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პუბლიკაცია მომზადდა „კავკასიური სახლისა“ 
და  International Alert- ის პროექტის „ახალგაზ-
რდული სამოქალაქო დიალოგი და აქტივიზი“ 
ფარგლებში.  პროექტის მხარდამჭერია ამე-
რიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტო (USAID). 

პუბლიკაციაში გამოთქმული მოსაზრებები შე-
საძლოა არ გამოხატავდეს International Alert- ის, 
„კავკასიური სახლისა” და USAID-ის პოზიციებს.

ავტორი
თინა ფარეულიძე

მკვლევართა ჯგუფი: 
ბექხან უმარაშვილი, ნინო ცხადაძე, მედო 
გაურგაშვილი

სამეცნიერო რედაქტორი 
ნაზო ბორჩაშვილი

გამოცემის რედაქტორი 
ლეილა სიხარულიძე

დაკაბადონება და დიზაინი 
დოდო ქურციკიძისა

ფოტოები
ალექსანდრე კახიაშვილისა
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პანკისის ხეობა მდიდარია მატერიალური და 
კულტურული ძეგლებით, რომლებიც დღემდე 
სრულად არ არის შესწავლილი. პუბლიკაცია მი-
მოიხილავს პანკისის ხეობის ისტორიულ-კულ-
ტურულ ძეგლებს და აღნიშნულ ძეგლებთან 
დაკავშირებულ ზეპირ ისტორიებს. ნაშრომი 
განკუთვნილია ფართო მკითხველისთვის და 
მიზნად ისახავს პანკისის ხეობის მატერია-
ლური კულტურის ძეგლების პოპულარიზაციას, 
რათა მოხდეს მათი სრულყოფილი შესწავლა 
და მოვლა-პატრონობა.

ზემოაღნიშნული მიზნის მისაღწევად მოხალი-
სეთა ჯგუფმა მოიძია და აღწერა პანკისის ხე-
ობაში არსებული მატერიალურ-კულტურული 
ძეგლები და მათ შესახებ ადგილობრივ მოსა-
ხლეობაში გავრცელებული ისტორიები. პუბლი-
კაციაში მოცემული მასალა შეგროვებულია, 
ძირითადად, პანკისში მცხოვრები უხუცესი 
ადამიანების ნაამბობზე დაყრდნობით. ამ სა-
კითხით დაინტერესებულმა ახალგაზრდებმა 
ადგილობრივთა მონათხრობები ჩაიწერეს და 
საველე სამუშაოები ჩაატარეს 2021 წლის მა-
რტში, აპრილსა და მაისში. 

კვლევის პროცესში, ინფორმაციის გადამოწმე-
ბის მიზნით, ერთსა და იმავე საკითხზე ინტე-
რვიუ ჩაიწერა რამდენიმე პირთან. მოძიებული 
საველე მასალების გადამოწმების  მიზნით,  
მოხდა პანკისის შესახებ ქართულ სამეცნიე-
რო-ისტორიულ წყაროებში არსებულ ფაქტებ-
თან მათი შედარება. 

პანკისის ხეობის კულტურული მემკვიდრეობის 
ნაწილი ჯერ კიდევ შესასწავლია. იმედს ვიტო-
ვებთ, რომ ჩვენი პუბლიკაცია იქნება ამ მემკვი-
დრეობის შესწავლისკენ გადადგმული ერთი 
პატარა ნაბიჯი. 

განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდით ბექხან 
უმარაშვილს სოფლების – დუმასტურისა და 
ომალოს შესახებ საინტერესო და მრავალფე-
როვანი ინფორმაციის მოძიებისათვის.
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პანკისის ხეობა საქართველოს აღმოსავლე-
თით მდებარე კუთხეა, რომელიც გამოირჩევა 
თავისი რელიგიური და ეთნიკური მრავალფე-
როვნებით. დღეს ხეობაში 17 სოფელია, ამა-
თგან, 12 სოფელში ძირითად მოსახლეობას 
შეადგენენ ქისტები, ხოლო 5 სოფელში – ქა-
რთველები. 

ისტორიულად პანკისის ხეობა საქართველოს 
განუყოფელი ნაწილია. წყაროებში პანკისი, 
ძირითადად, გვხვდება ხეობის ან საერისთა-
ვოს სახელწოდებით.  საერისთავო დააარსა 
კახეთის მეფე კვირიკე  III დიდმა (1010-1039). 
პანკისის საერისთავოს ცენტრი იყო პანკისის 
ციხე, რომელიც XIII საუკუნეში თორღვა პანკე-
ლმა დაიკავა და თავი კახეთის სრულუფლე-
ბიან მმართველად გამოაცხადა. ციხე პანკისის 
საერისთავოს ნაცვლად შექმნილი სამოურავოს 
ცენტრია. ისტორიული წყაროების მიხედვით, 
პანკისის ხეობა დასახლებულია XVI საუკუნეში. 
XVII საუკუნეში, შაჰ-აბასის  შემოსევების შედე-
გად, პანკისის მოსახლეობის ნაწილი გაწყვი-
ტეს, ნაწილი ფერეიდანში გადაასახლეს, ხოლო  
XVIII საუკუნის 30-იან წლებიდან, დაღესტნელე-
ბის შემოსევების შედეგად, იგი მოსახლეობისა-
გან დაიცალა.  ამიტომ იყო, რომ  ქისტებს პა-
ნკისში ჩამოსახლების დროს ხეობა დაცლილი 
და გავერანებული დახვდათ. 

XVIII საუკუნის 80-იან წლების მოგზაური გიუ-
ლდენშტედტის აღწერის მიხედვით, პანკისის 
ხეობა იწყებოდა ბახტრიონის ზემოდან. ამავე  
საუკუნის მოსახლეობის აღწერის საბუთში ჩა-
მოთვლილია პანკისის ხეობის 7 სოფელი: ნა-
პანკისევი, პანკისი, დუმასტური, ხალაწანი, 
წინუბანი, კუწახტა და ქორეთი.1  ეს შვიდივე 
სოფელი მთლიანად ქართველებით ყოფილა 
დასახლებული. თუმცა დღეს ნაპანკისევისა და 
პანკისის სახელწოდების სოფლები ხეობაში არ 
გვხვდება.

XVIII საუკუნის მოღვაწე ვახუშტი ბაგრატიონი 
პანკისზე წერდა: „ ხეობა პანკისისა არს ვენა-
ხოვანი, ხილიანი – დაბალნი, და მთის კერძნი, 
ვითარცა მთათა ადგილნი. 

თევზნი – კალმახნი, ტყე-ნადირიანი, მარცვა-
ლთა ნაყოფიერი, თვინიერ-ბრინჯ-ბანბისა. პი-
რუტყვი მრავალ, გარნა ღორი უმრავლეს“.2 

ისტორიული წყაროების მიხედვით, XIX საუ-
კუნის 20-30-იან წლებში ქისტების პანკისის 
ხეობაში დასახლება სხვადასხვა მიზეზით 
იწყება. მეცნიერები ასახელებენ ჩამოსახლე-
ბის შემდეგ  მიზეზებს: უგზოობასა და მცირე-
მიწიანობას, შამილის მკაცრ რეპრესიებს მთის 
ვაინახების3  წინააღმდეგ, სისხლის აღების წე-
ს-ჩვეულებებსა და სხვ. ქისტების პანკისში და-
სახლებით დაინტერესებულნი იყვნენ  თუშები 
და ადგილობრივი ხელისუფლებაც, რადგან 
პანკისის ხეობა ამ პერიოდში წარმოადგენდა 
ჩრდილოკავკასიელების თავდასაცავ პუნქტს 
კახეთის მოსახლეობაზე თავდასხმისათვის, 
ხოლო ქისტების აქ დასახლებით ხელისუფლე-
ბას გაუჩნდა ერთგვარი სანდო დასაყრდენი  
აღნიშნულ მხარეში. 

პანკისის ხეობაში დასახლებული ქისტები 
მისდევდნენ მიწათმოქმედებას, მეხილეო-
ბა-მებაღეობას, მესაქონლეობასა და ვაჭრო-
ბას. საინტერესოა, 1886 წელს გაზეთ  „ივერი-
აში“ მოცემული ცნობა, რომ დაბა თიანეთში 
„თიანელებთან, ერწოვლებთან და ფშავ- ხე-
ვსურებთან“ ერთად ვაჭრობდნენ ქისტებიც.4  
უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ  ჯერ კიდევ 1886 
წელს ამ გაზეთში ნახსენებია სოფელი პანკისი 
და იქ მცხოვრები „ახლად გაქრისტიანებული 
ოსები“.5  ასევე, „ივერიაში“ 1888 წელს ჩამოთ-
ვლილია პანკისის ხეობაში ახლად გაშენებული 
სოფლები: ჯოყოლო, ბირკიანი, სუბუქი, ყვარე-
ლ-წყალი, ომალო და დუისი. აქვე, მოცემულია 
ინფორმაცია, რომ ქისტებთან ერთად პანკისში 
ცხოვრობდნენ თუშები და ფშავ-ხევსურები.6 

პანკისის ხეობა ადრიდანვე მდიდარი ყო-
ფილა მატერიალური და სულიერი კულტურის 
ძეგლებით. აქ არსებობდა მრავალრიცხოვანი 
ციხე-კოშკები, სათვალთვალო საყარაულო კო-
შკები და საყარაულო პუნქტები. 

შ ე ს ა ვ ა ლ ი

1 ხვთისო მამისიმედიშვილი, ეთნოკულტურული პროცესები XVIII 
საუკუნის პანკისში, თბილისი, 2006.
2 ვახუშტი ბაგრატიონი, აღწერა სამეფოსა საქართველოსა, თბილისი, 
1941
3 ნახურ ენაზე „ვაი ნახ“ ნიშნავს „ჩვენ ხალხს“ და ამ ტერმინში 
ერთიანდებიან: ჩეჩნები, ინგუშები და ქისტები.
4 ივერია, 1886 წ. 13 მარტი, N 57.
5 ივერია, 1886 წ. 25 მაისი, N 111.
6 ივერია, 1888 წ. 30 იანვარი, N 22.
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ხეობაში დასახლების შემდეგ ქისტებს ად-
გილზე დახვდათ  მრავალფეროვანი სამლო-
ცველო ტაძრები თუ სალოცავი ნიშები, 
რო მელთა უმრავლესობა გახდა მათთვის  სა-
ლოცავი, ღმერთის სადიდებელი და ღმერთის-
გან წყალობის სათხოვნელი ადგილი.  ამასთან 
ერთად, მათ ჩეჩნეთ-ინგუშეთიდან  გადმოიტა-
ნეს თავიანთი ნიშები, რათა შორი  მანძილის 
გავლა არ დასჭირვებოდათ და  დასახლების 
ახლოს  ელოცათ.  თითოეულ გვარს საკუთარი 
სალოცავი ხატი ჰქონია, რომელსაც  სოფლის 
შემოგარენში დააბრძანებდნენ.

როგორც ცნობილია, ჩეჩნებმა მუსლიმური სარ-
წმუნოება მიიღეს XVI-XVII საუკუნეებში, ხოლო 
ინგუშებმა XIX საუკუნის მეორე ნახევარში. 
ამიტომ, ადრე გადმოსახლებულმა ქისტების 
უმეტესობამ ვერ მოასწრო ისლამით ზიარება 
და ძველი რწმენით მოვიდნენ საქართველოში. 
ამასთან ერთად, ჩამოსახლების შემდეგ, 1866 
წელს, ქისტური მოსახლეობის ნაწილი იძუ-
ლებით გააქრისტიანეს, მიუხედავად ამისა, 
პანკისში მალევე აიგო მეჩეთი,  შესაბამისად, 
პანკისში დასახლებულ ქისტებში ერთი რელი-
გიისადმი რადიკალური განწყობილება თავი-
დანვე არ შეინიშნებოდა.  მათ კულტურაში სამი 
რელიგიური რწმენის: წარმართობის, ისლამისა 
და ქრისტიანობის ელემენტები არსებობდა XX 
საუკუნის დასასრულამდე.

გიულდენშტენდტი თავის ნაშრომში „მოგზა-
ურობა საქართველოში“, ქისტების შესახებ 
წერს: „მათ სწამთ მხოლოდ ერთი ღმერთი, რო-
მელსაც „დაილას” უწოდებენ, თუმცა არ იციან 
არაფერი წმინდანების, ან რელიგიაში მნიშ-
ვნელოვანი პიროვნებების შესახებ. მათ შორის 
მოიძებნება წინაქრისტიანული ელემენტების  
უცილობელი კვალი (ნიშები)“.

გამომდინარე იქიდან, რომ პანკისის ხეობა გა-
მოირჩევა თავისი მატერიალური და სულიერი 
კულტურის მრავალფეროვნებით, მნიშვნელო-
ვანია ამ მრავალფეროვნების გამოკვლევა და 
შენარჩუნება. 

ჩვენ მიერ მოძიებული მასალა დალაგებულია 
სოფლების მიხედვით ძეგლების ადგილმდება-
რეობიდან გამომდინარე და თან ერთვის მათ 
შესახებ ინტერვიუების შედეგად ჩაწერილი 
ლეგენდები.
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სოფელ ჯოყოლოს დაარსების პერიოდად ით-
ვლება 1850-60-იანი წლები. მალევე ის გახდა 
პანკისის ხეობის კულტურული ცენტრი. სო-
ფელს სახელი დაერქვა მისი დამაარსებლის 
და ქისტების ერთ-ერთი წინამძღოლის ჯოყოლა 
დარქიზანაშვილის პატივსაცემად.  

1892 წლის იანვარში კავკასიაში ქრისტიანობის 
აღმდგენი საზოგადოების სკოლათა ინსპექტო-
რის თაოსნობით  ჯოყოლოში გაიხსნა დაწყე-
ბითი ფიცრული სკოლა. 1897 წელს კი,  აშენდა 
ხუთოთახიანი სასკოლო შენობა, რომელიც 
საზეიმოდ გაიხსნა 1898 წლის ოქტომბერში. 
1895 წელს გაიხსნა ბიბლიოთეკა.7 ეს იყო დღე-
ვანდელი ახმეტის რაიონის ტერიტორიაზე პირ-
ველი ბიბლიოთეკა.  ჯოყოლოში, ასევე მათე 
ალბუთაშვილის8 სახლში ფუნქციონირებდა სა-
ავადმყოფო. 

ს ო ფ ე ლ ი  ჯ ო ყ ო ლ ო

ბალთაგორის ციხე-კოშკი

7 ხვთისო მამისიმედიშვილი, პანკისი: წარსული და თანამედროვეობა, 
თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2008.
8 მწერალი, ფოლკლორისტი, პედაგოგი. ქართულ პრესაში აქვეყნებდა 
მასალებს პანკისის ხეობის შესახებ “ქისტი ჩობანის” ფსევდონიმით.
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ბალთაგორის ციხე-კოშკი სოფელ  ჯოყოლოს 
შემოსასვლელში, ფერდობზე მდებარეობს და 
თარიღდება XVI-XVII საუკუნეებით. მისი სიმა-
ღლე 10 მეტრია  და ყველაზე სრული ფორმითაა 
დღეს შემონახული. იგი სამსართულიანი, სხვა-
დასხვა ზომის რიყისა და ნატეხი ქვებით აგე-
ბული თავდაცვითი ნაგებობაა.

მთხრობლის საამი გუმაშვილის (81 წლის, სო-
ფელი ჯოყოლო) გადმოცემით,

ბალთაგორის კოშკის ქვედა ნაწილში იყო 
კიდევ რამდენიმე სალოცავი. გადმოცემით, 
„თეთრი გიორგის სალოცავები“,  რომლებიც 
მუსლიმური რელიგიის განმტკიცების  შემდეგ  
ადგილობრივებმა გაანადგურეს.

სოფელ  ჯოყოლოში სულ ხუთი  წმინდა გიორგის 
სახელობის ნიში ყოფილა.

„ბალთაგორა მთლიანად იყო სალოცავებით 
სავსე და ამ ადგილებს დიდ პატივს სცემ-
დნენ, ასუფთავებდნენ და არ ანაგვიანებ-
დნენ. ადრე სოფელ კარდენახიდან მოსულა 
ხალხი და უთქვამთ, რომ ეს ადგილები  და 
ბალთაგორას სალოცავებიც მათ წინაპრებს 
ეკუთვნოდათ“.

ბ ა ლ თ ა გ ო რ ი ს  ც ი ხ ე - კ ო შ კ ი

ბალთაგორის ციხე-კოშკი
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სამლოცველო ნიში ბალთაგორის ციხე-კოშკი-
დან 200 მეტრის დაშორებით მდებარეობს. მას  
ქისტები „წიუ“-ს, წმინდას, ხოლო სოფელ   დე-
დისფერულში მცხოვრები ფშავლები წმინდა 
გიორგის სალოცავს უწოდებდნენ. ბალთაგო-
რის ამ სალოცავში  ადგილობრივი მოსახლეობა 
აღდგომის დღეს დადიოდა და ფშავლებთან 
ერთად აღნიშნავდნენ აღდგომის დღესასწა-
ულს.

მთხრობელი სონია მუთოშვილის (84 წლის, 
სოფელი ჯოყოლო) გადმოცემით, აღდგომის 
დღესასწაული გრანდიოზული იყო და ამ დღეს 
ყოველთვის დიდი ზარ-ზეიმით აღნიშნავდნენ. 
ამ დღისთვის ყიდულობდნენ ახალ ტანსა-
ცმელს, ახალ ნივთებს, ამზადებდნენ სხვადა-
სხვა კერძებს და ასე ხვდებოდნენ აღდგომის 
დღესასწაულს. ყველა ნათესავი და ახლობელი 
ერთმანეთს სტუმრობდა. გვარების მიხედვით 
ჰქონდათ თავიანთი ადგილები დასაკუთრე-
ბული, ერთად სხდებოდნენ და  ულოცავდნენ 
ერთმანეთს.

ხეობაში ბევრი გვხვდება ხატის მიზეზით „ჰაამ 
ბეკხინ“ დაავადებული ადამიანების შესახებ 
შემორჩენილი თქმულებები. როგორც გვიამ-
ბობენ, თუ ადამიანს რაიმე ცოდვა ქონდა ჩა-
დენილი, ან ხატი ჰქონდა შემომწყრალი, მი-
დიოდნენ სალოცავში, ანთებდნენ სანთლებს, 
შესწირავდნენ საკლავს და პატიებას სთხოვ-
დნენ. 

ს ა მ ლ ო ც ვ ე ლ ო  ნ ი შ ი

„იყო შემდეგი ტრადიცია, იღებდნენ თეფშს, 
დებდნენ თითო ნაჭერ ხაჭაპურს, პატარა 
ტოტს არჭობდნენ და ქაღალდის ფულს ჩამო-
კიდებდნენ ზედ. აიღებდნენ სასმისს ხელში 
და ამ ყველაფერს მიართმევდნენ გვერდით 
მჯდომ ადამიანს, ის დალოცავდა გამომგზა-
ვნს,  აიღებდა ფულს, საჭმელს თავის სუფ-
რაზე დაალაგებდა და ანალოგიურად იქცე-
ოდა. ფულის გადაცემა არ იყო აუცილებელი, 
ვისაც არ ჰქონდა შეეძლო ფულის გარეშე გა-
დაეწოდებინა“.

სამლოცველო ნიში
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ჯოყოლოს ღვთისმშობლის ეკლესია,  რომელიც 
მდებარეობს სოფლის ცენტრში, აშენებულია  
1887 წელს და გაიხსნა 1888 წელს. ამის შესახებ 
გაზეთ „ივერიაში“ ვკითხულობთ: 

ეკლესია დარბაზულია და ნაშენებია რიყის 
ქვითა და აგურით. შესასვლელი აქვს დასავლე-
თიდან, კარი კი შიგნიდანაც და გარედანაც თა-
ღოვანია. 

აქ ადგილობრივი მოსახლეობა, ძირითადად, 
აღდგომის მეორე კვირას დადიოდა და აღნიშ-
ნავდნენ დღესასწაულს, რომელსაც კვირაცხო-
ვლობას უწოდებდნენ. კვირაცხოვლობა აღი-
ნიშნებოდა მეზობელ სოფლებშიც, ომალოსა 
და ბირკიაში, რაზეც ქვემოთ უფრო ვრცლად 
ვისაუბრებთ.

ჯ ო ყ ო ლ ო ს  ღ ვ თ ი ს მ შ ო ბ ლ ი ს 
ე კ ლ ე ს ი ა 

9 ივერია, 1888, 30 იანვარი, N 22.

ჯოყოლოს ღვთისმშობლის ეკლესია

„გუშინ, 18-ს იანვარს, აკურთხეს პანკისის 
ხეობაში ახალი ეკკლესია ღვთის-მშობლის 
სახელობაზედ აშენებული; მწირველი ბრძა-
ნდებოდა ყოველად სამღვდელო ბესარიონი, 
ეპისკოპოსი ალავერდისა, სამღვდელო კრე-
ბულითურთ”.9 



ჯოყოლოს ღვთისმშობლის ეკლესია
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ჭობიოს სალოცავი სოფლის ცენტრიდან 500 
მეტრის დაშორებით, ჭობიოს გორაზე ქვებით 
აშენებული მცირე ზომის სალოცავი ყოფილა, 
სადაც უხუცესები ღვთისმშობელს წყალობას 
სთხოვდნენ. აქ ადგილობრივი მოსახლეობა 
აღდგომის მეორე დღეს დადიოდა. 

ჯოყოლოს ეკლესიის შესახებ მათე ალბუთა-
შვილი წერს: „სოფლის დასავლეთით, ჭობიოს 
მაღლა, ტყეში, ერთი ძველი შენობაა დანგრე-
ული. აღარ ეტყობა, ეკლესიაა თუ სხვა რაიმე 
შენობა, ხოლო როგორც გადმოცემიდან ჩანს, ეს 
უნდა ყოფილიყო წმინდა გიორგის ეკლესია. მო-
ხუცი მედავითნე ბერძენოვი იტყოდა: იმ შენო-
ბაში, როცა მთელი იყო, ფარულად ინახებოდა 
ერთი მოზრდილი თასი ვერცხლის წარწერით: 
„ვერცხლის თასი ესე შევსწირე მე, მანგლისის 
მცხოვრებმა სოლომონ ფიცხელაურმა ჭობიოს 
თავის წმ. გიორგის ეკლესიას. დიდებით აღმა-
ტებულ არს სახელი მისი””.10

ჭობიოს  აკლდამა ჭობიოს ტყეში, სოფლიდან 
დაახლოებით ერთ კილომეტრში მდებარე-
ობდა. აკლდამა (ქისტურად „მალხარ ქეშინიშ“), 
სადაც ჭირიანობის დროს მიდიოდნენ დაავა-
დებული ადამიანები და სიცოცხლის ბოლომდე 
რჩებოდნენ. ამ ადგილას ახლაც კარგად ჩანს  
აკლდამის ნანგრევები.

ჭ ო ბ ი ო ს  ს ა ლ ო ც ა ვ ი

ჭ ო ბ ი ო ს  ა კ ლ დ ა მ ა

10 ნ. ჯავახიშვილი, მათე ალბუთაშვილი, პანკისის ხეობა (ისტორიუ-
ლ-ეთნოგრაფიული და გეოგრაფიული აღწერა), თბილისი, 2005.
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ჯოყოლოში, დასავლეთ მხარეს, ტყის ნაპირას 
არის დიდი ზომის ქვა, რომელიც, მართალია, 
არ მიეკუთვნება კულტურულ ძეგლს, მაგრამ 
თავისი ისტორიული მნიშვნელობით, საინტე-
რესოა. აღნიშნულ ადგილს სოფლელები „ტო-
ბოხიეს“ ეძახიან, რაც ქართულად „ქვის სამტეხ-
ლოს“ ნიშნავს. ქვაზე დღემდე შემორჩენილია 
ცნობილი ქართველი პოეტის, ვაჟა-ფშაველას, 
ხელმოწერა დათარიღებული 1907 წლით. 
ადგილობრივების გადმოცემით, პოეტი ხშირად 
სტუმრობდა პანკისს და ერთ-ერთი სტუმრობის 
დროს ნასვამს ჩხუბი მოსვლია მთვრალ ქისტებ-
თან, რომლის შემდეგაც დაუწერია ლექსი.

ჯ ო ყ ო ლ ო ს  დ ი დ ი  ქ ვ ა  “  ტ ო ბ ო ხ ი ე  “

ჯოყოლოს დიდი ქვა ტობოოხიე
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სოფელი დუისი დღეს პანკისის ხეობის ადმი-
ნისტრაციული ცენტრი და მოსახლეობის რაო-
დენობით ყველაზე დიდი სოფელია. XIX საუკუ-
ნის პირველ ნახევარში დაარსებულ ამ სოფელს 
ეს სახელი დაერქვა ქისტების ერთ-ერთი წინა-
მძღოლის,  დუი ციცხაშაშვილის (დიშნოელის)   
პატივსაცემად.

პანკისში დასახლებულ ქისტებს სოფელ დუ-
ისში, მდინარე ალაზნის სანაპიროზე, დახვდათ 
პატარა ეკლესია ნიშის სახით, რომელსაც მათ 
„მაისტალა“ (თავიანთი ომის ღმერთი) უწოდეს. 
ასეთივე ეკლესია მაისტშიც ჰქონდათ. ამ ნიშის 
ერთ-ერთ ქვაზე ყოფილა წარწერა: „მე, პანკი-
სის მოურავმა... აღვაშენე ნიში ესე... წმინდა ნი-
ზის სახელობის... ჩემი და ჩემი მეუღლის სახსე-
ნებლად“. ამ ადგილას დღეობაზე დადიოდნენ, 
როგორც მუსლიმი, ისე ქრისტიანი ქისტებიც.  
ნიში 1902 წელს ადიდებულ მდინარეს წაულ-
ეკავს, – წერს ქისტი ჩობანი მათე ალბუთა-
შვილი  1902 წელს გაზეთ „ივერიაში“.11

ს ო ფ ე ლ ი  დ უ ი ს ი

11 ივერია, 1902, 10 ივლისი, N 144.
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სამეცნიერო წრეებში დამკვიდრებული მოსა-
ზრებით, პანკისის ხეობაში პირველი მეჩეთი  
აშენდა სოფელ დუისში. იგი 1898-1902 წლებში 
ადგილობრივებმა საკუთარი სახსრებით  ააშე-
ნეს. უხუცესებში შემორჩენილი გადმოცემების 
თანახმად, მეჩეთის მშენებლობაზე ქვა მოსა-
ხლეობას ურმებით მოჰქონდათ და მშენებლო-
ბაზეც თავად მუშაობდნენ.

დუისის ძველი მეჩეთის შენობა არქიტექტურუ-
ლად პანკისის ხეობის სხვა მეჩეთებს ჰგავს. 
მას წაგრძელებული მართკუთხედის ფორმა 
აქვს.  შენობა გარედან აგურითაა მოპირკეთე-
ბული.

თუმცა საინტერესოა გაზეთ ივერიის 1888 წლის  
22-ე ნომერში მოცემული ინფორმაცია:
„საზოგადოდ 1887 წელი პანკისის ხეობის
მცხოვრებთათვის შესანიშნავია იმით, რომ ამ
წელიწადში აიშენეს აქ ქრისტიანებმა ეკლესია
და მაჰმადიანებმა –  მეჩეთი. მეჩეთის აშენება-
ზედ მაჰმადიანებს ზოგიერთები ხელს უშლიდ-
ნენ იმ მოსაზრებით, რომ მეჩეთმა და მოლამ
შესაძლოა ქრისტიან ქისტებზედ გავლენა იქო-
ნიოს და მაჰმადიანობისადმი მიდრეკილება
დაჰბადოს იმათშიო, მაგრამ ვერაფერს ვერ
გახდნენ.“12

რთულია, დაზუსტებით იმის თქმა, არის თუ არა 
ივერიაში მოხსენიებული მეჩეთი დღეს პირველ 
მეჩეთად მიჩნეული სოფელ დუისის მეჩეთი. 

დ უ ი ს ი ს  ძ ვ ე ლ ი  მ ე ჩ ე თ ი

დუისის ძველი მეჩეთი

12 ივერია, 1888, 30 იანვარი, N 22.
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დუისის საყდრისთავის ეკლესია იყო ჩვეუ-
ლებრივი გუმბათოვანი ეკლესია, რომელსაც 
საკურთხეველი აღმოსავლეთის მხარეს ჰქო-
ნდა. გარკვეული დროის შემდეგ გუმბათი ჩა-
მოინგრა და ნანგრევებიღაა შემორჩენილი. 
როგორც ადგილობრივი ხასო ხანგოშვილი (79 
წლის, სოფელი დუისი) მოგვითხრობს, ეს ეკ-
ლესია შირიმის ქვით იყო ნაშენები.  სალოცავს 
აღმოსავლეთ მხარეს ჰქონდა სენაკი, რომლის 
მიშენებაც მოხდა უფრო გვიან. მის საშენ მასა-
ლად გამოყენებული იყო რიყის ქვა. ამ სენაკის 
სამხრეთით ყოფილა სასაფლაო, რომელიც 
ლოდებით იყო შემოსაზღვრული. სენაკის ტერი-
ტორიას მთლიანად ტყის კორომი ფარავდა. ეს  
ადგილი საგანგებოდ იყო დაცული, ადგილობ-
რივებს ხის ტოტის მომტვრევაც კი ეკრძალებო-
დათ. ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეების ძეგლია.

დ უ ი ს ი ს  ს ა ყ დ რ ი ს თ ა ვ ი ს
ე კ ლ ე ს ი ა
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დუისის საყდრისთავის ეკლესია
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დუისის საყდრისთავის ეკლესია
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ღვიმის / ღვინიანის ეკლესია (სალოცავი) მდე-
ბარეობს სოფელ წინუბნის გადასახვევთან. 
ადგილობრივი ხასო ხანგოშვილის თქმით, 
ადრე ამ ადგილას ყოფილა სოფელი ღვიმე. ამ 
სახელწოდების სოფელი ვახუშტი ბაგრატიონის 
რუკაზეცაა აღნიშნული. აქ ყოფილა ეკლესიის 
ნაგებობა და საწნახელი, რაც ადასტურებს ამ 
ადგილზე სოფლის არსებობას. აღნიშნულ ეკ-
ლესიაში სალოცავად მხოლოდ ავადმყოფი 
ადამიანი მიდიოდა საკლავით და შესაწირით. 
აღნიშნული ნაგებობა შუა საუკუნეების უნდა 
ყოფილიყო. 

საყდრისთავის და ღვინიანის ეკლესიებს 2018 
წელს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი 
ძეგლის სტატუსი მიენიჭათ.

ღ ვ ი მ ი ს / ღ ვ ი ნ ი ა ნ ი ს  ე კ ლ ე ს ი ა
( ს ა ლ ო ც ა ვ ი )

ლეგენდის თანახმად, ღვინიანის სალოცა-
ვის ადგილას ბუდობდნენ ეშმაკები. როგორც 
ადგილობრივი ხასო ხანგოშვილი გვიყვება,  
გაურგაშვილების გვარის წინაპარმა ერთ-ე-
რთი ეშმაკი დაიჭირა, ჩამოიყვანა სოფელში 
და ამუშავებდა. ეშმაკისთვის აუცილებლად 
საპირისპირო უნდა გეთქვა, რათა დავალება 
შეესრულებინა. მაგალითად, თუ გინდოდა, 
რომ წყალი მოეტანა, უნდა გეთქვა: „წყალი არ 
მომიტანო“.

ღვიმის/ ღვინიანის ეკლესია (სალოცავი)
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ღვიმის/ ღვინიანის ეკლესია (სალოცავი)
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თორღვა პანკელის ციხე მდებარეობს აღმოსა-
ვლეთ საქართველოში, კერძოდ, ახმეტის მუნი-
ციპალიტეტის სოფელ ზემო ხალაწანში, მაღრა-
ანისა და ხალაწნის წყალგამყოფ მთაზე. იგი 
იყო პანკისის საერისთავოს ცენტრი.1040 წელს  
ბაგრატ IV-მ აიღო პანკისის ციხე და პანკელი 
ერისთავი სტეფანოზ ვარჯანის ძე შეიპყრო. XIII 
საუკუნეში პანკისის ერისთავი თორღვა პან-
კელი გამაგრდა ციხეში და, მეფე დავით ულუს 
ურდოში ყოფნის დროს, თავი კახეთის სრუ-
ლუფლებიან გამგებლად გამოაცხადა. მეფის 
დაბრუნების შემდეგ, იგი მოტყუებით გამოი-
ყვანეს ციხიდან, მეფეს მიჰგვარეს და მოკლეს. 
გადმოცემით, აქ ინახებოდა საქართველოს  გა-
ნძი, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს ამ ციხე-
სიმაგრის სიძლიერეზე. XVI საუკუნეში პანკისის 
ციხე აკონტროლებდა იმ მაგისტრალურ გზებს, 
რომლებიც კახეთის მთასა და ბარს ერთმანეთ-
თან აკავშირებდა. 

პანკისის ციხის არქიტექტურა განსხვავდება პა-
ნკისში არსებული სხვა ეკლესია-სალოცავების 
არქიტექტურისგან. პანკისის ციხე აგებულია 
რთულრელიეფიან მთაზე და შედგება სხვა-
დასხვა დონეზე მდებარე ორი ნაწილისგან, 
ქვედა ციხისა და ციტადელისგან, რომელსაც 
ციხის ყველაზე მაღალი ნაწილი უკავია. შემო-
სასვლელი ქვედა ციხის აღმოსავლეთ ნაწილში 
ყოფილა. ციხე გარშემორტყმულია ნატეხი ქვის 
გალავნით. 

ციხის გალავნის შიგნით განთავსებულია გვიან-
ფეოდალური ხანის სათავსოები. როგორც ჩანს, 
მტრის შემოსევების დროს მეზობელი სოფლე-
ბის მოსახლეობა თავს აქ აფარებდა. 

როგორც ადგილობრივი რომანა ჩიტაშვილი (58 
წლის, სოფელი ზემო ხალაწანი) გვიამბობს,  

თ ო რ ღ ვ ა  პ ა ნ კ ე ლ ი ს  ც ი ხ ე

თორღვა პანკელის ციხეში იყო ჭა, რომელზე-
დაც  წითელი ასოებით ეწერა  „თამარ მეფემ 
ამაშენა სისხლის წვიმა წინა წელსა, ჭიდან 
ქვა ამოჰქონდა ხელი მოაწვდიდა ხელსაო“. 
როდესაც ამ ჭას აშენებდნენ, მაღრაანიდან 
პანკისის ციხემდე, თურმე,  თითო მეტრის 
დაშორებით თითო ადამიანი მდგარა  და ქვას 
აწვდიდა მეორეს.

მეორე ლეგენდის თანახმად, ბახტრიონის 
ომის დროს, როდესაც ხევსურეთსა და უკანა 
ფშავიდან ჯარი მოდიოდა, პანკისის ციხეში 
ყოფილა დარბაზი, სადაც ისინი იკრიბებოდ-
ნენ და ისვენებდნენ, ხოლო შემდეგ ჩადი-
ოდნენ ბახტრიონში, რათა დახმარებოდნენ 
აჯანყებულებს.

მესამე ლეგენდის თანახმად, როგორც ადგი-
ლობრივი ოსი მკვიდრი გვიყვება, თამარ მეფე 
ხშირად სტუმრობდა ამ ციხეს და ლეგენდის 
თანახმად შესაძლებელია, ის პანკისის ციხე-
შიც კი იყოს დაკრძალული.

ს ო ფ ე ლ ი  ხ ა ლ ა წ ა ნ ი
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ჩეჩნეთის მთიანეთიდან მოგვიანებით ჩა-
მოსახლებული (1871-1877 წწ.) მოსახლეობის 
უმეტესი ნაწილი წარმართი იყო, საკუთარი 
დღესასწაულების გარდა, სოფელ ომალოს მო-
სახლეობა აქტიურად აღნიშნავდა ქრისტიანულ 
დღესასწაულებს.

წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია სოფლის 
ერთ-ერთი უძველესი სალოცავია, რომელიც  
სოფლის თავში მდებარეობს. იგი განვითარე-
ბული შუა საუკუნეების ძეგლია.

დღესდღეობით ეკლესია მდებარეობს ერთ-ე-
რთი ადგილობრივის სამოსახლო ტერიტორი-
აზე. 2018 წლიდან მას მიენიჭა კულტურული 
მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი.
აღნიშნულ ეკლესიაშიც, ანალოგიურად, აღი-
ნიშნებოდა ქრისტიანული დღესასწაულები. 
ადგილობრივი მანანა ალხანაშვილის (58 წლის, 
სოფელი დუმასტური) თქმით, ეკლესიაში გა-
კეთებული იყო  სპეციალური ადგილი, სადაც 
მოსახლეობა ხურდა ფულს ტოვებდა, მისი მო-
პარვა არ შეიძლებოდა. როგორც პატარაობიდა-
ნვე ბავშვებს შთააგონებდნენ, თუ მოიპარავდა, 
წმინდა გიორგი გაუწყრებოდა და დასჯიდა. 

აქვე ვხვდებით კვერცხების წითლად შეღებვის 
ტრადიციასაც. მანანა ალხანაშვილის ინფორმა-
ციით, ბავშვები ხშირად შეღებილი კვერცხებით 
ეთამაშებოდნენ ერთმანეთს. ვისი კვერცხიც 
გატყდებოდა, ის წაგებული იყო და  მთელი კვე-
რცხები უნდა მიეცა გამარჯვებულისათვის. 

მოსახლეობაში აღნიშნული ეკლესიისადმი 
რწმენა ძალიან დიდი იყო. ამ ეკლესიის ეზო-
დან არავის არაფერი მიჰქონდა სახლში. როდე-
საც ეკლესიას ჩაუვლიდა ვინმე, ის თავზე ხელს 
სამჯერ გადაისვამდა, ამ მოქმედების შესრუ-
ლების არსი უცნობია.

დღეისათვის  ეკლესიის მხოლოდ მცირე ნა-
წილი, კერძოდ კი,  ეკლესიის ერთადერთი კე-
დელია შემორჩენილი. ეკლესიას ჰქონია, ასევე, 
საკმაოდ დიდი ზარი.  აღდგომის  დღესასწა-
ულზე ზარი აქტიურად ირეკებოდა. მანამდე, 
სანამ ეკლესიას გარს შემოუვლიდნენ და სა-
ნთელს დაანთებდნენ,  ზარს რეკავდნენ. ადგი-
ლობრივის თქმით, ეს იყო სიმბოლური ქცევა, 
რითაც წმინდა გიორგის ეძახდნენ, რათა მათი 
ვედრება შეესმინა.

წ მ ი ნ დ ა  გ ი ო რ გ ი ს  ს ა ხ ე ლ ო ბ ი ს
ე კ ლ ე ს ი ა

წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია

ს ო ფ ე ლ ი  ო მ ა ლ ო
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თუშოლი (ქისტურად – თიშუოლ) სოფელ ომა-
ლოში მდებარე ერთ-ერთი ადგილობრივი 
ხატია. საინტერესოა, ამ ხატის დაბრძანების 
ისტორიაც. აღნიშნული სალოცავი ზოგიერთ 
ისტორიულ ნაშრომში მოხსენიებულია როგორც 
ღვთისმშობელი, მაგრამ არ უნდა იყოს ეს გა-
იგივება ლოგიკური. ინგუშები აპრილის თვეს, 
თუშოლის სახელით მოიხსენიებენ. თუშოლი 
იყო ვაინახური პანთეონის ერთ-ერთი ღმერთი, 
რომელსაც ხალხი უხვ მოსავალს და მფარვე-
ლობას შესთხოვდა. იგი იყო უზენაესი ღმე-
რთის „დეელ“-ას ქალიშვილი, მას ჰყავდა ძმები 
„ელთა“, რომელიც ნადირობის ღმერთი იყო, 
და „ეშთარ“ – სიკვდილის ღმერთი. როგორც მა-
რიამ გორგიშვილი (85 წლის, სოფელი ომალო) 
გვიყვება, ამ სალოცავში უშვილო ქალები და-
დიოდნენ და შვილს შესთხოვდნენ თუშოლს. 
ინგუშურ მითოლოგიაშიც, ასევე, უშვილო ქალი 
თუშოლს შვილს შესთხოვდა  და სამუდამო 
თაყვანისცემას ჰპირდებოდა. ომალოელმა 
ქისტებმა აღნიშნული სალოცავი მოგვიანებით 
სხვა რელიგიური მიზნებისთვის გამოიყენეს. ეს 
სალოცავი კარგა ხანს ომალოელებს დავიწყე-
ბული ჰქონიათ, იგი აღადგინა ვინმე  იჩი ციხე-
საშვილმა. მას უკავშირდება შემდეგი ისტორია:

დღეისათვის, აღნიშნული ხატის მხოლოდ მცი-
რე ფრაგმენტებია შემორჩენილი.

ზემოთ ხსენებული ხატის კარზე ავადმყოფე-
ბისთვის საკლავის შეწირვის ტრადიცია ამ სო-
ფელშიც გვხვდება. ადგილობრივი, ტ.ც. (რესპო-
ნდენტმა ისურვა, რომ მისი ვინაობა ანონიმური 
დარჩენილიყო) გვიყვება შემდეგს:

ზემოთ ხსენებული რიტუალის მსგავსი მრავალი 
შემთხვევის აღწერა შეიძლება  თიშუოლის 
ხატთან მიმართებაშიც. ომალოში თითქმის 
ყველამ იცის ვინ არის ქალი სახელად „უაი“. ეს 
იყო ადამიანი, რომელიც ასრულებდა რიტუალს 
იმის დასადგენად, თუ რომელი ხატი გაუწყრა 
ადამიანს. მას შემდეგ, რაც ქალი დაადგენდა 
გამწყრალი ხატის ვინაობას, ის, ვისაც ხატი 
გაუწყრა, უნდა შეესრულებინა სპეციალური მო-
ვალეობა, რასაც ქისტურად „თიეყ ვახარ“ – ხა-
ტის კარზე მისვლას ნიშნავდა, ე.ი. სპეციალური 
შესაწირითა და სარიტუალო წესების დაცვით 
უნდა მისულიყვნენ ხატთან და შევედრებოდ-
ნენ ფიზიკური და სულიერი ხსნისა და კეთილ-
დღეობისათვის. 

თ უ შ ო ლ ი

იჩი ციხესაშვილს ჰყავდა შვილი, რომელიც 
უცბად ცუდად შეიქნა, რადგან ექიმებმა ვერ 
უშველეს, გადაწყვიტეს მოლასათვის მიემა-
რთათ. მოლამ უთხრა, რომ ავადმყოფის სა-
ხელზე ხატი უნდა დაებრძანებინათ და ამის 
მერე უკეთ იქნებოდა. მამამ გაითვალისწინა 
მოლას დარიგება და ქალიშვილის სახელზე 
საკუთარ სახლში დააბრძანა ხატი სახელად 
„თიშუოლ“, თუმცა მისი შვილი მალევე გარდა-
ცვლილა. სოფლის მკვიდრ მარიამ გორგიშვი-
ლის თქმით, ასევე, გავრცელებული ყოფილა 
ეკლესიის ეზოში ხეებზე ქსოვილის ნაჭრების 
ჩამოკიდების ტრადიცია.

„ძალიან ცუდად ვიყავი, ჯანმრთელობა მქო-
ნდა უკიდურესად მძიმე. თბილისში მრავალ 
ექიმთან ვიყავი, ვერავინ გაიგო რა მჭირდა. 
სხვა გამოსავალი რომ არ იყო, ჩემს მშო-
ბლებს აზრად მოუვიდათ, რომ შეიძლებოდა 
ხატი გამწყრალი იყო ჩემზე.  რომ გაეგოთ ვი-
ყავი თუ არა ხატის მიზეზით ავად, ამ საქმის 
„მცოდნე“ ბებია ქალთან წავიდნენ და  სპე-
ციალური რიტუალი, სახელწოდებით „დვალ 
დილარ“ ჩაატარეს. ამ საქმეში გამოცდილი 
ადამიანი იყენებდა ასეთ ტექნიკას: აიღებდა 
ქსოვილის ნაჭერს, გადაზომავდა მას იდა-
ყვიდან მაჯის ძვლებამდე სამჯერ და თუ სა-
მივეჯერ ნაჭერი ერთსა და იმავე ადგილზე  
მოხვდებოდა, ეს ნიშნავდა იმას, რომ ხატი 
გამწყრალი იყო. ცალ-ცალკე ყველა ხატზე 
ტარდებოდა მსგავსი რიტუალი. მეც  რიტუალი 
ჩამიტარეს და აღმოჩნდა, რომ თეთრი გიორ-
გის ხატი ოყო ჩემზე გამწყრალი. მე ამ დროს 
გადაადგილება არ შემეძლო, ჩემმა ახლო-
ბლებმა გაამზადეს საჭმელები, ურმით   გა-
უდგნენ  „თეთრი გიორგისკენ“ მიმავალ გზას 
(ამ ხატის ქისტური სახელია „თეთირ გუურდ“). 
ის რაიონიდანაც შორს, ბოლო სოფელი იყო. 
იქ  ღამე გავათიეთ  და მხოლოდ მეორე დღეს 
წამოვედით სახლში. იქ ყოფნის დროს დე-
დაჩემი ევედრებოდა თეთრი გიორგის ხატს, 
შვილი გადამირჩინეო და სხვა სავედრებელ-
საც დააყოლებდა, არსებობდა რაღაც ტექსტი, 
რაც ამ დროს უნდა თქმულიყო, მაგრამ ეს 
ტექსტი არ მახსოვს. არ ვიცი ეს რა ძალა იყო, 
მაგრამ ძალიან მალე ფეხზე დავდექი, ყვე-
ლას უკვირდა, ეგონათ რომ მოვკვდებოდი“,_

გვიყვება მთხრობელი.
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შესაწირის სიდიდეს განსაზღვრავდა ავადმყო-
ფობის ხარისხი.  რაც უფრო მძიმე იყო ავად-
მყოფის მდგომარეობა, მას უფრო დიდი შესა-
წირი უნდა გაეღო, მაგალითად, ცხვარი, ხოლო 
ნაკლებად მძიმე მდგომარეობის ადამიანი, ქა-
თმის შეწირვით შემოიფარგლებოდა. 

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ პანკისელ 
ქისტებში ძალიან პოპულარული იყო თეთრი 
გიორგის ხატში სიარული, რომელიც ახმეტის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურის დასავლე-
თით, მაღალ გორაზე მდებარეობს. ეს წესი 
განსაკუთრებით გავრცელებული ყოფილა ჯო-
ყოლოელ და ომალოელ ქისტებში. როგორც 
სირანა უმარაშვილი (88 წლის, სოფელი ჯო-
ყოლო)  იხსენებს, ადრე, მის ახალგაზრდობაში 
თეთრი გიორგის ხატში ურმებით დადიოდნენ, 
სიცხეს რომ არ შეეწუხებინა ხალხი ურემს გა-
დაფარავდნენ ხის წნულით და ზედ ნაჭრებს 
დააფარებდნენ. ხატში ათევდნენ ღამეს და მე-
ორე დღეს ბრუნდებოდნენ.
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კოპალას არსებობა პანკისის ხეობის სოფელ 
ომალოში იმის აშკარა დამადასტურებელი 
ფაქტია, რომ ვაინახებსა და ქართველებს შო-
რის მუდმივად მიმდინარეობდა და მიმდინა-
რეობს სხვადასხვა კულტურული ელემენტების 
ურთიერთგაცვლა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 
კი მოხდა ქართველი მთიელებისაგან კოპა-
ლას ხატის გადმოღება ომალოელ ქისტებში. 
პანკისის ხეობაში მხოლოდ სოფელ ომალოში 
მოიპოვება აღნიშნული ხატი, რაც იმაზე მიუ-
თითებს, რომ აქ არსებული მოსახლეობის რა-
ღაც ნაწილი, სანამ ომალოში გადმოსახლდე-
ბოდნენ, ცხოვრობდნენ  ფშავ-ხევსურეთში, 
ან თუშეთში და იქიდან წამოიღეს აღნიშნული 
ნიში. ამის დასადასტურებლად შეიძლება მო-
ვიშველიოთ ის ფაქტი, რომ სოფელ ომალოში 
მცხოვრები ღანიშაშვილების ერთ-ერთი გვარის 
ხალხი ადრე აქტიურად  დადიოდა პანკისის 
ომალოს  კოპალას ხატში და მას საკუთარი წი-
ნაპრების ხატად თვლიდნენ. კერძოდ კი, შაქრო 
ღანიშაშვილის  შთამომავლები, რომლებიც წა-
რმოშობით ფშავლები იყვნენ. 

აღნიშნული ხატი, როგორც ჩანს, თუშეთის 
ომალოშიც ყოფილა დაბრძანებული. პანკისის 
ომალოში მცხოვრები ალდამიძეების გვარის 
წინაპარი დ. ალდამიძე წარმოშობით თუში იყო. 
როგორც მათი შთამომავლობა იხსენებს, ისინი 
მათი დიდი ბაბუის  ნასახლარზე თუშეთის ომა-
ლოში დღესასწაულებზე ადიოდნენ და კოპა-
ლას ხატში ლოცულობდნენ, მაგრამ აღნიშნულ 
ხატს თუშეთის ომალოდან პანკისის ომალოში 
ალდამიძეები ვერ შემოიტანდნენ, რადგანაც დ. 
ალდამიძეს პანკისის ომალოში არ უცხოვრია 
და ის ქვემო ალვანში დაკრძალეს. პანკისის 
ომალოში მხოლოდ მისი ერთი შვილი დასახ-
ლდა.

ადგილობრივი პლატონ გუნაშაშვილის (81 
წლის, სოფელი ომალო) თქმით:

კ ო პ ა ლ ა ა ლ ხ ა ნ  წ ი ვ 1 3

ჩეჩნეთიდან ქალი თავისი 3 შვილით თია-
ნეთში ჩამოსულა. ჩეჩნეთში ამ ქალის ქმარს 
თურმე კაცი შემოაკვდა და მოსისხლეობის 
ნიადაგზე ეს ქალი თავისი შვილებით გამო-
ერიდა იქაურობას. თიანეთში  მან ადგილო-
ბრივ ხატს შეჰფიცა, თუ ხატი მის 3 შვილს 
გადაარჩენდა, ის სამუდამოდ მისი მონა-მო-
რჩილი იქნებოდა. ქალმა ეს ხატი პანკისის 
ხეობაში ჩამოიტანა და სოფელ ომალოში და-
მკვიდრდა.

ომალოელი ქისტების ზოგიერთ ნიშას საკუ-
თარი გვარის თავსართი ჰქონდა სახელად. 
ამის აშკარა მაგალითია ალხანაშვილების სა-
ლოცავი ჩხათანაში. როგორც ალხანაშვილები 
მოგვითხრობენ, ისინი პანკისის ხეობაში თა-
ვიდან ჩხათანაში დასახლდნენ, მათი წინაპ-
რების სასაფლაო დღესაც ჩხათანაშია.  ჩხა-
თანაში დასახლებისას მათ თავიანთი ხატიც 
ჩამოიტანეს ჩეჩნეთიდან,  ეს იყო „ალხან წივ“ 
ანუ ალხან ნიში. 

13  წივ – ნიშის ქისტური შესატყვისი.
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დიდბატონის  სალოცავი ომალოს თავში ყო-
ფილა დაბრძანებული, იგი წარმოადგენდა სო-
ფლის საერთო სალოცავს.  დღეს მისგან არაფე-
რია  შემორჩენილი. ეს ნიში არ წარმოადგენდა 
რომელიმე გვარის კუთვნილებას.

დ ი დ ბ ა ტ ო ნ ი

სპეროზას წმინდა გიორგის სალოცავს ომალო-
ელი ქისტები ძალზე იშვიათად იყენებდნენ, 
ვინაიდან ძალიან შორს იყო და ძნელად მი-
სასვლელიც. ეს სალოცავი ნახსენებია მათე 
ალბუთაშვილის შრომებშიც. იგი მდებარეობს 
ალაზნის მარჯვენა სანაპიროზე ხორაჯოსკენ14  
მიმავალ გზაზე. აქ ომალოელები იშვიათად,  
მხოლოდ მაშინ ადიოდნენ, თუ თემის რომე-
ლიმე წევრი ცუდად გახდებოდა.

ს პ ე რ ო ზ ა ს  წ მ ი ნ დ ა  გ ი ო რ გ ი ს
ს ა ლ ო ც ა ვ ი

სოფელ ომალოს მოსახლეობას პანკისში ჩა-
მოსახლებამდე ხევსურებთან დიდი კავშირები 
რომ  ჰქონდათ და მათგან ხატები გადმოიღეს, 
ამას მოწმობს სანების ხატის არსებობაც სო-
ფლის თავში. სოფელ ომალოს მკვიდრი მარიამ 
გორგიშვილი იხსენებს, რომ მის ბავშვობაში 
სოფლის თავში დაბრძანებული იყო „საანები15  
წივ“, რომელსაც მოსახლეობა აქტიურად იყე-
ნებდა სალოცავად, რადგან სოფელთან ახლოს 
იყო. სამწუხაროდ, ეს ნიში არ არის შემორჩე-
ნილი. სანების ჯვარი გავრცელებული იყო ხე-
ვსურეთის მოსახლეობაში და დაბრძანებული 
– ცროლის მთაზე. აღნიშნული სანების ჯვარი
ასევე გავრცელებული ყოფილა ინგუშებშიც.

ს ა ნ ე ბ ი ს  ჯ ვ ა რ ი

14 ხორაჯო –  სოფელი პანკისის ზემო წელში.
15 საანებაი – სანებას ქისტური შესატყვისი.
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ელიას16  ტაძარი ელიას მთაზე, დედოფლისწყა-
როში მდებარეობს. მაგრამ მის ანალოგს ვხვდე-
ბით პანკისის ხეობის მთიანეთში, კერძოდ, აქ 
არსებობს ელიას გორად წოდებული ადგილი, 
სადაც არის ელიას სალოცავი. სალოცავს ძირი-
თადად, ქრისტიანი კახელები  იყენებდნენ, მა-
გრამ მას ასევე იყენებდა ომალოელი ქისტებიც. 
მარიამ  გორგიშვილი ასევე იხსენებს საკუთარი 
დედის, ელისო ღანიშაშვილის (1903-2004) ნაა-
მბობს ამ სალოცავის შესახებ. როგორც ელისო 
ღანიშაშვილი  ყვებოდა: ერთ წელს პანკისში 
საშინელი გვალვა იყო, მოსავალი ნადგურდე-
ბოდა და ხალხი ძალიან შეწუხებულა. ომალოში 
მცხოვრებმა ერთ-ერთმა უხუცესმა განაცხადა, 
ალბათ, ელია გაგვიწყრა, რადგან დიდი ხანია 
დავიწყებული გვყავსო (როგორც ჩანს, ელიას 
სალოცავს  ომალოელებში აქტიური გამოყენება 
1900-იანი წლებიდან არ ჰქონია). მომდევნო 
დღეს, ხალხი შეიკრიბა თავიანთი შესაწირე-
ბით და ელიას გორას გაუდგნენ, მათ შორის იყო 
ელისოს დედაც და მამაც. როგორც ჩანს, მსგავ-
სად ქართველებისა, ომალოელი ქისტებისთვი-
საც ელია ითვლებოდა ამინდის ღვთაებად.  
მისი თქმით, ელიას სალოცავიდან დაბრუნების 
მეორე დღეს ისეთი წვიმა დაიწყო, რომ ორი  
დღე გადაუღებლად წვიმდა. სავარაუდოდ, აღ-
ნიშნული სალოცავი უნდა აეგოთ პანკისის ხე-
ობაში ქისტების დასახლებამდე მცხოვრებ თუ-
შებს ან ფშავლებს.

პ ა ნ კ ი ს ი ს  ე ლ ი ა ს  ს ა ლ ო ც ა ვ ი

16 ელია  – ამინდის განმგებელი ღვთაება.
17  ხალხის წარმოდგენით, ელია თითქოს ბრმა ხარაზია, რომელიც ეტლს დააქროლებს ცაში და სეტყვას უშენს სო-
ფლებს; თითქოს ელიას ეშმაკი დაჰყვება და შეცდომაში შეჰყავს. ეშმაკს ელია „შეცდომაში“ რომ არ შეეყვანა, ხალხი 
ზარებს რეკდა, თოფებს ისროდა, რათა ელიას გაეგო, რომ ის ადგილი დასახლებული იყო და არ დაესეტყვა. ელიაობის 
ტრადიციული შესაწირავებია: თხა, ციკანი, იცოდნენ მამლების შეფრენაც. 
ეს ინფორმაცია აღებულია ვებ-გვერდიდან http://www.ambioni.ge/eliaoba

სირანა უმარაშვილი იხსენებს მამამისის არ-
შაკა ხოლაგაშვილის სიტყვებს, როცა ძალიან 
ძლიერად წვიმდა და ამ წვიმას სეტყვაც ერთ-
ვოდა თან –   „მამლებიც ჩამოყარეო“. ელიას 
ხატს ქართველი ხალხი შესაწირის სახით 
ზოგჯერ მამლებს შეუფრენდნენ სალოცავში. 
როგორც ჩანს, ქისტების ნაწილს ეს ტრადი-
ცია გადმოუღიათ ქართველებისაგან  და შე-
საწირის სახით ელიაში მამლები აჰყავდათ. 
როდესაც ამინდის ღვთაება ელია17 სეტყვას 
დაუშენდა ციდან, გაბრაზებული ხალხი დაა-
ყოლებდა, რაც შემოგწირეთ ისიც  უკან დაგვი-
ბრუნეო, „მამლებიც ჩამოყარეო“. აღნიშნული 
გამონათქვამით, როგორც ჩანს, ქისტები (ომა-
ლოელები, ჯოყოლოელები) ელიას მიმართ 
უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ.
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18  ეს რეალურად ხატი არ იყო, უბრალოდ იყო გაკეთებული ნიში, რომელიც ძირითადად შინაური პირუტყვის 
კულტს ემსახურებოდა და კვირაცხოვლობის დღესასწაულსაც აქვე აღნიშნავდნენ.

ჰეღოს ხატის არსებობა პანკისის ომალოში 
კიდევ ერთი ნიშანია იმისა, რომ ომალოელი 
ქისტები მჭიდრო კავშირში იყვნენ მთიან თუ-
შეთთან და იქიდან გადმოსახლდნენ პანკისის 
ხეობის სოფელ ომალოში. როგორც ომალოს 
უხუცესები ყვებიან, ჰეღოს ხატი იყო კუშტანა-
შვილების ხატი. ისინი წელიწადში ერთხელ 
სპეციალურად ადიოდნენ სოფელ ჰეღოში სა-
ლოცავად და პატივის მისაგებად საკუთარი 
შესაწირებით. როგორც ჩანს, სოფელ ჰეღოს 
დაცლის მერე კუშტანაშვილებმა ხატი პანკისში 
ჩამოიტანეს და ომალოში დააბრძანეს. ხატი 
2000-იან წლებში განადგურდა.

კვირაცხოვლობის ქრისტიანული დღესასწაული 
აქტიურად აღინიშნებოდა აღდგომის დღესა-
სწაულთან ერთად. კვირაცხოვლობის ხატად 
წოდებულ ადგილას, როგორც ადგილობრივები 
ამბობენ, იდგა დიდი ხე. ამ ხის გარშემო  სალო-
ცავი იყო გაკეთებული და იქ კვირაცხოვლობის 
დღეს მიდიოდნენ სალოცავად. კვირაცხოვლო-
ბის დღესასწაულის გარდა, აქ ხალხი მოდიოდა 
შინაური პირუტყვის ბარაქისთვის სალოცავად, 
ასევე მგლის პირისა და ქურდის ხელისაგან და-
საცავადაც. 

ომალოელი ქისტები აღდგომის დღესასწაულს 
(კვირა დღეს) ზეიმობდნენ წმინდა გიორგის სა-
ხელობის ეკლესიაში, მიცვალებულთა ხსენების 
დღეს (ორშაბათს) მიდიოდნენ და ლოცულობ-
დნენ თიშუოლის სალოცავში, ხოლო კვირაცხო-
ვლობას (აღდგომის პირველ კვირას) კვირაცხო-
ვლობის ხატში. 

ჰ ე ღ ლ ო ს  ხ ა ტ ი

კ ვ ი რ ა ც ხ ო ვ ლ ო ბ ი ს  ხ ა ტ ი 1 8
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ფეოდალის რეზიდენცია ერთ-ერთი ყველაზე 
თვალსაჩინო ისტორიული ძეგლია სოფელ დუ-
მასტურში. ადგილობრივებიდან არც ერთს არ 
აქვს ინფორმაცია ამ ნაგებობის ისტორიისა 
და მისი ფუნქციონირების შესახებ. აღნიშ-
ნულ ნაგებობაზე ინფორმაცია მხოლოდ ისტო-
რიულ წყაროებზე19  დაყრდნობით შეიძლება 
მივიღოთ. ამ წყაროებიდან ირკვევა, რომ დუ-
მასტურში XVIII საუკუნის პირველ მეოთხედში 
სულ რაღაც ოთხი კომლი ცხოვრობდა. ისინი, 
ძირითადად, სოფლის ცენტრიდან მოშორე-
ბით სახლობდნენ, ხოლო თვით ფეოდალები, 
რომლებიც აქ ადრე ცხოვრობდნენ, ძირითა-
დად, სოფლის ცენტრს ირჩევდნენ დასახლე-
ბისათვის (XVIII საუკუნის პირველ მეოთხედში 
დუმასტური მხოლოდ გლეხებით იყო დასახლე-
ბული). ეს ოთხი კომლი ფეოდალს დამორჩი-
ლებული გლეხები ყოფილან, გვარად ონანა-
შვილები. ფეოდალის რეზიდენციის აგებისა და 
მისი განადგურების თარიღი ჩვენთვის უცნო-
ბია. შემორჩენილია მხოლოდ  მისი ნანგრევები. 
რეზიდენცია მოიცავდა ეკლესიასაც, რომელსაც 
ოსები მთავარანგელოზის სახელით მოიხსენი-
ებდნენ. რეზიდენციაში შედის სათვალთვალო 
კოშკიც, რომლის ერთი კედელი დღემდე შემო-
რჩენილია. ამ ტერიტორიაზე ადგილობრივებმა 
ქვევრები და საწნახელი იპოვეს.

ფეოდალის რეზიდენცია ოსების მიერ წმინდა 
ადგილთან იყო გაიგივებული და მას დიდ პა-
ტივს სცემდნენ. ამ ადგილას ნაპოვნ ნივთს არც 
ერთი ოსი ხელს არ მოჰკიდებდა და სახლში არ 
წაიღებდა. ჩვენთან საუბარში ადგილობრივი 
ოსი, ნოდარ (ბუჯუ) თედეევი (67 წლის, სოფელი 
დუმასტური)  იხსენებს:

ფ ე ო დ ა ლ ი ს  რ ე ზ ი დ ე ნ ც ი ა

19 ხვთისო მამისიმედიშვილი, პანკისი: წარსული და 
თანამედროვეობა, თბილისი, 2008.

„რეზიდენციის ნანგრევებზე დიდი რაოდენო-
ბით ქვები იყო დაყრილი. ერთ დღესაც ვინმე 
დუისელი ამოვიდა მანქანით და ეს ქვები გა-
ზიდა სახლში. არ გავიდა დიდი ხანი, გავარდა 
ხმა, კაცი გაგიჟდაო. როგორც ამბობდნენ ამ 
კაცს გაგიჟებამდე ყოველ ღამე კოშმარები 
აწუხებდა და სტანჯავდა. მოლასთან მისუ-
ლებს გაუგიათ, რომ გაგიჟების მიზეზი რეზი-
დენციის ტერიტორიიდან ქვების სახლში წა-
მოღება გამხდარა. იმავე დღეს ახლობლებმა 
შეაგროვეს ქვები, აიტანეს და დაყარეს თავის 
ადგილას, თან შესაწირის სახით მამალიც და-
უკლეს, მხოლოდ ამის მერე გამოვიდა კაცი 
მდგომარეობიდან“.

სოფელი დუმასტური მდებარეობს პანკისის 
ხეობაში, მდინარე ალაზნის მარცხენა სანაპი-
როზე, რომელიც ადრე ოსებით იყო დასახლე-
ბული. დღესდღეობით სოფლის მოსახლეობის 
უმეტეს ნაწილს ქისტები შეადგენენ, მაგრამ 
შემორჩენილია ოსების ორი ოჯახი, თედეევე-
ბისა და ცხოვრებოვების. ოსების მასობრივი 
მიგრაცია დუმასტურიდან და მიმდებარე ოსური 
სოფლებიდან (ხალაწანი, ქორეთი, კუწახტა) 
დაიწყო 1990-იანი წლებიდან. სოფლის სახე-
ლწოდების შესახებ არსებობს ხალხური თქმუ-
ლება, რომ აღნიშნული მიწა იყო ძალიან ბა-
რაქიანი და მას ეძახდნენ „ცხვრის დუმასავით 
ნოყიერ მიწას“, ამიტომაც სოფელს დარქმევია 
დუმასტური. 

სოფელი დუმასტური მდიდარია ისტორიული 
ძეგლებით. პანკისის არც ერთ სოფელში არ მო-
იპოვება იმ რაოდენობის ისტორიული ძეგლი, 
რამდენიც სოფელ დუმასტურშია თავმოყრილი. 
ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილი იმის აშკარა 
დასტურია, რომ ეს სოფელი კულტურულად 
დაწინაურებული ყოფილა. გარდა ამისა, აღ-
ნიშნული ისტორიული ძეგლები ოსების ჩამო-
სახლებამდე აქ დიდი ხნით ადრე არსებობდა 
და ოსებმა ეს ისტორიული ადგილები თავიანთ 
სალოცავებად აქციეს.

ს ო ფ ე ლ ი  დ უ მ ა ს ტ უ რ ი
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ფეოდალის რეზიდენცია



30

დუმასტურის მთავარანგელოზი მდებარეობს 
ფეოდალის რეზიდენციის შიგნით. როგორც 
ჩანს, აქ, ძირითადად, სასახლის კარეულობა 
იკრიბებოდა. ოსების ჩამოსახლების მერე მათ 
ამ სალოცავის აქტიური გამოყენება დაიწყეს 
და მას მთავარანგელოზი უწოდეს. აქ ისინი აღ-
დგომისა და გიორგობის დღესასწაულს აღნიშ-
ნავდნენ. 

თედეევი ჩვენთან საუბრისას იხსენებს:

დ უ მ ა ს ტ უ რ ი ს  მ თ ა ვ ა რ ა ნ გ ე ლ ო ზ ი

„ჩვენთან ადრე დუმასტურში წყლის საყარა-
ულო არსებობდა. ამ საყარაულოზე დასაქმე-
ბულები სპეციალურად გამოყოფილ ბინებში 
ათევდნენ ღამეს და დარაჯობდნენ –  წყა-
ლთან არავინ მისულიყო და რამე არ ჩაეყარა, 
ვინაიდან დუმასტურის წყალი ნახევარ დუისს 
და ახმეტას ამარაგებდა, ნებისმიერს ადვი-
ლად შეეძლო წყლის დაბინძურება. ეს მუ-
შები საღამოს შეშის ღუმელს დაანთებდნენ 
გასათბობად, ხოლო შეშა რეზიდენციის იმ 
ტერიტორიიდან მოჰქონდათ, სადაც მთავარა-
ნგელოზი იყო აღმართული. ყოველ საღამოს 
ამ შეშისათვის ჯოყოლოელი ვიღაც გადი-
ოდა. ერთ დღესაც ეს პიროვნება კოჭლობით 
მოვიდა სამსახურში, მეორე დღეს ცალი ყა-
ვარჯნით, ხოლო მესამე დღეს უკვე ორი ყა-
ვარჯნით,  მეოთხე დღეს კი აღარ მოვიდა სამ-
სახურში. გაიკითხეს რა დაემართა, რატომ არ 
მოდისო? როგორც გაირკვა, ეს კაცი საწოლად 
ჩავარდნილა და ვერ დადიოდა. მივიდნენ ამ 
კაცის ნათესავები მოლასთან და იქ უთხრეს: 
იმ ადგილიდან შეშები რომ მოზიდა, ამიტომ 
დაემართაო, საკლავი უნდა დაუკლათ და 
შემოირიგოთო სალოცავი. ასულან ამ კაცის 
ნათესავები იმ ადგილას, თან წაუყვანიათ 
ავადმყოფიც და მამალი დაუკლავთ, მაგრამ 
ამ კაცს მაინც ვერ უშველეს. ისევ წავიდნენ  
მოლასთან და უთხრეს, რომ რაც დაავალა 
ის გააკეთეს, მაგრამ კაცი ვერ გამოჯანმრთე-
ლდაო. მოლას უკითხავს, –    „ვინ დაკლაო 
საკლავი?“ ამათ კი მიუგეს, ჩვენ დავკალითო. 
ამის გაგონებაზე მოლას უთქვია, ადით და სა-
სწრაფოდ ვინმე ქრისტიანს დააკვლევინეთო, 
როგორ თუ ქრისტიანების სალოცავზე მუსლი-
მანები სწირავთ შესაწირსო, შესაწირი მხო-
ლოდ ქრისტიანს უნდა შეეწირაო. _ ამბობს
ნოდარ  თედეევი 

(67 წლის, სოფელი დუმასტური) მას სთხოვეს 
საკლავის დაკვლა, ავადმყოფიც იქვე ჰყა-
ვდა ამოყვანილი. თვალებს ვერ ვუჯერებდი, 
საკლავის დაკვლიდან 20 წუთში ეს კაცი თა-
ვისი ფეხით წამოდგა და სახლში თვითონ 
წამოვიდა, შოკში ვიყავი, ესეთი რამის მნახ-
ველი არ ვარ ჩემს ცხოვრებაში“, – ამთავრებს 
მთხრობელი მოყოლას.
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დუმასტურის მთავარანგელოზი
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ოსებს საკუთარი გვარის სალოცავებიც ჰქო-
ნდათ. მთავარანგელოზის სალოცავი თედეე-
ვების  გვარს ეკუთვნოდა. ყოველი გვარი წელი-
წადის კონკრეტულ დღეს დღეობას მართავდა 
საკუთარი გვარის სალოცავთან და დანარჩენი 
გვარის ხალხს ეპატიჟებოდა. თედეევების გვა-
რსა და ცხოვრებოვების გვარის დღეობებს 
შორის სხვაობა ერთი დღე ყოფილა. ოსების 
პატარა გვარები გაერთიანებულები იყვნენ თე-
დეევების გვართან და მათთან ერთად აღნიშ-
ნავდნენ საკუთარი გვარის დღეობასაც, ეს გვა-
რებია: ვანიევი, გასიევი, კაბისოვი, სანაკოევი, 
ხუგაევი, ქასოევი.

ოსებს ჰქონდათ ასეთი წეს-ჩვეულება, როდე-
საც ახლოვდებოდა საკუთარი გვარის დღეობა 
ხალხს წინასწარ  ეპატიჟებოდნენ. მასპინძელი 
გვარი აუცილებლად ყიდულობდა კურატს, უნდა 
გაემზადებინათ ოსური ლუდი20  და ოსური ხა-
ბიზგინები21. რადგანაც თედეევების სალოცავი 
მთავარანგელოზი იყო, ხალხი აქ საკუთარ სა-
ხლებში გამზადებული საჭმელებით მოდიოდა 
და ერთად აღნიშნავდა თედეევების გვარის 
დღეობას. რადგანაც კურატის ყიდვა დიდ თა-
ნხებთან იყო დაკავშირებული, დღეობაზე მო-
სული სტუმრები ეხმარებოდნენ მასპინძელს 
კურატის თანხის შეგროვებაში. მასპინძელი 
ითვლიდა მოსული სტუმრების რაოდენობას 
და კურატში გადახდილი თანხა იყოფოდა მათ 
ოდენობაზე, რის შემდეგაც ოჯახიდან თითოე-
ული წევრი დებდა შესაბამის თანხას. 

თ ე დ ე ე ვ ე ბ ი ს  ს ა ლ ო ც ა ვ ი

20 დაფქვილი ქერისაგან, ზოგჯერ ხორბლისაგანაც მზადდებოდა.
21 ოსური შესატყვისი ხაჭაპურის.
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ცხოვრებოვების სალოცავი მდებარეობს დუ-
მასტურისა და ომალოს საზღვარზე, მდინარე 
ალაზნის სანაპიროზე. ოსების სალოცავებიდან 
ეს სალოცავი ყველაზე კარგად არის შემორჩე-
ნილი. როდესაც ოსები დუმასტურში ჩამოვიდ-
ნენ, ეს ნაგებობა უკვე იყო აღმართული, ის 
ცხოვრებოვების გვარმა საკუთარ სალოცავად 
აქცია. როგორც ვთქვით,  ცხოვრებოვების და 
თედეევების გვარის დღეობა ერთი დღის სხვა-
ობით იმართებოდა, სავარაუდოდ, ოქტომბრის 
თვეში. რადგან სოფლიდან ეს სალოცავი შორს 
იყო, ოსებმა აქ არსებული ნიში სოფლის შემო-
სასვლელში გადმოიტანეს, რომელიც რამდე-
ნიმე წლის წინ ძლიერ დაზიანდა, შემორჩენი-
ლიღაა მხოლოდ ფრაგმენტები.

ც ხ ო ვ რ ე ბ ო ვ ე ბ ი ს  ს ა ლ ო ც ა ვ ი

ცხოვრებოვების სალოცავი
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ჯიოევების სალოცავი სოფლის ბოლოში იყო გა-
ნთავსებული, ე.წ. „ქორფაზე“. ამ სალოცავის გა-
რშემო გაკეთებული იყო მარმარილოს სკამები 
და  მაგიდა, ეს ყველაფერი, თურმე, ორჯონი-
კიძიდან (დღევანდელი ვლადიკავკაზი)   რუზ-
ველტა ჯიოევმა ჩამოიტანა.  დღეს ეს სალოცავი 
დაზიანებულია და მხოლოდ ნანგრევებიღაა 
შემორჩენილი. ჯიოევების გვარის დღეობა იმა-
რთებოდა აგვისტოს თვეში.

კოჩიევების სალოცავი სოფლის ბოლოს, მდი-
ნარე ალაზნის სიახლოვეს იყო განთავსებული. 
ეს სალოცავიც ოსების ჩამოსვლამდე დიდი 
ხნით ადრე იყო აგებული, მაგრამ ძველად სა-
ლოცავი იყო თუ საცხოვრებელი სახლი, უცნო-
ბია. რადგან სოფლის გარეთ იყო განთავსე-
ბული, დიდი ალბათობით გლეხის სამყოფელი 
უნდა ყოფილიყო.

ჯ ი ო ე ვ ე ბ ი ს  ს ა ლ ო ც ა ვ ი კ ო ჩ ი ე ვ ე ბ ი ს  ს ა ლ ო ც ა ვ ი

კოჩიევების სალოცავი



35

მაკოევების გვარი ყველაზე გვიან ჩამოსახლდა 
დუმასტურში. ჩამოსახლების მერე ეს ე.წ. გვარი 
პატარა დუმასტურში გაანაწილეს საცხოვრებ-
ლად. მაკოევების სალოცავიც აქვე არის განთა-
ვსებული, მათი ნიში დაბრძანებული ყოფილა 
კაკლის ხის ქვეშ და აქ დადიოდნენ სალოცა-
ვად. გვარის დღეობა როდის იმართებოდა ჩვე-
ნთვის უცნობია.

უცნობი ჯარისკაცის ძეგლი ქორფას თავზეა გა-
ნთავსებული. ეს ძეგლიც ორჯონიკიძიდან ჩამო-
უტანიათ რუზველტ ჯიოევასა და კარლო თედე-
ევს. როგორც ადგილობრივები ამბობდნენ, იგი 
სიმბოლიკა იყო მეორე მსოფლიო ომში უგზო-უ-
კვლოდ დაკარგული ჯარსიკაცებისა.

ადგილობრივებს ასევე ჩვეულებად ჰქონიათ 
ბავშვის კაკლის ქვეშ გაძვრენის წესი, თუ ბა-
ვშვს წითელა, წითურა ან ჩუტყვავილა დაემა-
რთებოდა. დღესაც დუმასტურის და ომალოს 
დამაკავშირებელ გზაზე დგას ის კაკლის ხე. 
როდესაც ბავშვი აჰყავდათ აღნიშნულ ხატთან, 
აუცილებლად თან უნდა წაეღოთ ტკბილი პურის 
კვერები და ლიმონათი. აქვე იყო გაკეთებული 
ადგილი, სადაც ხალხი ხურდებსაც ტოვებდა.

პატარა დუმასტურის სალოცავი მდებარეობს 
პატარა დუმასტურში, სახნავი ნაკვეთების თა-
ვზე. მას ოსები რელიგიური მისიით არ იყენებ-
დნენ. მისი არსებობა ოსების სახელთან არ 
არის დაკავშირებული და გაცილებით დიდი 
ხნის წინ იყო აშენებული. რა ფუნქცია ჰქონდა 
აღნიშნულ ნაგებობას, სალოცავის თუ გლეხის 
სამყოფელის, უცნობია. სალოცავის სახელით 
მისი მოხსენიება  პირობითია.

ურთანაულის ნასოფლარი – ურთანაულის ძი-
რობაში ძველი ნასოფლარების კვალი დღესაც 
შემორჩა. ეს ნასოფლარი საუკუნეებს ითვლის. 
როგორც ჩანს, იგი გლეხებს ეკუთვნოდა, უფრო 
სავარაუდოა, რომ აქ ძველად თუშებს ეცხო-
ვრათ, რადგანაც პანკისის ხეობის დიდი ნა-
წილი შუა საუკუნეებში თუშებს ეკუთვნოდათ 
და მათ მიერ აქტიურად გამოიყენებოდა. სო-
ფელ დუმასტურიდან ეს ნასოფლარი საკმაოდ 
დიდი მანძილით არის დაშორებული. იგი მო-
იცავს სხვადასხვა ზომის ნაგებობებს, ერთ-ე-
რთი ნაგებობის გვერდით კი, სასაფლაოა გა-
შლილი. აღნიშნული სასაფლაოს ზოგიერთი ქვა 
თითქმის მიწაშია ჩაფლული და მხოლოდ კი-
დეებიღა მოჩანს, ზოგიერთი ტიპის სასაფლაო 
ერთმანეთზე დაწყობილი ქვებით არის ნაგები. 
ყურადღებას იპყრობს ფერდობზე არსებული 
ერთ-ერთი ნაგებობა, რომლის უდიდესი ნა-
წილი მიწის ქვეშაა განთავსებული და მხოლოდ 
ზედა ნაწილი არის  თვალისთვის შესამჩნევი. 
უცნობია ნაგებობის ტიპი და ფუნქცია. გარდა 
ამისა, ურთანაულში  ზოგიერთი ფერდობის 
მწვერვალზე ვხვდებით  სხვადასხვა ტიპის ნა-
ნგრევებს. საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ ეს 
ნაგებობები მტრისაგან დაცულ და უსაფრთხო 
ადგილებშია აგებული, ამიტომაც ლოგიკური 
იქნება ვიფიქროთ, რომ ხალხი აქ მტრისაგან 
თავდაცვის მიზნით სახლდებოდა.

მ ა კ ო ე ვ ე ბ ი ს  ს ა ლ ო ც ა ვ ი

უ ც ნ ო ბ ი  ჯ ა რ ი ს კ ა ც ი ს  ძ ე გ ლ ი

ბ ა ტ ო ნ ე ბ ი ს  ნ ი შ ი

პ ა ტ ა რ ა  დ უ მ ა ს ტ უ რ ი ს  ს ა ლ ო ც ა ვ ი

უ რ თ ა ნ ა უ ლ ი ს  ნ ა ს ო ფ ლ ა რ ი
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დუმასტურის კოშკი აღმართულია  აღმოსავლე-
თის ფერდობზე ფეოდალის რეზიდენციის თა-
ვზე, მისგან დაახლოებით ერთი კილომეტრის 
გზაზე. დღეს აღნიშნული კოშკის მხოლოდ სა-
ძირკველიღა არის შემორჩენილი.

გამომდინარე იქიდან, რომ დუმასტურის ფე-
ოდალის რეზიდენცია განთავსებულია სო-
ფლის შიგნით, ხოლო მის  გარშემო, მაღლა 
მთებში, თავმოყრილია რამდენიმე ციხე-კო-
შკი, თორღვა პანკელის ციხესიმაგრე, კოპალას 
კოშკი და დუმასტურის გორაზე აღმართული 
კოშკი, რომლის საძირკველიღა არის შემორჩე-
ნილი, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ზემოთ ხსე-
ნებული კოშკები ემსახურებოდნენ დუმასტურის 
ფეოდალის რეზიდენციის დაცვას  მტრის შემო-
სევისაგან. ამ ფაქტს ამყარებს ის მოსაზრებაც, 
რომ ზემოთ ნახსენები ნაგებობების უმეტესობა 
განთავსებულია მაღლობ ადგილებზე, საიდა-
ნაც ადვილად შეიძლებოდა მტრის დანახვა და 
მოსახლეობის დროული გაფრთხილება. რო-
გორც ნოდარ თედეევი (67 წლის, სოფელი დუ-
მასტური) ამბობს, კოპალა, დუმასტურის გორაზე 
აღმართული კოშკი, ურთანაულის ნაგებობები 
და თორღვა პანკელის ციხესიმაგრე  საერთო 
გზით არის ერთმანეთთან დაკავშირებული, 
რაც მოწმობს იმას, რომ ამ ნაგებობებს ერთ-
მანეთთან მჭიდრო კავშირი ჰქონდათ. მტრის 
შემოსევის დროს ეს კოშკები ერთმანეთს ნი-
შანს აძლევდნენ და აცნობდნენ მოახლოებულ 
საფრთხეს. 

დ უ მ ა ს ტ უ რ ი ს  კ ო შ კ ი
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ვახუშტი ბატონიშვილი პანკისის ხეობის სო-
ფლების ჩამონათვალში ასახელებს „ცქვიტა-
ძეს“. ასევე სხვადასხვა წყაროებში გვხვდება 
სახელწოდება „ცქვიტაძის ყურე“. დღეს ადგი-
ლობრივები „ყურეს“ ეძახიან სოფლის ცენ-
ტრთან ახლოს მდებარე  ყველაზე გრძელ და 
მჭიდროდ დასახლებულ ქუჩას, რომლის ბო-
ლოში არის ცქვიტაძის სახელწოდების გორა. 
შესაბამისად, წყაროებში ნახსენები სოფელი 
„ცქვიტაძე“ უნდა იყოს დღევანდელი სოფელი 
ბირკიანი. გორაზე შემორჩენილია ფეოდალის 
რეზიდენციის ნანგრევები და ეკლესია. საინტე-
რესოა, რომ XVIII საუკუნის პანკისის მოსახლე-
ობის აღწერაში იკვეთება ცქვიტაძის გვარიც.22

თვითონ სოფლის სახელწოდებას უკავშირდება 
თქმულება, რომ ამ ადგილას ბევრი ბირკა (ბღა-
უჭა ნაყოფიანი მცენარე) იზრდებოდა და ამი-
ტომაც დაერქვა სოფელს „ბირკიანი“. 

სოფელი ბირკიანი, ძირითადად, ყოფილა ქა-
რთველებით/თუშებით  დასახლებული. XX სა-
უკუნის 50-იანი წლებიდან თუშები იწყებენ ახ-
მეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ალვანში 
გადასახლებას. დღეს, ამ  სოფლის ძირითად 
მოსახლეობას ქისტები შეადგენენ. 

დღეს ბირკიანში შემორჩენილია თუშების სასა-
ფლაო და სალოცავი ნიში.

1967 წელს ბირკიანში აღმოაჩინეს XVII  საუ-
კუნის ვერცხლის მონეტები, რომელიც ირანის 
შაჰების სეფი I-ისა და აბას II -ის სახელით თბი-
ლისის, განჯის, ხოვეიზასა და ზაგემის ზარა-
ფხანებში იყო მოჭრილი.23

ს ო ფ ე ლ ი  ბ ი რ კ ი ა ნ ი

22 ხვთისო მამისიმედიშვილი, ეთნოკულტურული პროცესები XVIII 
საუკუნის პანკისში, თბილისი, 2006.
23 ხვთისო მამისიმედიშვილი, პანკისი: წარსული და თანამედროვე-
ობა, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2008.
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ბირკიანის სასახლის კოპლექსი გვიანი შუა საუ-
კუნეების ნაგებობაა. დღემდე კედლები კარგად 
არის შემორჩენილი. ასევე, ციხესიმაგრესთან 
არსებული ვაზის საწურის ნაშთები  მეტყვე-
ლებს, რომ აქ გარკვეული  პერიოდის განმა-
ვლობაში ტყის ვაზი ყოფილა გაშენებული.

ადგილობრივი გივი ბათირაშვილის (74 წლის, 
სოფელი ბირკიანი) თქმით, ყურეში დღეს არ-
სებული ციხესიმაგრიდან 150-200 მეტრის და-
შორებით მარჯვენა და მარცხენა მხარეს იდგა 
მსგავსი ორი ციხესიმაგრე, სადაც თავადები 
ცხოვრობდნენ და ლეგენდის თანახმად, ისინი 
ერთმანეთს და ეკლესიას გვირაბით უკავშირ-
დებოდნენ.

გივი ბათირაშვილი გვიამბობს მოსმენილ 
ამბავს, რომ სსრკ-ის პერიოდში თბილისის 
ფეხბურთელების საფრანგეთში ვიზიტის დროს, 
ვიღაც მოხუც ქალბატონს ფეხბურთელებისათ-
ვის უამბნია, რომ მისი 

წინაპრები იყვნენ პანკისის ხეობიდან, კერძოდ, 
ცქვიტაძის ხევიდან.  მისი თქმით, სალოცავის 
გვერდზე ყოფილა მათი საცხოვრისი. მტრების 
შემოსევების გამო ისინი იქიდან გამოქცეულან. 

როგორც ადგილობრივი ყვება:

ბ ი რ კ ი ა ნ ი ს  ს ა ს ა ხ ლ ი ს
კ ო მ პ ლ ე ქ ს ი

წლების წინ ერთ თუშს უცხოვრია აღნიშნულ 
ქუჩაზე და ციხესიმაგრეში ჰყოლია ღორები. 
როდესაც თუშებმა ბირკიანის დატოვება და-
იწყეს, მასაც გაუყიდია სახლი და გადასახლე-
ბულა, მაგრამ წლების შემდეგ გიორგობის 
დღესასწაულზე ამ ადგილას ისევ მოსულა, 
საკლავი მოუტანია და ციხესთან ულოცია. 
როცა ადგილობრივს უკითხავს მიზეზი, უთ-
ქვამს, რომ ყოველ ღამე ესიზმრება მაღალი, 
მხარბეჭიანი მოხუცი კაცი გრძელი წვერით 
და ეკითხება: არა გრცხვენია, შესანდობარიც 
არ გაქვს ნათქვამი და ჩემს სახლში ღორები 
როგორ დააყენეო?
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ბირკიანის ღვთისმშობლის ეკლესიას  ადგილო-
ბრივები წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიას 
ეძახიან. ადრე თუშები და ქისტები ერთად აღ-
ნიშნავდნენ აქ აღდგომის დღესასწაულსა და 
გიორგობას. იგი მიეკუთვნება VIII-IX საუკუნის 
ძეგლს. 

როგორც გივი ბათირაშვილი გვიამბობს, ეკლე-
სიის მარცხენა მხარეს გორებზე ყოფილა სამა-
რხილე გზა, რომელიც ჭობიოს გორაზე, ცქვი-
ტაძის მთაზე, წმინდა გიორგის ეკლესიასთან 
მიდიოდა.  რადგან ეკლესია შორ მანძილზე 
ყოფილა, ადგილობრივებს იქიდან წამოუღიათ 
ნიში და უფრო ახლოს, დღევანდელი ბირკიანის 
ღვთისმშობლის ეკლესია  აუშენებიათ.

ქუჩის ბოლოში, სალოცავიდან არცთუ ისე 
შორს, ასევე სასაფლაოც უნდა ყოფილიყო, რა-
ზეც მეტყველებს ადგილობრივების მიერ ნაპო-
ვნი ძვლები, სამკაულები და ჭურჭლის ნამტვ-
რევები.

როგორც სხვაგან, პანკისის ხეობაშიც უნდა ყო-
ფილიყო გავრცელებული მიცვალებულისათვის 
სამკაულებისა და საჭირო ატრიბუტების ჩატა-
ნების ტრადიცია.

სოფელ ბირკიანში, ცენტრიდან 500 მეტრის 
დაშორებით აგურის ქარხანა ყოფილა.  ადგი-
ლობრივი გვიყვება, რომ ბათოსახოში მის ბა-
ვშვობაში ძალიან ბევრი ჭურჭელი ეყარა და 
ვარაუდობენ, რომ იმ ადგილას შეიძლება აკე-
თებდნენ ჭურჭელს და წვავდნენ აგურის ქარხა-
ნაში ან პირიქით. 

ბირკიანში ასევე იყო სალოცავი ნიში, რომელ-
საც ადგილობრივები კვირაცხოვლობას ეძახ-
დნენ და აღდგომის მეორე კვირას დადიოდნენ. 
დღეს ამ ადგილას მხოლოდ იფნების კორომია.

2018 წელს სოფელ ბირკიანის სასახლის კომ-
პლექსსა და ღვთისმშობლის ეკლესიას კულტუ-
რული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი 
მიენიჭა.

ბ ი რ კ ი ა ნ ი ს  ღ ვ თ ი ს მ შ ო ბ ლ ი ს
ე კ ლ ე ს ი ა

ბირკიანის ღვთისმშობლის ეკლესია
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სოფელი ძიბახევი ხეობის ყველაზე ბოლო და-
სახლებული სოფელია, რომელიც, ადრე ძირი-
თადად, ფშავლებით ყოფილა დასახლებული. 
ქისტების აქ მასიურად დასახლება XX საუკუნის 
60იანი წლებიდან იწყება.
სოფელ ძიბახევში შემორჩენილია  ეკლესიისა 
და აკლდამის ნანგრევები და ფშავლების სა-
ლოცავი. 

ს ო ფ ე ლ ი  ძ ი ბ ა ხ ე ვ ი

ძიბახევის აკლდამას ქისტები „მალხარ ქეშ-
ნიშ“-ს უწოდებენ, რაც  ქართულად „ღია სასა-
ფლაოს“ ნიშნავს. ჯოყოლოს აკლდამის მსგავ-
სად, ანალოგიურად, შავი ჭირით დაავადებული 
ადამიანები ტოვებდნენ თავიანთ სახლებს და 
აკლდამაში რჩებოდნენ სიცოცხლის ბოლომდე. 

ადგილობრივის, ახმად ცათიაშვილის (94 წლის, 
სოფელი ძიბახევი) თქმით, ადრე გვალვის პე-
რიოდში აკლდამიდან ძვლები ჩამოჰქონდათ, 
წყალში ალაგებდნენ და სთხოვდნენ ღმერთს 
წვიმის მოსვლას. ასევე, გვხვდება გვალვის 
დროს მდინარეზე  გუთნით გატარების ტრა-
დიცია. ეელი ცათიაშვილი გვიყვება (96 წლის, 
სოფელი ბირკიანი), რომ ალაზანზე გასულები 
ერთმანეთს და გზაში შემხვედრს წყალს ასხა-
მდნენ, ლოცულობდნენ და ღმერთს წვიმას 
სთხოვდნენ.

ძ ი ბ ა ხ ე ვ ი ს  ა კ ლ დ ა მ ა
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ძიბახევის ეკლესია IX-X საუკუნეების ძეგლია. 
იგი სამეკლესიანი ბაზილიკა ყოფილა, ნაგებია 
თანაბარი ზომის რიყის ქვით. ცენტრალური 
და სამხრეთის სივრცე ერთდროულად აუგიათ, 
ჩრდილოეთისა კი, მოგვიანებით. აქაც  აღი-
ნიშნებოდა სხვადასხვა ქრისტიანული დღესა-
სწაულები და იშლებოდა სუფრები. ძიბახევის 
ეკლესიას 2018 წელს მიენიჭა კულტურული მემ-
კვიდრეობის უძრავი  ძეგლის სტატუსი.

2018 წელს საქართველოს კულტურული მემ-
კვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი მიენიჭა 
აგრეთვე პანკისის ხეობაში არსებულ შემდეგ 
ძეგლებს: ზემო ხალაწანის  ბზიანას ეკლესიას, 
გვერდმოშლილთ კოშკს, კვირიას ციხესახლსა 
და ფათალიანთ კოშკს. ოთხივე ძეგლი მიეკუთ-
ვნება გვიანი შუა საუკუნეების ნაგებობას. ასევე 
სოფელ კუწახტაში მდებარე ამაღლების ეკლე-
სიასა და ლომისას ეკლესიას (ორივე გვიანი შუა 
სუკუნეების ძეგლებია), ელიას ნაეკლესიარსა 
და მარნის ნაშთს (განვითარებული შუა საუკუ-
ნეების).

სოფელ საკობიანოს დამასტისა და ღვთისმშო-
ბლის ეკლესიებს, რომლებიც ასევე, გვიანი შუა 
საუკუნეების ძეგლებია.

სოფელ ბაყილოვანის ღვთისმშობლის ეკლესია 
კი, XVIII საუკუნის კულტურული ძეგლია.

ძ ი ბ ა ხ ე ვ ი ს  ე კ ლ ე ს ი ა
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ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა ის სა-
განძურია, რომელიც წინაპრებისგან გვერგო და 
საზოგადოების ყველა წევრს გვეკუთვნის.

იგი წარსულთან გვაკავშირებს, აწმყოს უფრო 
რეალურს ხდის და მომავალის გზას გვიჩვე-
ნებს. ის გვაძლევს შესაძლებლობას, გადავხე-
დოთ ჩვენი წინაპრების განვლილ ცხოვრებას 
და გვევლინება ჩვენი საზოგადოებისა და ქვე-
ყნის განვითარების ანარეკლად. სოციუმი თა-
ვის იდენტობას/თვითმყოფადობას ინარჩუნებს 
კულტურული მემკვიდრეობის მეშვეობით. 

თუმცა, კულტურული მემკვიდრეობა არ არის 
მუდმივი. არამატერიალური მემკვიდრეობა 
ხში რად  გვავიწყდება და იკარგება, ხოლო მა-
ტერიალური ძეგლები ზიანდება და ინგრევა. 
ამიტომაც თითოეულმა მოქალაქემ უნდა გავი-
აზროთ და გავაცნობიეროთ ჩვენი ისტორიული  
მემკვიდრეობის მნიშვნელობა და გავუფრ-
თხილდეთ მას.

როგორც დავინახეთ, პანკისის ხეობაში მრა-
ვალი შესასწავლი და გამოსაკვლევი ისტორი-
ული და კულტურული ძეგლია. იმედს ვიტოვებთ, 
რომ მომავალში ამ საკითხებით უფრო მეტი 
ადამიანი დაინტერესდება და მომავალ თაო-
ბებს შევუნახავთ, როგორც მატერიალურ, ისე 
არამატერიალურ კულტურულ  მემკვიდრეობას. 

დ ა ს კ ვ ნ ა
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გივი ბათირაშვილი, სოფელი ბირკიანი, 74 წლის;

თამარ ალხანაშვილი, სოფელი ბირკიანი, 51  წლის;

პლატონ გუნაშაშვილი, სოფელი ომალო, 81 წლის;

ელდარ ბორჩაშვილი, სოფელი ჯოყოლო, 77 წლის;

ზაურ გუმაშვილი, სოფელი ჯოყოლო, 66 წლის;

ხასო ხანგოშვილი, სოფელი დუისი, 79 წლის;

ნოდარ თედეევი, სოფელი დუმასტური, 67 წლის;

ახმად ცათიაშვილი, სოფელი ძიბახევი, 94 წლის;

ეელი ცათიაშვილი, სოფელი ბირკიანი, 96 წლის;

რომანა ჩიტაშვილი, სოფელი ზემო ხალაწანი, 58 წლის;

სირანა უმარაშვილი, სოფელი ჯოყოლო, 88 წლის;

მანანა ალხანაშვილი, სოფელი დუმასტური, 58 წლის;

სონია მუთოშვილი, სოფელი ჯოყოლო, 84 წლის;

საამი გუმაშვილი, სოფელი ჯოყოლო, 81 წლის;

მარიამ გორგიშვილი, სოფელი ომალო, 85 წლის.
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