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გურამ ლორთქიფანიძე 

საქართველოს აკადემიის მ. ბერძენიშვილის კულტურის საერთაშორისო 

ცენტრის პრეზიდიუმის წევრი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, არქეოლოგი გურამ ლორთქიფანიძე 

დაიბადა 1938 წელს, ქალაქ ბათუმში. მისი სადოქტორო დისერტაციის თემა 

გახლავთ “ძველი კოლხეთი VI-VII სს.” ავტორია წიგნების: “ბიბლიური 

არქეოლოგია”; “ნარკვევები ქართული ნუმიზმატიკის ისტორიიდან”; 

“კოლხური თეთრი - კულტუროლოგიური ასპექტები”; “ქართული 

კულტურის ისტორია;” “ბიჭვინთის ნაქალაქარი; რომაული ცივილიზაცია.” 

 ბატონ გურამს გამოქვეყნებული  აქვს 120 სამეცნიერო ნაშრომი.

ამ ჟა მად, “ონლაინ არქეოლოგიის” სტუმ-

რე ბი სა ქარ თვე ლოს ღვაწ ლმო სი ლი მეც-

ნი ე რე ბი - გუ რამ გრი გო ლია  და  გუ რამ  

ლორ თქი ფა ნი ძე გახ ლავთ. ისი ნი ჩვენს 

მკითხ ველს მო უთხ რო ბენ არა მხო ლოდ 

თა ვი ან თი რთუ ლი და სა ინ ტე რე სო სა მეც ნი-

ე რო მოღ ვა წე ო ბის შე სა ხებ, არა მედ კვლე-

ვი თი საქ მი ა ნო ბის თა ნამ დევ კუ რი ო ზულ 

შემ თხვე ვებ საც გა იხ სე ნე ბენ.
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გურამ გრიგოლია 

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ისტორიკოსი, არ-

ქეოლოგი გურამ გრიგოლია დაიბადა 1932 წელს, ქალაქ თბილისში. მისი 

გამოკვლევების თემა ძირითადად პირველყოფილი საზოგადოების 

ისტორიისა და ანტიკური ხანის საისტორიო გეოგრაფიული პრობ-

ლე მებია; სადაზვერვო მუშაობის შედეგად გამოავლინა მრავალი 

სხვადასხვა ხასიათისა და პერიოდის არქეოლოგიური ძეგლი; მისი 

მონაწილეობით ითხრებოდა – ბრილის სამაროვანი, ხოვლეგორა, წო-

ფის, წონას, ჯრუჭულის, ქვაჭარის, ჩახათის, სვანთა სავანისა და იაშ-

თხვას მღვიმეები; ენგურის ხეობის ძეგლები; ხორშის ნეოლითური 

ნამოსახლარი. ბატონი გურამი ავტორია წიგნების: “ეგრის-ლაზიკის 

სამეფოს საისტორიო გეოგრაფიის პრობლემები;» “ცენტრალური 

კოლხეთის ნეოლითი პალური;” “ქვემო ქართლის პალეოლითი წოფი I”.

ინტერვიუ გურამ 

ლორთქიფანიძესთან

- ბატონო გურამ, რატომ გადაწყვიტეთ არქეოლოგი 
გამოსულიყავით?

- ეს იყო ჩემი შეგნებული გადაწყვეტილება. სურვილი 
გამოვსულიყავი არქეოლოგი  ბევრი მიზეზით გახლდათ 
განპირობებული. ბაბუა, ბებია და მამა  წარმოშობით 
ვანი დან იყვნენ, სოფ. სალხინოდან, ანუ ფესვები და-
კავშირებული  მაქვს ვანის ნაქალაქართან. გარდა ამისა, 
ჩვენი   უახლოესი  ნათესავები არიან ახვლედი ანების 
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გორაზე მცხოვრები ახვლედიანები.
ომის წლები (1941-1945 წწ.) სოფელში გავატარეთ, რადგან იქ 
ოჯახს ადვილად გაჰქონდა თავი. საღამოობით დიდი ჯაფა-გარჯის 
შემდეგ ყველა ერთად ვიკრიბებოდით, უფროსებიც, ბავშვებიც 
და ვსაუბრობდით, ეს საღამოს საუბრები ხშირად ახვლედიანების 
გორის აღმოჩენებს ეხებოდა. იქ ადგილობრივი მცხოვრებლები 
მიწის სამუშაოების მიმდინარეობისას შემთხვევით პოულობდნენ 
ხოლმე არტეფაქტებს. თქვენ წარმოიდგინეთ, ამბობენ, რომ 
ზოგიერთი მათგანი ახვლედიანების გორაზე შემთხვევით ნაპოვნი 
არქეოლოგიური მასალით კიდეც მდიდრდებოდა, თაობებს გა-
დასცემდნენ მოპოვებულ სიმდიდრეს. ერთი სიტყვით, ამ საღამოს 
საუბრების დროს ყვებოდნენ სხვადასხვა ამბავს, ლეგენდებს 
- ტყუილს, მართალს, ყველაფერი ეს ჩემთვის ბავშვურად 
საინტერესო იყო და ნელ-ნელა მომავალ დიდ ინტერესს ბადებდა. 
როდესაც სკოლას ვამთავრებდი ჩემი ახლო ნათესავი ჯიმშერ 
ლორთქიფანიძე, რომელიც  საქართველოში ძალიან ცნობილი 
პიროვნება იყო, თურქეთში საბჭოთა კავშირის საელჩოს მაღალი 
რანგის დიპლომატიურ სამსახურში გაგზავნეს სამუშაოდ. ჩვენ 
მაშინ ბათუმში ვცხოვრობდით და როცა ჯიმშერი თურქეთიდან 
ჩამოდიოდ ჩვენთან ჩერდებოდა ხოლმე. ის თვითონაც გატაცე-
ბული იყო სიძველეებით და ერთხელაც  ჩამომიტანა  სტამბოლის 
ერთ-ერთი მუზეუმის გზამკვლევი. მაშინ პირველად ვნახე ამგვარი 
გამოცემა, საოცრად   მოვიხიბლე იქ გამოსახული არტეფაქტებით 
და  არავისთვის მიკითხავს ისე მივიღე გადაწყვეტილება არქეოლო-
გი გავმხდარიყავი.
1956 წელს, როდესაც უნივერსიტეტში ჩავაბარე უკვე გამოკ-
ვეთილად ვიცოდი რა მინდოდა. 1956 წლის ოქტომბრიდან სწავლა 
გავაგრძელე ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახე ლმწიფო 
უნივერსიტეტში. სხვათა შორის, არავინ მყავდა პროტექტორი. 
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უბრალოდ კონკურსში მივიღე მონაწილეობა და ჩავირიცხე. ამას 
ასე საგანგებოდ იმიტომ აღვნიშნავ, რომ მინდა ახალგაზრდებმა 
იცოდნენ - ისინი ყოველთვის მხოლოდ საკუთარი ცოდნის იმედზე 
უნდა იყვნენ. ახლა გაცილებით დიდი კონკურენციაა, ვიდრე ჩვენი 
ახალგაზრდობის დროს.  მათი  მუდმივი  გზამკვლევი  მხოლოდ  
საქმის  სიყვარული,  ცოდნა და შრომა უნდა იყოს. 
ლომონოსოვის  სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტე ტ-

ტის ისტო რიის ფაკულტეტის არქეოლოგიის განყოფ ილე-
ბაზე ჩარიცხვა ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთ ყველაზე დიდ 
გამარჯვებად მიმაჩნია. მოსკოვის უნივერსიტეტში ჩემი პე-
დაგოგი არტემირ ვლადიმერის ძე არსეკოვსკი გახლდათ. ეს 
იყო ცნობილი რუსი არქეოლოგი, მრავალი სახელმძღვანელოსა 
(“არქეოლოგიის საფუძვლები”, “არქეოლოგიის შესავალი”) და 
უამრავი მეთოდური ნაშრომის ავტორი, შესანიშნავი პედაგოგი, 
ძალიან კოლორიტული ფიგურა, ახალგაზრდებისადმი ძალიან 
კეთილგანწყობილი პიროვნება.  დავდიოდი ყველა ლექციაზე, რომ-
ლებიც მაინტერესებდა და მაინტერესებდა ყველაფერი ის, რაც 
არქეოლოგიასა და ან თრ ოპოლოგიას ეხებოდა. ექსპედიციებში 
არანაირი სამუშაოს შესრულებას არ ვთაკილობდი, ყირიმის ექს-
პედიციაში მუშადაც მიმუშავია. ერთხელ სიმფეროპოლში წავედი 
სკვითების ნეაპოლის გათხრებზე და   გავჭერი თუ არა პი რველი 
საძიებო თხრილი, მაშინვე დავინახე სტელა ბერძნული წარწერით. 
მე ეს  ბედის დიდ წყალობად მიმაჩნია. თუმცა, როდესაც ამ სტელაზე 
მასალა გამოქვეყნდა, სამწუხაროდ, არ აღინიშნა ის, რომ სტელა 
პრაქტიკანტი სტუდენტის აღმოჩენილი იყო. ერთი სიტყვით, 1961 
წელს დავამთავრე მოსკოვის უნივერსიტეტი და დღემდე ვამაყობ 
იმით, რომ იმ პერიოდის ერთადერთი არქეოლოგი ვარ, რომლის 
დიპლომშიც სპეციალობა - არქეოლოგი წერია. 
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- ბატონო გურამ, თქვენ ბრძანდებით 120-ზე მეტი სამეცნიერო 
ნაშრომისა და მონოგრაფიის ავტორი, რა იყო თქვენი 
პირველი პუბლიკაცია?  

- მაშინ მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის 
ფაკულტეტი გამოსცემდა “არქეოლოგიურ კრებულს”. სტუდ-
ენტები გაწევრიანებული ვიყავით სტუდენტთა სამეცნიერო 
საზოგადოებაში, მის სარედაქციო საბჭოში. ამ ჟურნალში ვაქვე-
ყნებდით სტატიებს არა მხოლოდ ის ახალგაზრდები, რომლებიც 
მოსკოვში ვსწავლობდით, არამედ საკავშირო კონფერენციის მო-
ნაწილე სტუდენტები. ჩემი პირველი გამოკვლევაც “დიოსკ ურია-
სებასტობოლის სახელწოდების შესახებ”  სწორედ  “არქე ო ლოგიურ 
კრებულში” გამოქვეყნდა. სხვათა  შორის,  ამ  პუბლიკაც იამ დიდად
განაპირობა ჩემი მომავალი. როდესაც უნივერსიტეტი დავამთა ვ-
რე, მოსკოვში დარჩენა შემთავაზეს (მოსკოვში ძალიან სჭირ-
დებოდათ კავკასიისმცოდნე), მაგრამ მე უარი ვთქვი ამ მართლაც 
არაჩვეულებრივ შეთავაზებაზე, რადგან  ჩემს ქვ ეყან აში მინდოდა 
მუშაობა და ჩამოვედი საქართველოში. მივედი ისტორიის ინსტი-
ტუტში, დავწერე განცხადება, რომელსაც დავურ თე პუბლ-
იკა ციები (როგორც ჩანს, პატივმოყვარე ვიყავი, რადგან 
სულ ორი პუბლიკაცია მქონდა და მაინც თამამად ვითხოვე 
სამსახურში მიღება). თქვენ წარმოიდგინეთ, ორ დღეში დამიბარა 
ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილემ პროფ. ნიკოლოზ 
სტურუამ, გამესაუბრა. როგორც ჩანს, ჩემი სამსახურში მიღება 
მას ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით არ შეეძლო და მითხრა 
ცოტა ხანს დავლოდებოდი. დაველოდე და მართლაც, სულ მალე 
აკად. ნიკო ბერძენიშვილთან შემიყვანა. ჩემთვის ძალიან საამაყო 
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იყო და დღემდე საამაყოა მეცნიერების ამ მეტრთან შეხვედრა. იმ 
დროს ლაბორანტის პოზიციაზე ისეთ ახალგაზრდებს იღებდნენ, 
რომლებსაც ჯერ არ ჰქონდათ ნაშრომები გამოქვეყნებული, მე 
კი ორი პუბლიკაციის ავტორი ვიყავი, ამიტომ უმცროს მეცნიერ-
თანამშრომლადაც შემეძლო მუშაობის დაწყება. პროფ. ნიკო 
სტურუამ აკადემიის პრეზიდენტთან, ბ-ნ ნიკო მუსხელიშვილთან 
შემიყვანა. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ყველაფერი სულ რაღაც 
ნახევარ საათში მოხდა. მან დაწვრილებით გააცნო მუსხელიშვილს 
ჩემი მონაცემები და გასაუბრების შემდეგ ოპერატიულად მი-
მი ღეს უმცროს მეცნიერ-თანამშრომლად. წამოსვლისას აკად. 
ნიკო მუსხელიშვილმა ხუმრობით, სიცილით მითხრა: დაიმ ა-
ხსო ვრე, სამსახურში ნიკო სტურუამ კი არ მიგიღო, არამედ 
ნიკო მუსხელიშვილმაო. მაშინვე დაუძახა აკადემიის მთავარ 
ბუღალტერს, ბ-ნ მაჩაბელს და ბრძანება გააფორმეს. არასდროს 
დამავიწყდება ეს დღე - 1961 წლის 20 ნოემბერი იყო. აი, ასე მოვხვდი 
არქეოლოგთა იმ შესანიშნავ კოლექტივში, რომელსაც ბატონი 
ანდრია აფაქიძე ხელმძღვანელობდა და სადაც მოღვაწეობდნენ 
გ.ლომთათიძე, ს.კალანდაძე, გ.გობეჯიშვილი. გამორჩეული მამა-
შვილური ურთიერთობა მქონდა გ.ლომთათიძესთან, რომელსაც 
სტუდენტობის პერიოდში დავუახლოვდი. 

- ბატონო გურამ, რომელი იყო თქვენი პირველი ექსპედიცია?

- ჩემი პირველი ექსპედიცია საქართველოში იყო ვანის 
არქეოლოგიური ექსპედიცია. სადაც 1961-1966 წწ. ვმუშაობდი. 
ექსპედიციას ნინო ხოშტარია ხელმძღვანელობდა, მე ვიყავი 
რაზმის უცვლელი უფროსი და მონაწილეობას ვიღებდი ვანი 1, 2, 3 
პუბლიკაციების მომზადების პროცესში. მეამაყება, რომ უშუალოდ 
ჩემი გათხრილია (ბ-ნ ოთარ ლორთქიფანიძის ხელმძღვანელობით) 
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ვანის კარიბჭეზე ამოკაწრული ბერძნული გრაფიტო და ნაკაწრი 
სურათები. ეს ჩემი პირადი აღმოჩენა გახლავთ, რომლის 
პუბლიკაციას უახლოეს მომავალში ვაპირებ. 

- რას გვეტყვით ბიჭვინთის არქეოლოგიურ ექსპედიციაში 
მოღვაწეობის შესახებ?

- ბიჭვინთის არქეოლოგიური ექსპედიცია იყო საქართველოს 
თითქმის ყველა წარმატებული არქეოლოგის შეკრების ადგი-
ლი - ანდრია აფაქიძე, მ.თრაფში, ირაკლი ციციშვილი, რამინ 
რამიშვილი, გურამ გრიგოლია, ოთარ ღამბაშიძე, ოთარ ლორ-
თქიფანიძე - ვიღას არ უმუშავია იქ. ერთი სიტყვით, ძეგლი 
ნამდვილად  გააზრებული იყო. ეს გახლავთ ბერძნული წყაროებით 
- ფრუმიონი, ხოლო  ლათინურ-რომაული წყაროებით -  კასტელუმი 
- ციხესიმაგრე თავისი კანაპეთი (ანუ საქალაქო დასახლება). მისი 
გათხრებისას მივაკვლიე კანაპეში შემავალ კარიბჭეს. საინტერესო 
იყო ხუთწახნაგა კოშკი, რომელსაც რომაულ ფორტიფიკაციაში 
განსაზღვრული მნიშვნელობა აქვს, რადგან არტილერიის ქვა-
სა ტყორცნი მანქანების, კატაპულტების განლაგებისთვის გამო-
იყენებოდა. პირველად საქართველოში აქ დაფიქსირდა მე-3-მე-4 
სს-ის ფენაში კატაპულტას ლითონის დეტალი, რომელმაც მთელი 
მსოფლიოს არქეოლოგების ყურადღება მიიპყრო. ასეთი სულ სამი 
ცალია აღმოჩენილი, მათ შორის, ერთი  საქართველოში, მეორე 
“დურა ევროპაში” და ერთიც ესპანეთში, რაც დანამდვილებით 
ადასტურებს, რომ ბიჭვინთაში იმ პერიოდში იყენებდნენ, ე.წ. 
ტერსონულ არტილერიას. ტერსონ - ლათინურად დაგრეხას ნიშნავს 
- ხარის კისრის ძარღვებისგან დაგრეხილ შალითაში იდებოდა 
მუფტა, ზემოდან ჭურვები და იტყორცნებოდა. რაც შეეხება 
ჭურვებს, ისინი აღმოჩენილია ვანშიც. მეამაყება, რომ პირადად 
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მე ვიყავი ინიციატორი ვანის ჭურვების გეოფიზიკური ანალიზის 
ჩატარებისა, რომლის შედეგადაც გაირკვა, რომ ეს ჭურვები 
ადგილობრივი ტუფოგენური ქვიშისგან იყო დამზადებული, ანუ 
არ იყო მოტანილი, რაც ცხადია,  ძალიან მნიშვნელოვანია.
ბატონმა ანდრო აფაქიძემ, როდესაც დიდი მცხეთის არქეოლ-
ოგიურ ექსპედიციას ჩაუდგა სათავეში (1974 წ), ბიჭვინთის 
არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელობა მე გადმომაბარა. 
ექსპედიციის ხელმძღვანელად ვმუშაობდი 1982 წლამდე; დავწერე 
და გამოვაქვეყნე მონოგრაფია “ბიჭვინტის ნაქალაქარი”, რომლის 
რედაქტორიც აკად. რისმაგ  გორდეზიანი  გახლავთ.

- ვანში რაზმის უფროსი ბრძანდებოდით, შემდეგ დაფნარის,  
უფრო მოგვიანებით, ბიჭვინთის არქეოლოგიური ექსპედიც-
იის ხელმძღვანელი იყავით, რომელი გათხრები იყო 
ყველზე დასამახსოვრებელი და რაიმე კურიოზს ხომ არ 
გაიხსენებდით. ანუ, გათხრების დროს ხომ კიდეც იცინიან 
არქეოლოგები?

- რასაკვირველია იცინიან, თუმცა მოგეხსენებათ, არქეოლოგიას 
არ უყვარს ხუმრობა, ისტორიას სიმართლე სჭირდება, ხუმრობით  ის  
ვერ დაიწერება. ჩემთვის, ზოგადად ყველაზე დასამახსოვრებელი 
გათხრები ვანის ნაქალაქარის გათხრები იყო. დიდებული კოლხი 
ქალის სამარხი უშუალოდ ჩემი მონაწილეობით გაითხარა. აი, იქ 
მომხდარ კურიოზს გავიხსენებ: ვანის არქეოლოგიური გათხრების 
მიმდინარეობისას ადგილობრივ ახალგაზრდებს დავუახლოვდი. 
ტოლები ვიყავით, ხან ძალაში ვეჯიბრებოდით ერთმანეთს, ხან 
იქაურ წეს-ჩვეულებებზე ვიცინოდით, ხან ვვარჯიშობდით, მათ 
შორის, ძველ ქართულ კალიგრაფიაში. ერთხელაც იქაურმა ბიჭებმა 
კლდის ნაგლეჯი, ე.წ. “თირის ქვა” იპოვეს და ერთმა ყმაწვილმა 
ამ ქვაზე ჩვენგან ნასწავლი მხედრულით, ძველ ქართულად 
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ამოკაწრა თავისი სახელი - დემეტრე. მას აქეთ ერთი თვე გავიდა, 
ექსპედიცია უკვე ასრულებდა მუშაობას, წარწერიანი თირის ქვა 
კი ისევ გადაბრუნებული იდო თხრილში. ზოგადად, არქეოლოგებს 
წესად გვაქვს ველიდან გასვლის წინ ყველა ქვის დათვალიერება, 
ანუ მასობრივი კერამიკა უნდა აღირიცხოს, გასუფთავდეს და 
ერთად დაიმარხოს მიწაში. ახლაც შევუდექით ველის დატოვების 
წინა საქმიანობას. ამ დროს ექსპედიციის ხელმძღვანელმა 
მიაქცია ყურადღება ამ თირის ქვას, გადმოატრიალა და წარწერა 
დაინახა.  დამიძახა და დამავალა, ქვა თბილისში წამეღო.  სუსტი 
წინააღმდეგობა გავუწიე, მაგრამ არ მომისმინა, ამიტომ მეც 
გავჩუმდი და კიდეც დავისაჯე! ახლა მეცინება, დიახ, ახი იყო ჩემზე 
ის, რომ თირის მძიმე ქვა საბარგო მანქანაში ჩავტვირთე და ძლივს 
მივიტანე თბილისის მუზეუმის ლაპიდარიუმამდე. 

- ბატონო გურამ, რას ურჩევთ ახალგაზრდა სპეციალისტებს?

- თანამედროვე ახალგაზრდები ჩემი თაობის ახალგაზრდობასთან 
შედარებით გაცილებით რთულ მდგომარეობაში არიან. 
სამწუხაროდ, შრომითი მოწყობის თვალსაზრისით სახელმწიფოს 
მხრიდან სათანადო ყურადღება აკლიათ. არადა, ნამდვილად 
საუკეთესო, განათლებული თაობა მოდის. ახალგაზრდებს ვურჩევ, 
რომ ასეთი ძლიერი კონკურენციის პირობებში არ შედრკნენ და 
შეძლონ საკუთარი ნიჭის რეალიზება, ვუსურვებ დიდი შრომის 
საფასურად სამეცნიერო ასპარეზზე თვითდამკვიდრებას და 
ვიმედოვნებ მათ მეტ ხელშეწყობას სახელმწიფოს მხრიდან.
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ინტერვიუ  გურამ 

გრიგოლიასთან

-  ბატონო  გურამ, თქვენ რას გვეტყვით საკუთარი პროფესი-
ული არჩევანის შესახებ?

- ზოგადად     ჩვენთვის  ქართველებისთვის ძალიან დამახასიათ-
ებ ე ლია პატრიოტიზმი   და მეც, ცხადია, ქვეყნიერებას მერჩივნა 
და ახლაც მირჩევნია ჩემი ქვეყანა. მეტსაც გეტყვით,  როდესაც 
თბილისიდან  გავდივარ და მერე ვბრუნდები მზად ვარ ჩემი ქალაქის 
ყოველ ხეს მოვეხვიო, დავკოცნო  ქალაქი. შორიდან   რომ გამოჩნდება  
მთა წმინდის  ლამპიონები   იმის ხილვას რა სჯობს!.. ანუ, ეს სიყვარ-
ული თავისთავად იყო ერთ-ერთი მიზეზი ჩემი პროფესიის არ-
ჩევისა, მაგრამ, გარდა ამისა, ოჯახური ტრადიციის გაგრძელებაც 
გა ხლ დათ.  მამაჩემი საქართველოს ისტორიის სპეციალისტი, 
პროფესორი - კოტე გრიგოლია, ლექციებს კითხულობდა თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იმავდროულად, ჯანაშიას სახე-
ლობის მუზეუმის  ხელნაწერთა განყოფილების გამგე იყო და 
შესაძლოა, ამანაც განაპირობა ჩემი მისწრაფება სიძველეების 
კვლევისკენ. თუმცა, შემთხვევითობამაც თავისი წვლილი შეიტანა. 
ჩემი ახალგაზრდობის დროს, სტუდენტებისთვის  აუცილებელი 
იყო სამხედრო სწავლების კურსის გავლა, ოფიცრის წოდების 
მისაღებად.  ამისთვის სტუდენტებს ორ წელიწადში ერთხელ  მე-2 
კურსიდან მე-4-ის ჩათვლით 20-20 დღით საქართველოს რომელიმე 
რეგიონის სამხედრო დასახლებაში უნდა გვეცხოვრა.  მე პირველი 
გასვლა ქობულეთის ფიჭვნარში მომიწია. ერთი სიტყვით, 1951 
წელს, მეორე კურსზე მოვხვდი ფიჭვნარში, ანუ პოლიგონზე 
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(სადაც ახლა ბატონი ამირან კახიძე მუშაობს), რომელიც სავსეა 
ანტიკური ხანის ბრწყინვალე აღმოჩენებით. ერთხელაც ზღვის 
ნაპირას, ქობულეთისკენ მიმავალი გზის მარცხნივ, სამხედრო 
საველე მეცადინეობის დროს ორმოს ამოღებისას, დავინახე რაღაც 
ნატეხები. მე მაშინ არქეოლოგიის ბევრი არაფერი გამეგებოდა, 
უბრალოდ ვიგრძენი, რომ ეს  ნატეხები არტეფაქტები იყო, 
საინტერესო წარსულის მიმანიშნებელი ნივთები. შევაგროვე ისინი 
და წამოვიღე თბილისში. აქ ქალბატონ ნინო ხოშტარიას ვაჩვენე. მას 
ძალიან გაუხარდა, როდესაც მასალები ნახა, კარადიდან გამოიღო 
მსგავსი კერამიკული ფრაგმენტები და მითხრა, რომ  ურეკში  
მის მიერ გათხრილ ძეგლზე ასეთივე მასალაა დადასტურებული. 
მართლაც მისი ურეკის მასალა ჩემი არტეფაქტების იდენტური იყო. 
ეს გახლდათ ჩემი პირველი, უნებლიე შეხება არქეოლოგიასთან.  

- რომელი იყო პირველი გააზრებული გათხრები?

- ბრილის არქეოლოგიური ექსპედიცია, სადაც მე მოვხვდი 1952 
წელს. ექსპედიციის ხელმძღვანელი  გერმანე გობეჯიშვილი 
გახლდათ. ბრილის ცნობილი, ბრწყინვალე სამაროვანი მდებარეობს 
მთიან რაჭაში მდ. რიონისა და ზოფხითოს ხერთვისთან. ძეგლი 
არის მრავალფენიანი, დატვირთული კოლექტიური სამარხებით 
- დაწყებული დაახლოებით შუა ბრინჯაოს ხანიდან ადრე შუა 
საუკუნეებით დამთავრებული. აქ არის გვიან რომაული ხანის 
სამარხები... ერთი სიტყვით, ბრწყინვალე მასალებია. სამწუხაროდ, 
დღესაც გამოუქვეყნებელია. ბატონი გერმანე სულ ფიქრობდა, 
რომ კიდევ შეავსებდა და მერე გამოაქვეყნებდა, მაგრამ ადრე 
გარდაიცვალა და ვეღარ მოასწრო. ეს ექსპედიცია ჩემთვის პირველი 
დიდი სკოლა გახლდათ. საოცარი, ლამაზი, საინტერესო ნივთების 
შემცველი მრავალი ინფორმაციით დატვირთული ძეგლის კვლევა 
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ნამდვილად დიდი ბედნიერება იყო. აქ იყო ძვირფასი ლითონების 
არაერთი ნივთი, ოქროს საყურეები, მძივები, ასევე სხივანა 
საყურეები, ერთადერთი შავლაკიანი სკიფოსი. კარგად მახსოვს 
მისი აღმოჩენა და ხელმძღვანელის აღფრთოვანება... დიახ, ეს 
იყო პირველი ძეგლი შეუდარებელი თავისი შთამბეჭდავობით! 
ბრილი ისეთი ძეგლია, რომ ის, ვინც ერთხელ მაინც ნახავს მას, 
სულ რომ არ ჰქონდეს შეხება არქეოლოგიასთან არქეოლოგიის 
“სენით დაავადდება”! ბრილი მონუსხავს, “მოწამლავს” თავისი 
განუმეორებელი, შეუდარებელი ხიბლით, მდიდარი წარსულით, 
შეუძლებელია სრულად არ გარდაიქმნე, არ მიგიზიდოს წინაპრების 
სიკეთემ და სიდიადემ! 
შემდეგ იყო  ხოვლეს, ძალიან დიდი და აკადემიური 
არქეოლოგიური ექსპედიცია, როგორც მასშტაბებით, ისე რჩეული 
სამეცნიერო კადრებით. მას ხელმძღვანელობდა აკადემიკოსი 
ნიკო ბერძენიშვილი, მაგრამ რეალურად ველზე იყვნენ გიორგი 
ცქიტიშვილი, დავით მუსხელიშვილი, დურსუნ ხახუტაიშვილი და 
სხვ. ხოვლე იყო უნიკალური გორა ნამოსახლარი, სამ მეტრამდე 
სისქის ქვის გალავნით, ღრმა თხრილითა და კოშკით გამაგრებული 
ძეგლი (როგორც ჩანს, გვიან ბრინჯაო - ადრე რკინის ხანის 
ნაქალაქარის ნაშთი). ამ ექსპედიციაში გავწევრიანდი 1955 
წელს, როდესაც უნივერსიტეტი დავამთავრე, შემდეგ იყო წოფის 
ნაქალაქარი და სამაროვანი, ქვის ხანის დამარხული გამოქვაბული, 
შიდა ქართლისა და ქვემო ქართლის საძიებო სამუშაოები. 

- ბატონო გურამ, როგორც ჩანს, თქვენ რომელიმე გარკვეული 
ეპოქით არ იყავით გატაცებული? 

- არა, 60-70-იან წლებამდე  რომელიმე პერიოდისკენ 
პროფილირებული არ ვყოფილვარ. მე ყველაფერი მაინტერესებდა, 
როგორც კი ერთი ექსპედიცია მთავრდებოდა მაშინვე მეორე 
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ექსპედიციაში მივდიოდი, არ ჰქონდა მნიშვნელობა ქვის ხანის 
შემსწავლელი იქნებოდა თუ შუა საუკუნეების. როგორც მერცხალი 
ელოდება გაზაფხულს, ისე ველოდებოდი ყოველ ექსპედიციას, 
გადავდიოდი ერთი ექსპედიციიდან მეორეში. იცით, ეს მხოლოდ 
სწავლის პროცესი არ იყო, ეს იყო წარსულის ძიება, შეცნობა 
ბუნებისა და იმ კეთილი ადამიანების (კოლეგებზე მოგახსენებთ), 
რომლებთანაც დამოუკიდებელი ცხოვრება მიხდებოდა. წარმ-
ოიდგინეთ, ოჯახიდან გასულები თვეების განმავლობაში ერთად 
ვცხოვრობდით...  თუმცა,   ცხადია, არსებობს ჩემთვის გამო-
რ ჩეულად მნიშვნელოვანი გათხრები. ეს გახლავთ წოფის 
არქეოლოგიური ექსპედიციის გათხრები. ხელმძღვანელი იქაც 
ნიკო ბერძენიშვილი იყო, მისი მოადგილე კი, გიორგი ცქიტიშვილი. 
ვსწავლობდით ქრონოლოგიურად  მრავალასაკოვან და მრავა-
ლპროფილიან ძეგლებს. იქ აღმოვაჩინე ქვის ხანის, წოფის 
მუსტიეური ხანის დაახლ. 150 000-250 000 წლის წინ მცხოვრები 
ადამიანის სადგომი. გამოქვაბული დანგრეული გახლდათ, 
კულტურული ფენები კი, ჩამარხული. მე მათი მხოლოდ მცირე 
ნაწილი გავთხარე და დავიცავი საკანდიდატო დისერტაცია. 
გული მწყდება იმაზე, რომ იქ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი რამე 
დარჩა გამოუკვლეველი. ეს ნამდვილად უნიკალური ძეგლია, 
სადაც არის დანაპრალებული კლდეები, ზოლიანი,  ნაცრისფერი, 
მარმარილოსებური ქანები. აი, ამ კირქვებში იყო გამოქვაბული, 
სადაც უცხოვრია ადამიანს. მაგრამ მე ვფიქრობ, იქ უნდა იყოს 
დამარხული რამდენიმე დიდი გამოქვაბული, რომლებიც უსათუოდ 
გასათხრელია. დმანი სის კვლევის შედეგად ცნობილია, რომ  
საქართველოში აღმოჩნდა უძველესი კავკასიელი; ზოგადად, 
ადამიანის პირველი ნაკვალევი დადასტურებულია საქართველოში 
(ევროპისა და აზიის). პალეონტოლოგიური, ანთროპოლოგიური 
ნაშთებით, რომე ლთა მიხედვითაც კაცობრიობის  ისტორია 
დაიწყო 2.6 მლნ. წლის წინ,  დადგინდა ადამიანის ფიზიკური 
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ტიპი, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, შემდგომში როგორ განვითარდა 
ის. მოსალოდნელია, რომ ჩაქცეული გამოქვაბულების ადგილას 
ადამიანთა მთელი ჯგუფი იყოს დამარხული, განსაკუთრებით იქ, 
სადაც ქვის იარაღების გარდა გადარჩენილია ძვლოვანი მასალა, 
ორგანული ნივთიერებები. ადამიანის ახალი ნაშთების აღმოჩენები 
უსათუოდ გაამდიდრებს ჩვენს ცოდნას კაცობრიობის ისტორიაზე. 
ამიტომ მე ვურჩევდი დარგის სპეციალისტებს, გამონახონ 
სათანადო რესურსი და გააგრძელონ გათხრები წოფში.

- ბატონო გურამ,  რა ცვლილებებს შეიტანდით თანამედროვე 
არქეოლოგიურ კვლევაში? 

- ახალი საველე კვლევა-ძიების მეთოდიკა ძალიან მაღალ დონეზე 
ისწავლება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არქეოლოგიის 
მიმართულების კათედრაზე, რომელსაც ხელმძღვანელობს პროფ. 
ვახტანგ ლიჩელი. თქვენ წარმოიდგინეთ, სტუდენტები მე-3 კურსის 
შემდეგ უკვე თითქმის პროფესიონალები არიან, ისინი ჩართულები 
არიან საველე-არქეოლოგიურ სამუშაოებში, სწავლობენ თეორიას, 
ეუფლებიან უცხო ენებს. აი, მაგალითად, გრაკლიან გორაზე ბ-ნ 
ლიჩელთან  სისტემატიურად  მუშაობს სტუდენტების დიდი ჯგ-
უ ფები, ისინი იზრდებიან არა მარტო საველე-არქეოლოგიური 
მუშაობით, არამედ   უცხოელებთან კომუნიკაციის შედეგად, ცხადია,  
ხვეწენ უცხო ენის ცოდნასაც, გარდა ამისა, ბატონი ვახტანგი 
ყოველ წელს აწყობს ვარძიაში სტუდენტთა საერთაშორისო 
კონფ ერენციას და თუკი რომელიმე სტუდენტი რაიმეთი მაინც 
გამოიჩენს თავს აგზავნიან იტალიაში, ესპანეთში,  ამერიკაში 
და ა.შ. სადაც ისინი ბიბლიოთეკებში მუშაობენ, ეუფლებიან 
უცხოურ სამეცნიერო ლიტერატურას და მონაწილეობენ უცხოურ 
ექსპედიციებში. მიმაჩნია, რომ ივ.ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებობს ბრწყინვალე 
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არქეოლოგიური სკოლა და ყველა თანამედროვე სტანდარტის 
შესაბამისად მიმდინარეობს კვლევები და პედაგოგიური 
საქმიანობა.

- ბატონო გურამ, რაიმე კურიოზს ხომ არ გაიხსენებთ? როგორ 
იცინიან და ხუმრობენ მეცნიერები ველზე?

- სასაცილო რა გითხრათ, მაგრამ ყველაზე შთამბეჭდავ 
შემთხვევებს გავიხსენებ: 1952 წელს ბრილში აღმოვაჩინეთ  
სამარხი (N12) ძალიან მდიდრული, საკმაოდ კარგად წარმოჩენილი 
ინვენტარით. იქ იყო ბრინჯაოსა და რკინის ნივთები, სამკაულები, 
მძივები, იქვე აღმოჩნდა ერთი ცულ-ხანჯალა, რომელსაც სახელურ 
ნაწილში ხვრელი ჰქონდა და როგორც ცული ისე გამოიყენებოდა, 
მას  თავზე, ტარის  ბოლოს, ცხვრის სკულპტურული გამოს ა-
ხულ ებები ამკობდა. ერთი სიტყვით, ეს არის უნიკალური ნივ-
თი;  ამავე სამარხში აღმოჩნდა პატარა, ფინიკიური,  მინის 
ინკრუსტრირებული ამფორისკი, რომელსაც თავი კუპრით ჰქონდა 
დახურული. წარმოიდგინეთ, 2500 წლის წინანდელი, ქ.წ. მე-5 
საუკუნის ნივთი - სანელსაცხებლე გვეჭირა ხელში და როდესაც 
ის ეროვნული მუზეუმის ლაბორატორიაში გახსნეს ამოვარდა 
სუნამოს სურნელი. მახსოვს მოწითალო ფერი ჰქონდა სითხეს. 
ამ ნივთმა და სუნამომ ისეთი ძლიერი შთაბეჭდილება მოახდინა 
ჩემზე, რომ არასდროს დამავიწყდება. 
და ერთს გავიხსენებ კიდევ: ხოვლეში ვაკეთებდი ორმოს 
პრეპარაციას, შესანიშნავი საპრეპარაციო ორმო იყო, 
მონაცრისფრო ნიადაგის რბილი მასა კარგად ემორჩილებოდა 
პრეპარაციას და თანდათან ჩავდიოდით სიღრმეებში, არაფერი 
მხვდებოდა და უცებ ამოვიდა სამტუჩა დიდი დოქი, დაახლოებით 
4 ლიტრიანი, შუაზე გატეხილი იყო ჩაგდებული. როგორც მერე 
გაირკვა, თურმე 2500 წლის წინანდელი საპირფარეშოს ორმოს 
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პრეპარაციას ვაკეთებდი, ეტყობა, ბავშვს გასტეხია ჭურჭელი და 
იმისთვის, რომ არ დაესაჯათ საპირფარეშოში ჩაუგდია. ძალიან 
გამეცინა, რადგან ბავშვობისას  მეც ასე მოვიქცეოდი ზუსტად. 

- ბატონო გურამ, ამბობენ, არქეოლოგიური სამუშაოების 
დროს არწივი დაგიჭერიათ, მითია თუ რეალობა?

- დიახ. ეს იყო 1975 წელს, სოფელ  წოფში. როდესაც შევძვე-
რი წოფის მთის სამხრეთ კედლის ქარაფში გამოკვეთილ შუა სა -
 უკ უნეებით დათარიღებულ სახიზარში, იქ დამხვდა კვერცხზე 
მჯდომი არწივი, რომელიც დავიჭირე, შევკარი ქამრით და გა-
ჭირვებით ჩამოვიყვანე ბარში. ერთი კვირის შემდეგ იგი თბილისის 
ზოოლოგიურ პარკს ჩავაბარე, როგორც იქ გვითხრეს ფრინველის 
ეს სახეობა ველის არწივი იყო. 

- ესე იგი, რეალობა ყოფილა! დიდი მადლობა, წარმატებებს 
გისურვებთ.

ინტერვიუები მიჰყავდა მაია ჩოლოყაშვილს
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CURRENTLY, “ONLINE ARCHEOLOGY’S” RESPECTED 
GUESTS ARE GEORGIAN SCIENTISTS  GURAM 
GRIGOLIA AND GURAM  LORTKIPANIDZE. THEY 
TELL OUR READERS NOT ONLY ABOUT THEIR 
DIFFICULT AND INTERESTING SCIENTIFIC WORK, 
BUT ALSO CURIOUS CASES ACCOMPANYING OF 
THEIR RESEARCH ACTIVITIES.

GURAM  LORTKIPANIDZE

THE MEMBER OF PRESIDIUM OF MERAB  BERDZENISHVILI 
INTERNATIONAL CENTER OF CULTURE OF GEORGIAN ACADEMY, 
CORRESPONDENT MEMBER OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY 
OF SCIENCES, ARCHAEOLOGIST GURAMLORTKIPANIDZE WAS BORN IN 
BATUMI IN 1938. THE TOPIC OF HIS DOCTORAL WORK WAS “OLD COLCHIS 
VI-VII CENTURIES.” HE IS THE AUTHOR OF THE BOOKS: “BIBLICAL 
ARCHEOLOGY”; “ESSAYS FROM HISTORY OF GEORGIAN NUMISMATICS”; 
“COLCHIAN WHITE –ASPECTS OF CULTUROLOGY”; “HISTORY OF 
GEORGIAN CULTURE;” “THE FORMER CITY OF BICHVINTA”, AND “ROMAN 
CIVILIZATION.”

 MR. GURAM HAS PUBLISHED 120 SCIENTIFIC WORKS.
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GURAM GRIGOLIA

DOCTOR OF HISTORIC SCIENCES, PROFESSOR, HISTORIAN, 
ARCHAEOLOGIST GURAM  GRIGOLIA WAS BORN IN TBILISI IN 1932. 
THE TOPIC OF HIS RESEARCH IS MAINLY THE PROBLEMS OF PRIMÆVAL 
SOCIETY HISTORY AND HISTORICAL GEOGRAPHIC OF ANCIANT TIMES; AS 
A RESULT OF OBSERVATION WORK HE REVEALED THE ARCHAEOLOGICAL 
MONUMENTS OF MANY DIFFERENT TIMES AND PERIODS; WITH HIS 
PARTICIPATION WAS EXCAVATED THE GRAVE OF BRILI, AND THE CAVES 
OF  KHOVLEGORA, TSOPI, TSONA, JRUCHULI, KVATCHARI, CHAKHATI, 
SVAN SAVANA AND IASHTKVA; MONUMENTS OF ENGURI GORGE; FORMER 
SETTLEMENT OF NEOLITHICKHORSHI. MR. GURAM IS THE AUTHOR OF 
BOOKS: “THE PROBLEMS OF HISTORIC GEOGRAPHY OF THE EGRIS-LAZIKA 
KINGDOM;” “NEOLITHIC PERIOD OF CENTRAL COLCHIS;” “PALEOLITHIC 
OF KVEMOKARTLI - TSOPI I”.

INTERVIEW WITH GURAM 
LORTKIPANIDZE

- Mr. Guram, why did you decide to be an archaeologist?

- That was my conscious decision. The desire to be an archaeolo-
gist was caused by many reasons. Grandfather, grandmother and 
father were from Vani, from village Salkhino, so my family roots 
were connected to Vani’s former town. Besides this our closest 
rela ves – Family name Akvlediani - live on the hill of Akvlediani.
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Years of war (1941-1945) we spent in the village, because the family 
sustaining was easy there. In the evenings a er hard work we used to 
meet all together a er, the elders, the children, and o en used to talk 
about the discoveries of Akhvlediani hill. The local inhabitants during 
farming used tofind ar facts. Imagine, it is said, that some of them 
were enriched with archaeological materials found on the hill of Akh-
vlediani, delivering them to genera ons. In a word, during evenings, 
they used to tell different stories, legends - lies, and true things, all of 
those were interes ng for me and it slowly causedmy great interest 
towards Archealogy.
When I  le  school, my close rela ve - Jimsher Lortkipanidze, who was 

a very famous person in Georgia, was sent to the high-level diploma c 
service job of the Soviet Union embassy to Turkey.  Then we lived in 
Batumi and when Jimsher arrived from Turkey, he used to stay with us. 
He was interested in old things, tooand once he brought the guide of 
Istanbul’s museum. It was the first me I had seensuch a publica on, I 
was amazingly surprised by the ar facts shown there and without ask-
ing anyone I made a decision to become an archeologist.
In 1956, when I enteredthe university, I knew surely what I wanted. 

From October 1956, I con nued to study in Lomonosov Moscow State 
University. By the way, I didn’t have any protectors. I just took part 
in the compe on and won. I emphasize this as I want to tell young 
people that they should always rely on their own knowledge. Now the 
compe on is bigger than in our youth. Their permanent guide should 
be just love, knowledge and labour.
I think, that being the student of Lomonosov State Universityis the 

biggest victory of my life. My teacher at Moscow University was Arte-
mir Arsenkovsky. He was a well-known Russian archaeologist, author 
of a number of manuals (“Archeology Basis”, “Archeology Introduc-

on”) and author of numerous methodical work, excellent teacher, 
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and favorable person to young people. I a ended all lectures I was 
interested in,  and I was interested in everything about archeology and 
anthropology. I did any work in expedi ons, worked even as worker in 
the Crimean expedi on. Once I went to Simperopol on the excava on 
of the Naples of Scyth, and as soon as I cut the first ditch, I saw Stella 
with a Greek inscrip on. I think it’s a great deal of fate. However, when 
the material was posted about Stela, unfortunately, it was not said that 
Stella was found by a prac oner student. In a word, I graduated from 
Moscow University in 1961 and  since then I have been proud of that I 
was the only archaeologist at that me,in whose diploma was wri en 
the specialty  - Archaeologist.

- Mr. Guram, you are the author of over 120 scientific works and 
monographs, what was your first publication?

- Then the Faculty of History of Moscow State University used to pub-
lish “Archaeological collec on”. Students were the members of stu-
dents’ scien fic community, in its editorial board. We used to publis-
har cles in this magazine not only those young people who studied in 
Moscow, but also par cipant students of the Union Conference. My 
first research “Dioskuria about-Sebastopol” was published in the “Ar-
chaeological Collec on”. By the way, this publica on greatly decided 
the course of my future life. When I graduated from the University, I 
was offered to stay in Moscow (as they neededCaucasologist), but I 
refused to take this really wonderful offer because I wanted to work in 
my country and came back to Georgia. I went to the Ins tute of Histo-
ry, wrote a statement and a echedthe publica ons (apparently I was 
ambi ous, because I had only two publica ons and I boldly requested 
a job).
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Imagine, within two days, the deputy director of the ins tute Prof. 
Nikoloz Sturua made an appointment with me and spoke to me. As it 
seemed, he was not able to appoint me on the job indiviually and told 
me to wait for a while. Iwas wai ng for a while, and he soon took me 
to academician Niko Berdzenishvili. I was very proud of mee ng him 
and is s ll proud that I have met such a respected person. At that me, 
young people were appointed to laboratory posi ons who did not have 
publica ons, butI was the author of two publica ons, so I could start 
working as a junior scien fic researcher. Prof. Niko Sturua took me to 
the President of the Academy, Mr. Niko Muskhelishvili.  Imagine that 
all of these happanedin half an hour. He informed MrMuskhelishvili 
about me in detail and a er interviewing meI was accepted as a junior 
scien st. As I was leaving the room, academician Niko Muskhelishvili 
told me with a smile: remember, that Niko Sturua did not appointed 
you on this possi onbut Niko Muskhelishvili. He immediately called 
the Chief Accountant of the Academy, Mr Machabel and made an offi-
cial document. I will never forget that day - November 20th , 1961. This 
is how I got to this great collec on of archeologists which was head-
ed by Mr. Andria Apakidze and worked G.Lomta dze, S. Kalandadze, 
G.Kobejishvili. I had a dis nguished rela onship with G. Lomta dze, to 
whom I got closer during student period.

- Mr. Guram, which was your first expedition?

- My first expedi on in Georgia was Vani archaeological expedi on. 
Where I was working from 1961 to 1966. Thehead of the expedi on 
was Nino Khoshtaria, I was the unchanged head of the squad and took 
part in the prepara on of Vani 1, 2, 3 publica ons. I am proud that (un-
der the direc on of Mr. Otar Lortkipanidze) Greek graphite scratched 
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on the Vani Gate and other pictures are excavated by me personally. 
This is my personal discovery, which’s publica on I am going in the 
near future.

- What will you say about the activities of Bichinta’s archaeolog-
ical expedition?

- Archaeological Expedi on of Bichvinta was the place of gathering 
almost every successful archaeologist in Georgia - Andria Apakidze, 
M.Trapsh, Irakli Tsitsishvili, Ramin Ramishvili, Guram Grigolia, Otar 
Gambashidze, Otar Lortkipanidze . In a word, the monument was re-
ally though ul. By Greek sources - Prumion, and La n-Roman sources 
-  Castellium -  Castle with its  Canape (i.e City Se lement). During my 
excava on, I found a gate in Canape. Five-sided tower, was very inter-
es ng, which has a significance in Roman for fica on, as it was used 
for machinesof ar llery rockets forcatapult deployment. Georgia was 
the first to find metal detailof catapult in the layer of third and fourth 
centuries, that a racted the a en on of archaeologists from all over 
the world. Three such pieces have been discovered so far, including 
one in Georgia, the other “Dura Europe” and one in Spain, which con-
firms that in Bichvinta, Terrestrial ar llery was used in that me. Ter-
son –in La n means twis ng–in protec ve cloth of twisted veins of bull 
neck was put a muff, on the top of them were shells and were hurled. 
As for the shells, they are found in Vani too. I am proud that I was the 
ini ator of conduc ng a geophysical analysis of Vani shells, a er which 
it was revealed the fact that these shells were made from local tupo-
genic sand, which is very important.
Mr. Andro Apakidze, when became the head of the archaeological ex-

pedi on of Mtskheta (1974), I became the head of the Archaeological 
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Expedi on of Bichvinta. I worked as head of the expedi on un l 1982; 
I wrote and published a monograph “The former city of Bichvinta”, 
whose editor is academician Rismag Gordeziani.

- You were the head of the Vani squad, then the expedition of 
Dafnari, later the head of the Archaeological Expedition of 
Bichvinta, which excavation’s were the most memorable and 
if you can tell us any curious stories?

- Of course, there were curious situa on, although Archeaolgy does 
not like jokes, history needs the truth, it can not be wri en with a joke. 
For me, the most memorable excava ons were the excava on of the 
Vani former se lement. The great Colchis woman grave was excavated 
with my par cipa on personally. Here I will recall the curiosity that 
happened there: During Vani’s archaeological excava ons I got t know 
closely with the local youth. We were peers, some mes we were com-
pe ng with each other in strength,and some mes used to lough at 
local customs, some mes used to prac cein old Georgian calligraphy. 
Once local boys found there a piece of rock so called “limestone” and 
one of them scratched out on it his name “Demetre” in old Georgian. 
“ One month later, the expedi on had already been finishing, the in-
scripted stone was s ll lying in the ditch overturned. In general, ar-
chaeologists have a rule to check all the stones before leaving the field, 
i.e mass ceramics should be recorded, cleaned and buried together in 
the ground. And so we began the ac vi es before leaving the field. At 
this me, the head of the expedi on took no ce of that limestone, 
turned over and saw the inscrip on. He called me and asked me to 
take the stone to Tbilisi. I made a weak resistance, but he did not listen 
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to me, so I kept silent and was somehow punished. Even now it makes 
me lough, yes, deservedly for me,  I had to load a heavy limestone in 
the car and I hardly brought it to the lapidary of the Tbilisi Museum.

- Mr. Guram, what do you recommend to young specialists?

- Modern young specialists are in a much more difficult situa on than 
young specialists of my genera on. Unfortunately, there is a lack of 
a en on from the state in terms of employment arrangement. But ac-
tually educated genera on are coming. I advise them that in such kind 
of a strong compe on not to give up and be able to realize their own 
talent. I wish themself – asser on on scien fic field with their hard 
work and I hope more support from the state.
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INTERVIEW WITH GURAM 
GRIGOLIA

- Mr. Guram, what would you tell usabout your professional 
choice?

- Forus the Georgians, generally patrio sm is very  characteris c and 
obviously, for me too. I prefer my country to the world. I’ll tell you 
more when I go away from Tbilisi and then I come back I am ready to 
hug every tree in my city. There is nothing be er than seeing Mtats-
minda lights from the distance.  This love was one of the reasons for 
choosing my profession, but in addi on it was con nua on of my fam-
ily tradi on. My father was a specialist of Georgian History, Professor 
Kote Grigolia, delivered lectures at Tbilisi State University, at the same 

me he was the head of the manuscript department of Janashia Mu-
seum and maybe this was the reason of my interest for an que things.. 
However, some con ngencies contributed to it. During my youth, it 
was necessary for students to go to the course of military training, in 
order to get the officer’s tle. For this purpose, students had to live for 
20 days in a military se lements of any region of Georgia, from second 
year of studying at university to fourth year. I first went to Kobule  pine 
forest. In one word, in 1951, I had to go (second year student) to the 
pine forest of Kobule  (where Amiran Kakhidze works now), which is 
full of brilliant finds of ancient mes. Once on the sea shore, on the le  
of the road leading to Kobule , when I was digging the ditch during the 
military field training, I saw some pieces. I did not know much about ar-
cheology at that me, I just felt that these pieces were artefacts, items 
of interes ng past. I collected them and took them to Tbilisi. Here I 
showed them to Mrs. Nino Khoshtaria. She was very happy when he 
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saw the materials, and he picked up similar ceramic fragments from 
the cupboard and told me that the same kind of material was found 
by her in Ureki. Indeed, her material was iden cal to my artefacts. This 
was my first unintended touch with archeology.

- Which was your first thoughtful excavation?

- Brill archaeological expedi on where I happened to be in 1952. The 
head of the expedi on was Germane Gobejishvili. The famous splend-
ed Brili grave is located in mountainous of Racha,at the peninsular of 
River Rioni and Zopkhito. The monument is mul layered with loaded 
collec ve tombs star ng from the mid-bronze period tothe Middle 
Ages. Here are the tombs of the late Roman ages... In a word, there 
are brilliant materials. Unfortunately, it is s ll unpublished. Mr. Ger-
man always thought he would fill them and then publish it, but soon 
passed away and was not able to do it. This expedi on was the first big 
school for me. Containing amazing, beau ful and interes ng informa-

on, studying the monument was really great happiness. There were 
many items of precious metals, golden earrings, necklaces, and radiant 
earrings, the only one blacklacquer ceramic vessel, I remember well 
its discovery and the excitement of the head of expedi on ... Yes, this 
was the first monument incomparable with its impression! Brill is such 
a monument that the one who sees it at least once, will ge he disease 
of archeology sickness! Brilli will mesmerize anyone with its incompa-
rable charm, rich past, it is impossible not to completely transform and 
not to be a racted with the kindness and greatness of the ancestors!
Then was a very large and academic archaeological expedi on of Khov-

le, both in scales and as well as outstanding scien fic staff. He was head-
ed by academician Niko Berdzenishvili, but in reality on the field there 
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were Giorgi Tski shvili, David Muskhelishvili, Dursun Khakhutaishvili 
and others. Khovle was a unique hillock se lement, with a stone fence 
of a three-meter thickness, and for fiedwith deep ditch tower (as it 
seems,the Late Bronze – ruins of former Iron Age se lement). I joined 
this expedi on in 1955, when I graduated from the university, then were 
the former ci es and burial grounds of Tsopi, the caves of stone age and 
exploratory works inShidaKartli and KvemoKartli.

- Mr. Guram, it seems, that you were not interested particularly 
in some of the epochs?

- No, I have not been profiled for any epochs un l the 60-70s. I was 
interested in everything, as soon as one expedi on was over, immedi-
ately I was going to the second expedi on, it did not ma er it was a 
stone age study or medieval. As the swallow awaits the spring, I was 
expec ng every expedi on, going from one expedi on to another. You 
know, this was not just a learning process, it was the search of the 
past, the recogni on of the nature and  of good people (colleagues), 
with whom I had to have an independent life. Imagine that we lived 
together for months away from the family ... But, obviously, there is a 
significant excava on for me. This is the excava on of archaeological 
expedi on of Tsupi. Niko Berdzenishvili was the head of expedi onand 
deputy - Giorgi Tski shvili. We studied chronologically mul -profile 
monuments. I found there dwelling place of a man of the Stone Age, 
who lived approximately 150 000-250 000 years ago. The cave was ru-
ined and the cultural layers were buried. I excaveted only a small part 
of them and I defended the candidate’s disserta on. It is a pity that 
there is s ll a lot of unexplored there. This is a really a unique monu-
ment where are porous rocks, striped, gray, marblelike layers. There, in 
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those limestones was a cave where a man was living. But I think there 
must be buried some great caves that must be excavated . As a result 
of Dmanisi research it is known that in Georgia lived the oldest Cauca-
sian; In general, the first footprint is confirmed in Georgia (of Europe 
and Asia). With Paleontological, anthropological remains, according to 
which human history began with 2.6 million years ago, the physical 
type of a man was established, but we do not know how he developed 
later. It is predictable that a whole group of people are buried under 
collapsed caves, especially there, where are stone weapons, bone ma-
terials and organic suubstances. The discoveries of new remains will 
undoubtedly enrich our knowledge of human history. So I advise the 
field specialists to find the appropriate resources and con nue excava-

ons in Tsopi.

- Mr. Guram, what changes would you make in modern                             
archeology?

- New Field Research Methodology is taught at a very high level at 
Tbilisi State University on the Department of Archeology, headed by 
Prof. Vakhtang Licheli. Imagine that 3rd year students are almost pro-
fessionals, they are involved in field-archaeological work, learn theory 
and learn foreign languages. For example, on Grakliani Hill with Mr – 
Licheli – are systema cally working large groups of students, they are 
gaining knoledge not only through field-archaeological work, but also 
bycommunica on with foreigners, besides this Mr. Vakhtang organiz-
es a student conference in Vardzia every year, If any student reveals 
his/her knowledge, he/she is sent to Italy, Spain, America and so on. 
Where they work in libraries, acquire the foreign scien fic literature 
and par cipate in foreign expedi ons. I think that there is a magnifi-
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cent archaeological school at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
and research and pedagogic ac vi es are being carried out according 
to all modern standards.

- Mr. Guram, do you remember any curios situations? How sci-
entist laugh and joke on the field?

- I will recall the most impressive cases, it is not curious but somehow 
smile- making: In 1952 in Brill we found a burial ground (# 12) with very 
luxurious and well-presented inventory. There were bronze and iron 
items, jewelry, beads, and there was a single dagger – shaped axethat 
had a hole in the handle part and was used as an axe, on the top of it 
were the sculptural images of sheep. In a word, this is a unique item; In 
the same tomb was found a small, phoenician incrustrated amphorisc, 
which’s head was covered with tar. Imagine we held aroma c oil vessel, 
that was people’s belonging2500 years ago and when it was opened in 
the laboratory of the Na onal Museum, the scent of the fragrance was 
spread. I remember the liquid had reddish color and perfume made 
such a strong impression to me, I will never forget it.
And I will recall one more: I was making a ditch prepara ons in Khov-

le. Itwas a wonderful preparatory ditch, at first seemed that there was 
nothing but suddenly I came up with a large clay pitcher about 4 liters, 
broken in the middle. As it turned out, I was making prepara ons of a 
toilet ditch which existed 2500 years ago, it seemed that the child had 
had broken the pitcher and threw it  in the toilet. It made me lough, 
because in my childhood I would behave exactly the same way.
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- Mr. Guram, it is said, that you have caught the eagle during 
archeological works, is it a myth or a reality?

- Yes. It was in 1975, in the village of Tsopi. When I hardly entered  in 
theboulder of south wall of the Mount of Tsopi, I met an eagle si ng 
on the egg, which I caught, ed with belt and brought it to the valley. 
One week later, I delivered it to Zoological Park of Tbilisi, as we were 
told such species of birds were valley eagles.

I.E it was a reality! Thank you very much, good luck.

Interviews were conducted by Maia Cholokashvili.
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axalxiza

zurab giorgaZe

2017 wels sof. axalxizis (goris municipaliteti, skris-

Temi), Sida qarTlis vake, md. mtkvris marjvena napiri, zRvis 

donidan 630 m) samarovanze ganxorcielda gadarCeniTi ar-

qeologiuri samuSaoebi (z. giorgaZe, T. niniaSvili, T. gur-

geniZe da z. giorgaZe, s. kvantaliani, aseve, Tse-s  III kursis 

studenti l. tabiZe).

1. საერთო ხედი
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sof. axalxizisTvis sasmeli wylis milebis gasayvanad da 

wyalSemkrebi auzis mosawyobad mZime teqnikis gamoyenebiT 

daterasda soflis samxreT-aRmosavleTiT, daaxl. 300 m siS-

oreze mdebare mozrdili borcvis CrdiloeT kalTa (gakeTda 

ori terasa). am dros gamovlinda da mniSvnelovnad dazianda 

manamde ucnobi samarovani (adre Sua saukuneebis Tixis sami 

sarkofagi).

adre Sua saukuneebis samarovnis SemorCenili nawili 

borcvis zeda, meore terasaze dafiqsirda. pirveli da meore 

samarxi erTmaneTisgan 12 metris daSorebiT mdebareobs, mes-

ame ki, maT Sorisaa moqceuli1, borcvis Zveli reliefis Sesa-

bamisad, maTze 1.1 m-iT maRla.

1
  samarxTa aseTi numeracia momdinarebs maTi Seswavlis Tanmimdevrobidan.

2. სამარხი #1
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samarxi №1 Zlier dazianebulia, misgan SemorCenilia mx-

olod sarkofagis Ziris aRmosavleTi nawili. iq gamovlin-

da micvalebulis marcxena kiduris mklavis Zvali. samarxis 

saxuravi, kedlebi, Ziris didi nawili da Zvali mZime teqnikiT 

mixvetili (samarxis dasavleTiT) da imdenad areuli iyo, rom 

alageba SeuZlebeli aRmoCnda. samarxis dasavleT kuTxeSi, 

micvalebulis TavTan (damxroba TaviT dasavleTiT) gamo-

vlinda brinjaos sakinZi (SuaSi gadatexili brinjaos wkiri 

(sigrZe 9sm) /inv. №5.12172/); micvalebulis welis gaswvriv, 

daaxl. marcxena xelis mtevnis areSi dafiqsirda minis mZivis 

dawaxnagebuli burTula. erTi SexedviT, nivTi kidemomt-

vreulia, hgavs aRaianisa da urbnisis imave periodis sark-

ofagebSi dadasturebul, or aTeulze met, msgavsi formis, 

moyviTalo da gamWvirvale gemas (intalio). aqedan gamomdin-

2
  samarxeuli inventaris numeracia droebiTia. saboloo numeracia mieniWeba mas Semdeg, rac 

masala Cabardeba goris istoriul muzeums.

3. სამარხი #2
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are, nivTis bolomde gawmendamde, dadasturebiT ver gan-

vsazRvravT mis raobas (nivTis gare d - 20 mm, Sida d-5mm)–/

inv.№4.1217/. samarxis dasavleTiT 0.5 m daSorebiT, samarx-

idan mixvetil miwaSi aRmoCnda imave samarxidan momdinare 

sardionis mZivis ori (mrgvali, gare d - 4mm, Sida d - 1mm/

inv.№1.1217/ da dawaxnagebuli, gare d - 5 mm, Sida d - 1mm /inv. 

№2.1217/) da Zvlis erTi (mrgvali – gare d - 12 mm, Sida d - 4 mm) 

burTula/inv.№3.1217/.

samarxi №2 dafiqsirda 

№1 samarxis dasavleTiT 

12 m-is daSorebiT, masze 

30 sm-iT qvemoT, ris gamoc 

sarkofagis daaxl. 2/3 (ke-

dlebi da Ziri) xeluxle-

blad SemorCeniliyo, Tum-

ca, am samarxis saxuravic 

ar SemorCenila. garda ami-

sa, samarxi uinventaro 

aRmoCnda, masSi micvale-

bulis ConCxis ramdenime 

Zvali uwesrigod iyo mimo-

fantuli. aSkaraa, samarxi adre gauZarcvavT. micvalebuli 

damxrobilia TaviT dasavleTiT (sarkofagis mimarTulebis 

mixedviT, sxva samarxebis msgavsad).

samarxi №3 mdebareobda №1 samarxis Crdilo-dasavleTiT 

3m-is daSorebiT, pirveli da meore samarxebis doneze 1.1 m-iT 

maRla. micvalebuli damxrobilia TaviT dasavleTiT. sami 

SemTxvevidan es erTaderTia, sadac micvalebulis in situ damx-

roba dadasturda. mZime teqnikam №3 samarxis Tavi daaziana, 

4. სამარხი #3
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Tumca, moxerxda misi yvela fragmentis alageba da SesaZle-

belia Tavdapirveli saxiT aRdgena3. samarxis konstruqcias 

Tavze 1.6 m simZlavris miwis fena edo. misi moxsnis  Sedegad 

gairkva, rom miwis mZlavri fenis simZimis gamo sarkofagis 

saxuravi fila ramdenime adgilas Camtvreuli iyo; samarxis 

konstruqciuli mTlianoba darRveuli aRmoCnda; micvale-

bulis ConCxis Zvlebi gadaadgilebulia, araanatomiur Ses-

axsrebaSi; neknebisa da xerxemlis Zvlebi ki saerTod ar 

dafiqsirebula. micvalebuli esvena marcxena gverdze, qve-

da kidurebi muxlebSi moxrili, xelebi moxrili da nikapTan 

hqonda mitanili. micvalebu-

lis welisa da muxlebis areSi 

dafiqsirda brinjaos sakinZe-

bi. erTi maTgani 8.8 sm sigrZis, 

3mm diametris brinjaos wkiria, 

romelsac Tavi 6 (3-dan 5mm-mde 

diametris) “margalitis(?)” pat-

ara burTuliT aqvs Semkuli 

(inv.№6.1217); inv. №7.12176 sm 

sigrZisa da 3 mm diametris brin-

jaos wkiria, brinjaosave or-

magi burTuliT daboloebuli 

TaviT; inv. №8.1217 identuria 

inv. №7.1217-sa, Zlier koro-

zirebuli da Suaze gadatexili 

(sigrZe 5.3sm, diametri 2.5mm); 

inv.№9.1217 brinjaos sakinZia, 

3  №3 da №2 sarkofagebi arqeologiuri samuSaoebis dasrulebisTanave Cabarda goris 

istoriul muzeums. uaxloe sxanebSi ganxorcieldeba maTi rekonstruqcia.

6. სამარხეული მასალა (მძივები)

5. სამარხეული მასალა (ბრინჯაო)
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gadatexili (sigrZe 2.7sm, diametri 2.5mm), brinjaosave bur-

Tuliani TaviT).

Cven mier Seswavlili samive sarkofagis Tixa erTgvarovnad 

msxvilmarcvlovania, muq vardisfer-mowiTalod araTana-

brad gamomwvari, nacrisferi sarCuliT. sarkofagi wagrZel-

ebuli ovalis formisaa, sqeli, brtyeli Ziri da Sveuli 

kedlebi aqvs (kedlebisa da Ziris sisqe, saxuravis sisqis 

msgavsad 3-4sm-ia), gare kedlebi da piri naWdev-grexili, 

horizontaluri ornamentebiTaa Semkuli. samarxi gadaxuru-

li iyo Tixis didi filiT (rogorc aRiniSna, SemorCa mxolod 

№3 samarxs).

samarxTa erT-erTi saxeoba – Tixis sarkofagi adre qris-

tianuli xanis saqarTveloSi farTodaa gavrcelebuli. misi 

aRmoCenis calkeuli da masStaburi SemTxvevebi cnobilia 

Sida qarTlidan – TxoTi, Zalisa, qsovrisi, wilkani, axal-

gori, qsani, saguramo, aRaiani, skra, axalxiza, ateni, urbni-

si, duSeTi; qvemo qarTli – lilo, rusTavi; kaxeTi – Telavi; 

samegrelo – lia, darCeli; guria-ureki, vaSnari, ozurgeTi 

(eqadiis ubani); samcxe-javaxeTi – borjomi. aRsaniSnavia, rom 

dasavleT saqarTvelos sarkofagebi ufro “sigariseburi” 

formiT xasiaTdeba, gansxvavebiT aRmosavleT saqarTvelo-

Si mikvleuli sarkofagebisgan, romelTac “abazanis” moy-

vaniloba aqvs.

sarkofagebis TariRis dasadgenad Zalze mniSvnelovania 

aRaianSi gaTxrili sarkofagi, romelSic dadasturebuli 

oqros nivTebi da monetebi IV-VI ss-iT TariRdeba. special-

istebis azriT, saqarTveloSi aRmoCenili sarkofagebi adre 

qristianuli periodis sawyis etaps ganekuTvneba da daka-

axali arqeologiuri aRmoCena
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vSirebulia qristianobis religiis gavrcelebasTan. maT 

qronologiur CarCoebad IV-VII ss. da VIII s-is dasawyisia miC-

neuli4.

axalxizis samarovnidan momdinare masalas zusti paraleli 

eZebneba aRaianSi, atensa da urbnisSi gaTxril  IV-VIss-iT da-

TariRebul sarkofagebTan, rogorc msgavsi formebiTa da 

SemkulobiT (naWdev-talRovani, horizontaluri ornament-

ebi sarkofagis gverdebsa da  pirze) ise, samarxeuli masaliT 

(brinjaos sakinZebi)5.

4  boxoCaZe a.,“ arqeologiuri gaTxrebi aRaiansa da ZalisSi (nastakisis arqeologiuri 

eqspediciisSromebi I)”, Tb., “mecniereba”, 1981w., gv. 7; makalaTia s., ”arqeologiuri 

aRmoCenebi saqarTveloSi sof. sakobianoSi, dabla-gomSi da aRaianSi”, saqarTvelos 

saxelmwifo muzeumis moambe XI- , Tb, gv.88-90.
5  mirianaSvili n., “Sida qarTlis materialuri kulturis istoriidan (aRaianis 

arqeologiuri Zeglebi)”,  nastakisis arqelogiuri eqspediciis Sromebi, II, Tb., mecniereba, 

1983 w. gv.43-72.
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AKHALKHIZA

Zurab Giorgadze

On the graveyards of village Akhalkhiza (Gori municipality, community 
of Skra), located in ShidaKartli valley, on the right bank of the river Mt-
kvari, in 630m from the sea level) surviving archaeological works were 
carried in 2017 by Z. Giorgadze, T.Niniashvili, T. Gurgenidze,  Z.Gior-
gadze, S. kvantaliani, also third year student of  TSU – L. Tabidze.
In the South - East of the village, the northern slope of a biggish hill 

was terraced at a distance of 300m with the help of heavy technic, in 
order to transport drinking water pipes and arrange a catchment reser-
voir (Two terraces were made). At that me previously unknown grave 
was revealed and significantly damaged (three sarcophagus of early 
medieval age). 
The survivedpart of the grave of the medieval age was found on the 

top of the hill, on the second terrace. The first and second grave were 
located in 12 m distance from each other, and the third is between 
them1, according to hill’s old relief 1.1 m above them.
Grave N1-  was badly damaged, only the eastern part of the sarcoph-

agus is remained from it. The bone of arm of the le  limb of the dead 
was found in it. The roof of the tomb, walls, the large part of the bot-
tom and the bone was swept away with heavy technic (to the west of 
the tomb), so it was impossible to sort them out. In the west corner 
of the tomb near the head of the dead (in the west side) was found a 

1 Such numbering of graves is derived from the sequence of their study 
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bronze pin broken in two parts in the middle (length 9 cm)/inventory 
N5.12172). In the area of the le  hand and along the waist of the dead, 
was found pointed ball of glass bead.At first sight, the item wasbroken 
and it was very similar to those (more than dozen yellowish items (intal-
io), that were found inAgaiani and Urbnisi sarcophagus. Consequently, 
we cannot determine its essence, un l it is finalllypolished (external 
diameter of an item -20 mm, internal Diameter -5 mm) - / inventory 
N4.1217 /. In the west side of the tomb, in the distance of 0.5 m, in the 
ground swept from the tomb were found two beads coming from the 
same tomb (round, external diameter d-4 mm,internal diameter 1mm/
inventory N 171.1217 and pointed, external diameter – 5mm, internal 
diameter – 1mm/ inventory 2.1217 and one bone ball (round – exter-
nal diameter 12mm, internal diameter 4 mm) inventory. N 3.1217.
Grave N2 – The grave was observed at 12 meters from the west of 

the N1 grave, 30 cm below from it, that’s whythe sarcophagus’s 2/3 
(walls and bo om)was survived, but even the roof of the tomb was 
not remained. In addi on, there were not any inventories. Some of 
the skeleton’s bones were sca ered. It is clear that the tomb had been 
robbed before. The dead was heading down to the west (according to 
Sarcophagus direc on, like other tombs).
Grave N3- was located at 3 m distance in the north-west of the N1 

grave, 1.1 m above the first and second burial grounds level. The dead 
was heading down to the west. This is the only case from three tombs, 
when the dead’s “in situ” posi on was revealed. Grave’s top part was 
damaged by heavy technique, but it was possible to sort all the frag-
ments of it and restore the original form3. The construc on of the tomb 

2 Such numbering of the grave inventory is temporary, final numbering will be given to them after it is 
delivered to Gori Historical museum. 
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was covered with 16 meters thick ground. A er removing the ground 
it was revealed that the roof of the sarcophagus was destroyed due to 
the severity of the strong layer of land. The bones of the rib were not 
revealed.Dead was lying on the le  side posi on, the lower limbs were 
bent, the arms were bent andbrought to the chin. Bronze pins were 
observed in the areas of waist and knees of the dead. One of them 8,8 
cm long and 3 mm diameter bronze pin, which (3 -5 mm) had 6 balls of 
pearls on the top (?) (inventory. N 6.1217); inventory N7.12176 cm lon-
gand 3mm diameter bronze pin, with bronze double ball endings. In-
ventory N 8.1217 is iden cal to inventory N 7.1217, strongly corroded 
and broken in two parts (length 5,3 cm) diameter 2.5 mm). inventory. 
N 9.1217 was a bronze pin, broken (length 2.7 cm, diameter 2.5 mm) 
with bronze ball head.
All three sarcophagus clays studied by us have thick grains with a dark 

pink – reddishunevenly burned, grey lining. The sarcophagushaslen-
gthened oval shape, thick flat bo om, and ver cal walls (the thickness 
of the walls and the bo om, like the thickness of the roof is 3-4 cm) 
and outer walls are adorned with horizontal ornaments. The tomb was 
covered with a large les of clay (as it was men oned, N3 – Grave had 
it only).
One type of graves - clay sarcophagus is prevalent in Georgia in the 

early Chris an mes. Separate and extensive cases of its discovery are 
known from ShidaKartli – Tkho , Dzalisa, Ksovrisi, Tsilkani, Akhalgori,K-
sani, Saguramo, Aghaiani, Skra, Akhalgisa, Ateni, Urbnisi, Dushe , 
KvemoKartli - Lilo, Rustavi; Kakhe  - Telavi; Samegrelo - Lia, Darche-
li; Guria - Ureki, Vashnari, Ozurge  (EkadiDistrict); Samtskhe - Javak-
he Borjomi. It should be noted that Western Georgia sarcophagus is 

3 N3 and N2 graves after finishing archeological works were delivered to Gori Historical Museum, its reconstruction 
will be carried out in the near future. 
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characterized by a more “cigar” form, unlike the sarcophagus found in 
eastern Georgia, which has a “bathtub” forms.
Sarcophagus found in Aghaini is very important to determine the date 

of the sarcophaguses, which’s golden items and coins are dated back 
to IV - VI century. Specialists believe that sarcophagus discovered in 
Georgia belongs to the earliest stage of the Chris an period and is re-
lated to the spread of Chris anity. Their chronological framework is 
believed to be the beginning of IV- VII centuries and VIII4. 
The materials from the Akhalkhiza tombshas exact parallels with sar-

cophagus found in Aghaiani, Ateni and Urbnisi and dated back to IV-VI 
centuries. As in similar shapes and decora ons (horizontal ornaments 
on sarcophagus top and side parts) as well as a grave material (bronze 
pins)5. 

4 Bokhochadze A., ”Archeological excavations carried out in Aghaiani and Dzalisi (Archeological works of Nasta-
kisi Expedition), Tb. “ Mecniereba”. 1981, p.7;  Makalatia S. “Archeological discoveries in Georgia. Village 
-Sakobiano, Dabla-Bomshi and Aghaiani, “Moambe” of Georgian historical museum XI -Tbilisi, pp. 88-90. 

5 Mirianashvili N. “From history of material culture of ShidaKartli (Archeological monuments of Aghaiani)’. The 
works of Nastakisi Archeological Expedition, II, Tbilisi, Metsniereba, 1983 y. pages 43 -72. 
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შორაპანი - დიდი და პატარა 

მდინარეებისა და გზების 

სათავეებთან

ვახტანგ ჯაფარიძე

საქართველოს ისტორიასთან  მჭიდროდ  დაკავშირებული  არაერთი 
მნიშვნელოვანი მატერიალური კულტურის ძეგლი, მისი ისტორია 
და დღევანდელობა, დღემდე იწვევს ჩვენი და არა მხოლოდ ჩვ ე-
ნი საზოგადოების დიდ ინტერესს; მით უფრო თუ ეს ძეგლები 
უცხოური საისტორიო, თანაც ავტორიტეტული, წყაროებითა 
და ლიტერატურით არის ცნობილი. მათ რიცხვს ეკუთვნის ის-
ტო რი ული კოლხეთის აღმოსავლეთ ნაწილში, ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში არსებული დღევანდელი შორაპანი, ანუ შო-
რაპ ნის ციხე, რომელიც დიდი მნიშვნელობის გამო ფართო საზო-
გადოების ინტერესს იწვევს და, ცხადია, ყველა ჩვენგანის მეტ 
ყურადღებასა და მზრუნველობას საჭიროებს.
უნდა ითქვას, რომ მატერიალური კულტურის არაერთი მნიშვნ-
ელოვანი ძეგლი დღეს, მეტ-ნაკლები ინტენსივობით შეისწავლება 
არქეოლოგიურად  და  მათ  სათანადო  სარესტავრაციო  სამუშაო-
ებიც უტარდება. ამასთან აღსანიშნავია ისიც, რომ წყაროებით (მათ 
შორის უცხოური) ცნობილი ზოგიერთი მნიშვნელოვანი ძეგლის 
მოვლა-პატრონობა და შესწავლა დღეს განსაკუთრებულად პრიო-
რი ტეტული უნდა იყოს, იმ თვალსაზრისითაც, რომ ისინი სწორედ 
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უცხოური წყაროების მონაცემებით უფრო მეტად ცნობადი და 
საინტერესოა. ამას უკავშირდება საერთაშორისო ტურიზმის ფა-
რთოდ გააქტიურება, რაც დღეს აშკარად შეინიშნება, რომ არ-
აფერი ვთქვათ აქედან გამომდინარე ეკონომიკურ შედეგებზე. 
ახლა ვერ ჩამოვთვლით (ჟურნალის ფორმატიდან გამომდინარე) 
ქართული და უცხოური წყაროებით ცნობილ ძეგლებს. საკმარისია 
მარტო წყაროებით, არქიტექტურითა და არქეოლოგიური ძეგ-
ლე ბი თაც გამორჩეული თბილისისა და მცხეთის ძეგლების და -
სახელებაც. უკანასკნელ ხანებში საქართველოში დიდი ინტენ-
სივობით შეისწავლება და სარეაბილიტაციო სამუშაოები 
ხორციელდება დღევანდელ მნიშვნელოვან საკომუნიკაციო 
გზე ბთან დაკავშირებულ, მათ შორის, პრეისტორიული ხანის 
ძეგლებზე და ეს გასაგებია. ამასთან, ტურიზმისა და არა მარტო 
მისი, ინტერესების გათვალისწინებით დიდ მნიშვნელობას იძენს 
უცხოური წყაროებითაც ცნობილი ძეგლები. ზოგ მათგანზე 
(მაგ., ვარდციხე-როდოპოლისი, შორაპანი და სხვ.) ჩვენც ვაწარ-
მოვეთ ახალმშენებლობათა, თუ ძეგლების სარეაბილიტაციო 
საქმიანობასთან დაკავშირებული არქეოლოგიური გათხრები. 
აქ ჩვენ, მხოლოდ ერთ მათგანზე - ქართული და უცხოური 
წყაროებით ცნობილ შორაპანზე (სარაპანისს) ვისაუბრებთ. მასზე 
გადის კოლხეთიდან იბერიაში შემავალი მთავარი მაგისტრალი. 
ამ თვალსაზრისით საინტერესოა კლასიკური საისტორიო 
მწერლობის (პირველწყაროების) რამდენიმე ძირითადი მონაცემი. 
კერძოდ, პირველ რიგში, მნიშვნელოვანია ბერძენი გეოგრაფოსის 
სტრაბონის მონაცემები. ისინი (ზოგადად იბერიაში შემავალ 
გზებზე მსჯელობის დროს) ეხება ჩვენთვის ამჟამად საინტერესო 
მონაკვეთს და იძლევა მეტად მნიშვნელოვან ინფორმაციას 
(რომლის შედარებით ვრცელი ციტირებისგან თავის შეკავება 
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ძნელია, რადგან იგი სრულად ასახავს შორაპნისა და მისი “ქვეყნის” 
აგრეთვე, ზოგადად, კოლხეთის (ეგრის-ლაზიკის) საკომუნიკაციო 
და საფორტიფიკაციო სისტემების რეალური არსებობის სურათს): 
„...ერთი არის კოლხური ციხესიმაგრე შორაპანზე და მასთან 
არსებულ ვიწროებზე, რომლებზედაც ფაზისი მიმდინარეობს, 
სწრაფი და ხმაურა მიემართება კოლხიდაში (რომელზედაც (ე.ი. 
ფაზისზე) 120 ხიდით გადაისვლება მისი მიხვეულ-მოხვეულობის 
გამო)... წარმოიქმნება (ფაზისი) ზემოთ მდებარე მთებში მრავალი 
წყაროსგან, ხოლო დაბლობში ღებულობს სხვა მდინარეებს, 
რომელთა  შორის  არის  გლავკოსი  და ჰიპოსი: გავსილი და სანაო-
სნოდ გამოსადეგი ჩადის პონტოში; (ფაზისზე) არის ქალაქი მსგავსი 
სახელისა და მახლობლად - ტბა. ასეთია კოლხიდიდან იბერიაში 
შესავალი, დახშული კლდეებით, სიმაგრეებითა და ხეობებიანი 
მდინარეებით.“ ინტერესს იწვევს იმავე წყაროს სხვა ფრაგმენტიც: 
„(ფაზისზე) აღმა ცურვა შეიძლება შორაპნამდე, (ამ) სიმაგრეს 
შეუძლია დაიტიოს მთელი ქალაქის მოსახლეობა; (შორაპნიდან) 
ფეხით, საურმე გზით 4 დღეში მიისვლება მტკვრამდე“ (Str, XII, 
17  ,2). აქ აღნიშნული გზა კი ერთი მნიშვნელოვანი მონაკვეთია 
იმ ცნობილი საერთაშორისო გზისა, რომელიც პონტოდან 
კოლ ხეთ-იბერიის გავლით კასპიამდე მიემართებოდა, ხოლო 
აქედან ინდოეთისკენ (სხვა საკითხია ამ გზის სხვადასხვა დროს 
ფუნქციონირების ინტენსივობისა და ზოგიერთი სხვა, მათ შორის, 
იმპორტული ნაწარმის აღმ. კოლხეთსა და იბერიაში გავრცელების 
საკითხი).
ამ ადრეული ხანის შორაპანზე მნიშვნელოვან მონაცემებს 
იძლევა ქართული წყაროებიც, კერძოდ, „ქართლი ცხოვრების“ 
(ლეონტი მროველი) მიხედვით მისი მშენებლობა და არგვეთის 
საერისთავოს ცენტრად ქცევა ქართლის ლეგენდარულ მეფე 
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ფარნავაზს უკავშირდება (ამასვე იმეორებს, ფაქტიურად, ვახუ-
შტი ბატონიშვილიც). ეს საფიქრებელია ქართლის სამეფოს 
აღმოსავლეთის სასაზღვრო ხაზის (მთელი მონაკვეთის) გამა-
გრებასა და კოლხეთზე (ეგრისზე) პოლიტიკური ჰეგემონიის 
მაუწყებელია, რაც, როგორც ჩანს, მშვიდობიანი აქცია იყო. ამაზე, 
ასევე ცხადად, უნდა მიუთითებდეს ფარნავაზისა და ეგრისის 
ერისთავის ქუჯის ურთიერთობის ამსახველი იმავე წყაროების 
მონაცემები. სხვა წყაროებით, კერძოდ ბიზანტიელის ავტორების 
ცნობებითაც (პროკოპი კესარიელი, აგათია სქოლასტიკოსი) 
უკ ვე გვიანდელ პერიოდშიც, შორაპანი სასაზღვრო ციხეა და 
მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს იმდროინდელი მსოფლ-
იოს ორი უძლიერესი სახელმწიფოს ბიზანტიისა და ირანის ურთ-
იერთდაპირისპირების პროცესში. თვით გვიანი შუა საუკუნეების 
ჩათვლით, შორაპნის ციხე ინარჩუნებს მნიშვნელოვანი სტრატე-
გიული პუნქტის ფუნქციას. სხვა, მომდევნო ხანის წყაროებისა 
და უკვე ჩატარებულ გათხრებზე არსებული ინფორმაციით, შო-
რაპანი უცხოური სამეცნიერო და, ზოგადად, განათლებული 
საზოგადოების ინტერესების სფეროში მოექცა. ჩვენი აზრით, 
არსებობს სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი გარემოება: იგი ხომ 
პირველ რიგში ჩვენი, ზოგადად და, კონკრეტულად, ადგილობ-
რივი ისტორიისა და კულტურის ამსახველი ძეგლია, რომლის 
დაცვით, რეაბილიტაციითა და მეცნიერული შესწავლით ფარ-
თო საზოგადოება უნდა იყოს დაინტერესებული. ამასთან, დი-
დი მნიშვნელობა აქვს მის ჩაბმას კონკრეტული ფუნქციით ად-
გილობრივი საზოგადოებისა და სკოლების ყოველდღიური 
დაი ნტერესებისა და საქმიანობის სფეროში. ასეთი, შედარებით 
ფართო, საზოგადოებრივი ჩართულობის შემთხვევა იყო მე-20 
საუკუნის 80-იან წლებში აქ დაგეგმილი სარესტავრაციო სამუ-
შაოებისთვის განხორციელებული, შედარებით ფართო მასშტაბის, 
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გაწმენდითი სამუშაოები, რომლის არქეოლოგიური ნაწილი საქა-
რთველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის 
ცენტრის ეგრისის ექსპედიციამ განახორციელა. ეს სამუშაოები 
ადგილობრივი საზოგადოებისა და სტუდენტების მონაწილეობით 
თითქმის მხოლოდ საზოგადოებრივ საწყისებზე განხორციელდა. 
ამას მოჰყვა მრავალწლიანი სარესტავრაციო სამუშაოები 
(პროექტის ავტორი არქ. მ. ბოჭოიძე).
ძეგლის შესწავლის ახალი ეტაპი, რომელიც საქართველოს კულ-
ტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ინიც-
იატივით, 2016 წლიდან დაიგეგმა და დღესაც ხორციელდება, 
ძირითად, ისევ ძეგლის სარეაბილიტაციო და კეთილმოწყობის (რაც 
ამჟამად მინიმალურ მოთხოვნებსაც ვერ აკმაყოფილებს) საქმ-
იანობისთვის ხელის შეწყობაა, რადგან უკანასკნელ წლებში ძეგლს 
კვლავ დაემუქრა ტრადიციული საფრთხე - ციტადელის კე დ ლების 
ჩრდილო-აღმოსავლეთისა და აღმოსავლეთის ფერდი სკენ ჩაქცევისა 
(ამ მიმართულებით, 2015 წელს სააგენტომ კვ ლავ განახორციელა 
მნიშვნელოვანი სამუშაოები):  ხელახალ გამაგრებას  საჭიროებს, 
უპირატესად, ზღუდის კედლების სხვა მონაკვეთ ებიც.
ძეგლის    შესწავლის  თავდაპირველ ეტაპად მიგვაჩნია ღვაწლმ-
ოს ილი მეცნიერის, ბიზანტიოლოგის, აკად. ს. ყაუხჩიშვილის ჩატა-
რებული საქმიანობა (1935 წ.)1. მანამდე (მე-20 საუკუნის 30-იან 
წწ. დასაწყისში) მან პროფ. ნ ბერძენიშვილთან და ს. ჯანაშიასთან 
ერ თად, შორაპნის გავლით, განახორციელა მნიშვნელოვანი 
გასვლითი დაზვერვები იმერეთში, მდ. ძუსას ხეობით, ცნობილი 
ძველი გზის გავლით, ასევე ბიზანტიური წყაროებით ცნობილი 
სკანდეს ციხის მიმართულებით. მოგვიანებით კი, შორაპანში 
მისი ორგანიზებით შედგა ძეგლის ტოპოგრაფიული გადაღება 

1  გეორგიკა, ტ. 3. გვ.
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და გამოიხაზა კომპლექსის ციტადელის გეგმა. ს. ყაუხჩიშვილის 
ინიციატივით 1949 წ. შორაპნის ციხეზე არქეოლოგიური გათხრითი 
სამუშაოებიც განხორციელდა2.
სამწუხაროდ, შორაპნის ციხისა და ქვედა ქალაქის დასახლების 
ფარგლებში შემთხვევით გამოვლენილი მასალების შესახებ მწირი 
ინფორმაცია მოგვეპოვება, მხოლოდ რამდენიმე ნივთი მოხვდა 
ზესტაფონის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში მისი დირექტორის 
ბ-ნ გ. ჯაოშვილის მეშვეობით.a ცალკეული სამარხეული ინვენტარი 
ნაპოვნია ციხის აღმოსავლეთი ფერდის ძირთან. გადმოცემით ეს 
სამარხები საბრძოლო იარაღს (შუბისპირებს?) შეიცავდა, თუმცა, 
კომპლექსების მასალები ახლა დაკარგულად უნდა მივიჩნიოთ, 
ისევე, როგორც ერთი, სხვა კომპლექსისა, რომელიც სარწმუნო 
ცნობებით „დალუქულ“ ქოთანში წარწერიან ფიბულას (avcisa?) 
შეიცავდა.3 სხვა ცნობები ლიტერატურული ხასიათისაა და ისი-
ნიც ასევე ფრაგმენტულია, მაგ.: მწერალი გიორგი წერეთელი 
მდ. ყვირილას კლდოვან სანაპიროზე გემების მისაბმელ რკინის 
პალოებზე მიუთითებს; არსებობს ინფორმაცია, რომ რკინიგზის 
ხაზის მშენებლობის დროს მუშებს სამარხი ქვაყუთები უპოვიათ 
და გაუძარცვავთ.
თითქმის არ არსებობდა არქეოლოგიური მონაცემები შორაპნის 
თანამედროვე დასახლების, ანუ მდ. ძირულასა და ყვირილას ხე-
რთვისის გავაკებულ ნაწილზე (გ. ცქიტიშვილის ჩანაწერით მას 
ადგილობრივი მოსახლეობა, გარემოცვის საპირისპიროდ „კუ-
ნძ ულს“ უწოდებდა), რომლის ერთ მონაკვეთს დღესაც გორად 

2  ამ გათხრებში მონაწილეობდნენ შემდეგში ცნობილი ისტორიკოსები: დოქტ. გ. ცქიტიშვილი და 
პროფ. ნ. ლომოური. გათხრები წარმოებდა სამ უბანზე (სამწუხაროდ, 1949 წ. ჩატარებული საველე 
სამუშაოების დოკუმენტაციის შესახებ ინფორმაცია არ გაგვაჩნია). გათხრების აღნიშნულ უბნებს 
ჩვენ ქვემოთ შევეხებით.

3  ამ საინტერესო სამარხის სხვა ინვენტარის მიკვლევა ვერ მოხერხდა. ს.ჯანაშიას სახ. სახელმწიფო 
მუზეუმში შორაპნიდან შესული მასალები შედარებით ფრაგმენტულია, ამასთან ადრეული 
მონაცემები ზოგადად გულისხმობს შორაპნის მაზრას, რომელიც თავის დროზე მნიშველოვნად 
ფართო რეგიონს მოიცავდა.
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მოიხსენიებენ. ჩვენ (გ. ცქიტიშვილიც) მას კლდოვან ქანზე 
აღმართული ციხისგან განსხვავებით ქვედა ქალაქს, ან ქალაქური 
დასახლების ნაწილს ვუწოდებთ. უნდა აღინიშნოს, რომ ბ-ნ სიმონ 
ყაუხჩიშვილის ექსპედიციის შორაპანში საქმიანობის პერი ოდ-
ისთვის ზოგიერთი მონაცემი უკვე არსებობდა. კერძოდ, მდი-
ნარეების ყვირილასა და ძირულას ხერთვისის მონაკვეთთან, 
შემაღლებულ ტერასაზე ადგ. მკვიდრ კ. გველესიანს მიწის თხრის 
დროს თეთრი ქვით (როგორც ჩანს, კირქვის ჯიშის) ნაშენი წრიული 
ნაგებობა გამოუვლენია (ზოგიერთი ცნობით). საფიქრებელია, რომ 
აღნიშნული ფართობის შემოწმება მაშინ ექსპედიციამ ვერ შესძლო. 
მაგრამ ექსპედიციის წევრმა გ. ცქიტიშვილს, რომელსაც შორაპნის 
საერისთავოს შესახებ მნიშვნელოვანი ისტორიულ-გეოგრაფიული 
ხასიათის სამუშაოები აქვს ჩატარებული, საინტერესო მონაცემები 
წარმოადგინა „ქვედა ქალაქის“ არქეოლოგიური ინფორმაციის 
შესახებ. ჩვენ მის ამ მონაცემებზე პირველად სწორედ აქ, ამ 
სტატიაში ვამახვილებთ საგანგებოდ ყურადღებას, რადგან ჩვენი 
ახალი კვლევების ერთი, ძირითადი საკითხი სწორედ „ქვედა 
ქალაქის“ მონაცემების შესწავლაა. აქვე აღვნიშნავთ, რომ უკვე მე-
20 საუკუნის 80-იან წლებში აქ, კონცხის მითითებულ ფართობზე 
შევძელით მცირე მოცულობის სამუშაოების განხორციელება. კე რ-
ძოდ, კ. გველესიანის საკარმიდამო ნაკვეთის ჩრდილო-დასავლეთ 
ნაწილში, ფლატის პირის ახლოს, თანამედროვე საფლავისთვის 
გაჭრილ თხრილში (სადაც, სავარაუდოდ, ანტიკური ნაგებობა 
იყო გამოვლენილი) ანტიკური ხანის in situ ნაგებობათა ნაშთები 
არ დადასტურდა. აქ, ზედა დონეზე გამოვლენილი დამუშავებული 
ქვების ერთი რიგი, ძველ წყობებს არ დაუკავშირდა. იქვე, 
თხრილის ჩაღრმავებულ ნაწილში აღმოჩენილი რიყის ქვის მშრალი 
წყობებისთვის მყარი თარიღი არ გაგვაჩნია, მაგრამ მისი ზოგადად 
ანტიკური (ელინისტური?) ხანით დათარიღება შესაძლებელია. 
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აღნიშნული ეზოს სხვა მონაკვეთებში, კლდოვანი ქანის 
ზედაპირთან სიახლოვის გამო, რამდენადმე მძლავრი კულტურული 
ფენები არ დადასტურებულა. ხოლო გამოვლენილი მასალა, 
იშვიათი გამონაკლისის გარდა, მხოლოდ სამშენებლო კერამიკით: 
ბრტყელი, გვერდაკეცილი და ღარიანი და ქიმიანი კრამიტებით 
იყო წარმოდგენილი. ეს მასალა წელთაღრიცხვათა მიჯნითა და 
ახ. წ. I სს-ით შეიძლება დათარიღდეს. გველესიანების ეზოში, უპი-
რატესად კი, საცხოვრებელი სახლის ქვედა სართულის წყობაში 
მასობრივად და არაერთგან, ნაყარ ფენაში, შემჩნეულია ძველ, 
ანტიკურ ნაგებობებთან დაკავშირებული თეთრი, უპირატესად 
კირქვის, შედარებით მომცრო კვადრები. ტრაპეციულად გათლი-
ლი ამგვარი ქვები, ანტიკურ საქართველოში გადაბმულია ერ-
თმანეთზე პირონების (ამოკვეთილი, სხვადასხვა ფორმის ფოს-
ოები) მეშვეობით; ასეთი ქვები ციტადელის ფარგლებშიც, 
უპირატესად შუა ტერასის მე-4 თხრილში იყო ნაპოვნი, ჩვენი 
ადრეული გათხრების დროს. არის არაპირდაპირი ცნობა ერთი 
ამგვარი არტეფაქტის აღმოჩენის შესახებ (?) თვით ციტადელზე, 
1949 წელს წარმოებული საცდელი გათხრების დროს. ანტიკური 
ხანის შორაპნის ციტადელის ნაგებობების საკითხს ჩვენ კიდევ 
დავუბრუნდებით (იხ. ქვემოთ).
ინტერესს იწვევს გ. ცქიტიშვილის დაკვირვებები, როგორც შუა 
საუკუნეების ციხის, ისე ქვედა ქალაქის მონაცემებზე, ზოგადად 
შო რაპნის „ქვეყანაზე“, განსაკუთრებით კი გზებზე.4 კერძოდ,  ცქი-
ტიშვილის მიხედვით, თანამედროვე ორმდინარეთს შორის მოქ-
ცეული დასახლების ფარგლებში უნდა მოიაზრებოდეს ანტიკური 
ქალაქი, რომლის ფართობი 25 ჰა-ს ტოლია (დასაზუსტებელია 

4  ჩემი პირველი გაცნობა შორაპანთან, ადგილზე, სწორედ გ.ცქიტიშვილთან ერთად ციხის 
მონახულებით შედგა. 1980 წ. იმთავითვე მოვიხილეთ კიდევ ორი შთამბეჭდავი ძეგლი: ბუჯის შუა 
საუკუნეების ციხე და ქვედა საზანოს ანტიკური ძეგლების (მათ შორის ნაგებობების) შემცველი 
ბორცვი - „კვინწიხი“.
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ვ.ჯ.). იგი შემოსაზღვრულია ალიზის ქვათლილებზე კედლით. 
სტრაბონის ცნობა, რომ „...ამ ციხეს შეუძლია დაიტიოს მთელი 
ქალაქის მოსახლეობა“ გაგებულია იმგვარად, რომ დასახლება 
ქალაქისა გადის (არსებობს) ამ ფართოდ გაგებული ციხის 
ფარგლებიდან, ანუ ე.წ. კუნძულიდან, რაც, ჩვენ აზრით, ჯერ კი-
დევ გამოსაკვლევია. ალიზის კედლების ფრაგმენტები ფორმაშე -
ნ არჩუნებული და გაწითლებული (ხანძრის შემთხვევაში) თიხ ის 
მასაა. ჩვენი თავდაპირველი, შედარებით ზედაპირული დაზვე-
რვების დროს, როდესაც ორმდინარეთის შესართავისა და მისგან 
სამხრეთ-აღმოსავლეთით არსებული ფლატის კიდის ზოლზე 
მიმდინარეობდა დაკვირვება რამდენიმე ადგილას (განსაკუთრებით 
კი ნ. წითლიძის საკარმიდამო ნაკვეთზე), სწორედ ფლატის პირის 
გასწვრივ ნაპოვნია მოზრდილი, არაპროფილირებული ბათქაშების 
ფრაგმენტები. მათი მსგავსი მრავლად არის დადასტურებული 
ძველი კოლხეთის ნასახლარებზე. ჩვენი დაკვირვებით თიხის 
ამგვარი, მასიური ბათქაშები, ძირითადად, ხის მასიურ კონს ტრ-
უქციებს (ზღუდე-კოშკებს) შეიძლება უკავშირდებოდეს; ხოლო 
ზემოაღნიშნული სავარაუდო ზღუდის მონაკვეთში ალიზის 
აგურების წყობების შემთხვევაში აშკარად იგულისხმება სწორედ 
ქვათლილთა საძირკვლების არსებობა. ასეთი რამ კი ფლატის 
პირზე, ანუ სავარაუდო ზღუდის მონაკვეთზე ჯერჯერობით 
დადასტურებული არ არის. 2016 წელს, ე.წ. კუნძულის სამხრეთ-
დასავლეთ ნაწილში (კერძო ნაკვეთში) მიკვლეულია კირქვის 
ბრტყელი, დაკუთხული ქვები, შესაძლოა ანტიკური ხანისა5. 
აღნიშნულ ფართობზე (რ. ჯოხაძის საკარმიდამო ნაკვეთი) გასული 
წლის შემოდგომაზე ჩვენ პირველად განვახორციელეთ მცირე 

5  ისინი, სავარაუდოდ შესაძლოა, გამოყენებული იყო აქ რამდენიმე ათეული წლის წინ აშენებულ 
საზოგადოებრივ ნაგებობაში.
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მასშტაბის არქეოლოგიური ძიება6. აქ და მომიჯნავე ფა რთობზე, 
გეოფიზიკოსების მონაწილეობით ჩატარებული სამუშაოების 
შედეგად ჩვენ უკვე მივიღეთ საინტერესო მონაცე მები. კერძოდ, 
თხემისა და ფლატის პირის შედარებით დიდ ფარ თობზე 
გამოვლენილია ინტენსიური ქვანაყარი ფენა, რომლის სტრუქტურა 
და რაობა ისევ გასარკვევია; თვით ზემოთ აღნიშნული პიროვნების 
საკარმიდამო ნაკვეთზე, ასევე ფლატის პირთან, შედარებით დიდ 
ფართობზე გაიწმინდა რიყის ქვის, ალაგ კირქვისა და ალიზის 
ჩანართებით, მნიშვნელოვნად შემაღლებული ყრილი, რომლის 
გარე ნაპირის ძირობის ნაწილს, ასევე მომცრო რიყის ქვებისგან 
შექმნილი ჰორიზონტალური დონე (?) მიუყვება. თვით აღნიშნული, 
შემაღლებული ნაწილი ნახანძრალი ფენისთვის დამახასიათებელ 
სხვადასხვა ჯიშის ქვებსა და დამწვარი ალიზის მომცრო 
ფრაგმენტებსაც შეიცავდა; ინტერესს იწვევს აქ და მომიჯნავე  
ფართობის  საცდელ თხრილში, შედარებით ზედა დონეზე გამოვ-
ლე ნილი კრამიტების ფრაგმენტები. გვხვდებოდა, როგორც ღარ-
იანი, ისე ქიმებიანი და ბრტყელი, აკეცილი გვერდებით; აქ ამ 
მასალის მრავალრიცხოვნება და მრავალფეროვნება სხვადასხვა 
ქრონოლოგიასა (ანტიკური, უფრო რომაული და, შესაძლოა, ადრე 
ბიზანტიური) და ნაგებობების ნაშთებზე უნდა მიუთითებდეს. 
საცდელ თხრილშიც, 05-03 მ-ის დონეზე, აშკარად გამოიკვეთა 
ნახანძრალი ფენა, რომელიც ალიზის, უფრო კი კირქვისა და 
სხვ. ქვების ნატეხებს შეიცავდა (მოწითალო, თიხოვან მასასთან 
ერთად), ჩვენ აქ ძველი, ქვითა და ალიზით (?) ნაშენი ნაგებობების 
ნაშთებთან უნდა გვქონდეს საქმე. ინტერესს იწვევს თხრილის ამ 
ნახანძრალ ფენაში, უკვე ზედა დონეზე (h0,5-0,3- მ) გამოვლენილი 

6  დაზვერვებისთვის სასურველი გვიანი შემოდგომა საშუალებას გვაძლევდა ინტენსიური 
დაკვირვება გვეწარმოებინა ფლატისპირის, სავარაუდო ზღუდის მონაკვეთის, გეოლოგიურ და 
არქეოლოგიურ მონაცემებზე, ამინდის გაუარესების გამო, ფერხდებოდა არქეოლოგიური კვლევა.
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არქეოლოგიური, კერამიკული, მასალები: უმეტეს წილად პირმ-
ოყრილი და ქუსლიანი, რიგ შემთხვევაში, ცეცხლისგან დეფ-
ორმირებული ქუსლიანი ჯამები. ამ ერთგვაროვან მასალაში 
გამოირჩევა ღია მონაცრისფრო (სინოპური წრის?) პროფილში მრ-
გვალგანიკვეთიანი ყურის მქონე დოქის ფრაგმენტი; მოყავისფრო-
მოყვითალო ფერის თიხის ჯამებიც იმპორტული, ზღვისპირეთის 
მასალა უნდა იყოს და მისი თარიღი, ზოგადად, გვიან ელინისტური 
ხანით უნდა განისაზღვროს.
ყველაზე ახალი დროის მონაცემებს აქ და მომიჯნავე ფარ-
თობზე, ჩვენი ადრეული დაზვერვების დროს გამოვლენილი 
ად რე ბიზანტიური ხანის კერამიკა, უპირატესად კრამიტები 
წარ მოაჩენს. ეს მასალები 2016 წლის დაზვერვების დროსაც და-
ფიქსირდა სასკოლო ფართობსა და მომიჯნავე საკარმიდამო 
ნაკვეთზე, მდ. ძირულას მეორე ტერასის ფერდზე, გადანაყარ 
ფენაში. ეს მონაცემები შევსებას საჭიროებს, რადგან ისინი მეტ-
ნაკლებად, ამ ხანის შორაპნის „ქვედა ქალაქის“ დემოგრაფიული 
სიტუაციის განმსაზღვრელი იქნება. გვიანი შუა საუკუნეების 
შორაპნის ციხისა და განსაკუთრებით, ე.წ. კუნძულის ცხოვრების 
(რომელსაც ჩვენ აქ ნაკლებად შევეხებით) შესახებ მნიშვნელოვან 
მონაცემებს ვხვდებით გ. ცქიტიშვილის მითითებულ ნაშრომში. იგი 
მასალის კარგი ცოდნითა და (განსაკუთრებით გზებზე მსჯელო-
ბისას), ისტორიული გეოგრაფიის მონაცემების საინტერესო 
ინტერპრეტაციით ხასიათდება, კერძოდ, აქ, მდ. ყვირილაზე არ-
სებული ხიდითა და გზით იყო განსაზღვრული ქვედა ქალაქის 
ტოპოგრაფია: საბაზრო ადგილის, ქარვასლების, სამჭედლო და 
სხვ. სახელოსნოების ადგილმდებარეობა; მაგრამ გზა აქ, ქვე და 
ქა ლაქში, ამ ხიდს გარდა აღმოსავლეთიდან (სამხრეთ-აღმოსავ-
ლეთიდანაც) შემოდიოდა, ხოლო სოფ. ფუთით, მნიშვნელოვანი 
არქეოლოგიური ძეგლების (მწყერისციხე, კლდეეთი, ბორი) გავლით 
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ქართლისაკენ მიემართებოდა. ინტერესს იწვევს მდ. ძირულაზე 
არსებული ძველი ხიდის ნაშთები (რომელ პერიოდსაც არ უნდა 
ეკუთვნოდეს). სამწუხაროდ, ისინი დღემდე შეუსწავლელია. 
უშუალოდ შორა  პნ ისთვის დიდი მნიშვნელობის უნდა ყოფილიყო 
სოფ. ილე მზე გადმომავალი გზა, იგი შორაპნის ციხეს ჩრდილო-
აღ მოსავლეთიდან უნდა მოსდგომოდა. მასზე და ქვედა ქალაქიდან 
ციხეში შემომავალ გზაზე მიუთითებს გ. ცქიტიშვილი. იმერეთის 
მეფის ალექსანდრე V-ეს დავალებით, 1737 წ. შედგენილი რუკის 
მიხედვით, სწორედ აქ, შორაპნის ციხის, რკინიგზის მშენებლობის 
დროს მონგრეულ ფერდის მონაკვეთთან ნათლად იკითხება ციხის 
ქვედა ტერასიდან დასავლეთისკენ მიმართული წყვილი კედელი, 
რო მელთა შევიწროებულ ნაწილში ალაყაფის კარია დატანილი. 
ეს მონაცემი სავსებით ლოგიკურია და კარგად ადასტურებს გ. 
ცქი ტ იშვილის მოსაზრებას. სოფ. ილემზე, აღმოსავლეთიდან, 
გადმო მავალი გზა, გ. ცქიტიშვილის მიხედვით ციხის კომპლექსის 
ჩრდილო-აღმოსავლეთის კუთხის მონაკვეთის კარიბჭეს უნდა 
მოსდგომოდა, ანუ აქ არსებული შუა ტერასისა და ციტადელის 
მონაკვეთისკენ მიმართული კედლების წარმოსახვითი შეერთების 
ადგილას. ეს ორივე კედელი აგურის სარტყლიანია, ფენებში 5 რი-
გიანი აგურებითა და იდენტური მონაცემების დუღაბით, რაც მათ 
სინქრონულობაზე (დაახლ. მე-5 ს.) უნდა მიუთითებდეს. აღვნ-
ი შნავთ, რომ გათხრებით ამ მონაკვეთში კარიბჭის ღიობი, ჯერ-
ჯერობით, არ დადასტურებულა. აღმოსავლეთის მხრიდან ციხესთან  
კომუნიკაცია  შესაძლებელი  იყო   ჩრდილო-აღმოსავლეთის მხრ-
იდ  ანაც. თითქოს არსებობს საამისო მონაცემებიც (მაგ., ციხის 
ზღუდის ჩრდილოეთის კედელში დატანილი აგურის თაღიანი 
ღიობი) აგურებით ნაშენი თაღოვანი გასასვლელი დასავლეთით და 
სხვ., მაგრამ არქეოლოგიური ძიება აქ დასრულებული არ არის.7

7  აღნიშნული აგურის თაღიანი ღიობი 1949 წ. გათხრების დროს, ციხის ჩრდილო-დასავლეთ 
ნაწილისკენ მიმართული გვირაბის თავად იყო მიჩნეული.
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შორაპანში თავდაპირველი, ზღუდის რესტავრაციისთვის ჩატ-
ა რე ბული საძიებო სამუშაოების დროს, საგანგებო ყურადღება 
მივაქციეთ ზღუდის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილს, რომლის 
ფერდზე დღესაც ფუნქციონირებს ციხეში შესასვლელი, თით-
ქმის ერთადერთი   გზა,  თავისი ღიობის ნაწილით. ამ მონა-
კვე   თის გაწმენდამ თითქოს დაადასტურა ღიობის ნაწილი, 
საკვლევია მხოლოდ ქრონოლოგია. ეს არის ის, რაც შევეცადეთ 
მოკლედ გადმოგვეცა ციხე-ქალაქის ტოპოგრაფიისა და გზების 
არქეოლოგიური კვლევის საკითხებთან დაკავშირებით. ზოგადად 
კი, დიდ ინტერესს იწვევს აღმოსავლეთ კოლხეთთან, კერძოდ 
შორაპანთან დაკავშირებული ისტორიული გეოგრაფიისა და გზების 
საკითხები. მნიშვნელოვანია ამ მხრივ ანტიკური (სტრაბონი და 
სხვ.), ბიზანტიური (პროკოპი კესარიელი, აგათია სქოლასტიკოსი 
და სხვ.) და, ცხადია, ქართული წყაროების მონაცემები) და მათი 
ინტერპრეტაცია (ს. ყაუხჩიშვილი, ს.ჯანაშია, გ.ცქიტიშვილი, დ. 
მუსხელიშვილი, ო.ლორთქიფანიძე და სხვ.). ეს საკითხი დამატებით 
ისტო რიულ-გეოგრაფიულ  და არქ ეოლოგიურ კვლევას საჭიროებს.8

რამდენიმე სიტყვით მინდა მოგახსენოთ საკუთრივ ციტადელზე 
უკანასკნელ ხანს განხორციელებული სამუშაოების შესახებ. ეს 
შედარებით მცირე მასშტაბის სამუშაოები, ტრადიციულად, ისევ 
ძეგლის რეაბილიტაციის საქმიანობას უკავშირდება. სწორედ ამან 
განაპირობა არქეოლოგიური თხრილების განლაგება.
ციხის ქვედა ტერასას მისთვის ესოდენ აუცილებელი გვირა-
ბის თავი უკავშირდება. მისი ცალკეული მონაკვეთები ჩვენს 
სამ უ შაოებამდეც იწმინდებოდა, მაგ., არქიტექტორ, პროფ. დ. 
მშვენიერაძის მიერ. მანვე აწარმოვა დაკვირვება ციხისა და 
„ქვედა ქალაქის“ არქიტექტურულ მონაცემებზე, რომელთა 
8  ამ მხრივ ჩვენ უკვე გვაქვს მნიშვნელოვანი მონაცემები მთელი რიგი ძეგლების: კლდეეთის, 
მწყერისციხის, ბუჯისციხის, საზანო-ჩხარ-სკანდესა და სვირზე, ქუთაისის მიმართულებით, 
არსებული გზებისა და ძეგლების შესახებ; ხოლო ქვედა საქარაში დაფიქსირებულია ქართლში, 
სკანდის გზით („ქართლის შარა“) გარდამავალი გზის მონაკვეთის მატერიალური ნაშთები.
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თარიღები ანტიკური ხანით იყო განსაზღვრული, რაც დღევა ნდ-
ელი მონაცემებით, არ ასახავს რეალურ ვითარებას. ბუნებრივია, 
60 მეტრამდე სიგრძის, ნაწილობრივ კლდოვან ქანში გაჭრილი 
ეს გვირაბი ციხე-ქალაქისთვის მნიშვნელოვნად ეფექტური 
კომპონენტია. ჩვენ, შეიძლება ითქვას, დავასრულეთ მისი 
ბოლომდე გაწმენდა; გვირაბის თაღი თითქმის ბოლომდე დაზია-
ნებულია; შედარებით უკეთესად არის შემონახული ნაწილობრივ 
კლდოვან ქანში ამოკვეთილი საფეხურები, რაც ციხის ზღუდის 
კედელთან, შესაძლოა მკვეთრი დახრილობის გამო მორღვეულა 
და მოგვიანებით, რიყის ქვით დუღაბზე ნაშენი კონსტრუქციით 
შეუცვლიათ. ინტერესს ყოველთვის იწვევდა და იწვევს გვი-
რაბის მდ. ყვირილას ნაპირის კლდოვან ქანში ჩადგმული 
სათავე - ერთგვარი კოშკური ნაგებობა. გასაკვირია ის, რომ მდ. 
ყვირილას ყოვლის წამლეკავი ადიდებებისა და ნაგებობისთვის 
ძირის გამოთხრის მიუხედავად, რთული კონსტრუქციის ეს 
მონოლითი დღემდე ინარჩუნებს მდგრადობას.9 ამ გვირაბის 
დანიშნულება, მიუხედავად იმისა, რომ წყალი ციხეზე, ციტადელის 
მიმართულებით ორიოდე კმ-ზე არსებული ჭამეთურის წყაროდან 
თიხის მილებით მოედინებოდა, დიდი იყო. ამიტომ თურქების მო-
თხოვნა გიორგი აბაშიძისადმი გვირაბის დანგრევის თაობაზე, 
მომაკვდინებელი გახლდათ. როგორც ჩანს, ამის შემდეგ გვირაბის 
ზღუდესთან მიერთებული ნაწილის აღდგენაზე სერიოზულად 
არავის უფიქრია (ახლა ვხედავთ მხოლოდ რიყის ქვის წყობას 
და მოშლილ საფეხურებს). ჩვენი კვლევის დღევანდელ ეტაპზე 

9  გერმანიის არქეოლოგიური ინსტიტუტის, ირანის ინსტიტუტის დირექტორი პროფ. პ.კლაისი 
ფიქრობს, რომ შორაპნის აღნიშნული გვირაბი და წყლის კოშკური ნაგებობის ანალოგიაა თეირანთან 
ახლოს მდებარე ასარას ციხის კომპლექსისა, სადაც გვირაბის თავზე აღმართული ზღუდე და ქვედა 
კოშკი საფორტიფიკაციო სისტემის ნაწილი იყო. ეს ანალოგია თავისთავად საინტერესოა, მაგრამ 
სასიმაგრო სისტემის ნაწილად ჯერჯერობით უფრო წყლის კოშკი უნდა მივიჩნიოთ, რომელიც 
წყლის მიწოდების უსაფრთხოებას უზრუნველყოფდა. ეს ნაგებობა, რომელსაც ჩვენი არქიტექტორი 
შეისწავლიდა, მართლაც უნდა იყოს სტრატეგიული, ორსართულიანი ნაგებობა, რომელიც, აქვე 
არსებული ხიდისა და ნავმისადგომის მონაკვეთის დაცვას უზრუნველყოფდა.
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გვირაბის ადრეული ფენის თარიღად ახ. წ. IV-V სს. მივიჩნევთ.
სწორედ გვირაბის თავის აღმოსავლეთით, აქ არსებული 
პილონებიანი კედლის გასწვრივ გაჭრილი თხრილის მეშვეობით 
იქმნება შესაძლებლობა დადგინდეს საფორტიფიკაციო სისტემისა 
და გვირაბის თავის კონსტრუქციული მონაცემები და დაჩქარდეს 
კომპლექსის ამ ნაწილის რეაბილიტაცია.10 ყველგან, როგორც 
ქვედა, ისე შუა და ზედა ტერასის (ციტადელის) ფარგლებში, 
ექსპედიცია დაკავებულია ანტიკური ხანის ფენებისა და დონეების 
ძიებით (ზოგადი სტრატიგრაფიის კვლევასთან ერთად). უნდა 
ითქვას, რომ ამ დროის ნაშთები ციტადელზე წარმოდგენილია 
არათანაბარი ინტენსივობით. ამ თვალსაზრისით ინტერესს იწვევს 
შუა (მე-2) ტერასის N4 თხრილის მონაცემები: ზედა ფენა აქ გვიანი 
შუა საუკუნეების კერამიკული მასალით არის წარმოდგენილი. 
ამავე პერიოდს განეკუთვნება აღნიშნულ ტერასასა და ციტადელის 
ფარგლებში დადასტურებული წყლის მარაგისთვის განკუთვნილი 
ქვევრები. მეორე ტერასის აგურის სარტყლიანი და პილონებიანი 
კედლის ჩრდილოეთით გავლებულ N4 თხრილში, განვითარებული 
შუა საუკუნეების მასალები განსაზღვრულია მოჭიქული კერამიკის 
ფრაგმენტებით, თუმცა ამ უკანასკნელის ნიმუშები არ არის 
მრავალრიცხოვანი. ადრებიზანტიური ხანის ფენა მძლავრად არის 
წარმოდგენილი პილონების მონაკვეთში და თვით პილონებს შორის, 
რაც გვაფიქრებინებს, რომ მისი თარიღი ირან-ბიზანტიის ომების 
მომდევნო, მშვიდობიანი ხანით უნდა განისაზღვროს. როგორც 
ჩანს, ამ დროს სასიმაგრო სისტემის ეს მონაკვეთი მნიშვნელოვნად 
დაზიანებული იყო. მართლაც, აქაც და უფრო თვალნათლივ კი, 
ციტადელის ნაგებობებში დაფიქსირებულია მძლავრი ნახანძრალი 
ფენა, რომლის თარიღს ადგილობრივი წელშეზნექილი ამფორები 

10  კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს სათანადო სამსახური ადგილზე 
შეისწავლიდა საკითხს (კონსტრუქტორი გ. ჭანუყვაძე და სხვ.).
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განსაზღვრავს. ციტადელზე, ინტერესს სწორედ ამ დროის 
ანფილადური გეგმარების ნაგებობები იწვევს.
თვით ციხის ანტიკური ხანის ნაგებობებისა და კულტურული 
ფენების გამოვლენის თვალსაზრისით ყურადღებას იქცევს 
N4 თხრილშივე დადასტურებული in situ კედლის ფრაგმენტი, 
რომლითაც ამოშენებულია კლდოვანი ქანის მონაკვეთი; სა ვარა-
უდოდ, ერთგვარ პლატფორმად გასააზრებელ ამ ნაშენობაზე 
ანტიკური    ხანის კედელი ( ზღუდის?)  შეიძლებოდა   აღემართათ.
ეჭვს არ იწვევს აქ აღებული ორი ნიმუშის რადიოკარბონული 
თარიღები. კედელი ახ. წ. I საუკუნით არის განსაზღვრული. 
შეიძლება ითქვას, ეს ეგრისში კირის დუღაბის მშენებლობაში 
გამოყენების პირველი შემთხვევაა. იმავე თხრილის აღნიშნულ 
დონეზე, ანტიკური ხანის კირქვის პირონებიანი ქვებიც იყო 
დადასტურებული, რომლებიც სტრაბონისეული ძველი შორაპნის 
ნაშთებს უნდა მიეკუთვნებოდეს. არ გამოვრიცხავთ ამ პირონებიანი 
ქვების ბიზანტიური ხანის ზღუდის ნაგებობებში მეორადი გამ-
ოყენების შესაძლებლობასაც. ინტერესს იწვევს თხრილის 
ჩრდილოეთ ნაწილში, გრუნტის კლდოვანი ქანის შემაღლებულ 
მონაკვეთთან, კირქვის მომცრო, ფლეთილი ქვების ცალპირა 
წყობები, რომელთა გაწმენდის დროს გამოვლენილი კოლხური 
კერამიკის ფრაგმენტები, ზოგადად, ადრე ელინისტური ხანით 
შეიძლება განისაზღვროს. კლდოვანი გრუნტის   ასევე  შემაღლებულ 
ნაწ ილთან, შედარებით ზედა დონეზე, ახ. წ. I საუკუნით დათ ა-
რიღებული „დახურული კომპლექსი“ იყო გამოვლენილი (ის შეიც-
ავდა: კოლხური, ყავისფერკეციანი, კონუსურძირიანი ამფორის 
ძირისა და ლუთერიუმის პირის ფრაგმენტებს, სამარილეს, მი-
ნის ჭურჭლის ფრაგმენტს, რკინის მცირე ნივთებს). აქ სტრა-
ტიგრაფიის სირთულეს განსაზღვრავს რელიეფი. ამაზე მიუთ-
ითებს 2016 წლის მონაპოვარიც, როდესაც ზედაპირიდან 20-15 
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სმ-ის დონეზე მსხლისებურტანიანი მთელი დოქი გამოვლინდა. 
ინტერესს იწვევს N4 თხრილის კვ. g-7h7, სადაც მე-20 საუკუნის 
80-იან წლებში საცდელ შურფში, ბათქაშების შემცველ ნახანძრალ 
ფენაში, ადრეანტიკურ-ადრეელინისტური ხანის მასალა (პირის 
კიდე რომბული ნაჭდევებით შემკული კოლხური დერგების (?) 
ფრაგმენტები) გამოვლინდა11.
ამ ადრეული, ადრეანტიკური ხანის შემცველი ფენების ძიება და 
ტოპოგრაფიის განსაზღვრა დღეს მოქმედი ექსპედიციის ერთ-
ერთი მთავარი ამოცანაა. ციხიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით, 
გავაკებულ ნაწილში მიწის სამუშაოების დროს ადრეანტიკური 
ხანის შედარებით საინტერესო მასალები გამოვლინდა (ცალ კეული 
მონაცემები სხვაგანაც შეინიშნებოდა). ხოლო ზემოთ აღნიშნული 
ბრინჯაოს ქანდაკებები შესაძლოა, სწორედ ადრეანტიკური 
შორაპნის ერთ-ერთი სამაროვნის კუთვნილი იყოს.
გარდა ამისა, ჩვენ შორაპანში ქართლის სამეფოს, კერძოდ კი 
ფარნავაზის კვალს ვეძებთ. საამისო მონაცემები გამოვლენილია 
ციტადელის ორ მონაკვეთში, ქვედა ტერასის N3 თხრილის ქვედა 
დონესა და N4 თხრილის I საუკუნის კედლის მომიჯნავე კვადრატში, 
ასევე ქვედა დონეზეც. ამ მასალებში ორი ქრონოლოგიური 
ჯგუფი შეიძლება გამოიყოს: 1. შავად გამომწვარი და ნაპრიალები 
ჯამების პროფილირებული ნატეხები, რომელთა თარიღი დღე-
ისთვის ძველი და ახალი წელთაღრიცხვათა მიჯნით შეიძლება 
განისაზღვროს და 2. ღია ფერის თიხის სფერულტანიანი დოქები 
ყურებზე მეჭეჭისებრი დანაძერწებით. ორივე ჯგუფის ეს 
მასალები ქართლის სამეფოსთან კულტურული და შესაძლოა, 
პოლიტიკური კონტაქტების მაუწყებელი გახლავთ. დასასრულს, 

11  აქ უნდა შევნიშნოთ: ახლახან განახლებული სამუშაოების გეგმით საძიებო სამუშაოები 
გრძელდება აღნიშნულ ფართობზეც, სადაც ჯერჯერობით მხოლოდ წელთაღრიცხვათა მიჯნის 
ფენაა დადასტურებული.
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მოგახსენებთ, რომ მეტად მნიშვნელოვანი და საი ნტ ერესოა 1737 
წელს ალექსანდრე V-ის დავალებით, ტიმ ო თე გაბაშვილის მიერ 
შედგენილ იმერეთის რუკა, რომელიც პე ტერბურგის სამეფო კარზე 
გაიგზავნა. მასზე ისტორიული ქალაქები (ციხე-ქალაქები) და სხვ. 
ძეგლებიც წარმოდგენილია გრაფიკული მონახაზითა და სათანადო 
მინაწერებით, რომელთაც მნიშვნელოვანი სიახლე შეაქვს ძეგლის 
ინტერპრეტაციის საკითხში.

ლიტერატურა:

გეორგიკა, II, 1965, გეორგიკა ბიზანტიელი მწერლების 
ცნობები საქართველოს შესახებ, ტომი მეორე, ტექსტები 
ქართული თარგმანითურთ გამოსცა და განმარტებები 
დაურთო სიმონ ყაუხჩიშვილმა, თბ. 1965.

ქართლის ცხოვრება, ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი 
ხელნაწერის მიხედვით ს. ყაუხჩიშვილის მიერ, თბ., ტომი 1, 
თბ. 1955.

ქართლის ცხოვრება, ტ. IV, ბატონიშვილი ვახუშტი, აღწერა 
სამეფოსა საქართველოსა, ტექსტი დადგენილი ყველა 
ძირი თადი ხელნაწერის მიხედვით, ს.ყაუხჩიშვილის მიერ, 
თბ. 1973.

ყაუხჩიშვილი თ. სტრაბონის გეოგრაფია, ცნობები საქართვ-
ელოს შესახებ, თბ. 1957.
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შორაპანი. მითითებულია თანამედროვე გათხრების ობიექტები

გვირაბის ჭრილი
გვირაბის სათავე ნაგებობა
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.ხიდის ბურჯი და წყალში ჩადგმული ნაგებობა (ნავმისადგომი)

1.1737 წ. რუკა                 2.ხიდის ბურჯის ჭრილი
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შორაპანი. თხრილი N4. გეგმა: 1.პილონებიანი ზღუდის კედელი; 2.ძველი, ახ.წ.1 ს. 
კედლის ფრაგმენტი.

შორაპანი. „ქვედა ქალაქი“. ანტიკური ნაგებობის კვადრული ქვებით ნაშენი თანამედროვე სახლის 
ქვედა (სარდაფის) სართული
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akademikosi boris 

kuftini -  yvirilis xeobis 

arqeologiuri Zeglebis 

mkvlevari

zurab bragvaZe

didma arqeologma, akademikosma boris kuftinma gansakuTr-

ebuli wvlili Seitana yvirilis xeobis arqeologiuri 

Zeglebis moZiebisa da mecnieruli Seswavlis saqmeSi. eqvTime 

TayaiSvilis Semdeg swored b.kuftini iyo pirveli mkvlevari, 

romelmac saTanado yuradReba miaqcia yvirilis xeobis zemo 

wels da ara Tu gamoavlina, aramed dawvrilebiTac Seiswavla 

regionis cxra arqeologiuri Zegli. 

saCxeris raionis siZveleebiT misi daintereseba gamoiwvia 

swored eqvTime TayaiSvilis mier saCxereSi 1910 wels ga Tx-

rilma   yorRanma, romlis masalebsac igi  yoban Si aRmoCenili 

kul turis wina safexurad miiCnevda da aku Tvnebda zogadad 

spilenZis xanas [Такаишвили 1913; 167]. rogorc Tavad  b. 

kuftini aRniSnavs, is 1929 wels dainteresebula xsenebu-

li yorRnis inventariT da 1934 wels amierkavkasiis kavkasi-

ologiur konferenciaze waukiTxavs sagangebo moxse neba, 

romelSic saCxeris yorRanSi gamovlenil arqeologiur 

masalaze dayrdnobiT gamouTqvams im droisTvis sakmaod 

gabeduli da novatoruli mosazreba, rom saqarTveloSi 

da zogadad kav kasiaSi, metalis warmoeba saTaves iRebs ara 

kolxur-yobanuri brinjaodan, aramed gacilebiT adreuli 
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xanidan, romelic bevrad uswrebs 

win ko lx ur-yobanur epoqas. Sexed-

ule ba, 

rom saqarTvelosa da ka vkasia Si br-

i njaos metalurgia miekuTvneboda 

kolxur-yobanur epoqas, myarad iyo 

gabatonebuli maSindel  samecniero

wreebSi da swored saCxeruli ma-

salebi gaxda amosavali wertili 

am Teoriis sawinaaRmdego argume-

ntebis dasamtkiceblad [Куфтин1949; 
64-65]. 
1939 wels sairxeSi, adgil ”naCe-

rqezevze” b.kuftinma arqeo logi-

uri gaTxrebi daiwyo da aRmoaCina 

aTi samarxi. isini ga mo vlinda eq v-

Time TayaiSvilis mier gaTxrili yo-

rRnidan 1,5 km siSoreze. sakuTriv

1910 wels mikvleuli yorRani man 

veRar ipova, radgan im teritoriaze 

gaSenebuli iyo venaxi [Куфтин 1949; 64]. rogorc Tavad 

b.kuftini aR niSnavda, “naCerqezevis” samarovans didi mniSvn-

eloba hqo nda TayaiSviliseuli kompleqsis daZvelebis Tva-

ls azrisiT, radgan “naCerqezevis” samarxebi da saCxeris 

yorRani avlenda organul kavSirs, rasac mtkice sayrdens 

uqmnida TrialeTis yorRnebis brwyinvale kultura [Куфтин 
1949; 65]. 
saCxeris raionSi b.kuftinma miakvlia cxra arqeologiur 

obieqts. maTgan oTxs igi miakuTvnebda adreuli metalebis 

1

2

3
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xanas, ors - kolxuri kulturis aRma-

vlobis periods, xo lo sams - rki-

nisa da elinistur xa nas [Куфтин 
1949;67]. gamovlenili arq eologiuri 

Zeglebidan ukve naxse nebi “naCerq-

ezevis” garda, mniSvnelovani info-

rmaciis Semcvelia durevSi, bJinevSi 

(sur.1), saCxeris carcis gorasa (sur. 

4-2) da qoreTSi (sur.6-5) Seswavlili 

arqeologiuri  Zeglebi. 

gansakuTrebiT nayofieri aRmoCnda 

1945 wlis arqeologiuri samarSruto 

eqspedicia, romlis organizeba ar 

aR moCnda adv ili saqme. amis Taobaze 

TviTon b.kuftini wers am eqspediciis 

Sedegebisadmi miZRvnil 1949 wels 

gamocemul monografiaSi. oqtombris  

Sua ricxvebSi  mosulma Tovlma  mas 

sul auria Tavdapirveli gegmebi. 

misi survili iyo yvirilis xeobis 

zemo welze gadasuliyo uSualod 

samxreT oseTis teritoriidan, mag ram 

meteorologiuri pirobebis  gauares-

ebis gamo iZu lebuli gax da, TbilisSi 

dabrunebuliyo da matarebliT 

gamgzavrebuliyo saCxer eSi  [Куфтин 
1949; 64]. es eqspedicia ar iyo Sem TxveviTi xasiaTis. mtkvar-

araqsisa da TrialeTis kulturebis aRmoCenam bunebrivad da-

ayena aRniSnuli kultu rebis saqarTveloSi gavrcelebis Cr-

4

5

6
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di loeTi da dasavleTi sazRvrebis dadgenis sakiTxi [Куфтин 
1949;1-2]. Tumca,  meore    msoflio omma es gadawyvetileba dro-

ebiT Se aCera da mxolod omis damTavrebis Semdeg gaxda Sesa -

Zlebeli misi ganxorcieleba da Sedegad gamovlenili da Sesw-

avlilia adre brinjaos xanis iseTi etalonuri ko mp leqsebi, 

rogorebicaa carcis goras samarovani da qoreTis yorRani. 

am aRmoCenebma mkvlevars saSualeba misca Seecvala msoflios 

avtoritetuli mecnierebis mier (Jak de morgani) kavkasiis ar-

qeologiisTvis SemuSavebuli qronologiuri CarCoebi da sau k-

uneebis   siRrm e Si,  q.w. III  aTaswleulSi  ga daewia saqarTveloSi 

brinjaos meta lurgiis   sawyisebi da  sruliad samarTlianad 

da esabuTebina,  rom saCxerul Zeglebze mopovebuli artefa-

qtebi organul kavSirebs avlenda SuamdinareTis, mcire aziisa 

da xmelTaSua zRvi sp ireTis Tanadroul civilizaciebTan 
[Куфтин 1949; 65-82]. igi aseve yuradRebas aqcevda qarTul da 

Crdilo ka vkasiur urTierTobebs  da aRniSnavda, rom zemo ime-

reTSi dadasturebuli toponimebi “bJinevi” da “naCerqezevi” 

iyo sw ored Crdilo kavkasiasTan mravalsaukunovani kon t aq -

tebis Sedegi. toponim “naCerqezevs” igi pirdapir ukavS i r ebda 

Cerqezebis sacxovrebel adgils, xolo,  toponim “bJi ne vis” 

arsebobas xsnida Cerqezulis gavleniT, radgan “bJinevi” Ce-

rqezul enaze niSnavs niors [Куфтин 1949; 65-67]. am konteqstSi 

b.kuftini iziarebda da arqeologiuri aRmoCenebis kvleva-

ZiebiT amyarebda iv.javaxiSvilis Teorias adgilobrivi mosa-

xleobis Crdilo kavkasiur samyarosTan mraval saukunovani 

kontaqtebis Sesaxeb [Джавахишвили1939; 45]. 
“naCerqezevis” samarovnis, saCxeris carcis goris borcvis, 

bJinevisa da qoreTis yorRnebis detaluri kvlevis Sedegad 

b.kuftini miiCnevda, rom   saCxeruli Zeglebis gareSe ukve 



s t a t i e b i

74

SeuZlebeli iqneboda uZvelesi 

qarTuli metalurgiisa da zo-

g adad, brinjaos xanis Sem dg-

omi kvleva-Zieba, radgan es 

mas alebi TvalsaCino nimuSia 

im  isa, rom uZveles qarTvel to-

mebs aqtiuri wvlili miuZRv iT 

adreuli metalebis aTvise bisa 

da Zveli msoflios metal-

urgiis ganviTarebis saqmeSi 

[Куфтин 1949; 82]. 
rogorc aRiniSna, samarSruto 

eqspediciis dros aRmoCe n il ia

q.w. I aTaswleulis meore naxe-

vris arqeologiuri Zeg leb ic, 

romlebic b.kuftins sagang eb-

od aRar Seuswavlia. an SeiZleba 

vifiqroT, rom moulodneli ga-

r dacvalebis gamo maTi sagange-

bo Seswavla veRar moaswro. am 

Zeglebidan man gakvriT gani x ila mxolod erTi samarxis inv-

entari sofel jalaurTidan da kompleqsi masSi gamovlenili 

brinjaos samajuris, brinjaos beWdisa da Tvaladi mZivebis 

(sur. 7)  mixedviT daukavSira parTul epoqas,  Zveli da axali 

welTaRricxvis mijnas [Куфтин 1950; 57. tab. XVIII]. 
1951 wels b.kuftinma kidev erTi samarSruto eqspedicia 

moawyo yvirilis xeobaSi da gaTxara gvianelinisturi xanis 

samarxebi modinaxes samxreT-dasavleT ferdze, elinisturi 

xanis samarxi ivanwmindaSi da bJinevis yorRani [Куфтин 1974; 

8

7
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145-146]. 
manamde, 1950 wels, sairxis skolis istoriis maswavlebelma 

g.gelbaxianma kuftins gadasca lomis Tavis qandakebis fr-

ag menti [nadiraZe 4  ;1990], romelic man Camoitana s.janaSias 

saxelobis saqarTvelos istoriis saxelmwifo muzeumSi 

(sur.8). marTalia, b.kuftins misi Seswavla da gamoqveyneba aRar 

dascalda, magram aRniSnuli artefaqti gamoikvlia g.yifianma  

da igi miiCnia ara lomis, aramed  xaris gamosaxulebad da 

ormagprotomian kapitelad [yifiani 13 ;1987]. 

didia akademikos b.kuftinis wvlili yvirilis xeobis 

zemo welis arqeologiuri Zeglebis Seswavlis saqmeSi. mis 

mier aRmoCenili Zeglebis mniSvnelobaze metyvelebs is 

garemoebac, rom mecnieris gardacvalebis Semdeg es Zeglebi 

uyuradRebod ar darCenila da akademikosma oTar jafariZem 

gaagrZela arqeologiuri gaTxrebi naCerqezevsa da qoreTSi 

[jafariZe 189-122  ;1961], xolo naCerqezevis kuftiniseuli 

aRmoCenebi da ukve naxsenebi lomis Tavis qandakeba  jurxa 

nadiraZisTvis iqca did stimulad sairxeSi arqeologiuri 

gaTxrebis dawyebisTvis da ra SedegebiTac dasrulda es 

arqeologiuri kampania, yvelasTvis kargad aris cnobili. 
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ახლად აღმოჩენილი სასანური ბულა 

სამშვილდიდან

დავით ბერიკაშვილი

სამშვილდე საქართველოს სამხრეთ ნაწილში, ისტორიულ ქვემო 
ქართლში მდებარე ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მრავალფენიანი 
არქეოლოგიური კომპლექსია. იგი განთავსებულია მდინარეების 
ხრამისა და ჭივჭავის შესართავთან წარმოქმნილ ბაზალტოვან 
კონცხზე, რომელიც შუა საუკუნეების ქალაქისთვის ძალზე 
ხელსაყრელი მდებარეობით გამოირჩეოდა (სურ.1).
მოხერხებულმა გეოგრაფიულმა მდებარეობამ და ისტორიული 

,,აბ რეშუმის გზის’’ სიახლოვემ იმთავითვე განაპირობა ქალაქის 

სწ რაფი აღმავლობა, ხოლო სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფისა 
და კულტურათა შეხვედრამ ჩამოაყალიბა ნაქალაქარის მულ-

სურ.1. სამშვილდის კონცხი. აეროფოტო
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ტიკულტურული ხასიათი1.
ქართული საისტორიო ტრადიციის მიხედვით სამშვილდის 
საერისთავოს დაარსება ასოცირებულია მეფე ფარნავაზთან, 
თუმცა, როგორც ბოლოდროინდელი არქეოლოგიური აღმოჩენები 
ადასტურებს, სამშვილდე და მისი მიდამოები ადამიანს ჯერ კიდევ 
ნეოლითის ხანაში აუთვისებია2. ამავე დროს, ახალი ისტორიული, 
პალეოგრაფიული, ეპიგრაფიკული და ლინგვისტური მონაცემების 
გათვალისწინებით დგინდება, რომ სამშვილდე მძლავრ, 
პოლიტიკურ-ეკონომიკურ ცენტრად ადრეულ შუა საუკუნეებში, 
კერძოდ კი, კავკასიაში სასანური ირანის გავლენების გაძლიერების 
შედეგად უნდა ჩამოყალიბებულიყო3.
მე-8 საუკუნის შუა ხანებიდან, არაბების ამიერკავკასიაში გამო-
1 ქუთათელაძე ქ. ქვემო ქართლი პოლიტიკური ისტორიის საკითხები. თბილისი. 2001.
2 გრიგოლია გ., ბერიკაშვილი დ. ნეოლითური ქვის ინდუსტრია სამშვილდედან. ,,არქეოლოგია“ II. 
საქართველოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი. თბილისი. 2018.

3 სანაძე მ. ქართველთა ცხოვრება. წიგნი III. ქართლის მეფეებისა და პატრიკიოსების ქრონოლოგია 
(ფარნავაზიდან აშოტ კურაპალატამდე). საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი. 
2016.

სურ.2. სამშვილდის ციტადელი. აეროფოტო. ხედი დასავლეთიდან
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ჩენა სთან ერთად რეგიონში ვითარება მკვეთრად შეიცვალა და 
აღმოსვლეთ საქართველო მთლიანად არაბი ამირას გავლენის 
ქვეშ მოექცა. ასეთი ვითარება გაგრძელდა მე-9 საუკუნემდე, 
როდესაც არაბები,  გაძლიერებული  ანისის სამეფოს ხელისუ ფლ-
ებმა შეცვალეს და სამშვილდეც, სომეხ ბაგრატუნ-კვირიკიანთა 
დინასტიას დაექვემდებარა4. მეთერთმეტე საუკუნის შუა ხანებ-
ში, მეფე ბაგრატ IV-მ დაამარცხა კვირიკიანთა დინასტიის მესა-
მე წარმომადგენელი კვირიკე II და სამშვილდე და ზოგადად, 
,,ტაშ ირ-ძორაკეტი,“ კვლავაც საქართველოს ხელისუფლებას 
დაუქვემდებარა. 1110 წელს კი, მას შემდეგ, რაც ქალაქი დავით 
აღმაშენებელმა სელჩუკებისთან გაათავისუფლა, სამშვილ-
დე საბოლოოდ მოექცა საქართველოს ერთიანი სამეფო 
იურისპრუდენციის გავლენის ქვეშ5.

4 ქუთათელაძე ქ. ქვემო ...გვ.87.
5 ქუთათელაძე ქ. ქვემო ...გვ.137.

სურ.3. სიონის უბანი. სიონის ტაძრის მიმდებარედ არსებული თხრილები
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გვიანდელ შუა საუკუნეებში სამშვილდეში უპირატესობის მოსა-
პოვებლად ერთმანეთს ქართული ფეოდალური საგვარეულოს 
სხვა დასხვა წარმომადგენელი დაუპირისპირდა. მე-15 საუკუნიდან 
აქ ორბელთა სახლის წევრები ისხდნენ, ამავე საუკუნის ბოლოდან, 
კი მათ ბარათაშვილ-ყაფლანიშვილები შეენაცვლენ. მათ 
უპირატესობა სეინარჩუნეს მე-17-18 საუკუნეებამდე6.
მე-18 საუკუნის მეორე ნახევრიდან სამშვილდისა და, ზოგ ა-
დად, ქვემო ქართლის ეთნ ი კური 
სურათი სწრაფად და მნიშვნ ე ლო-
ვნად შეიცვალა. ამავე საუ კუ ნის 
დასასრულიდან ამ ადგ ი ლებში ახ-
ლად მოსული სომხური, თუ რქულ-
 ენოვანი, გერმანული და ბე  რძნული 
ეთნიკური ჯგუ ფები დასახლდნენ7. 
ამგვარ სოცი ალურ და ეთნიკური 
ცვლილებას მნიშვნელოვნად უწ-
ყო ბდა ხელს რუსეთის იმპერიული ხელისუ ფლება,  რომე-
ლ საც რეგიონის მიმართ საკუთარი მიზნები და ჩანაფიქრები ამო-
ძრავებდა. ქვემო ქართლი დღესაც, ამგვარი, სხვადასხვა ეთნიკური 
ჯგუფის წარმომადგენლებით დასახლებული რეგიონია.
ამრიგად, სამშვილდე ისტორიული, არქეოლოგიური და კუ ლ-
ტ ურული თვალსაზრისით, საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე 
მნიშვნელოვანი ძეგლია. თუმცა, როგორი გასაკვირიც არ უნ-
და იყოს, მისი ფართო მასშტაბიანი არქეოლოგიური და ინტ ერ-
დისციპლინური კვლევები დღემდე არ ჩატარებულა. ის მცირე 
მოცულობის სამუშაოები კი, რომლებიც საბჭოთა8 და პოსტ-

6 კლიმიაშვილი ა. მასალები XV-XVIII სს ქართლისა და კახეთის სადროშოების ისტორიისათვის. 
თბილისი. 1964.

7 კლიმიაშვილი ა. იქვე...
8 ჭილაშვილი ლ. ქალაქები ფეოდალურ საქართველოში. II. თბილისი. 1970; გრიგოლია გ., ჯღამაია ჯ. 
პირღებულის მონასტრის ერთი ასომთავრული წარწერა. ძეგლის მეგობარი. კრბ. 20. თბილისი. 1970.

                    სურ.4. ბულა სამშვილდედან
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საბჭოთა პერიოდში9 განხორციელდა, ვერ ქმნის ძეგლის შესახებ 
საერთო სურათს და კითხვებს სტრატიგრაფიის, ქრონოლოგიისა 
და ისტორიული საკითხების შესახებ კვლავაც პასუხგაუცემელს 
ტოვებს.
2012 წელს, როდესაც საქართველოს უნივერსიტეტის გრძელვა-
დიანი პროექტ ,,სამშვილდის“ ფარგლებში ნაქალაქარზე გაგრ-
ძელდა კვლევები. მათი მიზანი იყო ძეგლის სტაბილური, მრა-
ვალწლიანი და ინტერდისციპინური შესწავლა. 2017 წლისთვის 
კვლევები მიმდინარეობდა სამშვილდის ორ უბა ნზე, ძირითადი 
საფორტიფიკაციო ნაგებობის, ე.წ. ციტადელის შიდა ეზოში (სურ. 
2) და ,,სიონის უბანზე“, სამშვილდის სიონის მიმდებარედ (სურ. 3).
9 ბახტაძე ნ. კლდის ხუროთმოძღვრების გენეზისი და განვითარების გზები საქართველოში. თბილისი. 
2008.

სურ. 5. 1..სასანური რელიეფით შემკული აქემენიდური სამარხი. ნაქშ-ე-რუსტამი. პერსეპოლისი. 
ირანი. 2.ცხენზე ამხედრებული მხედარი ხელში შუბით. სასანური პერიოდის ბარელიეფი თაღ-ი 
ბუსტანიდან. ირანი. 3.კლდოვანი რელიეფის გრაფიკული ასლი თანგ-ე სარვაკიდან. ხუზისტანის 
პროვინცია. ირანი. 4. სამშვილდის ბულაზე არსებული გამოსახულების გრაფიკული ჩანახატი.
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ციტადელში მიმდინარე გათხრების შედეგად გამოვლენილია 
მძლავრი კულტურული ფენა, რომელიც არქეოლოგიური მასალის 
მიხედვით მე-11-13 საუკუნეებს განეკუთვნება. მონაპოვარი 
წარმოდგენილია კერამიკის, მინის, ლითონისა და ქვის არტეფა-
ქ ტებით, არის ასევე, ნუმიზმატიკური მასალაც, რომელიც შეს-
წავლის პროცესშია და ცალკე პუბლიკაცია მიეძღვნება10. 
აღსანიშნავია, რომ 2016-2017 წლების გათხრებმა განვითარებული 
შუა საუკუნეების ფენების ქვეშ მდებარე ორმოებში შუა და გვიანი 
ბრინჯაოს ხანის კერამიკის ფრაგმენტები დააფიქსირა, რაც ამ 
ადგილზე შუა საუკუნეებზე ადრეული ხანის სამოსახლოს ან 
სამაროვნის არსებობაზე უნდა მიუთითებდეს11.
ასევე საინტერსო  შედეგები  მივიღეთ სიონის უბანზე, სადაც ტა-
ძრის  ჩრდილოეთითა  და ჩრდილო-აღმოსავლეთით სამი თხრილის 
კვ ლევა მიმდინარეობდა. კორდოვანი ფენის ქვეშ განვითარებული 
შუა საუკუნების ფენა და, სავარაუდოდ, მე-9-10 საუკუნეების 
ინფრასტურქტურის ფრაგმენტები დაფიქსირდა12. აღსანიშნავია, 
რომ გათხრებმა ამავე უბანზე გვიანდელი შუა საუკუნეების 
პერიოდის სამაროვანი დაადასტურა13. სამარხები ჩაჭრილია 
გა ნვითარებული შუა საუკუნეების ფენაში და, სავარაუდოდ, 
სამშვილდეში ერთ-ერთი შემოსევის დროს (ჯაჰან-შაჰის შემოსევა 
1440 წ. ?) დახოცილ მოქალაქეებს უნდა ეკუთვნოდეს14.
უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ სამშვილდეში სისტემატიური გა-
თხრების პარალელურად, პერმანენტულად ხორციელდება სა-
და ზვერვო სამუშაოები, როგორც ინტერდისციპლინარული 
მეთოდების ისე, ტრადიციული, შურფების გამოყენებით. შედ ე გად, 
10 სამშვილდის ნუმიზმატიკურ მასალას იკვლევს ნუმიზმატი მაია პატარიძე.
11 ბერიკაშვილი დ. არქეოლოგიური გათხრები სამშვილდეში 2017 წელს. ,,არქეოლოგია“ II. 
საქართველოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი. თბილისი. 2018.

12 ბერიკაშვილი დ. არქეოლოგიური გათხრები სამშვილდეში (2015-2016 წლების მასალები). 
საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი. 2017.

13 Berikashvili, D., Coupal, I. The First Evidence of Burials from Samshvilde. A preliminary archaeological 
and bioarchaeological Study. Caucasus Journal of Social Sciences. Vol.11. Tbilisi. 2018.

14 ბერიკაშვილიდ. 2017.
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როგორც უკვე აღვნიშნე დგინდება, რომ ადამიანს სამშ ვილდის 
კონცხი და მისი მიმდებარე ტერიტორია ჯერ კიდევ ქვ ის ხანაში 
აუთვისებია. უკანასკნელმა კვლევებმა, ფაქტიურად, სამშვილდის 

ისტორიაში დღემდე უცნობი კუ-
ლტურული პლასტი დააფიქსირა, 
რომლიდანაც მომდინა რე  მასალა 
ნეოლითისთვის დამახასია თებე ლი 
საჭრისებით, წვეტანებით, დაკბი-
ლ ური ნამგ ლის ჩასართებით, ისრი -
სპ ი რე ბი თა და სხვ. წარმოსდ გება. 
მათი კულტურული კუთვნილ ება 
ეჭვს არ  იწვევს და ყველაზე მეტ 
სიახლოვეს, ე.წ., წოფი-სიონის წრ-
ის ძეგლებ ი დან მომდინარე მა სალ-
ებთან ამ ჟღავნებს15.
თუმცა, მეცნიერები ბოლო  პერიო-

დის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშ-
ვნელოვან მონაპოვრად სამშვილ-
დეში სასანური პერიოდის ბიტ უმის 
ბულის აღმოჩენას მოია ზრებენ, 
რომელიც ირანულ სამყაროსა და 
იბერიის მჭიდრო პოლიტიკურ  კავ-
შირებს კიდევ ერთხელ, ამჯე რად 
უკვე, დოკუმენტურად ათვალსა ჩ-
ი ნოებს. ბულა აღმოჩენილია  2016 
წელს, სიონის უბნის O17 თხრილში, 
მიწის ზედაპირიდან 0.90 მ სიღ რ მ-
ეზე, ტაძრიდან 15 მეტრის მოშორ-
ებით. აღსანიშნავია, რომ აღ  ნი შნუ-

15 გრიგოლია გ; ბერიკაშვილი დ. ნეოლითური ქვის ...

სურ. 6. 1,2. თიხის ბულა, მეჰრაბადის კოლექცია. 
ირანის ეროვნული მუზეუმი. 3,4. ბიტუმის ბულა, სუზის 
კოლექცია. ირანის ეროვნული მუზეუმი. 5. ბიტუმის 
ბულა, ქაბუდანის კოლექცია. ირანის ეროვნული 
მუზეუმი. 6. ბიტუმის ბულა, სამშვილდე. საქართველოს 
უნივერსიტეტის არქეოლოგიური მუზეუმის კოლექცია

სურ.7. 1. თიხის ბულა შეიარაღებული მხედრის გამოსა-
ხულებით. მე-6-7 სს. ირანის ეროვნული მუზეუმის კო-
ლექცია 2. სასანური ბულა შეიარაღებული მხედრის 
გა მოსახულებით. მე-5-6 სს. ირანის ეროვნული მუზე-
უმის კოლექცია 3. სასანური ბულა ტახტ-ე სოლ-
ეიმანიდან. მე-6 საუკუნის შუა ხანები (გობლის 
მიხედვით,1976, ტაბ. 30, სურ.15)   4. სასანური თიხის 
ბულა მხედრის გამოსახულებით. მე-4-5 სს. ირანის 
ეროვნული მუზეუმის კოლექცია. 5. ბიტუმის ბულა 
მხედრის გამოსახულებით. სამშვილდე მე-5-6 სს. 
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 ლი თხ რილის კვლევის დროს ადრეული შუა საუკუნეების 
უძრავი  პლასტები არ დაფიქსირებულა. კულტურული ფენა 
მთლიანად განვი თარებული პერიოდის არქეოლოგიურ მასალას 
შეიცავდა. ასეთ ვითარებაში, სასანური ბულას აღმოჩენა ამ 
ადგილზე, ძველად, ადრეული შუა საუკუნეების ფენის/ფენების 
არსებობაზე მიუთითებს, რომლებიც სავარაუდოდ, სიონის ტაძრის 
მშენებლობისა და ფუნქციონირების დროს განადგურებულა.
როგორც აღინიშნა, სიონის უბნის O17 თხრილში აღმოჩენილი 
ბიტუმის ბულა (D-3.37 სმ) ექსპედიიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
მონაპოვარია (სურ.4). მიუხედავად იმისა, რომ იგი თანადროულ 
არქეოლოგიურ კონტექსტში არ არის ნაპოვნი, მაინც აშკარად 
ავლენს კავშირს ირანულ, კერძოდ კი, სასანურ კულტურასთან. 
მის ზედაპირზე რელიეფური საბეჭდავის ორი ტვიფრია, ხოლო 
ზურგის მხარეს კარგად ეტყობა თითის ანაბეჭდები და გამჭოლი 
ნახვრეტი - დოკუმენტზე თასმით მისამაგრებლად. ზედაპირზე 
არსებული ანაბეჭდები წრიული ფორმისაა, მათგან ერთ-ერთი, 
ცოტა უფრო მოზრდილი, ცენტრალურ ნაწილშია ჩაბეჭდილი, 
მეორე კი - შედარებით პატარა, ბულის თითქმის ნაპირზე ზის. ეს 
უკანასკნელი მთლიანად გადაშლილია და არ იკითხება, ამიტომ 
ფოკუსირება ცენტრალურ ნაწილში არსებულ გამოსახულებაზე 
მოვახდინეთ.
აქ აშკარად ჩანს მხედარი. ხელში მარცხენა მხარეს მიმართული 
შუბი უჭირავს. იგი ამხედრებულია ცხენზე, რომელსაც ერთი ფეხი 
მუხლში მოხრილი და აწეული აქვს. სამწუხაროდ, ბუნდოვანია 
გამოსახულების ირგვლივ არსებული წარწერაც, რომელიც, 
ბიტუმის ფიზიკური თვისებებიდან (სირბილე, ელასტიურობა) 
გამომდინარე ასევე, დეფორმირებული და გადაშლილია.
უნდა აღინიშნოს, რომ ირანული ბულის აღმოჩენა სამშვილდეში, 
საქართველოს ტერიტორიაზე ამ ტიპის ნივთების პოვნის პირველი 
შემთხვევა არ არის. პირველად ამგვარი მასალა აღმოჩნდა ურბნისში, 
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1955 წელს, აკად. ლ. ჭილაშვილის მიერ წარმოებული გათხრების 
დროს16. მეორედ კი, უფლისციხის არქეოლოგიური გათხრების 
დროს17. აღსანიშნავია კიდევ ერთი აღმოჩენა: 2017 წელს, ძალისაში, 
არქეოლოგმა გ. ნარიმანიშვილმა  ბულა   აღმოაჩნა. ის ამჯერად  კვლე-
ვის პროცესშია და შედეგები უახლოეს მომავალში გამოქვეყნ დება18.
როგორც აღვნიშნე, სამშვილდის ბულის ზედაპირზე ორი ანაბეჭდია. 
მათ შორის ერთ-ერთი, ცენტრალურ ნაწილში მოთავსებული, მე-
ორეზე უფრო მოზრდილია. ზოგადად, უნდა ითქვას, რომ ერ თ-
სა და იმავე ბულაზე არსებული ანაბეჭდების ზომათა სხვაობა 
და მახასიათებელია სასანური ბულებისთვის19. ასევე ცალსახად 
სა სა  ნური კულტურის მოტივია შუბოსანი მხედრისა და ცხენის 
გამოსახულება, რომელსაც ერთი ფეხი მოხრილი და აწეული აქვს. 
მსგავსი ტიპის გამოსახულებებს ვხვდებით არა მარტო საბეჭდავებსა 
და ბულებზე, არამედ აკლდამების შემამკობელ კლდოვან 
რელიეფებსა და ბარელიეფებზე ირანის ცნობილ ძეგლებზე (სურ. 5).
ყველაზე ცნობილი რელიეფური გამოსახულებები მომდინარეობს 
ხუზისტანის პროვინციიდან. ისინი თანგ-ე სარვაკის ბარელე ფე-
ბზეა20, ბიჰისტუნის კლდოვან რელიეფებზე, ქერმანის პროვინც-
იაში21; თან-გაბის რელიეფებზე ფარსის პროვინციაში22 მე-5 
საუკუნით დათარიღებულ კლდოვან რელიეფებზე ნაქშ-ე რუს-
ტამზე23 და სხვ. გარდა ამისა, კლდოვანი რელიეფები შუბოსანი 
მხედრის გამოსახულებებით, კარგდაა ცნობილია რეიდან და თაღ-
იბუსტანიდან - თეირანის სამხრეთ რაიონები24.
16 ჭილაშვილი ლ. ნაქალაქარი ურბნისი. თბილისი. 1964. ტაბ. XXVI. 5.
17 ხახუტაიშვილი დ. უფლისციხე. წიგნი 1. თბილისი. 1964. გვ. 83-84.
18 მადლობას ვუხდი ბ-ნ გ. ნარიმანიშვილს მოწოდებული ინფორმაციისთვის.
19 Akhbardazeh. D., Daryaee T. Inscribed Sassanian Bullae at the National Museum of Iran. E-Sasanika 12, 2012.
20 Eric De Waele. “Nouvelle introduction aux reliefs rupestres de Tang-e Sarvak,” Proceedings of the IInd Annual 
Symposium on Archaeological Research in Iran, Tehran.1974. 256-62

21 Canepa, Matthew P. "Topographies of Power, Theorizing the Visual, Spatial and Ritual Contexts of Rock Reliefs 
in Ancient Iran". Edit by Harmanşah. 2014

22 Levit-Tawil, D. Re-dating the Sasanian reliefs at Tang-e Qandil and Barm-e Dilak: composition and style as 
dating criteria. Iranica Antiqua 28, 1993.

23 Herrmann, G. & Curtis, V. S. "Sasanian Rock Reliefs". Encyclopedia Iranica. 2003
24 Nicolle, D. Horse Armour in the Medieval Islamic Middle East. International Journal of Archaeology and Social 
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ასევე უნდა აღინიშნოს სირიის ცნობილი ძეგლი, დურა ევროპუსი, 
სადაც სასანური კულტურის გავლენით შესრულებულ კედლის 
მხატვრობაში, წამყვანი მოტივი სწორედ მარცხნივ მიმართული, 
შუბით შეიარაღებული, ცხენზე ამხედრებული მხედრის გამოსახ-
ულებაა25.  მართალია, სამშვილდურ ბულას ანალოგი საქართველოს 
ტერ იტორიაზე არ გააჩნია, მაგრამ მისი ბევრი პარალელია 
ცნობილი საკუთრივ ირანიდან და ზოგადად, სასანური სამყაროდან. 
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ირანის ეროვნულ მუზეუმში დაცუ-
ლი მეჰრაბადის, სუზისა და ქაბუდანის კოლექციები, სადაც 
ერთიანდება თიხისა და ბიტუმის ბულები სხვადასხვა ტიპის 
ანაბეჭდებითა და გამოსახულებებით (სურ. 6)26.
აღნიშნულ კოლექციებში გაერთიანებული ბულები ძირითადად 
წინარე ისლამურ პერიოდს, კერძოდ, მე-5-6 საუკუნეებს განეკუ-
თვნება. ისინი ბეჭედია ოფიციალური დოკუმენტებისა, რომლებსაც 
როგორც წესი, მაღალი იერარქიის პოლიტიკური, სასულიერო 
პირები ან სამხედრო მოსამსახურეები იყენებდნენ27.
თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ყველაზე მეტ მსგავსებას 
სამშვილდურთან ტახტ-ე სოლეიმანის თიხის ბულა ამჟღავნებს, 
სადაც შუბით შეიარაღებული მებრძოლი ამხედრებულია ცხენზე, 
რომელსაც ორივე წინა ფეხი მოხრილი და აწეული აქვს (სურ.7). 
ახდენს შთაბეჭდილებას, რომ ცხენი ჭენების პროცესშია, მის წინ 
კი, ნახევარმთვარე და მზეა გამოსახული. ბულები ამგვარი კო-
მპ ოზიციით მე-6 საუკუნით თარიღდება28 და სამშვილდის ბუ-
ლ აც, სწორედ ამავე ხანებს უნდა ეკუთვნოდეს. სამწუხაროდ, 

Sciences in the Arabian peninsula. Vol. 8. 2017
25 Gutmann, J. The Dura Europos Synagogue Paintings and Their Influence on Later Christian and Jewish Art. 
ArtibusetHistoriae9'.17. 1988. 25-29

26 მადლობას ვუხდით ირანის ეროვნული მუზეუმის გენერალურ დირექტორს, ბ-ნ
ჯაბრაილ ნოუქანდეს, რომელმაც საშუალება მოგვცა გავცნობოდით მუზეუმში დაცულ წინარე 
ისლამური პერიოდის ბულების კოლექციას.

27 Akhbardazeh. D., Daryaee T. Inscribed Sassanian... 2012
28 Göbl, R. Die TonbullenvomTakht-e Suleiman: EinBeitragzurspätsasanidischenSphragistik. Takht-e Suleiman, 
Ergebnisse der Ausgrabungen 1.Berlin. 1976
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როგორც აღინიშნა, ცენტრალური გამოსახულების ირგვლივ 
არსებული წარწერა, ნახევარმთვარე და მზე იმდენად გადაშლილი 
და დაზიანებულია, რომ მათი ამოკითხვა ჭირს, თუმცა, მსგავსება 
ტახტ-ე სოლეიმანის ცალთან მაინც აშკარაა.
ცნობილი ირანისტისა და სასანური გლიპტიკის ერთ-ერთი ყვ-
ელაზე გამორჩეული მკვლევარის აჰმად ტაფფაზოლის მიხედვით, 
ტახტ-ე სოლეიმანის ტიპის ბულები, ცხენზე ამხედრებული 
შუბოსანი მხედრისა და მის წინ რელიეფური ტვიფრით 
გამოყვანილი ნახევარმთვარე/მზის გამოსახულებით, ,,დაბირთა“ 
(სპარს. ,,დიბირ’’, არამ. ,,დპრ’’ - ,,გადამწერი’’, ,,მწიგნობარი’’) 
საბე ჭ დავებია29. აღსანიშნავია, რომ თვითონ ტერმინი ,,დაბირ’’, 
თავის მხრივ, დაკავშირებულია ძველ სპარსული სიტყვის ფუძე - 
,,დიბირ“-თან, რაც როგორც ლინგვისტური კვლევები ადასტურებს 
მომდინარეობს ელამური ფუძიდან ,,ტუპ-პი-რა’’ (,,მწერალი’’)30.
ამრიგად, სამშვილდის ბულა საქართველოს ტერიტორიაზე 
აღმოჩენილ ირანულ ბულებს შორის მეოთხეა. მისი განსა-
კუთრებული მნიშვნელობა იმაში მდგომარეობს, რომ იგი 
დამზადებულია ბიტუმისგან, რაც, როგორც ცნობილია კავკასიაში 
არ მოიპოვება, მაგრამ უხვადაა ირანში. ეს ფაქტი, შემორჩენილ 
გამოსახულებასთან ერთად, კიდევ ერთხელ ადასტურებს 
სამშვილდური ბულის ირანში დამზადებას და საქართველოში 
ოფიციალური ურთიერთობების შედეგად მოხვედრას.
ცხადია, რომ ადრეულ შუა საუკუნეებში სასანურ ირანსა და 
საქართველოს შორის ურთიერთოებები სწორედ ოფიციალური 
ხასიათის იყო და დარწმუნებული ვართ, მომავალი გათხრები კი-
დევ მრავლად გამოავლენს არქეოლოგიურ ფაქტებს, რაც ორი 
ძველი კულტურის ქვეყნის მჭირდო ურთიერთობებზე მიუთითებს. 

29 Tafazzoli, A. Sasanian Society: Warriors, Scribes, Dehqans (Ehsan Yarshater Distinguished Lectures in Iranian 
Studies, No. 1, Bibliotheca Persica Press. New York. 2000. 18

30 Back, M. Die sassanidischenStaats inschriften. ActaIranica 18,Troisièmesérie, Textes et mémoires , v. 8. Tehran 
and Liège, Brill. 1978.207
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Summary

A bitumen bulla of the Iranian origin, discovered in Samshvilde, in 2016 
is the object of the present ar cle. It has no analogues in Georgia and in-
dicates official and intensive rela ons between Iberia and Iran in the Pre 
Islamic period.  
Samshvilde bulla has two seal impressions and two holes for cross a 

string, that has been fastening around the parcel or mail. The central im-
pression represents an image of the cavalier. With the deep look at the 
image, we can see that the right forefoot of the horse is bend and raise 
(this is a trait of Sasanian art in sealing and rock reliefs) and also the cav-
alier has held its long spear towards ahead. 
It seems that we encounter with a galloping knight, perhaps in armor, 

a acking to an antagonist. Samples of analogous to this seal impression 
are rock and clay reliefs of Iran. We see most of these samples in Iran on a 
cliff at Mount Bisotun in the Kermanshah, at the Tangāb relief of Ardesh-
irFīrūzābād, at Naqš-e Rostam and etc.
          In bullae collec on of Takht-e Soleymān, south of Marāgha in Azer-

bāijān, we encounter with three seal impressions that comprise an image 
of a cavalier galloping with a lance. On these seal impressions, the horse 
is galloping and in front of its face is seen an image of a crescent and a 
sun, alongside two Pahlavi inscrip ons, one under horse abdomen and 
another behind of cavalier. According to Göbl, they are dated to the sixth 
century.  The Samshvilde cavalier just like those of Takht-e Soleymān, is 
galloping to le  as well. Presumably it also has had an inscrip on and an 
image of a crescent and a sun, but unfortunately, they have vanished be-
cause of nature of bitumen. However, it can be assumed that Samshvilde 
bulla belongs to the same period, as the bulla from Takht-e Soleyman.
The excava ons in Samshvilde is s ll in progress. In the coming years 

we assume opening and widening of the excava ng area, in order to get 
extra informa on about  the rela ons between  Sasanian and Georgian 
worlds. 
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TrialeTuri kultura

kote ficxelauri

TrialeTis brwyinvale, mravlis momcveli da mravli-

smetyveli  kultura  mudam  iyo  da  aris    mecnierTa  inte-

res is erT-erTi ZiriTadi sfero. rodis daeca da rodis 

dakarga TrialeTurma kulturam Tavisi brwyinvaleba? 

aris Tu ara faqtobrivi masalis safuZvelze dadastu-

rebulad dadgenili, rom TrialeTuri kultura Tavisi 

ganviTarebis finalur etapze, wina aziis kulturebis 

gansakuTrebiT aqtiuri zemoqmedebiT, TandaTanobiT 

gadavida ganviTarebis Semdgom, gacilebiT maRal – gvian 

brinjaos xanis safexurze?

SeiZleba Tu ara davaskvnaT, rom samxreT kavkasiis cen-

traluri nawilis Sua brinjaos xanis kulturebis kon-

taqtebis   faqtiuri  Sewyveta CrdiloeTTan katakomb uri 

kulturis eqspansiam ganapiroba?

arqeolog kote ficxelauris Tvalsazrisi TrialeTuri 

kulturis Sesaxeb:

XX saukunis 40-ian wlebSi samxreT kavkasiis centralur naw-

ilSi, TrialeTis platoze, q.w. II aTaswleulis I naxevris brwy-

invale TrialeTuri kultura dadasturda da mas aqeT inter-

esi am kulturis mimarT ar Senelebula, kvleviTi samuSaoebi 

mimdinareobda da dResac mimdinareobs. am samuSaoebis Sede-

gad mopovebulia didZali informacia, magram, vinaidan am re-

gionSi dRemde ar aris Seswavlili namosaxlarebi, romlebic 
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Tanamimdevrulad Seicavs q.w. III da II aTaswleulebis kargad 

stratificirebul kulturul fenebs, amJamad jer kidev 

Znelia garkveviT visaubroT martyoful-bedenuri jgufis 

Zeglebisa da misi Semdegdroindeli TrialeTuri kulturis 

Zeglebis genetikur kavSirze, maTi qronologiis ZiriTad 

problemebsa da sxv. siaxleebma, romlebic am regionSi Sua 

brinjaos xanis Zeglebis mecnierulma kvlevam gamoavlina, 

saSualeba misca mkvlevarebs win wamoewiaT TrialeTuri kul-

turis SeswavlasTan dakavSirebuli mravali kardinaluri 

problema, mis wiaRSi gamoeyoT erTmaneTisgan aSkarad gamor-

Ceuli masalebis Taviseburi jgufebi da sxv.

dRevandeli monacemebis 

mi xedviT, TrialeTuri ku-

ltura gavrcelebulia Cr-

diloeTiT didi kavkasion-

is qedamde, dasavleTiT 

– suramis mTebis sistemam-

de, aRmosavleTiT moicavs 

mdinare alaznis gadaRma 

teritorias, samxreTiT ki, 

gavrcelebulia TiTqmis 

mT el mcire kavkasionis 

mTianeTze -  mdinare ara-

qsamde, aqvs mis samxreT-dasavleTiT ganviTarebis tendenci-

ac. am drois samarxebi daaxloebiT erTnairi odenobiT aris 

gavrcelebuli mTasa da barSi. bolo dros SesaZlebeli gaxda 

am periodis namosaxlarebis aRmoCenac, Tumca, isini jerjer-

obiT ar aris stacionarulad Seswavlili.

Zalian mniSvnelovania, rom Sua brinjaos namosaxlaris 

naSTebs miagnes walkis platoze jinirisa da beSqenaSenis 

(beSTaSenis) dasaxlebebis saxiT. Sua brinjaos xanis Tixis 
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WurWlis nawarmi aRmoCnda (maT Soris wiTel fonze Savi saRe-

baviT moxatuli fragmentebi) alaznis velis TiTqmis yvela 

mravalfenian namosaxlarze. aq naomar goraze Sua brinjaos 

xanis in situ kulturuli fenebic dadasturda.

ivris xeobaSi ki, Sua brinjaos xanis namosaxlarebi mdina-

reebis terasebze gamovlinda. isini, rogorc wesi, Sewyvile-

bulia iqve mTis Txemze gamarTul gvian brinjaos xanis na-

mosaxlarebTan da praqtikulad erTi da imave namosaxlaris 

sxvadasxva drois dasaxlebebia.

amgvarad, es erT-erTi ucilobeli miTiTebaa samxreT ka-

vkasiis centralur regionSi q.w. II aTaswleulSi Sua da 

gvian brinjaos xanis kulturebs Soris arsebul geneti-

kur kavSirze. imaves gvidasturebs alaznis velis mrav-

alfeniani namosaxlarebis Sua da gvian brinjaos xaneb-

is kulturuli fenebis topografia, stratigrafia da iq 

mopovebuli masala.

rogorc aRvniSneT, samxreT kavkasiis centralur nawilSi 

Sua brinjaos xanis TrialeTuri kulturis arseboba pirve-

lad walkis platoze aRmoCenili yorRnuli samarxebiT da-

dasturda. walkis yorRnebi qvis an qvisa da miwis mozrdili 

yrilebia, romelTa centraluri nawilis qveS gamarTuli 

iyo miwiszeda dasakrZalavi darbazebi, an miwaSi amoWri-

li didi, Rrma ormoebi. axlaxan gamoqveynda am grandiozu-

li nagebobebis rekonstruqciis cdis Sedegebi. imavdrou-

lad, yuradReba gamaxvilda am grandiozul nagebobebTan 

dakavSirebul, qviT mokirwylul saritualo gzebze, ramac 

mniSvnelovani wvlili Seitana am kulturis socialuri aspe-

qtiT kvlevaSi.

zurtaketias yorRnebs Soris yvelaze STambeWdavia 100 

metris diametris qvis yrilis qveS gamarTuli, qviT nagebi 

175 m2 farTobis miwiszeda darbazi, misi kedlebis simaRle 6 



9393

T v a l s a z r i s i

m iyo. aRmosavleTi mxridan dasakrZalav darbazs uerTdebo-

da 40 m sigrZis aseve qvis kedlebiani dromosi. dasakrZalavi 

darbazi da dromosi xis morebis rTuli konstruqciiT iyo 

gadaxuruli.

samarxebSi adamianis Zvlebi ar aRmoCenila, rac SesaZloa, 

imis mimniSnebelia, rom aq micvalebulebis kremacia xdebo-

da. samarxebi, Cveulebriv, gaZarculia, magram is, rac gadar-

Ca, miuTiTebs samarxeuli masalis gansakuTrebulad mdidar 

xasiaTze. samarxis centrSi, Cveulebriv, idga xis oTxTva-

la uremi, kedlebis gaswvriv Camwkrivebuli iyo Tixis didi 

WurWlebi. dasakrZalavi xis urmis maxloblad ganlagebuli 

gaxldaT Zvirfasi qvebisa da liTonis samkaulebi, agreTve, 

sabrZolo iaraRi.

ramdenadme gansxvavebuli xasiaTisaa nulisa da qvasaTa-

lis koleqtiuri samarxebi mtkvris Sua dinebaSi. samarxebSi 

xSirad  micvalebulia  dakrZaluli, maTi inventari xasiaT-

deba liTonis inventaris simravliT. Tixis WurWeli am sa-

marxebidan Zalian hgavs TrialeTuri kulturis WurWels. 

mtkvris Sua dinebis dablobSi Sua brinjaos xanis samarxebi 

aRmoCenilia, agreTve, cxinvalTan, avnevTan, metexTan, mcxe-

TasTan, TbilisTan (liloSi) da sxv.

farTo arqeologiuri samuSaoebi mimdinareobs kaxeTSi, 

sadac garda namosaxlarebisa, Seswavlilia mravali yorRani 

Tu ormosamarxi, rogorc alaznis velze ise, ivris xeobaSi 

bolo wlebSi Sua brinjaos xanis yorRnuli samarxebi Seis-

wavleba mtkvarsa da iors Soris mdebare ivris zeganze, sadac 

metad saintereso samarxebi aRmoCnda brinjaos rapirebiT. 

TrialeTuri kulturis SeswavlaSi udidesi wvlili Seitana 

arqeologiurma aRmoCenebma somxeTisa da azerbaijanis ter-

itoriaze. isini mniSvnelovani samecniero daskvnebis safuZ-

veli gaxda. am aRmoCenebidan gansakuTrebulad mniSvnelova-
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nia rogorc kolosaluri raodenobis SemTxveviT monapovari 

masala ise, arqeologiuri gaTxrebis Sedegad mopovebuli 

(lWaSenidan, naxiWevanidan, karaSambidan, voskevazidan, ver-

innaveridan, aruCidan, eCmiaZinidan, maisianidan da sxv.). am aR-

moCenebis Sedegad TrialeTuri kulturis gavrcelebis saz-

Rvrebi gafarTovda samxreTiT, mdinare araqsamde da ufro 

Sorsac samxreT dasavleTis mimarTulebiT. somxeTisa da 

azerbaijanis teritoriaze mopovebuli keramikuli nawarmi 

Zalian axloa samxreT kavkasiis ufro CrdiloeTiT mdebare 

Zeglebis Tixis WurWlis nawarmTan. es SeiniSneba, rogorc 

Savpriala nakeTobebis ise, wiTel fonze Savad moxatuli ker-

amikuli nawarmis mixedviT. magram aRsaniSnavia, rom wiTel 

fonze Savi saRebaviT mox-

atuli Tixis WurWeli gac-

ilebiT didi raodenob iT 

gvxvdeba TrialeTuri ku-

lturis gavrcelebis uki-

dures samxreT raionebSi, 

rasac xmelTaSua zRvisa  და  

mcire aziis kultureb is 

gavlenas ukavSireben. aq ve 

SevniSnavT, rom, Sua brin-

jaos xanis TrialeTuri 

kulturis gansakuTrebu-

li siaxlove samxreTul 

civilizaciebTan, garda ke-

ram ikuli nawarmisa, asaxulia mis TiTqmis yvela calkeul de-

talSi (ix. qvemoT), rac, cxadia, mTlianad kulturis garesam-

yarosTan urTierTobis ganmsazRvreli unda iyos.

garda keramikuli nawarmisa, TrialeTuri kulturis 

gavrcelebis mTel teritoriaze warmodgenili brwyinvale 
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liTonis nawarmi metalurgiis uaRresad maRal ganviTare-

baze migvaniSnebs da wina aziasTan da egeosur samyarosTan 

axlo urTierTobas aTvalsaCinoebs – brinjaos Subispiri, 

brinjaos culi, brinjaos maxvili, rac SeniSnuli aqvs ar-

aerT avtors, ufro metic, maTi nawili gvianbrinjaos xanis 

adgilobrivi sabrZolo iaraRis prototipebadac ki moiaz-

reba. is liTondamuSavebis xelovnebis ZvelaRmosavluri 

donis Sesabamisia da, rogorc Cans, mis mZlavr gavlenasac 

ganicdis TrialeTuri kulturis Zvirfasi liTonebisgan 

damzadebuli WurWlisa Tu samkaulis damuSavebis teqnika da 

garegnuli saxe.

kvlav rTulad gadasawyvetia TrialeTuri, Sua brinjaos xanis 

kulturis qronologiuri CarCoebis gansazRvris sakiTxi. 

bolo dromde, rogorc arsebuli radiokarbonuli TariRebiT 

ise, arqeologiuri masalis SedarebiTi meTodiT kvlevis Sede-

gad, misTvis TiTqos ufro misaRebad Tvlidnen am kulturis 

q.w. II aTaswleulis pirveli naxevris sazRvrebSi moqcevas. am-

Jamad realuri safuZveli eZebneba am kulturis arsebobis 

sawyisis q.w. III aTaswleulis siRrmeSi gadatanas (g. qavTaraZis 

mixedviT). cxadia, Tu es varaudi gamarTlda, mTlianad Ses-

acvleli iqneba samxreT kavkasiis centraluri nawilis q.w. III-II 

aTaswleulebis kulturebis qronologiuri CarCoebic.

dasasrul, Zalian mokled mimovixilavT kavkasiolog arqe-

ologTa kvlevis mniSvnelovan im Sedegebs, romlebmac Tri-

aleTuri kulturis wiaRSi Taviseburi jgufebis gamoyofis 

safuZveli Seqmna. es Sedegebi faqtiurad mxolod samarxeu-

li masalebis safuZvels emyareba.

mravalwliani mizandasaxuli kvlevis Sedegia karmir-berd-

is (Tazakantis) `kulturis~ gamoyofa.

TrialeTuri kulturis wiaRSi Taviseburi lokaluri jgu-

febi  ZiriTadad moxatuli Tixis WurWlis mixedviT gamoiyo-
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fa. yvela calkeul arealSi maTze asaxulia maTTvis damaxa-

siaTebeli dekoratiuli stili da formebi. karmir-berdis 

jgufis keramikas axasiaTebs wiTlad angobirebul zedapirze 

Savi saRebaviT moxatva. ornamentebs Soris Warbobs farTo 

frizebi metopebiT, romlebic Sevsebulia baduri marTku-

TxedebiT. am moxatulobisTvis damaxasiaTebelia ormagi 

culebis gamosaxva da sxv. korpusis qvemo nawils frizebidan 

CamoSvebuli spiralebis mwkrivi Semouyveba.

mecnierebi aRniSnaven, rom karmir-berdis jgufis kerami-

ka, bevr paralels poulobs elamis, iranis, mesopotamiisa da 

gansakuTrebiT mcire aziis masalebSi (aliSari, qiulTefe). 

TrialeTuri kulturis moxatuli Tixis WurWlis motive-

bi _ `wylis sqema frinvelebiT~ da erTmaneTSi Casmuli nax-

evarwreebi aq ar gvxvdeba. karmir-berdis `kulturis~ damax-

asiaTebeli Zeglebi lokalizebulia md. mtkvarsa da araqss 

Soris. maTi gansakuTrebuli koncentracia SeiniSneba ara-

ratis velze. isini gvxvdeba, agreTve, aragacis mTis ferdo-

bebze, Siraqis platoze (somxeTi) da sevanis tbis sanapiroze. 

yuradRebas iqcevs am kulturuli jgufis samarxebis xasia-

Ti, es aris mcire yorRnebi SedarebiT Raribi inventariT. 

mecnierebi miiCneven, rom yvela monacemiT karmir-berdis 

`kulturis~ tomebi cxovrobdnen wina aziisa da xmelTaSua 

zRvis regionebTan (anatolia, siria, palestina) mudmiv kon-

taqtSi.

am kulturuli jgufis ZiriTadi Zeglebia – karmir-berdis, 

ferin naveris, elaris, ariCisa da fetis samarovnebi.

am masalebis sawyisi qronologiuri sazRvrebi, bolodroin-

del gamokvlevebSi gadaaqvT q.w. III aTaswleulis bolo sauku-

neebSi. maT dasasrulad ki miiCneven q.w. XIX-XVIII ss.

sevan uzerlikis jgufis ZeglebisTvis damaxasiaTebelia 

karmir-berdis `kulturis~ Tixis WurWlisagan gansxvavebu-
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li, wiTel fonze Savad moxatuli keramikis dekoratiuli 

stilia. maT farTo ornamentuli frizebisa da metopebi-

sgan gansxvavebiT (`ormagi culebi~, ~Wadrakuli mindvrebi~, 

volutebi da spiralebi, romlebic am frizebs gars uvlis) 

amkobs horizontaluri sartylebi, romlebic CamoSvebuli, 

cerad ganlagebuli rombebisgan da talRuri paraleluri 

xazebisgan Sedgeba. mas Tan axlavs `samzareulo~ keramika da 

zedapirnaprialebi Tixis WurWeli, romelic Semkulia wer-

tilovani ornamentiT. masalebis es jgufi pirvelad gamoyo 

a. martirosianma.

am tipis masalebi gavrcelebulia mTlianad karmir-ber-

dis kulturis teritoriaze da masze ufro aRmosavleTi-

Tac milis velis CaTvliT. milis velze Seswavlili uzer-

lik-Tefes namosaxlaric am tipis keramikis gavrcelebis 

farglebSia. kuSnariovas azriT, sruliad cxadia, rom am 

jgufis rogorc liTonis ise, keramikul masalebze aRiniS-

neba mZlavri winaaziuri zewolis niSnebi.

Sua brinjaos xanis am kulturuli jgufis masalebs q.w. XVI-

II-XVII saukuneebis farglebSi aTavseben.

yizil vanqis tipis Zeglebis kulturuli atribucia nax-

iWevanis regionis Sua brinjaos xanis moxatuli keramikis 

Taviseburi saxeobiT xasiaTdeba, romelic samxreT kavkasi-

is sxva mxareebSi ar gvxvdeba. imavdroulad, mniSvnelovania, 

rom Tixis WurWeli zustad aseTi moxatulobiT axasiaTebs 

mis mosazRvre Crdilo-dasavleT iranis kulturas, ris 

safuZvelzec fiqroben, rom SesaZloa es erTi kulturis 

gavrcelebis farglebi iyo.

Tavdapirvelad, am tipis Zeglebi gamovlinda qiulTef-

es mravalfenian namosaxlarze. aq Sua brinjaos xanis kul-

turuli fenis simZlavre meryeobs 2 da 3 m-s Soris, fena 

sam samSeneblo horizontad iyofa. qveda fenaSi moxatu-
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li keramika ar aris, meore fenaSi moxatuli Tixis WurWeli 

monoqromulia, mesameSi ki, poliqromuli. yizil-vanqis na-

mosaxlari mdebareobs md. araqsis marcxena napirze, cnobi-

li samarovnis maxloblad. aq Sua brinjaos xanis 2 metris 

simZlavris kulturuli fena dadasturda qvisa da alizis 

oTxkuTxa SenobebiTa da didi raodenobiT arqeologiuri 

masaliT. gansakuTrebiT didi raodenobiT aRmoCnda Ria 

feris angobze Savad, wiTlad da yavisfrad moxatuli Wur-

Weli, romelic yizil vanqis samarovnis Tixis WurWlis iden-

turia. naxiWevanis raionSi gamovlinda Tanadrouli didi, 

rogorc mecnierebi fiqroben, qalaquri dasaxlebebic, 

romelsac msgavsi keramika axasiaTebs. am drois samarxebi 

naxiWevanTan aRmoCenilia yizil vanqTan da SaxtaxtisTan. 

aq micvalebulebi moTavsebulia qvis filebian samarxebSi, 

romelTa irgvliv Semovlebulia qvis wreebi.

yizilvanqis moxatuli Tixis WurWlis msgavsi masalebi aR-

moCenilia iranSi mravalfenian namosaxlar xaftavanTefeze, 

urmis tbasTan. aq es V fena q.w. 1900-1700 wlebiT TariRdeba. 

radiokarbonuli TariRi ki mis asaks q.w. 1772 wliT gansaz-

Rvravs. msgavsi viTareba dadasturda ufro samxreTiT, ur-

miis tbis napiras Seswavlil geoiTefes namosaxlarze. iden-

turi suraTia Crdilo-dasavleT iranis sxva Zeglebzec.

amgvarad, yizilvanqis keramika da mTlianad misi msgavsi ar-

qeologiuri obieqtebi naxiWevanis regionSi ufro samxreTu-

li civilizaciis nawilia, romelic am epoqaSi Crdilo-iranis 

teritoriaze iyo gavrcelebuli.

II aTaswleulis Sua xanebisaTvis, faqtiurad Sua brinjaos 

epoqis dasasruls, sxvadasxva avtorTa azriT, TrialeTuri 

kultura TandaTanobiT ecema da kargavs Tavis brwyinvale-

bas. me ki piriqiT vfiqrob, anu sakmaod sarwmunod, mTeli 

rigi faqtobrivi masalis moSveliebiT, damajereblad aris 



9999

T v a l s a z r i s i

dadgenili, rom TrialeTuri kultura Tavisi ganviTarebis 

finalur etapze, kvlav wina aziis kulturebis gansakuTre-

biT aqtiuri zemoqmedebiT, rigi gardamavali safexurebis 

gavliT TandaTanobiT gadadis ganviTarebis Semdgom, gac-

ilebiT maRal –gvianbrinjaos xanis safexurze (centralur 

amierkavkasiuri kultura).

amgvarad, gansakuTrebiT mniSvnelovania is, rom samxreT ka-

vkasiis centraluri nawilis Suabrinjaos xanis kultura Ta-

visi ganviTarebis yvela safexurze uaxloes kavSirs mxolod 

samxreTul civilizaciebTan amJRavnebs. misi urTierToba 

Crdilour samyarosTan ki, rogorc Cans, didi problemebis 

winaSea. aris rigi detalebi, romelTa mixedviTac SeiZleba 

vivaraudoT Crdilouli elementebis arseboba TrialeTuri 

kulturis sferoSi (korinTos samarxis liTonis inventari, 

katakomburi samarxi konstruqciebis dadastureba), magram 

CrdiloeTSi samxreTuli kavSirebis amsaxveli mniSvnelovani 

masalebi am epoqaSi ar arsebobs.

amgvarad, Tu q.w. III aTaswleulSi didi iyo samxreT kavkasi-

uri kulturebis miswrafeba CrdiloeTisken da es mkveTrad 

aris asaxuli, rogorc samxreTul ise, gansakuTrebiT Cr-

diloeT kavkasiisa da CrdiloeT Savi zRvispireTis masaleb-

Si (q.w. II aTaswleulis I naxevarSi) es situacia diametralu-

rad icvleba da, rogorc Cans, samxreT kavkasiis centraluri 

nawilebis kulturebis urTierToba Crdiloul kulture-

bTan praqtikulad mTlianad wydeba.

bunebrivia, rom samxreT kavkasiis centraluri nawilis kul-

turebsa da gare samyaros Soris urTierTobis amgvar mkveTr 

cvalebadobas Tavisi mizezebi unda hqonoda.

am TvalsazrisiT, pirvel rigSi, mxedvelobaSi misaRebia is, 

rom q.w. II aTaswleulis I naxevarSi, Sua brinjaos xanaSi, mTe-

li CrdiloeT kavkasiis aneqsias axdens stepebidan Camosu-
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li uZlieresi katakomburi kultura, romelic aq ukve q.w. III 

aTaswleulidan Cndeba, q.w. II aTaswleulis pirvel naxevar-

Si ki, mTlianad faravs ara marto mis stepur zonas, aramed 

mTiswineTsac. CrdiloeT kavkasiis kulturis adgilobrivi 

tomebi ki mTas exiznebian.

amis safuZvelze SeiZleba davaskvnaT, rom samxreT kavkasi-

is centraluri nawilis Sua brinjaos xanis kulturebis kon-

taqtebis faqtiuri Sewyveta CrdiloeTTan, SesaZloa, ka-

takomburi kulturis eqspansiam ganapiroba.

niSandoblivia, rom am kontaqtebis ganaxleba xdeba gvian-

brinjaos xanaSi, rodesac samxreT-kavkasiuri kolxuri kul-

tura Tavisi gavlenis sferoSi aqcevs CrdiloeT kavkasiis 

centralur nawils (yobanuri kultura).

samxreT kavkasiis centraluri nawilis evropasTan urTi-

erTobis es cvalebadoba brinjaos xanaSi mxars uWers Cems 

varauds imis Sesaxeb, rom samxreT kavkasiis brinjaos meta-

lurgiis erT-erTi ZiriTadi komponenti kala, SesaZloa, 

aRmosavleT evropis madangamovlinebebis uZ velesi gamon-

amuSevrebidan SemohqondaT, radgan samxreT kavkasiis brin-

jaos xanis kulturebis liTonis masalebSi kalis Semcveloba 

swored am urTierTobebTan SesabamisobaSi icvleba. samxreT 

kavkasiis centralur nawilsa da CrdiloeT kavkasiis aR-

mosavleT monakveTSi brinjaos nivTebi kalis klasikuri Se-

madgenlobiT Cndeba q.w. III aTaswleulis II naxevarSi. Semdgom, 

Sua brinjaos xanis sawyis etapze, samxreT kavkasiis centra-

lur nawilSi brinjaos nivTebSi kalis xelovnuri danamati 

saerTod qreba. am SemadgenlobiT brinjaos nivTebi kvlav 

Cndeba Sua brinjaos xanis miwuruls, q.w. II aTaswleulis II 

naxevarSi ki mTlianad samxreT kavkasiisTvis faqtiurad mx-

olod kalis xelovnurminareviani brinjaos nivTebia damaxa-

siaTebeli, klasikuri ±10%-iani SemadgenlobiT.
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TRIALETI CULTURE

Splended, significant, expressive Triale  Culture has always been the 
main field of scien st interest. When does it lose its splendor? Whether 
it is confirmed on the bases of factual materials, that Triale  culture is 
at the final stage of its development, especially by the ac ve influence 
of Asian cultures. Does it gradually move to higher level of the bronze 
age through making a series of transi onal steps?
Are we able to conclude that the actual cessa on with North of the 

contacts of middle age  bronze culture of the central part of the South 
Caucasus was caused by the expansion of the Catacombs culture?

Kote Phitskhelauri’s point of view about Triale  culture

In the 1940s of XX century in Central part of South Caucasus, on Triale  
plateau, was confirmed splendid culture of Triale  and since then in-
terest towards this culture has been increased. Explora on works were 
carried out and con nues even now. These works have gained lots of 
informa on but since it is not yet studied the sites of the former se le-
ment in the region, it is s ll difficult to talk about the gene c link of the 
Martkophian - Bedenic Group monuments and its later Triale  culture 
monuments, about main problems of their chronology and others. The 
news, that were revealed by scien fic study of the Middle Bronze Age 
monuments in this region, gave the opportunity to researchers to de-
velop a number of cardinal problems related to the study of Triale  
culture and to separate characteris c groups of evidently dis nc ve 
materials one from another.
 According to recent data, Triale  culture is spread from north to the 

Great Caucasus Mountains, in the west to Surami mountain system in 
the east it comprises the area beyond Alazani River and in the south it 

Point of View



102

is spread across almost all the highlands of the Caucasus to River Ar-
aks. It has a tendency to develop in its south-west. The tombs of that 
period are approximately the same number in the mountain and the 
lowland. Recently it has been possible to discover the site of former 
se lement of this period, although it has not been studied yet.
It is important that the remains of middle bronze se lement were 

found on Tsalka plateau as a se lement type of Jiniri and Beshkaneshi . 
The clay po ery  of the middle bronze were found in Alazani Valley on 
almost every layer .
The middle bronze se lements were found on the terraces of rivers 

on the Iori Gorge. They are usually paired with the Bronze Age se le-
ments on the mountain slopes, and prac cally they are se lements of 
different periods of the same se lement..   
As we noted, the existence of the Triale  culture of the middle bronze 

age in the central part of the South Caucasus was first confirmed by 
the mounds of  Tsalka plateau. Tsalka mounds are stone or stone and 
land piles, central part of which was underground burial halls, or deep 
pits that were cut into the ground. Results or grandiose reconstruc on 
tests have been recently published. 
There were no human bones found in the tombs, which may indicate 

that they cremated the dead body, tombs were usually looted but find-
ings indicate rich character of burial  ground materials. In the center of 
the burial ground, there were usually four-wheeled carts and large clay 
vessels were across the walls. Also precious jewels, metal jewelry and 
combat weapons.
Collec ve burial grounds of Nuli and Kvasatli found in the middle flow 

of  Mtkvari has somehow different nature. In burial grounds o en are 
buried deads, their inventory is characterized by the abundance of 
metal inventory. Clay vessels from these tombs are very similar to the 
Trialety culture vessel. In the lowland of middle flow of Mtkvari are 
found burial grounds of The medieval Bronze Age as well as in Tskhin-

Point of View
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vali, Avnevi, Metekhi Tbilisi (Lilo).
Wide archeological works are carried out in Kakhe , where apart from 

burial grounds, have been studied many mounds and pits. As in Alazani 
valley also in Iori Gorge. Archaeological findings in the territory of Ar-
menia and Azerbaijan have greatly contributed to the study of Triale-
turi culture. They became the basis of important scien fic conclusions. 
From this discovery the results of archaeological excava ons are espe-
cially important, as well as randomly gained materials (from Lchasheni, 
Nakhichevi, Karashambi, Voskevazi, verinaveri, Aruchi, Echmiadzini, 
Maisiani and others). A er this discovery the borders of Triale  culture 
broadened into South to river Araks and even farther to the west direc-

on. The ceramic products discovered in the territory of Armenia and 
Azerbaijan are very close to the clay vessels of munuments’ located 
far North of  South Caucasus. It is noted as in black ceramic products 
also on  products painted with black paint on the red background. The 
closeness of Trialeturi culture of the Middle Bronze Age to  southern 
civiliza ons is reflected in almost all of the details , which must be en-

rely defining the rela onship with the outside world of this culture.
Apart from ceramic products, the metal products presented on the 

en re territory of the Triale  culture’s spreading area, show the high-
est development of metallurgy and find a close rela onship with the 
previous Asian and Aegean world - bronze spearhead, bronze axe, 
bronze sword, which were noted by number of authors, moreover part 
of them is considered to be a prototype of combat arms. It corresponds 
to the level of  metal processing art of Old East, and as it seems it is 
strongly influenced by the technique and appearance of the vessel and 
jewelry made from precious metals of Triale  culture.
It is s ll hard to decide the ques on of determining the chronological 

sequence issue of  Triale  culture of  middle Bronze Age. Un l recently 
according to exis ng RadioCarbon dates and as a result of comparing 
archeological materials, it is considered, that  this culture existed in the 
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first half of the second millennium. At present, the real reason is found 
to move it to the late period of the third millennium (according to Gior-
gi Kavtaradze). Obviously, if this assump on is jus fied, the chronolog-
ical frames of culture of  second or third millennium should be altered 
altogether the millennium cultures of the central part.
Now we will look at a brief summary of the findings of the study of the 

Caucasian archeology, which in the depth of Triale  culture created the 
basics of separa ng characteris c groups. These results are based only 
on the basis of the burial materials.
The result of mul -year study is to allocate Karmir-Berd  “Culture”.
In the depth of Triale  culture, the characteris c local groups are mainly 

allocated according to painted clay vessels. In each separate area, they 
are reflected with characteris c decora ve style and shapes. For Karmir 
- Berd group ceramics red paint on the black surface is characteris c. 
This pain ng is characterized by dual axis and the others. The lower part 
of the corpus is inserted into the spirals dropped from the frieze.
Scien sts note that in the ceramics of the Karmir-Berd group could be 
find many parallels with Elam, Iran, Mesopotamia and especially small 
Asian materials (Alisheri and Qiultepe). The mo fs of clay vessels of Tri-
ale  culture - “water scheme with birds” and half circles put in one an-
other are not found there. Characteris c monuments of Karmer Berd 
culture are localized between the river Mtkvari and Araks. Their special 
concentra on is no ced in the Arara  Plain. They are also found on the 
slopes of the Aragatsi, the Shirak Plateau (Armenia) and on the coast 
of Sevan Lake. The nature of the tombs of this cultural group a racts 
a en on. These are small mounds with rela vely poor inventory. Sci-
en sts believe, according to all data, that tribes of this culture lived in 
constant contact with the previous Asian and the Middle East regions 
(Anatolia, Syria, Pales ne). 
The main monuments of this cultural group are -  graveyards of 

Karmir-Berdi, Perine Naveri, Elaru and Pe .

Point of View
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The chronological boundaries of these materials are moved into the 
last centuries of the third millennium and its ending is considered in 
XIX-XVIII centuries.
Decora ve style of ceramics painted on a red background with black 

paint, is characteris c to the monuments of Sevan Uzerlicks group. In 
contrast to the large ornamental friezes, they have horizontal girdles, 
that consists of rhombus and wavelength parallel lines, which are hang-
ing down. It is accompanied by “kitchen” ceramics and clay vessels that 
are decorated with do ed ornaments. This group of such materials was 
firstly allocated by A, Mar rosian. Such kind of materials are spread on 
whole area of Karmir-Bard culture. According to Kushnariova’s opinion, 
it is obvious that on the ceramic materials of this group are reflected 
the signs of Asian powerful pressure. 
The materials of this cultural group of the middle bronze age are 

placed within XVIII-XVII centuries.
The cultural a ribute of the Kizil Vank monuments is characterized 

by the peculiar type of ceramics painted in the Middle Bronze Age of 
the Nakhchivan region, which is not found in other parts of South Cau-
casus. At the same me it is important that the clay vessels precisely 
with such pain ngs characterizes its neighboring north-western Iran 
culture, which is the basis for the possibility that it is one of the areas 
of spread of culture. 
Ini ally these types of monuments were found on the mul -layered 

se lement of Kiultepe. Here the thickness of cultural layer of middle 
bronze age ranges between 2 and 3 m, the layer is divided into three 
monumental horizons. There are no painted ceramics in the bo om 
layer, the clay vessels painted in the second layer is monochrome and 
in the third polychrome. Especially large amounts of vessels were found 
there, which were painted with black, red and brown paint on light 
colored surface, which are iden cal to the clay vessel of the Kizil Vanki. 
In the Nakhchivan district there were found urban se lements, as sci-

Point of View
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en sts think, that are characterized with similar ceramics. The burials 
of this me have been discovered at Kizil Van and Shakhtakh . Here 
the dead are placed in the tombs of stone le, which are surrounded 
by stone circles.
Materials like clay vessels of Kizil vank have been found in Iran in a 

mul layered se lement at Kha avantepe near the lake Urmi. Here this 
layer is dated 1900 – 1700y, but according to Radiocarbon dates it is 
dated– within 1772y. There is an iden cal image on other monuments 
of North West Iran.
Thus, the ceramics of kizilvank and overall objects like archaeological 

in the region of Nakhichevani is part of southern civiliza on, which was 
spread in the North-Iranian territory of this era.
In the middle period of second millennium, actually in the end of the 

middle bronze age (according to different authors) Triale  culture grad-
ually falls and loses it splendor. But I don’t agree with it, according to 
different materials it is defined,  that Triale  culture in its final devel-
opmental stage, through a series of transi on steps gradually moves 
forward to a much higher level of bronze age (Central Transcaucasian 
culture).
So its greatly important that, the culture of middle bronze age of cen-

tral part of south Caucasus reveals its close links with south civiliza on 
only, in every step of its development. Its rela onship with north world 
seems to be problema c. There are a number of details on which we 
can assume the existence of the northern elements in the Trialeturi 
culture, but in the North there are no significant materials reflec ng 
Southern links in this era.
Thus, if in the third millennium, aspira on to North of Southern Cau-

casus Culture was big and this is clearly reflected, as in Southern ma-
terials also in materials of North Caucasus and North Black Sea (in the 
half of second millennium). This situa on diametrically changes and it 
seems that the links of culture of the central parts of the South Cauca-
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sus is completely ceased with Northern Cultures. 
It is natural that such sharp varia on in the rela onship between the 

cultures of the central part of the South Caucasus and the outer world 
must have its reasons. 
In this sense, first of all, it is worth considering that in the half of sec-

ond millennium of the middle bronze age whole North Caucasus was 
annexed by the strongest catacombs culture coming from steppes, who 
appear from the third millennium here. In the first half of the second 
millennium, it covers not only its stepping zone but also mountainous. 
The local tribes of the Caucasian culture used to make shelters at the 
mountain. 
On the basis of this, we can conclude that it is the reason for ceasing 

the links with North Cultures. 
It is noteworthy that these contacts are updated in the late Bronze 

Age when the South Caucasian Kolkhe  culture makes its influence on 
the central part of the North Caucasus (Kobanian culture).
This variability of rela onship of South Caucasus’s central part with 

Europe, supports my assump on, that n, one of the main component 
of bronze metallurgy of Southern Caucasus, perhaps, were imported 
from Eastern Europe, because the content of the n in the material 
of the Bronze Age of the South Caucasus is changing in accordance 
with these rela onships. Bronze items with n contents appear in the 
central part of the South Caucasus and the eastern part of the North 
Caucasus in the second half of the third millennium. Then at the ini al 
stage of the Middle Bronze Age, in the central part of the South Cau-
casus the ar ficial addi ves of the n in the bronze items disappears 
altogether. With this composi on the bronze items appear again at the 
end of the middle bronze age. In the second half of the second millen-
nium, for en re South Caucasus only bronze items of ar ficial n were 
characteris c with ±10%-classical composi on.
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შენობა, რომელშიც განთავსებულია 
ქუთაისის ისტორიულ-არქიტექტურ-
ული მუზეუმ-ნაკრძალის ოფისი უმ შვ-
ენიერესი ერთსართულიანიანი სახ ლ-
ია, რომლის არქიტექტურა არაჩვე-
ულებრივად აერთიანებს მთე ლი იმე-
რე თის დახვეწილ სიკოხტავესა და 
სტუმართმოყვარეობას. საღამო იყო, 
როდესაც დიმიტრი ნაზარიშვილის 

სახ ლ-მუზეუმის ეზოში შევედით, ეზოს ტანმაღალი ხეებისა და 
მა ისის ყვავილების მათრობელა სურნელმა სახლის წარსული და 
თანამედროვე სალონური რომანტიკა საგრძნობლად გაამძაფრა.
 მუზეუმის ერთ-ერთ ოთახში ბავშვები მეცადინეობდნენ. სა-
ქა რთველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 
სააგენტოს მიერ გაგზავნილ ძღვენს - თიხის ქოთნებსა და მათ 

muzeumebi da artefaqtebi                 muzeumebi da artefaqtebi  muzeumebi da artefaqtebi                 mmuuzzeeuummeebbii ddaa arrtteeffaaqqtteebbii  mmmuuuzzzzeeeuuummmeeebbbiii dddaaa aarrrrtttteeefffaaaqqqtttteeebbbiii  mmuuzzeeuummeebbii ddaa arrtteeffaaqqtteebbiimuzeumebi da artefaqtebi                 

ზევსისა და მნემოსინეს საიდუმლო კავშირის შედეგად, 
სიმღერისა და ცეკვის ხელოვნებით დაჯილდოებული 
ცხრა ქალიშვილი დაიბადა. ეს მუზა-ქალღმერთები - 
პოეტთა შთაგონების წყარონი, პარნასზე ცხოვრობდნენ. 
მუზებს თავიანთი ტაძრები სჭირდებოდათ და გაჩნ და 
“მუზეუმები.” ცხრა მუზის ცხრა მუზეუმი, ცხადია, 
არ იკ მარა სიძველეების, ხელოვნებისა და ზოგადად 
მშვენიერების ტრფი ალმა კაცობრიობამ და დღეს 
სამყაროს უამრავი მუზეუმი ამშვენებს.
ახლახან, 18 მაისს მსოფლიომ მუზეუმების საერ-
თაშორისო დღე აღნიშნა. ჟურნალი “ონლაინ არქეო ლო-
გია” ამ ღირსშესანიშნავ თარიღს ულოცავს მუზეუმების 
მესვეურთ, თანამშრომლებსა და დამთვალიერებლებს 
და თავის მკითხველს დიმიტრი ნაზარიშვ ი ლის 
მემორიალურ სახლ-მუზეუმს წარუდგენს.



109

ნაირფრად გასაფერადებელ საღებავებს ერთნაირი ხალისით 
შეეგებნენ, როგორც მუზეუმის თანამშრომელი პედაგოგები, ისე 
მათი აღსაზრდელები და შთაბეჭდილებების წიგნის გაყვითლებული 
ფურცლების სევდა უცებ გააქარწყლა მომავალი თაობის ცოდნის 
წადილით გამოწვეულმა სიხარულმა.
დიმიტრი ნაზარიშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმის წარსუ-
ლის, აწმყოსა და მომავალი პერსპექტივების შესახებ ქუთაისის 
ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალის მმართველს ბ-ნ 
როლანდ ისაკაძეს გავესაუბრეთ.

დიმიტრი ნაზარიშვილის

მემორიალური სახლ-მუზეუმი

მუზეუმის წარსული

ქუთაისის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი 
შეიქ მნა 2008 წელს. 1981-2007 წლებში ის ფუნქციონირებდა 
ქუთაის-გელათის მუზეუმ-ნაკრძალის სახელ წო დებით. მისი 

muzeumebi da artefaqtebimuzeumebi da artefaqtebimuzeumebi da artefaqtebimmuuzzeeuummeebbii ddaa artteeffaaqqtteebbiimmmuuuzzzzeeeuuummmeeebbbiii dddaaa aarrrrtttteeefffaaaqqqtttteeebbbiiimmuuzzeeuummeebbii ddaa arrtteeffaaqqtteebbiimuzeumebi da artefaqtebi
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სამოქმედო არეალი მოიცავს რაჭა-
ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 15 
მუნი ციპალიტეტის ტე რი ტორიას. 
მუზეუმ-ნაკრძალის სა იტებს შორის 
განსაკუთრებულად აღსანიშნავია 
ბაგრატი, გელათი, მოწამეთა და 
გეგუთის სასახლე.
ქუთაისის ისტორიულ-არქიტექტუ-
რული მუზეუმ-ნაკრძალის ოფისი 

მდებარეობს სახლში, რომელშიც XIX საუკუნის ბოლოსა და XX ს-ის 
დასაწყისში ცხოვრობდა ქუთაისელი ექიმი დიმიტრი ნაზარიშვილი. 
ნაზარიშვილმა განათლება პეტერბურგში მიიღო და XIX საუკუნის 
70-იანი წლების ბოლოს დაბრუნდა ქუთაისში, 80-იან წლებში ააგო 
აქ სახლი და მუშაობდა თავისი პროფილით. ის ცნობილი ექიმი 
და საზოგადო მოღვაწე გახლდათ, გარდა ამისა, 60-იანელების 
თანამოაზრე და თანამებრძოლი იყო. სწორედ დიმიტრი 
ნაზარიშვილის, სამსონ თოფურიასა და სხვათა ინიციატივით 
დაარსდა ქუთაისში ღარიბთათვის უფასო საავადმყოფო. 
ნაზარიშვილის თაოსნობით არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი 
საქმე გაკეთდა, მათ შორის გამორჩეულია წყალტუბოს კურორტის 
თერმული წყლების მეცნიერული მნიშვნელობის დამუშავება. 
მას ჰყავდა მეგობრები პეტერბურგში (რომლებსაც მაღალი 
თანამდებობა ეკავათ), არ დაიზარა და რამდენჯერმე წავიდა 
მათთან, წაიკითხა მოხსენებები და დაარწმუნა პეტერბურგის 
სამეცნიერო საზოგადოება, რომ წყალტუბოს თერმული წყლები, 
რომლებიც იოსელიანების საკუთრება იყო და ქართველი 
გლეხები წლების განმავლობაში ჩვეულებრივად მოიხმარდნენ, 
სამკურნალო თვისებებს შეიცავდა, შესაბამისად, ამ წყლების 
ბაზაზე თანამედროვე კურორტი უნდა გაშენებულიყო. დიმიტრი 
ნაზარიშვილმა ამ საკითხზე ხელისუფალთა თანხმობის მიღებასაც 
მიაღწია, მაგრამ სამწუხაროდ საქმის შესრულებას თვითონ ვერ 



111

მოესწრო. 1927 წელს გარდაიცვალა, წყალტუბო კი კურორტი 
გახდა 30-იანი წლების დასაწყისიდან.
დიმიტრი ნაზარიშვილი ექიმად მუშაობდა ქუთაისის ცენტრში 
მდებარე კლინიკაში, რომელიც ამჟამად დიმიტრი ნაზარიშვილის 
სახელობის საოჯახო მედიცინის ცენტრი გახლავთ. თითქმის არ 
არსებობს საზოგადო მოღვაწეობის სფერო, რომელსაც დიმიტრი 
ნაზარიშვილი არ შეხებია. ის იყო ქუთაისის ხმოსანი (დღევანდელი 
ტერმინოლოგიით საკრებულოს დეპუტატი), განაგებდა განათ-

ლებისა და მედიცინის კომიტეტებს, მუშაობდა სახალხო მსაჯულად 
და აქტიურად მონაწილეობდა გაზეთის გამოცემაში. ყველა, ვინც 
ქუთაისში ჩამოდიოდა ნაზარიშვილებს სტუმრობდა, ეს სახლი 
არ იყო მხოლოდ საცხოვრისი, ეს იყო სალონი, სადაც ხშირად 
იკრიბებოდნენ აკაკი წერეთელი, ნიკო ნიკოლაძე, კიტა აბაშიძე 
და სხვ. ზდანევიჩის ერთ-ერთი ქალიშვილი მედდად მუშაობდა 
დიმიტრი ნაზარაშვილთან.
დიმიტრი ნაზარიშვილი აქტიურობდა კულტურული მემკვიდ-
რეობის სფეროშიც. მუზეუმში დაცულია ბაგრატის ტაძარსა და 
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ნაქალაქარზე ნაპოვნი ყუმბარა. ამ ყუმბარებს საარტილერიო 
დუელში იყენებდა რუსული საექსპედიციო კორპუსი და თურქული 
არტილერია, გათხრებისას მათი ათასობით ნატეხი აღმოვაჩინეთ. 
სავარაუდოა, რომ ნაზარიშვილსაც უპოვია და აქ შეუნახავს, რო-
გორც ძვირფასი ნივთი. მუზეუმში დაცულია ფოტო, რომელზეც 
ასახულია, როგორ მიდის დიმიტრი ნაზარიშვილი თავისი ოჯახით 
მოწამეთას დასათვალიერებლად, ქუთაისიდან მოწამეთისკენ 
მიმავალი სარკინიგზო გზით. ამ გზას ტრადიციულად გადიან 
უმაღლეს სასწავლებელში ახალმოწყობილი სტუდენტები, მანამ 
სანამ სწავლას დაიწყებენ. ძალიან ლამაზი, კლდეში გაჭრილი გზა 
არის, ნამდვილად შთამბეჭდავი ადგილია. აქ ხშირად დადიოდნენ 
ნაზარიშვილები ფეხით, ანუ ბუნებრიობასაც ეხებოდა მათი 
მადლიანი მოღვაწეობა.
ქუთაის-გელათის მუზეუმ-ნაკრძალი შეიქმნა 1981 წელს. მი-
სი პირველი დირექტორი რეზო ჯავახაძე გახლდათ, მასთან 
ერთა დ მუზეუმში ძეგლთა დაცვის მიმართულებით რამდენიმე 
სპეციალისტი მუშაობდა. მაშინ აქ იყო ხის სახლი და მუზეუმს 
სწორედ ეს ხის სახლი გადასცეს. სახლის გადაცემის პრეისტორია 
ამგვარია: 1973 წელს გარდაიცვალა დიმიტრი ნაზარიშვილის შვილი 
ელენე ნაზაროვა. ქ-ნ ელენე ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის 
რუსული ენის კათედრის პროფესორი გახლდათ და სიცოცხლის 
ბოლომდე ამ სახლში ცხოვრობდა, მაგრამ სხვა შთამომავლებს, 
რომლებიც თბილისში ცხოვრობდნენ, ეს სახლი არ სჭირდებოდათ 
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და ქ-ნ ელენეს გარდაცვალების შემდეგ გაყიდეს, თუმცა, არ 
მიყიდეს კერძო პირს, მიყიდეს სახელმწიფოს იმ პირობით, რომ აქ 
რაიმე სახელმწიფო ორგანიზაცია უნდა განთავსებულიყო და ამ 
სახლში ქალაქის საპროექტო დაწესებულება გაიხსნა.
1981 წელს, როდესაც მუზეუმისთვის შენობის გადაცემის საკითხი 
დადგა, ქუთქალაქპროექტის ოფისი სხვა შენობაში გადაიტანეს და 

აქ მუზეუმ-ნაკრძალი დაფუძნდა. მას შემდეგ ეს არის ქუთაისის 
ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალის ოფისი. 1986 
წელს დაიგეგმა სახლის რეაბილიტაცია. ის ისეთ მდგომარეობაში 
იყო, რომ მთლიანად დაშალეს და ახალი ააშენეს. ამჟამად 
არსებული ეს თანამედროვე ნაგებობა 3 წელიწადში აშენდა. 
იმდენად შენარჩუნებულია სახლის პირველადი მოდელი, რომ, 
როდესაც აქ დიმიტრი ნაზარიშვილის ერთ-ერთი შთამომავალი, 
ქ-ნ რუსუდან ბერიძე მოვიდა, ძლივს დავარწმუნე, რომ ეს ძველი 
კედლები აღარ იყო.
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მუზეუმის აწმყო

სახლის ერთ ნაწილში, კერძოდ სამ სივრცეში გამოფენილია 
ნაზარიშვილების კუთვნილი ნივთები. დაგვხვდა სხვადასხვა სახის 
803 ნივთი - წიგნები, ავეჯი, სერვიზი და სხვ. ამ ოჯახის ძალიან 
მდიდარი არქივი ქალბატონმა ელენემ სიცოცხლეშივე მოაწესრიგა 
და გადასცა ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიულ მუზეუმს და 
დღემდე იქ ინახება. არქივი საკმაოდ დიდია, მისი მხოლოდ 
აღწერა 3 დიდ წიგნს მოიცავს. ვფიქრობ, დროა არქივი ამ სახლში 
დაბრუნდეს, რადგან უკვე შექმნილია მისი დაცვისთვის საჭირო 
პირობები. სხვა სივრცეებში მუზეუმ-ნაკრძალის ოფისია, საიდანაც 
15 მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობა იმართება.

მუზეუმი რამდენიმე მიმართ-
ულ ებით მუშაობს. სამწ უხარ-
ოდ, ა რც     ერთ  საიტზე  ბილეთე-
ბი არ იყიდება, ჯერჯერობით 
არ გვყავს ექსკურსიამძღოლი. 
იმედია, ეს სისტემა მალე 
მოწესრიგდება. პირადად მე, 
ეს აუცილებლობად მიმაჩნია, 
რადგან გასული საუკუნის 90-
იანი წლების არეულობამდე აქ 
მუშაობდა დაახლ. 25 თან ამ-
შრომელი. გეგუთზე, გელათ-
სა და ბაგრატზე მინიმუმ 3 ექ-
სკურსიამძღოლი გადიოდა და 
იმდენად დიდი იყო ინტერესი, 
რომ გიდები ვერ აუდიოდნენ 
დატვირთვას, ცხადია, შემო-
სა ვ ა ლიც  დიდი  იყო. სამწუხ-
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არ ოდ, 90-იანი წლების გამოწვევას ჩვენმა მუზეუმმა ვერ გაუძლო. 
სისტემა, რომელიც გადარჩა ნოქალაქევსა და ვარძიაში ჩვენ ვერ 
გადავარჩინეთ... 2014 წლამდე გეგუთი საერთოდ მივიწყებული 
იყო. 2014 წელს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 
დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ გეგუთის გაცოცხლება დაიწყო. აქ 
დაწყებულია დიდი და მასშტაბური სამუშაოები. ვინაიდან, გეგუთი 
საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილი ძეგლია, ვფიქრობ, 
საჭიროა მისი პოპულარიზაცია. წელს უკვე ახალ ბანერებს 
განვათავსებთ. გამომდინარე გეგუთის დიდი პერსპექტივიდან 
მიმაჩნია, რომ მისი პოპულარიზაცია აუცილებელია. საქმე ის 
არის, რომ ძეგლი ქუთაისში შემავალ გზასთან, ავტობანიდან 
დაახლ. 150 მეტრში მდებარეობს, შესაბამისად, დასავლეთ 
საქართველოში და დასავლეთ საქართველოდან აღმოსავლეთ 
საქართველოში მიმავალმა ყველა ტურისტმა (მთისკენ, რაჭისკენ, 
სვანეთისკენ) გეგუთიდან 150 მეტრში უნდა გაიაროს. ჩემი 
აზრით, სათანადო პოპულარიზაციის შემთხვევაში, სახელმწიფო 
უკანგებით დიდ თანხას მიიღებს. იქ ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 
15 000 კვ.მ რეგისტრირებული ტერიტორია, გვაკლია მხოლოდ 
საგამოფენო სივრცე. არსებული სივრცე ძალიან პატარაა. ანუ, 
საჭიროა მასტერპლანი, რაც სავარაუდოდ, უახლოეს მომავალში 
შესრულდება.
მუზეუმს აქვს საუკეთესო სამეცნიერო პოტენციალი. მისი ერთ-
ერთი ძლიერი მიმართულება არქეოლოგიაა. არქეოლოგიური 
კვლევები მიმდინარეობს გეგუთში, ბაგრატზე, ქუთაისში, 
გელათზე და ა.შ. ამ კვლევებს უშუალოდ მუზეუმ-ნაკრძალის 
ჯგუფი ახორციელებს - როლანდ ისაკაძე, შალვა ბუაძე და სხვ.

როლანდ ისაკაძე
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მუზეუმის ფონდების მცველი, ქალბატონი თამარ 
კუკულდავა მუზეუმის მომავლის შესახებ:

1999 წელს დავიწყე მუზეუმში მუშაობა. თავდაპირველად თა-
რ ჯიმანი ვიყავი. 2 წლის წინ საქართველოს კულტურული მემ-
კვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ დაიწყო გან ხორც-
იელება საგანმანათლებლო პროექტის - კულტურული მემკ ვიდრეობა 
ბავშვებს. სააგენტოს ინიციატივით პროექტში ქუთაისიც ჩაერთო. 
საგანმანათლებლო საქმიანობამ ძალიან გაამართლა იმერეთში, 

მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა გვიჭირს სარეკლამო მიმართულებით, 
პირადი კონტაქტების გამოყენებით მოვახერხეთ ბავშვების 
მოზიდვა. საგანმანათლებლო გაკვეთილებს მუზეუმში ვატარებთ. 
ჩვენ ბავშვების რაოდენობას ყურადღებას არ ვაქცევთ, 5 ბავშვიც 
რომ მოვიდეს გაკვეთილს ვუტარებთ, დღეში 3-4 გაკვეთილი 
მიმდინარეობს. ბავშვები ხალისით ეუფლებიან ცოდნას. ქართული 
ანბანის ხისგან გამოჭრილი ასოებით საეკლესიო წარ წერებს აწყობენ 
დაფაზე, ქვიდან კალკით გადმოტანას სწავლობენ. სწავლება-
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გართობისთვის საჭირო ინვენტარით თბილისიდან გვამარაგებს 
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო.
ჩვენი სურვილი და სამომავლო გეგმა საიტებზე ბავშვების 
გაყვანაა, ანუ სამეცნიერო პიკნიკების საიტებზე ჩატარება.

ამონარიდები დიმიტრი ნაზარიშვილის მემორია ლუ -
რი სახლ-მუზეუმის შთაბეჭდილებების წიგნიდან:

24.01.66
არ შემიძლია, მეც არ ვთქვა ორიოდე 
სიტყვა ამ შესანიშნავ დიდ ოჯახზე, 
რომელსაც მამა ჩემი დავით კლდიაშვილი, 
როგორც სხვა ქართველი საზოგადო 
მოღვაწეები დიდ პატივს სცემდნენ. 
სასურველი იქნებოდა, რომ ამ სახლში 
გაიხსნებოდეს დიმიტრი ალექსანდრეს 
ძის სახლ-მუზეუმი, რომელსაც დიდათ 
ხელს შეუწყობენ და დაამშვენებენ ამ დიდი ადამიანის შესანიშნავი 
ქალიშვილები, უმთავრესად ქალბატონი ელია, რომელსაც 
გამოყოლილი აქვს მამისებური უნარი საზოგადო მოღვაწეობის.

ნინო დავითის ასული კლდიაშვილი

1968
ბედნიერება მხვდა წილად, რომ ვიყავი 
ამ დიდი კულტურისა და ტრადიციების 
ოჯახში. ყოველთვის მემახსოვრება ის 
დიდი ადამიანური სითბო ქ-ნ ელასა და 
ქ-ნ ისიას რომ ახლავს. თქვენი საუბარი, 
თქვენი მოგონებები... უღრმესი მადლობა.

გურამ დოჩანაშვილი
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8.09.1971
დღე,   რომელიც     არ    გაგვახს-
ე  ნ   დება, იმ დღეს ჩვენ არც გვი ცხ-
ოვრია. ჩვენი ხანმოკლე სიცოცხლ-
იდან ჭე შ მ არიტ სიც ოცხლედ მხო -
ლოდ ის დღე ებია, რომელ დღეთ-
აგან რა ღაც გვახსოვს. ასეთ დღე-
სა ხსოვართა რიგს განეკუთვნება 
ყოველი დღე გატარებული ელზა 
ნაზარიშვილთან. დღეს მე და სა-
ყვ არელმა მეგობარმა შაქრო ჭა-

ჭია შვილმა მოვიტაცეთ დღეს-სახსოვარი ძვირფას ელასთან. 
გაუმარჯოს ელას, რამეთუ ჩვენ გვინდა ხშირად ვიცოცხლოთ ამ 
ქვეყანაზე.

ლევან სანიკიძე
შაბათი

ამ დიდებულმა სახლმა გაუძლო 
საუკუნეს, მან უნდა შეინახოს 
მომავალ საუკუნეში ის სითბო და 
მიმზიდველობა, რაც ტრადიციით 
ჰქონდა ამ ოჯახის ფუძემდებელთ 
და მათ შთამომავალთ. მართალია 
სევდა გიპყრობს, როდესაც ხედავ 

დაძველებულ რიკულებს, სადღაც შეცვლილ იერს, მაგრამ ამას 
რა მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ყველაფერი აქ ისე მარადიულია, 
როგორც ბაგრატის ტაძრის ნანგრევები.

სიკო დოლიძე

მასალა მოამზადა მაია ჩოლოყაშვილმა
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As a result of Zeus and Mnemosine’s secret rela onship 
were born nine daughters,gi ed with talent of song and 
dance art. These muse– godesses were the sourcesof 
poets’ inspira on, who lived on Parnassus. The muses 
needed their own temples and so “museums” were estab-
lished. Nine museums of nine muses, obviously, were not 
enough, for mankind loving art and beauty so nowadays 
there are many museums in the world.
On May 18 the world celebrated the Interna onal Day of 

Museums. Magazine “Online Archeology” congratulates 
museum leaders, colleagues, visitors and its readers on 
this remarkable day and presents Dimitri Nazarishvili me-
morial house museum to its readers.

The building, in whichis placed the office of Kutaisi Historical-Architec-
tural Museum-Reserve, is a beau ful one-storey house, that’s architec-
ture unussually encompasses refined elegance and hospitality of en re 
Imere . It was evening, when we entered into the yard of Dimitri Nazar-
ishvili’s house-museum, the scent of tall trees and May flowersintensified 
the senses of the past of the house and modern salon romance.
The children were studying in one of the rooms of the museum. The gi s 

sent by the Na onal Agency of Cultural Heritage Preserva on of Georgia- 
clay pots, different colors of paints made happy not only children but also 
teacher-colleagues of the museum.The sadness o he yellowed sheets of 
the impression book suddenlydisappeared  on seeingfuture genera on’s 
desire for knowledge.
We talked tothe Manager of Kutaisi Historical-Architectural Museum-Re-

serve Mr. RolanIsakadzeabout the past, present and future prospects of 
Dimitri Nazarishvili memorial house museum.

M U S E U M S  A N D 
A R T I F A C T S
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DIMITRI NAZARISHVILI MEMORIAL 
HOUSE MUSEUM

Past of The Museum

Kutaisi Historical-Architectural Museum-Reserve was established in 
2008. In 1981-2007 it was func oning under the name of Kutaisi-Gela  
Museum-Reserve. Its opera on area includes 15 municipali es of Ra-
cha-Lechkhumi and Kvemo Svane . Among the museum reserve sites, 
Bagrat, Gela , Motsameta and Gegu  Palace are especially remarka-
ble.
Kutaisi Historical-Architectural Museum-Reserve Office is located in 

the house, where lived Doctor Dimitri Nazarashviliat the end of the XIX 
century and at the beginning of XX century. Nazarishvili received edu-
ca on in St. Petersburg and returned to Kutaisi in the late 1970s and in 
the 80s he built here the house and worked with his profession.
He was a well-known doctor and public figure, besides this he was 

like-minded and fellow warrior of 1960s people, so withthe ini a ves 
of Dimitri Nazarishvili, Samson Topuria and others was established the 
free hospital for poors. By Nasarishvili’s leadership had been done a 
number of important things, including the scien ficelaboraion of  ther-
mal waters of Tskaltubo resort.
He had friends in St. Petersburg (who were in high posi ons), sohe 

visited them several mes, read them reports and convinced St. Pe-
tersburg’s scien fic community that the thermal waters of Tskaltubo, 
which were owned by Ioseliani and was used for years by Georgian 
peasants, containedcompounds of medicinal proper es. Subsequent-
ly, modern resort should have been built. Dimitri Nazarishvili even 
achieved the consent from the authori es. But unfortunately he could 
not accomplish it. He died in 1927, however Tskaltubo became a resort 
since the beginning of the 30s.
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Dimitri Nazarishvili worked as a doctor at the clinic located in Kutaisi 
center, which is currently Dimitri Nazarishvili family medicine center. 
He also was a member of Kutaisi City Assambly, headed the Educa on 
and Medicine Commi ees, worked as a public judge and ac vely par-

cipated in newspaper publica ons. All those who arrived in Kutaisi 
visited Nazarashvili family, it was not just a home, it was also a salon 
where Akaki Tsereteli, Niko Nikoladze, Kita Abashidze and others used 
to met.  The photo of Ilia Zdanevich was reserved in the museum, which 
was taken at Nazarishvili’s clinic during treatment. One of Zdanevich’s 
daughters worked as a nurse with Dimitri Nazarashvili.
Dimitri Nazarishvili was ac ve in the field of cultural heritage, too. 

The granade found in Bagra  temple and former city is reserved in the 
museum. These grenades were used by  Russia Expedi on Corp and 
Turkish ar llery in Ar llery Duel. During excava ons we found thou-
sands of pieces of them. It is probable that Nazarishvili found it and 
kept it as a valuable item. The museum preserves a photo showing 
how Dimitri Nazarishvili visits Motsameta with his family, by railway 
roadgoing from Kutaisi to Motsameta. This way is tradi onally passed 
by first year students of higher educa on un l they start learning. It is 
very beau ful road cut into the rock andreally impressive place. Here 
Nazarishvili family used to o en walk, so their merciful ac vi es were 
also concerned with nature.
 Kutaisi-Gela  Museum-Reserve was establishe in 1981. Its first direc-

tor was Rezo Javakhadze, several specialistsworked with him in the di-
rec on of monument protec on. Then here was a wooden house and 
this house was delivered to the museum. The pre-history of the house 
delivery is the following: Dmitri Nazarishvili’s daughter Elene Nazarova 
died in 1973.Mrs. Ellen was a professor of Russian language cathedra 
of Kutaisi Pedagogical Ins tute and lived in this house ll the end of 
her life, but other descendants who lived in Tbilisi did not need this 
house and sold it a er Mrs Elene’s death, but it was not sold to the pri-
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vate person, it was sold to the state, Provided that there should have 
been placed any state organiza on. So in this house the CityProject 
Officewas opened.
In 1981, when the issue of building delivery was raisedKutaisi City Pro-

ject office was moved to another building and the museum-reserve 
was established here. Since then it is Kutaisi Historical-Architectural 
Museum-Reserve Office. In 1986, home rehabilita on was planned. It 
was completely destroyed and so instead of it, was built a new one. 
Currently exis ng modern building had been built for 3 years.The pri-
mary model of this house is so maintained, that one descendents of 
Dimitri Nazarashvili, Mrs. Rusudan Beridze could hardly believe, that 
these were not old walls.

Present of the museum

In one part of the house, namely in three spaces of it, are exhibited 
belongings of Nazarishvili. We saw 803 items of various kinds - books, 
furniture, different sets and so on. Mrs. Elene, arranged a very rich 
archive of the family and delivered to Kutaisi State Historical Museum 
and is s ll kept there. The archive is quite large, only its descrip on 
includes 3 large books. I think it’s me for the archive to return home, 
because the condi ons for its protec on have already been created. In 
other spaces are museum-reserve office, from where cultural heritage 
of 15 municipali es are run.
The museum works in several direc ons. unfortunately, none of the 

sites sell ckets, we have not had excursionguide so far. Hopefully, this 
system will soon be arranged. Personally, I think this is necessary be-
cause un l the 1990s of last century there worked 25 employees. At 
least 3 guides used to go to Gegu , Gela  and Bagra  and there was so 
much interest from visitors that guides could not cope with the load, 
obviously the income was big. Unfortunately, our museum could not 
endure the challenge of the 90s. The system that was survived in Nokal-
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akevi and Vardzia we couldn’t save ... Un l 2014 Gegu  was forgo en 
at all. In 2014 the Na onal Agency for Cultural Heritage Protec on of 
Georgia started to revive Gegu . Big and large works have been started 
here.Since Gegu  is less popular monument to the public, I think it is 
necessary to popularize it. This year we will put up new banners. Based 
on Gegu ’s great perspec ve I believe that it is necessary to popularize 
it. The point is that the monument is located in 150 meters from the 
highway, near Kutaisi. Consequently, all tourists going to Western Geor-
gia and coming from Western Georgia to Eastern Georgia must travel 
on the road which is in the distance of 150 meters from Gegu . In my 
opinion, in case of populariza on, the state will make big income.  We 
have about 15000 sq.m registered area there, we do not have only ex-
hibi on space. The exis ng space is too small, but masterplan is need-
ed which supposedly  will be accomplished in the near future.
The museum has the best scien fic poten al. One of its strongest di-

rec ons is archeology. Archaeological studies are taking place in Gegu-
, Bagra , Kutaisi, Gela , etc. The research is conducted by the muse-

um-reserve group – Roland Isakadze, Shalva Buadze and others.

Roland Isakadze

The museum’s funds defender, Tamar Kukuldava, talks about 
the museum’s future:

In 1999, I started working at the museum. At first I was an interpret-
er. Two years ago the Na onal Agency for Cultural Heritage Preserva-

on started to implement educa onal project - cultural heritage for 
children. With the ini a ve of the Agency Kutaisi was also involved 
in the project. Educa onal ac vi es have been successful in Imere , 
even though we had difficul es in adver sing, we managed to a ract 
children by personal contacts. We give educa onal lessons in the mu-
seum. We do not pay a en on to the number of children, it  doesn’t 
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ma er if only 5 children come to the lesson or no he lesson is s ll con-
ducted, 3 – 4 lessons a day. Children acquire knowledge with joy. With 
the wooden le ers of the Georgian alphabet, they arrange Ecclesias-

cal inscrip onson the board, the learn how to move calque from the 
stone. The Na onal Agency for Cultural Heritage Preserva on provides 
with the necessary inventory from Tbilisi for teaching and entertain-
ment.
Our wish and future plan is to takechildren to the sites, i.e to hold sci-

en fic picnics in the sites.
The extracts from impression book of a memorial – house museum of 

Dimitri Nazarishvili:

24.01.66

I can not help saying a few words about this wonderful family, 
who were respected by my father, David Kldiashvili, as well as 
other Georgian public figures. It would be desirable to open a 
house-museum of Dimitri Nazarashvili, which will be supported 
greatly by his beau ful daughters, mainly Mrs Elia, who has the 
same skills of working in public as her father.

Nino Kldiashvili

1968

I was lucky to be in a family of such great culture and tradi ons. 
I will always remember the great human warmth that accom-
panied Mrs Ela and Mrs Isya. conversa on, memories ... Thank 
you.

Guram Dochanashvili
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\8.09.1971

The days that  do not cause memories, should be considered that 
didn’t exist. From our short life, the true lives are only those 
days that we remember something.  Such memorable days are 
each days spent with Elza Nazarishvili. Today I and my friend 
Shakro Chachiashvili have carried off memorable day – with 
Elia. Long live Ela, because we want to live o en in this world.

Levan Sanikidze

Saturday

This magnificent house has endured a century, it must keep 
warmth and a rac veness in the next century too, which was 
tradi onal for founders of this family and their descendants. It 
is true that it makes us sad, when you see old balusters, but it 
does not ma er, when everything here is as eternal as the ruins 
of Bagra  Cathedral.

Siko Dolidze

Material wasprepared by Maia Cholokashvili 
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კურთხეული მიწები

საქართველო-ბულგარეთი

ერთობლივი სამეცნიერო საპროექტო მოსაზრება

ნიკა თუშაბრამიშვილი

საქართველო და ბულგარეთი ეს ორი უძველესი ქრისტიანული 
სახელმწიფო გამორჩეულად მდიდარი კულტურული მემკვიდრ-
ეობის მფლობელია. ამ ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგლები იმდენად მრავალრიცხოვანია, რომ ყოველი მათგანის 
ჩამოთვლაც კი შეუძლებელია. საქართველოსა და ბულგარეთის 
კულტურული მემკვიდრეობა სათავეს იღებს ХХ ასწლეულის 
პრეისტორიული ეპოქიდან.
ამ ქვეყნების ბუნებრივი თვისებრიობა და გეოგრაფიული რე-
გიონების დასახელება განპირობებულია იმ მთიანი ლანდშაფ-
ტით, რომლის არეალშიც ისინი მდებარეობს, ანუ ბალკანეთითა 
და კავკასიონით. ორივე სახელმწიფო მოქცეულია უძველესი 
შავი ზღვის, აღმოსავლეთ და დასავლეთ მხარეს, საპირისპირო 
სანაპიროებზე. შავ ზღვაში კი ჩაედინება ზემოხსენებულ მთებში 
სათავე დადებული მდინარეები.
საქართველოსა და ბულგარეთის სანაპირო ტერიტორიები გამოირ-
ჩევა ღვთაებრივი სილამაზითა და ეგზოტიკური რომანტიზ მით, 
იმავდროულად, ისინი კაცობრიობის უძველესი ცივილიზაციების 
კერაა. ამაზე მეტყველებს კულტურის მრავალრიცხოვანი უძრავი 
და მოძრავი ძეგლი, ფოლკლორი, გადმოცემები, ლეგენდები, 
ტრადიციები, ჩვეულებები, რომლებიც ქართველი და ბულგარელი 
ხალხების კულტურული იდენტობისა და ურთიერთკავშირის 
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დამადასტურებელია. კულტურის იგივე სეგმენტები მიგვითითებს 
მათ კავშირზე სხვა ცივილიზაციებთან ისტორიული განვითარების 
მთელ პროცესში - კაცობრიობის დასაბამიდან დღემდე. ორივე 
ქვეყანას, გამომდინარე გეოგრაფიული, ისტორიული და 
კულტურული სიახლოვიდან ნამდვილად აქვს იმის პოტენცია, 
რომ გააგრძელოს ტრადიციული კონტაქტები, რაც შესაძლებელია 
ერთობლივი პროექტების რეალიზაციით.

პროექტის მიზნები

1. პროექტი ,,კურთხეული მიწები“ ითვალისწინებს სტრანჯის 
(ბულგარეთი), მესხეთისა და პონტოსის (საქართველოს) მთების 
შავ ზღვასთან შეხების ზოლში არსებული მატერიალური და 
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის, აგრეთვე, 
წყალქვეშა არქეოლოგიური ობიექტების, ზღვის სანაპირო 
ზოლისა და წყალქვეშა ფერდის გეომორფოლოგიური, პალეოგ-
ეოგრაფიული და ეკოლოგიური პირობების, ზღვის დონის 
რყევის საკითხების შესწავლას; კულტურული მემკვიდრეობის 
ობიექტების დაცვასა და პოპულარიზაციას.

2. საზღვაო და წყალქვეშა კვლევები, ნაოსნობის საკითხები 
ბულგარეთში მაღალი საერთაშორისო სტანდარტების დონეზე 
მიმდინარეობს. საქართველოში ეს მიმართულებები ახლა იდ-
გ ამს ფეხს, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ უძველესი 
დროიდან ზღვა და ნაოსნობა მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა 
საქართველოს მეურნეობისა და ეკონომიკის განვითარების 
საქმეში.

3. პროექტის  ერთ-ერთი   ძირითადი   მიზანია საზღვაო და სან-
აპირო ზოლის მომავალი კვლევების დაგეგმვა და განხ ორციე-
ლება საერთაშორისო სტანდარტების გათვალ ისწინებითა 
და ბულგარეთის მაგალითზე (მათი ინსტიტუტების გამოცდ-
ილების გაზიარებით, ტრენინგებით, ერთობლივი კვლევებით).
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საკვლევი ობიექტები:

• დასავლეთ საქართველო და კოლხეთი საქართველო, კერძოდ, 
მისი შავი ზღვისპირეთი მეტად მდიდარია სხვადასხვა ეპოქის 
მატერიალურ-კულტურული ძეგლებით, დაწყებული ძველი 
ქვის ხანიდან გვიან შუა საუკუნეებამდე;

• საქართველოს შავი ზღვისპირა რეგიონში, აკვატორიაში, ზღვის 
სანაპირო ზოლიდან 10 კმ-ის მოშორებითაც კი დასტურდება 
არქეოლოგიური მონაპოვრები;

• გეოგრაფიული, გეომოფორფოლოგიური ვითარება.

არქეოლოგია
ქვის  ხანა

დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ, კოლხეთსა და მის 
მთის წინა ზოლში გამოვლენილია ძველი ქვის ხანის (ქვედა, 
შუა, ზედა პალეოლითი) 400-მდე ძეგლი. მათ შორის არის 
ნეანდერტალელებისა და ჰომო საპიენს საპიენსის მსოფლიოში 
ისეთი ცნობილი სადგომები, როგორებიცაა ჯრუჭულის, ორთვალა 
კლდის, ბრინჯაოს, საკაჟიას, დევისხვრელის, ბონდის მღვიმეები. 
ამ მღვიმეებში აღმოჩენილია სხვადასხვა ტიპის ადამიანების 
ანთროპოლოგიური ნაშთებიც, რაც მეტად ღირებულია იმის 
გათვალისწინებით, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე, დმანისში 
ნაპოვნია ევრაზიის მასშტაბით უძველეს ადამიანთა (რომლებიც 
მიჩნეულია „პირველ ევროპელებად“) ყველაზე დიდი რაოდენობის 
ნაშთები (Homo erectus georgicus).
ბოლო ხანებში კოლხეთის დაბლობზე ქვედა პალეოლითური 

(2.5 მლნ-300 000 წწ.) და ადრე შუა პალეოლითური (300 000 წწ. 
- 120 000 წწ.) იზოლირებული ერთეული ნივთების აღმოჩენების 
საფუძველზე (ხელცულები, წაგრძელებული წვეტანები და სხვ. 
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handaxes, elongated points etc.) მეცნიერები ფიქრობენ, რომ შავი 
ზღვის ტრანსგრესია-რეგრესიების შედეგად უძველესი და მეტად 
მნიშვნელოვანი ძეგლები წყალმა დაფარა, ჩარეცხა, ტექტონოკის 
შედეგად ტერიტორია დაიძირა და დაიმარხა.
ჩვენი აზრით, როგორც წყალქვეშა ისე, სანაპირო ზოლის 
დეტალური კვლევების შედეგად გამოვლინდება ძველი ქვის ხანის 
ამჟამად დამარხული, ან დაძირული ძეგლები.
 ბულგარეთის ტერიტორია და კერძოდ, ბალკანეთი, ასევე 

Black Sea Transgressions During the Late Holocene
Transgressions and regressions in the Danube Delta area during in Quaternary time

Years                                                       Episods                                                          Events                                                                              Level  fluctuations
Sea level slow rising up to present (I, II)            
Sea level is low                                                                                                  - 1 – 2 m     

1,000                                                  Dzemetinian                                         Nymphaean (Istrian) transgression                                                               + 1 + 3 m
3,500                                                  Kalamitian                                             Phanegorian regression                                                                                  - 5 - 8 m

(„New Black Sea“)                               First Hellenic colonists on the western coast 
Bugazian-Viteazian                              transgression over the low land                                                                    + 3 – 5 m

8,500                                                  Upper Neo-Euxinian                           The sea level rose quickly  (rivers and the melting water from              – 10-12 m                      
the glaciers).    “Neo-Euxinian acceleration”. Overpass 
the Bosphorus sill towards  the Aegean Sea (?). Bosphorus III. 

(Ostashkovian, Allerodian) 
Middle Neo-Euxinian                           la 18.000 maximum of regression                                                               - 100-120 m
The Black Sea isolated. 

28-23,000                                        Lower Neo-Euxinian                             Gradual lowering of the sea level.
43-30,000                                        Sourozhian transgression                    The sea level rose to actual level – 10 + 1 m

The Danube flowing into the Black Sea basin
Marine influences. Bosphorus II

72-45,000                                        Post-Karangatian regression.                                                   – 60 - 70 m                     
Oligohaline water. 
It is interrupted connections with 
Mediterranean Sea and Caspian Sea.

70-90,000                                       Karangatian                                             trangression. Bosphorus I                                                                             + 8 - 12 m
(Riss-Wurm, Mikulinian)                        In connection with Mediteranean Sea and Caspian Lake

125,000                                           Upper Paleo-Euxinian                              regression. Caspian fauna (?)                                                                        - 100 m
(= Riss glacial)
Middle Paleo-Euxinian                             transgression       + 20 - 40 m
(Uzumlar=Riss-Mindel)                             In connection with Caspian Lake (=Bakunian episode)
Lower Paleo-Euxinian                               regression

(= Mindel)                                                     Fossil mammals from Tiraspol transgression                                          + 100-130 m
Upper Ceaudian   

(=Mindel-Gunz)                                          In connection with Caspian Lake during the Apscheronian
Lower Ceaudian                                          regression      - 150 m
(= Gunz glacial)                                          fossil mammals from Taman-Nogaysk
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ცნობილია ძველი ქვის ხანის სხვადასხვა პერიოდის ძეგლებით 
(კოზარნიკა-1.6 მლნ. წწ.; დევეტაშკა 70 000 წწ.). მათ შორის არის 
ისეთი ცნობილი ძეგლები, რომლებზეც დადასტურებულია ნეან-
დერტალელთა თანამედროვე ადამიანებით ჩანაცვლების ეპოქა 
(შუადან ზედა პალეოლითზე გარდამავალი საფეხური) („ბაჩო 
კირო“ და „ტემნატა დურკა“. Bacho Kiro and Temnata Dupka).
შუა პალეოლითიდან ზედა პალეოლითზე გარდამავალი საფეხურ-
ის შესწავლის მიზნით ხორციელდება საერთაშორისო პროექტები 
კოლ ხეთსა და მთის წინა ზოლში, „ორთვალა კლდესა“ და ბონდის 
მღვ იმეში. „ბონდის მღვიმესა“ და მის სიახლოვეს მდებარე „ძუძუ-
ანას მღვიმეში“ აღმოჩენილია სელისა და ძაფის უძველესი 
გამოყენების კვალი (35 000 წწ-დან).

ადრესამიწადმოქმედო  კულტურები
ვაზი ,  ღვინო

მსოფლიომ უკვე აღიარა, რომ საქართველო ღვინის სამშობლოა.
მევენახეობისა და ღვინის წარმოების დღეისთვის გამოვლენილი 
ყველაზე ადრეული ნიშნები მიუთითებს საქართველოში 
ღვინის კულტურის არსებობაზე დაახლ. 7000 წლის წინ, რაც 
საქართველოს ღვინის სამშობლოს სტატუსს ანიჭებს . ქვემო 
ქართლის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრების დროს 
(„გადაჭრილი გორა“) აღმოჩენილია ყურძნის წიპწები, რომელიც 
ქ.წ. VII-VI ათასწლეულებს განეკუთვნება და ენეოლითური 
პერიოდით თარიღდება. ქ.წ. VI-V ათასწლეულებით დათარიღდა 
შავი ზღვის პირას, ანაკლიის დიხა გუძუბაში აღმოჩენილი წიპწები, 
რის შედეგადაც დადასტურდა, რომ ჯერ კიდევ ნეოლითის ეპოქაში, 
როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოში იცნობდნენ 
ვაზის კულტურას და ის ადგილობრივი მოსახლეობის სამეურნეო 
ცხოვრების საკმაოდ მნიშვნელოვანი სეგმენტი გახლდათ. ასევე 
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ნაპოვნია კულტურული ვაზის უშუალო წინაპარი - გარეული ვაზი-
კრიკინა (უზურვაზი), რომელიც დღეს შეტანილია წითელ წიგნში. 
ეს კი იმის მაჩვენებელიცაა, რომ გარდა ვაზის კულტურისა, 
მევენახეობის კულტურამ აქ ყველა მისთვის დამახასიათებელი 
საფეხური გაიარა.
გარდა ამისა, საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილია ენეო-
ლითის დროინდელი ძველისძველი მარანი. აქ ღვინის შესანახად 
გამოიყენებოდა უზარმაზარი, მიწით დაფარული თიხის ქვევრები. 
აგრეთვე, აღმოჩენილია ოქროს, ვერცხლისა და ბრინჯაოს 
ფიალები.
ვაზისა და ღვინის წარმოების ასეთივე უძველესი ისტორია აქვს 
ბულგარეთსაც (3 000 წელს ითვლის).

ბრინჯაოს  ხანა

ბულგარეთი ცნობილია პირველი ტექნოლოგიურად დამუშავებ-
ული ოქროთი ევროპასა და მთელ მსოფლიოში. ეს გახლავთ, ე.წ. 
ვარნენის ოქრო, რომელიც აღმოჩენილია შავი ზღვისპირეთის 
ქალაქ ვარნას არქეოლოგიური გათხრების დროს. აქ ხალკოლითის 
(ენეოლითი) ეპოქის ნეკროპოლში გამოვლინდა დაახლ. 1000 ოქროს 
ნივთი. ისინი თარიღდება V ათასწლეულის დასასრულითა და ІV 
ათასწლეულის დასაწყისით. ამ ნივთების აღმოჩენა მეტყველებს 
მასზედ, რომ იმ პერიოდში ბალკანეთში უკვე არსებობდა 
სახელმწიფოებრივი სტრუქტურის ჩანასახი.
ვარნის სიახლოვეს, ქალაქ პროვადიას მიდამოებში გათხრების 
დროს დადასტურდა “პროვადიას მარილის მოპოვების პრეისტ-
ორიული ცენტრი”, რომელიც პირველი ევროპული ცივილიზაციის 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცენტრია. ის წარმოიშვა ჯერ კიდევ 
ნეოლითის ეპოქაში (ახალი ქვის ხანა) - ქ.წ. 5 500 წ., მაგრამ წარ-
მოება გრძელდებოდა ხალკოლითის ერაშიც (ქვა-ბრინჯაოს 
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ეპო ქა - ქ.წ. 4 200 წლამდე). ეს დასახლება ერთ-ერთი ყველაზე 
მასიური და ძველი ქვის გამაგრებაა მთელ ევროპაში, ღია სარ ი-
ტუალო სტრუქტურები კი ნაშენია ისეთი მეთოდით, რომელიც 
ევროპისთვის უცნობია, არა თუ პრეისტორიულ ეპოქაში, არამედ 
დღესაც.
საქართველო, ისე როგორც ბულგარეთი, ცნობილია ოქროს ნივ-
თების მდიდარი კოლექციით (“ოქროს ფონდი“), რომელიც შექმნ-
ილია სხვადასხვა ეპოქის ძეგლების არქეოლოგიური გათხრებისა 
და კვლევების შედეგად.

კლასიკური  ეპოქა

მსოფლიო დიდი ხანია იცნობს კოლხეთს ძველი ბერძნული 
მითოლოგიის საინტერესო წყაროებით. სწორედ კოლხეთი იყო 
საბოლოო სამიზნე არგონავტების ლეგენდარული მოგზაურობისა 
იასონის ხელმძღვანელობით, რომელმაც მეფე აიეტს მისი ქალი-
შვილის - მომაჯადოებელი მედეას დახმარებით მოჰპარა ოქროს 
საწმისი. არგონავტების მოგზაურობის შესაძლებლობის რეალობას 
თანამედროვე კვლევები ადასტურებს. ეს მოგზაურობა ევროპული 
კულტურის ყველაზე ადრეულ მოგზაურობად მოიაზრება (ფოთის 
გავლით, რომელიც ამჟამად საქართველოს ყველაზე დიდი ნავსა-
დგურია). კოლხეთი, აგრეთვე, ის ადგილი გახლავთ, სადაც პრო-
მეთე კლდეს მიაჯაჭვეს და სხეულს უკორტნიდა არწივი იმის 
სადამსჯელოდ, რომ მან ადამიანებს ცეცხლი დაურიგა.
ბულგარეთშიც და საქართველოშიც, შავი ზღვის სამხრეთ სანაპი-
როზე ქ.წ. VІ-V სს-ში შეიქმნა ძველი ბერძნების პირველი კოლონიები. 
მოგვიანებით, რომისა და ბიზანტიის იმპერიების ეპოქაში ისინი იმ 
პოლიტიკურ ძალად იქცა, რომელიც ახორციელებდა კავშირს ორივე 
სახელმწიფოსა და ცივილიზაციას შორის, რომელთა ფორმირებასა 
და განვითარებაში მათ გარკვეული წვლილი მიუძღვის.
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შუა  საუკუნეები
კლდის  ძეგლები

საქართველო ერთ-ერთი პირველი ქრისტიანული სახელმწიფოა. 
საქართველოში  ქრისტიანობა ოფიციალურ სახელმწიფო რელიგ-
იად გამოცხადდა მე-IV ს-ის დასაწყისში, 325 წელს. ბულგარეთი 
ქრისტიანული სახელმწიფო გახდა IX საუკუნეში, მაგრამ პირველი 
ტაძრები აქაც IV-V სს-ში გაჩნდა.
ქრისტიანობის პირველ საფეხურზე როგორც საქართველოში, 
ისე ბულგარეთში ზღვისპირა კარსტულ რეგიონებში (კოლხეთი, 
დასავლეთ საქართველო; ბულგარეთის შავი ზღვისპირა ზოლი) 
დამკვიდრდა ერთმანეთის მსგავსი კლდეში ნაკვეთი მონასტრების 
ტრადიცია (საქართველო  - მღვიმევის კომპლექსი - VI-VII სს., XIII 
სს.; თირი - VIII-X სს., კლდეკარი - X სს. და სხვ.; ბულგარეთი - 
ალაჯა XII სს., ალბოტინი, ბასარბოვო XIV სს., XV სს. და სხვ.).
გეოგრაფიული კვლევების თვალსაზრისით, პროექტის თემატიკი-
დან გამომდინარე, ყურადღებას იმსახურებს აჭარისა და მასთან 
მიმდებარე კოლხეთის დაბლობის სანაპირო ზოლში არსებული 
ტორფიანი ჭაობების, პალიასტომის ტბისა და ნაპირგასწვრივი 
ზვინულების (დიუნების) ზოლის კვლევა. სანაპირო ზოლში 
განლაგებული ეს გეოგრაფიული ობიექტები შეიცავს საინტერესო 
პალეოგეოგრაფიულ და არქეოლოგიურ ინფორმაციას, რომლის 
ანალიზის საფუძველზე შეიძლება დაზუსტდეს პლეისტოცენისა 
და ჰოლოცენის ეპოქის, კონკრეტულად კი მისი მეორე ნახევრის 
(უკანასკნელი 6000 ათასი წლის განმავლობაში) პერიოდის 
შავი ზღვის დონის რყევისა და ამავე დროის უახლეს ნალექებში 
დამარხული ნამოსახლარების განლაგების საკითხები.
ამ მონაცემების საფუძველზე პროექტის ყველაზე საყურადღებო 
ძირითადი კომპონენტები იქნება:
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საზღვაო აკვატორიაში დასახლების სისტემა (წყალქვეშა 
არქეო ლო გია, არქეოლოგია, გეომორფოლოგია, გარემოს 
კომპლექსური კვლევები).

საქართველოსა და ბულგარეთის საზღვაო აკვატორიუმში ორი 
სახის ობიექტებია:

1. ობიექტები რომლებზეც უშუალო დაკვირვება შეიძლება (გემის 
დაღუპვა და სხვ.).

•  2012 წელს ჩოლოქ-ნატანების აკვატორიაში, ზღვის სანაპირო 
ზოლიდან 10 კმ-ის მოშორებით, 119 მ-ის სიღრმეზე სეინერით 
თევზჭერის დროს ბადეს ამოჰყვა გვიან ელი ნის ტური ხანის 
ჩაძირული გემის მეტად საინტერესო ნაშთები: დამუშავებული 
ხის კიჩო, რომელიც ბოლოვდება ცხოველის თავის სტილიზე-
ბული გამო სახულებით, ანძა, რემპელი და სხვა სახის დამუ-
შავებული ხის ნაშთები, რომელთა ფუნ ქციები ჯერ კიდევ არ 
არის ზუსტად განსაზღვრული. უახლესი მონაპოვარია, აგრეთ-
ვე, ნიჩბის ჩასადებად განკუთვნილი რკინის ორკაპი, მთლიანად 
დაცული დიდი ზომის თიხის დოქი და ამფორა, რომლებზეც 
დასეულია ზღვის ნიჟა რე ბი. ყურად ღე ბას იქცევს ქვის მოზრ-
დილი ნატეხები. ისინი გემის ბალანსირებისთვის ყოფილა 
გამო   ყე ნე ბული. ერთ-ერთ მათგანზე შერჩენილია კანელურები. 
კერა მი კუ ლი ნაწარმის მიხედ ვით ჩაძი რული სავაჭრო გემის 
ნაშთები გვიან ელინისტური ხანით უნდა დათა რიღ დეს. მეტად 
საშუ რი ჩანს ფართო მასშტაბის წყალქვეშა სამუშაოების 
განხორციელება ახა ლი მასალების მოპოვების მიზნით.

•  პეტრა-ციხისძირის მიდამოებში, ძლიერი ღელვის შემდეგ 
ხშირად ჩნდება სხვადასხვა ეპოქის ნუმიზმატიკური მასალა.

2. ობიექტები, რომლებზეც უშუალო დაკვირვება შეუძლებელია, 
მაგ.: წყალქვეშა დასახლებები).

საქართველოს ზღვის სანაპიროზე ჯერ მსგავსი კვლევები არ 
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გან ხორციელებულა, არ არის დაფიქსირებული წყალქვეშ მოხვე-
დრ ილი ნასახლარები. ანალოგია ბულგარეთის სანაპიროსთან, 
ამ მხრივაც საინტერესოა, რადგან შავი ზღვის დონის ცვლილება 
გლობ ალური მოვლენაა და ორივე ნაპირზე მსგავს ეფექტებს გა-
მ ო ი წვევდა. ჩვენს ნაპირებზე „ჩაძირული ქალაქების“ ძიება შეი-
ძ ლება სწორედ ამ ანალოგიით განხორციელდეს, უნდა ვეძებოთ 
იმავე ისტორიული ეპოქის ძეგლები მსგავს ადგილებში, შე ვი-
სწავ ლოთ ის მიმართულებები, რომლებიც ხელმისაწვდომია 
მხ  ო    ლოდ გარკვეული მიმართულების სპეციალისტებისთვის 
მა   თი შესწავლის პროცესში, აგრეთვე, მიკროორგანიზმები, რომ -
ლებიც შეუიარაღებელი თვალით არ ჩანს. მათი შესწავლა ლა-
ბორა ტორიულ პირობებში წარმოდგენას გვიქმნის შესაბამისი 
ობიექტების (მსოფლიო საოცრება!) პალეოეკოლოგიაზე, მის კავ-
შირზე თანამედროვე ეკოლოგიასთან. ის გვიჩვენებს ზღვის დონის 
ცვალებადობას, მარილიანობის ხარისხს სხვადასხვა პერიოდში, 
აგრეთვე, ნაპირისა და ფლორა-ფაუნის ცვლილებას.
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მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი სახის კვლევები განხორციელდეს 
საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზეც. მიღებული გლობალური 
შედეგები უნდა კორელირებდეს ერთმანეთთან, ხოლო ლოკალური 
მოვლენები, ცხადია, განსხვავებული იქნება. ასეთი ანალიზი 
საშუალებას მოგვცემს გავაცალკევოთ პალეოგარემოში მომხდარი 
ცვლილებების ეს ორი ასპექტი (ლოკალური და გლობალური).

გამოსაკვლევი  პუნქტები  ბულგარეთის  ტერიტორი  აზე :

ქალაქ სოზოპოლის (ყველაზე ძველი ბულგარეთის შავი ზღვისპირა 
ქალაქებს შორის, სტრანჯის მთის მთავარი საზღვაო ცენტრი) 
აკვატორია.

გამოსაკვლევი პუნქტები საქართველოს ტერიტორიაზე:

პეტრა

 პეტრას ციხე (VI სს.) მდებარეობს ქობულეთის მუნიციპალ იტეტ-
ის სოფ. ციხისძირში. პეტრა აღმოსავლეთ შავი ზღვისპირეთის 
მატერიალური კულტურის ერთ-ერთი თვალსაჩინო ძეგლია. ტერ-
იტო რიაზე მიკვლეულია სხვადასხვა პერიოდის არქეოლოგიური 
ძეგლები გვიან ბირნჯაო-ადრე რკინის ხანიდან გვიან შუა 
საუკუნეებამდე.

ფიჭვნარი

ქ.წ. V საუკუნის კოლხური მოსახლეობის სამაროვანი. გათხრილია 
450 სამარხი და მოპოვებულია ელინიზმის ეპოქის  - IV-III საუკუნ-
ეე ბის უმდიდრესი მასალა.
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ისპანი

ისპანი უნიკალური სფაგნიუმიან-ტორფიანი ჭაობია. 1996 წლიდან 
ისპანი რამსარის კონვენციის საერთაშორისო მნიშვნელობის 
ჭარბტენიანი ტერიტორიაა, რომელიც მიგრირებადი და მოზამთრე 
ფრინველების დასასვენებელი ადგილი გახლავთ. ის მსოფლიო 
მემკვიდრეობის ძეგლია (სტატუსი ჯერ არა აქვს მინიჭებული, 
მაგრამ უსათუოდ მიენიჭება) დიდი პოტენციალით, როგორც 
ეკოტურიზმის, ისე კულტურული ტურიზმის (ფიჭვნართან ერთად) 
მიმართულებით.

გონიოს  ციხე

ელინისტური  ხანა (II საუკუნიდან).

ფაზისი  (ქ .წ .  V -  ქ .შ .  X  სს . )

დიდ ინტერესს იმსახურებს, აგრეთვე, ანტიკური პერიოდის 
ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ზღვისპირა ქალაქის - ფაზისის 
პრო ბლემა. ქ.წ. V საუკუნეში დაარსებული ქ. ფაზისის კვალი 
VIII-X საუკუნეების შემდეგ დაიკარგა და მისი მდებარეობის 
ლოკალიზაცია დღემდე დასაზუსტებელია.
აღსანიშნავია, რომ საქართველოს შავი ზღვისპირა ზოლში სა-
მელიორაციო სამუშაოების ჩატარების დროს გამოვლინდა ბრინ-
ჯაოს ხანის ტორფქვეშა ნამოსახლარები. ასევე ბულგარეთში ვარნ-
ის ყურეში თბოცენტრალის მშენებლობის დროს ტორფის ფენის 
ქვეშ დაფიქსირდა იმავე არქეოლოგიური პერიოდის ნამოსახლარი.
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კინტრიში

 ადრინდელი ნეოლითის ხანის (ე.წ. უკერამიკო ნეოლითის) ორი 
ძეგლი, რომლებიც აღმოჩენილია  მდინარე  კინტრიშის  მარჯვენა 
ტერასაზე სოფლების ხუცუბნისა და ქობულეთის ტერიტორიაზე.

გონიო-კვარიათის  მონაკვეთი

ამ რეგიონში მთიანი აჭარა და ზღვა მაქსიმალურად ახლოსაა. 
კვლვები შეეხება აჭარლების, ჭანებისა და ლაზების ისტორიულ 
კულტურებს. ამ მხრივ საინტერესოა: ქართული ტომების ზღვა-
ო სნ ობის ტრადიციების კვლევა (ძალიან ცოტაა ცნობილი), 
თევზაობის ტრადიციები (ცოტა რამ არის ცნობილი), ტრადიციული 
ხელოსნობის/წარმოების ტრადიციები.

ზღვისპირა  ტერიტორიის  ადგილობრივი  მოსახლეობის 

ტრადიციული  ხელობები  (ეთნოლოგია ,  ეთნოგრაფია)

პროექტი ითვალისწინებს სამუშაოებს ბუნებრივ სიმდიდრეებსა 
და ქალაქ სოზოპოლის ახლო რეგიონის ტრადიციულ ხელობებზე 
დაყრდნობით  - ზღვა, თევზი, მარილი, მეტალი, ხე; ნაოსნობა, მა-
რილწარმოება, მეტალის წარმოება-დამუშავება, ხის დამუშავება, 
მეთუნეობა, აგრეთვე, მშენებლობა  - სამხედრო, სამოქალაქო, ეკლე-
სია-სამონასტრო  - ყოველი ეს ხელობა არსებობდა ათასწლეულის 
განმავლობაში და განაპირობებდა ყოფისა და კულტურის სახეს 
აპოლონია-სოზოპოლის (ყველა ადგილობრივ ხელობაზე უძველესი 
და ტრადიციულია თევზჭერა, რომელიც დღემდე აქაური მოს ახ-
ლეობის უმრავლესობის ძირითადი საქმიანობაა).
ბუნებრივი სიმდიდრეები და ტრადიციული ხელობები შემდეგი 
სახისაა:
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1. უძრავი და მოძრავი კულტურული ღირებულებები ღია 
საქალაქო სივრცესა და მუზეუმებში. მათზე უშუალო 
დაკვირვება შესაძლებელია.

2. დაკარგული არქეოლოგიური სტრუქტურები და 
კონსტრუქციები, რომელთა შესახებაც არსებობს კარგად 
დოკუმენტირებული წყაროები. მათზე უშუალო დაკვირვება 
შეუძლებელია, მაგრამ ციფრული ხელსაწყოების საშუალებით 
შესაძლებელია მათი აღდგენა და ტურისტული პროდუქტის 
ჩარჩოს მორგება.

ნაოსნობის  საკითხების  კვლევა .  საზღვაო  მუზეუმი

შავი ზღვის ჰიდრომეტეოროლოგიური რეჟიმი და მისი თავისებურ-
ებანი განსაზღვრავს სანაპირო რაიონების ადგილობრივი კლიმა-
ტის ფორმირებას, რომელმაც დიდად შეუწყო ხელი ამ რეგიონში 
ნაოსნობის ინტენსიურ განვითარებას.
ზღვასთან ერთად საქართველოში ნაოსნობის განვითარებასა და 
ხასიათს განაპირობებს მდინარეების, ტბებისა და ჭაობების დიდი 
რაოდენობა.
წყაროები:
არქეოლოგიურ ძეგლთა ტოპოგრაფია, კულტურულ ფენათა 
სიმძლავრე, დასახლების ხანგრძლივობა და აღმოჩენილ ნივთიერ 
მასალათა ხასიათი დაახლოებით წარმოდგენას ქმნის საქართველოს 
ტერიტორიაზე ისევე, როგორც ბულგარეთში მცხოვრებ ტომებში 
ნაოსნობის განვითარების დონეზე, ჯერ კიდევ ბრინჯაოს ხანიდან.
გამოთქმულია მოსაზრება, რომ შავი ზღვის კოლხეთის სანაპიროზე 
ქ.წ. II ათასწლეულში ხეთური კულტურა გავრცელდა (М.М. 
Максимова. К вопросу о выходе хеттов на южный берег Черного 
моря ВДИ. 4 1949. Стр. 24-33). ზოგიერთი მკვლევარის აზრით კი, 
ბერძნების მოსვლამდე აქ დომინირებდნენ კარიელები, რომლებიც 
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საუკეთესო მეზღვაურებად ითვლებოდნენ (F.Bilabel. Die Ionische kol-
onisa on. Leipzig. 1920. 62), განსხვავებით ბერძნებისგან  - თავიდან 
ბერძნები არ იყვნენ ზღვაოსნობაში გაწაფულები, რაც აღნიშნულია 
სპეციალურ ლიტერატურაშიც. ამიტომ, გამორიცხულად არ 
მიაჩნიათ ის, რომ აია აჲია და კოლხეთი და კოლხები ჩვენში 
კარიელმა მეზღვაურებმა შემოიტანეს და ადგილობრივ არსებული 
ცოდნა ამ დარგში კიდევ უფრო გაამდიდრეს (F.Bilabel. დასახ. 
ნაშრ., გვ.63).
წერილობითი წყაროებიდან უკვე ჰომეროსის „ხომალდთა კატა-
ლოგში“ მოხსენიებულია შორეულ ალიბედან მოსული ალიძონები - 
შემდგომი დროის ხალიბები. ეს ფაქტი ჩვენს წინაპრებში შორეული 
ზღვაოსნობის არსებობის მაჩვენებელია. შემდგომი ცნობები 
უფ რო კონკრეტულ ხასიათს იღებს, მაგ., კოლხეთის ზღვისპირა 
ქალაქთა (პორტების) აღწერილობა დაცულია არისტოტელესთან, 
არიანესთან.
ჰეროდოტე, სტრაბონი და არიანე აღნიშნავენ, რომ კოლხეთი 
მდიდარია გემთშენებლობისთვის საჭირო მასალით: ხე-ტყით, ცვი-
ლით, სელითა და სხვ. ქსენოფონტესთან, სტრაბონთან, არიანეს-
თან, ტაციტუსთან გვხვდება ცნობები ჭოროხისა და რიონის სა-
ნაოსნოდ გამოყენების, ქართველთა წყლის ტრანსპორტსა და 
მათ სანავიგაციო თვისებებთან დაკავშირებით. ისინი ქართვე-
ლ  თა წყლის ტრანსპორტსა და მათ სანავიგაციო თვისებებს და-
წვრილებით აღწერენ.
კოლხეთში ნაოსნობის შესახებ ცნობები დაცულია, აგრეთვე, 
ანტიკურ და ბიზანტიელ ისტორიკოსთა შრომებში (პროკოპი 
კესარიელთან, აგათია სქოლასტიკოსთან, აპოლონ როდოსელთან 
და სხვ.).
ფეოდალურ საქართველოში ხელოსნობის ცალკე დარგად ჩანს 
ჩამოყალიბებული ნავის კეთება - „ნავის მოქმედება“, როგორც 
ეს აღნიშნულია გიორგი ათონელის „იოანესა და ექვთიმეს ცხო-
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ვრებაში“.
აფრიანი ხომალდები მოხსენიებულია რუსთაველის „ვეფხისტყ ა-
ოსანში“ (ტფ., 1937, სტრ. 624, 625).
ნავთმშენებლობასა და ნაოსნობის შესახებ საინტერესო ცნობებს 
გვაწვდიან სულხან-საბა ორბელიანი და ვახუშტი ბაგრატიონი 
(„გეოგრაფია“).
არსებობს უამრავი ცნობა იმის შესახებ, რომ ქართული ტომები და 
ქართველები აკონტროლებდნენ შავ ზღვას და შორეულ სანაოსნო 
მოგზაურობებსაც აწყობდნენ.
მოპოვებული არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული და ისტორიული 
მასალა საშუალებას იძლევა ზუსტად აღვადგინოთ ინფორმაცია 
საქართველოში ნავთმშენებლობასა და ნაოსნობის შესახებ, 
რისთვისაც საჭიროა:
1. დაგროვილი ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენება: უძველესი 

პერიოდიდან შემორჩენილი და დღემდე არსებული ნახაზებისა 
და სქემების; ძველი მეთოდებით, ძველებური იარაღებით 
(ცული, ნაჯახი, ხელეჩო, ეჩო, ჩულუხი, ხოწები, შალაფი და 
სხვ.) დამზადდეს ის საცურაო საშუალებები - „ოდიშური ნავი“, 
„ლაზური ნავი“, ტივი, ცალფა, ვარცლი, ბორანი (კატამარანი) 
- (შიდა წყლებისთვის), „ჭოროხული ნავი“, „დაჭედილი ნავი“, 
ლაზური საზღვაო ნავი „ფელუკა“, „კოლხური სამეფო ხომალდი“, 
საბადრაგო ხომალდი (მაკოკი/მაკუკი) და სხვ. (თავიდან, 
საპილოტე პროექტისთვის, ერთი საცურაო საშუალება 
მაინც), რომლებიც უძველესი დროიდან გამოიყენებოდა 
როგორც ზღვაზე ისე, მდინარეებში, ტბებსა, თუ ჭაობებში 
გადასაადგილებლად, საბრძოლოდ და სხვ.

2. შეიქმნას საქართველოს ნაოსნობის (საზღვაო) მუზეუმი შავი 
ზღვის სანაპიროზე (სასურველია ფოთში, ან მის სიახლოვეს), 
სადაც წარმოდგენილი იქნება:
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ა) სანაოსნო საშუალებები, ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის 
ისტორიის ამსახველი არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული და 
ისტორიული მასალა, დოკუმენტური მასალა ქართველური 
ტო მებისა და ქართველთა მიერ საუკუნეების განმავლობაში 
არა მარტო შავი ზღვის კონტროლის, არამედ, შორეული 
ნაოსნობის შესახებ.

ბ) სხვადასხვა ქართული სანაოსნო საშუალებების არსებული 
ესკიზები, მოდელები, სკულპტურები და სხვ.

გ) მუზეუმში წარმოდგენილი უნდა იყოს საზღვაო ქვეყნების 
ისტორიული სანაოსნო საშუალებები. სასურველია, თუ პირ-
ველ რიგში მუზეუმში განთავსდება იმ ქვეყნების სანაოსნო 
საშუალებები, რომლებსაც ისტორიულ წარსულში რაიმე 
აკავშირებდა საქართველოსთან: თურქეთი, საბერძნეთი, 
იტალია, ნორვეგია, შვედეთი (ვიკინგების შემოსვლა 
საქართველოს ტერიტორიაზე), უკრაინა, ბალკანეთის 
ქვეყნები და სხვ. ასევე, სხვა ევროპული, საზღვაო ქვეყნების 
საზღვაო ექსპონატები.

დ) ზღვაში, ტბებსა და სანაპირო ზოლზე აღმოჩენილი 
არქეოლოგიური მასალა.

ე) ეთნოგრაფიული მასალა (სამუშაო იარაღები, რითიც მზა-
დდებოდა ესა თუ ის საცურაო საშუალება).

ვ) ეთნოგრაფიული მასალა, რომელიც ადასტურებს ქართველ-
ების განსწავლულობას ნავიგაციის სფეროში: მასალები 
ნაოსნობასთან დაკავშირებულ რწმენა-წარმოდგენებთან, 
ტე რმინოლოგიასთან, ნავიგაციასთან, თევზჭერის კულ ტუ-
რ ასთან და სხვ.

პროექტის შედეგებში წარმოდგენილი იქნება იმ გენეტიკური 
კვლევების შედეგები, რომლებიც   ადასტურებს ჩვენს ურთიერთო-
ბას სხვა ხალხებთან და რომლებიც, სავარაუდოდ, ზღვით აღმოჩნ-
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დნენ ჩვენს ტერიტორიებზე (ბალკანები, წინარე აზიელები, 
ვიკინგები და სხვ.).  ამ მიზნის განსახორციელებლად კარგი იქნება 
ბულგარეთის მხარის, კერძოდ კი, ვარნის საზღვაო მუზეუმის 
გამოცდილების გაზიარება.
სასურველია თუ ბულგარეთის მხრიდან ამ მიმართულებით 
განხორციელდება ტრენინგები ახალგაზრდებისთვის (სტუდენტ-
ები, მოსწავლეები) როგორც ბულგარეთში ისე, საქართველოში.

პროექტის  სავარაუდო  შედეგები :

მატერიალური და არამატერიალური კულტურის შესწავლა, დაც-
ვა, პოპულარიზაცია. ტურისტული პროდუქტის განვითარება 
ერთობლივი ტურისტული მარშრუტების შექმნითა და თანამედრ-
ოვე მეთოდების გამოყენებით: მულტიმედია პრეზენტაციები, 
ინტერნეტსივ რცის გამოყენება: სხვადასხვა ვებ-საიტი, აგრეთვე, 
Facebook, You Tube, Twi er.
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სურ. 1. მართკუთხა ფორმის სადგომი (?) 10მ X 10მ
Pic.1. Rectangular shaped (10 m X 10m) settlement 
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სურ. 2.მართკუთხა ფორმის ფორმაცია, შეაძსლებელია ნაგებობა  (?) 12მ X 12მ
Pic 2. Rectangular shaped (12mX12 m) isolated formation, or possible dwelling (?)
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იდენტიფიცირებულიობიექტები
Identified Objects
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შესართავის 2,5-3 კმ-იანი ზოლი. მდ.ნატანები და მდ. ჩოლოქი
2,5-3 km line at the outfall of the riv. Natanebi and riv. Choloki

იზოლირებული ნაგებობა (?)
Isolated dwelling(?)
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დიდი ზომის სტრუქტურა
Big size structures

მართკუთხა ფორმის სტრუქტურა
Rectagular and grid shaped structure
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ცენტრალური არეა, პოზიტივი. სამხ კიდე-ნეგატივი
Central Area (Positive) Southern edge-Negative



150

THE PROJECT PROPOSAL: “BLACK 
SEA INVESTIGATIONS AND 
UNDERWATER ARCHAEOLOGY IN 
GEORGIA”

The Black Sea is located within a complex of high folded mountain 
chains of the Alpine system. This is a back-arc marginal extensional 
basin. Large-scale sea level changes and consequently reshaping of 
morphology, considerable accumula on of sediments and changes in 
environmental se ngs occurred all along the Black Sea geologic histo-
ry. During these changes the Black Sea level behavior was influenced 
due to restricted connec on with the Mediterranean Sea. One of the 
main consequences of the low stands was the interrup on of the Med-
iterranean water income into the Black Sea, which became an almost 
freshwater giant lake.
The main goal of our research is to learn more about the geological 

history, structure, and evolu on of the Black Sea basin (namely its east-
ern part, Georgia) and the coastal area. We plan detail inves ga on 
of the seafloor bathymetry and sediment layers using side scan sonar 
and bo om profiler equipment. The study of marine geology will be 
integrated with study of chemical, physical and biological processes, 
also, with archaeological, underwater archaeological, ethnological and 
historical researches.
Georgia is one of the oldest states with extremely rich and almost 
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countless cultural heritage sites da ng from prehistoric mes ll the 
XX century. Natural characteris cs and denomina ons of geograph-
ic regions where they are located are determined by their mountain 
scenery – these are Caucasus Mountains. The state is located on the 
eastern coasts of the Black Sea in which the rivers flow rising from the 
mountains.
Georgia and especially it’s western marine regions and some Europe-

an regions have had much in common in terms of historical-cultural, 
geographical and geological past (since the Lower Paleolithic).
The li oral territories are dis nguished by the oldest human civiliza-
ons. All kinds of ac vi es evidence the above – numerous immova-

ble and movable cultural sites, monuments, folklore, lore and legends, 
customs and tradi ons that are the means of determining and preserv-
ing their cultural iden ty and rela onship between Georgia and other 
na ons and civiliza ons throughout their historical development and 
at present.
In our days, given the geographical, historical and cultural proximi-

ty, Georgia has the possibility to con nue their tradi onal contacts 
through implementa on of joint projects with the financial support of 
the European Union, na onal structures, as well as interna onal gov-
ernmental and non-governmental founda ons.

The aims of the project:

The project “Mari me Inves ga ons and Underwater Archaeology 
in Georgia” implies the research, inves ga on, protec on, socializa-

on and promo on of material and non-material cultural heritage of 
Georgia in contact zones of the Black Sea and mountains of Caucasus 
(Meskhe  and Pontos-Georgia), as well as submarine archaeological 
items, foreland, underwater geomorphologic, paleogeographic and 
ecological condi ons, the study of sea level fluctua on.
1. Inves ga ons of marine, underwater and naviga on issues in Geor-
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gia are being implemented at the highest interna onal standards. 
Georgia is making the first steps in this direc on despite the fact 
that the sea and naviga on have always played the significant role 
in the country’s economy.

2. One of our aims is to plan and implement the ac vi es in the field 
of marine and coastal dynamics taking into considera on interna-

onal standards and sharing the experience of Dutch and other Eu-
ropean ins tu ons.

The main objec ves of our inves ga on are:
1. Geological (geophysical) inves ga ons

• Compila on of data base on the bases of previous inves ga ons 
(geologic, geochemical, geophysical data). Seafloor mapping using 
GIS technology.

• Inves ga on of the Black Sea con nental shelf, geomorphology, 
submarine canyons and sea fan complexes. Submarine fans and 
their associated canyons have a racted the a en on of a large 
community in the earth sciences because they record the history 
of past erosional processes. As such, their morphology and sedi-
mentary infill may be of use to unravel past clima c and tectonic 
evolu on.

• Study of ac ve faults and other tectonic features, fracture zones in 
the bo om morphology. Inves ga ons of mud volcanoes and ther-
mal flux on sea bo om, geochemical processes and their influence 
on marine bioprocesses.

2. Underwater archeological inves ga ons

Over the last years, the high-resolu on marine geophysical equipment 
caused significant progress in the field of underwater archeological in-
ves ga ons. The methods of the high-resolu on imaging and mapping 
of the seafloor are effec vely used in surveying of submerged archae-
ological heritage sites.
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Sea floor bathymetry and bo om profiles will be used for archeologi-
cal research of Black Sea. The rela ve lack of micro-organisms and ox-
ygen in Black Sea be er preserves historical ar facts and respec vely 
allows deep-sea expedi ons to recover ancient (of the order of thou-
sands of years) human remnants, such as boat hulls and the remains 
of se lements.
(The first expedi on has been conducted in 2013 by the Ilia State Uni-

versity using its scien fic boat “Saint Ilia”).

Results of the expedi on for 2012

1. SideScan - October 2012

• Conver ng and impor ng of the format
• Study of the images
• Building and georeference of the mosaic
• Study, measuring and expor ng of the objects

2. SubBo om - December 2012

• Conver ng and impor ng of the format
• Study of the profile Gain, Sea Bo om, Folding
• Synchroniza on of the database and the map
• Analyzing of the profiles

3. Map
• Impor ng of the geo-referenced map

Possible rectangular shaped (10 m X 10m) se lement (grid structured) 
has been found on the distance of 2 km from the coast (depth 22-25 m).
Also, rectangular shaped (12mX12 m) isolated forma on, or possible 

dwelling has been discovered on the distance of 1.2 km from the coast 
(depth 30 m) distance of 1.2 km from the coast (depth 30 m)
It is noteworthy that the Bronze Age graves have been excavated 

lengthways to the iden fied by us line but the archaeologists could not 
find any signs of the se lements.
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3. Ecological researches

Erosion of the coast zone and the state of the coastal sea ecosystems 
are strongly affected by the human ac vi es, this effect is added to 
the impact of natural factors. The anthropogenic changes of large riv-
ers’ hydrologic characteris cs (water and especially sediment supply), 
manmade structures, which are modifying the li oral circula on cells, 
the uncontrolled use of beach sand, dredging of sand too close to the 
beaches or within the river mouth bars and many other ac vi es are 
causing an enhancement of coastal erosion and endangering of the 
coastal ecosystems.
Modern geophysical equipment and remote sensing technology gives 

possibility for long term monitoring and management of Black Sea en-
vironment. Special inves ga ons will be carried out for modeling of 
paleoenvironment.

Research ac vi es

(The main research ac vi es will be focused on the field of coastal 
dynamics, marine physics, chemistry, geology, archaeology, biology, 
ecology, and underwater inves ga ons. Tradi onally involved in all as-
pects of marine research it also offers consul ng and expert services, 
environmental impact assessment studies, educa on and training):
The main fields of research can be summarised in several topics:

-  Coastal zone Hydrodynamics (wind wave in deep sea and shallow 
water, wind wave climate, wind wave modelling, sta s cal 
wind wave models), Lythodynamics (sediment transport, 
contemporary bo om changes, beach dynamics and cadastre) 
and Coastal zone management;

 - Marine Physics (marine hydrology, water circula on, currents, 
hydrophysical aspects of marine pollu on, Black Sea basin 
modelling;
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- Marine Biology and Ecology (phytoplankton, zoopla nkt on, ma-
cro phytobenthos and zoobenthos, fish-stock asses s ment, bio d-

    iversity, response to environment  al para meters eutrophica on
    and pollu on);

- Marine Chemistry (monitoring and analysis of hydrochemical 
components in the sea, rivers and lakes, indicators of marine 
environment ecological state: nutrients, oxygen, suspended 
ma er, POC, heavy metals in sea water and sediments);

- Marine Geology and Archaeology (geological, geophysical and 
geo-chemical research, geological mapping, geomorphologic 
evolu on and seabed processes, ancient sea coasts)

-Underwater archaeological inves ga ons of the lakes of Geor-
gia (Lakes of Western Georgia and the lakes in volcanic re-
gions-South Georgia, North Georgia. the archaeological se le-
ments and some archaeological materials are discovered on 
some islands andalso, underwater just at the islands).

Resources of Georgia:

Material-technical basis, intellectual and informa on database in 
Georgia needed for the implementa on of project goals are accumu-
lated in the ins tu ons presented by our party (Ilia State University, 
Tbilisi, Georgia).

1. Subject of the research

• West Georgia and Colchis, namely the Black Sea coast is rich in 
material- cultural sites of different epochs star ng from the oldest 
Stone Age to late Middle Ages;

•  Archaeological findings have been proved to exist 2 km. away from 
the coastal line in the marine environment of Georgian Black Sea 
region;

•  Geographical and geo-morphological situa on.
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2. Intellectual resources:

Specialists of high professional qualifica on of different fields from 
the following ins tu ons:
• Ilia State University;
• Batumi Shota Rustaveli State University (?)
• Na onal Agency for Cultural Heritage Preserva on of Georgia

3. Material-technical Basis

• Ilia University Black Sea Research base in Grigole ;
• Research ship “Saint Ilia” equipped with the following:
◊ Side Scan and Sub bo om Profiling Sonar ;
◊ Sediment Corer (up to 6 m);
◊ Motor boat;
◊ Diving Equipment;
◊ Motor boat (to work in the coastal zone);
• Ground drilling and core extractor machine;
• Microbiological laboratory;
•  Geophysical scanning devices (Seismic Tomography, Electric to-

mography, GPR)

Archaeology:

Paleolithic. In the west Georgia, namely in Colchis and its sub - moun-
tain region, about 400 sites belonging to the old Stone Age (lower, 
Middle and Upper Paleolithic periods) have been found. Among them 
are the most famous caves of Neanderthals and Homo sapiens sapi-
ens such as Djruchula, Ortvala Klde, Bronze, Sakajia, Deciskhvreli, Bon-
di Caves. Different types of anthropological relics have been found. 
The value of these discoveries will increase if we take into account the 
fact that the most number of oldest human remains Homo Erectus 
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Georgicus in Eurasia have been discovered on the Georgian territory in 
Dmanisi, which are considered “the first Europeans”.
Lately, based on discoveries of isolated items on Colchis lowland be-

longing to Low Paleolithic (2.5 million -300 000 years) and early Middle 
Paleolithic epochs (300 000 – 120 000 years) such as hand axes, elon-
gated points, etc., the scien sts believe that resul ng from the Black 
Sea transgression-regression processes the oldest and rather significant 
monuments had been covered by water, washed away and the territory 
had been drowned and buried as a result of tectonic processes.
It is desirable to reveal and study the Paleolithic sites, which are cur-

rently buried or drowned through detailed underwater and coastal 
zone inves ga ons.
The coastal territory of Georgia in general is also known for the sites of 

different periods from the Paleolithic Age (Iashtkva,Kelasuri, Apiancha 
etc)). With the aim of studying the transi on period from Middle to 
Higher Paleolithic era, interna onal projects are being implemented in 
Colchis and the sub mountainous zone in “Ortvala Klde” and “Bondi” 
caves.

Early agricultural species. Wine.

It has been recognized that Georgia is the motherland of wine. The 
earliest signs of vi culture and wine produc on indicate the exist-
ence of the vine culture about 7000 years ago in Georgia, which grants 
Georgia the status of being the home of wine. During archaeological 
excava ons (“Gadachrili Gora”), the grape grains and pollen dated 7-6 
millennium BC were discovered on the territory of Kvemo Kartli. Grape 
grains and pollen found in Dikha-Gudzuba in Anaklia, near the Black 
Sea coast were dated 6-5 millennium BC which proved that back in the 
Neolithic period, East and West Georgia was familiar with vine culture, 
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which played a significant role in the economic life of local people. The 
immediate ancestor of vine has also been discovered – a wild vine- 
khrikina (Uzurvazi) - Vi s silvestris which is now entered in the Red 
Book. This indicates that apart from vine culture, vi culture has gone 
through all stages characteris c to it.
Besides, the oldest wine cellar from Khalcolithic period has been dis-

covered on the Georgian territory. Huge clay vats covered with ground 
had been used here for keeping wine. Gold, silver and bronze drinking 
bowls have also been uncovered.
Signs of Neolithic culture, and the transi on from foraging and hunt-

ing to agriculture and stockraising, are found in Georgia from at least 
5000 BC. The early Neolithic sites are chiefly found in western Georgia 
at the coastal regions of Black Sea. These are Khutsubani, Anaseuli, 
Kistriki, Kobule , Apiancha and others.
Classic epoch. Colchis has long been familiar to the world for certain 

not less familiar and interes ng happenings described in old Greek my-
thology. Colchis was the des na on of the legendary Argonauts’ travel 
led by Jason, who stole the Golden Fleece from the King Aeetes with 
the help of his daughter Medea, who was a magician. The real possi-
bility of implemen ng this expedi on has been confirmed by modern 
inves gators. This expedi on is considered to have been the earliest 
travels in the European culture (via Po  – the largest Georgian port at 
present). Colchis is also the place where Prometheus was chained to 
the rocks whose liver had been eaten daily by an eagle as punishment 
for having stolen the fire for people.
The first colonies of ancient Hellenes on southern coastal zone of the 

Black Sea in the VI-V cc. BC emerged both in Bulgaria and Georgia. 
Later, in the epoch of Roman Empire and Byzan ne they were poli cal 
forces that developed links between both states and civiliza ons and 
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contributed to their forma on and development.
In terms of geographical research, based on the context of the project, 

the inves ga on of turf swamps, Paliastomi lake and dunes in Adja-
ra and in its adjacent Colchis lowland zone deserves special a en on. 
These geographical features located in the coastal area bear very inter-
es ng paleogeographic and archaeological informa on. On the basis 
of its analysis, it is possible to specify the fluctua on of the Black Sea 
water level and the arrangement of dwelling relics buried in the latest 
sediments of the same period of Pleistocene and Holocene epoch, in 
par cular its second half (during the past 6000 years).
 Based on the above data the project focuses on two major compo-

nents:
The system of rese lement in the marine environment (underwater 

archaeology, archaeology, geomorphology, complex environmental in-
ves ga ons)
 In Georgian marine environments there are two types of geographic 

areas:
1. The ones that can be observed directly (shipwrecks, etc.). In 2012 

in Choloki-Natanebi water zone, 10 km. away from the Sea shore 
at the depth of 119 meters, the seiner caught in the net some very 
interes ng remains of the drowned ship of a late Hellenis c period: 
the wooden stern of a ship which is crowned by a stylized animal 
head, a mast, and other wooden things whose func ons have not 
been determined yet. The latest acquisi on includes the iron bident 
for placing the oar, an undamaged large clay decanter and an am-
phora with seashells stuck to it. Large pieces of stone that had been 
used for keeping the vessel’s balance deserve a en on. On one of 
them even cannelur ornaments can be seen. Judging from ceramic 
items, the drowned trade vessel’s remains must be dated the late 
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Hellenis c era. Implementa on of large - scale submarine works 
seems very much desirable in order to obtain new materials.

2. In the surroundings of Petra –Tsikhisdziri, there have frequently 
been discovered numisma c materials of different epochs.

3. The objects that are not subject to direct observa on, such as un-
derwater se lements. On the sea coast of Georgia no such large-
scale inves ga ons have taken place so far. However, during 2012 
marine expedi on of Ilia State University, the first signs of under-
water se lements were reported during the sea bed scanning. 
In this respect, it is interes ng to share the experience and make 
some analogy with Bulgarian coast, since the change in the Black 
Sea level is a global phenomenon and would cause the same ef-
fect on both shores. Seeking for the “drowned ci es” on our coasts 
can be implemented exactly according to the above analogy. We 
should look for archaeological and historical sites of the same age 
in similar places. It is necessary to inves gate the ma ers that are 
accessible for specialists of par cular fields in the process of their 
research as well as microorganisms that are invisible with the na-
ked eye. Their inves ga ons in the laboratories enable us to learn 
about paleoecology of relevant objects (magic of the world!) and 
their connec ons with modern ecology. It indicates the changes in 
the sea level, the sal ness of the water, seashore dynamics, flora 
and fauna. It is important to carry out such inves ga ons on the 
Black Sea coast of Georgia. The obtained global results should cor-
relate with each other, whereas local events will be dissimilar. Such 
analysis will enable us to separate these two aspects of paleoenvi-
ronmental changes (local and global).
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The points of to be inves gated on the territory of Georgia:

◊ Petra Castle (VI c.). The castle is located in village Tsikhisdziri of 
Kobule  municipality. Petra is one of the dis nguished monuments 
of material culture on the east coast of the Black Sea. Archaeologi-
cal monuments of different periods have been found on the territory 
from late Bronze -early Iron Age ll late Middle Ages.
◊ Pichvnari. Burial site of Colchis popula on of the fi h century 
BC. 450 burial sites have been excavated in all and consequently the 
richest materials of Hellenis c epoch of IV-III cc. have been obtained.
◊ Ispani. Ispani is a unique peat moss turf bog. In 1996 Ispani be-
came the wetland area of interna onal importance of Ramsar Con-
ven on which is the res ng place for migratory birds. It is a world 
heritage site (the status has not been granted yet) which has a huge 
poten al for the development of ecotourism and cultural tourism to-
gether with Pichvnari.
◊ Gonio Castle. Hellenis c Era (from the II c.)
◊ Phazisi. The problem of one of the most important mari me 
towns Phazisi (V. BC- X c. AD) causes great interest. The trace of town 
Phazisi founded in the V c. BC had been lost since the VIII-X cc. and 
its localiza on s ll needs to be specified. (It must be men oned that 
during reclama on works on the Black Sea coast in Georgia, the set-
tlements under moor peat from the Bronze Age were discovered. The 
same happened in Bulgaria when during the construc on of “Tbo-
central” in Varna bay the same types of se lements belonging to the 
same archaeological period were found).
◊ Kintrishi. Two monuments of the early Neolithic Epoch discov-
ered on the right terrace of the river Kintrishi have been discovered on 
the territory of villages Khutsubani and Kobule .
◊  Newly discovered sites.
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Tradi onal trades of local popula on on li oral territories 
(ethnology, ethnography):

Natural resources and tradi onal trades are divided into:

• The ones that can be directly observed – movable and immovable 
cultural values exis ng in the environs within and outside Batumi 
City, as well as in museums.

• The ones that are not subject to direct observa on – these are the 
lost archaeological structures. The informa on about them is avail-
able from different sources and is well documented which can be 
made into touris c product if reproduced by means of digital tech-
nologies.

From Georgian side the project envisages the following:

• Gonio-Kvaria  sec on. In this region, the mountainous Ajara and 
the sea are in the maximum proximity.

• The research is carried out into the historical cultures of Adjara, 
Chani and Lazi people. In this respect, it is interes ng to inves gate 
tradi ons in the fields of naviga on, fishery, tradi onal trades/
cra s of Georgian tribes.

Inves ga on of naviga on issues. Mari me museum:

The Black Sea hydro-meteorological regime and its specific charac-
teris cs determine the forma on of local climate of coastal regions, 
which was greatly favorable for the intensive development of naviga-

on in this region.
Along with the sea, the development of naviga on and its character-

is cs in Georgia were determined by the abundance of rivers, lakes, 
swamps.
Sources. Topography of archaeological monuments, the mul tude of 

cultural layers, longevity of se lements and characteris cs of the dis-
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covered materials create a rough picture about the level of develop-
ment of naviga on in the tribes on the territories of Georgia back in 
the Bronze Age.
There is an opinion that the Hi te culture was spread in the II millen-

nium BC (M.M. Maksimova. Hi tes Appear on the Black Sea Coast 4 
1949. pp. 24-33) on the Black Sea coast in Colchis. According to some 
researchers, the Carians, who were considered excellent sailors, unlike 
the Greeks, had dominated the area before the la er appeared here 
(F.Bilabel. Die Ionische kolonisa on. Leipzig. 1920. 62). That the Greeks 
were not skillful at naviga on in the beginning is men oned in special 
literature. That is why it is not improbable that Aya, Colchis and Colchis 
people had been brought to our land by the Carians enriching the local 
knowledge in this sphere even more (F.Bilabel. Die Ionische kolonisa-

on.p.63).
 Some wri en sources, such as Homer’s “Catalogue of Ships” men-
on the Chalybes who arrived from distant Chaldia, which indicates 

that out ancestors had been involved in naviga on. Further records are 
containing more details. For instance, Aristotle and Arrianus describe 
seaside ci es (ports) in Colchis.
 Herodotus, Strabo and Arrianus men on that Colchis is rich in ship-

building materials: mber, wax, flax and others. We come across the 
informa on about using the Chorokhi and the Rioni rivers for naviga-

on and about water transport of Georgians in the works of Xenophon, 
Strabo, Arrianus, Tacitus. They depict Georgians’ water transport and 
their naviga onal characteris cs in details.
References about naviga on in Colchis are preserved in the works of 

an que and Byzan ne historians - Procopius Caesarian, Agathias Scho-
las cos, Apollo of Rhodes and others.
In feudal Georgia, “boat building” stands out as a separate field of 
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trade as is men oned in Giorgi Atoneli’s work “The Life of Ioane and 
Ekv me”.
Wind ships are men oned in Shota Rustaveli’s “The Knight in the Ti-

ger’s Skin” (Tiflis, 1937 lines 624, 625).
 Interes ng informa on about naviga on can be found in the works of 

Sulkhan Saba Orbeliani and Vakhush  Bagra oni (“Geography”).
 There are numerous references about the facts of Georgians con-

trolling the Black Sea and deep-sea trade.
 The obtained archaeological, ethnographic and historical materials 

enable us to make up an exact picture about shipbuilding and naviga-
on in Georgia.

Accumulated knowledge should be used in prac ce by making use of 
drawings and schemes from the oldest mes that have reached our 
days to reproduce vessels such as “Odishi boat” “Lazi boat”, ra , twin-
hulled vessel, “Chorokhi boat”, “Lazi sea vessel “Feluka”, “Royal Vessel 
of Colkhis”, patrol ship and others with the use of old tools and meth-
ods (axes, adzes, chisels, etc.) (for the start, at least one floa ng cra  
can be made for a pilot project) which had been used in oldest mes 
on the seas as well as rivers, lakes or swamps for sailing, military and 
other purposes.
Our aim is to create the naviga on (marine) museum of Georgia (pref-

erably in Po  or its proximity) which will present:

• Naviga onal means, archaeological, ethnographic and historical 
materials reflec ng history of naviga on, documentary materials 
of Georgian tribes and Georgian na on about controlling not only 
the Black Sea but deep -sea naviga on;

• Sketches, models, sculptures, statues, etc. of different Georgian 
naviga onal means.

• The museum should display historical naviga onal means of differ-
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ent countries. It will be desirable if the museum accommodates 
the naviga onal means of those countries, which had some links 
with Georgia in the past: Great Britain (gene cs), Turkey, Greece, 
Italy, Norway, Sweden (Vikings invasion in Georgia), Ukraine, Bal-
kan countries and so on. Also marine exponents from other Euro-
pean countries;

• Archaeological materials discovered in the seas, lakes and the 
coastal area;

• Ethnographic materials (working tools used to make this or that 
floa ng cra );

• Ethnographic materials proving the knowledge of the Georgians 
about naviga on: materials connected with beliefs and images 
connected with naviga on, terminology, fishery, etc.

• The project results will present the outcome of those gene c in-
ves ga ons which confirm our rela onships with other peoples 
and na ons who presumable reached our territory through the sea 
rout (Balkans, Asians, Vikings and others);

• In order to implement this goal it will be expedient to share the 
experience of European (Great Britain, Netherlands, Sweden, Italy, 
France, Bulgaria, Turkey, Greece etc) marine museums;

•  It will be desirable if the European ins tu ons (Graeat Britain, 
Netherlands etc) would provide trainings for young people (stu-
dents, pupils) in this field both in Europe and Georgia.

Projected outcome of the project:

Inves ga on, protec on, socializa on and promo on of the part of 
material and non-material cultural heritage. Development of touris c 
product by means of crea ng joint tours using modern methods: mul-

media presenta ons, Internet space – websites, Facebook, YouTube 
and Twi er.
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ისტორიის დახურულ ლაბირინთებში

ბოლო ათწლეულების განმავლობაში არსებული პოლიტიკური 
დაძაბულობის გამო პანკისის ხეობა ისეთი ცნობადი გახდა, რო-
გორც არასდროს, თუმცა, სამწუხაროდ, ეს ცნობადობა ამ ხეობის 
ეკო, ისტორიულ და კულტურულ ფაქტორებთან სრულებით არ 
ასოცირდებოდა. ახლაც კი, ამ მხარის სტუმრობა ადამიანებისთვის 
ისევ რისკთან და შიშთანაა დაკავშირებული.

ბალთაგორის კოშკი
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არადა, სულ ტყუილად!

 მე კი, სანამ პანკისისკენ გაგიძღვებით პატარა ექსკურსად ამ 
ხეობის ისტორიას გამოვიყენებ. დღეს პანკისი მდ. ალაზნის 
ზემო წელის ხეობას მოიცავს სოფელ მატნამდე. ისტორიულად 
კი, უფრო დიდ ფართობს იკავებდა. პანკისი კახეთის ერთ-ერთი 
საერისთავო იყო, რომლის ჩამოყალიბება XI საუკუნის დასაწყისში 
კახეთ-ჰერეთის მეფე კვირიკე III დიდის სახელს უკავშირდება. შუა 
საუკუნეების საქართველოს პოლიტიკურ პერიპეტიებში ის ერთ-
ერთი მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციულ-სამხედრო სამმართველო 
იყო, რომლის მმართველებს შეუვალობისა და ძალაუფლებისკენ 
მისწრაფება არაერთხელ გამოუვლენიათ. განსაკუთრებული ისტო-
რია უკავშირდება თორღვა პანკელის სახელს (XIII საუკუნეში), 
რომელმაც, როგორც ჩანს, ისარგებლა მეფე დავით ულუს საქართვ-
ელოში არყოფნით და ან შეუვალობა მოიპოვა ან კახეთის მართვის 
სადავეები აიღო ხელში. ამით გაგულისებულმა სხვა დიდებულებმა 

ბირკიანის ეკლესია
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თორღვა მეფესთან დააბეზღეს. როგორც ჩანს, მეფე მიხვდა, რომ 
ბრძოლით პანკისს ვერ აიღებდა და ამიტომ ფეოდალი თავისთან 
დაიბარა. თორღვამ მშვენივრად იცოდა რა ელოდა მალემრწემი 
მე ფისგან და მასთან მისვლაზე უარი განაცხადა. შუამავლად 
ხორნაბუჯელი მიუგზავნეს, რომელმაც ალავერდის წმ. გიორგის 
ხატზე დაიფიცა, რომ თორღვა უვნებელი დაბრუნდებოდა მე-
ფისგან. თორღვა ენდო, მაგრამ შეცდა, ის ტაბახმელის ციხიდან 
გადაჩეხეს. ხორნაბუჯელი კი სიტყვის გატეხვისთვის, ალავერდის 
წმ. გიორგიმ დასაჯა, ისე, რომ მისი გვარი უმემკვიდრეოდ დატოვა 
და სრულად მოსპო.
 1614-1617 წლების შაჰ-აბასის ლაშქრობები პანკისსაც შეეხო, 
მალე ხეობა მოსახლეობისგან დაიცალა და ნასახლარად იქცა. აქ 
ახალი სიცოცხლე XIX საუკუნის შუა ხანიდან გაჩნდა, როდესაც 
პანკისის ხეობაში ქისტები და ფშაველები დასახლდნენ.
 დღეს  პანკისი შეიძლება ორ ნაწილად გავყოთ: ზემო პანკისი სოფ-
ლე ბით დუისი, ჯოყოლო, ბირკიანი, ომალო, მათში გაერთიანებული 

პანკისის ციხე
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სათემო ნაწილებით და ქვემო პანკისი. ზემო პანკისის მოსახლეობის 
აბსოლუტურ უმრავლესობას ქისტები შეადგენენ, ქვემო პანკისში 
კი ფშაველები არიან.
 ისტორიული პერიპეტიები ყველაფერზე აისახა, მათ შორის, 
კულტურულ მემკვიდრეობაზეც. ძეგლების დიდი ნაწილი დანგრ-
ეულია უკვე მიწის პირზე, მცირე ნაწილის ასავალ-დასავალი დაკარ-
გულია ადგილობრივ მოსახლეობაში (ასეთი ერთეულებია, მაგრამ 
მაინც საწყენია), მეორე მეტ-ნაკლებად შემორჩენილი ნაწილი კი, 
მნახველსა და შველას ელის.

 დღეს ათიოდე მათგანზე გიამბობთ.

 პირველი სოფელ ბირკიანის დასავლეთით, პატარა მდინარის 
მარცხენა მხარეს მდებარე ტაძარია. სტილისტურად VIII-IX საუ-
კუ ნ ე ებში აგებული ჩანს. დღეს ის უკვე პერანგშემოძარცვული, 
კამ არაჩაქცეული, ნახევრად ნაშალით ამოვსებული ძეგლია, რო-

პანკისის ციხე
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მე ლზეც ხეებია ამოსული. მე ც ნ-
იერები მას სამეკლესიან ბაზილი-
კად მოიაზრებენ. ის ჩვეუ   ლე ბრ-
ივი ბაზილიკისგან იმით განსხვა-
ვდება, რომ ძეგლის ერთია ნი 
სი  ვრცე სვეტებით კი არ არის 
დანაწევრებული, არამედ კედლე-
ბით და ეს დამოუკიდებელი სივრ-
ცე ები ცენტრალურ ნაწილ თან 
დაკავშირებულია კარით, ხოლო 
ერთმანეთთან დასავლეთის მხა-
რეს გაკეთებული დერეფნით.
ასეთი ტაძრები საქართველოში 
იშ ვი ათობა  არ  არის. ისინი დამა-
ხა  სია თ ებელია კახეთისთ ვისაც. 
თვ ით პანკისის ხეობაშიც ერთსა 
და იმავე პერიოდში აშენებული 

რამდენიმე ასეთი ეკლესიაა შემორჩენილი, თუმცა ყველა მათგანმა 
ნანგრევების სახით მოაღწია ჩვენამდე.
 ტაძრიდან დასავლეთით 60 მ სიშორეზე სასახლის ნაშთია. ეს 
ყოფილა ორსართულიანი სასახლე, რომელიც დაშენებულია კლ-
დეზე და გაყოფილია ხის იატაკით. მის ორივე სართულზე ბუ-
ხარია, დასავლეთით პატარა საკუჭნაო. ის ალბათ იქვე შემორ-
ჩენილ საწნახელს უნდა დაკავშირებოდა. შესასვლელი ჰქონია 
სამხრეთიდან, მის თავზე კი, მეორე სართულს მთლიანი აივანი 
ამშვენებდა. მიუხედავად იმისა, რომ სასახლისგან მხოლოდ კედლები 
(და ისინიც ნაკლული) შემორჩა, მაინც დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს. 
იყო თუ არა ერთმანეთთან კავშირში ეკლესია და სასახლე? ახლა 
ამასთან დაკავშირებით მხოლოდ ვარაუდის გამოთქმა შეიძლება, 

ქაჩალაურის ეკლესია
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თუმცა, მათი სიახლოვე და სალოცავი ადგილის ფეოდალის 
საცხოვრისთან ახლოს მდებარეობის ტრადიცია (მშენებლობის 
პერიოდში სხვაობის მიუხედავად) უფრო მეტად კავშირს გვავარა-
უდებინებს.

ამავე ქედის კიდევ ერთ კალთაზე თქვენს ყურადღებას შორიდანვე 
მიიპყრობს სოფ. ჯოყოლოსთან აღმართული XV-XVI სს-ის 
კოშკი კონუსური სახურავით, რომელიც ბალთაგორის კოშკის 
სახელითაა ცნობილი. იქ მოხვედრა პირველი სართულის დონეზე 
შესაძლებელია სულ პატარა ხვრელის საშუალებით. შიგნით კი 
შეხვალთ, მაგრამ მეორე სართულზე ასვლას ამაოდ მოინდომებთ... 
თუმცა, სართულის სხმული კამარით ნამდვილად ისიამოვნებთ!
თუკი ალაზნის ხეობას, ცოტა უფრო ქვემო წელისკენ ჩაჰყვებით 
ისევ ამ დაფერდებაზე, ყვარელწყალში, ტყეში კიდევ ერთ უცნაურ 
ნაგებობას ნახავთ: ეს არის ქვით ნაშენი ორი დამოუკიდებელი 
სვეტი, რომელთაგან ერთი ცილინდრულია, მეორე კი კონუსური. 

ბირკიანის ეკლესია
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მათ გარშემო მხოლოდ ნანგრევებია, მაგრამ ვერაფერი ამყარებს 
ვარაუდს იმისა, რომ ნანგრევები ამ სვეტებთან ერთად ერთი 
ნაგებობის შემადგენელი ნაწილებია. რა დანიშნულების იყო ეს 
სვეტები ზუსტად არავინ იცის. გადმოცემით ცნობილია, რომ ასეთი 
სვეტი 12 ყოფილა. რატომ მაინცდამაინც 12? დადასტურებულად 
ესეც არავინ იცის.

შთაბეჭდილებების გასაძლიერებლად ალაზნის მარცხენა 
მხარეს გადავინაცვლოთ, სოფელ ქორეთში.

სოფლის ჩრდილოეთით უცებ იშლება ტყეში ჩაკარგული პატარა 
კომპლექსი. აქ ჯერ ე.წ. ზურგიანი კოშკი აუგიათ, შემდეგ მასთან 
პატარა დარბაზული ეკლესია ჩაუდგამთ, იქვე ორსართულიანი 
სამრეკლოც აუშენებიათ და ბოლოს გალავანიც შემოუვლიათ. ამ 
მშვენიერ კომპლექსში ყველაზე მეტად ყურადღებას ეკლესიის 

ბირკიანის სასახლე
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და სა ვლეთ ფასადზე ბათქაშზე გაკეთებული ხელის ანაბეჭდები 
იპყრობს... თითქოს ხელოსანთა იდენტიფიკატორებია? ან იქნებ 
სულის საოხი წარწერის მაგიერნი? ან სულაც ხელისუფალთა 
ნების, ძალისა და ხელდასხმის გამომხატველნია? ამის გარკვევა 
ახლა შეუძლებელია, რადგან ტაძარზე არანაირი წარწერა არ არის 
შესრულებული.
 პანკისი, პირველ ყოვლისა, ცხადია, პანკისის ციხესთან ასოცი-
რდება. ყველაზე მაღალი ქედის კეხზე წამომართული ერისთავთა 
რეზიდენცია ოდესღაც არა მხოლოდ მხარის მაკონტროლებელი, 
არამედ იმ თავდაჯერებულობის გარანტი და მიზეზიც გახლდათ, 
რომელმაც თორღვა პანკელს მეფისთვის წინააღმდეგობის 
გაწევა აფიქრებინა. არსებობს ციხემდე მისასვლელი ერთადერთი 
გზა, რომელიც მძლავრი კარიბჭითაა გამაგრებული. თუ მტერი 
მოახერხებდა და ამ კარიბჭეს შელეწავდა, ციხის ციტადელამდე 
მისასვლელად კიდევ ასი მეტრის გავლა მოუწევდა. კეხის რე-
ლიეფს მორგებული  პანკისის  ციხე თითქმის სამ მეტრამდე სი-
ს ქის გალავნით იყო შემოზღუდული და ორი ნაწილისგან შედ-

გუმბათიანი საყდარი
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გებოდა - ქვედა ციხე და ზედა ციხე. ქვედა ციხე ქონგურებითა და 
კონტრფორსებით იყო გამაგრებული, ციხის შუაში კი, სასახლე 
გახლდათ აღმართული. ქვედა ციხიდან კარიბჭით აკროპოლისში 
შედიოდნენ. ფეოდალის საცხოვრებელ ამ ნაწილში ციტადელის 
მძლავრი კედლებით დაცული კარის ეკლესია და სასახლე 
იდგა. მიუხედავად იმისა, რომ თორღვა პანკელის რეზიდენცია 
ნაწილობრივ დანგრეულია, ძეგლი მაინც ძალიან შთამბეჭდავია.

 პანკელთა რეზიდენციიდან ალაზნის პატარა შენაკად, 
კურტანაძეულის ხეობაში გადავინაცვლოთ.

ამ ხეობის ერთადერთი სოფელი ხევისჭალა დღეს მხოლოდ 24 
მცხოვრებლის ამარაა დარჩენილი და მალე ისიც ნასოფლარად 
იქცევა. არადა, ამ სოფლის გარშემო თავმოყრილი ძეგლები 
გრანდიოზულ შთაბეჭდილებას ახდენს.

გუმბათიანი საყდარი
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სოფლის დასავლეთით, 500-იოდე მეტრზე ქაჩალაურის სახელით 
ცნობილი ციხე-კომპლექსია. თუმცა, იქამდე მისასვლელად ჯერ 
ტყეში ჩაკარგული დარბაზული ეკლესია უნდა გაიაროთ. ტაძრის 

შირიმის კვადრებით შემოსილი პერანგი თითქმის შემოძარცულია, 
კედლები კი დაფარულია სუროთი. სამაგიეროდ, გასაოცარია მისი 
ინტერიერი. მწყობრი შირიმის პროფილირებული კაპიტელები 
და მათზე გადასული თაღები განსაკუთრებულ გარემოს ქმნის. 
მაგრამ კიდევ უფრო შთამბეჭდავია ტაძრის კრიპტა და სამხრეთ 
კედელზე მიდგმული საძვალე (ტაძრის მშენებლობის დროინდელი), 
რომელსაც შირიმისვე ჯვრის რელიეფური გამოსახულებები 
ამშვენებს. სტილისტურად ტაძარი განვითარებულ შუა 
საუკუნეებში უნდა იყოს ნაგები, სხვა დეტალები უცნობია და 
დაკარგული ისტორიის კუთვნილებაა.

გუმბათიანი საყდარი
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 ემოცია უფრო მეტად ძლიერდება ქაჩალაურის ციხეში.

არც ამ ციხის შესახებ ვიცით არაფერი. მისი მესაკუთრე ერთ-
ერთი კახელი დიდებული უნდა ყოფილიყო. ამაზე მეტყველებს 
ციხის მასშტაბები. მისი შემორჩენილი კედლები ახლაც კი 6 
მეტრამდე სიმაღლისაა. ორ კუთხეში მოზრდილი კოშკები მდგარა, 
მესამე კუთხეში კი, ციხის კედელი უკვე არსებული ეკლესიისთვის 
შემოუცვამთ. დასავლეთის ჩამოქცეული კედლიდან დანახული 
ორნავიანი ბაზილიკა ცად ატყორცნილი ნაგებობის შთაბეჭდილებას 
ახდენს. ჩრდილოეთის მინაშენში შემორჩენილი XVI საუკუნის 
მხატვრობის ფრაგმენტები კი მიგვანიშნებს, რომ ამ კომპლექსს 
სულ მცირე სამი ეტაპი გაუვლია: 1) VIII საუკუნეში ტაძრის 
მშენებლობის, 2) შუა საუკუნეებში მის გარშემო ციხის აგებისა და 
3) XV-XVI სს. ეკლესიისთვის მინაშენის გაკეთებისა და მოხატვის. 
მხატვრობა მართლაც გასაოცარია: თითქოსდა კანონიკას 
მორგებული, მაგრამ მაინც ხალხური მონასმების გავლენით 

კურტანაძეული
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შექმნილი უპროპორციო ფიგურები ფრესკებს განსაკუთრებულ 
ხიბლს სძენს.
 ზემოჩამოთვლილი ძეგლები პანკისის მშვენებაა, მაგრამ პანკისის 
ქედის აღმოსავლეთ კალთაზე სოფლიდან სამხრეთ-დასავლეთით 
4-5 კმ-ზე ხშირ ტყეში ჩაკარგული ორი კომპლექსი აბსოლუტურად 
სხვა _ დამაგვირგვინებელ ემოციურ განზომილებაში მოიაზრება.

სიშორემ არ შეგაშინოთ, რადგან დაღლა წამიერად ქრება, 
მაშინვე, როგორც კი დაინახავ მათ!

სატყეო გზაზე მდებარეობს უდიდესი კომპლექსი - კურტანაძეული. 
ორივე მხარეს აღმართულია დიდი სასახლის ნაშთები. ისინი 
იმდენად მკვიდრად და ზვიადად მოჩანს, რომ აშკარად გაცნობებს, 
- აქ დიდი ფეოდალის საცხოვრებელი იყო. გასცდებით თუ არა 
„პატალებს“ გალავნით შემოზღუდული ულამაზესი კომპლექსის 
კართან აღმოჩნდებით. გალავანში დიდი სამსართულიანი 
სწორკუთხა კოშკია ჩართული. იქ ასვლა მხოლოდ მეორე სართულზე 
დატანილი კარიდან შეიძლება. მის წინ კი შირიმით ნაგები 
დარბაზული ეკლესიაა. სადა, მაგრამ ნატიფი რელიეფები, ჯვრები, 
კურტანაძეული
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ჭვირული ბორბლისებრი დისკო ე-
ბი და გეომეტრიული ორნამენტი 
ტაძარს მშვენიერ ელფერს სძენს. 
აღმო სავლეთის ფასადზე ჩადგმული 
ასომთავრული წარწერა კი თავისი 
ში ნ აარსით მართლაც ერთ-ერთი 
გამორჩეულია: ,,წმინდაო მარინე მე-
ოხ  ეყავ კახეთსა“. ფასადებით მოზ-
ღვავებული ემოცია, კიდევ უფრო 
ძლიერდება ტაძრის ინტერიერში: 
მისი აზიდული პროპორციები, თა ვ -
ის უფალი სივრცე, კედლების მო რთ-
ულობა, პროფილირებული კაპიტ ე-
ლები თუ სხვა დეტალები, ეკლეს-
იას XII-XIII საუკუნეებით ათარიღ-
ებს. ისტორია აქაც დუმს, მაგრამ 
რატომღაც მოსახლეობაში შემორჩე-
ნილია გადმოცემა, რომ ეს პალატები 

და სალოცავი პანკისის ერისთავთა ზამთრის რეზიდენცია იყო.
კომპლექსიდან 1.5 კმ სიშორეზე პანკისის ხეობის ,,გვირგვინი“ - IX 
საუკუნის ტყეში ჩაკარგული მშვენიერება - გუმბათიანი საყდარია, 

უნიკალური შირიმის რელიეფური 
კარნიზებით, ფასადთა სისადავითა 
და გუმბათის ყელის მარტივი გა ფო-
რმებით. შირიმით ნაგები ცენტრ ალ-
ურგუმბათოვანი ტაძრის სილუეტი 
შველივით მოხდენილი და მოქნილ-
ია. გუმბათიდან შემოჭრი ლი სინა-
თლის მინავლული სვეტები კი სადა, 

ქაჩალაურის ციხე

პანკისის ციხე
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აზიდულ და საფეხუროვანი 
ტრომპებით დამ შ ვენებულ ინ-
ტე რიერს ერთ გვარ  მისტერ-
იას მატებს.
ერთი სიტყვით, თუკი თქვენ 
გინდათ ისტორიის და ხურულ 
ლაბირინთებში  შეაღწიოთ, თუ 
გინდათ  მთებში ჩაკარგული
ძეგლების აღმოჩენ ის სიამო-
ვნება იგრძნოთ, თან კი, ტყის 
მგალობელთა ორკესტრი გან-
უ წ ყვეტლივ ატკბობდეს თქვ-
ენს სმენას, მაშინ პანკისის 
ხეობაში წა ბრძანდით! ეს  მხო-
ლოდ პანკი სშია შესაძლე ბელი!

ფოტოები გადაღებული ქეთევან დიღმელაშვილის მიერ

ქორეთის წმ. თევდორე
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PANKISI

Ketevan Dighmelashvili

In closed labyrinths of history

Recently, the Pankisi Gorge has become as recognizable as never be-
fore,because of poli cal tensions over the past decades. Unfortunately, 
though this recogni onis not associated with its ecosystem, historical 
and cultural factors. Even now, visi ngPankisi is s llrelatedwith danger 
and fear.

But in vain!

And while I will lead you to Pankisi, I will use the history of this gorge 
as a small excursus. Today Pankisi covers the gorge in upper reaches 
of RiverAlazanito the village of Matna. Historically, it covered a larger 
area. Pankisi was one of principali es of Kakhe , which’s establishment 
in the beginning of XI century was related to the name of King Kvirike 
III of Kakhe -Here . It was one of the most important administra ve - 
military divisions in the medieval poli cal periphery of Georgia, whose 
rulers had been repeatedly expressing aspira on to inaccessibility and 
power. Par cular history is associated with TorgvaPankeli’s name (XIII 
century), who seems to have used the absence of King David Ulu in 
Georgia and/or managed to controlKakhe . The other angered nobles 
informed the king. As it seems, the king realized that he would not be 
able to get Pankisi with this ba le and that’s why he called the duke 
to visit him. Torghva knew perfectly what waited him from the King 
and refused to visit him. Khornabujeli was sent as a mediator,who 
swearedon the icon of St. George, that Torgva would return unharmed 
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from the king. Torgva trusted him but he was wrong, he was thrown 
from Tabakhmela fortress. Khornabujeli was punished by Alaverdi’s St. 
Giorge for breaking his promise, so that his surname was le  heirless 
and was completely destroyed.
Shah-Abbas’ wars touched Pankisi too in 1614-1617 and soon the val-

ley was emp ed from popula on and became ruined dwellings. New 
life appeared here in the middle of the XIX century when Kists and 
Pshavians se led in Pankisi Gorge.
Today, Pankisi can be divided into two parts: Upper Pankisi with vil-

lages Duisi, Jokolo, Birkiani, Omalo, with their community parts and 
Lower Pankisi. Absolute majority of ZemoPankisi’s popula on are Kists, 
while in KvemoPankisi -Pshavians.
Historical peripeteias were reflected on everything, including cultural 

heritage. Most monuments are destroyed on level ground, the where-
abouts of small parts are lost in the local popula on (theyare small 
numbers, but it is s ll pity), and the second less remnant part is wai ng 
for visitors and supporters.

Today we will tell you about ten of them

The first is the temple on the le  side of a small river in the west 
of Birkani. Stylis cally it seems to have been built in VIII-IX Centuries. 
Today, the monument’ surface is ripped off and collapsed. Scien sts 
consider it as a basilica of three churches. It differs from usual basilica, 
the wholespace of the monument is not fragmented with columns, but 
with walls and these independent spaces are connected withthe cen-
tral part with the door, whilethey are connected with each other with 
the corridor on the west side. Such temples are not rare in Georgia. 
They are characteris c for Kakhe , too. There are several such church-
es in Pankisi Gorge built in the same period, though all of them have 
reached to us as a ruins.
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In the distance of 60 meters from the temple are remains of the pal-
ace. It seems to have been two-storey palace, which is built on rock 
and divided into wooden floors. On its both storeys is a fireplace and 
a small pantry in the west. It probably should have been connected to 
the winepress, remnant there. The entrance was from the south and 
on the second floor there was a balcony. Despite the fact that only the 
walls were remainedfrom the palace, it s ll makes a big impression. 
The ques on arises whether the church and the palace were connect-
ed with each other or not? Now, however, we can only express sup-
posi ons, but their closeness and the tradi on of near loca on of the 
worship place with duke dwelling(despite the difference in construc-

on period) makes us suppose their connec on.
From one part of the same ridge, near village Jokola,the tower of XV 

– XVI centuries with cone –shaped roof will a ract you a en on from 
the distance, which is known as a Biltagora tower. Ge ng there is pos-
sible with a small hole on the first floor level. You will enter inside but 
you will try to climb up to the second floor in vein... However, you will 
enjoy visi ng this site!
In Alazani Gorge, you will find another strange structure in the wood 

in Kvarelskali: those are two independent columns built with stones, 
one of which is cylindrical and the other conical. Around them are only 
ruins, but nothing can strengthen the assump on that the ruins with 
these columns are part of one building. What were these columns used 
for nobody knows exactly. It is known that this columns were 12. Why 
12? No one knows the answer.

To enhance the impressions, let’s move to Alazani’s le  side in vil-
lage Kore .

In the north of the village there is a small complex lying in the woods. 
Here was built so-called “backed tower”, then a small monumental 
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church was put near it and a two-storey bell- tower and finally the 
fence. In this beau ful complex, most a en on is paid to the hand-
prints on the plaster of Western facade of the church. ... As if they are 
the iden fica ons of ar sans? Or the expressions of the will and power 
of authori es? Now it is impossible to find out, because no inscrip on 
had been performed on the temple.
Pankisi, first of all, is associated with the Pankisi fortress. At the high-

est mountain range was built Eristavi’s residence not only a controller 
of the side, but also a guarantee of self-confidence and cause, which 
led TorghvaPankelito resist the king. There is only one way leading to 
the fortress that is for fied with a strong gate. If the enemy was able 
to manage and break this gate, he would have to go to the citadel for 
another hundred meters. The Pankisi Fortress, was for fied withthree 
meters thick fence and contained two parts - lower fortress and upper 
fortress. The lower fortress was for fied with ba lements and coun-
terforces, and in the middle of the fortress, the palace was towering. 
From the lower fortress people used to get in Acropolis with a gateway. 
In this part of the duke’s dwelling was standing church protected with 
citadel’s strong walls and palace. Although TorgvaPankeli’s residence is 
partly destroyed, the monument is s ll very impressive.

Let us move from Pankisi residence to the small tributary of Alazani, 
in Kurtanidze gorge.

The only village in this gorge Khevischala today has only 24 residents 
and soon itwill become ruined village. However, the monuments sur-
rounding this village make a great impression.
In the west of the village -in 500 meters is the fortress- complex known 

as Kachalauri. However in order to get there you must first go through 
the church located in the wood. The surface of the temple covered 
with gallstone squares is rippedoff and the walls are covered with ivy. 
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Instead, its interior is awesome. Caps of orderly gallstones and arch 
over them create a special environment. Stylis cally the temple must 
have been built in developedMiddle Ages, other details are unknown 
and belong to the lost history.

Emo ons are strengthened in the prison of Kachalauri.

We do not know anything about this fortress, too. Its owner must have 
been one of the noblemen’s of Kakhe . The magnitude of the fortress 
indicates this. Its remnantwalls are s ll up to 6 meters high. In two 
cornersof it, big towers had been standing and in the third corner, the 
wall of the fortresshad been put to already exis ng church. Drawing 
fragments of the XVI century,remnant in Northern outbuilding,indicate 
that it passed at least three stages: 1) building of the temple in VIII 
century, 2) building the fortress in Middle Ages and 3)making outbuild-
ing for Church and drawing on it in XV-XVI centuries.The drawings are 
really awesome: as if it is fi ed to canonical, yet the dispropor onate 
figures created by the influence of folklore, makesfrescoesespeciallyat-
trac ve.
The above listed monuments are Pankisi’s beauty, but in the eastern 

slopes of Pankisi Range, in the distance of 4-5km from south west of 
the village are two complexes in the deep forest, which are considered 
in absolutely different – crowning emo onal dimension.

Do not be afraid of long distance, because the redness disappears, 
as soon as you see them!

The biggest complex –Kurtanadzeuli - is located on the forest road. 
On both sides are towering the ruins of the great palace. They seem 
so indigenous and proud that they obviously indicate that, it was a big 
feudal’s dwelling place. There is a beau ful complex surrounded with 
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fence There is added a large three-storey right - angled tower in the 
fence. Ge ng there is possibleonly with one door which is on the sec-
ond floor. In front of it is a monumental church built with gallstones. 
simple but tender reliefs, crosses and geometric ornaments make the 
temple beau ful. Majuscule inscrip ons on the eastern edge of the 
facade is one of the most dis nguished.The emo on caused by the 
facades is further enhanced in the interior of the temple: its very high 
propor ons, free space, wall decora on or other details dates church 
back to XII-XIII centuries. Herehistory is s ll silent, but it is said by the 
popula on, that these chambers and houses of prayers were the win-
ter residences of Pankisi dukes.
Tin the distance of 1.5 km the crown of the Pankisi Gorge - a beauty 

lost in the forest of IX century - is domed tower, with unique gallstone 
cornices, with simplicity of facades and with simple decora on of the 
dome neck. The silhoue e of the central domed temple is fi ng and 
flexible. The columns of light coming into in the dome will add some 
kind of mystery to the interior.
In a word, if you want to get into the closed labyrinths of history and if 

you want to feel the sa sfac on of discovery of the monuments lying 
in the mountains, and even if you want to enjoy with the Orchestra of 
the Forest songbirds con nuously, then you should go to the Pankisi 
Gorge! This is available only in Pankisi!

Photos are taken by Ketevan Dighmelashvili
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გეგუთის  ციხე-დარბაზი

როლანდ ისაკაძე
ქეთევან დიღმელაშვილი,

შალვა ბუაძე

საქართველოს დიდი და მცირე საკულტო ნაგებობების ფონზე, 
განსაკუთრებულად ღირებულია  ჩვენამდე მოღწეული სასახლეების 
ნანგრევები. ამ ნანგრევებს შორის მეფეთა დარბაზები იმდენად 
ცოტაა, რომ ხშირად ექსკურსიებიდან დაბრუნებული ბავშვები 
გაკვირვებით ეკითხებიან მშობლებს, - ჰქონდათ თუ არა ქართველ 
მეფეებს სახლები? 

გეგუთის სასახლე. საერთო ხედი ჩრდილოეთიდან
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საქართველოს სასახლეთა შორის არც 
მასშტაბებით და არც ისტორიით ბადა-
ლი არ ჰყავს გეგუთის მეფეთა სასახლეს, 
რომელიც რატომღაც ჯერ კიდევ 
ჩრდილშია მოქცეული და მნახველთა 
ფართო წრეს მოთმინებით ელის.
გეგუთის   სანახავად    არც     დიდხანს
ფე ხით სიარული, არც მაღალი გამავლ-
ო ბის მანქანა და არც განსაკუთრე-
ბული დრო არ დაგჭირდ ებათ. თბილი-
სი-ფოთის ავტობანიდან სულ ნახევა რი 
საათით  უნდა  გადაუხვიოთ  იმის თვის, 
რომ  გეგუთი ნახოთ და უკან დაბრუნ-
დეთ. გეგუთი ისე ახლოს არის გზასთან, 
რომ მისი სილუეტი ავტობანიდანაც 
მშვენივრად მოჩანს.
გეგუთი საქართველოს 16 საუკუნის 
მემატიანეა. ყველა გარდამ ტეხი ეტაპი, 
რომელიც ქვეყანამ 16 საუკუნის გან-
მავლობაში გამოია რა  მის კედლებ ზეა 
ასახული.
ამ სასახლის მშენებლობისთვის ქ.შ. IV 
საუკუნეში კოლხებს შეს ანიშნავი ად-
გილი შეურჩევიათ: რიონისა და ყვირილის შესართავთან, რიონის 
ბუნებრივ მუხლში დამატებითი არხი გაუჭრიათ. ამგვარად მიღ-
ებულ ხელოვნურ კუნძულზე პირველი ციხე აუშენებიათ. 
გეგუთში დღესაც კარგად გაირჩევა ნაგებობის ძირში აღმ-
ო ს ავლეთიდან არსებული ჩაღრმავება, რომელიც ვერაფრით 
მიხვდებით, რომ ოდესღაც რიონის კალაპოტი იყო. IV საუკუნეში 

მე-7-8 სს. „ბუხრიანი დარბაზი“

მდინარე რიონის კალაპოტში ჩაშლილი მე-6 
საუკუნის კედლის წყობა.
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აშენებული ციხის მთავარი ფუნქცია რიონ-
ყვირილის სამდინარო მაგისტრალისა და 
ქუთაისისაკენ მიმავალი სანაოსნო გზის 
კონტროლი გახლდათ. VI საუკუნისთვის 
ამ ციხის ნანგრევებზე ახალი, უფრო 
დიდი ზომის ციხე აშენდა, რომელსაც 
ნახევარწრედ შემოუყვებოდა გარეთ 
გაზიდული კოშკები. 
მომდევნო საუკუნეში ციხის აღმოსავლეთ 
ნაწილში ქვის ნათალი კვადრებით პერან-
გ შემოვლებული ,,ბუხრიანი ოთახი“ (სხვ-
აგვარად ,,სამონადირეო სახლსაც“ უწო-
დე ბენ) აუგიათ, რომლის გაწითლებული 
კე დლები ცხადყოფს, რომ ციხე ძლიერ 
ცე ცხლში უნდა მოხვედრილიყო. ეს მუ რ-
ვან-ყრუს დასავლეთ საქართველოში ლაშ-
ქრობის შედეგია. სანამ ქართლის მეფ-
ეებს ნოქალაქევში დაეწეოდა, არაბმა 
სარ  დალმა, როგორც ჩანს, არც გეგუთი 
დაინდო. 
აფხაზთა მეფეების მიერ დასავლეთ საქ-
ართველოში გაჩაღებული სამშენებლო სა-
ქმი ანობა გეგუთსაც შეეხო. სწორედ ამ 
პერიოდში აშენდა აგურის სასახლე, რომ-
ელიც ,,ბუხრიანი ოთახისა“ და ძველი ციხის 
დამწვარ კედლებზეა  მიშენებული. 
ყველაზე მასშტაბური მშენებლობა აქ  ერ-
თიანი საქართველოს შექმნის პერიოდს 
უკავშირდება. ამ დროს აგურის ძველი 

ერთიანი საქართველოს მეფეთა სასახლის 
საპარადე შესასვლელი

გეგუთის მე-7-8 სს. „ბუხრიანი დარბაზი“ და 
ერთიანი საქართველოს მეფეთა დროინდელი 

სასახლის კედლები.

მე-7-8 სს. „ბუხრიანი დარბაზი“

მე-7-8 სს. „ბუხრიანი დარბაზი“
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სასახლე საფუძვლიანად განუახლე-
ბიათ.  დღეს შემორჩენილი ნაშთების 
მიხედვით სასახლის კონსტრუქცია 
ამგვარია: საპარადო შესასვლელი 
ჩრდილოეთიდან ჰქონდა; მისი ორივე 
მხარე ნახევარწრიული ბურჯებით 
იყო გამაგრებული; იცავდა სამი კარი, 
რომლებიც თანმიმდევრულად თითო 
საფეხურით   მაღლა  იყო     წინამ დება-
რ ეზე. კარები შედიოდა  დიდ, გუმბათ-
ოვან დარბაზში, რომლ ის ფრთები 
აგურის კამაროვანი გადახურვით იყო 
დასრულებული (ახლა მხოლოდ ერთი 
მათგანია შემორჩენილი). დარბაზი მის 
ოთხივე მხარეს მდებარე სხვადასხვა 
სიდიდისა და დანიშნულების ოთახებს 
უკავშირდებოდა.  ყოველ კუთხეში  აღ-
მართული წრიული ბურჯები კი, ნაგ ე-
ბობას სიმყარესა და  სიძლიერეს უნარ-
ჩ უნებდა.
ქართული წყაროების თანახმად სწო-
რედ ეს სასახლე უნდა ყოფილიყო 
და ვით აღმაშენებლისა და მისი მემ-
კვიდრეების ზამთრის სასახლე, სადაც 
მეფეები კიდეც საქმიანობდნენ, კიდეც 
ისვენებდნენ და ხშირად თვეობით 
რჩებოდნენ.  
საქართველოს ძლიერების ხანა სასახ-
ლეზეც აისახა. ისტორიული წყარებ-

მე-14 საუკუნეში აბანოს საცეცხლურად 
გადაკეთებული მეფეთა სასახლის საპარადე 

შესასვლელის ნაწილი

ერთიანი საქართველოს მეფეთა დროინდელი 
გეგუთი

ერთიანი საქართველოს მეფეთა სასახლის 
გუმბათოვანი დარბაზი
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ის მიხედვით, გეგუთი დავით ნარინის 
მეფობის ბოლომდე აღარ დანგრეულა. 
შემდგომი გადაკეთება სასახლეზე სწო-
რედ მისი მემკვიდრეების მეფობას უნდა 
უკავშირდებოდეს. ეს გადაკეთება ერთ-
ერთი თვალსაჩინოა ციხე-დარბაზის  შე-
მო რჩენილ  ნაგებობებზე.  სწორედ  ამ
დროს გაუუქმებიათ საპარადო შესასვ-
ლელი, გაუქმებული სივრცე კი აბანოდ და 
სამეურნეო დანიშნულების ნაგებობად 
გადაუქცევიათ და ამ მიზნით ჩაუდგამთ 
აღმოსავლეთის ფლიგელის გადარჩენილ 
ოთახებში დიდი ზომის ქვევრებიც.  სასა-
ხლეში შესასვლელი დასავლეთის ფლი-

მე-14 ს. გადაკეთებული გეგუთის ახალი შესასვლელი და კიბე

ერთიანი საქართველოს მეფეთა დროინდელ 
დარბაზში მე-14 ს. ჩადგმული ქვევრი
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გელში გადაუტანიათ და მეორე სართულზე 
ასასვლელი ქვის კიბით დაუმშვენებიათ. 
რომელ მეფეს მოუსწრო გეგუთში მტერმა და 
კიდევ ერთხელ შეიწირა მეფეთა რეზიდენცია 
უცნობია, მაგრამ ციხე-დარბაზი იმერეთის მე ფე 
ბაგრატ მესამის დროს განახლებულა. ამას დას-
ავლეთ ფლიგელზე არსებული აგურის თაღები და 
მეფის მიერ ქუთაისში, გელათსა და მოწამეთაში 
ჩატარებული დიდი აღმშენებლობითი საქმიანობა 
მოწმობს.
მრავალი ალყისა და ბრძოლის გადამტანი გეგუ-
თი, სავარაუდოდ, საბოლოოდ  სოლომონ მეორისა 
და რუსეთის იმპერიის ომს შეეწირა. როგორც 
ჩანს, რუსებმა ააფეთქეს.
დარბაზის კედლები ერთ დროს შიგნიდან მოხა-
ტ ული ყოფილა.. დღეს გეგუთის შემორჩენილ 
კედლებზე მოხატულობის კვალიც აღარ არის, 
მაგრამ  რისი გაცოცხლებაც არქეოლოგებს ხელე-
წიფებათ ისიც განუზომლად შთამბეჭდავი და 
ემოციურია.
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 GEGUTI CASTLE

Roland Isakadze,
KetevanDighmelashvili,

ShalvaBuadze

Among large and small cul c buildings of Georgia, the ruins of the 
palaces that have reached to us are of a great value. Among these ru-
ins halls of the kings are such a few numberthat the children returning 
from the excursions surprisingly ask parents, whether Georgian kings 
had houses or not?
Among Georgian palaces, Kings palace of Gegu  has no equals neither 

with scales nor with history, which issomehow s ll in the shadow and 
wai ng for a wide circle of visitors with pa ence.
You do not have to walk for a long me in order to visit Gegu  and do 

not need special me. From the Tbilisi-Po  highway you should turn 
only for half an hour to see itand return. Gegu is so close to the road 
that its silhoue e can be seen very well from the highway.
Gegu  is Georgian chronicler of 16 Centuries. All turning points, which 

the country has experienced during 16 centuries are reflected on its 
walls.
For the construc on of this palace in 4th century the Colchis chose 

the best place: at the estuary of Rioni and Kvirila, inRioni’s natural knee 
addi onal canal was cut. So on an ar ficial island the first fortress was 
built.
In Gegu  today you will easily dis nguish the groove exis ng in the 

bo om of building from the east, which you will not be able to under-
stand that once was Rioni’s river -bed. The main func on of the for-
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tress built in IV century was the control of the Rioni-Kvirila waterway 
and nau cal road leading to Kutaisi. By the 6th century, a newbigger 
fortress was built on the ruins of this fortress.
In next century, in the eastern part of the fortress with squares of hewn 

stones the “fireplace room” (otherwise known as “hun ng house”), 
was built which’s reddened walls confirms, that the fortress must have 
been into a strong fire. This is a result of the invasion of Murvan the 
deaf in western Georgia. While catching up with the kings of Kartli in 
Nokalakevi it seems that the Arab commander destroyedGegu , too.
The construc on ac vi es of the Abkhazian kings in western Georgia 

also affected Gegu . In this period the brick palace was constructed, 
which is built as an extension on the “fireplace room” and on the walls 
of old fortress.
The largest construc on here is related to the period of crea on of 

united Georgia. At this me the old brick palace was thoroughly re-
newed. The architecture of the palace according to the remains that 
exist today is following: the ceremonialentrance was from the north; 
both sides were for fied with semi- circle strongholds; three doors 
were protec ng, which were sequen allywith one step above the pre-
vious one. The doors were entering into a large, domed hall, which’s 
wings were completed by brick arched roofs (now only one of them is 
remnant). The hall was connected to fourrooms of different size and 
assignment. The circular strongholds in every corner kept the strength 
of the building.
According to Georgian sources,exactly this palace must have been the 

winter palace of David the builder and his heirs, where the kings even 
used to work, rest and stayfor several months.
Georgia’s ageof strengthwas reflected in the palace, too. According 

to historical sources, Gegu  was not destroyed un l the end of the 
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reign of David Narin. The further reconstruc on of the palace must 
be associated with the reign of his successors.It is visible on remnants 
of fortress buildings.Exactly at this me, the ceremonial entrance was 
closed and that closed space was changed into a bathroom and as an 
agricultural assignment building and for this purpose large pitchers 
were put in the remnant rooms of eastern wing. The entrance to the 
palace was moved to the west wing and the second floor was decorat-
ed with a stone staircase.
Which King was caught up by enemies in Gegu  is not known and 

once again destroyed, but the fortress was renewed during the reign 
of Imere  King Bagrat III. The brick arches on the western wing and the 
king’s magnificent construc on conducted in Kutaisi, Gela  and Mot-
sameta tes fies it.
Gegu , the carrier of mul ple besieges and ba les, presumably, was 

sacrificed by the war of Solomon II and the Russian Empire eventually. 
Apparently, Russians exploded it.
The walls of the hall were once painted from inside ... Today there is 

no trace of pain ng on the remnant walls, but those facts what arche-
ologists can revive is incredibly impressive and emo onal.
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შორაპანი

შორაპანი მდებარეობს  იმერეთის დაბლობის უკიდურეს 
აღმოსავლეთ ნაწილში, მდინარეების ყვირილისა  და  ძირულას  
ხეობაში (ზღვის დონიდან 170 მ, ზესტაფონიდან 5 კმ), 
საქართველოსა და ხაშური-სამტრედიის სარკინიგზო ხაზზე. 
შორაპანი დასახლებულია ანტიკური ხანიდან. მის შესახებ 
უძველესი წერილობითი ცნობა ეკუთვნის სტრაბონს  (ქ.წ. I - ქ.შ. 
I სს.). ციხე-ქალაქი შორაპანი - სარაპანი კოლხეთის ისტორიაში 
ცნობილია, როგორც დიდი ნავსადგური, რომელიც მდებარეობდა 
მდინარე ყვირილაზე. იგი სავაჭრო საქონლის საწყობი იყო. 
აქვე იკრიბებოდნენ ვაჭრები, რომლებიც აღებ-მიცემობას 
აწარმოებდნენ აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ქვეყნებს 
შორის. სტრაბონის მოწმობით, მდინარე ფაზისში დადიოდნენ 
გემები სარაპნის ციხემდე, რომელსაც თავისი სიდიდით შე-
ეძლო მთელი ქალაქის მცხოვრებთა დატევა.  ვახუშტი ბაგ რატ-
იონის მიხედვით VIII ს-ის დასასრულს იგი  არგვეთის საერი-
სთავოს ცენტრი იყო. გვიანდელ ფეოდალურ ხანაში შორაპანი 
გახლდათ მცირე ქალაქი განვითარებული ვაჭრობით. 
ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლის შორაპნის ციხის 
საეტაპო მნიშვნელობის შესახებ და მისი გათხრების ისტორიას 
“ონლიან არქეოლოგიის” მკითხველს ისტორიის მეცნიერებათა 
დოქტორი, პროფესორი ვახტანგ ჯაფარიძე უამბობს.

შორაპნის ციხესიმაგრე ლეონტი მროველის (XI ს.) ცნობით აგებ-
ულია ქ.წ. III საუკუნეში, ქართლის მეფე ფარნავაზ I-ის მიერ.  
საიდან მომდინარეობს სახელწოდება “შორაპანი”?- მკვლევარები 
ფიქრობენ, რომ ის მოდის აქემენიდური ხანიდან და ნიშნავს 
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სანაპირო ციხის გამაგრებას, ხოლო ხალხური ვერსიით ახლო 
ფონს უწოდებდნენ ზესტაფონს, შორაპანი კი შორი ფონი იყო.  
 აშკარაა, რომ შორაპანი ერთ-ერთია იმ ძეგლთა შორის, რომელიც 
უკვე წყაროებით იქცევს ყურადღებას და იწვევს ინტერესს, 
რადგან ის “ქართლის ცხოვრებაში» დროის არა ერთ მონაკვეთში, 
არაერთგზის ფიგურირებს. შორაპანი საინტერესოა იმითიც, რომ 
წყაროებში ის მოხსენიებულია, როგორც ფარნავაზის დროი-
ნ დელი ციხე ქალაქი, ფარნავაზმა ააშენა და, შესაბამისად, 
უკავშირდება ქართლის სამეფოს წარმოშობის პერიოდს, რა თქმა 
უნდა, ქართული წყაროების ბევრი მონაცემი ჯერ დაზუსტებული 
არ არის, ხშირად ფარნავაზის ნაღვაწი ძეგლები თვით მცხეთაშიც 
კი არ არის გაშიფრული. ჩვენ არა გვაქვს უშუალოდ ფარნავაზთან 
დაკავშირებული მონუმენტური ან უბრალო ნაგებობები, ცხა-
დია, დღეს პრიორიტეტულია იდენტიფიკაციის საკითხი წყარო-
ებში მოხსენიებულ ფარნავაზის დროინდელ ძეგლებთან და 
ნაგებობებთან. უაღრესად საინტერესოა სტრაბონის ინფორმაცია 
ფაზისის სანაოსნო გზასთან დაკავშირებით. სტრაბონის მიხედვით, 
ამ ციხეს შეუძლია დაიტიოს მთელი ქალაქის მოსახლეობა. 
რაც ნიშნავს იმას, რომ ციხე ქალაქური დასახლებაა, ან ციხეს 
ახლავს ქალაქური ტიპის მოზრდილი დასახლება. როგორც ჩანს, 
ეს ტერიტორია უნდა იყოს მდინარე ძირულასა და ყვირილის ის 
შესართავი გავაკებული ნაწილი, სადაც დაბალ კონცხზე ადრევე 
გამოვლინდა ანტიკური ნაგებობის ნაშთები, ქვედა ქალაქი, 
რომელიც შემდეგ არავის უკვლევია, მათ შორის, არც სვიმონ 
ყაუხჩიშვილის ექსპედიციას. თუმცა, ბატონმა სვიმონმა ძალიან 
დიდი ამაგი გასწია შორაპნის შესწავლის საქმეზე. კერძოდ, მან 
30-იან წლებში პირველმა მოახდინა ამ ძეგლის ფიქსაცია, ცნობილ 
სპეციალისტებს განახორციელებინა ციხის ტოპოგადაღება და 
ზღუდის აგეგმვა, ხოლო 1949 წელს მისივე ორგანიზებით მოეწყო 
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შორაპანზე პირველი არქეოლოგიური ექსპედიცია, რომელშიც 
მონაწილეობდნენ ცნობილი ისტორიკოსები ნოდარ ლომოური 
და გიორგი ცქიტიშვილი. სამწუხაროდ, ამ გათხრების ანგარიში 
და მასალა არ მოგვეპოვება, მაგრამ ეს სამუშაოები, ცხადია, 
მნიშვნელოვანი იყო. 
შემდგომ უკვე გასული საუკუნის 80-იან წლებში, მთელი ხუთი 
წლის განმავლობაში ვაწარმოებდით არქეოლოგიურ გათხრებს 
(ხელმძღვ. ვახტანგ ჯაფარიძე) იმ მიზნით, რომ შესაძლებელი 
ყოფილიყო აქ სარესტავრაციო სამუშაოების ჩატარება, ფაქტიურად 
ზღუდის ნანგრევი ფენის მთელ პერიმეტრზე ვთხრიდით. მესამე 
ტერასაზე, ანუ ციტადელზე გავწმინდეთ ნაგებობები, რომელთა 
ერთი ფრაგმენტი გაწმენდილი იყო ჯერ კიდევ ყაუხჩიშვილის 
დროს. შემდეგი 30 წლის განმავლობაში შორაპანზე სამუშაოები 
არც დაგეგმილა და არც განხორციელებულა. ციხე დანგრეულია 
რამდენჯერმე, მეფის რუსეთის ხელისუფლების პერიოდში, მას 
აფეთქებდნენ წყალსატევი ავზების მოწყობის გამო, აღრმავებდნენ 
ზედაპირს, აშენებდნენ ავზებს, ციხეზე დღემდე არსებობს წყა ლ-
სა ტევები. ამ მონაკვეთებში  არქეოლოგიური ფენები განადგუ-
რებულია.
რადგან შორაპნის ციხე მდებარეობს კლდოვან ბორცვზე 
კულტურული ფენები  რთულ ვითარებაში ილექებოდა და, შეს ა-
ბამისად, შესასწავლადაც რთულია. 2016 წელს საქართველოს 
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 
დაფინანსებით, ციხეზე  არქეოლოგიური გათხრები განახლდა 
(ხელმძღვანელი ვახტანგ ჯაფარიძე). ჩვენი სამუშაოები გაგრძელდა 
ისევ პერიმეტრზე, შუა ტერასაზე, სადაც გამოვლენილია კულტ-
ურული ფენების რამდენიმე დონე, აქ არის ნახანძრალი ფენები, 
სამუშაოები წარმოებდა და გრძელდება გვირაბის მონაკვეთთან, 
სადაც გათხრილია პილონებიანი კედელი. ჩვენ მიერ უკვე გაწ-
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მენდილი გვირაბი ისევ საჭიროებს გაწმენდას. ძეგლის მთელი 
რიგი მონაცემი ჯერ კიდევ არ არის გამომზეურებული და 
საჩვენებლად მომზადებული. შორაპნის ციხე განსაკუთრებულად 
მნიშვნელოვანია იმით, რომ დღესაც, როგორც უწინ სწორედ იმ 
ძირითად მაგისტრალზე მდებარეობს, რომელიც აღმოსავლეთ 
საქართველოს დასავლეთ საქართველოსთან აკავშირებს. ეს 
გახლავთ ამიერკავკასიის ცენტრალური გზა და, შესაბამისად, ციხე 
საუკეთესოა ტურისტულ მარშრუტში ჩართვის თვალსაზრისით. 
აქ  ყველაფერი მიმზიდველია - გვირაბი, სამნავიანი ხიდის ბურჯი 
მდინარეზე,  მისი ნაშთები და ნავმისადგომი. 
1737 წლის იმერეთის რუკას, რომელიც ტიმოთე გაბაშვილმა 
ალექსანდრე მეხუთის დავალებით შეადგინა ახლავს საინტერესო 
მინაწერები, მათ შორის ერთი განსაკუთრებით საყურადღებოა. 
ის თითქმის იმეორებს სტრაბონის მონაცემს: “აქამდე (ციხემდე) 
ამოვა საჭილაოს (ბრტყელძირა) ნავი”. გიორგი წერეთლის 
ცნობის მიხედვით, რკინიგზის სადგურთან, შორაპნის ცნობილი 
სარკინიგზო ლიანდაგის გაჭრის სამუშაოების დროს ნაპოვნია 
ქვაყუთები, რომლებიც მუშებმა გაძარცვეს, თუმცა, ეს ინფორმაცია 
შესაძლოა,  გაზვიადებული  იყოს.
საინტერესოა ის, რომ თვით ციხეზე, მის აღმოსავლეთით შეიძლება 
დადასტურდეს VI-V ადრეანტიკური ხანის დასახლების ნაშთები, აქ 
არის გარკვეული მასალები ფარნავაზის ხანისა (III საუკუნე), გვაქვს 
ქ.წ. I - ქ.შ. I სს. დათარიღებული მასალა _ შავად გაპრიალებული, 
პროფილიანი პირის ჯამები, რომლებიც დადასტურებულია 
ციხიაგორაზეც, გამოვლენილია ფენა და არტეფაქტები, რომლებიც 
უკავშირდება ეგრისის ახალი სამეფოს წარმოქმნის ხანას, ქ.შ. 
IV-V საუკუნეებს.ზედა ტერასაზე გვხვდება  ნახანძრალი ფენა. 
ის შეიცავს ინფორმაციას ადრეული ქრისტიანობის თაობაზე, 
მაგ.: მოზრდილი ჭურჭელი, რომელზეც ადრეული ქრისტიანობის 
ნიშნების ფრიზაა წარმოდგენილი. VI საუკუნეში ციხე გახდა 
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პოლიტიკური ცილობის საგანი. გამოვლენილია უფრო გვიანდელი 
ფენებიც VII-IX სს.; აგრეთვე, განვითარებული შუა საუკუნეების 
დროინდელი მასალაც, რომელიც უკავშირდება ჯერ ჩხეიძეების 
აქ ყოფნას, შემდეგ აბაშიძეების, პერიპეტიებს დაკავშირებულს  
თურქეთ-რუსეთის ომების ხანასთან. 
შორაპანი საეტაპო, ნამდვილად თვალშისაცემი ძეგლია. მისი 60 მ 
სიგრძის გვირაბი ჩადის ყვირილაში, სადაც დგას კოშკი 2 მ სისქის 
კედლებით. ასე, რომ ყვირილა თითქოს შემძვრალია მის ქვეშ. ამ 
გვირაბის გარდა, რომელიც აუცილებელია წყლისთვის და თურქებმა 
დაანგრიეს (აბაშიძეებს მოუსპეს საარსებო საშუალება) არის 2 მ 
სიშორიდან გამოყვანილი წყალსადენი. წელს ადგილობრივებმა 
გვიჩვენეს ჩაღრმავებული ადგილი, რომელიც, როგორც ჩანს, 
ზედა ციხიდან გასაძრომი სამალავი გახლავთ, ანუ ძეგლია. ციხის 
სიახლოვეს დადასტურებულია ებრაული დასახლების არსებობა, 
რაც გულისხმობს, რომ შორაპანი ამ დროს ისევ სავაჭრო პუნქტი 
იყო. გიორგი ცქიტიშვილს ხიდთან ახლოს დადასტურებული აქვს 
ადგილი (ქვედა ქალაქში), რომელსაც ჰქვია ბაზარი. 
1737 წლის რუკაზე, იქ სადაც  აღნიშნულია ქვედა ქალაქი   
მიხატულია ეკლესია. საკითხავია როგორ მოხვდა იქ ეს ნაგებობა? 
რადგან იქვე წერია, რომ შორაპანი “თათარმა დაიჭირა და იქ 
100 კაცი დგას”,  შემდეგ მიწერილი აქვს  -  ყასაბა, რაც ნიშნავს 
სავაჭრო უბანს. ესე იგი, გამორიცხული არ არის, რომ როდესაც 
ციხე გრაფიკულად დაიტანეს  რუკაზე  შორაპანში უკვე ყასაბა, 
ანუ ბაზარი არსებობდა. 
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SHORAPANI

Shorapani is located in the extreme eastern part of Imere  
lowlands, in the Gorge of Kvirila and Dzirula (170 meters 
above the sea level, 5 km from Zestafoni) and on the railway 
road of Georgia-Khashuri-Samtredia. Shorapani is inhabited 
from an que mes. The oldest wri en no ce about it belongs 
to Strabo. Fortress Shorapani - Sarapana is known in the his-
tory of kolkhe , as a large port, which was located on the 
river Kvirila. There was a warehouse of trade goods and mer-
chandiser’s mee ng place, whocarried out buying and selling 
process between the East and West countries. With Strabo’s 
approval, the ships used to go from the river Phazisi to Sara-
pana fortress, which was so large that could inhabit all the 
inhabitants of the town. According to Vakhush Bagra oni, 
at the end of VIII century it was the center of Aragve princip-
iality. In the later feudal period, Shorapani was a small town 
with developed trade.
Professor Vakhtang Japaridze, the Doctor of History Sciences, 

tells the reader of “Online Archeology” about the landmark 
importance of Shorapani fortress of Georgian architectural 
monument.

By Leon  Mroveli’s (XI century) reports Shorapani fortresswas built 
in III century, by King Parnavaz I-st of Kartli. Where does the name 
“Schorapani” come from? The researchers think that it comes from the 
Achaemenid Age and means the for fica on of the coastal fortress, 
andaccording to the folk version Zestaponi was called “close ford”, and 
Shorapani was called “distant ford”.
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It is evident that Shorapani is one of the monuments, that has already 
drawn a en on with its sources and caused interest, as in”Kartli’s life”, 
it is men oned several mes. Shorapani is also men oned in the sourc-
es as the fortress city of Parnavaz,since it was built by Parnavaz and ac-
cordingly it is connected to the period of origin of the Kartli kingdom. 
Of course, many of the Georgian sources are not yet defined, o en 
the monumentswhere Parnavaz conducted ac vi es are not encrypt-
ed even in Mtskheta . We do not have monumental or simple buildings 
directly related to Parnavaz, it is obvious that today is the iden fica-

on of priority issues connected with the monuments and buildings of 
the Parnavaz period, men oned in the sources. Strabo’s informa on 
is deeply interes ng about the Phazisi mari me road.  According to 
Strabo, the fortress was so large that could inhabit all the inhabitants 
of the town. This means that the fortress is se lement of an urban 
type. As it seems, this area should be tha la ened place of estuary 
of the river Dzirula and Kvrila, where the ruins of an c buildings were 
found on the cape, lower town, which was not explored even bySvi-
monKukhukhishvili’s expedi on. However, Mr. Svimontook great part 
in explora on of Shorapani. In par cular, in the 30s, he was the first to 
fix this monument, and made the famous specialists to carry out the 
topographic surveying of the prison and wall planning, as well as in 
1949 he was the head of the first Archaeological Expedi on, in which 
historians NodarLomouri and Giorgi Tski shvili took part. Unfortunate-
ly, these excava on reports and materials are not available, but these 
works were obviously important.
Then in the 80s of the last century, we had been carrying out archae-

ological excava ons for 5 years (The head of excava onsVakhtang 
Japaridze).In order to be able to carry out the restora on work, we 
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were digging on perimeter of the ruined layer. On the third terrace, i.e 
on the the citadel we cleaned buildings, which fragments had already 
been cleaned in the period of Kaukhchishvili. Over the next 30 years, 
no works have been planned or implemented. The fortress was demol-
ished several mes during the reign of the Russian authori es, they 
were exploded due tu the arrangement of water tanks, deepened the 
surface and built the tanks.These water reservoirs have been on the for-
tress since then. Archaeological layers are destroyed in these sec ons.
As Shorapani Fortress is located on a rocky hill cultural layers are made 

in  difficult condi ons and therefore it is difficult even to study. In 2016, 
the archaeological excava on was renewed and (The head of excava-

on Vakhtang Japaridze) funded on the fortress by the Na onal Agency 
for Cultural Heritage Preserva on of Georgia. we con nued working on 
the perimeter, in the middle of terrace, where several levels of cultural 
layers are revealed. Herelayers remained from fire. The works were 
carried out and con nued at the tunnel sec on where the pylon walls 
were dug. The tunnel had already been cleaned by usbut now it needs 
to be cleaned again. The number of data of the monument is not s ll 
published and ready for display. The Shorapani Fortress is par cularly 
important today as it is located on the main highway which connects 
western Georgia to eastern Georgia. This is the central highway of the 
Caucasus and, therefore, the fortress is the best in terms of involving 
it in the tourist route. Everything is a rac ve here - a tunnel, a bridge 
over the river, its remains and docks.
The map ofImere  of 1737, which was composed by Timote Gabash-

vili, has  interes ng addi ons, among them one is the most notable. 
He almost repeats strabo’s data: “Un l here [un l the fortress] will 
come up flat bo omed boat”.” According to the statement of George 
Tsereteli, during works on the railroad of Shorapani were found stone 
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boxes, which were robbed by workers, but this informa on may be 
exaggerated.
It is interes ng, that in East part of the fortress may be confirmed ex-

is ng of the remains of an c age, here are some materials of Parnavaz 
period (III century), blackly polished bowls, which’s existence have 
been confirmed on the fortress hill too, also the layer and artefacts are 
revealed, which are associated with the age of Egrisi’s new kingdom, 
IV-V centuries. On the upper terrace there is a dark layer remained 
from fire. It contains informa on about the early Chris anity, for ex-
ample, big vesselsrepresented signs of early Chris anity. Layers were 
detected from later period of VII-IX centuries and also,materials from 
developed medieval period that is related to Chkheidze’s stay there. 
Besides this materials discovered were associated with Abashidzestay 
there during the period of the Turkish-Russian wars.
Shorapani landmark is truly an eye-catching monument. Its 60m long 

tunnel flows into river Kvirila, where stands the tower with 2m thick 
walls. Apart from this tunnel, that is necessary for the water, the Turks 
destroyed water pump. This year, local inhabitants showed us a deep 
place, which seems to be a hiding placefor ge ng rid of the upper pris-
on, i.e.it is a monument. The se lement of the Jewish people is con-
firmed near the prison, which means that Shorapani was then a trad-
ing place. Giorgi Tski shvili has confirmed the place near the bridge (in 
the lower city), which is called the market.
On the map of 1737 as an addi on, where it is indicated a lower town, 

is painted the church. How did that building happen to be there? Ac-
cording to his addi ons: “Tatars captured it and there are 100 people 
standing”, “kasaba”, which means a trading district. It is not excluded 
that when the fortress was painted on the map, the market was al-
ready there in Shorapani.
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ალექსანდრე (ლალი) ჯავახიშვილი

ალექ სან დრე (ლა ლი) ჯა ვა ხიშ ვი ლი _ არ-
ქე ო ლო გი და ხე ლოვ ნე ბათ მცოდ ნე, სა-
ქარ თვე ლოს მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის 
წევ რ-კო რეს პონ დენ ტი, ის ტო რი ის მეც ნი-
ე რე ბა თა დოქ ტო რი 1917 წლის 30 აგ ვის-
ტოს და ი ბა და დი დი ქარ თვე ლი ის ტო რი კო-
სი სა და სა ზო გა დო მოღ ვა წის, თბილისის 
სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის  და მა არ სე ბ-
ლის , სა ქარ თვე ლო სა და კავ კა სი ის ის ტო-
რი ის  თა ნა მედ რო ვე სა მეც ნი ე რო სკო  ლის  
ფუ ძემ დე ბე ლის , მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის 
აკა დე მი კო სის, პრო ფე სორ ივა ნე ჯა ვა ხიშ-
ვი ლის ოჯახ ში. ალექ სან დრე (ლა ლი) ჯა ვა-

ხიშ ვი ლის დე და  ანას ტა სია ჯამ ბა უკ რ-ორ ბე ლი ა ნი ერეკ ლე მე ო რის 
შთა მო მა ვა ლი გახ ლდათ, რომ ლის აღ ზრდა ში დი დი დამ სა ხუ რე ბა 
მი უძღ ვო და მა მი დას, მა რი ამ ჯამ ბა კურ -ორ ბე ლი ანს. ეს ის ქალ ბა-
ტო ნი ა, რო მელ მაც უკა ნას კნე ლად ნა ხა ილია ჭავ ჭა ვა ძე თბი ლის ში 
(წი წა მუ რის ტრა გე დი ის წი ნა სა ღა მოს ოლ ღა გუ რა მიშ ვილ თან მი-
სუ ლა სტუმ რად). 
ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქმუ ლი დან თა ვის თა ვად ცხა დი ა, რა ო დენ გან-
სხვა ვე ბუ ლო ბას მო ითხ ოვ და ლა ლი ჯა ვა ხიშ ვი ლის გან ოჯა ხიშ ვი-
ლო ბა მი სი.
“ის ცნო ბი ლი იყო, რო გორც დი დი ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის ვა ჟი და ეს 
გა რე მო ე ბა ერ თგვა რად ჩრდი ლავ და მის პი რად თვი სე ბებ სა და დამ-
სა ხუ რე ბებს.  არა და იგი თვით იყო არა ორ დი ნა რუ ლი პი როვ ნე ბა... 
სა კუ თა რი დამ სა ხუ რე ბი თა და ღვაწ ლით... ბა ტო ნი ლა ლი ჯა ვა ხიშ-
ვი ლი იყო ხე ლოვ ნე ბათ მცოდ ნეც და არ ქე ო ლო გიც, ის არას დროს 
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იზღ უ დე ბო და გარ კვე უ ლი ეპო ქის 
ცოდ ნით, ყო ველ თვის შე სა ნიშ ნა-
ვად ერ კვე ო და სა ერ თო არ ქე ო ლო-
გი ურ მო ნა პო ვარ ში, იქ ნე ბო და ეს 
ბრინ ჯა ოს ეპო ქა, ან ტი კუ რი ხა ნა 
თუ შუა სა უ კუ ნე ე ბი [ნო დარ ლო-
მო უ რი].
ბავ შვო ბი დან გა ტა ცე ბუ ლი ყო-
ფი ლა ხატ ვით, სამ ხატ ვრო აკა დე-
მი ა შიც კი აპი რებ და ჩა ბა რე ბას, 
მაგ რამ შემ დეგ უნი ვერ სი ტე ტის 
სტუ დენ ტო ბის სურ ვილ მა სძლი ა. 
თუმ ცა, სი ცოცხ ლის ბო ლომ დე 
ხა  ტავ და ზღაპ რე ბის ფე რად ილ-
უს ტრა ცი ებს თუ ფან ტა ზი ით გა-
მო გო ნილ სა ხა ლი სო სცე ნებს, 
ის  ტო  რი ულ ძეგ ლებ სა და თვალ წა-
რ მტაც ქარ თულ პე ი ზა ჟებს. ივა ნე 
ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი-
სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის 
დამ თავ რე ბის შემ დეგ სწავ ლა გა-
ნაგ რძო ას პი რან ტუ რა ში ხე ლოვ-
ნე ბათ მცოდ ნე ო ბის სპე ცი ა ლო-
ბით. 1943 წლი დან სი ცოცხ ლის 
ბო ლომ დე სა ქარ თვე ლოს სა ხელ-
მწი ფო მუ  ზე უმ ში მოღ ვა წე ობ-
და სხვა დას ხვა თა ნამ დე ბო ბა ზე. 
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში მუ ზე უ მის 
არ ქე ო ლო გი უ რი გან ყო ფი ლე ბის 
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გამ გე იყო, შემ დეგ დი რექ ტო რის მო ად-
გი ლე, ნა ხე ვარ სა უ კუ ნე ზე მეტ ხანს უც-
ვლე ლად პატ რო ნობ და ქვეყ ნის მთა ვარ 
სა გან ძურს, სა დაც თავ მოყ რი ლია არ-
ქე ო ლო გი უ რი გათხ რე ბის შე დე გად თუ 
შემ თხვე ვით მო პო ვე ბუ ლი ძვირ ფა სი ლი-
თო ნის ნივ თე ბის კო ლექ ცი ა. მუ ზე უმ ში 
მოღ ვა წე ო ბი დან გან სა კუთ რე ბუ ლად აღ-
სა ნიშ ნა ვია მი სი სა ექ სპო ზი ციო საქ მი ა-
ნო ბა, მა სა ლის შერ ჩე ვის არაჩ ვე უ ლებ რი-
ვი უნა რი. მე-20 სა უ კუ ნის 60-ი ან წლებ ში 
ლა ლი ჯა ვა ხიშ ვილ მა მო აწყო სრუ ლი ად 
ახ ლე ბუ რად გა დაწყ ვე ტი ლი არ ქე ო ლო გი-
უ რი გა მო ფე ნა. ექ სპო ნა ტე ბი წარ მოდ გე-
ნი ლი იყო ჩაბ ნე ლე ბულ სივ რცე ში, კა რა-
დე ბის ში და გა ნა თე ბით, ფე რად ფონ ზე 
გა მო ფე ნი ლი მა სა ლა დი დე ბულ შთა ბეჭ-

დი ლე ბას ახ დენ და. 
ლა ლი ჯა ვა ხიშ ვი ლი ფარ თო სა -
მეც ნი ე რო ინ ტე რე სე ბით გა მო ირ-
ჩე ო და. მი სი ად რინ დე ლი გა მოკვ-
 ლე ვე ბი ხე ლოვ ნე ბათ მცოდ ნეობ-
ის სა კითხ ებს ეხე ბა, მაგ რამ საყო -
ველ თაო აღი ა რე ბა არ ქე ო ლო გი-
უ რი ხა სი ა თის სა მეც ნი ე რო ნაშ-
რო მებ მა მო უ ტა ნა. მან არა ერ თი 

სა ინ ტე რე სო ძეგ ლი გათხ ა რა და შე ის წავ ლა, გან სა კუთ რე ბუ  ლად 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი იყო ნა მო სახ ლა რე ბით. მის მი ერ  გათხ რი ლი 
პირ ვე ლი ძეგ ლიც ნა მო სახ ლა რი იყო - ქვაცხ ე ლე  ბი (ქ.წ. მე-3 ათას-
წლე უ ლი, მტკვარ -ა რაქ სის კულ ტუ რა).
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მტკვარ -ა რაქ სის, ამ მე ტად სა ინ ტე რე სო და 
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მნიშ ვნე ლო ვა ნი კულ ტურ-
ის არც ერ თი ძეგ ლი კავ-
კა სი ა ში თუ მის ფარ გლებს 
გა რეთ ისე სრუ ლად არა-
ვის შე უს წავ ლი ა, რო გორც 
ლა ლი ჯა ვა ხიშ ვილ მა შე ის-
წავ ლა ქვაცხ ე ლე ბი. ძეგ ლი 
თით ქმის მთლი ა ნად გა ითხ-
ა რა, დად გინ და და გეგ მა რე-
ბა, არ ქი ტექ ტუ რა და სამ შე-
ნებ ლო საქ მე, მე ურ ნე ო ბის 
ხა სი ა თი და მო სახ ლე ო ბის 
საქ მი ა ნო ბა. ქვაცხ ე ლე ბის 
ნა მო სახ ლა რის გათხ რებ-
მა მტკვარ -ა რაქ სის კულ-
ტუ რის ბევრ ბუნ დო ვან სა-
კითხს მოჰ ფი ნა ნა თე ლი. 
მაგ რამ ამა ზე მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი იყო ად რე სა მი წათ მოქ-
მე დო კულ ტუ რის დადგენა და შეს წავ ლა. ქვე მო ქარ თლში გამო-
 ვ ლინ და ნა სახ ლა რი ბორ ცვე ბი, რომ ლე ბიც ად რე უ ლი ხა ნის მა სა-
ლებს შე ი ცავ და. მა თი შეს წავ ლის შე დე გად ლა ლი ჯა ვა ხიშ ვილ მა 
გა არ კვი ა, რომ ქ.წ. მე-5-4 ათას წლე უ ლებ ში აღ მო სავ ლეთ ამი ერ-
კავ კა სი ა ში ისე, რო გორც წი ნა აზი ის სხვა რე გი ო ნებ ში არ სე ბობ და 
საკ მა ოდ გან ვი თა რე ბუ ლი, თა ვი სე ბუ რი ხა სი ა თის, ად რე სა მი წათ-
მოქ მე დო ტომე ბის კულ ტუ რა. ლა ლი ჯა ვა ხიშ ვილ მა პირ ველ მა და -
ა  დას ტუ რა ეს კულ ტუ რა, და ად გი ნა მი სი არ სე ბო ბის დრო, მე ურ ნე-
ო ბის ხა სი ა თი და სხვ.
მეც ნი ერ მა ბრწყინ ვა ლე მო ნოგ რა ფია მი უძღ ვნა სამ ხრეთ კავ კა სი-
ა ში ქ.წ. მე-5-3 ათას წლე უ ლებ ში გავ რცე ლე ბულ სამ შე ნებ ლო საქ-
მე სა და არ ქი ტექ ტუ რას. ამ მო ნოგ რა ფი ამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი 
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შე ი ტა ნა კავ კა სი ის უძ ვე ლე სი კულ ტუ რე ბის შეს წავ ლის საქ მე ში. 
ლა ლი ჯა ვა ხიშ ვი ლი გარ და იც ვა ლა ბე რიკ ლდე ე ბის ნა მო სახ ლარ-
ზე მო პო ვე ბულ მა სა ლებ ზე მუ შა ო ბი სას, სამ წუ ხა როდ, აქ დაწყ ე-
ბუ ლი საქ მე ბო ლომ დე ვერ მი იყ ვა ნა. 

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

ალექ სან დრე (ლა ლი) ჯა ვა ხიშ ვი ლი მეც ნი ე რი და 
მო ქა ლა ქე, ოთარ ჯა ფა რი ძე გვ. 41-44.

ivane da lali da kaxa da meuRle
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თა თია ბუ წუ რა ძე ივ .ჯა ვა-
ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი-
სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი-
ტე ტის ჰუ მა ნი ტა რულ მეც  ნიე-
რე ბა თა ფა კულ ტე ტის არ ქე ო-
ლო გი უ რი მი მარ თუ ლე ბის მა-
გის ტრა ტუ რის I კურ სის სტუ-
დენ ტი ა. 

თა თია კუნ ძულ კვიპ რო სის, 
მრგვა ლი ჭა ლი სა და თრე ლი გო რე ბის  არ ქე ო ლო გი უ რი 
ექ სპე დ ი ცი ე ბის მო ნა წი ლე ა. ის 2013 წლი დან დღემ დე მუ-
შა ობს გრაკ ლი ა ნი გო რის არ ქე ო ლო გი ურ ექ სპე დი ცი ა ში. 

გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი აქვს პუბ ლი კა ცი ე ბი: “ინ ტე რი ე რის 
ორ გა ნი ზა ცი ის პრინ ცი პე ბი ძვ.წ. I ათასწლ ეუ ლის შუა ხა-
ნებ ში” (“ონ ლა ინ არ ქე ო ლო გი ა”,  კრე ბუ ლი მიძღ ვნი ლი პე-
ტ რე მე ლი ქიშ ვი ლის და ბა დე ბის 165 წლის იუ ბი ლე სად მი 
- გა მარ ჯვე ბულ სტუ დენ ტთა სა მეც ნი ე რო შრო მე ბი); თა-
ნა ავ ტო რია დამ ხმა რე სა ხელ მძღვა ნე ლო  “შუ ამ დი ნა რე-
თის ის ტო რი ის”; თა ნა ავ ტო რია სტა ტი ის - გილ გა მე ში ა ნის 
კო მენ ტა რე ბი  (,,სტუ დენ ტუ რი წე ლიწ დე უ ლი”) და სხვ. 

თა თი ას ჩვე ნი ჟურ ნა ლის მკითხ ვე ლე ბი უკ ვე იც ნო ბენ 
სტა ტი ით “ინ ტე რი ე რის ორ გა ნი ზა ცი ის პრინ ცი პე ბი ძვ.წ. 
I ათასწლეულის შუა ხა ნებ ში”. ამ ჟა მად, “ონ ლა ინ არ ქე ო-
ლო გი ის”  სტუ დენ ტუ რი გვერ დი წარ მო გიდ გენთ თა თი ას 
ნა აზ რევს ჰა სან ლუს თა სის იკო ნოგ რა ფი ას თან და კავ ში-
რე ბით.
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ჰა სან ლუს თა სის იკო ნოგ რა ფი ის ანა ლი ზი

თე ფე ჰა სან ლუ, რო მე ლიც ურ მი ის ტბის სამ ხრე თით მდე ბა რე ობს, 
ერ თ-ერ თი უძ ვე ლე სი არ ქე ო ლო გი უ რი ძეგ ლი ა. 1956-1974 წწ. აქ 
არ ქე ო ლო გი ურ გათხ რებს აწარ მო ებ და პენ სილ ვა ნი ის უნი ვერ სი-
ტე ტი სა და მეტ რო პო ლი ტენ მუ ზე უ მის ერ თობ ლი ვი ექ სპე დი ცია 
(ხელმძღვ. რო ბერტ და ი სო ნი). გათხ რე ბის შე დე გად, 1958 წელს, 
ნა გე ბო ბის ნან გრე ვებ ში (ქ.წ. IX ს.) აღ მოჩ ნდა ჰა სან ლუს ოქ როს 
თა სი, რო მელ საც პრო ფე სო რი ედით პო რა და ქ.წ. XII-XI სა უ კუ ნე-
ე ბით ათა რი ღებს. სტი ლის ტუ რი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი დან გა მომ დი ნა-
რე, იგი ამ თასს, ირან სა და მარ ლიკ ში გა მოვ ლე ნილ, ჩრდი ლო- და-
სავ ლეთ ირა ნუ ლი თა სე ბის ჯგუფს მი ა კუთ ვნებ და. ედით პო რა და 
აღ ნიშ ნავს, რომ სა ტევ რე ბის ის ტი პე ბი, რომ ლე ბიც თას ზეა გა-
მო სა ხუ ლი ცნო ბი ლია ქ.წ. II ათას წლე უ ლის სა მარ ხე ბი დან [Winter 
J.Irene : 90-91] (ტაბ. I).
ჰა სან ლუს  თას ზე გა მო სა ხუ ლი ა, რო გორც ცალ კე უ ლი ღვთა ე ბე ბი, 
ისე გარ კვე უ ლი მი თო ლო გი უ რი სი უ ჟე ტე ბის ამ სახ ვე ლი ფრაგ მენ-
ტე ბი.
 თავ და პირ ვე ლად გან ვი ხი ლავთ ზე და ფრიზს, რო მე ლიც თან მიმ-
დევ რუ ლი სცე ნაა და იწყ ე ბა სა რი ტუ ა ლო პრო ცე სი ით მარ ჯვნი-
დან. გრძე ლი სა მო სით წარ მოდ გე ნი ლი მა მა კა ცი, სა ვა რა უ დოდ, 
მლოც ვე ლი ა, რო მელ საც ხელ ში კათხა (თა სი) უჭი რავს, ალ ბათ, შე-
სა წი რად გან კუთ ვნი ლი ღვი ნით. ანა ლო გი უ რი მსხვერ პლშე წირ ვის 
სცე ნე ბი წარ მოდ გე ნი ლია პერ სე პო ლი სის კედ ლის რე ლი ე ფებ ზე.
მლოც ვე ლის უკან გა მო სა ხუ ლია ორი წვე რო სა ნი მა მა კა ცი, რომ-
ლებ საც შე სა წი რა ვად მიჰ ყავთ ორი ცხვა რი. მთე ლი ეს პრო ცე სია 
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თა თია ბუ წუ რა ძე
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გან კუთ ვნი ლი უნ და ყო ფი ლი ყო მათ წინ გა მო სა ხულ ღვთა ე ბა თა 
სა მე უ ლის თვის:

ფრთო სა ნი ამინ დის ღვთა ე ბა;
მზის ღმერ თი;
რქო სა ნი ღვთა ე ბა.

პირ ვე ლი ღვთა ე ბა (ეტ ლზე) ამინ დის ღმერ თი ა. ის გა მო სა ხუ ლია 
აქა დუ რი პე რი ო დის სა ბეჭ და ვებ ზე, სა დაც ამ ხედ რე ბუ ლია ლომ 
-გრი ფონ ზე და ხელ ში მათ რა ხი უჭი რავს. მე ო რე ღვთა ე ბა მზის 
ღმერ თი ა, რა ზეც მი ა ნიშ ნებს მის თავს ზე მოთ აღ მარ თუ ლი ფრთო-
სა ნი დის კო. ფრთო სა ნი დის კო ღვთა ე ბა აშუ რის სიმ ბო ლო იყო. ის 
მრავ ლად არის წარ მოდ გე ნი ლი ასუ რე თის მე ფე თა რე ლი ე ფებ ზე, 
მომ დევ ნო პე რი ოდ ში კი გახ და აქე მე ნი დუ რი ირა ნის სიმ ბო ლოც 
და დამ კვიდ რდა ფა რა ვა ჰა რის სა ხე ლით. მი სი რე ლი ე ფე ბი გა მო სა-
ხუ ლია პერ სე პო ლი სის კედ ლებ ზეც.
ფრი ზი, რო მელ ზეც მსხვერ პლშე წირ ვის რი ტუ ა ლია და ტა ნი ლი მა-
ლა თი ის რე ლი ე ფებ ზე გა მო სა ხუ ლი მსხვერ პლშე წირ ვის სცე ნე ბის 
მსგავ სი ა. ერ თ-ერთ რე ლი ეფ ზე, მარ ჯვე ნა მხა რეს გა მო სა ხუ ლია 
მე ფე მა ლა თი ა. ის მხვერპლს სწი რავს ამინ დის ღვთა ე ბას, რო მე-
ლიც მარ ცხნი დან ორ ჯერ ჩნდე ბა. ღვი ნოს ორ სა ხე ლუ რი ან ჭურ-
ჭელ ში ას ხამს, მის უკან გა მო სა ხუ ლია მლოც ვე ლი, რო მელ საც 
ხა რი მიჰ ყავს შე სა წი რა ვად. ამინ დის ღვთა ე ბას მარ ჯვე ნა ხელ ში 
მოხ რი ლი ია რა ღი უჭი რავს, ხო ლო მარ ცხე ნა ხელ ში ჭე ქა- ქუ ხი ლის 
სიმ ბო ლო- სამ კა პი. ასე თი სამ კა პე ბის გა მო სახ ვა უძ ვე ლეს დრო ში-
ვე შე ი ნიშ ნე ბა, მაგ., აქა დუ რი პე რი ო დის სა ბეჭ და ვებ ზე.
მა ლა თი ას რე ლი ეფ ზე არის გა მო სა ხუ ლი ამინ დის ღვთა ე ბა თე შუ-
ბი, რო მე ლიც ხე თე ბის უზე ნა ე სი ღვთა ე ბა იყო. თე შუ ბი წარ მოდ გე-
ნი ლია ეტ ლზე ამ ხედ რე ბუ ლი. იგი ასე თი სა ხით ანა ტო ლი უ რი ხე-
ლოვ ნე ბის ად რე ულ ეტაპ ზე ჩნდე ბა.
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ტან საც მლის დე ტა ლე ბი, ატ რი ბუ ტე ბი, რომ ლე ბიც და ტა ნი ლია მა-
ლა თი ას რე ლი ე ფებ ზე წმინ და ნე ო- ხე თუ რი პე რი ო დის კუთ ვნი ლე-
ბაა და მა თი მსგავ სე ბა ჰა სან ლუს ფრიზ თან აშ კა რა ა.
სა ინ ტე რე სოა მო საზ რე ბა ჰა სან ლუს თას ზე გა მო სა ხულ ღვთა ე ბა-
თა იდენ ტი ფი ცი რე ბის შე სა ხებ. სა ვა რა უ დოდ, ეს არის ღვთა ე ბა თა 
ტრი ა და, კერ ძოდ  ადა დი (თე შუ ბი), შა მა ში და სი ნი [MELLINK, M.J. 
1966: 72-78].
ჰა სან ლუს თა სის ერ თ-ერ თი სცე ნა გა მო სა ხავს ეტა ნას მითს. ეტა-
ნა - აქა დუ რი ლე გენ დის გმი რი ა. უშ ვი ლო ეტა ნა ევედ რე ბა შა მაშს, 
რომ მი ა ნი ჭოს მემ კვიდ რე. შა მა ში ეტა ნას აგ ზავ ნის ორ მო ში ჩა ვარ-
დნილ არ წი ვებ თან, იმის თვის, რომ მო უ ა როს მათ, გან კურ ნოს და 
ფრთე ბი გა უმ რთე ლოს. გან კურ ნე ბით მად ლი ე რი არ წი ვი წა იყ ვანს 
მას ანუს ცა ში ,,შო ბის ბა ლა ხისნ მო სა პო ვებ ლად. ტექ სტი დან არ 
ჩანს, მო ი პო ვა თუ არა ეტა ნამ ჯა დოს ნუ რი ბა ლა ხი. აღ წე რი ლია 
მხო ლოდ მი სი ცად ას ვლა არ წი ვის დახ მა რე ბით და ძირს დაშ ვე ბა. 
ადა მი ა ნი სა და არ წი ვის ურ თი ერ თო ბა გავ რცე ლე ბუ ლი მო ტი ვია 
მრა ვა ლი ქვეყ ნის ხალ ხურ ზღაპ რებ ში. ამ თხზუ ლე ბა ში ეტა ნა იხ-
სე ნი ე ბა, რო გორც ,,მე ფენ და ,,მწყემ სი ცხო ვარ თან.
ეტა ნა ნახ სე ნე ბია შუ მერ მე ფე თა სი ა ში: ,,ე ტა ნა, მწყემ სი, რო მე-
ლიც ცად ავი და და ქვეყ ნე ბი შე მო ი ა რან, თუმ ცა, შუ მე რულ ენა ზე 
ეტა ნას ეპი ზო დი შე მორ ჩე ნი ლი არ არის [Black J. Green A. 1992:78].
ასე ვე შე ი ნიშ ნე ბა აქა დუ რი მო ტი ვე ბი. ისი ნი წარ მოდ გე ნი ლია სა მი 
და ჩო ქი ლი ფი გუ რით. ფი გუ რა თა ხე ლე ბით შექ მნი ლია რომ ბი სებ-
რი ბა ლან სი, რაც აქა დუ რი პე რი ო დის გლიპ ტი კის ნი მუ შე ბის ერ თ-
ერ თი და მა ხა სი ა თე ბე ლი ნი შა ნია [ტაბ. III].
სა ინ ტე რე სოა აქ გა მო სა ხუ ლი სა კურ თხე ვე ლი. მას ცხო ვე ლის, 
კერ ძოდ კი ხა რის ფე ხე ბი უნ და ჰქონ დეს. ასე თი ვე სა კურ თხე ველს 
ვხვდე ბით თრი ა ლეთ ში აღ მო ჩე ნილ ვერ ცხლის თა სის იკო ნოგ რა-
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ფი ა ში (ქ.წ. XVIII-XVII სს.), რომ ლის ზე მოთ და ქვე მოთ, ლო მი და 
ირე მი წვა ნან, ხო ლო მის წინ ღვთა ე ბა უნ და იყოს გა მო სა ხუ ლი. 
სწო რედ ამ ღვთა ე ბის თვის არის გა მარ თუ ლი ის პრო ცე სი ა, რო-
მე ლიც ქვე და რე გის ტრი დან იწყ ე ბა და გრძელ დე ბა ზე და რე გის-
ტრშიც.
 შე სამ ჩნე ვია მსგავ სე ბე ბი აღ ნიშ ნულ თას სა და თრი ა ლე თის ვერ-
ცხლის თა სებს შო რის, რო მელ თა გან ერ თ-ერ თი სწო რედ ცხო ვე-
ლის ფე ხი ან სა კურ თხე ველს უკავ შირ დე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, მოკ ლე 
წვე რი ა ნი მა მა კა ცე ბის არ სე ბო ბა ორი ვე თა სის იკო ნოგ რა ფი ა ში.
თრი ა ლე თის თა სი, რო მე ლიც აღ მოჩ ნდა ყორ ღან ში და თა რიღ დე-
ბა II ათას წლე უ ლის პირ ვე ლი წლე ბით უფ რო ად რე უ ლი ა, ვიდ რე 
ჰა სან ლუს ოქ როს თა სი, რო მე ლიც II ათას წლე უ ლის მი წუ რუ ლით 
ან I ათას წლე უ ლის და საწყ ი სით თა რიღ დე ბა. ძა ლი ან სა ინ ტე რე სოა 
ყა რა შამ ბში გა მოვ ლე ნი ლი კი დევ ერ თი ვერ ცხლის თა სი. მას ზე გა-
მო სა ხუ ლია კუ დე ბი ა ნი ადა მი ა ნე ბის ფი გუ რე ბი მსხვერ პლშე წირ-
ვის ფორ მა ში. ისი ნი დგა ნან ცხო ვე ლის ფე ხი ა ნი სა კურ თხევ ლის 
გვერ დზე. ასე თი სი უ ჟე ტი გა მო სა ხუ ლია თრი ა ლე თი სა და ჰა სან-
ლუს თა სებ ზე. მე ტიც, ყა რა შამ ბის თა სის (ქ.წ. XXII-XXI სს.) მე სა მე 
რე გის ტრში წარ მოდ გე ნი ლია ისე თი ვე სა ტევ რე ბი, რო გო რე ბიც გა-
მო სა ხუ ლია ჰა სან ლუს თას ზე.
ის მის კითხ ვა: გა მომ დი ნა რე იქე დან, რომ ჰა სან ლუს თა სი და აღ-
ნიშ ნუ ლი ვერ ცხლის თა სე ბი ქრო ნო ლო გი უ რად ერ თმა ნე თის გან 
და შო რე ბუ ლია 500 წლით მა ინც, რო გორ უნ და ყო ფი ლი ყო იკო-
ნოგ რა ფი ებს შო რის ასე თი მსგავ სე ბა? - გა მო სა ხუ ლე ბე ბი არ ჩანს 
და მა ხა სი ა თე ბე ლი ტრან სკავ კა სი ის თვის, მაგ რამ აღ ნიშ ნუ ლი ისი-
ნი მომ დი ნა რე ობს ანა ტო ლი უ რი სა ბეჭ და ვე ბი დან, რომ ლე ბიც შექ-
მნი ლია ასუ რელ თა კო ლო ნი ე ბის პე რი ოდ ში.
თრი ა ლე თის კულ ტუ რის კულ ტუ რუ ლი და ეთ ნო ლინ გვის ტუ რი 
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კონ ტექ სტი დღემ დე არ არის ცნო ბი ლი, რად გან ამ ტე რი ტო რი ი-
დან წე რი ლო ბი თი წყა რო ე ბი არ მოგ ვე პო ვე ბა [ტაბ. IV].
აღ სა ნიშ ნა ვია ის ფაქ ტი, რომ თრი ა ლე თის თას ზე მსგავ სი გა მო სა-
ხუ ლე ბე ბის და ტა ნა, სა ვა რა უ დოდ, სა ვაჭ რო კონ ტაქ ტე ბის შე დე გი 
უნ და ყო ფი ლი ყო. ბო რის კუფ ტი ნი თრი ა ლე თის თას ზე გა მო სა ხულ 
ფეხ ზე მდგომ ფი გუ რებს ადა რებ და ია ზი ლი ქა ი ას რე ლი ეფ ზე გა მო-
სა ხულ ადა მი ა ნებს, რომ ლე ბიც მსგავს ტან საც მელს ატა რებ დნენ. 
ასე თი ცხო ვე ლის ფე ხი ა ნი სა კურ თხევ ლე ბი ასე ვე გა მოვ ლე ნი ლია 
ანა ტო ლი ურ სა ბეჭ და ვებ ზე, რომ ლე ბიც აღ მო ჩე ნი ლია ქი ულ თე ფე-
ში (ქა ნეს ში) და ასე ვე გვხვდე ბა ებ ლა ზე [RubinsonS. Karen 2003: 
237-241].
რაც შე ე ხე ბა ული ქუ მის მითს, თა სის ცენ ტრა ლურ ნა წილ ში სწო-
რედ ამ ლე გენ დის ინ ტერ პრე ტა ცია უნ და იყოს წარ მოდ გე ნი ლი. 
ული ქუ მის მი თი, რო მე ლიც არ ქე ო ლო გი უ რად დას ტურ დე ბა ხე თე-
ბის დე და ქა ლაქ ხა თუ სა ში ხუ რი ტუ ლი მი თო ლო გი ის ციკლს გა ნე-
კუთ ვნე ბა და ქ.წ. XIII სა უ კუ ნით თა რიღ დე ბა [სამ სო ნია ნ. 2016:51].
მით ში არის ერ თი ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო მო მენ ტი, რო დე საც დე-
და ღვთა ე ბე ბი, ქუ მარ ბის მუხ ლებ ზე შვილს და უს ვა მენ. სწო რედ 
ამ დროს ქუ მარ ბი ფიქ რობს, თუ რა სა ხე ლი უწო დოს ვაჟს და მას 
ული ქუმს და არ ქმევს. ვფიქ რობ, რომ ამ თა სის ქვე და რე გის ტრზე, 
სწო რედ ეს სცე ნა უნ და იყოს გა მო სა ხუ ლი.
რაც შე ე ხე ბა სი უ ჟეტს მის გვერ დით, სა დაც ამინ დის ღვთა ე ბა ებ-
რძვის მთის ურ ჩხულს, მი სი ახ სნა ცუ ლი ქუ მის მით ში უნ და ვე ძი-
ოთ, კერ ძოდ: “დი ო რი ტი იზ რდე ბა, მას ზრდა ში ეხ მა რე ბა ძლი ე რი 
წყლის ნა კა დი. წყა ლი ეს ხმე ვა და ყო ველ დღი უ რად ერთ კუ ბიტს 
იმა ტებს, ერთ თვე ში მი სი სი მაღ ლე ერთ აკრს აღ წევს, ყო ვე ლი ქვა 
კი, რო მე ლიც ემა ტე ბა, ძლი ე რად ამ შვე ნი ე რებს მას“. აღ ნიშ ნუ ლი 
სცე ნა შე საძ ლო ა, მო ვი აზ როთ ამ მო ნაკ ვე თის ინ სპი რა ცი ად, მაგ-

 s t u d e n t u r i  g v e r d i



215

რამ არ სე ბობს მო საზ რე ბა, რომ მთას თან ღვთა ე ბა შა მა ში ასო ცირ-
დე ბა და აქ ეს ღმერ თია გა მო სა ხუ ლი.
ხე თურ მი თო ლო გი ა ში, მთის ღმერ თი ყო ველ თვის ჩნდე ბა მა მა-
კა ცის სა ხით, რო მე ლიც წარ მოდ გე ნი ლია მთის გა მო სა ხუ ლე ბი ა ნი 
ქვე და ბო ლო თი. ამ მხრივ აღ სა ნიშ ნა ვია ბო ღაზ ქო ი ში აღ მო ჩე ნი ლი 
სპი ლოს ძვლის ფი გუ რა, რო მე ლიც გა მო სა ხავს მთის ღვთა ე ბას 
და, რო გორც ჩანს, ხე თე ბის წარ მოდ გე ნით მთის ღმერ თის უად რე-
სი გა მო სა ხუ ლე ბა ა. ამ სა ხით მთის ღვთა ე ბა გავ რცე ლე ბუ ლია სი-
რი ულ გლიპ ტი კა ში და ყვე ლა ზე ცხა დად წარ მოდ გე ნი ლია ლუვ რში 
და ცულ ხე თურ სა ბეჭ დავ ზე.
სა ინ ტე რე სოა რე ლი ე ფი მა ლა თი ა დან, სა დაც გა მო სა ხუ ლია ორი 
ღვთა ე ბის ბრძო ლა ურ ჩხულ თან. ურ ჩხუ ლი წარ მოდ გე ნი ლია დაკ-
ლაკ ნი ლი გვე ლის სა ხით, რო მელ საც ცი დან წა მო სუ ლი წვი მა და 
სეტყ ვა ეცე მა [ტაბ. V].
ასე ვე აღ სა ნიშ ნა ვია და მარ ცხე ბუ ლი ლო მის სა ხეც, მსგავ სი სცე-
ნე ბი ასუ რულ რე ლი ე ფებ ზე მრავ ლად გვხვდე ბა. გა ვიხ სე ნოთ თუნ-
დაც ქარ ხე მი შის რე ლი ე ფი, სა დაც ორი ღვთა ე ბა (კერ ძოდ კი მზი სა 
და მთვა რის) ლო მის ზურ გზე დგას [MELLINK, M.J. 81-80 :1966].
ყუ რადღ ე ბა უნ და გა ვა მახ ვი ლოთ შიშ ვე ლი ქალ ღვთა ე ბის სა-
ხე ზე ჰა სან ლუს თა სის იკო ნოგ რა ფი ა ში, რო მე ლიც ორ ვერ ძზე 
დგას. შიშ ვე ლი ქალ ღმერ თის გა მო სა ხუ ლე ბა პირ ვე ლად გვხვდე-
ბა ძველ ბა ბი ლო ნუ რი პე რი ო დის გლიპ ტი კურ მა სა ლა ში. ვერ ძებ ზე 
ამ ხედ რე ბუ ლი ღვთა ე ბა იშ თარ -შა ვუშ ქა უნ და იყოს [სამ სო ნია ნ. 
2016:50-51]. ქარ ხე მიშ ში, შიშ ველ ქალ ღმერთს ქა ლა ქის პან თე ონ ში 
წამ ყვა ნი ად გი ლი უჭი რავს. რო გორც ე. პო რა და აღ ნიშ ნავს, სი რი-
ულ ხე ლოვ ნე ბა ში შიშ ვე ლი ქალ ღმერ თი ყო ველ თვის ჩანს მის სა-
კულ ტო ცხო ველ თან - ხარ თან ერ თად. ანა ტო ლი ურ ხე ლოვ ნე ბა ში 
კი ამ ღვთა ე ბის პო პუ ლა რო ბა ძვე ლა სუ რუ ლი პე რი ო დი დან იწყ ე-
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ბა. ის ან ტი ლო პა ზე ამ ხედ რე ბუ ლი ჩანს. ჰა სან ლუს თას ზე შიშ ვე ლი 
ქალ ღმერ თი პირ ვე ლად წარ მოდ გე ნი ლია ორ ვერ ძზე ამ ხედ რე ბუ-
ლი [MELLINK, M.J. 1966:79-80] [ტაბ.VI].
ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქმუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, აშ კა რა ა, რო მის მო ტი-
ვე ბი, რომ ლე ბიც შე იქ მნა ქ.წ. III ათას წლე ულ ში, ვი თარ დე ბა მთელ 
ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში. მათ შო რის არის ჰა სან ლუს თა სი, რო მელ-
ზეც წარ მოდ გე ნი ლია აქა დუ რი მო ტი ვე ბი და მი თი ეტა ნას შე სა ხებ. 
აღ ნიშ ნუ ლი თა სი მნიშ ვნე ლო ვა ნი წყა როა ძვე ლი ახ ლო აღ მო სავ-
ლე თის შეს წავ ლის საქ მის თვის.

 გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

• სამ სო ნია ნ. 2016. მი თა ნუ რი გლიპ ტი კა, თბი ლი სის სა ხელ მწი-
ფო უნი ვერ სი ტე ტის გა მომ ცემ ლო ბა, თბი ლი სი.

• Black Jeremy and Green Anthony-Gods, Demons and Symbols of 
Ancient Mesopotamia. An Illustrated Dic onary, illustra ons by 
Tessa Rickards, Bri sh Museum Press, 1992.

• MELLINK, M. J. 1966. ,,The Hasanlu bowl in Anatolian Perspec ve“, 
Iranica An qua, 6.

• Rubinson S. Karen. 2003. - The Hasanlu Gold Bowl- A view from 
Transcaucasia. The Cotsen Ins tute of Archaeology, UCLA.

• Winter J. Irene.-The ,,Hasanlu Gold Bowl”: Thirty Years Later. Vol. 
31, N2-3.
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ტა ბუ ლე ბის აღ წე რი ლო ბა:

ტაბ. I. 1 - ჰა სან ლუს ად გილ მდე ბა რე ო ბა.
     2. თე ფე ჰა სან ლუს არ ქე ო ლო გი უ რი გათხ რე ბის ფო ტო.

ტაბ. II. 1 - ჰა სან ლუს თა სის იკო ნოგ რა ფი ა.
       2. აქა დუ რი სა ბეჭ და ვი ამინ დის ღვთა ე ბის გა მო სა ხუ ლე ბით.

ტაბ. III. 1. ეტა ნას მი თის რეპ რე ზენ ტა ცია ჰა სან ლუს თას ზე.
      2. აქა დუ რი სა ბეჭ და ვი ეტა ნას მი თის გა მო სა ხუ ლე ბით.
       3. აქა დუ რი მო ტი ვე ბი ჰა სან ლუს თა სის იკო ნოგ რა ფი ა ში.

ტაბ. IV. 1. ცხო ვე ლის ფე ხი ა ნი სა კურ თხე ვე ლი - ჰა სან ლუს თა სი.
         2. ცხო ვე ლის ფე ხი ა ნი სა კურ თხე ვე ლი თრი ა ლე თის თა სის
                 იკო ნოგ რა ფი ა ში.
       3. ცხო ვე ლის ფე ხი ა ნი სა კურ თხე ვე ლი ყა რა შამ ბის თა სის
                 იკო ნოგ რა ფი ა ში.

ტაბ. V. 1. ული ქუ მის მი თი.
         2. ამინ დის ღვთა ე ბი სა და მთის ურ ჩხუ ლის ბრძო ლა.
         3. ურ ჩხულ თან ბრძო ლის სცე ნა - რე ლი ე ფი მა ლა თი ა დან.

ტაბ. VI. 1. შიშ ვე ლი თა სის გა მო სა ხუ ლე ბა ჰა სან ლუს თას ზე.
        2. შიშ ვე ლი ქალ ღმერ თის გა მო სა ხუ ლე ბა სი რი ულ სა ბეჭ 
                    დავ ზე, რო მე ლიც გა ნე კუთ ვნე ბა ძველ ბა ბი ლო ნურ პე- 
                    რი ოდს.
                3. შიშ ვე ლი ქალ ღმერ თის გა მო სა ხუ ლე ბა - რე ლი ე ფი ქარ 
                    ხე მი ში დან.
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ANALYSIS OF THE HASANLU CUP 
ICONOGRAPHY
Teppe Hasanlu, is an archeological site of an ancient city, located on 

a short distance south of Lake Urmia. The archaeological excava ons 
were carried outIn 1956-1974 byjoint expedi on of the University of 
Pennsylvania and the Metropolitan Museum (The head of the expe-
di on - Robert Dyson). As a result of excava ons, in the ruins of the 
buildings in 1958 (IX c.), Hasanlu Golden bowl was found. According 

Ta a Butsuradze is a 1st year student of master degree of Facul-
ty of Archaeological Direc on at Ivane Javakhishvili Tbilisi State 
University.
Ta a is the par cipant of the archaeological expedi ons of the 

island Cyprus, MrgvaliChala and Treligori. She has been working 
in archaeological expedi on of GraklianiGori since 2013.
She has already published following publica ons: “Principles 

of Interior Organiza on in the Middle of the 1st Millennium BC” 
(“Online Archeology”, collec on dedicated to the 165th anniver-
sary of the birthday of PetreMelikishvili - the scien fic works of 
winner students); She is a co-author of the guidebook “History 
of mid rivers” and of the ar cle - Gilgimeiani’s comments (“Stu-
dents’ Yearbook”) and others.
Our magazine readers have already known Ta a with the ar -

cle “Principles of Interior Organiza on in the Middle of the Mil-
lennium 1st  BC. Currently, students’page “Online Archeology” is 
presen ng Ta a’sview with regard to the Hasanlu Bowl Iconog-
raphy. 
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to Professor Edith Porada bowl is dated to XII-XI centuries. Depend-
ing on the stylis c features, he assigned Hasanlu Bowl with the group 
of North – West Iranian bowls found in Iran and Marlik.EddithPora-
da notes that the types of daggers that are depicted in the bowl are 
known from the II Millennium tombs [Winter J.Irene: 90-91] (tab I). On 
Hasanlu bowl is depicted, separate goddesses as well as the fragments 
depic ng certain mythological stories.
Ini ally we consider the top frieze, which is a consistent scene and 

starts with a ritual process from right. The man with long clothes is 
holding the bowl of the wine perhaps, for sacrifice. Similar vic m sacri-
fice scenes are presented on the reliefs of Persepolis walls.
There are two men with beards in the back of the prayer who are 

taking two sheep for making a sacrifice. This process must have been 
intended for three of the gods in front of them:

1. The winged goddess of the weather;
2. The sun god;
3.  Horned goddess.

The first goddess (on the chariot) is the God of the weather. It is de-
picted on the prints of the Akkadian period, where he is on the back 
of the Lion Griffon and holds the whip. The second goddess is the god 
of the sun, as winged disko set above him indicates this. The winged 
disco was a symbol of god Asshur. He is represented in the reliefs of the 
Assyrian kings, and in the later period became the symbol of Achae-
menid Iran and was established in the name of Faravahar. Its reliefs are 
depicted on the walls of Persepolis.
The frieze on which is depected ritual of sacrifice, is similar to the 

scenes of the vic m sacrifice depicted on the reliefs of Malath. On one 
of the reliefs, on the right side king Malath is depicted. He is making a 
sacrifice for the Goddess of the weather, which appears twice from the 
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le . He is pouring wine into bimanual vessel, behind which is depicted 
the prayer who is taking bull for making sacrifice. The goddess of the 
weather is holding bent weapon in the right hand and symbol of the 
thunder – tee in the le  hand.  Depic ng such tees were observed in 
ancient mes, on the prints of the Akkadian period.
On the relief of Malath, the goddess Teshub is depicted, which is the 

supreme god of Hi e. Teshub is represented in the chariot. He ap-
pears such in the early stages of Anatolian art .
Details of clothing, a ributes, that are depicted in the reliefs of the 

Malath are possessions of the Saint Neo-Hi te period and their simi-
larity with Hasanlu Frieze is obvious.
Opinion about the iden fica on of the goddess depicted on the Hasan-

lu Bowl isalso  interes ng.  Supposedly, this is the triad of goddesses, 
namely Adadi (Teshub), Shamash and Sin [MELLINK, M.J. 1966: 72-78].
One of the scenes of the Hasanlu Bowl depicts Etana myth. Etana is 

the hero of the Akkadian legend. The childless Etana asks the king to 
give him heir. Shamash sends Etana to the pit of eagle fallen into the 
ditch, in order to take care of them, to cure them and recover their 
wings. With curing grateful eagle will take her to the sky of Anu for 
gaining “the grass of Christmas”. It is not showed whether Etana gained 
a magic grass or not. Text only describes her going up to heaven with 
the help of eagle and going down. The human and eagle rela onship is 
common mo f in the fairy tales of many countries. In this work Eta is 
referred as “King” and “Shepherd of sheep”.
E a is men oned in the Sumerian list of kings: “Etaña, a shepherd 

who went up heaven and saw the world”, but in the Sumerian episode 
E ana’s episode is not preserved [Black J. Green A. 1992:78].
There are also no ceable Akkadian mo fs. They are presented with 
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three kneeling figures. Rhomboid balance created with the hands, 
which is one of the characteris c signs of glyp c samples of Akkadian 
period [Tab. III].
Here depicted alter is also interes ng. It must have the bull’s legs.  

Such kind of an altar we can find in the Iconography of Silver Bowl (lX-
VIII-XVII cc) found in Triale , in upper and lower part of which the lion 
and deerare lying down and in front of it goddess must be depicted. It 
is the process that is set for this goddess, that begins from the lower 
register and con nues to the upper register.
There are some visible similari es between this bowl and the Triale  

silver bowls, one of which is associated with the alter with animal’s 
legs image. It is noteworthy the presence of short bearded men in both 
bowls Iconography.
The Triale  Bowl, which turned out to be in mounds and dates back 

to the first years of the II millennium is older, than the Hassanul Gold 
Bowl that dates back to the end of the II millennium or the beginning 
of the I millennium. Another silver bowl found in Karashamb is also 
very interes ng. That bowl depicts figures of men with tails in the form 
of sacrifice. They are standing beside the alter depic ng animal’s leg.  
Such a scene is displayed on the Triale  and Hasanlu bowls. Moreover, 
in the third register of the Karashamb Bowl (K. XXII-XXI cc) is presented 
daggers such as on the Hasanlu bowl.
The ques on is: Since the Hasanlou Bowl and the Silver Bowls are 

chronologically separated from each other for at least 500 years, how 
should these similari es be between the icons? - Images are not visible 
characteris c to the Transcaucasus, but they are derived from Anato-
lian prints that have been created during the Assyrian colonies.
The cultural and ethnolinguis c context of Triale  culture has not 
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been known yet, since we do not have wri en sources from this terri-
tory [Tab. IV].
It is noteworthy that pu ng such kind of  images on Triale  Bowl, 

supposedy,  must be the result of trade contacts. Boris Kup n com-
pared the standing figures on the Triale  bowl to the people on the 
Yazlikaya’s relief, who wore similar clothes. Such alters with animals’ 
legs are also found on the Anatolian prints found in the kultepe (kanes) 
and are also found in Ebla [Rubinson. Karen 2003: 237-241].
As for the myth of Ulikum, in the central part of the Bowl must be 

presented interpreta on of this legend. The myth of Ulikum, which is 
archaeologically confirmed belongs to the cycle of Hurrohhe mytholo-
gy and dates back to XIII century[Samsonia N. 2016: 51].
There is one of the most interes ng moment in myth, when Mother 

Goddesses put childe on the knees of Kumarbi. At this me, Kumar-
bi thinks what to call son and he calls him Ulikum. I think this scene 
should be shown on the lower part of the Bowl.
As for the story, where the goddess of the weather fights against the  

monster, should be explained by the myth of Tsulikum, namely: “Diorit 
is growng up with the help of strong torrent of water, so he increases 
in one cube every day,its height reaches one acres in a month, everu 
stone, which is added, is strongly appealing to him. this scene may be 
thoughtas an inspira on of thissec on, but it is believed,  that with 
the mountain is associated goddess Shamash, but here is depicted this 
God.
In the mythology of He e, the mountain god always appears as a 

man, who is represented with skirt, with mountainous images . in this 
case it is noteworthy men oning the figure of an ivory bone found in 
Bogazkoy, which depicts the mountain goddess, and seems to be the 



229

earliest image of the mountain goddess according to He esview. In 
this way the mountain goddess is prevalent in the Syrian glyp c and 
is most clearly represented on the prints of He e preserved in the 
Louvre.
Relief from Malat is also interes ng, where the two goddesses fight 

against the monster. The monster is presented as a wriggling snake,on 
which the snow and hail, coming from the sky, are falling [Tab. V].
Defeated lion’s face is also noteworthy, similar scenes are found in 

Assyrian reliefs. Let us recall even the relief of Karkhemish, where two 
goddesses  (in par cular goddesses of the sun and the moon) stand on 
the back of the lion [MELLINK, M.J. 1966: 80-81].
We should pay a en on to the naked goddess face in Hasanlu Bowl 

Cconography, which stands on two rams. The image of the naked god-
dess is firs ound in the glyp c material of the Old Babylonian period. 
The goddess standing on ram must be Ishtar-Shavushka [Samsonia N. 
2016: 50-51]. In Karkemish, the naked goddess takes a leading posi on 
in the city pantheon. As e. Porada notes that naked goddess in the Syr-
ian art is always seen with his cult animal - bull. In the Anatolian art, 
the popularity of this goddess begins from ancient Syrian period. He 
seem to sit on the back of antelope. In Hasanlu back naked goddess is 
first represented by standing on two rams [MELLINK, M.J. 1966: 79-80] 
[tab VI].
Based on all the above it is obvious,that the mo ves of Rome which 

were created in the III millennium, is developing throughout the near 
East. Among them is the Hasanlu Bowl, on which is presented Akkadi-
an mo fs and the myth of Etana. This cup is an important source for 
the issue of studying the Old near East.
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ცი სა ნა ჩი კო ი ძე

ცი სა ნა ჩი კო ი ძე სა ქარ თვე-
ლოს შუა სა უ კუ ნე ე ბის ისტ-
ო რის ერ თ-ერ თი თვალ სა-
ჩი ნო მკვლე ვა რი,  ნი ჭი ე რი 
არ  ქე ო ლო გი და მრა ვალ-
მხრივ  სა ინ ტე რე სო პი როვ-
ნე ბა გახ ლდათ.  და ი ბა და 
1935 წლის 10 სექ ტემ ბერს 
ქა ლაქ თე ლავ ში,  ცნო ბი-
ლი ინ ჟინ რის ნი კო ლოზ ჩი-
კო ი ძი სა და პე და გოგ ლე ლა 
ბო ჭო რიშ ვი ლის ოჯახ ში. 
თე ლა ვის #1 სკო ლის წარ-
ჩი ნე ბით  დას რუ ლე ბის შემ-
დეგ ჩა ი რიცხა თბი ლი სის 

ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის  ის-
ტო რი ის ფა კულ ტეტ ზე.  უნი ვერ სი ტე ტის  დამ თავ რე ბის თა ნა ვე, 
1959 წელს, 23 წლის ახალ გაზ რდა კურ სე ლებ სა და მე გობ რებ-
თან - თი ნა არ ჩვა ძე სა და მე რი ჩხა ტა რაშ ვილ თან ერ თად გა წევ-
რი ან და რუს თა ვის არ ქე ო ლო გი ურ ექ სპე დი ცი ა ში.  იმ წელს რუს-
თა ვის არ ქე ო ლო გი უ რი ექ სპე დი ცი ის ხელ მძღვა ნე ლი, გი ორ გი 
ლომ თა თი ძე, რუს თა ვის ცი ხე ზე ფარ თო მას შტა ბი ა ნი  სა მუ შა-
ო ე ბის ჩა ტა რე ბას გეგ მავ და. ცი სა ნა ჩი კო ი ძეს გი ორ გი ლომ თა-
თი ძემ გა სათხ რე ლად ახა ლი უბა ნი (VII თხრი ლი) ჩა ა ბა რა. სა ინ-
ტე რე სო ძეგ ლით, ექ სპე დი ცი უ რი ცხოვ რე ბი თა და  უაღ რე სად 
გა ნათ ლე ბუ ლი,  ქა რიზ მა ტუ ლი ხელ მძღვა ნე ლით მო ხიბ ლულ მა 
ახალ გაზ რდამ თა ვი სი  მო მა ვა ლი არ ქე ო ლო გი ას, უმე ტეს წი ლად 

აარრრქქქქეეეეოოოოოოლლლლლლოოორრიიკკაა
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კი, რუს თა ვის არ ქე ო ლო გი ურ კვლე ვა- ძი ე ბას და უ კავ ში რა. იმა ვე 
წელს ცი სა ნა ჩი კო ი ძემ მუ შა ო ბა და იწყო სა ქარ თვე ლოს მეც ნი ე რე-
ბა თა აკა დე მი ის ის ტო რი ის, არ ქე ო ლო გი ი სა და ეთ ნოგ რა ფი ის ინ-
სტი ტუ ტის (მოგ ვი ა ნე ბით არ ქე ო ლო გი ის კვლე ვის ცენ ტრის) შუა 
სა უ კუ ნე ე ბის გან ყო ფი ლე ბა ში უმ ცროს მეც ნი ერ -თა ნამ შრომ ლად. 
შემ დეგ გა და იყ ვა ნეს უფ როს, ხო ლო მოგ ვი ა ნე ბით კი, წამ ყვან მეც-
ნი ერ -მუ შა კად. 
ენერ გი უ ლი და გო ნი ე რი ახალ გაზ რდა სპე ცი ა ლის ტი თა ვი დან ვე 
აქ ტი უ რად  ჩა ერ თო შუა სა უ კუ ნე ე ბის გან ყო ფი ლე ბის საქ მი ა ნო ბა-
ში:  იგი,  გი ორ გი ლომ თა თი ძის  ხელ მძღვა ნე ლო ბი თა თუ ორ გა ნი-
ზე ბით, სა ქარ თვე ლოს შუა სა უ კუ ნე ე ბის ძეგ ლებ ზე ჩა ტა რე ბუ ლი, 
თით ქმის  ყვე ლა ექ სპე დი ცი ის უც ვლე ლი წევ რი იყო: 1959-1962, 
1965 წლებ ში მო ნა წი ლე ობ და რუს თა ვის ცი ხის, 1960, 1968 წლებ ში 
კი ჯა ვა ხე თის ახალ ქა ლა ქის შეს წავ ლა ში; 1962  წელს გი ორ გი ლომ-
თა თი ძის რჩე ვი თა და და ვა ლე ბით, ცი სა ნა ჩი კო ი ძემ და იწყო ქა ლაქ 
თე ლა ვი სა და მი სი შე მო გა რე ნის არ ქე ო ლო გი უ რი შეს წავ ლა. თე-
ლა ვის  ექ სპე დი ცი ამ ცი სა ნა ჩი კო ი ძის თა ოს ნო ბით  ძვე ლი ქა ლა ქის 
ტე რი ტო რი ა ზე გათხ ა რა ცი ხე- გა ლავ ნის ნაშ თე ბი, “სა მე ფო სა სახ-
ლენ, მი სი მიმ დე ბა რე მრა ვალ ფე რო ვა ნი ნა მო სახ ლა რე ბით, სა ხე-
ლოს ნო უბ ნე ბი, გუმ ბა თი ა ნი დი ლე გი, შე სას ვლე ლი კა რე ბი თურთ,  
“ღვთა ე ბის ბორ ცვინ და სხვ. აქ გა მოვ ლინ და მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი 
არ ქე ო ლო გი უ რი მა სა ლა; ასე ვე შე ის წავ ლა თე ლა ვის შე მო გა რენ-
ში არ სე ბუ ლი ნა სოფ ლა რე ბი: არ ტო ზა ნი, ფო ხო რა უ ლე ბი და სხვ. 
მო პო ვე ბუ ლი მა სა ლე ბი სა და წე რი ლო ბი თი წყა რო ე ბის ანა ლი ზის 
სა ფუძ ველ ზე მო ამ ზა და სა კან დი და ტო დი სერ ტა ცია “ქა ლაქ თე ლა-
ვინ,  რო მე ლიც წარ მა ტე ბით და იც ვა 1976 წელს. 1979 წელს, ქა ლაქ 
თე ლავ ზე გა მოს ცა მო ნოგ რა ფია - “ქა ლა ქი თე ლა ვინ (ის ტო რი ულ- 
არ ქე ო ლო გი უ რი გა მოკ ვლე ვა).  
1972  წლი დან ცი სა ნა ჩი კო ი ძე აქ ტი უ რად ჩა ერ თო გა ნახ ლე ბუ ლი 
რუს თა ვის არ ქე ო ლო გი უ რი ექ სპე დი ცი ის საქ მი ა ნო ბა ში. 1972-1975 
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წწ. იგი თა ვის კო ლე გებ თან და მე გობ რებ თან - მე რი ჩხა ტა რაშ ვილ-
თან, თი ნა არ ჩვა ძე სა და ეკა ჯან დი ერ თან ერ თად (თავ და პირ ვე ლად  
ნუ ცა უგ რე ხე ლი ძის, შემ დგომ  მა რი ნა მი წიშ ვი ლის ხელ მძღა ნე ლო-
ბით) მო ნა წი ლე ობ და რუს თა ვის ცი ხის  ურ თუ ლე სი მო ნაკ ვე თე-
ბის - და სავ ლეთ და სამ ხრეთ -დას ვლეთ ზღუ დე ე ბი სა და სა სახ ლის 
შეს წავ ლა ში. 1977 წლი დან ცი სა ნა ჩი კო ი ძე, კო ლე გე ბის მხარ და-
ჭე რი თა და ძა ლის ხმე ვით კუ ხე თის (რუს თა ვის) არ ქე ო ლო გი ურ ექ-
სპე დი ცი ას ჩა უდ გა სა თა ვე ში, რო მელ საც თით ქმის 20 წლის გან-
მავ ლო ბა ში _ 2006 წლამ დე ხელ მძღვა ნე ლობ და. ამ 20 წე ლი წად ში 
ექ სპე დი ცი ამ რუს თა ვის ცი ხი სა და ნა ქა ლა ქა რის ტე რი ტო რი ა ზე 
გა მო ავ ლი ნა არა ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ძეგ ლი: ცი ხის  სხვა დას ხვა 
პე რი ო დის ზღუ დე ე ბი, ად რე უ ლი და შუა სა უ კუ ნე ე ბის სა სახ ლე ე-
ბი აბა ნო ე ბი თურთ, სა მა როვ ნე ბი, სა მე ურ ნეო ნა გე ბო ბე ბი და სხვ., 
რი თიც ბევ რი სი ახ ლე შე მა ტა, რო გორც რუს თა ვის ის ტო რი ას ისე, 
სა ქარ თვე ლოს ქა ლა ქე ბის სა ქა ლა ქო ცხოვ რე ბის მრა ვალ მხა რეს.
ცი სა ნა ჩი კო ი ძეს დი დი ღვაწ ლი მი უძღ ვის ექ სპე დი ცი ის სა მეც ნი-
ე რო მემ კვიდ რე ო ბის მო წეს რი გე ბის საქ მე ში: მი სი ძა ლის ხმე ვით 
მომ ზად და რუს თა ვის არ ქე ო ლო გი უ რი კვლე ვა- ძი ე ბი სად მი მიძღ-
ვნი ლი სა მი კრე ბუ ლი  - “რუს თა ვინ. მათ შო რის ორი  - “რუს თა ვინ 
და “რუს თა ვი  II”კრე ბუ ლე ბი გა მო ი ცა ცი სა ნა ჩი კო ი ძის რე დაქ ტო-
რო ბით. პირ ველ კრე ბულ ში გა მოქ ვეყ ნდა რუს თა ვის პირ ველ გამ-
თხრე ლი არ ქე ო ლო გე ბის - მი ხე ილ ივაშ ჩენ კო სა და გი ორ გი ლომ-
თა თი ძის გა მო უქ ვეყ ნე ბე ლი ნაშ რო მე ბი (М. Иващенко, „Рустави“, 
ар хе ологическая разведка, 1945 г; Руставский могильник, архе оло-
гические раскопки, 1946 г  გ. ლომ თა თი ძე,  ,,ქა ლა ქი რუს თა ვი არ-
ქე ო ლო გი უ რი ძეგ ლე ბის მი ხედ ვითნ, 1988). მე ო რე ში კი, და ი ბეჭ-
და რუს თა ვის ცი ხის სამ ხრეთ -და სავ ლეთ და და სავ ლეთ ნა წილ ში 
გათხ რი ლი სა სი მაგ რო ნა გე ბო ბე ბი სა და ნა მო სახ ლა რე ბის მოკ ლე 
ან გა რი შე ბი (მ. ჩხა ტა რაშ ვი ლი,  “რუს თა ვის ცი ხის და სავ ლეთ უბან-
ზე ჩა ტა რე ბუ ლი მუ შა ო ბის შე დე გე ბინ /1961-1962, 1965, 1973-
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1974 წწ./;  მ. მი წიშ ვი ლი, “1972 წელს რუს თა ვის ცი ხე ზე (სამ ხრეთ 
სექ ტო რი) წარ მო ე ბუ ლი თხრის ან გა რი შინ, 1988 წ.); ხო ლო მე სა-
მე კრე ბულ ში გა მოქ ვეყ ნდა მი სი თა ნა ავ ტო რო ბით მომ ზა დე ბუ ლი 
გა მოკ ვლე ვა - “რუს თავ ში გათხ რი ლი სა ე რო სა სახ ლენ (2004 წ.).  
გარ და აღ ნიშ ნუ ლი კრე ბუ ლე ბი სა, ცი სა ნა ჩი კო ი ძეს სხვა დას ხვა 
სა მეც ნი ე რო ჟურ ნალ სა და კრე ბულ ში (“არ ქე ო ლო გი უ რი ძი ე ბა ნი”, 
“მილ სა დე ნის არ ქე ო ლო გი ა”, “სა ქარ თვე ლოს შუა სა უ კუ ნე ე ბის ძეგ-
ლე ბი”, ПАИ და სხვ.)  გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი აქვს რამ დე ნი მე ათე უ ლი 
სა მეც ნი ე რო ნაშ რო მი, რომ ლე ბიც შუა სა უ კუ ნე ე ბის სა ქარ თვე ლოს 
ქა ლა ქე ბის გე ნე ზი სის, გან ვი თა რე ბი სა და  სა ქა ლა ქო ცხოვ რე ბის 
არა ერთ მნიშ ვნე ლო ვან სა კითხს ეხე ბა. ამ ნაშ რო მებს დღემ დე არ 
და უ კარ გავს  აქ ტუ ა ლო ბა.
   ცი სა ნა ჩი კო ი ძეს დი დი  ღვაწ ლი მი უძღ ვის  რუს თა ვის მუ ზე უ მის 
გან ვი თა რე ბის საქ მე ში. ის გახ ლავთ ძვე ლი რუს თა ვის ის ტო რი ის 
ამ სახ ვე ლი ექ სპო ზი ცი ის ერ თ-ერ თი თა ნა ავ ტო რი და მუ ზე უმ ში გა-
მარ თუ ლი არა ერ თი სა მეც ნი ე რო სე სი ი სა და კონ ფე რენ ცი ის ინი-
ცი ა ტო რი. 
ცი სა ნას მდი დარ სა ვე ლე და სა მეც ნი ე რო საქ მი ა ნო ბა ზე სა უბ რის 
პა რა ლე ლუ რად  შე უძ ლე ბე ლი ა, არ აღი ნიშ ნოს  მი სი ფი ზი კუ რი 
და ში ნა გა ნი სიმ შვე ნი ე რე. გა მორ ჩე უ ლი გა რეგ ნო ბი თა და ხა ლა სი 
ბუ ნე ბით შემ კუ ლი ქალ ბა ტო ნი ყველ გან და ყო ველ თვის იპყ რობ-
და გარ შე მო მყოფ თა ყუ რადღ ე ბას. იგი  შე სა ნიშ ნა ვი  მე გო ბა რი, 
არაჩ ვე უ ლებ რი ვი ხელ მძღვა ნე ლი,  ექ სპე დი ცი ის სუ ლის ჩამ დგმე-
ლი იყო. არა სო დეს და მა ვიწყ დე ბა მი სი თბი ლი დახ ვედ რა ექ სპე დი-
ცი ა ში, თა ნად გო მა და  კო ლე გი ა ლო ბა. ცი სა ნა ჩი კო ი ძის _ გო ნი ე რი 
არ ქე ო ლო გის, არაჩ ვე უ ლებ რი ვი მე გობ რი სა და უკე თილ შო ბი ლე სი 
ადა მი ა ნის სა ხე ლი მუ დამ ეცო დი ნე ბა რუს თა ვის ექ სპე დი ცი ის ყო-
ველ ახალ თა ო ბას.
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ცი სა ნა და მი სი მე გობ რე ბი
გა ნუყ რე ლი სა მე უ ლი - ცი სა ნა, მე რი, თი ნა

1959 წელს, ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის უნი ვერ სი ტე ტის ის ტო-
რი ის ფა კულ ტე ტის დამ თავ რე ბის თა ნა ვე, ცი სა ნა ჩი კო ი ძე და მე რი 
ჩხა ტა რაშ ვი ლი, რო გორც თა ვად ხში რად იხ სე ნებ დნენ,  “შემ თხვე-
ვი თო ბის წყა ლო ბითნ  რუს თა ვის ექ სპე დი ცი ა ში  მოხ ვდნენ. მათ თან 
ერ თად ექ სპე დი ცი ა ში გა წევ რი ან და მა თი კი დევ ერ თი კურ სე ლი და 
მე გო ბა რი თი ნა არ ჩვა ძე. დრო ის გად მო სა ხე დი დან შე იძ ლე ბა თა-
მა მად ით ქვას, რომ ამ ნი ჭი ე რი და მშვე ნი ე რი ახალ გაზ რდა ქალ-
ბა ტო ნე ბის თვის გო გი ლომ თა თი ძე სა და რუს თა ვის არ ქე ო ლო გი-
ას თან შეხ ვედ რა ნამ დვი ლი ბე დის წე რა აღ მოჩ ნდა. ექ სპე დი ცი უ რი 

ცხოვ რე ბით, ბა ტო ნი გო გის პი როვ ნე ბი თა და დი დი ერუ დი ცი ით 
მო ხიბ ლულ მა სა მი ვე ახალ გაზ რდამ თა ვი ან თი პრო ფე სი უ ლი მო-
მა ვა ლი არ ქე ო ლო გი ას, უმე ტე სად კი, რუს თა ვის არ ქე ო ლო გი ურ 
კვლე ვა- ძი ე ბას და უ კავ ში რა. იმ წელს სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ის, 
არ ქე ო ლო გი ი სა და ეთ ნოგ რა ფი ის ინ სტი ტუ ტის (შემ დგომ ში არ-
ქე ო ლო გი ის კვლე ვის ცენ ტრის) რუს თა ვის არ ქე ო ლო გი უ რი ექ-
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სპე დი ცი ა, გი ორ გი ლომ თა თი ძის თა ოს ნო ბით, რუს თა ვის ცი ხის 
ტე რი ტო რი ა ზე ფარ თო მას შტა ბი ან და გეგ მა ზო მი ერ არ ქე ო ლო-
გი ურ სა მუ შა ო ებს აწარ მო ებ და. ასე ვე, ითხ რე ბო და მდ. მტკვრის 
მარ ჯვე ნა სა ნა პი რო ზე, ახა ლი საცხ ოვ რე ბე ლი კვარ ტლე ბის მშე-
ნებ ლო ბი სას გა მოვ ლე ნი ლი ძვე ლი ნა ქა ლა ქა რის საცხ ოვ რე ბე ლი 
უბ ნე ბი და სა მა როვ ნე ბი. რუს თა ვის ექ სპე დი ცი ა ში გა წევ რი ა ნე ბის-
თა ნა ვე, ქალ ბა ტო ნებს ბა ტონ მა გო გიმ ცალ -ცალ კე უბ ნე ბის (ცი-
სა ნას - VII, მე რის - VI, თი ნას კი X უბ ნის) გათხ რა და ა ვა ლა. ისი ნი 
ხში რად მი ამ ბობ დნენ, რომ გა ო ცე ბუ ლი იყ ვნენ ბა ტო ნი გო გის მი-
ერ გა მოცხ ა დე ბუ ლი დი დი ნდო ბით, მან ხომ გა მო უც დელ გო გო-
ნებს გა სათხ რე ლად რუს თა ვის ცი ხის მრა ვალ ფე ნი ა ნი - ურ თუ ლე-
სი ძეგ ლის შეს წავ ლა მი ან დო; მიყ ვე ბოდ ნენ, რო გო რი ტაქ ტი თა და 
სიყ ვა რუ ლით ას წავ ლი და მათ გო გი ლომ თა თი ძე არ ქე ო ლო გი უ რი 
კვლე ვა- ძი ე ბის ანა ბა ნას, მო პო ვე ბუ ლი მა სა ლის აღ წე რას და სა ვე-
ლე დავ თრებ ში გა ტა რე ბას. მოგ ვი ა ნე ბით, სა მი ვე მათ გა ნი ის ტო-
რი ის ინ სტი ტუ ტის შუა სა უ კუ ნე ე ბის გან ყო ფი ლე ბა ში ჩა ი რიცხ ნენ 
და გო გი ლომ თა თი ძის ერ თგუ ლი თა ნა შემ წე ე ბი და კო ლე გე ბი გახ-
დნენ. ისი ნი გო გი ლომ თა თი ძის ხელ მძღვა ნე ლო ბი თა თუ ორ გა ნი-
ზე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი თით ქმის ყვე ლა ექ სპე დი ცი ის უც ვლე-
ლი წევ რე ბი იყ ვნენ: 1959-1962, 1965 წლებ ში მო ნა წი ლე ობ დნენ 
რუს თა ვის ცი ხის, 1960, 1968 წლებ ში კი ჯა ვა ხე თის ახალ ქა ლა ქის 
შეს წავ ლა ში; 1962 წლი დან გო გი ლომ თა თი ძის რჩე ვი თა და და ვა-
ლე ბით ცი სა ნა ჩი კო ი ძემ და იწყო თე ლა ვი სა და მი სი შე მო გა რე ნის 
არ ქე ო ლო გი უ რი შეს წავ ლა. ცხა დი ა,  ცი სა ნას აქაც თან ახ ლდნენ 
მი სი კო ლე გე ბი და გა ნუყ რე ლი მე გობ რე ბი. მათ საკ ვა ლი ფი კა ციო 
თე მა ტი კაც ბა ტონ მა გო გიმ შე ურ ჩი ა: ცი სა ნას - თე ლა ვის, მე რის - 
მი ნის, ხო ლო თი ნას შუა სა უ კუ ნე ე ბის აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს 
მო უ ჭი ქა ვი კე რა მი კუ ლი ნა წარ მის შეს წავ ლა და ა ვა ლა. სამ წუ ხა-
როდ, გო გი ლომ თა თი ძე თა ვი სი ბე ჯი თი მო წა ფე ე ბის დი სერ ტა ცი-
ე ბის დაც ვა სა და მათ სა მეც ნი ე რო წარ მა ტე ბებს ვერ მო ეს წრო... ის 
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1971 წელს გარ და იც ვა ლა და ბევ რი ოც ნე ბა და და გეგ მი ლი საქ მე 
დარ ჩა გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბე ლი, მათ შო რის, რუს თა ვის არ ქე ო ლო გი-
უ რი კვლე ვა, რო მე ლიც მი სი დი დი ძა ლის ხმე ვით 1972 წელს უნ და 
გა ნახ ლე ბუ ლი ყო. ეს მი სია გო გი ლომ თა თი ძის მო წა ფე ებ მა იტ ვირ-
თეს. რა საკ ვირ ვე ლი ა, მათ შო რის იყ ვნენ ცი სა ნა ჩი კო ი ძე, თი ნა არ-
ჩვა ძე, მე რი ჩხა ტა რაშ ვი ლი და ეკა ჯან დი ე რი, რო მე ლიც რუს თა ვის 
ექ სპე დი ცი ა ში ერ თი წლის შემ დეგ, 1961 წელს გა წევ რი ან და. გო გი 
ლომ თა თი ძის მო წა ფე ე ბი და უახ ლო ე სი მე გობ რე ბი, მათ შო რის მა-
რი ნა მი წიშ ვი ლი და ნუ ცი კო უგ რე ლი ძე 1972-1975 წწ.  რუს თავ ში 
სა ვე ლე სა მუ შა ო ებს ხელ მძღვა ნე ლობ დნენ. 1976-1980-ი ან წლებ-
ში ამ ქალ ბა ტო ნე ბის ნი ჭი ე რე ბა და ენერ გია ექ სპე დი ცი ის საქ მი-
ა ნო ბის მთა ვა რი მა მოძ რა ვე ბე ლი და წარ მმარ თვე ლი ძა ლა გახ და. 
1977 წლი დან ცი სა ნა ჩი კო ი ძე, თა ვი სი ვე კო ლე გე ბი სა და მე გობ-
რე ბის ძა ლის ხმე ვით, რუს თა ვის ექ სპე დი ცი ას ჩა უდ გა სა თა ვე ში, 
რო მელ საც თით ქმის 20 წე ლი, 2006 წლამ დე ხელ მძღვა ნე ლობ და. 
ამ ხან გრძლი ვი დრო ის გან მავ ლო ბა ში მა თი თავ და დე ბუ ლი შრო-
მის წყა ლო ბით რუს თა ვის არ ქე ო ლო გი ურ მა კვლე ვა- ძი ე ბამ გა მო-
ავ ლი ნა ქა ლა ქის არა ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ძეგ ლი:  ცი ხის ზღუ დე-
ე ბი, ად რე უ ლი და შუა სა უ კუ ნე ე ბის სა სახ ლე ე ბი აბა ნო ე ბი თურთ, 
სა მა როვ ნე ბი, სა მე ურ ნეო ნა გე ბო ბე ბი და სხვ., რი თიც ბევ რი სი ახ-
ლე  შე მა ტეს, რო გორც რუს თა ვის რთულ სა და სა ინ ტე რე სო თავ-
გა და სა ვალს ისე, სა ქარ თვე ლოს ქა ლა ქე ბის სა ქა ლა ქო ცხოვ რე ბის 
მრა ვალ მხა რეს. რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნე მა თი ძა ლის ხმე ვით მომ-
ზად და და გა მო ი ცა რუს თა ვის არ ქე ო ლო გი უ რი კვლე ვა- ძი ე ბი სად-
მი მიძღ ვნი ლი სა მი კრე ბუ ლი - “რუს თა ვინ.  
სა გან გე ბოდ უნ და აღი ნიშ ნოს ამ მშვე ნი ე რი ქალ ბა ტო ნე ბის მა ღა-
ლი კვა ლი ფი კა ცი ა. ისი ნი თა ვი ან თი დარ გის: ცი სა ნა - ქა ლა ქე ბის, 
მე რი - მი ნის ნა კე თო ბე ბის, თი ნა კი მო უ ჭი ქა ვი კე რა მი კის ერ თ-ერ-
თი სა უ კე თე სო სპე ცი ა ლის ტე ბი იყ ვნენ. სა მა გა ლი თო და ნამ დვი-
ლად მი სა ბა ძი იყო ასე ვე მა თი მე გობ რო ბა. უნი ვერ სი ტე ტის მერ ხი-
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დან სი ცოცხ ლის ბო ლო წუ თამ დე ერთ ექ სპე დი ცი ა ში, ყო ველ თვის 
ერ თად იყ ვნენ სა მეც ნი ე რო მივ ლი ნე ბებ ში, კონ ფე რენ ცი ებ სა და 
სე სი ებ ზე. ამ ქალ ბა ტო ნე ბის სა მეც ნი ე რო- კვლე ვი თი საქ მი ა ნო ბა 
და ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბა, ჩვენ თვის მა თი ახალ გაზ რდა კო-
ლე გე ბის თვის სა ინ ტე რე სო და ადა მი ა ნუ რი ურ თი ერ თო ბის დი დი 
სკო ლა გახ ლდათ, რო მელ მაც ჩვენ ზე უდი დე სი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა. 
რუს თა ვის ექ სპე დი ცი ის ერ თგულ და თავ და დე ბულ თა ნამ შრომ-
ლებს: ცი სა ნა ჩი კო ი ძეს, მე რი ჩხა ტა რაშ ვილ სა და თი ნა არ ჩვა ძეს 
კი დევ ბევ რი სი კე თის მო ტა ნა შე ეძ ლოთ რუს თა ვი სა და შუა სა უ კუ-
ნე ე ბის სა ქარ თვე ლოს არ ქე ო ლო გი ის თვის, მაგ რამ, სამ წუ ხა როდ 
მათ ბევ რი საქ მე დარ ჩათ გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბე ლი.

ნა ზი პა ჭი კაშ ვი ლი
რუს თა ვის ის ტო რი უ ლი მუ ზე უ მის დი რექ ტო რი

ცი სა ნას გახ სე ნე ბა

ჩვე ნი მე გობ რო ბა უნი ვერ სი ტე ტის პირ ვე ლი კურ სი დან და იწყ ო. 
მე და ცი სა ნა ვსწავ ლობ დით  ის ტო რი ის ფა კულ ტეტ ზე, სა ქარ თვე-
ლოს ის ტო რი ის ჯგუფ ში. იმ წლე ბი დან ბევ რი სა სი ა მოვ ნო მო გო-
ნე ბა დამ რჩა, შე საძ ლოა არა ნა ი რი დრო არ აღ მოჩ ნდეს საკ მა რი სი 
მათ მო სა ყო ლად, მაგ რამ გვერდს ვე რას დროს ავუვ ლი იმ ტკბილ 
მო გო ნე ბას, რო მე ლიც თე ლავ ში, ჩი კო ი ძე ე ბის სახ ლში სტუმ რო ბის 
შე დე გად დამ რჩა. გა ნა მარ ტო მე? ცი სა ნას ოჯა ხი  ჩვე ნი ყვე ლა 
ჯგუ ფე ლის თვის სა სი ა მოვ ნო და საყ ვა რე ლი ოჯა ხი იყო. ძა ლი ან 
გვიყ ვარ და ამ ოჯა ხის წევ რე ბი:  ძია ნი კო, დე ი და ლე ლი კო, ცი სა-
ნას დე ი დე ბი - ზი ნა და ნი ნა ბო ჭო რიშ ვი ლე ბი.  მახ სოვს  ბე ბი ა ჩე მის 
გა უ ნე ლე ბე ლი ტკი ვი ლი ცი სა ნას დე ი დის, ნი ჭი ე რი ეთ ნოგ რა ფი სა 
და ის ტო რი კო სის ლუ ბას უდ რო ოდ გარ დაც ვა ლე ბის გა მო. ოჯა ხის 
ერ თა დერ თი  ქა ლიშ ვი ლი ლა მა ზი,  ეშ ხი ა ნი, ნი ჭი ე რე ბით შემ კუ ლი 
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ცი სა ნა რა ღაც სა ო ცარ სიმ შვი დეს აფ რქვევ და. გან სა კუთ რე ბით 
მინ და აღ ვნიშ ნო ის წლე ბი, რო დე საც ჩვენ, შუა ხანს მიღ წე უ ლებს 
თავს დაგ ვატყ და ახა ლი გან საც დე ლი, შფო თი ჩვენს სამ შობ ლო ში. 
აი, აქ გა მოჩ ნდა ის, რომ ცი სა ნა შე უც ვლე ლი იყო ჩვენ თვის. საკ-
მა რი სი იყო თუნ დაც ტე ლე ფო ნით დავ ლა პა რა კე ბო დი მას  და მო-
მეს მი ნა მი სი მსჯე ლო ბა ამა თუ იმ სა კითხ ზე, მა შინ ვე ვმშვიდ დე-
ბო დი... 

ცი სა ნას მეც ნი ე რუ ლი მოღ ვა წე ო ბის, სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბი სა და 
გათხ რე ბის შე სა ხებ ბევ რი არა ფე რი თქმუ ლა. მე დარ წმუ ნე ბუ ლი 
ვარ, რომ შუა სა უ კუ ნე ე ბის არ ქე ო ლო გი ა ში მო მუ შა ვე ახალ გაზ-
რდე ბი მო მა ვალ ში სა თა ნა დოდ შე ა ფა სე ბენ თე ლავ სა და რუს თავ ში 
მი სი მოღ ვა წე ო ბის შე დე გებს. 

 თინა   ქუთელია

გოგი ლომთათიძე, ცისანა ჩიკოიძე, გიორგი ჩუბინაშვილი
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ცი სა ნა და მი სი დი დი სა მე გობ რო

 . . . 1953 წლის ზაფ ხუ ლის ერთ დღეს თბი ლი სის მა ღალ უწყ ე ბა ში 
მოს კო ვი დან მო ვი და წე რი ლი -ინ სტრუქ ცია _ იმის და სამ ტკი ცებ-
ლად თუ რო გორ გან ვი თარ და ომის შემ დგომ საბ ჭო თა კავ შირ ში 
საბ ჭო თა ოჯა ხე ბი, ანუ თუ რო გორ გა უმ ჯო ბეს და მა თი სა ყო ფაცხ-
ოვ რე ბო პი რო ბე ბი, აი წია ცხოვ რე ბის ეკო ნო მი კურ მა, სო ცი ა ლურ-
მა, კულ ტუ რულ მა  და ა.შ.  დო ნემ, წ ერი ლი ავალ დე ბუ ლებ და ად-
გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას,  ერ თი ოჯა ხის მა გა ლით ზე  შე ექ მნათ 
დო კუ მენ ტუ რი ფილ მი. იმის გა მო, რომ ინ სტრუქ ცია სა სურ ვე ლად 
მი იჩ ნევ და, რომ ასე თი ოჯა ხი არა დე და ქა ლა ქი დან, არა მედ, პე რი-

ფე რი ი დან ყო ფი ლი ყო, სას წრა ფოდ და იგ ზავ ნა სა ქარ თვე ლოს რა ი-
ო ნებ ში შე სა ბა მი სი წე რი ლე ბი ამ გვა რი ოჯა ხე ბის შე სა ხებ ინ ფორ-
მა ცი ის შეგ რო ვე ბის მიზ ნით. თავ და პირ ვე ლად შე ირ ჩა, რამ დე ნი მე 

გოგი ლომთათიძე სტუდენტებთან ერთად
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ათე უ ლი, შემ დეგ ხუ თე უ ლი და სა ბო ლო ოდ, ერ თი ოჯა ხი, რო-
მელ ზეც კი დეც გა და ი ღეს დო კუ მენ ტუ რი ფილ მი. ეს ოჯა ხი გახ-
ლდათ თე ლა ვის მკვიდ რე ბის ნი კო ჩი კო ი ძი სა და ლე ლი კო ბო ჭო-
რიშ ვი ლის ოჯა ხი, რო მელ თაც ჰყავ დათ ერ თა დერ თი ქა ლიშ ვი ლი 
ცი სა ნა. ცი სა ნას ახ ლა ხან, ოქ როს მე დალ ზე და ემ თავ რე ბი ნა სა-
შუ ა ლო სკო ლა და ფრი ად ზე მუ სი კა ლუ რი სას წავ ლე ბე ლი.  ნი კო-
საც, რო გორც ქა ლა ქის მთა ვარ ინ ჟი ნერს და ლე ლი კო საც, სა ბავ-
შვო ბა ღის დი რექ ტორს, უამ რა ვი მად ლო ბა და ე.წ. ქე ბის სი გე ლი 
ჰქონ დათ მი ღე ბუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის გან. სწო რედ ამ კრი ტე რი-
უ მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით ფილ მის თვის შე ირ ჩა მა თი მარ თლაც 
გა მორ ჩე უ ლი ოჯა ხი. 
ცი სა ნას მშობ ლებ მა სუფ თა ფურ ცლი დან და იწყ ეს ოჯა ხის შე-
ნე ბა. ”სუფთა ფურცელში”  ვგუ ლის ხმობ  მათ თვის გა მო ყო ფილ 
ცა რი ელ მი წის ნაკ ვეთს, რო მელ ზეც ნი კომ მოკ ლე დრო ში ორ-
სარ თუ ლი ა ნი კოხ ტა და მყუდ რო სახ ლი აა შე ნა, ხო ლო ლე ლი-
კომ მიმ დე ბა რე ეზო ნამ დვილ ედე მის ბა ღად აქ ცი ა, რო მელ შიც 
შეს ვლის თა ნა ვე ვარ დე ბი სა ან ია სამ ნის სურ ნელ ში გა ეხ ვე ო დით. 
მაგ რამ  ცა რი ე ლი სახ ლი,  გინ დაც ულა მა ზე სი ეზო თი ვის რად 
უნ და – სტუმ რე ბის გა რე შე? ცი სა ნას მშობ ლე ბის ჰარ მო ნი უ-
ლი ურ თი ერ თო ბის ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი რგო ლი მა თი სტუ მარ-
თმოყ ვა რე ო ბის ერ თობ ლი ვი სურ ვი ლი გახ ლდათ, ანუ, ორი ვეს 
სურ და, რაც შე იძ ლე ბო და ხში რად მო ეწ ვი ათ სტუმ რე ბი, დაწყ ე-
ბუ ლი ახ ლო ნა თე სა ვე ბი დან, დამ თავ რე ბუ ლი მე გობ რე ბით.  ასეთ 
ფო ი ერ ვერ კულ,  ანუ კე თილ გა რე მო ში გაზ რდი ლი და აღ ზრდი-
ლი ცი სა ნა გა ნა შე იძ ლე ბო და გუ ლის ხმი ე რე ბით გა მორ ჩე უ ლი 
არ ყო ფი ლი ყო? მშობ ლე ბი ხომ მის ყო ველ თხოვ ნას  წა მი ე რად  
ას რუ ლებ დნენ, ხო ლო ხში რი სტუმ რი ა ნო ბის პრო ცეს ში, მი სი 
სადღ ეგ რძე ლო სუფ რის მთა ვა რი მოვ ლე ნა გახ ლდათ. ცი სა ნას 
ათ ქმე ვი ნებ დნენ, თვი თო ნაც ეუბ ნე ბოდ ნენ და უძღ ვნიდ ნენ ლექ-
სებს ოჯა ხის სტუ მა რი- პო ე ტე ბი (მათ შო რის, გოგ ლა ლე ო ნი ძე, 
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რო მე ლიც ნი კოს ნა თე სა ვი გახ ლდათ). ოჯა ხურ მა გა რე მომ  ხე-
ლი შე უწყო ცი სა ნას ში ნა გან მო ნა ცე მებს და ის გუ ლის ხმი ერ, 
გულ ღი ა, მოყ ვა რულ, უდი დე სი მე გობ რუ ლი სით ბოს  გამ ღებ 
პი როვ ნე ბად  ჩა მო ყა ლიბ და.  ამ გვა რი  მო რა ლუ რი  ფა სე უ ლო-
ბით შემ კუ ლი 18 წლის ცი სა ნას ღია მენ ტა ლი ტე ტი კი დევ უფ რო 
გან მტკიც და, რო დე საც იგი სას წავ ლებ ლად თბი ლის ში ჩა მო ვი-
და და დე ი და მის თან და სახ ლდა, უფ რო სწო რედ მე ო რე დე დას-
თან, ულა მა ზეს ქალ ბა ტონ თან და ცნო ბილ პე და გოგ თან, ნი ნო 
კა კა ბა ძეს თან. მი უ ხე და ვად პი რა დი ტრა გე დი ი სა (ქ-ნ ნი ნოს ქმა-
რი 1937 წელს დახ ვრი ტეს და ერ თა დერ თი შვი ლი და ე ღუ პა), იგი  
სტუ დენ ტუ რი ცხოვ რე ბით აღ ტა ცე ბულ ცი სა ნას თა ვის სევ და-
სა და დარდს თავს არას დროს ახ ვევ და; უფ რო მე ტიც, გარ და 
იმი სა, რომ პე და გო გი უ რი სიფ რთხი ლით უნერ გავ და ცი სა ნას 
მო მა ვა ლი მეც ნი ე რის თვის და მით უმე ტეს არ ქე ო ლო გის თვის 
აუ ცი ლე ბელ თვი სე ბას - ბო ლომ დე ჩას ძი ე ბო და სა ძი ე ბელს, იგი 
ცი სა ნას მშობ ლებ ზე არა ნაკ ლებ იწო ნებ და მის ინი ცი ა ტი ვას მე-
გო ბარ თა თავ შეყ რის ად გი ლი მა თი ბი ნა ყო ფი ლი ყო. 
პი რა დად ჩემ თვის ცი სა ნა არა მხო ლოდ დე ი დაშ ვი ლი, არა-
მედ მრჩე ვე ლიც იყო. ვი ცო დი მი სი ხა სი ა თის ყო ვე ლი  ნი უ ან სი, 
მთე ლი ცხოვ რე ბა ერ თად გან ვლეთ, ვი ყა ვი მი სი სა მე გობ როს 
სრუ ლუფ ლე ბი ა ნი წევ რიც; დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ მო მა ვალ-
ში პრო ფე სი ო ნა ლე ბი ჯე როვ ნად შე ა ფა სე ბენ და და ა ფა სე ბენ 
მის სა მეც ნი ე რო ნა მოღ ვა წარს, მაგ რამ ჩემს მეხ სი რე ბა ში ცი-
სა ნა მუ დამ დარ ჩე ბა, პირ ველ ყოვ ლი სა, მშობ ლე ბის ტრა დი ცი-
ის  გამ გრძე ლებ ლად,  ადა მი ა ნად,  რო მელ საც  ჰქონ და  უნა რი 
შე ეკ რა მე გობ რე ბი სა და ახ ლობ ლე ბის დი დი წრე, მე გობ რებ-
თან ყოფ ნის ყო ვე ლი დღე დღე სას წა უ ლად გა და ექ ცი ა, და ე თე სა 
მხო ლოდ სი კე თე; გა სა ოც რად დი დი იყო მი სი მე გობ რე ბის წრე. 
მე ხში რად ვსტუმ რობ დი მას, ექ სპე დი ცი ა ში სა ვე ლე გათხ რებ-
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ზე.  აქე ო ლო გი ურ გათხ რებ ში,  ცხა დი ა,  არ ვმო ნა წი ლე ობ დი, მაგ-
რამ სის ტე მა ტუ რად, თით ქმის ნა ხე ვა რი სა უ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში 
არ ქე ო ლოგ თა მი ერ დამ ღლე ლი დღის ბო ლოს გა მარ თუ ლი მხი ა-
რუ ლი პიკ ნი კე ბის მუდ მი ვი წევ რი ვი ყა ვი, რაც დღეს მაძ ლევს, იმ 
დას კვნის გა მო ტა ნის სრულ უფ ლე ბას, რომ მხო ლოდ ცი სა ნა სა და 
მი სი მე გობ რე ბის ნა ირ ერ თნა ი რად მხი ა რულ და სე რი ო ზულ ადა-
მი ა ნებს, შე უძ ლი ათ არ ქე ო ლო გია აქ ცი ონ იმ იშ ვი ათ პრო ფე სი ად, 
რომ ლის პი რო ბებ შიც ადა მი ა ნი უდი დე სი სი ა მოვ ნე ბით ას რუ ლებს 
უმ ძი მეს შრო მას, ხო ლო  გა სამ რჯე ლო მხო ლოდ სა კუ თა რი გა ტა-
ცე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის თვის ყოფ ნის.

ცი სა ნა და არ ქე ო ლო გია

ცი სა ნა არ ქე ო ლო გი ა ში, შემ თხვე ვით მოხ ვდა. მი სი ერ თ-ერ თი დე-
ი და, ლუ ბა ბო ჭო რიშ ვი ლი (ქარ თუ ლი ეთ ნოგ რა ფი ის მკვლე ვა რი) 
მძი მედ და ა ვად და და 36 წლის ასაკ ში გარ და იც ვა ლა (გად მო ცე მით 
გა მი გი ა, რომ მის გარ დაც ვა ლე ბას თან და კავ ში რე ბით ბ-ნ გ. ჩი ტა-
ი ას უთ ქვამს “ქარ თუ ლი ეთ ნოგ რა ფი ის მზე ჩა ეს ვე ნა ო ო). ლუ ბას 
სა სო წარ კვე თი ლე ბა ში ჩა ვარ დნი ლი  დე ბის თვის, ერ თგვარ შვე ბად 
იქ ცა მი სი  მე გობ რი სა და თე ლა ვის ხში რი სტუმ რის ბა ტონ ან დრია 
აფა ქი ძის მი ერ ოჯა ხის თვის შე თა ვა ზე ბუ ლი წი ნა და დე ბა: _ ”‚‣ --‡ 
ბევ რი ნაშ რო მი დარ ჩა და უმ თავ რე ბე ლი და ხომ არ იფიქ რებთ, რომ 
მი სი საქ მე ცი სა ნამ გა აგ რძე ლო სო ო. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ცი სა-
ნას მშობ ლე ბის თვის, დე ი დე ბის თვის, ბი ძე ბის თვის და ა.შ., ანუ მი-
სი დი დი ოჯა ხის თვის, ცი სა ნას მე დი კო სო ბა უფ რო მი სა ღე ბი იყო, 
ლუ ბას ხსოვ ნის  პა ტივ სა ცე მად  ბა ტო ნი  ან დრი ას  წი ნა და დე ბა 
ერ თსუ ლოვ ნად მი ი ღეს და მხა რი და უ ჭი რეს.  გა დაწყ და,  რომ ცი-
სა ნას  სწავ ლა ეთ ნოგ რა ფი ის სპე ცი ა ლო ბით გა ეგ რძე ლე ბი ნა. აი, 
ამ გვა რად, 1953 წლის სექ ტემ ბერ ში ცი სა ნა, ნაც ვლად სა მე დი ცი ნო 
ინ სტი ტუ ტი სა, თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ-
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ტი გახ და, ჩა ი რიცხა ის ტო რი ის ფა კულ ტეტ ზე იმ გან ზრახ ვით, რომ 
შემ დგომ, სწავ ლა ეთ ნოგ რა ფი ის სპე ცი ა ლო ბით გა ეგ რძე ლე ბი ნა. 
მაგ რამ მშობ ლე ბის თვის და დე ი დე ბის თვის მო უ ლოდ ნე ლად ცი სა-
ნამ მი ი ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა სწავ ლა ეთ ნოგ რა ფი ის ნაც ვლად, არ-
ქე ო ლო გი ის სპე ცი ა ლო ბით გა ეგ რძე ლე ბი ნა. რა იყო ამ მო უ ლოდ-
ნე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ზე ზი, არ ვი ცი, მაგ რამ ვვა რა უ დობ, 
რომ სიძ ვე ლე ე ბის აღ მო ჩე ნის სურ ვი ლი ჯერ კი დევ ბავ შვო ბი დან 

ჰქონ და. საქ მე ის იყო, რომ ჩვენ, მო წა ფე ო ბის დროს არ და დე გებს 
სო ფელ ბუ შეტ ში ვა ტა რებ დით. იქ ჩვე ნი საყ ვა რე ლი თამ რო ბე ბია 
ცხოვ რობ და და ყო ველ ზაფ ხულს თა ნა სოფ ლე ლებ თან ერ თად და-
ვე ხე ტე ბო დით სოფ ლის გა რე მი და მო ებ ში მდე ბა რე ნა მო სახ ლა-
რებ ზე, სა დაც ძალ ზედ იო ლად, ჯო ხით “გათხ რე ბის” შე დე გად ვპო-
უ ლობ დით სხვა დას ხვა ძვე ლე ბურ, თი ხის ჭურ ჭელს, ზო გი მათ გა ნი  
საკ მა ოდ ღირ სშე სა ნიშ ნა ვი გახ ლდათ...   
ყვე ლამ ვი ცით, რომ სტუ დენ ტო ბი სას მე გობ რო ბა მხო ლოდ ერ თად 
ლექ ცი ე ბის მოს მე ნა და გა მოც დე ბის ჩა ბა რე ბა არ არის. მე გობ რო-
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ბა, თა ვი სუ ფა ლი დრო ის ერ თად გა ტა რე ბა ა. სა ფუძ ვე ლი ცი სა ნას 
თა ნა კურ სელ თა ნამ დვილ მე გობ რო ბას 1954 წლის ზაფ ხულ ში ჩა-
ე ყა რა, მა თი სტუ დენ ტუ რი ცხოვ რე ბის პირ ვე ლი ვე არ და დე გებ ზე, 
რო დე საც რა დი ომ და პრე სამ გა ახ მა უ რა ისე თი ას ტრო ნო მი უ ლი 
იშ ვი ა თო ბა, რო გო რიც მზის დაბ ნე ლე ბა ა, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლო-
ში უნ და მომ ხდა რი ყო. მას შემ დეგ, რაც ცნო ბი ლი გახ და, რომ ამ 
მოვ ლე ნის, რო მე ლიც სა უ კუ ნე ში ერ თხელ ხდე ბა ეპი ცენ ტრი თე-
ლა ვი იყო, ცი სა ნამ მთე ლი ჯგუ ფი და პა ტი ჟა თე ლავ ში და მის მა 
მშობ ლებ მა მარ თლაც მე ფუ რი დახ ვედ რა მო უწყ ვეს მთე ლი ჯგუ-
ფის შე მად გენ ლო ბას. მზის დაბ ნე ლე ბამ დე და მის  შემ დეგ, ნი კომ 
სრუ ლი ტუ რის ტუ ლი მარ შრუ ტე ბით, მო ა ტა რა მო მა ვა ლი არ ქე ო-
ლო გე ბი მთელ კა ხეთ ში, აჩ ვე ნა ალა ვერ დი, გრე მი, წი ნან და ლი, შუ-
ამ თა... სა ღა მო ო ბით დაღ ლილ არ ქე ო ლოგ -ტუ რის ტებს, თე ლა ვის 
ლე ლი კოს ”— –— ‛‘‡ ბაღ შიო გაშ ლი ლი სუფ რა ხვდე ბო დათ, ცხე ლი 
შო თე ბით, ალ ვა ნუ რი გუ დის ყვე ლით, კურ დღე ლა უ რის კიტ რი- პო-
მიდ ვრით, ში ნა უ რი ცი ვი დედ ლი თა და სხვა უამ რა ვი კუ ლი ნა რი-
უ ლი ნა წარ მით გაწყ ო ბი ლი, ცხა დი ა, წა ლა მიც იწ ვო და მწვა დის 
მო ლო დინ ში. სწო რედ, მა შინ და სწო რედ თე ლავ ში ჩა ე ყა რა სა ფუძ-
ვე ლი ამ შე სა ნიშ ნავ არ ქე ო ლოგ თა ჯგუ ფის მე გობ რო ბას, რო მე-
ლიც შემ დგომ გან მტკიც და, რო გორც ზე მოთ აღ ვნიშ ნე, ცი სა ნას 
დე ი დის ნი ნო კა კა ბა ძის ბი ნა ში თბი ლის ში.
უნი ვერ სი ტეტ ში ცი სა ნას მარ თლაც ძა ლი ან გა უ მარ თლა, რად გან, 
ჩე მი აზ რით, დი დი იშ ვი ა თო ბა ა, რო დე საც ერთ  ჯგუფ ში ხვდე ბა 
ამ დე ნი შე სა ნიშ ნა ვი, გო ნებ რი ვი და ზნე ობ რი ვი ნი ჭით და ჯილ დო-
ე ბუ ლი პი როვ ნე ბა _ ირაკ ლი სურ გუ ლა ძე, იუ ლონ გა გო ში ძე, თი ნა 
ქუ თე ლი ა, მალ ხაზ ბა რა მი ძე, ლი ლი ფარ ცხა ლა ძე, ეკა ჯან დი ე რი, 
თამ რი კო იმ ნა ძე, ნა ნუ ლი ჯა ვა ხა ძე, მე რი ჩხა ტა რაშ ვი ლი, თი ნა არ-
ჩვა ძე. შემ დეგ მათ შე უ ერ თდნენ უფ რო სი თა ო ბის მეც ნი ე რე ბი ან 
უფ რო სწო რედ, რო გორც თა ვი ანთ თავს უწო დებ დნენ მეც ნი ერ -ყა-
რა ჩო ღე ლე ბი _ ბა ტო ნე ბი და ვით ლორ თქი ფა ნი ძე და გუ ლი მი ქე-
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ლა ძე; მო მა ვალ ში მა თი ქმრე ბი, ცო ლე ბი... ისი ნი ერ თმა ნეთ თან მე-
გობ რობ დნენ სიკ ვდი ლამ დე. იმ დე ნად მიმ ზიდ ვე ლი და მომ ხიბ ლა ვი 
აღ მოჩ ნდა მშობ ლე ბის მე გობ რო ბა, რომ დღეს ამ ურ თი ერ თო ბებს  
მა თი  შვი ლე ბი  აგ რძე ლე ბენ  და  ვფიქ რობ,  შვი ლიშ ვი ლებ საც  გა-
და ე ცე მა.

 

გი ვი მრე ლაშ ვი ლი, 
სა ქარ თვე ლოს დამ სა ხუ რე ბუ ლი სპორ ტსმე ნი, 

რაგ ბის და მა არ სე ბე ლი საბ ჭო თა კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლო ში

არაჩ ვე უ ლებ რი ვი თა ო ბის 
არაჩ ვე უ ლებ რი ვი წარ მო მად გე ნე ლი

ცი სა ნა ჩი კო ი ძე, დე დას, დო დო სა ხა რო ვას უახ ლო ე სი მე გო ბა რი, 
ჩემს მეხ სი ე რე ბა ში ბავ შვო ბი დან ვე ასა ხუ ლი ა, რო გორც სა ოც რად 
ეფექ ტუ რი, ეგ ზო ტი კუ რი გა რეგ ნო ბის შავ თმი ა ნი ქა ლი, გა ნუყ რე-
ლი წი თე ლი პო მა დით.
ცი სა ნა, ჩი კო, რო გორც მას ახ ლობ ლე ბი ეძახ დნენ, უყ ვარ და ყვე-
ლას თა ვი სი სა ოც რად გა წო ნას წო რე ბუ ლი, სა მარ თლი ა ნი და პირ-
და პი რი ხა სი ა თის გა მო. მას თან ურ თი ერ თო ბა ძა ლი ან სა სი ა მოვ ნო,  
კომ ფორ ტუ ლი და ხა ლი სი ა ნი იყო.
იგი ჩვე ნი ოჯა ხის ყვე ლა წევ რის მე გო ბა რი იყო _ დე და სი,  მა მა სი 

(მა მა ჩემ მა, ოთარ სუ ლა ვამ მი სი პორ ტრე ტი შექ მნა და ჩე მიც, ასა-
კობ რი ვი გან სხვა ვე ბის მი უ ხე და ვად).
ჩი კო და დე და ერთ დღეს, 10 სექ ტემ ბერს იყ ვნენ და ბა დე ბუ ლე ბი 
და სა ოც რად ერ თნა ი რი ბე დი ჰქონ დათ. ორი ვე ლა მა ზე ბი იყ ვნენ, 
თუმ ცა გან სხვა ვე ბუ ლე ბი, ორი ვე ნი ჭი ე რი, ორი ვე  ყვე ლას თვის  
საყ ვა რე ლი ადა მი ა ნი გახ ლდათ, რომ ლებ თა ნაც მე გობ რო ბას ყვე-
ლა მი ელ ტვო და.  ლხი ნი და გა ჭირ ვე ბაც კი ერ თნა ი რი ჰქონ დათ.
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ჩი კო თა ვი სი ხა ლი სი ა ნი ხა სი ა თით ნე ბის მი ე რი სა ზო გა დო ე ბის სუ-
ლის ჩამ დგმე ლი იყო. ყვე ლას თვის  ერ თნა ი რად  სა სურ ვე ლი,  ერ-
თნა ი რი  კე თილ გან წყო ბით ურ თი ერ თობ და,  რო გორც ახალ გაზ-
რდებ თან ისე, თა ვი სი ასა კის ადა მი ა ნებ თან. 
ჩი კო შე სა ნიშ ნა ვი არ ქე ო ლო გი იყო. ის არა მარ ტო მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ნაშ რო მე ბის ავ ტო რი გახ ლდათ, არა მედ ბრწყინ ვა ლე სა ვე ლე არ-
ქე ო ლო გი, რომ ლის ექ სპე დი ცი ა შიც ყოფ ნა ერ თი სი ა მოვ ნე ბა იყო.
ჩვე ნი მშობ ლე ბის თა ო ბა ნამ დვი ლად არაჩ ვე უ ლებ რი ვი, გან სა-
კუთ რე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის თა ო ბა იყო. ეს იყო თა ო ბა, რო მე ლიც გა-
მო ირ ჩე ო და თა ვი სი ნი ჭი ე რე ბით, საქ მი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბით, 
შრო მი სუ ნა რი ა ნო ბით. ეს იყო თა ო ბა, რო მელ მაც ბევ რი რამ შექ მნა 
არა მხო ლოდ მეც ნი ე რე ბა ში, არა მედ ადა მი ა ნუ რი ურ თი ერ თო ბე-
ბის თვალ საზ რი სი თაც.
ცი სა ნა ჩი კო ი ძე ამ არაჩ ვე უ ლებ რი ვი თა ო ბის ერ თ-ერ თი არაჩ ვე უ-
ლებ რი ვი წარ მო მად გე ნე ლი გახ ლავთ.

ნი ნო სუ ლა ვა
სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის

მთა ვა რი კუ რა ტო რი
ის ტო რი ის მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რი
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პე და გო გის გახ სე ნე ბა
           

                    ამო ნა რი დი ცი სა ნა ჩი კო ი ძის მო გო ნე ბე ბი დან 
გი ორ გი ლომ თა თი ძე ზე

გო გი ლომ თა თი ძე ყო ველ თვის იდ გა ახალ გაზ რდე ბის გვერ დით. 
არა სო დეს  ფა რავ და წყე ნა სა და სი ხა რულს. თუ რა მე მო ე წო ნე ბო-

და ჩვენ მი ერ გა კე თე ბუ ლი, გუ ლუხ ვი ქე ბით გვი წო ნებ და საქ მი ა-
ნო ბას.  ერ თხელ, მახ სოვს, რუს თავ ში ველ ზე გვეს ტუმ რა მა შინ დე-
ლი მთავ რო ბის მე თა უ რი, ცო ტა უცხ ვირ პი რო კა ცი იყო. პირ ვე ლად 
ჩემ თან მო ვი და უბან ზე პირ ქუ შად, არც მოგ ვსალ მე ბია და არც 
არა ფე რი გვკითხ ა. მეც არ შე ვე გე ბე (ალ ბათ ესეც ახალ გაზ რდო ბი-
თა და გა მო უც დე ლო ბით მო მი ვი და);  შემ დეგ ბა ტონ გო გის თან და-
მას მი ნა, უზ რდე ლად შემ ხვდა ო. ბა ტონ მა გო გიმ მა შინ ვე და მიც ვა, 
მას ასე თე ბი არ სჩვე ვი ა ო, შემ დეგ კი მი საყ ვე დუ რა: სტუ მარს ასე 
არ ხვდე ბი ა ნო.
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 მახ სოვს, რუს თა ვის ექ სპე დი ცი ა ში, სა ღა მო ო ბით რო გორ და უ ზა-
რებ ლად დაჯ დე ბო და ხოლ მე რუს თა ვის მუ ზე უ მის პა ტა რა შე ნო-
ბა ში მა სა ლის გა სა ტა რებ ლად, ჩვენ გვერ დით მოგ ვის ვამ და, ატა-
რებ და მა სა ლას და გვას წავ ლი და ჩვენც. ეს ისე თი სა ინ ტე რე სო 
პრო ცე სი იყო, რო მე ლიც არა სო დეს და მა ვიწყ დე ბა. სა მუ შაო დამ-
ღლე ლი და მო საწყ ე ნი რომ არ ყო ფი ლი ყო, გარ და არ ქე ო ლო გი ი სა 
სა უბ რობ და ხე ლოვ ნე ბა ზე, ლი ტე რა ტუ რა ზე, კი ნო სა და თე ატ რზე. 
გან სხვა ვე ბულ აზრს თუ გა მოვ თქვამ დით ძა ლი ან ბევრს გვე კა მა-
თე ბო და და უბ რა ლოდ არ გვით მობ და, ისევ ჩვენ ღი მი ლი თა და 
მოკ რძა ლე ბით ვთმობ დით. რო დე საც ველ ზე რა ი მე სა ინ ტე რე სო 
აღ მოჩ ნდე ბო და ისე უხა რო და და ისე გულ წრფე ლად გა მო ხა ტავ და 
სი ხა რულს, რომ არ შე იძ ლე ბო და არ გა დაგ დე ბო და. 

თე ლავ ში გა ითხ ა რა კა ხე თის მე ფე თა სა სახ ლის ნაშ თე ბი. მი სი 
გეგ მა და სა ვა რა უ დო რე კონ სტრუქ ცი ის ნა ხა ზი გა ა კე თა ბა ტონ მა 
ლეო რჩე უ ლიშ ვილ მა - ბა ტო ნი გო გის უახ ლო ეს მა მე გო ბარ მა და 
თე ლა ვის დიდ მა პატ რი ოტ მა. ბა ტონ გო გის ხელ ში ეჭი რა ეს გეგ მა, 
ბედ ნი ე რი და აღ ტა ცე ბუ ლი  გაჰ ყუ რებ და ალაზ ნის ველს, კავ კა-
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სი ონს, ალა ვერდს და მის თვის ჩვე უ ლი და უ ფა რა ვი ემო ცი ით თქვა: 
ასეც ვი ცო დი, იცო და ქარ თველ მა მე ფემ სად და რო გორ უნ და გა-
ე მარ თა თა ვი სი რე ზი დენ ცი ა, რომ რაც შე იძ ლე ბა მე ტად დამ ტკბა-
რი ყო ქარ თვე ლი კა ცი თა ვი სი შე სა ნიშ ნა ვი ბუ ნე ბი სა და გა რე მოს 
ცქე რით. 
ბა ტო ნი გო გი სი ხა რულს გულ ში ვერ იტევ და, ყვე ლას თვის უნ დო და 
გა ე ზი ა რე ბი ნა. 1968 წე ლი ა, ბა ტო ნი გო გი იწყ ებს კვე ტე რის ამ მარ-
თლაც უბ რწყინ ვა ლე სი ქა ლა ქის გათხ რას. ჩვენ თე ლავ ში ვთხრი-
დით არ ტო ზა ნის სა მო ნას ტრო კომ პლექსს, ერთ დღე საც  გვითხ რეს 
- გო გი ლომ თა თი ძე კვე ტე რა ზე გი ბა რებ თო. ამის მი ზე ზი იყო გა-
ლა ვან ში აღ მო ჩე ნი ლი პა ტა რა ეკ ლე სი ა, რო მელ მაც ძა ლი ან გა ა ხა რა 
ბა ტო ნი გო გი. და ვერ მო ის ვე ნა სა ნამ ჩვენც არ გვაჩ ვე ნა. ის სა ღა მო 
ძალ ზე ლა მა ზი პურ -მა რი ლით დამ თავ რდა. 
მახ სოვს, ერ თხელ თე ლავ ში ექ სპე დი ცი ის დროს, ბა ტო ნი გო გი 
ჩემს სახ ლში ცხოვ რობ და, თავს ეხ ვე ოდ ნენ რა ი კო მის წარ მო მად-
გენ ლე ბი, და ა ტა რებ დნენ თა ვი ანთ “მა მუ ლებ შინ, ხან სეტყ ვის დაშ-
ლას აჩ ვე ნებ დნენ, ხან კი ვე ნა ხებს და ა.შ. მათ თან ერ თად, რო გორც 
მას პინ ძე ლი, მეც ხში რად დავ დი ო დი. ერ თხელ, ჩემს სახ ლში პურ -
მა რი ლი გა ი მარ თა, თა მა და რა ი კო მის მდი ვა ნი იყო. ყვე ლა ფე რი ძა-
ლი ან ლა მა ზად მიმ დი ნა რე ობ და, უცებ რა ი კო მის მდი ვა ნი ად გა და 
სტა ლი ნის სადღ ეგ რძე ლო და ლი ა. ბა ტონ მა გო გიმ ძალ ზე მშვი დად 
გა ნაცხ ა და: ამ სადღ ეგ რძე ლოს მე არ დავ ლე ვო და და ლია სა ქარ-
თვე ლოს სადღ ეგ რძე ლო. შემ დეგ ად გა და აი ვან ზე გა ვი და. ეს მე ხის 
გა ვარ დნა სა ვით იყო. ამ დროს ერ თი ჩე მი მე ზო ბე ლი, რო მე ლიც ამ 
სუფ რას ეს წრე ბო და ად გა, სადღ აც გა ვი და, რამ დე ნი მე წუთ ში დაბ-
რუნ და და სტა ლი ნის სუ რა თი მო ი ტა ნა. ჩვენ შევ ფიქ რი ან დით, რომ 
ამას უსი ა მოვ ნე ბა მოყ ვე ბო და, მაგ რამ ბა ტონ გო გის გა ე ღი მა, და 
აივ ნი დან ეზო ში ჩა ვი და. ასე დამ თავ რდა ეს მის თვის სა გან გე ბოდ 
მოწყ ო ბი ლი ვახ შა მი.
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 ბა ტონ მა გო გიმ შე ად გი ნა და დაგ ვი ტო ვა რუს თა ვის ცი-
ხე- ქა ლა ქის არ ქე ო ლო გი უ რი ძეგ ლე ბის ქრო ნო ლო გი უ რი 
სქე მა, რო მე ლიც ძი რი თა დად დღე საც რჩე ბა ძა ლა ში. მან ვე 
და სა ხა კვლე ვის ძი რი თა დი გზე ბი და შემ დგო მი მუ შა ო ბის 
უმ თავ რე სი პი რო ბე ბი. რუს თა ვის ექ სპე დი ცია დღე საც, 
ძი რი თა დად, ამა ვე გზით აგ რძე ლებს მუ შა ო ბას მი სი ვე მო-
წა ფე ე ბის ხელ მძღვა ნე ლო ბი თა და მო ნა წი ლე ო ბით.
 მე არ ვი ცი რამ დე ნად წარ მა ტე ბით გა ვარ თვით თა ვი ამ 
რთუ ლი და სა ინ ტე რე სო ძეგ ლის გათხ რას, მაგ რამ ის და-
ნამ დვი ლე ბით ვი ცი, რომ ისე თი ვე ენ თუ ზი აზ მი თა და სიყ-
ვა რუ ლით ვმუ შა ობ დით ყვე ლა ჩვენ გა ნი - მი სი მო წა ფე ე-
ბი, რო გორც ჩვენ ზე უფ რო სი, ისე ჩე მი თა ო ბა, რო გორც 
ამას ბა ტო ნი გო გი ას რუ ლებ და და ჩვენც გვი ნერ გავ და. მე 
დღე საც დი დი მად ლო ბა მინ და გა და ვუ ხა დო ბა ტონ გო-
გის იმის თვის რომ გვას წავ ლა და გვა ზი ა რა არ ქე ო ლო გი ის 
რთულ სა და სა პა ტიო საქ მეს.
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ცი სა ნა ჩი კო ი ძის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 

შრო მე ბის არას რუ ლი ჩა მო ნათ ვა ლი

ცი სა ნა ჩი კო ი ძის  რე დაქ ტო რო ბით გა მო ი ცა არ ქე ო ლო-
გი უ რი კვლე ვა- ძი ე ბი სად მი მიძღ ვნი ლი სა მი კრე ბუ ლი-
დან (“რუს თა ვი”) ორი - “რუს თა ვინ და “რუს თა ვი  II“.

მე სა მე კრე ბულ ში გა მოქ ვეყ ნდა მი სი თა ნა ავ ტო რო ბით 
მომ ზა დე ბუ ლი გა მოკ ვლე ვა - “რუს თავ ში გათხ რი ლი 
სა ე რო სა სახ ლენ (2004 წე ლი). 

giorgi lomTaTiZe (Tanaavt. c. CikoiZe, v. arTilayva) , Zm, N27-
28, 1971w. gv. 85-86

kaxeTis arqeologiuri eqspediciis 1968 wlis savele muSaobis 
Sedegebi, Tb, 1969w. gv. 13-17.

zemo alaznis arqeologiuri eqspediciis mier 1966 wels Catare-
buli savele muSaobis angariSi, Tb, 1967w, gv. 38-45.

ბიბ ლი ოგ რა ფი ა:

ც. ჩი კო ი ძე, ქა ლა ქი  თე ლა ვი : (ის ტო რი ულ -არ ქე ო-
ლო გი უ რი გა მოკ ვლე ვა) / რედ. დ. მუს ხე ლიშ ვი ლი. 
Ⴐთბი ლი სი :Ⴐმეც ნი ე რე ბა , 1979.

ც. ჩი კო ი ძე, თე ლა ვი, 1988, თბი ლი სი, 74

ჟურ ნა ლი “ონ ლა ინ არ ქე ო ლო გი ა” მად ლო ბას უხ დის ცი-
სა ნა ჩი კო ი ძის ქა ლიშ ვილს ქალ ბა ტონ მაია ჩი კო ი ძეს მა სა-
ლის მო წო დე ბის თვის.
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ლა მა რა (დო დო) სა ხა რო ვა

ლეჩხ უ მის  (რაზ მის) არ ქე ო ლო გი უ რი ექ სპე დი ცია

1962 წე ლი 17 ივ ლი სი - 14 აგ ვის ტო

17-ში გა მო ვე დით თბი ლი სი დან დღის 11-ის ნა ხე ვარ ზე, ექ ვსის ნა-
ხე ვარ ზე უკ ვე ონ ში ვი ყა ვით. რაზ მი შედ გე ბო და სა მი უმ ცრო სი 
მეც ნი ერ -თა ნამ შრომ ლის გან _ გ. გრი გო ლი ა, ლი ლი ასა თი ა ნი და 
ლ. სა ხა რო ვა. ონ ში შევ ხვდით ექ სპე დი ცი ის ხელ მძღვა ნელს გ. გო-
ბე ჯიშ ვილს, რომ ლის გა ნაც მი ვი ღეთ სა ჭი რო მი თი თე ბე ბი, მა სა-
ლა და 19-ში გა მო ვე დით ონი დან. ექ ვსი სა ა თის თვის უკ ვე სას ტუმ-
რო ში ვი ყა ვით. 20-ში დი ლით მიგ ვი ღო რა ი კო მის მდი ვან მა კარ ლო 
სი ლა გა ძემ და სა ჭი რო შემ თხვე ვა ში დახ მა რე ბას შეგ ვპირ და. 
შემ დეგ ვი ყა ვით მუ ზე უმ ში. მუ ზე უ მის დი რექ ტორ მა ვლა დი მერ 
თო თა ძემ დაგ ვათ ვა ლი ე რე ბი ნა მუ ზე უ მი, ახა ლი მა სა ლი ე ბი. გა-
დავ წყვი ტეთ ცხე თა ში და ბი ნა ვე ბა. ცხე თა წი ლა მუ რის სა სოფ ლო 
საბ ჭოს ეკუთ ვნის. ჩვენ გაგ ვა ყო ლეს კულ ტუ რის გან ყო ფი ლე ბის 
თა ნამ შრო მე ლი. მან ქა ნა ავი და წი ლა მო ე რის სა სოფ ლო საბ ჭომ დე. 
შემ დეგ მი დი ო და 2 კმ-ი ა ნი შეღ მარ თი, რო მე ლიც ფე ხით ავი ა რეთ, 
და ვათ ვა ლი ე რეთ ცხე თის გუმ ბა თი ა ნი ეკ ლე სი ა. ეს ერ თა დერ თი 
გუმ ბა თი ა ნი ეკ ლე სიაა მთელ ლეჩხ უმ ში. სა ყუ რადღ ე ბოა თვით სა-
ხელ წო დე ბაც - ცხე თა (მცხე თა).
ეკ ლე სი ის გვერ დით ცხოვ რო ბენ მას წავ ლებ ლე ბი პენ სი ო ნე რე ბი. 
გე რონ ტი კო პა ლი ა ნი და მი სი მე უღ ლე ასა თი ა ნის ქა ლი. შემ დეგ 
წა ვე დით ფა ლა ვან დიშ ვი ლე ბი სა და მინ და ძის ეზო ე ბის კენ, სა ი და-
ნაც მომ დი ნა რე ობს ცა გე რის მხა რეთ მცოდ ნე ო ბის მუ ზე უმ ში და-

დდდ ღღღღ ი უ რ ე ბ იი
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ცუ ლი არ ქე ო ლო გი უ რი მა სა ლე ბის ნა წი ლი. ფა ლა ვან დიშ ვი ლე ბის 
ეზოს ზედ აკ რავს მე ტად სა ინ ტე რე სო გო რე ბის თუ ბორ ცვე ბის 
ჯაჭ ვი, რო მელ საც ყვა ვის ქედს ეძა ხი ან.
ყვა ვის ქე დი იწყ ე ბა სოფ. ცხე თის ჩრდი ლო ეთ მხრი დან, ე.ი. აქე-
დან თუ ავალთ ჯერ მოვ ხვდე ბით შე და რე ბით და ბალ ბორ ცვზე, 
პირ ვე ლი ბორ ცვი დან შე იძ ლე ბა ას ვლა მე ო რე ბორ ცვზე, რო მე ლიც 
პირ ველ ზე მა ღა ლი ა. მე ო რე ბორ ცვი დან ხე ლის გუ ლი ვით მო ჩანს 
ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ო ნი, გა სას ვლე ლი ქვე და სვა ნე თის კენ, ჩრდი-
ლო- და სავ ლეთ ქვე და ცა გე რი (ცხე ნის წყლის გაღ მა), და სავ ლე თით 
ლას ხა ნა- დეხ ვი რი, ლე სინ დი, სამ ხრე თით ცხე თა, ნი ლა მუ სი და ლა-
ფა ნუ რის ხე ო ბა, აღ მო სავ ლე თით ორ ბე ლი და ზე და კურ...  მე ო რე 
ბორ ცვი გრძელ დე ბა და უნა გი სის სა შუ ა ლე ბით ებ მის იმ ბორცვს, 
რო მე ლიც შე და რე ბით და ბა ლი ა. აქე დან კვლავ ჩაღ რმა ვე ბაა და 
იწყ ე ბა მე-4 ბორ ცვი, რო მე ლიც ოდ ნავ მა ღა ლია მე ო რე ზე, ე.ი. 4 
ბორ ცვი ერ თმა ნეთ ზე ჯაჭ ვი ვით გა დაბ მუ ლი ა. მე-2 ბორცვს და სავ-
ლე თის კენ აქვს გან შტო ე ბა კი დევ ერ თი ბორ ცვის სა ხით, რო მე ლიც 
ოთხ ი ვე ბორ ცვზე და ბა ლი ა. მთელ ამ კომ პლექსს ჰქვია ყვა ვი ქე და.

21.07.62
დი ლით წა ვე დით სოფ. უსა ხე ლო ში. საკ მა-
ოდ დი დი სო ფე ლია და იყო ფა ქვე და და ზე და 
უსა ხე ლოდ. ვე ძებ დით პავ ლე და ვი თუ ლი ა ნის 
ოჯახს, რომ ლის მა მა საც ბევ რი სა ინ ტე რე სო 
ნივ თი მო უ ტა ნია ცა გე რის მხა რეთ მცოდ ნე ო-
ბის მუ ზე უმ ში. და ვი თუ ლი ა ნი სახ ლი სოფ ლის 
ბო ლო ში ა, მაღ ლობ ზე. სულ ვიწ რო აღ მარ თით 
სა სი ა რუ ლო ა, ამი ტომ მან ქა ნა დავ ტო ვეთ და 
მე, გუ რამ გრი გო ლია და რე ზო ლას კა რი ფე-
ხით გა ვუ დე ქით გზას.
და ვი თუ ლი ა ნე ბის ეზოს თით ქმის ზედ აკ-
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რავს გო რა- ნა ციხ ვა რი, რომ ლის თავ-
ზეც ახ ლაც არის შერ ჩე ნი ლი ფე ო და-
ლუ რი ხა ნის ცი ხის ნან გრე ვე ბი. გო რის 
ჩრდი ლო ეთ ფერ დის ძი რობ ზე უნ და 
იყოს ძვე ლი სა მა რო ვა ნი, ე.ი. ის ად გი-
ლი სა ი და ნაც შე სუ ლია მუ ზე უმ ში ოქ-
რო სა დაბ რინ ჯა ოს ნივ თე ბი, ნა ციხ ვა-
რას მაღ ლა სამ ხრე თის კენ შეღ მარ თი 
მი დის, რო მელ ზეც  პუ რია და თე სი ლი.  
შეღ მარ თის ჩან გო ურს უწო დე ბენ. ჩან-
გო უ რის გვერ დზე, და სავ ლე თის მხრი-

დან ასე ვე პუ რით და თე სი ლი შეღ მარ თი ა, რო მელ საც ლა ბურ ღვაშს 
უწო დე ბენ. ჩან გო უ რი სა და ლა ბურ ღვა შის შეღ მარ თი თავ დე ბა ხე-
ლოვ ნუ რად მო კე თე ბუ ლი პლა ტო თი, რო მელ ზეც ბა ზი ლი კუ რი ტი-
პის ეკ ლე სია დგას, წმ.გი ორ გის სა ხე ლო ბის. ამ ად გილს გუ დუ ლაშშს 
უწო დე ბენ. გუ დუ ლაშ ში მის ვლამ დე, ჩონ გო უ რის შეღ მარ თზე გუ-
რამ გრი გო ლი ამ ნა ხა კე რა მი კუ ლი ჭურ ჭლის ნა ტე ხე ბი, რო მე ლიც 
ქ.წ. I ათას წლე უ ლის კე რა მი კას (I ნა ხე ვა რი) მოგ ვა გო ნებს (დი ხა 
გუ ძუ ბა, ნა ოხ ვა მუ). გუ დე ლა შის ერ თ-ერთ კალ თა ზე ციც კოს მხა-
რეს ვნა ხეთ უამ რა ვი კე რა მი კუ ლი ჭურ ჭლის ნა ტე ხე ბი და წი დე ბი, 
რო გორც თი ხის ისე, ლი თო ნის. სოფ ლის სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლე თით 
გუ დუ ლაშ ში მის ვლამ დე არის XIX სა უ კუ ნის ეკ ლე სი ა. პავ ლე და-
ვი თუ ლი ან მა გვითხ რა, რომ ნა ციხ ვა რის სა მა რო ვან ზე მი სი ბა ბუ-
აც პო უ ლობ და ოქ როს ნივ თებს. მან გად მო ცე მით იცო და, რომ ბა-
ბუ ას ჰქო ნია ყურ ძნის მტევ ნის ოქ როს გა მო სა ხუ ლე ბა, რო მე ლიც 
შემ დეგ გა უ ყი დი ა. პავ ლე და ვი თუ ლი ას გან წა ვე დით სოფ. ხოჭ ში, 
რო მე ლიც უსა ხე ლოს და სავ ლე თით მდე ბა რე ობს. ხოჭ ში მის ვლამ-
დე ვინ მე ერის ტო მუკ ბა ნი ა ნის ეზო ში ვნა ხეთ კა ჟის ნამ გლის ჩა-
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სარ თი, რო გორც ჩანს, ეს ად გი ლი სა მა რო ვა ნი უნ და ყო ფი ლი ყო, 
რა საც მოწ მობს  გზის პი რას გა ყო ლე ბით მდე ბა რე ძვლე ბი. სა მა-
რო ვა ნი გვი ა ნი ა, იუნ ვენ ტა რო. სო ფელ ხოჯ ში ვნა ხეთ ის ად გი ლი, 
სა დაც ქვი სა და ბრინ ჯა ოს ცუ ლე ბი აღ მოჩ ნდა, მაგ რამ გარ შე მო 
ვე რა ვი თა რი სხვა კვა ლი ვერ შე ვამ ჩნი ეთ. ყა ნა დაგ ვხვდა სი მინ-
დის. ჩანს, ეს გან ძის ტი პის აღ მო ჩე ნა იყო.
ხო ჯი დან წა მო ვე დით ორ ბე ლის კენ, გზა ზე ავე დით გო რა ზე, რო-
მელ საც სპა თა გორს უწო დე ბენ. ის მდე ბა რე ობს უსა ხე ლოს გზა ზე 
მარ ცხნივ. ამ გო რა ზეც ბა ზი ლი კუ რი ტი პის ეკ ლე სიაა დან გრე უ ლი 
(მთა ვა რან გე ლო ზის). აქე დან არის შუა ბრინ ჯა ოს ხა ნის კა ჟის. გუ-
რამ მა ჩვე უ ლი გულ მოდ გი ნე ბით შე მო უ ა რა გო რას, მაგ რამ ზე და-
პი რუ ლად ვე რა ფე რი ნა ხა. თა ვი სი მდე ბა რე ო ბი თა და სა ხელ წო დე-
ბიტ კი ეს გო რა მე ტად სა ინ ტე რე სო ა.
სა ღა მოს უკ ვე ცხე თა ში ვი ყა ვით.

22.07.62 

დღეს წა ვე დით ცხე თის სამ ხრეთ -და სავ ლე თით. გზი დან მარ ჯვნივ 
მდე ბა რე ობს სოფ. დეხ ვი რი. აქ ვეა დეხ ვი რის გო რა, რო მელ ზეც 
ფე ო და ლუ რი ხა ნის ნაშ თე ბი ა. გო რის ძირ ში კი დი დი ქვევ რე ბი ა. 
დეხ ვი რის ორ ღო ბე ში ავ კრი ფეთ სხვა დას ხვა კე რა მი კუ ლი ჭურ-
ჭლის ნა ტე ხე ბი (ლი თო ნი სა და კე რა მი კის წი და?). ჩვენ მივ დი ო დით 
ად გილ ლე კარ ჩის და საზ ვე რად, სა ი და ნაც ბრინ ჯა ოს ნივ თე ბი დაგ-
ვახ ვედ რეს ცა გე რის მხა რეთ მცოდ ნე ო ბის მუ ზე უმ ში. დეხ ვირ სა და 
ლე კარ ჩის ერ თმა ნე თის გან ყოფს და ბა ლი ქე დი, რო მე ლიც ერთ ად-
გი ლას ბუ ნებ რი ვად გაწყ ვე ტი ლია და ქმნის პა ტა რა გა სას ვლელს, 
სა ი და ნაც გა ვე დით ად გილ ლე კარ ჩის კენ. ქე დის გა დაღ მა ად გილს 
ლე კარ ჩის შე ღო ბო ლა საც ეძა ხი ან. ის ად გილ ;ი სა ი და ნაც აღ ნიშ ნუ-
ლი ნივ თე ბი მომ დი ნა რე ობს გა დაბ რუ ნე ბუ ლია და სი მინ დია და თე-
სი ლი. სწო რედ ხვნის დროს ამო უყ რი ათ ეს ნივ თე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი 
ად გი ლი ფერ დი ა, ქვე მოთ ვა კობ ზეც სი მინ დია და თე სი ლი. აქ სი-
მინ დის ყა ნა ში ვნა ხეთ კა ჟის ლა მე ლა, ანატ კე ცე ბი, ნუკ ლე უ სე ბი, 
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და ნა ჩა სარ თი, სპი ლენ ძის მო ნე ტა არა ბუ ლი (?) თი ხის ჭურ ჭლის 
ნა ტე ხე ბი და სხვ. .

23.07.62

დღეს დი ლით და ვიწყ ეთ მუ შა ო ბა 8 სა ათ ზე. ჯერ ჯე რო ბით 5 მუ-
შა გვყავს. პირ ვე ლი თხრი ლი გა ვავ ლეთ ალე კო ფა ლა ვან დიშ ვი-
ლის ეზოს გვერ დიტ, ე.ი. ყვა ვი- ქე დას სამ ხრე თიტ. თხრი ლის სიგ-
რძე 6 მ-ი ა, ხო ლო სი გა ნე 3 მ. იგი დამ ხრო ბი ლია ჩრდი ლო ე თი დან 
სამ ხრე თის კენ 15 გრა დუ სით. კორ დო ვა ნი ფე ნის აღე ბის შემ დეგ 
გა მოჩ ნდა მუ ქი ყა ვის ფე რი მკვრი ვი ცხი მო ვა ნი თიხ ნა რი. აქა -იქ 
გვხვდე ბო და კე რა მი კუ ლი ჭურ ჭლის ნა ტე ხე ბი, რომ ლე ბიც შე-
საძ ლო ა, დან გრე უ ლი სა მარ ხი სა იყოს ან ჩა მო რეცხ ი ლი ზე მო დან. 
თხრი ლის ჩრდი ლო ეთ ნა წილ ში, ჩრდი ლო კალ თი დან 60 სმ სიღ რმე-
ზე გა მოჩ ნდა ორ მო სა მარ ხი (#1). სა მარ ხის სიგ რძე 1,10 სმ, სი გა ნე 
70 სმ. დამ ხრო ბი ლია და სავ ლე თი დან აღ მო სავ ლე თის კენ. სა მარ-
ხში სა მი მიც ვა ლე ბუ ლი იყო. ერთს მიც ვა ლე ბულს ეკა ვა სა მარ ხის 
სამ ხრე თი ნა წი ლი, იწ ვა მარ ცხე ნა მხა რე ზე გულ ხელ დაკ რე ფი ლი, 
მე ო რე მიც ვა ლე ბულს სა მარ ხის ჩრდი ლო ეთ ნა წი ლი ეკა ვა. მე სა-
მე მიც ვა ლე ბუ ლის თა ვის ქა ლა ჩან და და ახ ლო ე ბიტ შუ ა ში ამ ორი 
მიც ვა ლე ბუ ლის ძვლებ ში. პირ ველ მიც ვა ლე ბუ ლის თა ვის ქა ლას-
თან დი დი რა ო დე ნო ბით აღ მოჩ ნდა ბრინ ჯა ოს, სერ დო ლი კი სა და 
პას ტის მძი ვე ბი. მარ ჯვე ნა მკლავ ზე ვერ ცხლის სა მა ჯუ რი ჰქონ-
და. სა მა ჯუ რი ერთ მხა რეს შეკ რუ ლია თავ ბო ლო გა დი დე ბი თა და 
გა დახ ვე ვით. მარ ცხე ნა მკლავ ზე ასე თი ვე სა მა ჯუ რი ჰქონ და მხო-
ლოდ ბრინ ჯა ო სი. მარ ჯვე ნა მკლა ვის ქვეშ იდო მრგვა ლი, პა ტა რა 
ბალ თა ბრინ ჯა ო სი ენა გა მობ მუ ლი. მკლა ვე ბის ქვეშ, მკერ დის არე-
ში იდო რკი ნის და ნა. მარ ცხე ნა ხე ლის იდაყ ვთან იდო ბრინ ჯა ოს 
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ფი ბუ ლა, მე ო რე მიც ვა ლე ბუ ლის მუც ლის არე ში იდო რკი ნის და-
ნა (მარ ჯვე ნა ზე იწ ვა). მე სა მე მიც ვა ლე ბუ ლის თა ვის ქა ლა ში იდო 
ბუ დე აბ მუ ლი ვერ ცხლის სა კინ ძე. პირ ვე ლი მიც ვა ლე ბუ ლის თა ვის 
არე ში იდო თა ვებ და წახ ნა გე ბუ ლი სა კინ ძი ვერ ცხლის, ასე თი ვე უნ-
და იყოს ბრინ ჯა ოს სა კინ ძი, რო მე ლიც მე სა მე მიც ვა ლე ბულს უნ და 
ეკუთ ვნო დეს. მე სა მე მიც ვა ლე ბულ თან იდო ბრინ ჯა ოს ბალ თა.

24-25. 07.62

#1

I თხრი ლის ჩრდი ლო ეთ ნა წილ ში (სი გა ნე 90 სმ, სიგ რძე 60 სმ) #1 
სა მარ ხი დან აღ მო სავ ლე თით, მი წის ზე და პი რი დან 30 სმ სიღ რმე ში 
აღ მოჩ ნდა აგუ რის ფრად გა მომ წვა რი თი ხის ჭურ ჭლის ნა ტე ხე ბი, 
მათ შო რის, ყუ რის ნა ტე ხიც. აქ ვე გა მოჩ ნდა პა ტა რა მძი ვე ბი მი ნი-
სა (მწვა ნე ა). აღ ნიშ ნუ ლი ად გი ლის პრე პა რა ცი ის შე დე გად გა ირ კვა, 
რომ ჭურ ჭე ლი თავ ზე ედ გა მიც ვა ლე ბულს, რო მე ლიც რო გორც 
შემ დეგ გა იკ რკვა ბავ შვის იყო. პრე პა რა ცი ის შე დე გად გა ირ კვა, აგ-
რე თე ვე, რომ მიც ვა ლე ბუ ლი იწ ვა ზურ გზე გულ ხელ დაკ რე ფი ლი, 
ფე ხებ ში სა ნა ხევ როდ მოხ რი ლი. დამ ხრო ბი ლი ყო ფი ლა სამ ხრე თი-
ადნ ჩრდი ლო ე თის კენ. 

#2
სამ ხრეთ ნა წილ ში იდო ფრაგ მენ ტე ბად ქცე უ ლი თა ვის ქა ლა, პი-
რით და სავ ლე თის კენ მოქ ცე უ ლი. კის რის არე ში აღ მოჩ ნდა დი დი 
რა ო დე ნო ბით მი ნის მძი ვე ბი, მი ნი სე ბუ რი პას ტის, მო ოქ რუ ლი მი-
ნი სა და სხვ. აქ ვე იყო ბუ დე აბ მუ ლი ფი ბუ ლა ბრინ ჯა ო სი ბრტყე ლი 
მშვილ დით. თა ვის ქა ლის მარ ცხე ნა ნა წილ თან გა მოჩ ნდა ბრინ ჯა ოს 
ცალ ბო ლო გამ სხვი ლე ბუ ლი რგო ლი (შუ ა ზე გა ტე ხი ლი). გულ მკერ-
დის არე ში აღ მოჩ ნდა ბრინ ჯა ოს მავ თუ ლის სა მა ჯუ რი. სა მარ ხი და-
ზი ა ნე ბუ ლი ჩან და და ამის გა მო ნივ თე ბიც არე უ ლი. ამა ვე სა მარ ხი-
და ნაა კი დევ ბრინ ჯა ოს 3 ფი ბუ ლა და ერ თიც ვერ ცხლის: ბრინ ჯა ოს 
ბე ჭე დი, ოქ როს სა ყუ რე ე ბი ყურ ძნის მტევ ნის მსგავ სი, მძი ვე ბის და-
სა მაგ რე ბე ლი, ძვლის ბრტყე ლი, სამ ნახ ვრე ტი ა ნი რკი ნის მე ჯი რი?
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#3
თხრი ლი გა ვაგ რძე ლეთ და სავ ლე თის კენ და მან მი ი ღო I_I ფორ მა. 
გაგ რძე ლე ბის და საწყ ის ში ჩრდი ლო ეთ მხა რეს მი წის ზე და პი რი დან 
(სამ ხრე თის მხრი დან) 30 სმ სიღ რმე ზე მიც ვა ლე ბუ ლი ძვლე ბი მე-
ტად არე უ ლი იყო, ისე თი შთა ბეჭ დი ლე ბა იქ მნე ბო და, თით ქოს ორი 
მიც ვა ლე ბუ ლი იყო დაკ რძა ლუ ლი. ინ ვენ ტა რი არა ფე რი ჰქო ნი ა, 
გარ და ჭურ ჭლის ნა ტე ხი სა. აღ ნიშ ნუ ლი სა მარ ხი #3 სა მარ ხად გა-
ვა ტა რეთ.

#4
შემ დე გი სა მარ ხი, ე.ი. #4 გა მოჩ ნდა I თხრი ლის ჩრდი ლო -აღ მო სავ-
ლეთ კუთხ ე ში მი წის ზე და პი რი დან (ჩრდი ლო ე თი დან) 50 სმ სიღ-
რმე ზე. მიც ვა ლე ბუ ლის ძვლე ბი ძა ლი ან ცუ დად იყო შე ნა ხუ ლი. 
შე და რე ბით კარ გად ჩან და და სავ ლე თის მხა რე ში თა ვის ქა ლი ნა წი-
ლი კბი ლე ბით და მის გას წვრივ ქვე და კი დუ რის ძვლე ბი, რო გორც 
ჩანს, მიც ვა ლე ბუ ლი ორი ენ ტი რე ბუ ლი იყო პი რით აღ მო სავ ლე თის-
კენ. სა მარ ხის სიგ რძე _ 1,20 სმ, ხო ლო სი გა ნე _ 70 სმ. თა ვის ქა-
ლის ძვლებ თან აღ მოჩ ნდა მძი ვე ბი, ხო ლო თვი თონ ქა ლა ზე ბრინ-
ჯა ოს მავ თუ ლის რგო ლის ნა ტე ხე ბი.

#5
უშუ ა ლოდ #4 სა მარ ხის ქვეშ კი დევ გა მოჩ ნდა ძვლე ბი. გაწ მენ და- 
გა სუფ თა ვე ბის შემ დეგ აღ მოჩ ნდა, რომ ამ მიც ვა ლე ბუ ლის ჩონ ჩხი 
ყვე ლა ზე კარ გად იყო შე ნა ხუ ლი. ეს სა მარ ხი, ე.ი. #5 სა მარ ხი მდე-
ბა რე ობ და I თხრი ლის უკი დუ რეს ჩრდი ლო -აღ მო სავ ლეთ კუთხ ე ში, 
მი წის ზე და პი რი დან ჩრდი ლო ე თის მხრი დან 70 სმ-ზე. მიც ვა ლე ბუ-
ლიო წევს მარ ჯვე ნა მხა რე ზე მოხ რილ მდგო მა რე ო ბა ში. სა მარ ხი 
მა მა კა ცის უნ და იყოს, დამ ხრო ბი ლია და სავ ლე თი დან აღ მო სავ ლე-
თის კენ. სა მარ ხის სიგ რძე 1,30 სმ, ხო ლო სი გა ნე 70 სმ. ქვე და ყბის 
ქვეშ მიც ვა ლე ბულს ჰქონ და რკი ნის სა კინ ძი, რომ ლი თაც ალ ბათ 
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ტან საც მე ლი ჰქონ და შეკ რუ ლი, ხო ლო მენ ჯის ძვლებ თან, ნეკ ნე-
ბის და სას რულს იდო რკი ნის სწორ კუთხა ბალ თა. 

26.07.62
ჯერ კი დევ გუ შინ და ვიწყ ეთ II თხრი ლის გაჭ რა, I თხრი ლის აღ მო-
სავ ლე თით, და ახ ლო ე ბით 20-25 მ და შო რე ბით. II თხრი ლი უშუ ა-
ლოდ ეკ ვრის ფა ლა ვან დიშ ვი ლე ბის ეზოს ჩრდი ლო ე თის მხრი დან. 
თხრი ლის სიგ რძე 5 მეტ რი ა, სი გა ნე 
2-3 მ. კორ დო ვა ნი ფე ნის აღე ბის შემ-
დეგ გა მოჩ ნდა მუ ქი ყა ვის ფე რი თიხ-
ნა რი, რო მელ შიც ძვლის ფრაგ მენ ტე-
ბი გვხვდე ბო და, რო გორც ცხო ვე ლის 
ისე, ადა მი ა ნის, გვხვდე ბო და ნახ ში-
რის ნა ტე ხე ბი და თი ხის ჭურ ჭლის 
ფრაგ მენ ტე ბი. ზე და ფე ნებ ში შე ი ნიშ-
ნე ბო და წით ლად გა მომ წვა რი თი ხის 
ჭურ ჭლის ნა ტე ხე ბის მო ჭარ ბე ბა, ხო-
ლო უფ რო ღრმად კი, შა ვად, ლე გად, 
ან შავ -ლე გად გაპ რი ა ლე ბუ ლი და გა-
მომ წვა რი თი ხის ჭურ ჭლის ნა ტე ხე ბი. 
თხრილ ზე მუ შა ო ბი სას შეგ ვხვდა ერ-
თა დერ თი დან გრე უ ლი ორ მო სა მარ-
ხი, რომ ლის მიც ვა ლე ბუ ლის ძვლე ბიც გა დარ ჩე ნი ლი იყო თა ვის 
ქა ლის ფრაგ მენ ტე ბი და ზე და კი დუ რის ძვლე ბი (ერ თი ხე ლი სა0, 
რო მელ ზეც შერ ჩე ნი ლი იყო ბრინ ჯა ოს ზურ გჩაზ ნე ქი ლი გვე ლის 
თა ვის აქე მე ნი დურ გა მო სა ხუ ლე ბი ა ნი სა მა ჯუ რის ფრაგ მენ ტი და 
ასე თი ვე რკი ნის სა მა ჯუ რის ნა ტე ხე ბი, აქ ვე იყო ფრაგ მენ ტი შავ-
პრი ა ლა და ლე გა- ყა ვის ფრად გა მომ წვა რი ზე და პი რი თა და წი თე ლი 
სარ ჩუ ლით. აქ ვე იყო ბრინ ჯა ოს სა კინ ძის ? ნა ტე ხი. პა ტა რა ფრაგ-
მენ ტი რკი ნის რა ღაც ნივ თი სა. სა მარ ხი გა მოჩ ნდა თხრი ლის შუა 
ნა წილ ში მი წის ზე და პი რი დან 1,40 სმ სიღ რმე ზე.
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მი წის ზე და პი რი დან 1,20 სმ სიღ რმე ზე ვნა ხეთ ბრინ ჯა ოს სა მა-
ჯუ რის ? ნა ტე ხი, ხო ლო უფ რო ზე მოტ და ახლ. 30-40 სმ სიღ რმე-
ზე ვნა ხეთ რკი ნის და ნის ფრაგ მენ ტე ბი, რკი ნის ბრტყე ლი ლენ ტის 
რგო ლი და კა ჟის და ნის ჩა სარ თი, მუ ქი ყა ვის ფე რი- ყვი თე ლი ხა-
ლით, ორ მხრივ და მუ შა ვე ბუ ლი სწორ კუთხა ფორ მის (და მა ხა სი ა-
თე ბე ლია ენე ო ლი თის თვის) და ერ თიც უბ რა ლო ნამ ტვრე ვი ჩა ლის-
ფე რი კა ჟი სა.
და ახლ. 1,50 სმ სიღ რმე ზე ვნა ხეთ შა ლა კის ნა ტე ხი. 

27.04.62
დღეს ავე დიტ ყვა ვი ქე დას პირ ველ გო რა ზე თუ ბორ ცვზე. ცხე-
თელ მა პორ ფი ლე ფა ლა ვან დიშ ვილ მა გვითხ რა, რომ ყვა ვი ქე დას 
და სავ ლეთ ფერ დზე (ყვა ვი ქე დას წვე რი დან 5 მ-ის და შო რე ბით), მი-
წის გა დაბ რუ ნე ბის დროს ბრინ ჯა ოს ლა გა მი და სპი ლენ ძის ზო დი 
ვნა ხე ო. ჩვენ გა დავ წყვი ტეთ აღ ნიშ ნულ ად გილ ზე საც დე ლი თხრი-
ლის გაჭ რა (III თხრი ლი). საც დე ლი თხრი ლის სიგ რძე 5 მ იყო, სი გა-
ნე 3,5 მ და სავ ლე თის კენ. ეს ად გი ლი მოხ ნუ ლი იყო და ნახ ნა ვებ ში 
უკ ვე ცან და კე რა მი კუ ლი ნა ტე ხე ბი. ასე რომ პირ ველ ბორ ცვზე გა-
მოჩ ნდა ნა ტე ხე ბი. თხრი ლის დამ ხრეთ -და სავ ლეთ კუთხ ე ში ვნა ხეთ 
დი დი ჭურ ჭლის ძი რი და ნა ტე ხე ბი, სქელ კედ ლი ა ნი, შა ვად გა მომ-
წვა რი, და ახ ლო ე ბით 40 სმ სიღ რმე ზე გა მოჩ ნდა ქვე ბის (ფი ქა ლი 
ქვი შაქ ვა) რა ღაც წყო ბა- კე რე ლი, თი თო წყო ბის ქვეშ უკ ვე მი წა- 
გრუნ ტი მო დი ო და. ჩან და, რომ ის, რაც ჩვენ ვნა ხეთ იყო ძი რი წყო-
ბი სა თუ კედ ლი სა. ქვე ბის წყო ბა საკ მა ოდ დახ ლარ თულ სუ რათს 
იძ ლე ო და.
სუ რა თი (ნა ხაზ ზე ის რით მო ნიშ ნულ, ანუ სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლეთ) 
კუთხ ეს გან სა კუთ რე ბით ეტყ ო ბო და ცეცხ ლის კვა ლი.

24. 07. 62
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დღეს გავ ჭე რით IV თხრი ლი ალე კო ფა ლა ვან დიშ ვი ლის ეზო ში. IV 
თხრი ლი I-ის აღ მო სავ ლე თი თა ა, და ახ ლო ე ბით 2,5-3 მეტ რის და შო-
რე ბით. თხრი ლის სიღ რმე 6 მეტ რი ა, ხო ლო სი გა ნე 3 მეტ რი. თხრი-
ლი დამ ხრო ბი ლია და სავ ლე თი დან აღ მო სავ ლე თის კენ. მი წა გა და-
ნაბ რუ ნე ბი იყო, სი მინ დი ეთე სა.
თხრი ლის შუ ა ში, ჩრდი ლო ეთ კე დელ თან გა მოჩ ნდა მიც ვა ლე ბუ-
ლის ჩონ ჩხი. გაწ მენ და- პრე პა რა ცი ის შე დე გად გა ირ კვა, რომ მიც-
ვა ლე ბუ ლი დამ ხრო ბი ლი იყო და სავ ლე თი დან -აღ მო სავ ლე თის კენ, 
იწ ვა მარ ჯვე ნა გვერ დზე მუხ ლებ ში მოხ რი ლი, მარ ჯვე ნა ხე ლი სა-
ხეს თან ჰქონ და მი ტა ნი ლი, მარ ცხე ნა კი გა დაშ ლი ლი ჩრდი ლო ე-
თის კენ. სა მარხს რა ტომ ღაც დე ფორ მა ცია გა ნუც დი ა. ჩონ ჩხის ნა-
წი ლი მენ ჯი დან თა ვის მხრის კენ და წე უ ლია და ახლ. 20 სმ-ზე, ისე, 
რომ ჩონ ჩხის ზე და მხა რე მი წის ზე და პი რი დან და ახლ. 70 სმ სიღ-
რმე ზეა (ჩრდ. კედ ლი დან), ხო ლო ფე ხე ბი 50 სმ-ზე. მიც ვა ლე ბუ ლი 
მა მა კა ცი ა. წე ლის არე ში რკი ნის მოხ რი ლი და ნა ჰქონ და; მუხ ლებ-
თან ჭურ ჭლის ნა ტე ხი თხელ კედ ლი ა ნი; მენ ჯის ძვლებ თან რკი ნის 
რგო ლი, ხო ლო მუც ლის არე ში რკი ნის ბალ თა ოქ რო თი ინ კრუს-
ტრი რე ბუ ლი.
სა მარ ხის სიგ რძე 1,25 სმ იყო, ხო ლო სი გა ნე 80 სმ.

29.07.62

ვმუ შა ობ დით ისევ IV თხრილ ში. სა მარ ხი არ შეგ ვხვედ რი ა. ნა ყარ 
მი წა ში ვხვდე ბო დით თი ხის ჭურ ჭლის ნა ტე ხებს, ვნა ხეთ რკი ნის 
სწორ კუთხა ბალ თა შუ ა ში ენა გა მობ მუ ლი.

30.07.62

#7 სა მარ ხის აღე ბის შემ დეგ კვლავ გა მოჩ ნდა ჩონ ჩხი. პრე პა რა ცი-
ის შე დე გად გა ირ კვა, რომ მიც ვა ლე ბუ ლი ბავ ში უნ და ყო ფი ლი ყო, 
ეს ჩან და კბი ლე ბის მი ხედ ვით. ზე და სა მარ ხის გა მო #8 სა მარ ხის 
მიც ვა ლე ბუ ლის ძვლე ბი მე ტად დე ფორ მი რე ბუ ლი იყო, რო გორც 
ჩანს მო კუნ ტუ ლი წო ლი ლა, დამ ხრო ბი ლი და სავ ლე თი დან აღ მო-
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სავ ლე თის კენ. სა მარ ხის სიგ რძე _ 80 სმ, ხო ლო სი გა ნე 55 სმ-ი ა. სა-
მარ ხი მი წის ზე და პი რი დან (ჩრდ. კედ ლი დან) 80 სმ-ზე მდე ბა რე ობ-
და. მიც ვა ლე ბულს არა ვი თა რი ინ ვენ ტა რი არ ჰქო ნი ა, შე საძ ლო ა, 
ცო ტა რამ იყო და მარ ხვის დროს და ი ფან ტა მი წა ში. 
#8 სა მარ ხის სამ ხრეთ -და სავ ლე თით გა მოჩ ნდა ახა ლი სა მარ ხი #9. 

#9
ჩონ ჩხის ქვე და კი დუ რე ბის ძვლე ბი იწყ ე ბო და #8 სა მარ ხის მიც-
ვა ლე ბუ ლის თა ვის ქა ლას თან, მაგ რამ #9 სა მარ ხი შე და რე ბით 
ქვე მოთ იყო, და ახ ლო ე ბით 40 სმ-ით დაბ ლა. მიც ვა ლე ბუ ლი იწ ვა 
მარ ცხე ნა გვერ დზე მუხ ლებ ში მოხ რი ლი. მარ ჯვე ნა ხე ლი წე ლის 
არე ში ჰქონ და, ხო ლო მარ ცხე ნა პირ თან მი ტა ნი ლი. რო გორც ჩანს, 
მარ ცხე ნა ხელ ში პატ რა რა ხე ლა და ეკა ვა, რად გან ჭურ ჭე ლი ზედ 
პირ თან ჰქონ და მი ტა ნი ლი (ხე ლა და სამ ტუ ჩა იყო). ჩონ ჩხის ზე და 
ნა წი ლი ქვე მოთ იყო და წე უ ლი. მიც ვა ლე ბუ ლი დამ ხრო ბი ლი ყო ფი-
ლა და სავ ლე თი დან აღ მო სავ ლე თის კენ. სა მარ ხის სიგ რძე - 1.35 სმ, 
ხო ლო სი გა ნე - 85 სმ-ი ა.
მარ ჯვე ნა ხე ლის მტე ვან თან ედო რკი ნის მრგვა ლი, ენა გა მობ მუ-
ლი ბალ თა.

31.07.62

#10
თხრი ლის ჩრდი ლო- და სავ ლეთ კუთხ ე ში, და ახ ლო ე ბით 1 მ სიღ რმე-
ზე გა მოჩ ნდა ქვე და კი დუ რის ძვლე ბი. ჩან და, რომ ჩონ ჩხი მი მარ-
თუ ლი იყო და სავ ლე თის კენ, ამი ტომ თხრი ლი გავ ჭე რით კი დევ 1 მ 
სი გა ნით და სავ ლე თის კენ. გაწ მენ დის შემ დეგ გა მოჩ ნდა, რომ მიც-
ვა ლე ბუ ლი იწ ვა გუ ლაღ მა. თა ვი ედო მარ ჯვე ნა მხა რე ზე. ჩონ ჩხის 
ზე და ნა წი ლი მე ო რე ნა ხე ვარ თან შე და რე ბით და წე უ ლი იყო და ახლ. 
20 სმ სიღ რმე ზე, რის გა მოც ჩონ ჩხი და ზი ა ნე ბუ ლი იყო, გან სა კუთ-
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რე ბით თა ვის ქა ლა. სა მარ ხი მა მა კა ცი სა უნ და ყო ფი ლი ყო, ის მი-
წის ზე და პი რი დან და ახლ. 1,20 სმ სიღ რმე ზე მდე ბა რე ობ და. სი გა ნე 
8- სმ, ხო ლო სიგ რძე 1,75 სმ. დამ ხრო ბი ლი იყო და სავ ლე თი დან აღ-
მო სავ ლე თის კე. ფე ხებს შო რის ედო პა ტა რა ჭურ ჭე ლი, რო მე ლიც 
ფრაგ მენ ტე ბად არის ქცე უ ლი. მარ ცხე ნა ფეხ თან წვე რით თა ვის-
კენ იდო რკი ნის შუ ბის პი რი, მენ ჯის არე ში ვნა ხეთ თავ გახ სნი ლი 
რგო ლი ბრინ ჯა ო სი. წე ლის არე ში იდო რკი ნის ფი ბუ ლა და რკი ნის 
მშვილ დსა კინ ძი. სა ხის პირ დაპ პირ იდ გა სა შუ ა ლო ზო მის ცალ ყუ-
რა დო ქი.
#10 სა მარ ხის ქვეშ, მიც ვა ლე ბუ ლის ქვე და კი დურ თან გა მოჩ ნდა 
პა ტა რა ჭურ ჭლის თა ვი. აშ კა რა იყო, რომ იგი მე ო რე სა მარხს ეკუთ-
ვნო და. #10 სა მარ ხის აღე ბის შემ დეგ გა ირ კვა, რომ ქვე და, ე.ი., #11 
სა მარ ხი დან გრე უ ლი იყო და ქა ლი სა უნ და ყო ფი ლი ყო. თა ვის ქა-
ლას თან იდო სა ხე ლუ რი, მო ტე ხი ლი ხე ლა და და პას ტი სე ბუ რი მი-
ნის მძი ვე ბი. ქი ლა მე რად დე ფორ მი რე ბუ ლი იყო. სხვა ძვლე ბი არ 
ჩან და.

1.07.62

#12
ჯერ კი დევ გუ შინ და ვიწყ ეთ მე-7 თხრი ლის გაჭ რა სი მო ნა მინ და-
ძის ეზო ში. ეს ეზო ჩვე ნი სა მუ შაო ნაკ ვე თის გაგ რძე ლე ბაა აღ მო-
სავ ლე თით. ეზოს ჩრდი ლო ნა წი ლი უკ ვე ნათხ ა რი იყო. ეს კარ გად 
გა მოჩ ნდა ორი პა ტა რა საც დე ლი თხრი ლე ბი და ნაც. მე-7 თხრი ლი 
ზო მით 5X3 მ გავ ჭე რით ეზოს სამ ხრე თით, დამ ხრო ბი ლი და სავ ლე-
თის კენ. ზე და ფე ნა ში შეგ ვხვდა რამ დე ნი მე ნივ თი, რო გორც ჩანს 
ეს ად გი ლიც მო ე სინ ჯა სახ ლის პატ რონს. ეს ნივ თე ბი ა: ბრინ ჯა-
ოს ზურ გჩაზ ნე ქი ლი სა მა ჯუ რი, რკი ნის ბეჭ დის ფრაგ მენ ტი (სათ-
ვალ ბუ დის ნა წი ლი), ოქ როს ფირ ფი ტის ნა ტე ხი, რკი ნის მუ ჯი რე ბი 
და ჭურ ჭლის ნა ტე ხე ბი. თხრილ ზე შემ დგო მი მუ შა ო ბის შე დე გად 
კვლავ შეგ ვხვდა ნივ თე ბი, რო გორც ჩანს, ესეც დან გრე უ ლი სა მარ-
ხი დან უნ და იყოს. ეს ნივ თე ბი ა; აგე რეთ ვე, ბრინ ჯა ოს მავ თუ ლის 
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დე ფორ მი რე ბუ ლი სა მა ჯუ რი გამ სხვი ლე ბულ თა ვე ბი ა ნი, თა ვი თავ-
ზე გა და დე ბუ ლი, ტა ნი ირი ბი ნაჭ დე ვე ბით შემ კუ ლი, ორი ცა ლი კვი-
რის ტა ვი. ერ თი მათ გა ნი სემ კუ ლია გე ო მეტ რი უ ლი ორ ნა მენ ტით. 
ასე ვე, კვი რის ტა ვის ნა ტე ხი, მუ ჯი რის ნა ტე ხი, ცხე ნის მო სარ თა ვი 
ბალ თა, სა მი ო დე მძი ვი და ერ თიც წვე ტა ნა რკი ნის ჟან გით.
თხრი ლის შუ ა ში, და ახლ. 50 სმ სიღ რმე ზე გა მოჩ ნდა ძვლე ბი. პრე-
პა რა ცი ის შე დე გად გა მოჩ ნდა: სა მი მიც ვა ლე ბუ ლი სა და ცხე ნის 
ძვლე ბი ერ თად ჩახ ვა ვე ბუ ლი. მთელ ამ მა სას ეკა ვა 2,25 სმ სიგ-
რძი სა და 1,30 სმ სი გა ნის ფარ თო ბი. ორი მიც ვა ლე ბუ ლის თა ვის 
ქა ლის ძვლე ბი ამ ფარ თო ბის და სავ ლეთ ნა წილ ში იყო. შუ ა ში, უფ-
რო აღ მო სავ ლე თით ეწყო ცხე ნის ძვლე ბი, რომ ლის ქვეშ მე სა მე 
მიც ვა ლე ბუ ლის თა ვის ქა ლა და ყბე ბი ჩან და. შუა ნა წილ ში ვნა ხეთ 
ყბის ძვა ლი კბი ლე ბით (ძაღ ლის უნ და იყოს?), ფარ თო ბის სამ ხრეთ 
ნა წილ ში, თით ქმის მთელ სიგ რძე ზე ჭურ ჭლის ნა ტე ხე ბი იყო გა-
ფან ტუ ლი. ძნე ლია გარ კვე ვით თქმა ერ თი სა მარ ხია თუ რა მდე ნი-
მე არე უ ლი. ეს უკა ნას კნე ლი უფ რო შე საძ ლე ბე ლი ჩანს, რად გა ნაც 
ნივ თე ბი უშუ ა ლოდ ჩონ ჩხთან არ გა მოჩ ნდა. თხრილ ში გა ფან ტუ-
ლი ნივ თე ბი შე იძ ლე ბა ამ სა მარ ხი სა იყო. ამ სა მარ ხმა მოგ ვცა მხო-
ლოდ თი ხის ჭურ ჭლის ნა ტე ხე ბი. სა მარ ხის დო ნე ზე მის სამ ხრეთ 
და ჩრდი ლო ეთ მხა რეს იდ გა ქვის ფი ლე ბის გან შედ გე ნი ლი პა ტა-
რა ყუ თე ბი, და ახლ. 50 სმ სი მაღ ლი სა და 40 სმ სი გა ნის (გა რე დან). 
ია ტა კიც ქვის ფი ლის იყო. ყუ თე ბი სა მარ ხის მხა რეს იყო გახ სნი-
ლი და გა და ხურ ვაც ვერ და ვა დას ტუ რეთ. ჩვენ ეჭ ვი არ გვე პა რე ბა, 
რომ სა მარ ხი საკ მა ოდ მდიდ რუ ლი იქ ნე ბო და, თუნ დაც აღ ნიშ ნულ 
ყუ თებ ში აუ ცი ლებ ლად რა ღაც იყო ჩა ტა ნე ბუ ლი, მაგ რამ იგი უკ ვე 
გა ძარ ცუ ლი და ნა ჩიჩ ქნი დაგ ვხვდა.  

#13
დღის მე ო რე ნა ხე ვარ ში თხრი ლის სამ ხრეთ კე დელ თან გა მოჩ ნდა 
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ხე ლა და და ძვლე ბი. მე ტად რთუ ლი პრე პა რა ცი ის შე დე გად გა მოჩ-
ნდა ძვლე ბი. მიც ვა ლე ბუ ლის გა დარ ჩე ნი ლი ძვლე ბით ირ კვე ვა, 
რომ იგი მარ ჯვე ნა გვერ დზე წო ლი ლა, მუხ ლებ ში მოხ რი ლი. შუა 
ნა წი ლი ყვე ლა ზე მე ტად იყო დაშ ლი ლი. აგ რეთ ვე, თა ვის ქა ლაც იმ 
ზო მამ დე იყო დაშ ლი ლი, რომ კბი ლე ბი მენ ჯის ძვლებ თან ეყა რა. 
მიც ვა ლე ბუ ლის თავ თან იყო ცალ ყუ რა წით ლად გა მომ წვა რი ხე ლა-
და. თა ვის ქა ლას თან და ყე ლის არე ში ეყა რა უამ რა ვი წვრი ლი (კენ-
ჭი?) და მძი ვე ბი. მენ ჯის ძვლებ თან ზურ გჩაზ ნე ქი ლი სა მა ჯუ რის 
ფრაგ მენ ტე ბი იყო და რკი ნის ფი ბუ ლის ნა ტე ხი. სა მარ ხის სიგ რძე 
_ 1,60 სმ, ხო ლო სი გა ნე _ 55 სმ. იგი დამ ხრო ბი ლი იყო და სავ ლე თი-
დან აღ მო სავ ლე თის კენ. სა მარ ხში იყო თი ხის სხვა დას ხვა ნა ტე ხი, 
ალ ბათ, სხვა დან გრე უ ლი სა მარ ხე ბი დან მოხ ვედ რი ლი.

2.07.62

წვიმ და, სახ ლში ვმუ შა ობ დით.

3.07.62
დღის მე ო რე ნა ხე ვარ ში მე-7 თხრილ ში ჩა ვაყ რე ვი ნეთ მი წა, ამო-
ვავ სე ბი ნეთ თხრი ლი.

5.08.62

დღეს დი ლი დან ვე წა ვე დით ლე კარ ჩა ში. აღ მო ჩე ნის ად გილს შე ღო-
ბი ლას ეძა ხი ან. შე ღო ბი ლა საკ მა ოდ მოზ რდი ლი ბორ ცვი ა, და ბა ლი 
ტყით და ფა რუ ლი. მის ფერ დობ ზე ახ ლა სი მინ დის ყა ნე ბი ა. აღ მო-
ჩე ნის ად გი ლი ჩაღ რმა ვე ბუ ლი იყო. ჩვენ მი ვე დით ნაწ ვი მარ ზე, 
არე მა რე გა და რეცხ ი ლი იყო. ზე და პირ ზე ვნა ხეთ ბრინ ჯა ოს ხვია 
და მი სი ნა ტე ხე ბი, ერ თი სერ დო ლი კის მძი ვი (ბრტყე ლი და მრგვა-
ლი), ბრინ ჯა ოს მავ თუ ლის ნა ტე ხე ბი. რო გორც ჩანს, ეს დარ ჩე ნი-
ლი ნივ თე ბი იყო. ბორ ცვის ზე და ნა წილ ში ვნა ხეთ კე რა მი კის ნა ტე-
ხე ბი. ყო ვე ლი ვე ამის გა მო გა დავ წყვი ტეთ შე ღო ბი ლას შე მოწ მე ბა. 
პირ ვე ლი თხრი ლი გავ ჭე რით აღ მო ჩე ნის ად გი ლას, მაგ რამ სამ წუ-
ხა როდ იქ არა ფე რი გა მოვ ლინ და. რო გორ მოხ ვდა ეს ნივ თე ბი აქ 
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ჯერ ჯე რო ბით არ ვი ცით. გავ ჭე რით კი დევ ოთხი საც დე ლი თხრი-
ლი სხვა დას ხვა ად გი ლას, მაგ რამ არ სად არა ფე რი გა მოჩ ნდა. არ 
გა მარ თლდა ჩვე ნი იმე დე ბი. სახ ლში დაგ ვხვდნენ სტუმ რე ბი გო ბე-
ჯიშ ვი ლი თა ვი სი სტუ დენ ტე ბით.

6.08.62

დღის მე ო რე ნა ხე ვარ ში გავ ჭე რით კი დევ ერ თი საც დე ლი თხრი ლი 
იქ, სა დაც პირ ვე ლად და ვიწყ ეთ მუ შა ო ბა, მაგ რამ არა ფე რი გა მოჩ-
ნდა.

7.08.62

დღეს გა ვაგ რძე ლეთ პირ ვე ლი თხრი ლის და სავ ლე თი ნა წი ლი, რო-
მელ მაც აგ რეთ ვე არა ფე რი მოგ ვცა. მე ო რე თხრი ლის და სავ ლე თით 
გავ ჭე რით კი დევ ერ თი ახა ლი თხრი ლი.

8-9.08.62
გა ვაგ რძე ლეთ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი თხრი ლის გაღ რმა ვე ბა, ისე ვე, რო-
გორც ყვე ლა სხვა თხრილ ში აქაც ისევ ნა ყა რი მი წის შემ დეგ წა მო-
ვი და უფ რო მკვრი ვი თიხ ნა რი, ნახ შირ ნა რე ვი, აქა -იქ თი ხის ჭურ-
ჭლის ნა ტე ხე ბიტ და მიც ვა ლე ბუ ლის ძვლე ბით (ფრაგ მენ ტე ბი).
თხრილ ში ჩრდი ლო ეთ კე დელ თან და ახლ. 2 მეტ რის სიღ რმე ზე გა-
მოჩ ნდა მშვილ დ-სა კინ ძის ნა ტე ხი და შა ვად გა მომ წვა რი, თხელ-
კედ ლი ა ნი ჭურ ჭლის ნა ტე ხიც.
დღის პირ ვე ლი ნა ხევ რის და სას რულს უკ ვე თირს მი ვა დე ქით და 
გა დავ წყვი ტეთ ამ თხრილ ში მუ შა ო ბის შეწყ ვე ტა. მე ო რე ნა ხე ვარ ში 
ფა ლა ვან დიშ ვილ მა უფ ლე ბა მოგ ვცა მის ეზო ში გაგ ვეგ რძე ლე ბი-
ნა მშა ო ბა. ახა ლი საც დე ლი თხრი ლი გავ ჭე რით მა თი ეზოს შე სას-
ვლელ ში. მა თი “პა ლა ტის” გვერ დით, პირ ველ ბარ ზე ვე ნა ყარ მი წა-
ში გა მოჩ ნდა თი ხის ჭურ ჭლის ნა ტე ხე ბი და სა მი ცა ლი ბრინ ჯა ოს  
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სა მა ჯუ რი. შემ დეგ გა მოჩ ნდა რკი ნის სა კინ ძის ფრაგ მენ ტი და რკი-
ნის შუ ბის პი რი. თხრი ლის სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლეთ კუთხ ე ში გა მოვ-
ლინ და მიც ვა ლე ბუ ლის ჩონ ჩხი, პრე პა რა ცი ის შე დე გად გა მოჩ ნდა 
თა ვის ქა ლა, ნეკ ნე ბის ნა წი ლი და ქვე და კი დუ რის ძვლე ბი, მაგ რამ 
და ნარ ჩე ნი საკ მა ოდ არე უ ლი იყო, რად გან აქ სახ ლის პატ რონს საბ-

ძე ლი ედ გა და მი სი ბო ძის გა მო 
ყვე ლა ფე რი არე უ ლი იყო. ჩვენ 
მა ინც ვნომ რავთ მას, ეს იქ ნე ბა 
დან გრე უ ლი სა მარ ხი #14. თა-
ვის ქა ლას თან ახ ლოს იდო რკი-
ნის ხელ შუ ბის პი რი, და ახ ლო-
ე ბით ნეკ ნებ თან რკი ნის და ნა 
(მოხ რი ლი უნ და იყოს), რკი ნის 
ფი ბუ ლა და სა მი ო დე მძი ვი იდი 
ქვე და ყბის ქვე მოტ. თა ვის ქა-
ლის ზე მოთ, რო გორც ჩანს, იდო 
ჩამ სხვრე უ ლი თი ხის ჭურ ჭე ლი. 
ჩონ ჩხის ზე მოთ დაყ რილ მი წა ში 
გა მოვ ლინ და ერ თი ორ ნა მენ ტი-
რე ბუ ლი თი ხის ჭურ ჭლის ნა ტე-

ხი, რო მე ლიც არ ვი ცით სა მარხს ეკუთ ვნო და თუ შემ თხვე ვით იყო 
აქ მოხ ვედ რი ლი. მიც ვა ლე ბუ ლი იყო მა მა კა ცი და ძვლე ბის გან ლა-
გე ბის მი ხედ ვით მარ ჯვე ნა გვერ დზე უნ და წო ლი ლი ყო მოხ რი ლი.
მე ო რე მიც ვა ლე ბუ ლი გა მოჩ ნდა #14 სა მარ ხის მო პირ და პი რე მხა-
რეს, მი წის ზე და პი რი დან ძა ლი ან ახ ლოს, და ახლ. 20 სმ-ზე. დარ-
ჩე ნი ლი იყო მხო ლოდ თა ვის ქა ლი სა და ნეკ ნის რამ დე ნი მე ძვა ლი. 
ეს იქ ნე ბა #15 დან გრე უ ლი სა მარ ხი. ვერც მდე ბა რე ო ბის გარ კვე ვა 
შევ ძე ლით და ზო მე ბის აღე ბაც არა ფერს მოგ ვცემ და. თა ვის ქა ლა-
ზე იდო პა ტა რა შა ვად გა მომ წვა რი, დამ სხვრე უ ლი ჭურ ჭე ლი. აქ ვე 
იდო ცის ფე რი პას ტის სა კი დი ლო მის გა მო სა ხუ ლე ბით და ბრინ ჯა-
ოს მრგვა ლი ბალ თა მი ნით ინ კრუს ტრი რე ბუ ლი.
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საქართველოს კულტურული                

მემკვიდრეობა   2016-2017

საქართველოს კულტურული     მემკვ იდრე ო ბა - 
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 
დაცვის ეროვნული სააგენტოს გამოცემა; 
რედაქტორი - ნიკოლოზ ანთიძე, პასუხისმ-
გებელი რედაქტორები - დ.ლომიტაშვილი, 
ი.დოლიძე, ე.თაბუკაშვილი; თბილისი 2018; 
გვერდების რაოდენობა 260. 
ორენოვანი (ქართული, ინგლისური) ილუს-
ტრირებული ალბომი ასახავს 2016-17 წწ. 
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 
დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ კულტუ-
რ ული მემკვიდრეობის გეგმაზომიერი მა-
რ თვის დინამიკას. მთავარ მოვლენებს, ძე-
გლთა რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია, 
ადაპტაციას, პროექტირებას, მუზეუმებისა 
და მუზემ-ნაკრძალების პროგრესს, სააგენ-
ტოს მიერ განხორციელებულ ახალ, ნოვა ტ-
ორულ პროექტებს.
გამოცემა შესრულებულია მაღალ პოლიგ-
რაფიულ დონეზე და განკუთვნილია ფართო 
საზოგადოებისთვის. 
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ზუგდიდის არქეოლოგიისთვის

ზუგ დი დის არ ქე ო ლო გი ის თვის  - რე დაქ ტო-
რი - ლე რი ჯიბ ლა ძე; რე ცენ ზენ ტე ბი - ავ თან-
დილ თორ დი ა, ლა შა ჯი ქი ა. გვერ დე ბის რა ო-
დე ნო ბა - 128; ზუგ დი დი, 2017.
პუბ ლი კა ცი ა ში მი მო ხი ლუ ლია ზუგ დი დის 
მუ  ნ ი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ულ ერ თეულ-
ში მიკ ვლე უ ლი და შეს წავ ლი ლი არა ერ თი პი-
რ  ველ ხა რის ხო ვა ნი ძეგ ლი; და ხა სი ა თე ბუ ლია 
ის პა ლე ო ე კო გა რე მო, სა დაც ამ მხა რის უძ ვე-
ლე სი მო სახ ლე ო ბის ადაპ ტი რე ბა ხდე ბა.
წიგ ნი გან კუთ ვნი ლია სპე ცი ა ლის ტე ბის თვის, 
სტუ დენ ტე ბი სა და ზუგ დი დის უძ ვე ლე სი წარ-
სუ ლით და ინ ტე რე სე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბის-
თვის.
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ხობის  სიძველენი

ხო ბის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო სა და მე რი ის 
ინი ცი ა ტი ვით გა მო ი ცა წიგ ნი - “ხო ბის სიძ ვე ლე ნი.” მას-
ში მი მო ხი ლუ ლია  პრო ფე სი ო ნა ლურ დო ნე ზე მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტის კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის ობი ექ ტე ბი.
ავ ტო რი - გი ორ გი ჩი ტა ი ა, რე დაქ ტო რი - ან ზორ სი ჭი ნა-
ვა, რე ცენ ზენ ტე ბი ე. გვე ნე ტა ძე, რ. პა პუ აშ ვი ლი. გვერ-
დე ბის რა ო დე ნო ბა - 186; თბი ლი სი- ხო ბი - 2017. 
გა მო ცე მა შეს რუ ლე ბუ ლია მა ღალ პო ლიგ რა ფი ულ დო-
ნე ზე და სა ინ ტე რე სო ა, რო გორც პრო ფე სი ო ნა ლი მკითხ-
ვე ლის თვის ისე, ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის თვის.
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პრეისტორიის ტერმინოლოგიის 

მთარგმნელობით-განმარტებითი 

ლექსიკონი

პრე ის ტო რი ის ტერ მი ნო ლო გი ის მთარ გმნე ლო ბით -გან მარ-
ტე ბი თი ლექ სი კო ნი-ავ ტო რე ბი: ნი კა თუ შაბ რა მიშ ვი ლი, ბა ჩა-
ნა გა ბე ხა ძე, ვა ჟა მა მი აშ ვი ლი. გვერ დე ბის რა ო დე ნო ბა-108; 
თბი ლი სი, 2017.
სა მე ნო ვა ნი (ქარ თუ ლი, ინ გლი სუ რი, ფრან გუ ლი) ლექ სი-
კო ნი გან კუთ ვნი ლი ა, რო გორც სპე ცი ა ლის ტე ბის თვის ისე, 
სტუ დენ ტე ბის თვის, გარ და ამი სა, ის ას რუ ლებს ერ თგვა რი 
გზამ კვლე ვის ფუნ ქცი ას სა ქარ თვე ლოს სიძ ვე ლე ე ბით და ინ-
ტე რე სე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბის თვის.
ლექ სი კო ნი შედ გე ბა შე სა ვა ლი ნა წი ლის გან, რო მელ შიც მი მო-
ხი ლუ ლია ადა მი ა ნის წარ მო შო ბი სა და ქვის ხა ნის კვლე ვის ის-
ტო რი ა, წარ მო ჩე ნი ლია ის სი ახ ლე, რო მელ საც მსგავ სი ტი პის 
ლექ სი კო ნე ბი ნერ გავს მსოფ ლიო სა მეც ნი ე რო თუ სა გან მა-
ნათ ლებ ლო სივ რცე ში და რი სი ამ ბი ცი აც მო ცე მულ პუბ ლი კა-
ცი ას აქვს; და ხა სი ა თე ბუ ლია ქვის ხა ნის სხვა დას ხვა კულ ტუ-
რა და ია რა ღე ბი. მო ცე მუ ლია სა ვე ლე არ ქე ო ლო გი უ რი, ქვის 
ხა ნის კულ ტუ რე ბი სა და არ ტე ფაქ ტე ბის ტერ მი ნო ლო გი ა, ზო-
გა დი ტერ მი ნე ბი, ქვის არ ტე ფაქ ტე ბი, არ ქე ო ლო გი უ რი ძეგ-
ლე ბის გე ო ლო გი ურ -გე ო მორ ფო ლო გი უ რი ანა ლი ზი.
გა მო ცე მა შეს რუ ლე ბუ ლია მა ღალ პო ლიგ რა ფი ულ დო ნე ზე.
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ყულევი

(არქეოლოგია, ისტორია)

ყუ ლე ვი (არ ქე ო ლო გი ა, ის ტო რი ა) _ მო ნოგ რა ფი-
ის ავ ტო რე ბი: რე ვაზ პა პუ აშ ვი ლი, გო გი ტა ჩი ტა ი ა, 
იო სებ პა პუ აშ ვი ლი. გვერ დე ბის რა ო დე ნო ბა _ 188; 
თბი ლი სი- ხო ბი 2017.
მო ნოგ რა ფი ა ში თავ მოყ რი ლია სოფ. ყუ ლე ვის მა-
ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რის ის ძეგ ლე ბი, რო მელ თა 
ფიქ სა ცია და შეს წავ ლა დაწყ ე ბუ ლია დაწყ ე ბუ ლია 
მე-19 სა უ კუ ნის ბო ლო წლე ბი დან. მოკ ლედ არის 
გან ხი ლუ ლი გე ოგ რა ფი უ ლი გა რე მო, სა ის ტო რიო 
წყა რო ე ბი და არ ქე ო ლო გი უ რი კვლე ვის ის ტო რი ა. 
ნაშ რო მის ძი რი თა დი ნა წი ლი 1999-2006 და 2012 
წლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი სა ვე ლე კვლე ვა- ძი ე ბი სას 
მი ღე ბულ შე დე გებს ეძღ ვნე ბა.
გა მო ცე მას დარ თუ ლი აქვს რე ზი უ მე ე ბი ინ გლი-
სურ და რუ სულ ენებ ზე, აგ რეთ ვე ტა ბუ ლე ბი; შეს-
რუ ლე ბუ ლია მა ღალ პო ლიგ რა ფი ულ დო ნე ზე. ის 
გან კუთ ვნი ლია კოლ ხე თის ის ტო რი ით, არ ქე ო ლო-
გი ი თა და ზო გა დად, ამ მხა რის წარ სუ ლით და ინ-
ტე რე სე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბის თვის.

saintereso gamocemebi



279



280

მარტვილის მხარეთმცოდნეობის 

მუზეუმის შრომები  ტომი I

მარ ტვი ლის მხა რეთ მცოდ ნე ო ბის მუ ზე უ მის შრო მე ბის I ტო მით 
მარ ტვი ლის გი ვი ელი ა ვას სა ხე ლო ბის მხა რეთ მცოდ ნე ო ბის მუ-
ზე უმ მა და იწყო შრო მა თა კრე ბუ ლის სე რი ის გა მო ცე მა, რო მელ-
შიც აი სა ხე ბა მარ ტვი ლის მხა რეთ მცოდ ნე ო ბის მუ ზე უ მის კო-
ლექ ცი ე ბი და ამ კო ლექ ცი ე ბის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი სა მეც ნი ე რო 
ინ ფორ მა ცი ა. რე დაქ ცი ა: ნი ნო სუ ლა ვა (რე დაქ ტო რი), ქე თე ვან 
რა მიშ ვი ლი, ნა ნა კირ თა ძე, გია (გი ვი) ელი ა ვა. გვერ დე ბის რა ო-
დე ნო ბა 228. თბი ლი სი, 2017.
,,შრო მე ბისკკ მი ზა ნია ხე ლი შე უწყ ოს არა მარ ტო მარ ტვი ლის 
მხა რეთ მცოდ ნე ო ბის მუ ზე უ მის თა ნამ შრომ ლე ბის სა მეც ნი ე რო 
პო ტენ ცი ა ლის შემ დგომ ზრდას, არა მედ მარ ტვი ლის ახალ გაზ-
რდა თა ო ბის სა მეც ნი ე რო -ის ტო რი უ ლი აზ როვ ნე ბის ჩა მო ყა ლი-
ბე ბა სა და თა ვი ან თი მხა რის წარ სუ ლის შეს წავ ლის საქ მე ში ჩარ-
თუ ლო ბას. 
,,შრო მე ბიკკ გან კუთ ვნი ლი ა, რო გორც სა ქარ თვე ლო სა და კავ-
კა სი ის ის ტო რი ი სა და არ ქე ო ლო გი ის სა კითხ ებ ზე მო მუ შა ვე ქარ-
თვე ლი და უცხ ო ე ლი სპე ცი ა ლის ტე ბის თვის, ისე სა ქარ თვე ლოს 
წარ სუ ლით და ინ ტე რე სე ბუ ლი მკითხ ვე ლის თვის. 
ორე ნო ვა ნი (ქარ თუ ლი, ინ გლი სუ რი) გრა ფი კუ ლად ილუს ტრი-
რე ბუ ლი გა მო ცე მა შეს რუ ლე ბუ ლია მა ღალ პო ლიგ რა ფი ულ დო-
ნე ზე.

saintereso gamocemebi



281



282

ცაგერის ისტორიული მუზეუმის 

შრომები  

ცა გე რის ის ტო რი უ ლი მუ ზე უ მის შრო მე ბის I ტო მით ცა გე რის 
ვარ ლამ მა ხა რობ ლი ძის სა ხე ლო ბის ის ტო რი ულ მა მუ ზე უმ მა და-
იწყო შრო მა თა კრე ბუ ლის სე რი ის გა მო ცე მა, რო მელ შიც აი სა ხე ბა 
ცა გე რის ის ტო რი უ ლი მუ ზე უ მის კო ლექ ცი ე ბი და ამ კო ლექ ცი ე-
ბის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი სა მეც ნი ე რო ინ ფორ მა ცი ა, რი თიც და ინ-
ტე რე სე ბულ მკითხ ველს სა შუ ა ლე ბა მი ე ცე მა გა ეც ნოს მუ ზე უმ ში 
და ცულ მა სა ლას და ამ მა სა ლის შე სა ხებ არ სე ბულ გა მოკ ვლე-
ვებს. რე დაქ ცი ა: ნი ნო სუ ლა ვა (რე დაქ ტო რი), და ვით კო პა ლი ა ნი,  
ჯუმ ბერ კო პა ლი ა ნი, ნუგ ზარ კო პა ლი ა ნი, ქე თე ვან რა მიშ ვი ლი. 
გვ. რა ო დე ნო ბა 173. თბი ლი სი, 2014.
,,შრო მე ბისკკ მი ზა ნია ხე ლი შე უწყ ოს არა მარ ტო ცა გე რის ის ტო-
რი უ ლი მუ ზე უ მის თა ნამ შრომ ლე ბის სა მეც ნი ე რო პო ტენ ცი ა ლის 
შემ დგომ ზრდას, არა მედ ლეჩხ უ მის ახალ გაზ რდა თა ო ბის სა მეც-
ნი ე რო -ის ტო რი უ ლი აზ როვ ნე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა საც და თა ვი სი 
მხა რის წარ სუ ლის შეს წავ ლის საქ მე ში ჩარ თუ ლო ბას. 
,,შრო მე ბიკკ გან კუთ ვნი ლი ა, რო გორც სა ქარ თვე ლო სა და კავ-
კა სი ის ის ტო რი ი სა და არ ქე ო ლო გი ის სა კითხ ებ ზე მო მუ შა ვე ქარ-
თვე ლი და უცხ ო ე ლი სპე ცი ა ლის ტე ბის თვის ისე, სა ქარ თვე ლოს 
წარ სუ ლით და ინ ტე რე სე ბუ ლი მკითხ ვე ლი სათ ვის.
ორე ნო ვა ნი (ქარ თუ ლი, ინ გლი სუ რი) გრა ფი კუ ლად ილუს ტრი-
რე ბუ ლი გა მო ცე მა შეს რუ ლე ბუ ლია მა ღალ პო ლიგ რა ფი ულ დო-
ნე ზე.
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არქეოლენდი 

არ ქე ო ლენ დი #1, #2 - სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს გა-
მო ცე მა; მთა ვა რი რე დაქ ტო რი - ნი კო ლოზ ან თი ძე; 
სა რე დაქ ციო კო ლე გია - დ.ლო მი ტაშ ვი ლი, ნ.თუ შაბ-
რა მიშ ვი ლი, კ.ფიცხ ე ლა უ რი. პრო ექ ტის ავ ტო რი - 
მ.ჩო ლო ყაშ ვი ლი; ადაპ ტი რე ბუ ლი ტექ სტის ავ ტო რი 
- ნ.თუ შაბ რა მიშ ვი ლი. გვერ დე ბის რა ო დე ნო ბა - 52; 
თბი ლი სი 2018.
ორე ნო ვა ნი (ქარ თუ ლი, ინ გლი სუ რი) სა ბავ შვო- საყ-
მაწ ვი ლო ბრო შუ რე ბი მდი და რია სა ხი ე რი ილუს ტრა-
ცი ე ბით. “არ ქე ო ლენ დი” არის მეც ნი ე რის დი ა ლო გი 
ბავ შვთან, სხვა დას ხვა თა ო ბის ვირ ტუ ა ლუ რი მოგ-
ზა უ რო ბა წარ სულ ში. სა მეც ნი ე რო ტექ სტი ადაპ-
ტი რე ბუ ლია ასა კობ რი ვი კა ტე გო რი ის (7-16) გათ-
ვა ლის წი ნე ბით. პირ ვე ლი ორი ბრო შუ რა ასა ხავს 
ეპო ქას ქვის ხა ნი დან ხალ კო ლი თამ დე. წიგ ნში მო-
ცე მუ ლია რთუ ლი ტერ მი ნო ლო გი ის გან მარ ტე ბე ბი 
და ინ ტე რაქ ტი უ ლი შე კითხ ვე ბი.
გა მო ცე მა შეს რუ ლე ბუ ლია მა ღალ პო ლიგ რა ფი ულ 
დო ნე ზე. 
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არქეოსპექტრი 

არ ქე ოს პექ ტრი #1 - სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ-
რე ო ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს გა მო ცე მა; მთა ვა-
რი რე დაქ ტო რი - ნი კო ლოზ ან თი ძე; სა რე დაქ ციო კო ლე გია 
- დ.ლო მი ტაშ ვი ლი, კ.ფიცხ ე ლა უ რი, ნ.თუ შაბ რა მიშ ვი ლი,  
ზ.გი ორ გა ძე, ქ.დიღ მე ლაშ ვი ლი; სტილ .რე დაქ ტო რი - მ.ჩო-
ლო ყაშ ვი ლი. გვერ დე ბის რა ო დე ნო ბა - 300; თბი ლი სი 2018.
სა მეც ნი ე რო- პო პუ ლა რუ ლი ჟურ ნა ლი “არ ქე ოს პექ ტრი” 
უზ რუნ ველ ყოფს ინო ვა ცი უ რი, თე ო რი ულ -აღ წე რი ლო ბი თი 
ხა სი ა თის გა მოკ ვლე ვე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბას; მის სხვა დას ხვა 
რუბ რი კა ში გან თავ სე ბუ ლი ა, რო გორც სა მეც ნი ე რო არ ქე-
ო ლო გი უ რი კვლე ვე ბი ისე, პო პუ ლა რუ ლი ხა სი ა თის შრო მე-
ბი, აგ რეთ ვე ინ ტერ ვი უ ე ბი და სხვ.  
ორე ნო ვა ნი (ქარ თლი, ინ გლი სუ რი) გა მო ცე მა გან კუთ ვნი-
ლია ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის თვის და შეს რუ ლე ბუ ლია მა-
ღალ პო ლიგ რა ფი ულ დო ნე ზე.
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კავკასია და გარე სამყარო ძვ. წ. VI-II 

ათასწლეულებში

კავ კა სია და გა რე სამ ყა რო ძვ.წ. VI-II ათას წლე უ-
ლებ ში - სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე-
ო  ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს გა მო ცე მა. 
ავ ტო რი - კო ტე ფიცხ ე ლა უ რი, რე დაქ ტო რი - ნ. ან-
თი ძე, დ.ლო მი ტაშ ვი ლი. გვერ დე ბის რა ო დე ნო ბა - 
338, თბი ლი სი 2018 წ.
გერ მა ნუ ლე ნო ვა ნი სა მეც ნი ე რო გა მო ცე მა ქარ თუ-
ლი რე ზი უ მე თი გან კუთ ვნი ლია სპე ცი ფი კუ რი სა-
მეც ნი ე რო ელექ ტო რა ტის თვის. 
გა მო ცე მა შეს რუ ლე ბუ ლია მა ღალ პო ლიგ რა ფი ულ 
დო ნე ზე.
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redaqciisgan:

 redaqcia, SesaZloa, ar iziareb-

des  JurnalSi ganTavsebul samec-

niero  statiebSi  gamoTqmul  zo-

gierT  mosazrebas, magram  “onlain 

arqeologia”   Seu ferxeblad gamoa-

q veynebs  amgvar  werilebsac da, Ses-

abamisad,  Riaa polemikisTvis.

From the editorial team: 

Editorial, perhaps, does not share some 
opinions expressed in scieb fic ar cles in 
the magazine, but “Online Archaeology” 
publishes  such  le ers  and  there  fore  it  is 
open to discussions. 
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