოლოოდ კურთხევა, სარას კატე-
გორიულმა მოთხოვნამ გაუადვილოს გადაწყვეტილება.  

 
და დაინახა, უთხრა სარამ, რომ ძე ეგვიპტელი 
ჰაგარისა [...] ისაკობდა და უთხრა აბრაამ: გააძე-
ვე ეს მხევალი თავისი ძითურთ, რომ არ დაიმ-
კვიდროს ამ მხევლის ძემ ჩემს ძესთან, ისაკ-
თან. და შეაწუხა დიდად აბრაამი ამ ამბავმა თა-
ვისი ძის გამო (დაბ. 21:9-11).  

 
საბოლოოდ, სარას რჩევამ, თუ ეს მხოლოდ რჩევა 

იყო, რამაც არად ჩააგდო მამის სიყვარული მისი პირ-
მშოსადმი, რომელიც თითქოს არცკი ყოფილიყო მისი 
შვილი, არამედ მხოლოდ ეგვიპტელი მხევლისა, აბრა-
ამს ძალაუნებურად მიაღებინა განგებისეული გადაწყვე-
ტილება, რომელიც ადამიანური მორალით არასდროს 
ხელმძღვანელობს.  
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იმარჯვებს, რა თქმა უნდა, აღთქმის შვილი და არა 
ადამიანური წესის თანახმად პირმშო, რომელსაც გან-
გებამ კანჯარის მომავალი განუსაზღვრა.  

 
რებეკას არჩევანი და რჩევა, და საბოლოოდ,  

შემწეობა 
 
ისაკი, აღთქმის შვილი, იზრდება მამის სახლში და 

უფალი შეეწევა მას: „და განდიდდა ეს კაცი და მაღ-
ლდებოდა უფრო და უფრო, ვიდრე არ განდიდდა დიდად. 
და ჰყავდა მას ცხვრის ფარა და ზროხის ჯოგი, და მრა-
ვალი მსახური...“ (26:13-14). მაგრამ განგებამ ამ შემ-
თხვევაშიც ჩანაფიქრის განსახორციელებლად ადამია-
ნური ვნებები გამოიყენა.  

ისაკს, როგორც აბრაამს, ორი ვაჟი შეეძინა ერთი 
დედისგან, რებეკასგან. ამასთან ერთად, ვაჟები ტყუპები 
იყვნენ – ესავი და იაკობი. ესავი პირველი გამოვიდა 
დედის საშოდან, მას დაუყონებლივ მოჰყვა მის ქუსლს 
მობღაუჭებული იაკობი. ნარატორიც არ აყოვნებს მათ 
დახასიათებას: ესავი ბანჯგვლიანი დაიბადა, იაკობს კი 
გლუვი კანი ჰქონდა.  

და წამოიზარდნენ ყმაწვილები. და შეიქნა ესა-
ვი ხელოვანი მონადირე, ველების კაცი. და 
იაკობი იყო სრული კაცი, კარვებში მცხოვრები. 
და უყვარდა ისაკს ესავი, რადგან ნანადირევი 
იყო მისი საჭმელი, და რებეკას იაკობი უყვარდა 
(25:27-28).  

და ეს სიყვარული იყო სწორედ საბედისწერო შეც-
დომა, რომელიც უნდა გამოსწორებულიყო. ნამდვილად 
ესაჭიროებოდა ისაკს შემწე, რათა განგების ხაზი აღს-
რულებულიყო. თუ ისმაელის მომავალი შთამომავლობა 
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მისი კანჯარობის გამო დაიწუნა განგებამ, ესავის მონა-
დირეობა და ველის კაცობა არანაკლებ დასაწუნი იყო, 
როგორც რჩეული ერისთვის შეუფერებელი ყოფა. განგე-
ბამ იაკობი, როგორც სრული კაცი და კარვებში მცხოვ-
რები, აირჩია. როგორც ვხედავთ, ისაკი ესავის მხარეზეა, 
რებეკა – ისაკის მხარეზე. სიყვარული, რომელსაც იჩენს 
მამა და დედა ერთისა და მეორის მიმართ, არჩევას ნიშ-
ნავს. რებეკას განგებისეული ინტუიცია ამოძრავებს, 
ისაკს ნანადირევის სიყვარული, ანუ პირისგემო. ამას-
თანავე, მის არჩევანს ესავის პირმშოობა განაპირობებს.  

გარდა შინ დაუდგრომლობისა, ესავს, როგორც ველე-
ბის კაცს, „ველურს“, სხვა ნაკლიც აქვს. მამის კვალზე 
მისთვის პირისგემო გადაუდებელი მოთხოვნილების 
საგანია. აი, რას გვამცნობს ნარატორი:   

და მოამზადა იაკობმა შეჭამადი და ესავიც და-
ბრუნდა ველიდან, დაღლილი. და უთხრა ესავმა 
იაკობს: შემახვრეპინე წითელი, ეგ წითელი, რად-
გან დაღლილი ვარ. ამიტომაც ეწოდა სახელად 
ედომი1. და უთხრა იაკობმა: მომყიდე დღესვე შე-
ნი პირმშოება. და თქვა ესავმა: სიკვდილის პირას 
ვარ და რაღად მინდა პირმშოება. და უთხრა 
იაკობმა: შემომფიცე დღეს. და შეჰფიცა და მიჰყი-
და იაკობს პირმშოება. და იაკობმა მისცა ესავს 
პური და ცერცვის შეჭამადი. და ჭამა და სვა, და 
წავიდა. და არად ჩააგდო ესავმა პირმშოება (დაბ. 
25:29-34). 

„არად ჩააგდო ესავმა პირმშოება“ – ეს სიტყვები გან-
გების ხმაა. ასე ძუწად, მრავალსიტყვაობის გარეშე იკი-
ცხება ესავი იმის გამო, რომ პირმშოობის არად ჩაგ-

                                                            
1 ედომ „წითელს“ ნიშნავს, ესავის შთამომავლობისგან წარმოშობილი ქვეყნის 
სახელია.  
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დებით თავისი იდენტობა, როგორადაც დაიბადა, უარყო, 
მატერიალურ მოთხოვნილებაზე გაცვალა. მაგრამ მამის 
გადაწყვეტილებით ესავმა, როგორც პირმშომ და საყვა-
რელმა (=რჩეულმა) ძემ კურთხევა უნდა მიიღოს და გაი-
ზარდოს მის სახლში მომავალი ურიცხვი ერის მამამ-
თავრად. და აქაც, როგორც წინა თაობის შემთხვევაში, 
დედაკაცს იყენებს განგების ინსტრუმენტად უფალი. და, 
როგორც მაშინ, არც ახლა, განგება ადამიანური მორა-
ლით არ ხელმძღვანელობს. მამაკაცის შეცდომის გამო-
სასწორებლად დედაკაცის შემწეობა მისი მოტყუებით 
გამოიხატა. როგორმე უნდა გამოეტყუებინა რებეკას ისა-
კისგან იაკობის კურთხევა. არ იყო ძნელი უსინათლო 
მოხუცი ისაკის შეცდომაში შეყვანა.  

და იყო, როცა დაბერდა ისაკი და თვალს დააკლ-
და, დაუძახა ესავს, თავის უფროს შვილს, და უთხ-
რა: შვილო! და მიუგო: აჰა, მე ვარ! და უთხრა ისაკ-
მა: აჰა, დავბერდი და არ ვიცი ჩემი სიკვდილის 
დღე. ახლა აიღე შენი იარაღი, მშვილდ-ისარი, და 
გადი ველად და ნანადირევი მომიტანე, და მო-
მიმზადე შეჭამადი, მე რომ მიყვარს, და მომიტანე 
და შევჭამ, რომ გაკურთხოს ჩემმა სულმა, სანამ 
მოვკვდებოდე. და გაიგონა რებეკამ, ისაკი რომ 
ელაპარაკებოდა თავის ძეს, ესავს. და გავიდა 
ესავი ველად სანადიროდ, ნანადირევის მოსატა-
ნად. და უთხრა რებეკამ იაკობს, თავის უმცროს 
ძეს: გავიგონე, მამაშენი რომ ელაპარაკებოდა 
შენს ძმას, ესავს, და ეუბნებოდა: მომიტანე ნანა-
დირევი და კერძი მომიმზადე, შევჭამ და გაკურ-
თხებ უფლის წინაშე სიკვდილის წინ. ახლა, გამი-
გონე, შვილო, რასაც გეტყვი: წადი ფარაში და 
ორი კარგი თიკანი მომიყვანე, რომ მოვუმზადო 
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მამაშენს მისი საყვარელი კერძი. და წაუღე მამა-
შენს, რომ შეჭამოს და გაკურთხოს სიკვდილის 
წინ. და უთხრა იაკობმა რებეკას, თავის დედას: 
ჩემი ძმა ესავი რომ ბალნიანი კაცია და მე უბალ-
ნო ვარ? ხელი რომ მომისვას მამაჩემმა, ხომ მა-
ტყუარა გამოვჩნდები მის თვალში? კურთხევას კი 
არა, წყევლას დავითევ თავზე. და უთხრა დედა-
მისმა: ჩემზე იყოს ის წყევლა, შვილო, ოღონდ 
დამიჯერე და მომიყვანე (დაბ. 27:1-13).  

 
ყველაფერი ამ ჩანაფიქრისამებრ მოხდა. განზრახვა 

რებეკას რჩევით, რომელმაც თავის თავზე აიღო მოსა-
ლოდნელი წყევლა, და იაკობის ხელით აღსრულდა. ესა-
ვის სახით მამის წინაშე წარმდგარმა იაკობმა მიიღო 
კურთხევა, რომელიც მის უფროს ძმას ეკუთვნოდა. რო-
გორც ვხედავთ, აქაც განგება დედაკაცის საშუალებით 
ახორციელებს თავის ხაზს, იყენებს რა დედობრივ 
გრძნობას. ნამდვილად, იაკობი, როგორც „სრული კაცი 
და კარვებში“ მცხოვრები, უნდა ყოფილიყო რჩეული ერ-
ის მამამთავარი და არა მონადირე, „ველების კაცი ესა-
ვი“. ამ მიზნის მისაღწევად განგებამ დაუშვა, რომ ია-
კობს ძმის პიროვნების უზურპაცია მოეხდინა. განგების 
თვალში მიზანი ამართლებს საშუალებას, რითაც მიზანი 
მიიღწევა.  

 
დედოფალ იზებელის რჩევა და შემწეობა 

 
მოსალოდნელი იყო, რომ განგება თავისი კეთილი 

ჩანაფიქრის განსახორციელბლად დედოფალს გამოიყე-
ნებდა, მაგრამ დედოფალმა იზებელმა თავისი რჩევით 
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შემწეობა მეფე ახაბს უკეთური ჩანაფიქრის აღსრულება-
ში გაუწია.  

ახაბი ისრაელის სამეფოს უფლისგან განდგომილი 
მეფეა, იზებელი ციდონის მეფის ასულია, რომელმაც 
ციდონური (ფინიკიური) კერპების თაყვანისცემა მოიყო-
ლია სამშობლოდან. იზებელმა ასობით უფლის წინას-
წარმეტყველი გაწყვიტა, ერთადერთი ელიაჰუ (ელია) გა-
დაურჩა, რომელსაც სასიკვდილოდ დევნიდა. სანაცვ-
ლოდ, იზებელმა ბააალისა და აშერას წინასწარმეტ-
ყველნი მოამრავლა. ორივემ – მეფე-დედოფალმა მძიმე 
სახელი დატოვა ძველი აღთქმის ისტორიაში, მათ უკე-
თურებას, რაც მათ ჩაიდინეს, მათივე აღსასრული ამ-
ხელს მჭევრმეტყველურად: საბოლოო ბრძოლაში მო-
კლული ახაბის დაღვრილ სისხლს ძაღლები ლოკავდნენ 
ეტლში (3 მეფ. 22:38), ხოლო მოგვიანებით იზებელის აღ-
სასრული ასეთი იყო: იგი სარკმლიდან გადმოაგდეს „და 
მიესხა მისი სისხლი კედელს და ცხენებს. და მათ გადა-
თელეს იგი“, მისეულმა ძაღლებმა კი დაგლიჯეს და, რო-
ცა აჯანყებულმა მხედართმთავარმა ბრძანა, მოეძებნათ 
ის შეჩვენებული და დაემარხათ, „რადგან მეფის ასუ-
ლიაო“, „ვერაფერი ნახეს მისგან, თავის ქალისა და ხელ-
ფეხის მეტი“. და აღსრულდა ელიაჰუს წინასწამეტყვე-
ლება მასზე: „და იქნება იზებელის გვამი, როგორც ნეხვი 
ყანაში“ (4 მეფ. 9:33-35, 37). ბევრი უკეთური მეფე ახსოვს 
ძველი აღთქმის ისტორიას, მაგრამ ამგვარი სასჯელი 
განგებას არავისთვის არ გამოუტანია.  

მეფის სასახლის მეზობლად სამარიაში მეფის ქვე-
შევრდომს, იზრეჸელელ ნაბოთს ვენახი ჰქონდა, რო-
მელსაც მეფემ თვალი დაადგა. მაგრამ ნაბოთმა არც 
ვერცხლად და არც სხვა ნაკვეთის სანაცვლოდ არ ინ-
დომა დაეთმო მეფისთვის მამა-პაპის სამკვიდრო. უარმა 
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მეტისმეტად დაანაღვლიანა მეფე, განადგურებული და-
ბრუნდა სახლში, პურიც არ უჭამია, საწოლში ჩაწვა, თავი 
კედლისკენ იბრუნა. ეს წუხილი დადებითად ახასიათებს 
ახაბს, როგორც პიროვნებას და, ზოგადად, ისრაელის 
მეფობის დემოკრატიულობას: არ გამოუყენებია ძალა-
უფლება, არ უცდია ძალით წაერთმია თავისი ყმისთვის 
ვენახი. მაგრამ სხვაგვარად ფიქრობდა დედოფალი იზე-
ბელი. ასე გაამხნევა მან ახაბი, თავზე მოახვია რა, წარ-
მართებში გავრცელებული, ისრაელისთვის უცხო პრინ-
ციპი მეფობისა: „ახლა დაამტკიცე, რომ ისრაელის მეფე 
ხარ! ადექი, პური ჭამე და გული გაიმხიარულე და მე 
მოგცემ შენ ნაბოთ იზრეჸერელის ვენახს“ (3 მეფ. 21:7).  

რჩევაც იზებელს ეკუთვნოდა და მისი აღსრულებაც. 
მეფის სახელით დაუგზავნა წერილები უხუცესებს, გა-
მოეხმოთ ნაბოთი ხალხის კრებულის წინაშე, მის წინ 
დაესვათ ორი ცილისმწამებელი „ბოროტი კაცი“, რათა 
ემხილებინათ ღვთისა და მეფის გმობაში. და გაეყვანათ 
და ჩაექოლათ. ასეც მოხდა. ასე დაეპატრონა ახაბი ნა-
ბოთის ვენახს.  

„ჯერ არავინ ყოფილა, რომელსაც ახაბივით გაე-
ყიდოს თავი უფლის თვალში ბოროტების საკე-
თებლად, რაზეც აქეზებდა იზებელი, მისი ცოლი“ 
(3 მეფ. 21:25). 

ასკვნის ამ ეპიზოდს ბიბლიის ამბავთა აღმწერელი.  
 

II 
დებორას ვინაობაზე ბიბლიისთვის ნიშანდობლივი 

ლაკონიური, ანკეტისმაგვარი, მაგრამ ამომწურავი ცნო-
ბებია შემონახული:  

და დებორა, წინასწარმეტყველი ქალი, ლაპიდო-
თის ცოლი, განსჯიდა ისრაელს იმჟამად. და 
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ცხოვრობდა დებორას პალმის ქვეშ, რამასა და 
ბეთელს შორის, ეფრემის მთაზე; და ადიოდნენ 
მასთან ისრაელიანები განსასჯელად (მსაჯ. 4:4-5).  

წინასწამეტყველებისა და მსაჯულობის ორმაგი მო-
წოდების ნიშნად დებორა იწოდება, როგორც „დედა ის-
რაელში“. „დედა“ ამ შესიტყვებაში დაახლოებით იმასვე 
ნიშნავს, რასაც ქართულ „დედაბოძში“. დედაბოძი კი ნა-
გებობის ძირითადი, ცენტრალური ბოძია, მისი არა გეო-
მეტრიული, არამედ მორალური ცენტრი, რომელიც თა-
ვისი მყოფობით შენობაში მის იდეას გამოხატავს, რასაც 
მისი შემკულობა, ორნამენტები იუწყება. თავისი ამ ად-
გილით ისრაელში დებორა სრულიად ჩრდილავს ქმარს, 
რომელიც მხოლოდ ნომინალური არსებობაღა რჩება. 
ლაპიდოთი იმდენად უმნიშვნელო პირია, რომ მას შემ-
წეობა არცკი ესაჭიროება. 

შემწეობა მას ესაჭიროება, რომლის მეშვებითაც გან-
გება ახორციელებს თავის ჩანაფიქრს. განგებამ თუ ქა-
ლის ხელით – დედის სიყვარულით შვილისადმი და ინ-
ტუიციით ორგზის იხსნა რჩეული ერის მომავალი, დებო-
რას, როგორც პროფეტს და მსაჯულს, უკვე არსებული 
ერის ხსნა ეკისრება. პროფეტისა და მსაჯულის მოწოდე-
ბები განსხვავებულია, მაგრამ მოწოდების წყარო ერთია 
– უფალი.  

დებორა, განსხვავებით წინამორბედ და მომდევნო 
მსაჯულთაგან, რომლებიც მიმოდიან ქვეყანაში, თავისი 
უძრაობით განასახიერებს დედაკაცობის ამოსავალ 
პრინციპს. დებორას ადგილსამყოფელს, როგორც უძრავ 
კერას, სადაც ის მსაჯულობის ფუნქციას ახორციელებდა, 
„დებორას ფინიკი“ (თომერ დებორაჰ) მისი პოპულარობის 
მიზეზით უნდა შერქმეოდა. სახელი დებორაჰ ფუტკარს  
ნიშნავს. გამარჯვების ნიშნად მის მიერვე შეთხზულ 
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სიმღერაში დებორა-ფუტკარი თავს მოიხსენებს „დედად 
ისრაელში“. რაღაც განსაკუთრებული უნარის გამო, 
რომელიც ქარიზმამ განამტკიცა მასში – მხნეობისა და 
შემართების გამო დაეკისრა მას ორმაგი წინამძღო-
ლობის ფუნქცია. რამდენადაც ქალის მოწოდება 
მსაჯულად და წინასწარმეტყველად ისრაელში წესად არ 
იყო, დებორას გამოჩენა ამ მოწოდებით, როგორც ფიქ-
რობენ, იმ ხანებში ქარიზმატული მამაკაცების არარსე-
ბობით თუ სიმწირით უნდა ყოფილიყო გამოწვეული.  

„მსჯულთა წიგნი“ მოგვითხრობს, რომ ქანაანელი მე-
ფის, იაბინის მიერ ისრაელიანთა ოცწლიან სასტიკ ჩა-
გვრას მოჰყვა ხალხის ღაღადი უფლის მიმართ. დებორა 
იყო ის მსაჯული, ვისი საშუალებითაც მოუწოდა უფალმა 
ნაფთალის ტომელ ბარაკს, ათი ათასი კაცით გაელაშქრა 
იაბინის მხედართმთავარ სისერას წინააღმდეგ და ხელ-
ში ჩააგდებინებდა ორმოცათასიან მხედრობას და ცხრა-
ას დარკინულბორბლებიან ეტლს. ცხრაასი რკინისბორ-
ბლებიანი ეტლი და ორმოცათასიანი მხედრობა! ეს ხომ 
ღვთის რისხვას ჰგავდა. განა შეეძლო უჩინო ბარაკს ამ 
ძალის მოგერიება და, მეტიც, ხელში ჩაგდება! უფალმა 
დებორას მოწოდებით და შემწეობის იმედით უძლური 
აირჩია მტრის მძლეველად. ქარიზმას მოკლებული ბა-
რაკის პასუხი სიმპტომატურია: „თუ წამომყვები, წავალ 
და, თუ არ წამომყვები, არ წავალ“ (მსაჯ. 4:8). ბარაკი, 
რომელსაც საკუთარი თავის იმედი არა აქვს, დებორას 
ქარიზმით გამხნევებული შეჰყრის ორ ტომს – ზებულონს 
და ნაფთალის, ათი ათას კაცს, და დებორაც წაჰყვება 
(მსაჯ. 4:10). დებორა, როგორც დედაკაცი, თავად არ მო-
ნაწილეობს ბრძოლაში, ის მხოლოდ შუამდგომელია ბა-
რაკსა და უფალს შორის: „ადექი (ეუბნება ბარაკს), რად-
გან ეს ის დღეა, როცა ხელში ჩაგიგდო სისარა უფალმა. 
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თვით უფალი წაგიძღვება წინ“ (მსაჯ. 4:14). და ბარაკი 
ძლევს სიმრავლით ოთხჯერ აღმატებულ მტერს. მაგრამ 
როგორც სიმღერაშია ნათქვამი, გამარჯვების სულისჩამ-
დგმელი დებორაა, რომელიც ამბობს: „მოიშალა დაბა-
სოფლები ისრაელში, მოიშალნენ, ვიდრე არ აღვდექი 
მე, დებორა, ვიდრე არ აღვდექი მე, დედა ისრაელში...“ 
და უფალიც ჩასძახის მას: „გაიღვიძე, გაიღვიძე, დებორა, 
გაიღვიძე, გაიღვიძე!“  

ბარაკმა ორი ტომი გამოიყვანა – ზებელონი და ნა-
ფთალი, დებორამ კი, რომელიც თავად ეფრემიდან იყო, 
ექვსი ტომი აღძრა საბრძოლველად, ანუ მთელი ისრაე-
ლი ერთ ძალად შეკრა დებორამ, რაც ვერც ერთმა, ვერც 
მისმა წინამორბედმა და ვერც მისმა მომდევნო მსაჯულ-
მა ვერ შეძლო. ისრაელის ისტორიაში უნიკალურია დე-
ბორას მოვლენა, ის მართლაც დედაბოძად, მონუმენტურ 
ნიშანსვეტად არის აღმართული.  
 

III 
როგორც მსოფლიო დოკუმენტურ ისტორიაში იშვია-

თად თუ შევხვდებით დედაკაცის ისეთ შთამბეჭდავ სა-
ხეს, როგორსაც ბიბლიური დებორა ატარებს, ასევე 
მსოფლიოს ხალხთა ფოლკლორში ძნელად მოიძებნება 
დედაკაცის ის ტიპი, რომელიც ჩრდილო კავკასიის არე-
ალში (ოსებს, აფხაზებს, ადიღეველებს, ჩერქეზებს, უბი-
ხებს, ბალყარო-ყარაჩაელებს, ვაინახებს, ყაბარდოე-
ლებს და, პერიფერიულად, დაღესტნის ხალხებს შორის) 
გავრცელებული „ნართების ეპოსის“ ხერხემალს წარ-
მოადგენს. ეს არის ოსური ტექსტების სათანა, აფხაზურ-
ადიღეურის სათანეჲ-გუაშა. როგორც ოსური ტრადიციუ-
ლი კულტურის მკვლევარი ვასილი (ვასო) აბაევი წერს, 
შესაძლებელია „ნართების“ წარმოდგენა რომელიმე მი-
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სი მამრი პერსონაჟის გარეშე, მაგრამ სათანას გარეშე 
წარმოუდგენელია. შესაძლოა, ეს პარალელი დებორასა 
და სათანას შორის უმართებულოდ მოგვეჩვენოს, რამ-
დენადაც ძველი აღთქმისა და კავკასიური კულტურები 
რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. ერთი 
ისტორიული, თუმცა ნახევრად ლეგენდური, ბურუსით 
მოცული პირია, მეორე ხალხური წიაღიდან ამოზრდილი 
პერსონაჟია. არც ის გარემოება უნდა იყოს დამაბრკო-
ლებელი ტიპოლოგიური პარალელიზმისთვის, რომ დე-
ბორა მისი ხალხის ისტორიის სავსებით დათარიღებადი 
ეპოქის შვილია, მეორე კი ნართების ლეგენდარულ 
საზოგადოებაში განსხეულებული კაცობრიობის დედრუ-
ლი წარმომადგენელია და, როგორც ხალხური შემოქმე-
დების ნაყოფი, გარდა მითოლოგემური თვისებებისა, მა-
გიური უნარებით არის აღჭურვილი. „ნართების“ მკვლე-
ვართა (ვ. აბაევი, ჟ. დიუმეზილი, შ. ინალ-იპა...) აღიარე-
ბით, ვერც კელტური, ვერც ირლანდიული, ვერც სკანდი-
ნავიური, ვერც ფინური ეპოსები და თქმულებები ვერ იძ-
ლევიან დედაკაცის ისეთ სახეს, როგორსაც ნართული 
ქვეყნის „დიასახლისი“ სათანა ავლენს. ერთადერთი, 
ვისაც შეიძლება შევადაროთ თავისი მონუმენტურობით 
და უნივერსალობით, ყოვლისმომცველობით, თითქოს 
მისი დედრული ორეული იყოს, ეს ფინური „კალევალას“ 
ვეინემეინენია.  

„ნართების“ ეპოსის ყველა ვერსიის თანახმად, სათა-
ნა ხალხის ჭეშმარიტი დედაა, კერძოდ, ოსური ნართების 
სამივე მოდგმის დედაბოძი. მასთან იყრის თავს ყველა 
ძაფი, მისი მონაწილეობისა და რჩევის გარეშე არც 
ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა არ ჩაივლის... სათანა 
წარმოადგენს არა მხოლოდ დედას და დიასახლისს თა-
ვისი ვიწრო ოჯახური წრისა, არამედ მთელი ნართული 
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ტომის ქალბატონს და მსახურს, იმავდროულად, მათზე 
მზურნველს და თადარიგიან დიასახლისს; უბრუნებს 
ბეღლებიდან მოტაცებულ დოვლათს, ნართების სასიცო-
ცხლო სახსარს, სათესლე ხორბალში განივთებულს; ის 
იხსნის მათ საყოველთო შიმშილისგან, კარს უღებს 
ხალხს და უწილადებს გადანახულ მარაგს. ამით ის გვა-
გონებს ბიბლიურ იოსებს, რომელმაც თავისი ბრძნული 
ეკონომიური პოლიტიკით იხსნა შიმშილისგან არა მხო-
ლოდ ეგვიპტე, არამედ მეზობელი ქვეყნებიც. სათანა, 
რომელშიც ჟორჟ დიუმეზილი „მთიელთა მინერვას (ათე-
ნას)“ და „ხალხური სიბრძნის განსახიერებას“ ხედავს, 
თუმცა მისი სიბრძნის წყარო უფრო ღვთიურ განგებაშია, 
თავისი ბრძნული რჩევით და გადაწყვეტილებით იხსნის 
ნართებს ძნელ წუთებში. ის გრძნეულიც არის, მას ძა-
ლუძს თოვლის, ქარიშხლის გამოწვევა... ამაყი და ღვთი-
ურ არსებათა ურჩი ნართები უსიტყვოდ ემორჩილებიან 
მას, როგორც ბრძენ დედას, რომლის გვერდით მამა ან 
ნაგულისხმევი არ არის, ან ფერმკრთალია. ადიღეურ 
„ნართებში“ სათანას ქმარი ჰყავს, მაგრამ დებორას 
ქმრის მსგავსად იგი არაფრით გამორჩეული უმნიშვნე-
ლო პერსონაჟია; ის სიამაყით ამბობს, მე სათანას ქმარი 
ვარო, როგორც შუმერელი დუმუზი, მწყემსი, ამაყობდა 
ქალღმერთ ინანას ქმრობით; ასევე, დებორას უფერულ 
ქმარს – ლაპიდოთს შეეძლო ეთქვა, მე დებორას ქმარი 
ვარო და ამით ყოფილიყო განსაზღვრული მისი იდენტო-
ბა. ოსურ ნართებში მას ჰყავს ქმრად ურუზმაგი – არცთუ 
უმნიშვნელო პერსონაჟი ნართების საზოგადოებაში, 
მაგრამ სათანას უპირატესობა თვალსაჩინოა. სათანა 
არა მხოლოდ შემწეა თავისი ქმრისა, არამედ მისი 
მხსნელიც არის, მისი შემწეობა ხსნაშია გადაზრდილი: 
თავისი პროფეტული გამჭრიახობით იხსნის მას მუხანა-
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თი ნართებისგან, რომლებმაც ურუზმაგი ნადიმზე დასა-
ღუპავად მიიწვიეს. სათანა გამოიცნობს და ჩაფუშავს 
მათ ჩანაფიქრს.  

სათანას ფუნქციების უნივერსალობა, რომლებითაც 
ის აღჭურვილია, სრულიად არ წარმოადგენს მამრული 
ფუნქციების უზურპაციას. შესაძლოა, იფიქროს კაცმა, 
რომ დებორამ სწორედ ასეთი უზურპაციით მიიხვეჭა 
პროფეტის და მსაჯულის – ქვეყნისთვის ესოდენ საჭირო 
ფუნქციები, რომლებიც თითქოს მხოლოდ მამაკაცთა 
პრეროგატივა და მათი ბუნების ექსკლუზიური გამოხა-
ტულებაა. მაგრამ ამ ორი ფუნქციის მისთვის მინიჭებით 
განგებამ დედრული არსება მათ ბუნებრივ მტვირთვე-
ლად ცნო. ეს იმ შემწეობის გამოხატულებად უნდა მივი-
ჩნიოთ, რისთვისაც ღმერთმა დედრი გააჩინა. პროფეტი-
სა და მსაჯულის ფუნქციები დედის, როგორც შემწის, 
რეალიზაციის საშუალებაა. ამგვარად ვხედავთ სათანა-
საც, რომელიც ასევე პროფეტისა და მსაჯულის ფუნქ-
ციებს ითავსებს: ის არის მრჩეველი გაჭირვების ჟამს, 
როცა მამრი ვერაფერს წყვეტს, მხოლოდ გადაწყვეტი-
ლების აღმსრულებელია. მამრი ნართების საზოგადოე-
ბაში, როგორც კაცობრიობაში, ფიზიკურად იბრძვის, 
სისხლს ღვრის, როგორც ნადირთა, როცა მონადირეობს 
და ხალხისა, როცა მეომრობს, სათანა კი სისხლისგან 
თავისუფალია. მას შეუძლია, მამრულ-მეომრული ეთიკის 
საწინააღმდეგოდ, გამარჯვებულს მოჭრილი მკლავი და-
აბრუნებინოს მოკლულისთვის, რათა საიქიოში უმკლავო 
ადამიანი არ დამცირდეს. ბრძოლაში მონაწილეობას არ 
იღებს, თუმცა ნართების ასკაციან გვარდიას, რომლებიც 
მის ვირტუალურ შვილებად მიიჩნევიან, თავისი ხელით 
დამზადებული საბრძოლო სამოსელით მოსავს და ქვეყ-
ნის დასაცავად აგზავნის, ისევე, როგორც დებორა მის-
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გან გამხნევებულ ბარაკს. სათანა არ არის ამაზონი, ის 
არ იბრძვის, სისხლს არ ღვრის, მაგრამ ნართების მამა-
კაცურ საზოგადოებაში სათანა გვევლინება მსხვერპლ-
შემწირველად – მის ხელში ვხედავთ სარიტუალო თასს, 
მისი გამჭრიახობით აღმოჩენილი ლუდით სავსეს, და 
თავისივე ხელით დამზადებულ საწესო ნამცხვრებს, რი-
თაც ის თავის დიასახლისობას საკრალურ სფეროშიც 
ახორციელებს.  

ფიქრობენ, თითქოს სათანას ასეთი სახე მატრიარქა-
ტულ საზოგადოებაში ქალის გაბატონებული სტატუსის 
გამოძახილია, თითქოს ნართების ეპოსი გადმონაშთით 
შემონახული ამ ეპოქის ექო იყოს. მაგრამ მისი ამ უნი-
ვერსალური სახის, ნართების ქვეყნაში მისი პრიორიტე-
ტული მდგომარეობის დაკავშირება ჰიპოთეტურ მატ-
რიარქატთან ვერაფერს ხსნის. ჩვენ ყურადღებას ვამახ-
ვილებთ არა მის ისტორიულ ფესვებზე, არამედ მის ტიპ-
ზე, როგორც მარადიულ ქალურ სახეზე, როგორც ის ჩა-
მოყალიბდა კავკასიის ხალხებში და საბოლოო განსრუ-
ლება „ნართებში“ მიიღო.  
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ზურაბ კიკნაძე 
 

„...შემწე მის საპირისპიროდ“ 
 

რეზიუმე 
 

სათანას ფუნქციების უნივერსალობა, რომლებითაც ის აღ-
ჭურვილია, სრულიად არ წარმოადგენს მამრული ფუნქციების 
უზურპაციას. შესაძლოა, იფიქროს კაცმა, რომ დებორამ სწო-
რედ ასეთი უზურპაციით მიიხვეჭა პროფეტის და მსაჯულის – 
ქვეყნისთვის ესოდენ საჭირო ფუნქციები, რომლებიც თითქოს 
მხოლოდ მამაკაცთა პრეროგატივა და მათი ბუნების ექსკლუ-
ზიური გამოხატულებაა. მაგრამ ამ ორი ფუნქციის მისთვის 
მინიჭებით განგებამ დედრული არსება მათ ბუნებრივ მტვირ-
თველად ცნო. ეს იმ შემწეობის გამოხატულებად უნდა მივიჩ-
ნიოთ, რისთვისაც ღმერთმა დედრი გააჩინა. პროფეტისა და 
მსაჯულის ფუნქციები დედის, როგორც შემწის, რეალიზაციის 
საშუალებაა. ამგვარად ვხედავთ სათანასაც, რომელიც ასევე 
პროფეტისა და მსაჯულის ფუნქციებს ითავსებს: ის არის 
მრჩეველი გაჭირვების ჟამს, როცა მამრი ვერაფერს წყვეტს, 
მხოლოდ გადაწყვეტილების აღმსრულებელია.  

მამრი ნართების საზოგადოებაში, როგორც კაცობრიო-
ბაში, ფიზიკურად იბრძვის, სისხლს ღვრის, როგორც ნადირთა, 
როცა მონადირეობს და ხალხისა, როცა მეომრობს, სათანა კი 
სისხლისგან თავისუფალია. მას შეუძლია, მამრულ-მეომრული 
ეთიკის საწინააღმდეგოდ, გამარჯვებულს მოჭრილი მკლავი 
დააბრუნებინოს მოკლულისთვის, რათა საიქიოში უმკლავო 
ადამიანი არ დამცირდეს. ბრძოლაში მონაწილეობას არ 
იღებს, თუმცა ნართების ასკაციან გვარდიას, რომლებიც მის 
ვირტუალურ შვილებად მიიჩნევიან, თავისი ხელით დამზადე-
ბული საბრძოლო სამოსელით მოსავს და ქვეყნის დასაცავად 
აგზავნის, ისევე, როგორც დებორა მისგან გამხნევებულ ბა-
რაკს. სათანა არ არის ამაზონი, ის არ იბრძვის, სისხლს არ 
ღვრის, მაგრამ ნართების მამაკაცურ საზოგადოებაში სათანა 
გვევლინება მსხვერპლშემწირველად – მის ხელში ვხედავთ 
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სარიტუალო თასს, მისი გამჭრიახობით აღმოჩენილი ლუდით 
სავსეს, და თავისივე ხელით დამზადებულ საწესო ნამცხვ-
რებს, რითაც ის თავის დიასახლისობას საკრალურ სფეროშიც 
ახორციელებს.  

ფიქრობენ, თითქოს სათანას ასეთი სახე მატრიარქატულ 
საზოგადოებაში ქალის გაბატონებული სტატუსის გამოძახი-
ლია, თითქოს ნართების ეპოსი გადმონაშთით შემონახული ამ 
ეპოქის ექო იყოს. მაგრამ მისი ამ უნივერსალური სახის, ნარ-
თების ქვეყნაში მისი პრიორიტეტული მდგომარეობის დაკავ-
შირება ჰიპოთეტურ მატრიარქატთან ვერაფერს ხსნის. ჩვენ 
ყურადღებას ვამახვილებთ არა მის ისტორიულ ფესვებზე, 
არამედ მის ტიპზე, როგორც მარადიულ ქალურ სახეზე, რო-
გორც ის ჩამოყალიბდა კავკასიის ხალხებში და საბოლოო 
განსრულება „ნართებში“ მიიღო.  
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Къикънадзе Зураб 
 

«...Æххуысгæнæг уый ныхмæлæууæгæн» 
 

Резюме 
 

Сатанайы функциты универсалонад, кæцытæй уый хотых-
джын у, æххæстæй не ‘вдисы нæлон функциты узурпацийы.  

Гæнæн ис, ахъуыды кæна лæг, æмæ Дебора раст ахæм 
узурпацийæ райста пехуымпары æмæ тæрхонгæнæджы – 
бæстæйæн уыйбæрц хъæугæ функцитæ, кæцытæ цыма æрмæст 
нæлгоймæгты прерогатива æмæ сæ æрдзыконды эксклюзивон 
равдыст у. Фæлæ ацы дыууæ функцийы уымæн лæвæрдæй адзал 
мадæлон уæвæг уыдон æрдзон уаргъæвæрдæн банымадта. Ай 
уыцы æххуысдзинады равдисынæн хъуамæ банымайæм, цæй 
тыххæйдæр хуыцау мадæл рафæлдыста. Пехуымпары æмæ 
тæрхонгæнæджы функцитæ мады, куыд æххуысы, реализацийы 
амалдзинад у. Ахæмхуызæй уынæм Сатанайы дæр, уый дæр 
афтæ пехуымпары æмæ тæрхонгæнæджы функциты исы 
йæхимæ: уый у ирвæзынгæнæг тыхст заманы, нæлгоймаг куы 
ницы скъуыддзаг исы, æрмæст скъуыддзаг æххæстæгæнæг куы 
у. Нæлгоймаг Нарты æхсæнады, куыд дзыллæйы, физиконæй 
тох кæны туг калы, куыд сырдты, цуан куы кæны æмæ адæмы, 
тох куы кæны, Сатана та тугæй сæрибар у. 

Уымæн йæ бон у, нæлон-хæстон этикæйы ныхмæлæууæгæн, 
уæлахиздзауæн ралыг цонг фæстæмæ ахæссын кæна мардæн, 
цæмæй мæрдты бæстæйы æнæцонг адæймаг æфхæрд ма 
баййафа. Тохы хайад нæ исы, æниу Нарты сæдæлæгджын гвар-
дийы, кæцыты уымæн йæ виртуалон хъæбултыл нымайынц, 
йæхи къухæй сцæттæгонд тохгæнæн дарæс сыл скæны æмæ сæ 
бæстæйы бахъахъхъæнынæн арвиты, афтæ-ма, куыд Дебора уы-
мæй ныфсджынгонд Баракы. Сатана нæу Амазон, уый нæ тох 
кæны, туг нæ калы, фæлæ Нарты нæлгоймагон æхсæнады 
Сатана фæзыны амæттагнывондгæнæгæй – уый къухы уынæм 
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ритуалон къус, йæ арæхстдзинадæй ссаргæ бæгæныйæ йедзагæй, 
æмæ йæхи къухæй сцæттæгонд ритуалон адджын лауызтæ, 
кæцыйæ уый йæ æфсиндзинады сакралон сферæйы дæр æххæст 
кæны.  

Хъуыды кæнынц, цыма Сатанайæн ахæм фæлгонц матриар-
хатон æхсæнады сылгоймаджы хицаугонд статусы хъæргæнæг у, 
цыма Нарты эпос баззайæггагæй æфснайдгонд ацы эпохæйы 
ныййазæлд уыд. Фæлæ уый ацы универсалон фæлгонцы, Нарты 
бæстæйы уымæн приоритетон уавæры бастдзинад гипотетон 
матриархаты ницы æмбарын кæны. Мах нæ хъусдард здахæм 
уый историон уидæгтыл нæ, фæлæ уый типыл, куыд æнусон 
сыгоймагон фæлгонцыл, куыд уый арæзт æрцыд Кавказы 
адæмты ‘хсæн æмæ фæстагмæ кæронмæ æххæст æрцыд 
«Нарты». 
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Zurab Kiknadze 
 

„... a helper as opposed to her“ 
 

Summary 
 

The universality of Satana's functions with which she is 
assumed is not at all a usurpation of male functions. One would 
think that it was with such a usurpation that Deborah took over 
the functions of a prophet and judge, so necessary for the 
world, which seem to be only the prerogative of men and the 
exclusive expression of their nature. But, having endowed her 
with these two functions, Providence recognized the female 
being as their natural bearer. This should be considered as an 
expression of that assistance, for the sake of which God created 
a female. The functions of the prophet and judge are a means 
of realizing a mother as a helper. Likewise, we see Satana, who 
also combines the functions of a prophet and a judge: she is an 
adviser in hard times, when a male cannot decide anything and 
is only an executor of decisions. In the Nart society, as in 
mankind, the male physically fights, sheds blood of beasts 
when he hunts, and of people when he fights, while Satana is 
free from blood. She can, contrary to the patriarchal-militant 
ethics, force the victor to return the severed hand to the slain, 
so that the armless person would not be humiliated in the 
afterlife. She does not take part in the battle, although she 
dresses the Narts guard of a hundred people, who are 
considered her virtual children, in handmade battledress, and 
sends them to protect the country, just like Deborah sends 
encouraged by her Barak. Satana is not an Amazon, she does 
not fight, does not shed blood, but in the Narts’s male society, 
Satana appears as a sacrificer – in her hands we see a ritual cup 
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full of beer, discovered by her shrewdness, and cakes made by 
Satana herself, thus acting as a housekeeper in the sacred 
sphere as well. 

It is believed that such an image of Satana echoes the 
dominant position of women in a matriarchal society, as if the 
Nart Saga is an echo of this era that has been preserved as a 
relic. But to connect this universal image of her, her priority 
position in this country of the Narts with a hypothetical 
matriarchy does not explain anything. We pay attention not to 
her historical roots, but to her type, as to an eternal female 
image, as she was formed among the peoples of the Caucasus 
and finalized among the “Narts”. 
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ქალი ოსურ ფოლკლორში 
 

Сылгоймаг ирон фолклоры 
 

Woman in Ossetian Folklore 
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ქართულსა და ოსურ ფოლკლორში ქალის სახე  
მრავალფეროვნადაა წარმოჩენილი. მას აქტიური როლი 
უკავია საზოგადოებაში და, აქედან გამომდინარე, ქარ-
თულ ფოლკლორში ის გვევლინება როგორც მრავალ-
მხრივი  ფუნქციის ინიციატორი თუ შემსრულებელი. ქალი 
გვხვდება საოჯახო, სამეურნეო, საყოფაცხოვრებო, საწეს-
ჩვეულებო, სარიტუალო თუ სხვადასხვა ჟანრის ფოლ-
კლორულ ტექსტებში.    

განუსაზღვრელია ქალის როლი ოსურ ზეპირსიტყ-
ვიერებაში. ქალი ოჯახურ საქმიანობაში ერთ-ერთი წარ-
მმართველი ფიგურა იყო. გარდა უშუალოდ დედის, გამ-
ზრდელის მოვალეობისა, ის იყო, ამასთანავე, ოჯახის 
დიასახლისის ფუნქციის შემსრულებელი. ის არა მარტო 
საჭმელს ამზადებდა, ქსოვდა, კერავდა და რეცხავდა, 
ალაგებდა, არამედ საქონელსაც უვლიდა, წველიდა, 
ხშირად სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაშიც იღებდა 
მონაწილეობას. 

ოსურ ხალხურ ლექსებში ქალი წამოდგენილია, 
უპირველეს ყოვლისა, როგორც დედა, შვილების კარგი 
აღმზრდელი, გვარის გამმრავლებელი, ოჯახის განმ-
მტკიცებელი, გამახალისებელი. ერთ-ერთი ოსური სიმ-
ღერის ტექსტი ასეთია; 

„ვისაც კარგი ცოლი ჰყავს, 
ის ლხინში რატომ მიდის, რატომ მიდის, 
გამუდმებით ლხინი შინ აქვს, ლხინი შინ აქვს, ჰეი!“ 

(„ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005: 59). 
ოსებში საყოველთაოდ ცნობილია გათხოვილი ქა-

ლის დალოცვა: შვიდი ვაჟისა და ერთი ქალის დედა ყო-
ფილიყავიო. მაყრები ლოცავენ პატარძალს და ევედრე-
ბიან  უფალს: 

„ოი, ღმერთო, დიდება შენს სახელს, 
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ღმერთო, საშვილიშვილოდ დაამოყვრე, 
ნათესავ-მოყვარე უმრავლე, 
შერიე, ვით თივაში ბალახი, 
ამყოფე ვით კრუხი წიწილებიანი, 
დათვი – ბელებიანი, 
ხე – ფესვებიანი, 
ოჯახში ტკბილი, სახელიანი”. 

(„ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005: 59). 
ერთ-ერთ ოსურ ძილისპირულში დედა ვაჟიშვილს 

დამღერის. ის მასში ხედავს გონიერ, მშრომელ, მშობ-
ლების მიმხედსა და, ამასთანავე, ძლიერ მეომარს: 

„დღითიდღე გაიზრდება 
როგორც ლომი, ძლიერი, 
ბლომად ხორბალს მოიყვანს, 
იქნება გონიერი, 
მტერსაც მოიგერიებს. 
..... 
გამეზრდები, მეყოლები, 
მარჩენალი, მომხედი“. 

(„ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005: 63). 
ოსურ ზეპირსიტყვიერებაში ქალს აქტიური როლი 

აქვს. იგი ძლიერია, ძალმოსილია, ბევრჯერ, ოჯახის შე-
ქმნის ინიციატორია. ასეთი ინიციატორია, თქმულებების 
მიხედვით,  სათანა – ურუზმაგთან, აგუნდა – აცამაზთან 
და ასეთია აკულა – ბათრაძთან ოჯახის შექმნისას, და-
ქორწინებისას (Абаев 1990:170). 

ოსურ ხალხურ ლექსებში ქალის აქტიური მონაწი-
ლეობაა დადასტურებული საოჯახო თუ სამეურნეო საქ-
მიანობაში. 

ქალი მთავარი პერსონაჟია ნაბდის მოთელვის 
დროს  – „ნაბდის მთელავთა სიმღერა“, საოჯახო რიტუა-
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ლის შესრულების დროს – „ძიქკას (ოს. ნაციონალური 
საჭმელი)  მკეთებელთა სიმღერა“ და სხვა.  

ნაბდის მთელავი ქალისთვის სტიმულის მიმცემია 
ის, რომ ნაბადი ღირსეული ვაჟკაცისათვის ითელება. ის, 
ვისთვისაც ნაბადს თელავენ, ლექსში სანიმუშო ეპი-
თეტებითაა წარმოდგენილი: „კარგი კაცის ნაბადია“, 
„სანეფოს ნაბადია“ , რომელიც „თვალცეცხლა ვაჟია“,  
ამიტომაც არის ხაზგასმული ეს უპირატესობა მრავალ 
სტროფში: 

„ეი, ონაი, ეი,  მოთელეთ, მთელავებო, 
ეი, ონაი, ეი, მოთელეთ, ჩემო მზენო. 
ეი, ონაი, ეი, კარგი კაცის ნაბადია“... 
 

ან: 
„ეი, ონაი, ეი, მოთელეთ, მთელავებო, 
ეი, ონაი, ეი, მოთელეთ, მოთელეთ! 
ეი, ონაი, ეი, სანეფოს ნაბადია, 
ეი, ონაი, ეი, სანეფო კი ისეთი 
ეი, ონაი, ეი, თვალცეცხლა ბიჭია“. 
(„ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005: 38). 
ნაბდის მთელავი ქალებისათვის მიმზიდველია 

მამაკაცი, რომელიც ძლიერია, მამაცია, შეუდრეკელი და 
გამორჩეულია: 

„ეი, ონაი, ეი, მოთარეშე კაცის ნაბადია, 
ეი, ონაი, ეი, უმთვარო ღამეშიც ისე რომ თარეშობს,  
     როგორც – დღისით, 
ეი, ონაი, ეი, გოგოებს მათრახის წვერით რომ ირჩევს, 
ეი, ონაი, ეი, გოგოებს ქუდქვეშიდან რომ შესცქერის, 
ეი, ონაი, ეი, კლდის პიტალოებს მკერდით რომ 

ანგრევს, 
ეი, ონაი, ეი, ხელმწიფის ციხე-სიმაგრეებს ქუსლით 

რომ ლეწავს, 
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ეი, ონაი, ეი, უვალ ქედებზე გზებს ვინც იკვალავს, 
ეი, ონაი, ეი, უმთვარო ღამეშიც ისე რომ დადის,  

როგორც – დღისით, 
ეი, ონაი, ეი, აი, ასეთი მოთარეშეა“. 
(„ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005: 39). 
 

ამასთანავე, ქალისთვის მნიშვნელოვანია არა 
მარტო გარეგნული მახასიათებელი ვაჟკაცისა, არამედ – 
მისი შემართება, სიმამაცე, შინაგანი მთლიანობა. ის 
ვაჟკაცად უნდა იყოს დაბადებული და გამოირჩეოდეს 
რაინდული თვისებებით. 

 

„ეი, ონაი, ონაი თქვით, 
ონაი თქვით, ქალებო, 
ოი, ონაი, ეს ისეთი კაცის ნაბადია, 
ოი, ონაი, ვისი მათრახის დარტყმაც ცის ქუხილსა 

ჰგავს, 
ოი, ონაი, ცხვრის ბღავილსა და გოჭის ჭყივილსა 

ჰგავს, 
ოი, ონაი, ეს ისეთი კაცის ნაბადია, 
ოი, ონაი, ზურგიდან შეხედავ – კოშკი გეგონება, 
ოი, ონაი, ცხენზე ამხედრებული მთას ედრება“. 
(„ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005: 39). 
 

ქალები, უპირველესად, ღმერთს შესთხოვენ შემ-
წეობას, მისი იმედით იწყებენ რთულ და დამღლელ, 
თუმცა საპატიო საქმიანობას. ცნობილია, რომ ნაბდის 
მოთელვა შრომატევადი და საპასუხისმგებლო საქმე 
იყო, მამაკაცებს, განსაკუთრებით მთაში, აუცილებლად 
უნდა ჰქონოდათ ნაბადი მკაცრი ყინვების დროს თავის 
დასაცავად: 

„ეი, ონაი, ეი, ჰეი, ღმერთო, ხელი მოგვიმართე!“ 
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ამავე დროს, ნაბდის მთელავებს არ ავიწყდებათ 
მოძახილიც, რიტმული გამეორებებით, რეფრენით, 
რომელიც თავისებურად ახალისებს ამ მძიმე შრომას: 

 

„ეი, ონაი, ეი, ხელი გაანძრიეთ, 
ეი, ონაი, ეი, დაუჩქარეთ, მთელავებო, 
ეი, ონაი, ეი, კარგი ნაბადი გამოსულიყოს! 
... 
ეი, ონაი, ეი, მოთელეთ, მოთელეთ, 
ეი, ონაი, ეი, მხარ-მკლავი გაანძრიეთ!“ 
 

ქალებთან ერთად ამ დიდად პატივსაცემ საქმია-
ნობაში ჩართულები არიან უმცროსებიც. ისინი  იქვე 
ტრიალებენ, აკვირდებიან და სწავლობენ უფროსების 
საქმიანობას, ამავე დროს, მონაწილეობასაც იღებენ ამ 
საქმიანობაში. უფროსები მათ საგანგებოდ მიმართავენ: 

„ოი, ონაი, ვინც უმცროსია წამოდგეს და ხომამას-
თი1 მოგვიმზადოს“. 
 

ამ საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ლექსში ხაზ-
გასმულია, რომ საქმიანობა, რომელსაც ქალები ასრუ-
ლებენ, საპატიოა, ღირსეული კაცის ნაბდის მოთელვა, 
ღირსეულად, ხარისხიანად და დროულად უნდა შეასრუ-
ლონ. 

 

ერთ-ერთი საწესჩვეულებო ლექსი, „ძიქკას სიმ-
ღერა“, ოსური ნაციონალური კერძის კეთების დროსაა 
სამღერი. ასეთი კერძის მომზადების დროს საკრალური 
რიტუალი სრულდება. ძიქკას მომმზადებელი 
დიასახლისი მას ელაპარაკება, სთხოვს, რომ ცხიმი 

                                                            
1 ხომამასთი – ყველის, ერბოსა და მოხალული ქერის ან სიმინდის ფქვილისაგან 
მომზადებული კერძი 
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დროზე მოიგდოს. ოსებს მიაჩნდათ, რომ კარგი ძიქკაა 
ის, რომელიც ბევრ ცხიმს, ბევრ ერბოს მოიგდებს. გად-
მოცემით, ქალი ფასდებოდა იმის მიხედვით, თუ როგორ 
ძიქკას ამზადებდა. თუ მის მიერ გაკეთებული ძიქკა 
ცხიმს, ერბოს ვერ იკეთებდა, ამ ქალს იწუნებდნენ და 
პირშიც ძრახავდნენ: შენი გაკეთებული ძიქკა უცხიმო 
იყოო. ამიტომ, დიასახლისი ყველანაირად ცდილობდა, 
ქება დაემსახურებინა: 

 
„ციდაიონი ძიქკას ხარშავს, 
ვერ ვეღირსეთ ცხიმის გაშლას, 
წვიმა მოდის აქაც, იქაც, 
ცხიმს არ იგდებს ჩვენი ძიქკა! 
ჩვენო ძიქკა, მოფაფავდი! 
გარეთ ისევ წვიმს, 
ფაფავდება ჩვენი ძიქკა 
და იკეთებს ცხიმს“. 

   („ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005: 33). 
 
საყურადღებოა ქალების თანადგომა საჭმლის 

მომზადების დროს. ისინი გვერდში უდგანან ციდაიონს 
(გვარია ოსურში, ნ. ბ.) და ევედრებიან ძიქკას  (ოსურ 
ნაციონალურ საჭმელს, ყველის ფაფას), მოფაფავდეს და 
ცხიმი მოიგდოს. 

საწესჩვეულებო ხასიათისაა ლექსი „კარაქის დღვე-
ბის დროს სამღერი“. ოსები მდიდრად თვლიდნენ იმ 
ოჯახს, რომელსაც ერბო-კარაქი მუდმივად ჰქონდა. 
ცნობილია, რომ კარაქის შედღვება საკმაოდ დიდ დროს 
მოითხოვს. ეს საქმიანობაც საკრალურია. ზოგჯერ ხდე-
ბოდა, რომ  ბევრი რძისაგან ცოტა კარაქი მოგუნდავდე-
ბოდა ხოლმე. ამიტომაა, რომ სადღვებთან განმარტოე-
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ბული დიასახლისი შესთხოვს კარაქს, რომ დიდი ზომისა 
ამოვიდეს.  

 
„იქეც ერბოდ, 
იქეც ერბო-კარაქად 
და ამოდი ჩემი თავის ხელა. 
იქეც ერბოდ, 
იქეც ერბო-კარაქად, 
ერბო დადნეს – 
გააოცოს ყველა!“ 

   („ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005: 33). 
 
ერბო, რომელიც კარაქის დღვების შედეგად მზად-

დება, უნდა იყოს „ხარის თავზე დიდი“ და კრიალა ყვი-
თელი, ქარვისფერი, რომ გააოცოს ყველა: 

 
„ერბოდ იქეც,  
თაფლად იქეც, 
ხარის თავზე დიდი, 
ცრემლზე უფრო კრიალა. 
ბრძენთა დასალოცო, 
შენ თუ სწორად ვერ ამოხვალ, 
დიასახლისი შერცხვება“.   

   („ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005: 33). 
 
როგორც აღვნიშნეთ, კარგი დიასახლისის სახელის 

დამკვიდრება ძნელია, თუ მისი ნახელავი საუკეთესო არ 
აღმოჩნდება. 

საინტერესოა, რომ ოსების საყვარელი სასმელი ქა-
ლის მოგონილია, პირველად მისი ხელითაა მომზადე-
ბული ეს სასმელი. 
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„მათი კაცი სადღვებს თლიდა, 
მათი ქალი ბურახს ხდიდა“. 
 

ოსების საყვარელი სასმელის, ლუდის ხარშვა, სწო-
რედ ქალის სახელს უკავშირდება. თუმცა ლუდის გამო-
გონებასთან დაკავშირებით, ლექსის დასაწყისში ვხვდე-
ბით ვასთირჯის სახელსაც: 

 

„ვოი, ლუდიო, ლუდი, 
ვასთირჯის გამოგონილი ლუდი!“ 
 

მიგვაჩნია, რომ ვასთირჯი აქ ნახსენებია ღვთაების 
კონტექსტში. ყველაფერი, რაც სასწაულებრივად ხდება, 
ხომ ღვთაებას უკავშირდება! გარდა ამისა, ამ ლექსში 
ვასთირჯი გარკვეულ როლს ასრულებს. უმთავრესი შე-
მადგენლობა ლუდისა მან გაუგზავნა  სათანას. აქ ხაზ-
გასმულია ხალხის ურყევი რწმენა: ციური განგების, 
ღვთაებათა ნების გარეშე, „არა საქმე არ იქნების“.  

ლექსში „სიმღერა ლუდზე“, მთქმელი დაწვრილე-
ბით გვიყვება ლუდის ხარშვის მხატვრულ ისტორიას. ის 
მაღლა მთიდან გადმოფრენილ ჩიტს უკავშირდება: 

 

„მაღლა მთიდან ჩიტი გამოფრინდა, 
დაბლა ველზე ჩამოფრინდა, 
მსხმოიარე ხეზე შემოჯდა, 
სვიის მარცვლები აკენკა, 
უცბად თავბრუ დაეხვა,  
საბრალო, მიწაზე დაეცა“. 

(„ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005: 35). 
 

ცნობილია, რომ ნართების სათაყვანო გმირი ქალი 
სათანა, შეფასებულია, როგორც  ნართების ცხოვრების 
უმნიშვნელოვანესი ფიგურა, ერთ-ერთი უმთავრესი პერ-
სონაჟი, ერის გამამთლიანებელი, მისი ცხოვრების ში-
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ნაარსის მატარებელი და მისი უმთავრესი ღირებულებე-
ბის დამცველი. „არც ადიღეელებთან, არც აფხაზებთან, 
არც თურქებთან და ვაინახებთან არ არის სათანა ისეთი 
საპატიო გმირი, როგორიც ოსურ ფოლკლორშია“ (დიუმე-
ზილი 1976).  ლუდის ხარშვის საიდუმლოებას თავდაპი-
რველად, ქალი, ოსებისათვის ყველაზე გამორჩეული 
ქალი, სათანა მიაგნებს. როგორც ლექსში ჩანს, ეს შეეძ-
ლო კაცსაც გაეკეთებინა, რადგან მან პირველმა იპოვა 
სვიის მარცვლებით უგონოდ დავარდნილი ჩიტი. მიუხე-
დავად ნართებში უამრავი კაცი პერსონაჟისა, აქ არ არის 
დაკონკრეტებული მამაკაცის სახელი: „კაცმა იპოვა“, 
გვეუბნება მთქმელი. მაშასადამე, კაცს შეეძლო მისი 
მოსულიერება, მაგრამ სწორედ უპირატესობა იმაშია, 
რომ ქალი პირველი შეიცნობს იმ საიდუმლოებას, რომე-
ლიც ლუდის ხარშვას უკავშირდება. იმ ქალის სახელიც 
იქვე მჟღავნდება: ეს არის სიბრძნითა და გონიერებით 
სავსე სათანა. მიწაზე დაცემული ჩიტი მან მოასულიერა: 

 

„საწყალმა კაცმა იპოვა, 
აი, საოცარ-საკვირველება, 
სათანასთან მიიტანა; 
მან ჩიტი ცეცხლთან გაათბო, 
ჩიტმა უცბად არწყია, 
სვიის მარცვლები გადმოყარა“. 

(„ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005: 35). 
 

საგულისხმოა, რომ ამ საქმეში ვასთირჯიც ერთ-
ერთ მთავარ როლს ასრულებს. სათანამ კაცი ვასთირ-
ჯისთან გაგზავნა.  ლუდისთვის უმთავრესი არის ალაოს 
მარცვლები, მის გარეშე ლუდი არ მოიხარშება. სათანამ 
ალაო ვასთირჯისაგან მოატანინა კაცს: 
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„აი, საოცარ-საკვირველება, 
კაცი აგერ, იმ მთაზე გაგზავნა, 
და ჩვენი ოქროს ვასთირჯისგან, 
ალაოს მარცვლები მოატანინა“. 
  

იმითი ლუდი მოადუღა, 
ოი, ლუდიო, ლუდიო! 
ოი, ლუდი, ნოყიერი ლუდი, 
ნოყიერი ლუდი, ბედის ლუდი. 
მას შემდეგ ვისწავლეთ მისი მომზადება. 
დიდხანს იცოცხლოს იმ ჩიტმა, 
უფრო მეტხანს კი – სათანამ!“ 
(„ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005: 35). 
 

ქალისა და კაცის ერთობლივი შრომის შედეგად 
ხარშავენ ლუდს. რამდენადაც აქ მამაკაცის ძალ-ღონეა 
აუცილებლად საჭირო, რათა ლუდი სათანადოდ მოი-
ხარშოს. 

საინტერესოა, რომ ლუდის სხვა მხარშველთათვის 
მიძღვნილ ლექსში საკრალურია სათანას ხელი, ის სასწაუ-
ლებრივია, ღვთაებრივი მადლის ძალა აქვს მინიჭებული. 
ლუდის მხარშველნი ლუდის ხარშვის რიტუალის დროს, 
პირველ რიგში, ნართების ნართ სათანას იხსენებენ: 

    

„ნართების ნართი სათანას 
ხელი შეგხებოდეს, 
სიდამონის მადლი გეწიოს, 
იალღუზის ღონე მოგცეს, 
ყუსაგონის – ბარაქა, 
ვისთვისაც გამოგხადეს, 
იმას შეეწიოს, 
ჩემი ხელი და ფეხი კეთილი ყოფილიყოს! 
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ვინც შეგსვამს, ერბოსავით შეერგე! 
მე კი შენი მადლი მიწილადე!“  
(„ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005: 36). 
 
საინტერესოა, რომ ლუდის ხარშვისთვის სამზადის-

ში ქალიც და კაციც ერთნაირად იღებენ მონაწილეობას. 
მათი ფუნქციები განსაზღვრულია. ერთ-ერთ ლექსში 
ლუდის ხარშვის არა მარტო პროცესი, არამედ თავდა-
პირველი სამზადისი თანმიმდევრულად არის აღწერი-
ლი. მინიშნებულია, რომ  ლუდის ხარშვამდელი საქმია-
ნობა ღვთაებრივი ძალის შემწეობით იწყება. თავდაპირ-
ველი მზადება (ხორბლის დასათესი მიწის დამუშავება) 
საკმაოდ რთულია. სცადეს, მაგრამ მიწა „ირმებს ვერ 
მოახვნევინეს“, მიწის დამუშავება თუთირის (შინაური 
ცხოველების მფარველთა ღვთაების)  სახელს უკავშირ-
დება. მიწას ხნავენ არა ჩვეულებრივი, არამედ „თუთი-
რის შობილი“ ხარები: „ირმისა და ხარის შეჯიბრების მი-
თოსი ოსურ ფოლკლორშიც არის დადასტურებული. 
ირემი და ჯიხვი ერთ სამყაროს ეკუთვნიან, ისინი უღელ-
გუთნისთვის არ არიან დაბადებულნი... სანაცვლოდ 
ძუარმა, ამჯერად თუთირმა, ადამიანს ხარი შესთავაზა, 
ისინი განსაკუთრებული ნიშნებით არიან გამორჩეულნი“ 
(კიკნაძე 2016: 132). 

 
„თუთირის შობილი შავი ხარები 
ო, მათრობელა, ნოყიერო, შავო ლუდო! 
მინდორში ხნულს გაავლ-გამოავლებენ“. 
 
თესვა, გათოხნა, „მიცელ-მოცელა“ და სხვა საქმია-

ნობაც დიდი პასუხისმგებლობით სრულდება: 
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„თეთრწვერა კაცი მითეს-მოთესავს, 
გრძელტარა არნადს გაათრ-გამოათრევს, 
მერე კი მითოხნ-მოთოხნიან. 
თეთრწვერა კაცი და თეთრთმიანი ქალი 
მიცელ-მოცელავენ, 
თავთუხის ძნებად მიდგამ-მოდგამენ, 
უღელი ხარით მიათრ-მოათრევენ, 
კალოს პირას დადგამენ, 
მამლის ყივილზე მიშლი-მოშლიან, 
სადილობისას ააბულულებენ, 
თეთრწვერა მოხუცი გრძელტარა ნიჩბით 
გაანიავ-გამოანიავებს“. 
 („ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005: 34). 
 
აშკარაა, ყველაზე მძიმე ფიზიკურ შრომას მამაკაცი 

ეწევა. კაცი თოხნის, თესავს, ნიჩბით ანიავებს... შემდეგ 
ქალი ერთვება ამ საქმიანობაში: 

„თეთრთმიანი მოხუცი ქალი ხორბალს წაიღ-
წამოიღებს, 
დიდი ცხრილით მიიქნ-მოიქნევს, 
ნამჯის ქვეშ მარცვლებს მიაბნ-მოაბნევს, 
სუფთა კალოზე გაახმობ-გააშრობს, 
თეთრდალალა ქალი ცხრილს მიიქნ-მოიქნევს, 
წყლის წისქვილზე ხორბალს ჩამოფქვავენ, 
ბრტყელძირა სპილენძის ქვაბში მოადუღებენ, 
ბრტყელძირა ქვაბში საფუარს მოუკიდებენ, 
სხვა ჭურჭელში გადაიღებენ, 
დიდ შავ კათხაში გადმოასხამენ“. 
(„ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005: 35). 
 

ამ ლექსში ლუდის ხარშვის დიდი და საპატიო სა-
ქმიანობა ასე დაწვრილებითაა გადმოცემული. შემდეგ 
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კი უკვე ერთად არის  ყველა – ახალგაზრდა თუ მოხუცი 
(საგულისხმო ფაქტია: „თვალებბრიალა ვაჟი ცოტას მო-
სვამს“): 

 

„თეთრწვერა მოხუცი მიილოც-მოილოცება, 
თვალებბრიალა ვაჟი ცოტას მოსვამს, 
თეთრწვერა ბერიკაცები თავს მოიყრიან, 
შავ კათხას ერთმანეთს მიაწვდ-მოაწვდიან. 
ასე მზადდება შავი ლუდი, 
ო, დიდებულო შავო ლუდო!“  
(„ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005: 35). 
 

სათანა საიმედო დიასახლისია. ის უდიდესი გაჭირ-
ვების დროშიც თადარიგიანობის წყალობით, მშიერს 
არავის ტოვებს, ყველას დააპურებს და მადლობასაც იმ-
სახურებს. ამდენად, ის ერის მშველელია, გაჭირვებიდან 
მათი გამომხსნელი. სათანა დოვლათ-ბარაქის სინონი-
მადაა აღქმული და მის სახელზე მრავალი ლექსია 
შეთხზული. მხოლოდ დიდი გონიერება, თადარიგია-
ნობა, მომჭირნეობა და სიუხვე ერთად შეიძლება გახდეს 
იმ თაყვანისცემის ღირსი, რასაც სათანა იმსახურებდა. 
ეს იყო საყოველთაო ავტორიტეტი და სიყვარული. ამი-
ტომაცაა ასეთი განუმეორებელი ეპითეტებით შემკული 
მისი სახელი მრავალ ლექსში. დიდი გონიერებისა და 
გარჯის დადასტურებაა ასეთი საყოველთაო სიყვარულის 
დამსახურება: 

 

„ოი, ჩვენო ამაყო მასპინძელო, სათანა! 
ოი, დოვლათიანი ცხოვრების სათანა! 
ოი, შენთვის ვმღერით, შენთვის, 
ოი, შენ გიმღერით, სათანა! 
ოი, ცხიმით სავსეა შენი საკუჭნაო, 
ოი, ბარაქიანი გაქვს ხელი! 
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ოი, გამოგვიტანე შავი ლუდი, 
ოი, შავი ლუდი და ცვრიანი მწვადები! 
ოი, შავი ლუდი, მოშუშხუნე, 
ოი, მწვადი ცეცხლზე მოშიშხინე! 
ოი, ჩვენო ამაყო დიასახლისო, სათანა, 
ოი, მდიდრული ცხოვრების სათანა!“ 
(„ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005: 30). 
 

ნართებმა იციან, რომ სათანა ყოველთვის მზადაა 
მშიერი დააპუროს და არა უბრალოდ, ნაუცბათევად, 
არამედ ისე, როგორც საპატიო სტუმარს ეკადრება. ამაში 
ხედავს ის დიდ სიამოვნებას: 

 

„ოი, გამოგვიტანე ხაჭაპურები   
ოი, ერბოიანი და მსუყე. 
ოი, გამოგვიტანე ცხარე არაყი! 
ოი, მაშ გამოგვიტა, მოგვართვი 
ოი, შენი საუკეთესო ყველი. 
ოი, ნართთა დიასახლისო სათანა!  
ოი, დოვლათიანი ცხოვრების სათანა!“ 
(„ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005: 30). 
 

უმრავი სამადლობელო სიტყვაა სათანას მიმართ 
გამოთქმული, მაგრამ, საგანგებოდ, სწორედ სათანას სა-
ხელზეა მრავალი ხალხური ლექსი შექმნილი. ყველგან 
გამოხატულია ის მადლიერება, რომლიც ნართებშია მის 
მიმართ გაჟღერებული. 

 
„ჩვენი მასპინძელია სათანა, ჰეი, 
ვაი-რა, ვა-რი, რარა, სოი! 
სათანას დავლოცავთ, 
ვაი-რა, ვა-რი-რა-სა, სოი!“ 
 („ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005: 31). 
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ნართები სათანას უმადლიან ყველაფერს, მრავალ 
სიმღერაში მისი სახელია განდიდებული. ყველგან ხაზ-
გასმულია, რომ სათაყვანებელი ქალი მათზე ზრუნავს. 
ლექსში – „დოვლათის ფრინველი“ – ისევ ნართი სათანაა 
მთავარი, რომელსაც ხშირად განზოგადოებული სახე-
ლით მიმართავენ ნართები. „სათანას გულუხვობა და 
მისი სუფრის ბარაქა ანდაზურ თქმად იქცა: „ჩვენი დია-
სახლისი სათანა“ – ოსისაგან ქალის მიმართ ეს უმა-
ღლესი საქებარი სიტყვაა“ (აბაევი ვ. 1988:8). 

ნართებთან მიფრენილ დოვლათის ფრინველს 
სათანა ეგებებოდა: 

 
„მოფრინდა დოვლათის ფრინველი, 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
დატკეპნილ კალოზე ჩამოჯდა, 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
კეთილი დიასახლისი მიეგება, 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
ლუდით სავსე ფიალა, 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
სამი ხაჭაპური ტაბაკით 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
მიართვა. 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
დაუწყო წინ, 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი“. 
(„ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005: 37-38). 
 
ასე გულუხვად გამასპინძლებისა და ტრადიციული 

ლუდისა და სამი ხაჭაპურის შემდეგ დგება უფრო საპა-
სუხისმგებლო მომენტი და აქაც, უმთავრესად, სწორედ 
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საზოგადოებისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანს, ზეციუ-
რი ძალების თანადგომას ითხოვს ქალი: 

შესთხოვა დოვლათის ფრინველს... ცვარ-ნამი – ჯე-
ჯილის დასაპურებლად. 

დოვლათის ფრინველიც, ზეციდან მათ საშველად 
მოვლენილი, ვარფის მწვერვალზე ჩამოჯდა, შეკრიბა 
ყველა (იგულისხმება ღვთაებები), უნდა გადასცეს 
ხალხის დანაბარები მათ, ვინც ყველაფერს განაგებენ – 
ისინიც ფიქრობენ, მსჯელობენ „კაცს რითი შევეშველო-
თო“ და იწყებენ მოქმედებას. 

  
კავი გამოთალეს... ირმებს ვერ მოახვნევინეს... 

გამოჭედეს რკინის გუთანი, თუთირის შავი ხარები იმ 
გუთანში შეაბეს ...ფართო ხნული გრძლად გაავლეს... აი, 
მაშინ კი მოხნეს! 

რასაკვირველია, თუთირის ხარებით მოხნული მიწა 
ბარაქიანად იძლევა მოსავალს: 

 
„ისეთი მოსავალი მოვიდა, 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
მწყრები სიხარულით სიმდს ცეკვავენ, 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
თავთავი ურემს სწვდება, 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
წელს როგორი მოსავალიც დაგვიდგა, 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
კვლავ ისეთივე მოგვივიდეს“. 
 („ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005: 37-38). 
 
  განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, რომ  სათა-

ნამ ნართები იხსნა შიმშილით სიკვდილისაგან. მან და-
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ზოგილი სანოვაგე სწორედ მაშინ გამოიტანა, როცა დი-
დი შიმშილობის პერიოდი დადგა და ნართებსაც გაუ-
ჭირდათ. მისი თადარიგიანობა ძალზე მნიშვნელოვანი 
იყო, რაც სათანადოდაა ასახული ეპოსში. ამ თემაზე 
შექმნილი საგანგებო თქმულება დაწვრილებით მოგვი-
თხრობს დამშეული ხალხის მხსნელად მოვლენილი სა-
თანასა და ურუზმაგის სიხარულის შესახებ, როცა მათ 
სურსათ-სანოვაგე ულუკმაპუროდ დარჩენილ ნართებს 
მიაწოდეს. 

უნდა ითქვას, რომ სათანას სახელზე მრავალი ოსუ-
რი ხალხური ლექსი არსებობს, სადაც მისი სახელი 
საგანგებოდაა წარმოჩენილი: „სათანას სიმღერა“, 
„ნართების დიასახლისი“ და სხვა, რომლებშიც სათანა 
უამრავი სანაქებო ეპითეტებითაა წარმოჩენილი: 

 

„ოი, ჩვენო ამაყო მასპინძელო,სათანა! 
ოი, დოვლათიანი ცხოვრების სათანა, 
ოი, შენთვის ვმღერით, შენთვის, 
ოი, შენ გიმღერით, სათანა!“  
(„ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005:30). 
 

სათანას იმედი აქვთ ყოველთვის, ყველგან, ჭირ-
შიც, ლხინშიც. ის არის მათი შემწე, მათი გადამრჩენი: 

 

„სათანა დაგვიწყობს, 
ვაი-რა, ვა-რი-რა-რა-სა, სოი, 
მრგვალ მაგიდაზე სამ ხაჭაპურს! 
ვაი-რა, ვა-რი-რა-რა-სა, სოი, 
სუფრას კიდევ მიამატებს 
ვაი-რა, ვა-რი-რა-რა-სა, სოი, 
მოშიშხინე ნეკნის მწვადებს 
ვაი-რა, ვა-რი-რა-რა-სა, სოი, 
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სუფრას კიდევ მიამატებს 
შავი ლუდით სავსე დოქს“. 

(„ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005:31). 
 

  ამასთანავე, ოსებს მიაჩნდათ, რომ სათანა შეავედრებს 
მათ თავებს ღვთაებებს: ვასთირჯის, ფალვარას, წმინდა 
ნიქოლას, ვაცილას, ალარდის, რათა მათი და მათი 
შვილების  მფარველები და მწყალობლები იყვნენ. 

(„ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005:31-32). 
ოსების რწმენით, ნართი სათანა ღვთაებრივი წარ-

მომავლობისაა, ეს საწყისი კი ბევრ რამეს განაპირო-
ბებს. ამიტომ აქვთ მათ გამუდმებით ყველგან მისი დი-
დი იმედი. 

აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ არა მარტო ნართების 
თქმულების ქალები არიან ღვთაებათა შთამომავლები, 
არამედ ცარციათების ეპოსშიც, კოსმოგონიურ მითებში,  
ღმერთის მიერ შექმნილი პირველი მამაკაცის,  ცარძოის 
ცოლი სწორედ ღვთაებრივი, კოსმოგონიური არსებაა, 
ზეციურ ბინადართა შთამომავალია. ეს კი მათ ცხოვრე-
ბაში ბევრი რამის განმაპირობებელია. კერძოდ, მათი 
ძლევამოსილების საიდუმლოება სწორედ ამაში ჩანს 
(ოსური თქმულებები 2009: 25-28). 

ქალს ოსური ფოლკლორის მიხედვით, განუსაზღვ-
რელი უფლებები არ ჰქონდა. ცნობილია, რომ ის თემში 
არსებულ გარკვეულ შეზღუდვებსაც იცავდა. ქალი ნი-
ხასში, თემისთვის საპასუხისმგებლო საქმიანობაზე 
მსჯელობაში მონაწილეობას ვერ მიიღებდა, ის ნიხასში 
არ დაიშვებოდა. ქალს არა ჰქონდა უფლება მამაკაცთან 
ერთად ემღერა და სხვ.  

ოსებში არსებული ვაისადაგობის წესი გარკვეულ-
წილად ზღუდავდა ქალს. ახალგათხოვილი ქალი სამი 
წლის განმავლობაში არ საუბრობდა მამამთილის თან-
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დასწრებით (ამ აკრძალვის მოსახსნელად ოჯახის უფ-
როსი კლავდა ბატკანს ან ცხვარს და სპეციალურ ქუვდს 
აწყობდა). იგი მთელი ცხოვრების განმავლობაში არ 
წარმოთქვამდა ქმრის ნათესავების სახელებს, რომლებ-
საც ცვლიდა შემდეგი ფორმებით: „ჩვენი ბატონი (მა-
მამთილი)... ჩვენი დიასახლისი (დედამთილი). ამ აკრძა-
ლვებს  გარკვეული სოციალური და რელიგიური კანონი 
ჰქონდა“ (ანთელავა 2017: 262). 

ოსურ ფოლკლორში გვხვდება ქალის მრავალი სახე 
და როლი. მათ შორის, ისეთი პერსონაჟები,  როგორებიც 
არიან ქალი-ჩიტი, ქალი-მგელი და სხვ. (Сокаева 2018: 
148). ეს თემა ცალკე მსჯელობის საგანია.  

ქალი ოსურ ეპოსში მრავალ ფუნქციას ასრულებს, 
ჩვენ  ნაშრომში მოკლედ მიმოვიხილეთ სახე ქალისა, 
რომელიც ხან ნაბდის მთელავია, ხან კარაქის მდღვება-
ვი, ლუდის მხარშველი, მაგრამ ის, უპირველეს ყოვლისა, 
არის დედა, შვილების კარგად აღმზრდელი, ოჯახის 
სანაქებო დიასახლისი, ერთგული მეუღლე და საკუთარი 
ხალხის დაუღალავი მსახური.  
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ნაირა ბეპიევი 

ქალი ოსურ ფოლკლორში 

რეზიუმე 
 

ამოუწურავია თემა – ქალის როლი საზოგადოებაში. 
განუსაზღვრელია მისი დანიშნულება, ურთულესია მისი 
შეფასება.  საუკუნეების განმავლობაში ხალხური ზეპირ-
სიტყვიერების, ფოლკლორის საგანძურში დალექილია 
უამრავი მასალა ქალის მრავალმხრივი ღვაწლის შე-
სახებ. ჩვენ მხოლოდ მრავალთაგან მცირე ვთქვით იმ 
უდიდეს როლსა და დანიშნულებაზე, რომელიც ქალს 
აკისრია. 

ქალი ოსურ ეპოსში მრავალ ფუნქციას ასრულებს, 
ნაშრომში მოკლედ მიმოვიხილეთ სახე ქალისა, რო-
მელიც ხან ნაბდის მთელავია, ხან – კარაქის მდღვებავი, 
ლუდის მხარშველი, მაგრამ ის, უპირველეს ყოვლისა, 
არის დედა, შვილების კარგად აღმზრდელი, ოჯახის 
სანაქებო დიასახლისი, ერთგული მეუღლე და საკუთარი 
ხალხის დაუღალავი მსახური. 
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Беппиты Наира 

Сылгоймаг ирон фолклоры 

Резюме 
 

Æнæфæугæ темæ у – сылгоймаджы роль æхсæнады. 
Æнæкæрон у уый нысаниуæг, вазыгджын у уый аргълæвæрд. 
Æнусты дæргъы адæмон дзыхæй-дзургæ сфæлдыстады, 
фольклоры хæзнадоны бынты бирæ æрмæг ис сылгоймаджы 
бирæвæрсыг хайбавæрды тыххæй. Мах æрмæст уыцы бирæйæ 
хæрз чысыл загътам, уыцы иттæг стыр ролы æмæ нысаниуæгыл, 
кæцы сылгоймагмæ хауы.   

Сылгоймаг ирон эпосы дзæвгар функцийы æххæст кæны, 
зонадон куысты цыбыртæй у афæлгæсты фæлгонц сылгой-
маджы, кæцы куы нымæт рæтауæг у, куы – гарачъийы цæгъдæг, 
бæгæны фыцæг, фæлæ уый, фыццаджыдæр, у мад, хъæбулты 
хорз хъомылгæнæг, бинонты раппæлинаг æфсин, иузæрдыг 
æмкъай, æмæ хиадæмы æвæллайгæ лæггадгæнæг.       
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Naira Bepievi 
Woman in Ossetian Folklore 

Summary 
 

The role of women in society is an inexhaustible theme. 
Uncertain is its purpose, the most difficult is its assessment. 
Over the centuries, a lot of material has been deposited about 
the multifaceted merits of a woman in the treasury of folk oral 
literature, folklore. We have said only a few of many things 
about the great role and purpose of women. 

A woman performs many functions in the Ossetian epic. In 
the work we made a brief overview of the image of a woman 
who is sometimes a felt felter, sometimes a butter churner, or a 
brewer, but above all, she is a mother, a good educator of 
children, a praiseworthy housewife, a faithful wife and a 
tireless servant of her people. 
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ხმით ნატირლები სამგლოვიარო ჟანრის, კერძოდ, 
მიცვალებულთან დაკავშირებული რიტუალის ერთ-ერთი 
განუყოფელი ნაწილია. ხმით ნატირალი ინდივიდუალუ-
რი ხასიათისაა. მოტირალი თავის სათქმელს უმთავრე-
სად უშუალოდ ტირილის პროცესში ქმნის. „ხმით ნატი-
რალს არა აქვს მკაცრი, კანონიკური სტრუქტურა. მისი 
არქიტექტონიკის აგებაში ხმით მოტირალი სრულიად 
თავისუფალია. მას შეუძლია დაიწყოს მიცვალებულის 
პიროვნების დასახელებით, მისი სიკვდილის გარემოე-
ბის (ხსენება), სიკვდილისა ან მიცვალებულისადმი მიმარ-
თვით, დაგვიანებული გაფრთხილებით ან საყვედურით. 
იგი არაფრით არ არის შეზღუდული, ხმით ნატირალი თა-
ვისუფალი შემოქმედების ნაყოფია” (კიკნაძე 2008:220).  

სამგლოვიარი ჟანრის ნაწარმოებები ყველა ხალხის 
ფოლკლორში გვხვდება. ხმით ნატირალი ტექსტები თე-
მატურადაც და ვერსიფიკაციულადაც სხვადასხვა სახი-
საა: სხვადასხვაა სალექსო ზომა, რიტმი, რითმა, მაგრამ 
მათ აერთიანებთ ერთი – ისინი უცბად, უმოკლეს დროში, 
ტრაგიზმის უშუალო სიმძიმისა და მძაფრი განცდების 
ფონზე იქმნება. ამიტომაც მას განსაკუთრებული 
ექსპრესიულობა ახასიათებს და უმძიმესი ადამიანური 
ემოციები ახლავს. ხმით დატირება მიცვალებულის კულტ-
თან დაკავშირებულ რიტუალებთან ერთად სრულდებოდა. 

ხმით დატირება ყველას პოეტურად არ შეეძლო და 
ამიტომ ფოლკლორში ის პოეტურიც არის და პროზაუ-
ლიც, მაგრამ პროზაულსაც განცდათა ის სიმძაფრე და 
გარკვეული მელოდიურობა ახასიათებდა, რაც სამგლო-
ვიარო ჟანრის თხზულებებისათვის არის დამახასიათე-
ბელი: წუხილის შორისდებულების ხშირი გამეორება, 
მძაფრი, ტრაგიკული შინაარსის ფრაზების ხშირი ჩართ-
ვა და ა. შ. 
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ხალხურ პოეზიაში ხმით ნატირლების მრავალი ნიმუ-
შია შემორჩენილი, რომლებიც თითოეული ადამიანის 
პიროვნულ განცდასაც გადმოგვცემს და სხვათა მოზარე-
დაც წარმოგვიჩენს მოტირალს, რაც მას ზოგადსაკაცობ-
რიო მნიშვნელობასაც ანიჭებს (მაგ., „ლექსი ვეფხისა და 
მოყმისა“).  

ქართული სამგლოვიარო ჟანრის უძველესი ლიტერა-
ტურული ნიმუშია IX-X საუკუნეების ძეგლში (გიორგი 
მერჩულის „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება“) გრიგოლის 
მიერ აშოტ კუროპალატის გლოვა. 

ოსურმა ხმით ნატირლებმა დაუდო სათავე საგმირო 
პოეზიას, რომელიც მოთქმას წააგავს, მაგრამ ეს უკვე 
სიმღერით მოთქმაა. აქ გმირის ისტორია, მისი ღირსებე-
ბი, მისი გმირული აღსასრული სამგლოვიარო სიტყვები-
თაა აგებული, ეს გმირის სიმღერაა და ამიტომ ჰქვიათ ამ 
სიმღერებს: „ფუხათი ილიკოს სიმღერა“, „ლადის სიმღე-
რა“ და არა ილიკოზე სიმღერა ან ლადიზე სიმღერა სხვ. 

ოსურ სამგლოვიარო ჟანრის თხზულებებში მომხდუ-
რის პირისპირ შეუპოვრად მებრძოლი ვაჟკაცის საგმი-
რო, ლირიული ისტორია საყოველთაო-სახალხო ჟანრის 
რანგშია აყვანილი. უხსოვარ დროში შექმნილი ნართე-
ბის ეპოსი ოსთა წინაპრების ერთი უშველებელი საგმი-
რო სადიდებელია, მაგრამ „საგმირო სიმღერების და-
ნიშნულება უფრო ფართო იყო, ვიდრე ნართების თქმუ-
ლებები. ეს უკანასკნელი სიმღერით იშვიათად სრულდე-
ბოდა, საგმირო სიმღერა კი ოსთა თანამგზავრია ყოველ 
ნაბიჯზე“ (ჯუსოითი 2002:5). 

უნდა ითქვას, რომ ოსი ხალხის შემოქმედების საგან-
ძურში ხმით ნატირლები და საგმირო პოეზია ღირსეულ 
ადამიანებზე შექმნილი ერთი მთლიანი ეპოპეაა. ხმით 
ნატირლები ოსურ ფოლკლორში ასე შეიძლება დაიყოს: 
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ქალების ხმით ნატირლები და მამაკაცების ხმით ნატი-
რლები. ნიშანდობლივია, რომ ხმით ნატირლებს, ოსური 
წეს-ჩვეულების მიხედვით, ქალები ასრულებენ. ხოლო 
საგმირო სიმღერის შემოქმედი მამაკაცია. „უნდა საგან-
გებოდ აღინიშნოს, რომ ოსურ საგმირო სიმღერებს, რო-
გორც სხვა ჩრდილოეთ კავკასიელები, მამაკაცები ას-
რულებდნენ. ამით ოსები განსხვავდებიან დაღესტნელე-
ბისაგან, სადაც ასეთ სიმღერებს ქალები ასრულებენ. 
საერთოდ, ოსები საკრავ ინსტრუმენტებსაც ამ ნიშნით 
ყოფდნენ. სალამურს, ყისინ ფანდირსა და თორმეტსიმიან 
არფას (ფანდირს) მხოლოდ მამაკაცები უკრავდნენ, ხოლო 
გარმონს – ქალები. ამ ინსტრუმენტზე დაკვრა მამაკა-
ცებისათვის შეუფერებლად მიაჩნდათ“ (Калоев 1973:33-34). 

საგულისხმო ფაქტია, რომ „მამაკაცებს ხმამაღლა 
ტირილი შეძლოთ მხოლოდ მაშინ, როცა გარდაიცვლე-
ბოდა ცნობილი პიროვნება. მამაკაცის ხმამაღალი ტი-
რილი ქალის ტირილთან შედარებით ხანმოკლე იყო“ 
(Бесолова 2012:84). 

საგმირო სიმღერაში შექებულნი ისტორიული, რეა-
ლური პიროვნებები არიან, რომლებიც შემდეგ ლეგენ-
დარული ელფერით იმოსებიან. იმდენად დიდია წუხილი 
ამ გმირის დაკარგვისა, იმდენად ჰიპერბოლიზდება მისი 
საქმენი საგმირონი, რომ ასეთი ლექსები სამგლოვიარო 
პოეზიასთან კავშირს ამჟღავნებს. მაგრამ როგორც სა-
მართლიანად მიუთითებენ, შესაძლოა აღწერილი იყოს 
გმირის სიკვდილი, ან – მასზე გლოვა, მაგრამ ის არ არის 
სამგლოვიარო რიტუალის ნაწილი, მასში არ არის გად-
მოცემული მიცვალებულის დატირების ტექსტი. „რაც 
უნდა ძლიერი განცდაც იყოს მასში გადმოცემული, არც 
ერთ დამტირებელს ტრადიციულ საზოგადოებაში არ 
მოუვა აზრად, რომ ამგვარი ლექსები მიცვალებულის 
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დატირების მიზნით შეასრულოს. ერთია განცდის გამო-
ხატვა, მეორეა ამ განცდის მოქცევა რიტუალში“ (კიკნაძე 
2008:216).  

ქართულ ფოლკლორში ხმით ნატირალის ავტორი და 
შემსრულებელი ერთი და იგივე პირია და იგი თითქმის 
ყოველთვის დედაკაცია. „ყოველ ხმით ნატირალს თა-
ვისი კონკრეტული ადრესატი ჰყავს“ (კიკნაძე 2008:218).  

ოსურ ხმით ნატირლებში არსებითი განსხვავებაც 
არის: „საგმირო სიმღერა ხომ იგივე დატირებაა დაღუპუ-
ლისა, მაგრამ იგი, განსხვავებით ჩვეულებრივი დატირე-
ბისაგან, რომელსაც ქალები ასრულებენ, სრულდება მა-
მაკაცთა გუნდის მიერ“ (ჯუსოითი 2002:7). მამაკაცებთან 
თანდასწრებით ქალებს სიმღერის უფლება არ ჰქონ-
დათ. ისინი მღეროდნენ მხოლოდ მაშინ, როცა მარტონი 
რჩებოდნენ, ისიც მხოლოდ მათთვის განკუთვნილ სიმ-
ღერებს ასრულებდნენ. 

ოსური წეს-ჩვეულების თანახმად, ხმით ტირილი ყვე-
ლასი არ შეიძლებოდა. მკაცრად არის განსაზღვრული 
ზოგადი წესი: დედა არ შეიძლება იყოს შვილის ხმით 
მოტირალი, არც ცოლი ქმრისა. ეს ასეა ქართულშიც და 
ოსურ წეს-ჩვეულებებშიც (კიკნაძე 2008:222).  

 ქმრისა და შვილის დატირება სირცხვილად ითვლე-
ბოდა ოსებშიც, საქართველოს მთიანეთშიც.  

ხევსურეთსა და თუშეთში, ცნობილია, რომ მცირე-
წლოვან შვილს დედა არ ტირის, სირცხვილია. ასევე 
სირცხვილია ქმრის დატირებაც, თუმცა გამონაკლისის 
სახით მაინც გვაქვს შემორჩენილი ამგვარი ხმით 
ნატირალი ტექსტები. 

ოსები ახალგაზრდა დედას, რომელსაც პირველი მცი-
რეწლოვანი შვილი გარდაეცვალა, არც ტირილის უფ-
ლებას აძლევდნენ და არც სასაფლაოზე უშვებდნენ.  
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ოსური წეს-ჩვეულების მიხედვით, ქმრის დატირების 
დროს უხერხულობას გრძნობდა მოტირალი და მობოდი-
შებით იწყებდა ტირილს: 

 

„ვოი, ნურავინ დამცინებს, ნურავინ, ჩემო მზენო, 
ასე რომ დამექცა ოჯახი, 
ასეთი გლოვის დღე რომ დამიდგა! 
ვოი, ვინც ჩემს ჯავრს არავის შეაჭმევდა, 
გაჭირვების ჟამს ვინც ჩემი მარჩენალი იყო, 
ის დამეღუპა და უპატრონოდ დავრჩი. 
ვოი, ჩემი მოსიარულე მთა, მტკიცე ციხე-სიმაგრე, 
საძირკვლიანად მოირღვა 
და უპატრონოდ დავრჩი. 
ვოი, მიტირეთ, მიტირეთ, ხალხო...“ 
(„ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005:96) 
 

ზოგჯერ ხდებოდა, რომ თავზარდაცემული ხმით მო-
ტირალი აღარც ბოდიშებს იხდიდა და პირდაპირ იწყებ-
და მოთქმას. ქართულსა და ოსურ ფოლკლორში ქმრის 
დატირების ასეთი მაგალითები მრავლადაა. ნატირლებ-
ში ცოლი აქ დარჩენილთა (ცოლის, შვილების) უბედურე-
ბაზე ტირის ძირითადად: 

 

 „დავრჩი უბედურად, 
ჩემი შავი კერიის ჯაჭვი მზეზე გამოვიტანე, 
ხელჯოხი ავიღე ხელში, 
დავრჩი შენს ცხენთან და ქალიშვილთან ერთად, 
ჩაქრა ჩემი კერა. 
ვის კერაზე გათბებიან ჩემი ობლები?“  

 

ქართულ ფოლკლორშიც ასეთივე მორიდება ჩანს 
ქალის მიერ შესრულებულ ხმით ნატირალშიც: 

 „ცოლის ნატირალი“ 
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„რა უყვ? თუ დამცინებენ სხვანიო, 
ხვალ სხვა იქნების საცინელიო, 
სრუ დავცილდებით მე და შენაო“ (ხმით ნატირლები 

2002:27). 
ერთგანაც და მეორეგანაც ქმარს ჰპირდებიან, რომ 

შვილებსაც სათანადოდ დაზრდიან და კერასაც არ 
გაუცივებენ:  

 

„გულშაკლებული არ წახვიდაო, 
დავზდი ობოლთა თამამადაო, 
კარგადაც დაგიკვებავ ხართაო, 
თავად დავიჭერ საჴხვნიელსაო, 
ავიტან შენსა ცელ-სალესთაო, 
თაო ჩავდგები ნამჴრევშიაო, 
კარგათ გიყურებ იარაღთაო, 
ჴელით ავასხამ გიორგისაო, 
შენთ შაუნახავ ჩოჴხვთ-პერანგთაო,  
აჩნავ კარგადა ნატყვიარიო“. 
  (ხმით ნატირლები 2002:26-27) 
 

ჩრდილოეთ ოსეთში დღესაც არ შეიძლება ცოლმა 
დაიტიროს ქმარი, ის ზის არა ქმრის გვერდით, არამედ 
მუხლებზეა დაჩოქილი და ცრემლებსაც ჩუმად ყლაპავს, 
არა აქვს უფლება, ქმარი იტიროს. „თუ ვინმე წესს 
დარღვევს, დასცინიან – მის მეტს ქმარი არავის მოჰკვ-
დომია, ეს როგორ შეიძლება?“ (Кокоева 2016:48). 

ოსური ხმით ნატირლების სპეციფიკა შეისწავლა 
ელენე ბესოლოვამ. იგი აღნიშნავს, რომ მიცვალებულის 
გლოვა ორი სახისაა. 1. кæуын – ტირილი; 2.  хъарæг – 
დატირება. ქალების დატირება ოსებში მკაცრად შეზღუ-
დულია, ისინი ქმარს ხმით ვერ დასტირიან, მათ ამისი 
უფლება არა აქვთ (Бесолова 2012:84). 
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მთლიანად კავკასიაში დატირების ეთიკური ნორმე-
ბი თითქმის ერთნაირია. 

„უნდა აღინიშნოს, რომ მიცვალებულის გლოვისა და 
დატირების წესები მთელს საქართველოში ერთნაირია... 
ხევსურეთში დედა შვილზე არ ტირის, რადგან სირც-
ხვილად ითვლება. იქ შვილზე მხოლოდ ხმით მოტირა-
ლი დედა ტირის. თუ დედა ხმით მოტირალი არ არის, ის 
უცრემლოდ დაუთვლის შვილს, ისე თითქოს ელაპარა-
კება. დათვლას იწყებს მიმართვით – „დედო“ ან – „ბი-
ჭო“, იშვიათად, „შვილო“. ხევსურეთსა და თუშეთში დედა 
მცირეწლოვან შვილს არ ტირის, სირცხვილია, ასევე 
სირცხვილია ქმრის დატირებაც, თუმცა გამონაკლისის 
სახით მაინც გვაქვს შემორჩენილი ამგვარი ხმით 
ნატირალი ტექსტები“ (ხმით ნატირლები 2002: გვ. 11). 

ასევე არ ტირიან მცირეწლოვანს ოსებიც. მათ მიაჩნ-
დათ, მცირეწლოვანი უცოდველია და ის პირდაპირ სა-
მოთხეში ხვდება (ხშირად მას საერთო სასაფლაოზეც არ 
კრძალავდნენ). მათი აზრით, „არც მათი გლოვა იყო მი-
ზანშეწონილი, რადგან მცირეწლოვანები უცოდველები 
არიან, მიცვალებულთა სამეფოში გადაიქცეოდნენ სა-
მოთხის ჩიტებად («дзæнæты цъиутæ») და ამიტომ არ 
შეიძლებოდა მათი დატირება. მათ იქ ყოველგვარი უპი-
რატესობა აქვთ“ (Кокоева 2016:29). 

ერთ-ერთი ოსური ლეგენდის მიხედვით, დედა მცი-
რეწლოვან შვილს არ ტირის სტუმართმოყვარეობის წე-
სის გამო. სტუმრად ჰყავს ვასთირჯი, მხოლოდ ისე, რომ  
დედამ არ იცის მისი ვინაობა, დამალავს შვილის 
სიკვდილის ამბავს და სტუმარს პურს უცხობს. ვასთირჯი 
გულთამხილავია, ის მიხვდება ყველაფერს და შვილს 
გაუცოცხლებს. 
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ამჟამად შეიცვალა დატირების წესები. ტირიან ქმარ-
საც და ჩვილ ბავშვსაც. აღარ არის ასეთი მკაცრი მიდ-
გომები, არავისი დატირება აღარ იკრძალება. 

ქართულ ხმით ნატირალში გვხვდება შვილის მკვლე-
ლის (რომელიც ასევე ამ ორთაბრძოლაში დაიღუპა) და-
ტირებაც ან მისი ჭირისუფლის, კონკრეტულად კი, მისი 
დედის ტრაგიზმის განცდა და გამოხატვა. დედა შვილის 
მკვლელი ვეფხვის მოზარეც არის. ამაღლებული სულის 
შვილმკვდარი დედა, აღიარებს, მისი შვილი ხომ 
ვაჟკაცია, რაინდია „მძლეთა მებრძოლთა“ სადარია, მა-
გრამ „არც ვეფხვი იყო ჯაბანი“ და... ხდება საოცრება... 
შვილმკვდარი ქალი განიმსჭვალება შვილის მკვლელის 
დედის მიმართ თანაგრძნობის სურვილით. ბალადაში 
შემზარავი სიზმრებით დატანჯული დედის გამოფხიზლე-
ბა და კაცობრიობის ისტორიაში გაუგონარი ჰუმანურობის 
გრძნობის, შვილის მკვლელის დედის მიმართ თანაგრძ-
ნობის სურვილი ერთდროულად ჩნდება:  

 

 „იქნება ვეფხის დედაი 
 ჩემზედ მწარეთა სტირისა, 
 წავიდე, მეც იქ მივიდე,  
სამძიმარ ვუთხრა შვილისა!“  
 („ლექსი ვეფხისა და მოყმისა“).  
 

ასეთივე განცდის გამომხატველია ფშავში ჩაწერილი 
ერთ-ერთი ხმით ნატირალი: „ხმით ნატირლებში 
გვხვდება მკვლელის დატირების, ანუ მკვლელის დედი-
სადმი თანაგრძნობის მეტად კაცობრიული გრძნობა. 
ერთ ფშაურ ხმით ნატირალში მოტირალს ებრალება მ-
კვლელის დედა, რადგან მისი შვილიც აღარ არის: 

 

„ეხლა მე იმას გეხვეწებით, 
მამკლავს ნუ დასწყევთ ამისასა, - 
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მამკლავის მამკლავ ესეც არი! 
იმის დედასაც დაუბარეთ, 
იმასაც შააკლდება გულსა, 
ცოდვას ცოდვას ნუ მიუმატებთ“. 

(ხმით ნატირლები 2002:13). 
 
ოსურ ხმით ნატირლებში გვაქვს შემთხვებიც, როცა 

ქალი ტირის თავის მიცვალებულსაც და, ამავე დროს, 
ტირის სხვათა მიცვალებულებსაც (მაგრამ არა შვილის 
მკვლელს), სხვადასხვა შემთხვევით გარდაცვლილ სხვა-
თა მიცვალებულსაც დაატირებს თავის ნატირალში, ანუ 
„მათაც შეეწევა“.  

 მიუხედავად თავისი დიდი მწუხარებისა, ის სხვების 
სატირალსაც აქვე ტირის, ანუ ნებას რთავს, ყველამ  
საწუხარი გამოხატოს და თავისი წუხილით ავსებული, 
ძალას პოულობს, რათა სხვათაც ჭირი შეუმსუბუქოს. მათ 
აქაც მისცეს საშუალება, უფლება, თავიანთი მიცვა-
ლებული დაიტირონ:  

 

„ვისაც წვალებით გაზრდილი შვილი 
დაეწვა ცეცხლში, 
შავად დამწვარი 
შავ მიწაში ვინც ჩააწვინა,  
რატომ არ ტირის ისიც ჩემსავით 
ამ საცოდავი მკვდრის სასთუმალთან?“  

(„ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005:45-46) 
 

აქაც ვხედავთ, რომ დედა, ქალი სიბრალულის ცრემ-
ლებს აყრის თავის მიცვალებულთან ერთად სხვათა  
უბედურად გარდაცვლილებს, მათ დედებსაც. 

აქ ის შემთხვევაა, როცა ქალი, დათრგუნული თავისი 
უბედურებით, მაინც პოულობს თანაგრძნობის სიტყვებს 
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სხვა ჭირისუფალთა მიმართ სამძიმარი გამოხატოს, მა-
გრამ განსხვავება დიდია. აქ იგი თანაუგრძნობს სხვა 
გარდაცვლილთა ჭირისუფლებს, რაც ასევე ამამაღლე-
ბელი განცდის გამოხატულებაა, მაგრამ აქ არაა შვილის 
მკვლელის დატირება, შვილის მკვლელის დედის თანა-
გრძნობის გამოხატვა. თუმცა აქაც, როგორც აღვნიშნეთ, 
ამ უმძიმეს წუთებში, გლოვის ჟამს, სხვისი ტკივილის 
თანაზიარობა უდიდესი ჰუმანიზმის გამოხატულებაა. 

ოსურ ხალხურ ეპოსში შემორჩენილია თქმულება 
„ზადალესკელი დედა“ („ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 
2005: 43). ეს ლექსი სამგლოვიარო ხასიათის პოზიის 
ნიმუშად შეიძლება მივიჩნიოთ. თუმცა აქ უფრო გლოვა 
და განდიდებაა დედისა, რომელმაც თემურ-ლენგის 
დროს ათეულობით უდედმამოდ დარჩენილი ბავშვი 
იშვილა და უპატრონა. თემურ-ლენგის შემოსევის დროს 

 

„სისხლის წვიმა წამოვიდა, ბარის დიგორში,   
შავ ბოლს უშვებს თემურ-ლენგი მწვანე მინდორში, 
დიგორელი ვაჟკაცების დადგა დიდი რიგი, 
როგორც რკინის ღობე, შემოერტყნენ ირგვლივ. 
იცლებოდნენ სისხლად, მიდიოდნენ მკვდრეთს, 
წყდებოდნენ და მაინც არ იდრეკდნენ ქედს. 
ცეცხლი ბუგავს დაბლობს,  
ლურჯი ალი ცეკვავს, 
და დიგორა მაშინ 
უცბად წაილეკა. – 
ეს მწვანე წალკოტი 
დარჩა ბარდს და ეკალს. 
დარჩნენ უპატრონოდ, პატარები მაშინ, 
ტირილით ქექავდნენ სახლის ნაცარ-ნახშირს“. 

(„ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005:43-44). 
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დაობლებული ბავშვების საბედნიეროდ, გამოჩნდა 
ქალი, რომლის სახელი ისტორიას არ შემორჩენია, ის 
ცნობილია მხოლოდ როგორც ზადალესკელი დედა, რო-
მელმაც ამ უნუგეშოდ დარჩენილ, უპატრონო ბავშვებს 
მიხედა: 

 

„უცბად, მათდა ბედად, 
გაჩნდა ერთი ქალი, 
მიაწოდა პური, 
მიაწოდა წყალი, 
თან წაასხა ყველა, 
როგორც ცხვართა ფარა,  
ვით საკუთარ შვილებს - 
ისე მოუარა“. 

(„ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005:43-44). 
 

ყველას დედადქცეულმა ქალმა წვალებ-წვალებით 
წამოზარდა ეს უპატრონოდ დარჩენილი ბავშვები, 
მიხედა მათ. აღზრდილებმა კი: 

 

„დიდებით დაკრძალეს,  
– ყველას დედა უკვე. 
დღესაც ამ ქალს ყველა  
სანთელ-საკმელს უკმევს“. 

(„ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005:43-44). 
 

ცნობილია, რომ ვლადიკავკაზში აღმართეს ამ გმირი 
დედის ძეგლი, რომლის სახელიც არავინ იცის, ამიტო-
მაც ჰქვია ამ ძეგლს „ზადალესკელი დედა“. 

ოსური წესების მიხედვითაც, ისევე, როგორც ქარ-
თულში, არსებობდა საგანგებო პირი, დამტირებელი, 
ხმით მოტირალი, ის ან ოჯახის წევრი იყო, ან ახლობე-
ლი.  
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ოსური ხმით ნატირლები უმთავრესად თავისი საკუ-
თარი მელოდიურობით გამოირჩევა: „ოსთა ზეპირ პოე-
ტურ და ხალხური მუსიკალური ხელოვნების ნიმუშთა 
აღსაქმელად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ხალხუ-
რი სიმღერებისა და ხმით ნატირლების გაცნობა. საგმი-
რო სიმღერებიცა და ხმით ნატირლებიც ტრადიციულად 
განკუთვნილია გუნდისათვის. მათ კიდევ ერთი თავისე-
ბურება აერთიანებთ – სიტყვა და მელოდია ამ ქმნილე-
ბებში განუყოფელ ერთიანობას ქმნის. მაგრამ ამ ერთი-
ანობაში მაინც წამყვან ელემენტს მელოდია წარმოად-
გენს. იგი მუდმივი და უცვლელია ნებისმიერი შემსრუ-
ლებლისათვის, სიტყვიერი ტექსტი კი, განსაკუთრებით 
ნატირლებში, რამდენიმე ფრაზა-კლიშეს გარეშე, წარ-
მოადგენს მოტირალი ქალის – სოლისტის – თავისუფალ 
იმპროვიზაციას“ (ჯუსოითი 2002:6). ასეთ შემთხვევებში 
წამყვანი მაინც მელოდიურობაა და ეს, გარკვეულ-
წილად, შენარჩუნებულია.  

ქართულშიც და ოსურ მოთქმებშიც მთავარია გარ-
დაცვლილის ღირსებების წარმოჩენა, ოღონდ ისე, რომ 
აქ გარკვეული სიტყვიერი ქსოვილი და მელოდია უნდა 
ეხამებოდეს ერთმანეთს. 

„მიცვალებულის გასტუმრების დროს უმთავრესი ად-
გილი ეკავა დატირებას, მოთქმას (хъарæг), ღმერთს დაე-
ფარებინა და ვინმესთვის ცოტა ცრემლი დაეღვარათ... 
ოსების წარმოდგენით, რაც უფრო მეტ ცრემლს დაღვრიდ-
ნენ, მეტად დაიტირებდნენ, მით უფრო მოალბობდნენ 
მიცვალებულთა განმგებლის – ბარასთირის გულს, მისი 
გული ხომ ცრემლებით მოლბება და საგანგებოდ საპატიო 
ადგილს მიუჩენდა ასეთ მიცვალებულს“ (Кокоева 2016:46). 

ოსებიც, ისევე როგორც ქართველები, განსაკუთრე-
ბულად შეარჩევდნენ ხოლმე მოტირალს – хъарæггæнæг, 
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სიტყვა წარმოდგება საერთოინდოევროპული ძირიდან 
gar, რაც ყვირილს, მოთქმას ნიშნავს.  

დამტირებელი საერთოკავკასიური ტრადიციაა, აფ-
ხაზებთან დამტირებელს თან ახლდა ქალთა ორი გუნ-
დიც (ბანი), ოსებში მამაკაცთა გუნდიც მონაწილეობდა 
დატირებაში. საინტერესოა, რომ ოსებში დატირება თი-
თქმის 40 დღე გრძელდებოდა, რამდენიმე ღამეს სასა-
ფლაოზეც უთევდნენ და იქ აუცილებლად ცეცხლს ან-
თებდნენ, რომ მათი მიცვალებული ნათელში მოხვედ-
რილიყო. გარდა ამისა, იყო საგანგებო ღამე, როცა უთევ-
დნენ. ამ ღამეს განსაკუთრებული სახელიც ჰქონდა – ღა-
მისთევა – æхсæвбадæн, მოტირლები აქ ტირილით ათევ-
დნენ ღამეს.  

ხმით ნატირლებში ერთნაირად არის წარმოდგენი-
ლი მიცვალებული. მნიშვნელობა არა აქვს, ის ქალია თუ 
კაცი. 

ხმით ნატირლები ფოლკლორისტიკის ორიგინალუ-
რი ნაწილია. ის იქმნება მიცვალებულის დატირების 
პროცესში და გამოირჩევა განსაკუთრებული ექსპრესიი-
თა და ტრაგიზმით. საწეჩვეულებო რიტუალებში იგი 
ერთ-ერთი უძველესი და უნივერსალურია. გლოვის ეს 
ჟანრი დღესაც აქტიურია საქართველოს მთიანეთში: 
ხევსურეთში, ფშავში, თუშეთში. სხვაგან ოდნავ გაფერ-
მკრთალებულია. ასევეა ოსური ხმით ნატირლებიც. 
ძველი ფორმით (საგანგებო მოტირლები, ზარის მთქმე-
ლები და სხვ.) უმთავრესად სოფლებში, მთის დასახლე-
ბაშია დაცულილი. სხვა დასახლებებში ნაკლებადაა 
ასეთი სახითა და ექსპრესიით (საგანგებო დამტირე-
ბელი და ა.შ.) შემორჩენილი.  

ოსური ხმით ნატირლები სტრუქტურულად შეიძლე-
ბა რამდენიმე ჯგუფად დავყოთ:  
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1. არქაული, უძველესი ნატირლები, რომლებსაც არა 
აქვთ მკაცრი რიტმული და სტროფული შედგენილობა, 
არა აქვთ რითმა.  

2. ნატირლები, რომელთაც ახასიათებთ გამოკვეთი-
ლი სტროფული აღნაგობა, შიგადაშიგ მოეპოვებათ რი-
თმა. 

3. ისეთი ნატირლები, რომელსაც სპეციფიკურ სამ-
გლოვიარო რიტმიკასთან ერთად გამართული რითმაც 
მოეპოვებათ. 

შეიძლება ითქვას, რომ ასეთივეა ქართული ხმით 
ნატირლების სტრუქტურა. შედარებით რიტმულად და 
რითმულად გაწყობილი ხმით ნატირლები უფრო გვიან-
დელი ხანისაა ქართულშიც და ოსურშიც. 

თვალნათლივია, რომ ქართველთა და ოსთა ხმით 
ნატირლები, ისევე როგორც სხვა კავკასიელი ხალხები-
სა, ერთმანეთთან ბევრ რამეში ამჟღავნებენ სიახლო-
ვეს. აკად. ნაფი ჯუსოითი ჩვენ მიერ გამოცემული „ოსური 
ფოლკლორის“ (2002 წ.) წინასიტყვაობაში წერდა: „ხალ-
ხების ხანგრძლივი და მშვიდობიანი კეთილმეზობლო-
ბის პროცესში ხდება ესთეტიკური ღირებულებების ბუ-
ნებრივი გაცვლა, მით უმეტეს, კავკასიის ხალხებს შო-
რის, რომლებიც თითქოსდა ბედის მიერ თავმოყრილი 
არიან მცირე ტერიტორიაზე იმისათვის, რომ ერთმანეთს 
გაუწიონ კეთილმეზობლობა და გაუმჟღავნონ კეთილი 
გრძნობები. ნებისმიერი სხვა პერსპექტივა, დაკავშირე-
ბული ურთიერთწინააღმდეგობასთან, სხვებისთვის თა-
ვისი ნების ძალით მოხვევასთან, უბიძგებს ხალხებს 
არაბუნებრივი მტრობის, ზნეობრივი გაღარიბების, სა-
მეურნეო უთანხმოებისა და სულიერად უმიზნო ცხოვრე-
ბისაკენ“ (ჯუსოითი 2002:5). 
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ამგავრად, შეგვიძლია დავასკვნათ, ხმით ნატირლები 
თითქმის ყველა ხალხის ფოლკლორშია დაცული. ეს 
წეს-ჩვეულება ქართულსა და ოსურში საკმაოდ ძველია 
და მოიცავს იმ პერიოდს, რა დროიდანაც ისინი არსებო-
ბენ. რასაკვირველია, მსგავსება მათ შორის დიდია, მაგ-
რამ არის სპეციფიკური განმასხვავებელიც, რაც იმითაა 
გამოწვეული, რომ ყველა ერს თავისი საკუთარი ტრადი-
ცია და წეს-ჩვეულება აქვს.  
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ნაირა ბეპიევი 

ხმით ნატირლები ქართულსა და ოსურ ფოლკლორში 

რეზიუმე 
 

ხმით ნატირლები განუყოფელი ნაწილია სამგლოვიარო 
პოეზიისა. ის მიცვალებულთან დაკავშირებული რიტუალის 
ერთ-ერთი შემადგენელია. ხმით ნატირალი ცნობილი ჟანრია 
და ის ინდივიდუალური ხასიათისაა. მოტირალი თავის 
სათქმელს უმთავრესად უშუალოდ ტირილის პროცესში ქმნის. 
მას არა აქვს მკაცრი, კანონიკური სტრუქტურა.  

ხმით ნატირალი ტექსტები თემატურადაც და ვერსიფიკა-
ციულადაც სხვადასხვა სახისაა: სხვადასხვაა სალექსო ზომა, 
რიტმი, რითმა, მაგრამ მათ აერთიანებთ ერთი – ისინი უცბად, 
უმოკლეს დროში, ტრაგიზმის უშუალო სიმძიმისა და მძაფრი 
განცდების ფონზე იქმნება. ამიტომაც მას განსაკუთრებული 
ექსპრესიულობა ახასიათებს და უმძიმესი ადამიანური ემო-
ციები ახლავს. ხმით დატირება მიცვალებულის კულტთან და-
კავშირებულ რიტუალებთან ერთად სრულდებოდა. 

ხმით დატირება ყველას პოეტურად არ შეეძლო და ამიტომ 
ფოლკლორში ის პოეტურიც არის და პროზაულიც, მაგრამ 
პროზაულსაც განცდათა ის სიმძაფრე და გარკვეული მელო-
დიურობა ახასიათებდა, რაც სამგლოვიარო ჟანრის თხზულე-
ბებისათვის არის დამახასიათებელი (წუხილის შორისდებუ-
ლების ხშირი გამეორება. მძაფრი, ტრაგიკული შინაარსის 
ფრაზების ხშირი ჩართვა და ა. შ.). 

სამგლოვიარი ჟანრის ნაწარმოებები ყველა ხალხის 
ფოლკლორში გვხვდება. ქართულ ხალხურ პოეზიაში ხმით ნა-
ტირლების მრავალი ნიმუშია შემორჩენილი, რომლებიც თი-
თოეული ადამიანის პიროვნულ განცდასაც გადმოგვცემს და 
სხვათა მოზარედაც წარმოგვიჩენს მოტირალს, რაც მას ზო-
გადსაკაცობრიო მნიშვნელობასაც ანიჭებს (მაგ., „ლექსი 
ვეფხისა და მოყმისა“). ქართული სამგლოვიარო ჟანრის 
უძველესი ლიტერატურული ნიმუშია IX-X საუკუნეების ძეგლში 
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(გიორგი მერჩულის „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება“) გრიგო-
ლის მიერ აშოტ კუროპალატის გლოვა. 

ცნობილია, რომ ნატირლები საერთოკავკასიური ტრადი-
ციაა. თუმცა არა მარტო კავკასიურში, გლოვის ჟანრი სხვა 
ხალხთა ფოლკლორშიც მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს. 

უნდა ითქვას, რომ ოსი ხალხის შემოქმედების საგანძურში 
ხმით ნატირლები და საგმირო პოეზია ღირსეულ ადამიანებზე 
შექმნილი ერთი მთლიანი ეპოპეაა. 

ოსური ხმით ნატირლები ზოგადკავკასიურ ტრადიციას ემ-
ყარება, ბევრია საერთო ოსურ და ქართულ ხმით ნატირლებს 
შორის, თუმცა თავისი სპეციფიკური ელემენტებიც გააჩნია.  

ნაშრომში გაანალიზებულია ოსური და ქართული სამგლო-
ვიარო ჟანრის, კერძოდ, ხმით ნატირლების თემატური ერთია-
ნობა და რიგი თავისებურებები. 
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Беппиты Наира 

Хъарджытæ гуырдзиаг æмæ ирон фольклоры 

Резюме 
 

Хъарджытæ æнæбайсгæ хай у фыдохон поэзийы. Уый мардимæ 
бастгонд ритуалы иуæй-иу хай у. Хъарæг иттæг зындгонд жанр у æмæ 
йын ис индивидуалон ахаст. Хъарæггæнæг йæ зæгъинаг сæйрагæйдæр 
кæуыны процессы скæны. Уымæн нæй карз, закъоникон структура. 
Хъарæджы текстытæ тематиконæй дæр æмæ версификационæй дæр 
æндæр æмæ æндæр хуыз у: æндæр æмæ æндæр æмдзæвгæйы барæн, 
ритм, рифма, фæлæ уыдон иу кæны иу – уыдон уайтагъд, хæрзчысыл 
рæстæджы, трагизмы сæйраг уæззауы æмæ карз æнкъарæнты фоныл 
арæзт цæуынц. Уый тыххæй уымæн сæрмагонд экспрессион ахаст ис 
æмæ йын иуыл уæззау адæймагон эмоцитæ вæййы. Хъарæг кæнын 
марды култы цур бастгонд ритуалтимæ иумæ æххæстгонд цыд.  

Хъарæг кæнын алкæмæн поэтиконæй нæ уыд йæ бон æмæ ай тых-
хæй фольклоры уый поэтикон дæр у æмæ прозаикон дæр, фæлæ про-
заиконы дæр æнкъарæнты уыцы карздзинад æмæ бæрæггонд мелодион 
ахаст вæййы, кæцы фыдохон жанры уацмыстæн у ахастæвдисæг 
(хъынцъымдзинады арæх фæлхатт кæнын. Карз, трагикон мидисы 
фразæты арæх зæгъын æмæ а.д.).  

Фыдохон жанры уацмыстæ ныл алы адæмты фольклоры æмбæлы. 
Гуырдзиаг адæмон поэзийы хъарджыты бирæ хуызæг ис, кæцытæ 
иугай адæймæгты удгоймагон æнкъарынад дæр æвдисы æмæ нын 
æндæрты зæгъинаг дæр равдисы хъарæджы, кæцы уымæн æппæтдзыл-
лæйон нысаниуæг дæр дæтты (зæгъ., «Стай æмæ барæг»). Гуырдзиаг 
фыдохон жанры рагон литературон хуызæг у IX-X æнусты цырты 
(Гиорги Мерчулийы «Григол Хандзтелы цард») Григолы рдыгæй 
Ашот Куропалаты фыдох. Зындгонд у, цæмæй хъарджытæ иумæйаг 
кавказаг традици у. Æниу æрмæст Кавказы нæ, фæлæ фыдохы жанр 
æндæр адæмты фольклоры дæр дзæвгар бынат ахсы.  

Хъуамæ зæгъæм, цæмæй ирон адæмы сфæлдыстады хæзнайы хъар-
джытæ æмæ хъайтарон поэзи сгуыхт адæймæгтыл сконд иу æнæхъæн 
эпопейæ у.  
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Ирон хъарджытæ æппæткавказаг традицийы бындурыл у, бирæ ис 
иумæйаг ирон æмæ гуырдзиаг хъарджыты ‘хсæн, фæлæ йын йæхи спе-
цификон элементтæ дæр ис.  

Зондон куысты анализгонд у ирон æмæ гуырдзиаг фыдохон жан-
ры, сæрмагондæй, хъарджыты тематикон иудзинад, хиспецификæ æмæ 
рад хирдыгондзинæдтæ.  
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Naira Bepievi 

Crying through Voice in Georgian and Ossetian Folklore 

Summary 
 

Crying though voice is an inseparable part of mourning poetry. It 
is one of the rituals associated with the deceased. Crying with voice 
is a very well-known genre and has its individual characteristics. 
The crying person should create the verse in the process of crying. 
It does not have a strict, canonical structure. 

These kinds of verses are individual and diverse in themes as 
well as versioning: they are different in size, rhythm, rhyme, but 
they have something that is in common for all of them – they are 
created in the light of the immediate severity of the tragedy, and 
with a strong sense of tragedy. That is why it is characterized by 
exceptional expressiveness and heaviest human emotions. The 
crying with voice accompanies the rituals associated with the cult 
of the deceased. 

Not everyone was poetic, so we come across the examples of 
crying with voice in both poetic and prosaic form in folklore, but 
even the prose was characterized by a sense of tragedy and a 
certain melody that is typical of mourning genres (frequent 
repetitions of anxiety, use of tragic phrases, etc.) 

The mourning genre works can be found in the folklore of all 
nations. In Georgian folk poetry, there are many examples of it that 
convey the individual feeling of each person and shows the inner 
characteristics of the mourner, who shares the tragedy and whose 
ideas can be generalized (for example "The Tiger and the Lad"). The 
oldest literary specimen of the Georgian burial genre is the 
mourning of Ashot Kuropalat by Grigol in the monument of IX-X 
centuries (George Merchul's "Life of Grigol Khandzteli"). 

The crying with voice is a Caucasian tradition. However, not only 
in the Caucasus, the genre of mourning occupies a great deal of 
folklore as well. 
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It is a whole new genre in Ossetian Folklore the mourning as 
well as recalling the heroic deeds of the hero.  

Ossetian crying with voices is based on the Caucasian tradition, 
and there is much in common between the Ossetian and Georgian 
genres, though they have their own specific elements. 

The present paper deals with the thematic unity of the Ossetian 
and Georgian mourning genres, in particular, the theme of crying 
with voice, its peculiarities and features. 
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В осетинском культе мæртвых покойника оплакивают 

беззвучно и в голос; беззвучный плач представлен рыданием 
(еххæй куыд; богъ-богъ; хъæрахст), громкий плач обозначается 
лексемами“æрдиаг”; “цъæхахст”. Осетины отличают обычный 
плач “куыд” от ритуального плача “хъарæг”. Обрядовые плачи 
“хъарæг” сопровождались древнейшим характерным ритуалом 
скорби – самоистязанием. Причитания хъарджытæ первона-
чально были обрядовой поэзией с магическими и религиозными 
аспектами; возникли из потребности быть средством задобрить 
усопшего (магическая функция причитаний), показать ему 
степень горя остающихся через скарификацию, т.е. выдирание 
волос, царапанье лица, порезы на теле и пр. местах в процессе 
ритуального акта. 

Ещæ в Vвеке до н.э. Геродот писал, что ”когда у скифов 
умирает царь, то там вырывают большую четырæхугольную яму 
<…>.Жители каждой области, куда привозят тело царя, при 
этом поступают так же, как и царские скифы. Они отрезают 
кусок своего уха, обстригают в кружок волосы на голове, 
делают кругом надрез на руке, расцарапывают лоб и нос и 
прокалывают левую руку стрелами…“.1 По свидетельству 
греческого писателя Лукиана, у алан наблюдалось теснейшее 
сходство со скифами во всæм, включая их одежду, обряды и 
обычаи.2 Лукиан упоминает, что сами церемонии, связанные с 
похоронами, общи для всех народов; и в Древней Греции 
покойного провожали причитаниями и скарификацией: 
начинался “вой женщин, и слæзы всеобщие, и биение себя в 
грудь, и волос терзание, и щæк кровью обагрение. Иной раз 
одежды раздирают и прахом головы посыпают, и живые являют 
вид более жалкий, чем сам умерший: они нередко валяются по 
земле, головами бьются о землю…“.3 
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 Первым попытался сравнить похоронные обряды скифов-
сарматов-алан с осетинскими Вс.Ф. Миллер в 1882 году: 
“Оплакивание покойника отличается такой же неумеренностью 
в выражении скорби. Мужчины, провожая гроб на кладбище, 
бьют себя по лбу кулаками и испускают стоны; женщины, 
ползая на коленях, ударяют в такт руками по лицу и коленям и 
воют.  

Опустив гроб на землю близ могилы, мужчины становятся 
особо от женщин, и из толпы последних выступают вперæд 
сæстры, племянницы и другие близкие родственницы; становясь 
довольно далеко от гроба и потом, медленно подходя к нему, 
они рвут себе на головах волосы и царапают себе ногтями лица 
так, что щæки их покрываются струпьями. После этого 
начинают шаг за шагом подходить к покойнику братья, сыновья 
и племянники, ударяя себя плетью по затылку и испуская вопли. 
Затем вдова подходит к гробу, отрезает себе косу и кладæт еæ на 
грудь мужу…“.4 

Наглядным образцом скарификации является древнейший 
обряд оплакивания иронвæндаг (букв. осетинская дорога), 
истоки которого уходят в далæкую скифскую эпоху: «Мужчины 
били себя по голове кулаками, палкой и даже специальной 
плетью, женщины царапали щеки ногтями до крови, вырывали 
волосы, били по лицу ладонями. Те, кому полагалось 
оплакивать, брали плети и шли в комнату, где находился 
покойник, били себя до крови по лбу, ушам, шее, затем, выходя, 
передавали следующим. Иногда этот ритуал совершали на 
кладбище в 10-15 саженях от могилы».5 Термин «иронвæндаг», 
на наш взгляд, означает не только «обряд оплакивания», но и 
«путь погребальной процессии», и «погребальную дорожку» 
скифов (в археологии): «Войдя во двор покойного, женщины 
становились на колени и, двигаясь вереницей по четыре в ряд, 
били себя в такт ладонями по щекам, ударяли кулаками по 
коленям».6 Архаичность этого обряда оплакивания осетин, 
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содержащего древнеиранские черты, не раз отмечалась 
учеными.7 У Вс. Ф. Миллера ритуальное самоистязание даæтся 
в описании погребальных обрядов и объясняется религиозными 
верованиями осетин: «Мужчины, следуя за гробом, бьют себя 
кулаками по лбу, женщины, ползая на коленях, ударяют в такт 
по лицам своим и коленям, издавая после каждого удара 
обрядовые вопли. Опустив гроб на землю близ могилы, 
мужчины становятся особо от женщин, и из толпы последних 
выступают вперёд сестры, племянницы и другие, близкие 
покойнику, женщины; становясь довольно далеко от гроба и 
потом медленно подходя к нему, они рвут на головах своих 
волосы и царапают ногтями себе лица так, что на щеках у них 
делаются струпья. Затем шаг за шагом начинают подходить к 
покойнику братья, сыновья и племянники, ударяя себя плетьми 
в затылки и издавая глухие восклицания. Когда они приблизятся 
к ногам покойника, сверстники их, подбежав, отбирают у них 
плети»8.  

Согласно мифопоэтическим представлениям, из слæз 
Божества возникли люди и всæ живое на земле; поэтому 
понятия слезы и крови нередко уравнивались между собой. 
Самоистязание в процессе ритуального акта тоже объяснимо: 
поклоняющиеся божеству бьют себя в грудь, царапают лицо и 
пр. потому, что Страдание есть и символ магического Пути 
через божественные Двери (Узлы), прохождение которых дает 
возможность приобщиться к Святости, и одно из звеньев 
божественного перевоплощения.9  

 У осетин «плач в голос» всегда сопровождался рыданиями 
присутствующих женщин, вторящих плакальщице: дæдæй, 
дæдæдæй. «За арбою следуют все бабы аула, медленно поют а-
да-дай и бьют себя руками в голову, в грудь и царапают лицо».10 
«Одна половина женщин начинает печальную песнь: вей-у, 
дадай – другая половина – сар-у, сагоса, ударяя слегка кулаками 
в грудь».11 Каждая тирада поется плакальщицей, затем следует 
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общий хоровой плач, и снова следующая тирада плакальщицы и 
новый плач присутствующих.  

Из приведенных цитат явствует, что авторы, описывающие 
похоронный обряд, когда касаются процесса ритуального опла-
кивания «в голос», употребляют глагол петь, отглагольные 
существительные песня, пение. Осетинское зарын /зарæг, зар, 
зард восходит к иран. *žar-, ap. *ĵar-, и.-e. gar «шуметь», 
«звать», «кричать», «вопить», «петь» …Из аланского идут… 
коми zar в zargum, zar-čipsan «вид свистульки, дудника, абх. а-
zar ритуальная песня (при оплакивании, погребальных скачках), 
груз. zari «звук», «шум», «пение», «звон колокола»; груз. 
(пшав.) žerneba «хоровое пение». Индоевропейская база *gar 
«звучать» и пр. и ее вариант *gеr обильно представлены в 
осетинском языке.12  

 Известно, что одними из первых воздействие сармато-
аланской культуры испытали тюркоязычные номады; к 
примеру,. хазары во время похорон били в барабаны над 
трупами, наносили себе раны на лице, руках, ногах;13 средне-
вековые тюрки “пред входом в палатку с покойником “ножом 
надрезывают себе лицо и производят плач; кровь и слæзы 
совокупно льются. Так поступают семь раз и оканчивают…“.14 

 Ритуальные самоистязания всякого рода играли ту же роль, 
что и профессиональные плакальщицы: удачно возбуждали 
плач» у окружающих, заставляли пролить как можно больше 
слез по покойнику. Мужчины в Осетии не могли громко оплаки-
вать покойника, только в одном случае без стеснения выражали 
свое горе громким плачем, когда умирал наиболее выдающийся 
мужчина в общине. Плач мужчин короче женского. Плач 
женщин сопровождался рыданиями других женщин. В селах на-
блюдается оплакивание мужчинами покойника с «рыданием» в 
доме или дворе умершего, а также во время поминок над 
одеждой усопшего.  
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Саморанение в древности широко практиковалось. Счи-
талось, что в кровопускании таится двойная инверсия, 
выворачивание вывернутого: возврат крови еæ океанического 
состояния, а организму внутреннего бытия, бытия вовнутрь, 
точнее, внутри океана; внешнее течение крови омывает и 
очищает человека, – вот почему так широко практиковались 
очистительные обряды и мистерии.15 Внешние проявления горя 
и печали на самом деле выражали страх перед умершим 
всесильным предком: в народе бытовало мнение, что покойника 
провожать нужно непрерывно с воплем, иначе на том свете 
трудно будет его душе. «Общение между двумя мирами не 
только возможно, оно необходимо. На этом воззрении и по-
коятся погребальные церемонии и поминальные обычаи и 
обряды, в которых мы имеем дело с проявлениями культа 
мѐртвых, основанного на двух противоположных основаниях: с 
одной стороны, на страхе перед умершими, с другой – на 
привязанности и любви к ним.16 Расцарапывание тела, ри-
туальное самоистязание в мифологии – это «своеобразное 
жертвоприношение, утверждение ещæ жизни перед лицом уже 
смерти, наглядная демонстрация жизни лику смерти с целью 
преодолеть ужас еæ близкого дыхания. В кровопускании есть 
чувство радости, облегчения и экстаза, чувство покоя и тишины, 
созвучной шуму морской раковины, чувство обретения единого 
архаического тела, синхронизация ритмов Космоса, океаничес-
ких волн, кровотока, телодвижения и дыхания».17 

Плачи (хъарджытæ) подразделяются на мужские и 
женские, причем «женщины оплакивают всякого покойника или 
покойницу. Мужчины – только мужчин, павших в бою или при 
особо трагических обстоятельствах».18 Причитания мужского 
цикла характерны наличием в них героико-эпических элемен-
тов; в них говорится о мужской доблести покойного, о решаю-
щих битвах и сражениях; со временем мужские плачи отры-
ваются от погребального обряда и исполняются как героические 
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песни.19 Хъарджытæ являются частью комплекса некро-
ритуальной обрядности, обладают характерными функциями в 
еæ составе, сопровождают обряд от начала до конца и как часть 
похоронного обряда регламентируются его структурой.  

Структура хъарæг: мотив констатации факта смерти – 
включает в себя обращения к усопшему в форме риторического 
вопроса. Затем – мотивы-оповещения с этическим рассказом об 
обстоятельствах смерти, переходящий в некрологический рас-
сказ об умершем с предусмотренной традицией хвалить покой-
ника. Налицо воспитательная функция. Причитания – своео-
бразная художественная характеристика усопшего, данная ему в 
неизбежный для каждого смертного час в присутствии боль-
шого количества людей – знакомых и незнакомых. На осетин-
ских похоронах дается и общественная оценка поведения родс-
твенников умершего – всенародно – в виде благодарности за 
участие в судьбе усопшего и наказов быть внимательнее к ос-
тавшимся близким. Такие обращения-наказы содержатся порою 
и в плачах. Человек, проигнорировавший подобный наказ, не-
пременно заслужит прилюдно всеобщее осуждение, ибо «ска-
занное у гроба подобно клятве».20 Тип мотивов с некроло-
гической похвалой покойнику увязывается с целым комплексом 
бытовых представлений, которые хорошо объясняют их древний 
характер.  

Здоровались друг с другом только после окончания плача, 
который после захода солнца прекращался (“чтобы не 
выпрашивать у бога новое несчастье”). Правом оплакивания 
громким плачем обладали не все: тесть не плакал при кончине 
зятя; отцу не положено оплакивать детей; муж никогда не 
заплачет при смерти жены; зять не оплакивает родственников со 
стороны жены; запрещалось оплакивать убитого молнией. 
Запреты со временем стали нарушаться, чаще в наши дни.  

Хъарæггæнæг ус – “причитающая женщина”. Так определяли 
известных в пределах села и ущелья искусных профессио-
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нальных плакальщиц. Считалось, что чем больше слез будет 
пролито, тем более счастлив будет покойник на том свете, тем 
благоприятнее отнесется он к своим родным; ср. Бирæ цæссыг-
тæ ахаста йемæ.– “Много слæз унес с собой”.  

Хъарæггæнæг ус свободно владела словом и не была лишена 
поэтического дара. Благодаря своим природным способностям 
легко настраивалась соответственно обстоятельствам, вникая в 
горе чужой семьи. Отсюда неповторимость каждого хъарæг’а, и 
людская поговорка, что «плакальщицы украшают покойника», и 
чем больше «хъарæггæнæг устытæ» оплакивали умершего, тем 
почетнее. Сакральная функция причета: отогнать от покойника 
злых духов шумовым эффектом. Плачи – жанр музыкальный, 
исполнялись своеобразным речитативом; в них взаимодействие 
слова и ритуала в сакральном и тематическом единстве. Музы-
кальная их форма проста, потому что основным элементом 
является словесный текст, а музыкальная интонация только 
вспомогательное средство, усиливающее эмоциональность де-
кламации словесного текста. Плач является в основном имп-
ровизационным жанром; ср. систему поэтических средств:  

 Уæ, мæ цæугæ мæсыг, Уæ, мæ лæугæ хох! Уæ, мæ 
хъуытазхъæлæс чызджытæ, Уæ, мæ мырмырагдзых чындзытæ! 
Быдыры фæндыртæй цæгъдинаг, Хохы уадындзæй уасинаг: 
Уæларвæй ме стъалыйы хай æрхаудта, Зæххыл мæ кæрдæджы 
хал бахус и…21 

Уо, моя идущая башня, Уо, моя стоящая гора! Уо, мои 
дочери с голосами бубенчиками, Уо, мои невестки с устами – 
колокольчиками, На равнине на фандырах играйте, В горах на 
свирели свищите; С неба моя звездочка упала, На земле моя 
травиночка высохла…  

В плачах нашли отражение верования, выработанные 
народом в разные исторические эпохи. Тексты плача профес-
сиональных плакальщиц усваивали, сохраняли и передавали в 
народе из поколения в поколение, потому что они отличались 
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трагизмом, большой эмоциональной напряженностью, а это, в 
свою очередь, определяло языковой и поэтический стиль текста. 
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Бесолты Елена 
 

Ирæтты куыды фæтк хъарæг 
 

Резюме 
 

Ирон культы мардыл фæкæуынц æнæуынæрæй æмæ хъæрæй; 
æнæуынæр куыд æвдыст цæуы (еххæй куыд; богъ-богъ; хъæрахст), 
хъæрæй куыд нысан цæуы лексемæтæй «æрдиаг»; «цъæхахст». Ирæт-
тæ хицæн кæнынц хуымæтæг «куыд» ритуалон «хъарæг»-æй. Кæуыны 
фæткæн «хъарæг» йæ фæдылдзыд уыди хъынцъымдзинады рагон 
ахастæвдисæг фыдохы ритуалимæ – хихъизæмаримæ. Хъарджытæ æп-
пæты фыццаг уыдысты ритуалон поэзи магион æмæ религион аспек-
ттимæ; фæзындысты марды æрсабыр кæнынæн (хъарæджы магион 
функци) скарификацийы фæстиуæгæн баззайгæ хъынцъымы миниуæг 
фенын кæныны æнæмæнгдзинадæй, ома, ритуалон акты процессы 
сæрыхъуынты тонын, цæсгом ныттонын, буары лыгтæ кæнын. 

Фыдохы хъарджытæ – фольклоры æппæты рагондæр жанры фæтк 
у. Уыдон вæййынц æгас фыдохон-ритуалон комплекс. Хъарджытæн ис 
цалдæр функцийы: цардуагон барады акт, æхсæнадон аргълæвæрды 
мардæн, хъынцъымы равдисыны психологон роль.  
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ბესოლოვა ელენე 

ოსების საწესჩვეულებო გოდება хъарæг 

რეზიუმე 
 

მიცვალებულთა ოსურ კულტში განსვენებულს უხ-
მოდ და ხმით დასტირიან; უხმო ტირილი წარმოდგენი-
ლია ქვითინით (богъ-богъ; хъæрахст), ხმამაღალი 
ტირილი აღინიშნება ლექსემებით „æрдиаг“; „цъæхахст“. 
ოსები განასხვავებენ ჩვეულებრივ ტირილს რიტუალური 
ტირილისგან „хъарæг“ (მოთქმა). საწესჩვეულებო გოდე-
ბას „хъарæг“ თან სდევდა მწუხარების უძველესი დამა-
ხასიათებელი რიტუალი – თვითწამება. გოდება хъард-
жытæ (მოთქმით მოტირალნი) თავდაპირველად წარ-
მოადგენდა საწესჩვეულებო პოეზიას მაგიური და რე-
ლიგიური ასპექტებით; წარმოიშვა განსვენებულის მომა-
დლიერებისა (გოდების მაგიური ფუნქცია) და აქ დარ-
ჩენილთა მწუხარების ხარისხის განსვენებულისთვის 
ჩვენების მოთხოვნილებიდან სკარიფიკაციის გზით, ე.ი. 
რიტუალური აქტის პროცესში თმის გლეჯის, სახის ხო-
კვის, სხეულსა და სხვა ადგილებზე ჭრილობების მიყე-
ნების გზით. 

სამგლოვიარო ტირილი-გოდება საწესჩვეულებო 
ფოლკლორის უძველესი ჟანრია, იგი თან ახლავს სამ-
გლოვიარო და სულის მოსახსენებელ მთელ კომპლექსს. 
ამგვარი მოთქმა რიგ ფუნქციას ასრულებდა: საყოფა-
ცხოვრებო სამართლიანი აქტის, მიცვალებულის საზო-
გადოებრივი შეფასების, მწუხარების გამოხატვის ფსი-
ქოლოგიურ როლს. 
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Elena Besolova 
 

Ritual Lament of Ossetians хъарæг 
 

Summary 
 

In the Ossetian funerary cult, the deceased is mourned in a  
voiceless cry and in a loud wailing voice; voiceless wailing is 
represented by sobbing (еххæй куыд; богъ-богъ; хъæрахст), loud 
wailing is denoted by the lexemes “æрдиаг”; “цъæхахст”. Osse-
tians distinguish the usual wailing “куыд” from the ritual wailing 
“хъарæг”. Ritual lament “хъарæг” is accompanied by the most an-
cient characteristic ritual of grief – self-torture. Lamentations 
хъарджытæ were originally ritual poetry with magical and 
religious aspects; they arose from the need to be a means to placate 
the deceased (a magical function of lamentations), to show him the 
degree of grief of the remained through scarification, i.e. hair 
pulling, scratching the face, cutting the body and other parts in the 
process of a ritual act.  

Funeral laments and lamentations are the most ancient genre of 
ritual folklore; they accompany the entire funeral and memorial 
complex. The lamentations carried out a number of functions: an 
everyday right act, a public assessment of the deceased, and the 
psychological role of expressing grief. 
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The Image of a Woman in Ossetian Folklore 
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Фольклор – дзыхæйдзургæ аивад дунейы алы адæмтæн дæр 
ис. Уый уымæн æмæ адæймаг хъуыдыгæнæг удгоймаг у æмæ йæ 
зонды потенциал æмæ йæ зæрдæйы монцтæ сæхигъæдæй 
равдисынц сæхи. Æмæ адæймаджы удæй ратæдзгæ ацы сыгъдæг 
æнкъарæнтæй чи аргъауы хуыз исы, чи – таурæгъы, чи – леген-
дæйы, чи – æмбисонды æмæ фæстагмæ нæ къухы ис фольклор – 
йæ сфæлдисæг адæмы удæгас биографи. Аргъæутты æмæ леген-
дæты, таурæгъты æмæ æмбисæндты ирдæй зыны адæймаджы 
удыхъæд, йæ цард, йæ уагахаст, традицитæ, æппæрццаг æмæ 
æвæрццаг миниуджытæ, кæцыты уынæм æмæ уымæ гæсгæ аргъ 
кæнæм фольклорæн йæ гъæд æмæ ахадындзинадæн, йæ 
хъæздыгдзинадæн.  

 Ирон фольклор тынг хъæздыг æмæ бирæгъуызон у. Нымæц 
дæр нæй ирон аргъæуттæн, таурæгътæн, легендæтæн, æмбисæн-
дтæн, уыци-уыцитæн, зондджын хъуыдытæн. Адæймагыл 
дзурын дардыл у. Иу уый дæр фаг у зæгъынæн æмæ ирон адæмы 
удыхъæды æмæ зонды хъæздыгдзинады, физикон фæразондзи-
нады æмæ æнæбасæттондзинады раст æвдисæг у дунейыл йæ 
ном кæмæн у зындгонд, уыцы Нарты эпос. Уый у йæ сфæлдисæг 
адæмы – аланты байзæддаг ирæтты удæгас истори йæ хæрзтимæ 
æмæ йæ фаутимæ. 

Нæ дзырды сæр – сылгоймаджы фæлгонц ирон фольклоры 
кæй у, уымæ гæсгæ, уæлæнгæйтты дæр куы ахæссæм нæ цæст 
ирон аргъæутты дунейыл, уæд сын нымæц дæр нæй, уыйбæрц 
рæсугъд, зондджын æмæ бафæзминаг æгъдæутты хицау сыл-
гоймаджы ныв æрлæудзæн нæ цæстыты раз.  

Сылгоймаг мифологон æмæ реалон æмбарынады дæр у цар-
ддæттæг, символ хорздзинад, бæркаддзинад, фидыдад, иузæр-
диондзинад, хиуылхæцын æмæ лæгдзинады стимулдæттæг нæл-
гоймæгтæн. Утæппæт æрмæгæй нæ бон уыд равзæрстаиккам 
кæцыфæнды персонажы æмæ йыл дзырдтаиккам нæ темæмæ 
гæсгæ. Фæлæ хъуыддаг уый мидæг ис æмæ уыдонæн цыдæр 
иугъуызон, цыдæр иудзинад ис сæ характерты (ахастыты) æмæ 
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дзы сæ иу иннæмæй куы фæивай, уымæй нæ дæр фæхуыздæр 
уыдзæн, æмæ нæдæр фæфыддæр уыдзæн хъуыддаг.  

Гъе уымæ гæсгæ уыцы æнæнымæц бирæ аргъæутты дунейæ 
равзæрстам Нарты Сатанайы, кæцыйæн ирон фольклорон 
тыгъдады æмбал нæй.  

 Нарты Сатана гуырцæй дæр æвæджиауы фæзынд у. Уый у 
мифон æмæ реалон æмхæццæ феномен. Эпосы йæ райгуырды 
фæдыл цы сюжет ис, уый дæр тынг стыр цымыдис æвзæрын 
кæны. Æфсымæртæ – Æхсар æмæ Æхсæртæг зæрдæхсайыны 
охыл кæрæдзи амардзысты. Дзерассæ Æхсæртæджы ус у. Сæ 
цуры бады æмæ сыл кæуы. Рацæйцыд Уастырджи – Лæгты 
дзуар, уæларвон хуыцæутты æмæ зæххон адæмы ‘хсæн дзырд-
хæссæг, зæххон адæмы æххуысгæнæг, йæ зæрдæмæ фæцыд ус 
æмæ йын йæ монц бамбарын кодта. Дзерассæ сразы, æрмæст, 
дам, мын нырма ацы мæрдты бавæрын кæн. Уастырджи æрцавта 
ехс зæххыл æмæ мæрдтæ рæсугъд галуаны фестадысты ныгæд. 
Уæд ын Дзерассæ афтæ: – мæнæ донмæ бауайдзынæн, тугæйдзаг 
къухты æмæ цæсгом сæхсдзынæн æмæ дæм æрбаздæхдзынæн. 
Фæлæ куыддæр доны былæгæрста, афтæ аленк кодта æмæ йæ 
цæгаты – Донбеттыртæм фестади. Уастырджи æнхъæлмæ каст, 
стæй куы бамбæрста, ус æй асайдта, уæд ацы маст йæ зæрдыл 
бадардта. Рацыд рæстæг æмæ Дзерассæ зæрдæхсайгæ кæй уыд, 
уымæ гæсгæ, Нартæм æрыздæхт æмæ йын райгуырдис фаззæттæ 
– Уырызмæг æмæ Хæмыц.  

Схъомыл сты лæппутæ, æмæ Дзерассæйæн йæ мæлæт куы 
æрыввахс, уæд йæ лæппутæн бафæдзæхста: æртæ æхсæв мæ 
бахъахъхъæнут, ахæм лæджы хæс дарын, мæрдты дæр мæ нæ 
ныууадздзæн. Дыууæ ‘хсæв æй иу лæппу фæхъахъхъæдта, æр-
тыккаг æхсæв æй иннæ лæппу баивта. Уыцы æхсæв Уастырджи 
хъазт, зард, кафты хъæртæй бæстæ йæ сæрыл систа. Лæппу 
ахъуыды кодта, ныр бонмæ æввахс у, чи ма æрцæудзæнис, 
зæгъгæ, æмæ хъазтмæ ацыдис.  

Æрбацыд Уастырджи, æрцавта ехсæй марды æмæ цы уыд, 
уымæй авд ахæмы хуыздæр фестад. Йæ монц сæххæст кодта, 
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стæй та æрцавта ехсæй усы æмæ фæстæмæ мард фестад. Рацæуы 
рæстæг æмæ иу бон Сырдон мæрдты галуаны цурты рацæйцыд 
æмæ сабийы кæуын фехъуыста. Хабар Нартæм æрхаста. Ацыди 
Уырызмæг æмæ кæугæйæ баййæфта чысыл рæсугъд чызг. 
Рахаста йæ æмæ йыл Сатана ном сæвæрдтой. 

 Хъомыл кодта Сатана бонгай. Рæсугъд, зæндджын æмæ дар-
дмæуынаг куринаг чызг сси. Курджытæ дæр æй бирæ уыд, фæлæ 
никæмæн бакуымдта. Йæхицæн равзæрста Нартæй алкæмæй 
зæндджындæр æмæ лæгаулæг Уырызмæджы.  

 Фактон æгъдауæй Уырызмæг йе ‘фсымæр у, фæлæ матриар-
хаты эпохæйы цы эпос сæвзæрд, уый фæлгъауын нæ тынг дард 
асайдзæн æмæ нæ ууыл дзурын нæ темæйæ фæиппæрд кæндзæ-
нис. Сатанайы фæлгонц та бирæвæрсыгæй хъæуы фæлгъауын. 

Сылгоймаг – мад , бинонты астæуцæджындз. Сатана Нарты 
мад у, аудæг, раст фæндагыл æфтауæг. Æнæ Сатана иу хъæуæг 
фарстæ дæр не ‘рцæудзæнис скъуыддзаг. Нарты иу стыр бинон-
тыл куы банымайæм, уæд нæм Сатана ахæм тыхджын, зæнд-
джын, дардмæуынæг, алцæмæн фæразондзинад æвдисы æмæ 
уыдон – Нарты стыр бинонтæ – алыхатт дæр уæлахизæй баз-
зайынц.  

 Академик Абайты Васо афтæ зæгъы: «Мах куы бафарстаик-
кой, цы ис Нарты эпосы сегасæй зынгæ дæр, уæд æнæгуыза-
вæйæ сдзуапп кодтаиккам: Сатанайы фæлгонц, зæгъгæ. Уæгъды 
агуырдтаиккам мах æндæр искæцы эпосы ахæм хъомысы, ахæм 
нысаниуæджы, ахæм уæрхады, ахæм цардмонцы сылгоймаджы 
фæлгонц, цахæм у Нарты Сатана. 

Бирæ эпосты сылгоймагæн тынг стыр роль ис, фæлæ уыдон 
алцы бахынцгæйæ, фылдæр хæттыты уæддæр сыгъдæг сылгой-
магон кæнæ бинонты райдианы хæссæгтæй баззайынц, æмæ 
нымæцмæ гæсгæ ууыл фæвæййы сæ активондзинады сферæ... 

Сатанайы активондзинады сферæ та уарзты æмæ бинонты 
царды къуындæг ми нæу, фæлæ адæмы æнæхъæн цард. Гæнæн 
ис æмæ Нартæй кæцыфæнды персонаж раппарæм, ницы 
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уыйбæрц бандавдзæнис эпосыл. Фæлæ æнæ Сатанайæ Нартæн 
гæнæн нæй...». (Нарты кадджытæ 1988:7-8). 

Сатана йæ кæлæнгæнæг тыхæй зындгонд у Нарты эпосы. 
Уымæн йæ бон у æруарын кæна мит, сыстын кæны тыхдымгæ. 
Йæ бон у йæхи фестын кæна зæронд ус. Ис æм æрвон айдæн 
æмæ уыны алцы æмæ уымæ гæсгæ, йæ бон у ахъуыды кæна æмæ 
аскъуыддзаг кæна, куыд хъуамæ бакæна.  

Сæйраг æмæ бахъуыды кæнинаг Сатанайы фæлгонцæй сты 
йæ нæртондзинал, хорзаразын, алкæмæн æххуыс бакæнын, 
парахат зæрдæйы хатт. 

Фольклоры – адæмон дзыхæйдзургæ аивады – кæд раппæли-
наг миниуджытæ æрдзон цаутыл нымад цæуынц, реалон царды 
та – биноныг ныффидары парахатдзинады синонимæй кæй 
зонæм, уыцы Сатанайы ном: «Нæ нæртон Сатана» – сегасæй 
зæрдæссарæн æмæ бузныджы аккаг дзырд ирон сылгоймагæн. 
«Нæртон фынг», «Нæртон хуын» – сты раппæлинаг дзырдтæ. 

Сатана у адæмыл аудæг, адæмы сомбоныл хъуыдыгæнæг, 
алы хатт цæттæ æххуысмæ. Нартыл фыдаз куы скодта æмæ 
æххормаг куы баззадысты, уæд Сатана алкæмæн уæрæх байгом 
кодта йæ къæбицы дуар æмæ сæ чысылæй-стырæй хæрдцух 
никæй ныууагъта.  

 Ацы цау дæр ууыл дзурæг у, æмæ Сатана развæлгъау кæй 
хъуыды кæны – къæбиц афтид макуы хъуамæ уа, цæмæй 
бахъуыды рæстæджы адæмы фервæзын кæна. 

Сылгоймаг мифон æви реалон царды у цаддæттæг, 
Символ фидыдад, иузæрдиондзинад, парахатдзинадæн, 
Сылгоймаг – уарзт у, 
Сылгоймаг – рæсугъддзинад у, 
Сылгоймаг – нæлгоймæгты зиуылхæцыны стимул дæттæг у. 
Сатана ацы миниуджытæй у – нæртон Сатана. 

 
Литература: 
Нарты кадджытæ 1988, иронæй Цхуырбаты Мерийы тæлмац, 
Рауагъдад «Ирыстон», Цхинвал.  
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მერი ცხოვრებოვა 

ქალის სახე ოსურ ფოლკლორში  
 
ფოლკლორი, ზეპირსიტყვიერება, მსოფლიოს ყველა 

ხალხს აქვს. ეს იმის შედეგია, რომ ადამიანის – 
მოაზროვნე არსების გონებრივი პოტენციალი და სუ-
ლიერი მოთხოვნილება თავისდაუნებურად აისახება სი-
ტყვიერად ნათქვამ ნააზრევში და ეს გულიდან გადმო-
ღვრილი გრძნობა, ზოგი ზღაპრის სახეს იღებს, ზოგი 
თქმულების, ზოგი ლეგენდის, ზოგი ანდაზისას და, საბო-
ლოოდ, ხელთ გვაქვს ფოლკლორი – მისი შემქმნელი ხა-
ლხის ცოცხალი ბიოგრაფია. განა ზღაპრებსა თუ თქმუ-
ლებებში, ლეგენდებსა თუ ანდაზებში ნათლად არ ჩანს 
ადამიანთა ხასიათები, ბუნება, ყოფა, ზნე-ჩვეულებები, 
ტრადიციები, დასაგმობი თუ მოსაწონი ქმედებები? რა 
თქმა უნდა, ჩანს და ვხედავთ კიდეც. ამის მიხედვით 
განისაზღვრება ფოლკლორის სიღრმე და სიმდიდრე. 

 ოსური ფოლკლორი ძალზე მდიდარი და მრავალ-
ფეროვანია. თვლა არა აქვს ოსურ ზღაპრებს, თავრაღებს 
(თქმულებებს), ლეგენდებს, ანდაზებს, ბრძნულ ნათქვა-
მებს. ამაზე ლაპარაკი ძალიან შორს წაგვიყვანს. საკმა-
რისია ვთქვათ, რომ ოსი ხალხის სულიერი და გონებ-
რივი სიმდიდრის, ფიზიკური გამძლეობის და შეუპოვრო-
ბის უტყუარი დამადასტურებელი საბუთი არის მსოფ-
ლიოში ფართოდ ცნობილი ნართების ეპოსი. ეს არის 
მისი შემოქმედი ხალხის, ალან-ოსთა ცოცხალი ის-
ტორია თავისი ავითა და კარგით. 

 ჩვენი მსჯელობის თემა რაკი ქალის სახეა ოსურ 
ფოლკლორში, ზერელედაც რომ გადავავლოთ თვალი 
ოსურ ზღაპრულ სამყაროს, უთვალავი მზეთუნახავი, გო-
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ნიერი, მისაბაძი თვისებების მატარებელი ქალის სახე 
დაგვიდგება თვალწინ. 

 ქალი ხომ მითიურსა და რეალურ ცხოვრებაში არის 
საწყისი სიცოცხლისა, სიმბოლო სიკეთის, სიმშვიდის, 
სიუხვის, ერთგულებისა და, ამასთანავე, მამაკაცთა 
თავდაჭერილობის,  ვაჟკაცობის ყველაზე დიდი მასტი-
მულირებელი. შეიძლებოდა აგვერჩია რომელიმე მათ-
განი ამ ზღვა მასალიდან და გველაპარაკა ჩვენი თემის 
ირგვლივ. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მათ აქვთ რაღაც 
საერთო, მსგავსი თვისებები. სავსებით ადვილად შე-
გვიძლია ერთი მათგანი მეორეთი შევცვალოთ და ამითი 
არაფერი შეიცვლება; ამიტომ ასობით ულამაზეს ქალთა 
შორის ვირჩევ ნართების სათანას, რომელსაც ბადალი 
არ ჰყავს მთელ ოსურ ფოლკლორულ სამყაროში. 

 ნართების სათანა უჩვეულო მოვლენაა დაბადებიდა-
ნვე. იგი მითიურისა და რეალურის ნაზავია და აი, რო-
გორი ძლიერი ინტერესის აღმძვრელი სიუჟეტია ეპოსში 
მისი გაჩენა: ძმები ახსარი და ახსართაგი ეჭვიანობის 
ნიადაგზე ერთმანეთს ხოცავენ. მიცვალებულთა შუა ზის 
ახსართაგის მეუღლე, ძერასა და ტირის. ჩამოივლის 
ვასთირჯი – მამაკაცთა და მგზავრთა ღვთაება, ნახევრად 
კაცი, შუამავალი ზეციერებსა და მიწიერებს შორის, 
გარდასახვის უნარის მქონე. მოეწონება ძერასა. წა-
დილის აღსრულებაზე ძერასა დაეთანხმება, ოღონდ ჯერ 
მიცვალებულები დამისაფლავეო. ვასთირჯი დასცხებს 
თავის მათრახს მიწას და ძმები ძვირფას გალავანში 
აღმოჩნდებიან დაკრძალულნი. ძერასა ეტყვის: ერთი 
წუთი მაცალე მდინარესთან მივირბენ სისხლიან ხელ-
პირს დავიბან და მოვალო. დაუჯერა ვასთირჯიმ. ძერასა 
კი მივიდა თუ არა მდინარესთან, შეცურდა და თავის 
სამშობლოში, წყლის სამეფოში, მშობლებთან – დონბე-
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თირებთან გაჩნდა – იგი ხომ წყალთა მეფის დონბეთი-
რის ასული იყო. უცადა ვასთირჯიმ და რომ აღარ და-
ბრუნდა ქალი, ეს წყენა გულში ჩაიდო. გადის ხანი, ფეხ-
მძიმე ძერასა მოსამშობიარებლად ახსართაგის სამ-
კვიდროზე ნართებთან ბრუნდება. შობს ტყუპ ვაჟს – 
ურუზმაგსა და ხამიცს. გაიზრდებიან ბიჭები და როცა 
ძერასას სიკვდილი უწევს, ვაჟებს ეტყვის: სამი ღამე 
მიდარაჯეთ მკვდარს, ვალი მმართებს ისეთი კაცისა, 
რომელიც მკვდარსაც არ მაპატიებსო. ორი ღამე ერთმა 
ვაჟმა უდარაჯა, მესამე ღამეს მეორემ შეცვალა. ვასთირ-
ჯიმ იმ ღამეს ლხინის, ცეკვა-სიმღერის ხმებით გააყრუა 
იქაურობა. ბიჭმა იფიქრა, უკვე თენდება, წავიდე ლხინ-
ში, ახლა ვინღა მოვაო. წავიდა. მივიდა ვასთირჯი, გა-
დაჰკრა მათრახი მიცვალებულს და ქალი, რაც იყო, 
შვიდჯერ იმაზე უკეთესად აქცია. აისრულა წადილი, ისევ 
გადაჰკრა მათრახი და ქალი კვლავ მიცვალებულად 
იქცა. 

გადის ხანი და ნართების სირდონმა ერთხელ აკლ-
დამიდან ბავშვის ტირილი გაიგონა. ამბავი ნართებს 
ამცნო. მივიდნენ და მტირალი ლამაზი გოგონა დახვ-
დათ. წამოიყვანა ურუზმაგმა. იზრდებოდა გოგონა სწრა-
ფად; იგი ლამაზი, ჭკვიანი და მახვილგონიერი ქალიშვი-
ლი დადგა. მთხოვნელები უამრავი ჰყავდა, მაგრამ ის 
ურუზმაგს ირჩევს – ყველაზე ჭკვიანსა და ვაჟკაცობით 
გამორჩეულ კაცს. ფაქტიურად ეს ხომ მისი ძმაა, მაგრამ 
მატრიარქატის ეპოქაში შექმნილი ეპოსის გარჩევაც 
გრძელი ამბავია, აქ, ალბათ ამაზე მსჯელობა თემიდან 
გადახვევა იქნება. სათანას სახე კი მრავალმხრივადაა 
წარმოსაჩენი.  

ის არის ქალი – დედა, ოჯახის დედაბოძი. სათანა 
ნართების დედაა, მზრუნველი, სწორი გეზის მიმცემი, 
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მის გარეშე არ წყდება არც ერთი საჭირბოროტო სა-
კითხი. ნართები ერთ უშველებელ, დიდ ოჯახად რომ 
წარმოვიდგინოთ, სათანა ისეთი სიძლიერის, გაქანების, 
გამჭრიახობის, ყოვლისმძლეობის თვისებებს ავლენს, 
რომ ისინი ყოველთვის გამარჯვებულნი რჩებიან. აკა-
დემიკოსი ვასილ აბაევი ამბობს: ,,ჩვენთვის რომ ეკი-
თხათ, რა არის ნართების ეპოსში ყველაზე შესანიშნავი, 
დაუფიქრებლად ვუპასუხებდით: სათანას სახე. ქალები 
ბევრ ეპოპეაში ფიგურირებენ, მაგრამ ჩვენ რომელიმე 
სხვა ეპოსში ამაოდ დავუწყებდით ძებნას ისეთი სი-
ძლიერის, ისეთი მნიშვნელობის, ისეთი გაქანების და 
ისეთი სიცხოვლის ქალის სახეს, როგორიც ნართი სა-
თანაა. ბევრ ეპოსში ქალებს ძალზე დიდი როლი აქვთ 
მიკუთვნებული, მაგრამ ისინი ყოველივე ამასთან ერ-
თად უმრავლეს შემთხვევაში მაინც წმინდა ქალური, ან 
ოჯახური საწყისის მატარებლად რჩებიან, რითაც, საბო-
ლოო ანგარიშში, განისაზღვრება მათი აქტიურობის 
სფერო... 

 სათანას აქტიურობის სფერო კი სამიჯნურო და ოჯა-
ხური ურთიერთობის ვიწრო რგოლი როდია, არამედ 
ხალხის მთელი ცხოვრებაა. შეიძლება გავიაზროთ ნარ-
თები მისი ნებისმიერი გმირის გარეშეც კი, უსათანოდ კი 
ეს არ შეიძლება“(ნართები 1988:7-8). 

 სათანა ჯადოსნური ძალითაც გამოირჩევა. მას შეუ-
ძლია მოიყვანოს თოვლი, ატეხოს ქარიშხალი. შეუძლია 
მიიღოს მოხუცი ქალის სახე. აქვს ციური სარკე და ხე-
დავს ყველაფერს და, ამის მიხედვით, განსაჯოს და გაი-
აზროს, როგორ უნდა მოიქცეს. მისი მთავარი და დამა-
ხასიათებელი თვისება სიკეთე და სიუხვეა. 

 ფოლკლორი ფოლკლორად, მაგრამ დღემდე ჩვენს 
რეალურ ცხოვრებაში, ოს ხალხში, დამკვიდრებულია სი-
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უხვის სინონიმად ქცეული სათანას სახელი – ,,ჩვენი 
ნართელი სათანა“. ყველაზე გულწრფელი და საამო 
მიმართვა ოსი დიასახლისისთვის გახლავთ სწორედ ეს 
– ,,ნართების სათანა“, ,,ნართული სუფრა“, ,,ნართული 
ძღვენი“ – ე. ი. გულუხვი, ხელგაშლილი, უშურველი დია-
სახლისი. 

 სათანა ხალხზე მზრუნველი, მის მომავალზე მოფიქ-
რალი, ყოველთვის მზადყოფნაშია ხალხის დასახმარებ-
ლად. როდესაც ნართებს შიმშილობა დაატყდათ თავს, 
სათანა ყველას ფართოდ უღებს თავისი სახლის კარს და 
შემონახული მარაგით დიდსა და პატარას უხვად უმას-
პინძლდება. ესეც ხომ იმას მიანიშნებს, რომ სათანა 
ყაირათიანია, გონივრულად ანაწილებს მარაგს, რომ 
ძნელბედობის ჟამს თავისი ხალხი შიმშილით სი-
კვდილს გადაარჩინოს. 

 ქალი მითიურსა თუ რეალურ ცხოვრებაში არის საწ-
ყისი სიცოცხლისა, ამასთანავე: 

სიმბოლო – სიკეთის, სიმშვიდის, სიუხვის, ერთგულე-
ბისა; 

ქალი – მამაკაცთა თავდაჭერილობის, ვაჟკაცობის 
მასტიმულირებელია; 

ქალი – სიყვარულია; 
ქალი – სილამაზეა; 
ნართი სათანა ყველა ამ თვისების მატარებელია. 
 

ლიტერატურა: 
ნართები 1988, ოსურიდან თარგმნა მერი ცხოვრებოვამ, 
გამომცემლობა „ირისთონი“, ცხინვალი. 
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Цхуырбаты Мери 

Сылгоймаджы фæлгонц ирон фольклоры 

Резюме 
 
Ирон фольклор, адæмон дзыхæй-дзургæ сфæлдыстад, нын 

бирæ сылгоймаг-персонажы зонгæ кæны. Уыдон æхсæн равзар-
гæ бынат ахсы æмæ сæрмагонд фæлгонц у Сатана. Сатана Нар-
ты мад у, аудæг, раст фæндаджы дæттæг, уый æдде иу фарста 
дæр скъуыддзаггонд нæ цæуы. Нартæ иу егъау, стыр бинонтæй 
куы равдисæм, уæд Сатана ахæм фидардзинады, амалдзинады, 
куырыхондзинады, æппæтхъомысдзинады миниуджыты æвди-
сы, цæмæй уыдон æрвылхатт уæлахиздзауæй баззайынц. Ирон 
фольклоры ууыл дзæвгар миф, ралæвæрд æмæ таурæгъ ис арæзт. 

Сылгоймаг мифон æви реалон царды у райдиан цæрæн-
боны; уыимæ: уый у символ хæрзиуæгады, сабырдзинады, бæр-
кады, иузæрдыгдзинады; сылгоймаг нæлгоймæгты æфсæрмдзи-
нады, лæгдзинады мастимуляцигонд. Сылгоймаг-уарзондзинад 
у; сылгоймаг-рæсугъдзинад у. 

Æмæ Нарты Сатана æппæт уыцы миниуджыты хæссæг у. 
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მერი ცხოვრებოვა 

ქალის სახე ოსურ ფოლკლორში  

რეზიუმე 
 

ოსური ფოლკლორი, ხალხური ზეპირსიტყვიერება, 
მრავალ ქალ-პერსონაჟს გვაცნობს. მათ შორის გამო-
რჩეული ადგილი უკავია და განსაკუთრებული სახეა სა-
თანა. სათანა ნართების დედაა, მზრუნველი, სწორი 
გეზის მიმცემი, მის გარეშე არ წყდება არცერთი საჭირ-
ბოროტო საკითხი. ნართები ერთ უშველებელ, დიდ ოჯა-
ხად რომ წარმოვიდგინოთ, სათანა ისეთი სიძლიერის, 
გაქანების, გამჭრიახობის, ყოვლისშემძლეობის თვი-
სებებს ავლენს, რომ ისინი ყოველთვის გამარჯვებულნი 
რჩებიან. ოსურ ფოლკლორში მასზე უამრავი მითი, 
გადმოცემა თუ თქმულებაა შექმნილი. 

 ქალი მითიურსა თუ რეალურ ცხოვრებაში არის სა-
წყისი სიცოცხლისა, ამასთანავე: ის არის სიმბოლო სი-
კეთის, სიმშვიდის, სიუხვის, ერთგულებისა; ქალი მამა-
კაცთა თავდაჭერილობის, ვაჟკაცობის მასტიმულირე-
ბელია. ქალი-სიყვარულია, ქალი-სილამაზეა. 

ნართი სათანა ყველა ამ თვისების მატარებელია. 
 
 



 125 

Meri Tskhovrebova 

The Image of a Woman in Ossetian Folklore 

Summary 
 

Ossetian folklore, folk oral literature acquaints us with many 
female characters. Among them, Satana holds a specific place and 
has a special image. Satana is the mother of the Narts, caring, giving 
the right direction, not a single pressing issue is resolved without her. 
If we imagine the Narts as one huge, large family, Satana shows the 
qualities of such strength, dexterity, shrewdness, almightiness that 
they always remain victors. A lot of myths, legends and folk-tales are 
created about her in Ossetian folklore. 

Woman is the beginning of life in mythical or real life; 
moreover, she is a symbol of goodness, peace, abundance, devotion; 
a woman is a stimulant of men’s self-restraint, courage. A woman is 
love; a woman is beauty. 

And the Nart Satana is the bearer of all these qualities. 
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Оплакивания. Виды плача у осетин Хъарæг. 
Куыды хуызтæ ирæттæм 

დატირება, ხმით დატირების წესები ოსებში 

Lamentation. Types of wailing among the 
Ossetians   

 

 
 

А.Б. Кокоева 
Кокойты Аза 
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Состав обрядности и структура погребального ритуала в 
культе мæртвых у осетин определялись его функциями в общей 
системе семейной обрядности, которые в основном сводились к 
следующему: окончание жизненного пути одного из членов 
семьи, оплакивание умершего, его погребение, забота о его 
загробном существовании. Насколько важное место занимал 
культ мæртвых в общественном и семейном быту и в 
верованиях осетин хорошо прослеживается в погребально-
поминальных обрядах, которых насчитывалось громадное 
количество. На всех этапах жизни у осетин было принято 
обращаться к покойным. Они считались для них стражами 
морали, судьями обычаев, дателями урожая и приплода для 
скота. 

Не случайно в осетинских похоронных и поминальных при-
читаниях последовательно проходит идея приобщения умершего 
к предкам, которых просят, причæм на самом доходчивом для 
мæртвых языке, языке причитаний, встретить новоявленного 
покойника, а того в свою очередь расспрашивают о том; как 
приняли его ранее умершие родичи и т.д. В связи с этим 
небезынтересно привести слова К. Хетагурова из этногра-
фического очерка «Особа»: «Любопытство женщин проявляется 
даже в последние минуты умирающего. Они расспрашивают его 
о покойниках, не видит ли он того-то? Что делает такой-то? Не 
голодает ли? Кто его окружает? и т. д. 

Такими вопросами они настраивают воображение больного 
до такой степени, что он начинает отвечать им1. У осетин, 
насколько можно судить, по сведениям конца XIX-XX в., в 
культе мæртвых не было ярко выраженного противопоставления 
новоумерших ранее умершим, которое, как считает Ю.И. 
Семæнов, характерно для всех народов мира и которое 
проявлялось в различном отношении тех и других к живым: 
первые якобы опасны для живых (отсюда и страх перед 
покойниками), вторые не опасны2. 
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Как известно, из сообщений информаторов, осетины 
боялись не столько покойника, сколько последствий, за 
дальнейшую судьбу живых родственников. Поэтому они не 
старались избавиться от умершего родственника. Наоборот, 
двое трое суток покойника держали дома, о нæм заботились, 
сидели возле него дни и ночи. Наконец, хоронили на своæм, 
нередко родовом кладбище, где живые могли навещать его, а 
оттуда ему, покойнику, тоже нетрудно было приходить в 
прежний дом. Таким образом, умершие и живые сородичи 
объединялись в более или менее единый семейно-родовой 
коллектив. 

Родственные узы не просто объединяли живых и мæртвых, эти 
связи находили систематическую поддержку в различных формах 
взаимодействия между теми и другими. Об этом свидетельствуют 
в частности, обращения осетин к покойнику во время похорон: 
«Мард хорзы боны нӕ вӕййы, зианӕй хорз нӕй, фӕлӕ 
амонджыны мард фӕуӕд бинонтӕн, мыггагӕн, хъӕубӕстӕн. 
Уӕ уарзон адӕм уӕм хӕстӕгӕй, дӕрддӕгӕй куывдтӕм, 
чындзӕхсӕвтӕм ӕцӕуӕнт ардыгӕй фӕстӕмӕ» 

Поэтому живые родственники должны были заботиться об 
умершем. Для этого на протяжении трæх дней, пока покойник 
находился дома, ему периодически подавали угощение: у 
изголовья клали ему хлеб, фрукты, напитки, зерно, зажигали 
свечи, поминали, а в поминальные дни приносили угощение на 
могилу. 

Все распоряжения и наказы, который покойный давал своим 
родственникам ещæ при жизни, либо посмертно в их 
сновидениях, как правило, выполнялись, чтобы не вызывать его 
гнев. Так, если умерший мог присниться кому-либо из 
родственников и распорядиться, выполнить его поручение, то 
родственники всæ выполняли с точностью; если же покойник 
жаловался, что он голодает или ему холодно, то поступали 
соответственно: готовили пищу в его честь и поминали. 
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Оплакивания умерших известны у всех народов с 
древнейших времæн. На протяжении веков, люди по-разному 
выражали своæ горе при потере близкого человека. Чаще всего 
это выражалось в оплакивании. 

Плачи или причитания, являющиеся неотделимой частью 
похоронных обрядов всех народов, имеют большое историче-
ское и художественное значение. Они раскрывают мировоззре-
ние народа на ранних ступенях человеческого общества, пока-
зывают изменения в сознании народа, отражают его обществен-
ные и моральные идеалы. 

Традиция оплакивания покойников издавна бытовала и 
бытует до последнего времени в различных уголках Осетии. По 
имеющимся сведениям плачи существовали во всех слоях 
общества; они отображали основные моменты жизни усопшего 
и вместе с тем выражали горе близких родственников. 

Архаичный, насыщенный метафорическими иносказаниями 
язык причитаний считался, как известно, средством общения с 
мæртвыми. Однако, причитания служили не только для 
воображаемой коммуникации живых с умершими, но и для 
ритуализированных взаимоотношений между живыми участни-
ками обряда. Поэтому, несмотря на всю консервативность, 
причитания требовали от исполнителей импровизацииз. 

Создавая традиционными поэтическими средствами и 
приæмами тот или иной плач, причитальщица вкладывала в его 
содержание конкретную информацию о лице, которому был 
адресован причет, о событии, по поводу которого совершался 
обряд, а также выражала отношение участников обряда к 
происходящему. Всæ это в совокупности с мелодикой при-
читания вызывало у слушателей определæнный эмоциональный 
настрой, сила которого прямо соответствовала силе таланта 
причитальщицы. 

Всеобщее распространение обряда оплакивания усопших и 
его обязательное исполнение в быту народов мира, должно, 
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очевидно, ука-зывать на то, что оплакиванию в прошлом 
придавалось особое значение. Это было обусловлено особым 
мировоззрением, что подтверждают этнографические материа-
лы. В частности, в рассматриваемых нами обычаях оплакивания 
покойника, помимо скорбных эмоций, по-видимому, отразились 
и представления осетин о том, что в ряде случаев, души 
умерших могут оказать влияние на жизнь людей, что обуслов-
ливало возникновение ритуальных действий, имевших целью 
расположение душ умерших. 

Восхваление покойников во время плача, скорбь и сожаление 
по поводу их утраты, исполнение плачей и причитаний 
исполняются с целью ублажения душ умерших. В то же время в 
плачах, возможно, проявилась вера в магическую силу слова, 
служившего той же цели. Эти верования ведут своæ начало от 
анимистических представлений. 

В течение года (начиная со дня похорон до годовщины) 
нужно было «поддерживать», «поить», «кормить» умерших. От 
них «зависела» судьба оставшихся в живых родственников. Они 
должны были хорошо «влиять» на земную жизнь. А для этого 
родственники всячески показывали своæ почтительное отно-
шение к умершему. 

Обряды оплакивания у осетин были выработаны с древней-
ших времæн, о чем свидетельствуют как исторические источ-
ники, так и этнографические материалы, сохранившиеся до 
настоящего времени в быту осетин. 

До наступления смерти нельзя было оплакивать уми-
рающего. Глубоко веря в существование злых и добрых духов, 
осетины считали, что при оплакивании до наступления смерти, 
злые духи, витающие над умирающим побеждают добрых ду-
хов, и душа после смерти оказывается в руках дьяволов. 
Подобный запрет имел и другое назначение: не напугать 
больного, чтобы душа смогла спокойно выйти из тела и, 
больной мог спокойно умереть. 
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По представлению осетин, чем больше оплакивали умерше-
го, тем почæтнее место уготавливалось ему в царстве мæртвых, 
душа же владыки мæртвых Барастыра смягчалась от слез. 

В связи с этим у осетин существовала поговорка: «Ацы мард 
цӕстысыгджын уыд, этот покойник вызывал много слæз» и, 
наоборот. Оставшись один без наследника, осетин по этому 
поводу выражал сожаление и говорил: «Кто будет оплакивать, 
слезы лить в случае моей смерти». Кроме того, по суеверию 
осетин, оплакивая смерть близкого человека, родственника или 
соседа, тем самым они ещæ раз отдавали долю слез «цӕстысыг» 
ранее умершим своим родственникам. 

Так, в причитании над покойником, женщины передавали 
весть своим ранее умершим. В плаче это выражалось примерно 
так: «Передай моему (имя умершего), что мы живæм хорошо, 
только он бедный, что оставил нас» и т.д. Плачея в это время 
уверена, что умершие незримо присутствуют и слушают.^ 

Для обозначения плача у осетин употребляется несколько 
терминов: i) «Хъарӕг» плач с причитанием, плач с призывом, 
плач беззвучный (с рыданием), плач в голос (громкий плач 
вообще); 2) обрядовые плачи «иронфӕндаг» осетинский путь; з) 
«марой». 

У осетин засвидетельствован и мужской плач «в голос». 
юзОсобую роль в оплакивании играли искусные плакаль-

шицы хъарӕггӕнӕг вопленицы. 
«Искусство вопленицы очень высоко ценилось в старину; 

некоторые женщины здесь достигли высокого поэтического 
искусства»6. 

Слово «хъарӕг» имеет общеиндоевропейский корень хъар 
«кричать», «взывать»6. «Появление профессиональных плакаль-
щиц и их причитания тесным образом связано с древним культом 
культом покойника, именно с этим этапом развития сознания 
человека, когда возникает идея загробной жизни, которая мысли-
тся, как вполне реальная. Сам же покойник представляется силой, 



 133 

способной как содействовать благополучию своих живых родс-
твенников, так и оказать обратное, неблагоприятное действие?. 

Считалось, что чем больше слез будет пролито, тем более 
счастлив будет покойник на том свете, тем благоприятнее он 
отнесæтся к своим родным. Самоистязания всякого рода: как 
рвать волосы, бить своæ тело, царапать лицо играли ту же роль. 
Чтобы ублажить покойника, они наносят себе удары ножами и 
камнями, полосуют тело колючей проволокой. Ранения должны 
заставить женщин кричать искренне, и, безусловно, они 
достигают цели. 

Обряд оплакивания умершего был широко распространæн в 
быту разных народов Кавказа. 

Так, «В Абхазии также в оплакивании усопшего наряду с его 
близкими и родственниками принимали участие известные 
плакальщицы и два женских хора»8. 

Оплакивание в Осетии происходило как до, так и после 
похорон, во время поминок и поминальных дней. Причæм во 
время поминальных дней оплакивания происходили уже на 
кладбище, либо над посвятительной одеждой, (в 40 дней, во 
время их посвящения, в ночь бдения «Бадӕн ӕхсӕв» и т.д.). 

Существовало много запретов, связанных с обрядовыми 
плачами. Так молодые родители не имели право громким 
плачем оплакивать умершего ребæнка. Таким правом обладали 
только пожилые родители. Иногда молодую мать упрашивали 
(т.е. разрешали) громким голосом оплакивать умершего, но она, 
следуя традициям, переживала своæ горе молча. 

По осетинскому обычаю жена, не могла оплакивать 
умершего мужа; если какая-нибудь женщина нарушала этот 
обычай, то еæ все громко высмеивали: «Неужели, ни у кого 
кроме неæ муж не умирал?». 

В Северной Осетии и по настоящее время женщине жене не 
разрешают сидеть возле покойного мужа, она должна сидеть в 
ногах и не плакать, а молча глотать слезы. 
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В старину бывали случаи, когда вдова нарушала этот запрет. 
В обряде, приведæнном Б. Гатиевым это звучит так: 

«Простите, и не осуждайте меня добрые люди, что я, бедная 
женщина, отваживаюсь в священном собрании вашем говорить 
вслух и, вдобавок о муже: а-а-а (припев этот повторяется после 
каждого предложения) Уа! что я буду делать среди 
разразившихся бедствий и ужасов! Уа, наступил чæрный и 
холодный день, день погибели моей! Уа, кто теперь будет моим 
защитником, покровителем: мужа не стало! 

Его чæрный конь без господина рыщет по степи, и хищные 
звери ищут в нæм для себя пищи. Его винтовка, шашка, пистолет, 
кинжал и бритва будут съедены ржавчиною. Уа, да истрескаюсь и 
сгорю, смотря на них и вспоминая доблестные его подвиги! Уа, 
нося, буду носить вечно чæрную цепь моего тæмного крова! Уа, 
уа, опираясь, буду опираться на жезл печали и горя! 

К кому он явится на том свете и кто примет его? Найдæт ли 
он своего прадеда, Бимболата или дядю, Хазби? Кто укажет ему 
мать его, Дисе? О, Ужас! Что будет с ним! Там, в другом мире, 
говорят, трудно найти кровных: мæртвые мало говорят, а новых 
умерших, встречают холодно! А дорог так много, как истинных, 
так и ложных, что трудно найти истину: от того многие отваж-
ные мæртвые вечно скитаются по берегам страшных пропастей, 
ежечасно ожидая ужасного падения своего в тартар». 

Известно, что в могилу клали также волосы жены, чтобы 
мужу потом легче было найти еæ на том свете. По 
представлению осетин очень плачевно выглядят жæны, когда не 
находят своих мужей на том свете. Такое наказание получают 
большие грешницы. В своæм плаче жена говорит мужу: «Если я 
в чæм-либо провинилась, то Барастыр нас больше не соединит 
на том свете, горе мне тогда». Женщины вокруг убеждают еæ в 
обратном. Оплакиванию осетины придают большое значение, 
говорят, что слезами женщин смягчится сердце Барастыра и 
даст покойному светлое место. 
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Право оплакивать мужа имела только пожилая женщина. 
У осетин муж не оплакивал жену. Надо отметить, что таков 

был обычай и у горцев хевсур. 
«У хевсур не в обычае, чтобы плакали мужчины. Кроме 

того, строго возбраняется хевсуру оплакивать жену и детей. Он 
считает это унизительным для себя и проявлением слабости. 
Это представление они переносят на смерть молодого человека, 
даже попрекают его: «Не стыдно тебе, зачем ты умер!»10. 

В осетинских плачах тоже мы наблюдаем упрæк умершему: 
«Зачем ты нас покинул, кому ты нас оставил, как тебе не 
стыдно, или не стыдно тебе лежать»! и т.д. 

Громко оплакивать умершего могли мать, сестры, тæти со 
стороны отца и матери, двоюродные сестры, невестки и еæ 
близкие родственники. Около покойника садились по степени 
родства. Если умерший был мужчина, то садились мать, сестры, 
тæти, супруга (если умерший был в возрасте). Плакали они по 
очереди, с причитаниями, вызывая слезы у окружающих. 

С момента наступления смерти начинали громко плакать. 
Услышав, его односельчане начинали собираться у его дома. 

Родственницы покойного вступали в село с громким плачем 
(«Ирон фӕндаг» осетинский путь), а остальные женщины плакали 
беззвучно. Мужчины также шли молча и, придя в дом покойного, 
молча выражали соболезнование главе семьи «зианджын». 

Пришедшие ни с кем не здоровались до тех пор пока не вы-
ражали соболезнование главным членам семьи покойного, толь-
ко потом они обходили всех присутствующих и здоровались. 

Женщины плакали по очереди, с причитаниями, менее бли-
зкие по родству проходили с беззвучным плачем, становились 
около покойного, клали на него руку, затем выражали 
соболезнование. После окончания плача, они здоровались друг с 
другом и выходили во двор, уступая место другим. 

Большой интерес представляет в оплакивании «Ирон 
фэендаг» осетинский путь 
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«Ирон фӕндаг» совершали как мужчины, так и женщины. 
Начинали плакать на краю села, где начиналась дорога в 
деревню. 

«Уже на окраине села прибывшие на похороны родственни-
ки из других мест, и сопровождавшие их женщины поднимали 
оглушительный рæв. Сняв головные уборы, они рвали на себе 
волосы, били голову, царапали лицо до крови. Войдя во двор 
покойного, женщины становились на колени и двигались 
вереницей по четыре в ряд, били себя в такт ладонями по щекам, 
ударяли кулаками «по коленям», приговаривая дӕ-дӕй. 
Главный текст говорила самая искусная плакальщица, шедшая 
впереди. 

Если умирал свæкор, старший деверь или свекровь, то все 
невестки (чындзытае) не только этой семьи, но и всей фамилии 
в знак глубокого горя и особого почитания, совершали обряд на 
коленях «зонгуытыл». По рассказам информаторов это выгля-
дело гак: Невестки по старшинству выстраивались у порога, 
распускали волосы, становились на колени «зонгуытыл», в 
руках держали свечи. Старшая невестка начинала причитать, 
восхваляя умершего, его доброе отношение к ним, вспоминая 
его деяния. Остальные невестки медленно продвигались также 
на коленях, вслед за старшей, вторили ей, но не причитали. Для 
того, чтобы подчеркнуть своæ горе и страдания, на пол предва-
рительно сыпали кукурузные или пшеничные зæрна на которые 
больно было ступать коленями. Процессия завершалась у гроба. 

При этом, старые женщины, невесткам на голову сыпали 
соль, по поверьям осетин от слез могли облезть волосы. 

Отличительной чертой древнего обряда оплакивания было 
самоистязание. «Мужчины били себя по голове кулаками, 
палкой и даже специальной плетью, женщины царапали щæки 
ногтями до крови, вырывали волосы, били по лицу ладонями. 

Почти каждое из этих действий производилось по опре-
делæнному ритуалу (когда били кулаками, сначала поднимали 
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правую руку, а затем действовали левой). Во многих местах для 
самоистязания имелась особая палка или кожаная плеть с ко-
роткой ручкой; их держали специально для этой церемонии»11. 

Довольно интересно описывает этот обряд С. Жускаев: 
«Гости, приближаясь к дому умершего, сжимают обе руки в 
кулаки и, став рядом попарно, ударяют себя в лоб попеременно 
обеими руками, испуская из гортани печальные звуки: «а-а-а»; 
дошедшие до порога дверей, возвращаются назад и присоеди-
няются к другим. Спустя немного, берут плети, нарочито для 
этого сделанные, и ими ударяют себя по голове так сильно, что 
закруглæнный конец плети, касаясь через лоб и темя шеи, 
вырывает тело кусками. Некоторые натирают конец плети 
воском, показывая тем своæ сострадание к умершему и участие 
в сердечной горести его домашних, и тогда кровь льæтся 
ручьями из задней части головы. 

Женщины же, став рядом одна за другой и спустив рукава 
своих одежд, бьют себя по лицу ладонями. Лица их в это время 
от частых ударов страшнд раздуваются, и глаза покрываются 
опухолью, другие крестообразно ударяют себя по предплечьям, 
так, что правая рука приходится в левое предплечье, а левая в 
правое; иные же, особенно молодые родственницы царапают 
себе ногтями лицо. Таким образом, дошедшие до покойника, 
каждая кланяется и, прикоснувшись к ногам его, уходит в 
сторону. Когда всæ это кончается, мать, жена, или сестра умер-
шего, начинает «хъарӕг», а следующие, как мужчины, так и 
женщины, каждый вопль еæ сопровождают совокупным рыда-
нием, потом очередь доходит до других женщин, считающихся 
в этом деле мастерицами»12. 

Оплакивание покойника женщинами называлось марой. 
Слово это по определению В. И. Абаева, восходит к 
древнеиранскому марапа (смерть)'з. 

По свидетельству Б. Каргиева, марой совершался так: «Одна 
из лучших плакальщиц становилась в углу около покойника; 



 138 

рядом с ней находились мать, сестра и жена последнего, а 
немного дальше остальные женщины выстраивались друг за 
другом в один ряд; они повторяли слова плакальщицы, при-
говаривая: «Дӕ-дӕй, уа, дӕ-дӕй», били себя по щекам в такт 
двумя ладонями. После этого каждая с рыданием подходила 
сначала к матери, затем к сестрам и жене покойного; при-
сутствующие девушки делали низкий поклон в честь последних, 
а затем становились на колени. Все женщины непрерывно пла-
кали»1'*. 

Вот один из примеров причитания «марой»: 
 
«Судзгӕ бадай, Гӕздӕнти, дӕдӕй. 
Дудгӕ бадай, Гӕздӕнти, дӕдӕй. 
Хъаматыл-иу куы кафыдтӕ, дӕдӕй 
Саубон мыл ныккодта дӕ мӕрдӕй. 
Оу, дӕдӕй кӕнон, Алыбег, дӕдӕй, Алыбег, 
Уӕ уоуой, дӕдӕй мӕ бон. 
Дӕ комдзӕгтӕ ӕрдӕг хӕрдӕй куы баззадысты, 
Уӕ Гӕздӕнти дӕдӕй, 
Дӕ уӕлӕ мигъ сау ӕрфгуытӕ кӕд дӕ уадултӕм ӕр-

хаудысты, дӕдагй. 
Дӕ бӕмбӕг буар кӕд сау хъулӕттӕ фӕкӕны дӕдӕй. 
Дӕ кафӕн уӕнгтӕ кӕд уӕнджы сӕрӕй фӕхауыдтой, дӕдӕй. 
Де ‘рттиваг дӕндӕггӕ дӕ комыдзаг базгъӕлыдысты, дӕдэгй. 
Дӕ къонайы хай къахырӕй баззайа, дӕдӕй. 
Зӕххыл дӕ кӕрдӕджы хай асау уа, дӕдӕй. 
Дӕ чысыл фӕндтӕ дӕ хуылфы ӕхгӕдӕй ахӕссай, дӕдӕй. 
Ус курын кӕмӕн нӕ уал бантысти, дӕдӕй. 
Дӕ ныййарӕг дӕ фӕстӕ къонайы былыл ӕртхутӕг бакӕна, 

дӕдӕй. 
Дӕ цӕвӕг къулыл цъӕх ызгӕ фӕкӕна, дӕдӕй. 
Дӕ саулох бӕх дӕм бирӕ фӕмыр-мыр кӕна, дӕдӕй“. 
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Обряд марой не зафиксирован нами. Как видно, обряд этот 
очень древний. 

Аналогичный обряд приводит К. Хетагуров в этнографи-
ческом очерке «Особа»: «Женщины становятся вереницей около 
покойника и в такт бьют себя по щекам, приговаривая: «дӕ-
дӕй, дӕ-дӕй! Затем одна из женщин нараспев приговаривает, а 
все другие отвечают ей хныканьем и истеричным плачем. 

Мужчины собираются на дворе и также имеют свой 
установленный порядок для выражения скорби. Они попарно 
приближаются к хӕдзару с изготовленными для этого обряда 
плетьми и, переступив через порог, бьют себя этими плетьми 
через голову по голой шее. Выходя, они передают плети другой 
паре. Малознакомые с домом покойника выражают своæ собо-
лезнование более просто: с опущенной головой и руками они 
тихо вступают во двор покойника и, постояв с минуту 
неподвижно, делают левой рукой печальное приветствие. Их 
благодарят, и они примыкают к общей массе»16. 

«Плачем с призывом» могли пользоваться только близкие 
родственники и соседки покойного. 

Во время плача обязательно упоминалась степень родства 
плакальщицы с умершим. В это время говорили чувствительные 
хвалебные слова в адрес покойника. 

Часто во время плача с призывом, одновременно плачут 
несколько женщин и каждая из них говорит своæ, поэтому 
трудно разобрать слова. 

При плаче «с призывом» иногда повторялись одни и те же 
слова. Это был хъарӕг. Приведæм плач с призывом. 

«Усджыныл хьарӕг» плач по умершему женатому мужчине: 
«Дӕ гӕригъӕдтӕ мӕгуырӕй ныууагътай. 
Де ‘мгӕрттӕм дӕ гыцци къулӕй кӕсы  
Домбай хосдзау кӕмӕн вӕййы, 
Ӕмӕ фӕлтӕды кӕрон йӕ цӕвӕг кӕмӕн баззайы..» 
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«Детей своих ты оставил сиротами. 
На друзей твоих они исподлобья взирают На друзей твоих твоя 
матушка исподлобья взирает Горе тому, у кого могучий косарь 
Коса, которого, осталась на краю нескошенной полосы»1?. 

Плакали «с призывом» члены семьи и ближайшие род-
ственницы умершего, но не профессиональные плакальщицы. 

Плач «с причитанием», но без слæз представляет собой 
непосредственное обращение к усопшему. Так оплакивать 
могли только пришедшие в гости мужчины и пожилые 
родители. 

В этом виде плача, как и в других, наряду с большим горем 
высказывалась величайшая скорбь по поводу кончины человека, 
выражался упрæк умершему, оставившему без присмотра 
родителей, жену, дом, коня, оружие и т.д. Приведæм пример 
оплакивания с «призывом» женщины, у которой умер муж: 
 

«Мӕгуырӕй баззадтӕн, 
Мӕ cay рӕхыс хурмӕ рахастон, 
Мӕ быны лӕдзӕг мӕ къухмӕ райстон, 
Бӕх бындар ӕмӕ сыл бындарӕй баззадтӕн Мӕ зынг 
ныххуысыд. 
Ды цӕуыс зынгхуыстытӕм Мӕгуыры бон мыл ӕркодта, 
Цӕмӕй ма цӕрдзынӕн. 
Хур ныхас мӕ бадӕн у 
Хур уӕзӕг мӕ фездахӕн 
Кӕй арты цырынӕй ӕййадзынӕн, 
Кӕй дуар гомӕй 
Мӕ сидзӕртӕ кӕй артмӕ батавдзынӕн. 
«Несчастная я, 
Свою чæрную надочажную цепь на солнце вынесла В руки 
посох моей опоры взяла Я осталась наследницей коня и дома. 
Погас мой очаг. 
Ты уходишь в царство мæртвых. 
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Жалкими будут мои дни, с кем мне ещæ жить. 
Солнце-ныхас является местом Где я коротаю свои дни, 
Пригорок солнца является моим пристанищем. 
В чьæм очаге окажется для меня пылающий огонь, 
Чья дверь будет передо мной открыта, 
Кто согреет у своего очага моих сирот...»18. 
 

Если у молодой женщины умирал первый ребæнок, то еæ не 
пускали на кладбище и не разрешали плакать. Если умирал 
грудной ребæнок, то матери также не разрешалось следовать за 
умершим. Еæ оставляли дома, предварительно надев ей на колено 
чесалку от шерсти «пирӕн», чтобы уберечь от злых'духов. 

После того как тело предавали земле, не принято было 
плакать. 

Как мы уже говорили выше, существовали запреты, когда не 
разрешалось плакать. Так, умершего от молнии не оплакивали. 
Над ним совершали обряд «цоппай», круговое песнопение, 
после чего место удара молнии считалось священным. 

Поражение громом какого-либо предмета или места 
считается не случайным явлением природы, а потому всякий 
такой случай обставляется приæмами языческого поклонения 
пророку Илье, который, по мнению народа, производит гром и 
молнии. 

Хозяин поражæнного места или предмета и его родс-
твенники приносят кровавую жертву. Людей, поражæнных, 
громом считают избранниками божьими за чистоту их душ, а 
потом таких покойников не хоронят на общем кладбище. Для 
них выбирают место следующим образом: запрягают в 
совершенно новую арбу необученных ещæ чæрных бычков, 
рождæнных в первый день Великого поста, кладут на арбу тело 
покойника, выводят бычков в поле и пускают без погонщика. За 
арбой следует семь невинных юношей и семь девиц. Там, где 
останавливаются быки, хоронят покойника, предполагая, что 
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это место избирается самим богом. Для покойника не роют ямы, 
а кладут его обязательно на поверхность земли, заваливают 
землæй и камнями и образуют, таким образом, над ним 
курганчик. 

По покойнику не плачут, а напротив, женщины, собравшись 
вокруг устроенного кургана, поют, бьют в ладоши и танцуют. 
Курган, насыпанный над покойником, служит местом для 
принесения ежегодной жертвы в честь пророка Ильи в тот день, 
когда покойник был убит1*». 

Таким образом, в осетинских обычаях, связанных с 
похоронными обрядами, сохранился комплекс древних ре-
лигиозных верований и архаических ритуалов. Погребальные 
обычаи и ритуалы – оплакивание, посвящение коня, скачки, 
траур, в наиболее чистом виде сохранились в изолированных 
местностях ущельях. Однако, в традиционно бытовой культуре 
они потеряли своæ первоначальное значение и исходную 
функцию, а оплакивание, соблюдение траура и др. 
свидетельствуют о более глубокой древности этих обычаев. 
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Кокойты Аза 

Хъарæг. Куыды хуызтæ ирæттæм 

Резюме 
 

Мардыл кæуын рагон рæстæгæй уыди зындгонд алы адæмты 
фольклоры. Æнусты дæргъы адæймæгтæ æндæр æмæ æндæр хуызы 
æвдыстой сæ хъынцъымдзинад æввахс адæймæгты амæлæты тыххæй. 
Иуыл арæхдæр ай хъарæджы æвдыстой.  

Хъарæджы рæстæджы сæрмагонд роль æххæст кодтой кæуынмæ 
дæсны хъарæггæнæг сылгоймæгтæ.  

Мардыл хъарæг кæныны рæстæджы сылгоймæгтæ сæ хъынцъым-
дзинад æвдыстой раздæр сын чи амард уыдонæн. Уыдон уырныдта, 
цæмæй раздæр амæлджытæ уым сты æмæ сæм хъусынц.  

Ирæттæм бæлвырдгонд цæуы нæлгоймаджы «марой кæнын». 
Нымад уыд, цас фылдæр цæссыг кæла мардыл, уымæй уый амонджын 

уыдзæн уыцы бæстæйы æмæ уырдыгæй йæхиуæттыл хуыздæр ауддзæн. 
Ирон æгъдаумæ гæсгæ, усæн бар нæ уыди йæ мойы мардыл хъарæг 

кæнын; кæд иу уыцы фæтк искæцы сылгоймаг фехæлдта, уæд-иу ыл 
фæхудтысты.  

Зындгонд у, цæмæй нæлгоймаджы ингæны æвæрдтой йæ усы 
сæрыхъуынтæ, цæмæй йæ уыцы бæстæйы æнцонæй ссардтаид.  

Лæгыл хъарæг кæныны бар уыдис æрмæст ацæргæ сылгоймагæн 
Ирæттæм лæг йæ усыл нæ куыдта. Ахæм фæтк ма уыдис хохæг-

тæм, хевсурæгтæм. 
Хъæрæй кæуын мардыл йæ бон уыди мадæн, хотæн, мадыхотæн, 

фыдыхотæн, æмхæрæфырттæн, хæрæфырттæн, чындзытæн, хæстæ-
джытæн.  

 Марды хæстæджытæ, сылгоймæгтæ-иу æрбацыдысты хъæрæй 
кæугæ «Ирон фæндаг», иннæтæ иу куыдтой æнæуынæрæй. Нæлгой-
мæгтæ дæр цыдысты сабырæй æмæ-иу тæфæрфæс ракодтой бинонты 
хистæрæн «зианджынæн».  

Кæд хицау амарди, хистæр тиу кæнæ фсин, уæд æрмæст уыцы 
бинонты чындзытæ нæ, фæлæ æгас мыггаджы чындзытæ-иу æрымбырд 
сты æмæ-иу сæ зонгуытыл лæугæйæ хъарæг кодтой. Ацы рæстæджы-иу 
ацæргæ сылгоймæгтæ чындзыты сæрыл цæх калдтой, уымæн æмæ 
уыдон уырныдта, уыйас цæссыгкалдæй гæнæн уыд сæрыхъуынтæ 
ивзийын райдайой.  
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აზა კოკოევა 

დატირება, ხმით დატირების წესები ოსებში 

რეზიუმე 
 

გარდაცვლილთა დატირება უძველესი დროიდანვე ყველა 
ხალხის ფოლკლორშია ცნობილი. საუკუნეთა განმავლობაში 
სხვადასხვა ხალხი სხვადასხვაგვარად გამოხატავდა ახლობე-
ლი ადამიანის დაკარგვას. ყველაზე ხშირად ამ ტკივილს და-
ტირებით გამოხატავდნენ.  დატირების დროს განსაკუთრებუ-
ლი როლი ეკავათ დამტირებლებს (хъарӕггӕнӕг), ქალებს. 

გარდაცვლილის დატირების დროს ქალები თავიანთ განც-
დებს უზიარებდნენ გრდაცვლილთ. დამტირებელს სწამდა, 
რომ გარდაცვლილს მისი ნათქვამი ესმოდა. 

ოსურში დასტურდება მამაკაცთა ხმით ნატირლებიც. 
მიაჩნდათ, რომ რაც მეტი ცრემლი დაედინება მიცვალებუ-

ლს, მით უფრო მადლიერი დარჩება ის თავისიანებისა. 
ოსური წესის მიხედვით, ცოლს არ შეეძლო ქმარი დაეტი-

რებინა. თუ ვინმე ამას გაბედავდა, მას საქვეყნოდ 
დასცინოდნენ. 

ცნობილია, რომ მამაკაცის საფლავზე ტოვებდნენ მისი 
ცოლის თმებს, რათა იმქვეყნად ცოლი ეცნო. 

ქმრის დატირების უფლება მხოლოდ ხანდაზმულ ქალს 
შეეძლო. 

ოსებში ქმარს ცოლის დატირების უფლება არ ჰქონდა. 
ასეთივე ჩვეულება ჰქონდათ მთიულებს, ხევსურებს. 

ხმამაღლა დატირება შეეძლო დედას, დებს, დეიდებს, მა-
მიდებს, დეიდაშვილ-მამიდაშვილებს, რძლებს, ნათესავებს. 

ნათესავი ქალები ხმამაღლა ტიროდნენ, დანარჩენები 
ჩუმი ტირილით მიჰყვებოდნენ. მამაკაცები ასევე მდუმარედ 
მიჰყვებოდნენ მიცვალებულის სახლამდე და სამძიმარსაც 
უცრემლოდ ეუბნებოდნენ ჭირისუფლებს.  

მთავარ ტექსტს ამბობდა ყველაზე დახელოვნებული მო-
ტირალი, რომელიც მოტირლებს წინ მიუძღვოდა. 
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თუ მამამთილი გარდაიცვლებოდა, უფროსი რძალი ან დე-
დამთილი, სხვა რძლებიც (чындзытае), არა მარტო ამ ოჯახისა, 
არამედ მთელი საგვარეულოს რძლები, დაიტირებდნენ ხოლ-
მე გარდაცვლილს მუხლმოყრილნი («зонгуытыл»). ამასთანა-
ვე, მოხუცი ქალები რძლებს თავზე აყრიდნენ მარილს, 
რადგან სწამდათ, ამდენი ცრემლების ღვრას შესაძლებელია, 
თმის ცვენა გამოეწვია.  
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Aza Kokoeva 

Lamentation. Types of wailing among the Ossetians  

Summary 
 

Lamentation of the dead has been known to all peoples since ancient 
times. Throughout the centuries, people have expressed their grief when 
losing a loved one in different ways. Most often this was expressed in 
lamentation. 

A special role in lamentation was played by the skillful wailers 
хъарӕггӕнӕг – mourners, Women. 

Thus, in lamentation of the deceased, women delivered a message to 
their previously deceased. At that time wailer is sure that the deceased are 
invisibly present and listening.  

Among the Ossetians, men's wailing “in a loud voice” was also 
witnessed. 

It was considered that the more tears shed, the happier the deceased 
would be in the afterlife, the more favorably he would treat his relatives. 

According to Ossetian tradition, a wife could not mourn for her dead 
husband; if any woman broke this custom, then everyone loudly derided 
her. 

It is known that the wife's hair was also placed in the grave, so that it 
would be easier for her husband to find her in the afterlife. Only an elderly 
woman had the right to mourn for her husband. 

Among the Ossetians, a husband did not mourn for his wife. It is 
noteworthy that this was the custom among the highlanders Khevsurians as 
well. 

Mother, sisters, aunts on the mother's side and on the father's side, 
cousins, daughters-in-law and her close relatives could loudly mourn for the 
deceased. 

The relatives of the deceased used to enter the village with a loud 
wailing (“Ирон фӕндаг” Ossetian way), and the other women cried 
voicelessly. The men also walked silently and, having come to the house of 
the deceased, silently conveyed their condolences to the head of the family 
“зианджын”. 
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If the father-in-law, elder brother-in-law or mother-in-law died, then all 
the daughters-in-law (чындзытае) not only of this family, but of the whole 
family name, as a sign of profound grief and special reverence, performed 
the “зонгуытыл” ritual on their knees. At the same time, old women poured 
salt on their daughters-in-law’s heads, as according to Ossetian beliefs, tears 
could cause falling out of hair.  
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ქალი ნართების ეპოსში 
 

Сылгоймаг Нарты эпосы  
 

The Face of a Woman in the Narth Sagas 
 
 

 
 

ნინო პოპიაშვილი 
Попиашвили Нино 

Nino Popiashvili 
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ნართების ეპოსი ვაჟკაცური, საგმირო თავგადასავ-
ლების ეპოპეაა. ეს უზარმაზარი ზღაპრულ-მითოლოგიუ-
რი სამყარო გვხიბლავს კეთილშობილების, სულგრძე-
ლობის, სიკეთისა და სხვა ამაღლებული იდეების გამო-
ხატულებით. მასში მხატვრულადაა ასახული ნართების 
წეს-ჩვეულებები: საყოველთაო სათემო წესები, ვაჟკა-
ცობის დაუწერელი კოდექსი – სუსტების გამოსარჩლება, 
დევ-გმირებთან შერკინება, უფროსუმცროსობის ადათის 
დაცვა, სტუმრის ღვთის გამოგზავნილად მიჩნევა, ღვთა-
ების პატივისცემა და უამრავი ამგვარი, რაც მათ დამ-
ცველთა ღირსებაზე და მათ მაღალ ზნეობრივ პრინცი-
პებზე მეტყველებს. საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს ფოლ-
კლორის ინდივიდუალიზმსა და კოლექტიურობას შორის 
ერთგვარი ზღვარი. თანამედროვე შეხედულების თანახ-
მად, ფოლკლორული ტექსტი, ისევე, როგორც ნებისმიე-
რი ტექსტი, ინდივიდუალური შემოქმედების ნაყოფია, 
თუმცა ფოლკლორული ტექსტის კოლექტიურობა მისი 
საყოველთაოობის, უნივერსალურობის მთავარი მახა-
სიათებელია.  

 
“კოლექტიურობა, ხალხური ლექსის ერთ-ერთი 
ნიშანი, შემოქმედების არა საწყისი, არამედ 
საბოლოო ეტაპია, როცა იგი განიფინება დრო-
სა და სივრცეში და საერთო სახალხო საკუთ-
რება ხდება. რაც შეეხება მის შექმნას, რაკი 
შემოქმედების პროცესი მკვეთრად ინდივი-
დუალურია (და არც შეიძლება სხვაგვარი იყოს), 
კონკრეტულია და მკაცრად განსაზღვრული 
ქრონოტოპით (იგი იქმნება აქ და ამჟამს) არის 
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აღბეჭდილი, მისი ავტორის არსებობა არათუ 
სავარაუდოა, არამედ ურყევი ფაქტი უნდა 
იყოს” (კიკნაძე, მახაური 2010:8). 

 
საგანგებოდ უნდა შევეხოთ ისეთ თემას, როგორიცაა 

ქალის თაყვანისცემა ნართების ეპოსში. მართალია, კავ-
კასიელ ხალხთა ფოლკლორში ქალის თაყვანისცემა, 
მის მიმართ მოწიწება-მოკრძალება საკმაოდ ძლიერა-
დაა წარმოჩენილი, მაგრამ ისეთი მონუმენტური სახე 
ქალისა, როგორიცაა სათანას სახე ნართების ეპოსში, 
ძნელად მოიძებნება სხვაგან. აკად. ვ. აბაევი აღნიშნავს:  

 
“ჩვენთვის რომ ეკითხათ, რა არის ნართების 
ეპოსში ყველაზე შესანიშნავი, დაუფიქრებ-
ლად ვუპასუხებდით: სათანას სახე. ქალები 
ბევრ ეპოპეაში ფიგურირებენ, მაგრამ ჩვენ 
რომელიმე სხვა ეპოსში ამაოდ დავუწყებდით 
ძებნას ისეთი სიძლიერის, ისეთი მნიშვნელო-
ბის, ისეთი გაქანების და ისეთი სიცხოველის 
ქალის სახეს, როგორიც ნართი სათანაა” 
(აბაევი 1988: 7). 

 
ოსურ ფოლკლორში თემების მდიდარი პალიტრაა 

წარმოდგენილი. აქ ერთმანეთს ერწყმის ინდივიდის 
ცხოვრება და სამყაროს შექმნისა და არსებობის კანონ-
ზომიერებები. გმირების ბედი ხშირად ეჯაჭვება კოს-
მიურ არსებებს, ღვთაებებს, რომლებთანაც პერსონა-
ჟები ერთდროულად დამოკიდებულებიც არიან და და-
მოუკიდებლებიც.  
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“ოსურ მითოსურ არეალში მოიაზრება, ერთი 
მხრივ, სამყაროს დასაბამის, მისი შექმნისა 
და ფორმირების პროცესში ჩართულობა 
(„ცარციათების თქმულებები“), მეორე მხრივ, 
კოსმიური არსებებისა და მათთან გათანაბრე-
ბული ცალკეული სალოცავებისა თუ ღვთაებე-
ბის ის საკულტო და რიტუალური პროცესები, 
რომლებიც, ზოგადთან ერთად, მრავალი ინ-
დივიდუალური მახასიათებლით არის ცნობი-
ლი (ნართების ეპოსი, ოსური მითები)” (ბეპიე-
ვი 2020: 283).  

 
ოსურ მითიურ გმირებს გვარებისა და ტომების და-

მაარსებლები ჰყავთ, რომელთა შორის არიან ქალებიც.  
 

“პირველწინაპარი ქალები აყალიბებენ დედა-
ღმერთის, დიდი დედის სახეს და განასახიე-
რებენ დამბადებელ საწყისსა და მიწიერ ნა-
ყოფიერებას (შდრ. ოსური ალდარ-მადი). პირ-
ველწინაპარი ზოგჯერ გაიგივებულია პირველ 
ადამიანთან ან პირველად ანთროპომორფულ 
არსებასთან, რომლის ნაწილებიდან იქმნება 
ქვეყნიერება” (ანთელავა 2017: 18). 

 
შეიძლება ითქვას, რომ სათანას ციკლი მრავალმხ-

რივ არის გამორჩეული. ნართული ეპოსის მიხედვით, იგი 
ვასთირჯის შვილია. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 
ვასთირჯი მამაკაცთა ღვთაებაა. ეს კი ქალებისათვის 
გარკვეული აკრძალვების, ტაბუირების მიზეზია.  
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“ვასთირჯის საგანგებოდ მიიჩნევენ მამაკაც-
თა მფარველ ღვთაებად. ქალებს ეკრძალებო-
დათ მისი სახელის ხსენება. მის სალოცავშიც 
მხოლოდ კაცები შედიოდნენ. ის მიაჩნიათ 
უშუალო შუამავლად ადამიანებსა და ღმერთს 
შორის” (ბეპიევი 2020: 288).  

 
ქალები ვასთირჯის სახელსაც არ წარმოთქვამდნენ 

და მას სხვადასხვა ფსევდონიმით, მათ შორის, მამა-
კაცთა ღვთაების სახელით მოიხსენიებენ. 

სათანას წარმოშობა და მშობლები, ასევე, დაბადე-
ბის სცენა, დეტალურად არის ნართების ეპოსში წარ-
მოდგენილი. ისევე, როგორც ნართების ეპოსის სხვა, 
მთავარი პერსონაჟების დროს, სათანას შემთხვევაშიც, 
მის ამქვეყნად მოვლინებაში ღვთაება მონაწილეობს. 
სათანა მიცვალებულთა აკლდამაში დაიბადა. დედამისი 
დონბედთირების ასული ძერასაა, ხოლო მამა – ვასთირ-
ჯი, მამაკაცთა მფარველი ღვთაება. გარდაცვლილ ძერა-
სას აკლდამაში ვაჟები დარაჯობენ, თუმცა ვასთირჯი 
დროს იხელთებს და ძერასას აკლდამაში შეაღწევს, ზე-
ბუნებრივი ძალის დახმარებით, ქალს გააცოცხლებს, წა-
დილს აისრულებს და შემდეგ ქალი ისევ მიცვალებუ-
ლად გადაიქცევა. ცხრა თვის შემდეგ კი აკლდამასთან 
ბავშვის ტირილი გაიგონეს. ძერასას ვაჟმა, ურუზმაგმა, 
აკლდამიდან პატარა გოგო გამოიყვანა, რომელსაც სა-
თანა დაარქვეს. მისი გრძნეულება და ღვთაებრივი უნა-
რები მრავალ ეპიზოდში. იგი ნართებსაც ეხმარება 
წარმატების მიღწევაში. თვალსაჩინოა მისი მიხვედრი-
ლობა, გამჭრიახობა და გონებაგახსნილობა. 

სათანას სილამაზე და გონიერება ერთმანეთს ერწ-
ყმის, რომ წამოიზარდა, იგი  
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„ისეთი ლამაზი და გონიერი ქალი დადგა, 
რომ მისი სილამაზე ბნელ ღამეს დღესავით 
ანათებდა, აზროვნება კი ბასრ დანაზე მახვი-
ლი ჰქონდა და ისარზე უფრო მიზანმიმარ-
თული“ (ნართები 1988: 57).  

 
სათანა არის ოჯახის დიასახლისის დიდებული სახე. 

იგი გამოირჩევა ჭკუით, გონიერებით, საზრიანობით. მი-
სი რჩევა ნართებს ყოველთვის მოსწონთ. იგი ოჯახის 
ნამდვილი ბურჯია, მას ბარაქიანი ხელი აქვს, მთელ 
ნართებს ის აპურებს შიმშილობის დროს. სათანა არა-
მხოლოდ კარგი დიასახლისია, არამედ ნართების ტომი-
სათვის სასიცოცხლო მარაგის დამცველი და სწორად 
გამნაწილებელიცაა. სათანას როლი ნართების ეპოსში  
დამაჯერებელი, საინტერესო და ფართოა. შეიძლება 
ითქვას, რომ სათანას სახე არის იდეალიზირებული და 
მასში გაერთიანებულია ქალის, დედის, მეოჯახის 
უნივერსალური და დადებითი როლები. 

თუ ნართების ეპოსის წარმოშობა ქრისტიანობამ-
დელ ხანაშია საგულვებელი, სათანას სახის ძიება კიდევ 
უფრო შორიდან იწყება:  

 
"მტკიცება იმისა, რომ სათანას სახე მატრია-
რქატიდან მოდის – ღია კარის მტვრევას უდ-
რის. მატრიარქატის თვისებები ყველა უძვე-
ლეს ეპოსში უხვადაა გაფანტული, მაგრამ ისე-
თი მონუმენტური ქალის ფიგურის არსებობას 
სწორედ ოსურ ეპოსში, როგორიც სათანაა, 
განსაკუთრებული ისტორიული მნიშვნელობა 
აქვს" (აბაევი 1988: 8). 
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საინტერესოა ისიც, რომ სათანა ერთდროულად ლა-

მაზი ქალი, მიჯნური, ჯადოქარი და კარგი დიასახლისია. 
მას შეუძლია შეძრას დედამიწა, ერთ ღამეში მოიყვანოს 
შვიდ ზამთარს მოსასვლელი თოვლი, ატეხოს ქარიშხა-
ლი, ესაუბროს ფრინველებს, ცხოველებს და, ამავდროუ-
ლად, იყოს დაუცველი და საბრალო, იქვე კი, საზრიანი 
და ბრძენი. სათანა ნართების ეპოსის მიხედვით, მარა-
დიული ქალია. მისი სახე ეპოსს ბოლომდე მიჰყვება 
თან. სათანა ეპიზოდურად ჩანს ნართების ყველა ციკლ-
ში, იგი ნართების დიასახლისია, მასპინძელი, ოჯახის, 
ტომის, ხალხის დიდებული დედაა.  

სათანას სახე საკუთარ თავში, საკუთარ მოსაზრებებ-
სა და სურვილებში დამაჯერებლად დარწმუნებული ქა-
ლის სახეა. მისი გადაწყვეტილებები კი ის კანონზომიე-
რებებია, რომლებიც გარდაუვლად შესასრულებელია. 
ნართების ეპოსი მოგვითხრობს, თუ როგორ გახდა სათა-
ნა ურუზმაგის ცოლი (სათანა და ურუზმაგი და-ძმანი 
არიან).  

სათანას გათხოვების დრო რომ მოვიდა,  
 
"ფიქრობდა, არჩევდა და ანგელოზებს შორი-
საც კი ურუზმაგზე ბრძენი და ძალგულოვანი 
ვერავინ აღმოაჩინა. და გულში ჩაითქვა: "თუ 
ურუზმაგი შემირთავს, ხომ კარგი, თუ არა და, 
სულაც არ გავთხოვდები!" 
რა ქნას ახლა სათანამ: თავისი პირით თქმას 
ვერ უბედავს, სხვისი დახმარებით ჩააგდოს 
გულისხმაში, არც ეს უნდა. ბოლოს მოიფიქრა: 
"მოდი, რაც არის, არის. მე თვითონ გავუმხელ" 
(ნართები 1988: 64).  
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ძმის უარის გამო სათანა ეშმაკობას მიმართავს და 

ურუზმაგის ცოლის გარდაცვალების შემდეგ მისი ცოლი 
ხდება. და აქედან იწყება მისი, როგორც აქტიური, შე-
ყვარებული, გრძნეული, ბრძენი, ძლიერი ქალის როლიც. 

ურუზმაგზე გამიჯნურებული სათანა სხვა დროსაც 
ხშირად მიმართავს გრძნეულებას იმისათვის, რომ 
ქმარს კიდევ უფრო შეუყვარდეს, რომ კიდევ უფრო მო-
ხიბლოს თავისი სილამაზით, გონიერებით, საზრიანო-
ბით. 

ნართების ეპოსი გვიამბობს: 
 

"გრძნეულმა სათანამ მოხუცებული ქალის 
იერსახე მიიღო და ურუზმაგს შესჩივლა: 
– ურუზმაგ, მე ოჯახის დიასახლისად ვეღარ 
გამოგადგები. სანამ ცოცხალი გყევარ, სხვა 
ცოლი შეირთე. 
ურუზმაგი უარზე დადგა: 
– სათანა, სანამ სული გიდგას, სხვა ცოლის 
შემრთველი არა ვარ! 
სათანამ ქმარს ხელმეორედ დაუწყო შეგო-
ნება: 
– ურუზმაგ, გამიგონე, მე ვეღარაფერში გამო-
გადგები და ნართების სამივე გვარში მიმხე-
დავის გარეშე დარჩენილი, დაიღუპები. სანამ 
ცოცხალი ვარ, გირჩევ, ცოლის შერთვაზე 
იფიქრო" (ნართები 1988: 64).  
 

დაუჯერა ურუზმაგმა ცოლს და ბორათების ასული 
მოიყვანა ცოლად. სათანამ კვლავ ახალგაზრდული სახე 
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დაიბრუნა. დაინახა ეს ურუზმაგმა და ბორათების ასულს 
ახლოსაც არ გაჰკარებია. 

ასე თამამად და ვნებიანად უყვარს სათანას ქმარი, 
ასე ცდილობს ყოველთვის თავი მოაწონოს, კიდევ უფრო 
რომ უყვარდეს. ასეთი სიყვარულის ამბავი ალბათ თანა-
მედროვე ლიტერატურული გმირისათვის თუ იქნებოდა 
დამახასიათებელი, უძველეს დროში კი, როცა ნართების 
ეპოსი შეიქმნა, ქალის ამგვარი საქციელი მხოლოდ 
ქალის მნიშვნელოვან როლზე მიგვანიშნებს.  

თქმულებაში: "როგორ ეყრებოდა ურუზმაგი სათანას", 
ვკითხულობთ: 

 
"ერთხელ ურუზმაგი თავის ცოლს ძლიერ 
გაუბრაზდა და უთხრა: 
– ღვთის გულისათვის, გამშორდი, წადი შენს 
სამშობლოში! რაც კი მოგწონს ამ სახლში, 
წაიღე. თუ რამ ძვირფასი განძი გაგვაჩნია, 
სულ შენი იყოს, ოღონდ თავი დამანებე, აღარ 
შემიძლია! 
– ძალიან კარგი, – უთხრა სათანამ, – რაკი 
მეტი გზა აღარ დამრჩენია, უნდა დაგემორჩი-
ლო, კაცო. წავალ, ოღონდ ერთი სათხოვარი 
მაქვს და ამისრულე. მე ნართების პურ-მარი-
ლი მიმიღია, ასევე, ნართებსაც ჩემი ნახელა-
ვი უგემიათ. უკანასკნელად წვეულება გამარ-
თე და ნართები დამიპატიჟე, პატივისცემის 
ნიშნად მინდა ნუაზანი მივართვა" (ნართები 
1988: 67). 
 

დაეთანხმა ურუზმაგი და წვეულება გამართა. სათა-
ნამ საუცხოო სუფრა გაშალა. ნართები ერთი კვირას უსხ-
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დნენ უხვ სუფრას, ბოლოს, როცა ყველა წავიდა, ურუზმა-
გი დათვრა და დაეძინა. 

"სათანამ შეაბა ნაპატივები ხარები ურემში, 
ჯინში თომი ჩააფინა, გადააფარა ხალიჩა, 
დააგო ზედ ლეიბი, ჩააწვინა მძინარე ქმარი 
შიგ და თავის სამშობლოსკენ გაუდგა გზას. 
სახლიდან სრულებით არაფერი არ წამოუღია. 
როცა გაივაკეს და ბარში ჩავიდნენ, ურუზმაგს 
გამოეღვიძა. ამ ხანში კიდევაც გამოფხიზლ-
და. ხედავს, გვერდით სათანა უზის, სახრით 
ხარებს ერეკება და ბორხვენას ფოთლებით 
ბუზებს უგერიებს. 
 
"ეს რა საოცრებაა, რომ ვერაფერი გამიგია?" – 
ფიქრობს ურუზმაგი. 
– სად მივდივართ, ქალო? – ჰკითხა კაცმა 
ქალს. 
– ალბათ დაგავიწყდა სახლიდან რომ გამო-
მაგდე, არა? სამშობლოში მივდივარ, – უპასუ-
ხა ქალმა. 
– კარგი და პატიოსანი, მაგრამ ერთი ეს გა-
მაგებინე, მე სადღა მიგყავარ? – ჰკითხა 
ურუზმაგმა. 
– როცა სამშობლოში მისტუმრებდი, ხომ მი-
თხარი: "თუ რამე ძვირფასი განძი გაგაჩნია, 
შენი იყოს, წაიღეო". მე ცხოვრებაში შენზე 
ძვირფასი და საყვარელი განძი სხვა არა გა-
მაჩნია რა და წამოგიყვანე; სხვა განძისთვის 
ხელიც არ მიხლია" (ნართები 1988:67-68). 
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ასეთია პასუხი ქალისა, რომელსაც მარად მეუღლის 
გვერდით უნდა ეგულებოდეს თავი. ქალისა, რომელიც ამ 
სურვილის გამო ათასგვარ ეშმაკობას მიმართავს, რომ 
კიდევ უფრო ლამაზად და შეთანხმებულად, მარჯვედ და 
საზრიანად იდგეს ქმრის გვერდით, რათა მის სიბრძნეში 
დარწმუნებული მეუღლე ერთგულად ეწეოდეს ცოლქმ-
რულ უღელს.  

ამ თქმულებას ბევრი პარალელი შეიძლება დაეძებ-
ნოს სხვადასხვა ხალხის ფოლკლორულ წყაროებში.  

 
"ცხადია, ნებისმიერი ხალხის საზღაპრო 
ეპოსში ხშირად გვხვდება, ეგრეთ წოდებული, 
მოარული სიუჟეტები. უპირველეს ყოვლისა, 
იგულისხმება მსგავსი, კლიშირებული რეაქ-
ცია ხალხთა ყოფისა და ყოფიერების ანა-
ლოგიურ ან თითქმის ერთნაირ სოციალურ-
ისტორიულ პირობებზე. ხალხების ხანგრძლი-
ვი და მშვიდობიანი კეთილმეზობლობის პრო-
ცესში ხდება ესთეტიკური ღირებულებების 
ბუნებრივი გაცვლა. მით უმეტეს, კავკასიის 
ხალხებს შორის, რომლებიც, თითქოსდა ბე-
დის მიერ თავმოყრილი არიან მცირე ტერი-
ტორიაზე იმისათვის, რომ ერთმანეთს გაუწი-
ონ კეთილმეზობლობა და გაუმჟღავნონ კეთი-
ლი გრძნობები" (ჯუსოითი 2002: 2).  

 
სათანას სახე მართლაც შთამბეჭდავია ნართების 

ეპოსში და ქალის როლის ამდენად გავრცობას მკითხვე-
ლი თქმულებების ყველა ციკლში აღფრთოვანებაში მო-
ჰყავს. მაშინაც კი, როცა ნართი აცას უმცროსმა ვაჟმა, 
აცამაზმა, მშვენიერებით განთქმული აგუნდა-მზეთუნა-
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ხავი მოიყვანა ცოლად, მრავალ გამოცდას გაუძლო, მრა-
ვალი დაბრკოლება გადალახა და წმინდა ვასთირჯი 
აგუნდას ხელისმომკიდედ დადგა, პატარძლის ნართებ-
ში მიყვანისას სათანას, როგორც ნართების მასპინძელს 
უმღერიან: 

 
"ოი, ჩვენო დიდებულო დიასახლისო სათანა! 
ოი, დოვლათიანი ცხოვრების სათანა! 
ოი, შენ გიმღერითო, 
ოი, შენ, ჩვენო დიასახლისო სათანა!" 
 (ნართები 2008: 290). 

ყოველი ასეთი ეპიზოდური როლი ახალი შტრიხით 
ავსებს სათანას მხატვრულ სახეს. თქმულებებში მისი 
ეპიზოდური გამოჩენაც კი უკვე ცალკე, მთლიანი და 
დასრულებული სახეა გმირისა. 

მრავალი რამ შეიძლება ითქვას სათანას, როგორც 
ქალის შესახებ, მაგრამ ალბათ უპირველესად ის, რომ 
ნართების ეპოსმა სწორედ ქალს, სწორედ სათანას 
დაუკავშირა ლუდის წარმოშობა.  

"ქალთა შორის უპირველესის და უკეთესის – 
სათანას პიროვნებასთანაა დაკავშირებული 
სასმელებს შორის ასევე პირველი და საუკე-
თესო, ოს-ალანების საყვარელი სასმელის, 
ლუდის გაჩენა. ეთნოგრაფიული და ლინგვის-
ტური მონაცემები მიუთითებენ ლუდის კულ-
ტურის სიძველესა და განსაკუთრებულ გავრ-
ცელებულობაზე ოსებში" (აბაევი 1988:9). 

თქმულებაში, "როგორ გაჩნდა ლუდი" მოთხრობი-
ლია, რომ ურუზმაგმა სათანასთან გაბრუებული ჩიტი 
მიიყვანა, რომელსაც მანამდე სვიისა და ალაოს მარცვ-
ლები აეკენკა.  
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„დაფიქრდა გონიერი სათანა და მიხვდა, რა-
მაც გააბრუა ჩიტი. გამოხადა ქერისაგან ლუ-
დი, საფუარად სვიის ყვითელი ფოთლები გა-
მოიყენა და ამის შემდეგ ნართებს მშვენიერი, 
საამო სასმელით უმასპინძლდებოდა“ (ნარ-
თები 1988: 98). 
 

ოსურ ფოლკლორში მრავალი პოეტური ქმნილება 
ეძღვნება ლუდის ხარშვას, მის წარმოშობას და ყველგან 
სათანას სახელია მოხსენიებული: 

 
"ოი, ლუდი, ნიყიერი ლუდი,  
ნოყიერი ლუდი, ბედის ლუდი.  
მას შემდეგ ვისწავლეთ მისი მომზადება. 
დიდხანს იცოცხლოს იმ ჩიტმა, 
უფრო მეტ ხანს კი – სათანამ!" 

 („ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005: 34). 
 
თქმულება – „როგორ გაჩნდა ლუდი” და ლექსი „ლუ-

დის სიმღერა” – აშკარად მიუთითებს სათანას, როგორც 
მჭვრეტელის, მკვლევრის უნარზე. ეს კი, ზებუნებრივ, 
გრძნეულ, ღვთაებრივ უნართან ერთად, ახალი ცოდნის, 
ახალი გამოცდილების, ახალი იდეის დაბადების საწინ-
დარია. სხვა თქმულებაში სათანა წყლის მაცოცხლებელ 
ძალას აღმოაჩენს და მისი გამოყენებით ვარდს გაახა-
რებს.  

 
„ამ ეპიზოდს აქვს ორი მნიშვნელოვანი და 
ფართოდ გავრცელებული მახასიათებელი. 
პირველი, სათანა დაკავშირებულია წყალთან, 
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რაც მნიშვნელოვანია ნაყოფიერების ქალ-
ღმერთისათვის, განსაკუუთრებით ბერძებისა-
თვის... მეორე, მას მიეწერება წყლის „სასიცო-
ცხლო ძალის“ აღმოჩენა. ეს კი არ არის უბრა-
ლო აღმოჩენა. სათანას „ჯადოსნობა“ ხშირად 
განიხილება, როგორც ადრეული მეცნიერება. 
სათანა არ არის მხოლოდ ძლიერი და ყოვ-
ლისმცოდნე, მას შეუძლია გამოიკვლიოს გარ-
კვეული საკითხები და გამოკვეთოს მათი თვი-
სებები საკუთარი გონიერებით“ (კოლარუსო 
1989: 5). 
 

სათანას, როგორც ცენტრალური გმირის სახე მრა-
ვალჯერ იკვეთება. თქმულებაში “ნართების შერიგება”, 
მოთხრობილია ნართების სამად დაყოფისა და შეუთან-
ხმებლობის ამბავი. ბოლოს ვასთირჯი მოარიგებს დაყო-
ფილ ნართებს და სადღეგრძელოს მოითხოვს. ვასთირჯი 
სამადლობელ სუფრაზე სამ სადღეგრძელოს ამბობს და 
სამივე სასმისს სათანას უგზავნის: 

„– ჩემი პირველი სადღეგრძელო ასეთია: 
ვისაც ეს მზე უყურებს, დაე, ისინი ერთმანეთს 
მზესავით ათბობდნენ და ჩემი პირველი 
ნუაზანი სათანას მიართვითო. 
ნართებმა ნუაზანი სათანას მიართვეს. 
– მეორე ნუაზანით ვინც მზის ამოსვლას 
ერთად ელოდებიან, მათ ერთმანეთთან გაგე-
ბულად იცხოვრონ. ეს ნუაზანიც სათანას მი-
ართვითო, – თქვა ისევ ვასთირჯიმ. 
ესეც სათანას მიართვეს ნართებმა. 
ახლა მესამე სადღეგრძელო თქვა ვასთირჯიმ: 
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– ამ ნუაზანით დღესა და ღამეს რაც აკავშირ-
ებთ, იმისი მადლით ნართებმა დიდხანს იცო-
ცხლონ, მათი თავი ხელების გარეშე არას-
დროს ყოფილიყოს და მათი ფეხები არას-
დროს ხელების გარეშე არ დარჩენილიყოს. ეს 
ნუაზანიც სათანას მიართვითო. 
ეს ნუაზანიც სათანას მიართვეს“ (ნართები 
2014: 89). 

 
ვასთირჯის ეს სადღეგრძელოები სათანას მიემართე-

ბა არა იმიტომ, რომ იგი ამ სადღეგრძელოების ობიექ-
ტია, მისთვის შეიქმნა და მისთვის წარმოთქვა ეს სად-
ღეგრძელოები, არამედ იმიტომ, რომ სათანამ ეს სა-
დღეგრძელოები იგავებივით უნდა ამოხსნას და უნდა 
განმარტოს. აქაც ვხედავთ სათანას მჭვრეტელ, მეც-
ნიერულ სახეს: 

 
„სათანა მივიდა ნართებთან და დალოცა ვას-
თირჯი. შემდეგ კი თქვა: 
– დიდხანს იცოცხლე, ვასთირჯი, მე გავიგე, 
რისი თქმაც გინდოდა. ნართები სამად იყვნენ 
დაყოფილნი და შენი წყალობით, ისინი გაერ-
თიანდნენ. გაიგე, რომ ნართები დაობდნენ, 
მოხუცი კაცის სახით მოევლინე მათ და დაა-
რიგე; თვრამეტრქიანი ირმის მოსაკლავადაც 
შენ გაგზავნე ნართები, რა ძალის პატრონე-
ბიც არიან, ეგეც შენ გაიგე; რომელ უბანს რი-
სი ფასი აქვს, ეგეც შენ გააგებინე მათ. შუახ-
ნის კაციც შენ იყავი, ირემიც შენ შეუმსუბუქე 
სატარებლად. სამი ნართები თავიანთ დანა-
შაულს შენი წყალობით მიხვდნენ. ახლა შენი 



 164 

სამი სადღეგრძელო ნართებმა ვერ გაიგეს და 
ახლავე ავუხსნი:  
– შენი პირველი სადღეგრძელო იმას ნიშნავ-
და: ნართები, ვინც ცოცხლები არიან, მზის 
ამოსვლასავით უხაროდეთ ერთმანეთის და-
ნახვა, ტკბილად იყვნენ. შენს პირველ ნუა-
ზანს ვაძლევ ბურა ფარნიგს. მეორე სადღეგრ-
ძელოთი თქვი: ვისაც მზის ამოსვლა ერთად 
უნდათ, მათ ერთმანეთისა ესმოდეთ. ნართებს 
ბევრი ჰყავთ ისეთი რძალი, რომელიც ფეხ-
მძიმედაა, იმათ ეყოლებათ შვილები და ერთ-
მანეთისა ესმოდეთ. ეს ნუაზანი უნდა მივარ-
თვა ალაგათებს. ამ უბანში, სხვებთან შედა-
რებით, მცირერიცხოვანი გვარი ცხოვრობს და 
გამრავლდნენ; მესამე ნუაზანით ადღეგრ-
ძელე ისინი, ვინც განუყრელად ერთად არიან. 
დაე, ნართები დიდხანს ცოცხლობდნენ. მათი 
თავი უხელებოდ არ დარჩეს, მათი ფეხები – 
უხელებოდო, შენ ასე თქვი. ეს კი იმას ნიშ-
ნავს, რომ ნართებმა ერთმანეთის მხარში 
დგომა უნდა იცოდნენ, ერთმანეთის გვერდი-
გვერდ იყვნენ. სათავეში ახსართაგათები იყვ-
ნენ, მათი ფეხის ძალა ალაგათები იყვნენ, მა-
თი ხელების ძალა კი – ბორათები. ამ ნუაზანს 
კი ვაძლევ ურუზმაგს“ (ნართები 2014: 90).  
 

თქმულების მიხედვით, სათანა დეტალურად განმარ-
ტავს სადრეგრძელოს არსს და სასმისს გადაულოცავს 
მას, ვისაც სადღეგრძელო უშუალოდ მიემართება. სათა-
ნა ამ შემთხვევაში ასრულებს მედიუმის, ერთგვარი გან-
მანათლებლის, განმმარტებლის, მასწავლებლის როლს, 
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სადაც ის ცოდნა, სიბრძნე, აზრი, რომელიც ერთი მხრი-
დან, ამ შემთხვევაში, ღვთაებიდან მომდინარეობს, 
ადაპტირებული და განმარტებულია მეორე მხარისა-
თვის. საბოლოოდ კი, ნართები მიღებული ცოდნით კმა-
ყოფილები რჩებიან, ხოლო ღვთაება – ნართების შე-
რიგებით: 

„ნართებმა სათანა და ვასთირჯი დალოცეს, 
შემდეგ ბურაფარნიგი, ალაგი და ურუზმაგიც 
დალოცეს.  
ამის შემდეგ ნართებმა დიდი სიყვარულითა 
და სიამტკბილობით განაგრძეს ერთად ცხოვ-
რება. 
ვასთირჯი დიდად კმაყოფილი დარჩა“. 
 (ნართები 2014: 91). 

 
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სათანა არამხოლოდ სა-

თანასა და ურუზმაგის ციკლის მთავარი გმირია, არამედ 
იგი მთელი ნართების ეპოსის, ნართების ხალხის თანმ-
დევი ფიგურაა. ყველა ეპიზოდში, სხვა ცენტრალური 
გმირების გვერდითაც კი გამორჩეული, განსაკუთრებუ-
ლი სახეა. ქალის როლის ამგვარი გაფართოება და 
მნიშვნელობა იშვიათია ფოლკლორში. განსაკუთრებით 
იშვიათი – ზღაპრულ-მითოსურ თქმულებებში. სწორედ 
ამიტომ მიიჩნევდა აკად. ვ. აბაევი:  

 
„ყოველივე ეს უფლებას გვაძლევს სათანასა 
და მასთან დაკავშირებულ სიუჟეტებსა და მო-
ტივებში დავინახოთ ერთ-ერთი ყველაზე თა-
ვისებური მოვლენა არამარტო ოსურ, არამედ 
მსოფლიო ხალხურ-ეპიკურ ტრადიციაშიც“ 
(აბაევი 1988: 11). 



 166 

 
სათანა ნართების ყოველდღიურ ცხოვრებაში მონა-

წილეობს, როგორც მთავარი და სრულფასოვანი გმირი. 
იგი წყვეტს მრავალ საკითხს, განსაზღვრავს და აკეთებს 
არჩევანს. სათანა არის ნართების გმირების საასწაუ-
ლებრივი შობის აქტორიცა და დამხმარეც (სოსლანის 
დაბადება, ბათრაძის დაბადება და სხვ.). ნართების 
ეპოსში სათანა, როგორც გრძნეული და ღვთაებრივი 
უნარებით დაჯილდოებული ქალი,  

 

„აჭარბებს ყველას სილამაზით, ინტელექტით, 
მოხერხებულობით, პრაქტიკულობით. ის არის 
უდავოდ პირველი ქალი ნართების ქვეყანაში, 
ბრძენი და წინასწარმეტყველი, გულუხვი და 
სტუმართმოყვარე, შეუცვლელილ და დამოუ-
კიდებელი“ (გუტიევა 2021).  

 

სათანა ხშირად გვევლინება გადაწყვეტილებების 
მიმღებ პირად, რაც ასევე მნიშვნელოვანი და ხაზგასას-
მელია. ამასთან, სათანა ზოგ შემთხვევაში გრძნეულებ-
რივი მგრძნობელობის გარდა, ფილოსოფიურ და ეთი-
კურ საკითხებსაც მოიცავს საკუთარ თავში, როგორიც 
არის, მაგალითად, მარადიული ღირებულებების აქცენ-
ტირება, უზენაესისა და ადამიანის ჰარმონიული კავში-
რი და სხვა. 

 

„სათანამ ურუზმაგს უთხრა: 
–  დამიბრუნე ისევ ჩემი ბარაქა. დილით მზე 
რომ ამოიწვერება, სხვა ისარი ისროლე აღმო-
სავლეთისაკენ და წარმოთქვი: 
„– უფალო, შენი ძაღლი ვარ და ჩემს ყეფას ნუ 
უსმენ, დამიბრუნე ჩემი ბარაქა“. 
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დილით მზე როგორც კი ამოიწვერა, ურუზმაგ-
მა ისარი აღმოსავლეთისაკენ ისროლა და 
თქვა: 
„– უფალო, უკან მიმაქვს ჩემი სიტყვები, ძაღ-
ლის ყეფას ნუ უსმენ, გემუდარები, ჩემი ბარა-
ქა უკან დამიბრუნეო.“ 

 
ურუზმაგსა და სათანას ბარაქა უკან დაუბრუნდათ. 

 
 „მას შემდეგ ხამიცთან ერთად ისევ ტკბილად 
განაგრძეს ცხოვრება. თუთირის უშობლებით 
შუადღემდე მოხნულში ერთი წლის სამყოფი 
მარცვლეული მოსდიოდათ. მათ მხიარულება-
სა და ცეკვა-თამაშს ბოლო არ უჩანდა. სტუმ-
რებმაც ადრინდელივით ხშირ-ხშირად იწყეს 
მათთან სიარული” (ნართები 2014: 178). 

 
მრავალი ხალხის ფოლკლორში ფიგურირებს ქალი, 

როგორც სიწმინდის, სიბრძნის, სიმტკიცის, ერთგულე-
ბის სიმბოლო. მრავალი ხალხის ზეპირსიტყვიერება იც-
ნობს მიჯნურ ქალებს, მეფე-ქალებს, მხევლებს, დიდებუ-
ლებს, დედებს, ქალწულებს, დებსა და ცოლებს, რომლე-
ბიც თავიანთი რაინდების გვერდით იბრძვიან, მაგრამ 
ოსურ ფოლკლორში სხვა გმირი ქალების გვერდით არის 
ქალი, სათანა, რომელიც ერთნაირად ნაცნობი და პოპუ-
ლარული გმირია როგორც ნართების პოეტურ და პრო-
ზაულ ვერსიებში, ასევე ცალკეულ თქმულებებსა თუ 
ზღაპრებში და რომელიც ყველგან შეუცვლელია. ალბათ 
სწორედ ამიტომაა, რომ არსად არის მოთხრობილი 
სათანას აღსასრულის შესახებ. სათანა, როგორც გმირი, 
როგორც პერსონიფიცირებული სახე, ნართებთან 
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ერთად ცოცხლობს. ჩვენ ვიგებთ, როგორ იღუპებიან 
ცალკეული გმირები, ვიგებთ, როგორ დადგა ნართების 
აღსასრული, რომ მათ გადაწყვიტეს –  "მარადიულ 
სიცოცხლეს მარადიული დიდება გვირჩევნიაო". 
ნართების ესქატოლოგიური დასასრული განასხვავებს 
მას ტრადიციული საზღაპრო ტოპოსისაგან, რომელსაც 
საერთო კომპოზიცია აქვს და გმირის გამარჯვებით, 
კეთილი დასასრულით, ხშირ შემთხვევაში, ქორწილით 
მთავრდება  (პროპი 1984: 35). ნართების ეპოსი ქმნის 
სრულიად გამორჩეულ მითოლოგიურ მოტივს, სადაც არა 
ინდივიდუალური გმირი, არამედ მთელი ხალხი, მოდგმა 
მონაწილეობს, სადაც გარკვეული ღირებულებების გამო 
ნართები სიკვდილს ამჯობინებენ. შესაბამისად, ეს არის 
არა ერთი რომელიმე გმირის, ან ჯგუფის სიკვდილი, 
არამედ მთელი ნართების აღსასრული. მირჩა ელიადეს 
განმარტებით,  

 
„მითები გადმოგვცემენ არა მხოლოდ სამყა-
როს, ცხოველების, მცენარეებისა და ადამია-
ნების წარმოშობას, არამედ ყველა იმ დასაბა-
მიერ მოვლენას, რომლის შედეგადაც ადამია-
ნი იქცა იმად, რაც დღეს არის, ე. ი. მოკვდავ, 
სქესის მქონე, საზოგადოებრივ არსებად, რო-
მელიც იძულებულია, სიცოცხლის შენარჩუნე-
ბისათვის იშრომოს, მაგრამ იშრომოს გარ-
კვეული წესების მიხედვით. თუ სამყარო არ-
სებობს, თუ ადამიანი არსებობს, ეს იმიტომაა, 
რომ „დასაწყისში“ ზებუნებრივმა არსებებმა 
შემოქმედებითი აქტივობა გამოიჩინეს. მაგ-
რამ კოსმოგონიასა და ანთროპოგონიას სხვა 
მოვლენებიც მოჰყვა და ადამიანი ისეთი, რო-
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გორიც დღეს არის, ამ მითიურ მოვლენათა 
პირდაპირი შედეგია… ასე რომ არ მომხდარი-
ყო, ადამიანი მოკვდავი არ იქნებოდა: ქვასა-
ვით უსასრულოდ იარსებებდა, ან დროდადრო 
გველივით გამოიცვლიდა კანს და ამგვარად 
შეძლებდა ცხოვრების განახლებას. ე. ი. მის 
კვლავ და კვლავ ხელახლა დაწყებას“ (ელია-
დე 2009: 14-15).  
 

ნართების აღსასრულის გააზრება მითოლოგიურ 
კონტექსტში მნიშვნელოვან ფუნქციას იძენს. ეს არის 
ცნობიერი ნაბიჯი, არჩევანი, სადაც სიკვდილი არის არა 
დამარცხება, არამედ გამარჯვება. ნართების აღსასრული 
არის იდეის მარადიულობის გამარჯვება, რომელიც 
სიკვდილზე გამარჯვების მსგავსია.  

 

„ესქატოლოგიური მოტივი განსაკუთრებით 
მძაფრად ვლინდება ნართების ეპოსის ოსურ 
ვერსიაში. მასში მნიშვნელოვანი ფუნქცია 
ენიჭება ეპიზოდებს ნართი ხალხის ცხოვრე-
ბის უკანასკნელ მოვლენებსა და მათ დაღუპ-
ვაზე“ (მამისიმედიშვილი 2015: 252).  

 

სათანასთან დაკავშირებით კი უნდა ითქვას, რომ იგი 
ნართების სამყაროს სრულფასოვანი წევრია, რომელსაც 
ინდივიდუალიზმთან ერთად, მრავალი ზოგადადამიანუ-
რი, სინკრეტული ნიშანი და ხასიათი აქვს შეთავსებული. 
სათანას დაბადების საკრალურობა განსაზღვრავს ნარ-
თების სამყაროში მის მარადიულ არსებობას.  

ქალი ნართების ეპოსში მხოლოდ სათანას სახით არ 
ამოიწურება. მის გვერდით არიან ქალები, რომელთაც 
ასევე დიდი როლი აქვთ ნართების თქმულებებში. 
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მზეთუნახავი ძერასა მეუღლის ერთგული ქალია, რო-
მელიც გარდაცვლილ ქმარს ღვთაებასთანაც არ ღალა-
ტობს.  

ნართების ეპოსში, ისევე როგორც სხვა ხალხთა 
ფოლკლორში ქალი ხშირად განსაკუთრებული რაინდის, 
მარჯვე, ძლიერი, საზრიანი ვაჟკაცის მძებნელია. ასევეა 
ქოსარ-მზეთუნახავი, რომელიც მფრინავ კოშკში ცხოვ-
რობს და იმ რაინდს ელოდება, რომლის ნატყორცნი 
ისარიც მიაღწევს მის კოშკამდე.  

საინტერესოა მოარული სიუჟეტის, ბაყაყად ქცეული 
ქალის ნართებისეული ვერსია. ბიცენონი ბიცინეთების 
ასულია, რომელიც ხამიცმა მოიყვანა ცოლად. ქალი ღა-
მით ულამაზესი ასულია,  

„ისეთი ლამაზი იყო, მისი ბრწყინვალებით 
მზეს სინათლე მიემატა, დედამიწას – მშვე-
ნება. მხრებზე გადმოღვრილი თმა კოჭებამდე 
სწვდებოდა. მისმა ბრწყინვალებამ სახლი ისე 
გაანათა, თითქოს ჭერზე მზეს გამოენათები-
ნოს“ (ნართები 1988: 209).  
 

იგივე ბიცენონი ღამით ბაყაყად იქცევა. როგორც 
ცნობილია, ფოლკლორული გმირის ასეთ სახეს აუცი-
ლებლად ახლავს აკრძალვა. ქალი ისეთი ჯიშისაა, რომ-
ლის დაცინვაზე ავად ხდებიან, ხოლო საყვედურზე იხო-
ცებიან. ხამიცმა ცოლი ნიხასში წაიყვანა. ნართების საუ-
ბედუროდ დაბადებულმა სირდონმა ქალსა და ხამიცს 
დასცინა. ამის გამო ბიცენონი სამშობლოში ბრუნდება. 
ქალის ფაქიზი ბუნების ამგვარად აღქმა, უთუოდ საინ-
ტერესო და მრავლისმთქმელია.  
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„ეპოსი ყოველთვის იდეალურ ყოფას გვიხა-
ტავს. ნართების ყოფაც იდეალურია, ანუ ის 
პასუხობს ხალხის იდეალებს, მისწრაფებებს, 
იმედებს, მოლოდინებს, რომელთაც დღემდე 
ყავლი არ გასვლიათ. თუმცა მისი სამყარო 
გამწარებული წუთისოფლის რეალური ხატიც 
არის, რომელიც სავსეა გაუტანლობით, მუხა-
ნათობით, ვერაგობით, ოინბაზობით, სულმო-
კლეობით, ნიჰილიზმით, რაც კიდევ უფრო 
წარმოაჩენს გმირების კეთილშობილებას, 
უანგარობას“ (კიკნაძე 2005: 17)  

ქალი ფოლკლორში ხშირად მამაკაცთა გმირობისა 
და რაინდული თავგადასავლების მთავარი ღერძია. 
ასევეა ნართების ეპოსშიც. ბათრაძი აქულა-მზეთუნახა-
ვის შესართავად ქალიშვილისაგან მიღებულ დავალებას 
ასრულებს. აგუნდა-მზეთუნახავის სიყვარულით შეპყრო-
ბილი აცამაზი სიყვარულისგან გაშმაგებული ჯადოსნურ 
სალამურს ამტვრევს, შემდეგ ქალის პირობას ასრულებს 
და, ამის მიუხედავად, ქალის მამისაგან უარს იღებს. 
საბოლოოდ, ისევ ქალს რჩება გადამწყვეტი სიტყვა. საი-
ნაგ-ალდარმა როცა შეატყო, მის ქალიშვილს, აგუნდას, 
სახელოვანი რაინდი აცამაზი გულში ჩავარდნოდა, 
მხოლოდ მაშინ გადაწყვიტა, თავისი ერთადერთი ქალი 
აცამაზისთვის მიეთხოვებინა. 

ნართების ეპოსი იცნობს მამაკაცების გვერდით მე-
ომარ ქალებს, რომლებიც საკუთარი პატიოსნების დასა-
ცავად თუ მტრისგან თავდასაცავად უშიშრად იბრძვიან. 
ასეთია ხაზნა, ხუგათი მილოს და, რომელიც ლეკებმა 
მოიტაცეს. ქალი მუხანათ მტერს მოკლავს და თავს 
ეკლესიას შეაფარებს (საინტერესოა, რომ მას ქართ-
ველი მღვდელი შეიფარებს). 
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ასეთი სიუჟეტების გვერდით ნართების ეპოსში გვხვ-
დება ეპიზოდები, რომლებიც საინტერესოა ქალის სახის 
თავისებური, განსხვავებული გააზრებით. ბათრაძის ციკ-
ლში მოთხრობილ თქმულებაში, "ნართების თავყრილო-
ბა", ვკითხულობთ: ნართებში დაფასებულია ის, ვინც 
მამაცი და ზნეკეთილია, ვინც სმა-ჭამის ზომა იცის და 
მუცელს არ ასდევს და ვინც „ქალთან ურთიერთობაში 
ყველაზე წესიერი გამოდგება, ვინც თავის დიასახლისს 
ყველაზე მეტს მოუთმენს" (ნართები 1988:256.). ამ ღირსე-
ბის გამო მანვე დაიმსახურა წინაპართა დანატოვარი სა-
მი განძი. ნართებმა გადაწყვიტეს, ბათრაძი გამოეცადათ. 
ბუნებრივია, ბათრაძმა წინასწარ არაფერი იცოდა, მაგ-
რამ სამივე გამოცდას ღირსეულად გაართვა თავი. თქმუ-
ლებაში ვკითხულობთ: 

 
„ახლა, ბათრაძის შინ არყოფნისას, მის ცოლს 
მწყემსი მიუგზავნეს. ბათრაძმა მას თავის 
საწოლში მიუსწრო: ქალს მწყემსის მკლავზე 
ეძინა. ბათრაძმა ცოლს თავქვეშიდან მწყემ-
სის მკლავი გამოაცალა და მწყემსს თავი 
ცოლის მკლავზე დაადებინა. თვითონ ეზოში 
გამოვიდა, ძირს ნაბადი დაიგო, თავქვეშ უნა-
გირის თოქალთო დაიდო, დაწვა და მზის ამო-
სვლამდე ფეხიც არ გაუნძრევია“ (ნართები 
1988:257). 
 

მსაჯულებმა ბათრაძს წინაპართა სამივე განძი გა-
დასცეს და გამოიკითხეს, თუ საიდან ჰქონდა შეძენილი 
ფოლადოვან გმირს ეს თვისებები. ქალთან დამოკიდე-
ბულების შესახებ ბათრაძი ყვება: ოცდაცხრამეტი ნარ-
თი მხედარი სალაშქროდ წავიდა და ერთ სახლს მიადგ-
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ნენ, სადაც ერთი ქალიშვილი და ხანშიშესული დედა 
დახვდნენ. მასპინძლებმა მშვენიერი ვახშამი გაშალეს. 
ვახშმობის შემდეგ ლოგინი ორ ოთახში დაუგეს, ერთში 
ცხრამეტი კაცი მოათავსეს, მეორეში – ოცი. დასაძინებ-
ლად დაწოლილ ბათრაძს დედა-შვილის საუბარი 
ესმოდა: 

 
„– გოგო, მე ორი პარასკევი-ღა მიდევს წინ, 
როდის ამომხდება სული, არ ვიცი: როდისღა 
გავიხარებ, როდისღა რას ვისიამოვნებ. შენ 
ღმერთმა დიდი ხნის სიცოცხლე მოგცეს, თო-
რემ ვერც დაითვლი, იმდენ სიამეს მოესწრე-
ბი. მოდი, ასე მოვიქცეთ: ოცს მე ვცემ პატივს, 
ცხრამეტს შენ მოეფერე. 
– დედაჩემო, სიკვდილმა უფროს-უმცროსი არ 
იცის: კვიცის ტყავის თოფრაში ქერი ბევრ 
ცხენს უჭამია. მე ჯერ რა მიცოცხლია, რა მინა-
ხავს; ვნახავ თუ არა რამეს, ეგეც საკითხავია. 
შენ კი გიცხოვრია, ბევრი გინახავს“ (ნართები 
1988:259).  
 

დედა-შვილის საუბრის შემდეგ ბათრაძი ასეთ დასკვ-
ნას აკეთებს:  

 
„და მაშინ მივხვდი, რა საბრალო ყოფილა ქა-
ლი, დროდადრო თურმე რა მძიმე წუთები უდ-
გება! იქ დავიფიცე, რომ მამაჩემის კერაზე 
ჩემს სახელზე შემოსულ ქალს არასოდეს ვუ-
ღალატებდი; თუ თვითონ შეეცდებოდა, მაინც 
არ დავადანაშაულებდი“ (ნართები 1988:259). 
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მთის ხალხთა მძიმე ცხოვრება, მკაცრი კლიმატური 
პირობები, ყოფითი სირთულეები, გაჭირვების გადატა-
ნისა და თავის გატანის აუცილებლობები ერთნაირად 
ვრცელდება მამაკაცებსა და ქალებზე. ცნობილია, რომ 
ქალი კიდევ უფრო მძიმე შრომას ეწევა მთაში, ვიდრე 
მამაკაცი. ალბათ ამის გამო, მთის ხალხებში თითქმის 
დღემდეა შემორჩენილი სწორფერობის ინსტიტუტი, 
გასათხოვარი ქალისა და დასაქორწინებელი მამაკაცის 
წაწლობა. აღნიშნულ ტრადიციას იცნობს აღმოსავლეთ 
საქართველოს მაღალმთიანეთი. მრავალი ლექსი თუ 
თქმულება სწორედ სწორფერობას ეძღვნება. როგორც 
ჩანს, მთაში მიღებული შეხედულებების მიხედვით, 
ქალს გათხოვების შემდეგ ძალზე დიდი ტვირთი ადგას 
და გასათხოვრობაში აქვს უფლება "ქალური სიტკბოე-
ბის" ნაწილი იგემოს.  

ოსების წინაპარი ნართები მთის ხალხი იყო. მათ-
თვის, ისევე როგორც სხვა მთის ხალხებისთვის, უფროს-
უმცროსობას, ადათებსა და წეს-ჩვეულებებს, ზოგადად – 
ზნეობას, დიდი, ზე-აღმატებული მნიშვნელობა ჰქონდა. 
ზნეობრივია ნართების ყველა დადებითი გმირი, მათ 
შორის – ქალი. ჩვენ ზემოთ ვახსენეთ ძერასა მზეთუნა-
ხავი, სათანასა და ურუზმაგის დედა, რომელიც გარდა-
ცვლილ ქმარს არ ღალატობს თვით ღვთაება ვასთირ-
ჯისთანაც კი, მოტყუებით დააღწევს თავს მის ცოლობას, 
ხოლო გარდაცვალების შემდეგ შვილებს დაუბარებს, 
სამი დღე უდარაჯონ მის ცხედარს, რომ ვასთირჯიმ 
მუქარა არ აასრულოს. ასეთი მაგალითების გვერდით 
ბათრაძის საქციელი, როცა ცოლის გვერდით მძინარე 
მწყემსს ნახავს და მეუღლის მკლავზე დაადებინებს 
თავს, ასევე დედა-შვილის საუბრის გადმოცემა და თვით 
ბათრაძის დადებული ფიცი – „დავიფიცე, რომ მამაჩემის 
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კერაზე ჩემს სახელზე შემოსულ ქალს არასოდეს 
ვუღალატებდი; თუ თვითონ შეცდებოდა, მაინც არ დავა-
დანაშაულებდი" – თითქოს უცნაურ, მთის ხალხისთვის 
წარმოუდგენელ საქციელად უნდა ჩაითვალოს, კავკა-
სიელი ვაჟკაცის ეთიკა თითქოს დარღვეულია, არატრა-
დიციული და დაუჯერებელია მსჯელობაც და ქმედებაც, 
მაგრამ ეს ყველაფერი განპირობებულია ქალის პატი-
ვისცემის, მისი მძიმე ხვედრის შეცნობის ფონზე. 
თქმულებაში აღნიშნული ეპიზოდი დამაჯერებლად და 
შთამბეჭდავად არის წარმოდგენილი, დადებითი კუთხ-
ით არის მოხმობილი. დადებითია თვით ამ ამბის მთავა-
რი გმირი – ბათრაძი. მისი ყოველი ქმედება ზნეობრი-
ვია. ადათ-წესებიდანაც ბათრაძი მხოლოდ საუკეთესო, 
ზნეობრივ, ჰუმანურ პრინციპებს ასრულებს. ბუნებრივია, 
იმ საზოგადოებაში, ნართების ნიხასში, სადაც ბათრაძი 
ცხოვრობს, ეს ამბავი არ ითვლება ტრადიციების გადა-
ხვევად, დარღვევად, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამ თვი-
სებათა სანაცვლოდ ბათრაძი წინაპართა განძს ვერ 
მოიპოვებდა. 

ნართების ეპოსიდან მოყვანილი მაგალითი საინტე-
რესოა მრავალი კუთხით. დღეისათვის ძალზე პოპულა-
რულია ქალის როლისა და უფლებების განსაზღვრა რო-
გორც თანამედროვე საზოგადოებაში, ასევე სხვადასხვა 
ხალხის ტრადიციებსა და ისტორიაში, ლიტერატურასა 
და ხელოვნებაში. მრავალი სამეცნიერო თუ სხვა სახის 
კვლევა სწორედ ქალის ისტორიულ, არქაულ როლს, ქა-
ლთა უუფლებობასა და ემანსიპაციას ეძღვნება. აღნიშ-
ნული ეპიზოდი ალბათ ინტერესმოკლებული არ იქნე-
ბოდა მსგავსი სახის კვლევებისთვისაც. 

ტრადიციულად, მთის ხალხთა წესები იცნობს ქალის 
უფლებების შემოსაზღვრულობას. განსაკუთრებით კი, 
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მამაკაცებთან ურთიერთობაში. სოსლანის ციკლის 
თქმულებაში, "როგორ შეირთო სოსლანმა ქოსერი", მო-
თხრობილია, რომ გზად მიმავალ სოსლანს პატარძალი 
შეხვდა, რომელსაც გმირი სოფლის ამბავს ეკითხება, 
ხოლო პატარძალი ვერ პასუხობს, რადგან ვაისადგა 
რძალი იყო. ოსეთში, ისე როგორც მთის სხვა ხალხებში 
არსებობდა წესი, რომ პატივისცემის, მორიდების ნიშ-
ნად ახალ პატარძალს ოჯახში უფროსებისათვის, განსა-
კუთრებით კი, მამაკაცებისათვის, ხმა არ უნდა გაეცა.  

 
„ეს გრძელდებოდა წლობით, ზოგჯერ მთელი 
სიცოცხლეც. ხმის გაუცემლობის წესს ვაისა-
დინი ერქვა, ხოლო მის შემსრულებელ რძალს 
– ვაისადგა რძალი“ (ნართები 1988:376).  
 

რასაკვირველია, ეს ტრადიცია მრავალმხრივ ზღუ-
დავს ქალს. ამავე თქმულებაში ვკითხულობთ, რომ სოს-
ლანი თვითონ სთხოვს პატარძალს, დაარღვიოს ტრადი-
ცია და შეკითხვაზე გასცეს პასუხი: 

"– თუ ღმერთი გწამს, დაანებე თავი მაგ რიდს და მი-
თხარი, რა იქნა ჩემი სოფელი, სად აიყარა ხალხი?" (ნა-
რთები 1988: 140). პატარძალიც პასუხობს რაინდის შე-
კითხვას. 

ისეთ მძიმე სიტუაციაშიც კი, როგორიცაა მტრის თავ-
დასხმა, რძალს ეკრძალება მამამთილთან საუბარი. მან 
იცის მოახლოებული საფრთხის შესახებ და პატარა ბიჭს 
გზავნის ოჯახის უფროსთან ამბის შესატყობინებლად. 
მხოლოდ მამაკაცს აქვს ნება, დართოს უფლება რძალს, 
რომ მას ხმა გასცეს. დიდსულოვანი ოჯახის უფროსი ას-
ეც იქცევა, რძალს შენიშვნას აძლევს, რა დროს უმძრა-
ხობააო და პირველი თვითონ დაელაპარაკება რძალს, 
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თუმცა მხოლოდ ასეთ მძიმე სიტუაციაში. ეს ოსებში და 
საერთოდ, მთის ხალხში ითვლებოდა მამაკაცის პატი-
ვისცემად. 

 აქვე უნდა შევნიშნოთ, რომ პატარძალი კუთხეში 
იდგა მთალი საქორწინო ცერემონიალის დროს (რაც 
ხანდახან რამდენიმე დღე და ღამე გრძელდებოდა). 
საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ როგორც სალოცავში, ისე 
ნიხასში, ქალი ვერ მივიდოდა. მას უფლება არ ჰქონდა 
კაცებთან ბჭობის, სიტყვის თქმისა. 

არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის, რომ ქალის დაბა-
დება ოჯახში არ იყო დიდი სიხარულის მომტანი (ეს სა-
ერთოდ, მთელს კავკასიაში გავრცელებული თვალსაზ-
რისი იყო, ზეიმობდნენ მხოლოდ ვაჟის დაბადებას). 
ქმარს ეკრძალებოდა სხვის დასანახად ქალს, ან ბავშვს 
მოფერებოდა. ქალს სახელითაც არ მიმართავდნენ და 
განზოგადებულ სახელს, დიასახლისს ეძახდნენ. ვფიქ-
რობთ, აქ იკითხება ტაბუირება, რაც შეიძლება კრძალ-
ვას უფრო გამოხატავს, ვიდრე დაკნინება-დამცირებას, 
როგორც ამას ზოგიერთი მკვლევარი მიიჩნევს. 

ნართების ეპოსი მრავალი საინტერესო თემის, სიუ-
ჟეტის, ამბის, იდეის საუნჯეა. საერთო სიუჟეტები და 
თემები, რაც, ზოგადად, ფოლკლრისთვის არის დამახა-
სიათებელი, ეპოსში ხშირად გვხვდება, თუმცა ნართების 
ეპოსი ორიგინალური და ინდივიდუალური მსოფლგან-
ცდითაც გამოირჩევა, სადაც ხშირად სწორედ ქალს აქვს 
მინიჭებული მთავარი როლი და სადაც სწორედ ქალის 
საშუალებით არის წარმოდგენილი მთავარი სათქმელი. 
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ნინო პოპიაშვილი 

ქალი ნართების ეპოსში 

რეზიუმე 
 
ქალი ნართების ეპოსში ცენტრალური, წამყვანი ფიგურაა. 

ის ყოვლისმომცველი თვისებით არის აღსავსე და რეალურსა 
თუ მითოსურ ეპიზოდებში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. 
მის მიმართ მოწიწება იგრძნობა ყველგან და ყველანაირ 
სიტუაციაში: ომში, ბრძოლის ველზე, მშვიდობიანობის დროს, 
მას ლიდერის როლი აქვს და ყოველგვარი სიკეთე მისგან 
იღებს სათავეს – ის  სიცოცხლის, მშვენიერების, სიკეთისა და 
გონიერების საწყისია.  

ნართების ეპოსში ქალის სურვილს ანგარიშს უწევენ, 
რჩევას ეკითხებიან და მის მიმართ მოწიწებას გამოხატავენ. 
ასეთია სათანა, მონუმენტური სახე ნართების ეპოსისა, რომე-
ლიც ლიდერის ყველა თვისებით ხასიათდება. ესაა უძველესი 
შრეები ეპოსისა.  

შემდგომში ქალის როლი ვიწროვდება, მას მამაკაცთან 
საუბრის უფლება აღარ აქვს. მისთვის შემოსაზღვრულია ქცე-
ვის ნორმები (ვაისადაგა, ნომილუსობა და ა. შ.).  
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Попиашвили Нино 

Сылгоймаг Нарты эпосы  

Резюме 
 

Персонификацигонд æмæ традицион ролтæ сылгоймаг Нарты 
эпосы централон, амонæг фигурæ у. Уый æппæт миниуджытæй у 
æххæст æмæ реалоны кæнæ мифон эпизодты нысаниуæгджын роль 
хъазы. Уый æрдæм цытдзинад æвдыст цæуы алыран æмæ алы 
ситуацийы: хæсты, тыхы быдыры, сабырдзинады рæстæджы, уымæн 
лидеры роль ис æмæ алы хоздзинад уымæй исы райдиан – уый 
бардуаджы гуырд у, райдайæн у цæрæнбоны æмæ рæсугъддзинады, 
хæлардзинады æмæ æмбаргæдзинады. Нарты эпосы сылгоймаджы 
фæндоны нымадмæ исынц, зондамындæй йæ фæрсынц æмæ уый 
æрдæм цытдзинад æвдисынц. Ахæм у Сатана, монументон фæлгонц 
Нарты эпосы, кæцы лидæры алы миниуæг ахастæвдисæг у. Ай у рагон 
фæлтæрты эпос. Уый фæстæ сылгоймаджы роль къуындæг кæны, 
уымæн нæлгоймагимæ ныхасы бар нал ис. Уымæн арæнгонд у 
уагахасты нормæтæ (уайсадгæ, номылус æмæ а.д.). Кавказы ай 
фæстæдæр эпохæйы тæмæн у. 
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Nino Popiashvili 

The Face of a Woman in the Narth Sagas 

Summary 
 

Woman is the central, leading figure of the Narth Sagas. She is 
characterized with many different features and plays important role in real 
as well as in mystic passages. She is the one adored every time, and every 
where, despite the situation: in war, on the battlefield, during peace time. 
She has all virtues of a leader and everything good comes from her-she is 
god-made, and herself she is giver of birth and beauty, kindness and 
wisdom.  

In the Narth Sagas she is often asked for advice and her answer has 
great value. Sathana, the face of a woman in the Nart Sagas includes all in 
herself. Such is the beginnings of the Narth Sagas. 

It must be admitted that later on the role and importance of the woman 
decreases, she even isn’t allowed to talk to a man. She becomes dependent 
on rules and norms, such as vaisadaga, nomilusoba and etc. But such kinds 
of things are depicted in the later sayings and it is unusual for the Narth 
Sagas 
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ინდივიდის პერსონიფიცირება და 
გენდერული ასპექტები ოსური 

ფოლკლორში 
 

Индивиды персонификаци æмæ гендерон 
аспекттæ ирон фольклоры 

 

Personalization of an Individual and 
Gender Aspects in Ossetian Folklore 
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ფოლკლორი, როგორც ხალხური სიბრძნის საგანძუ-

რი, მრავალ მნიშვნელოვან საკითხს აერთიანებს. ეს 
არის კულტურის, ყოფის, ცხოვრების, რწმენის, სურვილე-
ბის, ოცნებების, კეთილისა და ბოროტის, სიხარულისა 
და მწუხარების გამოცდილისა და გამოუცდელის გამო-
ხატვისა და გამოთქმის შესაძლებლობა. ფოლკლორი 
ხასიათდება, როგორც ხალხის ან ერთობის საერთო 
ცნობიერება. ფოლკლორი განიხილება აგრეთვე, რო-
გორც საერთო მეხსიერება, რომელიც ინახავს მთელ 
ხსოვნას, აქცევს გამოცდილებად, სიბრძნედ და თაობი-
დან თაობას გადაეცემა. ხალხურმა ზეპირსიტყვიერებამ 
ასახა კაცობრიობის გამოცდილება და მენტალობა 
უძველესი დროიდან. ფოლკლორის ზეპირი გავრცელება 
ხელს უწყობდა ეპოქების როგორც განცალკევებას, და-
ყოფას, ისე შეერთებასა და შეკავშირებას. ამიტომაც 
შეუძლებელი ხდება ამა თუ იმ ფოლკლორული ტექსტის 
წარმოშობის საკითხის დადგენა. შესაძლებელია ითქ-
ვას, რომ ფოკლორი სწორედ უხსოვარი დროის გამოც-
დილებებს ასახავს, რომელსაც ერწყმის სხვადახხვა 
დროსა და ეპოქაში შეძენილი გამოცდილებები, ისტო-
რიები, კულტურისა და ყოფის ელემენტები. მნიშვნელო-
ვანია აღინიშნოს ისიც, რომ ხალხური ზეპირსიტყ-
ვიერება წარმოადგენს კოლექტიურ ცნობიერებას.  

ფოლკლორის მახასიათებლები მნიშვნელოვნად 
განსაზღვრავს მის ფენომენალურობას. ესენია:  

გავრცელების ზეპირი ფორმა; 
ანონიმურობა; 
ვარიანტულობა; 
კოლექტიურობა; 
ტრადიციულობა; 
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იმპროვიზაცია; 
სინკრეტიზმი; 
ყოფითობა. 

ფოლკლორის განმსაზღვრელ მახასიათებლებს შო-
რის აღსანიშნავია ტრადიციულობა, როგორც კულტურის 
განსაკუთრებული გავლენა ინდივიდუალიზმზე. ტრადი-
ცია ზემოქმედებს ინდივიდზე, იგრძნობა გავლენები და 
მორჩილების ვალდებულება. ტრადიციულობა არის 
ხსოვნა, პატივსაცემი და მნიშვნელოვანი მეხსიერება, 
რომელიც აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს და არასო-
დეს დაიკარგოს. ადამიანები ტრადიციად ინახავენ საუ-
კეთესო გამოცდილებას, როგორც პოზიტიურს, ისე ნეგა-
ტიურს. „ტრადიციულ ყოფაში ძლიერია ტრადიციის ზე-
წოლა ინდივიდის ცნობიერებაზე. ინდივიდი ამ ტრადი-
ციის წიაღშია დაბადებული, აღზრდილია მასში და თავა-
დაც ამ ტრადიციის, სხვანაირად, მამა-პაპის ანდერძნა-
მაგის გამტარი და აღმსრულებელია. მაგრამ ეს არ გა-
მორიცხავს ინდივიდუალური გადახრების როლს ტრა-
დიციაში. არასოდეს ინდივიდის ცნობიერება არ არის 
ავსებული მთლიანად ტრადიციული მსოფლგანცდით, 
ეთიკურ-მორალური და ესთეტიკური იდეალებით. `ადგი-
ლი რჩება – ინდივიდუალურს, რომელიც, ხშირ შემთხვე-
ვაში, არაცნობიერად, უნებურად პოულობს გამოსავალს 
და შეუმჩნევლად იწვეთება ტრადიციის კალაპოტში“ 
(კიკნაძე 2007: 29). თავის მხრივ, ფოლკლორული გმირები 
ერთიანი და მონოლითური სახეებია. 

მნიშვნელოვანია ტრადიციულ, კოლექტიურ და სინ-
კრეტულ სივრცეში არსებული ინდივიდუალიზაციისა და 
პერსონიფიცირების ელემენტები და სახეები. ხალხურ 
ზეპირსიტყვიერებაში ასახულია კოლექტიური და ინდი-
ვიდუალური მიმართებები და ნიშნები. მათ შორის, ნაცი-
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ონალური იდენტობის ფორმირება. უფროსისა და უმც-
როსის, ქალისა და მამაკაცის, გმირისა და ანტიგმირის 
სოციალური ფიგურები სწორედ ხალხური ტრადიციები-
დან და ფოლკლორიდან იღებს სათავეს. ქალი, როგორც 
ნაციონალური იდენტობის ერთ-ერთი სიმბოლო, ფოლკ-
ლორული ტექსტების მნიშვნელოვანი პერსონაჟია.  

ინდივიდის პერსონიფიცირება ფოლკლორულ ტექს-
ტებში ტრადიციულ გამოცდილებას ემყარება. აქ ერთ-
მანეთს ერწყმის ანტიკური, შუასაუკუნეების, რელიგიური 
და სხვა შრეები, იქმნება გენდერული და სოციალური 
როლებისათვის დამახასიათებელი მყარი ფორმები.  

ფოლკლორის ფუნქციებს შორის დასახელებულია: 
გასართობი ფუნქცია; აღმზრდელობითი ფუნქცია; სო-
ციალური კონტროლის ფუნქცია და სხვა. მნიშვნელო-
ვანია ფოლკლორში, როგორც ტრადიციულ, აღმზრდე-
ლობით და სხვა მახასიათებლების მქონე ფენომენში 
პერსონიფიცირებულ მოდელებზე დაკვირვება, მათ 
შორის, გენდერული მახასიათებლების გამოყოფა და 
მათი ფუნქციის განსაზღვრა. 

ოსური ფოლკლორი მდიდარი და მრავალმხრივია. 
მისი დახასიათების დროს ხშირად აღნიშნავენ ფოლ-
კლორული ჟანრების მრავალფეროვნებას და ასევე, 
საგანგებოდ გამოყოფენ ოსურ ეპოსს, რომელიც რამ-
დენიმე ციკლად იყოფა. ოსურმა ფოლკლორმა ასახა და 
თავისებურად წარმოადგინა ინდოევროპული წარმო-
შობა და კავკასიაში ცხოვრების გამოცდილება. ოსურ 
ზეპირსიტყვიერებაში გვხვდება სტეპები და მთები, 
დაბლობები და მაღლობები, ზღვები და მწვერვალები, 
ხანგრძლივი ცხოვრება ერთ ადგილზე და მიგრაციები. 
ოსურ ფოლკლორში: მითებში, ზღაპრებსა და გადმოცე-
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მებში ასახული ამბები მრავალმხრივ არის საინტერესო 
და მნიშვნელოვანი. 

ოსური ფოლკლორის მრავალფეროვნების შესახებ 
არაერთხელ არის აღნიშნული. აკად. ნ. ჯუსოითი მიუ-
თითებს:  

 
“ოსური ხალხური შემოქმედება ის ამოუწურა-
ვი თემაა, რომელზეც ძალზე ბევრია სათქმე-
ლი. ჯერ ერთი, იმიტომ, რომ ვრცელია და 
უკიდეგანო, თვალსაწიერი ვერ სწვდება, მეო-
რეც, იმ უთვალავ ამბებს შორის არის საო-
ცრად მაღალმხატვრული და ღრმაშინაარსია-
ნი თქმულებები, ზღაპრები, სიმღერები, ანდა-
ზები, გამოცანები და მოკლე, მაგრამ სიბრ-
ძნით სავსე ნოველები“ (ოსური ფოლკლორი 
2005: 3). 
 

ოსურ ფოლკლორში საგანგებოდ უნდა გამოიყოს 
ნართების ეპოსი, რომელიც მთელ ჩრდილოეთ კავკა-
სიაშია გავრცელებული.  

 
„ინდო-ირანული სამყაროდან მოტანილი 
„ნართები“ – ეს მართლაც მსოფლიო ეპიკური 
შემოქმედების მშვენება – ქმნის მისი შემქმ-
ნელი ხალხის ეპიკურ პორტრეტს, ეს არის მი-
სი სახელი და დიდება არათუ კავკასიის, არა-
მედ საკაცობრიო მასშტაბით. ეს არის ის, რაც, 
საბედნიეროდ, ჩვენს ინდუსტრიულ-გლობა-
ლისტურ ეპოქას შემორჩა როგორც განძი, 
რომლის ბრწყინვალება არასოდეს გახუნდე-
ბა. შემორჩა მხოლოდ ოსებს ამ უნიკალურ 
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ენაზე, რომლის ახლო ნათესავები მის გარშე-
მო აღარ არიან და ეს არა მხოლოდ მათი, 
არამედ მთელი კავკასიის ხალხთა მემკვიდ-
რეობაა“, – აღნიშნავს ზ. კიკნაძე („ოსური ზე-
პირსიტყვიერება“ 2005: 5). 
 

ქალები ფოლკლორში ხშირად არიან დაკავშირე-
ბულნი ტრადიციებთან და მათ აღსრულებასთან. ზოგი 
შეხედულებით ეს იმით აიხსნება, რომ ქალებს ნაკლები 
ძალაუფლება აქვთ. კავკასიურ ფოლკლორში, ოსური 
ნართების ეპოსში, ქალი ტრადიციული როლის მატარე-
ბელია. ამასთან, ნართების ეპოსში გვხდება ქალის პერ-
სონიფიცირების განსხვავებული მოდელიც. ნართების 
ეპოსში ჩანს ქალის, როგორც დიასახლისის, ასევე, ქა-
ლის, როგორც აქტორის, ცენტრალური გმირის, პერ-
სონიფიცირებული სახე.  

ოსური ფოლკლორის, ნართების ეპოსის მნიშვნე-
ლოვანი გმირია სათანა, ქალი, რომელიც ერთდროულად 
არის ქალის სილამაზის, მარადიული ახალგაზრდობის, 
სიბრძნისა და გონიერების სიმბოლო. სათანა ქალის 
სინკრეტული სახეა და მასში შერწყმულია ქალის, 
დედის, სატრფოს, უხუცესის, მზეთუნახავის, ჯადოქრისა 
და უმანკოს მოდელები. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს 
ისიც, რომ ბუნებრივია, ერთი მხრივ, სათანა ქალის 
მრავალმხრვი და სირთულეებით აღსავსე სახის ერთ-
გვარი სიმბოლოა, ქალის კოლექტიური სახეა, მაგრამ ის 
განსხვავდება ქალის დადგენილი ნორმირებული ხასია-
თისაგან და ავლენს ინდივიდუალიზმის თავისებურე-
ბებს. აკად. ვ. აბაევი აღნიშნავს:  

“ჩვენთვის რომ ეკითხათ, რა არის ნართების 
ეპოსში ყველაზე შესანიშნავი, დაუფიქრებ-
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ლად ვუპასუხებდით: სათანას სახე. ქალები 
ბევრ ეპოპეაში ფიგურირებენ, მაგრამ ჩვენ 
რომელიმე სხვა ეპოსში ამაოდ დავუწყებდით 
ძებნას ისეთი სიძლიერის, ისეთი მნიშვნელო-
ბის, ისეთი გაქანების და ისეთი სიცხოველის 
ქალის სახეს, როგორიც ნართი სათანაა” 
(აბაევი 1988: 7). 

 
სათანას ნართების ეპოსში განმსაზღვრელი როლი 

აქვს. ის ცენტრალური გმირია, რომელიც თავის თავში 
აერთიანების ქალის ყველა როლსა და ფუნქციას.  

 
“სათანა არა მხოლოდ სათანასა და ურუზმა-
გის ციკლის მთავარი გმირია, არამედ იგი 
მთელი ნართების ეპოსის, ნართების ხალხის 
თანამდევი ფიგურაა. იგი ყველა ეპიზოდში, 
სხვა ცენტრალური გმირების გვერდითაც კი 
გამორჩეული, განსაკუთრებული სახეა. ქალის 
როლის ამგვარი გაფართოება იშვიათია ფო-
ლკლორში. განსაკუთრებით იშვიათი – ზღა-
პრულ-მითოსურ თქმულებებში” (პოპიაშვილი 
2013: 119). 

 
მნიშვნელოვანია ზოგადად ფოლკლორის, ასევე, მი-

თოსის ფსიქოლოგიური და სოციალური ფუნქციები. სა-
თანას, როგორც პერსონიფიცირებული და, ამასთან სინ-
კრეტული, მრავალწახნაგოვანი ქალის, პერსონაჟის მი-
თოლოგიურ სახესთან პარალელები და მსგავსებები 
იძებნება ანტიკურ ბერძნულ მითოლოგიაში, უძველეს 
ინდურ ფოლკლორში, ინგლისურ, გერმანულ და სხვა 
ხალხების გადმოცემებში (ფრიცი, გიპერტი 1984). სათა-
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ნას, როგორც შეყვარებული ქალის როლი დამაჯერებ-
ლად არის გამოკვეთილი ნართების ეპოსში. სათანას 
გათხოვებისა და ურუზმაგთან გაყრის თქმულებებში იკი-
თხება ქალის აფროდიტული სახე-ხასიათი (კოლარუსო 
1989). ამასთან, ჩანს ქალის ბრძოლის, დამოუკიდებელი 
გადაწყვეტილებების, სურვილებისა და მისწრაფებების 
შესრულების სურვილი და ძალა. სათანას, როგორც 
ქალის გადაწყვეტილებები მრავალმხრივ არის საინტე-
რესო და დადგენილი გენდერული როლების თავისებურ 
გამონაკლისს წარმოადგენს.  

სათანა განსხვავდება ეპოსის და, ზოგადად, ოსური 
ფოლკლორის სხვა ქალი გმირებისაგან: მეფის ასულის-
გან, ან ალდარის ასულისგან, რომელიც საქმროს ელის 
და მისი მთავარი როლი სწორედ ის არის, რაინდმა 
გაათავისუფლოს ტყვეობიდან და ცოლად მისთხოვდეს, 
ან სურვილის შესრულების შემდეგ მისი ცოლად შერ-
თვის უფლება მოიპოვონ. სათანა თვითონ მოიპოვებს 
თავის ბედს, თავის ქმარს და მისთვის დაუშვებელი, მიუ-
ღებელი, შეუძლებელი წესებიც კი დაშვებული და 
მისაღებია.  

 
„ერთხელ გაბრაზებულმა ურუზმაგმა თავის 
ცოლს – სათანას უთხრა:  
– ღვთის გულისათვის, წადი შენიანებთან, 
ჩვენი სახლიდან რაც მოგესურვება, შეგიძ-
ლია, თან წაიღო. ოღონდ თავი დამანებე, ვე-
ღარ გიტანო! 
– ძალიან კარგი, – უთხრა სათანამ, – სხვა რა 
გზა მაქვს, ჩემო ძვირფასო, უნდა დაგე-
მორჩილო, მხოლოდ ერთი სათხოვარი მაქვს. 
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მინდა, ძველებურად კარგი სუფრა გაგიშალო, 
რომ მშიერი არ დამრჩე.  
ურუზმაგი ქეიფის მოყვარული იყო და სიხა-
რულით დათანხმდა. სათანამ ძვირფასი სუფ-
რა გაშალა. საკუჭნაოში აღარაფერი დაუტოვე-
ბია, რაც კი კარგი საჭმელ-სასმელი ჰქონდა, 
სუფრაზე დააწყო.  
სათანამ შავი ლუდი ბლომად დაალევინა 
ქმარს. ურუზმაგი კარგა მაგრად გამოთვრა და 
ჩაეძინა.  
სათანამ ნაპატივები ხარები ურემში შეაბა, 
შიგ ბალახი ჩაუფინა, ზედ ლეიბი დააგო, ზე-
მოდან ხალიჩა გადააფარა, მძინარე კაცი ჩაა-
წვინა და გაემართა თავისი სამშობლოსაკენ. 
სახლიდან არაფერი წამოუღია.  
ბარში რომ ჩავიდნენ, ურუზმაგს გაეღვიძა. 
გამოფხიზლდა კიდეც. ხედავს, მის გვერდით 
სათანა ზის, სახრით ხარებს მიერეკება და 
სახიდან ბუზებს ბორხვენის ფოთლებით 
უგერიებს.  
- ეს რა ხდება, ვერაფერი გამიგიაო! – ფი-

ქრობს თავისთვის ურუზმაგი.  
– სად მივდივართო? – ეკითხება კაცი ქალს.  
– დაგავიწყდა, სახლიდან რომ გამომაგდე? 
სამშობლოში მივდივარ, – უპასუხა სათანამ.  
– კარგი, მაგრამ, გამაგებინე, მე რატომღა 
მიგყევარო? – ჰკითხა ურუზმაგმა.  
– სამშობლოში როცა მისტუმრებდი, ხომ 
მითხარი: „რაც ძვირფასი განძი გვაქვს, შენი 
იყოს, შეგიძლია, თან წაიღოო!“ – მე ჩემს 
ცხოვრებაში შენზე ძვირფასი და საყვარელი 
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განძი არ გამაჩნია და თან იმიტომ წამოგი-
ყვანე, დანარჩენი განძეულობა კი იქ 
დავტოვე.  
– ეს რა ეშმაკს გადავყრივარო! – ჩაილაპარაკა 
მოხუცმა ურუზმაგმა. ცოლს შეურიგდა და 
ერთად გამობრუნდნენ შინისაკენ“ (ნართები 
2014: 162). 

 
ქალის როლის ამგვარი, განსხვავებული წარმოჩენა 

და პერსონიფიცირება მრავალ შეკითხვას ბადებს. მათ 
შორის, ნართების ეპოსის ქრონოტოპთან დაკავშირე-
ბით. მეცნიერთა აზრით, სათანას სახე უძველეს დროში 
უნდა იყოს ფორმირებული და მასში ასახულია კაცობ-
რიობის ფორმირების უძველესი ელემენტები, მატრიარ-
ქატის პერიოდი.  

სათანა ოსურ ფოლკლორში, ნათების ეპოსში პერ-
სონიფიცირებული გმირია. ის არის მრავალ საქმეში გან-
სწავლული. სათანა შესანიშნავი დიასახლისია, ბრძენი 
ქალია, თუმცა მისი კომპეტენციების სფერო მხოლოდ 
საოჯახო მეურნეობით არ შემოიფარგლება. სათანა არის 
ნართებისათვის მნიშვნელოვანი ინიციატივების ავტო-
რი. მაგალითად, სათანას უკავშირდება ლუდის შექმნა. 
გადმოცემის თანახმად: 

„ერთხელაც ურუზმაგი ტყეში იყო და შემთხვე-
ვით ბეღურას მოჰკრა თვალი. ბეღურა სვიის 
მარცვლებით დათვრა და მიწაზე ჩამოვარდა, 
მაგრამ არ მომკვდარა.  
გაოცებული ურუზმაგი სახლში რომ მივიდა, ეს 
ამბავი თავის ცოლს – სათანას უამბო:  
– დღეს ბეღურამ სვიის მარცვლები აკენკა, 
დათვრა და ხის ტოტიდან ძირს ჩამოვარდა, 
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მაგრამ არ მომკვდარა, მიწაზე გორაობდა, 
მთვრალი იყო!  
– მომიტანე, აუცილებლად მომიტანე სვიის 
მარცვლები, ძალიან მჭირდებაო, – სთხოვა 
სათანამ ურუზმაგს.  
წავიდა ურუზმაგი, აბა, რა იქნებოდა და 
სათანას სვია ჩამოუტანა.  
სათანამ დაფქვილ ქერს სვიის სადედი შეუ-
რია და სასმელი მოამზადა, რომელიც ძალიან 
მათრობელა იყო. სათანა ძალიან გონიერი ქა-
ლი იყო და ლუდის მომზადება მან მოიგონა.  
მას აქეთ დაიწყეს ლუდის ხარშვა“ (ნართები 
2014: 166). 

მირჩა ელიადეს განმატრებით, მითის ტრადიცია იც-
ნობს როგორც ცოდნის, ისე მაგიურობის კომპონენტებს. 
მ. ელიადე კითხვაზე: რას ნიშნავს “მითების ცოდნა” 
პასუხობს:  

 
„მითი გადმოცემული „ამბავი“ ეზოტერული 
ხასიათის „ცოდნას“ შეიცავს, არა მხოლოდ 
იმიტომ, რომ იგი იდუმალებით არის მოცული 
და მხოლოდ ხელდასხმის დროს გადაეცემა, 
არამედ იმიტომაც, რომ ამ „ცოდნას“ თან ახ-
ლავს მაგიურ-რელიგიური ძალისხმება. მართ-
ლაც, საგნის, ცხოველის ან მცენარის და ა. შ. 
წარმოშობის ცოდნა მათზე მაგიურ ძალაუფ-
ლების მოპოვებას ნიშნავს, რისი მეშვეობი-
თაც მათ დაიმორჩილებ, გაამრავლებ, ან სურ-
ვილისამებრ ხელმეორედ მექმნი” (ელიადე 
2009: 9-10).  
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სწორედ მაგიური ელემენტის „ცოდნას“ ვხედავთ 
სათანაში. 

სათანასთან არის დაკავშირებული როგორც ქალის, 
ისე, ზოგადად, მითის ტრადიციებისათვის დამახასიათე-
ბელი სხვადასხვა უნარები და ძალები. მათ შორის, 
სხვადასხვა არქეტიპების წარმოჩენა. სათანა გრძნეუ-
ლია, მისი დაბადებაც სწორედ საკრალურ წარმოშობას 
მიეწერება. ნართების ეპოსის მნიშვნელოვანი გმირი, 
სათანა, სწორედ მითოლოგიური სახეა.  

 
„მითს არ აინტერესებს ქრონოლოგია, არც 
მოვლენათა სიზუსტე და ისტორიული პიროვ-
ნებების ნამდვილობა. ჩვეულებრივი ისტო-
რიოგრაფიისაგან განსხვავებით, რომელიც 
ისტორიულ დროში მომხდარ მოვლენებს იკვ-
ლევს, მითი ისტორიული დროის მიღმა ჩადე-
ნილ ქმედებებს ასახავს. მითებში გაცხადე-
ბული ამბების ერთობლიობა ქმნის საკრალურ 
ისტორიას“ (მამისიმედიშვილი 2015: 58-59). 

 
სათანას მონუმენტურ სახესთან ერთად ოსურ ფოლ-

კლორში გვხვდება სხვა პერსონაჟები, როგორც ქალთა 
პერსონიფიცირებული სახეები, ისე ტრადიციული რო-
ლებით განსაზღვრული ქალი პერსონაჟები.  
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ნინო პოპიაშვილი 

ინდივიდის პერსონიფიცირება და გენდერული  
ასპექტები ოსურ ფოლკლორში 

რეზიუმე 
 

ნაციონალური იდენტობის ფორმირება ასახულია ფოლკ-
ლორში. უფროსისა და უმცროსის, ქალისა და მამაკაცის, გმი-
რისა და ანტიგმირის სოციალური ფიგურები სწორედ ხალ-
ხური ტრადიციებიდან და ფოლკლორიდან იღებს სათავეს. 
ქალი, როგორც ნაციონალური იდენტობის ერთ-ერთი სიმბო-
ლო, ფოლკლორული ტექსტების მნიშვნელოვანი პერსონაჟია.  

ინდივიდის პერსონიფიცირება ფოლკლორულ ტექსტებში 
ტრადიციულ გამოცდილებას ემყარება. აქ ერთმანეთს ერწყ-
მის ანტიკური, შუასაუკუნეების, რელიგიური და სხვა შრეები, 
იქმნება გენდერული როლებისათვის დამახასიათებელი მყა-
რი ფორმები. 

ქალები ფოლკლორში ხშირად არიან დაკავშირებულნი 
ტრადიციებთან და მათ აღსრულებასთან. ზოგი შეხედულებით 
ეს იმით აიხსნება, რომ ქალებს ნაკლები ძალაუფლება აქვთ. 
კავკასიურ ფოლკლორში, ოსური ნართების ეპოსში, ქალი 
ტრადიციული როლის მატარებელია. ამასთან, ნართების ეპ-
ოსში გვხვდება ქალის პერსონიფიცირების განსხვავებული 
მოდელიც. ოსური ფოლკლორის, ნართების ეპოსის მნიშვნე-
ლოვანი გმირია სათანა, ქალი, რომელიც ერთდროულად არის 
ქალის სილამაზის, მარადიული ახალგაზრდობის, სიბრძნისა 
და გონიერების სიმბოლო. სათანა ქალის სინკრეტული სახეა 
და მასში შერწყმულია ქალის, დედის, სატრფოს, უხუცესის, 
მზეთუნახავის, ჯადოქრისა და უმანკოს მოდელები.  

ნაშრომში ყურადღება გამახვილებულია ქალი პერსონაჟე-
ბის პერსონიფიცირების მოდელებზე ოსური ფოლკლორის მი-
ხედვით, როგორიც არის ქალის როლის ტრადიციულ და გან-
სხვავებულ ჩარჩოები, კავკასიური ფოლკლორისა და ანტიკუ-
რი ტრადიციის ქალი პერსონაჟების ურთიერთმიმართების სა-
კითხები. 
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Попиашвили Нино 

Индивиды персонификаци æмæ гендерон аспекттæ ирон 
фольклоры 

Резюме 
 

Националон идентонады формирад æвдыст у фольклоры. Хистæ-
ры æмæ кæстæры, сылгоймаджы æмæ нæлгоймаджы, хъайтары æмæ 
антихъайтары социалон фигурæтæ раст адæмон традицитæй æмæ 
фольклорæй исы йæ райдиан. Сылгоймаг, куыд националон иденто-
нады иуæй-иу символ, фольклорон текстты нысаниуæгон персонаж у.  

Индивиды персонификаци фольклорон текстты традицион фæл-
тæрддзинадыл æнцой кæны. Ам кæрæдзиимæ иу кæнынц этникон, 
астæуккаг æнусты, рилигион æмæ æндæр фæлтæртæ, уыдзæн гендерон 
ролтæн ахастæвдисæг фидар формæтæ.  

Сылгоймæгтæ фольклоры арæх сты бастгонд традицитимæ æмæ 
уыдон сæххæст кæнынимæ. Иуæй-иу цæстæнгасæй ай уымæй 
æмбæрстгонд цæуы, цæмæй сылгоймæгтæн къаддæр тыхбарад ис. 
Кавказаг фольклоры, ирон Нарты эпосы, сылгоймаг традицион ролы 
æххæстгæнæг у.  

Аимæ, Нарты эпосы махыл æмбæлы сылгоймаджы персонификацийы 
хицæнхуыз модель дæр. Ирон фольклоры, Нарты эпосы нысаниуæгджын 
хъайтар у Сатана, сылгоймаг, кæцы æмрæстæджы у сылгоймаджы 
рæсугъддзинады, æнусон æвзонгдзинады, зæндджындзинады æмæ 
уæздандзинады символ. Сатана сылгоймаджы синкретон фæлгонц у æмæ 
уый мидæг иумæ сты сылгоймаджы, мады, уарзоны, хистæры, рæсугъды, 
кæлæнгæнæджы æмæ æнæаиппы моделтæ.  

Зонадон куысты ныхас цæуы сылгоймаг персонажты пер-
сонификацийы моделтыл ирон фольклормæ гæсгæ. Рахицæн кодтам 
сылгоймаджы ролы традицион æмæ хицæнхуыз фæлгæтты, кавказаг 
фольклоры æмæ антикон традицийы сылгоймаг персонажты æмахаст-
дзинады фарстæты. 
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Nino Popiashvili 

Personalization of an Individual and Gender Aspects in Ossetian 
Folklore 

Summary 
 

The formation of national identity is reflected in folklore. The social 
figures of the older and younger, woman and man, hero and antihero 
originate precisely from folk traditions and folklore. A woman, as one of the 
symbols of national identity, is an important character in folklore texts.  

Personalization of an individual is based on a traditional experience in 
folklore texts. Here, the antique, medieval, religious and other layers merge 
with each other, creating solid forms characteristic of gender roles. 

Women in folklore are often associated with traditions and their 
observance. Some people think that this is because women have less power. 
In Caucasian folklore, in the Ossetian Nart Saga, a woman plays a 
traditional role. In addition, in the Nart Saga we meet a different model of 
personalization of a woman. An important hero of the Ossetian folklore, the 
Nart Saga, is Satana, a woman who is simultaneously a symbol of female 
beauty, eternal youth, wisdom and prudence. Satana is the syncretic face of 
a woman and it combines the models of a woman, mother, lover, elder, 
beauty, enchantress and virgin. 

In the report, we will talk about models of personalization of female 
characters according to Ossetian folklore. We will single out traditional and 
different frameworks for the role of women, issues of the interrelationship 
between female characters of the Caucasian folklore and antique tradition.  
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ქალი პერსონაჟები ოსურ ეპოსში და მათი 
მითოლოგიური ორეულები ქართულ 

ფოლკლორში 
 

Сылгоймаг персонажтæ ирон эпосы æмæ 
уыдон мифологон сихтæ гуырдзиаг фольклоры 

 

Female characters in Ossetian Epics and their 
Mythological Counterparts in Georgian folklore 

 

 
 

ხვთისო მამისიმედიშვილი 
Мамисимедишвили Хвтисо  

Khvtiso Mamisimedishvili 
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ოსურ ეპოსში არაერთი ქალი პერსონაჟი მონაწილე-
ობს და ზოგიერთი მათგანი უაღრესად მნიშვნელოვან 
როლს ასრულებს. ქალი ოსურ ნართების ეპოსში არის 
რჩეული გმირების დედა და აღმზრდელი, ბრძენი მრჩე-
ველი, დიდი ოჯახის დიასახლისი, წინასწარმეტყველი 
და კულტმსახური, ღვთაებრივი თვისებებით დაჯილ-
დოებული ქალი, ნახევრად ზეციური არსება, მთავარი 
გმირის მაქცია საცოლე, მისი შემწე და მოსარჩლე და 
ხანაც შურისმაძიებელი, სასტიკი ასული.  

საბჭოთა პერიოდის ნართოლოგები ნართების ეპო-
სის ნაციონალურ ვერსიებში ქალის განსაკუთრებულ 
როლს მატრიარქატის ნაკვალევით ხსნიდნენ. თუმცა ასე 
არ უნდა იყოს, რადგან ძნელი დასაჯერებელია, რომ XIX 
საუკუნის II ნახევარში, როცა ფოლკლორისტები კავკასი-
ის ხალხთა თქმულებებს სულ პირველად იწერდნენ, 
მთხრობელთა მონაყოლში მატრიარქატის ელემენტებს 
ადგილი კიდევ მოენახათ. ქალი პერსონაჟების განსა-
კუთრებული როლი ზეპირ ტექსტებში მათი მითოლოგიუ-
რი ბუნებით აიხსნება. არსებობს თვალსაზრისი, რომ-
ლის მიხედვით, უძველესი ეპოქის ღვთაებები უკვალოდ 
არ გამქრალან და მათ პერსონაჟების სახით ხალხურ 
ეპოსებში გააგრძელეს სიცოცხლე. ჟ. დიუმეზილი, კავკა-
სიური ენებისა და ეპოსების ცნობილი მკვლევარი, 
ბათრაძისა და სოსლანის მხატვრულ სახეში სკვითებისა 
და ალანების უძველესი ღვთაებების ნიშნებს ხედავდა, 
რომლებსაც ჰეროდოტე და ამიანე მარცელიანე არესსა 
თუ მარსს უწოდებდნენ (Дюмезиль 1976: 63). იგივე 
შეიძლება ითქვას ოსური ეპოსის ქალ პერსონაჟზე, 
რომლებიც ზებუნებრივ ნიშან-თვისებებსა და უნარებს 
ატარებენ. ზოგიერთი მათგანი ზეციური არსებების 
ჩარევის შედეგად დაიბადა, მონაწილეობს დევგმირთა 
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წრთობასა და აღზრდაში, ეხმარება გმირებს ბოროტ ძა-
ლებზე გამარჯვებაში, იხსნის გვარს შიმშილისგან. მათ 
აქვთ არაჩვეულებრივი გარეგნობა და განსაკუთრებული 
ნიშნები სხეულზე. 

 
სათანა და სანათა 
ნართების ეპოსის თითქმის ყველა ნაციონალურ 

ვერსიაში ქალ პერსონაჟთა შორის ცენტრალურ ფიგუ-
რას სათანა წარმოადგენს. ნაციონალურ ვერსიებში მას 
ჰქვია სათანეი-გუაშა, სათანა, სათანეი, სიელა სათა და 
სხვ. მითოლოგიური ნიშნებით განსაკუთრებით ღრმად 
არის აღბეჭდილი სათანას სახე ოსურ ვერსიაში. ოსური 
ნართების ეპოსის მიხედვით, ის არაჩვეულებრივად მო-
ევლინა ქვეყანას. სათანა, ნართი გმირების დედა და 
აღმზრდელი, მიცვალებულთა აკლდამაში დაიბადა. ზო-
გიერთი ვერსიის თანახმად, მისი მშობლები იყვნენ 
წყალქვეშა სამეფოს მბრძანებლის დონბეთირის ასული 
ძერასა და მამაკაცთა მფარველი ვასთირჯი. სათანა ძვე-
ლი მითოლოგიური პერსონაჟების მსგავსად მიცვალე-
ბულის აკლდამაში იბადება. ის შობა გარდაცვლილმა 
ძერასამ (ნართები 1988: 54-55). მიცვალებულისგან ან 
მიცვალებულის საფლავიდან ბავშვის დაბადება არ 
არის უცხო მსოფლიოს ხალხთა ეპოსებისთვის. თურქმე-
ნული დასთანი „გჲორ-ოღლი“ გმირის სასწაულებრივი 
მოვლინებით იწყება. ეპოსის მთავარი გმირი როვშანი 
იშვა გარდაცვლილი დედის სხეულიდან. ის საფლავი-
დან გამოვიდა სამზეოზე და აქედან მომდინარეობს 
თურქმენულ ვერსიაში გმირის სახელი გჲორ-ოღლი – 
საფლავის შვილი (Гæр-оглы 1983:403). არაჩვეულებრივი 
წარმომავლობის გმირებს შობიდანვე თან დაჰყვებათ 
განსაკუთრებული თვისებები. ასეთია სათანაც, რომე-
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ლიც თავისი ღვთაებრივი უნარებით ნართ გმირებს 
შემდეგ წარმატების მიღწევაში ეხმარება (მამისიმედი-
შვილი 2015: 254).  

სათანა უაღრესად დაკვირვებული და წინდახედული 
ქალია. იგი ფლობს საიდუმლოს ამოცნობის უნარს. 
უშუალოდ მისი ჩარევით სასწაულებრივად იშვა ნართე-
ბის ორი ყველაზე გამორჩეული გმირი: სოსლანი და 
ბათრაძი. სათანა მიხვდა, რომ ქვაში ბავშვი ჩაისახა და 
დღეების გამოთვლა დაიწყო. დრო რომ შესრულდა, სა-
თანამ იმ ქვის დასამსხვრევად ნართი ყმაწვილები წაი-
ყვანა. ქვა შუაგულამდე რომ დაიყვანეს, ყმაწვილები შინ 
დააბრუნა, თვითონ კი ქვას გული გაუპო და იქიდან ბიჭი 
ამოიყვანა. სათანამ ბავშვი ნართების დიდ ხაძარში წაი-
ყვანა, სახელად სოსლანი დაარქვა და გაზრდა დაუწყო 
(ნართები 1988:101). თავის სიბრძნესა და გონიერებას 
სათანა ნართების დასახმარებლად და მათ საკეთილ-
დღეოდ იყენებს.  

სათანას დახმარების იმედი ჰქონდა ფეხმძიმე ბი-
ცენონს, რომელმაც ჩანასახი თავის ქმარს – ხამიცს ბე-
ჭებშუა ჩაასუნთქა. ბიცენონი ხვდება, რომ მხოლოდ სა-
თანას, როგორც იდუმალების მცოდნე ქალს, შეუძლია 
მამის ბეჭებიდან ჩვილის ამოყვანა (ნართები 1988:211). 
მნიშვნელოვანია, რომ სათანა მონაწილეობს ნართი 
გმირების წრთობაშიც.  

სათანას, როგორც რჩეულს, მეგობრული ურთიერთო-
ბა აქვს ზებუნებრივ არსებებთან და ზეცის ბინადრებ-
თან. სათანას თხოვნით, ქურდალაგონი, სამჭედლო სა-
ქმის ოსტატი და გამგებელი, სტუმრობს ქალს და მის 
თხოვნას ასრულებს. სათანამ იცის, სოსლანის საწრთო-
ბად როგორ უნდა მოიპოვოს ასი ტომარა მუხის ნახშირი. 
ასი ტიკი მგლის რძის საშოვნელად კი ბრძენი ქალი 
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ურუზმაგს გზავნის შვიდი გზის შესაყარზე, კარავს და-
ადგმევინებს და ურჩევს, ამბის გასაგებად გამვლელსაც 
და გამომვლელსაც გულუხვად გაუმასპინძლდეს. სათანა 
არ შემცდარა. ამ ხერხით მან მართლაც შეძლო ასი ტიკი 
მგლის რძის მოპოვება. 

ის შუამავლის გარეშე მიმართავს დიდ ხუცაუს და 
მფარველ ძუარებს, რომლებიც ქალის თხოვნას ისმენენ 
და ეხმარებიან. ყველაზე მძიმე წუთებში, როცა ნართე-
ბის სახელოვანი უხუცესის – ურუზმაგის – გადარჩენის 
არავითარი სახსარი აღარ არის და ბორათები მის მოსა-
კლავად დაირაზმნენ, სათანა ურუზმაგის გადასარჩენად 
სალოცავ მთაზე, საკულტო ადგილზე ადის და ხუცაუს სა-
ხელზე ლოცვას აღავლენს. მას თან ჰქონდა კულტმსა-
ხურებისთვის აუცილებელი შესაწირი: სამი თაფლიანი 
კვერი, რონგით სავსე თასი და ღმერთს შეჰღაღადა:  

„– ღმერთო, გამჩენო, რაკი შემქმენი, ეს თხოვნა 
ამისრულე, ჩემი არშობილი ვაჟი ბათრაძი დონბედთი-
რებთან არის და ბრძანე, აქ გაჩნდეს“ (ნართები 1988: 
223). ღმერთმა სათანას თხოვნა შეისმინა: ბათრაძი მა-
შინვე სათანასთან გაჩნდა და ურუზმაგის გადასარჩენად 
ბორათებისკენ გასწია.  

უნდა აღინიშნოს, რომ სათანა მხოლოდ განსაკუთრე-
ბულ, გამოუვალ სიტუაციაში აძლევს თავს უფლებას, 
რომ ღმერთსა და ძუარებს მიმართოს. თუმცა ეს არ არის 
ერთადერთი ეპიზოდი, რომელიც სათანასა და ზეცის 
ბინადრების ურთიერთობას წარმოგვიდგენს. მთის 
მწვერვალზე ლოცვის აღვლენა სამი თაფლაკვერისა და 
სასმლის თანხლებით ნართების ეპოსში რამდენჯერმე 
მეორდება და საკულტო ადგილზე სალოცავ-სავედრე-
ბელს მუდამ სათანა აღავლენს (ნართები 2014: 314). ამ 
თვალსაზრისით სათანას პარალელები დაეძებნება ვა-



 204 

ჟა-ფშაველას პოემა „ბახტრიონის“ პერსონაჟ სანათას-
თან, რომელიც საყოველთაო განსაცდელის ჟამს ტრა-
დიციის წინააღმდეგ წავიდა და ხოშარის წმინდა გიორ-
გის ხატში კულტმსახურება აღავლინა.  

ვაჟა-ფშაველას პერსონაჟ სანათას მითოსური არქე-
ტიპი ფშაურ გადმოცემებში იძებნება და მას, ისევე რო-
გორც „ბახტრიონის“ გმირ ქალს, სანათა ჰქვია. ისინი 
თითქოს ერთმანეთის ორეულები არიან. მის შესახებ 
ცნობები ხალხურმა ლექსებმა და ანდრეზული ჟანრის 
გადმოცემებმა შემოგვინახეს. ვაჟას შთაგონების წყარო 
სწორედ ხალხური სანათა გახდა, რომელიც მთელი 
ფშავის დედობის პრინციპს განასახიერებს. სათანაც და 
სანათაც იქ, სადაც ისინი ცხოვრობენ და საქმიანობენ, 
საზოგადოების წევრებს დედად მიაჩნიათ. ოსურ ეპოსში 
ბათრაძი და სოსლანი სათანას არშობილი შვილები 
არიან, მაგრამ ისინი ქალს დედას უწოდებენ. ბათრაძი 
ეუბნება სათანას: „– დედა, მითხარი, ვინ მომიკლა მამა?“ 
ან: „– დედი, ბატიბუტი მომენატრა“ (ნართები 1988: 202). 
პოემა „ბახტრიონში“ ამაღელვებელია ხოშარის წმინდა 
გიორგის ხატობაზე კვირიასა და სანათას შეხვედრა. 
კვირია ხვდება, რომ მის წინაშე მთელი ფშავის დედა 
დგას, რომელმაც ქვეყანას გმირები აღუზარდა და ახლა 
თავს უფლება მისცა, წესი დაერღვია და ტრადიციის 
შესანახად ხატში კულტმსახურებაც აღევლინა. კვირია 
სანათას დედას უწოდებს: „შენ გეკითხები, დედაო, რად 
ჰსვამ ფიალით ბალღამსა?“ (ვაჟა-ფშაველა 1964:79).  

არის მთელი რიგი თვისებები და უნარები, რომლე-
ბიც სათანასა და სანათას ერთმანეთთან აახლოებს. 
ყველაზე მეტად, რაც მათ სხვა ქალებისგან გამოარჩევთ, 
არის სიწმინდესთან და საკრალურ სფეროსთან მიახ-
ლოების უნარი. 
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 თუ ოსური თქმულება სათანას მიერ საზოგადოებაში 
ცივილიზაციის საწყისების შემოტანისა და ნართების 
საყვარელი ლუდის გამოგონების შესახებ მოგვითხ-
რობს, ფშაური გადმოცემა სანათას თამარღელის სა-
ლოცავის აღმოჩენასა და სოფელ ხოშარის დაარსებას 
მიაწერს. მანამდე კი, სანამ სანათა ფშავლების ახალ 
სალოცავს აღმოაჩენდა, ხოშარლებს ღელისგორზე უც-
ხოვრიათ. სანათას მიუმართავს იქ მცხოვრებთათვის, 
თამარ მეფის სალოცავისთვის დაეთმოთ ის ადგილი და 
თვითონ კი სხვაგან გადასახლებულიყვნენ. ხალხს თა-
ვიდან არ დაუჯერებია, მაგრამ როცა სალოცავმა თანა-
სოფლელები ერთმანეთს ირმებად მოაჩვენა და ხალხმა 
ერთმანეთს მშვილდისრით ხოცვა დაუწყო, ისინი და-
ფიქრებულან. გადარჩენილებს დაუნახავთ, რომ გაშ-
ლილ კალოს ცეცხლი თავისით წაჰკიდებია, ხოლო ფიწ-
ლის ტოტებსა და ხარის რქებზე ცეცხლი კელაპტრის 
ალივით ანთებულა. აი, მაშინ კი დაუჯერებიათ ბრძენი 
სანათასთვის: მათ, მართლაც, სალოცავისთვის დაუთმი-
ათ ადგილი და ბოლოს ისინი არაგვის გაღმა, ხოშარაში, 
გადასახლებულან (ანდრეზები 2009: 163). ზოგიერთი გად-
მოცემით, სანათა მაშინ მოღვაწეობდა, როცა ხოშარის 
მოსახლეობა დალევის ზღვრამდე იყო მისული; საყმო 
რამდენიმე გმირს გადაურჩენია და მათ შორის ერთ-ერთი, 
სანათაც ყოფილა. ამას ხალხური ლექსიც ადასტურებს: 

„დაგვლივნა ხოშარის გორმა,  
იქ წყლის არ გამოდენამა,  
ვიწრო-ვიწრომა ხევ-ხუვმა,  
მოკლედ ფშავლების დენამა,  
წოწკორაულის ისარმა,  
სანათაისა ენამა“ 

 (ქართული ხალხური პოეზია 1975: 174). 
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ზ. კიკნაძე სანათას ისრაელის მსაჯულ ქალს – დე-
ბორას ადარებს (კიკნაძე 2016 ა:175). ხოშარელი სანათას 
მსგავსად დებორაც მთელ ქვეყანას ამხნევებდა: „სიცო-
ცხლე ჩაკვდა ისრაელის დაბა-სოფლებში, ჩაკვდა, ვიდ-
რე არ აღვდექი მე, დებორა, ვიდრე არ აღვდექი მე დედა 
ისრაელში!“ (მსაჯ. 5-7). აი, ასეთ კრიტიკულ ჟამს გამოჩე-
ნილა ხოშარაში სანათა, რომლის ენამ „დალივა“ მტერი.  

სანათაც და სათანაც ღვთის რჩეული ქალები არიან, 
რადგან მათ თხოვნას ღმერთი და ხატ-ანგელოზები ის-
მენენ და ეხმარებიან. სათანას ურთიერთობა ზეცის ბი-
ნადრებთან ოსურ ფოლკლორში სხვა ჟანრის ტექსტები-
თაც დასტურდება. ოსურ ზეპირსიტყვიერებაში არის 
ერთი საწესჩვეულებო სიმღერა „დოვლათის ფრინველი“ 
(Еси мæлгæ), რომელსაც ოსები პირველი ხნულის გავლე-
ბის დროს „ხორ-ბონის“ დღესასწაულზე ასრულებდნენ 
(Мамисимедишвили 2014: 75-80). უნდა ვიფიქროთ, რომ 
ტექსტში მოქმედება ხდება საკრალურ დროში, არქეტი-
პების ხანაში, როცა პირველად იქმნებოდა საგნები და 
მოვლენები. სიმღერის მიხედვით, დატკეპნილ კალოზე 
ციდან დოვლათის ფრინველი დაფრინდა. ზეციდან 
ბედნიერებისა და სიუხვის მომტანი ფრინველი ადამია-
ნების დასახმარებლად და მათთვის წყალობის მოსატა-
ნად გამოცხადდა. ის არ არის უბრალო ჩიტი, ის მფარ-
ველი ძუარია, რომელიც აღმოსავლეთ საქართველოს 
მთიელთა ჯვარ-ხატების მსგავსად მტრედის, წმინდა 
ფრინველის სახით ეცხადება თავის რჩეულებს: 

„მოფრინდა დოვლათის ფრინველი,    
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი,  
დატკეპნილ კალოზე ჩამოჯდა,    
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი,  
კეთილი დიასახლისი მიეგება,     
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უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი,  
ლუდით სავსე თასი,       
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი,  
სამი ხაჭაპური ტაბაკით     
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი,  
მიართვა“ („ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005: 37-38).

  
ვინ არის კეთილი, ღვთის რჩეული დიასახლისი, რო-

მელსაც სიმღერა საკუთარი სახელის გარეშე ახსენებს 
და რომელიც დოვლათის ფრინველს დატკეპნილ კალო-
ზე სამხვეწროთი – ლუდიანი თასითა და სამი ხაჭაპურით 
ეგებება? მისი ამოცნობა სიმღერის მთქმელ-შემსრულე-
ბელთათვის სულაც არ წარმოადგენს საიდუმლოს (მამი-
სიმედიშვილი 2015: 310). რჩეული დიასახლისის ვინაო-
ბის გამხელის გარეშეც კარგად იცის რიტუალში მონაწი-
ლე საზოგადოებამ, თუ ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო ის, 
ვინც ღირსი გახდა ზეცის ბინადარს შეხვედროდა. ძუა-
რის დიასახლისი, ოსური ტრადიციით, რა თქმა უნდა, 
ერთადერთი, მხოლოდ ზეციერთა შთამომავალი – სათა-
ნა შეიძლებოდა გამხდარიყო. აღსანიშნავია, რომ აღმო-
სავლეთ საქართველოს მთიანეთის გამორჩეულ სათემო 
სალოცავებში – არხოტის ჯვარსა და გუდანის ჯვარში 
(„სანეს“) დასტურდება ჯვრის დიასახლისობის ინსტიტუ-
ტი. ხევსურული ტრადიციით, დიასახლისს, ასაკოვან და 
სიწმინდით გამორჩეულ ქალს, საზოგადოების სხვა 
ჩვეულებრივი წევრებისგან განსხვავებით, შეეძლო 
ჯვრის სამეურნეო დანიშნულების ნაგებობაში შესვლა 
და „კეთილის კაზმვა“, რაც ჯვართენაზე ჰქვია სახატო 
პურების გამოცხობას, რომელზეც ხუცეს-ხევისბერი სა-
ლოცავებს ადიდებდა. დიასახლისი ასევე აცხობდა „ღა-
მის სამთელო“, „ჟამის საწირ“ და „ხარის უღელზე გასაჭ-
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რელ“ ხავიწიან ქადებს. ხუცესი დიასახლისს საგანგე-
ბოდ ლოცავდა: „დიასახლისს სწყალობდას, ნუ შაანანას 
დიასახლისობაი-დ კეთილის კაზმვაი“ (ოჩიაური 1988: 
16). სათანაც, ოსური ეპოსის მიხედვით, არა მხოლოდ 
ნართების დიასახლისია, არამედ ძუარის მსახურ-დიასა-
ხლისიც, რომელიც წმინდა ფრინველის სახით მოფრე-
ნილ ძუარს სამ ხაბიზგინს, ლუდიან თასს მიართმევს და 
ჯეჯილის დასაპურებლად ცვარ-ნამს ევედრება. ამავე 
ლექსის სხვა ვარიანტის მიხედვით („ფეტვის უხვი 
მოსავალი მოვიდა“), მას შემდეგ, რაც ქალმა დოვლათის 
ფრინველი ბეღელში წაიყვანა და ის ხორბლის ხვავში 
კვერცხებზე დასვა, ოჯახში პურეული აღარ ილეოდა:  

„ჩიტს ქოხიდან ქალი გამოეგება.    
აიყვანა კალთა გადააფარა.  
წაიყვანა ფრთხილად საკუჭნაოში.  
ხორბლის ხვავში დააჯინა კვერცხებზე.   
ხარჯავენ და არ ილევა ხორბალი.“ 

(კავკასიური პოეზია 1959:87).  
ლექსის არც ეს ვარიანტი აცხადებს იმ ქალის სა-

ხელს, რომლის მადლით, ინტუიციითა თუ წინდახედუ-
ლებით ოჯახი ხვავითა და ბარაქით აივსო. ოსურ ტრადი-
ციაში დიასახლისობის არქეტიპს სათანა განასახიე-
რებს. „კეთილი დიასახლისი“ ნართების ეპოსში სათანას 
განუყრელი ეპითეტია. როგორც ოსური ენისა და ფოლ-
კლორის მკვლევარი, ვასო აბაევი აღნიშნავს, ოსურ ენა-
ში ფრაზეოლოგიზმად იქცა გამოთქმა: Не’ фсин Сатана – 
ჩვენი დიასახლისი სათანა, რომელიც „ოსი ქალის მი-
მართ უმაღლესი საქებარი სიტყვაა“ (აბაევი 1988: 8). 

სათანა, როგორც პერსონაჟი, ნართული თქმულებე-
ბის გარდა, მონაწილეობს საწესჩვეულებო პოეტურ 
ტექსტებშიც, მათ შორის ე. წ. „ლუდის მხარშველთა“ ციკ-
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ლის ოსურ სიმღერებშიც. ერთ-ერთი ხალხური ტექსტი 
„სიმღერა ლუდზე“ (Бæгæныйы зараг) გადმოგვცემს მი-
თიურ ამბავს – ლუდის წარმოშობის საიდუმლოს: მაშინ, 
როცა ყველაფერი პირველად იქმნებოდა, მთიდან ველ-
ზე ჩიტი გადმოფრინდა, რომელმაც მსხმოიარე ხეზე შე-
მოხვეული სვიის მარცვლები აკენკა. ჩიტს თავბრუ დაეხ-
ვია და მიწაზე დაეცა, ის კაცმა იპოვა და სათანას მიუ-
ყვანა. სათანამ ჩიტი ცეცხლთან გაათბო. ბრძენმა და 
დაკვირვებულმა სათანამ ამოიცნო სვიის მარცვლების 
თვისება და ნართების საყვარელი ლუდი დაამზადა 
(„ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005:163). ერთი სიტყვით, 
სასიმღერო ტექსტი იმეორებს ნართების ეპოსში გადმო-
ცემულ ამბავს ლუდის გამოგონების შესახებ. აღსანიშ-
ნავია, რომ, როგორც ოსურ ტრადიციაში, ისე აღმოსავ-
ლეთ საქართველოს მთიანეთში, ლუდს კულტმსახურე-
ბის დროს მფარველ წმინდანთა და ზეცის ბინადართა 
სადიდებლად იყენებდნენ. ოსური სიმღერა ხოტბას 
ასხამს სათანას, როგორც წმინდა სასმლის – ლუდის გა-
მომგონებელს და ტექსტი მისი დალოცვით სრულდება: 

„ოი, ლუდიო, ლუდი, ოი, ლუდი, სვიანი ლუდი!  
მას შემდეგ ვისწავლეთ მისი მომზადება. 
დიდხანს იცოცხლოს იმ ჩიტმა,  
უფრო დიდხანს კი – სათანამ!“   

(„ოსური ზეპირსიტყვიერება“ 2005:35). 
უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ სათანაც და სა-

ნათაც დიდ როლს ასრულებენ მტრის წინააღმდეგ ცალ-
კეული გმირებისა თუ მთელი საზოგადოების დარაზმ-
ვაში. სანათა ხოშარლებს მიწა-წყლის დაცვისკენ მოუ-
წოდებდა. სანათას სიტყვებმა („სანათაის ენამ“) ფშავ-
ლების გამარჯვებაში, როგორც ჩანს, გადამწყვეტი რო-
ლი ითამაშა. ვაიგებისა და გოლიათების დამარცხებაში 
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მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ნართების დედა – 
ბრძენი სათანა, რომელსაც აქვს წინასწარმეტყველები-
სა და მოსალოდნელი სიტუაციის წინასწარ განჭვრეტის 
უნარი. სათანას რჩევის გათვალისწინებით მოიპოვეს 
ნართებმა არაერთი დიადი გამარჯვება. უშაუალოდ სა-
თანას მითითებების წყალობით დაამარცხა ბათრაძმა 
უძლეველი საინაგ ალდარი და თავისი მამის – ხამიცის 
სისხლი აიღო (ნართები 1988:263-265). სოსლანი ასევე 
სათანას მითითებებით მოქმედებს თოთრაძის წინააღმ-
დეგ, რომელიც სოსლანის საგმირო თავგადასავალში 
ერთ-ერთ სამარცხვინო ეპიზოდს წარმოადგენს. სოსლა-
ნი ორთაბრძოლაში, ფაქტობრივად, დამარცხდა, მაგრამ 
მან სათანას რჩევით შეაშინა თოთრაძის ცხენი ეჟვნე-
ბით, მგლის ტყავით, ათასგვარი ჯადოებითა და ავგარო-
ზებით. სოსლანი არა ფიზიკური ძალით, არამედ მაგიითა 
და ეშმაკობით კლავს კეთილშობილ და ძლიერ თოთ-
რაძს. მიუხედავად ამისა, ეს ეპიზოდი სრულებითაც არ 
აკნინებს სათანას, რადგან ქალი დედობრივ მზრუნვე-
ლობას იჩენს ნართ გმირებზე. თუმცა, სანათასგან განს-
ხვავებით, სათანა თავისი ქცევებით შეიძლება კრიტიკის 
ობიექტიც გახდეს: ის, ურუზმაგის ცოლი რომ გამხდარი-
ყო, სხვად გარდაისახა, ალაგათების ელდას საქორწინო 
ტანსაცმელში გამოეწყო და ურუზმაგის საწოლ ოთახში 
ამ სახით შეაღწია. მას შეუძლია მოხუცებული ქალის 
იერსახის მიღებაც და ჯადოს გაკეთებაც. 

სათანას და სანათას ერთმანეთთან არაერთი საერ-
თო ნიშან-თვისება აახლოებთ: ორივე არის ტრადიციუ-
ლი საზოგადოების წევრი და ფოლკლორული ნაწარმოე-
ბის პერსონაჟი. ორივე მხატვრული სახე გამდიდრებუ-
ლია მითოლოგიური ელემენტებით. ორივე მათგანს მიე-
წერება კულტურისა და ცივილიზაციის საწყისების შემო-
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ტანა საზოგადოებაში. ხალხური ტექსტები მოგვითხრო-
ბენ სათანასა და სანათას განსაკუთრებულ როლზე. 
ორივე ქალი თემში უდიდესი პატივისცემითა და ავტო-
რიტეტით სარგებლობს. ორივეს აქვს რჩეულობის ნიშ-
ნები, სიწმინდე და საკრალურთან წვდომის უნარი. სა-
თანასა და სანათას ერთმანეთთან მათი საკუთარი სახე-
ლების ფონეტიკური მსგავსებაც აახლოებთ. და ბოლოს: 
ისევე როგორც დასტურდება ნართების ეპოსის ცალკეუ-
ლი სვანური და რაჭული ვერსიები (Дзидзигури 1971), არ 
არის გამორიცხული, რომ არსებობდა ამ ციკლის ფშაური 
ვერსიაც, რომელშიც ალბათ ტრადიციული სიუჟეტებით 
გადმოცემული იქნებოდა სანათას თავგადასავალი.  

 
მაქცია საცოლე  
ქალი პერსონაჟები ეპოსებში სხვადასხვა ფუნქციებს 

ინაწილებენ. ზოგიერთი მათგანი არის დედა, ზოგი – 
ანტიგმირი, ზოგიც – მთავარი გმირის საცოლე. მთავარი 
გმირის საცოლეს პირობითად შეიძლება ღვთაებრივი ან 
ზეციური ასული ვუწოდოთ, რადგან ის დაკავშირებულია 
ზეცის ბინადრებთან. ოსურ ეპოსში იგი გამოირჩევა 
ბრწყინვალე გარეგნობით, სხეულზე მზიური ნიშნებით. 
მისი წარმომავლობა უმეტესად საიდუმლოებით არის 
მოცული; ქალწულის თვისებები და საცხოვრებელი 
გარემო მის არამიწიერ წარმოშობაზე მიუთითებს. ხშირ 
შემთხვევაში ის ცხოვრობს განცალკევებით, ადამიანთა 
საცხოვრისიდან მოშორებით, ზოგჯერ – ციხე-კოშკშიც. 
გმირმა ან უნდა გამოიხსნას საცოლე ციხიდან, ან უნდა 
შეასრულოს მისი რთული დავალება და შემდეგ მასზე 
იქორწინოს, თუმცა, ჯადოსნური ზღაპრისგან განსხვავე-
ბით, ეს ქორწინება გმირისთვის არ იქნება ბედნიერების 
მომტანი. უფრო მეტიც, ქალის სიყვარულზე უარის 
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თქმით ან მიჯნურობის საიდუმლოს გაცემით გმირს ხში-
რად სასიკვდილო განაჩენი დაატყდება, რომელსაც თა-
ვიდან ვერ აიცილებს. სხვა შემთხვევაში ქორწილი არც 
შედგება. საცოლე სიუჟეტის გარეშე უჩინარდება და მის 
შესახებ ეპოსი დუმს. 

საცოლის არაჩვეულებრივ წარმომავლობას ნართე-
ბის ეპოსში ქალის მაქციობაც ადასტურებს. მითოსი მა-
ქციობის ორ სახეს იცნობს. ერთი, როცა კუდიანი ქალი 
დემონური ძალების დახმარებით კატის, მგლის ან სხვა 
უსურმაგი ცხოველის სახეს იღებს და ბოროტებას ჩადის. 
მეორე, როცა ზეციური არსებები ზოომორფული სახით 
ეცხადებიან მიწიერ არსებებს. „კავკასიის ხალხთა მი-
თოლოგიურ ტექსტებში მფარველი წმინდანები და ზე-
ციური არსებები თავიანთ რჩეულებს ირმის, მტრედისა 
და სხვა წმინდა არსებების სახით ევლინებიან“ (მამისი-
მედიშვილი 2017: 199).  

მაქციობა, შეიძლება ითქვას, ახასიათებს ნართების 
ეპოსის მეტ-ნაკლებად ყველა ძირითად ქალ-პერსო-
ნაჟს, რომლებიც სახელოვან გმირებზე ქორწინდებიან. 
საცოლის როლი ოსურ ეპოსში, სხვა ფუნქციებთან ერ-
თად, რამდენიმე პერსონაჟს აქვს მორგებული. ამათგან 
ზებუნებრივ, ღვთაებრივ და, მათ შორის, მაქციობის 
უნარს ფლობს დონბეთირების ასული ძერასა, ბიცენთე-
ბის ასული ბიცენონი და მზის ასული აცირუხსი. ასევე 
ეპოსში უაღრესად მნიშვნელოვანი ფუნქციით ჩნდება 
ბალსაგის მაქცია ასული, რომელიც გადამწყვეტ როლს 
ასრულებს სოსლანის საგმირო თავგადასავალში. 

 საცოლეს უმეტესად ნადირობის დროს აღმოაჩენს 
ხელმოცარული მონადირე, რადგან ის, ჩვეულებრივ, 
„იმაზე მნიშვნელოვანს მოინადირებს, რისთვისაც სანა-
დიროდ გადის“ (კიკნაძე 2001:71). ასე ხვდება მეფისწული 
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ქალს ქართულ რომანტიკულ ეპოსში „ეთერიანი“. ვა-
რიანტების ერთი ციკლის მიხედვით, ტყეში ნადირობის 
დროს გაიცნობს აბესალომი თავის მომავალ მიჯნურს – 
ეთერს. ნართების ეპოსში ახსართაგისა და ძერასას შეხ-
ვედრა კი თვით ნადირობის სცენას უფრო ჰგავს, რადგან 
გმირი ისრით დაჭრის ნართების ბაღში მტრედის სახით 
მოფრენილ ძერასას. სიუჟეტი ამით არ მთავრდება: ახ-
სართაგი ედევნება დაჭრილ მტრედს და ჩაჰყვება მას 
ზღვაში, ისე როგორც ფშაური ანდრეზების იახსარი – 
დაჭრილ დევს აბუდელაურის ტბაში. 

ბიცენონზე ხამიცის დაქორწინებას წინ ნადირობა 
უძღვის. ნართების ეპოსის მიხედვით, ხამიცი ნადი-
რობის დროს შეხვდა ჯუჯა ბიცენთების კაცს, რომელმაც 
გმირი თავის იდუმალ ქვეყანაში წაიყვანა. სწორედ იქ 
გაიცნო ხამიცმა მომავალი საცოლე – ბიცენონი. ის გა-
რემო, სადაც ქალი ცხოვრობს, ნართების ქვეყნისგან 
განსხვავდება.  

ბიცენონი, როგორც მითოლოგიური პერსონაჟი, მა-
ქციაა. ის დღისით ბაყაყის სახით ჩნდება, ღამით კი ხა-
მიცის წინაშე მზეთუნახავ ქალად იქცევა. ბაყაყი და ზო-
გიერთ ვარიანტში კუს ბაკანი, რომლითაც ბიცენონი 
დღისით ადამიანებს ეცხადება, ერთი მხრივ, წყლის 
მბრძანებელ დონბეთირებთან მის ნათესაობაზე მიუ-
თითებს, მეორე მხრივ, უნდა ვიფიქროთ, რომ სხეულზე 
გამოხატულ ღვთაებრივ ნიშნებს ბიცენონი ბაყაყის 
ტყავით იცავდა და იფარავდა, რათა ავ თვალს არ 
დაენახა (მამისიმედიშვილი 2020: 96).  

ბიცენონი ფლობდა ქალღმერთის თვისებებს, ბარა-
ქის მინიჭების უნარს: რასაც ხელს შეახებდა, ის აღარ 
გამოილეოდა. მას შემდეგ, რაც სირდონმა ბიცენონის 
სილამაზის საიდუმლო შეიტყო, ანუ მისმა ავმა თვალმა 
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დაინახა მზეთუნახავის ნამდვილი ღვთაებრივი სილამა-
ზე, ქალმა ნართების საზოგადოება დატოვა. წასვლის 
წინ კი ნაყოფი, რომელსაც ის მუცლით ატარებდა, ქმარს 
– ხამიცს ზურგში ჩაბერა და მის სხეულში გადაიტანა. სა-
თანას დახმარებით, სწორედ ხამიცისგან დაიბადა უძ-
ლეველი გმირი ბათრაძი. ბიცენონის წასვლა ნართების 
საზოგადოებიდან არ არის ერთადერთი. ასევე იქცევა 
ორზმით ორშმას ცოლი ინგუშურ ეპოსში. „ქალის დაღუპ-
ვა, გაუჩინარება ან დაბრუნება საიდუმლო სამშობლოში 
საბედისწერო გავლენას ახდენას მთავარი გმირის 
ცხოვრებაზე, რადგან ქალს თან მიჰყვება დავლათი და 
იღბალი, რომლითაც მან თავის დროზე ეპოსის მთავარი 
გმირი, თავისი საქმრო დააჯილდოვა. დავლათისგან გა-
ძარცვული მთავარი გმირი იღუპება ან ამის შემდეგ ის 
ეპოსში მნიშვნელოვან ფიგურას აღარ წარმოადგენს. 
აღნიშნული მოდელი, რომელიც ქალის განსაკუთრებულ 
როლზე მიუთითებს, შეიძლება კავკასიის ხალხთა საგმი-
რო ეპოსების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან თავისებურებად 
მივიჩნიოთ“ (მამისიმედიშვილი 2020: 82). 

როგორც ირკვევა, საცოლის გაცნობის ეპიზოდში, ძი-
რითადად, ხელმოცარული მონადირის მოტივი დომინი-
რებს. ხელმოცარული მონადირე მიჰყავს ირემს გამო-
ქვაბულთან, რომელშიც ხან განძია და ხან – 
მზეთუნახავი.  

მაქცია არის მზის ასული აცირუხსი, რომელიც ნადი-
რობის დროს ოქროსბეწვიანი ირმის სახით ეცხადება 
სოსლანს. ირემს არც ისარი ხვდება და ვერც ორლესური 
აკლებს ვერაფერს. (ნართები 1988: 143). სოსლანი ისე 
მისდევს ოქროსბეწვიან ირემს, როგორც მცხეთელი ჭა-
ბუკი ფარნავაზი დაჭრილ ნადირს ტფილისის ღირღა-
ლებში (ქართლის ცხოვრება 1955: 20-22). ორივე მონა-
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დირე ირემს გამოქვაბულთან მიჰყავს. მზის ასული აცი-
რუხსი ცხოვრობს სავხოხის მთაზე, რომელიც ოსურ ნარ-
თების ეპოსში მოვლენათა საკრალურ ცენტრს განასა-
ხიერებს, სადაც ეპოსის მნიშვნელოვანი მოვლენები 
ხდება. ნართები იქ ხან სანადიროდ მიდიან, ხანაც გრან-
დიოზულ სიმდს მართავენ. მზის ასული, ოქრო და ირემი 
ამ ნართულ ნარატივში შემთხვევით არ შეხვდნენ ერთ-
მანეთს. მითოსში არაერთგზის დასტურდება უჩვეულო 
კავშირი საგანთა და მოვლენათა შორის, რადგან მითო-
სურ აზროვნებას შეუძლია ჩასწვდეს საგანთა შორის 
სიღრმისეულ ერთიანობას. მზის, ირმისა და ოქროს მი-
თოლოგიური იდენტობა წარმოდგენილი აქვს ზ. კიკ-
ნაძეს თავის ნაშრომში „ფარნავაზის სიზმარი“ (კიკნაძე 
1984: 112-120). როგორც ნადირობის დროს ფარნავაზი 
მიჰყავს ირემს გამოქვაბულთან და ოქროს, განძს აღ-
მოაჩენინებს, ისე ოქროსბეწვიან ირემს მიჰყავს მონა-
დირე სოსლანი სავხოხის მთის გამოქვაბულში. ზ. კიკ-
ნაძის აზრით, ნართების ეპოსის ეს ეპიზოდი ფარნავა-
ზის მითოსის იზომორფულია, რადგან „ორივეგან ირემი 
მზიური ნიშნების მატარებელია, ირემს გმირი გამოქვა-
ბულამდე მიჰყავს, გამოქვაბულში განძია, ერთგან ოქ-
როს სახით, მეორეგან – მზე ასულის სახით. შეიძლება 
მითოლოგემის ჩამოყალიბება: „ირემი“, „ოქრო“ – „მზის 
ასული“, რომელიც ბედს სწევს გმირს“ (კიკნაძე 2005:191). 
ირმის მზიურ ბუნებას ადასტურებს აცირუხსის თქმულე-
ბის სხვა ვარიანტიც, რომლის მიხედვით, სოსლანმა 
მზის ასული თავისიანებთან ირმებში შებმული მარხი-
ლით გაისტუმრა (ნართები 2014: 245). ამირანიანის ფშაუ-
რი ვარიანტის მიხედვით, ოქროსრქიანმა ირემმა ამირა-
ნი და მისი ძმები ბროლისქვით ნაგებ კოშკთან მიიყვა-
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ნა, რომელშიც ცამცუმის საარაკო განძი ინახებოდა. 
კოშკს კარები არ ჰქონდა, მაგრამ 

„სადაც რომ მზემ პირი მოჰკრა, ამირანმა – მუხლი 
მგლისი,  

კოშკმა პირი იქ გააღო, იქ შეება კარი მისი“  
(ამირანიანი 2019: 150). 
სვანურ თქმულებებში ირემს ჯიხვი ენაცვლება, რო-

მელსაც მონადირე ასევე მიჰყავს დალის იდუმალ გამო-
ქვაბულთან. თუმცა სავხოხის გამოქვაბული, რომელშიც 
შვიდსართულიანი კოშკი იყო აღმართული და სადაც 
აცირუხსი ცხოვრობდა, განსხვავებულ ვითარებას გვიხა-
ტავს. აცირუხსი არ არის ჩვეულებრივი ქალი. ჟ. დიუმე-
ზილის აზრით, აცირუხსის სახელის ეტიმოლოგიას საკ-
რალური შინაარსი აქვს. სახელის მეორე ნაწილი rüxs 
აღნიშნავს ნათელს. რაც შეეხება პირველ ნაწილს ac(y)-
ს, ეს იგივე თავსართი wac უნდა იყოს, რომელიც ოსურ 
მითოლოგიურ სახელებსა და საკრალურ საგნებში 
არცთუ იშვიათად გვხვდება: ვაც-ილა, ვაც-ამონგა და 
სხვა. აქედან გამომდინარე, უნდა ყოფილიყო სახელი 
Wacrüxs → Acyrüxs, რაც ნიშნავს წმინდა შუქს, ზეციურ 
შუქს (Дюмезиль 1990:111). ჟ. დიუმეზილის ვარაუდით, შე-
საძლოა მზის სახელი „აცირუხსი“ რომელიმე წარმართუ-
ლი ღვთაების ეპითეტიც იყო და ეპოსმა იგი პერსონაჟის 
საკუთარ სახელად შემოგვინახა. ამ სახის ეპითეტები, 
მართლაც, არ არის უცხო აღმოსავლეთ საქართველოს 
მთიანეთის მფარველი წმინდანებისთვის. ჯვარ-ხატთა 
სადიდებლებში ღვთისშვილის ეპითეტად დასტურდება: 
„იახსარ სვეტად ჩამოსული“ (ოჩიაური 1988: 182). ჟ. დიუ-
მეზილი ასევე მიუთითებს მზის ასულის კერიასთან კავ-
შირზე, რამდენადაც ოსურ მითოსში დასტურდება მზის 
კავშირი ცეცხლთან, განსაკუთრებით შუაცეცხლთან (Дю-
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мезиль 1990: 97). მით უფრო დამაჯერებელი იქნება ეს 
ვარაუდი, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ოსურ ენაზე ჯაჭვ-
საკიდელს ჰქვია რახისი (ræxys) და იგი, როგორც ფონე-
ტიკურად, ისე შინაარსობრივად უკავშირდება მზის ასუ-
ლის საკუთარი სახელის (Acy-rüxs) მეორე ნაწილს – rüxs 
(ræxys – rüxs). თუ, გავიზიარებთ ჟ. დიუმეზილის თვალ-
საზრისს და საკუთარ სახელ აცირუხს რომელიმე ძველი 
წარმართული ღვთაების ეპითეტად მივიჩნევთ, მაშინ ის, 
მართლაც, უნდა გამოხატავდეს ცისა და მიწის კავშირს – 
ნათლის სვეტს, ისევე როგორც ჯაჭვ-საკიდელი, რომლის 
საკრალურობა ოსურ და ქართულ ტრადიციებში არავი-
თარ ეჭვს არ იწვევს. თუმცა ჟ. დიუმეზილი ოსურ ეპოსს 
განიხილავს ინდოევროპული მითოლოგიის კონტექსტში 
და აცირუხსის პროტოტიპად ის კერიის მფარველ ბერძ-
ნულ ჰესტიას მიიჩნევს. მისი აზრით, აცირუხსი, მზის 
ქალიშვილი, ჩამოვიდა მიწაზე და გახდა სახელოვანი 
ჭაბუკის ცოლი. მან არ ისურვა ყოფილიყო კულტისა და 
თაყვანისცემის საგანი და ეპოსში ზღაპრულ-მითოლო-
გიურ სახედ ჩამოყალიბდა, რომელიც მან ჰესტიასგან 
ისესხა (Дюмезиль 1990: 69).  

აცირუხსის საბრძანისი არის სავხოხის მაღალ მთაზე, 
რადგან ზეციური არსებები სწორედ მაღალი მთის მწვე-
რვალებს ეტანებიან. იქ, საფარველდადებულ კოშკში 
ღვთაებრივი ქალწული, როგორც ჩანს, ერთგვარ საინი-
ციაციო პერიოდს გადის. სავხოხის კოშკში მზის ასულ 
აცირუხსს ქალურ სიბრძნეში შვიდი დევი წვრთნიდა და 
რასაც ისინი ასწავლიდნენ, არ უნდა ყოფილიყო ჩვეუ-
ლებრივი ცოდნა, რადგან, მ. ელიადეს სიტყვებით, „მო-
წიფულობაში გადასვლის ინიციაციურ რიტუალებში არ-
სებითი როლი ენიჭებოდა საკრალურთან წვდომას“ 
(ელიადე 2018: 300). მეორე მხრივ, გამოქვაბული ავი თვა-
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ლისგან იცავს ქალწულს და საიდუმლო საფარველით 
„მოსავს“ საინიციაციო კოშკს, რაც მის რიტუალურ მნი-
შვნელობაზეც მიუთითებს. ვ. პროპის აზრთ, „ასულის 
კოშკში ჯდომა ქორწინებისთვის მომზადებაა“ (პროპი 
2008:110). სოსლანი მაშინ აღმოჩნდება აცირუხსის იდუ-
მალ სასახლეში, როცა უკვე, შეიძლება ითქვას, მომწი-
ფებულია აცირუხსი და დასრულებულია მისი საიდუმლო 
ცოდნაში წვრთნის პერიოდი. ასე რომ არ ყოფილიყო, 
აცირუხსის აღმზრდელები სოსლანთან ურვათის პირო-
ბებზე მოლაპარაკებას აღარ გამართავდნენ. აცირუხსზე 
დასაქორწინებლად სოსლანმა შეასრულა ურვათის პი-
რობები: მან გადალახა არაერთი დაბრკოლება, იმო-
გზაურა საიქიოში, შინ გამარჯვებული დაბრუნდა და აცი-
რუხსიც მიათხოვეს.  

ქართულ „ამირანიანში“ მთავარი გმირის საცოლე 
ასევე განმარტოებულ კოშკში ცხოვრობს. მისი მშობლე-
ბიც ზეციური არსებები არიან. ამირანს, სოსლანისგან 
განსხვავებით, საცოლის მოსატაცებლად დიდი ბრძო-
ლის გადატანა უხდება იმ ძალებთან, რომელსაც ღრუ-
ბელთ ბატონი განაგებს (ამირანიანი 2019:157-160). თუმცა 
ყამარის მოტაცების შემდეგ, ქალის კვალი „ამირა-
ნიანში“ იკარგება. სოსლანზე დაქორწინების შემდეგ 
აცირუხსიც ეპოსში აღარ ჩნდება, რადგან ნართების 
თქმულებების მთავარი გმირი არის სოსლანი, ისევე 
როგორც ქართულ ეპოსში – ამირანი.  

ჟ. დიუმეზილი სვამს ასეთ კითხვას: „ჰყავდათ თუ არა 
სოსლანს და აცირუხსს შვილები? ის თვითონვე პასუ-
ხობს კითხვას და წერს: – შეიძლება ჰყავდათ, მაგრამ 
ეპოსში ეს არ ჩანს“ (Дюмезиль 1990: 69). ვფიქრობ, ასე არ 
უნდა იყოს, რადგან ნართების ეპოსი არ არის ზღაპარი, 
რომ ბედნიერად დასრულდეს. სოსლანის წინაშე სხვა 
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ახალი დაბრკოლება იჩენს თავს, კერძოდ საბედისწერო 
შეხვედრა ბალსაგის ასულთან, რომელიც გმირის და-
ღუპვას აახლოებს. სწორედ გადამწყვეტ მომენტში, რო-
ცა სოსლანი ებრძვის ბალსაგის ბორბალს, მის გვერდით 
არ ჩანს აცირუხსი, ისევე როგორც აღარ არის ყამარი 
ამირანის გვერდით, როცა ღმერთს ორთაბრძოლას გაუ-
მართავს. 

სოსლანის დაღუპვას წინ უძღვის ნადირობა, რო-
გორც აუცილებლობა მნიშვნელოვანი ამბის წინ. ნა-
დირობისას სოსლანმა ტბასთან წყლის დასალევად მი-
სული ფურირემი შეამჩნია, „ისეთი ლამაზი, ისეთი 
სრულქმნილი, როგორც ამომავალი ვარსკვლავი“. სოს-
ლანმა მშვილდი დაუმიზნა, მაგრამ ფურირემი ქალწუ-
ლად იქცა. ის ბალსაგის ასული აღმოჩნდა და ვაჟს ცო-
ლად წაყვანა სთხოვა: „– სოსლან, მე შენთან შესახვედ-
რად ზეციდან აქ ჩამოვდივარ და ვერასოდეს კი ვერ 
გხვდები, სადა ხარ? ამდენი წელიწადია, შენ გელოდები, 
ახლა ცოლად უნდა შემირთო“ (ნართები 1988:166).  

სოსლანმა ქალიშვილს არა მხოლოდ უარი უთხრა 
ცოლად მოყვანაზე, არამედ შეურაცხყოფაც კი მიაყენა: – 
„შენნაირი ტბის დედა ღორი სოსლანს ბევრი უნახავს. 
ყველა რომ ცოლად შემერთო, ფოლადის სოსლანი რკი-
ნისად გადავიქცეოდი.“ ამის თქმა იყო, ზეციური ქალწუ-
ლი უცხო ფრინველად გადაიქცა და განრისხებული სოს-
ლანს დაემუქრა: „ნართელო სოსლან, მე ბალსაგის ქა-
ლიშვილი გახლავარ და ვნახოთ, თუ არ განანო!“ (ნარ-
თები 1988: 166). როგორც ტექსტიდან მკაფიოდ ირკვევა, 
ზეციური ქალწული სოსლანს გაეცნო, როგორც ბალსა-
გის ქალიშვილი. ზოგიერთ ვარიანტში მას მზის ასული 
ენაცვლება. ჟ. დიუმეზილის აზრით, ეს „მზის ასული“ არ 
შეიძლება იყოს ის მზის ასული აცირუხსი, რომელზეც 
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მანამდე სოსლანმა იქორწინა. ქალის მამა – ბალსაგიც 
პერსონიფიცირებული ზეციური არსებაა, ის მზის დამხ-
მარე და ერთგვარი ორეულია. ისიც ფლობს მზესავით 
ბორბალს, მაგრამ ბორბალს – სინათლის გარეშე (Дю-
мезиль 1990:110). ამიტომ ბალსაგი უარყოფითი პერსო-
ნაჟია, ისევე როგორც მისი ვერაგი ასული, რომელიც 
ღუპავს მზიურ და გამორჩეულ სოსლანს. 

უაღრესად მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნაც, რომ 
ნადირობისას ჯერ ირმის სახით მოვლენილი და შემდეგ 
უცხო ფრინველად გარდასახული ბალსაგის ასული ნა-
დირთ ღვთაების ყველა ნიშან-თვისებას ატარებს. ამ 
სახით ქართულ მითებში მონადირეს ტყაში მაფა ან და-
ლი ეცხადება. ისინი რჩეულ მონადირეებს სასიყვარუ-
ლო ურთიერთობას სთავაზობენ და მათ, შესაბამისად, 
ან სიკეთესა და დიდებას სწევენ, ან დაღუპავენ. რო-
გორც ე. ვირსალაძე თავის მონოგრაფიაში „ქართული 
სამონადირეო ეპოსი“ აღნიშნავს: „ნადირთპატრონი ქა-
ლი შეიყვარებს მონადირეს და აძლევს მას თავის ნი-
შანს, საჩუქარს. ამ საჩუქარს მაგიური ძალა აქვს. იგი 
ნადირობაში ეხმარება მონადირეს... ამ საიდუმლოს გამ-
ჟღავნება მონადირისთვის საბედისწერო ხდება. იგი 
მაშინვე კარგავს „ბედს“, „იღბალს“ ნადირობაში, შემდეგ 
კი იღუპება“ (ვირსალაძე 1964:59). 

სამეგრელოსა და სვანეთში გავრცელებული ზეპირი 
ტექსტების მიხედვით, რჩეული მონადირეები დალისა 
და ტყაში მაფას საიდუმლო საყვარლები არიან (კიკნაძე 
2016 ბ: 185). საიდუმლოს გათქმას ან ქალღვთაების სი-
ყვარულის უარყოფას მუდამ მოსდევს ნადირთ მწყემსის 
რისხვა და მონადირის დაღუპვა. სვანური საფერხულო 
სიმღერების მიხედვით, ნადირთპატრონი მაქციაა. და-
ლი თეთრი შუნის სახით ეცხადება დასაღუპავად განწი-
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რულ ბეთქილს. ბეთქილმა იცის, რომ თეთრი შუნი იგივე 
დალია, მაგრამ ის საზოგადოებრივ ინტერესს პირადულ-
ზე მაღლა აყენებს და გაჰყვება თეთრ შუნს, რათა უშუა-
ლოდ მისგან მოისმინოს როგორც შეკითხვები, ისე სას-
ტიკი განაჩენი: 

„– რად უღალატე ჩემს პირობას?!   
ჩემი მოცემული მძივი რა უყავ?“   
   (შანიძე... 1939:280-283). 

მონადირისა და ნადირთპატრონის ასულის ურთიერ-
თობის მოტივი დასტურდება ჩრდილოეთ კავკასიის ხა-
ლხთა ფოლკლორში. ყარაჩაული ვრცელი სამონადირეო 
სიმღერის მიხედვით, ნადირთპატრონ აფსათს ჰყავს უმ-
შვენიერესი ქალიშვილი, რომელიც განთქმულ მონადი-
რე ბიინოგერს სამფეხა თეთრი ირმის სახით ეცხადება. 
ბოლოს ნადირთპატრონის მრისხანე ასული ბიინოგერს 
კლდიდან გადაჩეხავს და დაღუპავს (კავკასიის ფოლ-
კლორი 2008: 945-948). ხალხურ ტექსტში, მართალია, არ 
არის ზუსტი მინიშნება, მაგრამ, სავარაუდოდ, ყარაჩა-
ულ-ბალყარულ სიმღერაში ბიინოგერი აფსათის ასულმა 
ღალატისა და ყაბარდოელი ქალის სიყვარულის გამო 
დაღუპა (მამისიმედიშვილი 2015: 145).  

სოსლანის ზეციურ ქალწულთან შეხვედრა მონადი-
რისა და ნადირობის ქალღმერთის ურთიერთობის მო-
ტივზეა აგებული, რომელიც მრავალ ვარიანტად გვხვ-
დება დაღუპული მონადირის ციკლის სვანურ ხალხურ 
ტექსტებში. ნართების ეპოსში ზეციური ქალწული ნადი-
რობის მრისხანე ქალღმერთ დალის მსგავსად იქცევა. 
მან არ აპატია სოსლანს სასიყვარულო ურთიერთობაზე 
უარის თქმა, შეურაცხყოფა და ვაჟს სასიკვდილო განა-
ჩენი გამოუტანა. სოსლანისგან შეურაცხყოფილმა ქალ-
მა დახმარება სთხოვა თავის მამას – ბალსაგს, რომელ-
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მაც სოსლანის გასანადგურებლად ციდან ბორბალი გა-
მოგზავნა. ქალღმერთის სიყვარულზე უარისმთქმელი 
რომ სასტიკი შურისძიების მსხვერპლი ხდება, ეს მო-
ტივი ჯერ კიდევ უძველეს შუამდინარულ ეპოსში დას-
ტურდება. გილგამეშმა უარყო ქალღმერთ იშთარის სი-
ყვარული, უარი უთხრა მას საქორწინო სარეცელის გა-
ზიარებაზე და მამხილებელ-შეურაცხმყოფელი სიტყვე-
ბით მიმართა:  

„მე წმინდა ხორბლით აგივსებ ბეღლებს,   
ძვირფასი სამოსით კერპებს შეგიმოსავ,  
მაგრამ ცოლად კი ვერ წაგიყვან.     
ღრიჭე კარი ხარ, ქარის ვერდამჭერი,   
სასახლე – მამრთა დამღუპველი,   
ხარო ხარ, მზაკვრულად გათხრილი....“   

   (გილგამეშიანი 2015:46).  
და ასე აგრძელებს გილგამეში იშთარის გმობასა და 

გინებას. გილგამეშმა უარყო ქალღმერთის სიყვარული 
და მისი რისხვა დაიწია. იშთარის რისხვა ბალსაგის ასუ-
ლის შურისძიების ერთგვარ ტიპოლოგიურ არქეტიპად 
შეიძლება მივიჩნიოთ. განრისხებულმა იშთარმა სთხოვა 
თავის მამას – ცის ღმერთს ანუს, შეექმნა გიგანტური ხა-
რი, რომელიც გმირს მოკლავდა. ბალსაგის ასულიც მა-
მას ევედრება, რომ მოკლას სოსლანი, რადგან ჭაბუკმა 
მისი, როგორც ზეციური არსების სიყვარული უარყო. 
ბალსაგმა სოსლანის მოსაკლავად ზეციდან თავისი 
ბორბალი გამოგზავნა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ 
ბალსაგი, ნართების ეპოსის მიხედვით, არის პერსო-
ნიფიცირებული ზეციური არსება, პარალელები ძველ 
შუამდინარულ ეპოსთან თვალსაჩინოა. ნართების ეპო-
სის პერსონაჟები თავიანთ შესატყვისებს პოულობენ 
„გილგამეშიანში“: ბალსაგი – ცის ღმერთ ანუში, სოსლა-
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ნი – გილგამეშში, ბალსაგის ასული – იშთარში, ბალ-
საგის ბორბალი – ზეციურ მოზვერში. მაგრამ სოსლა-
ნისგან განსხვავებით, გილგამეში გადარჩება, რადგან 
მას ჰყავს მეგობარი და მოსარჩლე ენქიდუ, რომლის 
დახმარებითაც დააამარცხებს საშინელ ხარს. თუმცა ასე 
არ ხდება კავკასიის ხალხთა ეპიკურ ტექსტებში. სვანუ-
რი მითოსის მიხედვით, დალი ღუპავს ბეთქილს. ყარა-
ჩაულ-ბალყარული სიმღერის მიხედვით, აფსათის ასუ-
ლი ღუპავს ბიინოგერს. ოსური ეპოსის მიხედვით, ბალ-
საგის ასული, უფრო ზუსტად, ბალსაგის ბორბალი ღუ-
პავს სოსლანს, რადგან კავკასიის ხალხთა ეპიკურ ტექს-
ტებში ენქიდუს ადგილი ცარიელია. სოსლანს არ ჰყავს 
შემწე და მეგობარი. პირიქით, ნართების ჭირად დაბა-
დებული სირდონი ბალსაგის ბორბალს სოსლანის და-
ღუპვაში ეხმარება და მიზანსაც აღწევს.  
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ხვთისო მამისიმედიშვილი 

ქალი პერსონაჟები ოსურ ეპოსში და მათი 
მითოლოგიური ორეულები ქართულ ფოლკლორში 

რეზიუმე 
 

ოსურ ეპიკურ თქმულებებში მნიშვნელოვან როლს ასრუ-
ლებენ ქალი პერსონაჟები. მათ თავგადასავალს, თვისებებსა 
და ფუნქციებს ოსური ეპოსი მდიდარი და მრავალფეროვანი 
სიუჟეტებით გადმოგვცემს. ქალი არის რჩეული გმირების 
დედა და აღმზრდელი, ბრძენი მრჩეველი, დიდი ოჯახის დია-
სახლისი, წინასწარმეტყველი და კულტმსახური, ნახევრად ზე-
ციური არსება, მთავარი გმირის მაქცია საცოლე, მისი შემწე 
და მოსარჩლე და ხანაც შურისმაძიებელი, სასტიკი ასული. 
ოსურ თქმულებებში ქალი პერსონაჟები ზებუნებრივ ნიშან-
თვისებებსა და უნარებს ატარებენ. ზოგიერთი მათგანი ზეციუ-
რი არსებების ჩარევის შედეგად დაიბადა, მონაწილეობს 
დევგმირთა წრთობასა და აღზრდაში, ეხმარება გმირებს ბო-
როტ ძალებზე გამარჯვებაში, იხსნის გვარს შიმშილისგან.  

იდეალური ქალის თვისებებს ოსურ ეპოსში სათანა განა-
სახიერებს, რომელიც საზოგადოებაში თავისი როლითა და 
ფუნქციით ფშაური გადმოცემების სანათას მოგვაგონებს. 
ცნობილია, რომ ვაჟა-ფშაველას პოემა „ბახტრიონის“ შთა-
გონების წყარო სწორედ ხალხური სანათა გახდა, რომელიც 
მთელი ფშავის დედობის პრინციპს განასახიერებს. 

სათანას და სანათას ერთმანეთთან არაერთი საერთო ნი-
შან-თვისება აახლოებთ: ორივე არის ტრადიციული საზოგა-
დოების წევრი და ფოლკლორული ნაწარმოების პერსონაჟი. 
ორივე მხატვრული სახე გამდიდრებულია მითოლოგიური 
ელემენტებით. ორივე მათგანს მიეწერება კულტურისა და ცი-
ვილიზაციის საწყისების შემოტანა საზოგადოებაში. ხალხური 
ტექსტები მოგვითხრობენ სათანასა და სანათას განსაკუთ-
რებულ როლზე. ორივე ქალი თემში უდიდესი პატივისცემითა 
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და ავტორიტეტით სარგებლობს. ორივეს აქვთ რჩეულობის 
ნიშნები, სიწმინდე და საკრალურთან წვდომის უნარი. 

ოსურ ეპოსში ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ის 
ქალი პერსონაჟები, რომლებიც ნართ გმირებს ცოლად მიჰ-
ყვებიან. საცოლის როლი ოსურ ეპოსში, სხვა ფუნქციებთან 
ერთად, რამდენიმე პერსონაჟს აქვს მორგებული. ამათგან ზე-
ბუნებრივ, ღვთაებრივ და, მათ შორის, მაქციობის უნარს 
ფლობს დონბეთირების ასული ძერასა, ბიცენთების ასული 
ბიცენონი და მზის ასული აცირუხსი. საცოლეს უმეტესად ნა-
დირობის დროს აღმოაჩენს ხელმოცარული მონადირე. ტრა-
დიციულად ირემს მიჰყავს გმირი გამოქვაბულთან, რომელშიც 
ხან განძია და ხან მზეთუნახავი.  

ოსურ ეპოსში ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანი ფუნქციით 
ჩნდება ბალსაგის მაქცია ასული, რომელსაც კონფლიქტი აქვს 
სოსლანთან და გადამწყვეტ როლს ასრულებს გმირის დაღუპ-
ვაში. ბალსაგის ასული, რომელიც ნადირობისას ჯერ ირმის 
სახით და შემდეგ უცხო ფრინველად გარდასახული ეცხადება 
სოსლანს, ნადირთ ღვთაების ყველა ნიშან-თვისებას ატა-
რებს. ამ სახით ქართულ მითებში მონადირეს ტყაში მაფა ან 
დალი ეცხადება. ისინიც, ბალსაგის ასულის მსგავსად, რჩეულ 
მონადირეებს სასიყვარულო ურთიერთობას სთავაზობენ და 
მათ, შესაბამისად, ან სიკეთესა და დიდებას სწევენ, ან და-
ღუპავენ. 
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Мамисимедишвили Хвтисо  

Сылгоймаг персонажтæ ирон эпосы æмæ уыдон мифологон 
сихтæ гуырдзиаг фольклоры 

Резюме 
 

Ирон эпикон таурæгъты нысаниуæгон роль æххæст кæнынц 
сылгоймаг персонажтæ. Уыдоны æппæт бавзарæнты, миниуджыты 
æмæ функциты ирон эпосы хъæздыг æмæ бирæвæрсыг сюжеттæй 
лæвæрд цæуы. Сылгоймаг у равзаргæ хайтарты мад æмæ хъомыл-
гæнæг, зæндджын уынаффæгæнæг, стыр бинонты æфсин, пехуымпар 
æмæ культлæггадгæнæг, æрдæгæн æрвон æрдз, сæйраг хъайтары 
кæлæнгæнæг усаг, йе ‘ххуысгæнæг æмæ йæ мастисæг, карз чызг. Ирон 
таурæгъты сылгоймаг персонажтæ моралон нысан-миниуджыты æмæ 
æвзыгъддзинæдты хæссынц. Иуæй-иутæ уыдонæй æрвон æрдзы 
хайадисты фæстиуæгæн райгуырди, хайад исы уæйгуыты фæлтæрыны 
æмæ хъомылкæнынады, æххуыс кæны хъайтартæн æвзæр тыхтыл 
фæуæлæхизы, ирвæзын кæны мыггаджы стонгдзинадæй.  

Идеалон сылгоймаджы миниуджытæ ирон эпосы Сатана æвдисы, 
кæцы æхсæнады йæхи ролæй æмæ функцийæ пшауаг ралæвæрдты нын 
Санатайы зæрдыл лæууын кæны. Зындгонд у, цæмæй Важа-
Пшавелайы поэмæ «Бахтрионы» удцырыны равзæрæн раст адæмон 
Саната сси, кæцы æгас Пшауы мадæлы принципы симфолизм у. 

Сатанайы æмæ Санатайы кæрæдзиимæ цалдæр нысан-миниуæг 
хæстæг кæны: дыууæ дæр сты традицион æхсæнады уæнг æмæ 
фольклорон уацмысты персонаж. Дыууæйы аивадон фæлгонц дæр 
иттæг хъæздыг у мифологон элементтæй. Дыууæмæ дæр хауы куль-
турæйы æмæ цивилизацийы райдайæнты æрфидар кæнын æхсæнады. 
Адæмон текстытæ нын дзурынц Сатана æмæ Санатайы сæрмагонд 
ролыл. Дыууæ сылгоймаг дæр темы стыр цыт æмæ авторитетæй пайда 
кæнынц. Дыууæйæн дæр ис равзаргæ нысæнттæ, сыгъдæг æмæ 
сакралонмæ баххæссыны хъæппæрис. 

 Ирон эпосы афтæ-ма нысаниуæгон ролы æххæст кæнынц уыцы 
сылгоймаг персонажтæ, кæцытæ Нарты хъайтартæй смой кæнынц. 
Усаджы роль ирон эпосы, æндæр функциимæ иумæ, цалдæр персона-
жæн у æмбæлгæ. Адонæй уæлæрдзон, бардуагон æмæ, се ‘хсæн, 
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кæлæндзинады миниуæгон у Донбеттырты чызг Дзерассæ, Быценты 
чызг Быценон æмæ Хуры чызг Ацырухс. Усаг фылдæр хатт цуаны 
рæстæджы ссары афтидкъух цуанон. Традиционæй саг бакæны 
хъайтары лæгæты размæ, цыран куы хæзна вæййы куы рæсугъд чызг.  

Ирон эпосы афтæ-ма иттæг нысаниуæгджын функциимæ фæзыны 
Балсæджы чызг, кæцыйæн конфликт ис Сосланимæ æмæ скъуыддзаг-
гæнæг роль æххæст кæны хъайтары фæмарды. Балсæджы чызг, кæцы 
цуаны рæстæджы нырма саджы хуызы æмæ стæй та æнæзонгæ маргъы 
хуызы фæзыны Сосланмæ, цуанон бардуагон алы нысан-миниуæг 
хæссы. Ацы хуызæй гуырдзиаг мифты цуанонмæ Тхъашмафа кæнæ 
Дали фæзыны. Уыдон дæр, Балсæджы чызджы ‘нгæс, равзаргæ 
цуангæнджытæн уарзондзинады æмахастдзинады хъарынц æмæ 
уыдон, уымæ гæсгæ, кæнæ хорздзинад æмæ стырад дæттынц, кæнæ сæ 
амарынц.  
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Khvtiso Mamisimedishvili 

Female characters in Ossetian Epics and their Mythological 
Counterparts in Georgian folklore 

Summary 
 

Female characters play an important role in Ossetian epic legends. The 
Ossetian epic conveys their adventures, features and functions with rich and 
varied stories. The woman is the mother and educator of the chosen heroes, 
the wise counselor, the hostess of a large family, the prophet and cult-
worshiper, the half-heavenly creature, the Werewolf bride of the 
protagonist, his helper and suitor, and sometimes a vengeful, cruel daughter. 
In Ossetian legends, woman possess supernatural traits and skills. Some of 
them are born as a result of the intervention of celestial beings, participate 
in the tempering and upbringing of heroes, help him in defeating evil forces, 
save the family from starvation. 

The qualities of an ideal woman are embodied bu Satana in the 
Ossetian epic which, with her role and function in society, reminds us of the 
Sanata of Pshavi narrations. It is known that the source of inspiration for 
Vazha-Pshavela's poem "Bakhtrioni" became the folk Sanata, who 
symbolizes the principle of motherhood of the whole Pshavi. 

Satana and Sanata have a number of similarities: they are both 
members of a traditional community and characters in folklore. Both artistic 
faces are enriched with mythological elements. Both are attributed to the 
introduction of the beginnings of culture and civilization into society. Folk 
texts tell us about the special role of Satana and Sanata. Both women enjoy 
the greatest respect and authority in the community. Both have signs of 
preference, purity, and the ability to access the sacral. 

In the Ossetian epic also play an important role those female characters 
who marry Nart heroes. The role of the bride in the Ossetian epic, among 
other functions, has several characters adapted. Of these, the supernatural, 
the divine, and, among other things, the ability to be a Werewolf, are 
possessed by the daughter of Donbetir – Dzerasa, the daughter of Bitsentes 
– Bitsenon, and the daughter of the Sun – Atsirukhs. The bride is found 
mostly during the hunt by a loser hunter. Traditionally the deer leads the 
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protagonist to a cave, in which there is sometimes a treasure and sometimes 
a beautiful virgin. 

In the Ossetian epic also appears an extremely important function 
Balsag’s Werewolf daughter, who has a conflict with Soslan and plays a 
crucial role in the death of the hero. The daughter of Balsag, who first 
appears to Soslan in the form of a deer and then transformed into an alien 
bird, carries all the attributes of a hunting deity. In this image in Georgian 
myths to hunter is announced Tkashi Mafa or Dali. They, too, like Balsag's 
daughter, offer a love affair to the chosen hunters, and accordingly, either 
seek goodness and glory to them, or perish them.  
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