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Georgian transcript: 
 
თუ შეგიძლია აგვიღწერო ტიპიური ქართული სოფელი და რითი განსხვავდება ის 
მაგალითად ამერიკის პატარა ქალაქისგან.  
 
ტიპიური ქართული სოფელი. ძალიან გასხვავებული არის ზოგადად. სხვათა შორის, 
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ძაან1 პატარა ქვეყანაა, სხვა და სხვა სოფლებში 
განსხვავებულად ცხოვრობენ, ანუ ცხოვრების სტილი და ცხოვრების ტემპი ერთი და იგივე 
არ არის. სახლებს რომ შეხედავ, სოფლის სახლებს საქართველოში, საკმაოდ დიდი სახლებია, 
მარა2 გარედან რომ შეხედავ ეხლა, ვთქვათ როგორც ამერიკის სოფლებში ძაან საყვარელი და 
ლამაზი სახლებია, ეგეთი ლამაზი არ არის. უფრო, ცემენტით აშენებულია და ჰა ჰა აგურით 
აშენებული დიდი ოთხკუთხედი სახლებივით არის რა და სახურავები აქვთ ხოლმე. და ზოგ 
სოფლებში ხის სახლებიც არის. მარა მე ძირითადად... მე ვარ ქართლიდან და კახეთიდან, 
ანუ3 დედაჩემი არის კახელი და მამაჩემი არის ქართლიდან და უფრო იქაური სახლები ვიცი 
როგორია. და შიგნით ყველა სახლს აქვს პადვალი4 ასე ვთქვათ, სადაც ინახავენ ან ღვინოს ან 
კონსერვებს5 ან კომპოტებს6 და ეგეთ რაღაცეებს. ყველა ოჯახს აქვს ეს, არ არსებობს სოფელში 
რომ... სოფლის სახლს რომ ეს არ ქონდეს. და ძირითადად არის ხომლე ორსართულიანი ეს 
სახლები. და სოფელში თითქმის ყევლას აქვს ნუ7 თავისი პატარა ბაღი, ზოგს უფრო დიდი 
აქვს ზოგს უფრო პატარა, მაგრამ ზოგადად რაღაცა ბაღი მაინც აქვთ და ზოგ სოფელში ან 
ქათმები ყავთ ან თუ უფრო დიდი ბაღი გაქვს შეიძლება მწვანილი ან რაღაც ეგეთი მოიყვანო 
საკუთარ ბაღში, სახლის გარეთ ზუსტად. კიდე ძალიან სპეციფიური რაღაც არის 
საქართველოში, რომ ყველა სოფელში, არ არსებობს სოფელში გაიარო და ბირჟა არ შეგხვდეს. 
ბირჟაზე ძირითადად უფრო კაცები არიან და ალბათ უფრო ან ძაან მოხუცებული კაცები და 
ან კიდევ უფრო ახალგაზრდები ანუ 20 წლამდე ასე ვთქვათ, მარა ნუ რა თქმა უნდა შერეული 

                                                            
1 In colloquial Georgian, people will often say ძაან instead of ძალიან. It is not grammatically correct, but it is very 
acceptable in spoken form. 
 
2 In colloquial Georgian, people will often say მარა instead of მაგრამ. It is not grammatically correct, but it is very 
acceptable in spoken form. 
 
3 The word ანუ is directly translated as “or,” but in colloquial Georgian it is used as “like” or “so” is used in 
English. 
 
4 პადვალი is a Russian word that means “cellar”. The Georgian word for “cellar” is სარდაფი, but the Russian 

word is often used in colloquial Georgian.  

 
5 კონსერვი means homemade tinned food.  
 
6 კომპოტი means homemade conserved fruit juice with pieces of fruit.  
 
7 ნუ is a filler word.  
 



ასაკის შეიძლება 25 ან 30 წლის კაციც იყოს, მარა ზოგადად. „ბირჟაზე“ კაცები თამაშობენ 
ნარდს, ან უბრალოდ ლაპარაკობენ პოლიტიკაზე, ან ეკონომიკაზე, ან მოსავალზე, რაღაც 
ეგეთზე. ანუ სულ რაღაც ეგეთი საინტერესო საუბარი აქვთ ხოლმე. და ნარდს ან კარტსაც 
თამაშობენ ხოლმე კიდევ. კიდევ ზოგადად ქართულ სოფელში რომ ჩაივლი, შეიძლება 
სულაც არ იცნობდე ვინ არის „ბირჟაზე“ ან ვინ არის გარეთ, მარა აუცილებლად ყოველთვის 
უნდა მიესალმო ვინც არ უნდა იყოს რა, იმიტომ რომ უზრდელობად ითვლება თუ... 
მითუმეტეს ახალგაზრდა რომ ხარ და რომ ჩაიარო და ხალხს არ მიესალმო. და ზოგადად 
ხალხი ძალიან თბილი არის და თუ იციან მითუმეტეს რომ იქაური არ ხარ, მარა იციან 
ვთქვათ ვისი შვილი ხარ ან ვისი სტუმარი ხარ, შეიძლება შემოგიპატიჟონ თავის სახლში, 
გაგიმასპინძლდნენ და ეგ ნუ საკმაოდ ქართული ტრადიცია არის, ანუ არა მგონია, რომ 
ამერიკის რომელიმე პატარა ქალაქში ან სოფელში, ესე უბრალოდ უცხო ვიღაცამ 
შემოგიპატიჟოს თავის ოჯახში. კიდე ძალიან საინტერესო ის არის, რომ საერთოდ აი 
სოფლებში ვინც ცხოვრობენ ძირითადად ყველანი მუშაობენ მიწაზე, ანუ რაღაც მოსავალი 
მოყავთ რა. ან ბაღი აქვთ თავისი, ან ვენახი აქვთ, ან რაღაც ესეთი. ზოგი გლეხი ვაჭრობს და 
ვთქვათ მიაქვს ეს თავისი ხილი რაც არის, თბილისში და ყიდის, მარა შეიძლება ასევე რომ 
მეზობელმა მეზობელს გაუცვალოს. ვთქვათ, ერთს შეიძლება ძროხა ყავდეს და ყველი 
ქონდეს და მეორემ მისცეს ხორბალი და ასე შემდეგ. და ეს საკმაოდ ხშირად ხდება სოფელში. 
ანუ, ფულითაც კი ყიდულობს ხალხი რაღაცეებს, მარა ასევე არ არის გასაკვირი, რომ ვიღაცამ 
ესე საქონელი გაუცვალოს ერთმანეთს. და საერთოდ პატარ-პატარა სოფლებში ძალიან 
იშვიათია რომ რაღაც მაღაზია იყოს ან თუ არის ნუ რაღაცა ძალიან პატარა ბუტკასავით 
მაღაზიები უფრო არის ხოლმე. და ზოგადად უფრო ხალხი მიდის სოფელთან ახლო რაღაც 
პატარა ქალაქში ან სადმე ეგეთ ადგილას, რომ ისეთი რაღაცეები იყიდონ ეხლა ვთქვათ რისი 
ყიდვაც მეზობლისგან არ შეუძლიათ.  

 
 

English translation:  
 
I: Could you please describe a typical Georgian village and how it differs from a small American town.  
 
R: A typical Georgian village! Generally, it’s very different. In fact, despite the fact that Georgia is a very 
small country, people live very differently in different villages. So, the lifestyles and the pace of life are 
not the same everywhere. When you look at the houses in villages, they’re pretty big, but they’re not as 
pretty from the outside as American houses. The houses are built with cement and sometimes with bricks 
and they are big and square with roofs. There are wooden houses in some villages. But, I mostly… I am 
from Kartli8 and Kakheti9, my mother is from Kakheti and my father is from Kartli and I know more 
about houses in those regions. Each house has a cellar where people keep wine, conserved food, juice, 
and things like that. Each family has a cellar; it’s impossible for a house in the village not to have a cellar. 
Most of the time, these houses are two-story. Almost everyone in the village has their own small garden, 
some are bigger than others, but everyone has at least a small garden and in some villages they either have 
chickens; or if you have a bigger garden, you might plant some herbs or something like that right outside 
your house. We also have something in Georgia that is very specific to our villages – there is a birzha in 
every village.  Usually, there are men on the birzha, they are usually old men or young boys of under 

                                                            
8 Kartli is a central-to-eastern region of Georgia. 
 
9 Kakheti is an eastern region of Georgia. It borders with Azerbaijan and Russia. 
 



about 20 years old, but you could also have someone who is 25 or 30 years old. Usually the men play 
backgammon, or just talk about politics or economics or the harvest, or about something like that. They 
always have very interesting conversations. And of course, they play backgammon and cards. Also, when 
you walk through a Georgian village, you might not know anyone on the birzha or any of the other people 
you meet, but you still always have to say hello regardless of who they are, because it’s considered rude if 
you don’t say hello. Especially, if you’re younger, it’s considered unacceptable to walk by and not greet 
people. Generally, people are very warm and if they know that you’re not from around there, but they 
know whose son or daughter you are, or whose guest you are, they might still invite you in and offer you 
food and drink. It’s a very Georgian tradition. I don’t think anyone would randomly invite you in if you 
were in a small American town or village. Another thing that is very interesting is that everyone who lives 
in the village primarily works on land and harvests something. People have their own garden or vineyard, 
or something like that. Some peasants sell their produce, so they take their fruit or whatever else they 
have to Tbilisi10 and sell it there, but you might also trade products with your neighbors. One person 
might have a cow and cheese, and someone else might give them wheat etc. This happens quite frequently 
in villages. People also use money to purchase things, but it is not unusual for people to trade products 
directly. It’s also very rare to have shops in small villages and if there are some, they are usually small 
kiosk-type places. Generally, people tend to go to small towns or somewhere like that near their villages, 
so that they can buy things that they can’t purchase from their neighbors. 
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10 Tbilisi is the capital of Georgia.  


