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საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის, ნიკოლოზ ანთიძის წლის ანგარიში „ონლაინ არქეოლოგიის“
მკითხველს

მომავლის პროექტები აწმყო სურვილების
პროცესუალურ ჭრილში
საზოგადოებისთვის სიახლე არ
არის ის, რომ „ონლაინ არქეოლოგია“
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალურ დირექტორთან,
ნიკოლოზ ანთიძესთან ყოველწლიური საახალწლო ინტერვიუს საშუალებით, წლიდან წლამდე სკრუპულოზურად ატყობინებს მკითხველს,
თუ როგრ ვითარდება საქართველოს
არქეოლოგიური სეგმენტი, რა ძალისხმევითა და ბერკეტების გამოყენებით იზრდება ველზე გასულ
ექსპედიციათა რაოდენობა, ინტერდისციპლინარული
სამეცნიერო
კვლევების არეალი და რომელ ამბიციურ შედეგებზეა ორიენტირებული
სააგენტოსა და მეცნიერების კოორდინირებული მუშაობა. შესაბამისად,
ჩვენი მკითხველისა და ზოგადად ფართო საზოგადოების ობიექტური ხედვისთვის ადვილი აღსაქმელია ის რეალობა, რომ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ნიკოლოზ ანთიძის
გენერალურ დირქეტორად დანიშვნის შემდეგ პროგრესულად ვითარდება
სხვადასხვა პრიორიტეტული მიმართულებით და დღეს უკვე ჩამოყალიბდა ქვეყნის ერთ-ერთ ძლიერ ინსტიტუციად, რომელიც არა მხოლოდ იცავს საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობას, არამედ ინოვაციურად მართავს მისი მრავალმხრივი განვითარების სისტემას.
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კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და მართვის ხელოვნება ხშირად
უგულებელყოფს წინასაწარ გაწერილ სქემებს, მისი მკაცრი სპეციფიკა
დროდადრო სპონტანურ გადაწყვეტილებებსაც ითხოვს. საინტერესოა,
არის თუ არა სააგენტოს წარმატების მიზეზი შედეგებზე ორიენტირებული სურვილების ჯაჭვური მექანიზმის მოქმედება, რომელიც ნებისმიერ
ეპატაჟურ ამოვარდნას წინასწარ ითვალისწინებს? როგორ შექმნა ნიკოლოზ ანთიძემ პოსტსაბჭოთა ქვეყნების სასტიკი და ნაცრისფერი რეალობის ფონზე ასეთი თანამედროვე და, იმავდროულად, ძლიერი ეროვნული
ინსტიტუცია? რომელ მენტალურ ცვლილებებზეა ორიენტირებული სააგენტოს მუშაობა? რა წინააღმდეგობებია დაძლეული მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობასთან საქართველოს ინტეგრაციის პროცესში? რომელი გამოწვევები გველის სამომავლოდ და რისთვის ვართ მზად?
მაშ ასე, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული
სააგენტოს გენერალური დირექტორის, ნიკოლოზ ანთიძის 2019 წლის ანგარიში „ონლაინ არქეოლოგიის“ მკითხველს.
- ბატონო ნიკოლოზ, პირველ ყოვლისა, გილოცავთ იმ დიდ საერთაშორისო წარმატებას, რომელიც მუცოს რეაბილიტაციის პროექტს ხვდა
წილად. იქნებ, განვუმარტოთ ფართო საზოგადოებას „ევროპა ნოსტრას“ ესოდენ მაღალი ჯილდოს არსობრივი მნიშვნელობა და როგორი იყო გზა ამ ჯილდომდე?
- პირველ ყოვლისა, ვისარგებლებ ჩვენი ჟურნალის ამ ყოველწლიური საახალწლო რუბრიკით და მივულოცავ მთელ საზოგადოებას მუცოს პროექტის
წარმატებას. დიახ, ჩვენ 2019 წელს სწორედ არსობრივად მნიშვნელოვანი
ჯილდოს მფლობელები გავხდით, რადგან „ევროპა ნოსტრა“ ის საერთაშორისო ორგანიზაციაა, რომელიც დაარსების დღიდან, ანუ 1963 წლიდან დღემდე
მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და მხარდაჭერისთვის მუშაობს, აერთიანებს დაახლოებით 40 ქვეყანას და აღიარებულია წამყვან ევროპულ ორგანიზაციად კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში. მისი მაღალი
ჯილდო ჩვენთვის დიდად სასიხარულო, საპასუხისმგებლო, მაგრამ უდავოდ
დამსახურებული რეალობა გახლავთ.
საქმე ის არის, რომ მუცოს რეაბილიტაციის პროექტი საკმაოდ რთული
განსახორციელებული იყო. მოგეხსენებათ, მუცო პირიქითა ხევსურეთში,
კლდეზე აგებული შუა საუკუნეების ციხე-კომპლექსია, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ერთი მთლიანი სათავდაცვო სისტემა იყო და ჩრდილოეთიდან საქართველოში მომავალ გზებს აკონტროლებდა. შესაბამისად, პროექტის განხორციელება დიდ შრომასა და მრავალი სხვადასხვა სეგმენტის
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გათვალისწინებას ითხოვდა. ოთხი წლის განმავლობაში, 2014-2018 წლებში
ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ შევძელით მუცოს არქიტექტურული ნაგებობების სტრუქტურული სტაბილურობის გაუმჯობესება, რამაც საცხოვრისების ათვისების ხელსაყრელი შესაძლებლობები შექმნა, აგრეთვე, შენობების
ადაპტირება თანამედროვე მოთხოვნებთან, რაც გულისხმობს ძირითადი
ინფრასტრუქტურული პრობლემების – ელექტროენერგიის მიწოდებისა და
კომუნიკაციების მოწესრიგებას, რის შედეგადაც მუცოში შეიქმნა უკუმიგრაციისა და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები. გარდა ამისა,
მუცოში ავამოქმედეთ მუზეუმ-ნაკრძალი. ერთი სიტყვით, ჩვენ განვახორციელეთ საქართველოს რესტავრაციის ისტორიაში ერთ-ერთი ურთულესი და
მასშტაბური ძეგლის გადარჩენისა და აღდგენა-რეაბილიტაციის პროექტი,
რომელიც ევროპული მემკვიდრეობის პრიზის - „ევროპა ნოსტრას“ ჯილდოს
მოსაპოვებლად წარვადგინეთ.
პირველი და უმნიშვნელოვანესი არის ის, რომ მსოფლიოს 34 ქვეყნის მიერ
წარდგენილი 149 პროექტიდან შეირჩა 27, რომელთა შორისაც მოხვდა ჩვენი
პროექტი. პროექტმა გაიმარჯვა კონსერვაციის კატეგორიაში, რაც ცხადია,
ძალიან საპატიოა, თუმცა, საქართველოს ძეგლთა დაცვის ისტორიას ასეთი
ჯილდოები წარსულშიც ახსოვს. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ
ჯილდოს გასცემს შესაბამისი ჟიური, რომლის დასკვნითაც, მუცოს რეაბილიტაციის პროექტი ეხმიანება მთის თემების დეპოპულაციის პრობლემა–გამოწვევას, რაც არა მარტო საქართველოს, არამედ მთელი ევროპის პრობლემაა.
რაც შეეხება ნომინაცია ევროპის „საზოგადოების რჩეულს“, მისი მფლობელები ნამდვილად პირველად გავხდით. ასმაგად საპატიოა ჩვენთვის ის, რომ
„რჩეულის“ ტიტულის მოსაპოვებლად მუცომ ისეთი ქვეყნების კონკურენციას გაუძლო, როგორებიცაა ბრიტანეთი, გერმანია, საფრანგეთი, პოლონეთი, ფინეთი და სხვ. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ სწორედ მე მხვდა წილად
ამ ჯილდოს მიღება. მე ვფიქრობ, ეს არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის დიდი წარმატებაა, არამედ სერიოზული განაცხადია მასზე, რომ უფრო ნაკლები სტანდარტი საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობაში არ უნდა არსებობდეს,
შესაბამისად, მეტ პასუხისმგებლობას ითხოვს ჩვენგან, როგორც მომავალი
პროექტების განხორციელების საქმეში ისე, კულტურული მემკვიდერობის
საკითხებისადმი ზოგად მიდგომებთან დაკავშირებით.
- ბატონო ნიკოლოზ, რა არის ამ და სხვა წარმატებების ძირითადი მიზეზი? რომელი გარე და შიდა ფაქტორების დადებითი გავლენების
შედეგია სააგენტოს ინსტიტუციური განვითარება? სწორი მენეჯმენტი, სახელმწიფოებრივი ხელშეწყობა თუ რაიმე სხვა ფაქტორები მუშაობს?
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- ჩვენი ორგანიზაციისა და ზოგადად ძეგლთა დაცვის განვითარების ყველაზე მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი ფაქტორი სახელმწიფოს, მთავრობის
მხარდაჭერა და კერძო ფონდების ჩართულობაა. არ შემიძლია არ აღვნიშნო
ფონდ „ქართუს“ აქტიურობა, რომელიც იმდენად დიდ ინვესტიციას ახორციელებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით, რომ თამამად
შეგვიძლია სახელმწიფო ბიუჯეტის თანასწორ კონტექსტში მოვიხსენიოთ.
2019 წელს ფონდმა „ქართუმ“ 20 მილიონი ლარი გამოყო ძეგლთა დაცვისთვის,
სააგენტოს მხრიდან დაფინანსება იყო 13 მილიონი ლარი (აქ გაერთიანებულია ყველა მიმართულება - რეაბილიტაცია, არქეოლოგია, პროექტების წარდგენა საერთაშორისო ასპარეზზე და სხვ.), მეორე კერძო კომპანია, რომელიც ჩართულია ძეგლთა დაცვის საქმეში და მეორე ადგილზეა დაფინანსების
სიდიდით არის „არემჯი გოლდ“. კონკრეტულად წელს სააგენტოსა და „არემჯის“ თანხებით დაახლოებით 180 ობიექტზე მიმდინარეობს სამუშაოები, არ
ვთვლი არქეოლოგიას, ამ მიმართულების მზარდი დინამიკა ჟურნალის მკითხველისთვის კარგად არის ცნობილი; ერთი სიტყვით, მსგავსი რაოდენობის
დაფინანსება საბჭოთა პერიოდშიც არ ყოფილა ძეგლთა დაცვის ინსტიტუციაში, მიუხედავად იმისა, რომ ხსნებული დაწესებულება მაშინ მხოლოდ მიწისზედა ძეგლების რეაბილიტაციას აწარმოვებდა, ანუ მის კომპეტენციაში არ
შედიოდა არქეოლოგიური ნაწილი, არამატერიალური მემკვიდრეობა და სხვ.
რაც შეეხება შიდა ფაქტორებს, საქმე ის არის, რომ ჩვენი სააგენტო ფუნქციურად დატვირთულია თითქმის ყველა კულტურული მიმართულებით.
ხორციელდება ფართო მასშტაბური პროექტები - სარეაბილიტაციო, არქეოლოგიური, სამუზეუმო, არამატერიალური კულტურის სფეროებში, რომელთა წარმატების პირველი მიზეზი ჩვენი დაწესებულების არაჩვეულებრივი
გუნდის მუშაობაა. რა თქმა უნდა, სააგენტოს ხელმძღვანელობა, სწორი მენეჯმენტი განაპირობებს შედეგებს, მაგრამ მიღწეული წარმატება აქ მომუშავე
თითოეული ადამიანის თავდაუზოგავმა შრომამ მოიტანა. ვგულისხმობ არა
მარტო თბილისის ოფისში დასაქმებულებს, არამედ რეგიონებში მომუშავე
ადამიანებს. ვსარგებლობ შემთხვევით და მადლობას ვუხდი სათითაოდ ყველა სამსახურის ყოველ თანამშრომელს, ასევე მუზეუმ-ნაკრძალებში მოღვაწე პროფესიონალებს იმ დიდი ღვაწლისთვის, რომელსაც ისინი კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვა-განვითარებისთვის წლების განმავლობაში გაიღებენ.
დღეის მდგომარეობით ზოგიერთი მუზეუმი იმდენად კლასიკური და, იმავდროულად, ინოვაციურია, რომ ხანდახან მეფიქრება - კიდევ რა შეიძლება აქ
განვითარდეს? რომელი მიმართულებით დაიხვეწოს? თუმცა, განვითარება
მუდმივი პროცესია და იქ, სადაც დიდი განვითარების ამბიცია არსებობს,
ყოველთვის მოიძებნება ნაკლებად ათვისებელი მიმართულებები. ანუ, ჩვენი
კოორდინირებული და წარმატებული მუშაობის მთავარი მიზეზი წინსვლის
სურვილია, ეს გვაერთიანებს ყველგან - იქ, სადაც ყველაფერია და იქაც, სა-
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დაც არსებობს ხარვეზები, მაგ., ადამიანური რესურსის ნაკლებობა, ან ტექნიკური ბაზის სიმწირე და სხვ.
რეზიუმირებულად ვიტყვი, სახელმწიფოებრივი ხელშეწყობა, კერძო ფონდების „ქართუსა“ და „არემჯის“ ფინანსური აქტივობა და პროფესიონალების
გუნდური მუშაობა, ერთობლიობაში ქმნის იმ პროდუქტს, რომელსაც დღეს
სააგენტო იღებს.
- ბატონო ნიკოლოზ, რა გამოწვევების წინაშეა დღეს პროფესიონალთა
ეს გუნდი, როგორია კონტექსტი: სააგენტო და მომავალი?
- გამოწვევა, ცხადია ბევრია. დღევანდელ ინტერვიუში უფრო მეტად სწორედ გამოწვევებსა და პრობლემებზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ვიდრე
დავჯერდე თვითკმაყოფილებას იმის გამო, რომ ჩვენ ზედმიწევნით კარგად
ვასრულებთ დაკისრებულ ვალდებულებებს. პრობლემებს შორის ყველაზე
აქტუალურად პროფესიული წრეების სიმწირე მესახება, ანუ დარგში მოღვაწე
ადამიანების ნაკლებობა, არა თვითონ სააგენტოში, არამედ მის გარეთ.
საქმე ის არის, რომ ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და
განვითარებისთვის საჭიროა, კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულების
მთელი რიგი პროექტები საზოგადოების ჩართულობით განხორციელდეს.
დღეის მდგომარეობით ფინანსური შესაძლებლობა, იმავე ფონდ „ქართუსგან“ გაცილებით მეტია, ვიდრე რეალური ადამიანური რესურსი, რომელიც
ამ პროცესების წარმართვასა და შესრულებას შეძლებს. ანუ, ჩვენ გვჭირდება პროფესიონალები, რომლებიც დარგს მოემსახურებიან. მიმდინარე ფართომასშტაბიან სარეაბილიტაციო თუ არქეოლოგიურ სამუშაოებში, ჩვენი
ქვეყნის უმდიდრესი კულტურული მემკვიდრეობის პირობებში, რეგისტრირებულია 20 000 კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული
ობიექტი. დამეთანხმებით, რომ ეს ძალიან მაღალი მაჩვენებელია, ჩვენ კი ამ
პირობებში სულ 28 შემსრულებელი კომპანია, ე.წ. „მოთამაშე“ გვყავს. პირობითად, რომ ვთქვათ: თუკი, 20 000-ის ფინანსური რესურსის შესაძლებლობას
28-ს შევადარებთ, ძალთა გადანაწილება ნამდვილად არ გამოვა სახარბიელო.
ანუ, საქმე ბევრია, წვდომა ფინანსურ რესურსზე განუზომელი, ადამიანური
რესურსი კი მცირე, რაც ჩვენთვის სერიოზული პრობლემა და გამოწვევაა.
- რა არის გამოსავალი ასეთი სიტუაციიდან ?
- გამომდინარე შექმნილი ვითარებიდან, ჩვენ უკვე შევიმუშავეთ სამოქმედო სქემა. კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო „ონლაინ არქეოლოგიის“ ასპარეზით და მივმართო და ვაცნობო საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც კო-
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ნკრეტული შეხება ჰქონია კულტურულ მემკვიდრეობასთან, განსაკუთრებით
ახალგაზრდებს, მათაც, ვინც სულ ახლახან დაამთავრა სასწავლებელი და
მათაც, ვისაც არა აქვს კვალიფიცირებული უმაღლესი განათლება, რომ სააგენტო აცხადებს დარგში სპეციალისტების სრულ მობილიზაციას. სააგენტო
ღიაა იმისთვის, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ინტერესს გამოხატავენ კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ, ჩართოს თავის საქმიანობაში. ჩვენ თითოეული კონკრეტული პროექტის ფარგლებში კი არ განვიხილავთ მათ სურვილებს, არამედ ინსტიტუციური მიდგომების დონეზე. ერთი სიტყვით, მოვუწოდებ
ყველას, გამოთქვან სურვილი და ჩვენ დაუყოვნებლივ ჩავრთავთ მათ კონკრეტულ ძეგლებზე მიმდინარე პროცესებში, მსურველებს დავეხმარებით კვალიფიკაციის ამაღლებასა და შეცვლაშიც კი. ერთი სიტყვით, სააგენტოს მიზანია
დარგის ცალკე „მოთამაშეების“ გამოზრდა, რისთვისაც საჭიროა საზოგადოებამ მოახერხოს მოქალაქეობრივი ჩართულობის უზრუნველყოფა.
- ბატონო ნიკოლოზ, ჩვენი საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა პრაგმატიზმია, დღეს ენთუზიაზმი და ანაზღაურება ერთმანეთზე
გადაჯაჭვული მცნებებია. გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება
თუ შეცვლა, ცხადია, სააგენტოს მხრიდან, ე.წ. „ცალკე მოთამაშეების“
წარმატებული მომავლისთვის გაღებული ინვესტიციაა, რაც უდავოდ
საჭირო და დასაფასებელია, მაგრამ უნდა ჰქონდეთ თუ არა ამ ადამიანებს იმის იმედი, რომ სამომავლოდ უზრუნველყოფილი იქნებიან
სამუშაო ადგილებით?
- დიახ, ჩვენი დაწესებულების სახელით სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ისინი გარანტირებულად უზრუნველყოფილი იქნებიან ანაზღაურებადი სამუშაო ადგილებით. კონკრეტული სქემა ამგვარია: როდესაც დარგის
სპეციალისტი ახალგაზრდები (ან დარგთან ახლოს განათლებით), დაინტერესდებიან ჩვენთან თანამშრომლობით, მათ პირველივე დღიდან ჩავრთავთ
რომელიმე კონკრეტული პროექტის მუშაობაში, რაც პირდაპირ ადეკვატურია
მათი წვდომის ფინანსურ რესურსთან, ანუ დაენიშნებათ ხელფასი. დღეს არსებობს წვდომა სახელმწიფოს ფინანსურ რესურსთან, აგრეთვე, კერძო ფონდების დაფინანსება, გვაქვს უამრავი ძეგლი და პროექტი, ამიტომ პროცესები
ერთმანეთზეა გადაჯაჭვული, ანუ როგორც კი გაიზრდება, ე.წ. „მოთამაშეთა“
რაოდენობა, მოიმატებს ფინანსური რესურსი და, შესაბამისად, პროექტებიც
განხორციელდება, რაც პირდაპირ კავშირშია მათ სამომავლო შემოსავალთან.
მაგრამ, თუ ადამიანმა დარგში მუშაობის ინტერესი არ გამოხატა, მაშინ ჩვენი
ყველა შეთავაზება აბსურდულია, ცხადია, სწორედ ინტერესია შესაბამისობაში ფინანსურ წვდომასთან. ანუ, ჩვენი პროგრამები პრიორიტეტულად ორიე-
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ნტირებულია არა მარტო ძეგლების მოვლა-პატრონობაზე, არამედ ადამიანთა
დასაქმების შესაძლებლობის შექმნაზე. სხვათა შორის, ეს არ არის საქართველოს ლოკალური პრობლემა. რატომღაც ჩვენი დარგი მთელ მსოფლიოში მილევად პროცესად ითვლებოდა და ცხადია, მის აქტიურ ფაზაში გადასაყვანად
ყველა ქვეყანა თავისებურად იბრძვის. პროგრესული კულტურული საზოგადოება და სახელმწიფო ინსტიტუციები ერთნაირად ზრუნავენ სხვადასხვა
სფეროს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა-განვითარებაზე, მათ შორის,
ინდუსტრიული მემკვიდრეობის ძეგლებზე. სამწუხაროდ, ჩვენ ამ ფერხულში
ჩაბმული არ ვიყავით, ახლა დროა, გავაქტიურდეთ და მსოფლიოს ავუწყოთ
ფეხი. ევროპა ნაბიჯ-ნაბიჯ მიიწევს წინ, სახეზეა კონკრეტული შედეგებიც,
თუმცა, ეს, რასაკვირველია, ხანგრძლივი პროცესია და ნებისმიერი მცირე წინსვლაც მნიშვნელოვანი გახლავთ. ჩვენთვის წლევანდელი წელი გამორჩეულია იმით, რომ გარდა სპეციალისტებისა, პირობითად, აი იმ 28 „მოთამაშისა“,
დარგში დასაქმებული გვყავდა რეგიონებში მცხოვრები 10 000 ადამიანი, რაც
2 000-ით აღემატება შარშანდელ მაჩვენებელს. მე იმედი მაქვს, რომ თუ წელს
10 000 „მოთამაშე“ გვყავდა, მომავალ წელს ეს ციფრი 2-3 ათასით გაიზრდება.
- ბატონო ნიკოლოზ, ხომ არ არის ორიენტირებული ე.წ. „მოთამაშეების“ რაოდენობის გაზრდაზე თქვენი ინიციატივა არქეოლოგიურ ექსპედიციებში სტუდენტების ჩართვასთან დაკავშირებით? იქნება თუ
არა 2020 წელსაც არქეოლოგიური ექსპედიციების ხელმძღვანელთა
ვალდებულება მინიმუმ 5 სტუდენტის წაყვანა ველზე?
- რასაკვირველია, ეს ერთ-ერთი გზაა იმისკენ, რომ ჩემ მიერ ზემოხსენებული ციფრი - 28, 35-მდე ავიყვანოთ (როგორც მინიმუმ), რაც აუცილებელია
უფრო მეტი შესაძლებლობებით ბრძოლისთვის ჩვენი მემკვიდრეობის გადასარჩენად. ასე რომ სტუდენტების წაყვანა ველზე ვალდებულებაა, რომელიც
ძალაშია 2020 წელსაც.
ზოგადად, ახალგაზრდების ჩართვა კულტურული მემკვიდრეობის დარგში
მიმდინარე პროცესებში აუცილებელია. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ გარკვეულწილად „მეხანძრეების“ როლსაც ვასრულებთ, ადამიანური რესურსის ნაკლებობიდან გამომდინარე, სწორედ ჩვენ „ვაქრობთ ხანძრებს“, ვგულისხმობ
გადაუდებელი სამუშაოების წარმოებას, ძეგლებზე პრობლემების მოგვარებას და სხვ. შესაბამისად, ჩვენთვის რეალური აუცილებლობაა „მეხანძრეობის“ როლიდან ინსტიტუციურად გამართულ მოწყობაზე გადასვლა. კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობა მუდმივი პროცესია, ის არასდროს
იწყება და არასდროს მთავრდება, არც ჩვენი მენეჯმენტის დროს დაწყებულა
და არც სხვა მენეჯმენტის დროს დასრულდება, ამიტომ მნიშვნელოვანია, დავამკვიდროთ ისეთი სტანდარტი, რომელიც შესაბამისობაში იქნება ქვეყნის
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კულტურულ მემკვიდრეობასთან, ანუ ძალიან მაღალი. სწორედ ეს სტანდარტი გახლავთ მუცო, ამის გამოხატულებაა ქვეყნისთვის იმ ყველაზე მნიშვნელოვანი დეფინიციის პრიორიტეტად დასახვა, რასაც მომავალი თაობის
ცოცხალ პროცესებში აქტიური ჩართულობა მოიაზრებს (მათ შორის სტუდენტი არქეოლოგების), აგრეთვე, პროფესიული კადრების გამოზრდა. ყოველივე ეს მიღწევადია იმ რეალობის ფონზე, როდესაც არსებობს ძეგლები და
არსებობს წვდომა ფინანსურ რესურსზე.
- ანუ, სტანდარტი და მომავალი თაობა, კიდევ რომელი მიმართულების განვითარება და გაძლიერებაა პრიორიტეტული? რას გვეტყვით
ახალი პროექტების შესახებ?
- კონკრეტული პროექტები მრავლადაა, მაგრამ მათზე არ შევჩერდები, ვისაუბრებ პროცესებზე და მათგან გამომდინარე მასშტაბური პროექტების განხორციელებაზე.
ზოგადად ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან თემად მიმაჩნია საზოგადოების ინფორმირება დარგში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, ამიტომ
ჩვენ ვმუშაობთ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს სამაუწყებლო კომპანიის - ტელევიზიის დაარსებაზე. საკუთარი ტელესივრცის შექმნა იმდენად მასშტაბური პროექტი და თამამი განაცხადია, რომ ხანდახან ვფიქრობ, აცდენა ხომ არ მაქვს რეალობასთან? არის
თუ არა ჩემი სულიერი რესურსები შესაბამისობაში ადამიანის ფიზიკურ-მატერიალისტურ ძალთა პოტენციალთან? სხვათა შორის, იგივე განცდა გამიჩნდა, როდესაც ვიწყებდით მუცოს პროექტზე მუშაობას და ადგილზე ავედი.
უხეშად რომ ვთქვათ, ჩემი გეგმები მუცოსთან დაკავშირებით შეუჭიდებელთან შეჭიდების შთაბეჭდილებას ახდენდა, სიგიჟე მეგონა... ასეთივე განცდას
იწვევს სააგენტოს ტელევიზიის შექმნის იდეაც, მაგრამ რეალობა ამგვარია:
პროექტზე მუშაობა უკვე მიმდინარეობს და მაუწყებლობაც სატესტო რეჟიმში მალე ამუშავდება. წარმატებისთვის, ალბათ მთვარია, შევძლოთ მომავლის
პროექტების დანახვა აწმყო სურვილების პროცესუალურ ჭრილში.
ჩვენი ტელევიზიის მთავარი არსი არის ის, რომ გარდა დარგში მიმდინარე
პროცესების ასახვისა, საზოგადოებას შევთავაზებთ პოპულარულ გადაცემებს, თოქ-შოუებს კულტურული მემკვიდრეობის თემაზე, ფილმებს დოკუმენტურ, მხატვრულ თუ მულტიპლიკაციურ ფორმატში და სხვ. ეს არხი უნდა
იყოს ჩვენი დაწესებულების თანმდევი. ანუ, საკუთარი შესაძლებლობების
გამოყენებით მივაწვდით სრულ ინფორმაციას საზოგადოებას, როგორც დარგში მიმდინარე პროცესებზე ისე, მსოფლიო გამოწვევებზე; თოქ-შოუების
საშუალებით დარგით დაინტერესებული ადამიანები შეძლებენ საკუთარი მოსაზრების გამოხატვას. ჩვენი მიზანია, რომ სააგენტოს ტელევიზიამ მოახე-
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რხოს თვით ყველაზე სტატიკური საქმიანობის დინამიკურ ჭრილში გაშუქება,
რაც განაპირობებს ჩვენ მიერ კულტურული მემკვიდრეობის სხვადასხვა სფეროში შექმნილი პროდუქტის არსობრივი სიღრმის თვალსაჩინოებას.
ეს არის ნაწილი იმ ძირითადი, უმნიშვნელოვანესი პროცესებისა, რომლებიც ეტაპობრივად უნდა განვახორციელოთ. შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ ამგვარად: 1. წლების განმავლობაში განვლილმა ისტორიამ მიგვიყვანა სტანდარტიზაციამდე და ვიცით რა სტანდარტი უნდა იყოს დაცული; 2. მთავრობისა
და კერძო ფონდების ხელშეწყობით განვახორციელეთ და ვახორციელებთ
მასშტაბურ პროექტებს, ანუ უკვე ცნობილია საით უნდა წავიდეთ და რა არის
მთავარი გამოსავალი.
ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რომლის გაძლიერებაც ასევე პრიორიტეტულია ჩვენთვის, ეს არის ინსპექტირება და მონიტორინგი. სავალალოა
ის, რომ კულტურული მემკვიდრეობის 20 000 ობიექტის მონიტორინგსა და
ზედამხედველობას ჩვენი დღევანდელი რესურსი ვერ გაწვდება. სააგენტოს
კულტურული მემკვიდრეობის ინსპექციას 14 თანამშრომელი ჰყავს. ვინმემ
შეიძლება იკითხოს, სააგენტოში დასაქმებული 160 ადამიანიდან რატომ მხოლოდ 14? მაგრამ, როგორც აღვნიშნე ჩვენი მიმართულებების სპექტრი იმდენად ფართოა, რომ ტექნიკური პერსონალის ლოგიკურად გადანაწილების შედეგად მონიტორინგისთვის მხოლოდ 14 კადრი გვრჩება. ამიტომ არსებობს
იმის საფრთხეები, რომ ძეგლების მონიტორინგი არასათანადოდ ხორციელდება. ეს გახლავთ დანახული პრობლემა, რომლის მოგვარების გზებს ახლა
ვპოულობთ. ცხადია, სამთავრობო მხარდაჭერის იმედი ამ საკითხშიც გვაქვს.
რეზიუმეს სახით ვიტყვი: სტანდარტი დაცულია, პრიორიტეტული მიმართულებები განსაზღვრულია, დასახულია მათი სწორად განვითარების გზები,
იდენტიფიცირებულია ხარვეზები, აქ ვგულისხმობ საგანმათლებლო და საინფორმაციო ხაზის გაძლიერებასა და მონიტორინგის სისტემის გამართულობას. ყოველივე ამისთვის, ყოველწუთიერი მუშაობა მიმდინარეობს, როგორც
საკანონმდებლო დონეზე (ჩვენმა მკითხველმა უკვე იცის, რომ კოდექსი თითქმის შემუშავებულია) ისე, კონკრეტული ქმედებების განხორციელებისთვის.
- ბატონო ნიკოლოზ, ამჟამად რა კრიტერიუმების მიხედვით ფინანსდება
არქეოლოგიური ექსპედიციები და რამდენად განიხილება სამეცნიერო კვლევა არქეოლოგიურ ტურიზმთან სინთეზსში?
- გათხრების შერჩევა ზუსტად და წინასწარ დაგეგმილად შეუძლებელია.
სამწუხაროდ საამისო კრიტერიუმები მსოფლიოში არ არსებობს, რადგან არის
ხოლმე გადაუდებელი აუცილებლობა, როდესაც სადმე რაიმე შეუქცევადი ძალის გავლენით საჭირო ხდება სასწრაფო არქეოლოგიური ჩარევა, მაგრამ,
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რასაკვირველია, არსებობს დაგეგმილი არქეოლოგიური სამუშაოები. ამ სამუშაოების განსაზღვრის თემა ჩვენ ყამირიდან არ დაგვიწყია. არქეოლოგიური
ექსპედიციები ათწლეულების განმავლობაში მუშაობდა მთელი საქართველოს
მასშტაბით, ანუ მანამ, სანამ მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ამ სფეროს მილევადი პროცესები დაიწყებოდა. ამიტომ ჩვენი მიზანი იყო და არის ამ მეცნიერების აღორძინების ხელშეწყობა, მაგრამ ცხადია, კონკრეტული სამეცნიერო
ინტერესების გარდა, ვითვალისწინებთ საიტის კეთილმოწყობის სამუშაოებსაც. ანუ, სახელმწიფო ხელს უწყობს არქეოლოგიური კვლევების განვითარებას იმ ობიექტებზე, სადაც გათხრები მუდმივად მიმდინარეობდა, რასაც
ახლა დაემატა ტურისტული სეგმენტი - ინფრასტრუქტურული მოწყობის სამუშაოების ჩატარება. ასეთი სინთეზირებული მუშაობის არაერთი მაგალითი
გვაქვს: გუდაბერტყა, გრაკლიანი, დიდნაური, ნოქალაქევი, ხუნწი და სხვ. ამ
მხრივ ყურადღებას გავამახვილებ ცვანეს პროექტზე, რომელიც კავშირშია
ანაკლიის პორტის განვითარებასთან. ცვანეს დიხაგუძუბა ავირჩიეთ ზუსტად
იმიტომ, რომ გავყოლოდით ანაკლიის პორტის მშენებლობის პროცესს. სააგენტო სახელმწიფო უწყებაა, შესაბამისად, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ქვეყნის, როგორც სამეცნიერო ისე, ტურისტული სეგმენტის განვითარება.
- ბატონო ნიკოლოზ, შარშანდელ წლის ანგარიშში „ონლაინ არქეოლოგიის“ მკითხველს თქვენ ორი მნიშვნელოვანი პროექტის ამუშავება მიულოცეთ საზოგადოებას, ესენი იყო გისის საინფორმაციო პორტალი
და კლუბი „ემეგობრე მემკვიდრეობას“. რას იტყვით დღეს, გაამართლა თუ არა გისის საიტმა და რამდენად მიიღო ჩვენი დარგის რომანტიკულმა ელექტორატმა ინგლისურად კონსერვატიული კლუბური
სისტემა? როგორ ხედავთ ამ პროექტების პერსპექტიულ განვითარებას?
- დიახ, მკითხველს შევახსენებ, რომ ნორვეგიული პროგრამის - გისის საინფორმაციო სისტემის პორტალის შემუშავება ჩვენ 2013 წლიდან დავიწყეთ.
საზოგადოების დიდი ნაწილი ამ ნოვაციას სკეპტიკურად შეხვდა, თუმცა, თავად მე არასდროს ვყოფილვარ სკეპტიკოსთა შორის, რაც ძალიან მახარებს
დღესაც. მიუხედავად იმისა, რომ ტექნოლოგიების ბევრი არაფერი მესმოდა,
ვხვდებოდი, რომ დარგის მართვის სისტემისთვის გისის პროექტის ამუშავება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა. დღეს შემიძლია სიამაყით ვთქვა, რომ
ეს პორტალი ჩვენი მემკვიდრეობისა და მისი მართვის მომავალია. ის უკვე
შექმნილია, მუშაობს, თუმცა, რასაკვირველია, არ არის დასრულებული. გისი
ზოგადად დაუსრულებადი სისტემაა, ის მუდმივად უნდა ივსებოდეს, მუდმივად განახლებადი უნდა იყოს. ამიტომ გისპორტალი არის გზა იმისკენ, რომ
მომავალმა თაობამ შეძლოს დარგის მართვა პიროვნული პერსონიფიკაციის
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გარეშე. პირადად მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ იმისა, რომ მართვის
სისტემა კონკრეტულ პიროვნებებზე იყოს დამოკიდებული.
ზოგადად, 21-ე საუკუნეში თანამედროვე ტექნოლოგიები უსწრაფესად, საათობრივად ვითარდება, ჩვენი ჩამორჩენა და ამოვარდნა ამ ფერხულიდან
დარგის დეგრადაციას ნიშნავს. ამიტომ გისპორტალი გახლავთ ის მექანიზმი,
რომელიც უზრუნველყოფს სააგენტოს სამი მთავარი მიმართულების - ინსტიტუციური მოწყობის, ახალი თაობის აღზრდის, ინფორმაციის საზოგადოებისთვის მიწოდების - წარმატებით განხორციელებას. ეს არის ის პროექტი,
რომელიც დარგის მომავალზე აისახება. ბევრჯერ მითქვამს და კიდევ ერთხელ
შემიძლია ამაყად განვაცხადო, რომ მთელ ევროპაში მსგავსი მუნიფიცირებული ერთიანი, საინფორმაციო სისტემა არც ერთ ინსტიტუციას არა აქვს, მათ
შორის, არც თვითონ ნორვეგიელებს, რომლებიც ძალიან დაგვეხმარნენ თუ
ფინანსურად, თუ გამოცდილების გაზიარებით. მოხარული ვარ, რომ ეს პროგრამა ჩემი დირექტორობის პერიოდში განხორციელდა და მადლობას ვუხდი
სააგენტოს საინფორმაციო სისტემების სამსახურის უფროსს, ქალბატონ ლეილა თუმანიშვილს, მის გუნდს, ნორვეგიის მთავრობასა და ნორვეგიელ კოლეგებს ამ პროექტის წარმატებით განხორციელებისთვის.
რაც შეეხება „ემეგობრე მემკვიდრეობას“, მოგეხსენებათ, რომ ზოგადად
კონსერვატიული პროექტების წარმატება ხანგრძლივ და გრძელვადიან პროცესებზეა ორიენტირებული. შესაბამისად, კლუბური სისტემის სრული დატვირთვით ამუშავება შესაძლებელია მხოლოდ საზოგადოების სრული ინფორმირების ფონზე. საქმე ის არის, რომ ეს სისტემა იდეურად მოიაზრებს
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას, მისი აქტივობის გაძლიერებას.
საკუთარი ქვეყნის ძეგლთა დაცვის საქმისთვის მცირე ფინანსური რესურსის გაღების შემდეგ, ცხადია, იბადება სიამაყის შეგრძნება, გარდა ამისა,
პროგრამის ფარგლებში გაწერილია კლუბის წევრებისთვის შეღავათები, რაც
ასევე კონსერვატიულ აღქმაზე აპელირებს. ამიტომ, ვფიქრობთ, ეს პროდუქტი გარეთ გავიტანოთ, დამოუკიდებელ სტრუქტურად ჩამოვაყალიბოთ, რაც
შექმნის დამატებით სამუშაო ადგილებს და მოგვცემს პოზიტიურ შედეგებს.
იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენს ბაზაზე მალე ამოქმედდება სამაუწყებლო
კომპანია, რომელიც მიიტანს პროდუქტს საზოგადოებამდე დარწმუნებული
ვარ, რომ ჩვენი ელექტორატის რომანტიკა ინგლისურ კონსერვატიზმსაც ადვილად გაითავისებს.
- ბატონო ნიკოლოზ, ახალი თაობის აღზრდა თავისთავად გულისხმობს
საგანმანათლებლო სეგმენტის გაძლირებას, რას პირდება ბავშვებსა
და მოზარდებს სააგენტოს 2020 წელი?
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- დიახ, ამ მხრივ აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს, ჩვენ ისეთ სისტემურ
ცვლილებებს ვგეგმავთ, რომლებიც ორიენტირებულია ზოგადად განათლების მიღების მენტალური აღქმის ცვლილებაზე.
ამჟამად სააგენტოში დანერგილია საგანმანათლებლო პროგრამები „ვხატავ ფიროსმანს“, „ვსწავლობ ანბანს“, საბავშვო არქეოლოგია, გვაქვს სახიერი
გამოცემა „არქეოლენდი“, რომელიც დატვირთულია ინტერაქტიული შეკითხვებით და თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ მისი ადაპტირებული ტექსტები
არქეოლოგიის სახალისო სახელმძღვანელოს ფუნქციას ასრულებს, მაგრამ
ეს ყველაფერი ცალკეულ სეგმენტებად ვითარდება. მე მიმაჩნია, რომ საჭიროა განვითარების ერთიანი მიმართულების დასახვა. ამიტომ შევიმუშავეთ
შემეცნებით-გასართობი საბავშვო პროექტი, რომელიც არქეოლოგიურ და
სამუზეუმო მიმართულებებზეა ორიენტირებული. გადავწყვიტეთ უფლისციხეში გავაშენოთ საბავშვო ქალაქი „არქეოლენდი“, რომლის ტერიტორიაზე გაიხსნება საქართველოში პირველი საბავშვო მუზეუმი.
მოგეხსენებათ, უფლისციხე კლდის ძეგლია, საკმაოდ რთულად სასიარულოა, განსაკუთრებით ბავშვებისთვის. ძეგლი ძალიან ბევრ ვიზიტორს
სტუმრობს და ცხადია, თითო ადამიანს თითო თანამშრომელი ვერ გაჰყვება.
უფლისციხეში ყველაფერია უსაფრთხოების დასაცავად, დაწყებული მოაჯირებიდან გამაფრთხილებელი ნიშნების ჩათვლით, მაგრამ ბავშვებისთვის მაინც გარკვეულ საშიშროებას წარმოადგენს. ამიტომ ჩვენ უფლისციხეში ავირჩიეთ შესაბამისი ადგილი, სადაც განთავსდება საბავშვო ქალაქი.
„არქეოლენდი“ იქნება ისტორიულ ეპოქებად - დაწყებული ქვის ხანიდან
შუა საუკუნეების ჩათვლით - დაყოფილი ქალაქი, დატვირთული სხვადასხვა
ატრაქციით. ქალაქის ვიზიტორი ბავშვები იმოძრავებენ გარკვეული მიზნისკენ, რასაც მიაღწევენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გადალახავენ იმ დაბრკოლებებს, რომლებიც თითოეულ ქვეარქეოლენდში (პირობითად ასე მოვიხსენიებ) შეხვდებათ. ბავშვები ერთი ეპოქიდან მეორე ეპოქაში მართალია,
თამაშ-თამაშით გადავლენ, მაგრამ ამ თამაშობების ფონზე მათ მოუწევთ გონების დაძაბვა, ფორტ ბოიარდის ტიპის წინააღმდეგობების გადალახვა. ანუ,
ჩვენი მიზანია, ბავშვი ქვეცნობიერად, თამაშით გაეცნოს ისტორიულ ეპოქებს, რისთვისაც გამოყენებული იქნება მცირე არქიტექტურული ფორმები და
სხვადასხვა ნაირფერი ატრაქცია.
„არქეოლენდი“ იქნება ფერადი ქალაქი და ახალი სიტყვა საბავშვო-საგანმანათლებლო ინდუსტრიაში. განსხვავებით მსოფლიოს სხვა „ლენდებისგან“,
ცხადია, დისნეილენდის გარდა, ვგულისხმობ დანიის „ლეგოლენდს“, ფინეთის
„მუმილენდს“ და სხვ. ჩვენი ქალაქი იქნება მრავალგანზომილებიანი, ანუ მისი
სამიზნე ერთი კონკრეტული პროდუქტი ან დისციპლინა კი არა, მსოფლიო
ისტორია და არქეოლოგიაა, შესაბამისად, უკვე გულისხმობს მრავალფერო-
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ვნებას. თუ რა ტიპის ღონისძიებები ჩატარდება „არქეოლენდში“, იპოვის თუ
არა საბავშვო ქალაქი ცალკე სტრუქტურულ განვითარებას, როგორი პერფომანსები მოეწყობა მისი საბავშვო მუზეუმის სივრცეში და სხვა მრავალ სიურპრიზს, რომელსაც „არქეოლენდი“ შესთავაზებს პატარებს, ჯერჯერობით
ვერ გავამხელ, ეს სააგენტოს „ნოუ-ჰაუა“ ისე, როგორც თამაშობების სისტემა, რომელიც „არქეოლენდისთვის“ მომზადდა.
ერთი რამ შემიძლია ახლავე ვაცნობო საზოგადოებას: ეს არის მომავლის
პროქტი, რომელიც მოტივირებულია სასურველი და საჭირო ინფორმაციის
ჩანერგვაზე ბავშვებისთვის გართობის ფონზე და საგანმანათლებლო სისტემის მენტალურ ცვლილებას მოიაზრებს. სააგენტო სთავაზობს მსგავსი მეთოდიკით სწავლებაზე გადასვლის სტარტაპს სხვა სფეროებსაც. მე ვფიქრობ,
საქართველოში უნდა დაინერგოს სწავლება თამაშით და მოხარული ვიქნები
თუ ამ ხედვას სხვა ინსტიტუციებიც გაიზიარებს.
- ბატონო ნიკოლოზ, წელს მესამეჯერ შედგა არქეოლოგთა საანგარიშო სესია, რომელიც უკვე იმდენად გაითავისა საზოგადოებამ, რომ
კულუარულად „ზამთრის სესია“ დაერქვა, სესიას ესწრებიან სპეციალისტები და ახალგაზრდები არა მხოლოდ დედაქალაქიდან, არამედ
რეგიონებიდანაც, ფიქრობთ თუ არა ამ ღონისძიების საერთაშორისო
ფორმატზე?
- არქეოლოგიური საანგარიშო სესია არ ითვალისწინებს არც მხოლოდ ლოკალურ და არც მხოლოდ არალოკალურ მიზნებს. სესიის მთავარი ამოცანაა
გააცნოს სამეცნიერო წრეებსა და ზოგადად საზოგადოებას სიახლეები, თუ
რა ხდება კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი მთავარი დარგის - არქეოლოგიის ასპარეზზე. ჩვენთვის მთავარია, სპეციალისტებს ყოველ წელიწადს
მივცეთ იმის საშუალება, რომ კომფორტულ, სტუმართმოყვარე, სასიამოვნო
გარემოში გაუზიარონ ერთმანეთს იდეები, შენიშვნები, რეკომენდაციები და
სხვ. საერთაშორისო სივრცეში გადაჰყავს სესია ჩვენს პუბლიკაციას - „არქეოლოგიური გათხრების მოკლე ანგარიშების კრებულს“, რომელიც ყოველი
სესიის ჩატარების შემდეგ გამოიცემა და უკვე ცნობილია, რომ ქართველი და
უცხოელი მეცნიერების ერთ-ერთი საკონტაქტო ბერკეტი გახდა. მაგრამ სესიის მთავარი გზავნილი არის განსაზღვრა იმისა, თუ რა გამოწვევების წინაშეა დღეს არქეოლოგია, როგორ უნდა განვითარდეს, რომელი რეკომენდაციებია გასათვალისწინებელი და სხვ. ერთი სიტყვით, ეს არის სამუშაო ფორმატი,
რომელიც ღიაა, როგორც ქართველი ისე, უცხოელი მკვლევარებისთვის.
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წელს საზოგადოებას ვთავაზობ ახალ ინიციატივას: არა მარტო მოვისმინოთ განხორციელებული სამუშაოების შედეგები, არამედ ღიად ვისაუბროთ
პრობლემებზე, ერთად ვიმსჯელოთ მათი გადაჭრის გზებზე. შემდეგ, რა თქმა
უნდა, ჩვენი ინსტიტუცია შეაჯერებს, აწონ-დაწონის და ა.შ. მომავალი დაგეგმვისა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩვენ უსათუოდ გავითვალისწინებთ კონკრეტულ ხედვებსა და რეკომენდაციებს.
მკითხველს მინდა ვაცნობო კიდევ ერთი სიახლე - მომავალ წელს არქეოლოგთა საანგარიშო სესიის პარალელურად შედგება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ჩატარებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების ანგარიშების ღია მოსმენა.
- ბატონო ნიკოლოზ, თქვენ ბრძანეთ, რომ პროცესებზე საუბარი უფრო
მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ვიდრე ცალკეულ პროექტებზე მსჯელობა და მაინც რომელია სააგენტოს გენერალური დირექტორის
მთავარი პროექტი?
- 2014 წლიდან, ანუ იმ დროიდან, რაც დავინიშნე ჩემთვის ყველა პროექტი მთავარია, მაგრამ ჩემი მოღვაწეობის ძირითადი მიზანი და, თუ გნებავთ
ყველაზე მთავარი პროექტი გახლავთ არაპერსონიფიცირებული, სწორ რელსებზე დამდგარი საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ფუნქციონირების გამართვა. ზოგადად პროექტები მიმდინარე პროცესებია, რომელთა განხორციელება დიდ გონებრივ და ფინანსურ
რესურსებს ითხოვს, ამიტომ ჩემი მიზანია მომავალი თაობების მაქსიმალურად ჩართვა ჩვენს საქმიანობაში, საზოგადოების ინფორმირებულობისთვის
შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, იმავე კლუბ „ემეგობრე მემკვიდრეობის“ დამოუკიდებელ სტრუქტურად ჩამოყალიბება, ბავშვების კულტურული
განვითარებისთვის საუკეთესო გარემოს შექმნა, ყოველივე ეს არის ის, რისკენაც მივისწრაფი.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ, როგორც ინსტიტუციამ დიდი გზა გაიარა. მე ჩავიბარე ნახევრად ფუნქციური დაწესებულება, არა იმიტომ რომ ჩემამდე ცუდი მენეჯმენტი იყო, მე
აქ თვითონ ვმუშაობდი წლების განმავლობაში და ვმონაწილეობდი წარსულში მიმდინარე ყველა პროცესში, უბრალოდ ეს იყო სააგენტო, რომლის კომპეტენციაში შედიოდა ძეგლების რეაბილიტაციის ნაწილობრივი დაფინანსება და
ნაწილობრივი მონიტორინგი, რეალურად ამ სტრუქტურას სხვა ფუნქცია არ
გააჩნდა. დღეს ძეგლებისთვის სტატუსის მინიჭება, სამუშაოების დაგეგმვა,
ნებართვების გაცემა, არამატერიალური მემკვიდრეობოს წარმოჩენა, მუზეუმების მართვა და სხვა მრავალი ფუნქცია სააგენტოს კომპეტენციაში შედის.
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მე ჩავიბარე 14 მუზეუმი, თითქმის ყველა მათგანი იყო არაფუნქციონირებადი, მოძველებული ინფრასტრუქტურით, შემოსავალი მუზეუმებიდან უდრიდა წელიწადში 460 000 ლარს. დღეს კი გვაქვს 18 მუზეუმი, ყველა მათგანი
ფუნქციონირებს და ყველგან მიმდინარეობს მთელი რიგი აქტივობები. 2018
წელი დავამთავრეთ 3 მილიონ 300 000 ლარის შემოსავლით; 3 მილიონ 3
000 000 ლარი იყო სახელმწიფო დაგეგმვის ბიუჯეტი, წლევანდელ ბიუჯეტს
ვასრულებთ 13 მილიონ 600 000 ლარით. გარდა ამისა, ჩავიბარე მსოფლიო
მემკვიდრეობის 3 ძეგლი, მათ შორის 2 საფრთხის ქვეშ ნუსხაში იყო, დღეს
არც ერთი აღარ არის ამ ნუსხაში. სამწუხაროდ, ერთი ძეგლი დავკარგეთ, რაც
ისტორიული უკუღმართობის და არა კონკრეტული ადამიანების ბრალეულობაა. 2 უმნიშვნელოვანესი არამატერიალური ობიექტი - ქართული ანბანი და
ქართული ჭიდაობა შევიყვანეთ მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში, მოვიპოვეთ მუცოს საერთაშორისო წარმატება და სხვ. დღეს ჩვენ ვართ სახელმწიფოსთვის კულტურული მემკვიდრეობის აღსრულების ინსტრუმენტი სამუზეუმო
გაერთიანების ფუნქციით. ეს არის პროცესი და მე იმედი მაქვს, რომ ის მაშინაც გაგრძელდება, როდესაც შეიცვლება მენეჯმენტი, რადგან რაც უფრო მეტად განვითარდება და გაძლიერდება ჩვენი ინსტიტუცია, მით უფრო კარგად
იქნება დაცული და სათანადო დონეზე მართული ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობა. ჩვენი მისია არ არის მხოლოდ ძეგლების დაცვა, ჩვენი მისიაა
კულტურული მემკვიდრეობის მართვაც, რეალურად ამ ინსტიტუციას უნდა
ერქვას „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტო“.
- ბატონო ნიკოლოზ, როგორია თქვენი ტრადიციული საახალწლო გზავნილი „ონლაინ არქეოლოგიის“ მკითხველს?
- პირველ ყოვლისა, მინდა მკითხველს დამდეგი შობა-ახალი წელი მივულოცო და შევატყობინო ძალიან სასიხარულო სიახლე. „ონლაინ არქეოლოგიის“
სამეცნიერო-პოპულარული მოღვაწეობის მე-10 წელს, მის პარალელურად
ჩვენ უკვე გამოვცემთ რეფერირებულ სამეცნიერო ჟურნალს „სამხრეთ კავკასია - არქეოლოგიური კონტექსტი“, რაც ასმაგად სასიხარულოა იმ ფონზე, რომ საქართველოს საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარულ სამეცნიერო
სივრცეში რეფერირებული ჟურნალი ამ ეტაპზე არ არსებობს. არქეოლოგიის სფეროში ასეთი ნოვაციით ჩვენ ვპასუხობთ თანამედროვე სამეცნიერო
პუბლიცისტიკის სერიოზულ გამოწვევას - ცნობილია, რომ მალე განათლების
სამინისტრო კვალიფიცირებულ ნაშრომად არ ჩათვლის არც ერთ არარეფერირებულად გამოქვეყნებულ კვლევას, რისთვისაც ჩვენ მზად ვართ. კიდევ
ერთი სასიხარულო ცნობა ჩვენი ჟურნალების ავტორებისა და მკითხველებისთვის: ვინაიდან, „ონლაინ არქეოლოგიის“ ნაწილობრივ პოპულარული
ხასიათი სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალის მიღების სტატუსს გამო-
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რიცხავს, საქართველოს რეფერირების სამსახურმა გამოთქვა მზაობა, რომ
„ონლაინ არქეოლოგიაში“ გამოქვეყნებულ ყველა სამეცნიერო სტატიას სათითაოდ მიანიჭოს რეფერირებული ნაშრომის სტატუსი. ასე, რომ როგორც კი
ჩვენი რედკოლეგია შეარჩევს რეფერირების სამსახურში წარსადგენ სტატიებს, ეს სტატიები ამ სტატუსს მიიღებს. ახალი რეფერირებული ჟურნალი „სამხრეთ კავკასია - არქეოლოგიური კონტექსტი“ გამოიცემა, როგორც ონლაინ
ისე, მყარი სახით, რასაც რეფერირების სამსახური უზრუნველყოფს ფინანსურად, თავისივე ინიციატივით, ჩვენი აქ მხოლოდ გონებრივი რესურსია.
მინდა მივმართო „ონლაინ არქეოლოგიის“ მკითხველ საზოგადოებას, მხარი დაგვიჭეროს იმ საჯარო ინსტიტუციის გაძლიერების საქმეში, რომელიც
საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობასა და ზოგადად ქვეყნის ინტერესებს ემსახურება. აუცილებელია თქვენი თანადგომა დარგისთვის საჭირო
ადამიანების მაქსიმალურად მობილიზაციისთვის, სააგენტოსთან მათი მუდმივი კომუნკაციის უზრუნველყოფა - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მდგრადი განვითარების სამომავლო
პერსპექტივების შესაქმნელად.
ინტერვიუ მიჰყავდა
მაია ჩოლოყაშვილს
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Yearly Report of the General Director of the National Agency for
Cultural Heritage Preservation of Georgia, Nikoloz Antidze
to the readers of ‘Online Archaeology’
PROJECTS OF THE FUTURE IN THE CONTEXT OF
PRESENT WISHES
It is quite common for the society that through the annual New Year’s interview with
Nikoloz Antidze, the General Director of the National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia, every year ‘Online Archaeology’ scrupulously informs readers how
the archaeological segment of the country develops, what kinds of efforts and means they
use to increase the number of field expeditions, the area of interdisciplinary scientific
research and which ambitious outcomes the coordinated work of the Agency and scholars is oriented on. Accordingly, it is easy for the objective standpoint of our readers and
general public to perceive the reality that since the appointment of Nikoloz Antidze as the
General Director, the National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia has
been developing progressively in different directions of high priority and presently it has
already been established as one of the strongest institutions of the country, which not only
preserves Georgia’s cultural heritage, but manages the system of its diverse development
in an innovative way.
The art of protecting and managing Georgian cultural heritage often ignores the
pre-specified schedules; its strict specificity requires spontaneous and fast decision-making as well. It is interesting whether the reason for the success of the Agency is in the
action of chain mechanism of the wishes oriented on the outcomes which provides for
any outrageous behavior in advance. How did Nikoloz Antidze manage to create such a
strong national institution given the background of the harsh reality of the post-Soviet
countries? Which mental changes is the operation of the Agency oriented on? What kinds
of obstacles have been overcome in the process of Georgia’s integration in the world cultural heritage? What kind of challenges are we going to face and what are we ready for?
Thus, here is the 2019 report of the General Director of the National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia Nikoloz Antidze for the readers of ‘Online Archaeology’.
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-Batono Nikoloz, first of all, I would like to congratulate you on the great internaƟonal success which the Mutso RehabilitaƟon Project achieved. Could you
please explain to the public what such a high award of ‘Europa Nostra’ actually
is and what the way towards it was like.
- First of all, I will take the advantage and with this annual New Year’s feature of our
journal I would like to congratulate the public on the success of Mutso project. Yes, in
2019 we became winners of a fundamentally important award, as ‘Europa Nostra’ is an
international organization, which, since the day it was established has been working towards protecting and supporting the world’s cultural heritage. It unites up to 40 countries
and is recognized to be the leading European organization in the field of cultural heritage.
This great prize is exciting, burdens us with responsibility, but it definitely is a merited
reward.
The point is that the rehabilitation project of Mutso was rather hard to accomplish. As
we know, Mutso is a medieval fortress-complex built on the rock in northern Khevsureti.
Over the centuries it was one whole defensive system which exerted control over the
roads running from the north to Georgia. Accordingly, accomplishment of the project
required hard work and foreseeing many different segments. For four years, in 20142018, in the frame of the project we managed to improve the structural stability of the
architectural constructions, which created opportunities for modifying the dwellings and
adapting them to meet modern needs. It implies organization of the basic infrastructural
problems – supplying electricity and arranging communications. As a consequence, there
was created a strong basis for return migration and economic development in Mutso. In
addition, a museum-reserve started to operate in Mutso. Anyway, we implemented one
of the most complicated and large-scale rescue and restoration-rehabilitation projects in
Georgia’s history of restoration, which we submitted to the competition of ‘Europa Nostra’ prize of the European Heritage.
The first and the most important thing is that among the 149 projects submitted by
34 countries of the world 27 were selected, among which was our project. The Mutso
Rehabilitation Project was the winner in the category of conservation, which, indeed, is
very honorable. However, Georgian history of monument protection can remember such
awards in the past as well. The most significant point here is that this award is issued by
the relevant jury. By the way, the jury concluded that the Mutso Rehabilitation Project
echoes with the problems and challenges of depopulation of highland communities, which
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is faced by not only Georgia, but the whole Europe. As far as the ‘Public Choice Award’ is
concerned, it had been the first time we became its winner. We are particularly honored by
the fact that in the competition for the title of ‘Public Choice’ Mutso withstood the competition of such countries as Britain, Germany, France, Poland, Finland, etc. I am greatly
honored that it was me who was allotted to receiving the prize. In my opinion, not only is
this great success of our country, but a serious statement of the fact that no lower standard
is acceptable for Georgia’s cultural heritage. Accordingly, it requires more responsibility
both in the implementation of future projects and with regard to common approaches to
the problems of cultural heritage.

-Batono Nikoloz, what is the reason for this and other achievements? Which outer
and internal factors have posiƟve impact on the insƟtuƟonal development of
the Agency? Is it proper management, promoƟon from the state or any other
factors?
-The most important contributory factor to the development of our organization and,
generally, monument protection is the support provided by the state, the authorities and
involvement of private foundations. We should emphasize the activity of Cartu Fund,
which makes such huge investment in the direction of cultural heritage protection that
we can boldly mention it in the context equal to the state budget. In 2019 Cartu Fund allocated 20 million Gel for monument protection, while the financing from the side of the
Agency amounted to 13 million Gel (here all the directions – rehabilitation, archaeology,
presenting projects on the international arena - are comprised). Another private company
involved in the business of monument protection is ‘RMG Gold’, which occupies the
second place. Actually, with the financial support of the Agency and the RMG, works are
being conducted on 180 sites this year, not including the archaeological works. Readers
of the journal are well aware of the soaring dynamics in this direction. In fact, this number
of financing did not occur in the institution of monument protection even in the Soviet period despite the fact that the latter was engaged in the rehabilitation of only above- ground
monuments, i.e. it was not in charge of the archaeological part, non-material heritage, etc.
As for the internal factors, the point is that our agency is functionally engaged in
almost all the cultural directions. Large-scale projects are implemented in the fields of
rehabilitation, archaeology, museum, non-material culture, the first reason of whose success is the work of the excellent team of our institution. Of course, it is the leadership, the
right management that determines the outcomes, but the achieved success was brought
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about by the unsparing labor of each person working here. I mean not only those employed in the Tbilisi office, but also the staff working in the regions. I would like to take
advantage of the opportunity and express my gratitude to each employee of all the units,
to professionals working for museum-reserves for the contribution made by them to the
protection and development of cultural heritage for years. Currently, some museums are
so classical and, at the same time, innovative, that I sometimes ask myself: What can
be done to further the development here? Which direction can they be sophisticated in?
However, development is a continuous process and less adapted directions can be found
everywhere if there is the ambition of great advances. In other words, the main reason
for our coordinated and successful work is the desire to progress, which is what unites
us wherever there is everything, or wherever there are some gaps like shortage of human
resources, scarcity of technical base, etc.
To sum up, the state support, financial activity of private foundations ‘Cartu’ and
‘RMG’ and the team work of the professionals, all these in unity result in the outcome
produced by the Agency.

-Batono Nikoloz, what kind of challenges does this team of professionals face today, what is the context: the Agency or the future?
-There are, indeed, many challenges. In today’s interview I would like to put more
emphasis on the challenges and problems, rather than express satisfaction for dealing
with the tasks entrusted to us. I see scarcity of professional circles, i.e. shortage of people
working in this field not in the Agency, but beyond, as the most problematic.
The point is that it is necessary for the protection and development of the country’s
cultural heritage to implement a number of projects in the direction of cultural heritage
with public involvement. Presently, financial capabilities, especially from Cartu Fund, exceed the actual human resource able to direct and manage the processes. In other words,
we need human resource, professionals who will serve this field. Given our country’s
richest cultural heritage, there are 20,000 sites valuable with respect to cultural heritage
registered in ongoing large-scale rehabilitation and archaeological works. It is a very
high index. However, in this context we have 28 so called ‘actors’. Conventionally, if we
compare the capacity of financial resource for 20,000 with 28, the force distribution will
not be desirable. It means that there is plenty of work to do, access to financial resources
is immense, while the human resource is rather insufficient, which we see as a serious
problem and challenge.
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-What is the way out of this situaƟon?
-Given the circumstances, we have already elaborated an action plan. I would like to
take advantage of ‘Online Archaeology’ and address and inform the part of the society
that has ever had to deal with cultural heritage, especially the young people that have
just qualified and those who do not have a higher education: the Agency announces total
mobilization of the specialists of this field. The Agency is open in order to engage those
expressing interest in cultural heritage in its activities. We consider their desire not in the
frames of each specific project, but in terms of institutional approaches. Anyway, we call
for everyone to express their willingness and we will immediately involve them in the
ongoing processes at specific sites, we will show assistance in changing and raising qualification if it is desired. In short, the objective of the Agency is to bring up separate ‘actors’
of the field; in order to do so it is necessary for the society to provide civil involvement.

-Batono Nikoloz, one of the biggest challenges of our century is pragmaƟsm – today enthusiasm and payment are interllocked concepts. Retraining, raising or
changing the qualificaƟon is, indeed, the investment contributed by the agency
for the successful future of the so called ‘separate actors’ which deserves appreciaƟon. However, can these people count on being provided with employment in the future?
-Definitely. On behalf of our institution I can declare with full responsibility that they
will be guaranteed with paid jobs. The actual scheme is as follows: when young specialists of the field (with a related qualification) become interested in cooperating with us, we
immediately engage them in the work of a specific project, and they will be paid a salary.
Presently, we have access to the state financial resource, as well as to private funds; there
are numerous sites and projects, so the processes are interlocked, i.e. once the number of
the so called ‘actors’ rises, financial resource rises as well and, accordingly, projects will
be accomplished, which is in direct connection with their future income. However, if a
person does not express interest in working in this direction, then there is no point in our
efforts. Indeed, it is the interest that is directly linked with financial access. It means that
our programs are essentially oriented not only on maintaining sites, but also on creating
job opportunities for young people. By the way, it is not the problem that concerns only
Georgia. For some reason, our field has been witnessing a diminishing process occurring
throughout the world; therefore, various countries look for their own ways to shift this
diminishing process to the active phase. Progressive cultural society and state institutions
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both are similarly concerned about protection and development of the cultural heritage
of different fields, including the sites of industrial heritage. Regrettably, we were not involved in this process, but now it is time for us to become more active and keep up with
the modern world. Europe is advancing step by step and the outcomes are vivid. This is,
of course, a long-term process and any kind of advance is very important. For us the current year is particularly distinguished: beside the specialist, conventionally, those 28 so
called ‘actors’, we have employed about 10,000 people living in regions, which exceeds
the number of people registered last year by 2,000. I hope that if this year we had 10,000
‘actors’, next year this number will grow by 2,000-3,000.

-Batono Nikoloz, isn’t your iniƟaƟve of increasing the number of so called ‘actors’
oriented on involving students in archaeological expediƟons? Will the leaders
of expediƟons be obliged to take the minimum of 5 students to do field work
in 2020 too?
-Definitely. It is one of the ways of raising the number 28 mentioned by me to number
35 (at least), which is necessary in our fight for rescuing our heritage with a higher capacity. Thus, the obligation of taking students into the field has been made law which will
have to be followed in 2020 as well.
Involvement of the youth in the ongoing processes of cultural heritage is absolutely
necessary, because, if we may put it this way, we somehow play the role of ‘fire fighters’
too; due to the shortage of human resources, we are oriented on ‘putting out the fire’, I
mean, carrying out urgent works, sorting out problems on sites, etc. Accordingly, it is an
actual reality to transform from the role of a ‘fire fighter’ into the institutionally organized
establishment. Maintenance of cultural heritage is a constant process; it never starts and
never ends; it did not start under our management and will not end under another. Therefore, it is important to establish the kind of standard that will be in compliance with the
country’s cultural heritage, i.e. a very high one. It is this standard that Mutso represents;
the standard is expressed in outlining the most important definition for the country as a
priority, which is implied in active involvement of the future generation in lively processes (including students of archaeology) and in bringing up professionals. All these are
reachable given the reality – there are sites and there is access to financial resources.

-So, it is the standard and the future generation. Which other directions are prioritized to be developed and enhanced? What can you tell us about new projects?
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-There are many concrete projects, but I will not discuss them now, I will speak about
the processes and the accomplishment of large-scale projects resulting from them.
In general, I regard informing the public about the processes taking place in the field as
particularly important. Therefore, we are working on setting up a broadcasting company –
television of the National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia. Creation
of our own television is such a large-scale and daring statement that I sometimes think to
myself -Is my perception of reality adequate? Are my spiritual resources in compliance
with the potential of physical and materialistic powers of a human? By the way, I experienced a similar feeling when we were embarking on working on Mutso project. In other
words, my plans with regard to Mutso felt like doing something impossible, I considered
it madness… The same is true for the idea of setting up a television, but the reality is that
working on the project is underway and it will soon start up in test mode. In my opinion,
it is essential to vision projects of the future through the real present wishes.
The essence of this television is that apart from reflecting the processes occurring in our
field, we will offer the public popular programs, talk-shows on the subject of cultural heritage, documentaries, feature films or cartoons, etc. This channel will be an accompanying
element of our institution. In other words, using our own capabilities we will provide the
public with full information about the processes going on in the field, as well as about the
world challenges; by means of talk shows the people interested in the field will be given
the opportunity to express their opinion. Our aim is that the Agency should manage to cover even the most static activity from the dynamic standpoint, which determines the clarity
of the fundamental depth of the product created in various fields of cultural heritage.
This is part of the essential processes which have to be accomplished gradually. It can
be formulated as follows: 1. the history passed over the years has resulted in standardization and we are aware of the standard that has to be maintained; 2. we have been accomplishing a number of large-scale projects with the aid of the government and private
funds; 3. it is clear which direction we should go in and what the main way out is.
One of the principal directions whose enhancement is also a priority is inspecting and
monitoring. It is regrettable that our present resource is unable to deal with the monitoring
and supervision over 20,000 properties of cultural heritage. The inspection unit of cultural
heritage has 14 members of staff. One might ask why only 14 out of 160 people employed
by the Agency? However, as I have already mentioned, the range of our directions is so
wide that as a result of logical distribution of technical personnel, only 14 are left for
monitoring. Therefore, there is a risk that monitoring of the monuments is not carried out
properly. It is an identified problem which we are working towards these days. Certainly,
we count on the support of the government as well.
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To sum up, the standard is maintained, priorities are determined, ways of their accomplishing are outlined, faults are identified, by which I mean enhancement of educational
and information line and good order of the monitoring system. We are working on daily
basis in order to achieve these both at the legislative level (our reader is aware of the fact
that the code has already been elaborated) and for accomplishment of specific activities.

-Batono Nikoloz, what are the present criteria according to which archaeological
expediƟons are financed and to what extend is scienƟfic research considered
in synthesis with archaeological tourism?
-It is impossible to select excavations accurately and in the pre-planned mode. Unfortunately, there are no criteria for this in the world, as there is sometimes an emergency
when it becomes necessary to interfere with urgent archaeological works due to the influence of some irreversible force. However, there are planned archaeological works as
well. Identification of these works has long history. Archaeological expeditions have been
working throughout the territory of Georgia for decades, i.e. before there would start diminishing processes in this field in the whole post-Soviet space. Therefore, our aim was
and still is to promote the revival of this science, but, certainly, apart from specific scientific interests, we also take good organization of the site into consideration. It means that
the government encourages the development of archaeological research at the sites where
excavations have always been taking place, and now they are added by a tourist segment
– conducting of infrastructural organization works. We have a number of examples of
such synthesized works: Gudabertka, Grakliani, Didnauri, Nokalakevi, Khuntsi, etc. With
this respect, I would like to emphasize the project of Tsvane, which is in connection with
the development of Anaklia Port. Tsvane Dikhagudzuba was selected for the reason that
we wanted to keep up with the process of construction of Anaklia Port. The Agency is a
state institution; therefore, it is important for us to develop the country’s scientific, as well
as tourist segment.

-Batono Nikoloz, in the last year’s report you congratulated the readers of ‘Online
Archaeology’ on starƟng up two important projects – the informaƟon portal
and the club ‘Be Heritage-Friendly’. What can you say today, did the GIS site live
up to the expectaƟons and how did the romanƟc electorate of our field accept
the conservaƟve club system in English? What are the prospects of development of these projects?
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-Yes, I would like to remind the readers that we started elaborating the GIS information system in 2013. Major part of the public was skeptical about this innovation; however, personally, I have never been among the skeptics, which I am happy about these days.
Despite the fact that I was not very knowledgeable about technologies, I could feel that
it would be very important for the management system of our field to put the GIS project
in practice. Today I can proudly claim that this portal is the future of our heritage and its
management. It has already been created, it works, but it has not completed yet. In general, GIS is an infinite system, it has to be supplied and updated permanently. Therefore,
GIS portal is the way to enable the young generation to manage the field without personification. Personally, I am strongly against the management being depended on certain
persons.
In general, in the 21st century modern technologies develop very rapidly. Our being slow and being out of step with these developments mean the degradation of the
field. Therefore, GIS portal is the mechanism which ensures successful implementation
of three main directions of the Agency – institutional organization, raising of the new
generation and providing the public with information. This is the project which will be
reflected on the future of the field. And, once again, I can proudly declare that there is no
other institution in Europe (including Norwegians, who provided a lot of financial assistance and shared experience with us) which has a similar unified information system. I am
very happy that this program was implemented under my management and I would like to
thank Mrs. Leila Tumanishvili, her team, the government of Norway and the Norwegian
colleagues for their assistance in the successful accomplishment of the project.
As for ‘Be Heritage-Friendly’, we know that the success of conservative projects is
usually oriented on long-lasting processes. Therefore, it is possible to bring the club system into full operation through informing the public. The point is that this system implies
raising public awareness, enhancing its activity. After giving away a small financial resource for the protection of the heritage of one’s own country, one develops a sense of
pride; besides, the program foresees allowances for the club members, which also reveals
conservative perception. Therefore, we are thinking of exporting this product, establishing it as an independent body, which will create job opportunities and bring positive outcomes. Given the fact that soon a broadcasting company which will deliver the product to
the public will start operating on our bases, I am sure that the romantics of our electorate
will easily adopt English conservatism as well.
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-Batono Nikoloz, raising a new generaƟon implies enhancement of the educaƟon
segment. What does the Agency promise children and adolescents in 2020?
-Yes, we are working intensively in this direction. We are planning to bring about serious changes which are oriented on the alteration of the mental perception of receiving
education in general.
Presently, there are several educational programs implemented in the Agency. They
are: ‘Painting Pirosmani’, ‘Learning Alphabet’, Children’s Archaeology, a graphic publication ‘Archaeoland’, which is loaded with interactive questions and it can be boldly
said that the adapted texts play the role of the textbook of amusement archaeology. But
everything is developed in segments. I believe that it is necessary to set a uniform direction of development. That is why we have elaborated children’s cognitive-entertaining
project which is oriented on the directions of archaeology and museum. We have decided
to build a children’s city ‘Archaeolnad’ in Uplistsikhe, where children’s museum will be
opened for the first time in Georgia.
As you know, Uplistsikhe is a rock site, difficult to climb, especially for children. At
the same time, there are many visitors there and it is impossible for the staff to accompany each child every time. Everything is done for sefety – from the rails to the warning
signs; however, there is still some risk for children. Therefore, in Uplistsikhe we chose
a proper area where the children’s city will be arranged. ‘Archaeoland’ will have historical epochs – starting from the Stone Age to the Middle Ages, including – loaded with
different attractions. The children visiting the city will be moving towards a certain goal
which will be reached only in the case they overcome obstacles encountered in each
sub-Archaeoland (conventionally). The children will transfer from one epoch to another
through games, but meanwhile they will need to focus attention and overcome the barriers of Fort-Boyard type. In other words, our aim is to let children get to know historical
epochs subconsciously, through games, for which minor architectural forms and various
attractions will be applied.
‘Archaeoland’ will be a colorful city and a vovel statement in the children’s education
industry. Unlike the other ‘lands’ of the world, certainly except for Disneyland, I mean,
the ‘Legoland ‘ in Denmark, ‘Moomin World’ in Finland, etc. our one will be multi-dimensional, i.e. its target will not be a specific product or discipline, but the world history
and archaeology, which implies diversity. I am not going to disclose what kind of events
will be held in ‘Archaeoland’, whether the children’s city will develop structurally, what
kind of performances will be born in the space of its children’s museum and many other
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surprises that ‘Archaeoland’ is going to offer the children yearning for education. It is
going to be the ‘know-how’ of the Agency, as well as the system of the game prepared for
‘Archaeoland’.
One thing I can inform the public of is that it is the project of the future motivated to
get the desirable and necessary information across to the children through entertainment
and that it conceptualizes the mental alteration of the education system. The Agency offers other spheres to consider the start-up of transition to the similar method of teaching.
In my opinion, there must be implemented teaching through games in Georgia and I will
be glad if other institutions share this vision as well.

-Batono Nikoloz, it was the third Ɵme that the session of archaeologists has been
held this year. The public has become so familiar with it that behind-the-scenes
it is referred to as the ‘winter session’. It is aƩended by specialists and youngsters from regions as well. Are you thinking of the internaƟonal format of this
event?
-The archaeological reports session does not provide for the local or non-local objectives only. The main task of the session id to familiarize scholarly circles and general
public with novelties, what the situation is like on the arena of archaeology - one of the
main fields of cultural heritage. It is important for us to allow the specialists share ideas,
remarks and recommendations with each other in a comfortable, hospitable, pleasant environment every year. The session is attended by the Japanese representatives, Polish and
British missions, which, to some extent, gives it an international scale. The ‘Collection of
Short Reports of Archaeological Excavations’, which is issued after every session, raises
the results of the session on an international level and it has already become a means of
contact between Georgian and foreign scholars. However, the main message of the session is to determine what challenges archaeology is facing today, how it should be developed, which recommendations have to be considered, etc. In short, it is a working format
open to both Georgian and foreign researchers.
This year I suggest that not only should we hear the outcomes of the accomplished
works, but openly discuss problems, the ways of solving them and afterwards, indeed,
our institution will compile and consider concrete visions and recommendations that will
be foreseen in the process of planning and making decisions. I would like to inform the
public that next year, in parallel with this event, we are going to hold an open hearing of
the reports on rehabilitation works conducted on the cultural heritage sites.
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-Batono Nikoloz, you say that you find it more important to speak about the processes, rather than certain projects. And yet, which is the main project of the
General Director of the Agency?
-Since 2014, i.e. since I was appointed as the Director, I consider every project important, but the main objective of my activity and, if you like, the most important project is
to set up the non-personified functioning of the National Agency for Cultural Heritage
Preservation of Georgia that will follow the right direction. In general, projects are ongoing processes whose implementation requires great intellectual and financial resource,
so my aim is to ensure maximal involvement of future generations in our activities, take
proper measures towards informing the public, form the club ‘Be Heritage-Friendly’ as an
independent body, create perfect environment for children’s cultural development. This
is what I am striving for.
As an institution, the National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia
went through a long way. I was put in charge of a semi-functional institution not because
the previous management was poor – I worked there for years and took part in all the
processes taking place there – but simply because it was an agency whose responsibility
was to partly finance and partly monitor the rehabilitation of the sites. In fact, the Agency
did not have any other function. Today the Agency is in charge of granting sites the status, planning works, issuing permissions, demonstrating non-material heritage, managing
museums and many more.
I undertook 14 museums and all of them were non-functional with out-of-date infrastructure. The income from the museums amounted to 460,000 Gel a year. Today we
have 18 museums, all of them operate and a number of activities take place there. We got
through the year of 2018 with the revenue of 3,300,000 Gel; the same amount of money
was the state budget planning, we are completing this year budget with 13,600,000 Gel.
Besides, I undertook three world heritage sites, two of which were on the list of endangered sites. Today neither is on the list. Unfortunately, we lost one site which is the fault
of historical ill-fate, rather than of certain people. Two most important objects of non-material culture – Georgian alphabet and Georgian wrestling have entered the list of the
world cultural heritage, we have gained international success for Mutso, etc. Today we
are the instrument of cultural heritage execution with the function of museum unification
in the state. This is a process and I hope it will carry on even when the management is
changed, because the more developed and enhanced our institution is, the more protected
and managed the cultural heritage of our country will be. Our mission is not only pro-
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tection of sites, we are also obliged to manage cultural heritage. In fact, this institution
should be called ‘The National Agency for Georgian Cultural Heritage’.

-Batono Nikoloz, what is your tradiƟonal New-Year’ message to the reader of “Online Archaeology’?
-First of all, I would like to wish the reader Merry Christmas and a Happy New Year
and inform them of very pleasant news: on the 10th anniversary of the scientific and popular activity of ‘Online Archaeology’, we are issuing a peer reviewed scholarly journal
‘Southern Caucasia – Archaeological Context’, which is even more gladdening given
the fact that there has not been a peer reviewed journal in the natural and humanitarian
science space of Georgia for a long time. By this novelty in the sphere of archaeology
we are facing a very serious challenge of modern scholarly journalism – as is known,
soon the Ministry of Education will not recognize the research unless it is published in
a peer reviewed journal. Another good news for the authors and readers of our journal:
because the partly popular nature of ‘Online Archaeology’ excludes gaining the status of
a peer reviewed journal, the peer review service expressed their readiness to grant every
scholarly article published in the journal the status of a reviewed work. Thus, once our
editorial board submits the articles to be reviewed, the articles will be conferred the formal status. A new peer-reviewed journal ‘Southern Caucasia – Archaeological Context’
will be issued in both -online and hard copy formats, which, on their own initiative, will
financially be provided by the peer review service, while we are responsible for the intellectual resource.
I would like to address the readers of ‘Online Archaeology’ to support us in the enhancement of the state institution which serves Georgian cultural heritage and, in general,
the country’s interests. Your assistance is absolutely essential to mobilize the human resources necessary for the field, to establish contacts with us in order to create prospects
for the steady development of the National Agency for Cultural Heritage Preservation of
Georgia.
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ცვანე - ივნისი - 2019
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით, 2019 წელს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ცვანეს ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე ხელოვნურ ნამოსახლარ ბორცვ
დიხაგუძუბაზე ჩატარდა მეორე ეტაპის საველე-არქეოლოგიური სამუშაოები
(ხელმძღვ. რევაზ პაპუაშვილი). დიხაგუძუბა მდებარეობს შავი ზღვიდან 4 კმ
და ერგეტიდან ზღვისკენ მიმავალი საავტომობილო გზიდან ჩრდილოეთით
0,5 კმ დაშორებით.

ბორცვი თითქმის იდეალური ნახევარსფერული ფორმისაა. მისი სიმაღლე
ფუძიდან 5 მეტრია, დიამეტრი 44-48 მ, ირგვლივ 15-20 მ ფართობის არხი შემოუყვება. სამუშაოები მიმდინარეობდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ სექტორში,
პირველ და მეორე თხრილებში. ორივე თხრილი მცირედ გაფართოვდა.
ცვანეს დიხაგუძუბაზე ექსპედიციამ ნაწილობრივ სამი კულტურული ფენა
შეისწავლა. ეს ფენები ზოგჯერ ერწყმის ერთმანეთს, ზოგჯერ კი სხვადასხვა
სისქის შრეებით იმიჯნება.
ზედა (I) კულტურული ფენა ძელურ-ბათქაშიანი ნაგებობის ნანგრევებითაა
წარმოდგენილი და ქრონოლოგიურად ქ.წ. IV-III საუკუნეებს უნდა შეესაბამებოდეს; II კულტურული ფენა ასევე ძელურ-ბათქაშიანი ნაგებობების ნაშთებია და, სავარაუდოდ, ქ.წ. VI-IV საუკუნეებშია წარმოქმნილი; IV კულტურული
ფენა წარმოდგენილია ძელების წყობით და ქ.წ. II ათასწლეულის პირველი ნახევრით შეიძლება განისაზღვროს. III კულტურული ფენა ძალზე სუსტადაა გამოვლენილი, თუმცა გასული წლის მონაცემების მიხედვით ისიც ძელურ-ბათ-
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ქაშიანი ნაგებობებისგან უნდა შედგებოდეს და ქ.წ. II ათასწლეულის მეორე
ნახევარს უნდა კუთვნებოდეს.

ოძრხე - ივნისი - 2019

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით, 2019 წელს განხორციელდა ოძრხეს (ადიგენის მუნიციპალიტეტი) სამონასტრო კომპლექსის არქეოლოგიური კვლევა (ხელმძღვ.
თეიმურაზ ბიბილური).
საკვლევი კომპლექსი მდებარეობს მდინარეების ოცხისა და კურცხანის
ხერთვისში, კურცხანის მარჯვენა ნაპირზე, კლდოვანი მთიოს დამრეც კალთებზე ხელოვნურად შექმნილ ტერასებზე. კვლევის ფარგლებში მოეწყო
სამონასტრო კომპლექსთან მისასვლელი გზა, საკვლევი ტერიტორია გაიწმინდა მწვანე საფარისგან, ექსპედიციამ ვიზუალურად შეისწავლა ტერიტორია,
განახორციელა ძეგლისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ფოტოფიქსაცია,
გაწმინდა და დააფიქსირა გადმოქცეული კედლები და ცალკეული ხუროთმოძღვრული დეტალები, შეასრულა აგეგმვა-დაკვალვის სამუშაოები.
კვლევის საწყის ეტაპზე გამოიყო 4 ტერასა. გაირკვა, რომ პირველი ტერა-
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სა საგანგებოდ შეუქმნიათ კლდის ქვების მოსაჭრელად და დასამუშავებლად.
მეორე ტერასა სახიფათო მონაკვეთია, იქ აზომვითი სამუშაოების განხორციელება რთულია, ნეშომპალის სქელი ფენის მოშორების გარეშე პირველი და
მეორე ტერასების სრულფასოვანი კვლევის ჩატარება შეუძლებელია. მესამე
ტერასაზე ნაგებობების მთელი წყობაა: სამნავიანი ბაზილიკა, სამი დარბაზული ეკლესია, წყარო, სატრაპეზო, გაურკვეველი ნაგებობის ნაშთები და საკმაოდ მძლავრი სათავდაცვო სისტემის ნაწილი.

ითხვისი - ივნისი - 2019
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს
დაფინანსებით, 2019 წელს არქეოლოგიური გათხრები განხორციელდა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ითხვისში, ადგილ „ნაქალაქარზე“ (ხელმძღვ. ზურაბ ბრაგვაძე).
ექსპედიციამ იმუშავა 3 უბანზე და
გაჭრა 5 თხრილი.
ზოგადი წინასწარული დასკვნებით
დადასტურებულია ვარაუდი „ნაქალაქარზე“ ვრცელი და ინტენსიური დასახლების არსებობის შესახებ. გამოვლინდა
სამფენიანი ნამოსახლარი, რომელიც მოიცავს პერიოდს გვიანელინისტური ხანიდან გვიანდელი შუა საუკუნეების ჩათვლით; აღმოჩენილია განვითარებული
შუა საუკუნეების ინტენსიური დასახლება, მას საქართველოში ანალოგი არ გააჩნია, რადგან ასეთი სიდიდის მარანი
არსად არ არის გამოვლენილი. ამ პერიოდის ნაგებობა არ დადასტურებულა არც
ვანის და არც საირხის ნაქალაქარებზე, ძეგლის სრულფასოვნად შესასწავლად საჭიროა არქეოლოგიური გათხრების წარმოება უფრო დიდ ფართობზე.
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საფუზვრები - ივლისი - 2019
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით, 2019 წელს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ
საფუზვრებში განხორციელდა არქეოლოგიური გათხრები (ხელმძღვ. ნიკოლოზ თუშაბრამიშვილი).
კვლევის ფარგლებში ტერიტორია გაიწმინდა, სამუშაო მოედანზე 0.5 - 1.0 მ სისქის
მიწის ფენა მოიხსნა, გამოვლინდა არქეოლოგიური ფენები და განხორციელდა მათი
პრეპარაცია; გაითხარა რამდენიმე ზოომორფულ ქანდაკებებიანი და მცენარეების ფორმის საფლავის ქვებიანი სამარხი, არქეოლოგიური კომპლექსი დაფიქსირდა „დრონით“.
ძირითადი კომპლექსისკენ მიმავალ გზაზე გაითხარა ოთხი ქვაყუთი. ორი ქვაყუთი
ქრისტიანული პერიოდისაა. იმავე პერიოდის
უნდა იყოს №3 ქვაყუთი (ადრე შუა საუკუნეები ?). ჩატარდა სამუშაოები არქეოლოგიური კომპლექსის ძირიდათ ნაწილზე, სადაც
განლაგებულია ნამოსხლარის ნაგებობები,
სამაროვანი, ეკლესიის ნანგრევები და გამოქვაბულები.
ამ ტერიტორიაზე გაიხსნა სამი სამარხი.
ორ მათგანს ჰქონდა შემკულობა, ერთს ჯვრის გამოსახულება (2 ჯვარი ვერტიკალურ მდგომარეობაში), მეორე იყო ე.წ. ქედიანი სამარხის ქვა, რომელიც ვიზუალურად
ფოთოლს ჰგავს. მესამე სამარხი კი სრულიად გლუვი ზედაპირის ფიქალი ქვის იყო.
2019 წლის საველე არქეოლოგიური სამუშაოების შედეგად დადგინდა, რომ საფუზვრების ტერიტორია „ნასოფლარი“ დიდი
კომპლექსია, რომელიც გამოყენებული და აგებული იყო სხვადასხვა ეპოქაში
- ბრინჯაოს ხანა (მეგალითური წყობების ნაშთები, ობსიდიანი), ელინისტური
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ხანა (ქვაყუთები), ადრე შუა საუკუნეები (ქვაყუთები), სხვადასხვა ეპოქის შუა
საუკუნეები (ნაგებობა, გალავნები, სამაროვანი (ზოომორფული/ცხენის ქანდაკებები და მცენარეული ორნამენტებით - ქვემო ქართლისთვის და ჩრდილოეთ კავკასიისთვის დამახასიათებელი), ეკლესიის ნაშთები, გამოქვაბულები (შეისწავლება მცეანრეული საფარის გახმობისა და მასში ალპინისტური
მეთოდით შეღწევის შესაძლებლობის შემდეგ).

გუდაბერტყა - ივლისი - 2019
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით, 2019 წელს გუდაბერტყას ნამოსახლარზე (გორის მუნიციპალიტეტი) განხორციელდა პირველი ეტაპის არქეოლოგიური სამუშაოები
(ხელმძღვ. გიორგი მინდიაშვილი).
გათხრების შედეგად გამოვლინდა გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანის 6 ღუმელის ცუდად შემორჩენილი ნაშთი - რიყის ქვის ფენილებისა და თიხის ჭურჭლის ნატეხების მაღალი კონცენტრაციის ადგილების სახით, ამავე პერიოდის

წრიული, მცირე სიღრმის ორმო და ერთი ნახანძრალი. ცენტრალურ ნაწილში,
ნულოვანი დონიდან -925 სმ სიღღმეზე დადასტურდა მცირე ორმოში ჩაგდებული შავპრიალა თიხის ხელადისებური ჭურჭელი ფიალითურთ. ორმოს დიამეტრი 24 სმ-ია. მისი კედლები მოლესილია. ორმოში აღმოჩენილი ჭურჭელი
მაღალყელიანი და პირგადაშლილია, ყელი აქვს გოფრირებული, მხარზე შემოუყვება ამოკაწრული, წვერით მაღლა მიმართული, ირიბი ხაზებით დაშტრიხული სამკუთხედები. ორმოს ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან შემოუყვება ქვები.
კვლევის პირველ ეტაპზე თხრილი გაფართოვდა აღმოსავლეთის მიმართულებით. შესასწავლი დერეფნის თავზე გაიწმინდა მტკვარ-არაქსული დიდი
ჭურჭლების ნატეხებისა და გამომწვარი ბათქაშიების ფენა. დასავლეთ ნაწი-
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ლში დაფიქსირდა შენობის სრული კონტური. უბნის სამხრეთ კედელთან ნაპირებშეზნექილი მაღალი ბაქანის წინ აღმოჩნდა თხისა და ჯიხვის თითო თავის
ქალა რქებითურთ, რაც იძლევა საფუძველს ვარაუდისა, რომ ეს ბაქანი შესაძლოა, საკურთხეველი ყოფილიყო.

გრაკლიანი გორა - ივლისი - 2019
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით, 2019 წელს გრაკლიან გორაზე (კასპის მუნიციპალიტეტი) განხორციელდა მესამე ეტაპის არქეოლოგიური სამუშაოები (ხელმძღვ.
ვახტანგ ლიოჩელი).
გათხრები ჩატარდა ნამოსახლარსა და სამაროვანზე.
ნამოსახლარის დასავლეთ ნაწილში გამოვლინდა ჩრდილოეთისა და დასავლეთის კედლების შელესილობის ახალი ფრაგმენტები. დაფიქსირდა სხვადასხვა ზომისა და ფორმის 20-მდე ჭურჭელი. თიხის, მოჩალისფროდ გამომწვარი, სხვადასხვა ზომის სამი ჯამ-ფიალა, 120 სმ სიგრძის ნაცროვანი ფენა,
დამწვარი ძელის ფრაგმენტებით. რომელსაც ზემოდან ადევს თიხის, მოჩალისფროდ გამომწვარი, რამდენიმე ჭურჭელი და ცხოველის ძვლის
ფრაგმენტები.
ჩრდილოეთ ნაწილში გამოვლინდა იატაკის ნაწილი, რომელიც
მთლიანად დაფარულია დამწვარი
ძელების ფრაგმენტებით. აღმოსავლეთის მხრიდან მას საზღვრავს
ბათქაშების მძლავრი ფენა (სავარაუდოდ, კედლის ნანგრევები). იატაკი მკვეთრადაა დაქანებული სამხრეთის მიმართულებით.
სამხრეთ ნაწილში აღმოჩნდა
დიდი ზომის ცხოველის ჩონჩხის
ფრაგმენტები, კერძოდ თავის ქალის, ქვედა ყბისა და ერთ-ერთი
კიდურის ძვლები. ოსტეოლოგიური
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მასალა უშუალოდ იატაკის დონეზეა განლაგებული.
ნამოსახლარის მეოთხე ტერასის დასავლეთით მდებარე სამაროვანზე გაითხარა 5 სამარხი, ხოლო სოფ. იგოეთისა დაგამდლისწყაროს დამაკავშირებელ ახალ გზაზე, გრაკლიანი გორის I ტერასაზე, გამოვლენილ სამაროვანზე
( 58 კმ ნიშნული) ექსპედიციამ 7 სამარხი შეისწავლა.

დიდნაური - ივლისი - 2019
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით, 2019 წელს დიდნაურის ნაქალაქარზე (დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი) განხორციელდა არქეოლოგიური სამუშაოები (ხელმძღვ. კონსტანტინე (კიაზო) ფიცხელაური).
სამუშაოები ჩატარდა ნაქალაქარის ჩრდილოეთით მდებარე სამაროვნის
ტერიტორიაზე. მთავარი ყურადღება მიექცა ამ მხარის პალეოგარემოს რეკონსტრუქციას.

მიმდინარე წლის დასაწყისში შესაძლებელი გახდა სრულიად ახალი თაობის
გეორადარის ჩამოტანა, რომლითაც როგორც დიდნაურის ნაქალაქარის ისე, მისი
სამაროვნისა და მიმდებარე ტერიტორიის
რიგ მონაკვეთებში ექსპედიციამ დაიწყო სიღრმისეული კვლევა. სამუშაოები
წარიმართა შირაქის ველის უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილში, ადგილ კასრის
წყალში, დიდნაურის ნაქალაქარის დაცული ტერიტორიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ კუთხეში აღმოჩენილ გორასამარხზე, რომლის მთავარი განმასხვავებელი ნიშანი მისი მოგრძო ფორმაა.
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ძეგლის გათხრების შემდეგ ტერიტორიის რეაბილიტაციისთვის ნახნავი
ფენის აღების შემდეგ მხოლოდ გორასამარხის ყრილის ფართობზე აღმოჩნდა
10 ორმოსამარხი. არც ერთი მათგანის ორმოს კიდეები არ იკვეთება. გამოვლენილი მასალა ვიწრო ზოლზე ჩნდება და დაძრულია ადგილიდან. წინასწარი მონაცემებით ყველა ჩაშვებულ სამარხში აღმოჩენილი მასალა დიდნაურის
სამაროვნის სხვა უბნებზე გათხრილ სამარხებში დადასტურებული არტეფაქტების იდენტურია.
დიდნაურის 1 გორასამარხის ზედა ნახნავი 0.30 მეტრის სისქის მიწის ფენის აღების შემდეგ დაფირსირდა, რომ ათასწლეულების წინ გორასამარხის
ყრილი გაცილებით უფრო მაღალი უნდა ყოფილიყო. დიდნაურის 1 გორასამარხის მასშტაბები და მისი კუთვნილი ინვენტარი ძალიან ახლო მსგავსების
ამჟღავნებს ყარაბაღის მთიანეთის ჩრდილო მთისწინეთში ადგილ „ბორსუნლუში“ აღმოჩენილ გორასამარხთან.

ჭაქვინჯა - ივლისი - 2019
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით, 2019 წელს ჯიხაშკარში (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი)
ჭაქვინჯის ციხეზე განხორციელდა დაზვერვითი სამუშაოები (ხელმძღვ. ნიკოლოზ მურღულია).
ციხის ციტადელის შიდა ეზოში გაიჭრა სამი თხრილი, 1967-68 წლებში
პარმენ ზაქარაიას ხელმძღვანელობით ჩატარებული არქეოლოგიური
გათხრებისას გამოვლენილი კულტურული ფენებისა და სტრატიგრაფიის
გადამოწმების მიზნით.
თხრილი #1 გაიჭრა ციტადელის
ჩრდილოეთ გალავანში ჩაშენებული
აღმოსავლეთ (#2) კოშკის სამხრეთ
კედლის სამხრეთით 2.5 მეტრში. ჰუმუსის მოხსნის შემდეგ თხრილში გამოვლინდა ძველი განათხარი მიწის ფენა, რომლითაც თავის დროზე თხრილი
შეუვსიათ - ფენა შეიცავდა კლდის ფლეთილ ქვებსა და კირს. მას მოჰყვებოდა
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მცირე რაოდენობით შუა განვითარებული და გვიანი შუა საუკუნეების ხანის
უსახური სამეურნეო კერამიკა და ცხოველური ძვლები. ფენის აღების შემდეგ
თხრილის ჩრდილო-დასავლეთ კუთხეში გამოიკვეთა თიროვან-კლდოვანი
ფენა, რომელიც მთელ თხრილში დაფიქსირდა (მიწის ზედაპირიდან დაახლოებით 80-85 სმ სიღრმეზე). დედაქანზე დასვლის შემდეგ #1 თხრილზე სამუშაოები შეწყდა.
თხრილი #2 გაიჭრა ციტადელის აღმოსავლეთ ნაწილში. თხრილის ჩრდილო-აღმოსავლეთ კუთხე ეკლესიის სამხრეთ-დასავლეთ კუთხიდან სახმრეთ-დასავლეთით 1.30 მეტრში მდებარეობს. აქ აღმოჩნდა ადრე და განითარებული შუა საუკუნეების კერამიკული ჭურჭლის ფრაგმენტები, მათ შორის
მოჭიქული კერამიკის ჭურჭელიც. თხრილში გამოიკვეთა კიდევ ოთხი ფენა.
აღსანიშნავია, რომ თხრილის ჩრდილოეთ კიდესთან დადასტურდა რიყის ქვებისა და კირის კონგლომერატის ფენა. გეოლოგიურად სწორედ ამ შრეზეა
(ქვიშაქვებისა და თიხების მონაცვლეობით) აგებული ჭაქვინჯის ციხის ციტადელის მთა. თხრილის სამხრეთ და აღმოსავლეთ ნაწილებში გამოვლინდა არქეოლოგიური ფენები. ცხადია, რომ აქ საქმე უნდა გვქონდეს ძველ კოლხურ
დასახლებასთან. ფენების დაფიქსირებამ ჭაქვინჯის ციხის ციტადელის ტერიტორიაზე ადამიანთა ცხოვრების ქრონოლოგია 13-14 საუკუნით დააძველა,
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რაც ნამდვილად მნიშვნელოვანი სიახლეა ძველი კოლხური ნამოსახლარების
კვლევისთვის. #2 თხრილზე სამუშაოების დასკვნით ეტაპზე თხრილის აღმოსავლეთ კიდესთან აღმოჩნდა ორი თავის ქალა.
თხრილი #3 გაიჭრა ციტადელის სამხრეთ-აღმოსავლეთ გალავნის ჩრდილოეთით 2.5 მ-ის მოშორებით. თხრილის ჰუმუსის სარეველებისგან გაწმენდის და გათხრის შემდეგ, რამდენიმე კულტურული და გეოლოგიური ფენა
დაფიქსირდა: გამოჩნდა შუა საუკუნეების ყველა პერიოდის (IV-XVIII სს.) არქეოლოგიური ფენები, რომლებიც დიდი რაოდენობით შეიცავდა ცხოველის
ძვლებსა და მრავალფეროვანი კერამიკული ჭურჭლის ფრაგმენტებს: ამფორების, დერგების, დოქების, ქოთნების, ჯამების). საპირე წყობები ნაგებია კარგად გათლილი კირქვის ქვებით. რიგები, სავარაუდოდ დაცული იქნებოდა,
თუმცა სამწუხაროდ კედლის წყობის მხოლოდ ერთი რიგი აღმოჩნდა. კედელი
ჯერჯერობით დაუდგენელი ნაგებობის სამხრეთ-დასავლეთ კუთხეა, რომელიც გრძელდება თხრილის ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ კიდეების გარეთ.

გელათი - ივლისი - 2019
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით, 2019 წელს გელათის მონასტრის ტერიტორიაზე, წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის
ჩრდილოეთ ეზოში ჩატარდა არქეოლოგიური სამუშაოები (ხელმძღვ. როლანდ ისაკაძე).
სამუშოები მიზნად ისახავდა: შესასწავლ ტერიტორიაზე გამოვლენილი
დიდი ზომის ქვიტკირის ნაგებობის
დასავლეთის ნაწილის გახსნასა და
გეგმის გამოვლენას; მონასტრის ეზოს
ამ მონაკვეთის სტრატიგრაფია-ქრონოლოგიის დაზუსტებას; მომავალი
საკონსერვაციო და საიტის მოსაწყობი სამუშაოების პროექტებისთვის
რეკომენდაციების შემუშავებას.
სამუშაოების დასაწყისშივე ცხადი
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გახდა, რომ აქ იყო მრავალფენიანი ობიექტი, რომლის ქრონოლოგიური დიაპაზონი მოიცავს პერიოდს გვიანანტიკური ხანიდან გვიანი შუა საუკუნეების
ჩათვლით.
განათხარი მონაკვეთის სტრატიგრაფია-ქრონოლოგია:
1. გვიანი შუა საუკუნეების დაკირული ღია მარანი და მასთან დაკავშირებული 108-ე და 112-ე კედლებში ჩადგმული ხის ნაგებობა. ისინი 1510
წლის შემდეგ გაჩნდა (ზოგადად XVI-XVIII სს.). 1510 წლის შემდეგ გაჩნდა გალავანში არსებული კარიბჭეც.

2. სადრენაჟე არხი-XIII საუკუნიდან 1510 წლამდე.
3. ფუნქციაშეცვლილი თავდაპირველი ნაგებობა წარმოდგენილი დაუკირავი ქვევრებიანი მარნით, თონით, ალიზის იატაკებითა და ჭა-მაცივრით (?). ეს ეტაპი ზოგადად დავითის ეპოქითა და შემდგომი ხანით (დაახლ: XII-XIII სს.) უნდა დათარიღდეს.
4. 119-ე კედელი ამავე ეპოქის ან ოდნავ ადრეულია.
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5. 109-ე, 110-ე და 114-კედლებით წარმოდგენილი ნართექსისებური მინაშენი.
6. თავდაპირველი ორსათავსიანი ნაგებობა (108-ე, 111-ე, 112-ე, 113-ე და
118-ე კედლები).
7. გვიანანტიკური ხანის №3 სამარხი (ქვევრსამარხი).

დედოფლის გორა - აგვისტო - 2019
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით, 2019 წელს არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ დედოფლის
გორაზე გვიანელინისტური-ადრერომაული ხანის სასახლის გათხრები გააგრძელა (ხელმძღვ. დავით გაგოშიძე). გათხრების მიზანი იყო გორის უკიდურეს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში სასახლის მორიგი სათავსების, მათ დასავლეთით არსებული დერეფნისa და გასულ წელს გათხრილი N26 ოთახის
დერეფნის შესწავლა.
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დედოფლის გორის გვიანელინისტური-ადრერომაული ხანის სასახლის
N26 ოთახის დასავლეთით, პირველ კულტურულ ფენაში გამოვლინდა ორი
სამშენებლო ჰორიზონტი. პირველ სამშენებლო ჰორიზონტში გაითხარა რიყის ქვის გროვები და ალიზით მოლესილი ფართობი, რომელზეც გამართულია რიყის ქვით შედგენილი წრე. მეორე სამშენებლო ჰორიზონტში აღმოჩნდა
ქვევრი. პირველ კულტურულ ფენაში მოპოვებულია კერამიკული ნაწარმი.
პირველი კულტურული ფენის მეორე სამშენებლო ჰორიზონტში გამოვლინდა

დიდი რაოდენობით ირმის რქები და დამუშავებული ცხოველის ძვლები. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია თავებდამუშავებული ძვლის საკინძები.
მასალა ტიპურია ადრეული შუა საუკუნეების შიდა ქართლისთვის და თარიღდება IV-VI საუკუნეებით.
გაიწმინდა გასულ წელს აღმოჩენილი N26 ოთახის კარი, დასავლეთ კედლის
გარე პირი და დერეფანი, რომელიც ოთხი საფეხურით ეშვება სამხრეთისკენ.
თიხით მოლესილი დერეფნის იატაკი ნახშირის სქელი ფენით იყო დაფარული.
N26 ოთახის სამხრეთით, სასახლის ზედა სართულების დამწვარ-დაწიდებული მასის ამოღების შემდეგ გამოიკვეთა სათავსი N27, მის სამხრეთით კი
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ღია სივრცე. ოთახის სამხრეთ კედლის გარე პირის ცენტრალურ ნაწილში გვერიდგვერდ ეწყო ორი გათლილი კვადრი, რომელთა ზედაპირებიც გადალესილია თიხით და ერთ ფართობს ქმნის. შუა ნაწილში დადასტურდა თიხით გადალესილი კვადრატული ალიზის აგურები. მოლესილი ფართობის დასავლეთით
კი, თიხით შელესილი შემაღლებული ბაქანი, რომელიც კეტავს N27 სათავსს.
ბაქანზე, დერეფნის ბოლოში გამოვლინდა ალიზით ნაგები პარალელეპიპედის ფორმის, დასავლეთისკენ გახსნილი კონსტრუქცია. მის სახურავზე იდო
ხელსაფქვავის ქვედა ქვა, ქვეშ კი თიხის ჭურჭელი. კონსტრუქციის წინ გამოჩნდა რიყის ქვითა და ალიზით ნაგები პატარა შემაღლება, რომელიც ორი საფეხურით ეშვება მოლესილ ბაქანზე. ბაქანი შედის დასავლეთით გაუთხრელ
სივრცეში.
მრავალფეროვანია გათხრებით მოპოვებული მასალა. საყურადღებოა, რომ
თიხით გადალესილ კვადრებითან აღმოჩნდა დიდი რაოდენობით კერამიკული
ჭურჭლის სხვადასხვა ფორმის ნატეხებისგან დამზადებული საკიდები, იქვე
გამოვლინდა თიხის სამი ბულა.

ხუნწი - აგვისტო - 2019
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით, 2019 წელს ხუნწის ციხეზე (მარტვილის მუნიციპალიტეტი) განხორციელდა არქეოლოგიური სამუშაოები (ხელმძღვ. ნიკოლოზ მურღულია).
საანგარიშო წელს ექსპედიციამ შეისწავლა #7 თხრილი, რომელიც მდებარეობს ციხის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში. 2019 წლის არქეოლოგიური სამუშაოებისას დაიგეგმა 2018 წელს გათხრილი ოთხკუთხა კოშკის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილზე მიშენებული კედლის გაწმენდა, რომელიც კოშკიდან
სამხრეთით გრძელდებოდა. კოშკის აღმოსავლეთით მდებარე სავარაუდო
კედლის გაგრძელების გაწმენდის მიზნით თხრილი გაფართოვდა.
აქ გამოვლინდა ადრეანტიკური ხანის კერამიკული ჭურჭლის ნატეხები
(დიდი რაოდენობით), რაც ადასტურებს თხრილში ადრეანტიკური ხანის ფენის
არსებობას. მისი დაღრმავებისას აღმოჩნდა კოშკის საძირკველი. კოშკი, სავარაუდოდ, ჩაჭრილია ადრეანტიკური ხანის კულტურულ ფენაში. თხრილის
აღმოსავლეთ ნაწილის გაფართოებისას გამოვლენილი ფენა ადრე შუა საუკუნეებს განეკუთვნება. აქ ასევე გაიწმინდა გასულ წელს აღმოჩენილი კედლის
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ფრაგმენტი. გაწმენდის შემდეგ
დადასტურდა, რომ სამშენებლო
წყობა, სავარაუდოდ, კოშკიდან
ჩამოშლილი კედლის ნაწილი
უნდა იყოს. კოშკის სამხრეთით
გათხრილი კედელი ნაგებია კირქვით კირხსნარზე. წელს ექსპედიციამ შეისწავლა კედლის 10
მეტრიანი მონაკვეთი. თხრილში
აღმოჩენილი კერამიკული მასალა ქრონოლოგიურად ადრე შუა
საუკუნეებსა და ადრე ანტიკურ
პერიოდს განეკუთვნება.
საანგარიშო წელს არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა
მე-9 შურფზე, სადაც დადასტურდა კედლის წყობის მონაკვეთი,
რომელიც გრძელდება სამხრეთ
ჭრილში. თხრილის კიდესთან
გამოვლინდა დამოუკიდებელი
სტრუქტურის ფრაგმენტი, რომელიც შედის შურფის სამხრეთ ჭრილში. აქ აშკარად იკითხება ორ რიგად დაწყობილი ქვების სტრუქტურა.

სამშვილდე - სექტემბერი - 2019
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით, 2019 წელს განხორციელდა სამშვილდის ნაქალაქარის
(თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი) არქეოლოგიური კვლევა (ხელმძღვ. დავით
ბერიკაშვილი).
საანგარიშო წელს კორდოვანი ფენა მოიხსნა, ტერიტორია დაკვადრატდა, ნაყარ-ნანგრევი ფენისგან გაიწმინდა ციტადელის აღმოსავლეთ კედლის
მიმდებარე ტერიტორია. ციტადელში მდებარე ,,სამეფო აბანოს’’ სამხრეთ
უბანი (თხრილები == 57,65,66) და სამშვილდის ციტადელის ცენტრალური
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ნაწილი (თხრილები =59, =60 და =69). ასევე, მოიხსნა უღელი =67 და =68
თხრილებს შორის და გაერთიანდა 2016-2018 წლებში აქ გამოვლენილი კონტექსტები და სათავსი (სათავსი=1)
ციტადელის აღმოსავლეთ კედლის მიმდებარე ტერიტორიის უბანი მთლი-

ანად მოიცავდა == 9,18,27,36,45,54,63 თხრილებს. მისი შესწავლის შედეგად
გამოვლინდა აქ არსებული, დღემდე უცნობი კომპლექსი და რთული დაგეგმარების ციტადელში შესასვლელი ღიობი. 2019 წელს სამშვილდის ციტადელსა
და მის აღმოსავლეთით ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშოების შედეგად
გმოტანილია დასკვნები:
ციტადელში შესასვლელი, რთული დაგეგმარების ღიობი სწორედ აღმოსავლეთ მხარეს ყოფილა მოწყობილი. ღიობი კარგად იყო დაცული და დამატებითი ინფრასტრუქტურით გახლდათ გამაგრებული. განვითარებული შუა
საუკუნეების მოზრდილი სასახლე-ნაგებობის ნაშთები ციტადელის ცენტრალურ ნაწილს მოიცავს. თანმდევი არქეოლოგიური მასალის, მათ შორის, სამონეტო განძის მიხედვით მისი თარიღი X-XIII სს-ით განისაზღვრება. გვიანდელი
შუა საუკუნეების პერიოდს ციტადელის ტერიტორიაზე აბანოს კომპლექსი

52

arqeologiuri daijesti

წარმოადგენს. დღემდე ცნობილი იყო აბანო ნაგებობის მხოლოდ ცენტრალური ნაწილი, თუმცა, წლევანდელმა გათხრებმა დაადგინა, რომ კომპლექსი
გაცილებით ვრცელია და აერთიანებს სხვადასხვა ზომის სათავს-ნაგებობებს. ასეთივე მოზრდილი და რთული დაგეგმარების კომპლექსი (სავარაუდოდ,
დარბაზული ტიპის) ყოფილა მოწყობილი ციტადელის აღმოსავლეთი კედლის
მიმდებარე ტერიტორიაზეც. გათხრების შედეგად გამოვლინდა ,,საგუშაგო’’
ნაგებობა და ციხის ლაბირინთული ტიპის შესასვლელი.

კაზრეთი - სექტემბერი - 2019
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით, 2019 წელს დაბა კაზრეთის ტერიტორიაზე (ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი) მდებარე ორთვალა მღვიმეში განხორციელდა არქეოლოგიური კვლევები (ხელმძღვ. დავით ბერიკაშვილი).
მიმდინარე წელს კაზრეთის ორთვალა მღვიმეში სტაციონარული გათხრითი სამუშაოების დაწყებამდე გასუფთავდა გამოქვაბულის დასავლეთით არსებული გავაკებული მოედანი და ხეობის სიღრმისკენ 45 გრადუსით დახრილი
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ფერდობი, რომელიც დაფარული იყო
დაბალი ბუჩქნარითა და ეკალ-ბარდებით. ხოლო =1 გამოქვაბულის
შიდა სივრცე გაიწმინდა ვულკანური
წარმოშობის ტუფო-ბრექჩიებითა და
ანდეზიტ-ბაზალტის ნატეხების ლეგა
ფერის ჰუმუსურ ნიადაგში ინტენსიური შერევით გაჩენილი სულ ზედა
სტერილური ფენისგან.
პირველი
კულტურული
ფენა
მთლიანად ვრცელდება მღვიმის გათხრილი ფართობის მთელ სიგრძეზე
და ნულოვანი წერტილიდან 1.20 მ
სიღრმეზე მდებარეობს. სტრუქტურულად იგი შედგებოდა ნაცრის, ნახშირისა და თიხნარი ფენის ლეგა შეფერილობის ფხვიერი ნიადაგისგან.
მეორე კულტურული ფენა 40 სმ
სისქისაა და პირველისაგან აშკარად
განსხვავდება როგორც შეფერილობით, ისე სტრუქტურითა და არქეოლოგიური მასალის ხასიათით. შეფერილობით იგი მუქი ლეგა ფერის
ფხვიერი თიხნარია, რომელსაც შუა
ნაწილში გასდევს ძლიერი ცეცხლის
ნაკვალევი, თეთრი, მოყვითალო და მოშავო ფერის შრეების შეწყვილებით წარმოქმნილი 10-15 სმ სისქის ჰორიზონტის სახით. ისეთი შთაბეჭდილება იქმნება, თითქოს მეორე კულტურული ფენა შექმნილია ორი მსგავსი სტრუქტურის ჰორიზონტისგან.
მესამე ფენის საერთო სისქე 40-45 სმ-ია და შედგება სხვადასხვა ტემპერატურაზე გადამწვარი, ჰორიზონტალურად განლაგებული (შავი, მოწითალო,
ლეგა-მოყვითალო და მოთეთრო), სართულებად დაყოფილი შრეების ურთიერთმონაცვლეობისგან, სადაც აქა-იქ შერეულია ანდეზიტ-ბაზალტის ნატეხები. მესამე ფენა ღარიბია კულტურული ნაშთებით. გამოქვაბულის დასავლეთიდან მზღუდავ კედელზე მიდგმული 1.25 მ სიგრძისა და 1.0 მ სიგანის ღია
მოცისფრო-მომწვანო, ყოველმხრივ კარგად გათლილი ბლოკი, რომელსაც
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შუა ნაწილში ზემოდან ედო ანალოგიური სტრუქტურის 60 სმ სისქის საკულტო სტელის აღსამართავი კვადრატული (24×24 სმ) ფოსოს მქონე ბაზისი.
ფასადურ გვერდზე გამოსახულია სუსტად შემაღლებული რელიეფის ბოლოებგაფართოებული ტოლმკლავა ჯვარი, რომლის შუა ნაწილზე შემორჩენილია თავ-ბოლო შექცეული, სამკუთხედებით შევსებული სწორხაზოვანი
ორნამენტი. ჯვრის ყველა მკლავის ბოლო სწორხაზოვანია, ქვედა ტოტის
ბოლო კი ოდნავ შედრეკილია და ფრინველის ასიმეტრიულად გაშლილ ფრთებს წააგავს. ჯვრის მარჯვენა მკლავის ზედა ნაწილზე ამოღარულია მკლავის
პარალელური, ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ დამხრობილი 20 სმ სიგრძის
სწორკუთხა ჩარჩო, რომელშიც, როგორც შემორჩენილი მასალიდან ჩანს,
ერთ სწორ ხაზზე განლაგებული თანატოლი, რელიეფური ასო-ნიშნებით შექმნილია სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერა, რომლის შინაარსის გარკვევა ამჟამად, სამწუხაროდ, შეუძლებელია ხანდაზმულობის გამო.

ნოქალაქევი - სექტემბერი - 2019
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით, 2019 წელს, არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ სამუშაოები აწარმოვა ნოქალაქევის ნაქალაქარის (სენაკის მუნიციპალიტეტი) ქვედა
ტერასის აღმოსავლეთ ნაწილში, ორ უბანზე. F და G თხრილებზე (ხელმძღვ.
ნიკოლოზ მურღულია).
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ნოქალაქევის ნაქალაქარის ქვედა ტერასაზე მდებარე F თხრილზე ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშოები მნიშვნელოვანი შედეგებით დასრულდა.
2005 წელს B თხრილში გამოვლენილმა ელინისტური პერიოდის კედლის
ფრაგმენტმა თითქმის დასრულებული სახე მიიღო. F თხრილზე დადასტურებული ელინისტური ნაგებობა, ნაქალაქარის ტერიტორიაზე სხვადასხვა
წელს გამოვლენილ ამ ტიპის სამოსახლოებთან შედარებით სრულყოფილი სახით არის წარმოდგენილი.
საანგარიშო წელს F თხრილიდან მოპოვებული კერამიკა საკმაოდ მრავალფეროვანია. ფრაგმენტულობის მიუხედავად ფორმების წაკითხვა მაინც შესაძლებელია, მათგან აღსანიშნავია ამფორის ძირები, სამარილეები, სასმისის

ძირები, დერგის ყელ-პირები, ქოთნის ყელ-პირები და სხვადასხვა სამეურნეო,
სასუფრე და სამზარეულო ჭურჭლის ფრაგმენტები. კერამიკული მასალის
ფორმების ფერისა და ორნამენტების მიხედვით გამოიყოფა, როგორც ადრეანტიკური ისე, ელინისტური ხანის მასალა. არის შავზედაპირიანი, ფსევდოკანელურიანი პატარა და დიდი ზომის ჭურჭლის ნიმუშები, ერთი შავზედაპირიანი ქუსლიანი ჯამის ძირ-გვერდის ნატეხი, მოპოვებულია კვირისტავი
და საწაფი, სამი ქუსლიანი და კონუსურძირიანი სასმისის ფრაგმენტი, გვაქვს
იმპორტული კერამიკის რამდენიმე ნიმუში - ძირითადად შავლაკიანი, გამო-
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ყოფილი ძირით. საყურადღებოა, ერთ-ერთ პირველად ფენაში გამოვლენილი
ამფორის ყურის დამღიანი ფრაგმენტი, რომლის კეციც დამზადებულია პიროქსენის მინარევიანი თიხით. მასზე წარმოდგენილია სამსტრიქონიანი ბერძნული წარწერა, რომლის წაკითხვაც ჯერჯერობით ვერ მოესწრო. ზუსტად ამ
ფორმისა და ამდაგვარი კეცის ამფორის ყური აღმოჩნდა ნაქალაქარი ქვედა
ტერასის აღმოსავლეთ ჭიშკართან გაჭრილ G თხრილში.
G თხრილზე
სამუშაოების გაგრძელდა აღმოჩენილი ფენების შესაბამისად.
გათხრების გაგრძელების შემდეგ
აღნიშნულ ფენებზე სამშენებლო
წყობის არსებობა არ დადასტურდა
და შესაბამისად, დაიწყო არქეოლოგიური ფენების მეტად აქტიურად
დაღრმავება. შედეგად თხრილის
სამხრეთ-აღმოსავლეთ
კუთხეში
აღმოჩნდა ორმო, რომელიც შეიცავს
დიდი რაოდენობით კირქვას და ადრებიზანტიური პერიოდის სამშენებლო კერამიკული მასალის ნატეხებს. აღნიშნული ორმო ჯერჯერობით
ბოლომდე არ გათხრილა, რადგან
კონტურების სრულად გაწმენდას
შესაძლოა თხრილის აღმოსავლეთ
კედლის ჩამოშლა გამოეწვია. თხრილის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში გამოვლინდა თიხის ფილებით
მოწყობილი იატაკი, რომელიც სამი
ფრაგმენტისგან შედგება.
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TSVANE – June 2019
Financed by the National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia, in
2019 the second stage of field-archaeological works (leader: Revaz Papuashvili) were
carried out on an artificial settlement-site of Dikhagudzuba situated in the administrative
unit of Village Tsvane, Zugdidi Municipality. Dikhagudzuba is located at 4 kilometers
from the Black Sea, at a distance of 0.5 km north of the motorway running from Ergeti
to the sea.
The hill has the shape of an almost ideal hemisphere. Its height from the bottom is five
meters, diameter – 44-48 meters and is surrounded by a channel of 15-20 meters of area.
The works were conducted in trenches I and II in the south-eastern sector. Both trenches
were slightly widened.
The expedition partially investigated three cultural layers at Tsvane Dikhagudzuba. In
some cases, these layers merge with each other, in others - they are demarcated by those
of different thickness.
The upper cultural layer (I) is represented by the ruins of a log-and-plaster construction and in chronological terms must correspond to the 4th -3rd cc BC; cultural layer II
is also remains of log-and-plaster constructions and had presumably emerged in the 6th
-4th cc BC; cultural layer IV is revealed with laid out logs and can be dated to the first
half of the II millennium BC. Cultural layer III is very weakly demonstrated; however,
according to the data of recent years, it also contained log-and-plaster constructions and
must belong to the second half of the II millennium BC.

ODZRKHE – June – 2019
Funded by the National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia, in 2019
archaeological investigation of a monastic complex of Odzrkhe (Adigeni Municipality)
was carried out under the leadership of Teimuraz Bibiluri.
The complex to be studied is situated at the confluence of the rivers Otskhi and Kurtskhani, on the right bank of the Kurtskhani River, over the terraces artificially arranged on
the sloping sides of a rocky mountain. In the frame of the investigation the road leading
to the monastic complex was arranged, the territory to be researched was cleaned from
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the vegetation; the expedition did visual study of the area, carried out photo-fixation of
the site and the adjacent territory, cleaned and registered the collapsed walls and certain
architectural details, did planning and marking works.
At the initial stage of investigation four terraces were distinguished. It became clear
that the first terrace had been specially arranged for extracting and processing rock. The
second terrace is a dangerous section and it is difficult to do measurement work there. It
is impossible to accomplish investigation of the first and the second terraces without removing the thick layer of humus. The third terrace has a number of constructions: a threenave basilica, three hall-type churches, a spring, a refectory, remains of an unidentified
structure and part of a rather strong defense system.

ITKHVISI - June – 2019
Funded by the National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia, in 2019
archaeological excavations were carried out in Village Itkhvisi, Chiatura Municipality,
on the location called ‘Nakalakari’ (city-site) under the leadership of Zurab Bragvadze.
The expedition worked on three sections and opened five trenches.
General preliminary conclusions confirm the presumption of a vast and densely populated settlement existing at ‘Nakalakari’. A three-layer settlement was revealed which
covers the period between the Late Hellenistic and late medieval epochs, including; a
late medieval densely populated settlement has also been uncovered, which is unique
across Georgia, as it has the biggest wine-cellar ever revealed in the area. A construction
of this period has not been documented at either Vani or Sairkhe city-sites. Complete
investigation of the site will only be possible by means of conducting archaeological
excavations over a wider area.

SAPUZVREBI – July – 2019
Funded by the National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia, in 2019
archaeological excavations were carried out in Village Sapuzvrebi, Tetritskaro Municipality under the leadership of Nikoloz Tushabramishvili.
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In the frames of the investigation the area was cleaned, 0.5 – 1.0 m thick ground was
removed from the worksite, archaeological strata were revealed and preparation was conducted; several burials with tombstones decorated with zoomorphic sculptures and floral
design were uncovered; the archaeological complex was recorded with a camera drone.
Four cists were excavated on the road leading to the main complex. Two of them
belong to the Christian period. Cist N3 must also belong to the same period (early medieval?). Works were conducted in the main section of the archaeological complex where
the structures, cemetery, ruins of the church and caves are situated.
Three burials were uncovered on this territory. Two of them contained ornaments: one
had a representation of a cross (two crosses were depicted in vertical position), the other
was so called ridged burial stone whose outline resembles a leaf, and the third burial was
just a smooth stone slab.
As a consequence of field archaeological works carried out in 2019 it was estimated
that the area ’Nasoplari’ in Sapuzvrebi is a vast complex which was built and operated in
different epochs – Bronze Age (remains of megalithic structures, obsidian), Hellenistic
epoch (cists), early medieval period (cists), different phases of Middle Ages (constructions, circuit walls, cemetery [with zoomorphic/horse sculptures and floral ornaments
– typical of Kvemo Kartli and North Caucasia], remains of churches, caves (can be investigated only after fading of the vegetation and when it becomes possible to penetrate them
with the methods of mountaineering).

GUDABERTKA – July – 2019
Funded by the National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia, in 2109
the first stage of archaeological works was carried out at Gudabertka settlement-site (Gori
Municipality) under the leadership of Giorgi Mindiashviili.
The excavations revealed badly preserved remains of six kilns of Late Bronze – Early
Iron Age. They were represented by the sites with a high concentration of cobblestone
cairns and fragments of pottery, a shallow circular pit and a site of fire of the same period. In the central part, at the depth of about 925 cm below zero point, a jar-like black
polished vessel with a chalice was evidenced thrown into the pit. The latter is 24 cm in
diameter and its walls are plastered. The vessel discovered in the pit has a tall neck and an
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outturned rim; the neck is corrugated; incised triangles pointed upwards and hatched with
oblique lines run around the shoulder. The pit is surrounded by stones on the north-east.
On the first stage of investigation the trench was widened towards the east. A layer of
the fragments of large vessels of the Kura-Araxes Culture and fired plaster was cleaned
above the passage to be researched. The complete layout of the construction was recorded
in the western part. Skulls of a goat and an ibex with their horns (one each) was discovered in front of a high platform with curved-in sides situated in the western part of the
plot. It might suggest that the platform served as an altar.

GRAKLIANI GORA – July – 2019
Funded by the National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia, in 2019
the third stage of archaeological excavations was carried out on Grakliani Gora (Kaspi
Municipality) under the leadership of Vakhtang Licheli.
The excavations took place on the settlement-site and the cemetery.
The western part of the settlement-site yielded new fragments of plaster of the northern and western walls, up to twenty vessels of various size and shape, buff-colored fired
earthenware, three bowls of different size; a 120-cm-long ash layer including fragments
of a burnt beam with several clay vessels fired buff and fragments of animal bone laid
upon it was also evidenced.
The northern part revealed part of the floor completely covered with fragments of
burnt beams. On the east it is bordered by a thick layer of plastered fragments (presumably, ruins of the wall). The floor is sharply inclined towards the south.
The southern part yielded fragments of a skeleton of a big-size animal. They were
bones of skull, lower jaw and limb. The osteological material is laid immediately on the
floor level.
Five burials were excavated on the cemetery situated west of the fourth terrace of the
settlement-site. The expedition investigated seven burials on the cemetery revealed on the
new road connecting Village Igoeti and Gamdlistskaro, on the first terrace of Grakliani
Gora (bench mark 58 km).
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DIDNAURI – July – 2019
Funded by the National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia, in 2019
archaeological excavations were carried out at Didnauri city-site (Dedoplistskaro Municipality) under the leadership of Konstantine (Kiazo) Pitskhelauri.
The works were held on the territory of the cemetery located north of the city-site.
The main emphasis was laid on the reconstruction of the paleographic environment of
the region.
At the beginning of current year it became possible to obtain a geo-radar of the latest
generation which enabled the expedition to do comprehensive investigation of Didanuri
city-site, as well as its cemetery and certain sections of the territory adjacent to it. The
works took place in the extreme eastern part of Shiraki Plain, on the location called Kasristskali, on the burial mound discovered in the north-eastern corner of the protected area
of Didnauri city-site, the distinguishing feature of the burial mounds being its elongated
shape.
After removing the ploughed layer with the aim of rehabilitation of the territory, ten
pit-burials were uncovered on the area of the cairn of the burial mound alone. None of
the edges of the pits can be identified. The revealed material emerges along a narrow line
and has moved from the spot. According to the preliminary data, the material discovered
in all the pit burials is identical with the artifacts documented in the burials excavated in
other sections of Didnauri cemetery.
After removing a 0.30 m thick upper ploughed layer of soil on the first burial mound
of Didnauri, it became evident that the stone mound of the tumulus must have been much
higher millennia ago. The scales of mound burial 1 in Didnauri and its inventory show
close resemblance with that discovered on a location ‘Borsunlu’ at the northern foothills
of the highland region of Karabakh.

CHAKVINJA – July – 2019
Funded by the National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia, in 2019
prospecting works were carried out on Chakvinja Fortress in Village Jikhashkari (Zugdidi
Municipality) under the leadership of Nikoloz Murghulia.
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Three trenches were dug inside the courtyard of the citadel with the aim of examining
the cultural layers and stratigraphy revealed during archaeological excavations conducted
under the leadership of Parmen Zakaraia in 1967-1968.
Trench #1 was arranged 2.5 meters south of the southern wall of the eastern tower
(#2) built in the northern circuit wall of the citadel. After removing the humus, the trench
yielded the soil layer which had been used for filling the originally dug trench. The layer
contained stones ripped from bedrock and lime. It was followed by a small amount of
faceless household earthenware and animal bones of high and late medieval periods. After
removing the stratum, a limestone-rocky layer which was evidenced in the whole trench
(at the depth of about 80-85 cm below ground level) was identified in its north-western
corner. After reaching the bedrock works on trench #1 ceased.
Trench #2 was dug in the eastern part of the citadel. The north-east corner of the
trench is located at 1.30 m south-west of the south-western corner of the church. The
area yielded fragments of ceramic vessels of early and high medieval periods, including
glazed earthenware. Four more strata were identified in the trench. It is notable that a
layer of cobblestones and lime conglomerate was evidenced at the northern edge of the
trench. It is this stratum (with alteration of sandstone and clay) that the hill of the citadel
of Chakvinja Fortress is geologically built upon. In the southern and eastern parts of the
trench archaeological layers were uncovered. It is clear that here we must be dealing with
an ancient Colchian settlement. Identification of the layers on the territory of the citadel
of Chakvinja Fortress pushed the chronology of human habitation in this area back by 1314 centuries, which definitely is considerable novelty for the study of ancient Colchian
settlement-sites. At the final stage of the works carried out on trench #2 two skulls were
found at the eastern edge of the trench.
Trench #3 was opened at a distance of 2.5 m north of the south-east circuit wall of the
citadel. After cleaning the trench humus from weeds and having dug, several cultural and
geological layers were documented: there appeared archaeological layers of all periods of
the Middle Ages (4th -18th cc), which contained large amounts of animal bones and fragments of diverse ceramic vessels: amphorae, large jars, jugs, pots, bowls). The facing is
made with perfectly-hewn limestone. Presumably, the rows had been well arranged, but,
regrettably, only one row of wall masonry was uncovered. The wall is the south-western
corner of a so far unidentified structure. It extends beyond the northern and eastern edges
of the trench.
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GELATI – July – 2019
Funded by the National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia, in 2019
archaeological works were carried out in the northern yard of the church of St. George on
the territory of Gelati Monastery under the leadership of Roland Isakadze.
Main objectives of the works were: to open the western part of a large mortared stone
structure revealed on the territory to be investigated and identify its layout; to specify the
stratigraphy and chronology of this section of the monastery yard; to elaborate recommendations for the projects of the future conservation works and arrangement of the site.
From the very beginning of the work it became clear that it was a multi-layer site
whose chronological range embraced the period from late Classical epoch to the late medieval times, including.
Stratigraphy and chronology of the excavated section:
1. A late medieval open-air wine-cellar coated with a lime and chalk mix and a wooden structure related to it and inserted in walls 108 and 112. They emerged after
1510 (generally common in the 16th -18th cc). The gate fitted in the circuit wall also
appeared after 1510.
2. Drainage channel – from the 13th c to the year 1510.
3. The original construction with an altered function is represented by an unplastered
wine cellar with pithoi, a bread oven, mud brick floors and a well –fridge (?). This
stage, in general, must be dated to the epoch of David IV and on (ca. 12th – 13th cc).
4. Wall 119 belongs to the same period or probably a little earlier.
5. A narthex-like annex represented by walls 109, 110 and 114.
6. The original two-room structure (walls 108, 11, 112, 113 and 118).
7. Burial N3 (pithos-burial) of Late Classical period.

DEDOPLIS GORA – August – 2019
Funded by the National Agency for Cultural Heritage Preervation of Georgia, in 2019
the archaeological expedition continued excavations of the Late Hellenistic – Early Ro-
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man period palace at Dedoplis Gora (led by David Gagoshidze). The aim of the excavations was to investigate further rooms of the palace in the extreme south-eastern part of
the hill, the passage situated west of the rooms and the passage of room N26 excavated
during the previous campaign.
Two building horizons were revealed in the first cultural layer, west of room N26 of
Dedoplis Gora palace of the Late Hellenistic-Early Roman period. In the first building horizon they excavated piles of cobblestones and an area plastered with adobe upon which a
circle made up of cobblestones is arranged. The second building horizon yielded a pithos.
Ceramic products were discovered in the first cultural layer. The second building horizon
of the first cultural layer contained large numbers of deer horns and processed animal
bones. Particularly notable are bone pins with processed heads. The material is typical of
early medieval Shida Kartli and dates to the 4th -6th centuries.
The door of the room N26 discovered the year before, the outer face of the western
wall and the passage which descends south with four steps were cleaned. The passage
floor plastered with clay was covered with a thick layer of coal.
South of the room N26, after removing the burnt and slagged mass of the upper floors
of the palace room N27 and an open space south of it were identified. In the central part
of the outer face of the southern wall there were two hewn blocks laid side by side. Their
surface is plastered with clay by which one whole area is formed. In the middle part
square mud bricks plastered with clay were evidenced. There is a raised platform plastered with clay on the west of the plastered area. It blocks room N27.
On the platform, at the end of the passage there appeared a parallelepiped-shaped construction built with mud brick and open towards the west. On its roof there lay the lower
stone of a quern and a ceramic vessel under it. A small elevation built with cobblestones
and adobe was revealed in front of the construction. It descends towards the plastered
platform with two steps. The platform extends towards the west into an unexcavated
space.
The material received through excavations is rather diverse. Remarkably, large amounts
of pendants made from shards of various shapes were found near the blocks plastered
with clay. The area yielded three clay bullae as well.
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KHUNTSI – August – 2019
Funded by the National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia, in 2019
archaeological works were carried out at Khuntsi Fortress (Martvili Municipality) under
the leadership of Nikoloz Murghulia.
In the current year the expedition investigated trench #7, which is situated in the
north-western part of the fortress. During the archaeological works of 2019, it was planned
to clean the wall built against the south-western part of the square tower excavated in
2018 and which extended from the tower towards the south. The trench was widened with
the aim of cleaning the extension of the presumable wall located east of the tower.
Fragments of Early Classical period ceramic vessels (in large amounts) were found
here, which evidences presence of Early Classical period in the trench. In the course of
deepening the trench there appeared the foundation of the tower. The tower, presumably,
goes through the cultural layer of Early Classical epoch. The layer revealed while making the eastern part of the trench broader belongs to early medieval times. Part of the
wall discovered the year before was also cleaned here. As a result it was proved that the
stonework must be part of the wall collapsed from the tower. The wall excavated south
of the tower is built of limestone and mortar. During this year the expedition investigated
a ten-meter section of the wall. Chronologically, the ceramic material discovered in the
trench belongs to early medieval and Early Classical period.
In the current year archaeological works took place at the prospecting shaft #9, where
a section of wall masonry extending towards the south into the southern section was evidenced. Fragment of an individual structure going through the southern section of the
shaft was revealed at the edge of the trench. One can vividly identify a structure of stones
arranged in two rows.

SAMSHVILDE – September – 2019
Funded by the National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia, in 2019
archaeological investigation of Samshvilde City-Site (Tetritskaro Municipality) was carried out under the leadership of Davit Berikashvili.
In the current year the turf layer was removed, the area was gridded, the territory ad-

66

ARCHAEOLOGICAL DIGEST

jacent to the eastern wall of the citadel, the southern section of the ‘Royal Bath’ situated
inside the citadel (trenches ==57, 65, 66) and the central part of Samshvilde citadel were
cleaned from debris and ruins. In addition, the connection between trenches = 67 and =68
was removed and the contexts and the room (room =1) revealed here in 2016-2018 were
united.
The section on the territory adjacent to the citadel’s eastern wall completely covered
trenches ==9,18, 27, 36, 45, 54, 63. Investigation of the section revealed a complex and
an aperture of elaborate planning leading into the citadel which had been unknown before. Result of the archaeological excavations carried out in Samshvilde Citadel and east
of it in 2019 led to the following conclusions:
The aperture of elaborate planning leading into the citadel was arranged on the east
side. It was well protected and was reinforced with additional infrastructure. Remains of
the high medieval period big-size palace-construction cover the central part of the citadel.
According to the accompanying material, including the hoard of coins, it dates to the 10th
-13th centuries. Late medieval period on the territory of the citadel is represented by a
bath complex. Until then only the central part of the bath house had been known; however, excavations of the current year attested that it is a far larger complex and it unifies
rooms and structures of different size. A similar kind of large complex with elaborate
planning (presumably, hall-type) was arranged on the territory adjacent to the eastern
wall of the citadel. The excavations also revealed a ‘guard’ structure and a labyrinth-type
entrance of the fortress.

KAZRETI – September – 2019
Funded by the Natioonal Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia, in
2019 archaeological investigations were carried out in Ortvala Mghvime situated on the
territory of the town of Kazreti (Bolnisi Municipality) under the leadership of Davit Berikashvili.
In the current year, prior to beginning consistent excavations at Ortvala Mghvime in
Kazreti, the leveled area west of the cave, the slope inclined towards the valley by 45 degrees and covered with bushes and thorny undergrowth were cleaned. The interior of cave
=1 was cleaned from the upmost sterile layer which had originated as a result of intensive
mixing of pieces of tufa-breccia and andesite-basalt of volcanic origin with grey humus.
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The first cultural layer is spread across the whole length of the excavated area of the
cave and is located at the depth of 1.20 m below zero point. In terms of structure, it was
made up of friable grey soil of an ash, coal and loam layer.
The second cultural layer is 40 cm thick and it vividly differs from the first by color,
as well as by structure and archaeological material. It is friable dark grey loam. A trace
of strong fire in the form of a 10-15 cm thick horizon runs in its middle part; it has been
formed by means of merging of white, yellow and blackish strata. There is an impression
as though the second cultural layer is formed by two horizons of similar structure.
Thickness of the third layer reaches 40-45 cm and it is composed of alternating, horizontally laid layers (black, grey-yellowish and whitish) that are burnt at various temperatures and divided by strata. There are andesite and basalt pieces mixed here and there.
The third layer is poor in terms of cultural remains. A well-treated light bluish-greenish
block that is 1.25 m long and 1.0 m wide is placed next to the western wall of the cave.
In its middle part there was a 60 cm-thick base of identical structure with a square cavity
(24 x 24 cm) for accommodating a cultic stela.
On the façade an equal-armed cross of low relief whose arms are widened towards
the end is depicted on the front side. There is a rectilinear ornament filled with triangles
arranged head to foot preserved in its middle part. The ends of all arms are straight, while
the lower one is slightly concave and looks like bird’s asymmetrically spread wings. A 20
cm-long rectangular frame of north-south direction is engraved on the upper part of the
right arm of the cross. As the surviving material shows, a three-line asomtavruli inscription composed of equal-sized relief graphemes arranged along a straight line is depicted
within the frame. Regrettably, it is impossible to identify its content due to its old age.

NOKALAKEVI – September – 2019
Funded by the National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia, in 2019
an archaeological expedition carried out works on two plots – trenches F and G – in the
eastern part of the lower terrace of Nokalakevi city-site (Senaki Municipality) under the
leadership of Nikoloz Murghulia.
The archaeological works held on trench F, situated on the lower terrace of Nokalakevi city-site yielded considerable results. The fragment of the wall of Hellenistic period,
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which had been revealed in trench B in 2005, received an almost complete shape. The
Hellenistic structure evidenced on trench F is more complete than any of its type revealed
at different times on the territory of the city-site.
The pottery unearthed from trench F in the current year is rather diverse. Despite being
fragmented, it is still possible to identify the shapes. Among them most remarkable are the
bottoms of the amphorae, salt cellars, bottoms of drinking vessels, rims and necks of big
jars, those of pots and fragments of various household items, tableware and kitchenware.
According to the shape, color and ornament of the ceramic material, we can distinguish
the material of both Early Classical and Hellenistic periods. There are small and big size
samples with black surface, pseudo-flutes, a fragment of the bottom and side of a black
bowl with a foot, a spindle whorl and a sinker, fragments of three drinking vessels with
feet and conical bottom. There are several samples of imported pottery, mainly black-varnished with a separated bottom. Particularly notable is a fragment of an amphora handle
with a stamp mark whose fabric is made of clay with pyroxene admixture. It has a threeline Greek inscription which has not been identified yet. An amphora handle of the same
shape and fabric was discovered in trench G opened near the eastern gate of the lower
terrace of the city-site.
Works were continued at trench G in accordance with the discovered layers.
After resuming the excavations, the layers in question did not yield any stonework and,
accordingly, the excavators started going deeper into the archaeological strata. As a result
a pit was found in the south-eastern part of the trench. It contained a lot of limestone and
fragments of early Byzantine period ceramic building material. The pit in question has
not been fully excavated yet, as cleaning of the contours completely might have caused
the eastern wall of the pit to collapse. The south-eastern part of the trench yielded a floor
consisting three fragments and laid with clay tiles.
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ახალი პეტროგლიფები
ზურაბ გიორგაძე, თამარ ნინიაშვილი
თრიალეთის პეტროგლიფები, იგივე „პატარა ხრამის პეტროგლიფები“
მდებარეობს ქვემო ქართლში, დაბა წალკის დასავლეთით, 12 კმ-ის დაშორებით, სოფ. განთიადის (ყოფილი სოფ. თაქ-ქილისა) ტერიტორიაზე, მდ.
ქციის მარჯვენა შენაკადის, მდ. ავდრის ხევის ხეობაში (მდინარის ორივე
მხარეს).
ხეობა შედგება ოთხი ფსევდოტერასისგან, რომელთა წარმოშობა აიხსნება აქ განვითარებული გვიანპლეისტოცენური ასაკის ანდეზიტო-ბაზალტების ოთხი ლავური ნაკადისა და მათ შორის მოქცეული ეროზიისადმი
ნაკლებად გამძლე ქანების არათანაბარი გადარეცხვით. ფსევდოტერასების მეოთხე ლავური ნაკადის ფუძეში წარმოქმნილია მღვიმეები, რომელთა შორის მოქცეულ კლდის გაშიშვლებულ ზედაპირზე, ანდეზიტ-ბაზალტის არათანაბარ გლუვ მონაკვეთებზე, ხავსისა და მღიერების ქვეშ,
ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში აღმოჩნდა გეომეტრიული, ზოომორფული და
ანთროპომორფული გრავირებული გამოსახულებები – პეტროგლიფები.
ისინი დაჯგუფებულია კლდის მასივზე პატარ-პატარა პანოების სახით.
XX ს-ის 70-იან წლებამდე სულ ექვსი ამგვარი პანო გამოიყოფოდა.
კლდის ზედაპირზე პანოები დაახლოებით 50 მ სიგრძეზეა გადაჭიმული.
ცალკეული ფიგურები პანოებს შორის არსებულ მონაკვეთებზეც არის
ამოკაწრული. პანოებზე ძირითადად ადგილობრივი ფაუნაა გამოსახული:
კეთილშობილი ირემი, შველი, ცხენი. მათთან ერთად გვხვდება მღვიმური
ლომი, აქლემები, „ფანტასტიკური“ და ჰიბრიდული ცხოველები, გველები,
ფრინველები, თევზები და სხვ. გეომეტრიულ სახეთაგან კი კვადრატული
ბადეების, ჯვრებისა და გასხივოსნებული მზის გამოსახულებებია ასახული. აქვეა სხვადასხვა ზომისა და სიღრმის შტრიხები. გვხვდება მახეში
გაბმული ცხოველებიც. ანთროპომორფული ფიგურები წარმოდგენილია
სამი მონადირის – მშვილდ-ისრიანი პატარა კაცუნების სახით. ნახატები
მცირე ზომისაა (დაახლ. 2,5 – 18-20 სმ შორის), ძირითადად 1-2 მმ სიგანისა და სიღრმის. სულ ასამდე ნაკაწრი-ნახატია გამოვლენილი, რომელთა
შორის ჩართულია ცხოველთა პარციალური გამოსახულებებიც. სქემატურად შესრულებული, მარტივი ხერხებით გადმოცემული ფიგურების იდე-
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ნტიფიკაცია რთული არ არის, რადგან ოსტატურადაა დაჭერილი მათთვის
დამახასიათებელი კონფიგურაციები თუ დეტალთა ამსახველი ნიუანსები.
პეტროგლიფებზე წარმოდგენილი ფაუნა აღნიშნულ რეგიონში ზედა პლეისტოცენიდან შუა ჰოლოცენამდე იყო გაბატონებული და, როგორც ჩანს,
პატარა ხრამის ადამიანის ძირითადი სანადირო ობიექტი იყო.1
აკად. კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული
ცენტრის არქივში დაცული წერილიდან ირკვევა, რომ მოყვარულმა არქეოლოგმა ა. იოაკიმოვმა, XIX ს-ის 80-იან წლებში, ისტორიის მოყვარულ
ე. ვეიდენბაუმს მიწერა წერილი წალკის რეგიონში კლდეზე ამოტვიფრული გამოსახულებების შესახებ. აღნიშნულ წერილში მოხსენიებული მხატვრობის დაფიქსირების მიზნით, XX ს-ის 40-იან წლებში წალკის მუნიციპალიტეტში, სოფ. განთიადის მიდამოებში ნ. ბერძენიშვილმა და ალ.
ჯავახიშვილმა დაიწყეს საძიებო სამუშაოები, რაც უშედეგოდ დასრულდა.
მეცნიერებმა ვერაფერს მიაკვლიეს და, შესაბამისად, მხარი დაუჭირეს ბ.
კუფტინის მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ წერილში აღნიშნული ცნობები არ შეესაბამებოდა სინამდვილეს. თუმცა, XX ს-ის 70-იან წლებში არქეოლოგმა მ. გაბუნიამ მიაკვლია პეტროგლიფების კვალს და რამდენიმე
სეზონის განმავლობაში მასალა მეცნიერულად შეისწავლა. ექსპედიციის
დასასრულს კი გამოიცა აღნიშნული საკითხის შესახებ დაბეჭდილი დღემდე ერთადერთი მეცნიერული ნაშრომი - „პატარა ხრამის პეტროგლიფები“ [მ. გაბუნია, ა. ვეკუა, თბ., „მეცნიერება“, 1982].
2019 წლის 16-22 სექტემბერს, წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. განთიადის
ტერიტორიაზე მივლინებული იყო საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტთა ჯგუფი, რომლის მიზანი
გახლდათ იმის გარკვევა, არსებობდა თუ არა სხვა ნამუშევრები უკვე გამოვლენილი და შესწავლილი პეტროგლიფების გარდა. პროგრამა Google Earthით მუშაობისას და ადგილზე განხორციელებული დაზვერვების დროს ცხადი
გახდა, რომ მდ. ავდრისხევის ხეობა საკმაოდ ვრცელი იყო, ამიტომ, ხეობას
აღმა ავყევით და ყურადღებით დავათვალიერეთ ფსევდოტერასები. დათვალიერბის შედეგად დადგინდა, რომ: ქ-ნ მ. გაბუნიას მიერ შესწავლილი პეტროგლიფების ჩრდილოეთითა და სამხრეთით აღმოჩნდა 15 (ჩრდილოეთით
2, ხოლო სამხრეთით 13) ადგილი (წერტილი), სადაც კლდის ზედაპირზე უკვე
ცნობილი ხელწერითაა ამოკაწრული ანთროპომორფული და ზოომორფული
ფიგურები, ასევე ე.წ. ბადეები და ჯერჯერობით გაურკვეველი ფიგურები,
წრეები, ტეხილები და სხვ. ერთ ადგილას დაფიქსირდა საღებავით შესრუ1

მ. გაბუნია, ა. ვეკუა, „პატარა ხრამის პეტროგლიფები“, თბ., „მეცნიერება“, 1982, გვ. 10, 12-13
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ლებული მხატვრობის მცირე ნიმუში. აღსანიშნავია, რომ ეს კონკრეტული
ნამუშევარი თრიალეთის პეტროგლიფებში საღებავის გამოყენების დღემდე
მიკვლეული ერთადერთი შემთხვევაა. ქვემოთ მოკლედ მიმოვიხილავთ თითოეული ადგილის მნიშვნელოვან (ჩვენი შეხედულებით) პეტროგლიფ(ებ)ს:
პეტროგლიფი N12 (ზ/დ 1551 მ) მდებარეობს ძირითადი პეტროგლიფების
ჩრდილო-დასავლეთით 290 მეტრში3, მდ. ავდრისხევის მარჯვენა ნაპირზე.
კლდის ზედაპირის (დასავლეთი მხრიდან) მცირე ფართობი დაფარულია ნაკაწრებით, რომელთა უმრავლესობა გასული საუკუნის შუა ხანებიდან დღემდე შესრულებული „მხატვრობაა“. მათ შორის შეინიშნება 8 სმ სიმაღლის
ნაკაწრი, რომელიც ზედაპირზე კონუსდადგმულ კვადრატულ ფიგურას წააგავს, ცენტრში ჯვრით. (თუ ჯვრის მსგავსი გამოსახულებით?)

პეტროგლიფი N2 (ზ/დ 1576 მ) მდებარეობს ძირითადი პეტროგლიფების
ჩრდილო-დასავლეთით 55 მეტრში, მდ. ავდრისხევის მარჯვენა ნაპირზე. მცირე ზომის კლდის ზედაპირზე, დასავლეთი მხრიდან შეიმჩნევა უსისტემოდ
ურთიერთგადამკვეთი ხაზები (ნახატის ზომა 5X8 სმ).

2

პეტროგლიფების ნუმერაცია პირობითია. ქ-ნ მ. გაბუნიას მიერ შესწავლილ პეტროგლიფებს (50-60
მ გავრცელების მთლიან არეალს) პირობითად „ძირითადი“ ან „ძირითადი პეტროგლიფები“ ვუწოდეთ
და ქვემოთ ამგვარად მოვიხსენიებთ. გეოდეზიური და სკანირების სამუშაოების დასრულების შემდეგ
ახლად აღმოჩენილ წერტილებს მიენიჭება საბოლოო ნუმერაცია და სახელწოდება.
3
იხ. ქვემოთ - პეტროგლიფების განთავსების რუკა.
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პეტროგლიფი N18 მდებარეობს ძირითადი პეტროგლიფების სამხრეთით
360 მეტრში, მდ. ავდრისხევის მარცხენა ნაპირზე. კლდის ზედაპირზე (აღმოსავლეთ მხრიდან) ამოკაწრულია: ხელებგაშლილი ადამიანის (მამაკაცი?)
ფიგურა (11X10 სმ). გამოსახულია ჰორიზონტალურად; მეორე ადამიანის
(ქალი?) ფიგურა (სიმაღლე 9 სმ), მდგომარე (გამოსახულია ვერტიკალურად).
მარჯვენა ხელი წელზე უდევს, მარცხენათი თითქოს რაღაც უჭირავს (?). თავს
ქვემოთ წელამდე მცირე წრიული ანაჭდევები აქვს, რომელთაც ვერტიკალურად სწორი ხაზები ადამიანის თავიდან ჩამოუყვება (ნაწნავები?); ცხენის (?)
ფიგურა (სიგრძე 23-25 სმ) (მარცხენა პროფილში), გაირჩევა წინა და უკანა
კიდურები და გრძელი თავი; „ცხენს“ ზემოთ 5 სმ სიგანის ე.წ. თავთავისებური
ნაკაწრი ორნამენტი.

პეტროგლიფი N6 (ზ/დ 1612 მ) მდებარეობს ძირითადი პეტროგლიფების
სამხრეთ-დასავლეთით 540 მეტრში, მდ. ავდრისხევის მარცხენა ნაპირზე.
საკმაოდ დიდ კლდოვან ზედაპირზე (აღმოსავლეთ მხრიდან) მიწიდან 10 სმ
სიმაღლიდან - 70-80 სმ-მდე ამოკაწრულია 25-35 სმ ზომის ბადეები (როგორც
მართობულად ისე, ირიბად ურთიერთგადამკვეთი ხაზები), დაკლაკნილი ფიგურა (15-16 სმ) (გველი?) და ასევე გაურკვეველი ფიგურა (10 სმ).
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პეტროგლიფი N3 (ზ/დ 1604 მ) მდებარეობს ძირითადი პეტროგლიფების
სამხრეთ-აღმოსავლეთით 610 მეტრში, მდ. ავდრისხევის მარჯვენა ნაპირზე.
კლდის ზედაპირზე (დასავლეთი მხრიდან) ახალ ნაკაწრებთან (რუსული ანბანის ასო-ნიშნები) ერთად შეიმჩნევა ერთი წერტილიდან ქვემოთ მიმავალი
„ფუნჯისებური“ ნაკაწრი (სიმაღლე 14-15 სმ).

პეტროგლიფი N5 (ზ/დ 1595 მ) მდებარეობს ძირითადი პეტროგლიფებიდან
სამხრეთ-დასავლეთით 770 მეტრზე, მდ. ავდრისხევის მარცხენა ნაპირზე.
კლდის ზედაპირზე (დასავლეთი მხრიდან) ამოკაწრულია ფანტასტიკური არსებები (გრძელი, ჰორიზონტალური სხეული, ვიწრო ფეხები და მორკალული
თავით თუ კუდით). ერთი ფიგურა თითქოს პალმისებრ მცენარეს წააგავს (?).
ფიგურების ზომები 8X20 სმ.

პეტროგლიფი N14 (ზ/დ 1692 მ) მდებარეობს ძირითადი პეტროგლიფებიდან სამხრეთ-დასავლეთით 1650 მეტრზე, მდ. ავდრისხევის მარცხენა ნაპირზე. კლდის ზედაპირზე (ჩრდილოეთი მხრიდან) ამოკვეთილია ორი მამაკაცის
(სიმაღლე 10 და 9 სმ) და ოთხფეხა ცხოველის (ძაღლი?) (სიგანე 5 სმ, სიმაღლე
4 სმ.) ფიგურები. ადამიანთა გამოსახულებები ისევე, როგორც ძირითად პეტროგლიფებზე, აქაც ანფასშია გადმოცემული, ვერტიკალურად, ხოლო ცხოველი - პროფილში (აქ მოცემულია მარცხენა პროფილი). შესრულების მანერით
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ადამიანების ფიგურები ერთმანეთისგან განსხვავდება. განსხვავება ჩანს ასევე ნაკაწრი ღარების სისქესა და სიღრმეში, ხაზებისა და კუთხეების მომრგვალებაში. ცხოველი გამოსახულია გრძელი და წვრილი ყურებით და ასეთივე
ცხვირით და ერთი თუ ორი კუზით. მეცნიერების აზრით, ძველ ადამიანს ჰიბრიდული ცხოველების გამოხატვით უნდოდა ერთ ცხოველში ორმაგი არსის
გამოხატვა4. შესაძლებელია ვარაუდი, რომ უძველესი მხატვარი, კუზის გამოსახვით ფიგურას რაღაც განსაკუთრებულ აზრს ანიჭებდა.
პეტროგლიფი N13 (ზ/დ 1638 მ) მდებარეობს ძირითადი პეტროგლიფებიდან სამხრეთ-დასავლეთით 1740 მეტრზე, მდ. ავდრისხევის მარცხენა ნაპირზე. კლდის ზედაპირზე (აღმოსავლეთ მხრიდან) ამოკაწრულია ბადეები და
ტეხილი ხაზები.

პეტროგლიფი N საღებავი (ზ/დ 1668 მ) მდებარეობს ძირითადი პეტროგლიფებიდან სამხრეთ-დასავლეთით 2100 მეტრზე, მდ. ავდრისხევის მარცხენა
ნაპირზე. კლდის ზედაპირზე (აღმოსავლეთი მხრიდან) საღებავით შესრულებულია ცხოველის ფიგურა (მარჯვენა პროფილში), ხაზის სიგანე 2 სმ. ფიგურის სიმაღლე 10 სმ, სიგრძე 17-18 სმ. გაირჩევა კუდი და წინა და უკანა თითო
კიდური. სამწუხაროდ, თავი საერთოდ არ იკითხება (კლდის ეს ნაწილი დაბზა4

გაბუნია მ., ვეკუა ა., დასახ. ნაშრ. გვ. 71
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რულია და სწორედ ცხოველის თავის მონაკვეთია დაკარგული). ფიგურის სამხრეთით 1.5 მეტრში ასევე საღებავითაა შესრულებული სამი ვერტიკალური
ხაზი, ერთმანეთისგან 3-4 სმ დაშორებით. ხაზების სისქე 2 სმ, სიმაღლე 8 სმ.
ვერტიკალური ხაზებიც და ცხოველის ფიგურა გადმოცემულია მოწითალო-მოშინდისფრო ფერის საღებავით. ეს თრიალეთის პეტროგლიფებში საღებავის გამოყენების დადასტურების ჯერჯერობით ერთადერთი შემთხვევაა.
პეტროგლიფი N11 (ზ/დ 1676 მ) მდებარეობს ძირითადი პეტროგლიფებიდან
სამხრეთ-დასავლეთით 2150 მეტრზე, მდ. ავდრისხევის მარცხენა ნაპირზე.
კლდის ზედაპირზე (აღმოსავლეთი მხრიდან) ამოკვეთილია ფანტასტიკური
ცხოველები. იკითხება ტანი, კიდურები, წვეტებიანი ყურები და ცალმხრივად
დაღარული მაღალი რქები. ფიგურები 7-8 სმ სიგრძისაა. იქვეა ამოკაწრული
მართკუთხედში ჩახაზული ჯვარი, რომელიც დიდი ალბათობით, გვიან პერიოდშია შესრულებული.

პეტროგლიფი N10 (ზ/დ 1691 მ) მდებარეობს ძირითადი პეტროგლიფებიდან
სამხრეთ-დასავლეთით 2400 მეტრზე, მდ. ავდრისხევის მარცხენა ნაპირზე.
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კლდის ზედაპირზე (აღმოსავლეთი მხრიდან) ამოკაწრულია ბადეები (როგორც
მართობულად, ისე ირიბად ურთიერთგადამკვეთი ხაზები), ასევე მცირე ნაჭდევები და ერთი წერტილიდან ქვემოთ მიმავალი „ფუნჯისებური“ ნაკაწრები.

პეტროგლიფი N9 (ზ/დ 1702 მ) მდებარეობს ძირითადი პეტროგლიფებიდან სამხრეთ-დასავლეთით 2530 მეტრზე, მდ. ავდრისხევის მარცხენა ნაპირზე. კლდის ზედაპირზე (აღმოსავლეთი მხრიდან) ამოკაწრულია უსისტემოდ
ურთიერთგადამკვეთი ხაზები.

პეტროგლიფი N8 (ზ/დ 1668 მ) მდებარეობს
ძირითადი პეტროგლიფებიდან სამხრეთ-დასავლეთით 2650 მეტრზე, მდ. ავდრისხევის მარცხენა ნაპირზე. კლდის ზედაპირზე (აღმოსავლეთი
მხრიდან) ამოკაწრულია რქებდატოტვილი ირმის გამოსახულება (სიმაღლე 12 სმ, სიგანე 7 სმ).
ცხოველი წარმოდგენილია მარცხენა პროფილში,
თავი თითქოს მარჯვნივ აქვს მოტრიალებული.
პეტროგლიფი N7 (ზ/დ 1687 მ) მდებარეობს
ძირითადი პეტროგლიფებიდან სამხრეთ-დასავლეთით 2750 მეტრზე, მდ. ავდრისხევის მარცხენა ნაპირზე. კლდის ზედაპირზე (აღმოსავლეთი
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მხრიდან) ამოკაწრულია ბადეები (როგორც მართობულად, ისე ირიბად ურთიერთგადამკვეთი ხაზები). ასევე შეინიშნება გრძელკისერა და გრძელნისკარტიანი ფრინველის (სიმაღლე 10 სმ, სიგანე 4 სმ) გამოსახულება (მარცხენა
პროფილში).

პეტროგლიფი N წმ. სოფიას ნიში (ზ/დ 1707 მ) მდებარეობს ძირითადი
პეტროგლიფებიდან სამხრეთ-დასავლეთით 3200 მეტრზე, მდ. ავდრისხევის
მარჯვენა ნაპირზე. კლდის ზედაპირზე (დასავლეთი მხრიდან) ამოკაწრულია
ცხოველის ფიგურა (მარცხენა პროფილში). ცხოველი გამოსახულია წელჩაზნექილი, მუცელჩამობერილი, კუდაპრეხილი. მკვეთრად გამოყვანილი კიდურები ბრტყელი ჩლიქებით ბოლოვდება. გრძელ და ვიწრო ყურებიანი (რქები?)
თავი დაბლა აქვს დახრილი. ფიგურის სიგრძე 9.5 სმ, სიმაღლე 5 სმ.
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N E W P E T R O G LY P H S
Trialeti petroglyphs, or ‘Patara Khrami Petroglyphs’ are situated in Kvemo kartli, 12 km west of a small town of Tsalka, on the territory of Village Gantiadi (former
Village Tak-Kilisa), in the gorge of the Avdari Khevi, the right tributary of the River
Ktsia on both banks of the river).
The gorge consists of four pseudo terraces whose origination can be explained by
non-uniform washing of four basaltic andesite lava flows developed in late Pleistocene and the rocks between them that are less resistant to erosion. In the basis of the
fourth lava flow of the pseudo-terraces there are the caves, between them, on irregular smooth basaltic andesite surfaces, under the moss and scabies engraved geometrical, zoomorphic and anthropomorphic images – petroglyphs - were discovered
as early as the 19th century. They are clustered on the rock massif as minor panels.
Until the 1970s six of such panels had been identified. They are spread over the
rock surface at about 50 meters. Individual figures are also scratched out on sections
between the panels. The latter mainly contain images of local fauna: red deer, roe
deer, horse. Apart from them there are images of cave lion, camel, ‘fantastic’ and hybrid animals, snakes, birds, fish, etc. Among the geometrical images, there are grids,
crosses and the radiant suns. Strokes of different size and depth are also found here,
as well as trapped animals. Anthropomorphic figures are represented in the form of
three hunters – little men with bows and arrows. The pictures are quite small (between approx.2.5 and 18-20 cm) - 1-2mm wide and deep. On the whole up to a hundred scratched out pictures have been revealed among which partial depictions of
animals are inserted. The schematic, simply crafted figures are easily identifiable, as
characteristic configurations and nuances depicting details are captured very skillfully. The fauna depicted on the petroglyphs dominated in the region from the High
Pleistocene to Mid Holocene and, apparently, was the main object of hunting for the
community of Patara Khrami.1
It becomes obvious from a letter preserved in the archive of K. Kekelidze National Center of Manuscripts that in the 1880s an amateur archaeologist A. Ioakimov
1

M. Gabunia, A. Vekua, Patara Khrami Petroglyphs’, Tbilisi, ‘Metsniereba;, 1982, pp. 10, 12-13
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wrote a letter to a history lover E. Weidenbaum about images engraved on the rock
in Tsalka region. In the 1940s, with the aim of attesting the drawing mentioned in
the letter, N. Berdzenishvili and A. Javakhishvili started prospecting works in the vicinity of Village Gantiadi, Tsalka Municipality. The scholars failed to find anything
and, consequently, they accepted B. Kuftin’s opinion, according to which the accounts provided in the letter were not true. However, in the 1970s archaeologist M;
Gabunia tracked down the petroglyphs and investigated the material in the course
of a few campaigns. At the end of the expedition so far the only scholarly work about
the subject in question – ‘Petroglyphs of Patara Khrami’ [M. Gabunia, A. Vekua,
Tbilisi, ‘Metsniereba’, 1982] was published.
On 16-22 September 2019, a group of experts of the National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia was dispatched to Village Gantiadi in Tsalka Municipality
whose aim was to find out whether there were more petroglyphs besides those revealed
and investigated before. While working with the program Google Earth and the prospecting works carried out on the spot it became clear that the gorge of the River Avdriskhevi
was a vast area, so the group went up the gorge and made close observation of pseudo
terraces. As a result it was estimated that north and south of the petroglyphs studied by
M. Gabunia there were 15 locations (two in the north and 13 in the south) where there are
anthropomorphic and zoomorphic figures, as well as so called grids and so far unidentified designs, circles, zigzags, etc. scratched out on the rock surface in the familiar style.
At one place a small picture executed with paint was evidenced. It is remarkable that this
particular work is the only case known until now among the Trialeti petroglyphs in which
paint is used.
Here is a short description of most important (in our opinion) petroglyphs from each
spot:
Petroglyph N12 (1551m above sea level) is located at 290 meters north-west of the
main part of the petroglyphs,3 on the right bank of the River Avdriskhevi. A small area
of the rock surface (on the western side) is covered with scratches whose majority is
the ‘drawing’ made from the mid-20th century up to now. Among them is an 8-cm high
scratch which resembles a square figure mounted by a cone and a cross in the center.
Petroglyph N2 (1576 m above sea level) is located at 55 meters north-west of the main
2

Numbering of the petroglyphs is conventional. The petroglyphs investigated by M. Gabunia (spread over 50-60 m of
area) are conventionally referred to as “main petroglyphs” and they will be mentioned this way below. On completion
of geodesic and scanning works the newly discovered spots will be given final numeration and titles.
3
See below: the map of distribution of petroglyphs.
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petroglyphs, on a small area of rock surface on the right bank of the River Avdriskhevi.
On the wesernt side irregularly intersecting lines can be identified (size of the drawing 5
x 8 cm).
Petroglyph N 18 is located at 360 meters south of the main petroglyphs on the right
bank of the River Avdriskhevi. On the surface of the rock (on the eastern side) the following is scratched out: a horizontally depicted human (mail?) figure (11 x 10 cm) with open
arms; another standing human (female?) figure depicted vertically; its right hand is placed
on the waist, while in the left hand it is, as if, holding something (?); it has circular notches from below its head to the waist which have straight vertical lines descending from the
head (braids?); a horse’s (?) figure (length 23-25 cm) (in the left profile) with front and
rear legs and a long head; above the ‘horse’ there is a 5 cm-wide incised ornament of the
so called ear of corn.
Petroglyph N6 (1,612m above sea level) is located at 540 meters south-west of the
main petroglyphs on the left bank of the River Avdriskhevi. Grids of 25-35 cm (both
straight and oblique intersecting lines), a coiled figure (15-16 cm ?) (snake?) and an unidentified figure are scratched out on a rather large rocky surface (from the eastern side)
from 10 cm above the ground level to about 70-80 cm.
Petroglyph N3 (1,604 m above sea level) is located at 610 meters south-east of the
main petroglyphs on the right bank of the River Avdriskhevi. On the rocky surface (from
the western side) there is a ‘brush-like’ scratch (height 14-15cm) running from one point
down depicted together with modern scratches (Russian graphemes).
Petroglyph N5 (1,595 m above sea level) is located at 770 meters south-west of the
main petroglyphs on the right bank of the River Avdriskhevi. Fantastic creatures (long
horizontal body, narrow legs and curved head and tail) are scratched out on the rock
surface (from the western side). One figure resembles a palm-like plant (?). Size of the
figures - 8-20 cm.
Petroglyph N14 (1,692m above sea level) is located at 1,650 m south-west of the main
petroglyphs on the left bank of the River Avdriskhevi. The rock surface (from the northern side) has scratched out figures of two males (height 10 and 9 cm) and a four-legged
(dog? fox?) animal (width 5cm). Human figures, just like ones on the main petroglyphs,
are shown en-face, in a vertical position, while the animal is depicted in the left profile.
In terms of the manner of execution, the human figures differ from each other. The difference is obvious with respect to the thickness and depth of the incised grooves, the curvature of the lines and angles. The animal is depicted with long and narrow ears and nose
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and with one or two humps. According to scholars, by depicting hybrid animals ancient
humans wanted to express double essence in one being.4 It is presumable that the ancient
artist attached special significance to the figure by adding humps.
Petroglyph N 13 (1,638 m above sea level) is located 1,740 meters south-west of the
main petroglyphs, on the left bank of the River Avdriskhevi. The rock surface (on the
eastern side) has engraved grids and zigzags.
Petroglyph N paint (1,668 meters above sea level) is located at 2,100 meters southwest of the main petroglyphs on the left bank of the River Avdriskhevi. On the rock surface (on the eastern side) there is a painted image of an animal (in the right profile); width
of the line – 2 cm; height of the figure – 10 cm, length – 17-18 cm; the tail and a single
front and a single rear limbs can be identified; regrettably, the head cannot be identified at
all (this part of the rock is cracked and it is the head of the image that is missing). There
are three vertical lines also painted 1.5 meters south of the figure, 3-4 cm apart. Thickness
of the lines is 2 cm, height – 8 cm. Both vertical lines and the animal figure are rendered
in reddish paint. This is the only evidence of applying paint in Trialeti petroglyphs uncovered so far.
Petroglyph N11 (1,676 meters above sea level) is located at 2,150 meters south-west
of the main petroglyphs, on the left bank of the River Avdriskhevi. The rock surface (on
the eastern side) has incised grids (both straight and oblique intersecting lines), small
notches and ‘brush-like’ scratches running from one spot downwards.
Petroglyph N9 (1,702 meters above sea level) is located at 2,530 meters south-west of
the main petroglyphs, on the left bank of the River Avdriskhevi. The rock surface (on the
eastern side) has irregularly scratched intersecting lines.
Petroglyph N8 (1,668 meters above sea level) is located at 2,650 m south-west of the
main petroglyphs, on the left bank of the River Avdriskhevi. The rock surface (on the
eastern side) has an image of a deer with many-branched antlers in the right profile; the
head seems to be turned right.
Petroglyph N7 (1,687 meters above sea level) is located at 2,750 m south-west of the
main petroglyphs, on the left bank of the River Avdriskhevi. The rock surface (on the
eastern side) has incised grids (both straight and oblique intersecting lines). An image of
a long-necked and long-beaked bird (height – 10 cm, width – 4 cm) can also be identified
(in the left profile).
4
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Petroglyph N St. Sophia niche (1,707 meters above sea level) is located at 3,200
meters south-west of the main petroglyphs, on the right bank of the River Avdriskhevi.
The rock surface (on the western side) has an incised animal figure (in the left profile).
The animal is depicted with the concave back, bulging stomach and the tail in the air. The
clearly outlined limbs end with flat hoofs. The head with long and narrow ears (horns?) is
bent downwards. Length of the figure – 9.5 cm, height – 5 cm.

83

statiebi
ადამიანის გავრცელება კავკასიაში უკანასკნელი
გამყინვარების უცივეს და უმშრალეს პერიოდში
ალექსანდრე გავაშელიშვილი
დღეს ადამიანი სახლობს თითქმის ყველგან დედამიწაზე, თუმცა ასე არ
იყო ყოველთვის. უფრო მეტად ტექნოლოგიამ, ვიდრე შეგუებამ ბუნებრივი
გადარჩევით, დააკავებინა ადამიანს დედამიწის ხმელეთზე არსებული თითქმის ყველა ბიომი. უფრო უწინ, უფრო მარტივი ტექნოლოგიის მქონე ადამიანი იკავებდა უფრო ცოტა ბიომს, რაც მას უფრო დამოკიდებულს ხდიდა
განსაკუთრებულ კლიმატსა და რელიეფზე მაშინ, ვიდრე დღეს.
ანატომიურად თანამედროვე ადამინები გამოეყვნენ სხვა ჰომინიდებს
(დღეისთვის გადაშენებულებს) დაახლოებით 200,000 წლის წინ აფრიკაში
და დაიწყეს აფრიკიდან განსახლება ევრაზიაში უკანასკნელი გამყინვარების
პერიოდში (ე.ი. 15,000 - 120,000 წლების წინ). ამ განსახლებისას ადამიანის
გავრცელების არეალი ცვალებადობდა კლიმატის ცვალებადობასთან ერთად:
იგი ფართოდ ვრცელდებოდა თბილ პერიოდებში, ხოლო მისი გავრცელება პატარავდებოდა ცივ პერიოდებში.
ცივ პერიოდებში, რომელთათვისაც აგრეთვე დამახასიათებელი იყო გვალვიანობა, ადამიანის გავრცელების არეალი ქუცმაცდებოდა ერთმანეთისგან
დაშორებულ შედარებით მცირე არეალებად (ე.ი. გამყინვარების რეფუგიუმებად ანუ თავშესაფრებად). უკანასკნელი გამყინვარების უცივეს და უმშრალეს
მონაკვეთში, ეგრეთ წოდებული უკანასკნელი გამყინვარების მაქსიმუმისას
(ე.ი.19,000 - 23,000 წლის წინ), ადამიანებმა თითქმის მთლიანად მიატოვეს
ჩრდილო ევრაზია და თავი შეაფარეს რეფუგიუმებს კონტინენტის სამხრეთით.
ამ რეფუგიუმებიდან ისინი დაუბრუნდნენ ჩრდილოეთს გამყინვარების მაქსიმუმის შემდგომი დათბობისას. ამ რეფუგიუმებმა და სამიგრაციო ბარიერებმა
მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ადამიანის ევოლუციაში, რამაც აგრეთვე წარმოშვა დღეს მსოფლიოში არსებული ადამიანის გენეტიკური და ეთნო-ლინგვისტური სურათი. ამგვარად, გამყინვარების რეფუგიუმების მდებარეობის
ცოდნა მნიშვნელოვანია ადამიანის დღევანდელი გენეტიკური სტრუქტურის
გასაგებად. მართალია, ჩატარებულია კვლევები რადიომეტრულად დათარიღებული ადამაინთა სადგომების, კლიმატური რეკონსტრუქციებისა და სხვადახვა სამოდელო მეთოდის გამოყენებით ადამიანის ეკოლოგიური ნიშისა და
სივრცული გავრცელების დასადგენად უკანასკნელი გამყინვარების პერიოდში, მაგრამ ამ კვლევათაგან არცერთმა (1) გაითვალისწინა ადამიანსა და გა-
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რემოს შორის დამოკიდებულება პოპულაციური გენეტიკის კონტექსტში, (2)
წარმოადგინა ნათლად ადამიანსა და ბიომს შორის ურთიერთქმედება და (3)
მოიცვა მთელი მსოფლიო.
მას შემდეგ, რაც ანატომიურად თანამედროვე ადამიანი წარმოიშვა, მემკვიდრეობით კლონურად გადაცემულ დნმ-ში (მაგალითად, Y-ქრომოსომა და
მიტოქონდრიული დნმ) დაგროვდა გენეტიკური მრავალფეროვნება, რაც გვადგენინებს ადამიანის წარმოშობასა და ევოლუციის გზებს. ჩვენს კვლევაში
გამოვიყენეთ Y-ქრომოსომული შტოები (ანუ მამური შტოები), რომლებიც წარმოიშვა უკანასკნელი გამყინვარების პერიოდში. ჩვენი საკვლევი ჰიპოთეზის
თანახმად გეოლოგიურ წარსულში უმთავრესი მოვლენა, რომელსაც შეეძლო
გამოეწვია გენეტიკური განსხვავებანი ადამიანთა პოპულაციების ერთმანეთისაგან რეპროდუქტიულად დაშორებით (ე.ი. იზოლაციით), იყო გამყინვარების პერიოდის ტემპერატურული მინიმუმების თანმიმდევრობა. ჩვენი ჰიპოთეზა მოტივირებული იყო იმით, რომ ტემპერატურულ მინიმუმთა თარიღები
თითქმის ემთხვეოდა სხვა მკვლევარების მიერ ნავარაუდევ დროებს მამური
შტოების წარმოშობისა (სურ. 1). შესაბამისად, ამ მინიმუმების დროს ბიომების გავრცელებას უნდა მოეხდინა გავლენა მამური შტოების წარმოქმნასა და
გავრცელებაზე.
სურათი 1. ტემპერატურული ცვალებადობა (0C) სადგურ Vostok-ის ყინულის გულში ბოლო 160,000 წლის გნმავლობაში და ადამიანთა Y-ქრომოსომის
დივერგენციების (ე.ი. შტოთა წარმოშობის) საშუალო ასაკი გამყინვარების
ბოლო პერიოდში.
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ჩვენს კვლევაში (Gavashelishvili და Tarkhnishvili 2016) შევეცადეთ გამოგვევლინა გამყინვარების ბიომები (ე.ი. ეკოსისტემები), სადაც გადარჩნენ ადამიანთა წყარო პოპულაციები და მამური შტოები წარმოიშვნენ. ამისათვის ჯერ
მივიღეთ მუდმივი მდინრეების მოდელი დღევანდელი ჰიდროგრაფიული ქსელის, კლიმატისა და რელიეფის მონაცემებიდან, და გავავრცელეთ იგი უკანასკნელი გამყინვარების მაქსიმუმში, როგორც ერთ-ერთ წარმომადგენელში გამყინვარების ტემპერატურული მინიმუმებისა. შემდეგ დავამოდელეთ
გამყინვარების ბიომების გავრცელება. ეს ვქენით გამყინვარების კლიმატისა
და მუდმივი მდინარეების სიახლოვის დაკავშირებით გამყინვარების დროინდელ ზოგიერთ ადგილთან, სადაც ბიომის რაობა სხვა მკვლევარებს დადგე-

ნილი ჰქონდათ ნამარხი მცენარეების მტვრიდან და სხვა ნარჩენებიდან. დამოდელებური ბიომებიდან რომ გამოგვევლინა ის ადგილები, სადაც მამური
შტოები დიდი ალბათობით წარმოიშვა, ჩვენ დავუშვით, რომ (1) ამ შტოების
მრავალფეროვნების გავრცელება დღეს დიდადაა დამოკიდებული გეოგრაფიულ დაშორებაზე ამ ადგილებიდან, (2) ამ ადგილების მდებარეობა ემთხვევა
მამური შტოების წარმოშობის ცნობილ ადგილებს და (3) გამყინვარების პე-
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რიოდის ადამიანთა ნასახლარები ძირითადად თავმოყრილია ამ ადგილებში.
სურ. 2 აჩვენებს ჩვენს სამუშაო გეგმას ამ ადგილების გამოსავლენად. ჩვენ არ
გამოვიყენეთ მიტოქონდრიული შტოები (ანუ დედური შტოები), როგორც დამატებითი წყარო ჩვენი ჰიპოთეზის შემოწმებისა, იმიტომ რომ დედურ შტოებს აქვს ძალიან სუსტი ფილოგეოგრაფიული სიგნალი (სტრუქტურა). ამის
მიზეზი შეიძლება იყოს ქალების სუსტი ტერიტორიულობა და/ან მაღალი რიცხოვნული თანაფარდობა ქალებისა კაცების მიმართ, რაც შესაძლოდ იწვევს
განმასხვავებელი გენების უფრო სწრაფ შემთხვევით დაგროვებას კაცთა პოპულაციებში. ჩვენმა მოდელმა აჩვენა გამყინვარების პერიოდის დიდი როლი
ადამიანის დღევანდელი გენეტიკური სტრუქტურის შექმნასა და ეთნოგენეზში ლანდშაფტური ტიპებისა და კლიმატის ცვლილების გათვალისწინებით.
2. მეთოდები

2.1. ბიომები უკანასკნელი გამყინვარების
მაქსიმუმისას
უკანასკნელი გამყინვარების მაქსიმუმის ბიომების დასამოდელებლად
პალეომცენარეთა წერტილოვანი მონაცემები (http://www.bridge.bris.ac.uk/
resources/Databases/BIOMES_data) დავაკავშირეთ პალეოკლიმატურ მონაცემებთან (http://www.worldclim.org) და მუდმივი პალეომდინარეების სიახლოვესთან. საბოლოო მოდელში გამოვყავით ბიომთა რვა კლასი: (1) ტროპიკული
ტყე, (2) თბილი ზომიერი ტყე, (3) ზომიერი ტყე, (4) ტაიგა, (5) მეჩხერი მშრალი
ტყე, (6) ბალახ-ბუჩქნარი, (7) უდაბნო და (8) ტუნდრა. დამოდელებისას კლიმატურ ცვლადებად გამოვიყენეთ ბეილის ეფექტური ტემპერატურა და სისველის მაჩვენებელი (ე.ი. წლიური ნალექიანობის ფარდობა ბეილის ეფექტურ
ტემპერატურაზე). პალეომდინარეების დასამოდელებლად, გარდა კლიმატური მონაცემებისა, გამოვიყენეთ ზღვის დონიდან სიმაღლის ციფრული მოდელები: როგორც ახლანდელი, ისე გამყინვარების ხმელეთის ამსახველნი.
პალეომცენარეული საფარის არსებული მოდელების უმეტესობა ეფუძვნება ადგილობრივ კლიმატურ მონაცემებს და უგულვებელყოფს ჰიდროლოგიური სადრენაჟო სისტემების მნიშვნელობას მცენარეთა თანასაზოგადოებების
ფორმირებაში. მაგალითად, ამის გაუთვალისწინებლობით ნებისმიერი მოდელი ვერ ახსნის, რატომაა ჭალის დიდრონი ტყე უნალექო ადგილებში. რადგან
გამყინვარების არსებული ჰიდროგრაფიული მონაცემები უზუსტო იყო ჩვენი
ამოცანისათვის, ჯერ მივიღეთ მუდმივი მდინარეების მოდელი დღევანდელი
პირობებიდან და შემდეგ გავავრცელეთ იგი გამყინვარების კლიმატურ და რელიეფურ მონაცემებზე (სურ. 2). პალეომდინარეთა სისტემების მდებარეობის
ალბათობა გამოვთვალეთ ორი ცვლადის ურთიერთქმედებიდან: (1) სისველის
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დაგროვების ზედაპირი და (2) სისველის დაგროვება. პირველი ასახავს მოცემული ადგილის ზემოთ არსებული მთელი წყალშემკრების ფართობს, მეორე კი - წყლის ნაკადის შესაძლო რაოდენობას - ე.ი. პირველი ასახავს წყლის
ნაკადის დანაკარგს ინფილტრაციის, ხახუნისა და აორთქლების გამო, ხოლო
მეორე ცვლადი პირიქით ხელს უწყობს წყლის ნაკადის შენარჩუნებას. სისველის დაგროვების ცვლადები გამოვთვალეთ კლიმატისა და რელიეფის მონაცემებიდან. სამოდელო ინფორმაცია წყლის ნაკადის სიმუდმივის შესახებ
ავიღეთ არსებული მონაცემთა ბაზიდან სახელად VMAP0 (წყარო: http://www.
mapability.com). ამ ბაზის ციფრულ რუკებში წყლის ნაკადი წარმოდგენილია
ტეხილ ხაზებად. ამ ხაზებზე შემთხვევითად გავფანტეთ 80,000 წერტილი,
ისე რომ ამ წერტილებს შორის მანძილი აღემატებოდა 5 კმ-ს. აქედან 40,000
წერტილი მოდიოდა ამერიკის კონტინენტზე მოდელის გამოსაცდელად, დანარჩენი 40,000 წერტილი კი - დანარჩენ მსოფლიოზე მოდელის მისაღებად
ანუ საწვრთნელად (ე.ი. საკალიბრაციოდ). ამ ორი გეოგრაფიული ჯგუფიდან
თითოეული მოიცავდა 20,000 წერტილს მუდმივ ნაკადზე და 20,000 წერტილს
არამუდმივ წყლის ნაკადზე. მოდელი გამოვცადეთ არა მარტო სივრცეში,
არამედ დროშიც. ამისათვის იგი შევადარეთ პალეოჰიდროლოგიურ და ჰიდრავლიკურ მოდელს უდაბნო საჰარისა 124,000 - 125,000 წლების წინ (http://
journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0074834).
ლოგისტური რეგრესიით მოვიღეთ მდინარის სიმუდმივის ალბათობის
მოდელი ზემოთ ხსენებულ წერტილებში აღებული მონაცემებიდან. ამ მოდელიდან ამოვიღეთ მუდმივი პალეომდინარეები იმ ალბათური ზღვრული
მნიშვნელობით, რომელიც ათანაბრებდა მოდელის სენსიტიურობასა და სპეციფიკურობას. ასე მიღებული მდინარეებიდან დაშორება გამოვიყენეთ ბიომთა გავრცელების დასამოდელებლად. მაკლასიფიცირებელი ხის მეთოდით
უკანასკნელი გამყინვარების მაქსიმუმის ბიომები დავაკავშირეთ შესაბამის
კლიმატთან და მუდმივი მდინარეების სიახლოვესთან.
ჩვენს კვლევაში ყველა მონაცემი სივრცულად დავამუშავეთ ArcGIS Desktop
v.9.3 პროგრამით, ხოლო მრავალცვლადიანი სტატისტიკური პროცედურები
ამ მონაცემებზე ჩავატარეთ IBM SPSS Statistics v.21 პროგრამაში არსებული
ალგორითმებით. ეს ეხება მეთოდების მომდევნო ქვეთავებსაც.

2.2. ადამიანის ახლანდელი გენეტიკური
მრავალფეროვნება გამყინვარების ბიომების მიმართ
თუ ჩვენს მიერ ნავარაუდევი ბიომები ნამდვილად მოიცავდა ადგილებს,
რომლებიც იფარავდნენ ადამიანებს, მაშინ ეს ასახული უნდა იყოს ადამიანის
გენეტიკური მრავალფერონების გეოგრაფიულ გავრცელაბაში და ამ გეოგრაფიული გავრცელების მტკიცებულების მატარებელი უნდა იყოს ადამიანის
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დღევანდელი პოპულაციები. მას შემდეგ, რაც ვივარაუდეთ ბიომების გავრცელება უკანასკნელი გამყინვარების მაქსიმუმისათვის (ე.ი. უკანასკნელი
გამყინვარების ტემპერატურული მინიმუმებიდან უცივეს და უმშრალეს პერიოდისათვის), გავაანალიზეთ უკანასკნელი გამყინვარების პერიოდში წარმოშობილი მამური შტოების დღევანდელი მრავალფეროვნება ამ ნავარაუდევი
ბიომების მიმართ. დავუშვით, რომ თუ იყო რეპროდუქტიულად იზოლირებული ადგილები, სადაც ეს Y-ქრომოსომული შტოები წარმოიშვა უკანასკნელი
გამყინვარების კლიმატური გაუარესების პერიოდებში, მაშინ ამ შტოთა მრავალფეროვნების დღევანდელი გავრცელება დიდი ალბათობით არის ფუნქცია
გეოგრაფიული დაშორებისა თითოეული ამ ადგილიდან ანუ რეფუგიუმიდან. ამ
დაშვების არსი მდგომარეობს იმაში, რომ რეფუგიუმიდან წასული ადამიანები
უფრო სწრაფად დაიკავებდნენ რეფუგიუმთან უფრო ახლოს მყოფ არარეფუგიუმს, და შედეგად არარეფუგიულ ადგილში დაგროვდებოდა უფრო მაღალი
გენეტიკური მრავალფეროვნება, თუ მისი საშუალო დაშორება გენეტიკურად ერთმანეთისაგან განსხვავებული რეფუგიუმებიდან არის უფრო მოკლე.
ამ დაშვების თანახმად რეფუგიუმებად ჩავთვალეთ ბიომების ის დაჯგუფება,
რომელიც ყველაზე კარგად ახსნიდა მამური შტოების მრავალფეროვნების
დღევანდელ გავრცელებას. ამგვარად სულ მივიღეთ 254 დაჯგუფება ყველა
შესაძლო 1-დან 7-მდე ბიომიანი კომბინაციებიდან (სულ გვქონდა 8 ბიომი).
დღევანდელ სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფსა თუ პოპულაციაში სიხშირეები
იმ მამური შტოებისა, რომლებიც წარმოიშვა უკანასკნელ გამყინვარებაში,
მოვიპოვეთ მრავალი გამოქვეყნებული მასალიდან. ეს შტოებია: A2, B, C, D,
E, G, H, P, MS, L, T, I, J, N, O, Q, R. სულ გამოგვივიდა 48 პოპულაცია. შტოთა მრავალფეროვნება თითოეულ პოპულაციაში რაოდენობრივად შევაფასეთ
ნეის ნუკლეოტიდური მრავალფეროვნების ინდექსით, რომელიც ითვალისწინებს არა მარტო შტოთა სიხშირეს, არამედ გენეტიკურ სიშორესაც შტოებს
შორის. გენეტიკურ მრავალფეროვნებასა და რეფუგიუმების სიახლოვეს შორის დამოკიდებულების დასადგენად გეოგრაფიული მანძილები გავზომეთ
პოპულაციის ცენტროიდებსა და შესაძლო რეფუგიუმების კიდეებს შორის. ეს
მანძილები გავზომეთ იმ შესაძლო რეფუგიუმებიდან, რომლებიც იყო აფრიკაში, ევრაზიასა და ავსტრალიაში, რადგან ადამიანები გამყინვარებას გადაურჩნენ ამ კონტინენტებზე.
გეოგრაფიულ მანძილებად ავიღეთ როგორც ევკლიდური (ანუ პირდაპირი), ისე უიოლესი სიშორეები. უიოლესი მანძილი გამოითვლება წინააღმდეგობის გათვალისწინებით. წინააღმდეგობად ავიღეთ ფერდობის დახრილობა
და საკვების სიმწირე დღეს, რადგან ჩავთვალეთ, რომ ადამიანის გავრცელება
და პოპულაციებს შორის შერევა ძირითადად მოხდა და კვლავ ხდება ისეთ
კლიმატში, რომელიც მსგავსია დღევანდელისა. ფერდობის დახრილობა გა-
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მოვთვალეთ რელიეფის სიმაღლის ციფრული მოდელიდან (http://www.gebco.
net). რაც შეეხება საკვების სიმწირეს, ამის მაჩვენებლად ავიღეთ სუფთა პირველადი პროდუქციის შებრუნებული სიდიდე. სუფთა პირველადი პროდუქცია კი გამოვთვალეთ შურის მოდელით, რომელიც იყენებს ორ ექსპონენტურ
ფუნქციას: წლიურ საშუალო ტემპერატურისა და ჯამური ნალექიანობისა.
ჩვენ გავაუმჯობესეთ შურის მოდელი მასში ჰიდროლოგიური დრენაჟის მაჩვენებლის შეტანით. ამისათვის იმ ადგილებში, სადაც ჩვენმა მდინარეთა მოდელმა აჩვენა მუდმივი წყლის ნაკადი, სუფთა პირველადი პროდუქცია გამოვთვალეთ შურის მხოლოდ ტემპერატურული ფუნქციით, იმიტომ რომ ასეთ
ადგილებში ბიომასის დაგროვების მალიმიტირებელია არა წყალი, არამედ
მხოლოდ ტემპერატურა. იმისათვის, რომ მოცემულ ადგილში სუფთა პირველად პროდუქციიდან გამოგვეყო ის ნაწილი, რომელსაც ადამიანი უკეთ მოიხმარს - ე.ი. ადამიანისათვის მისაწვდომი სუფთა პირველადი პროდუქცია
- იგი გავამრავლეთ უტყეო საფარის წილზე. ამით შევამცირეთ პროდუქცია
მით უფრო, რაც უფრო დაბურულ ტყიანი იყო ადგილი. ეს ვქენით, იმიტომ
რომ სხვადასხვა კვლევის მიხედვით დღევანდელი მონადირე-შემგროვებელნი
ყველაზე ცოტა საკვებს მოიპოვებენ ტყის ბიომებში. ტყის საფარის წილი ავიღეთ სატელიტური მონაცემებიდან (NASA: http://www.echo.nasa.gov/reverb/
about_reverb.htm). უიოლესი სიშორის გამოთვლისას დიდი წყალსატევები
(მაგ. ზღვები, ოკეანეები), მუდმივი ჭაობები, მუდმივი თოვლის საფარი და
მყინვარები ჩავთვალეთ ადამიანისათვის გაუვალ წინააღმდეგობად. ასეთად
არ ჩავთვალეთ სუეცის არხი, ბოსფორის სრუტე, სუნდასა და საჰულს შორისი სრუტეები, იაპონიის სრუტეები, ბერინგის სრუტე და პანამის არხი. მამურ
შტოთა დღევანდელი მრავალფეროვნების დამოკიდებულება შესაძლო რეფუგიუმების ჯამურ სიახლოვეზე შევაფასეთ ჩვეულებრივი უმცირეს კვადრატთა რეგრესიით. დამატებით გამოვცადეთ სხვა შესაძლო პრედიქტორებიც:
დღევანდელი სუფთა პირველადი პროდუქცია, ადამიანისათვის მისაწვდომი
სუფთა პირველადი პროდუქცი, ადამიანის სიმჭიდროვე, ფერდობის დახრილობა, სიმაღლე ზღვის დონიდან და როგორც ევკლიდური, ისე უიოლესი მანძილები უახლოესი შესაძლო რეფუგიუმიდან. ამ ცვლადებიდან ყველა ცვლადი, გარდა გეოგრაფიული მანძილებისა, წარმოადგენდა საშუალო სიდიდეს
გამოთვლილს თითოეულ პოპულაციის არეალში.

2.3. გენეტიკურ შტოთა წარმოშობის ადგილები
გამყინვარების ბიომების მიმართ
ზოგიერთი მამური შტოს წარმოშობის ადგილი დადგენილია ფილოგეოგრაფიული ვარაუდებით გნეტიკური ცვალებადობის დღევანდელი გეოგრაფიული
გავრცელების საფუძველზე. ჩვენი ანალიზისათვის გამოვიყენეთ მხოლოდ ის
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ვარაუდები, რომლებზეც არსებობდა საყოველთაო კონსენსუსი. წარმოშობის
ამ ადგილების დარუკებული და ტექსტური აღწერები ვაქციეთ პოლიგონებად
(ე.ი. ციფრულად დავარუკეთ). თითოეული პოლიგონისათვის გამოვყავით
უახლოესი შესაძლო რეფუგიუმი პოლიგონის შუაგულსა (ე.ი. ცენტროიდსა)
და რეფუგიუმის კიდეს შორის მანძილის მიხედვით. ეს მანძილი ჩავთვალეთ
ნულად, თუ შუაგული ხვდებოდა რეფუგიუმში. შემდეგ დავითვალეთ წარმოშობის პოლიგონები უახლოეს რეფუგიუმზე, რათა რაოდენობრივად შეგვეფასებინა სივრცული თანხვედრა შესაძლო რეფუგიუმთა დაჯგუფებასა
და წარმოშობის ადგილებს შორის. რაც უფრო მცირეა ეს მაჩვენებელი, მით
უფრო მაღალია თანხვედრა. მაგალითად, თუ წარმოშობის ყველა პოლიგონი
იზიარებს ერთ უახლოეს შესაძლო რეფუგიუმს, - ეს ნიშნავს უცუდეს თანხვედრას, ხოლო თუ თითოეულ პოლიგოზე მოდის ერთი უნიკალური უახლოესი
რეფუგიუმი, - ეს ნიშნავს საუკეთესო თანხვედრას. თუ ერთზე მეტ შესაძლო
პოლიგონთა დაჯგუფებას ჰქონდა ერთი და იგივე მაჩვენებელი თანხვედრისა,
მაშინ ვირჩევდით იმ დაჯგუფებას, რომლის საშუალო მანძილი წარმოშობის
პოლიგონებსა და უახლოეს შესაძლო რეფუგიუმებს შორის იყო უმოკლესი.
ამრიგად რეფუგიუმებად ჩავთვალეთ ბიომების ის დაჯგუფება, რომელსაც
ჰქონდა საუკეთესო სივრცული თანხვედრის მაჩვენებელი.

2.4. ადამიანის ნასახლარები უკანასკნელი
გამყინვარების მაქსიმუმისას
ჩვენ გავაანალიზეთ უკანასკნელი გამყინვარების მაქსიმუმის დროინდელი
ადამიანთა ნასახლარების მდებარეობა ჩვენს მიერ ნავარაუდევი ბიომების მიმართ. ამისათვის გამოვიყენეთ ანატომიურად თანამედროვე ადამიანის რადიომეტრულად დათარიღებული ნასახლარების გეოგრაფიული კოორდინატები.
ეს მონაცემები მოვიძიეთ მრავალი გამოქვეყნებული მასალიდან. აღნიშნული
პერიოდისათვის მთელ მსოფლიოში სულ გამოგვივიდა 127 ნასახლარი. ამ ნასახლარების მდებარეობის დამოკიდებულება ამა თუ იმ ბიომზე, შევაფასეთ
იაკობის სამყოფელის (ჰაბიტატის) შერჩევის ინდექსით. ამ ინდექსის სიდიდეები მერყეობს -1-დან +1-მდე: უარყოფითი სიდიდეები აჩვენებს ადგილის
უვარგისობას საცხოვრებლად, დადებითი სიდიდეები კი - ვარგისობას. რეფუგიუმებად ჩავთვალეთ ბიომების ის დაჯგუფება, რომლის მიმართაც ნასახლარებს ჰქონდა უმაღლესი სიდიდე იაკობის სამყოფელის შერჩევის ინდექსისა.
3. შედეგები

ჩვენი ჰიდროლოგიური მოდელი აღმოჩნდა საკმაოდ ზუსტი სივრცეში: სწორად ამოიცნო დიდი უმეტსეობა როგორც საწვრთნელი, ისე საცდელი წერტილებისა (ცხრ. 1). იგი დროშიც საკმაოდ ზუსტი აღმოჩნდა: ჩვენი მოდელის მიერ
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ნავარაუდევი მუდმივი მდინარეების მდებარეობა 124,000 - 125,000 წლების
წინანდელ უდაბნო საჰარაში ზუსტად დაემთხვა არსებული პალეოჰიდროლოგიური და ჰიდრავლიკური მოდელის მიერ დადგენილი მდინარეებისას.
ცხრილი 1. მუდმივი მდინარის ალბათობის ბინომიური ლოგისტური რეგრესიის მოდელი (R2 = 0.537): P = 1 / [7802.4 (X1 + 1)1.324/(X2 + 1)1.754 + 1], სადაც
X1 არის სისველის დაგროვების ზედაპირი (გამოთვლილი სიმაღლის ციფრული მოდელიდან), ხოლო X2 არის სისველის დაგროვება (გამოთვლილი სიმაღლის ციფრული მოდელიდან და სისველის მაჩვენებლიდან)
P-ს წონასწორული ზღვრული
მნიშვნელობა

P > 0.47

% მუდმივი დინებისა სწორად
გამოცნობილი

ძველ სამყაროში წვრთნისას: 84.1
ახალ სამყაროში გამოცდისას: 82.9

% სეზონური დინებისა სწორად
გამოცნობილი

ძველ სამყაროში წვრთნისას: 84.1
ახალ სამყაროში გამოცდისას: 84.5

სრული % სწორი გამოცნობისა

ძველ სამყაროში წვრთნისას: 84.1
ახალ სამყაროში გამოცდისას: 83.7

AUC

ძველ სამყაროში წვრთნისას: 0.875
ახალ სამყაროში გამოცდისას: 0.856

მაკლასიფიცირებელი ხის მეთოდით მიღებულმა უკანასკნელი გამყინვარების მაქსიმუმის ბიომთა მოდელმა (ცხრ. 2 და 3) სწორად ამოიცნო 65% მთელი
სინჯისა, რაც მოიცავდა როგორც საწვრთნელ, ისე საცდელ წერტილებს. თითოეული ბიომის სწორად ამოცნობა მერყეობდა 40%-დან 90%-მდე. მეთოდმა ყველაზე კარგად ამოიცნო ტუნდრა, ხოლო ყველაზე ცუდად - ბალახ-ბუჩქნარი. დანარჩენი ბიომებიდან უკეთესად ამოიცნო ტყის ბიომები, რომლეთა
ამოცნობის სიზუსტე მერყეობდა 63.6%-დან 75%-მდე. ყველა ბიომის სწორად
ამოცნობის მაჩვენებელი იყო უფრო მაღალი ვიდრე მცდარი ამოცნობისა.
მუდმივი მდინარეებიდან დაშორებამ ახსნა 8.5% მთელი კლასიფიკაციისა, სახელდობრ მან ახსნა ტყეების არსებობა უნალექო ადგილებში, სადაც გვქონდა
ტროპიკული ტყის 10 წერტილი, თბილი ზომიერი ტყის 7 წერტილი, ზომიერ
ტყის 5 წერტილი და ტაიგის 4 წერტილი. სისველის მაჩვენებელმა ასახა ბიომის სიმჭიდროვე მოცემულ ტემპერატურაზე - ე.ი. მან დაჰყო ბიომები ტყედ,
სავანად, სტეპად და უდაბნოდ. ბეილის ტემპერატურამ კი ახსნა კლიმატური
ზონები: ტროპიკული, თბილი, ზომიერი, სუბარქტიკული და არქტიკული.
ცხრილი 2. მაკლასიფიცირებელი ხის მოდელი (CRT) ბიომთა მოთხოვნებისა გამყინვარების უკანასკნელი მაქსიმუმისას (ე.ი. 23,000 - 19,000 წლის წინ).
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ეფექტური ტემპერატურა (0C)

N

ბიომი

1

ტროპიკული ტყე

2

თბილი ზომიერი
ტყე

3

სისველე (მმ/0C)

> 16.603

> 100.806

> 16.603

<= 100.806

>
13.698
16.603

<=

>
13.698
16.603

<=

>
11.488
13.698

<=

>
11.488
13.698

<=

>
10.568
11.488

<=

>
10.568
11.488

<=

სიშორე მუდმივი
მდინარიდან (კმ)

<1

> 100.806
<= 100.806

<1

> 100.806

ზომიერი ტყე

4

ტაიგა

<= 100.806

<1

> 100.806
<= 100.806

<1

5

მეჩხერი მშრალი
ტყე

> 10.568

>
58.204
100.806

<=

6

ბალახ-ბუჩქნარი

> 10.568

>
38.358
58.204

<=

7

უდაბნო

> 10.568

<= 38.358

8

ტუნდრა

<= 10.568

>= 1
>= 1
>= 1

ცხრილი 3. მაკლასიფიცირებელი ხის (CRT) ბიომთა მოდელის შეცდომის
მატრიცა გამყინვარების უკანასკნელი მაქსიმუმისთვის (ე.ი. 23,000 - 19,000
წლის წინ). საწვრთნელი და გამოსაცდელი წერტილები გაერთიანებულია.
მოდელირებული
ემპირული

ტროპიკული
ტყე

თბილი
ზომიერი ტყე

ზომიერი ტყე

ტაიგა

მეჩხერი
მშრალი
ტყე

ბალახ-ბუჩქნარი

უდაბნო

ტუნდრა

სულ

ტროპიკული
ტყე

17

2

1

0

1

2

0

0

23

თბილი
ზომიერი ტყე

4

15

0

1

0

0

0

0

20
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ზომიერი ტყე
ტაიგა

1

3

36

1

1

1

0

8

51

0

0

0

7

0

0

0

4

11

მეჩხერი
მშრალი
ტყე

0

0

4

0

26

1

2

6

39

ბალახ-ბუჩქნარი

1

2

3

1

16

37

15

18

93

უდაბნო

0

0

0

0

1

2

5

3

11

ტუნდრა

0

0

2

0

0

0

5

62

69

სულ

23

22

46

10

45

43

27

101

317

შერჩევითმა უმცირეს კვადრატთა რეგრესიამ გვაჩვენა, რომ ის ერთადერთი ცვლადი, რომელიც საუკეთესოდ ხსნიდა მამური შტოების დღევანდელი მრავალფეროვნების ცვალებადობას, იყო გამყინვარების მეჩხერი მშრალი
ტყეებიდან უიოლესი საშუალო დაშორება, რომელსის წინააღმდეგობასაც განაპირობებდა ადამიანისათვის მისაწვდომი სუფთა პირველადი პროდუქციის
სიმცირე. რეგრესიული მოდელი მათემატიკურად ასე გამოიყურებოდა (R2 =
0.407):
ნეის π = (-5.351E-007 * X) + 0.147
სადაც X არის საშუალო უიოლესი მანძილი მეჩხერი მშრალი ტყის რეფუგიუმიდან ადამიანისათვის მისაწვდომი პროდუქციის მიმართ.
მამურ შტოთა წარმოშობის ცნობილი ადგილები საუკეთესო სივრცულ თანხვედრაში იყო გამყინვარების მეჩხერი მშრალი ტყეების გავრცელებასთან.
ამ სულ 12 წარმოშობის ადგილიდან 8-ზე მოდიოდა უნიკალური უახლოესი
რეფუგიუმები.
უკანასკნელი გამყინვარების მაქსიმუმის ნასახლართა უმეტესობა მოხვდა
მეჩხერ მშრალ ტყეში (ცხრ. 4). ნასახლართა სიხშირე ამ ბიომში ბევრად მაღალი იყო, ვიდრე სხვა ბიომებში. იაკობის სამყოფელის შერჩევის ინდექსმაც
გვირჩია, რომ გამყინვარების დროს მონადირე-შემგროვებლები ამ ბიომს ანიჭებდნენ უპირატესობას. ამ ინდექსის თანახმად ადამიანები ერიდებოდნენ
ტროპიკულ ტყეს, თბილ ზომიერ ტყეს, ტაიგას, უდაბნოსა და ტუნდრას.

94

statiebi
ცხრილი 4. ადამიანთა ნასახლარების განაწილება ბიომების მიმართ უკანასკნელი გამყინვარების მაქსიმუმისას (ე.ი. 23,000 - 19,000 წლის წინ).
ბიომი

სიხშირე

%

სამყოფელის შერჩევის ინდექსი

ტროპიკული ტყე

1

0.787

-0.754

თბილი ზომიერი ტყე

0

0

-1

ზომიერი ტყე

8

6.299

0.655

ტაიგა

0

0

-1

მეჩხერი მშრალი ტყე

78

61.417

0.862

ბალახ-ბუჩქნარი

22

17.323

0.371

უდაბნო

7

5.512

-0.780

ტუნდრა

11

8.661

-0.747

სულ

127

100

ჩვენი მოდელის დარუკებამ კავკასიაში აჩვენა ის, რომ ბოლო გამყინვარების უცივეს და უმშრალეს პერიოდში კავკასიაში ადამიანები ძირითადად ცხოვრობდნენ დასავლეთ კავკასიაში, უფრო ზუსტად კოლხეთში (სურ. 3).
სურათი 3. დამოდელებული ბიომები კავკასიაში უკანასკნელი გამყინვარების მაქსიმუმისას (ე.ი. 23,000 - 19,000 წლის წინ). ამ პერიოდში ადამიანები
ძირითადად ცხოვრობდნენ მეჩხერ მშრალ ტყეში (რუკაზე წითლად).
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4. მსჯელობა და დასკვნები

ჩვენ აღვადგინეთ, როგორ გამოიყურებოდა ბიომების გავრცელება უკანასკნელი გამყინვარების მაქსიმუმისას ნამარხი მცენარეების, კლიმატისა და
რელიეფის მონაცემებით. ჩვენმა ბიომთა მოდელმა სწორად ამოიცნო ემპირული მონაცემების უმეტესობა. უთანხმოება ემპირულ და ნავარაუდევ მონაცემებს შორის შეიძლება აიხსნას იმ შეცდომებით, რომლებიც არის კლიმატისა
და სადრენაჟო სისტემის რეკონსტრუქციებში და ნამარხი მონაცემებიდან ბიომების განსაზღვრაში. მიუხედავად ამისა, ესაა საუკეთესო ბიომთა მოდელი,
რომლის მიღებაც შევძელით არსებული მონაცემების წყალობით. ჩვენი სამივე სხვადასხვა მიდგომა (დაშვება), ადამიანის რეფუგიუმების აღმოსაჩენად,
მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ მეჩხერი მშრალი ტყეა ის რეფუგიუმი, სადაც განსხვავებული მამური შტოები წარმოიშვა.
ჩვენი პირველი მიდგომის თანახმად რბილი კლიმატის დროს ადამიანი ძირითადად ვრცელდებოდა მაღალი პროდუქციის მქონე ადგილების გავლით
(ანუ იქ, სადაც ბევრი საკვები იყო) და დაბურული ტყეების გვერდის აქცევით.
ჩვენი მეორე მიდგომა გვაჩვენებს, რომ მამურ შტოთა წარმოშობის ცნობილი
ადგილები გამყინვარების ტემპერატურულ მინიმუმებში იყო დაფარული მეჩხერი მშრალი ტყით.
ჩვენმა მესამე მიდგომამაც, რომელიც ეფუძვნებოდა უკანასკნელი გამყინვარების მაქსიმუის დროს არსებული ნასახლარების გავრცელებას, გვაჩვენა,
რომ ადამიანები უდიდეს უპირატესობას ანიჭებდნენ მეჩხერ მშრალ ტყეში
ცხოვრებას. ჩვენი შედეგები ისე არ უნდა იქნას გაგებული, რომ ადამიანები ცხოვრობდნენ მხოლოდ მეჩხერ მშრალ ტყეში იმ დროს. ალბათ ადამიანები სეზონურად ხვდებოდნენ სხვა ბიომებშიც ან მუდმივად ცხოვრობდნენ
იქ, ოღონდ მცირე სიმჭიდროვით. ჩვენი შედეგების ინტერპრეტაცია უფრო
უნდა მოხდეს პულიამის წყარო-გუბე მეტაპოპულაციური მოდელის მიხედვით, სადაც მეჩხერი მშრალი ტყით დაფარული რეფუგიუმები წარმოადგენენ
ადამიანის პოპულაციის წყაროებს, ხოლო დანარჩენი ბიომები - პოპულაციის
გუბეებს. ასე იყო ალბთ, იმიტომ რომ სანამ ადამიანებმა განავითარეს ტექნოლოგიები, საკმარისი სხვა ბიომების ასათვისებლად და გარდასაქმნელად,
მეჩხერი მშრალი ტყე იძლეოდა (1) ადამიანისათვის მისაწვდომ უფრო მეტ
პროდუქციას (ანუ საკვებს), ვიდრე დაბურული ტყე და (2) უფრო მეტ ხეს,
ვიდრე ისეთი ღია ადგილები, როგორიცაა ბალახ-ბუჩქნარი. ადამიანებს აშკარად სჭირდებოდათ საკვები და ხეები ერთდროულად. საკვების გარდა ხეები ასევე იძლევიან საფარს ავდრისგან, დიდი აგრესიული ცხოველებისგან და
მასალას საცხოვრებლისათვის, იარაღისათვისა და ცეცხლისათვის. ცეცხლი,
თავის მხრივ, იძლეოდა დაცვას მტაცებლებისაგან, სითბოს და ადვილად მოსანელებელ და დეზინფიცირებულ საკვებს. ხე-მასალისგა დამზადებული შუბებისა და მშვილდ-ისრების წყალობით კი ადამიანთა უფრო მცირე ჯგუფები
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და ცალკეული ინდივიდები უფრო ეფექტურად კლავდნენ და ნადირობდნენ
უფრო დიდ ცხოველებზე, რაც უზრუნველჰყოფდა უფრო მეტ ხორცსა და
უკეთეს თავდაცვას. არაა გამორიცხული, რომ სხვა ბიომებში დაავადებების
გადამტანი უფრო მეტი მკბენარი აწუხებდა ადამიანს. ამრიგად, ზემოთ ჩამოთვლილ მიზეზთა გამო, მეჩხერი მშრალი ტყე უზრუნველჰყოფდა ადამიანთა უფრო მდგრად პოპულაციებს, ვიდრე სხვა ბიომები.
ჩვენი შედეგების თანახმად უკანასკნელი გამყინვარების პერიოდში კლიმატის გაუარესების დროს, განსაკუთრებით ამ პერიოდის მაქსიმუმისას, პალეოლითელი (ე.ი. ქვის ხანის) მონადირე-შემგროვებლებისათვის ვარგისი
საარსებო არეალი იყო ძლიერ დაქუცმაცებული. ვარგის ადგილებში მცხოვრები ადამიანები იყვნენ სრულად ან ნაწილობრივ იზოლირებულნი ერთმანეთისგან. ამ სივრცულმა იზოლაციამ ხელი შეუწყო გენეტიკურ დრეიფს
(ე.ი. შემთხვევითი გენეტიკური განსხვავებების დაგროვებას პოპულაციებს
შორის). ჩვენი მოდელი რეფუგიუმებისა ყველაზე დიდ სივრცულ დაშორებას
აჩვენებს სუბსაჰარულ აფრიკასა, დასავლეთ ევრაზიასა, ინდურ ქვეკონტინენტსა, აღმოსავლეთ აზიას და ავსტრალიას შორის. ცნობილია, რომ დღეს ეს
ქვეკონტინენტები დასახლებულია გენეტიკურად ერთმანეთისაგან ყველაზე
განსხვავებული პოპულაციებით. ავტოსომური ერთეული ნუკლეოტიდის პოლიმორფული 650,000 ადგილის კვლევამ აჩვენა, რომ ხალხთა გენეტიკური
განსხვავება ამ ქვეკონტინენტებს შორის უფრო დიდია, ვიდრე განსხვავება
თითოეულ მათგანში. უფრო მეტიც, ამ ხუთი ქვეკონტინენტური რეფუგიუმის
მდებარეობა ემთხვევა ხუთი მთავარი კონტინენტური ფენოტიპის დომინირების რეგიონებს. ეს ქვეკონტინენტები ლინგვისტურადაც განსხვავებულია,
განსაკუთრებით ლინგვისტური ზეოჯახების დონეზე, რომლებიც წარმოიშვა
უკანასკნელი გამყინვარებისას. თუმცა, ამ ქვეკონტინენტების სივრცული თანხვედრა ენებთან უფრო დაბალია, ვიდრე გენოტიპებთან და ფენოტიპებთან
- ეს ალბათ, იმიტომ რომ ენები შეიძლება სწრაფად მთლიანად (ან თითქმის
მთლიანად) ჩანაცვლდეს სულ სხვა ენებით, მაშინ როცა გენების ჩანაცვლება
თანდათანობითია. ჩვენი კვლევის საბოლოო დასკვნა მდგომარეობს შემდეგში: (1) დღევანდელი გენეტიკური, ფენოტიპური და ლინგვისტური განსხვავებანი დიდადაა დაკავშირებული უკანასკნელი გამყინვარებისას მეჩხერი
მშრალი ტყით დაფარული, ერთმანეთისგან სივრცულად იზოლირებული ადამიანთა რეფუგიუმების არსებობასთან და (2) დღემდე მსოფლიოში მრავალი
პოპულაციის ეთნიკურ და პოლიტიკურ ერთეულებად გაერთიანებამაც კი
სრულად ვერ წაშალა ეს სხვაობანი.
5. გამოყენებული ლიტერატურა

Gavashelishvili, A. & Tarkhnishvili, D. (2016) Biomes and human distribution during
the last ice age. Global Ecology and Biogeography 25: 563-574.
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WiaTuris samarovani
zurab bragvaZe
WiaTura da misi Semogareni mdidaria arqeologiuri ZeglebiT.
es qalaqi saqarTvelos is unikaluri adgilia, sadac adamiani
jer kidev qvis xanaSi dasaxlda da mas Semdeg uwyvetad cxovrobs
dRemde. arqeologiuri TvalsazrisiT, qalaq WiaTuris teritoria
saTanadod Seswavlili ar aris. XX saukunis 70-iani wlebis Sua xanebSi,
profteqnikuri saswavleblis mSeneblobis dros, jurxa nadiraZem
adgil “jieTSi” gaTxra gvian antikuri xanis samarovani [sonRulaSvili
2006; 74-84] da namosaxlari [maxaraZe. berikaSvili 2004; 20-29], romlis
qveda fena musties epoqas miekuTvneba [TuSabramiSvili 2004; 5-19]. amave
periodSi mcire masStabis gaTxrebi Catarda WiaTuris nacixarzec,
romlis masalac dRemde gamouqveynebelia [masala inaxeba xelovnebis
muzeumis arqeologiis fondSi]. rogorc vxedavT, dRemde Catarebuli
arqeologiuri samuSaoebi moicavda WiaTuris mxolod erT mxares,
md. yvirilis marcxena sanapiros. rac Seexeba yvirilis marjvena
sanapiros, aq arc stacionaruli da arc dazverviTi arqeologiuri
gaTxrebi ar ganxorcielebula. amitom gansakuTrebuli mniSvneloba
eniWeba im arqeologiur monapovars, romelic aRmoCenilia SemTxveviT
da daculia cnobili WiaTureli mxareTmcodnis goderZi samxaraZis
koleqciaSi (sakuTari koleqciis publikaciaze TanxmobisaTvis baton
goderZis madlobas vuxdi).
winamdebare statiaSi swored aRniSnuli artefaqtebis Sesaxeb
vimsjelebT, radgan migvaCnia, rom am masaliT SesaZlebelia warmodgena
Segveqmnas WiaTuris istoriis erTi konkretuli periodis Sesaxeb.
saerTod, SemTxveviT mopovebuli arqeologiuri masalebi xSir
SemTxvevaSi moklebulia arqeologiur konteqsts da amis gamo maTi
kvleva Zneldeba. aris SemTxvevebi, rodesac araTu arqeologiuri
konteqsti, nivTebis aRmoCenis zusti adgilic ver dgindeba da amgvari
monapovari usargebloa ama Tu im mecnieruli problemis gadaWrisTvis.
gansaxilveli arqeologiuri masalis SemTxvevaSi, im bednier
gamonaklisTan gvaqvs saqme, rodesac goderZi samxaraZis wyalobiT
ara Tu viciT artefaqtebis zusti aRmoCenis adgili, aramed SegviZlia
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Tamamad aRvniSnoT, rom saqme exeba erTian samarovanze mopovebul
arqeologiur masalas.
samarovani mdebareobs WiaTuraSi, vaJa-fSavelas quCaze (sur. 1).
gasuli saukunis 70-80-ian wlebSi saxlebis mSeneblobisa Tu sxva miwis
samuSaoebis Sedegad aq Cndeboda sxvadasxva saxis arqeologiuri
artefaqtebi, romlebic batonma goderZim dakargvas gadaarCina da
“upatrona”. rogorc ukve aRvniSneT, dRes es masalebi saimedodaa
daculi missave mravalferovan koleqciaSi.
miuxedavad imisa, rom aRmoCenebis zusti adgilmdebareoba CvenTvis
cnobilia, mainc ver dgindeba SemTxveviT gamovlenili kompleqsebis
raodenoba, micvalebulTa dakrZalvis wesi da samarxTa aRnagoba.
Tumca, brinjaos Wviruli balTebis didi raodenoba safuZvels
gvaZlevs vivaraudoT, rom saqme unda gvqondes sam an oTx samarxTan.
samarxebis raodenobis dadgenis TvalsazrisiT mniSvneloba eniWeba
brinjaos balTebsa da Tixis jams. aq mopovebulia brinjaos sami
Wviruli balTa. zemo imereTSi analogiuri balTebi arqeologiurad
dadasturebulia mxolod jieTis samarovanze, sadac eqvsi balTaa
aRmoCenili da yvela maTgani gamovlenilia sxvadasxva samarxSi
[sonRulaSvili 2006; 74-84]. imereTis garda aseTi saxis balTebis oTxi
nimuSi arqeologiurad dadasturebulia qvemo gostibes samarovanze
da iqac TiTo samarxSi TiTo balTaa gamovlenili [TorTlaZe 2015;
73-74]. amrigad, saSualeba gveZleva vivaraudoT, rom vaJa-fSavelas
quCaze aRmoCenili Wviruli balTebi sxvadasxva samarxidan unda
momdinareobdes da maTi raodenoba minimum sami unda yofiliyo.
balTebTan erTad samarxebSi unda CaetanebinaT doqebic. gvaqvs oTxi
cali doqi. cxadia, Znelia (da albaT, SeuZlebelicaa) imis garkveva,
romel balTasTan romeli doqi iyo Cayolebuli. WiaTuraSi aRmoCenili
samtuCa da sada doqebis paralelebi sakmao raodenobiT gvxvdeba
saqarTvelos arqeologiur Zeglebze. yvelaze mravlad aseTi saxis
Tunis nawarmi gamovlenilia mcxeTaSi, samTavros samarovanze [mcxeTa
III 1981], JinvalSi [CixlaZe 2015; 78-82], ZevrSi [bragvaZe 2016; 136-137]
da yvelgan II-III saukuneebiT TariRdeba. msgavsi doqebi jieTSicaa
aRmoCenili [sonRulaSvili 2006; 74-84] da es viTareba kidev erTxel
adasturebs, rom gvian antikur xanaSi dRevandeli WiaTuris teritoria
mWidrod iyo dasaxlebuli da samosaxlod aTvisebuli iyo md.yvirilas
orive napiri. II-III saukuneebs miekuTvneba brinjaos Wviruli balTebic.
samecniero literaturaSi maT Sesaxeb azrTa sxvadasxvaoba. mecnierTa
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nawils isini miaCnia saritualo nivTebad [xidaSeli 1972; 73], xolo zogi
mkvlevaris Tvlis, rom xelCarTuli brZolebis dros isini sabrZolo
iaraRad gamoiyeneboda [yifiani 2000; 80-91]. bunebrivia, winamdebare
statia miznad ar isaxavs am sakiTxis detalurad Seswavlas, amitom
mxolod aRvniSnav, rom brinjaos Wviruli balTebi unda ganvixiloT
rogorc samosis aqsesuari, romelic drois sakmaod mcire monakveTSi
funqcionirebda. II saukunis II naxevarze adre da III saukunis pirveli
naxevris Semdeg aseTi balTebi ar Cans, savaraudod, isini dakavSirebulia
im epoqis modis garkveul tendenciebTan.
tansacmels ukavSirdeba samarovanze gamovlenili kidev erTi nivTi
_ vercxlis orwiladi mSvildsakinZi. arqeologma n.afxazavam sakmaod
vrceli gamokvleva miuZRvna saqarTveloSi aRmoCenil mSvildsakinZebs da misi mosazrebiT, msgavsi calebi gavrcelebuli unda
yofiliyo II-III saukuneebSi [afxazava 1979; 37-60]. ase rom, brinjaos
Wviruli balTebi, doqebi da mSvild-sakinZi drois erT qronologiur
monakveTSi Tavsdeba da yvela es artefaqti II-III saukuneebiT TariRdeba.
am realobidan gamomdinare ki cxadi xdeba, rom WiaTuris samarovnis
ZiriTadi kompleqsebi miekuTvneba swored aRniSnul periods.
meoTxe samarxis gamoyofis saSualebas iZleva qusliani jami,
romelic samarovanze mopovebul nivTebs Soris yvelaze adreulia
da misi zusti analogebi gamovlenilia ufliscixeSi [xaxutaiSvili
1970; 192]. msgavsi jamebi aRmoCnda sairxis sabaduris goris I fenaSic
[maxaraZe. wereTeli 2007; 11]. ufliscixisa da sairxis jamebs
aerTianebs mkveTrad gamoyofili qusli da mrgvali piri. aseTi saxis
nawarmi gavrcelebuli iyo q.w. II-I saukuneebis pirvel naxevarSi. isini
gaerTianebulia antikuri xanis qarTuli keramikis IV qronologiur
jgufSi, romelic swored q.w. II-I ss-iT TariRdeba [Нариманишвили1991;
83]. WiaTuris jamsac zustad iseTive maxasiaTeblebi aqvs, rogoric
am qronologiur jgufSi Semaval egzemplarebs. esenia: moyrili piri,
mkveTrad gamokveTili qusli da mowiTalo feris ganleqili Tixa.
amgvarad, SeiZleba iTqvas, rom aRniSnuli jamis Semcveli kompleqsi
yvelaze adreuli iyo vaJa-fSavelas quCaze arsebul samarovanze da igi
miekuTvneboda gvianelinistur xanas, q.w. II-I saukuneebs.
amdenad, Cven winaSea samarovani, romlis qronologiuri CarCoebi
moicavs q.w. II - q.S. III saukuneebs. rogorc vxedavT, nekropoli
funqcionirebda TiTqmis xuTi saukunis ganmavlobaSi da am realobidan
gamomdinare, igi mniSvnelovan arqeologiur Zeglad gvesaxeba.
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arqeologiuri artefaqtebis katalogi:
jami - mowiTalo feris. damzadebulia kargad ganleqili Tixisgan.
aqvs swori piri da mkveTrad gamoyofili qusli.
simaRle_7 sm;
piris diametri_10 sm;
Ziris diametri_ 3 sm;
quslis radiusi_ 3 sm (sur. 2-3).
doqi 1 - mowiTalo-moagurisfro. aqvs samtuCa piri, romelzec
datanilia kopebi.
simaRle_13 sm;
piris diametri_4 sm;
Ziris diametri_10 sm (sur. 4-5);
doqi 2 _ miwiTalo feris. sworpiriani.
simaRle_11 sm;
piris diametri_3 sm;
Ziris diametri_7 sm (sur. 6-7);
doqi 3 _ Calisferi, sworpiriani.
simaRle_7 sm;
piris diametri_ 4 sm;
Ziris diametri_ 5 sm (sur. 8-9).
doqi 4 _ Savi feris, sworpiriani.
simaRle _ 9 sm;
piris diametri_ 4 sm;
Ziris diametri_ 6 sm (sur. 10-11).
mSvildsakinZi _ vercxlis (sur. 12).
balTa 1 _ centraluri figura iremia.
zomebi: 10X9 sm (sur. 134).
balTa 2 _ centraluri figura TavSebrunebuli iremia.
zomebi: 9X7 sm (sur. 13).
balTa 3 _ gatexilia.
zomebi: 11X11 sm (sur. 15).
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CHAITURA CEMETERY

Zurab Bragvadze, Ph.D.Professor

Mr. Goderdzi Samkharadze is a well-known defender and the collector of Chiatura’s
antiquities. Many important archaeological artifacts in his collection reserved. Among
them our attention was attracted to a few things, which are discovered in Chiatura, on
VazhaPshavela Street. The study of archaeological material has shown that these items
come from one of necropolis and the footed bowl is the earliest among them. It belongs
to the late Hellenistic Age (II-I centuries BC). The rest of the artefacts date of II-III century. The late Hellenistic and late antique burials in western Georgia are not many, for this
reason this collection is represents very important artifacts for the study of ancient period
archaeology and culture history of Upper Imereti region.
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კ უ ლ ტუ რ ა თა დ ი ალო გი კუ ლტ უ რათ ა
გ ზ ა ჯვარე დ ი ნ ი დ ან
ჩვენი ჟურნალის „თვასაზრისი“ უკვე დიდი ხანია საქართველოს კულტურული ტოლერანტობის საკითხს განიხილავს. მრავალმა მეცნიერმა გასცა პასუხი „ონლაინ არქეოლოგიის“ კითხვებს:
შეიძლება თუ არა საქართველოს არქეოლოგია განვიხილოთ კავკასიური
თუ მსოფლიო კულტურული რაკურსით?
რომელი სხვადასხვა კულტურა და რა ინფორმაცია იყრის თავს ცივილიზაციათა ამ გზაჯვარედინზე? რომელ გავლენებს იღებს და გასცემს?
მეტყველებს თუ არა არქეოლოგიური კვლევები მასზედ, რომ საქართველო არის უწყვეტი კულტურის კერა?
ღიაა თუ არა მისი კულტურა, როგორც დასავლეთის, ისე აღმოსავლეთისთვის?
ჯერ კიდევ ქ.წ. II საუკუნიდან, აბრეშუმის დიდი გზით რა კულტურულ-პოლიტიკური ფასეულობები აღწევდა შავი ზღვით ბიზანტიანსა და რომს
ფასისიდან?
მოახდინა თუ არა გავლენა ჩრდილოეთ-სამხრეთ-აღსავლეთის მიმართ
საქართველოს წარსულმა გახსნილობამ ქვეყნის სახელმწიფოებრიობაზე
და როგორ პასუხობს წარსულის გამოწვევებს თანამედროვეობა?
ამჯერად „კულტურათა დიალოგის“ თემა ზოროასტრიზმი და საქართველოს კულტურული ტორელანტობა გახლავთ.
აქემენიდურ ხანაში საქართველოში შემოვიდა სპარსულ-აქემენიდური კულტურა, რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინა ქართულ კულტურაზე. როგორც
ჩანს, დღევანდელი საქართველოს უკიდურესი აღმოსავლეთი ნაწილი - ქიზიყი,
კახეთი უშუალოდ შედიოდა აქემენიდური სატრაპიის, ე.წ. კასპიანა, ანუ მე-13
სატრაპიის შემადგენლობაში, დანარჩენ ტერიტორიას, რომელსაც კოლხეთის
სახელით იცნობს ბერძნული სამყარო (სპარსელები უწოდებდნენ ვარაკანას,
უფრო მოგვიანებით ვარუჩანს, კიდევ უფრო გვიან კი გურგანის სახელით იხსენიებდნენ, აქედან მომდინარეობს გურჯიც) მნიშვნელოვანი კონტაქტები
ჰქონდა აქემენიდურ სამეფოსთან. კერძოდ, როგორც ჰეროდოტე წერს, მათ
ნებაყოფლობით იკისრეს ხარკი - ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ უგზავნიდნენ
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საჩუქრად ირანის შაჰს 100 გოგოსა და 100 ბიჭს. ცხადია, სამაგიერო საჩუქრებსაც იღებდნენ, ანუ ეს არ იყო ხარკი, არ შედიოდა სახელმწიფო ხაზინაში, ეს იყო
პირადად შაჰის საჩუქარი.
საქართველოს ასეთივე ურთიერთობა ჰქონდა სეფევიდებთან, შაჰ-აბასთანუშუალოდ შაჰს ასაჩუქრებდა. ერთი სიტყვით, აქ იყო ვასალიტეტი და ძღვენს
იღებდა სიუზერენი ხელმწიფე. ქვეყანაში შემოსულმა უამრავმა საჩუქარმა გა-

ნაპირობა უძლიერესი კულტურული გავლენის ჩამოყალიბება. მაშინ ქართლის
მეფეები მისდევდნენ ირანულ რელიგიას, ზოროასტრიზმს, რომელსაც ჩვენ ცეცხლთაყვანისმცემლობას ვუწოდებთ, რეალურად კი მაზდეანობა ან ზოროარტრიზმია. ეს იყო ქართლის მეფეების საგვარეულო რელიგია, რომელიც ქრისტეშობამდე მე-4 საუკუნიდან იწყება, იმიტომ რომ თვითონ არმაზი აჰურამაზდას
უკვე კერპად გადაქცეული მემკვიდრეა. დედოფლის მინდორზე ზოროასტრიზული ტაძრებია გათხრილი. ქართლის მეფეების თითქმის ყველა სახელი ზოროასტრულია, თეოფორული, რაც ნიშნავს იმას, რომ სახელში ღმერთის სახელია ჩართული, მაგ., მითრიდატე, ფარსმანი, ფარნავაზი, ფარნაჯომი და სხვ. ირანული
სახელებია.
პროცესი მიმდინარეობს ამგვარად: ძველი კულტურა ითვისებს უცხოურ
გავლენას ამაუშავებს და ითავისებს მას, მაგრამ, იმავდროულად, ინარჩუნებს თვითმყოფადობას.
ყურადღებას გავამახვილებ ერთ საინტერესო მომენტზე: მე-5 საუკუნეში საქართველოში შემოვიდა სამაჯურის ახალი ტიპი, ე.წ. ზურგშედრეკილი სამაჯური
(როგორც ჩანს, შაჰის საჩუქრის სახით შემოაღწია ჩვენამდე, ოქროს სამაჯურის
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ჯილდოდ გატანება ჩვეულებრივი მოვლენა იყო). ირანის მონარქიის დაცემის შემდეგ, იქ სამაჯურის ეს ტიპი გაქრა, ქართველებმა კი უკვე მე-4 საუკუნეში თვითონ დაიწყეს ასეთი სამაჯურების დამზადება და ის რომაულ ხანამდე შემორჩა.

ცნობილი არქეოლოგიური ძეგლის - დედოფლის მინდვრის მთავარი ტაძარიც
უფრო მეტად ჰგავს ძველ აქემენიდურ საკულტო ნაგებობებს, ვიდრე თავის თანადროულ ირანულ ტაძრებს. ამავე ტაძარში კაპიტელები აქაური გადამუშავებულია, მაგრამ ინსპირირებულია აქემენიდური სვეტის ბაზისებიდან. სვეტის ბაზისები არის ლოტოსის ყვავილის ფორმის. ანუ, ზარისებრი ბაზისები, რომელზეც
ლოტოსის ყვავილებია ამოკვეთილი კაპიტელებად აქციეს. ასეთი გადამუშავება
მსოფლიოში არ არსებობს. ცნობილმა არქეოლოგმა სერ ბორდმანმა თავის წიგნში „ირანი და დასავლეთი“ ეს მაგალითი აქემენიდური კულტურის გადამუშავების
საუკეთესო ნიმუშად მოიტანა. ანალოგიური გადამუშავება სახეზეა ინდოეთშიც.
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ცხადია, ინდოელებმა თავიანთი კულტურის მიხედვით განავითარეს, მაგრამ იდეა
იგივე იყო.
დედოფლის მინდვრის არქიტექტურა გადამუშავებულია აქემენიდური მემკვიდრეობის ელინისტური მოთხოვნებით და მშენებლობაში ბევრი ელინისტური მომენტია დადასტურებული. მაგ., კრამიტით გადახურვა, რაც ნამდვილად საბერძნეთიდან შემოვიდა საქართველოში, ირანში კრამიტი არც სჭირდებოდათ და არ
ჰქონდათ. რაც შეეხება სასახლის ხუროთმოძღვრებას, სასახლე რომაულ ხანაში
დაინგრა და აშენებულია დაახლ. ქრისტეშობამდე 100 წლის წინ, მაგრამ მშენებლობის ტექნოლოგია ისეთია, როგორიც ჩვენთან ქ.წ. მე-4 საუკუნეში იყო დამკვიდრებული, ანუ ადგილობრივი - ქართული.
საქართველოში ირანული ხუროთმოძღვრების ორი კომპლექსი გვაქვს, ერთი გუმბათი კახეთში, რომელიც გავთხარეთ 1994 წელს და მეორე ახლახან ვნახეთ
სააქლემოში (სიღნაღის მუნიციპალიტეტი) აქემენიდური ხანის სასახლე თუ ტაძარი. იქ ხუროთმოძღვრება ნამდვილად აქემენიდურია, სახეზეა ალიზის ხუროთმოძღვრება, რომელიც საქართველოსთვის იმ დროს სიახლე იყო. მაგრამ შენობები
მე-4-5 საუკუნეების ძველი ტრადიციების მიხედვით შენდებოდა, თავისებური კონსტრუქციით, სადაც საყრდენი არმატურა არის ხე - კოჭები, ძელები დაწყობილია
გარდიგარდმო, გაკეთებულია დაახლ. 2 მ სიმაღლის უჯრედები, ისინი შევსებულია რიყის ქვითა და თიხის ხსნარით, ზემოთ კი ალიზის წყობაა, რომელიც ხის ძელებითაა არმირებული. ასეთი მშენებლობა გვაქვს სამადლოში, ვანში, კავთისხევში და სხვ. ასეა აშენებული დედოფლის გორაც, მისი გარეპირი მოპირკეთებულია
თლილი ქვით, სამადლოში გვაქვს მოყვითალო ქვიშაქვა - სვეტიცხოვლის ფერი.
ჩვენი გახსნილობა და კულტურული ტოლერანტობა სრულებითაც არ არის გასაკვირი, რადგან საქართველო ყოველთვის იყო სასაზღვრო-სატრანზიტო ზონა
ჩრდილოეთის ტრამალების ნომადებსა და სამხრეთის ცივილიზაციის ქვეყნებს
შორის. კონტაქტები დარიალის გავლით მყარდებოდა, ანუ დომინირებდა ის, ვინც
დარიალს აკონტროლებდა. დიახ, ჩვენი ქვეყნის მდებარეობა, რასაკვირველია,
განაპირობებდა კულტურულ ტოლერანტობას, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ამ
მდებარეობის უპირატესობას საუკეთესოდ იყენებდნენ ქართლის მმართველები.
ჩამოყალიბებული იყო რეგულარული სავაჭრო ურთიერთობები - ორ სამყაროს ერთმანეთის გარეშე არსებობა არ შეეძლო, ჩრდილოეთს სჭირდებოდა სამხრეთი და
სამხრეთს ჩრდილოეთი. დროდადრო გამანადგურებელი ლაშქრობებიც იყო, თუმცა, ამ ლაშქრობებსაც აკონტროლებდა ქართლის ხელისუფლება. ერთი სიტყვით,
ქართველების თანხმობის გარეშე ამ გზას ვერ გამოივლიდა ნომადების ლაშქარი.
იულონ გაგოშიძე
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The ‘Standpoint’ of our journal has long been discussing the problem
of Georgia’s cultural tolerance. Many scholars have answered the
questions of Online Archaeology:
Is it possible to consider Georgian archaeology from the point of view
of the culture of the Caucasus or the world?
Which different cultures and what kind of information meet at this
crossroad of civilizations? Which impacts does it adopt and give
away?
Do archaeological investigations suggest that Georgia is the continuous
center of culture?
Is its culture open to both the West and the East?
What cultural-political values reached Byzantium and Rome via the
Great Silk Road from Phasis from as early as the early 2nd century
AD?
Did Georgia’s past openness towards the north-south-east had any
influence on the country’s statehood and how does the modernity
respond to the challenges of the past?
This time Mr. Iulon Gagoshidze speaks to the readers of ‘Online
Archaeology’ about Zoroastrianism and Georgia’s cultural
tolerance.
Persian-Achaemenid culture was introduced in Georgia in the Achaemenid epoch. It
had significant impact on Georgian culture. It seems that the present extreme eastern part
of Georgia – Kiziki, Kakheti – was a constituent part of an Achaemenid satrapy, so called
Caspiana, or satrapy 13. The rest of the territory which was known to the Greek world as
Colchis (Persians referred to it as Varakana, later – Varuchan, and in the following period
– Gurgan, which is where the name Gurji comes from) had important contacts with the
Achaemenid world. In particular, as Herod reports, Georgia undertook to pay tax voluntarily – every five years 100 girls and 100 boys were sent to the shah of Iran. Indeed, they
received reciprocal gifts too, which means it was not a tax, as it did not go into the state
treasure – it was a personal gift to the shah.
Georgia had identical relations with Safavid dynasty, Shah-Abbas, and donated presents to the shah himself. Actually, it was a vassalitate and the gift was presented to a
suzerain ruler. The great number of the gifts brought into the country determined formation of very strong cultural influence. At the time the kings of Kartli were followers of
the Iranian religion – Zoroastrianism, which we refer to as fire-worship, but, in fact, it
is Zoroastrianism or Mazdaism. It was the family religion of the kings of Kartli, which
emerged in the 4th century BC, because Armazi is the idolized inheritor of Ahuramazda.
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There are Zoroastrian temples excavated at Dedoplis Mindori. Almost all the names of
the kings of Kartli are Zoroastrian, theophoric, which means that a god’s name is involved
in it, e.g. Mithridates, Parsman, Parnavaz, Parnajom, etc. are Iranian names.
The process goes on in this way: an ancient culture adopts foreign influence, processes
it and gets along with it; however, at the same time, it retains individuality.
I will focus attention on an interesting moment: in the fifth century a new type of
bracelet, so called bracelet with a concave back appeared in Georgia (apparently, it
reached Georgia through the shah’s gift, as it was common practice to award one with a
gold bracelet). After the collapse of Iranian monarchy, this type of bracelet disappeared in
Iran, while Georgians started making such bracelets themselves in the fourth century and
it survived until the Roman period.
The main temple of the famous archaeological site – Dedoplis Mindori – looks more like
ancient Achaemenid religious structures, than their contemporary Iranian temples. In these
temples the capitals are treated locally, but are inspired by the Achaemenid period capital
bases. The bases have the shape of a lotus flower, i.e. the bell-shaped bases with lotus flowers carved on them are turned into capitals. Such treatment is not known to the world. In
his book ‘Iran and the West’ a renowned archaeologist Sir Boardman brought this instance
as the best example of treating Achaemenid culture. Analogous treatment is found in India.
Indeed, the Indians developed it according to their culture, but the concept was identical.
The architecture of Dedoplis Mindori is modified according to the Hellenistic requirements of the Achaemenid legacy and a number of Hellenistic elements have been evidenced in construction. For instance, tile roofing, which definitely entered Georgia from
Greece, as there was no need for tiles in Iran. As far as the architecture of the palace is
concerned, the palace was destroyed in the Roman period and was built in about 100 BC,
but the technology is the kind that was established in Georgia in the fourth century BC,
i.e. it is local, Georgian. In Georgia there are two complexes of Iranian architecture. One
is Gumbati in Kakheti, which we excavated in 1994, and another is an Achaemenid palace or temple which we have recently discovered in Saaklemo (Sighnaghi Municipality).
The architecture demonstrated there is vividly Achaemenid; it is mud-brick architecture
which was novelty for Georgia at the time. However, the structures were built according
to the old traditions of the fourth-fifth centuries, with a peculiar construction in which the
support is wooden – the beams are arranged transversely, about two-meter high cells are
made and reinforced with cobblestones and clay solution, while above it there is mudbrick masonry reinforced with wooden beams. Such building practice is found in Samdlo,
Vani, Kavtiskhevi, etc. This is how Dedoplis Gora is built too: its exterior is faced with
hewn stone, while in Samadlo there is yellowish sandstone – the color of Svetitskhoveli.
Our openness and cultural tolerance is not surprising, as Georgia has always been a
border-transit zone between the nomads of the northern grassland and the countries of
southern civilization. Contacts were established via Dariali, which means that those who
controlled Dariali dominated the area. Yes, the location of our country, of course, determined cultural tolerance. However, it should be noted that the advantage of location was
best applied by the rulers of Kartli. Regular trade relations were formed – the two worlds
could not survive without each other, the north needed the south and vice versa. Occasionally, there were destructive campaigns as well, but these, too, were controlled by the
authorities of Kartli. Therefore, the army of the nomads could not pass this route without
the consent of the Georgians.

saetapo Zeglebi

რგანი
zurab bragvaZe
sofeli rgani mdebareobs zemo imereTSi, qalaq WiaTuridan 8
kilometrze. 1988-91 wlebSi adgil “sipikarSi” saqarTvelos S.amiranaSvilis saxelobis xelovnebis saxelmwifo muzeumis arqeologiurma
eqspediciiam Caatara gaTxrebi1 da gamovlinda metad saintereso
arqeologiuri Zegli _ namosaxlari da samarovani.
namosaxlarze uxvad aris warmodgenili q.w. VIII-V saukuneebisTvis
damaxasiaTebeli kolxuri keramikis nimuSebi (zoomorfuli yurebi,
yeldaRaruli qilebi da qoTnebi, yurmiliani doqebis fragmentebi,
kolxuri sasmisebi). namosaxlari moicavda daaxloebiT 400 kv.metrs
da misi sisqe 1 metridan 1.5 metramde meryeobda. yvirilis xeobaSi da
zogadad, aRmosavleT kolxeTSi es iyo pirveli SemTxveva, rodesac
winare da adre antikuri xanis arqeologiuri masala gamovlinda erT
fenaSi, rac mianiSnebs aq cxovrebis xangrZliv da uwyvet kvalze.

დოქი. IV სუკუნის
პირველი ნახევარი

მსხლისებურ
კორპუსიანი დოქი.
IV სუკუნის პირველი
ნახევარი

დოქი. IV სუკუნის
პირველი ნახევარი

დოქი. IV სუკუნის
პირველი ნახევარი

namosaxlar fenaSi CaSvebuli iyo gvianantikur-adreuli Sua
saukuneebis samarovani. gaiTxra 48 samarxi. maT gaTxras aZnelebda
marganecis (peroqsidis) sakmaod intensiuri fena, radgan rogorc
namosaxlari, aseve samarovani Sereuli iyo marganecis fenaSi da miwa
praqtikulad ar fiqsirdeboda. swored marganecis zemoqmedebis gamo
liTonis artefaqtebi, gansakuTrebiT rkinis nivTebi, SemorCenili iyo
uaRresad dazianebuli saxiT da xSir SemTxvevaSi dakarguli hqonda
Tavdapirveli ieri.
1
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saetapo Zeglebi
yvela samarxi ormosamarxis tips miekuTvneba. isini araTanabrad
iyo CaSvebuli miwis Tu marganecvis fenaSi da maTi siRrme meryeobda
40 sm-dan 150 sm-mde. swored marganecis zemoqmedebis Sedegad xSir
SemTxvevaSi Zalian fragmentulad iyo SemorCenili micvalebulebis
Zvlebi. Tumca, yvela samarxSi moxerxda micvalebulTa dakrZalvis
pozisa da damxrobis dadgena. samarxTa did nawilSi sWarbobda dakrZalva
marcxena an marjvena gverdze, TaviT Crdilo-dasavleTisaken. Svid
samarxSi dadasturda micvalebulTa dakrZalvis qristianuli
(gaSlili mdgomareoba da xelebCamosvebuli) poza. pirvelad
aRmosavleT kolxeTis arqeologiaSi rganis samarovnaze dafiqsirda
saritualo (saaRapo) qvevrebi, romlebic samarxTa garkveul
jgufebTan iyo Cadgmuli. qvevrebSi aRmoCnda cxovelis (ZiriTadad
saqonlis) Zvlebi, xolo erT maTganSi Tixis fiala. aseve saintereso
SemTxvevaa 11-e da 15-e samarxebis siaxloves cxenis Tavebis dakrZalvis
SemTxvevebi. dadasturda mxolod cxenebis rkinis lagmiT Sekazmuli
Tavebi (sxeulis gareSe). aseTi sxva SemTxveva saqarTvelos arc erT
sxva samarovanze cnobili ar aris. aSkaraa, rom saqme gvaqvs warmarTul
tradiciasTan, radgan cxovelis Tu misi romelime nawilis dakrZalva
qristianyl sasaflaoze warmoudgeneli faqtia. rogorc aRiniSna, es
SemTxveva jerjerobiT erTaderTia saqarTvelos arqeologiaSi.

შუბისპირი. IV სუკუნის პირველი ნახევარი

სატევარი. IV სუკუნის პირველი ნახევარი

rganis samarovanze gamoiyofa samarxTa ori
qronologiuri jgufi: IV saukunis pirveli
naxevrisa da IV saukunis miwurulis _ V saukunis
kompleqsebi. swored pirveli qronologiuri
jgufis samarxebi gamoirCeva inventaris
siuxviTa da mravalferovnebiT. am periodis
TiTqmis yvela samarxSi aRmoCnda sabrZolo
ცული. IV სუკუნის პირველი
ნახევარი
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ოქროს სამაჯურები. IV სუკუნის
პირველი ნახევარი

ოქროს ბეჭედი. IV სუკუნის
პირველი ნახევარი

ოქროს საყურეები. IV სუკუნის
პირველი ნახევარი

da sameurneo iaraRi: rkinis maxvilebi,
rkinis satevrebi, rkinis Subispirebi, rkinis
isrispirebi, rkinis laxtis Tavi, rkinis
faris umboni, rkinis danebi da rkinis culi.
saerTod, zemo imereTis gvianantikuri xanis
samarovnebi mdidaris sabrZolo iaraRiT.
aq Seswavlil IV saukunis yvela samarovanze
TvalSisacemia
sabrZolo
iaraRis
mravalferovneba (modinaxe, winsofeli,
jieTi, sveri). es realoba gvafiqrebinebs,
rom saqme unda gvqondes samxedro fenis,
mxedrebis
samarxebTan,
radgan
zemo
imereTSi gaTxrili gvianantikuri xanis
yvela samarovani mdebareobs strategiulad
mniSvnelovani saerTaSoriso Tu likaluri
gzebis gadakveTaze. amitom aq meomarTa
samarxebis
arseboba
gasakviri
da
moulodneli ar aris. mxedarTa (meomarTa)
fena icavda swored aRniSnul magistralebs
da Cemi varaudiT, am tipis samarovnebis
gamovlena zemo imereTSi kidev aris
mosalodneli. 5-e da 15-e samarxebSi iaraRTan
erTad aRmoCnda brinjaos musikaluri
instrumentebi, winwilebi, romlebic aseve
samxedro saqmesTan aris kavSirSi.

rganis pirveli qronologiuri jgufis
samarxebi mdidaria Tixis nawarmiT. aq
gvxvdeba msxliseburtaniani wiTeli da
Calisfer keciani doqebi, xeladebi da
yelwiboiani Cafebi. isini damzadebulia
kargad ganleqili Tixisgan da maTi
formebi sakmaod daxvewilia. keramikisa da
iaraRis garda samarxebSi warmodgenilia
ოქროს საყურეები. IV სუკუნის
tansacmelTan
dakavSirebuli
nivTebi:
პირველი ნახევარი
brinjaos
fibulebi
da
sakinZebi.
gansakuTrebiT mravalferovania samkauli, romelTa Soris gamoiirCeva
vercxlisa da oqros beWdebi, sayureebi, kilitebi, samajurebi da
naxevrad Zvirfasi Tvlebi. oqros nivTebis simravlis mxriv aRsaniSnavia
mesame, meSvide, meTerTmete da meTxuTmete samarxebi. maTgan mainc
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calke unda gamoiyos meTxuTmete samarxi, romelic yvelaze mdidruli
kompleqsia samarovanze da SeiZleba iTqvas, erT-erTi gamorCeulia
IV saukunis saqarTvelos mdidrul samarxebs Soris. masSi dakrZalul
micvalebuls aRmoaCnda iaraRis TiTqmis yvela saxeoba (maxili,
satevari, Subispiri, isripirebi, faris umboni), brinjaos winwilebi,
oqros sayureebi, oqros beWdebi da almadinis TvlebiT Semkuli oqros
sakidi, romelic iSviaTi artefaqtia IV saukunis monapovarTa Soris.
swored aRniSnuli mizezebis gamo meTxuTmete
samarxSi dakrZaluli pirovneba miviCnieT
rganis samarovanze dakrZalulTa Soris mTavar
micvalebulad, mxedarTa socialuri fenis
meTaurad.

ალმადინის თვლებით
შემკული საკიდი. IV სუკუნის
პირველი ნახევარი

meore qronologiuri jgufis komleqsebi
inventaris Sedgenilobis mxriv sakmaod mwiriria. micvalebulTa umetes nawils Catanebuli aqvs mxolod erTi an ori doqi, gvxvdeba saerTod uinventaro samarxebic. es
viTarebac kanonzomieria, radgan am periodidan CvenSi fexs ikidebs da saxelmwifo
sarwmunoebad cxadeba qristianoba, rac iwvevs
kidec samarxebSi saimqveyniod gasatanebeli
inventaris TandaTanobiT Semcirebas da
saboloo gaqrobas.

ase rom, rganSi dadasturebulia sami qronologiuri etapi: q.w. I aTaswleulis meore
naxevari, antikurobis epoqis dasaruli (IV saukunis pirveli naxevari
da Sua xanebi) da adre qristianuli xanis dasawyisi (IV saukunis bolo da
V saukune). mopovebuli mravalferovani arqeologiuri masala rgans
warmoaCens saqarTvelos erT-erT mniSvnelovan da pirvelxarisxovan
arqeologiur Zeglad.
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Zurab Bragvadze

Village Rgani is situated in Zemo Imereti, at 8 kilometers from the town of Chiatura.
In 1988-91 excavations were carried out on location Sipikari by Sh. Amiranashvili State
Museum of Fine Arts1 and a very interesting archaeological site was revealed with a settlement-site and a cemetery.
The settlement-site yielded abundance of samples of Colchian pottery typical of the 8th
-5th cc BC (zoomorphic handles, jars and pots with grooved necks, fragments of jugs with
tubular handles, Colchian drinking vessels). The settlement-site covered the area of about
400 sq. meters and its thickness varied from 1m to 1.5 m. In the Kvirila Valley and, in
general, throughout eastern Colchis, it was the first case of revealing pre-Hellenistic and
Early Hellenistic archaeological material in one stratum, which points to the continuous
habitation of this area.
A Late Classical –early medieval cemetery was placed in the settlement stratum. 48
graves were excavated. The excavation was complicated by a thick layer of manganese
(peroxide), as both the settlement-site and the cemetery were mixed with the manganese
layer and no soil was actually found there. It was because of the effect of manganese that
the metal artifacts, especially iron objects, had survived in extremely poor condition and,
in many cases, they had lost their original appearance.
All the graves belong to the type of pit-graves. They were irregularly inserted in the
soil and manganese strata and their depth varied between 40 cm and 150 cm. The bones
of the deceased were badly affected by manganese and they were preserved in the form
of fragments. However, it was still possible to estimate the position and direction of the
deceased. The majority of the deceased were buried on their left or right side, with their
heads on the north-west. In seven graves Christian position of burying was evidenced
(they were buried with their bodies stretched and arms lowered). For the first time in the
archaeology of eastern Colchis, Rgani cemetery yielded ritual (used for offering) pithoi
that had been placed with certain clusters of graves. There were animal bones (mainly
cattle) in the pithoi and a clay phiala in one of them. Very interesting is occasions of burying horses’ heads near graves 11 and 15. Only the horse heads harnessed with iron bridles
were evidenced (without bodies). No similar case has been documented at any other cemetery throughout Georgia. It is obvious that here we are dealing with a pagan tradition, as
burying an animal or any part of animal on a Christian cemetery is absolutely incredible.
As it was noted, so far this is a unique case in Georgian archaeology.
1
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In 1988-91 the excavations were led by Z. Bragvadze, in 1990 – by G. Makharadze.
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Two chronological groups of graves can be identified at Rgani cemetery: the complex
of the first half of the fourth century and that of the late fourth – early fifth century. It is
the burials of the first chronological group that stand out with abundance and diversity of
inventory. Nearly all the burials of this period revealed weapons and household tools: iron
swords, iron daggers, iron spearheads, iron arrowheads, an iron bludgeon, an iron shield
boss, iron knives and an iron axe. Generally, the Late Classical period cemeteries of Zemo
Imereti are rich in weapons. All the cemeteries of the fourth century investigated here
demonstrate diversity of weapons (Modinakhe, Tsinsopeli, Jieti, Sveri). This fact suggests that we must be dealing with the graves of the military class, as all the Late Classical
period cemeteries excavated in Zemo Imereti are situated at the places where strategically
important international or local routes meet. Therefore, presence of warriors’ burials here
is not surprising or unexpected. The class of warriors protected the above mentioned main
roads and, in my opinion, in Zemo Imereti more of this type of cemeteries is expected to
be uncovered. Along with the weapons, burials 5 and 15 revealed bronze musical instruments –cymbals – that are also associated with military affairs.
Burials of the first chronological group of Rgani are rich in ceramic products. There
are pear-shaped jugs of red and buff fabric, jars and wide-mouthed jars with ribbed necks.
They are made of perfectly precipitated clay and have rather refined shapes. Apart from
pottery and weapons, the graves contain items connected to clothing: bronze fibulae and
pins. Particularly diverse is ornaments that include silver and gold rings, earrings, sequins, bracelets and semi-precious gems. Burials 3, 7, 11 and 15 are especially remarkable with regard to gold items. However, among them burial 15 should be emphasized,
as it is the richest complex of the cemetery and easily one of the most prominent among
the fourth century rich burials in Georgia. The deceased buried there yielded almost all
kinds of weapons (dagger, sword, spearhead, arrowheads, shield boss), bronze cymbals,
gold earrings, gold finger rings and a gold pendant decorated with almandine gemstones,
which is a rare artifact considering the finds of the fourth century. It was due to the reasons in question that we regarded the person buried in grave 15 as the main deceased of
Rgani cemetery, as the chief of the military social class.
In terms of the inventory, the complexes belonging to the second chronological group
look rather scanty. Most of the burials contain one or two jugs; there are graves with no
inventory at all. This situation is also predictable, as was in this period that Christianity
was declared the state religion and the new belief started to become established, which
caused the grave inventory to gradually reduce and, eventually, disappear.
Thus, three chronological phases have been evidenced in Rgani: second half of the I
millennium BC, end of the Classical epoch (first half and middle of the fourth century)
and the beginning of the early Christian period (late fourth century – fifth century). The
obtained diverse archaeological material demonstrates Rgani as one of the most important and the first-class archaeological site.
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ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი

ბათუმის არქეოლოგიურ მუზეუმს ჯერ მხოლოდ 25 წელი უსრულდება,
მაგრამ მისმა მესვეურებმა, თუ რიგითმა თანამშრომლებმა უკვე შეძლეს მოეწყოთ მნიშვნელოვანი ექსპოზიცია, რომლის საზოგადოებისთვის გაცნობისა
და პოპულარიზაციის პროცესი საკმაოდ სწრაფად და წარმატებულად მიმდინარეობს.
მუზეუმი მუშაობს სამეცნიერო-კვლევითი და საექსპედიციო მიმართულებით, იმავდროულად, ორიენტირებულია კულტურულ-საგანმანათლებლო
პროექტების განხორციელებაზე, აწარმოვებს ერთობლივ, საერთაშორისო
კვლევებს სხვადასხვა ქვეყნის სპეციალისტებთან ერთად და საგამომცემლო
საქმიანობასაც ეწევა. აქ ფუნქციონირებს კერამიკული სახელოსნო, მოზარდებისთვის გამართულია იმიტირებული არქეოლოგიური მოედანი, სრული დატვირთვით მუშაობს მდიდარი სპეციალიზირებული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა.
მუზეუმის 44 თანამშრომლის საქმიანობას არქეოლოგი, პროფესორი ამირან კახიძე ხელმძღვანელობს. ვინაიდან, მუზეუმი კულტურულ-სამეცნიერო და კვლევითი დაწესებულებაა, ამიტომ მეტად მნიშვნელოვანია მეცნი-
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ერ-თანამშრომელთა ფუნქციური მოღვაწეობა და შესაბამისად, თითოეულ
თანამშრომელს კონკრეტული დატვირთვა აქვს, სწორედ ისინი წარმართავენ
საგანმანათლებლო საქმიანობასაც, თვითონვე ქმნიან ეპოქებზე მორგებულ
პროგრამებს და ხელმძღვანელობენ თავიანთი ეპოქების ფონდებს. მუზეუმი
ჩართულია პასპორტიზაციის საერთო ეროვნულ სისტემაშიც.
ერთი სიტყვით, ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი თამამად პასუხობს
თანამედროვეობის ყველა გამოწვევას და ითვისებს პროგრესულ ნოვაციებს.
მისი, ერთი შეხედვით მშვიდი და დიდებული სვეტებიანი შენობის მიღმა მრავალმხრივი და მრავალფეროვანი საზოგადოებრივი მოღვაწეობა დუღს.
ამიტომ აჭარის მუზეუმებისა და არტეფაქტების გასაცნობად, ზაფხულის
ერთ მცხუნვარე დღეს, ჩვენც ვეწვიეთ ბათუმის არქეოლოგიურ მუზეუმს. საქართველოს ზღვისპირეთისთვის დამახასიათებელი ეგზოტიკური ეზო გადავკვეთეთ, კიბეებზე დაფენილ ბივრილისფერ ხალიჩას ავუყევით და მუზეუმის ოქროსფრად განათებულ ფოიეში აღმოვჩნდით, სადაც თვალი მოგვჭრა
სხვადასხვა ეროვნების დამთვალიერებელთა სიმრავლემ. როგორც გაირკვა

სტუმრები მუზეუმის მაღაზია-სალონის ვიტრინებს დასტრიალებდნენ თავს,
ცხადია, ჩვენც მოვიხიბლეთ ვიტრინებს მიღმა გამოფენილი არტეფაქტების
იმიტაციებით და ძალიან მალე ჩავერთეთ ამ დაწესებულების საინტერესო და
შინაარსიანი საზოგადოებრივი ცხოვრების მარათონში.
- ჩვენთან დაცულია აჭარაში მოპოვებული ყველა ეპოქის არქტეფაქტები - დაწყებული ქვის ხანიდან, გვიან შუა საუკუნეების ჩათვლით. შეგვიძლია, უწყვეტად წარმოვაჩინოთ ყველა ეპოქა. - უხსნიდა ვიზიტორებს
თამარ შალიკაძე.
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თვითონ ქალბატონი თამარი სიძველეთა დიდი თაყვანისმცემელია, კვლევა
ბავშვობიდან აინტერესებდა. როგორც ამბობს გაუმართლა და სტუდენტობის
დროს ამირან კახიძის ჯგუფში მოხვდა, მისი ასპირანტი იყო, ახლა კი მუზეუმის დირექტორის მოადგილეა, მრავალ მიმართულებას კურირებს, როგორც
სამეცნიერო ისე, საგანმანათლებლო კუთხით; კონსულტაციებს უწევს სტუდენტებს სხვადასხვა საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო თემების
მომზადებაში . ერთი მათგანი, მუზეუმის ექსპოზიციის სამსახურის უფროსი არქეოლოგიის სპეციალობის დოქტორანტი იზოლდა დუმბაძეა, რომელიც
აჭარის მევენახეობა-მეღვინეობას იკვლევს. კვლევა ძალიან საინტერესო და
პერსპექტიულია, რადგან გათხრების, დაზვერვებისა და შემთხვევითი მონაპოვრების შედეგად მუზეუმს ყოველწლიურად ემატება არტეფაქტები, რაც
მუშაობის გააგრძელების შესაძლებლობას იძლევა.

საინტერესოა, რას გაიღებს ქალბატონი თამარი ახალგაზრდების განვითარების კუთხით და კონკრეტულად რას ელის მათგან?
- მრავალი საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლებსაც ჩვენ ვახორციელებთ მოტივირებულია, როგორც ზოგადად ისტორიის პოპულარიზაციაზე
ისე, ახალგაზრდებში ექსპონატების ისტორიის გავრცელებაზე. ეს მათ უადვილებს ეპოქების უკეთ აღქმას, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ თითოეულ კონკრეტულ ეპოქაზე მორგებული პროგრამა ძალიან საინტერესო და იოლად მისაღე-
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ბია მათთვის. შესაბამისად, ჩვენ ბავშვებს ვამზადებთ, როგორც პრაქტიკული
სამუშაოებისთვის ისე, თეორიული ცოდნის მისაღებად. ვგულისხმობ, საკონფერენციო თემების მომზადებას და სხვ. გაკვეთილები მუზეუმში სულ მცირე კვირაში ორჯერ ტარდება. ჩვენ შედგენილი გვაქვს კალენდარი, რომელიც
ასაკობრივ ჯგუფებზეა მორგებული. პედაგოგები გვიკავშირდებიან კალენდრის მიხედვით. იმიტირებულ გათხრებში, რომელიც ეწყობა მუზეუმის იმიტირებულ არქეოლოგიურ მოედანზე (ხელმძღვანელობს ბატონი გურამ ჩხატარაშვილი) უდიდესი სიამოვნებით მონაწილეობენ ბავშვები. ჩვენ ვცდილობთ
არა მხოლოდ გავაცნოთ მათ არქეოლოგების მუშაობის სპეციფიკა, არამედ
შევუქმნათ არაფორმალური გარემო, რომელიც იძლევა საშუალებას ბავშვმა
უკეთ აღიქვას რთული სპეციფიკური ტერმინები. - გვითხრა ქალბატონმა თამარმა და ჩვენ პირველ სართულზე განთავსებული იმიტირებული არქეოლოგიური მოედნისკენ გადავინაცვლეთ.

პატარების ინტერესი და ხალისი გადამდები აღმოჩნდა:
- „ონლაინ არქეოლოგია“ დარწმუნებით გამოაცხადებს, რომ თქვენ ეს
გამოგდით! - დამსახურებული აღფრთოვანებით შევუფასეთ შრომა მასპინძლებს.
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ბათუმის არქეოლოგიურ მუზეუმში აჭარის სტუმრებს ბერძნული და რომაული კულტურის სიღრმისეულად გაცნობის საშუალება აქვთ. აჭარაში საქვეყნო მნიშვნელობის მრავალი ძეგლია: ქობულეთ-ფიჭვნარის სამაროვნები და
ნაქალაქარი, რომლებიც უშუალოდ დაკავშირებულია საბერძნეთსა და ბერძნულ კულტურასთან, გონიო-აფსაროსი და პეტრა-ციხისძირი. აჭარა მდიდარია გვიან შუა საუკუნეების ციხეებითაც, ხიდებით და სხვ. საქართველოს ეს
მშვენიერი კუთხე ზუსტად ისეა გამორჩეული ეროვნული მნიშვნელობის არქეოლოგიური ძეგლებით, როგორც საუცხოო ქართული ეგზოტიკით. სეზონის

განმავლობაში ველზე გადის 4-5 არქეოლოგიური ექსპედიცია, ბოლო წლებში
ბატონი ამირან კახიძის ხელმძღვანელობით შეისწავლება მეგალითური კულტურის ძეგლები და ნამოსახლარები. ფიჭვნარის სხვადასხვა კულტურული
ფენიდან მომდინარე არტეფაქტები ყოველ წელიწადს იძლევა მნიშვნელოვან
და საინტერესო სიახლეებს.
ოქროსფერი ფოიეს მარჯვენა მხარეს, განიერ ვიტრაჟებს მიღმა ჩაძირული გემის ნაშთები მოჩანს, რაც მნახველში ზღვის ფსკერზე დამალული
საიდუმლოებების ამოცნობის სამეცნიერო თუ ავანტიურისტულ ჟინს აღვიძებს და ჩვენც გემის ნაწილების დათვალიერებას შევუდექით.
ეს წყალქვეშა მონაპოვარია, სამწუხაროდ, წყალქვეშა არქეოლოგიური
კვლევები არასდროს გვიწარმოებია. ციხისძირის შემოგარენის დათვალიერების მცდელობა იყო, მაგრამ ხილვადობამ არ შეუწყო ექსპედიციას ხელი.
თუმცა, ახლა ამ მხრივ პროგრესი გვაქვს, ილიას უნივერსიტეტთან გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში აჭარაში დაზვერვითი სამუშაოები განხორციელდა. ამჟამად მუზეუმში მხოლოდ შემთხვევითი მონაპოვრებია დაცუ-
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ლი, მაგრამ ყოველ ექსპონატს საკმაოდ საინტერესო ისტორია აქვს. ეს გემის
ნაწილები მუზეუმისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი შემთხვევითი მონაპოვარია. - გვითხრა ქალბატონმა თამარმა.
ჩაძირული გემის ნაწილების ისტორია
თურმე აჭარაში ცხოვრობდა ლაზი მეთევზე ვინმე ზექი აქილდიზი, რომელსაც ჩოლოქ-ნატანებში თევზაობის დროს წყლიდან ამოზიდული ხის კონსტრუქციები შეუნიშნავს. მას ყურადღება მიუქცევია ხის რამდენიმე დეტალისთვის და მიმხვდარა, რომ გემის ნაშთებთან ჰქონდა საქმე. მეთევზემ ამის
შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა ეთნოგრაფ ნუგზარ მგელაძეს, რომელმაც ამის
შესახებ უამბო ბატონ ამირანს. ბატონმა ამირან კახიძემ სასწრაფოდ შექმნა
ჯგუფი და ჩოლოქ-ნატანების აკვატორიაში წავიდა აქილდიზის ცნობების შესამოწმებლად. ჯგუფმა ჩაძირული გემის ნაშთები ამოიტანა. გემის ნაწილები მუზეუმში გააშრეს, სათანადო ტექნოლოგიით დაამუშავეს და საგანგებო
სივრცეში განათავსეს. ეს ექსპონატები ელინისტური პერიოდისაა, როგორც
ჩანს, ჩაძირული გემი სავაჭრო დანიშნულების იყო.
ჩაძირული გემი და თანამედროვეობა
ჩაძირული გემის ნაწილები ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარია სამეცნიერო თვალსაზრისითაც, - აგვიხსნა ქალბატონმა თამარმა. - რადგან ყველასთვის კარგად ცნობილია ვაჭრობის როლი საერთაშორისო ურთიერთობების
განვითარების საქმეში. ამ ნაშთებს შორის გამორჩეულია საჭე, რუმპელი,
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ორკაპა, კიჩო, რომელიც წინა ნაწილზე უმაგრდებოდა გემს და ტალღების შემაკავებელი ფუნქცია ჰქონდა. ხშირ შემთვევაში ასეთ კიჩოებზე დატანილია
ორნამენტები ქალღმერთის გამოსახულებით. აქაც გვაქვს ცხოველური ტიპის
გამოსახულება. ეს არა მარტო ძალიან საინტერესოა არტეფაქტებია, არამედ
მათ ზღვისპირა ქალაქისთვის სიმბოლური დატვირთვაც აქვს.
გემის ნაწილებთან ერთად მუზეუმის საგანგებო სივრცეში განთავსებულია
ამფორები, რომლებიც ასევე სხვადასხვა პერიოდში უპოვიათ მეთევზეებს.
ყოველი არტეფაქტი თავისებურია, ღირებულებისა და ეფექტის შესანარჩუნებლად მათთვის ხელი არავის უხლია, ზღვის მოლუსკებიც კი არ მოუშორებიათ.
ასე რომ სულ მალე მნახველებს ძალიან საინტერესო ექსპოზიცია ელოდება!
ბათუმის არქეოლოგიურ მუზეუმში ხალხმრავლობა მაისიდან-ოქტომბრის
დასაწყისამდე გრძელდება. რაც ყველაზე სასიამოვნოა, აქ სტუმარი არა მხოლოდ ღვთისაა და პატივს იმსახურებს, არამედ მუზეუმში მუდმივად მიმდინარე ცოცხალი პროცესების დინამიკური თანამონაწილე ხდება. ვიზიტორები
ათვალიერებენ ყველა არტეფაქტს, ისმენენ ისტორიებს, სვამენ კითხვებს.
თურმე, განსაკუთრებულ ინტერესს კვირისტავები ბადებს, ხოლო გამორჩეულ აღფრთოვანებას შავფიგურული ვაზები იმსახურებს.
მუზეუმის სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ დაწვრილებითი ცნობე-

ბი ქვის ხანის ფონდის კურატორმა, მუზეუმის მეცნიერ-თანამშრომელმა
გურამ ჩხატარაშვილმა მოგვაწოდა.
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აჭარაში ქვის ხანის კვლევის მიმართულება სუსტად იყო განვითარებული,
თვითონ ბატონი გურამი ამ ეპოქამ ჯერ კიდევ სტუდენტობიდან გაიტაცა.
იმისთვის რომ მუზეუმის ფონდისთვის სათანადოდ ეხელმძღვანელა მრავალ
ექსპედიციასა და მულტიდისპლინარულ კვლევაში მიიღო მონაწილეობა. 2010
წელს უკვე გამოცდილებით აღჭურვილი დაუბრუნდა მუზეუმს და ქვის ხანის
ფონდის ხელმძღვანელობა ჩაიბარა.
იყო თუ არა ზღვისპირა ზოლი ქვის ხანაში კარგად ათვისებული?
რა მდგომარეობაა მუზეუმის ქვის ხანის ფონდში?

ჯერ კიდევ 2002 წელს ბეშუმში შემთხვევით აღმოჩნდა ბაზალტის ანატკეცებზე დამზადებული იარაღები (6 ერთეული), არქეოლოგმა გურამ გრიგოლიამ ისინი ქვედა პალეოლითით, აშელის პერიოდით დაათარიღა. როგორც
ჩანს ეს ყველაზე ძველი აღმოჩენაა აჭარის ტერიტორიაზე. 1986 წლის ქობულეთის გათხრების შემდეგ, ამ მიმართულებით სტაციონარული კვლევები
არ ჩატარებულა. მაგრამ გურამ ჩხატარაშვილის ხელმძღვანელობით მუზეუმმა მონაწილობა მიიღო საგრანტო პროექტში, რომელსაც შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი აფინანსებდა. ბატონი გურამის პროექტმა გაიმარჯვა და სოფ. ქობულეთში არქეოლოგიური კვლევა განახლდა. მოეწყო
საერთაშორისო ექსპედიცია უკრაინელ სპეციალისტებთან ერთად. ამჟამად
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აღებულია პალინოლოგიური სინჯები,
სინჯები რადიოკარბონული თარიღებისთვის (გადაგზავნილია პეტერბურგში), მიმდინარეობს ტრასოლოგიური
ანალიზი. ქიმიური ანალიზი ჩაუტარდება ოფსიდიანსაც, რომლის შედეგებიც
დიდი სიახლე იქნება, რადგან ქობულეთში აღმოჩენილი 21 000 არტეფაქტიდან
დაახლოებით 14 000 ოფსიდიანია. ისინი სხვადსხვა ფერისაა - გამჭვირვალე,
მოშავო, რუხი, შავი წითელი ზოლებით
და სხვ. მუზეუმის ქვის ხანის ფონდის
კურატორის მიზანია ქიმიური ანალიზის
შედეგად მათი შემადგენლობისა და წარმომავლობის დადგენა.
ობსიდიანის ერთი წყარო ვიცით, ეს
არის ჯავახეთში ვულკანური წარმოშობის ჭიქიანის მთა. სხვაგან საქართველოში ოფსიდიანის არსებობა არ დასტურდება, ამიტომ წინასწარ ვვარაუდობთ, რომ
მარაგი ჭიქიანიდან მოდიოდა, თუმცა
ოფსიდიანი გვხვდება აზერბაიჯანშიც,
ახლოა სომხეთის წყაროებიც, აგრეთვე, წყაროები აღმოსავლეთ თურქეთის
ტერიტორიიდან. ჩვენ გვაინტერესებს
პასუხი კითხვაზე, თუ საიდან მოდის
ეს ოფსიდიანი? ველაპარაკეთ მისურის
უნივერსიტეტის სპეციალისტს მიხაელ
გლასკოკს, რომელსაც ბირთვულ ფიზიკაში აქვს დისერტაცია დაცული და მხოლოდ ოფსიდიანის ანალიზზე მუშაობს.
მას დადგენილი და რუკაზე დატანილი
აქვს 600 ოფსიდიანის წყარო გამოკვლეული 25 000-დან. მიაჩნია, რომ ჭიქიანს გარდა სხვა წყაროების დაფიქსირება
შესაძლებელია და ჩვენი ოფსიდიანების
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კვლევა ორიენტირებულია მნიშვნელოვან შედეგებზე. - გვითხრა გურამ ჩხატარაშვილმა.
მუზეუმის ბრინჯაოს ფონდს ქალბატონი ნარგიზ სურმანიძე ხელმძღვანელობს. მისი სამეცნიერო მიმართულება მეტალურგიის კვლევას
უკავშირდება, საფონდო სამუშაოებსაც ამ კუთხით წარმართავს.
ჩვენი კვლევების შედეგები სამუზეუმო გამოცემებში ისახება. მალე დაიბეჭდება მუზეუმის საიუბილეო კრებული, სერიულად გამოიცემა პუბლიკაცია ფიჭვნართან დაკავშირებით, აგრეთვე, ექსპოზიციების კატალოგი. კატალოგის შექმნის იდეა ტურისტების შემოთავაზება იყო, ჩვენ ყოველთვის
ვითვალისწინებთ ვიზიტორთა სურვილებს და ამიტომ ეს შეთავაზებაც ავიტაცეთ. უკვე გამოვეცით ქვის ხანისა და ბრინჯაოს ეპოქის კატალოგები, ასევე
კოლხური კლასიკა, მალე ბერძნული და ელინისტური ხანის არტეფაქტების
კატალოგებს იხილავს საზოგადოება. პუბლიკაციების მთავარი რედაქტორი
ბატონი ამირან კახიძე გახლავთ. ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰპოვა ოქროს
კატალოგმა, რადგან იქ გამოქვეყნებული ოქრომჭედლობის ნიმუშები არა
მხოლოდ სამეცნიერო ღირებულებებითაა დატვირული, არამედ ესთეტიკური
სიამოვნების წყაროა. - სიამაყით გვამცნო ქალბატონმა ნარგიზმა და ჩვენ მუზეუმის ნუმიზმატიკური ფონდისკენ გადავინაცვლეთ.
ნუმიზმატიკურ ფონდს ხელმძღვანელობს ირინე ვარშალომიძე, ისტორიის დოქტორი, ნუმიზმატი. - ის ძირითადად ანტიკურ პერიოდს იკვლევს
და გათხრებიდან შემოსულ ნუმიზმატიკურ მასალას სწავლობს.
ბათუმის არქეოლოგიურ მუზეუმს მეტად მდიდარი და მრავალფეროვანი ნუმიზმატიკური კოლექცია აქვს. ყველაზე მნიშვნელოვანია აქ დაცული
კოლხური თეთრის იშვიათი ნომინალი ჰემიტეტარტემორიონი. მსოფლიოში
ამგვარი მონეტა სულ 8 ცალია ცნობილი და რვავე ფიჭვნარშია მოპოვებული.
მისმა აღმოჩენამ მოგვცა კოლხური თეთრის ახალი ტიპი და ნომინალი, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ფიჭვნარში კარგად იყო განვითარებული სავაჭრო ურთიერთობები, რადგან ასეთი მცირე ნომინალის არსებობა
სწორედ სავაჭრო ურთიერთობების ინტენსივობაზე მეტყველებს.
ექსპონირებულია 400-500 მონეტა, ფონდებში კი დაახლოებით 2000 ექსპონატია დაცული. გამოფენილი საფასეებიდან ყველაზე ადრეულია ქიზიკინები, რომელთაც საერთაშორისო ვალუტის ფუნქცია ჰქონდათ; ქ.წ. V-IV
სს-ში ჩრდილოეთ შავი ზღვისპირეთის სხვადასხვა ქალაქში (პანტიკაპეონი, ნიმფეონი) მოჭრილი მონეტები, ადრეული სინოპური დრაქმები, ძალიან
იშვიათი ეგინური მონეტა, რომაული და ბიზანტიური მონეტები გონიოდან და
მახოდან, სასანური (95) და სელჩუკური მონეტების განძი ციხისძირიდან (150
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მონეტა), არაბული მონეტები ხელვაჩაურიდან (150 მონეტა) და ზოტიდან.
ზოტისა და ხელვჩაურის განძების აღმოჩენამ ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო, რადგან ამ განძებმა უარყო გაბატონებული სამეცნიერო მოსაზრება
მასზე, რომ არაბული მონეტები დასავლეთ საქართველოში არ მიმოიქცეოდა.
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ისინი არათუ მიმოიქცეოდა, არამედ დომინირებდა კიდეც ამ პერიოდის სამონეტო მიმოქცევაში.
ტურისტების განსაკუთრებული ინტერესით სარგებლობს ალექსანდრე
მაკედონელის მონეტები და სასანური მონეტების განძი ციხისძირიდან, რომელიც დაფლულია მე-6 საუკუნის დასაწყისში. კონტექსტიდან გამომდინარე
საფიქრებელია, რომ ეს უნდა იყოს ირანელი ჯარისკაცის ხელფასი. ერთი სიტყვით, მასალაც დიდია და ინტერესიც,
გაგვიზიარა საკუთარი ხედვები
ქალბატონმა ირინემ.
ორი ისეთი ძლიერი ინსტიტუციის, როგორებიცაა მუზეუმი და უნივერსიტეტი ერთობლივი მუშაობა ცხადია, ხელს შეუწყობს, როგორც ქვეყნის
ისე, რეგიონის არქეოლოგიური სეგმენტის განვითარებას, მაგრამ როგორ უნდა წარიმართოს ეს მუშაობა ამის გასაგებად ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს, ბატონ მერაბ ხალვაშს
ვეწვიეთ.
მაია ჩოლოყაშვილი
P.S. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და
მისი რექტორის შესახებ მასალის გასაცნობად იხ. რუბრიკა “სტუდენტური გვერდი”.
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Batumi Archaeological Museum is only 25 years old, but its management and staff
have already managed to arrange a significant exposition. The process of its introduction
to the public and that of popularization proceeds rather fast and successfully.
The museum activities include scientific research and expeditions. At the same time, it
is oriented on implementing cultural and educational projects; it carries out joint international research in cooperation with experts from different countries and, in addition, does
publishing activities. Here operates a ceramic studio, there is an imitation archaeological
area arranged for children, the rich specialized scientific library works in full swing.
The activity of the 44 museum staff is managed by archaeologist Prof. Amiran Kakhidze. As the museum is a cultural-scientific and research institution, it is hugely important
that the research workers act functionally and, therefore, each member of the staff has
their own responsibility. It is them that run educational activities too; they create programs adjusted to epochs and supervise the repositories of certain epochs. The Stone Age
repository is supervised by the expert (Doctor of Archaeology) of the Stone Age Guram
Chkhatarashvili; that of the Eneolithic-Bronze Age and accidental finds is led by Nargiz
Surmanidze (Doctor of History), while research worker Malkhaz Nergadze is in charge of
Late Bronze – Early Iron Age. Doctor of History Irine Varshalomidze is responsible for
the Late Classical period; Doctors of History Nino Dzneladze, Nineli Vashakidze, Merab
Khalvashi, Tamar Partenadze are in charge of the repository of the Classical epoch; the repository of Hellenistic period is led by Doctors of History Nineli Vashakidze, Tamar Shalikadze, Miranda Turmanidze; the repository of early and high medieval times is under
the supervision of Doctor of History Miranda Turmanidze and restorer Meri Kulezhishvili. The museum is involved in the national system of providing technical documentation.
On the whole, Batumi Archaeological Museum boldly faces all the challenges of modern times and adopts advanced innovations. Beyond its columned building that seems
tranquil and splendid at a glance, versatile and diverse public life is bustling.
Therefore, in order to get acquainted with Adjara museums and artifacts, one hot summer evening we visited Batumi Archaeological Museum. We crossed the exotic yard typical of Georgian coastal areas, went up the green carpet covering the stairs and stopped
in the brightly lit foyer of the museum, where our eyes were caught by the multitude of
visitors of various nationalities. As it turned out, they were bustling over the showcases of
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the museum shop. We, too, were really impressed by the imitations of the artifacts laid out
behind the glass and soon got involved in the marathon of the interesting and substantial
social life of the museum.
-Our museum houses the ar facts of all epochs discovered in Adjara – from the
Stone Age to the late medieval mes including. We are able to represent all the epochs
uninterruptedly. – Tamar Sharikadze was explaining to the visitors.
Tamar, herself, is a great admirer of antiquities; she has been interested in research
since her childhood. When she was a student, she was lucky to end up in Amiran Kakhidze’s group. Her postgraduate studies went on under his supervision. Now she is the
deputy director and supervises many directions both in scientific and educational fields;
she provides consultation for the students working towards bachelor, master and doctoral
degrees. One of them is the head of the exposition unit, a senior archaeologist, doctoral
student Izolda Dumbadze, who investigates viticulture and wine-making in Adjara. The
investigation is very interesting and promising, because, as a result of excavations as well
as accidental finds, the museum is enriched with artifacts annually, which allows scholars
to continue research.
It is interes ng how devoted Tamar is towards her students in terms of their development and what she expects from them.
A number of educational programs that we implement are oriented towards the popularization of history in general, as well as towards dissemination of the history of the
exhibits among youngsters. It facilitates their perception of epochs. It is also important
that a program adapted to a specific epoch is very interesting and easily acceptable for
them. Accordingly, we prepare children for practical work, as well as for receiving theoretical knowledge, I mean preparing topics for conferences, etc. Classes take place in the
museum at least twice a week. We have compiled a calendar, which is arranged according
to age groups. Teachers contact us following the calendar. Children take great pleasure in
participating in imitated excavations arranged on the imitation archaeological area (supervisor Mr. Guram Chkhatarashvili). We try not only to inform the children on the specificity of how archaeologists work, but also to create informal environment which allows
a child to perceive complex specific terms. – Mrs. Tamar told us and we moved on to the
imitation archaeological area located on the ground floor.
The children’s interest and enthusiasm became contagious:
‘Online Archaeology’ will convincingly declare that you’ve managed it! – we evaluated the work done by the hosts with deserved admira on.
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Visitors can get comprehensive understanding of Greek and Roman culture in Batumi
Archaeological Museum. In Adjara there are many sites of national importance: Kobuleti-Pichvnari cemetery and city-site, directly connected with Greece and Greek culture,
Gonio-Apsaros and Petra-Tsikhisdziri. Adjara is also rich in late medieval fortresses,
bridges, etc. This beautiful part of Georgia is distinguished by archaeological sites of
national importance in the same way as it is with splendid Georgian exotics. During one
season 4-5 archaeological expeditions conduct field work; in recent years sites of megalithic culture and settlement-sites have been investigated under the leadership of Mr.
Amiran Kakhidze. Artifacts derived from different cultural layers of Pichvnari provide
considerable and interesting novelties every year.
On the right side of the golden-lit foyer, beyond wide glass-fi ngs one can see remnants of a sunken ship, which awakes passion for science and adventure of the mysteries hidden on the seabed and we set about looking round the parts of the ship.
-This is an underwater find. Regrettably, we have never conducted underwater archaeological investigation. There was an attempt of prospecting the environs of Tsikhisdziri,
but visibility was very poor. However, we have made some progress in this direction:
in the frames of the memorandum signed with Ilia University prospecting works were
carried out in Adjara. Presently only accidental finds are kept in the museum, but there is
an interesting story behind each artifact. These parts of the ship are the most important
accidental finds for the museum, - said Tamar.
History of the shipwrecks
Once in Adjara there lived a Laz fisherman Zeki Akildiz, who, while fishing in the
Choloki-Natanebi, noticed wooden constructions rising above the water. He looked
closely at several details and realized that these were remnants of a ship. The fisherman
informed ethnographer Nugzar Mgeladze about it, who told the story to Amiran Kakhidze. The latter instantly formed a group and set out to examine Akaldiz’s account. The
wrecks were recovered from the sea, let dry in the museum, properly treated and placed
in a special space. The exhibits belong to the Hellenistic epoch.
The sunken ship and modernity
-Parts of the sunken ship are extremely important from the scientific point of view
as well,- explained Tamar Shalikadze, - as everybody recognizes the role of trade in the
development of international relations. Among the remains we can distinguish the helm,
tiller, two pronged spear, the stern which was attached to the front of the ship and had
a function of restraining waves. Such sterns often have ornaments with the images of a
goddess. Here, too, there is an animal-type image. Not only are these artifacts interesting,
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they also have a symbolic significance for a coastal city.
Along with the parts of the ship, there are amphorae found by fishermen at different
times exhibited in the special space. Each artifact is specific; they are still intact in order
to retain their value and effect, even the molluscs have not been removed from them.
Thus, visitors will soon be oﬀered a very interes ng exhibi on!
Batumi Archaeological Museum witnesses large crowds of visitors between May and
October. What is the most pleasant is that a visitor here is not only welcomed and respected, but they become dynamic participants of the lively processes constantly taking
place in the museum. The visitors look at all the artifacts, hear stories, and put questions.
It turned out that the biggest interest is generated by whorls, while black-figured vases
receive particular admiration.
We were provided detailed informa on about the scien fic ac vity of the museum
by the curator of the Stone Age Repository, research worker of the museum Guram
Chkhatarashvili.
Research of the Stone Age had not been well developed in Adjara. Guram Chkhatarashvili was entranced by this epoch as early as his student years. In order to head the museum repository properly, he took part in many expeditions and multidisciplinary investigations. Equipped with experience, in 2010 he returned to the museum and undertook the
leadership of the Stone Age Repository.
Was the coastal area well adopted in the Stone Age?
What is the situa on like in the Stone Age Repository of the museum?
Yet in 2002, six units of tools made from basalt flakes were discovered in Beshumi;
archaeologist Guram Grigolia dated them by the Lower Paleolithic, or Acheulean epoch.
Apparently, it is the earliest discovery on the territory of Adjara. No on-site research has
been conducted since Kobuleti excavations in 1986. However, under the leadership of
Guram Chkhatarashvili, the museum took part in the grant project financed by the Shota
Rustaveli State University. Mr. Chkhatarashvili’s project won and archaeological research
in Village Kobuleti resumed. An international expedition was arranged with Ukrainian
specialists. At present, palynological samples have been taken for radio-carbon dating
(sent to Petersburg), trasological analysis is underway. Chemical analysis will be carried
out on obsidian too, whose results will be great novelty, because out of 21,000 artifacts
14,000 are obsidian ones. They have different colors – transparent, blackish, grey, black
with red stripes, etc. The aim of the curator of the Stone Age Repository is to estimate
their composition and origin.
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-We know about one source of the obsidian. It is Mount Chikiani of volcanic origin.
It is the only spot throughout Georgia where obsidian is evidenced. Therefore, it is presumed that the supply came from Chikiani. However, obsidian is found in Azerbaijan too;
neither Armenian sources are far away and it is also found on Turkish territory. We are
interested to find out where this obsidian comes from. I spoke to an expert from Missouri
University whose doctoral thesis deals with nuclear physics and who works only on obsidian. He has estimated 600 sources of obsidian out of 25,000 and has marked them on
the map. He believes that it is possible to record other sources rather than Chikiani and
that the research of our obsidians is oriented to considerable results, -said Guram Chkhatarashvili.
The museum’s Bronze Age Repository is headed by Nargiz Surmanidze. Her scien fic ac vity specializes in research of metallurgy and the repository ac vi es are also
conducted in this direc on.
The outcomes of our research are reflected in museum publications. Soon a jubilee
collection of the museum will be published; series of publications concerning Pichvnari
as well as the catalogue of the museum’s expositions are issued. The idea of compiling
the catalogue derives from tourists. We always take the visitors’ desires into consideration
and this is why we accepted this suggestion too. We have already published the catalogues
of Stone Age and Bronze Age artifacts, as well as that of the Colchian Classical period;
Greek and Hellenistic period artifacts will soon be brought out. The editor-in-chief of the
publications is Mr. Amiran Kakhidze. The biggest response was drawn by the catalogue
of the gold items, as the samples published in it bear not only scientific value, but are
source of esthetic pleasure, - proudly declared Ms. Surmanidze and we went on to look
around the Numismatic Repository.
The Numisma c Repository is headed by Irine Varshalomidze, Doctor of History, and
a numisma st. She mainly inves gates Classical period and studies the numisma c
material recovered from excava ons.
Batumi Archaeological Museum has an extremely rich and diverse numismatic collection. Particularly important is a rare coin of Colchian tetra – hemitetartemorion. There are
only eight coins of this kind known in the world and all of them have been discovered in
Pichvnari. Its discovery provided us with a new type of Colchian tetra which once again
proves that commerce was really advanced in Pichvnari, as presence of such a small coin
directly points to the intensity of trade relations.
About 400-500 coins are exhibited, while about 2,000 are kept in repositories. The
earliest of the exhibited ones are the kizikins, which had a function of an international
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currency; coins minted in various cities of the northern Black Sea coast (Panticapaeum,
Nympheon), early Sinopean drachms, a very rare Aeginean coin, Roman and Byzantine
coins from Gonio and Makho, a hoard of Sassanian (95) and Seljuk coins from Tsikhisdziri (150 coins), Arabic coins from Khelvachauri (150 coins) and Zoti. The discovery
of hoards in Zoti and Khelvachauri was an event of utmost importance, as it refuted the
scientific opinion that Arabic coins never circulated in western Georgia. Not only did they
circulate, but they even dominated the monetary circulation of this period.
Tourists are particularly attracted by the coins of Alexander the Great and the hoard of
Sassanian coins from Tsikhisdziri, which had been buried in the early 6th century. Considering the context it is presumable that it must be the salary of an Iranian soldier. To cut
a long story short, both the material and interest are rather substantial. – Irine Varshalomidze shared her visions with us.
Joint work of such strong ins tu ons as a museum and a university, indeed, will
promote the development of the archaeological segment of both the country and the
region, but in order to find out how the work should be conducted, we visited the Rector of Batumi Shota Rustaveli State University, Mr. Merab Khalvashi.
Maia Cholokashvili
P.S. For the material about Batumi Shota Rustaveli State University and its Rector
see the rubric: ‘Student Page’.
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„ონლაინ არქეოლოგიის“ სტუდენტურმა გვერდმა თავისი თითქმის ათწლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში უკვე მრავალი ახალგაზრდა არქეოლოგი წარუდგინა საზოგადოებას და მის სამსჯავროზე მრავალი თამამი
სამომავლო ხედვა გამოიტანა.
წარმატებული ახალგაზრდა სპეციალისტების სიუხვე ცხადია, დარგის
განვითარებაზე მიანიშნებს, მაგრამ საინტერესოა, რას ფიქრობენ არქეოლოგიის განვითარების პერსპექტივებზე საგანმანათლებლო დაწესებულებების მესვეურები? რა ტიპის მოღვაწეობას ეწევიან ისინი ამ მიმართულებით? როგორ ვითარდება არქეოლოგიური დისციპლინა ჩვენი ქვეყნის
რეგიონებში?
ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად „ონლაინ არქეოლოგიამ“ გადაწყვიტა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის სხვადასხვა ინსტიტუციას მიმართოს. ამჟამად, ჩვენს მკითხველს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორის, ბატონი მერაბ ხალვაშის თვალთახედვასა
და მიზნებს გავაცნობთ.
მერაბ ხალვაშს - არქეოლოგს, ისტორიის მეცნიერებათა
დოქტორს, ასოცირებულ პროფესორს, რომლის ინტერესების
სფერო სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში ანტიკური და ადრებიზანტიური ხანის ქალაქებისა და საქალაქო ცხოვრების
კვლევა გახლავთ, მიაჩნია, რომ
მაღალი კონკურენციის ფონზე,
ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელობის
უნივერსიტეტის
რექტორად მისი საყოველთაო
წესით არჩევის ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ პროფესია იყო.
ბატონი მერაბის აზრით, ველზე
მიღებული გამოცდილება, თვეების განმავლობაში ჯგუფთან
ერთად ცხოვრება განსაკუთრებულ კომუნიკაციას აყალიბებს და ზოგადად აადვილებს ადამიანებთან
ურთიერთობას. ის იმ ბედნიერი თაობის წარმომადგენელია, რომელსაც მიეცა საშუალება თვეების განმავლობაში ყოფილიყო ველზე და არა მხოლოდ
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პროფესიული, არამედ მოქალაქეობრივი თვალსაზრისით გაზრდილიყო ცნობილ მეცნიერებთან - დავით ხახუტაიშვილთან, ამირან კახიძესთან, ოთარ
ჯაფარიძესთან, გურამ ლორთქიფანიძესთან, გურამ გრიგოლიასთან და სხვ.
ამიტომ, ახლა, როდესაც 8000 ახალგაზრდას მომავალს განაგებს და 1500 თანამშრომლის უფროსი გახლავთ, მუშაობას უადვილებს ის, რომ მისთვის საკომუნიკაციო დილემები არ არსებობს.
ბატონი რექტორი ანტიკურ პერიოდზე მუშაობს, ძირითადად რომაულ სამყაროსთან ურთიერთობებს, მათ გავლენას, ე.წ. აკულტურიზაციას იკვლევს. სტუდენტი იყო, როდესაც გონიო-აფსაროსში ფართომასშტაბიანი ექსპედიცია დაიწყო და მისი პირველი ექსპედიციაც სწორედ გონიო-აფსაროსში
შედგა, მაშინ ის ექპედიციის წევრად წაიყვანეს და არა პრაქტიკანტად, რაც
სტუდენტისთვის დღესაც საამაყო პატივად მიაჩნია. მომავალში მან თავისი
არქეოლოგიური გამოცდილება განავრცო, თეორიულ განათლებას მუდმივად
ამყარებდა პრაქტიკული კომპონენტით და ყოველი წელიწადის 3-4 თვეს ველზე ატარებდა. სწორედ ამ პერიოდს დაემთხვა ფიჭვნარში არქეოლოგიური ექსპედიციის დაწყება (1998 წ.), რომელშიც ჩართული იყო ოქსფორდის უნივერსიტეტის აშმოლის მუზეუმი და აჭარაში სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოდიოდნენ
ცნობილი მეცნიერები და სტუდენტები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი გახლდათ, როგორც კონტაქტების დამყარების თვალსაზრისით, ისე მსოფლიო
ნოვაციების გაცნობის კუთხით. 1996 წელს აკად. დავით ხახუტაიშვილმა და
პროფ. ამირან კახიძემ მას უკვე ნდობა გამოუცხადეს და გასათხრელად გონიო-აფსაროსის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცენტრალური უბანი ჩააბარეს. ამ
გათხრებს მერაბ ხალვაში 15 წელი ხელმძღვანელობდა.
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორს გამოქვეყნებული აქვს 1 მონოგრაფია და 60-ზე მეტი სტატია (სხვადასხვა ენაზე),
მონაწილეობდა საერთაშორისო კონფერენციებსა და ვორქშოპებში, თუმცა
მაინც მიაჩნია, რომ ადმინისტრაციულმა თანამდებობამ მის სამეცნიერო მოღვაწეობას ხელი შეუშალა.
საინტერესოა, როგორ იყენებს რექტორი თავის ადმინისტრაციულ
რესურსს რეგიონში არქეოლოგიური სეგმენტის გასაძლიერებლად?
- ბატონო მერაბ, უნივერსიტეტს არა აქვს არქეოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამა, ამიტომ ჩვენთვის საინტერესოა როგორ განავითარეთ თეორიული ცოდნა და რას ფიქრობთ დიდხანს იქნება თუ არა ბათუმის თეთრ
ლაქად არქეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის არარსებობა? - კითხვა
დავუსვით რექტორს.
- დიახ, უნივერსიტეტში არქეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა დღემდე
არ განხორციელებულა. პირადად ჩემი კარიერა უკავშირდება ბათუმის ბერ-
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ძენიშვილის სახელობის კვლევით ინსტიტუტსა და არქეოლოგიურ მუზეუმს,
თავდაპირველად მეცნიერ-თანამშრომელი ვიყავი, შემდეგ მუზეუმის დირექტორის მოადგილე და დირექტორის მოვალეობასაც ვასრულებდი, ძალიან
მეამაყება, რომ ბატონ ამირან კახიძესთან ერთად მუზეუმის განვითარებაში
მაქვს მონაწილეობა მიღებული, რადგან ეს მუზეუმი ბატონი ამირანის შექმნელია და ალბათ, საქართველოში ცოტაა ისეთი შემთხვევა, როდესაც კონკრეტულ პიროვნებებს კონკრეტული ინსტიტუციები ჩამოუყალიბებიათ და
თავადვე განუვითარებიათ. ასე რომ მე ძალიან გამიმართლა თუ თეორიული
ცოდნის თუ პრაქტიკული გამოცდილების მიღების თვალსაზრისით.
ზოგადად, ბათუმში არქეოლოგიური სკოლა კვლევითი ინსტიტუტის სივრცეში იყო, დღევანდელი რეალობით კი მუზეუმშია. უნივერსიტეტში გვაქვს
ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი, აგრეთვე, არქეოლოგიის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები, უნივერსიტეტის ბიუჯეტით ფინანსდება რამდენიმე არქეოლოგიური ექსპედიცია. მიმაჩნია, რომ
ახლა უკვე არის რეგიონში შესაბამისი ბაზა და მოთხოვნა საამისოდ, რომ

უნივერსიტეტში დაინერგოს არქეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა. ამიტომ
ჩვენ შევიმუშავეთ საბაკალავრო პროგრამის პროექტი და ყოველწლიურად
10 სტუდენტის მიღებას ვგეგმავთ.
- ძალიან საჭირო ნოვაცია და სასიხარულო ინფორმაციაა. ბატონო მერაბ, რას მოიაზრებს თქვენი დეფინიცია - რეგიონის შესაბამისი ბაზა?
- იმას, რომ ჩვენ გვაქვს ისეთი მნიშვნელოვანი ძეგლები, როგორებიცაა
ფიჭვნარი, ციხისძირი, გონიო-აფსაროსი, აგრეთვე, ვამუშავებთ გამართულ
და ძლიერ ინსტიტუციებს, ვგულისხმობ ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმს,
ნიკო ბერძენიშვილის კვლევით ინსტიტუტსა და ბათუმის უნივერსიტეტს. ანუ,
არსებობს, როგორც ადამიანური ისე, მატერიალური რესურსები და გამართული ინფრასტრუქტურა, გარდა ამისა, ვახორციელებთ საერთაშორისო პრო-
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ექტებს, დაგეგმილი გვაქვს წყალქვეშა არქეოლოგიური კვლევების წარმოება.
ვთანამშრომლობთ ილიას უნივერსიტეტთან და როგორც პარტნიორები დაინტერესებულები ვართ ერთმანეთის განვითარებით. ვფიქრობ, ყოველივე ეს
არის ბაზა იმისა, რომ საბაკალავრო პროგრამა წარმატებით ამუშავდეს.
- რამდენად პერსპექტიული დარგია წყალქვეშა არქეოლოგია სამეცნიერო სივრცეში შექმნილი დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით?
- ბათუმის არქეოლოგიურ მუზეუმში ზღვიდან ამოღებული მრავალი ნივთია
დაცული ძირითადად შემთხვევითი მონაპოვრები. რამდენიმე არტეფაქტი გამოქვეყნებულიც მაქვს. ძალიან საინტერესოა მუზეუმში დაცული ჩაძირული
გემის ნაწილები (აქ როგორც ჩანს, ჩვენ საქმე გვაქვს პროდუქტებით დატვირთულ გემთან, ტვირთი გადაჰქონდათ შავი ზღვის აუზში).
ზოგადად წყალქვეშა არქეოლოგია დიდი ფუფუნებაა, წყლის სივრცეში
სამუშაოების წარმოება დიდ თანხებს უკავშირდება (ადამიანური რესურსი,
გემი, აღჭურვილობა და სხვ.). 80-იან წლებში იყო მისი განვითარების მცდელობა ბიჭვინთაში, პალიასტომზე (გელა გამყრელიძე). მაგრამ 90-იან წლებში, ცხადია, ვერ განვითარდა. ამ დარგის გადარჩენაც კი დიდი გმირობა იყო
მაშინ. ჯერჯერობით აღმოჩენილი გვაქვს კოსური, ქიოსური, როდოსული წარმოების ამფორები,
რაც მიანიშნებს ამ პროდუქციის მოძრაობაზე
ჩვენს რეგიონში. წელს ილიას უნივერსიტეტის
დაფინანსებითა და ერთობლივი მემორანდუმის
ფარგლებში, აჭარაში ჩატარდა მცირე დაზვერვითი სამუშაოები. ახლა ვიმედოვნებ, რომ გამოიძებნება დონორი ორგანიზაციები, რომლებიც ჩაერთვება ამ მიმართულებით მუშაობაში
და დაწყებული სამუშაოები უფრო მასშტაბური
გახდება. წყალქვეშა არქეოლოგია აჭარისთვის
ძალიან პერსპექტიული დარგია და ვფიქრობ,
უსათუოდ შევძლებთ მის განვითარებას.
რექტორის გადამდები ოპტიმიზმით დავტოვეთ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტი, ინსტიტუცია, რომელიც ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორ მართლდება დიდი იმედები საუკეთესო სურვილების ფონზე.
მაია ჩოლოყაშვილი
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During the ten years of its existence, the student page of ‘Online
Archaeology’ has already presented ten young archaeologists to the
public and brought ten daring visions of the future to its judgment.
The large number of successful young specialists, indeed, points
to the development of the field; however, it is interesting what the
authorities of educational institutions think of archaeology development prospects. What kind of activities do they undertake in this
direction? How does the archaeological discipline develop in the regions of our country?
In order to receive answers to these questions, ‘Online Archaeology’ decided to turn to various institutions of different regions of
Georgia. Now we will inform our readers about the viewpoint and
objectives of the Rector of Batumi Shota Rustaveli State University
Mr. Merab Khalvashi.
Merab Khalvashi – archaeologist, Doctor of Historical Sciences, Associated Professor, whose sphere of interests is investigation of the cities and urban life of Classical and
early Byzantine period in south-western Georgia – believes that given the high degree of
competition, one of the reasons of his electing as the rector of Batumi Shota Rustaveli
State University was his profession. In his opinion, the experience gained through field
work, living with a team for months promotes formation of special communication and,
in general, facilitates relationship with people. He is the representative of the lucky generation that was given the opportunity to work on the field for months and grow up with
such renowned scientists as Davit Khakhutaishvili, Amiran Kakhidze, Otar Japaridze,
Guram Lordkipanidze, Guram Grigolia, etc. not only in professional, but also civic terms.
Therefore, now, as he is in charge of the future of 8,000 youngsters and the staff of 1,500
people, he is happy that he does not have to face communication dilemmas.
Rector Khalvashi works on the Classical period, he mainly studies relations with the
Roman world, its influence, so called acculturation. He was a student when a wide-scale
expedition in Gonio-Apsaros started and it was there that his first expedition took place.
At the time he was taken on as a member of the expedition rather than a trainee, which
he still considers to be a praiseworthy honor. Later he expanded his archaeological experience, extended his theoretic knowledge with a practical component and spent 3-4
months of every year on the field. It was this period that coincided with the beginning of
archaeological campaign in Pichvnari (1998), in which the Ashmolean Museum of Oxford University was involved and Adjara was visited by famous scientists and students
from different countries, which was particularly important in terms of establishing contacts and getting familiar with world innovations. In 1996 Acad. Davit Khakhutaishvili
and Prof. Amiran Kakhidze entrusted him with excavation of one of the most important
central sections of Gonio-Apsaros. Merab Khalvashi led these excavations for 15 years.
The rector of Batumi Shota Rustaveli State University has published a monograph and
over 60 articles (in different languages); he has participated in international conferences
and workshops; however, he still believes that the administrative position has interfered
with his scholarly activity.
It is interesting how the rector makes use of his administrative resourcesto reinforce the archaeological segment in the region.
- Batono Merab, the university does not offer a bachelor degree program in archaeology, therefore, it is interesting for us how you developed theoretical knowledge
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and, in your opinion, how long the absence of the program will remain unsolved.
-You are right. The bachelor degree program in archaeology has not been implemented
in the university yet. My own career is connected to the Berdzenishvili Research Institute
and the Batumi Archaeological Museum; initially I was a research worker, then I was promoted to become the deputy director and I was in charge of the director as well, and I am
very proud that I took part in the development of the museum together with Mr. Amiran
Kakhidze, because this museum is founded by him and there are few cases in Georgia
when specific individuals have established specific institutions and worked towards their
development themselves. Thus, I was lucky to acquire both theoretical knowledge and
practical experience.
In general, in Batumi the archaeological school used to be under the research institute,
while today it is accommodated in the museum. The university has history, archaeology
and ethnology departments, as well as programs of Master’s and Doctor’s degrees of
archaeology; the university provides financial support for several archaeological expeditions. I believe that in the region there already is the relevant basis and demand for
implementing the bachelor degree program of archaeology in the university. Therefore,
we have elaborated the project for the bachelor program and we are planning to receive
ten students annually.
It is a very useful innovation and good news. Batono Merab, what do you mean
by the definition – relevant basis in the region?
It means that we have such important sites as Pichvnari, Tsikhisdziri, Gonio-Apsaros;
in addition, we run organized and strong institutions – Batumi Archaeological Museum,
N. Berdzenishvili Research Institute and Batumi University. It means that there are both
human and material resources and an organized infrastructure. Furthermore, we implement international projects; we have planned to carry out marine archaeological research.
We collaborate with Ilia State University and, being partners, we are interested in developing each other. In my opinion, all these create basis for the successful startup of the
bachelor degree program.
What are the prospects of marine archaeology given the present reality formed in
the scholarly circle?
Batumi Archaeological Museum houses a number of items recovered from the sea –
mainly accidental finds. I have even made use of several artifacts. Particularly interesting
is parts of a sunken ship (here, apparently, we are dealing with a ship loaded with products
carrying the load around in the Black Sea basin).
Generally, marine archaeology is a luxury, as conducting works under the water is associated with large sums of money (human resource, ship, equipment, etc.). There was
an attempt of developing this field in Bichvinta and Paliastomi in the 1980s (Gela Gamkrelidze). However, in the 1990s it failed to accomplish. It was considered heroism even
to help the field survive. So far we have discovered the amphorae from different centers
- Kos, Kios, Rhodes, which points to the circulation of this production in our region. This
year, with the financial support of Ilia University and in the frame of the joint memorandum, minor prospecting works were carried out in Adjara. Now I hope there will emerge
donor organizations that will get involved in this direction and the works will expand.
Marine archaeology is a promising field and I think we will definitely be able to develop it.
We left Batumi Shota Rustaveli State University, the institution, which is a clear
example of how great hopes based on best wishes become reality, with contagious
optimism.
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იულონ გაგოშიძე
საქართველოს არქეოლოგიის თანამედროვეობა ზუსტად ისეა გადაჯაჭვული იულონ
გაგოშიძის მოღვაწეობასთან, როგორც თავად მეცნიერის ცხოვრება არქეოლოგიასთან.
ღვაწლმოსილ მეცნიერს, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსს, რომელსაც
გამოქვეყნებული აქვს 300-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი (8 მონოგრაფია) ქართულ,
რუსულ, ინგლისურ, გერმანულ, ფრანგულ,
აზერბაიჯანულ და სპარსულ ენებზე, კითხულობდა ლექციებს საქართველოს, გერმანიისა და დანიის უნივერსიტეტებში, რომლის სახელთანაც დაკავშირებულია საქართველოს
არქეოლოგიის სივრცეში პირველი ელექტრონული ჟურნალის - „ონლაინ არქეოლოგიის“ გამოცემა - ბატონ იულონ გაგოშიძეს,
მომავალ წელს 85 წელი უსრულდება, იმავდროულოდ, ჩვენი ჟურნალი
თავისი მოღვაწეობის მე-10 წელს იწყებს, ამიტომ მეცნიერს დედოფლის
მინდორზე ვესტუმრეთ, იქ სადაც მთელი ცხოვრების განმავლობაში საქართველოს ისტორიის მხოლოდ მისთვის ცნობილ საიდუმლოებებს იკვლევს, მეცნიერულად ასაბუთებს და საზოგადოების სამსჯავროზე გამოაქვს.
წელს გაგოშიძეების საგვარეულოს ხელმძღვანელობით ველზე ორი არქეოლოგიური ექსპედიცია გავიდა, ერთი მუშაობდა დედოფლის გორაზე,
ბატონი იულონის შვილიშვილის - დავით გაგოშიძის ხელმძღვანელობით,
რომლის კონსულტანტიც იულონ გაგოშიძე
გახლდათ, ხოლო მეორე - დედოფლის მინდორზე, მას თვითონ ბატონი იულონი ხელმძღვანელობდა.

„ონლაინ არქეოლოგია“ იულონ
გაგოშიძის შესახებ:
არქეოლოგიაზე ბავშვობიდან არ უოცნებია, ინჟინერი მშობლები ჰყავდა. მათ განათლება მიღებული ჰქონდათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომლის რექტორიც ივანე ჯავახიშვილი

140

1

saqarTvelos Rvawlmosili arqeologebi
გახლდათ და მის სახლში ივანე ჯავახიშვილის კულტი იყო. სკოლაში ყველაზე
მეტად მათემატიკა და ფიზიკა უყვარდა, ფიქრობდა ფიზიკოსი ან ისტორიკოსი
გამოსულიყო. სკოლა მედალზე დაამთავრა და სწავლა გააგრძელა თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტზე. მაშინ არქეოლოგიაზე ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა ჰქონდა, მე-3 კურსზე სრულიად შემთხვევით აღმოჩნდა არქეოლოგიურ ექსპედიციაში ბიჭვინთაში, რომელსაც ანდრია
აფაქიძე ხელმძღვანელობდა და, როგორც თვითონ ამბობს, სწორედ იქ „მოიწამლა“ არქეოლოგიით. თავისი ცხოვრებისთვის სიმბოლურ ფაქტად მიიჩნევს
იმას, რომ 1953 წლის 2 სექტემბერს, მას - პირველკურსელ სტუდენტს, პირველი ლექცია ბატონმა ოთარ ჯაფარიძემ წაუკითხა და ეს ლექცია იყო „არქეოლოგიის შესავალი“.
1956 წლის აგვისტოს შემდეგ მისთვის არც ერთ წელიწადს არ ჩაუვლია
ერთი ან რამდენიმე არქეოლოგიური ექსპედიციის გარეშე. 1961 წლიდან უკვე
ხელმძღვანელობდა ექსპედიციებს. ბატონი იულონის არქეოლოგიური ბიოგრაფია ძალიან მდიდარია - ბიჭვინთა, მცხეთა, ურბნისი, ვანი, ითხვისი, ყირიმი
(მირმეკიონის გათხრები გაიდუკევიჩის ხელმძღვანელობით), სამადლო, რო-

მელიც ეტალონურ ძეგლად იქცა და რომლის კვლევაც გარდამტეხი და უმნიშვნელოვანესი აღმოჩნდა საქართველოს არქეოლოგიის განვითარებისთვის.
სამადლოს გათხრების შედეგედ მოხერხდა ე.წ. ანტიკური ხანის დანაწევრება,
ანუ თუ სამადლოს გათხრებამდე ანტიკურ ხანას ჰყოფდნენ ორ ნაწილად ადრე და გვიან ანტიკურ პერიოდებად, ახლა უკვე გამოიყო ესლინისტური
ხანა, გაჩნდა ტერმინი სამადლოური ტიპის კერამიკა (ანუ მოხატული).
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სამადლოს გათხრებს ბატონმა იულონმა 12 წელი უხელმძღვანელა (1966
წლიდან), აგრეთვე, ძალიან საინტერესო არქეოლოგიური კვლევები აწარმოვა
ქსნის ხეობაში, ხოლო 1972 წელს მის ცხოვრებაში დედოფლის მინდვრის ამოუწურავი ეპოპეა დაიწყო, რომელიც დღემდე გრძელდება.
- საინტერესოა რა აკავშირებს ერთმანეთთან საქართველოს არქეოლოგიის ამ ორ დედოფალს - მინდორსა და გორას?

იულონ გაგოშიძე დედოფლის გორისა და დედოფლის
მინდვრის შესახებ:
არქეოლოგიური ძეგლები - დედოფლის გორა და დედოფლის
მინდორი წარმოშობით უდავოდ
დაკავშირებულია
ერთმანეთთან.
დედოფლის მინდორი რეალურად
წინარექრისტიანობამდელი სატაძრო კომპლექსია, რომელიც, როგორც ჩანს, იბერიის მეფეთა მთავარი
საგვარეულო სამლოცველო იყო,
დედოფლის გორა კი (ის დედოფლის
მინდვრის ბოლოში მდებარეობს)
სასახლე გახლდათ. როდესაც მეფე
თავისი ოჯახით აქ
სალოცავად
ჩამოდიოდა, რეზიდენციად ამ სასახლეს იყენებდა. სასახლეს უპატრონოდ არასდროს ტოვებდნენ, აქ
მთელი წლის განმავლობაში ცხოვრობდა მომსახურე პერსონალი და
დიდ მეურნეობას ეწეოდნენ. ერთი
სიტყვით, სასახლე მუდამ მზად იყო
მეფის მისაღებად. ყოველივე ეს
მხოლოდ არქეოლოგიური გათხრებით დასტურდება, რადგან სხვა
წყარო ჯერჯერობით ამ ძეგლებთან
დაკავშირებით არ გვაქვს, თუმცა,
არსებობს ვარაუდი, რომ შეიძლება
მოიძებნოს წერილობითი ცნობებიც. არქეოლოგიურმა გათხრებმა
დაადასტურა ისიც, რომ დედოფლის
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გორა და დედოფლის მინდორი
ერთ დროს არის აშენებული და
ერთდროულად დაინგრა. სავარაუდოდ, ისინი დაანგრია ძლიერმა
მიწისძვრამ, რომელსაც მოჰყვა
ხანძარი, ორივე ობიექტი ნახანძრალი და აშკარად მიწისძვირის
დანგრეულია, რადგან აქ დადასტურებულ 3 მ სისქის კედელს
ვერაფერი წააქცევდა მიწისძვრის გარდა.
დედოფლის გორაც და დედოფლის მინდორიც ეროვნული მნიშვნელობის
არქეოლოგიური ძეგლებია (დედოფლის მინდორს დიდი ხანია მინიჭებული
აქვს ეს სტატუსი, ხოლო დედოფლის გორის სასახლეს უახლოეს მომავალში
მიენიჭება).
- რა აკავშირებს ამ არქეოლოგიურ დედოფლებს რეალურ დედოფლებთან?

იულონ გაგოშიძე დედოფლის გორისა და მინდვრის
სახელწოდების შესახებ:
ტერიტორიას, რომელსაც დღესაც დედოფლის მინდორი ჰქვია, მე-19
საუკუნის რუსულ სამხედრო ხუთვერსიან რუკებზე ეწერა: урочище тамар
дедофали (თამარ დედოფლის სამყოფელი, ნაკვეთი). ზოგადად, რაც ლამაზი
და ღირსშესანიშნავი შექმნილა ჩვენს ქვეყანაში, ქართველები ყველაფერს თამარ დედოფლის სახელს ვუკავშირებთ, მათ შორის, ამ ძეგლების სახელებსაც.
არსებობს ასეთი ლეგენდაც: ჯარი მოჰყავდაო თამარს, გამოიარეს თურმე
დედოფლის მინდორი, როდესაც მდინარის პირას მისულან ფეხსაცმლისთვის
ტალახი მოუშორებიათ და ეს გორა იმ ტალახისგან დამდგარა.

„ონლაინ არქეოლოგია“ იულონ გაგოშიძის შესახებ:
ბატონი იულონი პირველი მეცნიერია, რომელმაც ქართული ექსპედიცია
საზღვარგარეთ გაიყვანა. უცხოელებთან თანამშრომლობა მან 1994 წელს დაიწყო. ქართული დაფინანსებით ქართული ექსპედიცია სამუშაოდ ისრაელში
წავიდა და უმლეიზუნის გათხრები აწარმოვა, გაითხარა მონასტერი იერუსალიმის მახლობლად. შემდეგ ქართული ექსპედიცია სამუშაოდ კვიპროსზე
გაემგზავრა. საქართველოში კი, გერმანული ექსპედიცია ჩამოვიდა და გუმბათში აქემენიდური ხანის სასახლის გათხრები დაიწყო. ბატონი იულონი ამ
გათხრებზე საგანგებოდ მიიწვიეს სპეციალისტად. მან მუზეუმში მოამზადა
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სტუდენტები და გუმბათის გათხრებზე
ახალგაზრდებთან ერთად წავიდა. საერთაშორისო ექსპედიციამ გუმბათში
ერთი თვე იმუშავა. იქ მათთან ერთად
მუშაობდა ახალგაზრდა გერმანელი არქეოლოგი ფლორიან კნაუსი, რომელიც
იულონ გაგოშიძეს დღემდე თავის მასწავლებლად მიიჩნევს.

ყარაჯამირლის
საერთაშორისო ექსპედიცია
და მისი ცნობილი გათხრები:
გუმბათის კვლევების შემდეგ მან
ფლორიან კნაუსთან ერთად დაიწყო სხვა
აქემენიდური ობიექტის ძიება კახეთში,
ანალოგიურ ძეგლს შირაქის მიდამოებში
ეძებდნენ, მაგრამ ვერ იპოვეს. ამ დროს ბატონ იულონს გაახსენდა ერთ-ერთ
კონფერენციაზე მოსმენილი აზერბაიჯანელი არქეოლოგის იდიალ ნარიმანოვის მოხსენება. საქმე ის იყო, რომ ნარიმანოვმა 1956 წელს, პირველმა სამხრეთ
კავკასიაში გათხარა აქემენიდური სასახლე ზარისებრი ბაზისებით, ზუსტად
ისეთი, როგორიც გუმბათში აღმოჩნდა (სარი-თეფეზე ყაზახის მახლობლად).
ნარიმანოვმა ძეგლი სწორად განსაზღვრა, შედეგები დაბეჭდა და მოხსენებაც წაიკითხა და ახსენა, რომ ზარისებრი ბაზისი კიდევ ერთ ადგილას უპოვია
აზერბაიჯანში. იულონ გაგოშიძემ ფლორიან კნაუსს შესთავაზა, ერთად წასულიყვნენ აზერბაიჯანში მეგობარ კოლეგა ილიას ბაბაევთან. ჩავიდნენ თუ
არა აზერბაიჯანში, ილიას ბაბაევთან ერთად ესტუმრა იდიალ ნარიმანოვს...
ეს იყო 2002 წელს. შემდეგ ფლორიან კნაუსმა დაფინანსება მოიპოვა და 2006
წლიდან დაიწყო უმნიშვნელოვანესი შედეგებით ცნობილი ყარაჯამირლის გათხრები. აქ გაითხარა 21-ე საუკუნეში ყველაზე მნიშვნელოვანი აქემენიდური
არქეოლოგიური და ხუროთმოძღვრული ძეგლი. კომპლექსი გაშლილია 2 კვ.
კმ-ზე. ეს არის ფაქტიურად ქალაქი, რომელიც მოიცავს სასახლეებს, მათ შორის აქემენიდური იმპერიის ერთ-ერთი სატრაპიის მეთაურის რეზიდენციას.
გაითხარა გრანდიოზული სასახლე, რომელიც 64X65 მმ-ს მოიცავდა, აპადანაში, მისაღებ დარბაზში 36 სვეტი იდგა, სასახლის ირგვლივ იყო 20 ჰექტარზე
გაშლილი გალავანშემორტყმული ბაღი, გალავანში პროპილეუმით, სამი სვეტებიანი დარბაზი (400 კვ.მ ).
იულონ გაგოშიძემ საერთაშორისო გამოცდილება ტაჯიკეთში მუშაობით
განავრცო, ხოლო 2012-2017 წლებში კი, დედოფლის გორას იტალიელებითან
ერთად იკვლევდა.
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იულონ გაგოშიძე დედოფლის გორისა და დედოფლის
მინდვრის შესახებ:
დედოფლის გორა მრავალფენიანი არქეოლოგიური ძეგლია. ის თავისი სამაროვნით შიდა ქართლში ბრინჯაოს ხანის დასახლების ყველაზე დიდი ცენტრია. დედოფლის გორა ჯერჯერობით ერთადერთი ობიექტია საქართველოში, სადაც დადასტურდა უწყვეტი ცხოვრების კვალი (შიდა წყვეტილები,
რასაკვირველია იყო, მაგრამ კულტურული ფენების მონაცვლეობა ჰალკოლითიდან დაწყებული ადრეულ შუა საუკუნეებამდე სახეზეა). ძეგლის ქრონოლოგიური ჩარჩო ქ.შ. მე-4 ათასწლეულის დასაწყისიდან - მე-7 საუკუნემდე
გრძელდება. ფენების საერთო სიმძლავრე 14-15 მ აღწევს, შეიძლება თამამად
ითქვას, რომ ეს ისეთივე ძეგლია, რომლებსაც ახლო აღმოსავლეთში თეფეს
ან თელს უწოდებენ.

დედოფლის მინდორი მდებარეობს შიდა ქართლში, ქარელის მუნიციპალიტეტში, ორმდინარეთს - აღმოსავლეთ და დასავლეთ ფრონეებს შორის მოქცეულ ტერიტორიაზე, ჩრდილოეთიდან საზღვრავს კვერნაქის ქედის გაგრძელება, რომლის ამ მონაკვეთს ეწოდება სისხლის ჯვარი, ან ცეცხლის ჯვარი
- ორივე ტერმინი გამოიყენება, მის სამხრეთით მოქცეულია 25 კვ.კმ ფართობი მინდვრის. ორივე ფრონე დასავლეთი და აღმოსავლეთი ერთმანეთს
ერთვის და ერთად უერთდება მტკვარს. დასავლეთი ფრონის პირას, მტკვართან შესართავის მახლობლად, დედოფლის მინდვრის ბოლოში აღმართულია
ე.წ. არადეთის ორგორა. ეს არის ერთმანეთის გვერდიგვერდ განლაგებული
ორი გორა - აღმოსავლეთისა და დასავლეთის, დასავლეთის გორას ეწოდება
დედოფლის გორა, აღმოსავლეთის გორას სახელი არა აქვს, მაგრამ ისიც ნამოსახლარი გორაა, ბრინჯაოს ხანის სამოსახლო ვრცელდება ამ გორების გარშემო დაახლოებით 1 კმ მანძილზე, აღმოსავლეთი ფრონის პირამდე. აღმო-
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სავლეთ ფრონის მარცხენა ნაპირზე კიდევ ერთი არქეოლოგიური ობიექტია
- ბერიკლდეები, სადაც ამ სამოსახლოს (რომლის ცენტრი დედოფლის გორაა) მეთაურების საკულტო და დასაკრძალავი ტერიტორია იყო. იქ ყორღნული ველია, სადაც დაფიქსირდა 52 ყორღანი (ადრეული ბრინჯაოს ხანიდან
- გვიან ბრინჯაოს ხანის ჩათვლით). როგორც ჩანს, მეთაურები, რომლებიც
დედოფლის გორაზე ისხდნენ ბერიკლდეებზე იმარხებოდნენ, ხოლო რიგით
მოსახლეობას კრძალავდნენ სამოსახლოში, ანუ ორ ფრონეს შორის მოქცეული ტერიტორიის ჩრდილოეთითა და დასავლეთით.

ქრისტეშობამდე მე-2 საუკუნის დასასრულისთვის დედოფლის გორის სიმაღლე მინდორთან შედარებით 10-12 მეტრით მეტი იყო. სწორედ ეს გორა
აირჩია ქართლის მეფემ თავისი რეზიდენციის ასაშენებლად, ამისთვის მოხდა
მისი ნიველირება, ამიტომ ადრეელინისტური და აქემენიდური ხანის ფენები
ფაქტიურად გადაფხეკილია და ისინი მხოლოდ ფერდობებზე შემორჩა. გორის
წვერი გასწორებულია და მასზე აშენდა ერთი გეგმით ორ და სამსართულიანი
კომპლექსი შიდა ეზოთი, ესე იგი, ეს შენობა გორის თხემის პერიმეტრს მისდევს, გარე კედელი და ტაძრები კი აუშენებიათ დედოფლის მინდვრის ჩრდილოეთ ტერიტორიაზე, სასახლიდან დაახლოებით 3 კმ მანძილზე, სრულიად
დაუსახლებელ ადგილას. მის ქვეშ კულტურული ფენა არ არის. ანუ, მეფემ
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ტრიალ მინდორზე აირჩია ადგილი და იქ ააშენა ერთი გეგმით, ერთდროულად უზარმაზარი კომპლექსი, რომლის საერთო ფართობი 5 ჰექტარს აღწევს. როგორც ჩანს, აქ მუშაობდა თავისი დროისთვის ძალიან მაღალი რანგის
არქიტექტორი, უმაღლესი განათლებითა და გამოცდილებით. აქ აგებულია
შენობების მთელი სისტემა - 8 ტაძარი, 2 პროპილეუმი, შიდა ეზო და კიდევ
სხვა ნაგებობები ერთ სისტემაშია გაერთიანებული, დაცულია მკაცრი სიმეტრია, საოცრებაა, როდესაც ინსტრუმენტულად ავზომეთ გავოცდით, ასეთი
სიზუსტე თანამედროვე მშენებლობებშიც კი იშვიათად გვხდება. დედოფლის
გორის სასახლის თხემის სიგრძე 90 მ, სიგანე კი 60 მ-ია. ის სამკუთხედის
ფორმისაა, მისი ჩრდილოეთის კედლის გასწვრივ ორი კოშკი დგას, რომლებიც
ჩართულია ნაგებობაში (როგორც ჩანს, უფრო მაღალი იყო, რადგან მისი კედლები უფრო სქელია). კოშკები სამ სართულს ითვლის, ხოლო სასახლე ორსართულიანია, ოთახების უმეტესობა გადის ეზოში კარით, საგანგებო დერეფნით, რომელიც შენობას შიდა მხრიდან ბურჯებით გასდევს, ზედა სართულიც
ამ ბურჯებზეც გადმოდის. ეზო დატვირთულია სამეურნეო ნაგებობებით (სახაბაზე და სხვ.).

„ონლაინ არქეოლოგია“ იულონ გაგოშიძის შესახებ:
დედოფლის გორის გათხრებზე წასვლა 1971 წელს გადაწყვიტა. ეს
ძეგლი ყოველთვის იზიდავდა, ცნობილი და ცნობადია - სამანქანო გზიდანაც ჩანს და რიგითი გამვლელისთვისაც თვალსაჩინოა. როდესაც ავიდა და

ნახა მაშინვე მიხვდა, რომ ასეთ ობიექტს ადვილად ვერ შეეჭიდებოდა. მაშინ
სულ რაღაც ნახევარი კვ.მ ჩამოწმინდა (დამწვარი იატაკი, რომელზეც დამდ-
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ნარი ბრინჯაო იყო დაღვრილი) და უკვე მიხვდა დაახლოებით რასთან ჰქონდა
საქმე. ადგილობრივი მცხოვრებლებისგან გაიგო, რომ დედოფლის მინდორზე წარწერიანი ქვა ყოფილა, გადაწყვიტა ეს ქვა ენახა. დედოფლის მინდვრის
შესახებ ბევრი რამ სმენოდა ბავშვობაშიც, როდესაც საღოლაშენში დედულეთში დაჰყავდა დედას, მათ შორის ის, რომ დედოფლის მინდორზე დაახლ.
20 ჰა ფართობის ტერიტორია ტაბუირებული იყო და არასდროს ხნავდნენ.
კითხვაზე - რატომ? პასუხობდნენ - დასარკულიაო. ორშაბათობით კი, ხვნა
საერთოდ აკრძალული იყო მთელ დედოფლის მინდორზე. იმ ტერიტორიაზე
(20 ჰა), რომელიც არასდროს იხვნებოდა, ტრიალ მინდორზე დაინახა ნიში,
მის ცენტრში აღმართული იყო ბორცვივით შემაღლება (4-5 მ სიმაღლის და
150 მ დიამეტრის), რომელზეც იდო ქვა ვეშაპის მსახვრელი წმინდა გიორგის გამოსახულებითა და წარწერით (1873 წ.) - „ალექსანდრე ფანიაშვილმა
შევწირე სარკის წმინდა გიორგის“. თვითონ სარკის წმინდა გიორგის მონასტერი მდებარეობს თრიალეთის ქედზე, დედოფლის მინდვრიდან სამხრეთით, მტკვრის მეორე ნაპირას, აქეთ კი თურმე ნიში ყოფილა მისი.

ლეგენდის თანახმად, ტერიტორიაზე, რომელიც არ იხვნებოდა ერთხელ
გუთნის დედას, შუა დღის დასვენების დროს გამოცხადებია წმინდა გიორგი
და უბრძანებია როგორ წაეყვანა გუთანი. ისიც დამორჩილებია, ანუ 20 ჰას
გარშემო ერთი ხნული შემოატარა და ხვნის დროს მიწიდან წმიდა გიორგის
ხატი ამოვარდნილა. თურმე, ხატი ღირღიტაზე დააკრეს, ღირღიტაში კი ხამი
მოზვერი შეაბეს და თავისუფლად გაუშვეს. მოზვერი სამხრეთისკენ წასულა,
ამ დროს მტკვარი გაჩერებულა (გაზაფხულზე დიდი წყალი იყო თურმე), გასულა ხარი მეორე ნაპირზე, იქ სოფელ ლეთეთთან შეჩერებულა. ამიტომაც
არის იქ დღეს ნიში. მერე მოზვერს თრიალეთის ქედი გადაულახავს და იქ გა-
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ჩერებულა, სადაც მომავალში სარკის წმინდა გიორგის მონასტერი დაარსდა.
როდესაც ბატონი იულონი სარკის წმინდა გიორგის ნიშთან მივიდა, იქ
შესაწირავი დახვდა, ფულიც ეყარა და ანტიკური ხანის კრამიტებიც. ქვის
ერთ-ერთი ფრაგმენტი ლოტოსის ორნამენტით იყო გაფორმებული. ორნამენტი ზუსტად ისეთი გახლდათ, როგორიც აქემენიდური ხანის ზარისებრ ბაზისებზეა დატანილი. გაუკვირდა და მაშინვე მიხვდა, რომ შეუძლებებლი იყო,
იქ რაიმე ძალიან ღირებული არ აღმოეჩინა. მაშინ გათხრებზე უმცროსი ვაჟი
ახლდა, 11 წლის, გარშემო მაღალი სიმინდები ბიბინებდა. შვილს სთხოვა, სიმინდებში კრამიტი მოეძებნა. ბავშვი გაიქცა და იპოვა. აიღო აზიმუტი კომპასით, გადაზომა მანძილი ბორცვიდან და ჩაინიშნა, მერე მეორე კრამიტებიანი
პუნქტი ნახა და ის წერტილიც დაიტანა...
ქვა თბილისში ჩამოიტანა და მიაღწია იმას, რომ მეორე წელსაც გაუშვეს

დედოფლის მინდორზე სამუშაოდ. 1972 წელს გათხრების პირველივე დღეებში გაითხარა ნაგებობა და გამოვლინდა ჩუქურთმიანი ქვა (დიდი ზომის 300 კგ., დიამეტრი - 1მ). ქვას ზარისებრი ფორმა ჰქონდა, თავიდან ბაზისი
ეგონა, მაგრამ კაპიტელი აღმოჩნდა. ქვა თბილისში ჩამოიტანეს და შემდეგ
უკვე დიდი დაფინანსებაც მოიპოვეს. 1972 წლიდან - 1976 წლამდე გათხარეს
ვეებერთელა კომპლექსის ნაწილი, მთავარი ტაძარი, ორი პროპილეუმი და
ერთი აღმოსავლეთის კედელი (თითქმის 150 მ სიგრძის), აგრეთვე, კომპლექსის ჩრდილო-აღმოსავლეთი მხარე. საოცრად შედეგიანი გათხრები გამოდგა.
მართალია, ყველგან ძირითადად მხოლოდ კედლების საძირკველი იყო გადარჩენილი, მაგრამ სანახაობა იშლებოდა გასაოცრად ეფექტური: უზარმა-
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ზარი ფართობის ტერიტორია (კომპლექსის სიგრძე თითქმის 300 მ, სიგანე
კი 200 მ), წმიდა გიორგის ნიშით და სტელა (რომლის ქვეშ, 2,5 მ სიღრმეზე
გამოვლინდა ქრისტიანობამდელი ტაძრის საკურთხეველი). თურმე, ძალა ამ
ადგილს დღემდე შერჩენილი აქვს, ადგილობრივ მცხოვრებლებს ახსოვთ,
რომ ეს იყო წმინდა, ხელშეუხებელი ადგილი. სიწმინდე კი - ეკლესია, როგორც ჩანს, გადაუტანიათ იქეთ, სარკის წმიდა გიორგის ადგილას, მაგრამ წმინდა ადგილი აქ მაინც დარჩენილა.
არავის უნდოდა, ადგილიდან დაეძრა სტელა, ამიტომ ბატონ იულონს მოუწია მისი გადმოტანა. სწორედ მის ქვეშ, ზუსტად ცენტრში აღმოჩნდა შელესილი, მოხატული კედლები (შემორჩენილი იყო 2 მ). ამ საოცრების დატოვება
ღია ცის ქვეშ არ შეიძლებოდა, დაინგრეოდა და ძეგლთა დაცვის ხელმძღვანელობას მიმართა მისი გამაგრების თხოვნით. გამაგრებითი სამუშაოების განხორციელება ვერ მოხერხდა და ამიტომ 1977 წელს დედოფლის მინდორზე
მუშაობა შეწყვიტა.
1993 წლამდე დედოფლის გორაზე მონაპოვარი მასალა გამოაქვეყნა მონოგრაფია „იბერია და რომში“, რომელიც გერმანიაში დაიბეჭდა. მას მერე
დიდი სამუშაოებია ჩატარებული, დადასტურებულია 27 ოთახი, ძეგლიდან
მომდინარეობს 15 000-მდე არტეფაქტი. როგორც ჩანს, მიწისძვრის გამო
მოსახლეობამ ვერაფრის გატანა ვერ მოასწრო, ზედა სართულის დამწვარმა
მასამ ქვედა სართული შეავსო, რის გამოც ზედაპირი ვერავინ გათხარა, თვით
არქეოლოგიურ ექსპედიციასაც სატეხებით მუშაობა მოუწია.

იულონ გაგოშიძე საკუთარი უკვე დადასტურებული
და მომავალში დასადასტურებელი ვარაუდების
შესახებ:
- უკვე ასაკში ვარ და გამოცდილებით ვიცი, რომ დოკუმენტური ანგარიშის გამოქვეყნების გარეშე მეცნიერის მუშაობა ფუჭია, მომავალში ხელახალი
გათხრების წარმოება იქნება საჭირო. დედოფლის მინდორი მთელ მსოფლიოში ცნობილია, მაგრამ მისი დოკუმენტური ანგარიში ბოლომდე გამოქვეყნებული არ არის და მე ვალდებული ვარ გამოვაქვეყნო. ჯერ არ განხორციელებულა არც სამხრეთი და არც ჩრდილოეთი კარიბჭის კვლევა, გათხრილი
გვაქვს აღმოსავლეთი და დასავლეთი მხარე, მაგრამ არ ვიცით რა სიტუაციაა
ცენტრში. ჩემი აზრით, აქ მკაცრად არის დაცული სარკისებრი სიმეტრია, ანუ
რაც არის აღმოსავლეთ მხარეს, იმის სარკისებური გამეორებაა დასავლეთი
მხარე. ჩემი ვარაუდი წინასწარულ პუბლიკაციებში გამოვაქვეყნე და მჯერა,
რომ ასეა, მაგრამ რის საფუძველზე დავაჯერო მკითხველი? სამხრეთ-აღმოსავლეთი მხარე შესწავლილი არ გვაქვს. ამიტომ კვლევის დროს სამხრეთ დასავლეთით გადავზომე მანძილები და იმ წერტილიდან, სადაც რომელიმე ნა-
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გებობის გადაჯვარედინებული კუთხე ხვდებოდა, იგივე მანძილი გადავზომე
მეორე მხარეს და პატარა თხრილები გავაკეთე. 2014 წლის გათხრებმა სარკისებურად იდენტური კუთხე დაადასტურა. შემდეგ ამავე პრინციპით გავაკეთე
7 თხრილი, მათ შორის 5-ში სარკისებრი პრინციპი დადასტურდა, 2 თხრილში
კი საერთოდ ვერაფერი ვნახეთ.
მიმდინარე წელს შევისწავლეთ ჩრდილო-დასავლეთი ნაწილი; გავთხარეთ
25 პატარა თხრილი (მათი ზომა არ აღემატებოდა 2X3 მ-ს) და ყველგან სარკისებური სიმეტრია დადასტურდა.
ამ უზარმაზარ კომპლექსში სარკისებრი სიმეტრიის ერთადერთი დარღვევაა: მთავარი ტაძრის პორტალსა და საკურთხევლიან დარბაზში კარი შუაში
კი არ არის დატანილი, არამედ გაწეულია მარჯვნივ, რაც დაკავშირებულია
რწმენა-წარმოდგენებთან. ყოველივე ამან კიდევ ერთხელ დაადასტურა ჩემი
ვარაუდი, აქ ზოროასტრიული მრწამსის სამლოცველოს არსებობის შესახებ.
მაია ჩოლოყაშვილი
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Modernity of Georgian archaeology is interlocked with Iulon Gagoshidze’s
scholarly activity in the same way as the scientist’s life – with archaeology. The
dedicated scholar – Academician of Gelati Academy of Sciences, who has published over 300 scholarly works (eight monographs) in Georgian, Russian, English, German, French, Azerbaijani and Persian languages, has given lectures
at universities in Georgia, Germany and Denmark, whose name is connected
to publishing of the first electronic journal ‘Online Archaeology’– Mr. Iulon
Gagoshidze is turning 85 next year. At the same time, our journal is going on its
10th anniversary of existence. For this reason we visited the scientist at Dedoplis
Mindori, where he has been investigating mysteries of Georgian history known
only to him, substantiating them scientifically and bringing them to light.
This year two archaeological expeditions led by the family of the Gagoshidzes
were arranged in Shida Kartli: one carried out work at Dedoplis Gora under the
leadership of David Gagoshidze, Iulon Gagoshidze’s grandson (consulting was
provided by Iulon Gagoshidze), and the other took place at Dedoplis Mindori,
which was directly led by Mr. Iulon Gagoshidze.

‘Online Archaeology’ about Iulon Gagoshidze:
He did not dream about archaeology in his childhood – his parents were engineers.
They had received education at the Tbilisi State University. The rector of the university
was Ivane Javakhishvili, who was revered in his home. At school he was particularly
interested in Math and Physics and he was thinking of becoming a physicist or a historian. On graduation of secondary school he was awarded a gold medal and went on to
study at the State University, Faculty of History. At the time he had a vague idea about
archaeology. In his third year of university he ended up in an archaeological expedition of
Bichvinta which was supervised by Andria Apakidze and, as he says, it was there that he
got ‘poisoned’ with archaeology. He considers it a symbolic fact of his life that on 2 September 1953, he – the first year student – was given the first lecture by Mr. Otar Japaridze
and it was the lecture ‘Basics of Archaeology’.
Following August 1956, there has hardly passed a year without one or more archaeological expeditions. From 1961 he started leading expeditions himself. Mr. Iulon Gagoshidze has a very rich archaeological biography – Bichvinta, Mtskheta, Urbnisi, Vani,
Itkhvisi, Crimea (excavations at Mirmekion under the leadership of Gaidukevich), Samadlo, which became a landmark site and whose research turned out to be crucial for the development of Georgian archaeology. After the excavations of Samadlo it became possible
to ‘articulate’ the Classical period, i.e. prior to Samadlo excavations, the Classical period
was divided into two parts – early and late Classical periods. Now the Hellenistic epoch
was differentiated and a new term – Samadlo-type ceramics (i.e. painted) was coined.
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Mr. Iulon Gagoshidze led the excavations in Samadlo for 12 years (from 1966); he also
conducted interesting archaeological excavations in the Ksani Valley, and in 1972, in his
life there started the inexhaustible epopee of Dedoplis Mindori, which is still underway.
-It is interesting, what is the bond between the two queens (‘Dedoplis’ means
‘queen’s) of Georgia’s archaeology – Mindori and Gora?
Iulon Gagoshidze about Dedoplis Gora and Dedoplis Mindori:
By origin archaeological sites Dedoplis Gora and Dedoplis Mindori are undisputedly
linked to each other. Actually, Dedoplis Mindori is a pre-Christian temple complex which,
as it seems, was the main family shrine of Iberian kings, while Dedoplis Gora (situated at
the end of Dedoplis Mindori) was a palace. When the king and his family arrived here for
worship, the palace served as his residence. However, the palace was never left untended.
Servants stayed here throughout the year and carried on substantial housekeeping and
farming. Anyway, the palace was always ready to receive the king. All this is evidenced
through archaeological excavations, as we do not possess any other source of information
with regard to these sites. It is presumed that written sources can also be found. Archaeological excavations also proved that Dedoplis Gora and Dedoplis Mindori were built and
destroyed simultaneously. Supposedly they were ruined by a strong earthquake which
was followed by fire. Both sites show traces of fire and both were obviously destroyed by
the earthquake, as nothing but an earthquake would cause the collapse of the three-meter
thick wall documented here.
Both Dedoplis Gora and Dedoplis Mindori are the sites of national importance (Dedoplis Mindori was conferred this status a long time ago, but Dedoplis Gora is to be rewarded it in the nearest future).
-What is the connection of these archaeological ‘queens’ with real queens?
Iulon Gagoshidze speaks about the name of Dedoplis Gora and Mindori:
The area which is today referred to as Dedoplis Mindori was marked on the 19th
century Russian five-verst military maps as ‘урочище тамар дедофали’ (the place, the
plot of Queen Tamar). In general, if something beautiful and remarkable is created in
our country, including names of monuments, we, Georgians, associate them with Queen
Tamar. There is a legend, according to which the army led by Queen Tamar was marching
through Dedoplis Mindori when they stopped at the river bank, removed the mud from
their boots which then formed the hill (Gora) next to it.
‘Online Archaeology’ about Iulon Gagoshidze:
Mr. Gagoshidze is the first scholar who took Georgian expedition out of the country.
He started cooperating with foreigners as early as 1994. Funded by the Georgian side, a
Georgian expedition set out to work in Israel and conducted excavations at Umm Leisun
– a monastery near Jerusalem. Then a Georgian expedition travelled to Cyprus. A German
expedition arrived in Georgia and excavations of an Achaemenid period palace started
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in Gumbati. Mr. Gagoshidze was specially invited to these excavations as an expert. He
prepared students in the museum and left for the Gumbati excavations together with these
young people. The international expedition worked in Gumbati for a month. A young
German archaeologist Florian Knauss took part in the expedition and up to this day he
regards Iulon Gagoshidze as his teacher.
An interna onal expedi on in Karacamirli and its famous excava ons:
Following the investigation at Gumbati, Mr. Gagoshidze began searching for another
Achaemenid site in Kakheti together with Florian Knauss – they were looking for an
analogous site in the environs of Shiraki but did not succeed. At the time Iulon Gagoshidze remembered the report of an Azerbaijani archaeologist Idial Narimanov heard at
a conference. The point was that in 1956 Narimanov was the first in South Caucasia to
excavate an Achaemenid palace with bell-shaped bases, similar to the one discovered in
Gumbati (in Sari-Tepe, near Kazakh). Narimanov properly defined the site, published the
outcomes and reported them at the conference where he mentioned that they had found a
bell-shaped base in another place in Azerbaijan. Iulon Gagoshidze offered Florian Knauss
to go to Azerbaijan to visit his colleague and friend Ilias Babayev. As soon as they arrived
in Azerbaijan, they visited Idial Narimanov together with Ilias Babayev… It was the
year 2002. Then Florian Knauss received financing and in 2006 they started Karacamirli
excavations widely known for their extremely significant outcomes. They excavated an
Achaemenid period archaeological and architectural site which is the most remarkable in
the 21st century. The complex is spread over the area of 2 square kilometers. Actually, it
is a city comprising palaces, including the residence of one of the satrapies of the Achaemenid Empire. The site revealed a grandiose palace covering an area of 64 x 65 m; the
apadana, or the audience hall, with columns; the garden spread over 20 ha and surrounded
with a wall, a propylaeum and three halls with columns (400 sq. m).
Iulon Gagoshidze extended his experience by working in Tajikistan, and in 2012-2017
he investigated Dedoplis Gora together with Italian archaeologists.
Iulon Gagoshidze about Dedoplis Gora and Dedoplis Mindori:
Dedoplis Gora is a multi-layer archaeological site. Together with its cemetery it is the
biggest settlement center of the Bronze Age in Shida Kartli. Presently, Dedoplis Gora
is the only site in Georgia where the trace of continuous habitation (indeed, there were
some internal interruptions, but the alteration of the cultural layers from Chalcolithic
through early medieval period is present) was evidenced. The chronological frame of the
site is from the beginning of the IV millennium BC to the seventh century AD. Common
thickness of the strata reaches 14-15 meters. We can boldly say that this is the kind of site
which is referred to as tepe, or tel in the East.
Dedoplis Mindori is situated in Shida Kartli, Kareli Municipality, on the area between
the rivers of Eastern and Western Prone. On the north it is bordered by the extension of
the Kvernaki mountain range; this section is called Siskhlis Jvari (Blood Cross) or Tset-
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skhlis Jvari (Fire Cross) and both names are in use. South of it is a field whose area is 25
sq. meters. Both rivers join each other and then join the Mtkvari. So called Aradeti Orgora
(two hills) is situated on the bank of the Western Prone, near the mouth of the Mtkvari, at
the end of Dedoplis Mindori. The eastern hill does not bear a name, but it also is a settlement-site. The Bronze Age settlement is spread over about one kilometer around these hills
reaching the bank of the Eastern Prone. There is another archaeological site – Berikldeebi
- on the left bank of the Eastern Prone, where there was the religious area and the cemetery
of the rulers of this settlement (whose center is Dedoplis Gora). It is kurgan field where
52 mounds were recorded (from Early through Late Bronze Age, including). Apparently,
the rulers that resided on Dedoplis Gora were buried in Berikldeebi, while the commoners
were buried at the settlement, i.e. north and west of the area between the two Prones.
By the end of the second century BC, Dedoplis Gora was 10-12 meters higher compared to Dedoplis Mindori. It was this hill that the king of Kartli chose for his residence.
For this reason it was leveled, due to which early Hellenistic and Achaemenid period
starta are scraped off, so they have only survived on the slopes. The summit of the hill
was flattened and with a common plan a two- and three-story complex with a courtyard
was built upon it. Thus the structure runs along the perimeter of the top of the hill; the
outer wall and the temples were built in the northern part of Dedoplis Mindori, at about 3
km from the palace, in a completely uninhabited area. There is no cultural layer beneath,
which means that the king chose the location on a bare field and had an enormous complex built there according to a common plan. The whole area measures five hectares. A
highly qualified architect with higher education and experience seems to have worked
here. The complex comprises a whole system of structures - eight temples, two propylaea,
courtyard and other constructions – that conform to strict symmetry. It was amazing when
we conducted instrumental measuring of the complex – such accuracy is hardly encountered in modern development. The summit of Dedoplis Gora is 90 meters long and 60 m
wide. It is triangular in shape, along its northern wall there are two towers that are built
in the structure (apparently, it used to be higher as its walls are thicker). The towers have
three floors, while the palace is a two-storey building; the doors of most rooms lead to
the yard with a special corridor with piers which runs along the interior of the structure
and it is these piers that the upper floor is based on. The yard is full of different facilities
(bakery, etc.).
‘Online Archaeology’ about Iulon Gagoshidze:
He decided to go to the excavations of Dedoplis Gora in 1971. He had always been
attracted by this site – it can be seen from the motorway and is easily visible to passers-by.
When he climbed it and saw the site, he immediately realized that it would be hard to deal
with it. At the time he just cleaned half of a square meter (the burnt floor upon which melted bronze had been spilt) and he realized what he was dealing with. He learnt from local
inhabitants that there was an inscribed stone in Dedoplis Mindori and decided to see it.
He had heard a lot about Dedoplis Mindori in his childhood when his mother would take
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him to Sagholasheni – her native village. The stories included that of Dedoplis Mindori,
according to which it was tabooed and never ploughed. When asked why, they would
answer: “Because it is dasarkuli (tabooed)”. Tilling was banned in Dedoplis Mindori on
Mondays. On the territory which was never ploughed (20 ha) he saw a niche; there was a
hill-like rise in the center (4-5 m high and 150 m in diameter) on which there lay a stone
with St. George stabbing the dragon and an inscription (1873) –“I, Alexander Paniashvili,
donated it to Sarke St. George”. The Sarke St. George monastery is situated on the Trialeti
mountain range, south of Dedoplis Mindori, on the other bank of the Mtkvari, while the
niche was arranged on this side.
According to a legend, once upon a time, during the midday break, St. George appeared to the ploughman on the area which had never been ploughed and ordered him to
take the plough away in the indicated direction. The man obeyed to the order and while
turning up the earth an icon of St. George was exposed from the ground. The icon was
tied to the wheel, then they yoked up a bullock and let it go. The bullock headed for the
south; suddenly the Mtkvari stopped flowing (the water was high in the spring), the bullock crossed the river bed and paused at the village of Leteti. This is why there is a niche
there today. Then the bullock went over the Trialeti mountain range and stopped at the
place where later Sarke St. George’s monastery was established.
When Iulon Gagoshidze approached the niche of Sarke St. George’s monastery, he
found an offering, some money and Classical period tiles there. One of the stone fragments was embellished with a lotus ornament. The ornament was similar to those depicted on Achaemenid type bell-shaped bases. He was surprised and immediately realized
that it was impossible not to discover something really worthwhile there. At the time he
was accompanied by his 11-year-old son. There was a maize- field around. He asked his
son to look for some tiles in the maize. The child ran away and found one piece. Iulon
Gagoshidze calculated azimuth with a compass, measured the distance from the rise and
noted it down; then he found another point with tiles and marked this spot too…
He brought the stone to Tbilisi and arranged for him to be sent to Dedoplis Mindori
the following year as well. In 1972, during the first days of excavations a structure and a
carved stone (it weighed 300 kg, diameter – 1 m) were discovered. The stone had a shape
of a bell. At first he thought it was a base, but then it turned out to be a capital. The stone
was brought to Tbilisi and then substantial financing followed. From 1972 to 1976 he
excavated part of the enormous complex, the main temple, two propylaea and the eastern wall (almost 150 meters long), as well as the north-eastern side of the complex. The
outcomes were amazing. Although only foundations of the walls had survived, the scene
was really impressive: a vast area (the complex is almost 300 m long and 200 m wide)
with St. George’s niche and a stela (under which, at the depth of 2.5 meters an altar of a
pre-Christian period temple was revealed). It is thought that this place still retains its powers; local residents remember that it was a sacred, inviolable place; however, the sacred
object – the church had apparently been moved further, on the place of Sarke St. George,
but this place was still regarded as sacred.
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Nobody wanted to move the stela from the spot, so Mr. Gagoshidze had to move it
himself. It was under the stela, right in the center, that plastered and painted walls were
discovered (two meters had survived). It was impossible to leave this miracle in the open
air – it would collapse, so he turned to the authorities of monuments protection department and asked them to reinforce the monument. However, they failed to provide assistance in reinforcement works and he ceased works on Dedoplis Mindori in 1977.
The material recovered up to 1993 was published in the monograph ‘Iberia and Rome’,
which was printed in Germany. A lot of work has been carried out since then – 27 rooms
have been documented, about 15,000 artifacts have been recovered. Apparently, due to
the earthquake the residents did not manage to take things with them, the burnt mass of
the upper floor filled the lower floor, so nobody was able to dig the surface – even the
archaeological expedition had to work with crushers.
Iulon Gagoshidze about his confirmed presump ons and those to be confirmed in
the future:
I have already come of age and I know from my experience that without publishing
the documented report a scientist’s work is vain; in the future it will be necessary to
conduct repeated excavations. Dedoplis Mindori is known all over the world, but its documented report has not been completely published and it is my responsibility to do so.
Neither southern, nor northern gates have been researched, we have dug the eastern and
western sides, but we do not know what the situation is like in the center. In my opinion, the complex strictly conforms to the mirror symmetry, i.e. whatever is found on the
east, the same is repeated on the west. I have published my presumption in preliminary
works and I believe in it. But how can I convince the reader? We have not investigated
the south-eastern side. Therefore, I measured the distances on the west-east and from
the point which coincided with the corner of a structure laid at right angles. I measured
the similar distance on the other side and made small trenches. The excavations of 2014
documented an identical corner in mirror reflection. Then, based on the same principle,
I made seven trenches and in five of them the mirror principle was evidenced, while the
rest two did not yield anything.
In the current year we investigated the north-western part; excavated 25 small-size
trenches (their size did not exceed 2 x 3 m) and recorded the mirror symmetry in each of
them.
There is only one case of breaking the mirror symmetry in this huge complex: the
doors in the portal of the main temple and the hall with an altar are not arranged in the
middle – they are shifted to the right, which must be connected to religious beliefs. All
these confirmed my presumption once again - presence of a Zoroastrian temple here.

Maia Cholokashvili
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მანანა გაბუნია და ზღაპრული პეტროგლიფების
ამოცნობილი მისტერია
წალკის სამხრეთ-დასავლეთით 10
კილომეტრზე არის სოფელი თაქ-ქილისა, რომელსაც ამავე სახელწოდების
მდინარე ჩამოუდის. მის მარჯვენა ნაპირზე აღმართული კლდეების გლუვ
ზედაპირზე ამოკაწრულია ხაზოვან-გეომეტრიული ფიგურები, რომლებიც
დილეტანტის თვალმა კონან-დოილის
მოცეკვავე კაცუნებადაც კი შეიძლება
აღიქვას. მაგრამ, რა თქმა უნდა, ამ ნაკაწრებს არაფერი აკავშირებს ცნობილ
ინგლისურ კრიმინალთან - გარდა საიდუმლო არსისა. ისინი პეტროგლიფებია
- იგივე კლდის მხატვრობა. პეტროგლიფები დედამიწის თითქმის ყველა კუთხეშია და მიეკუთვნება სხვადასხვა
ეპოქას - დაწყებული პალეოლითიდან შუა საუკუნეებამდე. პალეოლითის
ხანის კლდის მხატვრობის ნიმუშები ნაპოვნია სამხრეთ საფრანგეთის გამოქვაბულებსა და გროტებში (კომბარელი, მონტესპანი, ლასკო და სხვა),
კაპოვის მღვიმეში (ურალზე), სოფ. შიშკინოს კლდეებზე (ციმბირში მდინარე ლენაზე), საქართველოში - მღვიმევსა და წალკაში.
პეტროგლიფების შესრულების სტილი და ტექნიკა მრავალფეროვანია:
არსებობს კონტურული, ამოკაწრული, ბარელიეფი და პოლიქრომული მინერალური საღებავებით შექმნილი. კლდის მხატვრობაში ცენტრალური ადგილი უჭირავს ნადირობის, ბრძოლების, რიტუალების ამსახველ
რთულ კომპოზიციებს. ერთი სიტყვით, პეტროგლიფები შეიძლება განსხვავებული იყოს წარმომავლობით, მანერით, შინაარსით, მაგრამ ყოველ
მათგანს ერთი რამ აერთიანებს - ეს მათი მაგიური მნიშვნელობა გახლავთ.
რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს ჩვენი „არქეოლირიკის“ მკითხველისთვის წალკის სიპსა და ცივ კლდეებზე დატანილი პეტროგლიფების
აღმომჩენი და მათი მაგიური მნიშვნელობის წამკითხველი განსაკუთრებული სინაზითა და კლდემამოსილებით გამორჩეული ქალბატონი - მანანა
გაბუნია გახლავთ.
თრიალეთის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ მანანა გაბუნიას ხელმძღვანელობით, 1976 წელს მდინარე თაქ-ქილისას მარჯვენა ნაპირზე
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მდებარე კლდეებზე სხვადასხვა დროს ამოკაწრულ, ხაზოვან-გეომეტრიულ პეტროგლიფებს მიაკვლია, რომლებზეც გამოსახულია ცხოველები
— ცხენი, ირემი, ჯიხვი, მელია, შველი, აქლემი, ლომი და სხვ. აგრეთვე,
ფანტასტიკური არსებები, განსხვავებული ხასიათის სცენები, ადამიანთა,
მზის, ჯვრების გამოსახულებები და გეომეტრიული ფიგურები.
და აი, ჩვენი დღევანდელი არქეოლირიკის გმირი წალკის პეტროგლიფების
აღმომჩენი ქალბატონი, არქეოლოგი
მანანა გაბუნია გახლავთ.

მანანა გაბუნია ქვის ხანის
სპეციალისტია, ძირითადად მეზოლითურ ეპოქას იკვლევს, თუმცა, ადრეულ
პერიოდებზეც ბევრი უმუშავია, პეტროგლიფების აღმოჩენის შემდეგ სწორედ
ამ თემითაა ინტენსიურად დაკავებული.
„ზოგადად, ქვის ხანით ქალები
ნაკლებად ინტერესდებიან, ალბათ
იმიტომ რომ რთული ეპოქაა? ქვის
იარაღი, რომელიც მინდორში გდია,
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შეიძლება უბრალო ქვაც გეგონოთ, არაფრით გამოირჩევა. თიხა, ბრინჯაო, სამკაულები, სატევრები გაცილებით უფრო საინტერესო და მიმზიდველია. ქვა კი უნდა შეგიყვარდეს, მის მიმართ ბუნებრივ მიდრეკილებას

უნდა გრძნობდე, უნდა შეიცნო, არ ვიცი, მე ალბათ დავიბადე ქვის შემეცნების მიდრეკილებით.“ - ამგვარად განმარტავს ქალბატონი მანანა საკუთარი პროფესიისადმი დაუოკებელ მისწრაფებას.
თუმცა, შესაძლოა, მის გადაწყვეტილებას ქვის ხანის სპეციალისტი გამხდარიყო უფროსი ძმის საქმიანობამაც შეუწყო ხელი. (სახელი) გაბუნია
პალეონტოლოგი ბრძანდებოდა და ცხოველთა განამარხებული ძვლები ბავშვობაშიც არაერთხელ უნახავს ქალბატონ მანანას. მას ყოველთვის აინტე-
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რესებდა, რას საზღვრავდნენ პალეონტოლოგები ამ ძვლების საშუალებით,
როგორ ხდებოდა ადამიანების სახეების აღდგენა, მათი ადათ-წესების, ნადირობის ხერხებისა და კულტურის დადგენა. და ვინაიდან, პალეონტოლოგია
ძალიან მნიშვნელოვანი დისციპლინაა არქეოლოგიისთვის, განსაკუთრებით
კი ქვის ხანის მეცნიერისთვის, ამიტომ საფიქრებელია, რომ ქალბატონი მანანას სამომავლო საქმიანობისთვის ბაზისი ბავშვობიდან შეიქმნა.
„ახლაც კი გული მიჩქარდება, როდესაც
სიძველეებს ვხედავ, ჩემთვის ძალიან ამაღელვებელია ძველი ნანგრევები შუა საუკუნეების წიაღიდან, თუ უფრო ადრეული
პერიოდის... მახსოვს, როდესაც პატარა ვიყავი და მცხეთის ჯვარს ვუყურებდი ხოლმე
საოცარ ემოციურ მოზღვავებას ვგრძნობდი, წარმოვიდგენდი, როოგორ ეჭირა ეს
ქვები ხელში ვიღაცას მილიონი წლის, ან
ათასწლეულების წინ, როგორ გამოთალა
და ხელოვნების ნიმუშად ჩამოასხა.“ - ახლაც აღელვებით იგონებს მეცნიერი.
სკოლის დამთავრების შემდეგ უნივერსიტეტში ჩააბარა, მაშინ არქეოლოგიას არ
ასწავლიდნენ, შეისწავლებოდა პირველყოფილი საზოგადოების ისტორია, რაც არქეოლოგიასთან მიახლოებული დისციპლინა იყო.
ვისაც უნდოდა არქეოლოგის ან ეთნოგრაფის
პროფესიას დაუფლებოდა, ისინი საქართველოს ისტორიის განხრით აგრძელებდნენ სწავლას და მანანა გაბუნიამაც დაამთავრა ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის
საქართველოს ისტორიის ფაკულტეტი, რის
შემდეგაც მუშაობა დაიწყო მეცნიერებათა
აკადემიის არქეოლოგიის სექტორში. ამ
სექტორს ანდრია აფაქიძე, ხელმძღვანელობდა. ეს იყო 1961 წელს, მას მერე
განუწყვეტლივ მუშაობს, მისი 82 წელი ძალიან მდიდარ არქეოლოგიურ ბიოგრაფიას იტევს.
ქალბატონ მანანას - არქეოლოგიის მეცნიერების დოქტორს (საკანდიდატო
დისერტაციის თემა - თრიალეთის მეზოლითური კულტურა, სადოქტორო სამხრეთ საქართველოს ვულკანური მთიანეთის რეგიონი) ქვის ხანის ბევრი ძეგლი აქვს მოპოვებული, განსაკუთრებით ჯავახეთის რეგიონში. მან იქ
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აღმოაჩინა 10 ძეგლი, გაცილებით მეტი კი შეისწავლა. ამ ძეგლებზე ორ-ორი ფენა დაადასტურა - ზედა პალეოლითური და მეზოლითური ხანის. მისი
სამეცნიერო არეალი მთლიანად მოიცავს სამცხე-ჯავახეთს, სამხრეთ საქართველოს ვულკანური რეგიონის ძველი ქვის ხანას. პეტროგლიფებზე მუშაობდა თრიალეთში...
ზღაპრული პეტროგლიფები

მდინარე თაქ-ქილისას ხეობაში, წალკასთან ახლოს იყო გამოქვაბულები,
სადაც მანანა გაბუნია გათხრით სამუშაოებს აწარმოვებდა, როდესაც ისტორიის ინსტიტუტის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა უთხრა, რომ ხელნაწერთა
ინსტიტუტის არქივში რაღაც წერილს წააწყდა იმ ხეობასთან დაკავშირებით,
სადაც ქალბატონი მანანა მუშაობდა. წერილი ამობეჭდა და გადასცა. ეს იყო
19 საუკუნის 80-იანი წლების მოყვარული არქეოლოგის იაკიმოვის წერილი...
„მაშინ ძალიან ბევრი მოყვარული არქეოლოგი დადიოდა საქართველოში, განსაკუთრებით რუსები და ჩვენი სიმდიდრე უხვად გაჰქონდათ, მთ
შორის ვინმე იაკიმოვიც, რომელიც მუდმივად ეძებდა აქ რაღაცებს და კიდეც პოულობდა. საქმე ის არის, რომ საქართველო ქვის ხანის არტეფაქტებით ძალიან მდიდარი ქვეყანაა, აქ ყველაფერია დაწყებული უძველესი საფეხურიდან. ერთი სიტყვით, ეს იაკიმოვი წერდა ვინმე ვეიდენჰაუსს, ასევე

ისტორიის მოყვარულს: „ძალიან დასანანია, რომ არ ჩამობრძანდით წალკაში (როგორც ჩანს, შეთანხმებულები იყვნენ), რადგან აქ, თაქ-ქილისასში
ვნახე გამოქვაბულები, სადაც უძველესი ადამიანების კლდეზე ამოკაწრული ნახატებია, როგორც ჩანს უძველესი მონადირეების მიერ შექმნილი
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მთელი გალერეაა.“ როდესაც ეს წერილი
წავიკითხე დავინტერესდი, რადგან სულ
ვმუშაობდი კლდეებზე და პრეისტორიული ხანის კედლის მხატვრობა არ მქონდა ნანახი. მხოლოდ ორი შემთხვევა
მახსოვდა: 1. აფხაზეთში აღმოჩენილი
ურთიერთგადამკვეთი ხაზები, ნაჩხაპნები, გაურკვეველი ფიგურები; 2.ზამიატნინს პატარა სტატიაში გაკვრით
ჰქონდა მოხსენიებული, რომ იმერეთში
მღვიმევის გამოქვაბულში უნახავს პეტროგლიფები, მაგრამ როგორი და რა
შინაარსის ამაზე არაფერი ეწერა, დღეს
ის გამოქვაბული აღარც არსებობს, ასე
რომ ზამიატნინის ცნობის უშუალო შემოწმებაც კი შეუძლებელია.“ - იხსენებს
ქალბატონი მანანა.
შემდეგ აღფრთოვანებულმა ეს წერილი თავის მასწავლებელს ქალბატონ ნინო
ბერძენიშვილს აჩვენა. ქალბატონმა ნინომ
არ მიიღო სერიოზულ ინფორმაციად პეტროგლიფების არსებობა, რადგან მან იცოდა, რომ იგივე წერილი წაკითხული ჰქონდა ბორის კუფტინს, რომელსაც სწორედ
წერილის მიხედვით უძებნია პეტროგლიფები, მაგრამ ვერ უნახავს. მოგვიანებით,
გასული საუკუნის 40-იან წლებში თვითონ
ნინო ბერძენიშვილი და ალექსანდრე ჯავახიშვილიც გაჰყოლიან წერილის კვალს
და ვერც მათ უპოვიათ ვერაფერი, ამიტომ ქალბატონმა ნინომ წალკის პეტროგლიფები იაკიმოვის ფანტაზიად შერაცხა და მანანა გაბუნიამაც დაივიწყა
პეტროგლიფები... მაგრამ დროებით.
„მაინც არ მასვენებდა ფიქრი მასზე, რომ წერილი მიწერილი იყო მოხუცი ვიედენბაურისთვის, ნუთუ შეიძლებოდა ასე არასერიოზულად ეხუმრა
იაკიმოვს? რაღაც არ ჰგავდა რეალობას. იქნებ, უბრალოდ ვერ მიაგნეს
ვერც კუფტინმა და ვერც ბერძენიშვილმა და ჯავახიშვილმა? თუკი ამ ნახატებმა მოაღწია მე-19 საუკუნის 80-იან წლებამდე, რაღა ამ არქეოლოგიისთვის ასე მოკლე დროში გაქრებოდა? და გადავწყვიტე, რომ წერილში
ეწერა რაღაც რეალური, რომელსაც მე უსათუოდ მივაკვლევდი.“
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ქალბატონი მანანა მასალების შესასწავლად პეტერბურგში გაემგზავრა და
ძირითადად ბიბლიოთეკაში დაიდო ბინა. რაც კი ლიტერატურა არსებობდა
პეტროგლიფების შესახებ ყველა დაამუშავა და ცოდნით აღჭურვილი უკვე
სულ სხვა შემართებით დაბრუნდა საქართველოში.
პეტროგლიფური მისტერია

სანამ ექსპედიცია მისი ხელმძღვანელობით წალკაში გაემგზავრებოდა
სიზმარი ნახა - თითქოს, ფერადი მზის სხივები დიდ, ფაფუკ თოვლს ოქროსფერად ანათებდა, მას ხელში თავისი 9 წლის ბიჭუნა ეჭირა და იმ ხეობას
დასტრიალებდა თავს, სადაც ფიქრობდა, რომ საიდუმლო პეტროგლიფები
იმალებოდნენ... და ექსპედიცია თაქ-ქილისასკენ დაიძრა.
ზოგადად არქეოლოგებს წესად აქვთ, როდესაც ადგილზე ჩადიან და ველზე ლაგდებიან, დაბინავებისთანავე შესაბამის უწყებაში მიდიან მივლინების
ბარათების დასამოწმებლად, ანუ რუტინული სამუშაოებისთვის მთელ დღეს
არ კარგავენ, მეორე დღეს უკვე ველზე მუშაობენ. მაგრამ იმ დღეს, როდესაც
ექსპედიცია დაბინავდა ქალბატონი მანანა რატომღაც არ გავიდა ველზე, არც
მეორე დღეს... თითქოს ხელს უშლიდა რაღაც... მთელი ერთი კვირა უსაქმოდ
გაცდა. სტუდენტების საყვედურს კატეგორიულად პასუხობდა, რომ ვერაფერს აუხსნიდა, როცა მიიღებდა ველზე გასვლის გადაწყვეტილებას, თვითონ
შეატყობინებდა მათ. ერთი სიტყვით, სუფთა ჰაერზე, ჯანსაღი ცხოვრების
წესით, მაგრამ უქმედ გაატარეს მთელი ერთი კვირა.
„რაღაც შინაგანად მიშლიდა ხელს, დღემდე არ ვიცი რა იყო ეს? და
უცებ მე-8 დღეს, დილის 6 საათზე ავდექი, ექსპედიციის წევრებს ვუთხარი, რომ ახლა სასწრაფოდ უნდა გავსულიყავით ველზე და წავედით. დავდექით ხეობაში, ირგვლივ შემოვიკრიბე ჩვენი ექსპედიციის ყველა წევრი
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და ვუთხარი: - „აი, ახლა გეტყვით თუ რას ვეძებთ კონკრეტულად და ძალიან გთხოვთ ყურადღებით მომისმინოთ“ - ექსპედიციის წევრები კლდესთან
მივიყვანე, კლდეს ხელი დავადე და ავუხსენი მათ, რომ რომ მე ვეძებდი
ნაკაწრ ნახატებს, ოღონდ არ ვიცოდი როგორი იყო ეს ნახატები - დიდი თუ
პატარა, მსხვილი თუ წვრილი, ზედაპირული თუ ღრმა, შესაძლოა, სხვადასხვა განათებაზე ჩანდეს, შეიძლება არა.
შემდეგ ვთხოვე მათ, რომ ხელით მოესინჯათ კლდის ზედაპირი და რასაც ნახავდნენ ყველაფერი კარგად დაეთვალიერებინათ. - მე ვფიქრობ,
უნდა გამოვიკვლიოთ კლდის მეტ-ნაკლებად გლუვი ზედაპირი, რადგან
საფიქრებელია, რომ ძველი ადამიანიც ირჩევდა დასახატად მისთვის შესა-

ბამის ფართობს, ამიტომ საჭიროა მოსინჯვა, რადგან ნახატები შეიძლება
არ ჩანდეს ყოველი მხრიდან... - ვეუბნებოდი სტუდენტებს და საჩვენებლად ხელს კლდის ზედაპირზე ვამოძრავებდი. საუბარი დავამთავრე, ხელი
დავუშვი და რას ვხედავ! თურმე, ხელი სწორედ კლდის ნახატზე მედო, წარმოიდგინეთ ჩემი ემოცია!“ - ახლაც გაუნელებელი აღფრთოვანებით იხსენებს ქალბატონი მანანა.
პირველი პეტროგლიფი, რომელიც ასეთ მისტიკურ ფონზე დადასტურდა
აღმოჩნდა ირმის გამოსახულება შველთან ერთად. ქალბატონ მანანას მოზღვა-
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ვებული ემოციების ფონზე აღარც კი ახსოვს, როგორ გაუსხლტა ხელიდან თავისი 9 წლის ბიჭუნა, მხოლოდ ის ახსოვს, რომ ბავშვი კლდის წინ მირბოდა და
გახარებული ეძახდა დედას: დედა აქაც არის! აქაც! ყველგან ნახატებია!
ახდენილი სიზმრის პეტროგლიფები განფენილი იყო დაახლოებით 50 მეტრ
სიგრძეზე.
და ექსპედიცია მუშაობას შეუდგა. პეტროგლიფები საკმაოდ ძნელი სანახავია, რადგან ხავსისა და ბღიერების ქვეშაა განთავსებული, ძალიან წმინდა
ნაკაწრია და ზოგიერთი მათგანი ცუდად ჩანს, მოსინჯვის დროს სახიფათოა

არ დაზიანდეს კლდე და ნახატი არ წაიშალოს.
სასწრაფოდ აფრინეს ინსტიტუტში დეპეშა ცნობით, რომ აღმოაჩინეს პეტროგლიფები და საჭირო იყო წალკაში კომისიის ჩასვლა აღმოჩენის დასადასტურებლად. ადგილზე ჩავიდნენ მეცნიერები ლალი ჯავახიშვილი, ალექსანდრე კალანდაძე და ნინო ბერძენიშვილი, რომლებმაც პეტროგლიფების
არსებობა დაადასტურეს.
რატომ ემალებოდნენ პეტროგლიფები სხვა მკვლევარებს ასე გულდასმით?

საქმე ის არის, რომ მკვლევარები მათ გამოქვაბულებში ეძებდნენ,
რადგან ასე ეწერა იაკიმოვს. ქალბატონმა მანანამ კი თავისი მისტერიული ძიების არეალად ღია ცის ქვეშეთის კლდოვანი ჰორიზონტები აირჩია,
სადაც ყველაზე რეალურია ყველა ნაკაწრისა და მოცეკვავე კაცუნების
იდუმალების სივრცეებთან დამეგობრება.
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„აქ ძირითადად გამოსახულია ირმები, ცხენები, ჯიხვები, არის აქლემებიც
(რაც მრავალ კითხვის ნიშანს სვამს, გასაოცარია საიდან? რატომ?), ქვეწარმავლები, ფანტასტიკური ცხოველები, ჰიბრიდული და პარციალური გამოსახულებები, მახეში გაბმული ცხოველები და სხვ. უამრავი სიმბოლო და
ნიშანია, რომელთა ამოცნობა ძალიან ძნელია. მათი ზუსტი დათარიღება შეუძლებელია, აბსოლუტური თარიღები არ გვაქვს, მაგრამ შედარებითი მეთოდით,
პარალელებით, ტექნიკო-ტიპოლოგიური ნიშნებითა და გამოსახული ცხოველთა სახეების მიხედვით (რომლებიც აქ განსაზღვრული დროის მონაკვეთში არსებობდნენ) გვეძლევა ორი ქრონოლოგიური ჯგუფის გამოყოფის საშუალება.
ერთია მეზოლითური ეპოქა, რომლის პარალელი გვაქვს ანატოლიაში, თურქეთსა და არაბეთში. აფრიკაში მსგავსი არაფერია. იქ კონტაქტები უშუალოდ
ვერ შედგებოდა, როგორც ჩანს, მსგავსება კონვერგენციის შედეგია.
მეორე კი უფრო გვიანდელია, თუმცა, ამ ჯგუფების გამიჯვნა ცოტა ძნელია, რადგან მსგავსებას სხვადასხვა საფეხურის სხვადასხვა ნახატი სხვადასხვაგვარად ავლენს. მ,ეორე ჯგუფის ნახატები უფრო გეომეტრიულ ფორმებს
იძენს, ცოტა სქემატური და სტილიზებულია და ჰგავს ენეოლით-ბრინჯაოს
ხანაში შესრულებულს, მსგავსებას ამჟღავნებს თრიალეთშივე მოპოვებულ
ნიმუშებთან.
ხელოვნების ნიმუში თუ საიდუმლო სიმბოლიკა?

ქალბატონი მანანას აზრით, პეტროგლიფები ხელოვნების ნიმუში არ არის.
ის ფიქრობს, რომ ეს ნაკაწერები რელიგიური ხასიათის პირველყოფილ სიმბოლიკას უკავშირდება და ისინი რიტუალურია. მისთვის მთავარი არის ის,
რომ კლდის მხატვრობა მეცნიერებს უძველესი პალეოგარემოს შესწავლის
საშუალებას აძლ;ევს.
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„აქ წარმოდგენილია ის ფაუნა, რომელიც იმ პერიოდში იყო გავრცელებული და ცნობილია სხვა არქეოლოგიური ძეგლებიდან. ისინი გვაძლევს საშუალებას აღვადგინოთ ლანდშაფტი და მთელი წარსული იმ პერიოდის ადამიანის, შევიქმნათ წარმოდგენა მისი მეურნეობისა და ადათ-წესების შესახებ.“
- ამბობს ქალბატონი მანანა.
და მაინც რატომ ხატავდა ძველი ადამიანი? ნუთუ სული და სულიერება
სულ არაფერ შუაშია?

რა თქმა უნდა, ნახატებში უდავოდ არის ხელოვნების ელემენტებიც,
ვთქვათ, სიმბოლურად გადმოცემული ნადირობის სცენები და სხვ. მაგრამ
ძველი ადამიანი ხატავდა იმას, რასაც ხედავდა, სული ჯერჯერობით მხოლოდ ქვეცნობიერში არსებობდა და გაუცნობიერებლად იჩენდა ხოლმე თავს
სიმბოლოებში. შესაძლოა, ნადირობას ხატავდა იმიტომ, რომ უფრო წარმატებული ნადირობა სურდა, მახეში გაბმულ ცხოველებს კი... ამ ცხოველების
გამრავლებაზე ზრუნავდა. რაც, რასაკვირველია, შესაძლებელია, ჩაითვალოს
ხელოვნების ელემენტების ერთგვარ დასაბამად. და მაინც, ძველი ადამიანის
მთავარი მიზანი ჭამა-სმა იყო... თუმცა კი, კლდეზე ისეთი ნახატებიც გვხვდება, რომელთა დახატვა ახლაც კი გაუჭირდებოდათ მხატვრებს. ალბათ ხელოვნებაა, ალბათ ბრწყინვალეც...
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“onlain arqeologia” Seuferxeblad gamoaqveynebs amgvar werilebsac da, Sesabamisad, Riaa polemikisTvis.
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