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TqvenTvis da Tqveni 
ojaxisTvis werilia!
დიახ, კონკრეტულად თქვენთვის, ვინც 
ახლა ამ გაზეთს ხელში იღებთ და 
დაკვირვებით ათვალიერებთ!

არ ღირს ამ წერილების უყურადღებოდ 
დატოვება – ის თქვენთვის მნიშვნელოვან 
თემაზე გელაპარაკებათ – ჯანსაღ 
პროდუქტზე, ქართული სოფლის 
გაძლიერებაზე, თქვენს შვილებზე, თქვენს 
ოჯახზე და, ბოლოს და ბოლოს, თქვენზე 
– ადამიანზე, რომელმაც ერთი პურის 
ყიდვით  გემოვან სამყაროში შემოაბიჯა 
და ჩვენი მეგობარი გახდა.

გახსოვთ, რა სიხარულით ველოდით 
წერილებს? როგორი მოუთმენლობით 
ვხსნიდით საფოსტო ყუთს, ვხევდით 
კონვერტს და გაფაციცებით 
ვკითხულობდით ჩვენთვის ძვირფასი 
ადამიანების მოკითხვას, რჩევას, 
დარიგებას, ამბებს...  ეს წერილები 
ჩვენი იყო – ჩვენ გვესაუბრებოდნენ, 
ჩვენ ვიყავით იმათ წარმოსახვაში, ვინც 
მოგვმართავდა... ჰოდა, ეს „წერილიც“ 
ასეა – გვინდა ყველა იმ ადამიანთან 
მივიდეს, ვისაც ქვეყანა ადარდებს, 
მომავალზე ფიქრობს და თანამოაზრეებს 
ეძებს.

ამიერიდან „წერილი“ 
ხშირად მოგივათ.

მერე კი, იქნებ თავადაც გაგიჩნდეთ 
სურვილი, მოგვწეროთ, რა მოსაზრებები 
გაქვთ, რა ინტერესები, რას ფიქრობთ  – 
როგორ დავგეგმოთ ხვალინდელი დღე, 
როგორ შევეხიდოთ ქართულ სოფელს, 
როგორ დავანახოთ წარმატებული გზა 
მომავალ თაობას? როგორ დავძლიოთ 
პრობლემები, როგორ ვიკვებოთ 
სწორად, ვინ ქმნის ჯანსაღ პროდუქტს 
და ვინ არიან ის ადამიანები, რომლებიც 
ამ წუთისოფლის სამყაროსთან და 
ბუნებასთან  ჰარმონიაში გატარების გზებს 
გვიჩვენებენ.

გესაუბრებით  „გემოვანზე“ და მის მიერ 
დატრიალებულ ამბებზე.

დღეიდან მათ ჩვენც შევუერთდით – 
თქვენ და ჩვენ – თქვენი მეგობრები და 
მრჩევლები.

გამოგვყევით!

„
ზვიად ირემაძე

გვსურს, სოფელი ისე 
გაშენდეს, როგორც ძველად 
იყო - მოსავალი მოვიყვანოთ 
ქიმიკატებისა და დანამატების 
გარეშე. ამ სოფელში, 
ოქროსქედში, 40 კომლამდე 
ცხოვრობს. აქ სხვადასხვა 
სარწმუნოების ხალხი ერთი 
საქმის გარშემო გავერთიანდით!

“
არსებობს ერთი 
კავშირი წარსულთან, 
წინაპრებთან, წყლის 
პირველ წვეთთან, 
მიწის პირველ სურნელთან 
და  ცეცხლის პირველ 
ნაპერწკალთან: პური, პური და 
ისევ პური!

ამ ეტაპზე ჩვენი მთავარი გამოწვევაა, 
ქართული ხორბლით გამომცხვარი, 

ჯანსაღი და სასარგებლო პურის 
მნიშვნელობა დავანახოთ ადამიანებს. 

რაც მთავარია, მათ დავეხმაროთ 
იმის გაანალიზებაში, თუ 

რამდენად დიდი მნიშვნელობა 
აქვს პურს ადამიანის 
ჯანმრთელობისთვის.

პურის კულტურა 
საქართველოში

საქართველო 
ხორბლეული კულტურის  

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
კერაა. მეცნიერები მიიჩნევენ, 

რომ სწორედ აქ შეიქმნა ენდემური 
ხორბლის ხუთი ჯიში და გავრცელდა 

დანარჩენ მსოფლიოში. პური მხოლოდ 
საჭმელი არ არის, ის ტრადიციული 

რიტუალური დანიშნულების პროდუქტია, 
რომლის გარეშეც ქართული ყოფა არ 

არსებობს.

ფონდ „გემოვანის“  დამფუძნებელი 
პაპუნა ტოლიაშვილი 
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puri cocxalia, misi damzadebis teqnologias 
Cvens qveyanaSi uZvelesi droidan icnobdnen, ra
sac arqeologiuri gaTxrebis Sedegad aRmoCeni
li Toneebi Tu xorblis marcvlebi adasturebs. 
msoflioSi cnobili xorblis aTeulobiT jiSi
dan saqarTveloSi naxevarze meti gvxvdeba, Tumca 
drosTan erTad uZvelesi jiSebi safrTxis winaSe 
dadga, puris damzadebis teqnologiac Seicvala, ra
mac warsulTan im erTi kavSiris gawyvetis saSiS
roeba gaaCina.

arsebobs erTi kavSiri warsulTan da erTi 
brendi axla, romelic, erTi mxriv, aanalizebs uni
kaluri qarTuli xorblis jiSebis gadarCenis au
cileblobas, meore mxriv _ Tavad puris sasico
cxlo mniSvnelobas adamianis janmrTelobisTvis. 
rogorc fond „gemovanis“  damfuZnebeli papuna 
toliaSvili aRniSnavs, swored am or mTavar Rire
bulebaze dayrdnobiT gadawyvites maT investicia 
„mzeTamzes“ brendSi ganexorcielebinaT da Tavian
Ti wvlili SeetanaT momxmareblisTvis umaRlesi 
xarisxis, qarTuli puris SeqmnaSi:

„mzeTamzes“ brendSi davinaxeT udidesi poten
ciali bevri mizezis gamo. pirvel yovlisa, mogex
senebaT, purs adamianis kvebis racionSi umTavresi 
adgili uWiravs. samwuxarod, saqarTveloSi umaRl
esi xarisxis, sasargeblo puris problema jer kidev 
ar aris bolomde gadawyvetili, vinaidan yvelasT
vis xelmisawvdomi araa. am etapze Cveni mTavari ga
mowvevaa, qarTuli xorbliT gamomcxvari, jansaRi 
da sasargeblo puris mniSvneloba davanaxoT ada
mianebs. rac mTavaria, maT davexmaroT imis gaanali
zebaSi, Tu ramdenad didi mniSvneloba aqvs purs 
adamianis janmrTelobisTvis. amis garda, miznad da
visaxeT warmoebis gazrda, raTa aseTi xarisxiani 
puri saqar Tvelos yvela regio nis mosaxleobisT
vis iyos xelmisawvdomi,“ _ aRniSnavs papuna to
liaSvili.

umaRlesi xarisxis da uZveles tradiciebTan mi
axloebuli puris saZirkveli deda safuaria, igive 
puris deda/bunebrivi safuari, romelsac sxvanai
rad xaSs an aparas eZaxian. igi fqvilsa da wyalze 
damzadebuli comis damJavebiT miiReba, risTvisac, 
sul mcire, erTi dReRamea saWiro. deda safuvriT 
damzadebul purs mcire simJave dahkravs, mimzid
veli aromati da dasamaxsovrebeli gemo aqvs. rac 
mTavaria, bunebrivi safuvriT gamomcxvari puri 
Zalian jansaRi da advilad mosanelebeli produq
tia.

am etapze „mzeTamze“ 15 dasaxelebis purs awar
moebs, romlebic bunebriv safuarzea damzadebuli, 

yovelgvari xelovnuri danamatebis gareSe. TxuT
metTagan ramdenime saxeoba mxolod qarTuli xor
blis jiSebiT mzaddeba, rac puris Rirebulebas 
mniSvnelovnad zrdis.

puris uZvelesi teqnologiis Ziebam „mzeTamzes“ 
gundi saqarTvelos sxvadasxva regionSi waiyvana. 
kompaniis daarsebis dRidan isini qveynis sxvadasx
va kuTxeSi mogzauroben da, rac mTavaria, aqvT mi
zani, romlis mixedviTac cdiloben adgilobriv 
mosaxleobas xeli Seuwyon Tavad daiwyon puris 
warmoeba, riTac, erTi mxriv, daakmayofilon jansaR 
purze sazogadoebis moTxovnileba, xolo meore mx
riv, xeli Seuwyon jer kidev SemorCenili endemuri 
sasoflosameurneo produqtebis SenarCunebas, adg
ilobrivi warmoebis CamoyalibebaganviTarebas:

მუდმივი ზრდა-განვითარებისთვის 
ხშირად ვატარებთ ექსპერიმენტებს. 
მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი 
ექსპერიმენტის ფარგლებში რამდენიმე 
რეგიონში ვიქირავეთ ძველი ფურნეები, 
სადაც ჩვენი ტექნოლოგიით, ჩვენივე 
ფქვილით დავიწყეთ პურის წარმოება. 
ცხადია, რაოდენობა ისეთი დიდი არ არის, 
როგორიც ინდუსტრიული წარმოებისას, 
თუმცა ეს ექსპერიმენტები გვეხმარება 
იმის მოფიქრება-გაანალიზებაში, თუ 
როგორ უნდა გავხადოთ ასეთი ხარისხიანი 
პური ხელმისაწვდომი რეგიონებში. 
გვაქვს ამბიცია, ვიყოთ არა მხოლოდ 
პურის, არამედ სხვა პროდუქტების 
მწარმოებელი მთავარი კომპანია, 
რომელიც ადგილობრივი ნედლეულით 
დამზადებულ, უმაღლესი ხარისხის და 
ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო საკვებ 
პროდუქტებს შექმნის“, – აღნიშნავს პაპუნა 
ტოლიაშვილი.

arsebobs erTi kavSiri warsulTan da erTi bren
di, romelic am kavSiris SenarCunebaSi udides 
rols asrulebs. „mzeTamzes“ puri aris adgilobri
vi nedleuliT damzadebuli, xarisxiani, jansaRi, da, 
rac mTavaria, sasargeblo produqti, romelic male 
yvela qarTul ojaxSi daikavebs Seucvlel adgils.

ერთი კავშირი წარსულთან და 
ერთი ბრენდი აწმყოში 

ქართული ხორბლის ჯიშებისგან დამზადებული პური 
„მზეთამზე“

რა არის იდეა 
გემოვანი?
იდეა გემოვანი ნიშნავს - ბუნებრივი 
კანონზომიერებების გათვალისწინებით 
სურსათის პირველსახით შენარჩუნების 
და გავრცელების გზას - რაც 
გულისხმობს მაქსიმალურ ჩაურევლობას 
როგორც წარმოების პროცესსა და 
დროში, ისე სურსათის მდგენელებში. 
ეს ვრცელდება ყველა სახის სურსათზე, 
რომელიც იდეა გემოვანის ქვეშ არის 
ნაწარმოები. ჩვენი საქმეა უწყვეტად 
ვეძიოთ, აღმოვაჩინოთ და დავნერგოთ 
გემოვანი სურსათის წარმოების 
მეთოდები. 

ჩვენი საქმე მოძრაობაა!

ჩვენ გვსურს, რომ შეიქმნას რაც 
შეიძლება ბევრნაირი გემოვანი 
სურსათი და ის ხელმისაწვდომი გახდეს 
ადამიანებისთვის. 

იდეა გემოვანი არის სამყაროსთან 
ჰარმონიის მიღწევის სურვილი და 
ჩვენი მთავარი მამოძრავებელი, 
რადგან ჰარმონია სამყაროსთან 
ყოველთვის არის მარგებელი!

რა არის გემოვანი 
სურსათი?
გემოვანი  სურსათი არის ხელოვნური 
ჩარევის გარეშე, ბუნებრივი 
კანონზომიერების გათვალისწინებით 
ნაწარმოები ყოველთვის მარგებელი 
და გემრიელი პროდუქტი, რომელსაც 
მაქსიმალურად აქვს შენარჩუნებული 
პირველსახე. გემოვანი სურსათის 
წარმოების პროცესი არ ჩქარდება 
ხელოვნურად, არ გამოიყენება 
ხელოვნური დანამატები და 
მდგენელები. გემოვანმა სურსათმა 
ადამიანებს თავიდან უნდა გააცნოს და 
შეაყვაროს დავიწყებული, პირველსახის 
მქონე, გემრიელი და მარგებელი 
სურსათის გემო.

გემოვანი სურსათის წარმოების 
სამი საყრდენი პრინციპი

• მაქსიმალური ჩაურევლობა 
სურსათის წარმოების ბუნებრივი 
კანონზომიერებით დადგენილ 
პროცესში და წარმოების დროში;

• ჩაურევლობა სურსათის 
მდგენელებში - არანაირი 
ხელოვნური დანამატები;

• მარგებლობა - ბუნებრივი 
მდგენელების და პროცესის 
ჰარმონიით ნაწარმოები სურსათი 
ყოველთვის არის მარგებელი! 

„

არსებობს ერთი კავშირი 
წარსულთან, წინაპრებთან, წყლის 
პირველ წვეთთან, მიწის პირველ 
სურნელთან და 
ცეცხლის პირველ ნაპერწკალთან - 
პური, პური და ისევ პური!

ვარაუდობენ, რომ უძველესი პური 
ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 8000 წელს 
ეგვიპტეში მზადდებოდა. საქართველოში 
როდის იწყება პურის ისტორია, ზუსტად 
ვერავინ გვეტყვის, თუმცა იგი ჩვენი 
გასტროკულტურის უმნიშვნელოვანესი 
ნაწილი რომ არის, უეჭველია. 
ქართველისთვის პური არა მხოლოდ 
მთავარი საკვებია (გაიხსენეთ გამოთქმა: 
ყველი და პური - კეთილი გული), 
არამედ განსაკუთრებული სარიტუალო 
დანიშნულების მქონეცაა. პურისადმი ჩვენს 
ასეთ დამოკიდებულებას მნიშვნელოვნად 
განაპირობებს ქრისტიანული სარწმუნოება, 
„პური ჩვენი არსობისა“. ზიარების დროსაც 
ხომ პურს ალბობენ ღვინოში და ვიღებთ 
მათ, როგორც წმინდა ხორცსა და სისხლს 
უფლისას.
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sergei bulgakovi iyo ekonomisti, filosofosi, 
publicisti, politikosi, redaqtori, qristiansocial
isturi partiis damfuZnebeli da moskovis religi
urfilosofiuri sazogadoebis wevri. misi gamor
Ceulad rTuli da turbulenturi inteleqtualuri 
gza pirdapiri gamoZaxilia meoce saukunis dasawyisis 
sazogadoebis mSfoTvare da farTo sulieri Ziebisa.

„ekonomikis filosofia“ aris naSromi socialuri 
Teoriis Sesaxeb, trivialur doneze ki igi SegviZlia 
bulgakovis mier marqsizmis uaryofad aRviqvaT. naS
romi iyo alternatiuli filosofiis Camoyalibebis 
mcdeloba, romelic inarCunebda marqsizmis ZiriTad 
Sexedulebebs, magram ewinaaRmdegeboda mis gulgri
lobas individualuri adamianuri Rirsebis mimarT. 
am wignSi bulgakovma Caanacvla marqsis xedva sazog
adoebis Sesaxeb, romelic materialuri interesebiT 
gamowveuli klasobrivi brZolaa da romelSic war
moebis reJimi gansazRvravs socialur formebs da 
ideologiebs.

bulgakovis poziciis identificireba advilia da 
xasiaTdeba klasikuri liberalizmiT: is emxroba sin
disis Tavisuflebas, sityvis Tavisuflebas, erovnul 
TviTgamorkvevas, kanonis uzenaesobas, konstitucias 
da autokratiis gauqmebas. Tumca, am idealebis dan
ergvis ganxorcielebis sirTuleebma miiyvana bulg
akovi filosofiuri da sulieri principebis ufro 
Rrma artikulaciamde, romlebsac emyareba misi Zieba 
samarTliani da kanonieri normebiT marTuli sazoga
doebisa. ekonomikis filosofia am Ziebis nayofi iyo.

bulgakovi amtkicebda, rom adamianebs mxolod mec
nierebiT cxovreba arasodes SeeZloT. maT sWird
ebodaT metafizika da religia. am mdgomareobis 

gaTvaliswinebiT, meoce saukuneSi gavrcelebuli 
pozitivizmis ideologia gaxda bevrad meti, vidre 
mecnieruli Teoria _ igi progresis Teodicead iqca; 
mecnierebam STanTqa religia da metafizika da orive 
Tavis nawilad gamoacxada. magram, bulgakovis azriT, 
samecniero religiis damkvidrebis mcdeloba waru
matebeli aRmoCnda; amis nacvlad, mecnierebam dakarga 
pirvelsaxe da religiad iqca. 

man amosaval wertilad aiRo warmosaxviTi, origi
naluri mdgomareoba, romelSic adamiani da bune
ba srulyofil harmoniaSi Tanacxovrobs. am sawyis 
mdgomareobas man „edemuri ekonomika“ uwoda _ sam
yaro, rogorc is arsebobda samoTxeSi, pirvel cod
vamde. da amave nacnobi nimuSis mixedviT, samyaro, 
romelSic Cven amJamad vcxovrobT, fatalurad gamo
eyo harmoniul arsebobas adamianis dacemiT.es bulg
akovma miiCnia "metafizikur katastrofad", romelmac 
mTeli samyaro codvaSi CaiTria. masSi adamianma unda 
ibrZolos gadarCenisTvis. es aris samyaro, romelSic 
Cven axla vcxovrobT da romelSic Cveni materia
luri saWiroebebis patimrebi varT.

ეკონომიკა, მაშინაც კი, თუ ედემი 
შეუქცევადად დაიკარგა, შეიძლება 
კიდევ ერთხელ გახდეს “სოფიური”: 
ჩვენი მოვალეობაა საკუთარ თავში 
ვიპოვოთ სრულყოფილების ფარული 
პოტენციალი და ვიმუშაოთ ბუნების 
აღსადგენად, კიდევ ერთხელ 
დავუბრუნოთ მას ის სიცოცხლე და 
მნიშვნელობა, რომელიც ჰქონდა 
სამოთხეში და ამით დავასრულოთ 
დაცემისა და აღდგომის კოსმოსური 
ციკლი, - ნათქვამია ნაშრომში.

`sofiuri” ekonomikis kidev erTi, arsebiTi maxasi
aTebeli iyo misi aqcenti procesze da ara Sedegze. 
igi kiTxulobs Tu ra aris adamianis arsi, rogor 
SevimecnoT samyaro, ekonomikis „transcendentuli 
obieqti“ da ra aris adamiani, _ „transcendentuli 
subieqti“? 

ekonomikis filosofia dafuZnebuli iyo ori dis
ciplinis urTierTqmedebis safuZvelze: bulgakovi 
Tvlida, rom filosofia da politikuri ekonomika 
arsebobda xelovnurad izolirebulad da rom Ti
Toeuli disciplinis Sexedulebebi SeiZleboda nay
ofierad gamogveyenebina meoris gasaaxleblad. bulg

akovi cdilobda Seeqmna sazogadoebis an politikuri 
ekonomikis Teoria, romelic mis centrSi ayenebda 
adamianisa da bunebis, subieqtisa da obieqtis Sinagan 
urTierTobas da urTierTqmedebas. bulgakovi ganixi
lavda adamianebs, rogorc aqtiur arsebebs, romlebic 
urTierToben maT garSemo arsebul samyarosTan.

SesaZloa es idea arsebiTad  davakavSiroT vaJafSave
las SexedulebasTan, rom Cven unda ganvaviTaroT 

„yoveli eri iqamdis, rom kargad 
esmodes Tavisi ekonomiuri, politikuri 
mdgomareoba, Tavis socialuri yofis 
av-kargi“, unda movspoT „dRevandeli 
ekonomiuri ukuRmarToba da, 
ueWvelia, maSin moispoba erTisagan 
meoris CasanTqmelad miswrafeba, 
erTmaneTis rbeva, omebi, romelic dRes 
gamefebulia dedamiwis zurgze“.

bunebisa da adamianis Tanaarseboba fesvgadgmulia 
qarTul cnobierebaSic. miwa gaidealebulia _ mama
papaTagan darCenil siwminded miiCneva, Sroma ki amis 
SesanarCuneblad konstanturi da ulevia. „icode,    dRes 
mZleTa mZlea garja, Sroma da naSromis gafrTxileba, 
Senaxva, patronoba, gamozogva saWiroebisamebr 
da ara gaumaZRar survilisamebr,“  werda ilia.

bulgakovis „sofiuri ekonomika“ ufro Sors wavi
da vidre im droindeli moazrovneebis daJinebuli 
moTxovna „individualur uflebebze“: axali socia
luri filosofiis mixedviT, yoveli moxnuli miwa, 
yoveli dawerili furceli, potenciurad aaxlovebs 
individs sofiasTan. ufro metic, TiToeuli individ
is Rirebuleba da srulyofileba gaizarda im mt
kicebiT, rom adamiani ar aris marto, is arsebobs Tan
amoZmeebTan erTad, ufro didi, kosmiuri da lamazi 
procesis nawilad. 

მომზადებულია სალომე ტორაძის მიერ 
სერგეი ბულგაკოვის “ეკონომიკის 

ფილოსოფიისა” და ქეთრინ ევთუჰოვის 
ნაშრომის მიხედვით

„ედემური ეკონომიკა“ სერგეი ბულგაკოვთან

ირაკლი
ჩავლეშვილი

ოთარ 
ნაჭყებია

ფონდ „გემოვანის“  
დამფუძნებელი 

ფონდ „გემოვანის“  
დამფუძნებელი 

„გემოვანი“ გულისხმობს  საქართველოს ყველა რეგიონში 
დეცენტრალიზებულ წარმოებებს: ფურნეებს, რომლებსაც აერთიანებს 
გემოვანის ნიშანი - ყოველთვის მარგებელი პურის ცხობის ტექნოლოგია, 
პურის მაღალი ხარისხი, სარგებლიანობა და პროცესში ჩართული 
ადამიანების მიერ საქვეყნო საქმის კეთების ძლიერი სურვილი. 

„გემოვანი“ ხელს უწყობს მარგებელი პურის ცხობას ბუნებრივი საფუარით 
- პურის დედით და ხელოვნური მინარევების გარეშე მოყვანილი ხორბლის  
ფქვილით; ის მხარს უჭერს და აძლიერებს ქართული ჯიშის მსხვილფეხა 
პირუტყვის მოშენებას, სოფლების დამახასიათებელი ტრადიციების 
გათვალისწინებით პროდუქციის წარმოებას და იდეას – საქართველო 
გახდეს ჯანსაღი პროდუქტის წარმოების ქვეყანა, რომელიც სწორედ ამით 
გახდება მსოფლიო ბაზრისთვის საინტერესო. 

კომპანია „გემოვანის“ იდეის განხორციელებაა პური „მზეთამზე“, 
ადგილობრივ ფურნეებში გამომცხვარი პურები:  „კალისტო“ (გურიაში); 
„თუთა“ (სამეგრელოში), „იაფეტი“ (ქართლში), და „ელენე“ (სამცხე–
ჯავახეთში); ოქროსქედის ჩხავერის ვენახები (გურია); ქართული ჯიშის 
ღორების ფერმა (გურია); ქართული ჯიშის თხები (გურია); ქართული ჯიშის 
ცხვარი (გურია; ქართული ჯიშის სიმინდი მაღალმთიანეთში (გურია, აჭარა, 
წალკა); ქართული ჯიშის ქათამი (გურია); ქართული ჯიშის ხორბალი 
(საქართველოს რამდენიმე რეგიონში); მსხვილფეხა საქონელი (გურია); 
ბოსტნეული (ციხისჯვარი); სერგიეთის მცენარეული სპირტის სახდელი; 
რძის პროდუქტები (წალკა); სათესლე, საჯიშე და სასწავლო მეურნეობა 
(წალკა), ამ იდეითაა ნასაზრდოები ყველა ის პროექტი, რომელსაც ნაბიჯ–
ნაბიჯ მიჰყვებიან და სჯერათ – ყველა მათგანს მომგებიანი საინვესტიციო 
პოტენციალი გააჩნია. 
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saqarTvelos yvela istoriuleTnografiul mxa
reSi arsebobda maRal doneze ganviTarebuli inten
siuri miwaTmoqmedeba. am ukanasknelSi gansakuTre
buli adgili swored xorbleulis kulturas ekava. 
klimaturi pirobebidan da geografiuli faqtori
dan gamomdinare, ama Tu im mxares Tavisi konkretu
li xorblis jiSi mohyavda, romelic iqaur pirobebs 
Seesabameboda. 

zogadad qarTuli xorblis jiSi iyofa Semdeg 
ZiriTad saxeobebad: kiliani, maxa da zanduri. ar
qeologiuri ganaTxari masalis mixedviT, kilianeb
is jiSis xorbali saqarTveloSi neoliTis xanidan 
dasturdeba da es Zalian sayuradRebo faqtia. 
am kilianebSi Sedis da dasavleT saqarTveloSi 
umTavresi adgili eWira kolxur asls.

amdenad, kiliani, maxa da zanduri iyo Cveni sawyisi, 
saidanac Semdgom ganviTarda xorblis sxva saxe
obebi. maT Soris gansakuTrebiT mniSvnelovani aris 
meore tipis xorblis marcvali, romelsac, kili
anisgan gansxvavebiT, SiSvelmarcvliani hqvia, Tumca 
qarTvelebs kidev bevri sxva qvesaxeobac gvqonda. 
bunebrivia, am yvelafrisgan cxveboda puri misi mTe
li mravalferovnebiT.  

mTian zolSi, sadac xangrZlivi zamTari iyo, erTi 
mosavali iweoda, xolo zegansa da barSi orjer 
Tesavdnen xorbals: saSemodgomodac da sagazafxu
lodac. 

qarTul yofaSi saukeTeso purad miCneuli aris 
dolis puri. adre arsebobda  aseTi xorblis saxeo
bac. is yvela zolSi modioda: mTaSic da barSic da  
maRali xarisxis xorblad iTvleboda. 

sxvadasxva regionSi gansxvavebuli Tvisebebis 
mqone doli arsebobda. magaliTad, mesxuri jiSi 
yofila yinvagamZle. amisgan odnav gansxvavebulia 
taoklarjeTSi arsebuli dolis puris saxeoba, 
xolo qarTlSi  mohyavdaT gvalvagamZle jiSis xor
bali. am purs saukeTeso sagemovno Tvisebebi hqonda 
da  aseve gansxvavdeboda SeferilobiT: erTi jiSi 
iyo moTeTro da meores odnav wiTeli dahkravda.

პური ყოფაში

პური ქართულ ყოფაში გამოიყენებოდა 
ორი ძირითადი დანიშნულებით: ყოფითი 
- როგორც საკვები რაციონის მთავარი 
პროდუქტი და  სარიტუალო - რელიგიური 
მსოფლმხედველობის ნაწილი და 

შესაწირის ნაირსახეობა. 

saqarTveloSi, tradiciulad, puriT ikvebeboda 
mosaxleobis didi nawili, magram es naklebad exe
ba dasavleT saqarTvelos bars, kerZod ki, samegre
los, gurias, imereTis erT nawils da istoriuli 
samurzayanos anu amJamad okupirebuli galis raion
is teritoriis ZirZveli qarTveli mosaxleobis yo
fas, sadac ufro metad gavrcelebuli iyo simindis 
kultura. sanam simindi gavrceldeboda aq saWmelad 
iyenebdnen Romsa da fetvs, Semdgom maT Caenacvla 
simindis mWadi an simindisgan moxarSuli Romi. 

aRmosavleT saqarTveloSi, samxreT aRmosavleT 
saqarTveloSi, anu samcxejavaxeTsa da saqarTvelos 
mTianeTSi, purs eWira mTavari adgili. is nairgvari 
formisa cxveboda. TandaTanobiT aRmosavleT saqa
rTvelos mTam Tonis sacxobis kultura gamoimuSa

va. amasTan ToneSi Cakidebuli puri droSi metad 
gamZle iyo.

dasavleT saqarTveloSi purs acxobdnen keri
aze, romelic Zveli sacxovrebeli saxlis interi
eris  RerZs warmoadgenda. keriasTan dafenili iyo 
ka (wminda) qva, romelzec, arsebuli eTnografiuli 
masaliT, cxveboda puri. 

Semdgom TandaTan gaCnda furneebis kulturac. 
19e saukunidan, rodesac rusuli fabrikuli nawarmi 
Semovida, svanebma, raWvelebma da leCxumelebma marT
kuTxedi formis rkinis sacxobebis damzadeba dai
wyes. Sesabamisad, puri ukve am tipis furneSi cxve
boda. 

საქართველოში ფართოდ იყო 
გავრცელებული ბუნებრივი საფუარი, 
რომელიც ნატურალური პროდუქტისგან 
მზადდებოდა. 

safuarisTvis  mTaSi ZiriTadad iyenebdnen xbos gamx
mar kuWs, romelsac specialur siTxeSi debdnen, am
Javebdnen da is iZenda amafuebelis Tvisebebs. 

გულსართიანი პური

saqarTveloSi mzaddeboda ara mxolod xmiadi 
puri, aramed iyo gulsarTiani purebis didi mraval
ferovneba. 

magaliTad, xorceulisgan damzadebuli pureuli 
kulturebidan gansakuTrebiT yvelasTvis cnobili 
aris svaneTSi Semonaxuli kubdari da misi cxobis 
tradicia. is ZiriTadad mzaddeboda  xbos an saqon
lis xorcisagan. romelic iyo dakepili da odnav 
Sezavebuli Cveneburi sunelebiT. Semdeg es gulsar
Ti ukve ideboda comSi da cxveboda. kubdari dRe
sac erTerTi qarTuli erovnuli brendia. 

aseve gvqonda nairgvari yvelisguliani pureli, 
romlebic ZiriTadad mrgvali formisa iyo. maTgan 
gansxvavebuli forma aqvs aWarul xaWapurs. gvian 
periodSi, savaraudod XVIIIXIX saukuneebidan,  ukve 
xaWapuri aCma gamoCnda.  

zogierT SemTxvevaSi dafqul fetvs urevdnen 
yvels da am gulsarTiT cxveboda ukve fetviani 
xaWapuri, rac dResac svaneTisa da raWaleCxumisT
vis cnobili tradiciaa, anu iq fetvis meurneoba 
SemorCenilia. qarTuli fetvi gansxvavdeboda imi
sgan, rac axla Semodis TurqeTidan. igi endemuri 
jiSia. qarTuli fetvi iyo mocisfromomwvano da 
SesaniSnavi gemovnuri Tvisebebi axasiaTebda.

cxveboda aseve simindis gulsarTiani purebi. 
gansakuTrebiT mTian zolSi, gavrcelebuli iyo da
kepili xaxvis furclebiani da salaTis foTlebiani 
SigTavsi, aseve gulsarTebi, romlebic yvelTan er
Tad amozelili Warxlis foTlebisgan Sedgeboda. 
Semdeg, rac kartofili Semovida, mTis xalxma misi 
gamoyenebac daiwyo da moxarSul kartofils urevd
nen yvelis gulsarTs. 

aseve iyo fetvisgan da Semdeg simindisgan gamom
cxvari mWadi. svaneTsa da samegreloSi sCveodaT 
fetvSi da simindis fqvilSi yvelis Sereva da xorb
lis gareSe gamocxoba mWadis da WviStaris formiT.

aWaraSi gvxvdeba gansxvavebuli saxis xaWapu
ri, romelSic kvercxis gulic aris Caxlili. iyo 
calke xaWapuric, romelic dRes cnobilia, rogorc 

ime ruli xaWapuri, magram es zogadad axasiaTebda 
dasavleT saqarTvelos. 

სარიტუალო 
დანიშნულება
meore nawili pureuli kulturebisa aris saritu

alo daniSnulebis puri, rodesac konkretul re
ligiur dResaswaulze cxveboda im dRisaTvis 
Sesaferisi, xalxur kulturaSi myarad fexgadgmu
li, tradiciad miCneuli raime saxis puri. marxvis 
dReebSi es, bunebrivia, samarxvo iyo da mxolod 
xmiadi cxveboda,  Tumca, mas hqonda sxvadasxva moy
vaniloba da forma. 

ზოგიერთ შემთხვევაში პურს ჯვრისებრად 
ოთხი ქიმი უკეთდებოდა. ასევე იყო 
საწინამძღვრო კვერიც. საახალწლოდ 
და საშობაოდ ბედის კვერების ცხობის 
ტრადიციაც გვქონდა. ამ კვერებს 
განსხვავებულ ფორმებს აძლევდნენ, 
მაგალითად, ჩიტის ფორმას, კრუხის, 
წიწილის, გუთნის... შემდეგ ამ კვერს 
ჩამოკიდებდნენ ყველგან და არა 
მხოლოდ სულიერს, არამედ უსულოსაც ასე 
ულოცავდნენ ახალ წელს. 

CvenSi Zalian gvian Cndeba lobios kultura. is, 
savaraudod, simindTan erTad Semodis. am droi dan 
moyolebuli, lobiom gadafara sxva kulturebi, 
magaliTad, ospis kultura SeWamandebSi. barbaro
ba dRes, radgan marxva aris, mTlad ugulsarTo da 
ubaraqo puri rom ar gamoecxoT, raWaSi Camoyalibda 
saintereso tradicia da lobios gulsarTi ideboda 
purSi. 

Sesawiri puri bevri saxeobisaa. marxvis dros 
acxo bdnen nigvzisgulian purs, an, magaliTad, kotors 
 saritualo xaWapurs, romelic kulturis cocxali 
nawilia TuSeTSi da ase Semdeg. 

guriis ZiriTadi nawili notio aris,  niadagi 
wyliT aris gajerebuli da, Sesabamisad, iqaurma kli
maturma pirobebma ufro simindi SeiTvisa. zustad 
amitom, guriaSi wliur ekonomikur SemosavalSi 
xorbleuls gadamwyveti procentuli mniSvnelo
ba ar hqonda. iq gadamwyveti iyo simindi. erTerTi 
yvelaze Zveli wyaro, romelic guriis yofis Sesa
xeb dawvrilebiT mogviTxrobs, aris eTnografi da 
mgalobeli apolon wulaZe. igi gadmogvcems, rom 
puri guriaSi, faqtobrivad, „delikatesi iyo“ da mas 
mxolod sazeimo dReebSi acxobdnen. Tumca, iseve, ro
gorc kubdari, Zalian mniSvnelovani iyo, saSobaod 
gamomcxvari guruli Rvezeli yveliTa da moxarSu
li kvercxiT. 

დღეს, სამწუხაროდ, არსებობს 
მივიწყებული ხორბლის კულტურები, 
მაგრამ რამდენიმეს აღდგენა და თავიდან 
დამკვიდრება უკვე დაიწყეს. მგონია, 
რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა, 
რომელიც მომავალი თაობისთვის 
და ჩვენი, უნიკალური გემოებით და 
თვისებებით გაჯერებული ენდემური 
ჯიშების აღდგენისთვის, კეთდება. 

საქართველო ხორბლეული კულტურის  ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
კერაა. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ სწორედ აქ შეიქმნა ენდემური 
ხორბლის ხუთი ჯიში და გავრცელდა დანარჩენ მსოფლიოში. ამ საკითხს 
სხვადასხვა კუთხით შეისწავლიან აგრონომები და სოფლის მეურნეობის 
მუშაკები, სხვაგვარ აქცენტებს სვამენ ეთნოგრაფები. მათთვის პური 
მხოლოდ საჭმელი არ არის, ის ტრადიციული რიტუალური დანიშნულების 
პროდუქტია, რომლის გარეშეც ქართული ყოფა არ არსებობს. პურის 
დანიშნულებასა და ქვეყნის კულტურაში მის როლზე საინტერესო 
ცნობებს გვიზიარებს  ქართველი ისტორიკოსი, ეთნოლოგი

 როზეტა გუჯეჯიანი: 

პურის კულტურა საქართველოში

“
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werili
es Zalian keTili ideaa da ar SeiZleba 
Sedegi ar gamoiRos!

ბესიკ ლომინაძე

სამეცნიერო ლიტერატურა ნაკლებად იცნობს გურიაში ხორბლის წარმოების პრაქტიკას, 
თუმცა ადგილობრივებმა გადმოცემით იციან, რომ აქ ხორბალი ითესებოდა. 
სწორედ ამ თაობიდან თაობაზე გადაცემულ ინფორმაციას ჩაეჭიდნენ „გემოვანის“ 
დამფუძნებლები, რომლებიც  ენდემური ჯიშის ხორბლის მოყვანის წახალისებით არიან 
დაინტერესებული. თამამი ექსპერიმენტის  შედეგად, ოზურგეთის სოფელ შემოქმედში  
ხორბლის პირველი ნათესები გაჩნდა – წითელი დოლი, შავფხა და თეთრი დიკა 
23 ნოემბერს  ორ ჰექტარზე დაითესა, ორ კვირაში ჯეჯილიც ამოიწვერა და ახლა 
თითოეული ღერის მილიმეტრებით ზრდას ყურადღებით აკვირდებიან. 

მიწა, რომელზეც პირველი ხნული გაივლო, კერძო საკუთრებაა და ის ბესიკ ლომინაძის 
ფერმერულ მეურნეობას ეკუთვნის. აქამდე აქ ძირითადად სიმინდის მოსავალს 
იწევდნენ, მაგრამ იმდენად დაუძლეველი აღმოჩნდა ხელოვნური ჩარევის გარეშე, 
ბუნებრივი კანონზომიერების დაცვით ნაწარმოები ქართული ჯიშის ხორბლის მოყვანის 
სურვილი, რომ ექსპერიმენტს დათანხმდნენ. რა მოლოდინები აქვთ ახალი წამოწყების 
მიმართ და რას გეგმავენ მომავალში, ბესიკ ლომინაძე გვესაუბრა.

– batono besik, ra SegiZliaT gviTx
raT endemuri jiSis xorblis guriaSi 
moyvanis Taobaze? Tqveni azriT, ramde
nad gaamarTlebs es eqsperimenti?

– soflis meurneobaSi CarTuli var, 
faqtobrivad, 90iani wlebidan. Cemi 
ZiriTadi saqmianoba, iseve, rogorc so
flis mosaxleobis didi nawilisa, me
simindeobaa – simindi momyavs saqon
lisTvis. zogadad, ase gvsmenoda, rom 
guriaSi jer kidev me18 saukunis bo
los iTeseboda simindi da aqamde es 
mxare ase movida. 

„gemovanTan“ didi xnis urTierTo
ba makavSirebs, vicnob maT gegmebs da 
ZiriTad miznebs, romlebic soflis 
meurneobis ganviTarebaSi adgilobri
vi jiSis produqciis wilis gazrdas 
gulisxmobs da veTanxmebi, rom saqa
rTvelos aqvs resursi – awarmoos 
mTiani regionebisTvis damaxasiaTe
beli tradiciuli wesiT warmoebuli, 
ekologiurad sufTa da sasargeblo 

agro–sasursaTo produqtebi. amitomac, 
Cemi da irakli CavleSvilis idea iyo, 
rom gvecada, mogvesinja qarTuli ji
Sis xorblis moyvana am teritoriaze. 
sayaned avarCieT  danasvenebi miwa, 
romelic davamuSaveT teqnologiurad, 
davTeseT xorbali da dReisaTvis, faq
tobrivad, jejils ukve dawyebuli aqvs 
amosvla. 

– Tu gaamarTlebs da xorblis karg 
mosavals miiRebT, apirebT Tu ara, kvla
vac ganagrZoT es saqme?

– es Cemi pirveli Sexeba iyo xor
balTan da didi survili maqvs, rom 
kargi Sedegi miviRoT. ar movaklebT 
arafers, aranair teqnologiur det
als, rac viciT.  

agronomebic CarTuli gvyavs. mi
was, saxnav farTobs gurulebi ver vi
yenebT ise, rogorc unda viyenebdeT. 
mogvyavs mxolod simindi da Semdgomi 
Tveebi es miwa Tavisufalia. xorbali 
gvaZlevs imis saSualebas, rom maisis 

TveSi rom mosavals aviRebT, davTesoT 
simindi da Tavisuflad movaswroT 
Semdegi kulturis mosavlis miReba. 
gvinda, miwa davtvirToT. 

Cemi soflis saxnavsaTesi terito
ria 250 heqtaria. wels 95% daTesili 
gvqonda,  teqnikac gvaqvs da adgilo
brivi meqanizatorebic CarTulni ari
an. anu, faqtobrivad, simindi da xor
bali gvinda ise movargoT erTmaneTs, 
rom ori mosavali miviRoT. es waxali
sebac iqneba, ekonomikuri sargebelic 
da, bolos da bolos, RvTiuri saqmec.

ხორბალს რომ ადამიანი 
მოიყვანს და გლეხი სახლში 
მიიტანს, ამაზე დიდი 
ბედნიერება ცოტა რამაა, ჩემი 
აზრით. მე დიდ პატივს ვცემ 
ხორბალს და იმ კულტურას, რაც 
ჩვენს, ქართულ მიწაზე მოდის.

– rogor fiqrobT, ramdenad Secvlis 
soflis meurneobis xvalindel dRes es 
Canafiqri, rac „gemovanis“ damfuZneb
lebs aqvT? 

– me, piradad, soflis meurneoba da 
mecxoveleoba Zalian mcirediT davi
wye  _ 12 suli myavda. axla saqonel
ic myavs da remac, aq mTavaria erTi 
ram – saqme unda giyvardes da Seu
Zlebeli araferia. gazafxulze mi
was gadabrunebisas Taviseburi suni 
aqvs. es suni Tu ar igrZeni, soflis 
meurneobidan da miwasTan muSaobidan 
verafers iSovni. yvela saqme asea _ 
Tu ar giyvars, araferi gamova. me mom
wons am xalxis midgoma da vfiqrob, 
rom TiToeuli soflis specifikis 
gaTva liswinebiT dawyebuli sasof
lo–sameurneo saqmianoba xalxs sof
lisken moaxedebs. es Zalian keTili 
ideaa da ar SeiZleba Sedegi ar ga
moiRos.  

საქართველოს აქვს 
რესურსი – აწარმოოს 
მთიანი რეგიონებისთვის 
დამახასიათებელი ტრადიციული წესით 
წარმოებული, ეკოლოგიურად სუფთა 
და სასარგებლო აგრო–სასურსათო 
პროდუქტები. 

“

ბაგელი - Bagel   

ბაგელი მზადდება საფუარიანი ცომისგან და აქვს რგოლის - დონატის ფორმა. 
ყველა სხვა პურისგან განსხვავებით, ბაგელის ცომი ჯერ იხარშება, შემდეგ კი 
ცხვება. ეს პური  ცნობილია (და უყვართ) ყავისფერი გარეკანისა და რბილი, მაგრამ 
ამავდროულად მკვრივი შიგთავსის გამო. ამ ტიპის პურს ხშირად აფორმებენ 
სხვადასხვა სანელებლით, მაგალითად, სეზამის ან ყაყაჩოს თესლის მარცვლებით. 
ასევე ცომში ხშირად ამატებენ ქიშმიშს - ჩვენთვის ეს უკანასკნელი ფუნთუშასთან 
უფრო ასოცირდება. ბაგელს ხშირად მიირთმევენ კარაქით და ნაღები ყველით. 

ბაგეტი - Baguette  
Baguette  - ფრანგულად ნიშნავს ჯოხს, ხელკეტს ან ჩხირს - ამით აიხსნება ამ პურის 
სახელწოდების და ფორმის კავშირიც. ფრანგი მზარეულები ბაგეტს ხშირად "წმინდა 
გრაალს" უწოდებენ.  ბაგეტის ცომი შედარებით ნაკლები რაოდენობით ცხიმსა და 
შაქარს შეიცავს - ალბათ ამით არის განპირობებული მისი პოპულარობაც. ბაგეტებს 
აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ ხრაშუნა ქერქი, ხოლო შიგთავსი უნდა შედგებოდეს 
უამრავი ნახვრეტისგან – ფერმენტაციის ძალიან ნელი პროცესის გამო.

ჩაბატა - Ciabatta  

მიუხედავად იმისა, რომ ჩაბატას ვიცნობთ, როგორც ტრადიციულ იტალიურ პურს, იგი 
მცხობელმა იტალიის ვენეტოს რეგიონში 1982 წელს გამოიგონა. Ciabatta ნიშნავს 
"ჩუსტს", რაც მის ფორმაზე მიუთითებს. ჩაბატას აქვს ბაგეტის მსგავსი ნახვრეტიანი 
შიგთავსი და ყავისფერი, ფქვილით დაფარული ქერქი. თქვენ შეიძლება 
დაინტერესდეთ, თუ რით განსხვავდება ბაგეტი და ჩაბატა – ფორმის გარდა, ყველაზე 
დიდი განმასხვავებელი ამ ორს შორის ცომია, რომელშიც აუცილებლად ზეითუნის 
ზეთს ამატებენ.

როტი - Roti    

როტი არის უსაფუარი პური, რომელიც მზადდება მყარი ხორბლით. დამზადების 
ტექნიკით ჰგავს ლავაშს, თუმცა შედარებით პატარა ზომისაა. გამოცხობამდე ამ 
ტიპის პურს კარგად აბრტყელებენ, შემდეგ კი წვავენ ცეცხლზე ან ტაფაზე. არსებობს 
როტის გაფუებული ვერსიაც. 

ლავაში (ბრტყელი)- Lavash   

ლავაში -  ხორბლის ფქვილისგან დამზადებული ბრტყელი პურია, რომელიც კავკასიის 
რეგიონში საკმაოდ ფართოდ არის გავრცელებული. იგი გვხვდება თურქეთში, ირანში, 
სომხეთსა და აზერბაიჯანში. „ლავ“  - სომხურიდან ითარგმნება როგორც კარგი, ხოლო 
„აშ“- საჭმელი. შესაბამისად, ამ პურის სახელი „კარგი საჭმელია“. ბრტყელ ლავაშს 
ყველაზე ხშირად აცხობენ თიხის თონეში, სადაც ცომს სპეციალური ბალიშით  აკრავენ 
ღუმელის კედელზე. ბაგელის მსგავსად, ამ პურის წარმოშობის სხვადასხვა ვერსია 
არსებობს, თუმცა ბოლო ცნობებით, ლავაში იუნესკომ აღიარა, როგორც „სომხური 
კულტურის ნიმუში“. 

პაი ბაო - Pai bao
პაი ბაო არის ფუმფულა, ტკბილი ფუნთუშა, რომელიც წარმოიშვა ჰონგ კონგში. იგი 
ითვლება ტკბილი პურების მეფედ და მისი სახელი ითარგმნება როგორც Pineap-
ple bun - ანუ ანანასის პური. პაი ბაო მზადდება tangshong-ის მეთოდით, რომლის 
პოპულარიზაციაც ტაივანელმა მცხობელმა  და მრავალი კულინარიის წიგნის ავტორმა, 
ივონ ჩენმა დაიწყო. ამ მეთოდის მიხედვით, ცომის მომზადებამდე, მცირედი  რძე, 
ფქვილი და საფუარი წინასწარ მზადდება ღუმელში. ზუსტად ამიტომ ცომი საოცრად 
რბილდება და გამოცხობის შემდეგაც დიდხანს ინარჩუნებს “სიფუმფულეს”.

ხალა - Challah    

აშკენაზურ ებრაულ სამზარეულოში ხალას მიირთმევენ შაბათ დღეს და 
დღესასწაულებზე. ერთადერთი გამონაკლისია აღდგომა, როდესაც ისინი საფუარიან 
პურს საერთოდ არ ჭამენ. ხალას ამოცნობა შეიძლება მისი ნაწნავისებრი ფორმითა 
და ოქროსფერი შეფერილობით, რასაც კვერცხის დამატებით აღწევენ. მისი 
წარმოშობიდან გამომდინარე, ხალას ფორმას სიმბოლური დატვირთვაც აქვს: ნაქსოვი 
ხაზი ნიშნავს სიყვარულს, ხოლო ნაწნავში არსებული ცომის სამი ზოლი: სიმართლეს, 
მშვიდობას და სამართლიანობას. 

შოთი - Shoti  

შოთი არის ქართული თონის პურის სახეობა, რომელიც გამოირჩევა თავისი ფორმითა 
და ტექსტურით. იგი არის გრძელი და რკალისებრი, ასევე აქვს საკმაოდ სქელი 
ყუა. კახეთში შედარებით განსხვავებულ, გრძელ და მეტად ხმელ შოთს ამზადებენ. 
შოთის პური მზადდება საფუარიანი ცომისგან და უწინ სარიტუალო დანიშნულებაც 
ჰქონდა. მიიჩნევა, რომ „შოთი“ წარმართულ ღვთაებასთან, მთვარესთან უნდა იყოს 
დაკავშირებული. შოთი დღესაც გვხვდება სადღესასწაულო სუფრაზე.

8 ტიპის პური სამშობლოდან თქვენს მაგიდაზე

წარმოშობა: პოლონეთი

წარმოშობა: საფრანგეთი

წარმოშობა - იტალია

წარმოშობა - ინდოეთი

წარმოშობა: სომხეთი

წარმოშობა: ჰონგ კონგი

წარმოშობა: ბიბლიური/ებრაული

წარმოშობა: სააქართველო
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„rodesac pirvelad Semovixede furneSi, Zalian 
yuradRebiT vakvirdebodi yvelafers,  rom mec mes
wavla. axla ukve vcdilob, davexmaro iraklis – er
Tad roca varT, yvelaferi ufro martivad da gem
rielad gamogvdis. CemTvis da Cemi meuRlisTvis es 
procesi da Cveni saqme eniT aRuwereli mniSvnelo
bisaa. bevri winaRoba gvqonda, magram erTad yve
laferi gadavlaxeT da vamayobT imiT, rasac vakeT
ebT. martivi araferia. maT Soris, arc usafuaro 
puris cxoba, Zveli gemoebis aRdgena da Tavidan 
Seyvareba, magram arc raime SeuZlebeli arsebobs,  
Tu adamiani isurvebs!“ _ ambobs qristi qimSiaSvi
li.

ანდერძი  შვილებს
Cven didi xania avcdiT im emocias, romelsac saq

misadmi siyvaruli hqvia da Tu daakvirdebiT, etyo
ba kidec im garemos, romelSic vcxovrobT. aq ki, 
iraklisTan da qristisgan yvelafers siyvarulis 
kvali atyvia – saqmes, urTierTobas, purs, miwas da  
momavalsac ki: 

„კალისტოს“ ჩვენი წინაპრები რომ 
აცხობდნენ, იმ პურის გემო აქვს. ამიტომ 
ყველაფერს გავაკეთებ, რომ დღეს 
ნებისმიერი დაინტერესებული ადამიანი 
და მომავალში ჩემი შვილები ჩავრთო ამ 
საქმეში. სამწუხაროა, მაგრამ აღარავინ 
დარჩა მცხობელი, აღარ იხედებიან 
ახალგაზრდები ფურნეებისკენ. მეც ასე 
ვიყავი. მხოლოდ რამდენიმე წლის წინ 
გავაანალიზე და დავინახე, თუ სად ვიყავი 
და რეალურად სად უნდა ვყოფილიყავი. 
ახლა ისე შემიყვარდა ეს საქმე, 
პროფესიად კი არა, ჩემი ცხოვრების წესად 
მივიჩნევ. 

ozurgeTis bazarSi da maRaziebTan gavlisas 
bevrjer msmenia, rom „kalistos“ Zveleburi gemo 
aqvso, raRacnairi nostalgiuri RimiliT saubrobs 
xalxi Cveni xeliT gamomcxvar purze – warmogidg
eniaT, ramxela tradicias da istorias vacocxlebT 
Cveni xeliT? isic viciT, rom maRaziaSi gamyidveli 
Tavisi iniciativiT asinjebs dainteresebul adami
anebs Cvens purs. am gemosTvis erTguli momxmare
beli cota maRal fassac gvpatiobs, magram aseTi 
puris cxobac ar aris martivi: Zalas, moTminebas, 
energias, uangaro siyvarulsa da keTilsindisiere
bas moiTxovs. moxaruli viqnebi da amayic, Tu bev
ri dainteresdeba am saqmiT, radgan amaze didi da 
mniSvnelovani anderZi  Cveni SvilebisTvis verc 
warmomidgenia!“ _ gviTxra irakli CavleSvilma.

* * *
Tu dilis uCveulo siCume axalgazrda wyvilis 

fexis xmam  Seafxizla, ozurgeTlebma ician, rom  
irakli da qristi furneSi miiCqarian da cota xan
Si maT ojaxSi tradiciuli, jansaRi puris surneli 
datrialdeba. 

qveynis momavali momavalis Taobis kuTvnilia 
da, maSasadame, mis xelT iqmneba!

“

ოზურგეთში დილის 
უჩვეულო სიჩუმე 
თუ ახალგაზრდა 
წყვილის ფეხის ხმამ  
შეაფხიზლა, ესე იგი 
ირაკლი და ქრისტი 
ფურნეში მიიჩქარიან. 
მათი პოვნა დიდ დროს 
არ წაგართმევთ, 
ახლადგამომცხვარი 
პურის სურნელი ზუსტად 
მიგიყვანთ გემოების 
იმ სამყაროში, სადაც 
ნამდვილი ქართული 
პური იბადება… 

yvelaferi oTxi wlis win daiwyo, rodesac „gemo
vanis“ damfuZnebelma irakli CavleSvilma umcros 
irakli CavleSvils TbilisSi gadasvla da puris 
sawarmo „mzeTamzeSi“ muSaoba SesTavaza. maSin verc 
warmoidgenda, rom cxovrebis mTavar miznad namdvi
li qarTuli puris gemos SenarCunebas da momava
li TaobisTvis gadacemas daisaxavda. „saerTod sxva 
samyaroSi aRmovCndi da, ra Tqma unda, dro damWir
da, rom yvelaferi Zalian kargad Semeswavla. aseTi 
tradici ebiT mdidari puris Seqmna martivi saqme araa 
– Zalian sapasuxismgebloa – faqtobrivad, warsulis 
gemos Tanamedrove formiT awvdi Zvel da axal Ta
obas: tradiciebis damakavSirebeli rgoliviT xar  
Secdomis daSvebis ufleba ar gaqvs. wlebi damWirda, 
rom damoukideblad SemZleboda muSaoba. rodesac 
vigrZeni, rom ganvviTardi da sakmarisi gamocdileba 
miviRe, gadavwyvite, rom ukan wamovsuliyavi guriaSi. 

aq, ozurgeTSi daibada puri „kalisto“, romelic 
CvenTvis Zalian saamayoa  SviliviT gvyavs, romel
sac gazrdisTvis gansakuTrebuli siyvaruli sWird
eba. am purs saxeli da istoriac gamorCeuli aqvs 
– 192030ian wlebSi sofel mTispirSi pirveli furne 
mouwyvia da komerciul purs acxobda kalisto Cav
leSvili, guruli mravalxmiani simRerebis ubadlo 
Semsrulebeli – amitom davarqviT „kalisto“, rome
lic iupiteris erTerTi Tanamgzavris saxelic yo
fila. warmoebis awyoba advili ar iyo –  mogviwia 
ramdenime furnes gamocvla. sabolood ki gamoCnda 
miSa javeliZe, romelmac es Senoba SemogvTavaza. aR
vadgineT da avamuSaveT. bednieri var, rom karg saqmes 
vakeTebT da naturalur produqts vTavazobT momx
marebels. imedi maqvs, Cveni bazari ufro masStaburi 
gaxdeba da guriasac gascdeba“, _ gviyveba irakli 
CavleSvili.

პურის დაბადება
irakli da qristi furnes karebs dilis 9 saaTze 

aReben da pirvelive wamebidan iwyeben puris cxobis 
absoluturad unikalur process. jansaRi da gemoe
biT mdidari   puris momzadebisTvis oTxive stiqia 
erTiandeba: miwa, wyali, haeri da cecxli.

upirvelesad isxmeba wyali, Semdeg yvelaze 
mniSvnelovani ingredienti _ puris deda, romelic 
oTaxis temperaturaze inaxeba. amas ra Tqma unda, 
emateba miwis Svili – fqvili da iwyeba puris ze
lis 15wuTiani procesi, ris Semdegac coms naxevari 
saaTiT ayovneben e.w. deSi, raSic izileba. dasveneb
is Semdeg iwyeba fermentaciis orsaaTiani procesi. 
Semdeg coms aTavseben formebSi da 40 wuTiT Ru
melSi uSveben. gamocxobis Semdeg puri oTxi saaTis 
ganmavlobaSi grildeba da warweriT – „kalisto“ 
maRaziebis daxlebamde midis. aseTi puris mTavari 
Rirseba is gaxlavT, rom safuaris gareSe cxveba da 
misi Senaxva, gemovnuri Tvisebebis SenarCunebiT, mTe
li aTi dRis ganmavlobaSia SesaZlebeli.

სიყვარულის კერა
rogorc amboben, puris dedas yoveldRiurad kveba 

sWirdeba. igi cocxalia _ reagirebs xmaurze, masze 
gavlenas axdens mcxobelis ganwyobac da  garemoc. 
magram, ra xdeba maSin, Tu puris deda siyvarulis 
keraSi ibadeba da izrdeba?

qristi baTumSi swavlobda, rodesac SemTxveviT 
irakli gaicno. erT weliwadSi iqorwines da ma
mapapuri tradiciebis SenarCuneba, bevri winaRobis 
miuxedavad, erTad ganagrZes.  

i. WavWavaZe

შენი პირის ოფლით ჭამდე პურს, ვიდრე 
დაუბრუნდები მიწას (დაბ. 3:19)

„

ლუდა შენგელია, მაღაზიის 
გამყიდველი:
“კალისტო“, რომელიც ოზურგეთში ცხვება, 
ყველაზე ნამდვილი პურია.  მე სადაც 
გავიზარდე, იქ ახლოს იყო ფურნე და ზუსტად 
იმ ფურნის სუნი აქვს ამ პურს. იგრძნობ ამას 
და მერე, ჭამას რომ დაიწყებ,  ხვდები, რომ 
ნაყრდები. სხვა პურზე ასეთი შეგრძნება არ 
მაქვს. მავნე პროდუქტის ჭამას ვართ მიჩვეული, 
ცოტა დრო სჭირდება იმის მიხვედრას, რა 
ქმნის ჯანმრთელ სხეულს. ამიტომ ხშირად ჩემს 
ნაყიდ პურს ვასინჯებ ხალხს, რომ მიხვდნენ, რა 
პროდუქტია „კალისტო“ – გემრიელი, ჯანსაღი, 
მარგებელი, თან ტრადიციული და თან – 
თანამედროვე.

“

მიხეილ ხოხლენკო:
მეხუთე თაობის გურული ხოხლენკო ვარ. 
1800 წელს ჩამოსულა ლიხაურში ჩემი დიდი 
ბაბუა და  მას შემდეგ ჩვენი ოჯახიც ქართულ 
ფესვებზე განვითარდა. „გემოვანი“ უდიდეს და 
კეთილ საქმეს აკეთებს. მგონია, რომ ენდემური 
ჯიშის პროდუქტის მოყვანა და ტრადიციული 
წარმოება ის გზაა, რომელსაც კარგა ხანია, 
განვითარებული მსოფლიო დაადგა. აქაც 
შეიძლება ამ იდეის გატანა. ძნელია, მაგრამ 
ცოტა დროა საჭირო. მე „გემოვანის“ გვერდით  
ვდგავარ. შეიძლება ახლა ჩვენი ნაბიჯები არ 
შემჩნევა, მაგრამ შედეგს მალე ვიხილავთ 
და თუ ქართული სოფელი ეკოლოგიურად 
სუფთა პროდუქტის შექმნის გზით განვითარდა, 
მივიღებთ ერთ დიდ მეურნეობას, რომელიც 
საქართველოს აუცილებლად  გაიყვანს 
მსოფლიო ბაზარზე.

“
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ოქროსქედელი მეზვრე

iqneb vazia samSoblo? aba, daakvirdiT, Tu dablaria, daCoqilma unda dakrifo, Tu maRlaria–caSi 
xelapyrobilma. orTave saocrad hgavs locvas, locva ki arafers ise ar uxdeba, rogorc samSoblos.”
ნნნნნ ნნნნნნნ

zviad iremaZem mevenaxeobas xeli 
oTxi wlis win mokida. ixsenebs, rom sk
olis periodSi policieloba surda da 
amisTvis emzadeboda kidec, magram mas 
Semdeg, rac „gemovanis“ damfuZneblebma 
sofelSi Cxaveris gaSeneba daiwyes da 
pirvelad Seavlo vazis rqas xeli, sxva 
saqmeze aRarc ufiqria: 

„2017  wels SemovuerTdi am saqmes. 
maSin damxmare muSaxeli sWirdebodaT 
da dedaCems hkiTxes, Tu gyavT vinme, vinc 
imuSavebso. mivedi venaxSi da gamo vTqvi 
survili, rom vimuSavebdi. Tavidan mrcx
venoda, raRac Secdomebs rom vuSvebdi, 
magram mere TandaTan davinteresdi – 
im wels duyva viswavle, Semdeg gadaWra,  
cis gaxsna (roca venaxi yvavilidan ga
modis da momwifebis periodSi gadad
is, eWreba wveri, ylorti yovel mesame 
mavTulze, raTa wyali wverebs aRar 
mieqaCos da mtevanSi wreze imoZraos 
_ srulyofili mtevani rom gamovides, 
saRi da damwifebis dros Saqrianoba 
meti hqondes) da ase grZeldeba dRe
sac“,  –  gviambobs zviadi. 
Cxaveri Zalian saTuTi vazia da mov

lis yoveldRiuri etapebi aqvs. zviadi 
yvela etaps rudunebiT gadis da ambobs, 

rom yvelaferi dakvirvebiT, saqmeSi is
wavla.  arc sxvadasxva meTodis gamoy
enebas erideba – gamocdilebas agrovebs, 
specialistebs ekiTxeba, soflis mcx
ovrebTa rCevebs  iTvaliswinebs.  ro
gorc mevenaxe, im patara nergebTan er
Tad gaizarda, romelic Tavad dargo da 
dilidan saRamomde daCoqili eloli
aveba.  

ori weli marto muSaobda da uvli
da venaxebs. mas Semdeg, rac xiluli 
gaxda, rom „gemovanis“ mier dawyebu
li saqme da soflebis ganviTarebis 
gegma, romelic adgilobrivi jiSebis 
ganviTarebas da sxvadasxva sameur
neo saqmianobaSi soflis mcxovreb
Ta aqtiur CarTulobas moicavs, dain
teresebuli adamianebic SeuerTdnen.  

ამ საქმეს ისე მივეჩვიე, 
რომ სხვა საქმეს ვეღარც 
ვხედავ. ყოველდღე ვუყურებ 
ვენახში ხომ არ არის რამე 
გასაკეთებელი, ძალიან 
შემიყვარდა. საკუთარ 
სახლშიც ვენახს ვაშენებ, 
ვუვლი. 

Cven, garda venaxisa, pursac vakeT
ebT ozurgeTSi, spirtsac vxdiT. 
gvsurs sofeli ise gaSendes ro
gorc Zvelad iyo  mosavali movi
yvanoT qimikatebisa da danamatebis 
gareSe. am sofelSi, oqrosqedSi,  
40 komlamde cxovrobs, sxvadasxva 
sarwmunoebis xalxi, romelic erTi 
saqmis garSemo gaaerTiana kompania 
„gemovanis“ wamowyebam“, – ambobs is.

gazafxulze qorwilis gadaxdas 
apirebs. mezobel sofelSi gulisswori 
eguleba da cxovrebac dagegmili aqvs 
– icis, rom oqrosqeds da Cxavers Tavs 
ver daanebebs. 

saubarSi xSirad axsenebs irakli Cav
leSvils da oTo naWyebias da ambobs – 
maT  Cemi cxovreba Secvaleso. sofeli 
da misi ganviTarebis perspeqtiva ki, sa
kuTari SromiT da ojaxis gaZlierebiT, 
sakmaod naTlad aqvs warmodgenili da 
momavalzec aseTive imediT saubrobs 
– „vcdilob, meti Seviswavlo venaxze, 
TandaTan vviTardebi da vcdilob, Cems 
saxlSic  gavaSeno zvari. minda ganvi
Tardes sofeli“, – ambobs zviadi da Sen 
gjera, rom asec iqneba.

შრომა, წინაპართა მიერ 
გადმოცემული ცოდნა, ტრადიციები და 
მიწოდების თანამედროვე ფორმები 
ერთობლივად შექმნის ქართული 
სოფლის განვითარების მკაფიო  
სურათს. ზვიადი კი – დადგება დრო 
და მომავალ თაობას შეაყვარებს 
ჩხავერს და ქართული ვაზის ჯიშებს – 
ეს მისთვის ლოცვაცაა და ქვეყანაზე 
ზრუნვაც.

ადგომას  მზის ამოსვლას ასწრებს, რომ ჩქარი ნაბიჯით გაუყვეს სოფლის ორღობეს 
და ვაზს მიეახლოს.  გრაფიკი შედგენილი აქვს – ახლა თუ ნიკიფორეს ვენახებს უნდა 
მიხედოს, ხვალ ვანიკოს და ლოლას ზვრებს ჩააკითხავს... ეს სახელები „გემოვანის“ 
დამფუძნებლებმა ადგილებს მფლობელების  მიხედვით დაარქვეს, რომ მათი სახელი 
მომავალს შემოუნახონ. თავად ვაზს კი 19 წლის ზვიად ირემაძე უვლის – ნათელი, 
გამრჯე და სხივიანი ბიჭი, რომელიც ვენახზე ისე გესაუბრება, თითქოს ცოცხალ არსებაზე 
გიყვებოდეს რამეს.

ოზურგეთის რაიონის სოფელ მთისპირის თემში არის ოქროსქედის უბანი, რომელიც 
ადრე დიდი სოფელი ყოფილა. მისი ტერიტორია მოიცავდა საკუთრივ სოფელ 
ოქროსქედს, ბახვის თემის სოფელ ოქროსქედსა და სოფელ მშვიდობაურს, რომლის 
ისტორიული სახელიც ასევე ოქროსქედია. საბჭოთა პერიოდში აქ განვითარებული 
ყოფილა მეჩაიეობა, დღეს კი, კომპანია „გემოვანის“ დამფუძნებლების მონდომებით, 
სოფელს უკვე დაუბრუნდა ჩხავერი – აბორიგენული საღვინე ყურძნის უნიკალური ჯიში, 
რომლისგანაც შესაძლებელია სხვადასხვა ტიპის და შეფერილობის სუფრის და ცქრიალა 
ღვინის წარმოება. 

nodar dumbaZe

“
ჩვენ ვიპოვეთ ჩვენი 
აღთქმული მიწა – ეს 
ის საქართველოა, 
სადაც შემორჩენილია 
და, თუ მოვინდომებთ, 
აღვადგენთ იმ აგრო–
სასურსათო კულტურებს, 
რომლებიც ყველაზე 
დეფიციტურია 
დღევანდელ 
გენმოდიფიცირებულ 
და უგემურ სამყაროში. 
ჩვენი ხსნა და 
წარმატება ჩვენს 
უნიკალურ სოფლის 
მეურნეობაშია. 

(2017 წლის დეკემბერი)



8

werili

გიას იმერეთი ძალიან უყვარს. არა, „ძალიან" კიდევ არ გამოხატავს 
იმას, რაც მას მშობლიურ კუთხესთან აკავშირებს... თუ გინდა, გაახარო, 
უნდა უთხრა, წამო, ჩავირბინოთ მშობლიურ სანახებში, ერთი დავხედოთ 
იქაურობას და ისევ ჩამოვიდეთო - და ღამის 2-3 საათიც რომ იყოს, თანახმაა 
(ახალი ჩამოსულიც რომ იყოს )... ზრუნავს ყველაზე და ყველაფერზე, რაც 
მის კუთხეს უკავშირდება, შეუძლია გასცეს უანგაროდ მეზობლებისთვის, 
შეუძლია საახალწლო სუფრა არ გააკეთოს, ოღონდ უბნის ბავშვებისთვის 
ფეიერვერკები მოაწყოს ...უყვარს ყველა ქვა, ღორღი, ადამიანი, 
თანშეზრდილი მეგობრები... გვიან ღამით უბნის დასაწყისში მდგარ 
წისქვილთან მოახლოებული მანქანიდან თუ გაიგონებთ ხმამაღალ მუსიკას 
- „იმერეთი, ჩემი იმერეთი“, ან „ნეტავ სად მიდიან სიყრმის მეგობრები“, 
ესე იგი, გია უბანში შემოდის... უფ, რამხელა სიხარულია უბნისთვისაც მისი 
ჩასვლა – დგანან წყაროსთან (იციან, რომ მიდის), უბნის შესასვლელთან, 
ჭიშკართან, არის ერთი რიგში დგომა - დღეს ჩემი სტუმარი უნდა იყო და 
ხვალ - ჩემიო... საბოლოოდ კი, ყველა ერთად გიას სტუმარია და დილამდე 
ისმის სიცილ-ხარხარი: იხსენებენ ანცობებს, ბავშვურ სისულელეებს 
მეათასჯერ, მეათიათასჯერ... ოღონდ თქვას, რამის გაკეთება მინდაო, მთელი 
უბანი ხელებდაკაპიწებული მოვა - აბა, რაში დაგეხმაროო ... 

ჰოდა, ეს ზაფხულია და გია თავისი ოთხი შვილით ჩაბრძანებულია მშობლიურ 
სანახებში. ოთხ ბავშვს რა პური გადაურჩება - მთელი დღის ნათამაშები, 
მდინარეზე ათასჯერ ჩარბენილ-ამორბენილი, გვიან ღამით გამოუყვანენ 
ხოლმე წირვას უკანასკნელ პურის ნატეხს და დილით, სანამ ადგებიან, თუ 
პური არ მოიმარაგე, თავს მოგაჭამენ, გვშიაო... 

ასეთი დილაა სწორედ და მეუღლის ხმამ გამოაფხიზლა - ჩადი რა, პური 
ამოიტანე, სანამ მოხვალ, მაგიდას გავაწყობო... დილის ძილი კი ძალიან 
უყვარს, მაგრამ შვილი შვილია და დილის 9 საათზე პურის საყიდლად 
„გაეგზავნა“ მეუღლეს... 

გავიდა ერთი საათი. გაცივდა ჩაი, დადნა მაცივრიდან გამოღებული კარაქი, 
გია არ ჩანს... ურეკავენ - სად ხარ, ადამიანო, პური მოგეტანა და მერე 
წასულიყავი, სადაც გინდოდა... ახლავე, ახლავე ამოვალ - იყო პასუხი... 
გაცხელდა ისევ ერთხელ ადუღებული ჩაიდანი, ხელახლა გამზადდა სუფრა 
ისე, რომ პურიღა აკლია – ამოვა, მოიტანს და უკვე სუფრასთან შემომსხდარი 
ბავშვებიც დაიწყებენ საუზმეს... განა რამდენი, სულ ხუთი წუთი უნდა პურის 
მაღაზიიდან სახლამდე მოსვლას... არ გეტკინა არაფერი, გია არ ჩანს... ისევ 
გაცივდა ჩაი, შელაგდა მაცივარში კარაქი, მაწონი ... 

ასე 11 საათისთვის გიაც მოვიდა და... მერე მთელი კვირა იცინოდნენ მის 
მონაყოლზე... 

მოკლედ, სახლიდან გასულს მეზობელი დაემგზავრა. გიამაც სამსახურამდე 
მიიყვანა  – ვიფიქრე, რაღაა ახლა პურის მაღაზიასთან გაჩერება, 
ჩავიყვან და მოვბრუნდებიო... ჩაიყვანა და მობრუნებისას სკოლის 
მასწავლებელი შეხვდა… გია რისი გია იყო, რომ ტვირთით ხელში 
მიეტოვებინა, დაბრძანდითო, შესთავაზა და ისიც სახლამდე მიიყვანა... 
უკან მობრუნებულმა, იმ იმედით, რომ უკვე საბოლოოდ იყიდდა პურს, 
მაღაზიასთან შეაჩერა - წინ მანქანა იდგა და შევანელე, რომ ქუჩის მარჯვენა 
მხარეს გადავსულიყავიო... ჰოდა, შეანელა თუ არა, უცებ ვიღაცამ კარი 
გააღო და დაჯდა - შენ აგაშენა ღმერთმა, რა ბიჭი ხარ, რა აივლიდა ამ 
აღმართსო... გიამაც, გაუღიმა და მანქანა დაძრა - მერე ყვებოდა, ახლა 
მაღაზიასთან ხომ აღარ გავაჩერებდი, კაცი მიხვდებოდა, რომ მისთვის არ 
გამიჩერებია  და  იუხერხულებდაო. ამიტომ, ისევ აუარა გვერდი მაღაზიას და 
ახლა ახალი თანამგზავრი მიიყვანა სახლამდე... მოკლედ, ასე იარა 9-დან 
11 საათამდე მშობლიურ შემოგარენში და სახლამდე უკვე თავადაც კარგად 
მოშიებულმა მოაღწია....

სხვაგვარად ვერც 
წარმოიდგენ... პური და საუზმე 
რა ბედენაა მაშინ, როცა 
კაცს სიკეთის კეთების 
შესაძლებლობა ეძლევა...

ამბები ჩვენზე

purze...

სარედაქციო კოლეგია

დღესდღეობით პური ადამიანის 
ძირითადი საკვებია. 

დადგენილია, 
რომ მსოფლიოს 
მოსახლეობის 60% 
ყოველდღიურად 
ჭამს პურს. 
ხორბლისს 
მარცვლეული 
კულტურა 
მსოფლიოში უძვე-

ლესია და ის როგორც 
მატერიალისტური, 

ასევე იდეალისტური 
გაგებით, კაცობრიობის 
განვითარების ნიშან-სვეტი 
ხდება _ უხსოვარ საზოგადოებებს 
მრავალირცხოვანი პოპულაციის 
შენარჩუნების საშუალებას აძლევს, 
რაც დროთა ცვლის შემდგომ, 
საბოლოოდ, ცივილიზებული 
სახელმწიფოების აღზევებას 
განაპირობებს. 

arsebuli arqeologiuri doqtrinis 
mixedviT, puris msgavsi produqtis cxobis 
kultura daaxloebiT 30 000 wels iTvlis. 
2004  wels,  dRevandel israelis terito
riaze arsebul arqeologiuri eqskava
ciebisaTvis gankuTvnil punqtze _ ohalo 
IIze, mecnierebma aRmoaCines 22 000 wliT 
daTariRebuli qeris marcvlebi, romlebic 
darCenili iyo safqvav qvaSi: es aris pir
veli mtkicebuleba imisa, rom adamiane
bi amuSavebdnen velur marcvleulobas.  
adreuli „puri“, savaraudod, „kldeze an 
koconze gacxelebul dafquli marcvleu
liT gamocxobil `brtyel kvers“ ufro 
hgavda, vidre standartul purs.

marcvleuli da puri adamianis Ziri
Tadi sakvebi neoliTis dros gaxda, daax
loebiT 10000 wlis win. „neoliTuri revo
luciis“ saxeliT cnobili sakacobrio 
gadatrialeba gadamwyveti aRmoCnda ada
mianTa modgmisaTvis _ maT mwarmoeblur 
meurneobas, maT Soris, miwaTmoqmedebas, 
marcvleulis moyvanas mihyves xeli. am 
periodSi, e.w "nayofier naxevarmTvareSi" 
_ mesopotamiasa da nilosis xeobis max
loblad adamianebi xorblisa da qeris 
gakulturebas iwyeben. egvipteSi aRmo
Cenilia Zv. w. 8000 wliT daTariRebuli 
xelis safqvavi. misi saSualebiT Zveli 
egviptelebi marcvleuls aqucmacebdnen 
da induri Capatisa an meqsikuri torti
las msgavs produqts qmnidnen. safuariani 
puric preistoriul xanaSi gamoCnda. am 
dros safuarad wina dRis comis naWeri 
gamoiyeneboda. galebi da 
iberebi amave funqcias 
ludidan moxdil 
qafs akisrebdnen. 
am yvelaferma 
puris mzadebasa 
da alternatiul 
sasoflosameur
neo sistemebis 
Camoyalibebas Cauy
ara safuZveli. 

Semdgom kardinaluri 
mniSvnelobis etapad puris istoriaSi 
SegviZlia Zv. w. 450 wels romaelebis mier 
wylis wisqvilis gamogoneba miviCnioT, 
ramac puris cxoba xelovnebis formad 
aqcia. sainte resoa, rom mdidari romaele
bi TeTr purs, upiratesad, puris umaRles 
xarisxad miiCnevdnen, Raribebi ki muq purs 
miirTmevdnen. me20 saukunis bolos es 
ganwyoba Seicvala, radgan dadginda, rom 
TeTr purs naklebi kvebiTi Rirebuleba 
aqvs. Cvens welTaRricxvamde V saukuneSi 

aTenSi purs amzadebdnen 
rogorc ToneebSi, aseve 
saxlebSi. 

Sua saukuneebis ev
ropaSi puri isev ZiriT
ad sakvebad rCeba, magram 
mas gansakuTrebuli 
rolic eniWeba. igi ma
gidis servisis nawilad 
iqca. 1015 sm sigrZis 
Zveli puris naWeri, 
TefSis msgavsad, sakve
bis qveS ideba; sadil
is bolos am purs an Tavad aristokrate
bi miirTmevdnen an Raribebs aZlevdnen.  

industrializaciasTan erTad, puris 
warmoebac ganviTarda. qarsa da wyalze 
momuSave wisqvilebi orTqlze da gazze 
amuSavdnen, xorblis safqvavi qvebi ki ker
amikuli da foladis xveulebiT Canacvl
da. es revoluciuri etapi puris cxoba
Si 1834  wels dadga, rodesac SveicariaSi 
foladis safqvavi gamoigones. cilin
drulma sistemam gaaadvila marcvleu
lis daqucmaceba da qatos gamoyofa. oto 
frederik rohvederma 1912 wels gamoigona 
puris saWreli manqana, 1961 wels ki Seiqmna 
mowyobiloba, romelic comis intensiuri 
meqanikuri muSaobis xarjze amcirebda 
fermentaciis dros. marTalia, amiT puris 
warmoeba daCqarda, magram sapirwoned, 
puris  gemo, xarisxi da masSi arsebuli 
organizmisaTvis sasargeblo nivTiere
bebis raodenoba Semcirda. amave mizniT, 
aqtiurad daiwyo qimiuri danamatebis ga
moyenebac. puri gaxda metad TeTri da 
rbili, daaklda bunebrivi mineralebi da 
vitaminebi. 

arqeologiuri mtkicebulebebi iuwye
ba, rom xorblis istoria saqarTvelo Sic 
aTaswleulebs iTvlis _ am kulturis 
moyvana kolxeTis teritoriaze neoli

Tisa da adre brinjaos xanebSi iwyeba. 
xorblis karbonizirebuli, danaxSirebu
li marcvlebis nimuSebi aRmoCenilia Zv.w. 
VIIV aTaswleuliT daTariRebul adami
anebis sadgomebsa da samarxebSi. gaTxrebi 
gvarwmunebs, rom „purisa da Rvinis“ qve
yana ara mxolod kulturuli mcenaree
bis warmoSobis keraa, aramed gamoirCeva 
am mcenareTa mravalferovnebiTac. msof
lioSi arsebuli xorblis oci saxeobidan 
saqarTveloSi TxuTmetis kvals mivage niT, 
maTgan xuTi ki unikaluria, saqarTvelos 
endemia. rogorc sxva kve bis produqtebs 
saqarTveloSi, xorbalsac etyoba tradi
ciulobisa da kuTxurobis kvali.

yoveli eris genetikuri kodi tradi
ciebSia asaxuli. ilia ambobda, rom qarTve
lebis Zala odiTganve miwis damuSavebasa 
da soflis meurneobaSi iyo da, Sesabami
sad,  gasakviri ar aris,  rom saqarTveloSi 
xorblis moyvana Tu puris cxoba qarTu
li genis nawilad iqca, qveynis ekonomika 
ki soflis meurneobasa da miwaTmoqmede
baze daSenda. `amas eWvi ar unda, rom Cveni 
qveyana miwaTmoqmedi qveyanaa da erTader
Ti warmoeba, romelsac igi amoqmedebs, sa
soflo meurneobaa, ese igi – imisTana war
moeba, romelsac pirdapir 
miwasTan aqvs saqme da 
miwismoqmedebasTan”, 
_ werda ilia. 
amitomac aRar 
gvakvirvebs xor
blis fesvgamd
gari kultura, 
mravalferovani 
endemuri saxe
obebi da miwaT
moqmedebis intensi
uri evoluciis kvali 
qarTul miwaze.

puris cxoba qarTuli genis nawilia
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