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ჟურნალ “ონლაინ არქეოლოგიის” პირველი ნომერი საქართველოს 
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ გამოსცა 
2011 წლის 30 დეკემბერს, მას აქეთ ჟურნალის გამოცემა მიმდინარეობს 
უწყვეტ რეჟიმში (პერიოდიკა _ წელიწადში ორჯერ). 2011 წელს ჟურნალი 
მოიცავდა 6 რუბრიკას, 2012-2013 წწ. რუბრიკების რაოდენობა 9-მდე 
გაიზარდა, 2014 წლიდან დღემდე ჟურნალი გამოიცემა 15 დადგენილი  
რუბრიკის  ფარგლებში.
ჟურნალ “ონლაინ არქეოლოგიის” რუბრიკების საავტორო უფ ლ ე  ბა 

დაცუ ლია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წეს ით. “ონლაინ 
არქეოლოგიაში” გამოქვეყნებული რუბრიკების გა მ ო ყენების სურვილის 
შემთხვევაში, ახლად შექმნილ პერიოდულ გამომცემლობათა რედაქციების 
წარმომადგენლებს ვთხოვთ, სათა ნა დო უფლების მისაღებად მიმართონ 
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ 
სააგენტოს.

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი

ნიკოლოზ ანთიძე

The first edi on of the magazine “Online Archaeology” was published by the 
Na onal Agency of Cultural Heritage Preserva on of Georgia on the 30-th of 
December in 2011 year. Since the magazine is published in a con nuous mode 
(periodicity - twice a year). In 2011, the magazine included six rubrics, in 2012-
2013 years the number of rubrics increased up to nine, since 2014 year up to 
present the magazine is published within the fi een prescribed rubrics.
The copyright of therubrics of the magazine “Online Archaeology” are pre-

served in accordance with the established rules provided by the legisla on of 
Georgia. In case of your wish to use the rubrics published in “Online Archaeol-
ogy”, we request the representa ves of the newly-created periodic publishing 
houses to apply to the Na onal Agency for Cultural Heritage Preserva on of 
Georgia.

Director General 
The Na onal Agency for Cultural Heritage 

Preserva on of Georgia
Nikoloz  An dze
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ონლაინ არქეოლოგიის მე-9 ნომერში გამოქვეყნდა ბლიც-
ინტერვიუ “წარსული მომავლის თვალით”, მისი საშუალებით 
ახალგაზრდა არქეოლოგებმა (სტუდენტებმა, მაგისტრანტებმა) 
თავიანთი თვალსაზრისი ჩამოაყალიბეს არქეოლოგიის ამა თუ 
იმ პრობლემატიკასთან დაკავშირებით. ბლიც-ინტერვიუს ერთ-
ერთ შეკითხვაზე - ვის მოიაზრებთ ისეთ მასწავლებლებად, 
რომელიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში გემახსოვრებათ? 
- ახალგაზრდა სპეციალისტთა უმრავლესობამ არქეოლოგი 
ვახტანგ ლიჩელი დაასახელა. ამ და სხვა მრავალი მიზეზის გამო, 
ჟურნალ “ონლაინ არქეოლოგიის” მე-11 ნომრის რესპოდენტი 
თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის არქეოლოგიის ინსტიტუტის 
დირექტორი, პროფესორი ვახტანგ ლიჩელი გახლავთ.
ბატონ ვახტანგს გრაკლიან გორაზე ვესტუმრეთ. იქ, 
როგორც ყოველთვის, ხალხმრავლობა დაგვხვდა. ინსბრუკის 
უნივერსიტეტის არქეოლოგიის მიმართულების სტუდენტი 
ეველინ ორტლერი დიდი ინტერესით ათვალიერებდა განათხარ 

“ქართველებისთვის საკუთარი 
ქვეყ ნის  წარსული ყოველთვის 
განსაკუთრებული ფენომენი 
იყო და არის...”
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ტერიტორიაზე ახალგამოვლენილ კერამიკულ მასალას. ის 
თურმე პირველად 5 წლის წინ ჩამოსულა საქართველოში, 
ხოვლეგორაზე უმუშავია, თავიდან ძალიან უჭირდა, საუ-
ბრისას გვითხრა, რომ შინაგანი ჩაკეტილობა მუშაობაში ხე ლს 
უშლიდა. მის ამ თვისებას ბატონი ვახტანგი არაფრით ეგუებოდა, 
“ყველაფერი გააკეთა, მუდმივად მარიგებდა, რომ უნ და  გაი-
ხსნა, შენი   მომავლისთვის ასე აჯობებსო   და    მართლაც, მი-
ვაღწიე მიზანს. ასე, რომ ბატონი ვახტანგი ჩემთვის მხოლოდ 
პედაგოგი არ არის, მან ზოგადად ჩემი მომავალი განაპირობა.” 
- გვ ითხრა ეველინ ორტლერმა. ჯესი მელმანი ლეიდენის 
უნივერსიტეტის სტუდენტია (არქეოლოგი, ჰოლანდია). ის 
მესამეჯერ ჩამოვიდა საქართველოში, ამბობს, რომ რაც იცის 
ყველაფერი ბატონი ვახტანგისგან ისწავლა. “ყველაფერს 
გავაკეთებ ჩემს ქვეყანაშიც და საქართველოშიც საქართველოს 
არქეოლოგიის განვითარების ხელშესაწყობად.” - გვითხრა მან. 
გრაკლიანი გორის სტუმართა შორის იყვნენ საქართველოს 
ვეტერანი მორაგბეები: ალექსანდრე მამულაშვილი, ზურაბ 
ქელბაქიანი, გურამ კუციავა და ბეგი გვალია. ისინი ბატონი 
ვახტანგის მეგობრები არიან, ახალგაზრდობაში ერთ გუნდში 
თამაშობდნენ და 6 წელია გათხრების წარმოებაში ეხმარებიან. 
ერთი სიტყვით, გრაკლიან გორაზე ის ლაღი და საქმიანი ატმო-
სფერო დაგვხვდა, რომელსაც ზოგადად განაპირობებს არქ-
ეოლოგ ვახტანგ ლიჩელის პროფესიონალიზმი და ადამიანობა.

ინტერვიუ ვახტანგ ლიჩელთან
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- ბატონო ვახტანგ, დავიწყოთ ტრადიციული შეკითხვით, 
რამ განაპირობა თქვენი პროფესიის არჩევანი?

- არქეოლოგიამ სტუდენტობის დროიდან გამიტაცა. მოგ ე-
ხსენებათ, ჩემს ახალგაზრდობაში საუნივერსიტეტო განათლე-
ბის სისტემა სხვაგვარი იყო, მხოლოდ მესამე კურსიდან ვირ-
ჩევდით სპეციალობას და როდესაც სპეციალობების არჩევის 
დრო დადგა, გადავწყვიტე, არქეოლოგიაში მეცადა ბედი. ძალიან 
გამიმართლა იმ თვალსაზრისით, რომ პირველივე ექსპედიციაში 
ვიმუშავე ისეთ ბრწყინვალე არქეოლოგთან და შესანიშნავ 
პიროვნებასთან, როგორიც ბატონი ოთარ ლორთქიფანიძე იყო. 
მან ჩემზე იმდენად ძლიერი შთაბეჭდილება მოახდინა, რომ სხვა 
არჩევანზე აღარც მიფიქრია - არქეოლოგია იქცა ჩემი ცხოვრების 
წესად. ყოველთვის დიდი მადლიერებით ვიხსენებ ბატონ ოთარს და 
ყველას, ვინც ჩემი ცხოვრების პირველ ექსპედიციაში მუშაობდა. 
შესანიშნავი კოლექტივი იყო. ასევე გამორჩეული გახლდათ ის 
ძეგლი, რომელზეც ვმუშაობდით - ექსპედიციაში ჩემი პირველი 
მონაწილეობა დაკავშირებულია ვანის ნაქალაქართან. ერთი 
სიტყვით, ბედისწერამ გამანებივრა, პროფესიული ცხოვრება ოთარ 
ლორთქიფანიძესთან ურთიერ თობითა და შესანიშნავ, უნიკალურ 
არქეოლოგიურ ძეგლზე - ვანზე მუშაობით დავიწყე.
უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ, სამწუხაროდ, 2 წლ ით 
დავშორდი არქეოლოგიას, ჯარში ვიმსახურე, მაგრამ დავბრუნდი 
თუ არა, ისევ ვანში აღმოვჩნდი, ამიტომ ვთვლი, რომ არც ერთი დღე 
არ დამიკარგავს... ანუ, ვიმუშავე ყველგან, სადაც ბატონი ოთარი 
თვლიდა საჭიროდ რომ მემუშავა, ვანის ნაქალაქარი იქნებოდა ეს 
თუ, ძალისას გათხრები (ხელმძღვ. ალექსი ბოხოჩაძე), ან სამხრეთ 
საქართველო (ხელმძღვ. ოთარ ღამბაშიძე, გენო ნასიძე). იმდენად 
საუკეთესო პიროვნული თვისებებით შემკულ პროფესიონალებთან 
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მომიწია მუშაობა, რომ წლების განმავლობაში არც კი მიფიქრია 
სხვა საქმით დავკავებულიყავი, ანუ 20 წლიდან დღემდე მხოლოდ 
არქე ოლოგიურ მოღვაწეობას ვეწევი.

- რომელი იყო თქვენი პირველი  დამოუკიდებელი  გათხ რები?

- ახვლედიანის გორაზე მუშაობის შედეგად  გარკვეული  პრაქ ტიკა 
მივიღე და ბატონმა ოთარმა ჩათვალა, რომ უკვე დამოუკიდებლად 
შევძლებდი გათხრების წარმოებას. მან ახვლედიანის გორისგან 
ოდნავ მოშორებით, ადგილ საყანჩიაზე, ვანის ნაქალაქარის ნაწილის 
გათხრა მომანდო. სწორედ ამ სამუშაოების შედე გად მოპოვებული 
მასალა გახდა ჩემი საკანდიდატო დისერტა ციის - შიდა კოლხეთის 
მატერიალური კულტურა ძვ.წ. III-II საუკუნეებში - თემა. ეს არის 
საკმაოდ საინტერესო და ინფორმაციული ძეგლი. მოგეხსენებათ, 
თვით ონ ვანი საკულტო ძეგლია და ამ პერიოდის ორდინარული 
ნა მო სახლარი, სადაც შეიძლებოდა ყოველდღიური ცხოვრების-
თვის თვალი გვედევნებინა, კოლხეთში მანამდე გათხრილი არ 
იყო, ახლაც 31 ძეგლზე მხოლოდ კულტურული ფენებია დადა-
სტუ რებული, ანუ მასშტაბური გათხრები კონკრეტულად ამ 
პერიოდის ნამოსახლარზე ამ დრომდე არ განხორციელებულა. 
სამუშაოები საკმაოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა და, შესაბ ა-
მ ისად, სრულიად საკმარისი მასალა მოვიძიე საამისოდ, რომ 
საკანდიდატო დისერტაცია დამეცვა. 10 წლის შემდეგ დავიცავი 
სადოქტორო დისერტაცია, რომელიც ეძღვნებოდა საქართველოს 
ადგილს ელინისტური სამყაროს სისტემაში. ეს თემა მოიაზრებდა 
საქართველოს პოლიტიკური, კულტურული და ეკონომიკური 
ადგილის განსაზღვრას იმ სივრცეში, რომელიც ალექსანდრე 
მაკედონელის აღმოსავლეთში ლაშქრობის შედ ეგად წარმოიშვა. 
ვანის შემდეგ დამოუკიდებელი გათხრები ვაწარმოვე სამხრეთ 
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საქართველოში, ოძრხის ხეობაში, რადგან ანტიკური ხანა იქ 
რეალურად, წნისის სამაროვნის გარდა, არსად ისწავლებოდა, 
რაც თეთრ ლაქად რჩებოდა ქართულ არქეოლოგიაში. სწორედ ამ 
ნაბიჯებს მოჰყვა სამუშაოების დაწყება აწყურში, რაც განაპირობა 
იმ წერილობითი წყაროს ცნობებმა, სადაც საუბარია ანდრია 
მოციქულის სამცხე-ჯავახეთში მობრძანებაზე.

- აწყურის გათხრები დღემდე მიმდინარეობს, რას გვეტყვით 
ამ მრავალმხრივ ღირსშესანიშნავი ძეგლის სამეცნიერო 
შესწავლის შესახებ?

- გათხრები 1988 წელს დავიწყეთ და მაშინვე აღმოვაჩინეთ 
წარმართული ხანის ნამოსახლარი, რომელმაც დიდი ყურადღება 
მიიპყრო იმიტომ, რომ აშკარად ჩანდა - აქ რაღაც მნიშვნელოვან 
ცენტრთან გვქონდა საქმე. წერილობითი წყაროების მიხედვით, 
შეიძლებოდა გვევარაუდა, რომ ეს იყო არა მხოლოდ რელიგიური, 
არამედ პოლიტიკურ-ადმინისტრაციული და სავაჭრო ცენტრი. 
აქ თავმოყრილი აღმოჩნდა კავკასიის შიდა რეგიონებისთვის 
სრულიად არაჩვეულებრივი მასალა, ვგულისხმობ, ბერძნულ 
იმპორტს, რომელიც ჩვეულებრივ ზღვის პირას გვხვდება ხოლმე 
და შიდა რაიონებში ასეთი თანმიმდევრობით მაშინ რეალურად არ 
არსებობდა. აწყურში გამოვლინდა არქაული ხანის, კლასიკური, 
ელინისტური ეპოქების ბერძნული კერამიკა. ანუ, აქ განფენილია 
ძვ.წ. VI-I საუკუნეების ბერძნული იმპორტის მთელი სპექტრი, რაც, 
ვიმეორებ, ჰინტერლანდისთვის სრულიად უჩვეულო მოვლენაა. 
მის პარალელურად დადასტურდა დიდი ცივილიზაციის მეორე 
ცენტრში, ანუ აქემენიდურ ირანში დამზადებული ნივთების 
საინტერესო კოლექცია, რომელმაც ძალიან ბევრი თეორიული 
საკითხი ახსნა. ამიტომ გათხრების დაწყებისთანავე ცხადი იყო, 
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რომ აწყური განსაკუთრებული ძეგლია. თუმცა, თავდაპირველად, 
ჩემი მიზანი ქართული წერი ლობითი წყაროების ცნობების 
არქეოლოგიური ექსპერტიზა გახლდათ.

- ბატონო ვახტანგ, თუ შეიძლება განუმარტეთ ფართო 
საზოგადოებას წერილობითი წყაროების რომელი 
კონკრეტული ცნობების გადამოწმებაზეა საუბარი და 
გაკეთდა თუ არა რაიმე ამ მიმართულებით?

-  როდესაც  ანდრია  მოციქული მობრძანდა სამცხეში, კონკრე-
ტუ ლად აწყურში, მას თან ჰქონდა მარიამ ღვთისმშობლის 
ხელთუქმნელი ხატი. მოციქულმა ეს ხატი პირველივე საღამოს 
დაასვენა აწყურის ციხეზე, საიდანაც არტემიდესა და აპოლონის 
ტაძარი იხილა. ამ ცნობის საფუძველზე ჩემთვის მნიშვნელოვანი 
იყო იმის დადგენა, თუ რამდენად სწორ ინფორმაციას გვაწვდის 
ქრონიკის ეს ჩანართი, რომელსაც მკვლევარები სხვადასხვა 
პერიოდით ათარიღებენ. სწორედ იმის შემოწმებას თუ რამდენად იყო 
აწყური ადმინისტრაციული ცენტრი ქრისტიანობამდე, რამდენად 
იყო საკულტო ცენტრი, სავაჭრო ცენტრი, მივუძღვენი იქ მუშაობის 
18 წელიწადი. 90-იან წლებშიც კი, როდესაც მთელ საქართველოს 
უჭირდა და არანაირი საექსპედიციო დაფინანსება არ არსებობდა, 
მე მაინც განვაგრძობდი მუშაობას. რამდენიმე ახალგაზრდასთან 
და აწყურელებთან ერთად, რომლებიც გასამრჯელოსაც კი არ 
თხოულობდნენ. ეს გახლდათ სიმბოლური გათხრები, რომელმაც 
ბუნებრივია, უსახსრობის გამო დიდი მასშტაბები ვერ მიიღო, 
მაგრამ უყურადღებოდ აწყური არც ამ ძნელბედობის ჟამს 
დამიტოვებია. შემდგომ დავამყარეთ პირველი საერთაშორისო 
კონტაქტები უცხოელებთან, კერძოდ, კანადელებთან, მონრ ე ა ლის 
უნივერსიტეტის წარმომადგენლობასთან. თუ არ ვცდ ე ბი, ეს ერთ-
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ერთი პირველი საერთაშორისო ექსპედიცია იყო. ისინი ჩამოვიდნენ 
საკუთარი დაფინანსებით 1994-1996 წლე ბში, ანუ მაშინ, როდესაც 
საქართველო ეკონომიკურად სრულიად გაღატაკებული იყო, ხო-
ლო სულიერად ისე უმ ძიმდა, როგორც არასდროს. შეიძლება 
ითქვას, რომ სწო რედ მაშინ დაიწყო არქეოლოგიური გათხრების 
იმ საე რ თა შორისო სისტემის აღორძინება, რომელიც დღემდე 
მუ შა  ობს. ყოველ შემთხვევაში, პირადად მე, მას შემდეგ საერ-
თ ა შო რისო ურთიერთობები არათუ არ გამიწყვეტია, არამ ედ 
პირიქით, გავააქტიურე. აწყურში მიმდინარე კვლევები, შეძ ლე-
ბისდაგვარად, მულტიდისციპლინარული იყო, თუმცა, ამჟამ ინ-
დელი კვლევები ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, რადგან ტარ-
დება პალინოლოგიური, პალეობოტანიკური, ტრა სოლოგიური 
გამოკვლევები, ვაკეთებთ სხვადასხვა ქიმიურ ანალიზს, ვიყენებთ 
დათარიღების ფიზიკურ მეთოდებს, ანუ კვლევა მიმდინარეობს 
თანამედროვე სტანდარტებით.
გარდა წარმართული ხანის ნამოსახლარისა, აწყურში ყურადღ-
ებას იქცევს აწყურის ღვთისმშობლის ტაძარი. მის ინტერიერში 
შემორჩენილია სხვადასხვა პერიოდის ნაგებობები, რაც იმა-
ზე მიუთითებს, რომ კათედრალური ტაძრის აგებამდე, ანუ XI 
საუკუნემდე ამ ტერიტორიაზე ინტენსიური ცხოვრება მიმდინ-
არეობდა. საინტერესოა ის, რომ ტაძრის ინტერიერში აღმოჩ-
ნდა ადრეული შუა საუკუნეების, VII-VIII სს-ის საყოფაცხოვრებო 
დანიშნულების ნაგებობები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ახლომახლო 
რელიგიური ცენტრიც უნდა ყოფილიყო (ჩვენ შესწავლილი გვქო-
ნდა კათედრალური ტაძრის ჩრდილოეთით, VII-VIII სს-ის მცირე 
ეკლესია, რომელიც მიდგმულია შესანიშნავად მოჩუქურთმებულ 
კარიბჭეზე და რომელიც დაკონსერვების მიზნით კვლავ მიწის 
საფარქვეშ მოვაქციეთ). აქ ერთი საინტერესო ნიუანსია:  ადრე 
გამოვლენილი კარიბჭე, გადაუჭარბებლად შეიძ ლება ითქვას, 
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რომ ხუროთმოძღვრების შედევრია, შემკული ჩუქურთმებითა 
და პილასტრებით, რომელიც სტრატიგრაფიულად და ქრონ ო-
ლოგიურად არ შეესაბამება აწყურის კათედრალს. ამიტომ მაშინვე 
გაჩნდა კითხვა: რისთვის იყო ეს კარიბჭე? ვივარაუდე, რომ აქ უნდა 
ყოფილიყო რაღაც სხვა მონუმენტური ნაგებობა, ღვთისმშობლის 
ტაძარზე უფრო ძველი, რისთვისაც ეს კარიბჭე გაკეთდა. როდესაც 
ჩვენ დავამთავრეთ ინტერიერის სამუშაოები და გადავედით 
ტაძრის დასავლეთ ნაწილში მდებარე ეზოში, გამოჩნდა თლილი 
კვადრებით ნაგები შესანიშნავი ეკლესია, რომლის გათხრებიც 
ამჟამად მიმდინარეობს. გამოვლინდა მისი მხოლოდ აღმოსავლეთ 
კედელი, რომელზეც შემორჩენილია ასომთავრული წარწერა. ის 
იკითხება ამგვარად: “ქრისტე შეიწყალე გიორგი (გიორგი უნდა 
იყოს) ეპისკოპოსი მირიანის ძე”. გასაგებია, რომ ისტორიულ 
პიროვნებასთან გვაქვს საქმე. თუკი წარწერის თარიღი, რომელსაც 
ბ-ნ გიორგი გაგოშიძე გვთავაზობს - და მე ვიზიარებ მის ხედვას - 
სწორია, მაშინ საქმე  გვაქვს მე-9  საუკუნის ძეგლთან. ახლა ჩემ-
თვის გასაგებია, თუ რისთვის ააგეს ადრე გამოვლენილი კარიბჭე. 
ცხადია, ის იყო იმ მონუმენტურ ტაძართან მისასვლელი სივრცე, 
რომელიც ქრონოლოგიურად წინ უსწრებს კათედრალურ ტაძარს.
იმ ფენებში, რომლებიც ინტერიერში დადასტურდა აღმოჩნდა 
გვიანდელი ანტიკური ხანის არქეოლოგიური მასალაც, რაც იმაზე 
მიუთითებს, რომ თხრობა ანდრია მოციქულის აწყურში მოსვლის 
თაობაზე და ისიც, რომ მან არტემიდესა და აპოლონის ტაძარი 
იხილა, ახლოა რეალობასთან.

- აშკარაა, რომ აწყურის გათხრები თქვენი ცხოვრებისა 
და მოღვაწეობის განსაკუთრებული ეტაპია. არის თუ 
არა სხვა რომელიმე საიტი არქეოლოგიურად ასევე 
მნიშვნელოვანი თქვენთვის?
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- დიახ, ასეთია გრაკლიანი გორა, რომელიც მართლაც განსა-
კუთრებული მოვლენაა ქართულ არქეოლოგიაში. მისი გათხრა 
დავიწყე 2008 წელს, მაგისტრალური გზის განახლებითი 
სამუშაოების მიმდინარეობისას. ეს იყო გადარჩენითი სამუშაოები, 
რომელთა ჩატარების შემდეგ ჩემთვის ცხადი გახდა, რომ აქ საქმე 
გვქონდა სრულიად გამორჩეულ არქეოლოგიურ ძეგლთან. პირადად 
მე, ყველა დიდ აღმოჩენას ველოდი და ველი გრაკლიანიდან, 
თუმცა, გასულ წელს იქ გამოვლენილი წარწერა ჩემთვისაც კი 
მოულოდნელობა გახლდათ.
გრაკლიანი გორის გათხრების წარმოებაში ფინანსურად ძალიან 
დამეხმარა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ხოლო 
უკანასკნელ წლებში გრაკლიანი გორის სამეცნიერო შესწავლისა 
და პოპულარიზაციის საქმეში აქტიურად ჩაერთო კულტურის 
სამინისტრო, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 
ეროვნული სააგენტო. სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერის 
გარეშე ეს აღმოჩენა ამ ეტაპზე ვერ შედგებოდა, რადგან მხოლოდ 
უნივერსიტეტის რესურსები ასეთ მასშტაბურ გათხრებს ვერ 
გაწვდება. ამ საქმეში პრიორიტეტული სააგენტოს ოპერატიული 
ჩართულობაა. საქმე ის არის, რომ ყველა კონსტრუქცია, ყველა 
ნაგებობა, რომლებიც გამოვლინდა გრაკლიანზე, ნაშენია 
თიხისგან. დღეს მსოფლიოში არ არსებობს თიხის კონსტრუქციების 
კონსერვაციის არანაირი მეთოდი, რომელმაც შეიძლება უვნებლად 
გადაარჩინოს ეს კონსტრუქცია. ერთადერთი გამოსავალი იყო 
გადახურვის მოწყობა, რაც სააგენტოს ძალისხმევით ძალიან 
ოპერატიულად გაკეთდა. ანუ გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქ-
ვას, რომ ძეგლები, რომლებსაც რეალურად ემუქრებოდა განად-
გურების საფრთხე, დღეს საიმედოდ არის დაცული.
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- ბატონო ვახტანგ, ფუნქციონირებს თუ არა გრაკლიანზე 
მუზეუმი ღია ცის ქვეშ?

- დიახ, ამჟამად, ის მოიცავს 2 ტერასას, მაგრამ ჩვენ წელს, 
ისევ და ისევ სააგენტოს დაფინანსებით, შევძელით სამუშაოების 
გაფართოება და უკვე წარმოდგენილია 9 ტერასა, რომლებზეც 
სხვა დასხვა პერიოდის ძეგლებია განფენილი და რომელთა გათ-
ხ რაც დაგეგმილია მომავალი სეზონებისთვის. ამჟამად ვმ უ-
შაობთ მე-5 ტერასაზე, სადაც უკვე გამოჩნდა სხვა, აქამდე უც -
ნობი ნაგებობები. მუზეუმი ძალიან საინტერესო იქნება იმ 
თვალსაზრისით, რომ ვიზიტორს შეეძლება აქ ნახოს ინტენსიური 
დასახლება, ანუ საცხოვრებლები, სამზარეულო, საკულტო ნა-
გე ბობები, სამარხები. ძეგლი განთავსებულია სამანქანო გზის 
პირას, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში არქეოლოგიური ტურიზმის 
განვითარებას. არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ ბევრი რიგითი 
მოქალაქე გვთავაზობს ფიზიკურ დახმარებას, მოდიან ოჯახებით, 
ბავშვები, მოზარდები, ზრდასრულები, მოხუცებიც კი და თა ვი-
ანთი კვალიფიკაციის შესაბამისად აკეთებენ საქმეს, რაც, ცხა-
დია, ძალიან სასიამოვნოა, თუმცა მე ეს არ მიკვირს, რადგან 
ქართველებისთვის საკუთარი ქვეყნის წარსული ყოველთვის გან-
საკუთრებული ფენომენი იყო და არის კიდეც. ამ შემთხვევაშიც ეს 
ფენომენი ვლინდება.

- ბატონო ვახტანგ, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ კვლევით 
სამუშაოებზე არანაკლებ საინტერესო თქვენთვის პედა-
გოგ იური მოღვაწეობაა? ანუ, ხართ თუ არა მოწოდებით 
პედაგოგი? და როგორ მიმდინარეობს სპეციალისტ 
არქეოლოგთა აღზრდის პროცესი?
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- არასდროს მიფიქრია, რომ ოდესმე პედაგოგი გავმხდარიყავი, 
თუმცა, ახალგაზრდებთან ურთიერთობა ყოველთვის მიტაცებდა 
და არც არასოდეს დამზარებია, მაგრამ დაახლოებით 10-15 წლის 
წინ აღმოვაჩინე, რომ თურმე შესაძლებელია, ეს საქმე ადამიანის 
ცხოვრების მთავარი მიზანი გახდეს. ძალიან მიხარია, რომ ბევრი 
შესანიშნავი ახალგაზრდა გულანთებული ეკიდება არქეოლოგიურ 
მოღვაწეობას. როგორც პედაგოგი, მე მათ ვთხოვ მაქსიმალურ 
პასუხისმგებლობას, მაგრამ ახალგაზრდებს არ ვუქმნი სტერე-
ოტიპებს, მათ აქვთ ის თავისუფლება (მეთოდოლოგიის ფარგ-
ლე ბში), რომელიც აუცილებელია მასშტაბური კვლევების 
განხ ორციელებისთვის. სტუდენტებს ყოველთვის ვაძლევ არჩე-
ვა ნის საშუალებას, მე მათ მუდმივად ვაკონტროლებ, მაგრამ 
არჩევანს თვითონ აკეთებენ, რადგან მიმაჩნია, რომ რაც მე-
ტია პასუხისმგებლობა, მით უფრო მაღალია კვალიფიკაციის 
მოთხოვნილებაც. აქვე მინდა აღვნიშნო ერთი მნიშვნელოვანი 
ფაქტი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაფინანსებითა 
და ოქსფორდის უნივერსიტეტთან კოოპერირებით, ჩვენ ყოველ-
წლიურად ვატარებთ ახალგაზრდა არქეოლოგთა საერთაშორისო 
კონფერენციას (უკვე მე-9 კონფერენცია ჩატარდა). კონ-
ფე რე ნციაში ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტების გარდა, 
მონაწილეობენ მსოფლიოს 14-15 საუკეთესო უნივერსიტეტის 
წარმომადგენლები. აქ სტუდენტები წარადგენენ თავიანთ ინდ-
ივ იდუალურ გამოკვლევებს. ეს მათთვის საკუთარი შესაძლებ-
ლობების ექსპერტიზის საუკეთესო საშუალებაა. საქართველოს 
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ამ 
საქმეშიც ეხმარება უნივერსიტეტს.
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- ბატონო ვახტანგ, თქვენ როგორც არქეოლოგი და ჩვენი 
ჟურნალის ერთ-ერთი გულშემატკივარი, რას უსურვებთ 
“ონლაინ-არქეოლოგიასა” და მის პროფესიონალ 
მკითხველს, თქვენს კოლეგებს?

- მე ვფიქრობ, რომ ამ ჟურნალის მნიშვნელობა ყველას თანაბრად 
არა აქვს შეფასებული. ჩემი აზრით, “ონლაინ არქეოლოგია” 
ჟურნალია, რომელიც შეესაბამება ყველა ცივილიზებული 
ერის მეცნიერების განვითარების გარკვეულ საფეხურს. ყველა 
ექსპედიცია, რომელიც სააგენტოს სახსრებით მუშაობს, უდავოდ 
უნდა სარგებლობდეს ჟურნალში მასალების განთავსების 
შესაძლებლობით. “ონლაინ არქეოლოგიას”  მასალების სიუხვესა 
და მრავალფეროვნებას ვუსურვებ. მის მკითხველ არქეოლოგებს 
კი წარმატებასა და ინტენსიურ თანამშრომლობას ჟურნალთან, 
რადგან, ვიმეორებ, ეს ჩვენი სამეცნიერო ვალდებულებაა.

ინტერვიუ მიჰყავდა მაია ჩოლოყაშვილს
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In the ninth edition of the “Online Archaeology” published a blitz-interview 
with the title - “The past seen by the eyes of the future “, through which 
young archaeologists (students and masters) have developed their point of 
view on some of the problems of archeology. On one of the questions of 
blitz - interview: whom do you consider as a teacher who you will remember 
throughout the life? - The majority of young specialists named an archaeologist 
Vakhtang Licheli. For this and many other reasons also, the respondent of 
the 11-th edition of magazine “Online Archeology” is Professor Vakhtang 
Licheli - Director of the Institute of Archeology at the Humanitarian Faculty 
of Tbilisi State University.
... We visited Mr. Vakhtang at the Grakliani Hill. As always there were 

many people. Evelyn Ortler, an archaeological faculty student of Innsbruck 
University, was surveying with great interest the newly discovered ceramic 
material in theexcavated area.It turns, the first time he arrived in Georgia 
five years ago, worked hard on Khovlegora, the work seemed very difficult 
at the beginning. As he told us internal locking was hindering his work. Mr. 
Vakhtang Licheli could not accept his habit, “He has done everything, he 
was permanently supporting me saying I should try my best to socialize in 
order to reach success in future and indeed I have accomplished my goal. So 
Mr. Vakhtang is not only the teacher for me but he has played a great role in 
creating my future generally.”- says Evelyn Ortler.
Jesse Melman is a student of Leiden University (Archaeologist, Holland). 

She has arrived in Georgia three times. She says she got all the knowledge 
about archaeology from Mr. Vakhtang. “I will do my best in my country 

“For Georgians the past of Georgia 
has always been the case of particular 
importanceand so it is now ...”
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and in Georgia as well in the process of promoting Georgia’s archaeology 
development.” she said. There were Georgian veteran ragby players 
among the guests on the Grakliani Hill. Aleksandre Mamulashvili, Zurab 
Kelbakiani, Guram Kutsiava and Begi Gvalia all they are Mr. Vakhtang’s 
friends, they have played together in a Georgian rugby team in youth and now 
they have been helping him in the archaeological excavations for six years. 
Thedelightful and working environment on Grakliani Hill was conditioned 
by the professionalism and humanity of an archaeologist Vakhtang Licheli.

The interview with Vakhtang Licheli

- Mr. Vakhtang, let us start with the traditional question, under what 
terms did you choose your profession?

I was obsessed with archaeology since the student time. As you know, in 
my youth the university education system was different. We chose facul-
ty specialization only from the third grade so I decided to try my best in 
archeology. Actually I am very lucky having possibility of working in the 
first expedition with such a great archaeologist and a wonderful person -Mr. 
Otar Lortkipanidze. I was so impressed with him that I never thought about 
any other choice - archaeology became my life-style. I always rememberMr. 
Otar with gratitude and everyone who worked with me in the first expedition 
of my life. It was an excellent stuff and the monument itself we worked - my 
first participation in the expedition is related to the ancient settlement  Vani. 
Frankly speaking, the fortune gifted me with a unique possibility to start my 
professional life working on the wonderful, unique archaeological monu-
ment – Vani settlement with Otar Lortkipanidze.
Unfortunately after finishing the University, I left archaeology for 2 years 

serving in the army, but as soon as I returned from the army I visited Vani 
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settlement again, so I think I have not lost any day without working … I have 
worked everywhere Mr. Otar considered me to work – in Vani settlement, 
Dzalisa excavations or south Georgia (Heads of excavation – Otar Gam-
bashidze, Geno Nasidze). For many years I had a great opportunity to work 
with such professionals who had the best personal characteristic features so I 
did not think about other business to have. Since twentyyears old up to pres-
ent I have been pursuing only the archaeological activities.

- Which were your first independent excavations?

- After having finished working on the Akhvlediani Hill I got some practice, 
so Mr. Otar considered me to be able carry out the excavations independent-
ly. He trusted me to excavate the Vani settlement’s consisting part called 
Sakanchia located nearby the Akhvlediani Hill. The materials discovered 
while excavating have determined the theme of my Candidate Dissertation - 
“The material culture of inner Kolkheti, 3-2-th centuries B.C.” This is quite 
interesting and informative monument. As for Vani settlement it is the cul-
ture monument and the ordinary settlement of this period where we could 
observe everyday life of the ancient settlement had not been excavated yet 
in Kolkheti region. Only the cultural layers of thirty one monuments are ob-
served yet. The wide range of the excavations on the ancient settlements par-
ticularly of this period has not been carried out yet.The works turned out to 
be quite significant and accordingly I collected quite enough materials to de-
fend my PhD thesis. 10 years later, I finished my doctoral dissertation, which 
was dedicated to the place of Georgia in Hellenistic world system. This in-
cluded the identification of Georgia’s political, cultural and economic role in 
the space which had been emerged after the Alexander the Great provided 
battles in the east. After the ancient settlement of Vani I carried out independ-
ent excavations in southern Georgia, in Odzrkhi gorge, because the Antique 
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Age was not taought except for the Tsnisi cemetery. This remained as a white 
spot in Georgian archaeology. The other excavation steps were followed in 
Atskuri which was caused by the written sources telling about the arrival of 
Andrew the Apostle in Samtskhe-Javakheti region.

- Atskuri excavation is still in progress, what could you tell us about 
the scientific study of this remarkable monument?

Atskuri excavations started in 1988 and we immediately found theancient 
settlement of Pagan Age which attracted our attention. It was obvious the 
centre we were dealing with was really significant. According to the written 
sources, we could assume that it was not only religious, but also thepolit-
ical-administrative and trade center. Quite unusual materials for the inner 
regions of Caucasia have been collected there, I mean the Greek imports, 
which usually can be found on the sea coastal districts andit really did not 
exist in inland areas with such a sequence. There were revealed classical 
Greek ceramics of the Hellenistic era of the Archaic Age. So,the entire range 
of Greek import of VI-I centuries B.C is spread here which I repeat is quite 
unusual phenomenon for hinterland.In parallel to this an interesting collec-
tion of the things made in the Achaemenid Iran-another great civilization 
centre were discovered.It has revealed many theoretical issues.Therefore, as 
soon as the excavation began, it was clear what a great significanceAtskuri 
monumentcarries itself.However, initially my goal was the archaeological 
expertiseof Georgian written sources.
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- Mr. Vakhtang, could you please explain the wide society particularly 
which data of the written sources were you going to expertise and 
have you made any further steps in this direction?

When Apostle Andrew arrived in Samtskhe region, specifically in Atskuri, 
he had the Miraculous Icon of the Virgin Marythe Mother of God with him-
self. The Apostle put the Icon in Atkuri fortress. This was the placefrom 
where he saw the Anthemide and Apollon temples. According to this in-
formation it was very important for me to determine whether this data was 
true or false. The researchers dated it differently. I dedicated my 18 years of 
working in researching whether Atskuri was an administrative center before 
the institution of Christianity, whether it was a cultural and/or a trade center.
In the 90s when the whole Georgians experienced the poverty and accord-
ingly the expeditions were not supported with the funding, the native repre-
sentatives of Atskuri population (without any wages) some young men and I 
still continued working in Atskuri fortress. They were symbolic excavations, 
it is natural the excavations did not last long due to a lack of funds but still 
I have never left the territory without attention. Later we got in touch with 
the representatives of Montreal University, Canadians. If I am not mistaking 
it was the first international expedition. In 1994-96, they arrived in Georgia 
with own funding. Georgian people suffered economically and spiritually 
also. We can say that it was the period when the revival of the international 
system started and has been working up to present. Anyway, I have been 
working more actively in the aspect of the international relations.The Atskuri 
researches were multidisciplinary as far as possible. Although the current re-
searches held in Atskuri are much more significant, because the paleological, 
paleobotanic and traceological researches are conducted there. We do some 
chemical analyses, we use the physical methods in dating processes. The 
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research processes are held using modern standards.
Besides the settlement of Pagan Age the great attention is attracted to the 

Atskuri Temple of the Mary the Mother of God. The buildings of different 
periods were discovered in the interior of the temple, indicating that before 
the construction of the Cathedral church in the XI century intensive life was 
undertaken by the society. It is interesting that the temples of the early mid-
dle VII-VIII centuries in the interior of the temple were discovered house-
hold buildings indicating that a religious center should have been nearby the 
buildings (We had studied a small church of VII-VIII centuries in the north 
of the Cathedral, built very close to the perfectly carved gate and it was cov-
ered by the ground for the purpose of preservation). Here is an interesting 
nuance: the previously identified gate is supposed to be a masterpiece of 
architecture, decorated with groceries and pilasters that are not compatible 
with Atskuri Cathedral either stratigraphycally or chronologically. So what 
was the purpose of this gate? I supposed that there should be some other 
monumental building here, older of the church of Virgin Mary, for which the 
gate was made. When we finished the interior works and moved to the yard 
in the western part of the temple, there was a wonderful church built with 
hewn out quadras, where the excavations are in progress now as well. Only 
the eastern wallwas revealed where the Asomtavruli (an ancient Georgian 
script) inscription is preserved. It reads thus: “Christ, have mercy on George 
(George should be) the son of Bishop Mirian.” It is obvious that we are deal-
ing with a historical person. If the date supposed by Mr. George Gagoshidze 
- and me agreeing his vision – is true, then we are dealing with the 9-th cen-
tury monument. Now I see why they had built up the gate before. Obviously, 
it has been a leading space to the monumental temple which precedes chron-
ologically the Cathedral church.
In the observed layers of the interior the archaeological material of the late 

Antique Age has been discovered indicating that the supposing of Apostle 
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Andrew arrival in Atskuri and the fact that he saw Artemitde and Apollon 
churches from Atskuri site are close to reality.

- It is obvious that Atskuri excavations are of a great importance in your 
life and working activity. Is there any other site archaeologically 
important to you?

- Yes, this is the Grakliani hill, which is a very particular affair in Georgian 
archeology. I started excavations in 2008 simultaneously with the renova-
tion works held on the main road. It has been a survival work, after the end 
of excavation process I realized that we were dealing with a completely dis-
tinctive archaeological monument. Personally, I was waiting and still I wait 
all the great discoveries on Grakliani hill but the inscription revealed there in 
last year was a great surprise for me.
The excavations carried out on Grakliani hill was funded by the Tbilisi State 

University. In recent years the Ministry of Culture and the National Agency 
for Cultural Heritage Preservation of Georgia have also actively supported in 
the process of promotion and the scientific studies of Grakliani hill. Without 
the financial support of the Agency this discovery would not be at this stage 
as carrying out such a huge excavation with only the University resources is 
impossible. Agency’s operative support is the matter of priority in this case.
The thing is that all the constructions, all the buildings that were revealed on 

the Grakliani hill are made of clay. There are no methods in the world of con-
serving clay structures and saving them without damage. The only solution 
was to manage roofing which was accomplished by the effort of the Agency. 
We can say without any exaggeration that the monuments that were under 
the threat of destruction are now safely protected.
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- Mr. Vakhtang, does the museum function in the open air on the 
Grakliani hill?

Yes, it includes two terraces now. With the financial support of the Agency 
we could broaden the works and nine terraces are presented already. There 
are located monuments of different periods the excavation of which are 
planned in future seasons. Now we are working on the fifth terrace where the 
other still unknown buildings have been observed. The museum will be very 
interesting from the point of view of the visitors being able to see the inten-
sive settlement, i.e. houses, kitchen, cult buildings, tombs. The monument 
is located near the motorway road which will promote the archaeological 
tourism development process in Georgia. It is very pleasant to mention the 
interest of many ordinary citizens proposing physical help in excavation pro-
cesses. They come with their families, children, teenagers, adults and even 
the older people working due to their qualifications. It is not surprising for 
me as the past of Georgia was of a particular phenomenon for Georgians and 
so it is now. We are dealing with this particular kind of phenomenon in this 
special case.

- Mr. Vakhtang, do you think that the pedagogical activities are 
not less interesting than the research works? Are you a teacher 
by vocation? And how the process of educating the specialist 
archaeologists is going on?

I have never thought to be a teacher, although I have always been fascinated 
with the relationships with the young people and I have never been lazy while 
interacting with them. Approximately 10-15 years ago I realized that this job 
could be the main reason of human’s life. I am very happy that many young 
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people are devoted to the archaeology with great interest. As a pedagogue I 
demand from them the maximum responsibility but I do not create some ste-
reotypes, they have got the freedom (provided by the methodology) needed 
for the implementation process of large scale works. I always give them the 
freedom of choice, I always control them but they are taking decisions them-
selves. The greater the responsibility, the higher demand on qualification - I 
think. I wish to mention about one more fact: with the funding of the Tbilisi 
State University and with the cooperation of the Oxford University we hold 
the international archaeologists annual conferences (there have already held 
nine conferences). The representatives of the best 14-15 universities are tak-
ing part in the conference besides our students. Students present their own 
research results here. This is the best way for them to expertise own abilities. 
The Agency helps the University dealing with this issue as well.

- Mr. Vakhtang, what would you wish the magazine “Online 
Archaeology” and its professional reader, you colleagues as the 
archaeologist and one of the supporter of our magazine?

The importance of the magazine is not estimated equally by everybody, I 
think. In my opinion “online Archaeology” is the magazine which conforms 
to the certain level of science development of each civilized nation. To my 
mind, every expedition funded with the Agency must undoubtedly have the 
possibility of publishing the materials in the magazine. I wish the magazine 
“online Archaeology” a great deal and vast variety of materials. As for the 
readers of the magazine – the archaeologists I wish them prosperity and in-
tensive cooperation with the magazine “Online Archaeology” as this is our 
scientific commitment, I think so.

The interview was conducted by Maia Choloyashvili
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armazcixe _ agvisto _ 2016

saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli 

saagentos dafinansebiT, 2016 wels arqeologiuri gaTxrebi 

ganxorcielda armazcixe-bagineTze (xelmZR. goderZi nar-

imaniSvili). Zeglis srulyofilad warmoCenis, vizualuri 

aRqmis gaumjobesebisa da samecniero problematikis gaT-

valiswinebiT, arqeologiuri samuSaoebi Catarda armazcixis 

dasavleT nawilSi. es farTobi naklebadaa Seswavlili da, Se-
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sabamisad, mosalodneli iyo axali arqeologiuri obieqtebis 

aRmoCena. mimdinare sezonze sadazvervo Txrilebis gavleba 

gaTvaliswinebuli iyo or ubanze: 1. bagineTis cnobili ak-

ldamis mimdebare teritoriaze (nakveTi 196); 2. naqalaqaris 

dasavleT nawilSi, TavdacviTi sistemis dasavleTi karibWis 

lokalizebis mizniT (nakveTebi 100-103 da 130-133).

pirvel ubanze savele samuSaoebi warimarTa akldamis aR-

mosavleTiT, 30 metris daSorebiT, 196 nakveTis 2, 3, 5, 6 kvad-

ratebSi. ferdobze gaiWra 11 m sigrZis, 4 m siganisa da 3,4 m 

siRrmis Txrili. dafiqsirda mZlavri kulturuli fena; is 

Seicavs kedlebis nangrevebs, nacar-naxSiris mZlavr nayars, 

romelSic aRmoCnda didi raodenobiT kramitisa da Tixis 

WurWlis natexebi. Txrilis farglebSi gamovlenili kedleb-

is erTmaneTTan kavSiri am etapze ver dgindeba; kedlebi nage-

bia didi zomis fleTili qvebiT, erT-erTi kedlis wyobaSi 

CaSenebulia qvis abazanis natexi. am ubanze mopovebuli arqe-

ologiuri masala (adgilobrivi da importuli keramikis na-

texebi, marmarilos WurWlis mcire fragmenti, Zvlis ilari, 
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Surdulis qvebi, saqsovi dazgis sawafebi da sxv.) q.S. III-Vss-

iT TariRdeba.

meore ubani, savaraudod, qalaqis erT-erTi karibWe, mde-

bareobs naqalaqaris dasavleT nawilSi (nakveTi 129, 130), iq 

sadac armazis qedidan Camomavali kldovani masivi Sveul ked-

lad eSveba md. mtkvrisken. aq gaivlo ramdenime Txrili, maTi 

garkveuli nawili samuSaoebis mimdinareobis procesSi erT 

did Txrilad gaerTianda (pirobiTad, I Txrili _ sigrZe 35 

m, sigane 10 m). mTel farTobze gamovlinda nacar-naxSirovani 

fena, sadac gaiwminda aliziT nagebi zRudis kedeli, misi si-

gane 3 metria, amJamad gamoCenilia 6 m sigrZeze, damxrobilia 

CrdiloeT-samxreTis xazze.

alizis agurebi xanZris Sedegad gamomwvaria, SemorCenil-

ia didi raodenobiT mozrdili fragmentebi, Tumca, mTe-

li egzemplarebi ver dafiqsirda. kedlis mimarTulebis 

gagrZelebaze, mezobel kvadratebSi gaiWra sadazvervo Tx-

rili, romelSic gamovlinda analogiuri kulturuli fena, 

Tumca, kedlis gagrZeleba ar dafiqsirda. es Txrili daR-
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rmavda dedaqanamde, sadac kldes aSkarad etyoba sagangebo 

mosworeba. b-n narimaniSvili aRniSnavs, rom momavali gaTx-

rebis Sedegad SesaZlebelia, aq gamovlindes saqalaqo gza.

alizis kedlis aRmosavleTiT (nak. 129, kvadratebi 6,8,9 da 

nak. 130 kvad. 4,7), 7,5 metris daSorebiT gaiWra meore Txrili, 

sadac aseve dafiqsirda TavdacviTi kedeli. igi SedarebiT 

ukeTesad aris SemorCenili, Tumca, etyoba XX s-is sameurneo 

saqmianobis uaryofiTi Sedegebi. Txrilis farglebSi gamov-

linda sxva kedlebic, erTi TiTqos midgmulia zRudis kedel-

ze, romelic b-n narimaniSvilis varaudiT, SesaZloa, koSkis 

nawili iyos. momavali gaTxrebi ufro met sicxades Seitans 

am arqiteqturuli struqturebis daniSnulebis garkvevaSi. 

kedlebis mSeneblobis teqnikis gaTvaliswinebiT b-n nariman-

iSvili, am struqturebis savaraudo TariRad elinistur pe-

riods moiazrebs. naqalaqaris TavdacviTi sistemis sruli 

suraTis warmoCena SesaZlebeli gaxdeba ufro masStaburi 

savele samuSaoebis ganxorcielebis Semdeg.
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armazisxevi _ agvisto _ 2016

saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli 

saagentos dafinansebiT, 2016 wlis savele sezonze arqeolo-

giuri gaTxrebi ganxorcielda armazisxevSi (xelmZRv. goder-

Zi narimaniSvili), asparug erisTavis samarxis Crdilo-aR-
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mosavleTiT, armzisxevis abanosa da erisTavTa samarxebs 

Soris mdebare monakveTze, iq sadac gamovlenilia sasaxle da 

orsenakiani nageboba (daaxl. 530 kv.m), miwis safari moixsna 0.5 

– 1,0 m siRrmemde. asparug erisTavis samarxis dasavleTiTa da 

samxreT-aRmosavleTiT, 330 kv.m farTobze moixsna 0,5 m siR-

rmis miwis fena. zogierT monakveTSi miwis siRrmem 1,5 metrs 

miaRwia. gamovlinda nage-

bobaTa kedlebi da ori 

samarxi. erTi romauli 

xanis ormosamarxi (148) 

ga wmendilia. iq aRmoCn-

da Tixis ori WurWeli 

da minis sanelsacxeble. 

er Tsenakiani nagebobis 

garSemo 0,5-0,6 m siRrmis 

miwis safari moxsnilia 

150 kv.m farTobze. xelmeored ga-

movlinda XX saukunis 40-ian wleb-

Si gaTxrili nagebobebis na STebi. 

mimdinareobs maTi pre pa racia. 

ZiriTadi samuSaoebi wa  rimarTa 

kompleqsis samxreT-aRmosavleT, 

gauTxrel farTo bze (daaxl. 450 

kv.m). 0,5-1,6 si Rrmis miwis fena 

moxsnilia 180 kv.m farTobze.
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ziari _ oqtomberi _ 2016

saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli 

saagentos dafinansebiT, 2016 wlis savele-arqeologiur se-

zonze, gurjaanis municipalitetSi, qvis xanis Zeglebze _ 

`ziari-fxovelsa~ da `ziari 2~-ze arqeologiuri gaTxrebi 

ganxorcielda (xelmZRv. nika TuSabramiSvili).

aSeluri Zegli mdebareobs md. lakbes (md. ioris marcxena 

Senakadi) kalapotidan 140-150 m simaRleze, zRvis donidan 

daaxl. 900 m-ze, savaraudod, qveda pleistoceniT daTariRe-

bul terasul safexurze.

 `ziari 2~-ze oTx kvadratSi (4 kv.m farTobze) preparaciiT 

gaiTxara IV-V fenebi da VI qveda paleoliTuri fenis nawili. 

axalgaTxrili, xiluli Wrilebis meSveobiT, kidev erTxel 

liTologiuri da kulturuli fenebi
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dadasturda, rom Zegli st-

ratificirebulia, fenebi Ca-

d is Rrmad, dafiqsirda qv eda 

paleoliTis periodis fenis 

nawili; siRrmeSi maTi simk-

vrive (kalcitireba) matul-

obs; kidev erTxel dadginda 

cecxlis gamoyenebis erT-er-

Ti uZvelesi kvali.

b-n TuSabramiSvilis mosazre-

biT, es Zegli qvis nedleulis 

sabado-saxelosnoa. aq moipov-

eboda qvis iaraRebis dasamza-

deblad aucilebeli masala, 

romelic aqve nawilobriv muSavdeboda. qvis SerCevisa da da-

muSavebis Sedegad Rebulobdnen, ZiriTadad naxevarfabri-

katebs, nukleusebsa da anatkecebs, Tumca, gvxvdeba ramdeni-

me srulyofili iaraRic.

sabadodan Crdilo-dasavleT-

iT, daaxloebiT 400 m-is siS-

oreze mdebareobs pirvelyo-

fil adamianTa sadgomi (qveda 

da Sua paleoliTi). `ziari fx-

ovelze~ oTx kvadratSi (4 kv. m) 

gaiTxara 25 sm simZlavris Sua 

paleoliTuri Sreebi. WrilSi 

dafiqsirda rva liTologi-

uri fena, romlebic gaerTi-

anebulia or kulturul SreSi. 

qveda kulturul SreSi dadge-

nilia qvis industriis metad 

ziari-fxoveli samganzomilebiani

ზიარი 2 ქვის მასალა
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primitiuli nawarmi (qveda paleoliTi); zeda fenaSi _ Sua 

paleoliTuri masala. aRsaniSnavia, rom qveda paleoliTuri 

fenis masala ZiriTadad damzadebulia kirqvis nedleulze, 

romelic motanilia sadgom ziaridan, rac Seexeba I, anu Sua 

paleoliTur fenas, aq nedleulad ZiriTadad gamoyenebulia 

kaJi, Tumca, gvxvdeba kirqvaze damzadebuli artefaqtebic.

orive obieqtze (ziari 2-sa da ziari-fxovelze) ganxorciel-

da geofizikuri samuSaoebi, gakeTda sinjebi interdiscipli-

naruli kvlevebisTvis. mopovebuli arqeologiuri masala 

ganTavsda vejinSi, ivane beritaSvilis saxelobis muzeumSi, 

sadac mimdinareobs maTi kameraluri damuSaveba.

eqspediciis farglebSi Catarda dazvervebi ramdenime adgi-

las ziaris mimdebare teritoriaze. ziari 2-is Tavze, gombo-

ris qedis did platoze, saZiebo Txrilebis gavlebis Sedegad 

gamovlinda axali punqti, sadac dafiqsirda zeda paleoli-

ზიარი 2 ქვის მასალა
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Tis an mezoliTis epoqis kaJisa da obsidianis nivTebi, rac 

metad mniSvnelovania Semdegi garemoebebis gamo:

1. zeda paleoliTuri artefaqtebi dasavleT saqar-

T ve los garda, saqarTveloSi am dromde arsad iyo 

aRmoCenili;

2. kaxeTSi mezoliTuri Zeglebi dRemde ar aris da-

dasturebuli. zRvis donidan 1000 metrs zemoT, ze-

da paleoliTis periodis masalis aRmoCena kidev 

erTxel uaryofs mecnierTa mosazrebas maszed, rom 

adamianebi am epoqaSi, civi klimaturi pirobebis gamo, 

zRvis donidan 800 metrze zemoT ar cxovrobdnen. 

sxva mniSvnelovani samecniero hipotezebis dasada-

stureblad saWiroa gaTxrebis gagrZeleba.

dazvervebi Catarda, agreTve, sof. ziarisa da fxovelis mimde-

bare teritoriaze, adgil “durglianT miwebze”. samwuxarod, 

es teritoria muSavdeba sasoflo-sameurneo mizniT, amitom 

xeluxlebeli fenebi ver gamovlinda. zedapirulad aikri-

fa TiTqmis yvela epoqis masala dawyebuli qvis xanidan - Sua 

saukuneebamde, rac b-n TuSabramiSvilis azriT, kidev erTxel 

migviTiTebs imaze, rom es treritoria intensiurad iyo aT-

visebuli, rogorc preisturiul ise, istoriul epoqebSi.

 xvamli _ oqtomberi _ 2016

saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnu-

li saagentos dafinansebiT, 2016 wels, xvamlis mTaze arqe-

ologiuri samuSaoebi (xelmZRv. daviT sulxaniSvili) ganx-

orcielda. savele samuSaoebi xvamlis mTis zeda platos or 

ubanze gagrZelda.
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I ubani, `mayvlisyana~ mdeb-

areobs wminda giorgis ek  ლე-

siidan samxreT-aR mo s av le-

TiT, 400 metris daSorebiT, 

bunebriv tafobSi, z Rvis 

donidan 1861 metrze. es adg-

ili Crdilo-aRmosavleT da 

samxreT-aRmosavleT mxri-

dan SemozRudulia bunebri-

vi kldeebiT; aRmosavleT-

idan didi qvis lodebisgan 

uduRabod nagebi galavani 

sazRvravs.

2015 wels aq gaiTxara ori 

wriuli nageboba. 2016 wels 

nayari qvebisgan gaiwminda me-

same – qviT nagebi oTxkuTxa 

Senobis naSTi, misi kedleb-

is qveda nawili uSualod 

kldeSia CaWrili, kldovani 

iataki TixiT motkepnili da 

mosworebulia. interierSi 

dafiqsirda cecxlis kvali, 

keramikis fragmentebi, hema-

titis aTasobiT damuSavebu-

li (mZivebis msgavsi) da dau-

muSavebeli qva (koxis qvebi?). 

sayuradReboa, rom samxreT 

kedelSi gamovlinda didi 

zomis qva, romelSic xis ka-

ris Casasmeli fosoebia.
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b-n sulxaniSvili aRniSnavs, 

rom Senobis iatakisa da ke-

dlebis gawmendisas Cndebo-

da sxvadasxva periodis arqe-

ologiuri masala, maT Soris, 

kaJis Subispirebi, brinjaos 

rgolebi, nemsis natexebi da 

sxv.

II ubani mdebareobs eklesii-

dan Crdilo-aRmosavleTiT, 

500 metris siSoreze, zRvis 

donidan 1847 metrze. aqac 

gaiTxara wriuli nageboba, 

misi Semadgeneli nawilia ka-

ribWe da urTxmelis sare-

biT Sekruli Robe. gawmendis 

Semdeg dafiqsirda dromosi, 

didi qvis lodi karis Casas-

meli RariT, baTqaSis frag-

mentebi da hematitis qvebi. Zegls winaswarulad aTariReben 

wina antikuri xaniT.

garda stacionaruli gaTxrebisa eqspediciam Caatara daz-

verviTi samuSaoebi, gamoavlina `mayvlisyanis~ msgavsi aTam-

de kompleqsi.

WobareTi _ oqtomberi _ 2016

saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli 

saagentos mier gacemuli nebarTvis safuZvelze, 2016 wels, 

aspinZis municipalitetis sof. WobareTis midamoebSi ganx-

orcielda arqeologiuri gaTxrebi (xelmZRv. kaxa kaxiani). 
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savele samuSaoebi gagrZelda soflis Tavze mdebare adgil 

satiknes goris samxreT kalTaze, sadac dafiqsirebulia sx-

vadasxva periodis kulturuli fenebi.

Zeglze arqeologiuri gaTxrebi mimdinareobs 2008 wlidan, 

gamovlenilia adre brinjao-mtkvar-araqsis kulturis, gvian 

brinjaos xanisa da adreuli Sua saukuneebis periodis kul-

turuli fenebi. amaTgan SedarebiT kargad aris Seswavlili 

mtkvar-araqsis kulturis namosaxlari.

am droisTvis, goris qveda terasaze gaTxrilia mtkvar-ara-

qsis kulturis gviandeli periodis ramdenime miwuri nage-

boba, maT Soris gansakuTrebiT aRsaniSnavia naxanZrali 5 da 

6 saxlebi, romlebSic ikiTxeba gegmareba, mSeneblobis teqni-

ka, interierSi pirvandel mdgomareobaSi gamovlenili arqe-

ologiuri struqturebi, iatakze dafiqsirebuli sxvadasxva 

WurWlis natexebi, agreTve, qvis artefaqtebi.

bolomde gaiTxara 2014 wels dawyebuli 6 nageboba. Semor-

Cenilia CrdiloeTis (zurgis) kedeli, nawilobriv aRmosav-

leTisa da dasavleTis kedlebi, samxreTis safasade mxare 

CamoSlilia. kedlebi nagebia erTmaneTze kargad morgebuli 

kldis msxvili qvebiT Tixis xsnarze, maTi ukeT damagrebis 
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mizniT, xSir SemTxvevaSi gamoyenebuliა wvrili qvebic. damx-

robilia Crdilo-aRmosavleTidan samxreT-dasavleTisken, 

Sesasvleli unda yofiliyo samxreTis mxridan. zurgis ked-

lis sigrZe 5,50 metria, maqsimaluri simaRle 2,55 metrs aR-

wevs. interierSi zurgis kedlis Zirze, mTel sigrZeze 60 sm 

siganis baqania gamarTuli, misi safasade mxare brtyeli qve-

biTaa gamagrebuli; Senobis Sua nawilSi Cadgmulia wriuli, 

1,05 m diametris Tixis kera, centrSi sanacre ormoa. inter-

ierSi, iatakze aRmoCnda didi raodenobiT (savaraudod 60-

mde) sxvadasxva zomisa da formis Tixis WurWeli.

b-n kaxiani Tixis WurWlebis ganTavsebaSi garkveul kanon-

zomierebas amCnevs, mag., baqanze dawyobili aRmoCnda mcire 

zomis ramdenime WurWeli, sadgaris fragmentebi da sarevel-

ebi; Senobis dasavleT kedelTan, mTel sigrZeze dalagebuli 

iyo didi zomis dergebi, aseTive dergebi dafiqsirda Senobis 

kuTxeebSi, baqnis win da a.S. Tixis WurWlis garda nagebobaSi 

aRmoCnda kaJis xelSubis pirebi, namglis CasarTebi da Zvlis 

kviristavi. gamovlenili artefaqtebis mixedviT, Zeglis Tari-

Rad mtkvar-araqsis kulturis finaluri stadia ganisazRvra.

amave sezonze savele samuSaoebi Catarda goris samxreTi 
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Txemis ZirSi, savaraudo `yorRanze~ mxolod nawilobriv 

moixsna miwiTa da qviT Sedgenili yrili. aRebulia sinjebi 

radiokarbonuli, palinologiuri, paleozoologiuri da 

paleobotanikuri kvlevebisTvis.
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Sorapani _ 
oqtomberi _ 2016

saqarTvelos kulturuli memkv-

idreobis dacvis erovnuli saa-

gentos dafinansebiT, 2016 wels, 

zestafonis municipalitetSi, 

Sorapnis cixeze arqeologiuri 

gaTxrebi (xelmZRv. karlo kala-

ndaZe) ganxorcielda.

savele gawmendiTi samuSaoebi 

Catarda cixis samive terasaze. 

Tumca, ZiriTadi samuSaoebi wa-

rimarTa I da II terasebze, 3 da 4 Txrilebis monakveTebSi anu 

iq,sadac unda dasruldes gasuli saukunis 80-ian wlebSi daw-

yebuli sakonservacio-sarestavracio RonisZiebebi.

Seswavlilia Zveli zRudis 

farglebSi CamoSlili ferdis 

kulturuli fenebi. garkveul 

monakveTebSi gaiwminda da daRr-

mavda Zveli Wrilebi da dazust-

da Zeglis stratigrafiuli 

monacemebi. sareabilitacio 

procesisTvis gaiwminda da ga-

farTovda pilonebiani zRudis 

kedeli, aguris sartyliani cit-

adelis kldovani qanisken mimar-

Tuli monakveTi da sxv. ganisaz-

Rvra momavali savele kvlevis 

monakveTebi.
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Catarda dazvervebi `qveda qalaqSi~, goris samxreT, gavake-

bul nawilSi, mdinareebis Zirulasa da yvirilis SeerTeb-

is adgilas dadasturda antikuri xanis Sorapnis Sesabamisi 

kulturuli fenebi.

b-n kalandaZe aRniSnavs, rom am fenebis Seswavla informaci-

uli iqneba cixe-qalaq Sorapnis istoriis kvlevisTvis.



4848

d
a

i
j

e
s

t
i

 urbnisi _ oqtomberi _ 2016

saqarTvelos kulturuli memkvidre-

obis dacvis erovnuli saagentos daf-

inansebiT, 2016 wels, qarelis munici-

palitetis sofel urbnisSi gadarCeniTi 

arqeologiuri gaTxrebi ganxorcielda 

(xelmZRv. boris gelaSvili). savele sam-

uSaoebi Catarda ori sacxovrebeli sax-

lisa da ezos farglebSi.

400 kv.m farTobi daiyo or nakveTad, gaiWra 11 sacdeli Txrili, 

6 TxrilSi gamovlinda 9 ormosamarxi. danarCen TxrilebSi ki, 

sameurneo daniSnulebis ormoebi, Tone (1) da saTavsis naSTebi.

sayuradReboa 9 TxrilSi dafiqsirebuli saTavsis naSTi, 

romlis iatakis donezec dadasturda sameurneo daniSnuleb-

is ormo, boZisTvis gankuT-

vnili qvis baliSi da iatakSi 

Cadgmuli Tixis mozrdili 

qoTani. qoTnis alagebisas 

masSi aRmoCnda bavSvis Tav-

is qalisa da ConCxis Zvleb-

is fragmentebi.

samarxeuli masala Sedge-

ba Tvliani brinjaos beWd-

ebisgan, keramikuli da min-

is sanelsacxebleebisgan, 

sxvadasxva formisa da masa-

lis mZivebisgan.

samarovans winaswarulad 

q.S. II-III ss-iT aTariReben.
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vaSnari _ noemberi _ 2016

saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli 

saagentos dafinansebiT, 2016 wels, ozurgeTis municipal-

itetis sof. gurianTaSi, vaSnaris naqalaqaris teritoriaze 

ganxorcielda gawmendiTi arqeologiuri samuSaoebi (xelmZ-

Rv. vaJa sadraZe).

naqalaqari mdebareobs md. natanebisa da skurdumis Ses-

arTavTan. samecniero wreebSi Zegli miCneulia adre Sua 

saukuneebis (IV-VIII ss.) mniSvnelovan cixe-qalaqad, romelSic 

gaerTianebuli iyo koSkebiT aRWurvili sasimagro sistema, 

sakaTedro taZari _ samnaviani bazilika, martiriumi, mara-

ni da sxv. naqalaqaris teritoriaze sxvadasxva dros Catarda 

dazverviTi arqeologiuri samuSaoebi, maT Soris SedarebiT 
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grZelvadiani iyo 1949 wels teritoriaze Cais fabrikis mSen-

eblobasTan dakavSirebuli gaTxrebi.

2016 wlis samuSaoebis mizani iyo 1949 wels gaTxrili naqa-

laqaris nawilis _ bazilikis, galavnisa da koSkebis gawmen-

da, agreTve, Zveli ganaTxarisa da gegma-naxazebis dazusteba. 

rac saWiroa savalalo mdgomareobaSi myofi Zeglis sruli 

saxis gamosavlenad da samomavlod stacionaruli arqeolo-

giuri gaTxrebis ganxorcielebisTvis, agreTve, gamovlenili 

arqiteqturuli moculobebis gadarCenis, dacvisa da momav-

ali TaobebisTvis SenarCunebisTvis.

mimdinare 10 dRian sezonze Sesrulda Semdegi samuSaoebi: 

teritoria gaiwminda xe-mcenareebisgan, asfaltis safari-

sa da betonis kedlebisgan; samSeneblo da sayofacxovrebo 

narCenebisa da nagvisgan gaiwminda bazilika, martiriumi da 

koSkebi; zedapirulad gamovlinda (xelmeored) maTi kon-

turebi; bazilikis aRmosavleTiT gaiWra 1 m siganis, 70 m si-

grZisa da 1 m siRrmis sadrenaJo Txrili; aigegma gawmendili 
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teritoria da sxv.

Zveli da axali monacemebis SejerebiT dazustda samSeneblo 

doneebi, arqiteqturuli struqturebis urTierTmimarTeba, 

met-naklebad dadginda taZris funqcionirebis qronologi-

uri CarCo da sxv.
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A R M A Z T S I K H E  August - 2016

In 2016 year, with the funding of the Agency for the Cultural Monument 
Preserva on of Georgia, the archaeological excava ons were carried 
out on Armaztsikhe-Bagine  territory (conductor Goderdzi Nariman-
ishvili).The archaeological excava ons were provided in the western 
part of Armazistsikhe considering the presenta on of the monument, 
visual percep on and scien fic difficul es. As this area has not been 
studied completely, finding out the new archaeological objects were 
supposed. In the current season making the observing ditches were 
planned on two districts: 1. Nearby the Bagine  famous vault (sec on 
196). 2.In the western part of the ancient se lement, for the purpose 
of localizing the western gate of defensive system.
The field works were carried out in the western part of vault, 30 me-

ters away of it, in the quadrates: 2, 3, 5, 6 of the sec on – 196.
 The ditch of 11 meters length, 4 meters width and the depth of 3.4 

meters was excavated on the slope. The strong cultural layer was found 
out which contains the ruins of the wall, the ash-coal of strong bulk and 
the vast variety of le and ceramic vessels’ fragments. The connec on 
between the walls of the ditch is not iden fied.
The walls are built by the ta ered stones, there is the stone bath frag-

ment found in one of the wall forma on. The archaeological material 
discovered on this district (the local and imported ceramic fragments, 
the li le fragment of the marble vessel, bone jewelry, the stone shut-
tles, kni ng machine items and so on) are dated by the III-IV centuries.
The second district , that was presumably one of the gates of the an-

cient se lement. Is situated in the western part of the ancient se le-
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ment (sec on 129, 130). The place where the rocky massive is sloping 
down the river “Mtkvari” as a ver cal wall. There were made some 
trenches which were combined as the one big trench (condi onally, I 
trench – 35 meters length, 10 meters width). There was discovered the 
ash-coal layer on the whole territory, where the barrier wall built by 
the Alice bricks was cleaned up. The width of it is 3 meters, currently it 
is visible on 6 meters long, and is inclined to the north- south line.
The Alice bricks are burnt by the fire, the huge amount of big frag-

ments ispreserved, though the complete copies were not observed. 
The observingtrenches were cut in the neighbor quadrates where the 
similar cultural layer was discovered. The wall con nua on was not 
observed. This trench was observed deep down the bedrock where 
the special correc ons are observed on the rock. As Mr. Narimanishvili 
supposes it is quite possible there to reveal the town way as a result of 
the future excava ons.
To the western part of Alice wall (sec on 129, quadrates 6,8,9 and 

sec on 130 quadrates 4,7), the second trench was made away from 
7,5 meters, where the second defensive wall was observed which is 
be er survived, though the nega ve results of agricultural ac vi es of 
the XX century were observed there. There were revealed other walls 
also within the trench. One of them isbuilt very close to the barrier 
wall that can be a part of the tower according the supposing of Mr. Na-
rimanishvili. The future excava ons will reveal the purposes of those 
archaeological structures. The presumable date of those structures is 
considered the Hellenis c period according to the building technique, 
says Mr. Narimanishvili. Presen ng the ancient se lement’s complete 
picture of defensive system will be possible a er providing the large 
scale field works.
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A R M A Z I S K H E V I  August - 2016

In 2016 year, with the funding of the Na onal Agency for Cultural Her-
itage Preserva on of Georgia during the field work season, the archae-
ological excava ons were carried out in Armaziskhevi (Head of excava-

ons- Goderdzi Narimanishvili). The ground layer was removed up to 
0.5 – 1.0 meters deepto the north-west of the cemetery of Asparug Er-
istavi, on the sec on between the Armaziskhevi bath and the Eristavis’ 
cemeteries.This is the place where the castle and building with two 
chapel rooms (Senaki) (approximately of 530 square meters) was dis-
covered.To the west and south east partofAsparug Eristavi cemetery, 
the 0.5 meters depth ground layer was removed. In some sec ons the 
ground depth reached 1.5 meters. The walls of the building and two 
cemeteries were discovered.The one burial pit(#148) of Roman Age 
was cleared up. There were discovered two clay vessels and the glass 
vessels of ointment. Aroundthe building with one chapel room 0.5 – 
0.6 meters depth ground was removed on the territory of 150 square 
meters. The remnants of the building excavated in 40s in the XX centu-
ry were revealed again. The prepara on processes are in progress now. 
The major works were carried out in the south west of the Complex, 
on the unexcavated slope (of approximately 450 square meters). The 
0.5 – 1.6 meter depth of ground layer is cleared up on the territory of 
180 square meters.

Z I A R I   October – 2016

With the funding of the Na onal Agency for the Cultural Heritage Pres-
erva on of Georgia , in 2016 year on the field work-archaeological sea-
son, in the Municipality of Gurjaani, archaeological excava ons were 
carried out on the monuments of the Stone Age of “Ziari-Pkhoveli and 
Ziari - 2”. (Head of excava ons: Nika Tushabramishvili).
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The Acheulian monument is located at the height of 140-150 meters 
from the bed of the river Lakbe(the le  tributary of Iori river), at the 
height of approximately 900 meters, it was dated by the lower ter-
raced stage of Pleistocene.
On the “Ziari - 2” monument, on the territory of four square meter, 

the IV-V and the part of the lower VI Paleolithic layers were excavated 
with the prepara on. It was confirmed once again through the new dug 
visible cuts that the monument is stra fied, the layers go down deeply. 
The part of the lower Paleolithic Era layer was revealed. The density 
(Calciteamount) increases in the depth. One of the ancient traces of 
using the fire was verified once again.
According to the opinion of Mr. Tushabramishvili, this monument is the 

stone raw deposit-workshop. The necessary material for producing the 
stone tools was obtained and partly processed there. As the a result of 
selec ng and processing the stone they got mainly semi finished ma-
terials, nucleuses and flakes, though there were found some complete 
tools also. The living space of Primi ve people (the lower and middle 
Paleolithic Era) was found to the north-west of the ore, approximately 
400 meters away from the stone ore.The 25 cen meter layers of Paleo-
lithic Era were excavated in “Ziari-Pkhoveli” on the territory of 4 square 
meters. The eight Lithological layers, combined in two cultural layers, 
were discovered in the groove. The Primi ve products of the stone in-
dustry were discovered in the lower cultural layer (the lower Paleolithic 
Era). In the upper layer – the middle Paleolithic materials were found. 
It should be noted that the lower Paleolithic materials are mainly pro-
duced on the basis of limestonerow material that was brought from 
Ziari’s living space. As for the 1, the middle Paleolithic layer, basically 
the flint stone was used as the row material, though there are ar facts 
made of the limestone as well. The geophysical works and samples for 
interdisciplinary searches were carried out in both of the objects (Ziari 
2 and Ziari-Pkhoveli). The discovered archaeological materials were 
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placed in Vejini Ivane Beritashvili Museum, were the camera process-
ing of them are under way.
Within the expedi on the observa ons were carried out on several 

places, nearby the Ziari territory. The flint stone and obsidian prod-
ucts of the upper Paleolithic or Mezilite Era were discovered a er mak-
ing searching ditches on the upper side of Ziari 2, thegreat plateau of 
Gombori range. They are very important due to the following reasons:
The ar facts of the upper Paleolithic Era were not discovered ll now 

in other parts of Georgia besides the western Georgia.
The Mezilite monuments are not discovered ll today.
The discovery of the upper Paleolithic Era materials800 meters above 

the sea level declines the scien st’s opinion that there were no hu-
mans living on the height of 800 meters above the sea level because of 
cold climate condi ons. The further excava ons should be carried out 
for the confirma on of the other significant scien fic hypotheses.
The observing processes were carried out on the nearby territory of 

Ziari and Pkhoveli also, on the “Durgliant Ground” territory. Unfortu-
nately, this territory is being cul vated for agricultural purpose that’s 
why the intact layers were not revealed. Materials of almost all stages 
were collected from the surface layers started from the Stone Age up 
to the medieval period. As Mr. Tushabramishvili says, the discoveries 
indicate once more about intensive development of the territory as in 
prehistoric as well as in historic Era.

K H VA M L I  October – 2016

The archaeological excava ons were carried out on Khvamli Mountain in 
2016, with the funding of the Na onal Agency for Cultural Preserva on of 
Georgia (Head of excava ons: DaviT Sulkhanishvili). The fieldworks were 
carried out on the two districts of Khvamli Mountain’s upper plateau.
The first district – “Makvliskana” is located on the south-east of the 
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Saint George’s church, 400 meters far away from the church, in natural 
tableland on the height of 1861 meters high above the sea level. This 
territory is surrounded with the natural cliffs on the north-east and 
south east. As for the east part it is surrounded with the huge stone 
fence wall built without any solute.In 2015 two circular buildings were 
excavated. In 2016, the fragment of the third stone rectangular build-
ing was cleaned up from bulk stones. The lower walls of which are 
stuck deeply in the rock. The rocky floor is compressed and straight-
ened with clay.The trace of fire was observed in the interior, fragments 
of ceramics, thousands of processed (like beads) or unprocessedhema-

te stones(Koch stones?).It is noteworthy that the huge stone was re-
vealed in the south wall in which the phases of the wooden door were 
observed. As Mr. Sulkhanishvili men ons, while cleaning up the floor 
and walls there were revealed the archaeological materials of different 
stages among them were flint stone head masters, Bronze circles, nee-
dles pieces and so on.
The second district is situated on the north-west part of the church, 

500 meters far away from the Saint George’s Church, on the 1847 high 
meters above the sea level. The circular building was excavated here 
also. En re parts of it are the gateway and the fence bounded with Urt-
khmeli bars. A er cleaning, a Dromos- huge rock with the door phases, 
plaster fragments and hema te stones were observed. The monument 
is dated presumably by the Pre An que Stage. The expedi on carried 
out the observa on works besides the sta onal excava onsand re-
vealed nearly thousand complexes similar to “Makvliskana”.

C H O BA R E T I   October – 2016

In 2016, the archaeological excava ons were carried out in the mu-
nicipality of Aspindza, Chobare  village, on the basis of the permis-
sion issued by the Na onal Agency for Cultural Heritage Preserva on 
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of Georgia (Head of the excava ons – Kakha Kakhiani). The filed works 
con nued in the south part of Sa kneMountain, located on the top of 
the village where the different cultural layers were observed.
The archaeological excava ons have been progressing since 2008. 

There have been revealed the cultural layers of early Bronze Age – “Mt-
kvar-Araqsi” Culture, late Bronze Age and early medieval centuries. The 
se lement of “Mtkvar-Araqsi” culture is rela velystudied among these 
cultures. There are excavated several mud buildings on the lower ter-
race of the mountain dated by the late period of the “Mtkvar- Araqsi” 
culture. Among them the most noteworthy are #5 and #6 burnt houses 
where the house planning, the building technique, the archaeological 
structures in the original condi on in interior, the pieces of different 
vessels, also the stone ar facts were observed.
The excava ons which started on the building #6 were fully complet-

ed. The north (back) wall and partly the eastern and western walls are 
survived. The south façade is collapsed.The walls are built with rocky 
stones well suited to each other based on the clay solute. For the 
purpose of be er fixa on the thin stones are used also. It is inclined 
from north-east to south-east. The entrance might be from the south. 
The length of the back wall is 5.50 meters long. The maximum length 
reaches up to 2.55 meters. In the interior, on the whole bo om length 
of the wall the 60 cen meter pla orm is built. The façade of which is 
strengthened with the plain stones. In the middle part of the building 
the circular 1.05 meters diameter clay center is situated, there is an 
ash pit in the center, in the interior there were found vast variety of the 
clay vessels of different sizes and forms.
Mr. Kakhiani finds some consistent pa ern in the placement of the clay 

vessels, for instance: there were found several clay vessels of small sizes 
on the pla orm, the fragments of stands and weeds. On the western 
wall, on the whole length the big diapers were observed, such diapers 
were observed in the building corners, in front of the pla orm and so 
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on. Besides clay vessels there were revealed hand spears, sickle compo-
nents and the bone wristwatches. According to the revealed ar facts the 
monument was dated by the final stage of the “Mtkvar-Araqsi” culture.
On the same season the field works were carried out on the bo om of 

the mountain’s south ridge. Presumably on “Korgani” only the part of 
the layer consis ng of ground and stones was cleared up. There were 
taken the samples for making the radio carbonic, palynologic, paleozo-
ologic and paleobotanic searches.

S H O R A PA N I  October – 2016

In 2016, with the funding of the Na onal Agency for Cultural Heritage 
Preserva on of Georgia, the excava ons were carried out in the mu-
nicipality of Zestaponi, on the Shorapani fortress (Head of excava ons 
Karlo Kalandadze).
The fieldcleaning works were carried out on three terraces of the for-

tress. Although the major works were carried out on the I and II ter-
races, in the sec ons of the #3 and #4 ditches, where the conserva on 
and restora on ac vi es must be completed which started in the 80s 
in last century.
The cultural layers of the collapsed slope of the ancient fence wall 

were studied. In par cular sec ons the ancient cuts were cleaned and 
deepened and the stra graphic data of the monument were verified.
Thefencewall with pylons was cleaned and widened for the rehabil-

ita on processes, the sec ondirected toward the rocky layer of the 
citadel surroundedbythe brick belt and so on. The sec ons of future 
field works were determined. The observa ons were carried out in the 
“lower town”, the relevant cultural layers of An que Age of Shorapani 
were verified in the connec on point of the rivers Dzirula and Yvirila.
Mr. Kalandadze says, studying these layers will be informa ve in the 

history research process of Shorapani city-fortress.
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U R B N I S I   October – 2016

In 2016, with the funding of the Na onal Agency for Cultural Heritage 
of Georgia, In Kareli municipality, village Urbnisi, the survival archae-
ological excava ons were carried out (Head of the excava ons – Boris 
Gelashvili). The field works were carried out within the two houses and 
yards. The area of 400 square meters was divided in two sec ons, the 
11 test ditches were cut, and 9burial pits were revealed in 6 ditches. In 
the rest ditches the pits for agricultural purposes were revealed, bread 
bakery (1) and the fragments of the store rooms were observed. The 
fragment of store rooms found in the ditch #9 is noteworthy on the bot-
tom level of which the pit for agricultural purpose, the stone pillow in-
tended for the column and the clay jug which was placed into the floor 
were revealed. While taking the jug there were discovered the baby’s 
skull and the bone fragments of the skeleton. The trunk material con-
sists of the bronze stamped seals, ceramics and glass spicy vessels and 
the beads of the different sizes and forms.
The cemetery is dated by the II-III centuries A.C.

VA S H N A R I  November – 2016

In 2016, with the funding of the Na onal Agency for Cultural Heritage 
Preserva on of Georgia, the cleaning excava ons were carried out in 
Ozurge  municipality, village Gurianta, on the territory of Vashnari an-
cient se lement (Head of excava on: Vazha Sadradze).
The se lement is located at theestuary of the rivers Natanebi and 

Skurdumi.
Scien fic circles have dated the monument by the medieval centu-

ries (IV-VIII centuries) and it is determined as a significant city fortress 
in which the strengthening system surrounded by the towers, the ca-
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thedral church and – three-nave basilica, Mar riumi, cellar and other 
items were unified. The archaeological observing works were carried 
out in different periods on the ancient se lement, among them rela-

vely long-term excava ons were carried out in 1949 on the territory 
of the tea factory.
The purpose of the works carried out in 2016 was the clearing the 

ancient se lement’s part – basilica, fence wall and towers which was 
excavated in 1949 and verifying the ancient excava ons and planning 
schemes also. It is necessary for revealing the complete look of the 
monument being in very bad condi ons and for the purpose of carry-
ing out the sta onary archaeological excava ons, for surviving, saving 
and preserving the revealed archaeological materials for the future 
genera ons.
During the 10 days season the following works were carried out:
The territory was cleaned from trees and plants, asphalt cover and 

the concrete walls; the basilica, Mar rium and towers were cleaned 
from the construc ng and household wastes and trashes. Their con-
tours were revealed superficially once again. To the east part of basili-
ca the drainage ditch of 1 meter width, 70 meters length and 1 meter 
of depth was cut. The cleaned territory was planned and so on.
With the comparison of the old and new data the construc on levels, 

rela onship of architectural structures, the chronological frame was 
verified more or less and so on.
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დიდნაურის  ნაქალაქარი

რამდენიმე წელია ივრის ზეგანზე, დიდნაურის ნაქალაქარზე 
(რო მელმაც მეცნიერების ყურადღება აეროფოტოების დეში შ-
ფრირების შედეგად მიიქცია) არქეოლოგიური გათხრები მიმ დი-
ნარეობს. გასულ წლებში    დაფიქსირდა ნაქალაქარის სამხრე თი 
გალავანი, კარიბჭე და თავდაცვითი თხრილი. გამოვლინდა ხის 
მორებით, თიხით, რიყის ქვითა და წვრილი ღორღოვანი მასით ნა-
გები 7 მ სიგანის გალავანი და 3 მ სიგანის კარიბჭის ღიობი. გა-
თხრების დროს აღმოჩენილი სამეთუნეო ნაწარმის მიხედვით, 
ნაქალაქარი წინასწარულად ქ.წ. II ათასწლეულის II ნახევრით 
დათარიღდა.
2016 წელს, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 
ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით, მასშტაბური სამუშაოები 
ჩატარდა ნაქალაქარის ჩრდილო-დასავლეთ მონაკვეთში. ამ პე-
რი ოდისთვის 10 000 კვ.მ ფართობზე გამოვლინდა რიყის ქვის 
პერანგით შემოსილი განიერი თიხნარი გალავანი, ზოგიერთ 
მონაკვეთში, შიდა მხარეს, საძირკველზე დადასტურდა მცირე 
ნახევარწრიული კონტრფორსები. შიდა მონაკვეთში გამოიკვეთა 
ქვის ნაგებობების მთელი რიგი, მათ შორის მოზრდილი სვეტებიანი 
დარბაზი, შესანიშნავად მოკირწყლული წინა მოედნით. ნაგებობებს 
შორის ვიწრო ქუჩა იკითხება. ამ ტერიტორიაზე აღმოჩნდა 
მაღალი ხარისხის სხვადასხვა დანიშნულების ღია მოყვითალო 
წერნაქით დაფარული, ბზინვარე ზედაპირიანი თიხის ნაწარმი, 
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რომელიც ქ.წ. II ათასწლეულის დასასრულითა და I ათასწლეულის 
I ნახევრით თარიღდება. ნაქალაქარის ტერიტორიაზე სხვადასხვა 
დანიშნულების რამდენიმე ნივთიც აღმოჩნდა: ნამგლის კაჟის 
ჩასართები, ბრინჯაოს ყუნწიანი ისრისპირები, ქვის ბორბალი, 
ხელსაფქვავები, ძვლის მძივები და სხვ.
დიდძალი სამუშაოები ჩატარდა სამაროვანზე, რომელიც 
ნაქალაქარის ჩრდილოეთ მონაკვეთში მდებარეობს. გაითხარა 6 
სამარხი. მინდვრის ზედაპირზე სამარხები იკითხება ჯგუფებად 
განლაგებულ ბორცვებად. თავდაპირველად, არქეოლოგებმა 
ეს მოცულობები ელიტარულ გორასამარხებად მიიჩნიეს. 
თუმცა, გეგმაზომიერი გათხრების შედეგად სულ სხვა სურათი 
გამოიკვეთა. ყრილში გამართული იყო ორმოსამარხები და 
შეწირული კომპლექსები. ერთი ბორცვის (მიწაყრილის) გათხრისას, 
ყველა დონეზე ერთი პერიოდის, დიდნაურის ნაქალაქარის 
თანადროული ორმოსამარხები გამოვლინდა. ბორცვის ქვეშ, მიწის 
მთელ ზედაპირზე შუა ბრინჯაოს ხანის მცირე გორასამარხი და 
კრომლეხებში რამდენიმე ბავშვის სამარხი დადასტურდა.
ორმოსამარხები დედაქანშია ჩაჭრილი; თითქმის ყველა სამარხში 
ჩონჩხთან ერთად დაფიქსირდა მრავალგვარი ინვენტარი _ 
შესანიშნავად გამომწვარი სხვადასხვა ტიპის თიხის ჭურჭელი, მათ 
შორის, ცილინდრული საბეჭდავები, ბრინჯაოს საბრძოლო იარაღი, 
ბრინჯაოს სამკაული, მრავალფეროვანი მძივები, ცხოველთა 
ძვლები და სხვ. ერთ-ერთ სამარხში დაფიქსირდა ხის სარეცლის 
ფრაგმენტები.
მიმდინარე გათხრებისას გამოვლინდა მეომრის უნიკალური 
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სამარხი (#35), რომელშიც მიცვალებულს თავთან თიხის 7 
ჭურჭელი ეწყო, მიცვალებულის ჩონჩხის წინ კიდურებმოხრილი 
ბატკნის მთლიანი ჩონჩხი იდო. თავის არეში აღმოჩნდა 
ბრინჯაოს დიადემა, ბრინჯაოს ჯაჭვზე დამაგრებული ბრტყელი 
ფირფიტის საკიდები, ხელის თითებზე ბრინჯაოს ბეჭდები, 
სხვადასხვა მძივი; მიცვალებულის ზურგს უკან, ტარით კისერთან 
დადასტურდა ბრინჯაოს შედგენილტარიანი მოზრდილი მახვილი; 
როგორც ჩანს, იქ დაკრძალულია მხედართმთავარი, რადგან: 
მიცვალებულის თავი შემკულია გვირგვინით, ჩატანებული 
აქვს უამრავი სამკაული, გამოვლენილია ნამდვილი მახვილი 
(მახვილის იმიტაცია დადასტურებულია ბევრ ადგილას, 
მაგრამ აქ აღმოჩენილი მახვილი გამოიყენებოდა საბრძოლოდ, 
შესაბამისად, არქეოლოგიურად დადგინდა, როგორ ატარებ-
დნენ მეომრები იმ პერიოდში მახვილს (ზურგზე და არა წელზე). 
მიცვალებულის მუცლის არეში აღმოჩენილი უცხო წარმოშობის 
ისრისპირი, მეტყველებს მასზედ, რომ ის მოკლულია არა-
კავკასიელის მიერ; წარჩინებული მხედარი მომხდურთან 
ბრძოლაში დაღუპულა.
ისახება თუ არა დიდნაურის ნაქალაქარის მიხედვით, 
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საქართველოს ტერიტორიაზე სახელმწიფოს წარმოშობის 
კვლევის თარიღის დადგენის პერსპექტივა? ამ და სხვა 
საინტერესო საკითხების შესახებ “ონლაინ არქეოლოგიის“ 
მკითხველს არქეოლოგი კონსტანტინე (კოტე) ფიცხელაური 
უამბობს.

ძველი ქართული ცივილიზაციის კერა სამხრეთ კავკასიაში                                                                                    

(ქ. წ. II-I ათასწლეულები)

სახელმწიფოებრიობის სათავეების ძიების პრობლემა ერთ-ერთი 
უმთავრესია საქართველოს ისტორიოგრაფიაში. უკანასკნელ 
დრომდე ამ მიმართულებით მუშაობისას მეცნიერები ძირითადად 
წერილობითი წყაროებით ხელმძღვანელობდნენ. ამჟამად, ახ-
ალი არქეოლოგიური აღმოჩენების ფონზე, ვფიქრობთ, უფრო 
საფუძვლიანად შეიძლება ამ პრობლემაზე დამაჯერებელი მს-
ჯელობა. ჩვენი აზროვნების ახალი მიმართულებით წარმართვის 

საწინდრად იქცა ბოლო წლ -
ე ბის აღმოჩენები ივრის ზე-
გა  ნზე. აქ არქეოლოგიური 
სა მუშაოების შედეგად გამო-
ვ ლინდა ქ.წ. II ათასწლეულის 
დასასრულისა და ქ.წ. I ათა-
სწლეულის საწყისი საუ კუნ-
ეების პროტოქალაქური  და-
სა ხ ლებების მთელი სისტე-
მა, რომელმაც ამ პრობლემ -
ის მეცნიერული დამუშავებ ი-
სთვის უფ რო საიმედო  საყრ-
დენი  და დიდი პერსპექტ-
ივები შექმნა. ამის საფ უძვე
ლს  იძლევა  სატელ იტური და 
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აეროფოტოგადაღებების შედეგად აღმოჩენილი ნამოსახლარების 
განსაკუთრებით ხშირი ქსელი, რომელთა უმეტესობა აგებულია 
წინასწარ შედგენილი პროექტის მიხედვით და გამოირჩევა სათავსთა 
მკაცრი, სისტემური განლაგებით. ყველა დასახლება ორი ძირითადი 
ნაწილისგან შე დგება – მთის თხემზე განლაგებული, ძლიერი 
საფორტიფიკაციო ნაგებობებით შემოზღუდული ციტადელისა და 
მის ირგვლივ მთის ფერდზე ტერასებად განფენილი გარე დასახლება 
– ქვედა ქალაქისგან. აღნიშნული დასახლებები, როგორც 
გეგმარებით ისე, საფორტიფიკაციო ნაგებობების სამშენებლო 
ტექნიკით უახლოეს პარალელებს წინა აზიის თანადროული 

ცივილიზაციების ქალაქთმშენებლობაში პოულობს. ამ რეგიონში 
განათხარი ძეგ ლების მიხედვით დგინდება, რომ საზოგადოებას, 
რომელსაც ეს ნამოსახლარები ეკუთვნოდა, დახვეწილი 
ტექნოლოგიით და მზადებული, უმაღლესი საბრძოლო თვისებების 
საომარი იარაღი ჰქონდა. იარაღს ატარებდა პრაქტიკულად ყველა 
მამაკაცი. მრავალი მონაცემი არსებობს იმის დასადასტურებლად, 
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რომ ამ დროის სამხედრო შენაერთებში, გარდა მრავალრიცხოვანი 
ფეხოსანი ნაწილებისა, არსებობდა კარგად შეიარაღებული ცხენ-
ოსანი და საბრძოლო ეტლების ქვეგანაყოფებიც, რაც ამ საზ-
ოგადოების უდიდეს სამხედრო პოტენციალზე მეტყველებს. 
ივრის ზეგნის ამ ხანის საზოგადოების ცხოვრების მაღალ დონეს 
ადასტურებს სასარგებლო წიაღისეულისა და გეოკლიმატური 
პირობების საფუძველზე სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა 
დარგის - მეთუნეობის, მეტალურგიისა და მთლიანად სამეურნეო 
საქმიანობის განსაკუთრებული დაწინაურება. არსებობს 
რიგი მონაცემები მასზედ, რომ ადგილობრივი ნედლეულის 
ბაზაზე ამ დროს უკვე საკმაოდ განვითარებული იყო რკინის 
მეტალურგიული წარმოება, რაც შესაძლოა, განსაკუთრებული 
სოციალური წინსვლის ბერკეტად მოვიაზროთ. უაღრესად 
მნიშვნელოვანია, რომ სავარაუდოდ ივრის ზეგნის თანადროულ 
საზოგადოებას საერთო შინაარსის რწმენა-წარმოდგენები ჰქონდა, 
რაზეც სამოსახლოებისგან განცალკევებით არსებული დიდი 
სამლოცველო ცენტრები უნდა მიუთითებდეს.
სამხრეთ კავკასიის ცენტრალური ნაწილის მთასა და ბარში ქ.წ. 

II ათასწლეულის II ნახევარსა და ქ.წ. I ათასწლეულის საწყისი 
საუკუნეების ნამოსახლარებისა და სამაროვნების ხშირი ქსელის 
არსებობა პირდაპირი მითითებაა ამ ეპოქაში მოსახლეობის მნიშ-
ვნელოვან დემოგრაფიულ აფეთქებაზე, რაც ცხადია, უშუალო 
კავშირშია ქვეყნის ეკონომიკურ სიძლიერესა და პოლიტიკურ 
სტაბილურობასთან. ხოლო ამ დროის მდიდრულინვენტარიანი 
სამარხები დიდი დასაკრძალავი დარბაზებითა და ადამიანთა 
მსხვერპლშეწირვით კიდევ ერთხელ ათვალსაჩინოებს საზოგადოე-
ბაში სოციალურად დაწინაურებული ფენის არსებობას. ყოველივე 
ეს ქმნის იმის წინაპირობას, რომ არქეოლოგიურ ძეგლთა ეს 
კომპლექსი სოციალურად საკმაოდ დაწინაურებულ საზოგადოებას 
მივაკუთვნოთ და ამაზე დაყრდნობით სამხრეთ-კავკასიის ცენ-
ტრალურ ნაწილში ამ დროიდან სახელმწიფოებრიობის ჩამ-
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ოყალიბების ერთ-ერთი საფეხურის არსებობაზე უფრო 
დამაჯერებლად ვისაუბროთ. არსებობს მრავალი მითითება 
მასზედ, რომ თუ ჩვენ ამ მიმართულებით კვლევა-ძიებას 
გავააქტიურებთ, არა მარტო ივრის ზეგანზე, არამედ მთლიანად 
მდინარე მტკვრის შუა დინების დაბლობშიც შევძლებთ მსგავსი 
ძეგლების დაფიქსირებას და მთელ ამ რეგიონს აღნიშნულ ხანაში 
ერთი პოლიტიკური გაერთიანების ფარგლებში მოვაქცევთ. 
ვფიქრობთ, ახალ ფაქტობრივ მასალაზე დაყრდნობით, მთელ ამ 
მხარეში ქ.წ. II ათასწლეულის დასასრულსა და ქ.წ. I ათასწლეულის 
დასაწყისში, შესაძლოა, უფრო ადრეც, მეტი სიცხადით შეიძლება 
საუბარი სამხრეთ კავკასიის ცენტრალურ ნაწილში ქართული 
ეთნოსის არსებობის შესახებაც. ამ გადაწყვეტილების ძირითადი 
არგუმენტია XI საუკუნის ქართული წერილობითი წყაროს ლე-
ონტი მროველის თხზულება - “ცხოვრება ქართუელთა მეფ-
ეთ ასა და პირველთაგანთა მამათა და ნათესავთასის” ის 
ნაწილი, რომელშიც იგი, მის ხელთ არსებულ ძველ წყაროებზე 
დაყრდნობით, ზოგადად კავკასიისა და კერძოდ ქართლოსის, 
მისი ძმის ჰეროსისა და ქართლოსის შთამომავლების კუთვნილი 
ტერიტორიების წინა კლასობრივი ეპოქის საზღვრებს ასახავს. 
წყაროში ისინი აღწერილია სკრუპულოზურად და, რაც მთავარია, 
ემთხვევა არქეოლოგიური კვლევის შედეგად დადგენილი ქ.წ. II 
ათასწლეულისა და ქ.წ. I ათასწლეულის საწყისი საუკუნეების 
არქეოლოგიური კულტურებისა და მათი ლოკალური ვარიანტების 
გავრცელების საზღვრებს. კერძოდ, არსებული არქეოლოგიური 
მასალის მიხედვით, უეჭველია, რომ ქართლოსისა და მისი ძმის 
ჰეროსის წილი ქვეყნების საზღვრები ემთხვევა შუა ბრინჯაოს 
ხანის – ქ.წ. II ათასწლეულის I ნახევრის თრიალეთური კულტურისა 
და მასთან გენეტიკურად დაკავშირებული, მისი მომდევნო დროის 
– გვიან ბრინჯაოს ხანის ადრეული საფეხურის ცენტრალურ 
ამიერკავკასიური კულტურის გავრცელების საზღვრებს, როდესაც 
ეს კულტურები მეტ-ნაკლებად ერთიანი სახით არის წარმოდგენილი 
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(ცხადია, გარკვეული შიდა ნიუანსებით). წერილობითი წყაროს 
მიხედვით, ქართლოსის წილი ქვეყანა მისი გარდაცვალების შემ-
დეგ დანაწევრდა. ამასთან დაკავშირებით განსაკუთრებულად 
არსებითია ის, რომ წერილობითი ცნობების მსგავსად, არქეო-
ლოგიური მონაცემების მიხედვითაც იმავე ტერიტორიაზე, 
განვითარების შემდგომ საფეხურზე იწყება ერთიანი ცენტრალურ-
ამიერკავკასიური კულტურის დანაწევრება. ჯერ გვიან ბრინჯაოს 
ხანის მეორე პერიოდში, ქ.წ. XIII საუკუნეში მდინარე მტკვრის შუა 
დინების დაბლობში, დღევანდელი შიდა ქართლის ტერიტორიაზე 
გაჩნდა, ე.წ. ფოთლისებური სატევრისპირების კულტურა, რომლის 
გავრცელების არეალიც თითქმის ზუსტად ემთხვევა, წერილობით 
წყაროში დადასტურებულ, ქართლოსის ერთ-ერთი შვილის მცხ-
ეთოსის წილი ქვეყნის განვრცობის საზღვრებს. ქართლოსის 
ძმის ჰეროსის კუთვნილ ტერიტორიაზე კი, ამ დროს გამოიყოფა 
მრავალი თავისებური ნიშნით გამორჩეული, წინარე ცენტრალურ 
ამიერკავკასიური კულტურის ფესვებზე აღმოცენებული, ბრინ-
ჯაოს შედგენილტარიანი სატევრებისა და მახვილების კულტურა, 
რომელიც მოიცავს არა მარტო ჰეროსის წილი ქვეყნის ფარგლებს, 
არამედ მთლიანად იორ-ალაზნის ორმდინარეთს, დასავლეთით 
მდინარე არაგვამდე და სამხრეთით მტკვრამდე.
განვითარების შემდგომ საფეხურზე, ქ.წ. II ათასწლეულის და ს ა-
სრულსა და ქ.წ. I ათასწლეულის დასაწყისში კი, ამ რეგიონში არ ქ-
ეოლოგიური კულტურის სე გმე-
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ნტაციის უაღრესად მნიშვნ ელ-
ოვანი პროცესი მიმდინარეობს, 
რომლის შე ჯ ერება წერილობი -
თი წყა როს მონაცე მებთან  საკ-
მა ოდ მყარ საფუძვლად შეი ძლე-
ბა მივიჩნიოთ იმ საზ ოგ ად ოების 
ეთნიზაციაზე მს ჯ  ელო ბისთვის,
რომელსაც არ  ქე ო ლოგიურ მას-
სალათა ეს ჯგ უფები ეკუთ ვ ნ ო-
და. ცხა დია, ერთდროულად ამ-
დენი დამ თხ ვევა წერილობით 
წყაროში  მოცემული  ისტორი-
ულ-გეო გრ აფიული ფაქტო ბრი-
ვი მასალი სა და არქეოლოგიური 
კვ  ლე ვის შედეგად გამოვლენი-
ლი კულტ ურების განვრცობის 
საზ ღვრ ების მრავლის მე ტყვ-
ელ ია და, ბუნებრივია, არ შეიძ-
ლ ე  ბა შემთხვევითი იყოს. ეს 
კი, იძლე ვა იმედს, რომ მომავა-
ლში შესაძლოა, საკმაოდ დამა -
ჯერ ებლად დათარიღდეს წე  რ-
ილობით წყ აროში მოცე  მული 
ისტორიულ-გეოგ რაფ იუ  ლი ცნ-
ო ბები. კერძოდ, ქა  რთლოსისა 
და ჰეროს ის კუ თვნილი მიწაწ-
ყლის საზღვრების რეალური 
არ სებობა შე ესაბამოს ქ.წ. II ათ- 
ასწლეულის  პირველ  ნახევარს,

ქ.წ. XIV საუკუნის ჩა თვლით. ქართლოსის შვილებთან და კავ-
შირებული ისტორიულ-გეოგრაფიული ცნობების თარიღი კი გან-
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ი სა ზღ ვროს ქ.წ. II ათასწლეულის დასასრულისა და ქ.წ. I 
ათას წლეულის საწყისი საუკუნეებით. ვფიქრობთ, ყოვე-
ლივე ზემოთქმულის საფუძველზე, უკვე ჩნდება იმის შე-
საძლებლობა, რომ სარწმუნო საყრდენი შეიქმნას სამხრეთ 
კავკასიის ცენტრალური ნაწილის ქ.წ. II ათასწლეულისა და 
ქ.წ. I ათასწლეულის საწყისი საუკუნეების არქეოლოგიური 
კუ ლტურების ეთნიკური კუთვნილების განსაზღვრისთვის.
ამგვარად, სამხრეთ კავკასიის ცენტრალურ ნაწილში, რო   -
გორც   სახელმწიფოებრიობის   საწყისი  პერიოდის  პრ ობ -
ლე მის  შესწავლას თან  მიმართებით  ისე, ქ.წ. II ათასწ-
ლეულისა და  ქ.წ. I ათასწლეულის   საწყისი   საუკუნეებ ის
არქეოლოგიურ კულტურათა ეთნიკური კუთ ვნი  ლების გან-
საზღვრისას, ჩვენ სამეცნიერო საზო გა დოებას ვთავაზობთ 
კვლევა-ძიების სრულიად ახალ მიმართულებას, რომელიც 
ეფ უ ძნება დღემდე უცნობ, უაღრესად მნიშვნელოვან მას-
ალათა ფართო სპექტრს. გამოვთქვამთ რწმენას, რომ ამ 
პრობლემების გააზრება ახლად მოძიებული მასალების 
ფონზე საყურადღებო დასკვნების გამოტანის საშუალებას 
მოგვცემს, რაც მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ქართვე-
ლოლოგიური მეცნიერების განვითარებაში. 

კონსტანტინე (კოტე) ფიცხელაური
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The Ancient Settlement of Didnauri

The archaeological excava ons have been proceeding for several years in 
the ancient se lement of Didnauri (which a racted the scien sts’ a en-

on as a result of decoding the aerial photos) located on Iori Plateau. In 
the past years, an ancient se lement’s south ancient fence wall, gateway 
and defensive ditchwere observed. 7 meters wide ancient fencewall built 
with wooden logs, clay and crushed small stones and 3 meters wide open-
ing hole of the gateway have been revealed. The se lement waspresum-
ably dated by the second half of the second millennium B.C. according to 
the po eries found in Didnauri ancient se lement.
In 2016, with the funding of the Na onal Agency for Cultural Heritage 

Preserva on of Georgia, large-scale works were carried out in the north-
west sec on of the ancient se lement. During this periodthewide cobbled 
loamy ancient fencewall was discovered on the area of 10.000 square me-
ters. In some sec ons, on the founda on of the inner side the ancient fence 
wall, the li le semicircular counterforces (pillars) were founded.In thein-
ner sec on there were discovered a number of stone structures, including 
a largehallof tall columns with a perfectly paved front plaza. The narrow 
street is located among the buildings. In this area there were found clay 
products of high quality with shiny surfaces for different usescovered with 
a special yellowish ground “Tsernaqi” – substance used for pain ng clay 
vessels. The founda ons were dated by the end of the second millennium 
and the first half of the first millennium B.C. On the territory of the ancient 
se lement, there were discovered other items used for the different pur-
poses: the component of flint stone sickle,bronze arrowheads with pe -
oles, stone wheel, grinder, bone beadsetc.
Large amount of work was carried out at the cemetery, located in the 

northern sec on of the ancient se lement. 6 cemeteries were excavat-
ed. They are located on the grass surface grouped in small hills. At first the 
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hills were considered as elite sepulchresby the archaeologists,although 
the consistent excava ons have revealed a different picture. Thegrave 
pits and dedicated complexes were found inside the bulk. While excavat-
ing small hill the burial pits of the ancient se lement “Didnauri” era were 
discovered on each level. There were discovered middle Bronze Age small 
graves and some children cemeteries buried in cromlechs, all over the sur-
face of the ground under the hill.
The burial pits are stuck in the layer of the dark brown ground. Almost in 

all cemeteries were discovered different inventories: perfectly baked vari-
ous types of clay vessels, among them were cylindrical type prin ng tools, 
bronze weapons, bronze jewelry, various beads, animal bones, and so on. 
The fragments of wooden beds were observed in one of the graves.
The completely unique soldier’s cemetery (#35) was revealed while ex-

cava ng in which seven clay vessels laid next to the head of a soldier, in 
front of the dead soldier there was a whole skeleton of a lamb. There were 
discovered the bronze diadem and the flat plates a ached to the bronze 
chain, the bronze rings on the hand fingers and various beads; Behind the 
dead man’s back, the bronze sword with the handle was revealed on the 
neck of dead soldier; Apparently, the commander had been buried there, 
because the crown is placed on dead soldier’s head,there is a lot of jewel-
ry, a real sword has been revealed (the sword imita ons has been proved 
in many places but the sword found here was used for only the comba ng 
purposes, accordingly, it was proved archaeologically how the warriors 
used to wear the swords during that period (they used to wear it on the 
back not on thethe waist). The foreign origin arrowheads discovered in 
soldier’s abdomen are confirming that the soldier was killed by a non-Cau-
casian man; the successful soldier died in the ba le with his enemy.Is it an 
outlined prospect for iden fying the research date of the state origin on 
the territory of Georgia? An archaeologist Konstan ne (Kote) Pitskhelauri 
is talking with the “Online Archaeology” reader on these and other inter-
es ng issues also.
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The old Georgian Civilization Center in South Caucasus
(The second and the first millennium B.C.)

The problem of researching the state originis one of the main prob-
lems in Georgian historiography. The scien sts used basically to guide 
with the wri en source while working on this issueun l recently. But af-
ter the new archaeological discoveries, we think that the problem can 
be dicussed convicungly now. The prerequisite of the new direc on of 
our thinking is the new discoveries revealed during the last years in Iori 
Plateau. The archaeological works have revealed the whole system of 
proto city se lements heredated by the end of the second millennium 
and the beginning of the first millennium B.C. which has created more 
reliable sources and great prospects in processing this problem scien-
fically. The idea is based on especially frequent net of se lements 

discovered by the satellite and aerial photo shoots. Most of the set-
tlements are built according to the project created prior and is dis n-
guished with its strict and systema c layout of storerooms.
All se lements are composed of two major parts: the citadel sur-

rounded by the strong for fica ons located on the mountain ridge and 
surrounding terraces located on the mountain slope - the outdoor set-
tlement.Above men oned se lements as well as the city planning and 
theequipment techniques of the for fica ons provide parallels with 
the western Asian simultaneousciviliza ons of the urban construc on. 
According to the excava ons carried out in the regionit was found out 
that the society which owned this se lement used to have the war 
weapon with high combat features which was produced with sophis -
cated technologies. Almost all the men wore the weapons. There are 
numerous facts proving the military units having not only the infantry 
but perfectly armed horse riding and combat chariot subdivisions also, 
which speak about the great military poten alof the se lement. The 
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high level of living condi ons of Iori Plateau society of that me was 
confirmed by developingthe different fields of agriculture – ceramics, 
metallurgy and overall agriculture ac vi es on the basis of useful fossil 
and geo clima c condi ons. There are numerous data proving that on 
the basis of local raw materials the iron metallurgy manufacturing was 
well developed, which may have a great role in the process of special 
social development. It is supposed, the great chapels built separate-
ly from the houses should be indica ng that Iori Plateau society had 
common beliefs and a tudes about life.
The existence of the frequent net of the se lements and cemeteries in 

the mountain and bar area of the central part of south Caucasus, dated 
by the second millennium and the beginning of the first millennium 
B.C. is the direct indicator for the greatdemographic development of 
popula on which is constantly connected with the economic strength 
and poli cal stability. The luxurious inventory cemeteries with huge 
grave halls and humans sacrificesspeak about the existence of social-
ly advanced class of people. All above men oned materials createthe 
prerequisite to belong this complex of archaeological monuments to 
the advanced class of society and based on this discuss about the state 
origin forma on steps for that period of me in central part of south 
Caucasus more convincingly. There are numerous facts indica ng us 
that in case of ac va ng the research process in this direc on we will 
be able to observe similar monuments not only on Iori Plateau buton 
the lowland of the middle flow of the river “Mtkvari” as well. In this pe-
riod we will be able to consider the region in one poli cal community. 
Based on new actual materials in the whole region we can speak more 
clearly about the existence of Georgian ethnos in the central part of 
south Caucasus in the second millennium and in the beginning of the 
first millennium B.C. and maybe even earlier. The basic argument of 
this decision is Georgian wri en source, the part of the work “The Life 
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of Georgian Kings and Patriarchs” by Leon  Mrovelidated by the 11-st 
century in whichthe author describes generally Caucasus region and 
par cularlythe borders of the territories of the previous class era of 
Qartlos , his brother Heros and Qartlos’s descendants. In the work the 
borders are described scrupulously and coincide with the archaeolog-
ical cultures and the borders of the cultures’ local variables andtheir-
spreadingarea in the second millennium and inthe beginning of the 
first millennium B.C. According to the archaeological materials, the-
borders of the countries of Qartlos and his brother Heros coincide with 
the areas o he middle Bronze Age - the “Triale ” culture (the second 
millennium and the beginning of the first millennium B.C.) andwiththe 
borders of the following gene cally associated era - the central culture 
of Transcaucasia belonging to the Late Bronze Age early stages. These 
cultures are presented more or less the same way taking into consid-
era on some nuances. According to the wri en sources the country 
owned by Qartlos was split a er his death. According to the wri en 
sources likewise the archaeological data on the same territory, in the 
following step of development the spli ng of the culture of central 
Transcaucasia begins. In the second half of the Late Bronze Age, in 13-
th century on the lowland of the middle flow of the river “Mtkvari”,in 
the “Shida Kartli” region the culture of “Leafy Dagger Blade” devel-
oped, the spreading area of which exactly coincides with the country 
spreading area owned by of one of the sons of Qartlos- Mtkhetos. As 
for the territory of Qartlos’s brother Heros, the culture of“Bronze Dag-
gers and Sword” with composite handles was emerged which was pro-
duced on the basis of the former culture of central Transcaucasia and 
had its numerous characteris c features.It includes not only Heros’s 
share area as well as the whole two rivers of Iori and Alazani,west to 
the river Aragvi and south to the river Mtkvari.
In the second millennium and in the beginning of the first millennium 
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B.C. in this region the process of archaeological segmenta on wasgo-
ing on. This is a crucial part of archaeological materials based on which 
we can presume the society’s ethnicity.It is obvious that so manyco-
incidences between the historical and geographical data given in the 
wri en source and in archaeological materials is not accidental and is 
the object of a discussion. Theverifica on of exact date of the historical 
and geographical data given in the wri en source may be iden fied 
more convincingly.
Par cularly, the real borders of the territories owned by Qartlos and 

Heros must coincide with the first half of the second millennium includ-
ing 14-th century B.C. The historical and geographical data of Qartlos’s 
children must be determined as the end of the second millennium and 
the beginning of the first millennium B.C. Considering all the above 
men oned materials it is now possible to rely on trustworthy resourc-
es while iden fying the ethnical belonging of archaeological cultures in 
the central part of south Caucasia dated by the second millennium and 
the beginning of the first millennium B.C.
While discussing the problems of state organiza on studies in the 

central part of south Caucasia as well as determining the ethnic be-
longing of archaeological cultures in the second millennium and in the 
beginning of the first millennium B.C., we offer the society completely 
new method of research which is based on the wide rangeof significant 
materials unknown ll today. We believe recognizing these problems 
based on the newly retrieved data will give us the possibility to make 
new conclusions which will make a significant contribu on in develop-
ing the “Kartvelology” (including all humanitarian fields of Georgian 
history, culture and language studies) science.

   Konstantine (Kote) Pitskhelauri
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მტკვარ -არაქსის  კულტურის 

წარმოშობის  საკითხისთვის 

კონსტანტინე (კოტე) ფიცხელაური

კავკასიაში არქეოლოგიური კულტურა მტკვარ-არაქსის სახელ-
წოდებით პირველად ბორის კუფტინმა გამოყო, ვინაიდან მისი 
მოღვაწეობის პერიოდში ამ კულტურის ცნობილი ძეგლები უმე-
ტესად ორი მდინარის - მტკვრისა და არაქსის აუზში იყო კონ-
ცენტრირებული. შემდგომში სამხრეთ კავკასიის თითქმის მთელ 
ტერიტორიაზე, მისი უკიდურესი დასავლეთი ნაწილის გარდა, 
მტკვარ-არაქსული კულტურის მრავალი ძეგლი გამოვლინდა. ამ 
კულტურის ძეგლებთან დაკავშირებული საკითხები კავკასიოლოგ 
არქეოლოგთა კვლევის ერთ-ერთ ძირითად პრობლემატიკად იქცა. 
იმავდროულად, ამ ტიპის ძეგლები შეისწავლებოდა ჩრდილოეთ 
კავკასიაში, ჩრდილო ირანსა და აღმოსავლეთ ანატოლიაში, სადაც 
ეს კულტურა ინტენსიურად იყო გავრცელებული. ხმელთაშუა 
ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე კი, მტკვარ-არაქსული კულტურის 
სატელიტური ცალკე კულტურაც გამოიყო - „კირბეტქერაკის“ 
სახელწოდებით. მტკვარ-არაქსულ კულტურასთან დაკავშირებული 
საკითხების კვლევა დაიწყეს ევროპელმა სპეციალისტებმაც. მათი 
ვარაუდით, ამ კულტურის გავლენის სფეროში უნდა მოექცეს 
აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის დიდი ნაწილიც.
მტკვარ-არაქსული კულტურის ძეგლებზე, მისი გავრცელების 
თვალუწვდენელ ტერიტორიაზე ჩატარებული არქეოლოგიური 
სამუშაოების შედეგად შეიკრიბა დიდძალი ნივთიერი მასალა, 
რომლის საფუძველზეც მტკვარ-არაქსული კულტურის მრავალი 
ნიშანი გამოიკვეთა.
კავკასია ათწლეულების განმავლობაში იყო მის ჩრდილოეთით, 
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სამხრეთით, აღმოსავლეთით, დასავლეთით არსებული კულტ-
უ რ ების სისტემათა თუ ნადავლისათვის მოთარეშე ტომების 
ინტერესთა ეპიცენტრში. ამას, პირველ რიგში, მისი გეოგრაფიული 
მდებარეობა განაპირობებდა, ვინაიდან ორ ზღვას შორის მოქ-
ცეული ხმელეთის ეს ვიწრო ზოლი, ორი სამყაროს – აზიისა და 
ევროპის დამაკავშირებელი, საერთაშორისო მნიშვნელობის, უმთ-
ა ვრესი ტრანსკავკასიური მაგისტრალების გზაჯვარედინი იყო. 
მაგისტრალები ერთმანეთს სამხრეთ კავკასიაში კვეთდა კავკასია, 
ქ.წ. V-IV ათასწლეულებში ე.წ. „ურბანული რევოლუციის“ არეალში 
მოქცეული არ იყო, თუმცა, იგი მასთან ახლოს მდებარეობდა. 
მესოპოტამიის გარდა კავკასია კონტაქტობდა მცირე აზიასთნ, 
სამხრეთ რუსეთის სტეპებთან, აღმოსავლეთ ევროპასა და ჩრ-
დილოეთ ირანთან; ამის გამო, აქ ათასწლეულების განმავლობაში, 
ხდებოდა განვითარების სხვადასხვა დონისა და იერ-სახის 
კულტურების შეხვედრა და სინთეზი. ადგილობრივ მოსახლეობას 
განვითარების მრავალათასწლოვანი ტრადიციაც ჰქონდა.
ეს კავკასიის ბრინჯაოს ხანის ეპოქას იდუმალ ელფერს ანიჭებს 
და შესწავლის მეტად საინტერესო ობიექტად აქცევს. იბადება 
უამრავი შეკითხვა, რომლებზეც არქეოლოგებსა და ისტორიკოსებს 
მხოლოდ ჰიპოთეზების გამოთქმა შეუძლიათ:
ვინ შექმნა მტკვარ არაქსის არქეოლოგიური კულტურა? რომელ 
ენებზე საუბრობდა ხალხი, რომლებიც მის ჩამოყალიბებაში 
მონაწილეობდა? არიან თუ არა ისინი ჩვენი წინაპრები?
რა კავშირი ჰქონდათ მათ წინა აზიაში ე.წ. „ურბანული რევო-
ლუციის“ პერიოდში მიმდინარე პროცესებთან?
ვის ეკუთვნოდა თრიალეთის იდუმალებით მოცული ყორღნები? 
რატომ იყო დამარხვის ასეთი წესი გავრცელებული შუა ბრინჯაოს 
ხანის საქართველოში? რა ბედი ეწია მის შემქმნელ მოსახლეობას?
რა კავშირი ჰქონდათ ლურსმული დამწერლობის საშუალებით 
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კარგად ცნობილ ძველი აღმოსავლეთის ხალხებს საქართველოს 
ტერიტორიაზე მცხოვრებ ტომებთან?
კავკასიის წარსულის შესასწავლად, გადამწყვეტი მნიშვნელობა 
მის წინა აზიაში ქ.წ. IV-III ათასწლეულებში მიმდინარე პროცესებთან 
დაკავშირებას აქვს, თუმცა, უპირველეს ყოვლისა უნდა 
წარმოჩნდეს, არქეოლოგიური თვალსაზრისით რა მდგომარეობა 

იყო ბრინჯაოს ხანის წინარე პერიოდის (ე.წ. ნეოლოთ-ენეოლითის 
ხანის) კავკასიაში?
მტკვარ-არაქსის ადრეული პერიოდისთვის დამახასიათებელი 
იყო საცხოვრებელი შენობების ალიზის კედლებიანი, მრგვალი 
გეგმარება, როგორც ჩანს, გუმბათოვანი გადახურვით. მოგვიანო 
ნაგებობები ოთხკუთხედია, მომრგვალებული კუთხეებით. 
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კედლები სარ-ლასტის წნულია და ისინი ორივე მხრიდან თიხით 
არის შელესილი, აქვს ბრტყელი გადახურვა, საცხოვრებელ 
სათავსში შემავალი ვიწრო დერეფანი. საცხოვრისის შუაში იყო 
კერა, ხოლო უკანა კედლის გასწვრივ სარიტუალო თარო, მასზე 
განლაგებული თიხის ჭურჭლით.
მტკვარ-არაქსის კულტურის მოსახლეობა, ძირითადად, სამეუ-
რნეო ცხოვრების სამი მიმართულებით იყო დაკავებული: ურწყავი 
მიწათმოქმედებით, მესაქონლეობით, მეტალურგიული და სამე-
თუნეო წარმოებით. ამ კულტურის ქრონოლოგიური ჩარჩოები 
კარგად არის განსაზღვრული აღმოსავლეთ ანატოლიური, 
ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროსა და ირანის ჩრდილო-
დასავლეთ რეგიონის მსგავსი მასალის შემცველი ნამოსახლარების 
მიხედვით, რადგან იქ კავკასიური იერის მასალები ეგვიპტურ, 
ჩრდილო-სირიულ და მესოპოტამიურ კარგად დათარიღებულ 
ნაკეთობებთან ერთად გვხვდება. გარდა ამისა, მათი ასაკის 
დასადგენად სანდო ინფორმაციას გვაწვდის ამ ნამოსახლარების 
სერიული რადიოკარბონული თარიღები. ზემოთ ჩამოთვლილი 
მყარი მონაცემებიდან გამომდინარე, მტკვარ-არაქსული კულტურა 
სამხრეთ-კავკასიური ნეოლითური ხანის შულავერ-შომუთეფეს 
კულტურაზე გვიანდელია და ქ.წ. IV ათასწლეულის II ნახევრისა 
და ქ.წ. III ათასწლეულის I ნახევრის ქრონოლოგიურ ჩარჩოებში 
თავსდება. ამას ადასტურებს სამხრეთ კავკასიის ნამოსახლართა 
კულტურული ფენების სტრატიგრაფიაც: მტკვარ-არაქსული ნამო-
სახლარების კულტურული ფენები ზემოდან ადევს შულავერ-
შომუთეფეს ნეოლითური ნამოსახლარების კულტურულ ფენებს. 
მაგრამ ამ მასალის განხილვისას ჩვენ ისიც ნათლად   დავინახეთ, 
რომ ამის საფუძველზე არ შეიძლება, კულტურების ქრონოლოგიური 
თანამიმდევრობის დადგენა და მათი ერთმანეთთან გენეტიკურად 
დაკავშირება. პირიქით, ამას აბსოლუტურად გამორიცხავს, პირ-
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ველ  რიგში ის, რომ ეს კულტურები თავიანთი  განვითარების დონით 
სრულიად განსხვავებულ საფეხურზეა, რაც მათ ქრონოლოგიურ 
მიახლოებას კატეგორიულად უარყოფს. იმავეს ამტკიცებს ამ 
კულტურებისთვის დამახასიათებელი ყველა დეტალი, რომელთა 
სხვაობის გამო მათ რაიმე გენეტიკურ კავშირზე საუბარიც კი 
დაუშვებელია. ცხადია, შეუძლებელია მტკვარ-არაქსის კულტურა 
თავისი  მაღალგანვითარებული ლითონდამამუშავებელი წარმო-
ების პროდუქციით შულავერ-შომუთეფეს კულტურიდან იღებდეს 
სათავეს, სადაც ეს დარგი მხოლოდ ჩანასახოვან მდგომარეობაშია.
ამგვარად, აშკარაა, რომ შულავერ-შომუთეფეს ნეოლითური 
კულტურა არ შეიძლება იყოს ადრე ბრინჯაოს ხანის მტკვარ-
არაქსული კულტურის განვითარების უშუალო წინამორბედი და 
მასთან გენეტიკურად დაკავშირებული საფეხური.
შესაბამისად, მტკვარ-არაქსის კულტურის გენეზისის ძიებისას 
კვლევის წარმართვა საჭიროა მხოლოდ ორი მიმართულებით. 
რადგან დადგინდა, რომ მტკვარ-არაქსის კულტურას არაფერი 
აქვს საერთო მის წინამორბედ შულავერ-შომუთეფეს ნეოლითურ 
კულტურასთან და განვითარების მასზე შეუდარებლად მაღალ 
საფეხურზეა, შულავერ-შომუთეფეს ნეოლითურ კულტურას 
მტკვარ-არაქსის კულტურის განვითარების წინა საფეხურად 
ვერაფრით მივიჩნევთ. აქედან გამომდინარე, იმ შემთხვევაში, თუ 
მტკვარ-არაქსული კულტურა ქრონოლოგიურად უშუალოდ მისი 
მომდევნო ხანით დათარიღდებოდა, მაშინ კავკასიაში ამ კულტურის 
უცხო წარმოშობა უნდა გვეღიარებინა და მისი წარმოშობის 
საფუძვლები კავკასიის ფარგლებს გარეთ უნდა გვეძებნა. მაგრამ, 
როგორც ჩანს, ეს შესაძლებლობაც უნდა გამოირიცხოს. პირველ 
ყოვლისა, იმიტომ, რომ შულავერ-შომუთეფეს კულტურასა და 
მტკვარ-არაქსის კულტურას შორის ქრონოლოგიური ჰიატუსის 
არსებობა სრულიად რეალურია, გარდა ამისა, კავკასიის ფარ-
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გლებს გარეთ მტკვარ-არაქსულ კულტურასთან რამდენადმე 
მიახლოებული, უფრო არქაული ვარიანტის არსებობა, რომელიც, 
შესაძლოა, ამ კულტურის ყველაზე ადრეულ საფეხურად მოგვე-
აზრებინა, უცნობია. ეს კი გამორიცხავს კავკასიაში მტკვარ-
არაქსის კულტურის იმპორტს გარე სამყაროდან.
აქედან      გამომდინარე, მტკვარ-არაქსული კულტურის საფუძვლ-
ების ძიება შესაძლებელია მხოლოდ მეორე მიმართულებით. კერ-
ძოდ, რადგან კავკასიაში მტკვარ-არა ქს ულ კულტურას შემო-
ტანილად ვერ მი ვიჩნევთ, ბუნებრივია, იგი 
ადგილობრივ ნიადაგზე ჩამოყალიბებულ 
კულტურად უნდა მოვიაზროთ და მისი 
წარმოშობის სა ფუძვლები კავკასიაში ვე-
ძე ბოთ. როგორც უკვე დავრწმუნდით, მტ-
კვარ-არაქსის კუ ლტურის წარმოშობის 
ამ ვერსიის არსებობის უფრო რეალურ 
საფუძველს იძლევა „პრო ტომტკვარ-არაქს-
ული“ მასალების განხი ლ ვის შედეგები.
მტკვარ-არაქსული და წინააზიური კულტ-
ურების მსგავსებას მეცნიერთა ნაწილი ამ 
კულტურებს შორის არსებული სხვადასხვა 
სახის კონტაქტებით ხსნის. ვფიქრობ, აღ-
ნი შნული ფაქტის ამდენად მარტივად გაა-
ზრება არ უნდა იყოს სწორი.
როგორც დავინახეთ, შულავერ-შომუთეფეს 
ნეოლითური ხანის კულტურასა და მტკვ-
არ-არაქსულ ადრებრინჯაოს ხანის კულ ტ უ-
რებს შორის სამხრეთ კავკასიაში იკვ ეთება 
წინააზიური ხასიათის დაწინაურებული კუ-
ლ ტუ რის არს ებობა, რომელმაც კავკასიაში 

მტკვარარაქსი
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მნიშვნელოვანი კვალი და ტო ვა. რამდენადაც ცნობილია, ბერი-
კლდეების ნამოსახლარზე მტკვარ-არაქსის არქაული კულტურული 
ფენა ზემოდან ადევს უშუალოდ ნამოსახლარს, რომლის მსგავსი 
მასალები ბოლო დროს მასიურად ჩნდება სამხრეთ კავკასიაში 
და მათი წინააზიური წარმოშობა ეჭვგარეშეა. იმავდროულად, 
ამ მასალების შემცველი ნამოსახლარები, საკმაოდ მძლავრი კუ-
ლტურული ფენითა და მათი თანადროული სამაროვნები უკვე 
იმდენად დიდი რაოდენობით გვხვდება სამხრეთ კავკასიის 
ცენტრალურ ნაწილში, რომ ზო გიერთმა მეცნიერმა, ჩემი აზრით 
საკმაოდ საფუძვლიანად, საჭიროდ მიიჩნია მათ მიხედვით კა-
ვკ ასიის ამ რეგიონში ცალ კე კულტურაც კი გამოეყო, რომელიც 
ქრონოლოგიურად ნე ოლითურ შულავერ-შო მუ თ ეფესა და ადრე 
ბრ ი ნ ჯაოს ხანის მტკვარ-არაქსულ კულტურებს  შორის თავს-

დება. ამგ ვა რად, შულავერ-
შომუთეფეს კულტურის  
შე მ დ  გომ პერიოდში,  გვიან,
დაახლოებით ქ.წ. IV ათასწ-
ლეულის I ნახევარში  სამხ-
რეთ  კავკა სიაში       წინააზიური 
იერის მძლავრი კულტურის 
არსებობა ისახება, რომე ლ-
საც ახასიათებს მაღალგან-
ვითარებული სამშენებლო 
ტექნიკა, ბრინჯაოს  მეტალ-
ურგია და სამეთუნეო წარმ-
ოების უმაღლესი დონის 
ნა    წარმი, აგრე თვე, თანა დ-
რ   ოული საზ ო გა დო ების მა-
ღალი სოცია ლურირი  წყო-

ქვაცხელები
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ბა. ისიც ფაქტია, რომ მტკვარ-არაქსის კულტურის ადრეული სა-
ფეხურის ნამოსახლარის კულტურული ფენა ამ სახის ნაწარმის 
შემცველ ნამოსახლარს უშუალოდ ზემოდან ადევს. თუ ყოველივე 
ამას გავითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, დასაშვებია, რომ მტ-
კ ვარ-არაქსული კულტურა მაღალგანვითარებული სამე თუ ნეო 
და მეტალურგიული წარმოე ბი თ სწორედ ამ კულტურას დავ უ-
კავშიროთ გენეტიკურად და არ გამოვრიცხოთ მის გენეზისში ამ 
დაწინაურებული კულტ ურის მონაწილეობა. ვფიქრობ, არ არის 
გამორიცხული, რომ ამ მიმართულებით კვლევის გაგრძელებამ 
დადებითი შედეგი გამოიღოს.
ცხადია, პრობლემების შესწავლისას ჩვენ ჯერჯერობით მხო ლ-
ოდ საკითხის დასმით ვიფარგლებით, რადგან საბოლოო გად ა წ-
ყვეტილების მიღებამდე მტკვარ-არაქსული კულტურის წარმ ოშ-
ობასთან დაკავშირებით, პირველ რიგში ამ ახალაღმოჩენილ, ჩვენ 
მიერ პროტომტკვარ-არაქსულად სახელდებულ კულტურას უნდა 
მოეძებნოს სათანადო ადგილი სამხრეთ კავკასიის ბრინჯაოს 
ხანის კულტურათა სისტემაში. და მეორე, რაც გაცილებით მნი-
შვნელოვანია, სანდო მასალების მიხედვით უნდა გამოიყოს ად-
გ  ილობრივი პროტომტკვარ-არაქსული კულტურა და მისი განვ-
ი თარების საფეხურები, რისი საფუძველიც, როგორც აღვნიშნე, 
უკვე არსებობს.
ამ პრობლემას თავისთავად უკავშირდება საკითხი იმის შესახებ, 
თუ რა იყო მტკვარ-არაქსული კულტურის სიძლიერის საფუძველი, 
მისი განვითარების მასტიმულირებელი და დაუშრეტელი ენერგიის 
წყარო, რამაც ქვეყანაში დიდი დემოგრაფიული ბუმი გამოიწვია 
და კულტურის გავლენა კოლოსალურ ტერიტორიაზე გაავრცელა.
მტკვარ-არაქსულმა კულტურამ კავკასიაში დაფარა მთელი ტე-
რიტორია მდინარისპირა დაბლობებიდან მთისწინეთის ჩათვლით. 
ამ კვალმა ჩვენამდე დიდი რაოდენობით ნასახლარებისა და 
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სამაროვნების სახით მოაღწია. იმავდროულად, მტკვარ-არაქსულმა 
კულტურამ მოიცვა უზარმაზარი ტერიტორია – სამხრეთ კავკასიის 
ცენტრალური და აღმოსავლეთ ნაწილი, გადავიდა ლიხის ქედის 
დასავლეთით და დაიკავა სამხრეთ კავკასიის დასავლეთ მთიანეთი 
რიონის დაბლობამდე, ჩრდილოეთ კავკასიაში მთლიანად მოიცვა 
მისი ცენტრალური და აღმოსავლეთი ნაწილები. უფრო მეტიც, 
როგორც აღვნიშნეთ, მტკვარ-არაქსული კულტურა გავრცელდა 
ფაქტიურად აღმოსავლეთ ანატოლიის ვრცელ ტერიტორიასა და 
ჩრდილო-დასავლეთ ირანზე. მან თავისი სატელიტური, საკმაოდ 
მძლავრი კულტურა დააარსა ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ 
სანაპიროზე, დღევანდელი სირიისა და პალესტინის ტერიტორიაზე. 
მეცნიერები ფიქრობენ, რომ მტკვარ-არაქსულმა კულტურამ 
ცენტრალური ევროპის კულტურებიც თავისი გავლენის სფეროში 
მოაქცია.
მაინც რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ამ წარმოუდგენელი სიძლიერის 
სტიმულატორი? ერთი რამ ცხადია - მტკვარ-არაქსული კულტურა 
ასე ვერ გაძლიერდებოდა მხოლოდ სოფლის მეურნეობის 
რო მე ლიმე დარგის განვითარების შედეგად. მასზედ, რომ 
მტკვარ-არაქსელები დამჯდარ ცხოვრებას ეწეოდნენ, იყვნენ 
მიწათმოქმედნი და მესაქონლეები, მრავალი მითითება არსებობს. 
მაგრამ ისიც ცხადია, რომ სამხრეთ კავკასიასა და საერთოდ 
კავკასიაში არ იყო მორწყვითი მიწათმოქმედების უმაღლესი 
განვითარებისთვის მისაღწევი გეომორფოლოგიური პირობები. 
დამჯდარი მოსახლეობის ცხოვრებაში კი, მესაქონლეობა არ 
იყო იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ მას განვითარების მაღალი 
მწვერვალები დაეპყრო. ამ ვითარებაში რჩება სამეურნეო 
საქმიანობის ერთადერთი სფერო – მეტალურგიული წარმოება, 
რაც შესაძლოა, მტკვარ-არაქსული კულტურის ძალისა და ენერგიის 
მასაზრდოებელი ყოფილიყო. ცნობილია, რომ კავკასია თავისი 
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მდიდარი ნედლეული ბაზით მეტალურგიული წარმოებისთვის 
არაჩვეულებრივი ასპარეზი იყო. მართალია, კავკასიაში სათანადოდ 
არ არის შესწავლილი არც უძველესი სამთო-მეტალურგიული 
წარმოება და არც ლითონდამმუშავებელი საქმიანობა, მაგრამ ის, 
რომ ადრე ბრინჯაოს ხანაში სამხრეთ კავკასიაში მეტალურგიულმა 
წარმოებამ და ლითონდამუშავებამ უმაღლეს საფეხურს მია-
ღწია, სრულიად ცხადია. ამ თვალსაზრისით კავკასიას მთელ 
გარემომცველ სამყაროში გამორჩეული ადგილი უჭირავს. ამაზე 
მეტყველებს ლითონდამუშავების წარმოების კოლოსალური 
რაოდენობისა და მაღალი ხარისხის მზა პროდუქცია, რომელიც 
აშკარად ადგილობრივი ხასიათისაა.
ამ შემთხვევაში ისევ იგივე რიტორიკული კითხვა იბადება: 
როგორ შეძლებდა  სამხრეთ კავკასიის ნეოლითური   კულტურის 
პალეო მეტალურგიული,  სრუ ლიად უმნიშვნელო, ახალგანვი თარ-

ებული წარმოება უეცრად 
მტკვარ-არაქსის კულტურის 
ამგვარ დიდ ინ დუსტრიულ 
წარმოებაში  გა დაზრდას,
თუ კი ის ადრე ბრ ინჯაოს 
ხანის უშუალო  წი  ნ ამო რბე-
დი იყო? ეს,  რა თქმა  უნდა,
სრულიად გამ ო რიც ხულია.
მაგრამ  ნეო ლი თურ შულავ-
ერ-შო მუ თე ფე სა და ადრე 
ბრინჯაოს ხანის მტკვარ-
არაქსულ კულტურებს შორ-
ის არსებობდა შუალედური 
რგოლი, რომელსაც წინააზ-
იური ნიშნები ახასიათებდა 
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და ლით ონდამუშავების საკმაოდ დაწინაურებული ტრადიციები 
ჰქონდა. თუ მტკვარ-არაქსული კულტურის განვითარების წინა 
საფეხურად ამ შუალედური რგოლის კულტურას ვიგულისხმებთ, 
მაშინ ყველაფერი ნათელია. მიუხედავად იმისა, რომ წინა აზიიდან 
შემოჭრილმა საზოგადოებამ, ობიექტური მიზეზების გამო, 
სამხრეთ კავკასიაში ვერ განავითარა მისთვის ჩვეული მორწყვითი 
მიწათმოქმედება, სანაცვლოდ აქ, ლითონის ნედლეულით მდი-
დარ ქვეყანაში, მას დახვდა არაჩვეულებრივად ხელსაყრელი 
გარემო ბრინჯაოს წარმოების განვითარებისთვის. როგორც 
ჩანს, მათ სწრაფად აუღეს ალღო ამ წარმოებას და ადგილობრივ 
მოსახლეობასთან ერთად მეტალურგია პრიორიტეტულ დარგად 
აქციეს. უნდა ვიფიქროთ, რომ სწორედ ეს გახდა მტკვარ-არა-
ქსული კულტურის შიდა ენერგიის უდიდესი მასაზრდოებელი 
წყარო, სწრაფი განვითარების სტიმულატორი, მათი სამეურნეო 
და სოციალური ცხოვრების დაწინაურების საწინდარი და 
დემოგრაფიული აფეთქების მიზეზი.
განხილულ საკითხთან ორგანულად დაკავშირებულია მტკვარ-
არაქსის კულტურის გააზრების კიდევ ერთი ასპექტი. კერძოდ, 
ასახსნელია რა ძალამ, რა პოტენციამ შეაძლებინა ამ კულტურას 
საერთაშორისო მასშტაბით, მთელ ევრაზიაზე განევრცო თავისი 
გავლენის სფერო?
თუ ყოველივე ისეა, როგორც ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ და მტკვარ-
არაქსული კულტურის განვითარების პრიორიტეტული დარგი 
შესაძლოა, ბრინჯაოს მეტალურგიული წარმოება ყოფილიყო, 
მაშინ არ უნდა გამოვრიცხოთ, რომ იგი თავისი უშრეტი მარაგიდან 
აკმაყოფილებდა მთელი გარემომცველი სამყაროს მეტალურგიული 
წარმოების მოთხოვნილებას, როგორც სპილენძის ნედლეულით 
ისე, მზა ნაწარმითაც.
ბუნებრივია, იმ პერიოდში, ეს უდიდეს პოტენციურ წყაროდ შეი-
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ძლება ქცეულიყო მტკვარ-არაქსული კულტურის გავრცო ბი სთვის 
ამ თვალუწვდენელ ტერიტორიაზე. ამჟამად, პალე ომეტალურგი 
სპეციალისტების მიერ შემოთავაზებული თეო რია, ცირკუმპონტოს 
ზონაში კავკასიური ლითონის მასიური გავრცელების შესახებ 
ადრე და შუა ბრინჯაოს ხანაში, ამის ნათელი დადასტურებაა.
მტკვარ-არაქსის კულტურის განადგურებას არქეოლოგი იაზონ 
კიკვიძე სამეურნეო კრიზისით ხსნის. მისი აზრით, მტკვარ-
არაქსელები ინტენსიურად ეწეოდნენ მიწათმოქმედებას და, 
რადგან ამ პერიოდში ურწყავ მიწათმოქმედებას მისდევდნენ, მათ 
მიწის გამოფიტვის გამო, ხშირად უწევდათ ახალ ტერიტორიებზე 
გადანაცვლება, რისთვისაც იჩეხებოდა ტყის მასივები. ამან კი 
მხარეში ეკოლოგიური კატასტროფა გამოიწვია და მტკვარ-
არაქსელებმაც საცხოვრებლად მთას მიაშურეს. შესაბამისად, 
შეიცვალა მათი სამეურნეო ცხოვრების ძირითადი მიმართულება 
და მტკვარ-არაქსის მომდევნო, შუა ბრინჯაოს ხანაში ისინი 
მესაქონლეები გახდნენ.
ეს ვარაუდი ბევრ კითხვას წარმოშობს. კერძოდ: რა ტიპის 
სამოსახლოები ჰქონდათ იმ პირობებში, როდესაც მთიან რეგიონში 
შუა ბრინჯაოს ხანის თრიალეთური კულტურის საცხოვრისები 
ჯერ არ არის დადასტურებული? და ა.შ.
ჩვენ უფრო მისაღებად მიგვაჩნია ის ვარაუდი, რომ ჯერ კიდევ 
არ არის გამოვლენილი ადრე და შუა ბრინჯაოს ხანებს შორის 
არსებული განვითარების შუალედური რგოლი, რომელმაც, შესა-
ძლოა, მტკვარ-არაქსული კულტურის გენეზისს სრულიად ახალი 
ახსნა მოუძებნოს და რომელმაც მტკვარ-არაქსის კულტურის 
უეცარი გაქრობის ვარაუდი სრულიად  უარყოს. 
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TO THE ISSUE OF MTKVAR ARAQSI 
CULTURE ORIGIN

Konstantine (Kote) Pitskhelauri

Boris Ku in was the first who determined the archaeological culture 
named Mtkvar-Araqsi in Caucasia as the famous cultural monuments 
of his working period were concentrated in the river basin of two rivers 
- Mtkvari and Araqsi. A erwards, on the whole territory of south Cau-
casia excerpt of its extreme western part, there were revealed many 
monuments of Mtkvar-Araqsi culture. The issues regarding this culture 
have become one of the basic problema c part of Caucasian archae-
ologists’ research.  Simultaneously, the similar types of monuments 
were studied in north Caucasia, north Iran and in east Anatoly were this 
culture was spread intensively. In the eastern bank of Mediterranean 
Sea the satellite separate culture was revealed named “Kirbetqeraki”. 
The studies regarding Mtkvar-Araqsi culture issues were started by the 
European specialists. As they suggested, the most part of eastern and 
central Europe should be placed in the sphere of this culture impact. 
As a result of the archaeological studies held on the vast territory of 
Mtkvar-Araqsi culture spread, the huge material was collected on the 
basis of which many signs of Mtkvar-Araqsi culture were revealed.
Caucasia has been the epicenter for the cultural systems or northern, 

southern, eastern and western tribes hun ng for the preys for dec-
ades. It was condi oned by its geographic placement, as this narrow 
land line located between the two seas was the junc on point of two 
worlds – Asia and Europe, had an interna onal meaning and present-
ed the crossroad of the main Trans Caucasian highways. The highways 
crossed each other in south Caucasia.
Caucasia was not placed in the area of “Urban Revolu on” in V-IV mil-

lenniums (B.C) though it was located near to it. Besides Mesopotamia, 
Caucasia contacted with the Asia Minor, the steppes of south Russia, 
Eastern Europe and north Iran. That’s why here, the connec on pro-
cess and synthesis of different levels of development and types of cul-
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tures had been happening for thousands of years. The local popula on 
had the tradi on of development for many millenniums.
This gives a mysterious look to the Caucasia Bronze era and makes it as 

the most interes ng object of a study. Many ques ons arise to which 
only the hypothesis may be said by historians and archaeologists:
Who was the Mtkvar-Araqsi culture creator? Which language did the 

people par cipa ng in its development process speak? Are they our 
ancestors?
What connec ons did they have with the processes going on in the 

“Urban Revolu on” period?
To whom belonged the mysterious Triale  Kurgans (the burial mound)? 

Why was such type of burying process spread in the Middle Bronze era 
in Georgia? What happened to the people crea ng it?
What was the connec on between the ancient eastern people famous 

for Cuneiform Script and the tribes living on the Georgian territory?
For the purpose of Caucasia past study, the crucial meaning has its 

connec on with the processes proceeding in the IV-III millenniums in 
the Central Asia. But first of all it should be revealed what was happen-
ing in Caucasia while the previous period of Bronze Era (Neolithic-Ae-
neolithic Eras) from the point of archaeological view.
 For the earlier period of Mtkvar-Araqsi culture the circular planning of 

living buildings with adobe bricks was characteris c, as it seems with 
dome roofing. The buildings of later period are square, with rounded 
corners. The walls are made of the plaited thin wooden s cks plastered 
with clay on the both sides. It has the plain roofing, the narrow corridor 
entering into the living storeroom. In the center of the living there was 
a fire place, as for the back side there was a shelf intended for rituals 
with the clay vessels on it.
Mtkvar-Araqsi culture popula on basically followed three types of 

agricultural life: not irrigated farming, ca le breeding, metallurgy and 
po ery. The chronologic frames of this culture are well determined ac-
cording to the se lements containing the similar materials of eastern 
Anatoly the eastern bank of Mediterranean Sea and the north-west 
part of Iran, as the Caucasian types of materials are revealed together 
with the well dated, Egyp an, north-Syrian and Mesopotamian prod-
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ucts.  Besides this, the reliable informa on is no fied for determining 
their age by the radio carbonic dates. According to the above men-

oned reliable data Mtkvar-Araqsi culture is of the later period a er 
Shulaveri-Shomutepe culture of south-Caucasian Neolithic Era and is 
dated by the chronologic frames of the second half of the IV millenni-
um and the first half of the III millennium. This is confirmed by the stra-

graphy of south Caucasia culture layer’s se lement: The Mtkvar-Ara-
qsi layer is put on the cultural layers of Shulaveri-Shomutepe Neolithic 
se lement. But while studying the material it was clear that the chron-
ological sequence of cultures cannot be determined and connec ng 
them gene cally by the loca on of cultural layers. Rather it excludes, 
first of all the fact that these cultures belong to the different steps of 
development excludes their chronological proximity.
The same is proved by the details characteris c to this culture, the 

difference of which makes impossible to speak about their gene c 
connec on. It is clear, the Mtkvar-Araqsi culture with its highly de-
veloped metal processing produc on cannot be originated from Shu-
laveri-Shomutepes culture, while this culture was in the ini al stage.
So, it’s obvious Shulaveri-Shomutepe Neolithic culture cannot be a 

direct predecessor of the earlier Bronze Age Mtkvar-Araqsian culture 
development and the stage gene cally related to it.
Accordingly, in the research process of Mtkvar-Araqsi culture origin 

the studies require to be held in two direc ons: as it was revealed the 
Mtkvar-Araqsi culture has nothing common with its predecessor Shu-
laveri-Shomutepe Neolithic culture and is on incomparably high lev-
el of development, Shulaveri-Shomutepe Neolithic culture  cannot be 
considered as the previous stage of development of Mtkvar-Araqsi cul-
ture by no means. According to it, in case of da ng Mtkvar-Araqsian 
culture directly by the following, chronological age, we should have 
admi ed the foreign origin of this culture and search for the basics if 
its origin out of the Caucasian bounds. Seems like, these possibili es 
should be excluded also. First of all because of the real existence of the 
chronological hiatus between Shulaveri-Shomutepe and Mtkvar-Araq-
si cultures, besides this existence of a more archaic varia on somehow 
closer to Mtkvar-Araqsi culture out of the Caucasian bounds which may 
be considered as the earliest stage of this culture, is unknown. This ex-
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cludes the import of the Mtkvar-Araqsi culture from the outside world.
So, the founda on of the Mtkvar-Araqsi culture origin may be studied 

only using the second direc on. Par cularly, as the Mtkvar-Araqsi cul-
ture cannot be considered as imported, considering it as the culture 
established on the local basis is natural and we shall look for its foun-
da ons in Caucasia also. As we are already convinced, the results of 
discussing the “protoMtkvar-Araqsian” culture materials give a more 
real founda on for this version of Mtkvar-Araqsi culture origin.
The part of scien sts explains the similarity among Mtkvar-Araqsi and 

central Asian cultures by the different contacts exis ng among them. 
Considering the men oned fact so simply is not correct I think.
As we saw, between the Shulaveri-Shomutepe culture of Neolithic era 

and Mtkvar-Araqsi culture of the earlier Bronze era, in south Caucasia, 
the central Asian culture with enhanced character reveals which le  a 
significant trace in Caucasia. As it is known the Mtkvar-Araqsi cultur-
al layer is located directly on the se lement of “Berikldeebi” the ma-
terials similar to which are massively revealed in south Caucasia and 
their origin is undoubtedly central Asian. Simultaneously, the se le-
ments containing the similar materials with the vast cultural layer and 
their cemeteries of that me are revealed in the central part of south 
Caucasia with such a huge extent that the scien sts have considered 
it necessarily to determine the new separate culture in this region of 
Caucasia which is located chronologically between the Neolithic Shu-
laveri-Shomutepe and the earlier Bronze era Mtkvar-Araqsi cultures. 
So a er the Shulaveri-Shomutepe culture period, later approximately 
in the 1st half of the IV millennium, in south Caucasia the central Asian 
type vast culture appears, to which the highly developed construc on 
equipment, metallurgy of Bronze era and the highest produc on of 
the po ery and also the high social forma on of society of that me is 
characteris c. It is a fact that the cultural layer of the earlier stage of 
Mtkvar-Araqsi culture se lement is located directly on the se lement 
containing similar type of produc on. Considering all above men oned 
facts, Mtkvar-Araqsi culture may be connected gene cally with this 
culture of course exactly by its highly developed po ery and metallur-
gical produc on and not exclude par cipa on of this advanced culture 
in its genesis. I think the con nua on of a study with this direc on may 
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have posi ve results.
It is obvious that while studying problems we only put the issue, be-

cause before making the final decisions about the Mtkvar-Araqsi cul-
ture origin, at first the proper place should be found for the newly dis-
covered, ProtoMtkvar-Araqsi culture-named by us, in south Caucasian 
system of Bronze era. Secondly, which is more significant, according to 
reliable materials, the ProtoMtkvar-Araqsiculture and its stages shall 
be determined the founda on of which exists already.
This problem is directly connected to the issue as what was the basis 

of the strength of Mtkvar-Araqsi culture, the s mula ng of its devel-
opment and con nuous energy source, which caused the huge demo-
graphic outbreak and spread the culture impact on the colossal terri-
tory.
The Mtkvar-Araqsi culture covered the whole territory of Caucasia 

from the river side lowlands including foothills. This trace has reached 
us as a se lements and cemeteries. Simultaneously, the Mtkvar-Araqsi 
culture spread the huge territory – the central and eastern parts of 
south Caucasia, has moved to the west of Likhi’s ridge and occupied 
the western highland of south Caucasia up to Rioni lowland; it covered 
wholly the central and eastern parts of north Caucasia. Even more, as 
we have men oned, the Mtkvar-Araqsi culture was spread actually on 
the vast territory of the eastern Anatoly and north-west of Iran. It es-
tablished its satellite, quite strong culture on the east bank of the Med-
iterranean Sea, today’s Syria and Pales ne territory.  Scien sts think 
the Mtkvar-Araqsi culture has influenced on other European cultures 
as well.
And s ll what could be a s mula ng factor of this incredible strength? 

It is obvious – Mtkvar-Araqsi culture could not be strengthened this way 
as a result of developing only one of the agricultural fields. There are 
many opinions about the people of Mtkavar –Araqsian culture work-
ing in a si ng manner and engaged in agriculture and ca le breeding, 
but it is obvious also that there were not geomorphological condi ons 
for reaching the highest development levels in irriga on farming sys-
tems in south Caucasia and generally in Caucasia. In such condi ons 
the ca le breeding was not as significant so it could not occupy the 
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high peaks of development.  In these circumstances the only sphere 
of agricultural ac vi es is le  - metallurgical industry which could be 
the substan al source for Mtkvar-Araqsi culture strength and energy. It 
is known that Caucasia with its rich raw base was a wonderful area of 
ac on. It is true that there have not been studied properly either the 
mining-metallurgical or metal processing industry in Caucasia, but it 
is obvious that in the early stages of Bronze era, the metallurgical and 
the metal processing industry has reached the highest levels of devel-
opment. From this point of view the Caucasia has a significant place in 
the surrounding world. This is highlighted by the high level, finished, 
the metal processing industry produc on of a huge amount which is 
obviously of local character.
In this case the rhetorical ques on arises again: how could the south 

Caucasian Neolithic culture, totally insignificant, newly developed in-
dustry change so suddenly into such a big industrial produc on being 
the previous of the early stage of Bronze era? This is of course abso-
lutely impossible.  There was an intermediate circle exis ng between 
the Shulaveri-Shomutepe Neolithic and the early stage of Bronze era 
Mtkvar-Araqsi cultures to which the central Asian signs and quite ad-
vanced tradi ons of metal processing industry was characterized. If we 
consider the intermediate circle culture as the previous stage of Mt-
kvar-Araqsi culture development, then everything will be clear. Even 
though the society invaded from the central Asia could not develop 
the irrigated agriculture in south Caucasia usual to it, due to objec ve 
reasons, the favorable environment for developing Bronze produc on 
was met in this country rich for the metal raw materials. Seems like 
they understood well this industry and metallurgy was priori zed with 
the local popula on. We should think that exactly this had become the 
substan al source of Mtkvar-Araqsi culture internal energy, s mula ng 
factor of a rapid development, prerequisite of their agricultural and 
social life and demographic explosion.
One more aspect while understanding Mtkvar-Araqsi culture is orig-

inally connected to the discussed issue. Par cularly it should be ex-
plained what power and poten al which made the whole area of Eura-
sia to be in the sphere of its influence interna onally.
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If everything is in the way as we have explained above and the priority 
field of Mtkvar-Araqsi culture may be the metallurgical industry, then 
we should exclude that it was sa sfying the whole surrounding world’s 
demand on metallurgical produc on with copper raw materials as well 
as with the finished products due to its inexhaus ble sources. It is nat-
ural, in that period it might become the biggest poten al source while 
spreading Mtkvar-Araqsian culture in this vast territory. Nowadays, 
the suggested theory by Paleo metallurgic specialists about massive 
spreading of the Caucasian metal in Tsirkumponto zone of the earlier 
and the middle stages of Bronze era is its clear confirma on. As the ar-
chaeologist IazonKikvidze thinks, the reason of Mtkvar-Araqsi culture 
destruc on was the agricultural crisis. The people of Mtkvar-Araqsian 
culture period used to cul vate lands and while they worked using not 
irriga ng systems of agriculture, because of over cropped ground they 
had to change living territories for the purpose of which the forests 
massive were cut out. This caused the ecological catastrophe in this 
side so people living in Mtkvar-Araqsian culture period changed their 
living places and went to mountains. Accordingly the main direc on of 
their life had changed and a er the Mtkvar-Arasi culture in the middle 
Bronze era they started working on ca le breeding. This assump on 
arises many ques ons. Par cularly: What types of housing did they 
have while in the mountain region the Triale  culture se lements of 
middle Bronze era are not revealed yet? Etc.
We think the more acceptable assump on is about the fact that there 

is not revealed the intermediate circle exis ng between the earlier and 
middle Bronze era yet which may have a totally new explana on for 
the origin of Mtkvar-Araqsi culture and may deny the version of Mt-
kvar-Araqsi culture sudden disappear.
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kaxa kaxiani, giorgi WaniSvili, jumber kopaliani, kiti maCa-

beli, zaza aleqsiZe, elguja RliRvaSvili, nino patariZe

qvemo qarTli aRmosavleT saqarTvelos erT-erTi uZvelesi 

provinciaa. istoriuli ZeglebiT gansakuTrebiT mdidaria 

dmanisis mxare, sadac warmodgenilia adamianis ganviTareb-

is yvela periodi. aq erT-erTi mniSvnelovani arqeologiuri 

Zeglia sof. ganTiadsa da tnuss Soris gamovlenili adre Sua 

saukuneebis namosaxlari da saeklesio kompleqsi, romlis 

gaTxrebis dros gamovlenili umniSvnelovanesi arqeologi-

uri masala am adgilas mravalwliani savele samuSaoebis daw-

yebis mizezi gaxda. nagzauris saeklesio kompleqsi gaSlil 

mindorSi mdebareobs. aq Tbilis-dmanisis samanqano trasa 

md. maSaveras marcxena napiris ayolebiT kveTs mindors, tra-

sis zemoT uwin Zveli gza gadioda, swored amitom uwodebs 

mosaxleoba am adgils nagzaurs. kompleqsi gzis pirzea gan-

Tavsebuli, zRvis donidan 1082 m-ze.

aq, patara teritoriaze aRmoCnda saerTo zRudiT Semov-

lebuli oTxi naeklesiari, senakebi, sxvadasxva feris tufis 

qvaSi gamokveTili qvajvriTa da maTi nawilebis – bazebis, 

svetebis, kapitelebis, jvrebis, qristes saflavis model-

ebis 170-mde fragmenti, romlebzec amokveTilia adamianis, 

cxovelisa da frinvelis figurebi. qvajvarsa da mis frag-

mentebze SemorCenilia reliefuri da amoRaruli qarTuli 

asomTavruli warwerebi, agreTve, momlocvelTa mier Se-

adreqristianuli Zeglebi dmanisidan
(eklesiebi, samarxebi, mcire plastika)
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darebiT gvian amokawruli qarTuli da somxuri grafitoebi. 

aqve gamovlenilia odnav mogviano samarxebi. maTSi aRmoCe-

nili masala saSualebas gvaZlevs met-naklebi sizustiT da-

vadginoT kompleqsis ngrevisa da misi samarovnad gadaqcevis 

dro.

qvemo qarTlSi Znelad Tu moiZebneba iseTi adgili, rogoric 

nagzauris kompleqsia, anu sadac patara teritoriaze amdeni 

eklesia da qvis reliefebis iSviaTi nakeTobaa aRmoCenili.

wlebis ganmavlobaSi mimdinare arqeologiuri gaTxrebis 

dros, saerTo marTkuTxa zRudiT Semovlebul 700 kv.m far-

Tobze gamovlinda da Seswavlilia oTxi darbazuli eklesi-

isa da ori senakis naSTi, iqve mimofantuli qvis reliefebis 

mravalricxovani fragmenti da 14 samarxi  (tab. 11-2 ).

kompleqsis gaTxrisas eklesiaTa interierebsa da maT irgv-

liv aRmoCnda didi raodenobiT brtyeli da Rariani kramiti 

da sxvadasxva feris tufis qvisgan gamoTlili kapitelebis, 

qvajvrebisa da qvis reliefebis nimuSTa 170-mde damtvreuli 

fragmenti. maT Soris gansakuTrebiT mniSvnelovania wiTe-

li tufis qvisgan gamoTlili mTliani qvasveti, kapitelsa 

da waxnagebze yrmiani RmrTismSoblisa da sxva figuruli ga-

mosaxulebebiT (tab. 9, 10). es reliefuri fragmentebi adre 

Sua saukuneebs ganekuTvneba. zogierT maTganze amokveTilia 

ramdenime qarTuli asomTavruli aso-niSanic (tab. 281-12).

eklesiebi

pirveli eklesiis (zoma _ 10,6X6,3 m) (tab. 11-2, 21-2) Semor-

Cenilia mxolod aRmosavleTis naxevarwriuli absidi 1 m si-

maRleze da samxreT fasadis imave simaRlis aRmosavleTi 

nawiburi. danarCen perimetrze mxolod mZlavri cokoli 
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ikiTxeba, romelic kedlidan 20 sm-iT iyo gamoweuli. aR-

mosavleTiT mimarTuli nagebobis grZivi RerZi gadaxrilia 

CrdiloeTiT 6°-iT.

eklesia agebulia damuSavebulzedapiriani qviSaqvis daku-

Txuli qvebiT. Sesasvleli oria. erTi samxreTi fasadis cen-

trSia da 104 sm siganisaa, meore ki dasavleTis, odnav viwro _ 

92 sm. SemorCenili kedlebi 96 sm-is siganisaa, absidis kedeli 

ki 1 m-ia. eklesiis iataki gamarTulia cokolze 50  sm-iT dab-

la (tab. 21-2). iataki orfeniania. qveda miwatkepnil iatakze 

mimobneuli iyo damsxvreuli, ferSecvlili da deformire-

buli kramiti da rkinis lursmnebi, mis zemoT ki gamovlinda 

isev miwatkepnili, odnav kirnarevi iatakis meore fena. duRa-

bis beltebi pirdapir iatakze iyo mimofantuli.

eklesiis darbazi upilastroa. nagebobis gaTxrisas arc 

TaRis qvebi da arc misi sayrdeni konsolebi ar aRmoCnda.

Sverili, naxevarwriuli absidi Sida mxridan odnav nalise-

buria. sakurTxeveli aweulia erTi safexuriT, mas aqvs ga-

nieri (51 sm) mxrebi. aseTive siganisaa absidis gareTa mxrebic. 

sakurTxevlis centrSi kedelTan gamovlinda qvis wyobiT 

amoyvanili, naxevarwriuli trapezis naSTi. sakurTxeveli 

darbazisgan gamijnuli yofila dabali kankeliT, romlis mx-

olod sami dakuTxuli qva aris SemorCenili. kankelis safuZ-

velSi dautanebiaT sxvadasxva qvajvris jvris mklavis naw-

ilebi, rac kankelis gvian gamarTvaze miuTiTebs.

sarkmlebi, maTi konstruqciuli detalebi da lavgardnis 

qvebi SemorCenili ar aris. eklesiis kedlebis nangrevebSi 

mravlad aRmoCnda adre Sua saukuneebisTvis damaxasiaTe-

beli brtyeli gverdebakecili (31/24X44X3 sm) (tab. 61-9) da 

Rariani (21X34X2.8 sm) kramiti (tab. 610-11). Crd. kedelTan ga-
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movlinda brtyeli Tixis ramdenime filac _ orSveriliani 

(2.8X28X35 sm) (tab. 612) da samSveriliani (3X33X47 sm) (tab. 

6  13-18). es filebi SesaZloa, antefiqsi iyos.

eklesias samxreTidan mTel sigrZeze minaSeni hqonia. Semor-

Cenilia minaSenis 2.5 m zomis dasavleTi ganivi kedlis Tix-

is xsnarze nawyobi cokolis qvebis ori rigi da samxreTi 

grZi vi kedlis perimetrze erT rigad, grZivad  dalagebuli 

qvebi 8.5 m manZilze. minaSenis samxreTi kedlis perimetrze, 

eklesiis Sesasvlelis RerZidan marjvniv, aRmosavleTiT 

gamovlinda wriuli qvis baza (in situ), rac SesaZloa, aq mrg-

valsvetebiani TaRedis arsebobaze miuTiTebdes. minaSenis 

kedeli nagebia eklesiasTan SedarebiT momcro da uxeSad da-

muSavebuli qvebiT da wyobac eklesiis wyobaze uaresia. igi 

eklesiis Tanadrouli ar unda iyos. eklesiis Tavdapirveli 

gadaxurva SesaZloa, xis yofiliyo, radgan mravlad aRmoC-

nda damwvari, deformirebuli kramitis natexebi da rkinis 

lursmnebi.

I eklesiis samxreTiT mdebare nagebobas pirobiTad eklesia  

# 3 vuwodeT, radgan is ufro adreuli Senobis safuZvelzea 

agebuli. am adreul nagebobas vuwodeT eklesia #2.

eklesia #3 mcire zomis (5,8X4 m) Sverilabsidiani darbazu-

li nageboba aRmoCnda. gamovlinda nangrevebis saxiT. Semor-

Cenilia mxolod 0.5 m simaRlis samxreTisa da dasavleTis 

kedlebi da maTze odnav maRali, aRmosavleTiT Sverili, nax-

evarwriuli absidis monakveTi, Crd. mxris gareSe. absidis es 

nawili da eklesiis Crd. kedlis monakveTi morRveulia op-

tikur-boWkovani kabelis Txrilis gayvanis dros  .

SemorCenilia samxreTi kedlis mxolod pirveli ori rigis, 

uxeSad damuSavebuli, saSualo zomis fleTili qvis wyoba. 
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analogiuri wyobisaa dasavleT kedlis SemorCenili qvebis 

ori rigi. dasavleTidan eklesia odnav Sveril, erTsafex-

urian cokolze dgas, xolo samxreTis kedeli dabjenilia 

adrindeli eklesiis kedlis safuZvelze, romelic misTvis 

erTgvari platformis funqcias asrulebs. absidis momrg-

valebisTvis gamoyenebulia odnav didi zomis qvebi. qvebis 

safasade mxare odnav mosworebulia. kedlebis kuTxeebSi 

marTkuTxa mozrdili qvebia Catanebuli. absidis samxreTis 

gareTa mxari gamoweulia 20 sm-iT. aq Catanebulia mZlavri, 

marTkuTxa kvadri. kedlebi Tixis xsnarzea awyobili, naker-

ebSi wvrili qvaa Catanebuli. wyobis rigobiToba daculia.

eklesiis samxreT da dasavleT kedlebSi Sesasvleli ar aris, 

rogorc Cans, nagebobas Sesasvleli CrdiloeTidan unda 

hqonoda.

 #3 eklesiis iatakis odnav kirnarevi, Tixatkepnili fena gam-

ovlinda fragmentulad samxreT kedelTan da kankelis qvebis 

win. am fenaze uwesrigod ewyo zemodan Camocvenili kramitis 

namtvrevebi. sakurTxevlis iataki ufro maRla dafiqsirda. 

rogorc Cans, kankelis win, SuaSi sakurTxevelze asasvlelad 

ori safexuri iyo mowyobili.

#2 eklesia #3 eklesiaze ufro didi yofila. isic Sveri-

labsidiani, darbazuli nageboba aRmoCnda. Tavdapirvelad, 

misi samxreTi kedeli da absidis momrgvaleba #3 eklesiis 

platforma gvegona. orive nagebobis sruli gaTxris Semdeg 

ki dadginda, rom zeda eklesiis samxreTi kedeli dadgmulia 

qveda eklesiis samxreTi kedlis Crd. wiboze, xolo zeda 

eklesiis absidis momrgvaleba TiTqmis pirdapir adgas qve-

da eklesiis absidas. qveda eklesia ufro grZelia (7,65X4,6 

m). misi dasavleTi kedeli zeda eklesiis das. kedlidan 1 m-is 
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moSorebiTaa, Crd. kedeli ki ise, rogorc zeda eklesiis Crd. 

kedeli SemorCenili ar aris, radgan #2 eklesiis Crd. kedel-

ic mTlianad moirRva sakabelo Txrilis gaWris dros. qveda 

eklesia ufro mkvidrad yofila naSeni. misi kedlebis sisqe 80 

sm-ia. SemorCa mxolod kedlebis safuZvlebi, samxreT-dasav-

leT kuTxisa da absidis gareTa samxreTi mxaris mZlavri 

kvadrebi da absidisve momrgvalebis qveda ori rigi.

eklesia #4 aseve Sverilabsidiani, darbazuli nageboba aR-

moCnda, odnav grZeli #3 eklesiaze (6,20 m.X 4,3 m). misi damx-

robac #3 eklesiis msgavsia da zustad aRmosavleTiT aris 

mimarTuli. isic TiTqmis miwis piramdea mongreuli da Semor-

Ca mxolod 50-80 sm-is simaRleze (tab. 41-3).

kedlebi sakmaod ganieri aqvs. dasavleTis kedeli 1 m sigan-

isaa, danarCenebi _ 90-92 sm. misi yvela kedeli Zlier de-

formirebulia.  kedlebis wyoba aqac Tixis xsnarzea. fasa-

debze pirmosworebuli fleTili qvebia,  xolo kuTxeebSi _ 

mozrdili, marTkuTxa kvadrebi. Sesasvleli dasavleTidan 

aqvs. SesasvlelSi, ZirSi zRurblis didi fila devs. absid-

is momrgvalebis gareTa mxrebi sakmaod mZlavria, aseTivea 

Sida mxrebic. sakurTxevlis iatakis done darbazTan Sedare-

biT aqac maRalia. centrSi qvis 15-16 sm-iani ori safexuria 

mowyobili. sakurTxeveli darbazisgan samxreT nawilSi ga-

moyofilia qvis dabali kankeliT. SemorCenilia kankelis 40 

sm simaRlis erTi qva. sakurTxevlis Crd. mxarTan ki, iatakze 

mowyobilia mSralad, erT rigad nawyobi qvebis marTkuTxa 

struqtura (50X55 sm). iataki Tixatkepnilia, odnav kirnare-

vi, romelzec gamovlinda Camocvenili brtyeli gverde-

bakecili da Rariani kramitis ramdenime fragmenti (tab. 42). 

kamaris gadaxurvis detalebi ar aRmoCnda. samSeneblo xa-
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siaTiT, kedlebis wyobiTa da zomiT es eklesia #3 eklesiis 

msgavsia da misi Tanadrouli unda iyos. am eklesiis kedlebi 

pirdapir Tixatkepnil, mosworebul zedapirzea agebuli. mx-

olod CrdiloeTis mxridan aqvs or rigad Semowyobili qve-

bi. #4 eklesiis Crdilo-dasavleT kuTxesTan gamovlinda #3 

eklesiisken mimarTuli, damuSavebuli qvis wyobis ori rigi, 

romlebic SeiZleba mokirwyluli bilikis naSTia (tab. 11-2).

kompleqsis zRude

kompleqsis ezo Semofarglulia oTxkuTxa arawesieri 

formis zRudiT. zRudis aRmosavleT kedlis perimetrSi Se-

Wrilia eklesiebi Sverili absidebiT, danarCeni kedlebi ki, 

uwyvetad SemozRudavda teritorias (tab. 11-2).

daaxloebiT erTi metris simaRleze SemorCenili zRud-

is kedlebi agebulia Tixaze nawyobi sxvadasxva zomisa da 

formis daumuSavebeli fleTili qvebiT. zRudis sxvadasxva 

monakveTSi gansxvavebulia kedlebis siganec (70-100 sm). #1 

da #3 eklesiebis damakavSirebeli kedeli ganieria (100 sm) da 

wyobaSi gamoyenebulia mozrdili qvebic. #3 da #4 eklesieb-

is damakavSirebeli zRudis kedeli ki viwroa (70 sm), naSenia 

wvrili qviT. igi dazianebulia da odnav gadaxrilia aRmosav-

leTisken. zRudis samxreTi, 25 m sigrZisa da 0.9 m siganis 

kedlis zeda nawili TiTqmis mTlianad mongreula samanqano 

trasis gayvanisas. Tumca, am dazianebul zRudeSi, IV eklesi-

is dasavleTi kedlis piriT xazze, SemorCenilia erTi metris 

siganis Sesasvleli. samxreTi zRudis bolos gamovlinda ku-

Txis masiuri qva, sadac mas ebmis galavnis dasavleTi kede-

li. 30-60 sm simaRleze SemorCenili dasavleTis kedeli Cr-

diloeTisken grZeldeba (mxolod 17 m sigrZeze) da Semdeg 
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morRveulia. moSlilia, aseve zRudis Crdilo-dasavleTi 

kuTxe. zRudis CrdiloeTi ganieri kedeli (100 sm) ki ekvris 

#1 eklesiis Crdilo-dasavleT kuTxes. savaraudod, ezoSi 

Sesasvleli aq unda yofiliyo, dasavleTi zRudis CrdiloeT 

monakveTze.

senakebi

zRudis dasavleTi kedlis samxreT monakveTSi Sida (aRmosav-

leT) mxares gamovlinda ori saTavsi, savaraudod, samonas-

tro senakebi  rogorc zRudis ise, saTavsebis kedlebis sa-

fasade mxare fleTili, ayvanilia Tixis xsnarze narCevi qvis 

wyobiT, maT Soris sivrce ki, wvrili qviTa da, zogierT SemTx-

vevaSi, kramitis natexebiT aris Sevsebuli. zRudeze midgmul 

saTavsTa Sida zomebia: samxreTis  _ 3.4X2.4 m, CrdiloeTis 

_ 1.9X3.6 m. saTavsTa iataki Tixatkepnilia. CrdiloeT saT-

avsis Sua nawilSi dafiqsirda nacrovan-naxSirovani 3-4 sm 

sisqis fena, romelic rogorc Cans, kera iyo. CrdiloeTi sa-

Tavsis aRmosavleTi kedeli da Sesasvleli moSlilia aq mog-

vianebiT gamarTuli samarxebiT, samxreTis ki, SemorCenilia 

nawilobriv.

samarxebi

savele samuSaoebis dros nagzauris saeklesio kompleqsis 

teritoriaze gamovlinda 20-mde qvayrili, romlebic ZiriT-

adad brtyeli qvis filebisgan Sedgeboda. isini, rogorc wesi, 

damxrobili iyo dasavleTidan aRmosavleTis mimarTulebiT. 

yovelive aman gvafiqrebina, rom es qvebi samarxebis gadasax-

uri filebi unda yofiliyo. aRniSnul adgilze Seswavlilia 

14 samarxi (nax. 2.9, tab. 1.7).
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Seswavlili samarxebidan 4 ( 6,9,12,14) ormosamarxi, xolo 9 ( 

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13) qvis samarxia. yvela maTgani damxrobil-

ia dasavleTidan aRmosavleTisken. ormosamarxis ormoebi 

kuTxeebmomrgvalebuli sworkuTxedis formisaa, CaWrilia 

gruntSi an maszea gamarTuli. qvis samarxebi nagebia sigrZeze 

Cadgmuli, ZiriTadad daumuSavebuli sxvadasxva zomis qve-

biT. samxreTisa da aRmosavleTis ganivi kedlebi umetesad 

TiTo-TiTo qviTaa warmodgenili. ormosamarxebi da qvis sa-

marxebi gadaxuruli iyo sxvadasxva zomisa da sisqis filebi-

Ta da qvebiT. samarxebis umravlesobaSi micvalebuli dakrZa-

lulia qristianuli wesiT, gaSotil mdgomareobaSi, TaviT 

dasavleTiT, ZiriTadad moxrili da mucelze dadebuli xel-

ebiT, mxolod erTi, 6 samarxis micvalebuli iyo dasvenebu-

li e.w. vedrebis pozaSi. mas marcxena xeli mucelze hqonda 

dadebuli, xolo marjvena _ moxrili da saxesTan mitanili. 

or SemTxvevaSi dafiqsirda wina periodisTvis damaxasiaTe-

beli, micvalebulis moxrili kidurebiT dakrZalva (samarxe-

bi: 2, 8 zeda). orive maTgani dasvenebulia TaviT dasavleTiT, 

marcxena gverdze, moxrili qveda da zeda kidurebiT.

kompleqsis teritoriaze mopovebuli arqeologiuri masala

samSeneblo masala

kramiti

kramiti gvxvdeba ori saxis, brtyeli gverdebakecili da 

Rariseburi. brtyeli kramiti gafantuli iyo kompleqsis 

mTel farTobze (umetesad wvrili natexebis saxiT). Sedare-

biT mozrdili fragmentebi ZiriTadad pirvel da meoTxe 

eklesiasTan iyo koncentrirebuli.  maTgan pirveli eklesi-

is Tavdapirvel, qveda iatakze kramitis natexebi deformire-

buli da gadamwvari iyo, rac aq cecxlisa  da maRali temper-
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aturis arsebobaze miuTiTebda. meoTxe eklesiaSi mozrdili 

natexebi iatakze dayrili iyo or fenad.

brtyeli gverdebakecili kramiti damzadebulia ganleqi-

li, iSviaTad wvrilkenWebminareviani Tixisgan, kargad gamom-

wvari da umetesad Calisferia. gvxvdeba movardisfro natex-

ebic. maTi garkveuli nawili wiTlad aris SeRebili. brtyeli 

kramitebis umravlesoba sadazedapiriania, mxolod ramden-

ime fragmentzea datanili svel Tixaze dawnevis Sedegad ga-

moyvanili grZivi da wriuli xazebi. or natexze SemorCenilia 

qarTuli asomTavruli da nusxuri asoebi (tab. 619,20).

Rariani kramiti

gamovlenilia am saxis kramitis ocamde fragmenti. isini, 

rogorc brtyeli gverdebakecili kramitebi, damzadebulia 

ganleqili Tixisgan da gamomwvaria moCalisfrod an movard-

isfrod (tab. 611). saeklesio kompleqsSi aRmoCenili Rarise-

buri kramitebi damzadebulia qobunaze.

dekoraciuli fila

gaTxrebis dros, kompleqsis teritoriaze kramitebTan er-

Tad amodioda brtyeli, sworkuTxedis formis filis frag-

mentebi, romlebsac erT mxares samkuTxediseburi Sverile-

bi hqonda. napovnia sul 80-mde Sveriliani natexi. natexebis 

erTmaneTTan misadagebis Sedegad moxerxda maTSi orSveril-

iani da samSveriliani filebis gamoyofa. filebi, iseve ro-

gorc brtyeli kramitebi, damzadebulia ganleqili Tixisgan, 

kargad gamomwvaria, Calisfrad an movardisfrod. zedapiri 

mogluvebulia, ramdenime maTganze SemorCenilia wiTlad 

SeRebvis kvali.
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lursmani

 lursmnebi gamovlinda pirveli eklesiis darbazSi, iatakze 

mimobneul, ferSecvlil da deformirebul kramitebTan er-

Tad. misi kramitebTan aRmoCena aSkarad miuTiTebs maszed, 

rom is xis gadaxurvasTan unda iyos dakavSirebuli. sul na-

povnia rkinis 19 lursmani (tab. 621).

keramika

kompleqsis teritoriaze aRmoCenilia samzareulo da 

sameurneo daniSnulebis keramika (mcire raodenobiT).  er-

TaderTi Tixis WurWeli (qoTani), romlis srulad aRdgena 

moxerxda, gamovlinda meoTxe eklesiis gareTa afsidis gaw-

mendis dros. WurWeli morgvzea damzadebuli da gamomwvar-

ia moCalisfro-movardisfrod. danarCeni masala warmodge-

nilia natexebis saxiT. gamoiyofa pir-gverdis, Zir-gverdis, 

maRalqusliani barZimisa Tu Wraqisa da WurWlis yurebis 

fragmentebi (tab. 89,12-14).

varduli

 varduli erTaderTi oqros nivTia, romelic napovnia 

saeklesio kompleqsis teritoriaze. is gamovlinda pirveli 

eklesiis darbazSi, iatakze, Crdilo-aRmosavleT mxares, kan-

kelis safexurTan. varduli Sedgeba sarCulis, masze morCi-

luli dakeWnili mavTulisgan Sedgenili Svidi furclisa da 

wriuli Tvalbudisgan. varduls ukana mxridan morCiluli 

aqvs wriuli yunwi, romelSic gayrilia spilenZis qinZisTavi. 

vardulis diametri 2,5 sm-ia (tab. 81,2). is tansacmlis Sesam-

kobeli unda yofiliyo.
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samarxebSi mopovebuli masala

saeklesio kompleqsze Seswavlili samarxebis umetesoba 

uinventaroa. mxolod sam samarxsa da #7 samarxTan amoyril 

adamianis ZvlebTan napovnia ramdenime nivTi:  #2 samarxSi aR-

moCnda rkinis samajuri da TiTo-TiTo vercxlis, brinjaosa 

da minis beWedi;  #7 samarxSi dafiqsirda brinjaos Tavgax-

snili rgoli da grZelyunwiani sakidi. aqve, amoyrili Zvleb-

is siaxloves _ brinjaos sferulTaviani sakinZi da dazi-

anebuli Reraki (samajuri?), xolo #13 samarxSi ki _ rkinis 

abzinda da vercxlis beWedi (tab. 8).

qvis reliefebi

nagzauris sataZro kompleqsSi qvajvarTa fragmentebi gam-

ovlinda mis mTel teritoriaze da zRudis farglebs gareT. 

niSandoblivia, rom erTi da imave jvrisa Tu qvajvris sxva 

nawilTa damsxvreuli fragmentebi aRmoCnda erTmaneTisgan 

10-15 m-is daSorebiT. am fragmentTa umetesoba ZaliT damsx-

vreuli Cans da mimofantulia usistemod eklesiaTa inter-

ierebSi, maT morRveul kedlebsa da fasadebis ZirSi. maTi 

didi nawili koncentrirebulia 1 eklesiis absidis mimdebare 

samxreTi zRudis dasavleT kedelTan, ramdenime ki Catanebu-

lia eklesiaTa kankelebSi.

jvris mklavi SroSanis yvaviliT

nagzauris kompleqsSi gamovlinda jvris 13 mklavi SroSanis 

yvavilis gamosaxulebiT. samyura SroSanis motivi farTod 

aris gavrcelebuli qvemo qarTlis qvajvrebze. kompleq-

sis sxvadasxva adgilas moZiebuli es mklavebi erTmaneTis-
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gan gansxvavdeba masaliT, formiTa da Sesrulebis xarisxiT 

(tab.181-4).

 jvris mklavi lotosis yvaviliT

sul Svidi amgvari fragmentia moZiebuli. isini erTmaneTis-

gan gansxvavdeba masalis feriT, formiTa da Sesrulebis man-

eriT (tab. 185-8).

jvris mklavi varduliT

jgufis oTxive mklavze gamosaxulia Reroze amosuli mrav-

alfurcela vardulebi. am jgufis mklavebi moklea da Tana-

brad boloebgafarToebuli. isini gansxvavdeba Wris teqniki-

Ta da moCarCoebis variaciebiT. pirveli ori mklavi    (tab. 

191-2) moCarCoebulia erTmaneTSi Camjdari ceradkveTili 

samkuTxedebis farTo arSiiT. mesame _ Semofarglulia sam-

maglilviani CarCoTi (tab. 194). meoTxe mklavze gamosaxulia 

SinaarsiT unikaluri reliefi _ ormagi lilviT Semofar-

glul brtyel fonze, warmodgenilia Reroze wamozrdili 

adamianis saxis sqematuri gamosaxuleba (tab. 193).

 saxis ovali gafarToebulia zemoT. odnav amoburculia 

Subli, sqematuria Tval-warbi, cxviri, piri da yvrimalebi. 

Tumca, sqematizaciis miuxedavad, saxe gadmocemulia gaaz-

rebulad. CarCo daxvewilia.

jvris mklavi wiwvovani da samkuTxedebiani ornamentiT

mklavebis momdevno jgufi morTulia mxolod geometriu-

li ornamentaciiT. es fragmentebic moZiebulia kompleqsis 

sxvadasxva adgilas da erTmaneTisgan mkveTrad gansxvavdeba 

masaliT, formiTa da Sesrulebis xarisxiT.
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jvris mklavi Sua, ceradkveTili RariT

am bolo jgufis jvrebic gamoTlilia sxvadasxva feris tu-

fisgan, Tumca, erTmaneTis msgavsia maTi dekoris zogadi xa-

siaTiT. es aris 3-4 kantiT Semofargluli, ceradkveTilad 

gulamoRebuli bologafarToebuli mklavebi. sami maTganis 

gaganierebul nawilSi naxevarsferuli burTula zis. pirve-

li ori erTi jvris nawilebi unda iyos (tab. 201-2).  

jvris momdevno mklavebisgan Sedga erTi sruli jvari. jvars 

momtvreuli aqvs Ziri da ayvavebuli rtoebis dasawyisi. 

mklavebs gverdebze dauyveba zolebi. SuaSi, mTel sigrZeze 

gluvi sibrtyea, sigrZeze CaWrili Txeli RariT. jvris cen-

trSi wrea tolmklava jvriT. ayvavebuli rtoebi Ziridan iyo 

amozrdili da ebjineboda gverdiT mklavebs.  

keramikuli jvrebi

tufisgan gamoTlili jvris mklavebis garda gamovlinda 4 

keramikuli fragmenti, romlebic aseve jvris nawilebi unda 

iyos. 

amgvari keramikuli jvrebis arseboba sxvagan saqarTvelo-

Si CvenTvis samecniero literaturidan cnobili ar aris. 

savaraudoa, rom es jvrebic qvasvetebze unda yofiliyo aR-

marTuli. 

svetisTavebi

sakmaod didi raodenobiT gamovlinda qvajvris svetisTave-

bis fragmentebi, uflis saflavis TaRediani modeliT. am 

fragmentebiT SeiZleba aewyos Svidi an rva aseTi modeli. 

uflis saflavis modelis zogadi saxea cokolze mdgomi 

TaRedebiani fanCaturiseburi nageboba. es nagebobebi das-
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rulebulia sxvadasxva modifikaciis lavgardaniTa da tim-

paniT Sekruli naxevarcilindruli kamariT an sferosebri 

moculobiT, rasac agvirgvinebda qvis jvari. am moculobaTa 

svetebi, lavgardani, TaRedebi da timpani ZiriTadad morTu-

li iyo geometriuli ornamentaciiT, iSviaTad ki _ figuru-

li gamosaxulebebiT (tab. 215-10, 22).

sul ocamde fragmentia moZiebuli kompleqsis sxvadasx-

va adgilas, romlebic aseve gansxvavdeba erTmaneTisgan 

masaliT, formiTa da Sesrulebis xarisxiT.

filebi

gamovlinda aseve brtyeli filebi da qvasvetebis kapitel-

ebi, bazebi ornamentuli reliefebiT da profilirebuli 

gverdebiT:

 lomis Tavi

kompleqsis sxvadasxva adgilas aRmoCnda mowiTalo tufis-

gan gamokveTili, sami cxovelis Tavis stilizebuli gore-

liefebis (faqtobrivad mrgvali qandakebis) damsxvreuli 

fragmentebi. am fragmentebisgan Sedga lomis masiuri yvri-

malebiani saxisa da Tavis wina nawilis stilizebuli ga-

mosaxuleba _ fafriTa da yurebiT, mozrdili dingisebri 

cxviriTa da kbilebiani ybebiT. pirveli ori Tavi zeda ybiT 

gamovlinda 1 eklesiis samxreT kedelTan (tab. 271-3). pirve-

li lomis qveda yba aRmoCnda 3 eklesiis dasavleT fasadTan. 

meore lomis qveda yba ki ver moviZieT. mesame goreliefis 

fragmenti _ ufro mcire zomis lomis Tavis qveda ybis naw-

ili aRmoCnda (gamovlinda 1 eklesiis dasavleT kedelTan). 

sagulisxmoa, rom pirvel ors Tavze Rari aqvs amokveTili. 
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es Rarebi gvafiqrebinebs, rom SesaZloa, es goreliefebi 

eklesiis morTulobas ganekuTvneboda da SesaZloa, saxur-

avis detalis wyalsawreti simas funqcias asrulebda.

qvis reliefebis aseTi simravle da mravalferovneba 

gvafiqrebinebs, rom am regionSi adre Sua saukuneebSi unda 

yofiliyo qviTxuro moqandakeTa saxelosnoebi, sadac qvis 

reliefebis seriuli warmoeba mimdinareobda.

amgvarad, SemorCenili faqtobrivi masaliT, istoriuli 

konteqstiTa da sxva garemoebebiT SesaZlebelia kompleqsis 

funqciis, misi daarsebis, ganviTarebisa da ngrevis perio-

dis warmodgena, Tumca, nivTieri da werilobiTi wyaroebis 

simciris gamo es daskvnebi ufro logikuri varaudia, vidre 

ucilobeli mtkicebuleba.

rogorc Cans, Tavdapirvelad I eklesia aages;  daaxloebiT 

imave periodis unda iyos meorec, radgan aRmosavleTisken 

damxrobis gradusiT, wyobis xasiaTiTa da mSeneblobis 

xarisxiT igi I eklesiis msgavsia. SesaZloa, calke mdgomi san-

aTlavic ki yofiliyo, rogorc es gvxvdeba adreqristianu-

li xanis sawyisi etapis saeklesio kompleqsebSi, ar aris ga-

moricxuli, rom I eklesia swored adreqristianuli xanis 

sawyis etapze aSenda _ mSeneblobis TariRi SegviZlia V-VI 

ss-is dasawyisiT ganvsazRvroT. VI s-is meore naxevridan ar-

qiteqturuli esTetika ukve gansxvavebulia. TariRis ufro 

dakonkreteba ki, faqtobrivi masalis naklebobis gamo Znel-

deba. pirveli eklesiebis dazianebis an dangrevis Semdeg, 

savaraudod, Tanadroulad agebulia me-3 da me-4 eklesiebi. 

maTi agebis TariRis dasadgenad faqtobrivi masala cota 

gvaqvs, Tumca, garkveuli garemoebebi msjelobis saSualebas 

gvaZlevs.
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am eklesiebisa da mTeli kompleqsis ngrevis zeda zRvari 

VIII_IX ss. unda iyos, radgan gaTxrebisas gardamaval xanaze 

gviandeli  artefaqtebi moZiebuli ar aris, maSin rodesac aq 

gamovlinda adre Sua saukuneebis lega-moCalisfro, Wdeul 

ornamentiani Tixis WurWlis fragmentebi (tab. 8).

III da IV eklesiebi erTmaneTis msgavsia, Tanadrouli unda iyos 

da SesaZloa, erTi da imave ostatis mier agebuli. strati-

grafiulad III eklesia II eklesiis safuZvelze dgas da ueWve-

lad momdevno periodisaa. TviT III da IV eklesiebis gegmebis 

Tavisebureba da kedlebis wyobis xasiaTi maTi gardamavali 

xanis kuTvnilebaze migviTiTebs. ufro metad savaraudoa, 

rom es eklesiebi gardamavali xanis sawyisi etapisaa (VII-VI-

II ss-is mijna). amasTan angariSgasawevia, rom gamovlenili 

realiebis mixedviT es kompleqsi SesaZloa, monasteri yo-

filiyo, razec miuTiTebs galavani da sacxovrebeli Tu 

sameurneo saTavsebis naSTebi. monastris aq daarseba da ar-

seboba SesaZlebeli Cans VI-VIII ss-is dasawyisis farglebSi, 

VIII saukunis 30-ian wlebidan ki Tbilisis saamiros Seqmnisa 

da qvemo qarTlSi arabTa gavlenis gaZlierebis pirobebSi na-

klebad mosalodnelia. SesaZloa, rom eklesiebi murvan yrus 

730 wlis laSqrobis dros an 853 wels buRa Turqis laSqrobi-

sas dangreuliyo.

I eklesiaze samxreT minaSenis gaCena III da IV eklesiis agebamde 

unda vivaraudoT, radgan III da IV eklesiis arqiteqtura dab-

ali xarisxisaa da naklebad mosalodnelia minaSenis TaRedi 

im dros  moewyoT. TaRedis arsebobis damadasturebelia mi-

naSenis samxreT nawilSi mrgvali svetis bazisis (in situ) ga-

movlena.

amgvarad, Cveni mosazrebiT I eklesia agebulia adreqris-

tianuli epoqis sawyis etapze, SesaZloa, V saukuneSi da 
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misi mSeneblobis zeda zRvari VI s-is I naxevarze gviandeli 

ar unda iyos. es nageboba pirvelad daingra (ngrevas adas-

turebs iatakis qveda pirvel fenaze gamovlenili damwvari 

da deformirebuli brtyeli kramiti da lursmnebi), savarau-

dod, an vaxtang gorgaslis mefobis bolo periodSi, qvemo qa-

rTlSi gamarTuli omebis dros (V-VI ss-is mijna), an herakle 

keisris laSqrobisas (627-628 ww.) konfesiuri dapirispirebis 

procesSi.

II eklesia I eklesiis an Tanadroulia, an odnav mogviano xanis, 

yovel SemTxvevaSi, am ori eklesiis sinqronulad arseboba 

garkveuli periodis ganmavlobaSi SesaZleblad migvaCnia. 

amasTan, II eklesiaSi Sesasvleli samxreTidan da dasavleT-

idan ar fiqsirdeba, rac gvafiqrebinebs, rom mas Sesasvleli 

CrdiloeTidan hqonda. es Sesasvleli aadvilebda funqciur 

kavSirs iqve, CrdiloeTiT mdebare I eklesiasTan.

II eklesiis dangrevis Semdeg, mis nangrevebze augiaT III ekle-

sia, imave dros aSenebuli Cans IV eklesiac. amasTan eklesiis 

irgvliv, did farTobze miwis pirze gamovlenilia nasaxlar-

Ta kulturuli fenebi, rac aq mZlavri dasaxlebis arse-

bobaze miuTiTebs. savaraudoa, rom es sataZro kompleqsi am 

dasaxlebaSi yofiliyo CarTuli.

gardamavali xanis bolo periodidan, dangreuli eklesiebi 

mitovebulia, nagebobebi aRaravis aRudgenia da kompleqsi 

TandaTan miwiT daifara.
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A R T I C L E S

EARLY CHRISTIAN MONUMENTS FROM DMANISI
C H U R C H E S ,  C E M E T E R I E S ,  S M A L L  P L A S T I C

Kakha Kakhiani, George Chanishvili, Jumber Kopaliani, KitiMachabeli, 
ZazaAleksidze, Elguja Gligvashvili, Nino Pataridze.

The lower Kartli region is the ancient province of Georgia. Dmanisi 
side is especially rich by the historic monuments, where all periods of 
human development are represented. Here, one of the significant ar-
chaeological monuments is the se lement of the early medieval cen-
turies revealed and located between the village Gan adi and Tnusi and 
church complex. The significant material revealed while the excava on 
process was the reason of star ng field works on this area. Nagzauri 
church complex is located on the open field. Here, the motorway track 
of Tbilisi-Dmanisi along the Mashavera river le  bank crosses the filed. 
There was an old road above the track before, that’s why it is called 
Nagzauri by popula on. The complex is located near the track, 1082 
meters above the sea level.
Here, on the small territory, there were revealed ruins of four church-

es, small chapel rooms (Senakis) and the fragments of stone crosses 
carved in the different colors of Tufa stone and its details as well – ba-
sis, columns, capitals, crosses and models of Jesus Christ grave, where 
the figures of human, animal and bird are carved out. There is the re-
lief and engraved Georgian ancient script Asomtavruli inscrip ons are 
survived on the stone cross and on its fragments. Also there are re-
vealed graffi  of the later period in Georgian and Armenian languages 
scratched by the pilgrims. There are revealed the later cemeteries also. 
The material revealed in it makes it possible to find out the destroy 

me period of the church and becoming it as a tomb with a greater or 
less accuracy.
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It is hard to find such a place like Nagzauri in the lower Kartli region 
i.e. where there are so many churches and rear stone relief products 
located on such a small territory.
While the excava ons going on during the years, on the area of 700 

square meters surrounded by the direct rectangular wall the fragments 
of four hall type churches and two chapel rooms were revealed and 
studied, there are sca ered the huge amount of stone relief fragments 
and 14 tombs.  (Tab.11-2).
While excava ng the church the huge amount of plain and gu er les 

and approximately 170 broken fragments of capitals, stone crosses and 
stone relief samples carved in the different colors of Tufa stone. Among 
them the most significant is the whole stone column carved in a red 
Tufa stone with the picture of the mother of God with li le Jesus Christ 
and other pictures also on the capitals and facets (Tab. 9, 10). These 
relief fragments belong to the early medieval centuries. On some of 
them there are carved several Georgian ancient script - Asomtavruli 
signs (Tab. 281-12).

Churches

There are survived only the eastern semicircular 1 meter height apse 
(arch) and eastern scar of the same height on the south façade of the 
church (dimension – 10, 6X6.3 meters) (tab. 11-2, 21-2). On the other pe-
rimeter only the strong tsocol basement is revealed which was 20 cen-

meters ju ed from the wall. The building longitudinal axis directed to 
the east is lted to the north by 6 grade.
The church is built up using the processed surface sandstone stones 

with corners. It has two entrances. One of them is in the center of south 
façade and is of 104 cen meters width; another one is in the center of 
the westerns façade and is of 92 cen meters width. Survived walls are 
of 96 cen meters width, an apse (arch) wall is of 1 meters width. The 
floor of the church is made 50 cen meters low the socle basement 



148

A R T I C L E S

(Tab. 21-2). The floor consists of two layers. There were sca ered bro-
ken discolored and deformed les and the iron nails on the lower com-
pressed ground floor, above it the second layer of again compressed 
ground floor slightly mixed with lime was revealed. The mortar belts 
were sca ered directly on the floor.
The church hall is managed without pilasters (suppor ng column). 

There were not discovered either arch stones or suppor ng consoles 
while excava ons of the building.
The inner side of a ledge, semicircular apse (arch) is slightly like horse-

shoe. The altar is notched up by one level; it has got broad (51 cen m-
eter) shoulders. The same width is the outer shoulders of an apse. In 
the center of altar, near the wall, the fragment of semicircular the table 
in the middle of altar built using the stone forma on was revealed. 
The altar had been divided from the hall by the low iconostasis, only 
the three angled stones of which were survived.  In the basement of 
iconostasis different fragments of the stone cross arms were discov-
ered which indicates on the late construc on of iconostasis.  The win-
dows and their construc on details and “Lavgardan” stones were not 
revealed. There were discovered many plain gu er les (21X34X2.8 
cen meters) (Tab. 610-11) with turned up sides (31/24X44X3 cen me-
ters) (Tab. 61-9).  Near the north wall there were revealed several clay 

les - with two ledges and three ledges. These les may represent the 
architect decora ons.
The extension building to the church was revealed alongside to the 

south part. There are two rows of 2.5 meters of Socle stones lying on 
the clay mortar western transverse wall and stones arranged on the 
8.5 meters of distance longitudinally in one row on the perimeter of 
the south longitudinal wall. To the south perimeter of extension build-
ing, to the right of the church entrance axis, the circled stone base – in 
situ was revealed to the east, which may be indica ng to the existence 
of mul ple column arches. The extension building wall is built by the 
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smaller and roughly processed stones compared to the church build-
ing and its forma on is worse than church forma on. The extension 
building should not be of the same period of the church. The original 
roofing of the church might be wooden as there were revealed many 
burnt, deformed le pieces and iron nails. The first church construc-

on was called #3 churches condi onally by us, because it was built on 
the basement of the earlier building. This earlier building was called 
church #2.
It was revealed that church #3 was of a small size (5.8X4 meters) hall 

building with ledge apses. It was revealed as the ruins. Only the south 
and western walls of 0.5 meters height and slightly higher semicircular 
apse sec ons ledged to the east, without the north side were survived. 
This part of the apse and the north sec on of the wall were ruined 
while cu ng a trench for the op cal-fiber cable.
There are survived only the first two rows of the medium size roughly 

processed crushed stones forma on of the south wall. The stone rows 
of the west wall are of the same forma on. On the west, the church is 
built on the slightly ledged one step socle mortar basement, as for the 
south wall it is relied on the earlier church wall basement which func-

ons as a kind of a pla orm. The bigger stones are used for circling the 
apse.  The façade sides of stones are slightly straightened. There are 
rectangular large stones placed in the corners of the wall. The outer 
shoulder of the south apse is ju ed with 20 cen meters. The strong, 
rectangular blocks were placed there. The walls are built using the clay 
mortar, there are the narrow stones placed in the s tches, the piece 
sequence is protected. There are not entrances made in the south and 
west walls, seems like the entrance might be in the north side of the 
building.
No-3 church floor is mixed with lime. The compressed clay layer frag-

ments were revealed near the south wall and in front of iconostasis 
stones. The pieces of les that had dropped from above were sca ered 
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disorderly on this layer. The alter floor was revealed on the higher 
place. Seems like, in the middle of the building, there were made two 
steps to go up the altar in front of iconostasis.
No-2 church had been bigger than No-3 church. It also appeared to 

have ju ed apse, hall building. At first, we thought its south wall and 
the circled apse were its pla orm. As it was revealed a er the exca-
va ons of both buildings, the south wall of the upper church is built 
on the north rib of the lower church south wall as for the circled apse 
of the upper church it is almost built directly on the apse of the lower 
church. The lower church is more long (7.65X4.6 meters). Its west wall 
is located on 1 meter distance by the west wall of the lower church. 
As for the north wall of the upper church is not survived because the 
north wall of No-2 church has been destroyed while cu ng the trench 
of op cal-fiber cable. Seems like, the lower church was built more firm-
ly. The walls are of 80 cen meters width. Only the basements of walls 
are survived. The large blocks (Quadras) of south-west corner and the 
outside southern part of apse and the lower two rows of circled apse.
Church No-4 appeared to be a hall building with ju ed apse, slightly 

longer than No-3 church (6.20metersX4.3 meters). Its slope is similar 
to No-3 church and is directed to the west. It is almost destroyed fully 
and has survived only on the height of 50-80 cen meters (tab. 41-3).
The walls are quite broad. The west wall is of 1 meters width, the rest 

– of 90-92 cen meters width. All its walls are deformed strongly. The 
walls are built here using the clay mortar as well. There are crushed 
stones with the straightened surface on the facades as for in the cor-
ners, there are large, rectangular blocks (quadras). The entrance is 
made in the west part. The large le of threshold lies in the entrance. 
The outside shoulders of circled apse are quite large, and the same 
are the inner shoulders. Here, the floor level of altar is also rela vely 
higher to the hall floor. There are two steps of 15-16 cen meters high 
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built in the center of the church. The altar is divided from the hall in 
the south part by the low stone iconostasis. The iconostasis stone of 
40 cen meters high is survived. The rectangular structure of one row 
stones (50X55 cm) is arranged roughly on the floor near the north side 
of altar. The floor is made by the compressed clay, slightly mixed with 
lime, where several fragments of plain gu er les with side turned-up 
and dropped from above were revealed (Tab. 42). The cupola (dome) 
roofing details were not discovered. This church with its construc on 
character, the wall forma on and size is similar to No-3 church and it 
might be of the same me period.  The walls of this church are built di-
rectly on the straightened suface of the compressed clay. It is only sur-
rounded by the stones of two rows on the north side. Near the north-
west corner of the church No-3 there were revealed the processed 
stones arranged in two rows which were directed towards the church 
No-3. They might me the fragments of the paved path (Tab. 11-2).

Complex surrounding fence

The complex yard is surrounded by the irregular square formed sur-
rounding fence. In the east perimeter of the wall the churches are built 
with ju ed apses, the rest of the walls were surrounding the territory 
(Tab. 11-2).
On approximately one meter high, the walls survived are built with the 

crashed stones of various sizes and forms using the clay mortar. The 
widths of the walls are different also (70-100 cm). The junc on wall of 
the churches No-1 and No-3 is broad (100 cm) and the large stones are 
used in the construc on also. The junc on wall of the churches N0-3 
and No-4 is narrow (70 cm), it is built by using the narrow stones. It 
is damaged and slightly lted to the east. The south part of the sur-
rounding fence 25 meters long and 0.9 meters wide had almost been 
destroyed while construc ng the motorway track. Although in this 
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damaged surrounding fence, on the west side wall of the IV church, an 
entrance of one meter wide directed towards the line is survived. At 
the end of the south fence the massive corner stone was discovered 
where the west part of the fence is connected to it. The west wall sur-
vived on 30-60 cm high, is con nued towards north (only 17 meters 
long) and it is destroyed a erward. The north-west corner of the fence 
is destroyed also. The broad north fence wall (100 cm) is connected 
to the No-1 church north-west corner. Supposedly, the yard entrance 
might be here, on the north sec on of the west fence.

The chapel rooms

There were revealed two storerooms in the south sec on, inner side 
the west side wall of the fence, supposedly the monas c chapel rooms, 
the façade sides of the fence as well as storerooms walls are built with 
crushed and selected stones arranged on the clay mortar, the space 
between them is filled by the narrow stones and some mes with le 
pieces. The inner sizes of the storerooms a ached to the fence are: 
south -3.4X2.4meters, north – 1.9X3.6 meters. The floors of the store-
rooms are made of compressed clay. In the center of the north store-
room the 3-4 cm wide layer like ash and charcoal. Seems like, it was a 
fireplace. The east wall and the entrance of the north storeroom with 
its cemeteries built in a later me period is destroyed. As for the south 
it is survived partly.

Cemeteries

While the fieldworks on Nagzauri church complex approximately 20 
riprapes were discovered this basically consisted of plain stone les. 
They were lted from the west to the east direc on as usual. All above 
men oned things made us think that these stones represented the 
roofing les of the cemeteries. There are studied 14 cemeteries (pic. 
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2.9, Tab. 1.7)1 on the men oned place.
Among the studied cemeteries 4 of them represent burial pits and 

9 – (NoNo1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13) - stone cemeteries. All of them 
are lted from the west towards east. The pits of burial are of rectan-
gle shape with roundcorners; they are stuck in the base coat of the 
ground or are built on it. The stone cemeteries are built by the basically 
processed stones of various sizes inserted on length. The broad south 
and east walls are mostly represented by per one per stone. The bur-
ial pits and stone cemeteries were covered by the les and stones of 
different sizes and width. In most of the cemeteries the dead is buried 
in accordance with the Chris an rule, laid down, with the head to the 
west, basically with bent hands put on the belly, only one cemetery, 
the dead man of No-6 cemetery was buried in a posture of a prayer. 
His le  hand was put on the belly, as for the right hand – it was bent 
and located near the face. There were discovered in two cases burying 
the dead man with bent limbs. (Cemeteries: NoNo2,8 upper). Both of 
them are buried with the heads directed toward west, on the le  side, 
with lower and upper limbs bent.

The archaeological materials discovered on the complex territory
Construction materials
Tile

There are two types of les, plain with turned-up sides and gu er. The 
plain le was sca ered on the whole complex area (mostly as the nar-
row pieces).  Rela vely large pieces were concentrated near the first 
and fourth churches. Among them the first original lower floor of the 
church le fragment were deformed and over burnt which indicates on 
existence of the fire and high temperature in that me period. On the 
floor of the fourth church there were large le fragments sca ered in 
two layers. The plain le with turned-up sides is made from the light, 
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elutriated clay, the mixture of seldom narrow pebbles, well burnt and 
mostly it is of beige color. There are pink le fragments also. Some of 
them are colored in red. Most of the plain les are with simple, plain 
surface, only on some of the fragments are the longitudinal and circle 
lines made as a result of pushing on the wet clay. There are Asomtavru-
li and Nuskhuri (ancient Georgian script) le ers survived on two frag-
ments (Tab. 619 20).

Gutter tile

There are revealed approximately 20 fragments of this type. They are 
made of the light, elutriated clay as the plain clay with turned-up sides. 
It is burnt in beige and pink colors (Tab. 6 11). Tiles discovered in the 
complex are made on the le cu er pa ern.

Decorative tile

While excava ng the complex territory together with the les, the 
plain, rectangular le fragments were discovered which had triangular 
ledges. There are discovered approximately 80 fragments with ledges. 
As a result of comparing them to each other, it was possible to dis n-
guish les with two and three ledges. The les as the plain les are 
made from the light, elutriated clay, they are well burnt in beige and 
pink color. The surface is plain, there are survived traces of coloring 
some les in red.

Nail

The nails were discovered in the hall of the first church together with 
the discolored les sca ered on the floor.  Its discovery together with 
the les is obviously indica ng on the fact that it might be connected 
to the wooden roofing. There are discovered 19 nails totally (Tab. 621).
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Ceramics

There are discovered ceramics (in a small quan ty) used for the cook-
ing and agricultural purposes. The only clay vessel (a pot) it was possi-
ble to renew it fully, was discovered while cleaning the outside apse of 
the fourth church.  The vessel is made on the wheel hub and is burnt in 
beige and pink colors. The other material is represented as fragments. 
There were revealed the fragments of the front side, the bo om side, 
high heel bowl, oil lamp and the ears of the vessel (Tab. 89,12-14).

Varduli (jewelry)

Varduli is the only golden thing found on the territory of church com-
plex. It was revealed in the hall of the first church. It was found on 
the floor, north-east side, near the iconostasis stair. Varduli consists of 
the lower cover (background), with seven plates of processed wire and 
the eye socket a ached on it.  Varduli jewelry has a ached the circled 
stalk, in which the copper pin is plugged in. The diameter of jewelry 
might be 2.5 cm (Tab. 81,2). It might be the cloth jewelry.
Materilas found in cemeteries
The cemeteries studied in church complex are without inventory. Only 

in three cemeteries and near the No-7 cemetery are discovered sever-
al things with human bones. There were discovered the iron bracelet 
and one per silver, bronze and glass rings in no-2 cemetery. There were 
discovered open headed bronze circle and a hanger with long pin. Near 
the bones there were discovered - bronze fasteners with spherical 
head and a damaged bracelet? as for the cemetery No-13 – the iron 
apse and a silver ring were found (Tab. 8).

The stone relief

In the monas c complex of Nagzauri there were revealed the frag-
ments of stone crosses on its whole territory and outside the fence 
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wall also. It is significant that the fragments of the same cross or stone 
cross crushed pieces were discovered with the distance of 10-15 me-
ters. Most part of these fragments seems to be crushed by force and 
are sca ered disorderly in the basement facades of the church, in the 
interior and in the destroyed walls. Most part of them is concentrat-
ed nearby the west wall of south fence of No-1 church apse. Some of 
them are filed in the churches iconostasis.

Arm of the cross with lily flower

There were revealed 13 arms of the cross with the picture of lily flow-
er. The clover lily mo ves are widely spread on the stone crosses of the 
Kartli region. These arms discovered in various places of the complex 
differ from material, form and the quality of performance (Tab. 181-4).

Cross arm with lotus flower

There are discovered 7 such fragments at all. They differ from material 
color, form and the manner of performance (Tab. 185-8).

Cross arm with Varduli (decoration type)

On the four arms of the group there are presented mul  sheet Var-
dulis grown on the stem. The group arms are short and the ends are 
broadened equally. They differ from the cu ng technique and the 
frame varia ons. The first two arms (Tab. 191-2) are framed with broad 
decora ve triangles cut in lt manner and taken together.   The third 
arm is framed with a triple sha  frame (Tab. 194). On the fourth arm 
there is represented the unique relief – human schema c face grown 
on the stem bounded with double sha  on the background (Tab. 193).
The face oval is broadened above. Forehead is slightly raised. Eyes and 

eyebrows, nose, mouth and cheekbones are schema c. Besides the 
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schema za on, the face is represented considerably. The frame is per-
fect.

Arm of a cross with coniferous and triangular ornaments

The following group of the arms is decorated with only the geometri-
cal ornaments. These fragments are discovered in the various places of 
the complex very from each other with material, form and the quality 
of performance.

Arm of a cross with the middle, gutter cut in tilt manner

The crosses of this last group are engraved with the various colors of 
tufa stone, though they are similar to each other with the general char-
acter of their decora on. These are bounded with 3-4 lines cut in lt 
manner, with recovered heart broadened arms. There are semi sphere 
li le balls placed in the broaden parts of three of them. The first two 
may be parts of the same cross (Tab. 201-2).
One completed cross was made by the following arms. The bo om 

of the cross and the beginning of the blossoming branch is destroyed.  
The strips follow on the sides of the arms. There is a plane surface in 
the middle on the full length with a cut thin gu er on the length. In 
the center of the cross there is a circle with the equal arms. The blos-
soming branches were grown from the bo om and they were touching 
lateral arms.

Ceramic crosses

There were revealed four ceramic fragments besides the stone arms 
cut in tufa stone. These fragments may be the cross parts. Existence of 
ceramic crosses like these at any other place in Georgia is not known 
for us. It is likely that these crosses were raised on the steles.
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Capitols

There were revealed vast amount of stone cross capitol fragments with 
the arch row model of the God’s grave. It is possible to construct seven 
or eight models like this. The general look of the God’s grave repre-
sents the building similar to pavilion with the arch row, standing on the 
socle mortar. These construc ons are completed with semi cylinder 
vault bound with the various modifica ons of cornice and tympanum 
(gable) or with the sphere circumference which was crowned by the 
stone cross. The columns, cornice, arch rows and tympanum of these 
circumferences were decorated with geometrical ornaments, rarely 
with the figure pictures. (Tab. 215-10, 22).
There are found approximately 20 fragments at all on the different 

places of the complex which differ from each other by material, form 
and the performance quality.

Tiles

There were revealed the plain les and the capitols of the steles, bas-
es with ornament reliefs and profiled sides.

Lion Head

There were revealed the crushed fragments of three animal heads cut 
in red tufa stone stylized in haut-relief (actually of the round sculpt). 
The stylized picture of the lion face with massive cheekbones and the 
front part of its head was compiled with its mane and ears, large nose 
like snout and jaws with teeth. The first two heads were revealed near 
the south wall of the church No-1 (Tab. 231-3). The lower jaw of the first 
lion was revealed near the west façade of the church No-3.
The lower jaw of the second lion was not found. The fragment of the 

third haut-relief-the part of the smaller lion head’s lower jaw was re-
vealed near the west wall of the church No-1. It is considerable that 
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the first two lions have gu ers on the heads. These gu ers make us 
think that these haut-reliefs were used as the church’s decora ons and 
it had the func on of the gu er pipe, the roof detail.
Huge amount and variety of the stone reliefs make us think that there 

were the bricklayers and sculptors workshops in this region in the early 
medieval centuries, where the serial produc on of the stone relief was 
processing.
Thus, considering the survived actual material, historical context and 

other circumstances it is possible to imagine the me period of the 
complex func on, its origin and its destroy. Because of the lack of the 
material and wri en sources, this is more logical assump on than the 
necessary evidence.
Seems like, at first the church No-1 was built. The second church may 

be of the same period, according to its l ng degree to the east side, 
the building character and the quality of construc on it is similar to the 
church No-1. It may be the bap zing place standing separately as they 
were revealed in the church complexes in the early stages of the early 
Christian era. It is possible that the church No-1 was built in the early 
stage of the early Christian era - the construction may be dated by the 
beginning of the V-VI centuries. From the second part of the VI century 
the architect esthetics is different. Concretization of the date is difficult 
because of the lack of the actual material. After damaging or destroying 
the first churches simultaneously the churches No3,4 were built. There 
are a few materials for dating their construction, though there are par-
ticular circumstances for discussing the issue. The upper margin of these 
churches and the full complexes might be the VIII-IX centuries as while 
the excava ons the ar facts later that the transi onal period were not 
revealed. There were revealed the beige fragments of clay vessels with 
hammered ornaments (Tab 8).
The III and IV churches are similar to each other. They might be built in 

the same period and it might be constructed by the on master (build-
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er). Stra graphicallythe III church was built on the basement of the II 
church is surely of the following period. As for the characteris c fea-
tures of the plans of the III IV churches and the construc on of the walls 
are dated by the transi onal stage. It’s more likely that these churches 
are of the early stage of the transi onal era (VII- the beginning of the 
VIII cc). According to the revealed reali es this complex might be the 
monastery, the fence wall and the fragments of the living or agricultur-
al storerooms indicate on it. Seems like, establishing and exis ng of the 
monastery was possible in the VI and in the beginning of VIII centuries, 
as from the 30s of the VIII century, while crea ng Emirate of Tbilisi and 
while strengthening Arabians impact in the lower Kartli region it was 
less possible to establish the Chris an monument. It is possible that 
the churches were destroyed while the invasions of Murvan the Deaf 
in 720, or Buga the Turkish invader in 853.
Building the a achment to the church I might be presumed before 

construc ng the III and IV churches because the architect of the III and 
IV churches is of the lower quality and the arch rows might not be con-
structed in that period.  The confirma on of the arch rows is that there 
was revealed the round column basis (in situ) in the south part of the 
a achment.
In our mind, church I was built in the early stage if early Chris an era, 

in the V century and the upper margin of its construc on might not be 
later that the first half of the VI century. This building was destroyed 
at first (destroy is proved by the burnt nails and deformed plain les 
discovered on the first lower layer of the floor), presumably, either in 
the last period of VakhtangGorgasali reign while the wars held in the 
lower Kartli region (V-the beginning of VI cc) or while in the period of 
invading Heracles Caesar   (627-628 years) in the process of confession-
al confronta on.
The church II is of the same period of the church I, or it is slightly of a 

later period. In any case simultaneous existence of these two church-
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es for a par cular period is considered to be possible by us. The en-
trance of church II is not made in south and west parts, which make 
think that entrance was made in north. This entrance facilitated the 
func onal connec on with church I located to the north.
A er the church II was destroyed, there was constructed the III 

church. Seems like, the IV church might be built in that period also. 
There are revealed the cultural layers of the se lement around the 
church on the huge area, on the ground. Presumably the church com-
plex was involved in this se lement.
From the last period of the transi onal era, destroyed churches were 

le , the buildings were not renewed and sothe complex was gradual-
ly covered with ground.
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“ციკლოპური”  კომპლექსები  ისტორიული 
ჯავახეთისა  და  თრიალეთის  მხარეებში

დიმიტრი ნარიმანიშვილი

„ციკლოპური” კომპლექსები საქართველოს ტერიტორიაზე წარ-
მოდგენილია საფორთიფიკაციო ნაგებობებისა და დასახლებების 
სახით. ისინი, ძრითადად, დიდი, თითქმის დაუმუშავებელი 
ქვების მშრალი წყობითაა ნაგები. “ციკლოპური” კომპლექსები, 
მენჰირებთან, დოლმენებთან და სხვა კონსტრუქციებთან ერთად, 
რომელთა მშენებლობის დროსაც გამოყენებულია მონოლითები, 
მეგალითურ კულტურაში ერთიანდება.
„ციკლოპური” სიმაგრეების ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანია 
მონუმენტურობა. ისინი იმდენად გრანდიოზულია, რომ ძველმა 
ბერძნებმა მათი აშენება მითოლოგიურ გოლიათებს ციკლოპ/
კიკლოპებს დაუკავშირეს.
„ციკლოპურ“ ნაგებობათა გამორჩეულობა შუა საუკუნეების 
ქართული საისტორიო წყაროებითაც დასტურდება. ეს გან-
საკუთრებით ნათლად გამოხატა ვახუშტი ბაგრატიონმა თავის 
საი სტორიო-გეოგრაფიულ ნაშრომში „აღწერა სამეფოსა საქ-
ართველოსა“,  რომელშიც  ჩხიკვთას  “ციკლოპურ” სიმაგრეს ამგ -
ვარად ახასიათებს:  “ჩხიკვთის სამჴრით არს  ეკლესია  სამება, წმიდის 
გიორგისა, მაღალს გორასა ზედა ნაშენი, არამედ საკურველი, 
რამეთუ დიდროვანითა ლოდითა შენი, რომელი კაცთაგან არა 
შესაძლებელ არს მისი ქმნა, რომელი ავლია ზღუდედ. ძირს მისისა 
არს წყარო დიდი და ფრიად კარგი. ძუელად იწოდა გმირთ-ნაკუეთი, 
და იყო ციხე, ხოლო აწ ეკლესია“1. თავის ნაშრომში, ვახუშტის 
ასევე მოხსენიებული აქვს შაორის “ციკლოპური” კომპლექსიც, 

1 ქართლის ცხოვრება 1973, გვ. 326
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რომელსაც  აღწერს ამგვარად: “შაორის მთის თხემზედა დგას ციხე 
დიდროვანი ქვით ნაშენი“2.
სამეცნიერო წრეებში განსხვავებული მოსაზრებებია “ციკლოპური” 
ციხეების აგების პერიოდის შესახებ. არსებობს მოსაზრება, 
რომ ნამოსახლარების “ციკლოპური” გალავნებით შემოსაზღვრა 
იწყება ადრებრინჯაოს ხანაში. თუმცა, მეცნიერთა დიდი ნაწილი 
მიიჩნევს, რომ “ციკლოპური” საფორტიფიკაციო სისტემების აგება 
იწყება გვიანი ბრინჯაოს ხანის დასაწყისში და გრძელდება ძვ.წ. VII 
საუკუნის ჩათვლით. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ციხეების ნაწილს 
აქტიურად იყენებდნენ შუა საუკუნეებშიც.
წინამდებარე სტატიაში მოცემულია რუკა, რომელზეც დატანილია 

“ციკლოპური” კომპლექსების გავრცელების არეალი. რუკა 
შედგენილია კონკრეტული კომპლექსების ადგილმდებარეობის 
მიხედვით (GPS კოორდინატებზე დაყრდნობით). მასზე დატანილია, 
როგორც ჩვენ მიერ ახლად დაფიქსირებული ისე, ლიტერატურაში 
უკვე ცნობილი კომპლექსები3 (ტაბ. I).

საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული 
“ციკლოპური” სტრუქტურების შესწავლის ისტორია

საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული მეგალითური ძეგლებისა 
და მათ შორის “ციკლოპური” სტრუქტურების მეცნიერული კვლევის 
ისტორია 130-ზე მეტ წელს ითვლის. ამგვარი ძეგლების შესწავლის 
აუცილებლობის საკითხი 1881 წელს თბილისში ჩატარებულ V 
არქეოლოგიურ ყრილობაზე  განიხილეს4.
სამხრეთ საქართველოს „ციკლოპური“ ძეგლების შესახებ პირველი 

2  იქვე  გვ. 320
3 Жоржикашвили, Гогадзе 1974; ბერძენიშვილი 1975; ტატიშვილი 1977, გვ. 30; Narimanischvili, Scha-
ns chaschvili 2001; Narimanishvili, Shanshashvili 2001; ნარიმანიშვილი, მინდიაშვილი... 2001; Biscione, 
Hmayakyan... 2002; ბერძენიშვილი 2005, გვ. 228; Smith 2009, pp. 470, Pl. 12.; ნარიმანიშვილი, 2012, 
გვ. 150, სურ. 2; ხუციშვილი, 2015; ხუციშვილი, 2016; Narimanishvili, 2016, pp. 213; 

   ჟღენტი 2016//Zhgenti, 2016
4 Труды, 1881, Стр. VII



s t a t i e b i

164

სამეცნიერო ინფორმაციები (ე. ლალაიანი, ი. როსტომაშვილი, ე. 
თაყაიშვილი, ა. გრენი, ა. იოაკიმოვი) მე-19 საუკუნის მიწურულსა 
და მე-20 საუკუნის დასაწყისში გაჩნდა.
მეგალითების კვლევას არაერთი ნაშრომი მიუძღვნა ლ. მელიქსეთ-
ბეგმა. მას მონოგრაფიულ შრომაში „მეგალითური კულტურა 
საქართველოში“ (გამოიცა 1938 წელს)  დაწვრილებით აქვს 
განხილული მეგალითების შესწავლის ისტორია, მოცემული აქვს 
მათი დახასიათება და ძირითადი კლასიფიკაცია5.
საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული „ციკლოპური“ ნამოსა-
ხლარების პირველი არქეოლოგიური კვლევა  XX საუკუნის 30-
40-იან წლებში, წალკის რაიონში წყალსაცავთან დაკავშირებული 
მშენებლობისას, ბორის კუფტინმა განახორციელა. “ციკლოპური” 
ნამოსახლარების გათხრებისას გამოვლინდა მტკვარ-არაქსული 
(ადრე ბრინჯაოს ხანა), გვიან ბრინჯაოს ხანისა  და შუა საუკუნეების 
ფენები6.
XX საუკუნის 60-70-იან წლებში ისტორიული ჯავახეთის 
ტერიტორიაზე “ციკლოპური” კომპლექსების ლოკალიზაციაში 
დიდი წვლილი მიუძღვის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, 
არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის კვლევით ჯგუფებს, 
რომლებმაც გამოავლინა და აღწერა არაერთი “ციკლოპური” 
კომპლექსი7.
1989 წლიდან 2010 წლამდე “ციკლოპურ” ნამოსახლარებზე 
სისტემატიურ არქეოლოგიურ გათხრებს აწარმოებდა თრიალეთის 
არქეოლოგიური ექსპედიცია, რომელმაც შეადგინა წალკის მუ-
ნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 16 „ციკლოპური“ 
ნა მოსახლარის ტოპორუკა, აღწერა ისინი, შეასრულა გრაფი კ-

5  მელიქსეთ-ბეგი, 1938
6  Куфтин, 1941
7  ტატიშვილი, 1977; ბერძენიშვილი, 1975
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უ  ლი და ფოტოფიქსაცია8. თრიალეთის  არქეოლოგიურმა ექსპ-
ე დ იციამ 1998-2000 წლებში  აზომვითი სამუშაოები ჩაატარა 
აბულისა და შაორის “ციკლოპურ” კომპლექსებზეც. ამ დროს 
საქ ართველოს არქეოლოგიის ისტორიაში პირველად შეადგინეს 
აეროფოტოდან ტოპოგრაფიული რუკა. კვლევის ეს მეთოდი მო-
იცავდა კონკრეტული ტერიტორიის აეროფოტოების წყვილის 
სტერეომეტრის საშუალებით სამგანზომილებიანი მოდელის 
შექმნას. აეროსტერეოწყვილის პარლაქსომეტრზე დამუშავებით 
შეიქმნა ტოპოგრაფიული რუკები და ძეგლების გენგეგმები. 
ასევე შესაძლებელი გახდა ცალკეული ნაგებობების გეგმებისა და 
ჭრილების დახაზვა9.
2012  წლიდან  ჯავახეთისა და თრიალეთის ისტორიული რეგი ო-
ნების ტერიტორიაზე,   აქტიურად ვაწარმოებთ ამ დრომდე უც ნ ობი 
“ციკლოპური” ფორტიფიკაციების ფიქსაციასა და აღნუ ს ხვას10,11.
ძირითადი ტიპოლოგია და ქრონოლოგიის პრობლემები
“ციკლოპური” კომპლექსები უმეტესად ძნელად მისადგომ 
ადგილებზე - ბორცვებზე, კლდეებზე, კონცხებზე შენდებოდა.
„ციკლოპური“ სიმაგრეებისა და ნამოსახლარების ტიპოლოგიური 
დანაწილების აუცილებლობას მათი მრავალფეროვნება განაპი-
რობებდა. სამხრეთ კავკასიისა და ანატოლიის ამ სახის ძეგლების 
არა ერთი (ლ. მელიქსეთ-ბეგი, ბ. პიოტროვსკი, ლ. გუზალიანი, ო. 
ბელი, ქ. ქოროღლუ და სხვ) ტიპოლოგია არსებობს.
საქართველოს ტერიტორიაზე გამოვლენილი „ციკლოპური“ ნამო-
სა ხლარები და სიმაგრეები  თრიალეთის არქეოლოგიური ექ სპე-
დიციის მიერ  ჩატარებული კვლევების საფუძველზე დაყოფი ლია 

8  ნარიმანშვილი, მახარაძე და სხვ., 1996; შანშაშვილი, ნარიმანიშვილი, 1996; ნარიმანიშვილი, 
შანშაშვილი, 1997; ნარიმანიშვილი, 2012;

9  ნარიმანიშვილი, 1999
10  ნარიმანიშვილი, 2014, გვ. 68//Narimanishvili, 2014, pp. 70; Narimanishvili, 2016
11  ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა პროექტზე  “საქართველოს მეგალითური საფორთიფიკაციო სისტ-
ემები” (YS-2016-67). პროექტი ხორციელდება შოთა რუსთაველის ეროვნული ფონდის ფინანსური 
მხარდაჭერით.
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ხუთ ძირითად ტიპად:
1. “ციკლოპური” ნამოსახლარები, რომლებიც გამართულია 

მდინარეთა ხერთვისში და არა აქვს მთლიანი ზღუდე;
2. ნამოსახლარები, რომლებზეც დასტურდება ციტადელი და 

მის გარეთ არსებული თავდაცვის სისტემას მოკლებული 
დასახლება;

3. ცალკე მდგომი სიმაგრეები, რომელთა შიგნით საცხოვრებელი 
თუ სამეურნეო ნაგებობებია განლაგებული;

4. ცალკე მდგომი სიმაგრეები, რომლებზეც არც ციტადელის 
შიგნით და არც გარეთ ნაგებობების კვალი არ შეინიშნება;

5. მთის წვერზე განლაგებული “ციკლოპური” მშენებლობის 
ტექნიკით ნაგები კომპლექსები, რომლებიც შესაძლოა, 
საკულტო ნაგებობები იყოს12.

სამეცნიერო წრეებში  მიღებული მოსაზრების თანახმად 
“ციკლოპური” კომპლექსების აგება იწყება ძვ. წ. XVI საუკუნეში 
და მათი მშენებლობა ძვ. წ. VII საუკუნემდე გრძელდება13.
შემდგომში, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესებმა და 
განსაკუთრებით აქემენიდური იმპერიის შექმნამ შეცვალა ახლო 
აღმოსავლეთის პოლიტიკური მდგომარეობა, შესაბამისად, ახალი, 
განსხვავებული  თავდაცვის სისტემების14  შექმნის  აუცილებლობის  
საკითხიც დადგა.

ახალი აღმოჩენები

2012-2015 წლებში, თრიალეთისა და ჯავახეთის რეგიონებში, სა მ-
არშრუტო დაზვერვების დროს რამდენიმე  “ციკლოპური“ ნაგ ებობა 
აღმოვაჩინეთ. დაზვერვების ძირითადი მიზანი იყო აეროფოტოების 
საშუალებით ამ დრომდე უცნობი საფორ ტიფ იკაციო ნაგებობების 

12  ნარიმანიშვილი 2001, გვ. 32; 2012, გვ. 138
13 ნარიმანიშვილი 2001, გვ. 34; 2012, გვ. 139
14 ნარიმანიშვილი 2001, გვ. 34; 2012, გვ. 139
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ფიქსაცია. მუშაობის პროცესში დაფიქსირდა, როგორც აქამდე 
ცნობილი ისე, უცნობი “ციკლოპური” კომპლექსები. ადგილზე მო-
ხე რხდა ახლად გამოვლენილი ძეგლების მხოლოდ მცირე ნაწილის 
აღწერა და ფოტოფიქსაცია.
1. შედარებით მცირე “ციკლოპური”  დასახლება დაფიქსირდა 

წალკის მუნიციპალიტეტში, სოფ. არჯევან-სარვანსა და 
ლივადს შორის, მცირე ხევის პირზე (ტაბ. II). დასახლებას 
აქვს დამცავი ზღუდე, რომლის კედლების სისქე მერყეობს 
1.5 მ-დან - 2 მ-მდე, მისი ფორმა კვადრატს უახლოვდება 
(55x52მ), თუმცა, სამხრეთ-დასალეთის კედელი ოდნავ 
გამობერილია. ძირითადი დამცავი ზღუდის სამხრეთით 
შეინიშნება კიდევ ერთი კედელი, რომელიც შესაძლოა, 
შემოსასვლელის დასაცავად იყო აშენებული. საინტერესოა, 
რომ დასახლება, რომელიც ჩვენ ვნახეთ სიდიდით არ 
გამოირჩევა და მდებარეობს სამეცნიერო ლიტერატურაში 
კარგად ცნობილი ბარეთის “ციკლოპური”15 ნამოსახლარის 
სიახლოვეს, რომელიც სავარაუდოდ, ერთ-ერთი დიდი 
და მნიშვნელოვანი ცენტრი იყო.  აქედან გამომდინარე, 
შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ დასახლება ბარეთის 
“ციკლოპური” კომპლექსის ერთგვარი განშტოება იყო და 
შესაძლოა, იცავდა ჩრდილოეთიდან მისასვლელ გზას. 
კოორდინატები: UTM 38T 431681.40mE; 4616405.87mN.

2. “ჭოჭიანის მეგალითური კომპლექსი“ მდებარეობს წალკის 
მუნიციპალიტეტში, მდინარე ჭოჭიანის ხეობაში, სოფ. 
იაილადან ჩრდილო-დასავლეთით 4 კმ სიშორეზე (ტაბ. III). 
სიმაგრე განთავსებულია ხერთვისში, მდინარე ჭოჭიანის 
მარცხენა ნაპირზე. ნაგებობა ტიპური “ციკლოპური” 
სიმაგრეა. მისი სიგრძე 78 მ, სიგანე კი 23 მ-ია, კედლების სისქე 

15 ნარიმანიშვილი, 2012, გვ. 134
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2-2.5 მ-ია, შემორჩენილი სიმაღლე კი, ზოგ შემთხვევაში, 2 
მ-ს აღწევს. სამხრეთ-დასავლეთის მხრიდან სიმაგრეს აქვს 
ბურჯი. სავარაუდოდ, აქედან უნდა ყოფილიყო ციხესთან 
მისასვლელი გზაც. სიმაგრე სტრატეგიულ ადგილზე 
მდებარეობს,  პრაქტიკულად ის აკონტროლებდა ჭოჭიანის 
ხეობის ამ მონაკვეთს, სადაც გადიოდა ჯავახეთში გადა-
სასვლელი ერთ-ერთი გზა. სიმაგრის ჩრდილოეთით, მშრა-
ლი ხევის გადაღმა მდებარეობს დასახლება, რომელსაც 
თითქმის 7 ჰექტარი უკავია. ნაგებობების ძირითადი ნაწილი 
საცხოვრებელი უნდა იყოს, მათი კონსტრუქცია ძირითადად 
მეგალითური ტიპისაა. ასევე აღსანიშნავია, რომ სიმაგრის 
ჩრდილო-დასავლეთით, ამავე კონცხზე განლაგებულია 
მეორე დასახლებაც, თუმცა, ქვის კარიერების არსებობის 
გამო მისი ფართობისა და ხასიათის განსაზღვრა თითქმის 
შეუძლებელია۱٦. კოორდინატები: UTM 38T 417076.00mE; 
4595913.00mN.

3. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში სოფ. ფარავანთან აღიწერა 
ამ დრომდე უცნობი „ციკლოპური“ სიმაგრე და დასახლება, 
რომელიც მდებარეობს სოფლიდან ჩრდილოეთით, 2 კმ-ის 
სიშორეზე, მთა ინიაკ-დაღის წვერზე (ტაბ. IV). კომპლექსს 
აქვს ორი თავდაცვითი თხრილი, რომლებიც შემოზღუდავს 
სიმაგრესა და დასახლებას. აქ არსებული ნაგებობები 
ძირითადად მიწურის ან ნახევრად-მიწურის ტიპის უნდა 
ყოფილიყო. კარიერული სამუშაოების გამო სიმაგრე ძლიერ 
დაზიანებულია, დღეისთვის კედლების წყობის მხოლოდ 
ერთი ფენაა შემორჩენილი, კედლის სისქე მერყეობს 1.8 
მ-დან 2.5 მ-მდე. ჩვენი აზრით, ფარავნის „ციკლოპური“ 
ისევე, როგორც  ამ პერიოდის სხვა საფორტიფიკაციო 

16 ნარიმანიშვილი, 2014, გვ. 68//Narimanishvili, 2014, pp. 70; Narimanishvili, 2016, pp. 211.
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კომპლექსების ნაწილს, ერთი რეგიონიდან მეორე რეგიონში 
გასასვლელის მაკონტროლებლის ფუნქცია ჰქონდა. 
ვფიქრობთ, სიმაგრე აკონტროლებდა დღევანდელი 
ჯავახეთიდან დმანისისკენ გადასასვლელ გზას, რომელიც  
ჭოჭიანის ხეობაზე17 გადიოდა. კოორდინატები: UTM 38T 
405626.00mE; 4591003.00mN.

4. სოფ. განძანის აღმოსავლეთით, 7კმ-ის სიშორეზე მდებარეობს 
“ციკლოპური” საფორტიფიკაციო კომპლექსი, რომელიც 
გაშენებულია განძასხევის ერთ-ერთ ხერთვისში (ტაბ. V). 
“ციკლოპური” კომპლექსი შედგება ძირითადი სიმაგრისა 
და დამხმარე გარე კედლებისგან, რომლებიც ძირითად 
სიმაგრეს ჩრდილო-დასავლეთის მხრიდან შემოუყვება18, 
ძირითადი სიმაგრის სამხრეთ-აღმოსავლეთით იკითხება 
თავდაცვითი თხრილი, რომელიც კომპლექსის ერთადერთ 
მისადგომს კეტავდა. კოორდინატები: UTM 38T 402121.00mE; 
4579297.00mN.

5. ძალზე საინტერესო “ციკლოპური” კომპლექსი დადასტურდა 
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ორლოვკის სამხრეთ-
დასავლეთით 5კმ-ის სიშორეზე, მთა ელ-დაღის წვერზე (ტაბ. 
VI). კომპლექსს უკავია თითქმის 3 ჰა,  მისკენ ერთადერთ 
მისასვლელს  ორი თავდაცვითი თხრილი კეტავს. პირველი 
(რომელიც სიმაგრესთან უფრო ახლოს მდებარეობს) 
აგებულია სიმაგრიდან 70 მეტრში, მეორე კი, პირველისგან 
85 მეტრითაა დაშორებული. ძირითად სიმაგრეს  წრიული 
ფორმა აქვს, მისი დიამეტრი 120 მ-ია. ვინაიდან, კედელს 
საპირე ქვები არა აქვს შერჩენილი რთულია მისი ზუსტი 
სისქის დადგენა, თუმცა ხურდა ქვა, რომელიც კედლის 
ცენტრალურ ნაწილში იყო ჩაყრილი, გაშლილია 4-5 მეტრზე. 

17 ნარიმანიშვილი, 2014, გვ. 68//Narimanishvili, 2014, pp. 70; Narimanishvili, 2016, pp. 211.
18 Narimanishvili, 2016, pp. 211.
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ძირითადი სიმაგრის სამხრეთ-აღმოსავლეთის კედლიდან 
გამოდის მეორე სასიმაგრო კედელი, რომელიც თითქმის 
30 მეტრის შემდეგ ქმნის კუთხეს და შემოუყვება ძირითად 
ციხეს ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილამდე, ამ ადგილას გარე 
კედელი აღარ უერთდება ძირითად სიმაგრეს. ძირითადი 
სიმაგრის შიდა სივრცეში დაფიქსირდა ჩავარდნილი 
ადგილები, რომლებიც სავარაუდოდ მიწური ან ნახევრად 
მიწური ტიპის სახლები უნდა იყოს19. კოორდინატები: UTM 
38T 383958.00mE; 4561188.00mN.

6. აღსანიშნავია ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სოფ. 
თორიასთან20 აღმოჩენილი  “ციკლოპური” კომპლექსი, რომელ-
იც მდებარეობს სოფლიდან დასავლეთით, 2 კმ-ის სიშორეზე 
(ტაბ. VII). კომპლექსი  გაშენებულია  მცირე ბორცვზე, 
რომელიც ორ გორას შორის გამავალ მცირე მდინარის 
მარჯვენა ნაპირზეა, იმ ადგილას, სადაც მდინარე გავაკებას 
იწყებს. კოორდინატები: UTM 38T 378652.00mE; 4580165.00mN.

დასკვნა

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ ჩვენ 
მიერ ახლად დაფიქსირებული ობიექტები მიეკუთვნება გვიან 
ბრინჯაოსა და რკინის ხანაში გავრცელებულ “ციკლოპურ” 
ერთიან საფორტიფიკაციო სისტემას, რომელიც ემსახურებოდა 
ლოკალური რეგიონების დაცვას. ზემოაღნიშნული “ციკლოპური” 
ფორტიფიკაციები გავრცელებული იყო მცირე კავკასიონის მთათა 
და ხევთა სისტემის ტერიტორიაზე.
ასევე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ლოკალური რეგიონების ერთ-ერთ 
საზღვრად ჯავახეთის ქედს მოვიაზრებთ. ამ ვარაუდის საფუძველია 

19 Narimanishvili, 2016, pp. 211.
20 სოფელი მდებარეობს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში, თუმცა «ციკლოპური» კომპლექსი 
განლაგებულია ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში.
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ის ფაქტი, რომ ჯავახეთსა და თრიალეთში დაფიქსირებული დიდი 
დასახლებები/ცენტრები გეგმარებით არსებითად განსხვავდება 
ერთმანეთისგან. ასევე ჩვენს მოსაზრებას ვამყარებთ იმით, რომ 
ჯავახეთის ქედზე არსებული გადასასვლელების კონტროლს ახო-
რციელებდა ორივე რეგიონი, მაგ.: “ჭოჭიანის მეგალითური კომ-
პლექსი“ და “ფარავნის ციკლოპური სიმაგრე-დასახლება” (ტაბ. VIII). 
თუმცა, ჩვენი ვარაუდი შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ სამუშაო 
ჰიპოთეზად, რომლის გასამყარებლადაც აუცილებელია “ციკლ-
ოპურ” კომპლექსებზე არქეოლოგიური გათხრების წარმოება.

ტაბულების აღწერილობა:
Table description:

I - “ციკლოპური” კომპლექსების გავრცელების არეალი;
“Cyclopean” complexes – spreading area;
II - “ციკლოპური” კომპლექსი სოფ. არჯევან-სარვანსა და სოფ. 

ლივადს შორის;
“Cyclopean” complex between villages Arjeva-Sarvani and Livadi;
III - “ჭოჭიანის მეგალითური კომპლექსი”;
“Chochiani Megalithic Complex”
IV - “ფარავნის ციკლოპური სიმაგრე-დასახლება”;
“Paravani cyclopean fortress-settlement”
V - “ციკლოპური” სასიმაგრო კომპლექსი სოფ. განძანთან;
“Cyclopean” fortress complex near village Gandzani
VI - “ციკლოპური” კომპლექსი სოფ. ორლოვკასთან;
“Cyclopean” complex near village Orlovka
VII - “ციკლოპური” დასახლება სოფ. თორიასთან;
“Cyclopean” settlement near village Thoria
VIII - ფარავნისა და ჭოჭიანის “ციკლოპური“ კომპლექსების 

ერთმანეთთან მიმართება.
Paravani and Chochiani “cyclopean” complexes and its corre-

spondence.
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“CYCLOPEAN” COMPLEXES IN HISTORIC 

JAVAHETI AND TRIALETI REGIONS

Dimitri Narimanishvili

“Cyclopean” complexes which are spread on the territory of Georgia are 
represenetd as for fica ons and se lements. Mainly they are built with  
not modified dry-mosanry big stones. “Cyclopean” complexes along 
with menhirs, dolmens and other constuc ons built with monolites are 
united in Megalithic culture. Due to its monumental character ancient 
Greeks linked their construc ng to mithological gaints – Cyclopes.
“Cyclopean” complexes are very dis nguished and special monuments 

which are confirmed also in Georgian Middle Ages Historical sources. 
Vakhush  Batonishvili expressed about it solely in his historical-geo-
graphical work “Descrip on of Georgian Kingdom”, where he describes 
Chkhikvta “cyclopean” fortress in following way: “on the south of Chkh-
ikvta is a church Sameba of St. George, built on high hill, surrounded 
by protec ve wall built with great rocks, which is impossible for men 
to do which is very astonishing. In old mes it was called carved by 
heroes and was a fortress, now it is a church”1. In his work Vakhush  
men ons Shaori “cyclopean” complex: “On top of Shaori mountain is 
standing a fortress built with huge stones”2.

In present ar cle is represented a map on which is marked spreading 
area of “cyclopean complexes”. Map is compiled according to loca on 
of specific complexes (according GPS coordinates). Marked complexes 
are as newly discovered sites by us, but also ones which were already 
known in literature3 (Tab I).  
1  ქართლის ცხოვრება 1973, გვ. 326
2 იქვე  გვ. 320
3 Жоржикашвили, Гогадзе 1974; ბერძენიშვილი 1975; ტატიშვილი 1977, გვ. 30; Narimanischvili, 
Schanschaschvili 2001; Narimanishvili, Shanshashvili 2001; ნარიმანიშვილი, მინდიაშვილი..2001; 
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Many different opinions are expresses about building period of “cy-
clopean” fortesses in scien fic circles. According to one of them sur-
rounding se lements is beginning in Early Bronze Age. Through one 
part of the scien st considers that building period of these fortress 
systems starts in the beginning of Late Bronze Age  and con nues un l 
VII BC. It is worth to remark that parts of the fortresses were re-used 
ac vely in also in Middle Ages. 

Studing History of “cyclopean” structures on the territory of Georgia

Scien fic researching history of megalithic sites including “cyclopean” 
structures on the territory of Georgia counts more than 130 years. Im-
portance of inves ga ng such kind of sites was discussed on V Achae-
ological Mee ng held in Tbilisi in 18814.  
The very first scien fic informa on about “cyclopean” site in South 

Georgia appears at the end of XIX and beginning of XX centuries (E. 
Lalaiani, I. Rostomashvili, E. Takhaishvili, A. Gren, A. Iakimov). 
L. Melikset-Beg dedicated many works to megalithic research. In his 

monograph “Megalithic Culture in Georgia” (published in 1938) he dis-
cusses research history of Megaliths, gives their descrip on and basic 
calcifica on in details5.    
First Archaeological inves ga on in Georgia in regard of “cyclopean” 

se lements started in 30-40ies of XX century, in Tsalka region due to 
reservoir construc on works, conducted in by Boris Ku in. During ex-
cava on these se lements were uncovered Kura-Araxes (Early Bronze 
Age), Late Bronze and Middle Ages layers6. 
Research Groups of History, Archaeology and Ethnology Ins tute of 

Biscione, Hmayakyan... 2002; ბერძენიშვილი 2005, გვ. 228; Smith 2009, pp. 470, Pl. 12.; 
ნარიმანიშვილი, 2012, გვ. 150, სურ. 2; ხუციშვილი, 2015; ხუციშვილი, 2016; Narimanishvili, 2016, pp. 
213; ჟღენტი 2016//Zhgenti, 2016

4 Труды, 1881, Стр. VII
5 მელიქსეთ-ბეგი, 1938
6  Куфтин, 1941
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Ivane Javakhishvili conducted a great work in regard of localiza on re-
search history of “cyclopean” complexes on the territory of Historical 
Javakhe  in 60-70ies of XX century7.
In 1989-2010 Triale  Archaeological Expedi on conducted systemat-

ic archaeological excava ons on “cyclopean” se lements. During this 
work was made a topographical map of 16 “cyclopean” se lements 
on territory of Tsalka municipality; sites were also described, photo-
graphed and drawn8. In 1998-2000 Triale  Archaeological Expedi on 
conducted measuring work on Shaori and Abuli “cyclopean” complex-
es too. During that me in the history of History of Georgian Arche-
ology was created very first topographic map from aero photos. This 
research method considered crea ng 3D models of pair of aero photos 
of concrete territory using stereometry. With that was created topo-
graphic maps and plans of the sites. It was also possible to make some 
plans and profiles of desired structures9.
From 2012 we are carring out sistema c surveys, inventory and photo 
fixa on of “cyclopean” for fica ons which were uknown for scien fic 
circles on the territory of Javakhe  and Triale  Historic Regions10,11. 

Basic Typology and Chronological Problems

“Cyclopean” complexes are mainly built on places such as hills, moun-
tain capes and cliffs, which are hard eccesible.  
Variaty of “cycopean” fortresses and se lements provided impor-

tance of divinding topology. There are a lot pf typology of such kind of 
sites in South Caucasus and Anatolia (L. Meliksed-Beg, B. Piotrovski, L. 

7  ტატიშვილი, 1977; ბერძენიშვილი, 1975
8 ნარიმანშვილი, მახარაძე და სხვ., 1996; შანშაშვილი, ნარიმანიშვილი, 1996; ნარიმანიშვილი, 
შანშაშვილი, 1997; ნარიმანიშვილი, 2012;

9 ნარიმანიშვილი, 1999
10 ნარიმანიშვილი, 2014, გვ. 68//Narimanishvili, 2014, pp. 70; Narimanishvili, 2016
11  At the moment the work is conducted on a project (YS-2016-67) “Georgian Megalithic Fortification 
Systems”. Project is financed by Shota Rustaveli National Fund.
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Guzaliani, O. Beli, K. Koroglu et. all.). 
Accroding to research conducted by Triale  Archaeological Expedi on 

on territory of Georgia there are five basic types of “cyclopean” for-
tresses and se lements:
1. “cyclopean” se lements which are arranged at river confluenece 

and do not have a defencing walls;
2. Se lements with citadel, but without a defencing walls;
3. Independent fortresses with dwellings and agricultural buildings 

inside;   
4. Indipendent fortresses, without any traces of domes c buildings 

neither inside, nor outside the citadel;
5. Complexes constructed with “cyclopean” building technic on the 

top of the hills, which might have been building serving cult12. 
Accepted opinion in scien fic society suggests that building “cyclope-

an” complexes strats in XVI century BC. and con nues un l VII century 
BC13. 
Herea er current processes in Near East and specially forma on of 

Achaemenid Empire changed poli cal state of Near East. Because of 
that arose an issue of importance of building new and different for fi-
ca on systems14. 

New Discoveries

In 2012-2015, in Triale  and Javakhe  regions, during surveys we dis-
covered some “cyclopean” construc ons. The main goal of the survey 
was to confirm new fortress construc on unknown ll now with the 
help of aero photos. During the working process we managed to rec-
ognize as the known ones, but also “cyclopean” complexes which were 

12  ნარიმანიშვილი 2001, გვ. 32; 2012, გვ. 138
13  ნარიმანიშვილი 2001, გვ. 34; 2012, გვ. 139
14  ნარიმანიშვილი 2001, გვ. 34; 2012, გვ. 139
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unknown for scien fic society. On the place we managed to photo-
graph and describe only small amount of the sites.   
1. Small “cyclopean” se lement was confirmed in Tsalka Munici-

pality, between villages Arjevan-Sarvana and Livadi, near small 
ravine (tab. II). Se lement has a defending wall; width of the 
walls between 1.5-2 metres long, shape is almost like a square 
(55X5 metres), though southern-west wall is slightly distended. 
In the southern part of main defending wall can be observed 
one addi onal wall, which might have been built to protect the 
entrance. It is interes ng that this se lement confirmed by us 
is not very large and is located near Bare  “cyclopean” se le-
ment15, which is very well known in scien fic literature. Bare  
probably was one of the biggest and important centres, so we 
can consider that newly discovered se lement could have been 
a kind of branching of Bare  “cyclopean” complex and proba-
bly was defending path from the north. Coordinates: UTM 38T 
431681.40mE; 4616405.87mN.  

2. “Chochiani Megalithic Complex” is located in Tsalka municipality, 
in the le  bank of river gorge Chochiani, 4 km from village Ya-Ila 
(tab. III).  Length of it is 78 metres, width – 23, thickness of the 
walls is 2-2.5 metres long and the height some mes reaches 
up to 2 metres. On the south-west part of the fortress is pre-
served its tower; supposedly the passage to the fortress must 
have been here. The fortress is in a very strategic loca on, prac-

cally it was controlling area of Chochiani gorge were was one 
of the passages to Javakhe  region. On the north of the for-
tress, beyond dry ravine is situated a  se lement, which occu-
pies almost 7 H. Main part of the building, which are meglithic 

15  ნარიმანიშვილი, 2012, გვ. 134
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structures must be dwellings. It is also worth to remark that on 
the north-west part of the fortress there is another se lement, 
but due to the stone quarry it is impossible to determine the 
scale and character is almost imposible16. Coordinates: UTM 
38T 417076.00mE; 4595913.00mN. 

3. Unknown “cyclopean” fortress and se lement was described in 
Ninotsminda municipality, near village Paravani, which is locat-
ed north 2 km far from the village, on the top of mountain Ian-
ik-Daghi (tab. IV). Two defencing trenchis are surrounding the 
fortress and se lement. Building here must have been pit-hous-
es or cemi pit-house types. Due to the quarry works the for-
tress is very damaged. Nowdays only one layer of wall set is pre-
served, with the thickness of 1.8-2.5 metres. We consider that 
func on of Paravani “cyclopean” was to controll passage from 
one region to other, as one group of fortress of that period. It 
is possible that fortress was controlling passage from present 
Javakhe  to Dmanisi, which was lied on Chochiani gorge17. Co-
ordinates: UTM 38T 405626.00mE; 4591003.00 mN. 

4. In  the east of village Gandzani, 7 km far is located “cyclopean 
for fica on complex, which is built in on of the ravines of riv-
er Gandzakhevi (tab. V). “Cyclopean” complex consists of main 
fortress and external addi onal walls, which are surrounding 
the fortress mainly from the north-west part18. In south-east 
part of main fortress is obsereved a defencing trench which 
was closing only passage to the complex. Coordinates: UTM 38T 
402121.00mE; 4579297.00mN.

5. Very interes ng “cyclopean” complex was confirmed in Ninots-

16  ნარიმანიშვილი, 2014, გვ. 68//Narimanishvili, 2014, pp. 70; Narimanishvili, 2016, pp. 211.
17  ნარიმანიშვილი, 2014, გვ. 68//Narimanishvili, 2014, pp. 70; Narimanishvili, 2016, pp. 211.
18  Narimanishvili, 2016, pp. 211.
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minda municipality in south-west part of village Orlovki, 5 km 
far from it, on the top of mountain El-Daghi (tab. VI). Complex 
occupies almost 3 h. Only exis ng passage to it is closed by two 
defencing trenches. First one (more near to the fortress than 
other) is made in 70 metres from the fortress with diametre of 
120 metres. Due to the fact that the outer stones of the wall is 
not preserved it is difficult to say the exact thickness, though the 
stones which was used in the central part of the wall is spread in 
4-5 metres. From the south-east wall emerges second defencing 
wall, which creats a corner almost in 30 metres and surrounds 
the main fortress un l north-western part. In that place outer 
wall does not connects to the main fortress. In interior of main 
fortress were confirmed sunken places, which gives an idea that 
here were buildings of pit-houses and cemi-pit-houses19. Coor-
dinates: UTM 38T 383958.00mE; 4561188.00mN.

6. It is worth to reamrk “cyclopean” complex discovered in Akhal-
kalaki municipality, near village Thoria20, which is located 2 
km far from the village (VII). Complex is built on a small hiil, 
which is located on the right bank of small river passing two 
hills, where the river flows on plainarea. Coordinates: UTM 38T 
378652.00mE; 4580165.00mN.

19 Narimanishvili, 2016, pp. 211.
20 Village is located near Ninotsminda unicipality, though the “cyclopean” complex is in Akhalkalaki 
municipality
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Conclusion

We consider that new sites which were discov-
ered by us belongs to one “cyclopean” for fi-
ca on system spraed in Late Bronze/Iron Ages, 
which was serving defencing local regions. “Cy-
clopean” for fica ons men oned above were 
situated on mountains and rivane systems of 
minor Caucassus territory. 
Also we would underline that we consider Java-

khe  Range as a border for local regions. Basis of 
this opinion is the fact that the big se lement/
centres confirmed in Javakhe  and Triae  are 
completely different in regard of planning. Also 
our opinion can be established by the fact that 
passages to Javakhe  was controlled by both 
regions, as an example we can give Chochiani 
megalithic complex and Paravani cyclopean for-
tress-se lement (tab. VIII) Though we take into 
considera on that this opinion can be accepted 
as a working hypothesis, and to prove it is im-
portant to conduct archaeological excava ons 
on “cyclopean” complexes. 



190

T v a l s a z r i s i

ჩვენი ქვეყანა მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი უძველესი 
მეტალოგენური  კერაა. ამ საკითხის მიმართ ინტერესი ჯერ 
კიდევ XIX საუკუნის 80-იანი წლებიდან გაჩნ და, გასულ საუ კუ ნეში 
განხორციელდა ეპიზოდური საველე სამუშაოები კავკასიონის 
სამხ  რეთ ფერდობებზე განლაგებული  სამთამადნო  წარმოების 
ძეგლების კვლევის მიზნით (აფხა ზე თი, სვანეთი, რაჭა და კახეთი 
– ზემო ალაზანი), ასევე  სამხრეთ კავკასიონის სამხ რე თ ნაწილში 

საქართველო, როგორც მსოფლიო ცივილიზაციის 
ერთ-ერთი უძველესი მეტალოგენური კერა დიდი 
ხა ნია საინტერესოა მკვლევართათვის. რა ჩანს ამ 
მიმართულებით უახლესი მონაპოვრების მიხე დვ-
ით? შეიტანა თუ არა სამხრეთ-დასავლეთ საქარ თ-
ვ ე ლოს მკვიდრმა მოსახლეობამ ბრინჯაოს ეპო ქ-
ის, როგორც სამთამადნო ისე, მეტალურგიულ თუ 
ლითონგადამამუშავებელ ინდუსტრიაში მნიშვნელ-
ოვანი წვლილი? რას ადასტურებს ნეოლითიური, თუ 
ენეო ლი თუ რი საფეხურის ამსახ ვე ლი კულ ტუ რუ ლი 
ფენები?
ჩვენი წინაპრების წვლილი მესო პოტამიის, ანატო-
ლ ი უ რი და ეგეოსური ცივი ლი  ზა  ციების შექმნაში ბა-
თუმის არქეოლოგიური მუზეუმის დირექტორის, ის-
ტო რიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორის, 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორის, არქეოლოგ 
ამირან კახიძის თვალსაზრისით:
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(ბოლნის-დმანისისა და აჭარა-გურიის სამ თო-მეტალურგიული 
კერები). აღმოჩენილია არაერთი მადანგამონამუშევარი, როგორც 
ღია ისე, დახურული კარიერების სახით; მოპოვებულია მეტად 
საინტერესო და მრავალ ფ ე რო  ვანი არტეფაქტები. სპეციალისტები 
სპილენძის წარმოების ერთ-ერთ პრეისტორიულ და მნიშვ ნელოვან 
კერად მდ. ჭოროხის აუზში მდებარე ართვინის ზონას, კერძოდ, 
მურღულს მოიაზრებენ. გამოტანილია დასკვნები მასზედ, რომ 
საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები ნეო ლითური თუ 
ენეოლითური ეპოქის საზოგადოების წარმომადგენლები 
ჩართულნი იყვნენ წინა აზი ური კულტურების განვითარების 
ერთიან სისტემაში, ერთდროულად დაიწყო მადნეული სა-
ბა დოების ათვისება. მნიშვნელოვანია იმის აღიარებაც, რომ 
ანატოლიისა და მესოპოტამიის უძველეს ცივილიზაციებთან 
კონტაქ ტე   ბისთვის ხელშემწყობი გეოგრაფიული ფაქ ტორი იყო 
ისიც, რომ მდინარეები ტიგროსი, ევფრატი, ჭოროხი და არაქსი 
ერთი მთის მა სივ  ში იღებს სათავეს. მკვლევართა დიდ ნაწილს 
მიაჩნია, რომ მიგრა ციე  ბის დაწყებას კავკასიაში მნიშვნელოვანი 
ფუნქცია უნდა შეესრულებინა ჩრდილოეთში მაი კო პის, ხოლო 
სამხრეთში  მტკვარ-არაქსის კულტურის განვითარების საქმეში 
[იხ.: გო  ბეჯი შვილი, მუ ჯირი, ინანიშვილი, მაისურაძე, 1983:441-
442; მაისურაძე, ინანიშვილი, 1984:86-89; ჩართო ლა ნი, 1996; 
ინანიშვილი, ჩართოლანი, მაისურაძე, გობეჯიშვილი, მუჯირი, 
1998:52-62; ღამ ბა ში ძე, მინდიაშვილი, გოგოჭური, კახიანი, 
ჯაფარიძე, 2010; ფიცხელაური, 2011:62-89; ჯა ფა რი ძე, 2013; 
ღამბაშიძე, 2016; Иессен, 1935:7-237; Гобеджишвили, 1952:183-
190; Чартолани, 1989].
ისტორიოგრაფიული   მემკვიდრეობის  მიხედვით კარგად ჩანს, 
რომ უწინ  არსებითად  შეის  წავლებოდა  სამთამადნო საქმია ნო-
ბა  სთან, ლითონის  მოპოვებასთან დაკავშირებული საკითხები. 
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აჭარის ბოლო სამი წლის აღმოჩენებმა  შესაძლებლობა მოგვცა 
კონკრეტული ძეგ ლების მიხედვით საგანგებო კვლევის საგნად 
გვექცია უკვე კარიერებიდან  გამო ტანილი ნედ ლეულის 
ტექნოლოგიური დამუშავების პროცესები წყლის ენერგიის 
გამოყე ნე ბით. დროის  ამ მოკლე მონაკვეთში მიკვლეულია 30 
ძეგლი, რომელთა მსგავსი ადრე უც ნო ბი იყო არქეოლოგიური  
მეცნიერებისთვის. არსებითია ისიც, რომ სიახლეებ თან გვაქვს 
საქმე მათი გეოგრაფიულ გარემოში განლაგების, მეტად ფართო 
მასშტაბის მეგა ლი თური ხასიათის სამუშაოების შესრულებისა  და  
მადნეულის დაფშვნა-დანაწევრების პრო ცესებში ახალი, შეიძლება 
ითქვას, ნოვატორული ხერხების დანერგვის თვალ საზრისით.  ჩვენ  
შევიმუშავეთ ამ მეტად საყურადღებო უნიკალური ძეგ ლე ბის კვლევა-
ძიებისა და არ ქეოლოგიური გათხრების მეთოდიკა. საქართვე ლო-
სა და აჭარის კულ ტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 
სააგენტოების ფინანსური მხარ დაჭერით, სა ვე ლე სამუშაოები 
ვაწარმოვეთ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე ძეგლზე: 
სარ ფში, თხილნარსა  და სკურდიდში (საქართველოს კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვ ნული სააგენტოს დაფინანსებით), 
აგრეთვე, სოფ. მურვანეთსა და სოფ. კაპნისთავში (აჭარის კულ-
ტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დაფინანსებით). 
დანარ ჩენი 25 ძეგლის შესწავლა ბათუმის მუზეუმის ექსპედიციე-
ბის მიერ სადაზვერვო სამუშაოების დროს გან ხორციე ლე ბული 
ფოტოფიქსაციითა და არტეფაქტების  შეგროვებით  შემოი-
ფარგ ლება. ბუ ნებრივია,  აუცილებელია ზოგიერთ ძეგლზე 
მომავალში განხორციელდეს არქეოლოგიური გათხრები, რადგან 
გათხრების შედეგად ბევრი სიახლეა მოსალოდნელი. ცალკეული 
რაიონების მიხედვით,  ბრინჯაოს  მეტალურგიის უძველესი 
კერები აღმოჩენილია აჭა რის შემდეგ პუნქ ტებში: ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტში _ სარფი, მურვანეთი, თხილნარი (4 კერა), 
თხილ ნარის აგარა, სიმონეთი–ჯაზიგოლი (2 კერა), სიმონეთის 
ქეციქედი, მარადიდი (2 კერა), ძაბლავეთი, სკურდიდი, კაპ-
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ნისთავი; ქობულეთის მუნიციპალიტეტში _  ჩაქვი,  კინკიშა,  
დაგვა;  ქედის – ბზუ ზბუ (2 კერა), ნამლისევი (კალაშხევი), 
აგარა (3 კერა), ცხემლიმინდორი, ძენწ მა ნი, ორცვა, მახუნცეთი, 
კვაშტა; შუახევში – გოგაძეები; ხულო – თეთრობის მთა და სხვ.
უახლესი მონაპოვრების მიხედვით ჩანს, რომ სამხრეთ-დასავლეთ 
საქართველოს მკვიდრთ ბრინჯაოს ეპოქაში მნიშვნელოვანი 
წვლილი შეუტანიათ, როგორც სამთამადნო ისე, მეტალურგიულ 
თუ ლითონდამმუშავებელ ინდუსტრიაში. ჩვენს ხელთ არსებული 
მონაცემების მიხედვით, ყურადღებას გავამახვილებთ ძირითად 
სიახლეებზე. უკვე ეჭვს აღარ იწვევს ის გარემოება, რომ 
ჩვენი მხარე,  გან სა კუთ რებით  მდ. ჭოროხის  აუ ზი,  მსოფლიო 
ცივილიზაციის ერთ-ერთი უმ ნიშვ ნე ლო ვანესი მეტალურ გიული კე -
რა იყო. ადრეული ეტაპისთვის, კერძოდ,  ქ.წ. V ათასწ ლეუ ლი სა  და  
IV ათასწლეულის I ნახევრისთვის ღია თუ დახუ რულ კარიერებში 
გამოტანილი ქურაში გამოსადნობი ნედ ლეულის დაქუცმაცება-
დანა წილება ხდებოდა საგანგებოდ დამ ზადე ბულ ქვის სანაყ-გო-
ბებში. ამ თვალსაზრისით ყურად ღებას იქცევს ჩაქვის ჩაისუბანში 
აღმოჩენილი ძეგლი, სადაც წარ მოდ გე ნი ლია,  როგორც  ნეოლითის 
ისე,  ენეო ლი თუ რი საფეხურის ამსახ ვე ლი კულ ტუ რუ ლი ფენები. 
სწო რედ აქ მოვი პოვეთ ერთ-ერთი ქვის გობ-სანაყი in situ მდგო-
მარეობაში  (სურ. 1).  მას პარალელი ეძებნება სვა ნე თის,  კერძოდ,  
ზაარგაშის მი და მოე ბის შემთხ ვე ვით აღ მო ჩენათა შორის (ღამ ბა-
ში ძე და სხვ., 2010:35, სურ. 23). ვფიქრობთ, რომ ამ დროი სთ ვის 
მძიმე სა მუშაო პროცესებთან დაკავ შირებულ სამ თო საქმესა და 

                      სურ.1                                                                        სურ2
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მეტალურგიას ფართო ხასიათი არ უნ და ჰქონოდა. სავარაუდოდ, 
ის აკმა ყო ფი ლებდა უპი რატესად ადგილობრივ თვითკმარ მოთ-
ხოვ ნებს.  სუ რათი მკვეთრად შეიცვალა  ქ.წ. IV ათასწ ლეუ ლის II 
ნახევრისა და III-II ათას წლე უ ლე ბი სთ  ვის.  ეს ის დროა, როცა ნეო -
ლითური ტრადიციების კვლადაკვალ წარმოებით ურ თიერ თობაში 
თან  დათან  წამყ ვან ადგილს ლი თონის იარაღი იკავებს; მსოფლიო 
ოიკუ მენის სხვა დახვა,  ად რე დაწი ნაუ რე ბულ ცენტრში გაჩნდა 
მაღალგანვითარებული კლა სობ  რივი საზო გადოე ბები და ურ ბა-
ნის ტული ცივი ლი ზაციები. მკვეთრად გაიზარდა მოთ ხოვ ნილება 
პოლი მეტა ლებ ზე. ბუნებ რი ვია, მსგავსი  ნედ ლეულით  მდიდარი  
ჩვენი  მხარე  ვერ  იქნებოდა იზო ლირებული მსოფ ლიო ისტორიული 
პროცესებისგან.  უახლესი აღ მო ჩენების მიხედ ვით ეჭვი არ 
გვეპარება, რომ  მესო პოტამიის, ანატოლიური და, როგორც ჩანს, 
ეგეოსური ცივი ლი  ზა  ციების  შექმნაში  თავისი  წვლი ლი შეიტანეს 
ჩვენმა წინაპრებმაც. ამის თქმის შესაძ ლებ   ლო  ბას იძლევა ძველ 
მემ   თამადნე-მეტალურგთა ნოვატორული შე მოქ მე  დება.
წინამდებარე სტატიაში ჩვენ მოკლედ მიმოვიხილავთ ნო  ვა ციებს, 

                      სურ. 3   სიმონეთი (ჯაზიგოლი) 
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რომლებიც დავადგინეთ ბოლო 2-3 წლის საველე არ ქეო  ლო გიური 
კვლევა-ძიების შე დე გად. დასტურდება, რომ პროფესიონალ მეტა-
ლურგებს შრო  მის ნაყოფიერების გაზრ დის მიზ ნით არაერთი 
ხერხისთვის მიუგნიათ; ამ მე ტად რთულ და შრომატევად პრო  -
ცესებში არ სებითია წყლის ენერგიისა და მათ მიერ შექმ ნილი 
მარტივი მექა  ნიზ მის ფართოდ და ნერგ   ვა-გამოყენების პრაქტიკა. 
პირველი გენია ლუ რი სიახლე საბა დოე  ბი დან გამოტანილი ნედ -
ლეულის ფუჭი ქანებისგან გათავი სუფ ლებას, ე.წ., გამდიდრება-
ფლოტაციას უკავ შირ დე ბა. მელითონეები მიხვდ ნენ, რომ ადრე 
არსე ბული შედარებით ნაკლებად ქმედითი ხერ ხე ბი (მხედველობაში 
გვაქვს მექანიკური, ცეცხლისა და წყლის გამოყენება) ვე ღარ 
აკმაყოფილებდა ლი   თონ ზე გაზრდილ ეპოქალურ მოთხოვნებს. 
საჭირო გახდა განსხვა ვე  ბულ ხერხთა მიგნება. ამ სა ხის 
სამუშაოების შესასრულებლად ძველ მე ტა  ლურგებს აურჩევიათ 
სრუ   ლიად ახალი, შეიძ  ლება ითქვას, საოცარი გეოგრაფიული გა-
რე მო. ჩვენი ექსპე დი ციე ბის მიერ ფიქსი რე ბუ ლი ყველა ძეგლი 
ტოპოგრაფიულად, როგორც ჩანს, განლაგე ბუ ლია საც ხოვ რის თან  
ახლოს მდე  ბარე პატარა, ზოგჯერ მოზრდილ მდი ნარეთა ხეობებში; 
წარ მოე  ბის ახალი კერის შექმნისას ადამიანები უპი რატესად 
ირჩევდნენ მეტ-ნაკ ლები დაქანების სიპ-კლდოვან, ქარაფოვან 
ადგილებს. პირამიდების ეპო ქაში ჩვენს მეტა ლურგებსაც სათა ნა-
დო ბაზის მოწყობის მიზნით ჩაუტარებიათ გრან დიო ზუ ლი მასშ-
ტა ბის ქვის სამტეხლო, ე.წ., მეგა ლითური სამუშაოები. საკმაოდ 
ხშირად საწარმოო კე რის დასაწ ყის ში, პირ ველ რიგში ქმ ნიდნენ  
შედარებით მოს წო  რებულ მოე დან-პლატ ფორმებს კლდოვან ერთიან 
მასივებში  (სურ. 3). შესა ნიშნავად იკითხება ამ მიზნით განხორციე-
ლე ბუ ლი ქვის სამტეხ ლო სამუ შაოების კვალი და მასშტაბები. 
მოედანს მოსდევს დაქანებული ფლატე. კლდეებ ში წყლის ნაკადის 
კონცენტრაციისა და დინების უფრო ჩანჩქერისებურად გაძ-
ლიე რე ბის მიზნით გაჭ რილი სხვა  დასხვა ფართის, სიღრმისა 
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თუ სიგრძის ერთი ან რამ დენიმე არხი. მსგავსი არტეფაქტე  ბით  
მთელ სიგრძეზე დასერილია თითქმის ყველა ძეგლი (სურ. 4,5). 
ბუნებრივია, ჩნდება კითხ ვა, თუ რას ემსახურებოდა ამ ტიპის 

ქვის სამუშაოები? შევეცადეთ მოგ-
ვეძებნა სათა ნადო ახსნა. ყუ რად-
ღება მივაქციეთ იმ გარემოებას, 
რომ ისინი ჩაედინება კლდის მონო-
ლითებში საგან გე  ბოდ ამოკვეთილ 
ქვის აბაზანისებრ გოლებში. მათი 
ზომები შთამ ბეჭდავია. ზოგიერთი 
მათ   განის დიამეტრი 14, 12,9 X 
6,4,2 მ-ია, სიღრმე კი წყლის ზე და-
პირიდან – 3,2,5, 2 და 1,5 მ. სწო   რედ 
ამ ადგილებში ეშვებოდა არტახებში 
მოქცეუ  ლი ჩანჩ ქე რები, რომლებიც 
გოლებში მო რე  ვისებურ ბრუნვას 
ქმნიდა. შესაბამისად, გამოგვაქვს  
დასკვ ნა, რომ მემ თამადნე მეტა-

 სურ. 4  სიმონეთი (ჯაზიგოლი)           
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ლურ გები ამ გო ლებში ათავსებდნენ კარიერებიდან გამოტანილ 
პირველად ნედ  ლეულს, რათა ზემო დან და ცემული ჩანჩქერების 
მიერ შექმნილ მბრუნავ მორევებში ფუჭი ქა ნე ბისგან გათავისუფ-
ლე ბუ ლი ყო. არ გამოვ რიც ხავთ, რომ ქვის გო ლების შედარე-
ბით მდორე ადგილებში, სა დაც ჩანჩ ქერის მოქმედება ნაკ ლებად 
ეფექტური იქნებოდა, დანერ გილი იყო ხის ჯო ხებით მო რევის 
პრაქტიკაც (სურ. 6,7,8). საკმაოდ ხშირად ფიქსირდება გო ლებ-
თან მისადგომი კლდე ში ნაკ ვეთი სხვადასხვა ზომის ბილიკები. 
ზოგჯერ კი – ქვის საფე ხუ რე ბიც.

ემპირიული ცოდ ნით აღჭურვილმა ძველმა მელითონეებმა 
იცოდნენ, რომ ლითონის ქუ  რებში  გამოსად ნო ბად  მომ ზადებამდე 
საჭირო იყო მადნის გამდიდრება. მის შემადგენლობა  ში სასურველი 
ნივ თიერებების კონცენტრაციის გაზრდა, მსუბუქი ფრაქციების 
მოშორება (ქვა-ღორღი, მიწა, ვულ კანური ლავის ნარჩენები და 
სხვ.). ქვის გოლებში ადგილზევე რჩე ბო და ლითონის  შემც ვე  ლი 
მასა, რომელთა სიმკვრივე 2-3-ჯერ აღემატებოდა უსარგებლო 
ქანე ბი  ს სიმკვრივეს. ფუჭი ქანები მდინარეს მიჰ ქონდა. ხშირად 

 სურ. 6  გოგაძეები       
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გოლის მაღალ გადასასვლელსაც უკეთ დე ბო  და 15-20 სმ სიღრ-
მის არხი. ასე, რომ სასარგებლო ქანების დანაკარგი მინიმუმამდე 
იქნე ბო და დაყვანილი. ბუნებრივია, ამ გზით მკვეთრად,  შეიძლება 
ითქვას, ინდუსტრიულ დო ნემ დე, გაი ზარდა შრომის ნაყო ფიე რე -
ბა. ასეთია ჩვენ მიერ დადგენილი  პირველი ნოვაციის არ სი.  არა-
ნაკლებ საინტერესოა მომ დევ ნო სიახლეც.
როგორც უკვე აღინიშნა ადრეულ პერიოდში მადნის დაფცქვნა-
დაქუცმაცება ხდებოდა მაგარი ჯი შის ქვისგან დამზადებულ 
სანაყ-გობებში. საჭირო იყო, მელითონეს  შეესრულებინა საკ -
მაოდ მძი მე, დამქანცველი სამუშაო და შედეგები მაინც და მაინც 
დამაკმაყოფილებელი არ უნ და ყოფილიყო. ჩვენს ხელთ არსებული 
არტეფაქტების მიხედვით ჩანს, რომ მოხმა რების პროცესში, 
გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ, ზოგიერთი მათგანის ფსკე -
რი იხვ რი ტე ბო და, ან  გობი შუაზე სკდებოდა (სურ. 2). საჭირო 
იყო ახალი, უფრო რაციო ნა ლური მიგ ნე ბე ბის ძიება. შესაბამისად, 
ჩვენი ექსპედიციის მიერ გამოვლენილი ძეგ ლე ბის მიხედ  ვით ეს მო-
რი გი ნოვაციაც გამოიკვეთა.  მდინარეთა სიპ-კლდოვან ქანებში, 
ზე მოთ აღნიშნული ქვის გოლების ორივე მხარეს კვლავ მრავლად 

 სურ. 7   კინკიშა    
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არის ამოკვეთილ-ამოხვეწილი რამდენიმე ასეულზე მეტი, სხვა -
დასხვა ფორ მისა და სი დიდის ქვის სანაყ-გობი.
2016  წელს  თხილნარში, სკურდიდში,  სარფსა  და  აგარაში გან-
ხორ ციე ლე ბულ მა საველე სამუ შაო ებ მა 100 ასეთი არტეფაქტის 
არსებობა დაადასტურა. ისინი ნაკვეთია მდი  ნარეთა, რო გორც 
სანა პი რო კლდოვან ქანებში ისე, უშუალოდ კალაპოტებში. მკვრივი 
ქა ნების ძიება ამ მონაკ ვე თებ შიც მიმდინარეობს. ზოგჯერ არის 
შემთხვევები, როდესაც დაწყებულია გობის ამოხვეწა,  ჩა სუ ლან  
გარკ ვეულ სიღრ მე მდე, გამოჩენილა არამკვრივი ძარღვოვანი 
ქანები და მუშაობა შეუ  ჩე რე ბიათ. თხილნარში ყურადღება მიიქცია 
ამგვარმა ფაქტმა:  კლდის ზედაპირზე შე მოუვ  ლიათ ნახევარწრე, 
შესანიშნავად იკითხება წალკატის პირველივე დარტყმების ყველა 
კვა  ლი, მაგრამ არც აქ  მოსწო ნე ბიათ შერჩეული ადგილი და მაშინვე 
შეუჩერებიათ დაწ ყე ბული სამუშაოები.  არის სხვა ბევრი ნიუან-
სიც.  ქვის გობების მსგავსი განლაგება ჰიდ რო გრა ფიულ ქსელში 
მეგალითური კულ ტურის მორიგი ნაირსა ხეო ბაა, რომლებსაც ჩვენ 
მივაგენით, შევის წავ ლეთ, განვსაზღვრეთ მათი ფუნქციონალუ რი 
დანიშ ნუ ლე ბა და სამეცნიე რო მიმოქ ცე ვაში შევიტანეთ. კლდეში 
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ნაკ ვეთ  მა გობებმა პირ ვე ლად თხილნარის (მდ. ბო ლო ყოს მარჯვენა 
სანა პირო) მაგალითზე, 40 წლის  წინ მიიქცია ყურადღება.  ერთა-
დერ თი მიწისზედა ძეგლის მიხედ ვით რაიმე კონკრე ტუ  ლი დასკვნის 
გამოტანისგან თავს ვიკა ვებდით.  მსგავ სი არტეფაქტების შესახებ 
არანაირი  ინ  ფორმაცია არ არსებობდა.  კვანძი 2014 წლისთვის 
გაიხ სნა. მივიღეთ ინ ფორ  მაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, 
მდ. კინკიშას შესანიშნავი ხეო ბის ერთ-ერთი რეს    ტორნის 
ეზოში დამუშავებული ქვის არსე ბო ბის შესახებ. ადგილზე 
დათვალიერებისას დადგინდა,  რომ იგი მწვადების შესაწვავად 
განკუთვნილი თანა მედ როვე ნახელავია. მოხდა თითქოსდა სას  -
წაული – მისგან დაახლოებით 10 მ-ის მოშო რებით შევნიშნეთ სიპ 
კლდეში ამოკვეთილი ქვის გობი, რომელიც აშკარად თხილნარის 
ორეული იყო. რესტორნის მეპატ რო ნემ მოგვაწოდა ახალი ცნო-
ბები, რომ ზემოთ, მდი ნა რის გაყოლებაზე, უფრო მეტია მსგავსი 
ნაკეთობები.  მართლაც, 100-150 მ-ის გავლის შემდეგ ჩვენ წინაშე 
გადაიშალა შესანიშნავი პანორამა არაერთი ქვის გო ბის, გოლებისა 
და არხების. ამ აღმოჩენას წინ უძღოდა იმავე, 2014 წლის გაზაფ-
ხუ ლი სთვის მდ. ჭოროხის მარც ხე ნა სანაპიროზე, სოფ. მარადიდში 
განხორ ციელებული საველე სამუ შაოებისას მოპოვებული ქვის 
ექვსი გობი. მარადიდის შემდეგ მცი რე მასშტაბის საველე სამუ-
შაოები ვაწარმოვეთ მდ. ჭო  როხის მარცხენა სანაპიროზე, სოფ. 
ჭარ ნალის მურვანეთის პა ტარა მდინარის ხეობაში. ქვის გო  ბების 
რაოდენობა გაიზარდა. მათ მიემატა დამუშავებული უროები. ნათე-
ლი გახდა, რომ უახლესი აღ მოჩენები ბრინჯაოს მეტალურ გიასთან 
უნდა ყოფილიყო დაკავ შირებული. კინკიშას მეგა ლი თურმა 
ძეგლმა ეს რწმენა განგ ვიმტ კიცა. სწორედ ამის შემ დეგ ბათუმის 
არქეოლოგიური მუ ზეუმის სადაზვერვო ჯგუფ მა განახორციელა 
საინტერესო სამუ შაოები აჭარის ტე რი ტო რია ზე  მსგავსი ახალი 
ტიპის მეგალითური კულტურის ძეგ ლე ბის გამოვლენის მიზნით. 
დავუბ რუნ დეთ ქვის გობებს.
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ქვის  გოლების ფუნქციონალური დანიშნულების გარკვევის შემდეგ 
გაჩნდა მო     რი გი კითხვა: რამ განაპირობა ქვის გობების გამოჩენა 
მდინარეთა ასეთ მიუვალ, ქარაფოვან ად    გი ლებში? ტექნიკური 
და განსაკუთრებით ეთნოგრაფიული მონაცემების გათ ვა ლის-
წინებით, შევეცადეთ სათანადოდ აგვეხსნა  პროფესიული  ცოდ ნით 
აღჭურვილი მეტალურგების მსგავსი ქმედებები და  საოცარი ნოვა-
ცი ა. წი ნას  წა რუ  ლად ვიტყვით, რომ სიახლეთა ძიების არსებითი 
მოტივაცია, ადრებრინჯაოს ხანიდან სამთამადნო მეტა ლურგიულ 
პრო დუქ  ციაზე საერთაშორისო ბაზარზე მეტად გაზრ დი ლი მოთ-
ხოვნილება გახლდათ. აუცილებელი  იყო  შრომის ნაყოფიერების 
გაზრ და, კი დევ უფრო მეტი პერ სო ნალი მე თემის ჩართვა ამ 
პროცესებში. ცნო ბილია, რომ მად   ნის გამ დიდრების შემდეგ 
სპეციალურ ქურებში დნობის, ე.წ., ლღობის პრო ცე სების დაჩ  ქა-
რე ბის მიზ ნით აუცილებელი იყო  გოროხ-ნატეხების  დაფცქვნა-
დაქუცმაცება. ცნობილია, რომ მსგავ   ს  სა მუშაოს  პატარა  ზომის  
საგულდაგულოდ ნაკეთებ ქვის გობებში ადრეც აკე თებ დ ნენ. ჩვენ-
მა წი ნაპრებმა ახალი ეპოქების მოთხოვნილებების შესაბამისად 
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შემოგვ თა ვაზეს ახალი გენია ლუ რი აღ მო ჩენები. პირველ ყოვლისა, 
ახლად მიკვ ლეუ ლი კულტურის ძეგლების ქვის მონო ლითში 
ამოკ ვე თი ლი ქვის გობები უკვე მუდ მივი გამო ყენებისთვის იყო 
გამიზნული. მეო რეც, უზარმაზარ კლდოვან მასი ვებ ში სათანადო 
ქვის სამტეხლო სამუშაოების შეს რუ ლე ბის შემდეგ ნებისმიერი 
ზომის ქვის გობის ამოშანდაკება შეიძლებოდა.  თითქმის ყვე-
ლა ძეგ ლის მიხედვით ეს, მართლაც, ასეა.  გვაქვს,  რო გორც 
პატარა ისე,  მოზრდილი სანაყ-გობები. გაოცებას იწ ვევს ხელო-

სანთა ემპირიული ცოდ ნა-გამოც  დი  ლება. რო გორც ითქვა, ისინი 
კარიერებზე  ეძე ბდნენ  ვარ გის, მკვრივ ქანებს. ქვის გობთან და-
კავ  ში რე ბუ ლი  მთავარი სიახლე, რომელმაც  განსაზღვრა კლდოვან 
ქარა ფიან მასივებში გო  ლების ირგვლივ სოკოე ბი ვით  მი მო ფენილი  
სხვადასხვა  ზომის  ქვის  გო ბე ბის  არსებობა სულ სხვა ხა სია-
თისაა (სურ. 9,10,11). მიგვაჩნია, რომ სწორედ ამ სანაყ-გობებში 
გამ დიდ რე ბუ  ლ ნედლეულს ფშვნიდნენ და აქუცმაცებდნენ კვლა-
ვაც წყლის ენერგიის გამო ყე ნე ბით. წყლის ენერ  გიის გამოყენების 
პრეცედენტი ქვის გო ლე ბის მაგა ლითზე ერთხელ უკ ვე ვნა  ხეთ. აქ 
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უკ ვე სრულიად განსხვავებულ სურათთან გვაქვს საქმე. აქა ურ მა 
მეტა ლურ გებ მა წყლის ენერ გიის გამოყენების მიზნით მარტივი, 
მაგრამ მე ტად საინ ტე რე სო მექანიზმი შეიმუშავეს. მისი კონს-
ტ რუქცია ამგვარად გვესახება: მზადდებოდა გარკ ვეუ ლი სიგრ-
ძის ხის ბერ კეტი, მის ერთ ბო ლოზე კიდებდნენ წყალგაუმტარ, 
მსუბუქი  წნუ ლი ხის ჭურ ჭელს, მეო რე ზე მაგრდებოდა ქვის ურო. 
ბერკეტს შეაყე ნებდ ნენ საჭირო სიმაღ ლის სად გამიან ღერძზე ისე, 
რომ ღარით მიყ ვა ნილი წყლის ნაკადი ჭურ ჭელში ჩაე დი ნე ბოდა, 

ხო ლო ქვის ურო მიმარ თუ ლი იყო სანაყ-გო ბისკენ. ხის ჭურჭელი 
წყლის მარა გის მატებასთან ერ თად, თანდათან ეშ ვე ბოდა ქვე მოთ,  
ურო კი, შესაბამისად, ზემოთ ადიოდა. გარკ ვეულ ზღვარ თან 
მიახ ლოე ბისას წყალი ჭურჭლიდან მყისიერად იღვრებოდა, ხო ლო 
ცაში გამო კი დული ქვის ურო მოწყ  ვეტით ეცემოდა  ქვის გობში 
ჩალაგე ბულ მადნის ნატეხებს,  შემდეგ  წყლის ჭურ ჭელი საწყის 
მდგომარეობას უბ რუნ დე ბო და. ხელოსნის მეთ ვალყურეობით მე-
ქა ნი ზმის მოქ მედება გრძელ დე ბო და  უწყვეტად  მანამ,  სანამ არ 
დას რულდებოდა მადნის და ქუც მა ცების პრო ცესი. ბუნებ რი ვია, 
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ამ მეთოდის გამოყენების შედეგად  მკვეთრად გაიზარდა  შრო მის  
ნაყოფიერება. მად ნის გამ დიდ რების მსგავსად, მეტა ლურგიის ეს 
აუცილებელი ეტაპი აიყვა ნეს ინ დუსტ რიულ დო  ნეზე. ყოველივე ეს 
გახლავთ ახალი სიტყვა მეტალურგიის ისტორიაში.
მსგავ სი მექა ნიზ მის არ სე ბობისა და ფართოდ გამოყენების 
შესახებ ჩვენი მოსაზ რე ბები უფრო დამა ჯე რე ბელი გახდა სარფის 
აღმო ჩე ნებ ის შემდეგ: მე-6 ქვის გობში გამოვლინდა  ქვის ურო  in 
situ  მდგო მარე ო ბაში. მისი წონა 99 კგ-ია, ხო ლო უროს ქვემოთ 
დადსტურდა მადნის ნატეხები (სურ. 11).  ჩვე ნი კონ სულ ტა ციით 
ბა თუმის შო თა რუს თაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზი-
კოს მა,  შოთა ბოლქ ვა ძემ გარკ ვეული მოდერ ნი ზა ციით დაამზადა 
მოქმედი მექანიზმი, რომელიც და მონ ტა ჟე ბუ ლია ბა თუმის არქეო-
ლო გიუ რი მუზეუმის ეზოში.
ქვის გოლებისა და სანაყ-გობების სიმრავლესთან ერთად 
შთამბეჭდავია ქვის უროების ზო   მა-წონაც (15 კგ-დან _ 300 კგ-
მდე) (სურ. 12,13,14,15,16 ). აშკარაა, რომ ადრე ბრინჯაოს ხა    ნიდან 
(ქ.წ. IV ათასწლეულის II ნახევარი) მკვეთრად უნ და გაზრდილი-

 სურ. 12  სიმონეთი (ჯაზიგოლი)   
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ყო მოთხოვ ნი ლე   ბა კავკასიურ პოლიმეტალებზე საერ თა შო რისო 
ბაზარზე. სწორედ ეს უნ და ყოფილიყო მთა   ვარი მო ტი ვაცია 
სამხრეთული იმპულსების კულტურათა ცნო ბილი მიგ რა ციების. 
ყო ვე ლი ვე ამან ხე ლი შეუწყო აჭარის ტერიტორიაზეც  მძლავრი 
მეტა ლურგიული კე რების  შექმ ნას.  ეჭ ვი არ გვე პა რება, რომ 
ძველაღმოსავლური  ცივილიზაციების  შექმნაში დიდი წვლილი შეი  -
ტანეს ჩვენმა წინაპარმა მემთამადნე-მეტალურგმა ტო მებმა. მათ 
მიერ შექმ ნი ლი ამ სახის პრო  დუქციის დი   დი ნაწილი ანატოლიის, 
მესო პო ტა მიი სა თუ ეგეოსური სამ ყაროს ქვეყნებში მიე  დინებოდა. 
აჭა   რის მსგავსი ძეგლებით უნდა ყო ფი ლიყო დაფარული დი დი თუ 
მცირე კავ კა სიონის სამხ რეთ ფერდები.  ყოველივე ეს  მო მა ვალი 
კვლევების საგანია, არ ქეო ლო გიაში ბევ რი ასპექტის მომცველი 
სხვა და სხვა მიმართულება გაჩნდა.

 სურ. 13  თხილნარის აგარა      სურ. 15  სარფი    

 სურ. 14  სკურდიდი      სურ. 16  ჭარნალის მურვანეთი    
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Georgia, as one of the oldest metallogenic center of the world’s 
civiliza on, has  been the subject of interest for researchers 
for a long me. What seems in this direc on due to the lat-
est achievement? Did the indigenouspeopleof south-west-
ern Georgia make an important contribu on to the Bronze 
Erabothinthe miningand as inthe metallurgical or metal pro-
cessing industry? What do thecultural stages expressing the 
Neolithic and Eneolithic  Era confirm?

The honoraryProfessor of Batumi Shota Rustaveli State Universi-
ty, Doctor of historical sciences, Professor, Director of Batumi 
Archaeological Museum, archeologist Amiran Kakhidze talks 
about the contribu on of our ancestors tocrea ngthe civiliza-

ons of Mesopotamia, Anatolia and Aegea.

The latest discoveries in researching of the ancient cen-
ters of Bronze metallurgy in Georgia (Adjara)

Amiran Kakhidze

Our country is one of the ancientmetallogeniccenters in the world’s 
civiliza on. The interest raised in the 80s of the XIX century. In the last 
century episodic field works were carried out to survey the mining pro-
duc on monuments located on the southern slopes of the Caucasus 
(Abkhazia, Svane , Racha and Kakhe  - Upper Alazani), as well as in 
the southern part of the south Caucasus (Bolnisi-Dmanisi and Adja-
ra-Guria mining and metallurgical centers). A number of ore processing 
centers were discovered both in open and in closedtypes ofstone quar-

S t a n d p o i n t
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ries.There have been obtained very interes ng and various ar facts. 
Murghuli- a zone of Artvini located on Chorokhi river basin is supposed 
to be one of the prehistoric and significant centers ofcopperproduc-

onsby the specialists.
There are made conclusions that the representa ves of the Neolithic 

and Eneolithic society living on the territory of Georgia were involved 
in the unified development system o he Central Asian cultures.
Simultaneouslytheprocess of developing ore deposits has started. It 

is important to admit that the suppor ve geographical factor for the 
contacts of the ancient civiliza ons of Anatolia and Mesopotamia was 
that the rivers Tigros, Euphrates, Chorokhi and Araksi originated in the 
same mountain’s head. The majority of researchers suppose that the 
launch of migra on in the Caucasus must have played a significant role 
in developing the Maykop culture in the north and the Mtkvar-Araksi 
culture in the south [see Gobejishvili, Mujiri, Inanishvili, Maisuradze, 
1983: 441-442; Maisuradze, Inanishvili, 1984: 86-89; Chartolani, 1996; 
Inanishvili, Chartolani, Maisuradze, Gobejishvili, Mujiri, 1998: 52-62; 
Gamsakhurdia, Mindiashvili, Gogochuri, Kakhiani, Japaridze, 2010; Pit-
skhelauri, 2011: 62-89; Japharidze, 2013; Gambashidze, 2016; Иессен, 
1935: 7-237; Gobejishvili , 1952: 183-190; Chartolani, 1989].
According to the historic heritage it is evident that in the past years 

mining and metal extrac on ac vi es were studied essen ally.
The discoveries of the last three years in Adjara region gave us an op-

portunity to make the subject of special researchthe technological pro-
cesses of the materials produced in quarries by using the water energy 
according to the par cular monuments. In this short period of me 
30 monuments were observed which were unknown to archaeological 
sciences before. 
It is essen al that we are dealing with the innova ve methods of geo-

graphical se ng of monuments as well as providing theprocesses of a 
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large-scale megalithic works and breaking up the ore. We have devel-
oped the research and excava on methods of this noteworthy unique 
monument. With the financial support of the Na onal Agencies for the 
Cultural Heritage Preserva on of Adjara and Georgia we have carried 
out several works on several monuments of Khelvachauri municipal-
ity: Sarpi, Tkhilnari and Skurdidi (with the funding of the Agency for 
the Cultural Heritage Preserva on of Georgia) as well as in the villages 
Murvane  and KapnisTavi (with the funding of the Agency for the Cul-
tural Heritage of Adjara) we have made only some photo fixa ons and 
collected ar facts on the other 25 monuments yet. It is necessary to 
carry out the archaeological excava ons on the other monuments also, 
as there are expected many new discoveries. According to the separate 
regions the following ancient centers of the Bronze Era metallurgyare 
discovered in Adjara, in the Municipality of Khelvachauri – Sarpi, Mur-
vane , Tkhilnari(4 centers), the Agara of Tkhilnari, Simone -Jazzigoli (2 
centers), Simone Kesiqedi, Maradidi (2 centers), Dzablave , Skurdidi, 
Kapnistavi, in Kobule  municipality - Chakvi, Kinkicha, Dagva, in Keda 
Municipality - Bzuzu (2 centers), Namlisevi (Kalashkhevi), Agara (3 
centers), Tskhemlimindori, Dzentsmani, Ortsva, Makhuntse , Kvashta, 
in Shuakhevi Municipality – Gogadzeebi, in Khulo Municipality - Tetrobi 
Mountain and others.
According to the latest discoveries it seems tha he ancient inhabit-

ants of Georgia have significantly contributed to the developing pro-
cess of the Bronze Era both in mining and as in metallurgical and met-
al processing industry. We will pay a en on to the major innova ons 
according to the informa on we have. It is undoubtedly that our re-
gion and especially Chorokhi River basin was a significant metallurgical 
center of the world’s civiliza on. On the early stages, par cularly in the 
V millennium and in the first half of the IV millennium B.C., Crushing 
of raw materials before mel ng them in the oven, as in open as well 
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as in the close quarries were carried out in the special stone pounding 
vessels par cularly made for breaking up the stones. From this point of 
view Chaqvi, Chaisubani monument is noteworthy. There are present-
ed the cultural discoveries belonging to theNeolithic and Eneolithic 
Eras. One of the stone pounding vesselsfor breaking up the stones was 
discovered exactly in this place which was “in situ” condi on. (pic.1).
The parallels of it are found in Svane , among the accidental discover-
ies, par cularly in the surrounding of the Zaargashi (Gambashidze and 
others, 2010:35, pic. 23). We suppose that the wide scale of mining and 
metallurgical ac vi es were carried out there which were connected 
to the hard working processes. Presumably it was predominantly sa s-
fying the local demands. The picture was strictly changed in the second 
half of the IV millennium and in the III-II millennia B.C. This is the me 
when sequen ally the metal tools become dominant in the produc on 
industries, following the Neolithic Era.Many highly developed class so-
cie es and urban civiliza ons were created in the different centers of 
“oikumene”. The demand on polymetals increased significantly. It is 
natural our country would not be rich with similar raw materials if it 
was isolated from the historical processes of the world. It is obvious 
our ancestors have made a great contribu on to developing the Mes-
opotamian, Anatolian and the Aegean civiliza ons. The innova ve cre-
a ons of the ancient people producing the mining and metallurgical 
tools are the proving evidences of this supposing.
In this ar cle we will briefly review innova ons that have been dis-

covered as a result of the archaeological researches during the last 2-3 
years. It is confirmed that professional metallurgists have used a num-
ber of methods to increase the labor produc vity; In this very difficult 
and labor-consuming process, it is essen al to prac ce and widely u -
lize  the water energy and the simple mechanism created by the an-
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cient people. The first genius innova on is connected with the exemp-

on of raw materials from the useless rocks, which was taken from the 
ore deposit,  or is connected with socalledprocess of raw enrichment 
and flota on. The ancient people working on metal realized that the 
predominant less efficient methods (mechanical, fire and water use) 
did not meet the increasedrequirements on metal. It was essen al to 
find different ways. The old metallurgists chose completely new and 
amazing geographical environment to perform this kind of work. All 
the monuments fixed by our expedi ons topographically are located 
on the small or some mes on the great river gorges near the se le-
ment;While crea ng new centers people preferred more or less damp-
ing rocky mountains, steep slopes.Georgian ancient metallurgists had 
carried out the large scale of stone breaking so called Megalithic works 
in the Pyramid Era.
There were very o en created rela velyplain square pla orms in the 

unified rocky massives in the beginning o he manufacturing Era (Pic. 
3). The traces and the scale of the stone crushing works provided for 
this purpose are perfectly revealed.
The square is followed by a sloping plate.One or some water channels 

of different width, depth and length were cut in rocks for the purpose 
of enhancing the water flow concentra on like waterfall. Almost all 
monuments are full of such ar facts on the en re length of it (Pic.45). 
The ques on arises, what was the purpose of the stone processing? 
We tried to find a proper explana on. We paid a en onto the fact 
that they were flowing into the stone reservoirs similar to stone bath 
par cularly cut inthe rock’s monoliths. Their dimensions are impres-
sive. Some of them has the diameter of 14, 12,9 X 6,4,2 meters, and 
depth from the water surface - 3,2,5, 2 and 1.5 meters.The waterfall 
was falling down from the channels right in these places which was 
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crea ng a circuitsimilar to the whirlpool in the stone reservoirs. Conse-
quently, we have concluded that themining metallurgists were placing 
raw materials right in these reservoirs for the purpose of  ge ng them 
exempted from useless rocks by fallen waterfalls. It does not exclude 
that in the rela vely small areas of stone reservoirs where thewaterfall 
would be less effec ve the prac ce ofs rringwith wooden s ckswere 
undertaken (Pic. 6,7,8). There are observed quite a number of paths of 
different sizes in the rocky cliffs, some mes even stone stairsare ob-
served there.
Ancient people working on the metal processing who had the empir-

ical knowledge were aware that the ore metal should be enriched at 
first and thus prepared before mel ng it in the oven, increasing the de-
sired substance concentra on in itscomposi on and exemp on of light 
frac ons from them (stone-crushed stones, ground, and the volcanic 
lava residues and so on).
The mass containing metal was le  in stone reservoirs density of which 

was twice, three mes as much as the density of useless rocks.  Useless 
rocks flew into the river. O en the 15-20 cm depth channel was made 
on the stone reservoir’s high passage. Thus the loose of useful rocks 
would be minimized. It is natural that the labor produc vity increased 
significantly up to the industry level. This is the concern of the first 
innova on developed by us. The following discovery is interes ng as 
well.
As we have men oned it before the crushing process of the ore metal 

was carried out in the stone quarries which were designed by the stur-
dy stone. It required hard working processes to be completed by the 
people working on metal produc on and they did not get sa sfying 
results. According to the ar facts we discovered it seems that the bot-
tom of the quarries were pierced in the working process or they were 
broken in the middle so they needed to search for new, ra onally more 
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effec ve methods forstone crushing. According to the monuments dis-
covered by us it is revealed the next innova on. There are more than 
hundreds of the quarries of different forms and sizes in the steep rocks 
of the river. The fieldworks carried out in Tkhilnari, Skurdidi, Sarpi and 
Agara confirmed the existence of more than 100 similar ar facts.
They are crossing the rivers, as in coastal rocks as well as directly in 

the river plains. The searching process for dense rocks is going on in 
these sec ons also. Some mes there was such a case when the quarry 
has been found and in a certain depth, the vascular type rocks were 
revealed and the works weresuspended. In Tkhilnari the researchers 
circled the semi round of the rock surface, all the amazing traces of 
the „Tsalka ”(the stone sharpener tool)strikes were found but as they 
did not like the selected place they suspended works. There are many 
other nuances as well.The placement of stone quarries in hydrographic 
network is the other type of Megalithic culture that we have discov-
ered, studied, iden fied their func onal purpose and brought into the 
scien fic circula on.
It was Tkhilnari example of the quarries made of rocks which a racted 

the scien sts’ a en on 40 years ago (on the right bank of the rover 
Boloko). We did not make any par cular conclusions based on the only 
one ground surface monument. There was no informa on about such 
ar facts.The knot was opened by 2014. We received an informa on 
about the existence of a processed stone in the yard of one of the fin-
est gorges in Kinksha, theKobule  Municipality.While observing it was 
found out that it was a modern product for roas ngMtsvadi. A miracle 
happened - about 10 meters from it we saw a stone pounding vessel in 
a rock cliff, which was clearly counterpart of Tkhilnari stone pounding 
vessel. The owner of the restaurant gave us informa on about similar 
stone pounding vessels exis ng along the river. Indeed, a er passing 
100-150 meters  we saw a wonderful panorama with a lot of stone 
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pounding vessel, stone reservoirs and channels. This discovery was 
preceded by the finding six stone pounding vesselswhilecarrying out 
the fieldworks in the village of Maradidi, on the le  bank of Chorokhi 
river, in spring of 2014. A er the Maradidi works we carried out field-
works in the village of Charnali, in the ravine of a small river Murvane . 
The number of stonepounding vesselsandprocessed hammers  have 

increased.It became clear that the newest discoveries should be con-
nected with theBronze Era metallurgy. Kinkisha’s megalithic monu-
ment has strengthened this belief. The purpose of the observinggroup 
of Batumi Archaeological Museum has carried out interes ng works at 
the territory of Adjarain order to reveal the new, similar monuments 
of Megalithic culture. Let’s return to the stone pounding vessels. Af-
ter revealing the func onal purpose of the stone pounding vesselsthe 
next ques on arose: what was the reasoning ma er of revealing the 
stone pounding vesselsalong the riversinaccessible, slopping places. 
We tried to explain the amazing innova onand the similar ac vi es 
of themetallurgists who had a completely professional knowledge of 
their job considering technical and par cular ethnographic data. We 
suppose that the purpose and mo va on of searching process for the 
innova ons was the increased demand on the metallurgical products 
of the earlier Bronze Era within the interna onal market. It was es-
sen al to increase the labor produc vity and to involve the Maitrey 
(poor class) people.As it is known for the purpose of accelera on of 
the metal mel ng processes in the specialized ovens the stone crush-
ing was essen al. The similar works were made in the small special 
stone quarriesin early mes as well. Our ancient ancestors proposed 
the new genial discoveries.First of all under the new discoveries of the 
cultural monuments the stone quarries made in stone monoliths were 
already intended for the permanent use. Secondly, in the huge rocky 
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massive a er finishing the stone crushing works it was possible to make 
stone quarries of any size. Indeed it is done in this way according to 
almost all the monuments.The stone quarries are of small and bigger-
sizes as well.The empiric knowledge and experience of the cra smen 
are really fascina ng.As it was men oned they searched for the useful 
and dense rocks. The main discoverywhich iden fied the existence of 
the stonequarries of the different size arround the stone reservoirs, 
had absolutely different meaning (pic. 9,10,11). We suppose that they 
were crushing the raw materials using the water energy in that stone 
quarries. Once we saw a precedent  of using water energy on the ex-
ample of stone reservoirsbut here we are dealing with a completely 
new picture. The metallurgists developed a simple but very interes ng 
mechanism for the water energy consump on. The construc on of it 
was thus: the wooden lever of a par cular size was produced on the 
one end of which the water resistant spinning wooden vessel was hung 
up on the other end the stone hammer was fastened.  The lever was 
set on the axis of the required height so that the stream of water flew 
into to the vessel as for the stone hammer it was directed towards the 
stone quarry.The wooden vessel consequen ally with the growth of 
the water stream was lowering down, the stone hammer according-
ly was direc ng upwards. Reaching certain point water was flowing 
out the vessel, as for the stone hammer itwas falling down the stones 
cu ng off.A erwards the water vessel was returning to the original 
posi on.Under the supervision of cra smen the mechanism worked 
con nuously un l finishing the ore processing. It is natural, as a result 
if using this method sharply increased the labor market. Like the en-
richment of the ore this essen al stage of metallurgy was developed 
up to the industry level.All this are considered as innova ons in the 
history of metallurgy.
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Our supposing about the existence and widely using it were more con-

venient a er the Sarpi discoveries: in the sixth stone quarry revealed 
the stone hammer in the posi on of “in situ”. Its weight is 99 kg, the 
crushed parts of the ore were confirmed under it (pic.11). Batumi Sho-
taRustaveli State University physicist ShotaBolkvadze has produced the 
ac ve mechanism with some kind of moderniza on that has been in-
stalled in the yard of Batumi Archaeological Museum.
The size and the weight of the stone hammers (from 15 kg- up to 300 

kg) (Pic. 12, 13, 14, 15, 16) are impressive together with the stone 
stone reservoirs and stone quarries. It is obvious that from the ear-
ly Bronze Era (the second half of IV millennium) the demand on Cau-
casian polymetals should be increased sharplyon the interna onal 
market basis.Supposedly, this might be the crucial mo va ng point 
for the known migra on processes of the southern cultures impulses.  
All above men oned issues have significantly contributed to crea ng 
the metallurgical centers on the territory of Adjara. Undoubtedly our 
ancient ancestors, the people working on the ore processing and the 
metallurgists also, have played the significant role in crea ng the old 
eastern civiliza ons.The vast majority of the produc on made by them 
was exported in the countries of the Anatolian, Mesopotamian and Ae-
gean world. The southern slopes of the Greater and the Smaller Cauca-
sus might be covered with the similar Adjarian monuments. All these 
issues are the subject of the future research processes. So there have 
emergeddifferent direc ons including many aspects in archaeology.
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              ხვამლი

დავით სულხანიშვილი

ხვამლი, იგივე ხომლი  - კირქვული მასივი ლეჩხუმში, მხარ-
ის დასავლეთ ნაწილში -  ცაგერისა და წყალტუბოს მუნი ცი-
პა ლიტეტების ტერიტორიაზე მდებარეობს.  ხვამლი ორმა-
გი კუესტაა, მისი სიმაღლე 2002 მ-ია, აგებულია ცარცული  
კი რ ქ ვებით. მის სამხრეთით,  300 მ სიმაღლის ქარაფია, იქ მდე-
ბარეობს ხვამლის ისტორიული ქვაბ-სახიზარი. ორი ვე კუესტის 
ჩრდილოეთ დაფერდება დაცხრილულია მრავა ლი კარსტული 
ძა ბ რით. მღვიმეებიდან აღსანიშნავია თეკენთერი  (შესას ვლ-
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ელი წიფლის ფუღუროდან) და ყინულოვანი მღვიმე ბოგა. ხვამ-
ლი შემოსილია შერეული ტყით.
ძველი ისტორიული, ანტიკური წყაროებიდან გამომდინარე 
ხვამლი მოიაზრება ბერძნული მითოსის  ლეგენდარული გმი-
რების  არგონავტებისა  და ჰერაკლეს მოგზაურობის მისტიკურ 
ადგილად. ეს არის მთა, რომელზეც  ზევსის ბძანებით მიაჯ-
აჭვეს პრომეთე.
XIX  საუკუნის  50-იან წლებში, ხვამლს ეწვია იტალიელი მოგ-
ზაური და მკვლევარი დანიელა პიზაგალი, რომელიც ბერძნულ 
ანტიკურ წყაროებზე დაყდნობით ეძებდა  არგონავტების  ნაკვა-
ლევსა  და  პრომეთეს მიჯაჭვის ადგილებს.  როგორც  შემდგომ  
მკვლევარი  თავის  მოგონებებში  წერს,  იგი  ყველაზე მეტად  იმან  
გააოცა, რომ   ადგილობრივმა   მცხოვრებლებმა  ეს ლეგენდა 
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კარგად იცოდნენ და მათ ძალიან უხაროდათ, თუ შეძლებდნენ 
და მტაცებელ სვავს  მოინადირებდენენ, რომელიც ლეგენდის 
თანახმად, პრომეთეს გულ-ღვიძლს უკორტნიდა.
ხომლის  მთა აღწერილი  აქვს   ჟიულ  ვერნს  თავის სათავგა-
დასავლო რომან „შეუპოვარ კერაბანში”.
ხვამლის მთა ისტორიული ლეჩხუმის ნაწილია (დღევანდელი 
ცაგერის მუნიციპალიტეტი) (ტაბ I, სურ 1). ლეჩხუმი იმერეთის 
სამეფოს შემადგენლობაში შედიოდა. ის გარშემორტყმულია 
რაჭით, სვანეთ-ოდიშით, ოკრიბით (2:289).
ვახუშტი  ბატონიშვილის  მიხედვით  „გორდიდან ვიდრე კავ-
კასამდე არს ხეობა ლეჩხუმისა“ - იგულისხმება ცხენისწყალი 
და მისი შენაკადები;  „ხოლო ამის აღმოსავლით, მთის  იქით,  
არს  ხეობა  სხვა ლეჩხუმისა, რომლის წყალი გამოდის მასვე 
კავკასის მთასა და მოდის ეგრეთვე, ვითარცა ცხენისწყალი 
და ჩრდილოეთიდამ მიერთვის რიონს“ - იგულისხმება მდ. 
ლაჯანური (3:749).
ლეჩხუმი არქეოლოგიურად ნაკლებად არის შესწავლილი. იქ, 
გასულ საუკუნეში  ჩატარებულია მცირე მასშტაბის არქეოლოგიური 
დაზვერვები, რომელთა  შედეგად  გამოვლინდა  სხვადასხვა 
პერიოდის მრავალი ობიექტი (4; 5:96-104; 6).
ხვამლის  მთა  დიდი  ხნის  განმავლობაში  იპყრობდა  მეცნიერთა 
ყურადღებას.  მისი  შესწავლით დაინტერესებული იყო ექვთიმე 
თაყაიშვილიც  (7:171-180).  ხვამლის მეცნიერული  კვლევა  დაიწყო  
გურამ  გაბიძაშვილმა. მისი  გარდაცვალების  შემდეგ  კვლევები  
შეჩერდა და მხოლოდ 2013 წლიდან განახლდა.
 2007 წელს  გურამ გაბიძაშვილის  ხელმძღვანელობით  გაიწმინდა 
წმ. გიორგის ეკლესიის გალავნის კარიბჭე.  2013 წელს კი, ხვამლის 
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არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ (ხელმძღვ. დავით სულხანიშვილი) 
დაასრულა იმავე  კარიბჭის წმენდა.
წერილობით წყაროებში  ხვამლი  არაერთხელ არის ნახსენები, 
მაგრამ ყველაზე საინტერესოა  ჟამთააღმწერლის მიერ ხვამლის, 
როგორც მეფეთა განძსაცავის მოხსენიება დავით ულუსა და დავით 
ნარინის დროს: „განიყვნეს ტფილისი ორად,  ქუთაისი  ორად  
და  თავადნი  და ერისთავნი ურთიერთშეისწორეს,  ნიკოფსიით  
დარუბანდამდე, და განყვეს სამეფო, და საჭურჭლენი; გარნა 
ხვამლისა  ქუაბსა  რომელი  იდვა  მცირედ  გამოიღეს, და 
განიყვეს, ხოლო უფროსი ქუაბსავე დაუტოვეს“  (8:489).
ქართული საისტორიო ტრადიციით, აქ სამეფო სალარო XII 
ს-ის დასაწყისიდან,  დავით  აღმაშენებლის  პერიოდიდან -  XIV  
საუკუნემდე არსებობდა.  „არსებობდა უძრავი და მოძრავი სა-
ლარო ები, ხვამლი ალბათ მუდმივი, უძრავი სალარო იყო“ (8:489).
ხვამლის  მთის  წვერზე ამჟამად დგას მე-19  საუკუნის  ბოლოს  
აშენებული ხვამლის წმ. გიორგის ეკლესია. აქ ყოფილა XI-XII სს-
ის ეკლესია, რომელიც რამდენჯერმე გადაკეთებულია (9:207). „ამ 
თვალუწვდენელი  კლდის  თავზე  არის  ნანგრევები  ეკლესიისა“ 
(11:37-45).  ხვამლზე ახლაც ჩანს ძველი ნაეკლესიარი ტრაპეზი, 
შენობის ნანგრევები თლილი ქვებისგან არის ნაშენი, გალავანი,  
ბერების  სენაკების ნაშთები და სხვამ მაღალი მთის წვერზე  სხვაც  
ბევრი  რამ  არის  შესანიშნავი (10:37-45)“.
ყველა წერილობით წყაროსა თუ ზეპირ გადმოცემაში აღნიშნულია 
მთის საკრალურობა და მისი  განსაკუთრებული ფუნქციონალური  
დანიშნულება. თავად ხვამლის ეტიმოლოგიაც წმინდას, საკ-
რალურს, ზეციურს უკავშირდება - ხუმული მეგრულ-ზანურში 
სალოცავ ადგილს ნიშნავს, ვახუშტისეული  ვერსიით -  „მოიგო  
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ამან  სახელი  ცისკრის  ვარსკვლავის სწორობით“ (12). სულხან-
საბა ხომლს განმარტავს ვარსკვლავთკრებულად. ადგილობრივთა  
წარმოდგენით,  ხვამლი  ამირანის მიჯაჭვის  ადგილი და ელიას სა-
ბ რ ძანისია. ხვამლის  მასივზე ელიას მთაა.
მის დიდ მნიშვნელობაზე უნდა მიუთითებდეს ისიც, რომ ხვამლი 
ფუსტელთა ორდენის თეოგეოგრაფიული არეალის  ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესი ობიექტი იყო და ისინი იცავდნენ  მას (13:11).
2015 წელს  გათხრები ორ უბანზე - წმ. გიორგის ეკლესიის მიმდე-
ბარე ტერიტორიასა  და ადგილ  „მაყვლისყანაში“  განხორციელდა.  
წმ. გიორგის ეკლესიის სამხრეთით,  60 მ-ში,  გალავანს გარეთ გა-
ით ხარა 300 კვ.მ  ფართობი,  სადაც კირქვის კვადრებით ნაგები 
ორი სათავსის  ქვედა  სტრუქტურა გამოვლინდა, სავარაუდოდ,  
სატრაპეზო და სენაკი (ტაბ. II სურ 1). დადასტურდა ორი სამ შ ე-
ნებლო დონე: ქვედა, პირველი დაშენებულია უშუალოდ კლდეზე, 
ნაგებია კირქვის თლილი კვადრებით, ხოლო ზედა, მეორე დონე 
ნაშენია პირველი დონის ნანგრევი, დაუმუშავებელი ქვებით  (ზომა 
10X7.5; 4.1X3.2) (ტაბ. II სურ 2,3.).  ნაგებობის  იატაკზე  აღმოჩნდა  
თიხის  ჭურჭელი, მათ შორის, მოჭიქული კერამიკა, რომელიც 
განვითარებული შუა საუკუნეებით თარიღდება.
გამოვლენილი მასალა ადრე, განვითარებული და გვიანდელი შუა 
საუკუნეებისაა.  ჩვენმა  აღმოჩენებმა დაადასტურა მითითებულ 
წყაროებში  აღწერილი  ვითარება, ანუ, აქ ჯერ კიდევ XI-XII სს-
ში ყოფილა ეკლესია, ხოლო XVI ს-ში მის ნანგრევებზე აუგ-
იათ ახალი ტაძარი. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ად რე 
შუა საუკუნეების არტეფაქტების აღმოჩენა, რომლებიც წარმ ო-
დგენილია ისრის პირებითა და კერამიკის ფრაგმენტებით. ისინი  
ნაგებობის  ძველ  სამშენებლო შრეებს უნდა ეკუთვნოდეს, რაც 
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ამყარებს  გ. გაბიძაშვილის  მიერ  გამოთქმულ ვარაუდს მასზედ, რომ 
ხვამლის წმ. გიორგის ეკლესიის ადგილას გაცილებით ადრეული 
ფენებია მოსალოდნელი (14). ეკლესიის გალავნის კარიბჭე და მისი 
წყობა არქიტექტორ-რესტავრატორმა ი. ბანძელაძემ არქაულად 
მიიჩნია, ანტიკური პერიოდით დაათარიღა და შუამდინარეთსა  და  
ძველ  ახლო აღმოსავლეთში გავრცელებულ კარიბჭეებს შეადარა 
(15). გ. გაბიძაშვილის ვარაუდს ამყარებს ჩვენ მიერ აღმოჩენილი 
გვიან ანტიკური ხანისა და ელინისტური პერიოდის თიხის ჭურჭლის 
რამდენიმე ნატეხი.
ეკლესიიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით, ადგილ „მაყვლისყანაში“  

(ტაბ. IV, სურ.1) გამოვავლინეთ კომპლექსი, რომელიც სამი 
მხრიდან კლდეებსა და აღმოსავლეთის მხრიდან გალავანს შორის 
არის მოქცეული (ფართობი 3000 კვ.მ). გაითხარა გალავნის 
ნაწილი, ორი წრიული (ტაბ. IV, სურ. 3) და ერთი ნახევარწრიული, 
ნალისებრი ნაგებობა, ორი ეხი და მცირე მღვიმის შესასვლელი 
(ტაბ. IV, სურ. 4). შესასწავლია ტაფობის უმეტესი  ნაწილი და 
ნალისებრი  ნაგებობის  შიგნით  დიდი მღვიმე.
გალავანი (ტაბ. V,  სურ. 1) და ყველა  სხვა ნაგებობა ნაშენია კირქვის 
ფლეთილი  ქვით.  მეორე წრიული ნაგებობაც პირველის მსგავსად, 
კირქვის ფლეთილი ქვით იყო ნაშენი. აქ  მცირე რაოდენობით 
კერამიკა და ჰემატიტი აღმოჩნდა, განსხვავებით პირველი 
ნაგებობისგან, კედლის შიგნით გამოვლინდა წვერწამახული, 
გადატეხილი ხის სოლები (ტაბ. VIII, სურ. 2).
მის ჩრდილოეთით, 2 მ-ის მოშორებით, გამოვლინდა ნახევარწრე, 
რომლის შიგნით მოქცეული იყო მღვიმე. მღვიმის ჩასასვლელი 
(1.5X0.75 მ) ფილებით ისე იყო ამოქოლილი, რომ მხოლოდ  ერთი  
ადამიანის  ჩასასვლელი ხვრელი დარჩენილიყო  (ტაბ. VIII, სურ. 4).
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აქაც გაიწმინდა ხის 0.5 მ-ის სიგრძის, შიგნით გადაქცეული 54  
ცალი ხის სოლი.  კაჟის ერთი ცალმხრივად რეტუშირებული იარაღი 
და მცირე რაოდენობით კერამიკა და ჰემატიტი.
გაიწმინდა ორი ეხი, ასევე მცირე მღვიმის შესასვლელი (ტაბ. VIII, 
სურ. 5-6), სადაც კერამიკა და საქონლის ორი ნაპრიალები კოჭის 
ძვალი, ე.წ.  ასტროლაბი აღმოჩნდა.
2016  წელს  გაგრძელდა N1  წრიული ქვებით წრიულად შემოზ-
ღუდული ნაგებობის გაუთხრელი ნაწილის შესწავლა. გაწმენდის  
შედეგად გამოვლინდა  კუთხეებმომრგვალებული ოთხკუთხა სათა-
ვ სი (ტაბ. V, სურ. 4), რომლის საძირკველი გრუნტშია ჩაჭრილი. 
იქ დადასტურდა ასეულობით ჰემატიტის ქვა. მის სამხრეთით 
დაფიქსირდა 1.2 მ  სისქის ნაცარ-ნახშიროვანი და წითლად დამწ-
ვარი მიწის ფენა (ტაბ. VII, სურ. 1), რომელიც  „მუდმივი“ ცეცხლის 
კვალი უნდა იყოს (ტაბ. V, სურ. 3).
აღმოჩენილი არტეფაქტებიდან განსაკუთრებულად საყურადღე-
ბოა ჰემატიტის მძივები. ასევე ნახევარფაბრიკატები, რომელთა 
ბოლომდე გახვრეტა ვერ დაუსრულებიათ და შუაზე გატეხილი 
სამი მძივი. მათთან ერთად გამოვლინდა განამარხებული ზღვის 
ზღარბი, კაჟის რამდენიმე იარაღი, კაჟისავე ანატკეც-ანა მტვ რევ-
ები, პირველად დადასტურდა მეტალის არტეფაქტები - ბრინჯაოსა 
და რკინის  ნივთები.
წრიული გეგმარების ქვის არქიტექტურა ფართოდ არის გავ-
რცელებული უძველეს კულტურებში. მსგავსი ნაგებობები გავრ-
ცე ლებულია ეგეოსურ სამყაროში და დასავლეთ ევროპაში, 
ნეოლითის პერიოდიდან - უკანასკნელ ხანებამდე (17:19). ხვამლის 
ნაგებობების მსგავსი ნაგებობები დადგენილია აფხაზეთის მთი-
ანეთშიც, ე.წ. „აცანგვარები“. ისინი აფხაზური ეპოსით მითიური 
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გნომების, აცანების საცხოვრებელია (21). მსგავსი ნაგებობები 
გვხვდება ისტორიულ ჯიქეთსა და ჩრდილოეთ კავკასიაშიც. 
მათი, როგორც აცანგვარების წარმოშობისა და ფუნქციონირების 
დრო მკვლევართათვის უცნობია. ზოგადად, შუა საუკუნეებით 
ათარიღებენ (22).
მიუხედავად გარეგნული მსგავსებისა, ხვამლის მთაზე აღმო-
ჩენილი ნაგებობები  განსხვავდება  სხვა ძეგლებისგან. ხვამლზე 
არც ერთი წრიული ნაგებობა ცალკე დადასტურებული არ არის, 
მათი განლაგება ემორჩილება გარკვეულ კანონზომიერებას. 
ისინი მოწყობილია ეხებთან, დაცულია ბუნებრივად და დაუცველი 
მხარე გადაკეტილია გალავნით. ყველას აქვს მღვიმე, რომელიც 
ამოქოლილია და შიგ ერთი ადამიანის ჩასასვლელია დატოვებული. 
უმრავლეს შემთხვევაში, მღვიმე მოქცეულია ნალისებრი ნაგებობის 
შიგნით. კომპლექსებში 2-დან - 12-მდე წრიული ნაგებობაა.
 აქ გამოვლენილი დაწახნაგებული ჰემატიტი, ძველ სამყაროში 
საკმაოდ გავრცელებული სამისნო ქვა,  ე.წ.  ორაკულის კამათელია.  
ის  ჩინეთიდან ევროპამდეა  გავრცელებული  და  დამზადებულია  
ძვლის,  ბრინჯაოს, მინისა და სხვა  მასალისგან. დაწახნაგების 
პრონციპი თითქმის ერთია - 8 ოთხკუთხა გვერდი, რომელიც შე-
დგება 4 დაბალქედიანი და 6 სამკუთხა  პირამიდისგან.  ხშირად 
სამკუთხა გვერდებში გამოსახულია სხვადასხვა ნიშანი ან ასოები. 
კამათელი (სათამაშო) საკმაოდ ფართოდ ვრცელდება რომაულ 
პერიოდში.
ხვამლის ქვაც იმავე პრონციპითაა დაწახნაგებული. 8 ოთხკუთხა 
და 6 სამკუთხა გვერდი აქვს. ხვამლის სამისნო ქვის სამკუთხა 
გვერდებში ჩაბეჭდილია სოლისებური ნიშნები, რომელთა 
მნიშ ვნელობა ჯერჯერობით გაურკვეველია. პროფესორი  ჯ. 
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შარაშენიძე მიიჩნევს, რომ ისინი  რიცხვითი მნიშვნელობისაა  და 
მსგავსებას ხედავს აქადურ ნიშნებთან (24:28-43).  აკად. რ. გორ-
დეზ იანი ჩვენ მიერ აღმოჩენილ სამისნო ქვის ხმელთაშუა ზღვის 
კულტურებთან სიახლოვეზე მიანიშნებს.
 ჰემატიტი ძველ სამყაროში ერთ-ერთ წმინდა და ძლიერი ენე რგ-
ე ტიკის ქვად მიიჩნეოდა.  ის იყო ისიდას ქვა. ისიდას ქურუმები 
ქა   ლ ღმერთის დღესასწაულებთან დაკავშირებულ რიტუალებს 
ატარებდნენ ჰემატიტის ქვებითა და მისგან დამზადებული ნი ვ-
თებით (24:28-43).
ამ კონტექსტში საყურადღებოა ხვამლის მთის ორაკულის 
კამათელი და იქვე აღმოჩენილი ჰემატიტის მძივები.  ჯერჯერობით  
ვერც  კამათლისა  და  ვერც მძივების  ანალოგებს  ვერ მივაკვლიეთ. 
საინტერესოა, რომ ისინი აღმოჩენილია კაჟისა და ობსიდიანის 
იარაღებთან ერთად, „მუდმივი“ ცეცხლის სიახლოვეს.
N1 და N2 ნაგებობებში გამოვლენილი მასალა სხვადასხვა პე-
რიოდისაა და მოქცეულია საკმაოდ ფართო ქრონოლოგიურ დია-
პ აზონში. დადასტურებულია ენეოლითური, გვიანი ბრინჯაოს, 
წინარე ანტიკური, რომაული და ადრე შუა საუკუნეების  მასალა.  
დროში ასე ფართოდ განფენილი არტეფაქტები ძირითადად N1 
ნაგებობაშია კონცენტრირებული, მთელ ფართობზე გაფანტული 
ჰემატიტის ათასამდე ქვასთან ერთად.
ჩვენი აზრით, N1 ნაგებობა, რომელიც გეგმარებითა და კონს-
ტრუქციით საცხოვრებლად არ გამოდგება,  სხვა ნაგებობე ბის გან 
განსხვავებით რიტუალური მოედანი უნდა იყოს. სავარაუდოდ,  აქ  
ქ.წ.  IX-VII  საუკუნეებში,  მინერალ ჰემატიტის ნივთების კაჟის 
იარაღისა და ობსიდიანის დანის გამოყენებით რაღაც, ჩვენთვის 
ჯერჯერობით  უცნობი რიტუალი სრულდებოდა. აღსანიშნავია, 
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რომ იმ დროის კოლხეთის სამეფოს მთიანეთში შეინიშნება ეგ-
ვიპტური კვალი, რისი დასტურიც  არის ბრილის სამაროვანი რა-
ჭა ში (25) და გონის სამაროვანი ლეჩხუმში,  ხვამლის სიახლოვეს 
(26:96-110).

ვფიქრობთ, ხვამლზე მოპოვებული უნიკალური მასალის, 
სრული შესწავლის შემდეგ,  ნათელი მოეფენება ჩვენი ქვეყნის 
დავიწყებული ისტორიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ეპიზოდს.
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K H V A M L I
Davit Sulkhanishvili

Khvamli or Khomli – is a limestone massive in Lechkhumi, it is located 
on the west part of the side – on the territory of Tsageri and Tskaltubo 
municipali es. Khvamli is a double cuesta of 2002 meters high; it is 
constructed by the cretaceous limestone. There is a 300 meters high 
huge rock to the south where the cave –Sakhizari is located. The north 
scarps of both cuestas are perforated by numerous sinkholes. Teken-
teri is the most significant cave (it has an entrance through the hollow 
of a beech tree). There is an ice cave called Boga also. Khvamli is cov-
ered by mixed forests.
According to the old, ancient sources, Khvamli is considered to be as 

a mys c place of Greek mythos legendary heroes – Argonauts and as a 
travelling place of Heraclea. This is a mountain where the Prometheus 
was enchained by the order of Zeus.
In the 50s of XIX century, an Italian traveler and researcher Danie-

la Pizigali visited Khvamli, he was looking for Argonauts trace and the 
places where Prometheus had been enchained. A the researcher men-

ons in his memories, he was surprised most of all by the fact that the 
local people knew the legend well and they would be glad if they could 
have been able to hunt the cinereous vulture, by which Prometheus 
was tortured.
Khomli mountain is described in the novel “Keraban the Inflexible” by 

jules Verne.
Khvamli mountain is a part of a historic Georgian place Lechkhumi 

(today’s Tsageri municipality) (Tab I, pic. 1). Leckhumi was included in 
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Imere  kingdom. It is surrounded by Racha, Svane , Odishi and Okriba 
regions (2:289)
According to Vakhush Batonishvili “there is a gorge of Lechkhumi 

from Gorda up to Caucasia” – river Tkhenistskali and its tributaries are 
meant. To the east there is a gorge of another Lechkhumi, the water of 
which comes from the mountain of Caucasia as the Tkhenistskali River 
and joins to the north to the Rioni River” – the Lajanuri River is meant 
(3:749).
Lechkhumi side is not studied completely. There were held archae-

ological observa ons on a small area as a result of which there were 
revealed numerous objects of various periods (4;5:96-104;6).
Khvamli Mountain was in the center of the scien sts for a long peri-

od.  Eqv meTayaishvili was studying it also (7:171-180). The scien fic 
research was begun by Guram Gabidzashvili. A er his death the re-
searches were stopped and they were restarted in 2013 year.
In 2007, under the guidance of Guram Gabidzashvili the gate of Saint 

George fence wall was cleaned. In 2013, the expedi on working on Kh-
vamli mountain (conductor Davit Sulkhanishvili) finished cleaning this 
gate.
Khvamli mountain is men oned in wri en sources in numerous mes, 

but the most interes ng is its descrip on as a royal treasure storage 
place while the reign of the kings – Davit Ulu and DaviTNarini: “Tbilisi 
was divided into two parts, Qutaisi as well, Tavads (dynas c princes) 
and Eristavs (head of na ons) were joined from Nikopsia to Derbent, 
and divided the kingdom and the treasure; but a li le part of the treas-
ure located on Khvamli mountain was taken out and distributed to each 
other, as for the rest it was lef in Khvamli” (8:489)
According to the Georgian tradi on, here the royal cashbox existed 

from the beginning of the XII century, from the reign period of Davit 
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Agmashenebeli ll XIV cc. “There were real and moving cashboxes;Kh-
vamli might be the permanent, real cashbox. There is a Saint George 
church built in the end of the 19-th century on the Khvamli hill top. 
There was a church dated by XI-XII century, which was remade several 

mes (9:207). “There are the ruins of the church located on the top of 
this huge rock (11:37-45).  It is possible to see the ancient church the 
table in the middle of altar, the building ruins consist of cut stones, the 
fence wall, the fragments of chapel rooms for monks and other numer-
ous wonderful things are found on the mountain hill (10:37-45)”.
In all the wri en or the verbal sources the mountain sacral side and 

its special func onal purpose is men oned.  Khvamli etymology is con-
nected with the saint, sacral and heaven- Khumuli has a meaning of 
a prayer place in Megrelian-Zani dialect, according to Vakhush  ver-
sion – “Khvamli means a dawn star” (12). Sulkhan-Saba Orbeliani de-
termines Khvamli as the collec on of the stars. According to the local 
popula on Khvamli is the place where amirani was enchained. There is 
the Elias Mountain on Khvamli massive.
It was one of the most significant objects of Theo geographical area of 

the Fus ans medal and the defended it (13:11).
In 2013, excava ons were carried out in two sec ons – on the near-

by territory of Saint George church and in “Makvliskana” also. To the 
south of the Saint George church, on the distance if 60 meters, the 
area of 300 square meters were excavated outside of the fence wall, 
where the lower structure of two store rooms built with limestone 
blocks were revealed; presumably, the place of the table in the middle 
of altar and chapel room (Tab. II. Pic I). Two construc ng layers were 
discovered: the lower layer, the first one is built directly on the rock, it 
was built with the limestone cut blocks, as for the upper layer, the sec-
ond one was built with the crushed, unprocessed stones (dimensions 
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10X7.5; 4.1X3.2) (Tab. II pic. 2.3). There were revealed the clay vessels 
and glaze ceramics on the floor of the buildings, they are dated by the 
developed medieval centuries.
The discovered material is dated by the developed and the late medi-

eval. Our discoveries proved the circumstances described in indicated 
sources, i.e. there was a church in XI-XIII cc, in XVI century the new 
church was built on its ruins. The most significant is the discovery of ar-

facts of the early medieval which are represented as arrowheads and 
ceramic fragments. They might belong to the old construc on layers. 
It proves the presump on of Guram Gabidzashvili that the older layers 
are expected on the place of the Saint George church (14). The gate of 
the fence wall and its construc on was considered as archaic by the 
architect-restorer I. Bandzeladze. He dated the church by the an que 
period and was compared to the gates spread in Mesopotamia and the 
ancient near east (15).  His presump on is proved by the several piec-
es of a clay vessel dated by the late an que era and Hellenis c period 
discovered by us.
To the south-east of the church on “Makvliskana” place (Tab. IV, pic.I) 

the complex was revealed on the place three sides of which are sur-
rounded by rocks, to the east it is surrounded by the gate (3000 square 
meters area). The part of the gate was excavated, two circular (Tab. IV, 
pic. 3) and one semicircular building like a horse shoe, two gro os and 
a small cave entrance (Tab. IV. Pic. I).The most part of the plateau is to 
be studied and the inner cave of a horseshoe building.
The fence wall (Tab.V,pic. I) and all other buildings are constructed 

by the crushed limestone. The second circular building like as the first 
one was built by the crushed limestone. Here a few ceramics and he-
ma te were discovered. Unlike the first building, inside the wall wood-
en wedges with sharp ps and broken wooden wedges were revealed 
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(Tab.VIII, pic.2).
To the north, on the distance of 2 meters, semi sphere was revealed 

inside of which a cave was discovered. The cave descent (1.5X0.75 me-
ters) was filled out with les so there was a hole-an entrance where 
only one man could enter the cave (Tab.VIII, pic.4).
There were cleaned 0.5 meters long, 54 pieces of wooden s cks scat-

tered inside the cave, one unilaterally repaired flint tool, small amount 
of ceramics and hema te.
There were cleaned two gro os, also the small cave entrance (Tab. 

VIII, pic.5-6) where ceramics and two glossy ankle bones so called as-
trolabes were discovered.
In 2016, studying process of the building circularly surrounded by the 

round stones was renewed. As a result of cleaning the square store 
room with rounded corners was revealed (Tab.V, pic.4) the basement 
of which is stuck into the base coat of the ground. There were discov-
ered hundreds of hema te stones. To the south there were revealed 
1.2 meters wide ground layer like an ash and charcoal and burnt in 
red (tab. VII, Pic. I) which might be a trace of the “permanent fire” 
(Tab.V,Pic 3).
The most significant among the discovered ar facts are hema te 

beads. Also the semi-processed things, perfora ng of which is not fin-
ished and also three beads were revealed. There were discovered the 
buried sea hedgehog, several flint tools, hooked and crushed pieces of 
flints, and there were revealed the first me metal ar facts – bronze 
and iron things.
The round stone planning architecture is widely spread in ancient cul-

tures. Similar buildings are spread in Aegean world and in west Eu-
rope, from Neolithic period ll the late stages (17:19). There are re-
vealed buildings similar Khvamli in Aphkhaze  mountains also so called 
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“Atsangvarebi”. They represent the living places of Atsanas, mythical 
gnomes due to Aphkhazian epos (21). There are revealed similar build-
ings in historic Jicke  and nort Caucasia. The origin and func oning 

me of Atsangvars is not known for researches. Generally they are dat-
ed by medieval (22).
Besides the superficial resemblance, the buildings discovered on Kh-

vamli Mountain differ from other monuments. There is no circular 
building found on Khvamli Mountain, they are the layout is arranged 
due to the regularity. They are arranged near gro os, they are saved 
naturally and undefended side is locked by the fence wall. Everybody 
has a cave which is filled out and only a hole - an entrance for one man 
is le  there.  In most cases the caves are located inside the buildings 
formed like a horseshoe. There are from 2 up to 12 round buildings 
inside the complexes.
The faceted hema te discovered there, widely spread in ancient world 

as a sorcerer’s stone is so called oracle dice. It is spread from China to 
Europe and is made of the bone, bronze, glass and other material. The 
principle of face ng is mostly kind of – 8 rectangular sides consis ng of 
4 low ridge and 6 triangular pyramids. In most cases in triangular sides 
there are various signs or le ers. The dice (toy) is quite well spread in 
Roman period.
Khvamli stone is faceted in the same principle. It has 8 rectangular 

and 6 triangular sides. In the triangular sides of Khvamlisorcere stone 
there are stuck signs like wedges the purpose of which is unknown. 
From the point of view of Professor J. Sharashenidze, they have the 
number meanings and compares them with Akkadian signs (24:28-43). 
The sorcerer stone discovered by us is indica ng the proximity to the 
Mediterranean Sea cultures.
Hema te was supposed to be one of the saint and energe cally pow-
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erful stone. It was Isis stone. Isis idol priests used hema te and ngs 
made by it, to hold the rituals for celebra ng Goddess days (24:28-43).
Khvamli oracle dice and hema te beads are noteworthy in this con-

text. We have not found any trace of dice and beads analogues. It is 
interes ng that they were discovered together with the limestone and 
obsidian tools, nearby the “permanent fire”.
The material discovered in No-1,2  buildings are of different period 

and are placed in quite wide chronological range. There are revealed 
materials of Eneolithic, late Bronze era, pre An que, Roman and of 
early medieval. Different me ar facts sca ered so widely are basical-
ly concentrated in No-1 building together with the thousands of hema-

te stones sca ered on the whole area.
In our opinion, No-1 building which can’t be used for living considering 

its planning and construc on character, unlike other buildings might 
be the ritual square. Presumably, in IX-VIII cc B.C. the ritual which is 
not known for us yet was held.   It is noteworthy that in the mountains 
of Kolkhe  kingdom, the Egyp an trace is no ced the confirma on of 
which is the Brili cemetery in Racha (25) and Goni cemetery in Lech-
khumi province, nearby Khvamli (26:96-110).
We think, a er studying completely the unique material discovered 

in Khvamli, it will clear out one of the significant forgo en historical 
episode of our country.
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Lechkhumi. Tbilisi 1983
The priest I. Tagvadze, “Mtskemsi” journal, No-10, Tbilisi 1886
A.Gole ani- “Mtskemsi” journal, No15-16, Tbilisi 1899
Av. Giorgobiani, “Fustebi”, Tbilisi 2010
G. Gabidzashvili – “Lechkhumi Expedi on”. “Handwri ng Blogs”,Khvamli-

Tbilisi, 2009
I. Bandzeladze, Documental film “Secret of Khvamli Mountain”, second 
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V. Beridze – “Georgian Architecture”, Tbilisi 1974
N. Shanshashvili, G. Narimanashvili, G. Narimanashvili – “Trade and 

the trade ways between South Caucasia and near East”. III-II 
millenniums B.C; Tbilisi 2016

B. Ku in – “Archaeological Excava ons in Triale ”. Tbilisi 1941
M.M. Ivashenko – “Researching of Archaic Monuments of Abkhazian 

material Culture”. “Izves a”, 3, Tbilisi 1935
Kvezereli-Kopadze – “Road Construc on of the Ancient Abkhazia”. 

Tbilisi, 1955
N.M. Albov –“Botanical - Geographical Researches”, “Ekiorgo”. XVI, 

1894
J. Sharashenidze – “Idol Proests and their Culture”, Tbilisi 1983
Nar , “Kabardian Epos”, M. 1951
G. Gobejishvili – “Archaeological researches in Georgia”, Tbilisi 1952
D. Sulkhanishvili, N. Janashvili, N. Chaduneli – “Goni cemetery”, “Iberia-

Kolkhe ”. No-10, Tbilisi 2014



2462222444666

.  

ვ  ა  რ  ძ  ი  ი  ს    ქ  ვ  ე  ყ  ა  ნ  ა

გურამ ყიფიანი

ვარძიად წოდებული ძეგლი -  ძირითადად გამოქვაბულთა 
ერთ ობ ლიობა, კლდოვანი ხუროთმოძღვრების მნიშვნელოვანი 
ძეგლი, განვითარებული შუა საუკუნეების ეპოქის მონუმენტური 
არქიტექტურის საინტერესო ნიმუში და მონუმენტური ფერწერის 
შემცველი ისტორიულ-სამონასტრო კომპლექსია. ვარძია მის მიმ-
დებარე ტერიტორიაზე დაფიქსირებული არქეოლოგიური ფე ნე-
ბის გამო, არქეოლოგიური ძეგლიც გახლავთ. ამდენად, ვარძია 
ისტორიული, არქიტექტურული, ძველი ხელოვნებისა და არქე-
ოლოგიის ძეგლია.

მდებარეობა

მდებარეობს ისტორიულ პროვინცია სამცხე-ჯავახეთში, რაიონულ 
ცენტრ ასპინძიდან სამხრეთით, 30 კმ-ის სიშორეზე; ციხესიმაგრე 
ხერთვისიდან და მტკვრისა და ფარავნის შესართავიდან სამხრ-
ეთით, 13 კმ-ის სიშორეზე. კლდოვანი მასივის სიგრძე, რომელშიც 
გამოკვეთილია ქვაბულები 500 მ-ია.
ოროგრაფიული სქემის მიხედვით, ვარძია მდებარეობს ერუშეთის 
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ქედის აღმოსავლეთის განტოტების ბოლოს, რომელიც მდ. 
მტკვრის მარცხენა ნაპირთან სრულდება, ანატოლიის მთათა სის-
ტემის ჩრდილო-აღმოსავლეთის განტოტების - არსიანის ქედის 
აღმოსავლური ტოტია.
ვარძიის კლდის მასივზე, მისგან დასავლეთით წამომართული მთა 

“გუმბათი” ბატონობს, ზღვის დონიდან 2963 მ.
თვით ვარძიის უკიდურესი ზედა გამოქვაბული ზღვის დონიდან 

1462 მ-ზეა.

კლდოვანი მასივის გეომორფოლოგიური აგებულება

ვარძიაში მოსაზღვრეობს ნივალური და ეროზიული მასივები და 
ეროზიულ-დენუდაციური ქედები.
ვულკანური მასივები აგებულებით პლიოცენურ-მეოთხეული ფო-
რ მაციისაა. ზოგადი სისტემით განეკუთვნება სამხრეთ საქართ-
ველოს რთული, დანაოჭებული მთისწინეთის ცენტრალურ რაიონს 
- ჯავახეთის ვულკანურ მთისწინეთს.

ქანების ტექტონიკა

ვარძია შედის აჭარა-თრიალეთის დანაოჭებული სისტემის, ე.წ. 
მე-4 ზონაში.
ვარძიაზე გადის ერთ-ერთი ტექტონიკური ზონის საზღვარი. 
სეისმურად ვარძია მოქცეულია ზონაში, სადაც ეპიცენტრთა 
სიმკვრივე აღწევს კვადრატულ ტრაპეციაზე ზომით 0 გრ. 1 -5  - 
15-ს.

კლდოვანი მასივის ჯიში

ტუფობრექჩია. ვულკანურ-ნალექოვანი მთის ჯიში. წარმოშობილი 
კუთხოვანი წვრილი და მსხვილი ნამსხვრევებისგან, ლავისა და 
შლაკის გამკვრივებისა და ცემენტაციის შედეგად, ვულკანურ 
ქვიშასა და მტვერთან ერთად.
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ნალექების რაოდენობა

საშუალო ატმოსფერული ნალექები მილიმეტრებში
იანვარი - 20-ზე ნაკლები;
აპრილი - 40-ზე ნაკლები;
ივლისი - 40 (მინიმალურია ამ დროისთვის);
ოქტომბერი - 30 ან მასზე ნაკლები;
თოვლის საფარი - ვარძიასა და მის მიდამოებში თოვლი დევს 100-

150 დღის განმავლობაში.

კლიმატი

კლიმატი ვარძიაში ხასიათდება BCGwbk, ანუ მთისწინა სტეპების 
ცივი, მცირე რაოდენობის თოვლიანი ზამთრითა და ხანგრძლივი, 
თბილი ზაფხულით.

ქარების მიმართულება

ძირითადად ქარები აქ სამხრეთიდან  და ჩრდილოეთიდან ქრის.
ინტენსივობა -  საშუალოდ წელიწადში 9-12 მ.
ივლისში ქარები, ძირითადად, ჩრდილო-აღმოსავლეთის 
მიმართულებით ქრის. ქარის ინტენსივობა ამ დროს 20 მ-მდე 
აღწევს.

ტემპერატურული რეჟიმი

იანვარი - საშუალოდ - 4C, 6 C გრ.;
აპრილი -  +6 C, +8 C გრ.;
ივლისი - +16 C, +18 C გრ.;
ოქტომბერი - +12 C გრ.
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მოკლე ისტორიული ცნობები

საისტორიო წყაროები ვარძიას არაერთგზის იხსენიებს საქ-
ართველოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. მას სპარსი 
ისტორიკოსიც, სპარსელთა ერთ-ერთი ლაშქრობის (შაჰ-თამაზის 
მესამე ლაშქრობა საქართველოში) თანამონაწილე ჰასინ-ბეგ-
რუმლუც ახასიათებს. ქართული წყარო კი მისი დაარსების შეს-
ახებაც მოგვითხრობს და თან ვარძიით აღტაცებასაც ვერ მალავს: 

“...ჰელჰყო აღშენებად საყოფელსა გამმარჯუებულსა მისსა 
ზეშთაკურთხეულსა ვარძიისა და ღმრთისმშობელსა, ზემო 
ვარძიის ქვემო ვარძიითა მიცვალებითა, რომელი კლდისაგან 
გამოჰკუეთა, თვით პატიოსანი ეკლესია და მონაზონთა საყოფი 
სენაკები, რომელი მტერთაგან შეუვალ და უბრძოლველყო. ესე 
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ვარძია პირველად დაეწყო სანატრელსა მამასა მისსა გიორგის, 
გარნა ვერ სრულ ექმნა და დაუტევა, რომელ დიდმან მან 
აღასრულა და შეამკო ყოველითურთ და შესწირნა მრავალნი და 
დიდროიანი სოფლები და შეჰკაზმნა ტრაზებისა შემოსავალნი 
დიდნი, რომელი ყოვლისაგანცა მოთხრობა ძნელ არს. თუ ვისმე 
ნებავს ამასგანცა, იხილენ ვარძია და საქმენი მისნი ქმნულნი და 
ნაშენები ქუაბ-ქმნილნი...“ (ქართლის ცხოვრება, ისტორიანი და 
აზმანი შარავანდედთანი), ე.ი. საისტორიო წყაროების მიხედვით 
ვარძიის “მშენებლობა”, ანუ კლდოვან მასივში გამოქვაბულთა 
გამოკვეთა დაუწყია საქართველოს მეფე გიორგი მესამეს.

1184 წლიდან, ანუ გიორგი მე ს-
ა მის გარდაცვალების შემდგომ 
ვარძიის მშენებლობა გააგრძელა 
და დაასრულა მისმა ერთადერთმა 
შვილმა თამარმა. ეს სამუშაოები 
ეტ  აპობრივად მიმდინარეობდა: 
მაგ.:ვარძიის ღვთისმშობლის მი-
ძი  ნების სახელობის ტაძრის აგე-
ბა (არაკლდოვანი ნაგებობა) და 
მოხატვა 1184-1186 წლებში მიმ-

დინარეობდა. 1186 წლ იდ-
ან ვარძია, როგორც  სამო-
ნასტრო კომპლექსი ამო -
ქმედდა, მაგრამ ქვა ბ  ულ-
თა კვეთა ტაძრის აღ მო-
სავლეთ კლდოვან მა ს ივში 
1204 წლამდე გაგ რძელდა 
და ა.შ.

აქსონომეტრიული გეგმა
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აქ მკვეთრად უნდა გაიმიჯნოს საქართველოს ორი მეფის, გიორგი 
მესამისა და მისი ქალიშვილის, თამარის განსხვავებული მიზნები 
ვარძიის მიმართ.
გამოთქმულია მოსაზრება (საისტორიო წყაროებიდან 
გამომდინარე), რომ გიორგი მესამეს არ დასცალდა ბოლომდე 
მიეყვანა წამოწყებული საქმე და იგი გაასრულა თამარმა, მაგრამ 
გაუგებარია უნდოდა კი გიორგი მესამეს აქ მონასტრის აგება? 
ყველა ნიშნის მიხედვით მან აქ მხოლოდ სამხედრო ბანაკი შექმნა, 
გამოქვაბულთა ერთობლიობა, კლდოვანი ყაზარმები, რადგან, 
როგორც საფორტიფიკაციო დომინანტი, ვარძია ვერ ბატონობს 
გარემოზე, სამაგიეროდ, როგორც “სამხედრო ბანაკი” მოქცეულია, 
ე.წ. “დაცვის ზონაში»: მის გარშემო განლაგებულია სიმაგრეები, 
სწორედ საფორტიფიკაციო დომინანტები - ახალქალაქი, ხერთვისი, 
თმოგვი, მგელციხე, ჯაყისციხე და სხვ.
თამარს კი  ვარძია  სხვა მიზნითაც აინტერესებდა. მან   მონა ს-
ტ რის დაარსებით ვარძია აქცია მთელი საქართველ ოსთვის სამ-
ხედრო, პოლიტიკური და რელიგიური ერთიანობის სიმბო ლოდ 
და გამოხატულებად. ანუ, ვარძიაში შეიქმნა გარკვეული ცენტრი, 
მოსაზრებათა, იდეათა და შეხედულებათა გადანაწილების პუნ-
ქტი. სახელმწიფოებრივი აზროვნების სისტემაში ეს უთუოდ 
წინგადადგმული ნაბიჯი იყო. ცენტრის ფუნქცია ვარძიამ 
არაერთხელ შეასრულა საქართველოს ერთიანობის განმტკიცების 
საქმეში: ვარძიიდან კონტროლდებოდა საქართველოს სამხრეთის 
საზღვრები და აქედანვე წესრიგდებოდა განკერძოებისკენ 
მიდრეკილ ფეოდალთა სახლები და მათი მომხრეების ქმედებები.
ვარძია არაერთხელ გახდა სამხედრო ცენტრი, სადაც მიმ-
დინარეობდა არმიის ორგანიზება, როგორც თავდაცვითი ხასიათის 
ბრძოლებისას (1205 წლის ბასიანის ომი რუმის სასულთნოსა და 
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მუსლიმანური კოალიციის წინააღმდეგ) ისე, შეტევითი ხასიათის 
ლაშქრობების დროსაც (ირანის წინააღმდეგ წარმატებული 
ლაშქრობანი 1210-1211 წწ.), თამარმა ვარძია განსაკუთრებული 
- რელიგიური, მართლმადიდებლური სწავლების ცენტრის ფუნ-
ქციით დატვირთა. ამ დროისთვის ის დიდი სამეცნიერო და
სა გან მანათლებლო კერა იყო. ვარძიაში მოღვაწეობდა თამ-
ა რ ის თანამედროვე  მეცნიერი,  ფილოსოფოსი  და  რიტორი  იო-
ა ნე  შავთელი, აქვე შეიქმნა მისი “გალობანი ვარძიისა ღვთი სმშო-
ბლისანი”. ვარ ძიის წინამძღვარს მიენიჭა საპატიო ტიტული “საწოლის
მწიგნობარი”. ვარძიის ღვთისმშობლის ხატი სასწაულმოქმედად

ითვლებოდა. იქ არსებობდა სამეფო ბიბლიოთეკა, საიდანაც 
მხოლოდ ვარძიის ოთხთავი (მე-12 საუკუნე), დასურათებული 
ხელნაწერია გადარჩენილი.
მე-13 საუკუნის მეორე ნახევრიდან აღმოსავლეთ საქართველოში 
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მონღოლთა ბატონობის დროსაც ვარძიამ (მონღოლებმა ვარძიის 
დაპყრობა ვერ მოახერხეს), ერთგვარი დამოუკიდებლობა შეი-
ნა რჩუნა  და აქტიურ ბრძოლას აწარმოებდა რწმენისა და თვით-
შეგნების შესანარჩუნებლად. ვარძია საქართველოს ცალკეულ 
სამეფო-სამთავროებად დაშლისა და შიდა არეულობების დროსაც, 
1551 წლამდე რელიგიური და საგანმანათლებლო ცენტრის ფუნ-
ქციას ასრულებდა.
ვარძიამ, როგორც გამოქვაბულთა და ნაგებობათა ბრწყინვალე 
სინთეზურმა ანსამბლმა, თავისი სრული სახით 97 წლის განმ ა-
ვლობაში იარსება.

1283 წლის გაზაფხულზე ვარძია მძლავრი მიწისძვრის შედეგად 
დიდად დაზიანდა. მხოლოდ მე-14 საუკუნის დასაწყისში 
მოხერხდა დარღვეული კლდოვანი მასივისგან ვარძიის საბო-

ვარძია
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ლოო გაწმენდა-გასუფთავება და სამონასტრო ცხოვრებაც თი-
თ ქმის სრულად აღდგა.
1551 წელს, საქართველოში მესამე ლაშქრობისას სპარსეთის 
შაჰმა (შაჰ-თამაზ I, მან საქართველო ხუთჯერ დალაშქრა), მძიმე 
ბრძოლების შედეგად აიღო ვარძია, სრულად გაანადგურა იქ 
მყოფი ბერებიც, მოლაშქრეებიც და აზნაურებიც. ამ ლაშქრობის 
შესახებ ქართველი ისტორიკოსიც მოგვითხრობს (ფარსადან 
გიორგი ჯანიძე) და სპარსელიც (ჰასან-ბეგ რუმლუ). წყაროები 
დაწვრილებით გვაუწყებს აქ სპარსელთა ქმედებებზე: მათ 
მთლიანად გაიტაცეს ვარძიის საგანძური, არა თუ ძვირფასი ხატები 
და ოქრო-ვერცხლი წარიტაცეს, არამედ რკინის კარნიც, ზარებიც, 
ააფეთქეს სამრეკლო, გადაწვეს ტაძარი და ბიბლიოთეკა... ამის 
შემდეგ ვარძიამ, როგორც მონასტერმა, პრაქტიკულად შეწყვიტა 
არსებობა.
1857 წელს, საქართველოს სამხრეთ პროვინციები თურქებმა 
დაიპყრეს. დაიწყო ქართველთა გამაჰმადიანების ინტენსიური პრ-
ო ცესი, რაც 250 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. თურქთა 
ბატონობისას საქართველოს სამხრეთში არაერთი უძველესი ქარ-
თული ქალაქი განადგურდა: ოძრხე, ხერთვისი, თმოგვი, ბარალეთი 
და მრავალი სხვ.
1828 წელს, რუსეთის არმიამ პასკევიჩის სარდლობით თურქებზე 
ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვა  და სამცხე-ჯავახეთიც ვარძიი-
თუ რთ საქართველოს დაუბრუნდა.
1857 წელს ვარძიაში სამონასტრო ცხოვრება განახლდა და იარსება 
მანამ, სანამ უკანასკნელი ბერი არ მიიცვალა.
ამის შემდგომ ვარძია მხოლოდ საეკლესიო ობიექტად აგრძელებს 
სიცოცხლეს.
ქართული პროვინცია სამცხე-ჯავახეთი თითქმის მთლიანად 
სამ  ხედრო-რელიგიური არეა. ეს არის მონასტრებითა და ცი ხე -
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ს იმაგრეებით დატვირთული რეგიონი. ქართული სახელმწი-
ფოებრიობისთვის იგი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო მუს  ლიმ-
ა ნური  სამყაროს გასაკოტრებლად და მისგან თავდ ას აცავად. 
მუსლიმანური სამყარო კი, მას მოიაზრებდა, როგორც გასაღებს 
დანარჩენი საქართველოს დასაპყრობად.

სტატიკური მონაცემები

1. ვარძიის ქვაბულებები  დასავლეთიდან აღმოსავ-
ლ ეთისკენ გრძივად არის გაშლილი 500 მ-იანი ფრ-
ონტით. ქვაბულები განთავსებულია იარუსებად. ცა-
ლკეულ მონაკვეთებში გვხვდება 5, 6 და 7 იარუსი. 
აღ მოსავლეთ ნაწილში ქვაბულთა 13 იარუსი დას ტუ-
რ დება. ერთიანი სისტემით აქ 19 იარუსია;

2. ვარძიაში დღეისთვის დადასტურებულია კლდეში ნა-
კვე თი 641 სათავსი;

3. გვირაბები -  გვირაბები ვარძიის ცენტრალურ ნაწ-

ვარძია
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ილში, დაკავშირებულია წყლით მომარაგებასთან. 
შედის წყალგამტარ ფენაში, სიგრძე 16 მ-ია.

          გვირაბები, რომლებიც  ტაძრის ჩრდილოეთ კედლი-
დ ან იწყება, მიემართება მონასტრის სალაროსკენ, 
სი გრძე - 64 მ.

      “გასასვლელი” გვირაბი  ვარძიის აღმოსავლეთ ნაწილ-
ში, კლდეში გაჭრილი 220 მ-ის სიგრძის მაგისტრალია.

4. ეკლესიები - ვარძიაში 15 კლდოვანი ეკლესიაა შე-
მორჩენილი. კედლის მხატვრობა მხოლოდ ორ მათ-
განს შემორჩა: ლიტანიის ეკლესიის ტიმპანსა და 
ანანაურის ეკლესიაში (მხატვრობა XVI საუკუნეს 
განეკუთვნება).

5. წყალმომარაგება - წყალსადენი გამოყვანილია ვარძ-
იაში  სოფელ ზედა ვარძიიდან. 3.5 კმ სიგრძის ტრასის 
ერთი მესამედი კლდეში გაკაფულ გვირაბებშია გა-
მართული, კერამიკული მილებისთვის საგანგებო 
“საწოლებია” შექმნილი. ტრასის შუალედურ მონა-
კვეთებში კერამიკული საკონტროლო რეზერვუა რ-
ებია. წყლის დებეტი დღე-ღამეში 166 000 ლიტრი უნ-
და ყოფილიყო, რაც დაახლოებით 50 000 ადამიანს 
აკმაყოფილებს.

         ცისტერნა - ვარძიის დასავლეთ ნაწილშია ამოკაფული. 
იტევდა დაახლოებით 630 000 ლიტრ წყალს.

   ბუნებრივი წყარო - ღვთისმშობლის ეკლესიის სიახ-
ლოვეს, მის ჩრდილოეთ მხარეს კლდის სიღრმეში 
ბუნებრივი წყარო მიედინება. მისი აუზი 8მ3 წყალს 
შეიცავს. მისი მუდმივი ტემპერატურა 11 C გრადუსია.

6. მარნები - ვარძიაში 28 მარანია შემორჩენილი (6 
დარბაზი, 22 სათავსი). მარნები  235 ქვევრს მოიც ა-
ვდა. საერთო ტევადობა 100 000 ლიტრია.
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ძეგლის დახასიათება
ქვაბულთა და ნაგებობათა ერთობლიობა

ვარძია, როგორც აღვნიშნე, გაჭიმულია კლდოვანი მასივის გრძივ 
ზოლზე, 500 მ-ის სიგრძეზე დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ, 
ჩრდილოეთისკენ დაახლ. 50 გრადუსის დახრილობით.
გამოქვაბულთა ერთობლიობა შექმნილია კლდოვანი მასივის 
ცენტრალურ ზოლში. მასივის, ანუ კლდოვანი კედლის სიმაღლე 120 
მ-ია. იგი სამშრიანია. ზედა შრეში გამოქვაბულები არ გვხვდება. ეს  
30 მ სიმაღლის ტუფობრექჩიის მასივია.
ცენტრალური შრე სწორედ ის ფენაა, რომელშიც საკუთრივ 
ძეგლია შექმნილი - 70-80 მ-ის სიმაღლის მონაცრისფრო  ქვიშაქვის 
მასივი, გამოქვაბულებით დანაწევრებული.
სტრატიგრაფიის უკიდურესი ქვედა სტრუქტურა ასევე ტუ ფო-
ბრექჩიაა, სადაც კლდეზე კვეთის სამუშაოები მიმდინარეობდა 
მხოლოდ “აუცილებლობის” გამო - ნაწილობრივ მის მასივშია 
გაჭრილი 220 მ-ის სიგრძის გვირაბი, რითიც გამოქვაბულთა 
სისტემა გარე სამყაროს უკავშირდება.
კლდოვანი ხუროთმოძღვრების ძეგლები, ანუ გამოქვაბულთა 
კომპლექსები რამდენიმე სახეობად ჯგუფდება:
I - ქვაბულთა კომპლექსი, სადაც კლდოვანი ბორცვი ყველა ან 
რამდენიმე მხრიდან ათვისებულია კომპაქტური ქვაბულებით (მაგ.: 
უფლისციხე); II - კლდოვან კედელზე ტერასულად განთავსებული 
ქვაბულები; III - კლდოვან კედლებზე დიდი დაშორებებით, სპო-
ნტანური ქვაბულებით, სადაც ერთიან კომპლექსზე მსჯელობა 
რამდენადმე ჭირს.
ვარძია II სახეობას განეკუთვნება. სპეციფიკიდან გამომდინარე, 
მას მხოლოდ ერთი, სამხრეთის ფასადი აქვს. მისი დინამიკა, ფე-
რწერულობა და გარემო ქმნის ამ ძეგლის დამოუკიდებელ ჭვრეტით 
ღირებულებას.
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თვით ქვაბულთა შიდა დამუშავებანი ერთმანეთისგან საკმაოდ 
განსხვავდება. გვხვდება უაღრესად ფაქიზად შესრულებული დეტა-
ლები, უზადოდ გათლილი კედლები და უხეში დაუხვეწავი კვეთაც. 
ეს განსხვავებანი ვარძიის მუდმივ თუ დროებით მოსა ხლეობაში 
სოციალური დიფერენციაციის მომასწავებელიც შეიძლება იყოს 
და ოსტატთა განსხვავებული შესაძლებლობებისაც.
საინტერესო სურათს იძლევა კედლები, მათი დასამუშავებელი 
იარაღების თვალსაზრისით.  მიგვანიშნებს საკმაოდ მრავალ-
ფეროვან იარაღზე, მარტივი საკოდავი წერაქვიდან დაწყებული, 
წვრილკბილანებიანი სავარცხლისებრი საჭრელით დამთავრებული.

საინჟინრო ხელოვნება

ამ მიმართულებაზე მსჯელობა ჩვენ მხოლოდ ერთი დეტალით 
შეგვიძლია, მაგრამ იგი საკმაოდ მეტყველია საინჟინრო ხე ლო-
ვნების დასახასიათებლად: როგორც აღინიშნა, მე-13 ს-ში ვარძიამ 
ძლიერი მიწისძვრა განიცადა (ვიმეორებთ: ეს კომპლექსი ერთ-
ერთ ტექტონიკურ ზონაშია, სადაც ეპიცენტრთა სიმკვრივე 
საკმაოდ მაღალია). ამ მიწისძვრის შედეგი ახლაც კარგად 
ჩანს. განსაკუთრებით ეს ითქმის ვარძიის ცენტრალური უბნის 
ზედა მონაკვეთზე. კარგად შეინიშნება მძლავრი ვერტიკალური, 
მოწყვეტილი პლასტის მიერ დათხელებული კლდის მასივი. 
მოწყვეტილი პლასტის ზომები ანაბეჭდის მიხედვით შემდეგია: 
სიგრძე - 80 მ, სიმაღლე - 15 მ. ისიც ჩანს, რომ ამ დროს არაერთი 
გამოქვაბული განადგურდა. სწორედ ამ დროს ჩანს გაღრმავებული 
“მიძინების” ტაძრის გასწვრივ არსებული კლდოვანი ხევიც. ამ 
ნაპრალის საწყისი, რომელიც ეკლესიის სამხრეთი კედლის ცენ-
ტ რალურ არეში ლოკალიზდება, მომავალში უთუოდ გამოი-
წვევდა ქანების რღვევის პროგრესირებას. ამ პროცესის შესა-
ჩერ ებლად მიწისძვრის შემდგომ შეიქმნა თაღოვანი ბურჯი. 
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ცენტრალური ბურჯიდან ორივე მხრივ განმბრმჯენი თაღებისა 
და კედლის დახრილკიდეებიანი ბურჯების საშუალებით იკვრება 
გარღვეული კლდე, ხოლო მისი ჰორიზონტალური შუბლი კლდის 
ზემოდან დაწოლილი კლდის მასივისთვის იმპოსტია. თვით 
ჰორიზონტალური ფარი ღიობებიანია. ამით იგი განტვირთული 
იყო ზედმეტი მასივისგან, ამასთანავე, მხატვრულად სრულებით 
არ არღვევს ქვაბულთა რიტმს. თაღებს შორის მანძილი სწორედ ამ 
რიტმს აგრძელებს და, იმავდროულად, დომინანტური ორიენტირია 
ვარძიის კლდოვან სიბრტყეში.

ძეგლის მნიშვნელობა

მთელ ახლო აღმოსავლეთსა და ქრისტიანულ სამყაროში გა მო-
ქვაბულთა კომპლექსი  მხოლოდ  ვარძიაში  იქცა   სახე ლ მ  წი ფოს 
კულტურულ და, რელიგიურ და პოლიტიკურ ცენტრად. მხოლოდ 
ვარძიაში გადაიქცა ვერტიკალურად ორგანიზებულ სივრცეთა 
ერთობლიობა ურბანისტულ სისტე მად. ვარძია პირდაპირ 
მიანიშნებს იმდროინდელი საქართველოს შიდაპოლიტიკურ 
კურსზეც. საქართველოს დედაქალაქიდან და სხვა ცენტრებიდან 
მოშორებულ რეგიონებში კულტურული ცენტრების დაარსება 
საფუძვლიანად სპობს რეგიონის პროვინციებად გადაქცევის 
ტენდენციას.
ამასთანავე ვარძია კლდოვანი არქიტექტურის ძეგლია. 
კლდოვანი არქიტექტურის ძეგლი კი, განსაკუთრებულ მო ვ-
ლენად ითვლება. კლდოვანი არქიტექტურის კლასიკური ქვეყ-
ნების გვერდით ჯერ კიდევ ნაკლებად მოიაზრება საქართვე-
ლო თავისი კლდოვანი ძეგლებით: ვარძია, უფლისციხე, ვანის 
ქვაბები, გრაკალი, შიო მღვიმე, დავით გარეჯი და სხვ. ეს 
ძეგლები ქრონოლოგიურ ჭრილში განვითარების უწყვეტ ჯაჭვად 
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წარმოგვიდგება - ქ.წ. მე-5 საუკუნიდან (უფლისციხე) მე-19 სა-
უკუნემდე (დავით-გარეჯის ზოგიერთი გამოქვაბული). ასევე 
მრავალფეროვანია მათი ფუნქციური დატვირთვაც. ასე, რომ 
კლდოვანი ძეგლების ფონზე თვალი ედევნება საზოგადოებრივი 
განვითარების მთელ სპექტრს, მათი მხატვრული და სულიერი 
მოთხოვნების ცვალებადობას.

ვარძიის ქვეყნის აღქმისთვის

ვარძიის  ქვეყნის  აღქმა  უნდა  დაიწყოს ხერთვისის ციხიდან, რომე ლ-
იც ორი მდინარის - მტკვრისა და ფარავნის შესართავთანაა აგებული.
ხერთვისის ციხე - შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე, წამომართულია 
კლდოვან მასივზე. ეს ციხე მოქმედი იყო მთელი შუა საუკუნეების 

ვანის ქვაბები
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განმავლობაში. ქართული საისტორიო წყაროს მიხედვით (ლეონტი 
მროველი, მე-11 საუკუნე) ხერთვისი, სხვა პუნქტებთან ერთად 
მოიხილა ალექსანდრე მაკედონელმა ქ.წ. მე-4 საუკუნის 20-
იან წლებში. ხერთვისის ციხე მნიშვნელოვან მაგისტრალზე 
მდებარეობს. იგი ბატონობს ფარავნისა და მტკვრის აუზის მთელ 
რიგ მიმდებარე დასახლებებზე. მას  მორიგეობით განაგებდნენ 
ქართული ფეოდალური სახლების წარმომადგენლები: ქამქამის-
ძენი, ხერთვისარნი, ამატაკისძენი.

1578  წლიდან  იგი   ოსმალთა   იმპერიის ერთ-ერთი ადმინისტრა-
ციული ცენტრი გახდა. მე-18 საუკუნის 70 წლებში  ერეკლე მეორემ 
აიღო.
ციხე შედგება ციტადელისა და გალავნისგან. მასში იკითხება 
მრავალი სხვადასხვა დროის სამშენებლო პერიოდი. შემორჩენილია 
გვირაბიც წყლით მომარაგებისთვის.

ხერთვისი
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შემდეგი ობიექტები:

წუნდა, თმოგვი, ვანის ქვაბები, ჭაჭკარი

წუნდა - ნაქალაქარი, ისტორიული ქალაქი მდ. მტკვრის 
მარჯვენა სანაპიროზე. ქალაქი ქართული ტრადიციის თანახმად 
დაარსებულია ქართველთა ერთ-ერთი ეთნარქის ჯავახოსის 
მიერ. ქ.წ. მე-3 საუკუნეში ქართლის მეფე ფარნავაზმა შექმნა 
წუნდის საერისთავო, ცენტრით წუნდაში. ამჟამად შემორჩენილია 
მხოლოდ მე-12-მე-13 სს-ის დარბაზული ეკლესია მდიდრული 
ორნამენტაციით. იქვე შემონახულია სხვა ქვის საწნახელებიც.
თმოგვი - ისტორიული ციხე-ქალაქი მდ. მტკვრის მარცხენა 
სანაპიროზე. წყაროებში პირველად მე-10 საუკუნიდან გვხვდება. 
იგი მე-9 საუკუნიდან უნდა დაწინაურებულიყო, ე.ი. იმ დროიდან, 
როცა წუნდის დაკნინება დაიწყო. მე-10 საუკუნის დასაწყისიდან 

წუნდა
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თმოგვი სამეფო ხელისუფლებას ემორჩილება, 1073 წლიდან მას 
წარჩინებული ნიანია ქვაბულის ძე ფლობს. შემდგომ საუკუნეებში 
დიდი ფეოდალი არისტოკრატები მართავენ - თორელები, 
მხარგრძელები, შალიკაშვილები, ჯაყელები.
თმოგვის ციხე ბრწყინვალე საინჟინრო ნაწარმოებია, სასიმაგრო 
ნაგებობების რელიეფთან ურთიერთკავშირის კლასიკური ნიმუში. 
აქ ძირითადად ორი სამშენებლო ფენა განირჩევა - გათლილი 
კვადრებით ნაგები სტრუქტურები (ადრეული პერიოდის) და 
სხვადასხვაგვარი ქვებით ნაგები გვიანდელი რემონტის შედეგები. 
შემორჩენილია საიდუმლო გვირაბი, კლდეში ნაკვეთი ეკლესიები 
(მათ შორის, მოხატულობის ფრაგმენტებით), კლდოვანი გზები და 
საფეხურები. თმოგვის ირგვლივ მდინარე მტკვრის ორივე მხარეს 
ჩანს სასახლეთა ნანგრევები, ცალკეული კოშკები, ნასოფლარები, 

თმოგვი
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სასოფლო-სამეურნეო (საპლანტაჟე) ტერასები და სხვ.
განსაკუთრებით საინტერესოა ეს არე კომუნიკაციების განვ-
ითარების  თვალსაზრისითაც.  მდ.  მტკვრის  ნაპირებზე შემ-
ორ   ჩე ნილი ხიდის ბურჯები მიანიშნებს მასზედ, რომ ერთი 
ხი დი ოპერატიული საბრძოლო ქმედებებისთვის იყო გათ ვა-
ლ ისწინებული, ხოლო მეორე - საქარავნო-სატრანსპორტო 
დანიშნულების გახლდათ.

ვანის ქვაბები

გამოქვაბულთა კომპლექსი. მონასტერი. მე-8-16 სს-ის ძეგლი. 
დაარსების თარიღი მე-8 საუკუნე. გამოქვაბულები გამოკვეთილია 
კლდოვანი ხევის (მდ. მტკვრის მარჯვენა ნაპირი) ორივე მხარეს. 
იგი ერთგვარ ოვალური მოყვანილობის უბეს ქმნის. აღრიცხულია 
16 ტერასაზე განთავსებული 200 გამოქვაბული.
სამონასტრო კომპლექსი შედგება კლდეში ნაკვეთი საცხ-
ოვრისებისგან, სამეურნეო დანიშნულების გამოქვაბუ ლებისგან, 
წყალსადენთა ტრასებისგან, გვირაბებისგან და 6 ეკლესიისგან. 

ვანის ქვაბები
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შემორჩენილია მოხატულობის ფრაგმენტებიც, საწნახელები 
და მარანი, კერამიკული საამქროს ნაშთები, სა ფო რტიფიკაციო 
ნაგებობები. ვანის ქვაბთა გამოქვაბული კომპლე ქსები უფრო 
მეტად ინარჩუნებს არქაულობის იერს. მისი მოხილვა ერთგვარი 
შემზადებაა ვარძიის აღსაქმელად.

ჭაჭკარი

დღემდე მოქმედი ცოცხალი ძეგლია. კლდოვან სოფელში მოს-
ახლეობს ძირითადად ნათენაძეთა გვარი. მდ. მტკვრის მარცხენა 
სანაპიროზე, უშუალოდ ვარძიის მიმდებარედ, მისგან ჩრდილო-
აღმოსავლეთით, 1 კმ-ის დაშორებით. ხეობა (ჭაჭკარი) ნამდვილი 
კლდეკარის შთაბეჭდილებას ახდენს. უძველესი ქვაბულები უკა-
ნასკნელ დრომდე გამოიყენებოდა საცხოვრისებად. ამჟამად კი, 
ისინი სამეურნეო სათავსებადაა ათვისებული. ქვაბულთა წინა 
ეზოები ქვის წყობითაა შევსებული. ერთ-ერთი ქვაბული იმეორებს 
ერდოიანი სახლის ფორმას, მის კლდოვან ჭერში ამოკვეთილი 
პირამიდული ფორმის ღიობით.

ჭაჭკარი
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ხუროთმოძღვრების ადრეული საფეხურები საქართველოში

გურამ ყიფიანი

საქართველოში, დროის  ხანგრძლივ პერიოდში, დაწყებული 
ქ.წ. V-III ათა სწლეულებიდან, ე.ი. ნეოლითიდან, ადრე ბრინჯაოს 
ეპო ქის  ჩათვლით, ერთმანეთს ენაცვლებოდა არქიტექტურული 
ტრ ადიციები, ყალიბდებოდა და ქრებოდა დასახლებები. ახალ 
კულ ტურებს მოჰქონდა სამშენებლო პრინციპები, მშენებლობის 
ხე რხები, წარმოდგენები სივრცეზე, ჩნდებოდა ტიპოლოგიურად 
განსხვავებული საცხოვრისები და დასახლებანი, განსხვავებული 
სამშენებლო მეთოდები.
ძალიან ძნელია და არც არის მოსალოდნელი, რომ კაცობრიობის 
განვითარების ამ უადრესი ეტაპიდან (ქ.წ. V ათასწლეული) 
თვალი გავადევნოთ არქიტექტურის განვითარების უწყვეტ 
ხაზს, ამა თუ იმ ფორმის განვითარების შედეგად საცხოვრისთა 
ახალი ტიპის ჩამოყალიბებასა და სხვ. თუმცა, ცალკეულ 
შემთხვევებში შედარებით მკვიდრ არქიტექტურულ ტრადიციასა 
და ახლად დაფუძნებულ მემკვიდრეობას შორის შესაძლებელია, 
დასტურდებოდეს ერთგვარი ფორმათა გაზიარების შემთხვევები, 
მაგრამ აქ ვლინდება გაცილებით უფრო რთული მოვლენა, კერძოდ, 
უკვე დამკვიდრებულ კულტურებში მძლავრი, არქიტექტურულად 
ჩამოყალიბებული სისტემების შემოჭრის პროცესები.
შულავერ-შომუთეფეს კულტურის დასახლებანი ძირითადად 
ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში გვხვდება. გეგმაში ისინი 
წრ იული ნაგებობების კომპლექსებს ქმნის, სადაც ასევე წრიულია 
(ზოგჯერ რამდენამდე ელიფსური) საცხოვრისი, სამეურნეო 
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ნაგებობა (საცხოვრისთან შედა-
რე ბით მცირე დიამეტრის), სამ ე-
ურნეო ორმო (კიდევ უფრო მც-
ი რე დიამეტრის), ხოლო თვით 
ეზო კი (ხშირად წრიულის ნაც-
ვლად მრუდხაზოვანია, ალ ბათ
ამ კულტურის ხალხ თა თვალ-
თ ა ხედვა დიდ ფართო ბებს, თუ-
ნდაც წრიულს ვერ აკ ონკ რე-
ტებს) მოიცავს და აე რ თიანებს 
მათ, ანუ, ყველა დანი შნულების 
ნაგებობას. უთუო დ რაღაც გან-
სა ზ ღვრავს მათ წრიულობას, 
უფ რო მეტად, ალბათ, ფსიქოლ-
ო გიური, ვიდრე არქი ტექტურ-
ული კატეგორია, რაც ამ  უადრ-
ეს საფეხურზე ჩანასახის  დონე-
ზე არსებული სივ რცო ბრი ვ ი 
აზროვნებით აიხსნება.
მაკრ  ოსამყა როდ ან      მიკროსა  მყა-
როს გამოყო ფის პროცესი ჯერ 
გაუბე დავად მიმდინარეობს.  
წრ  იუ ლობასაც ცეცხლთან  თა-
ნ  ათანაბ არი დაშორების პრ ი-
 ნ ციპი და  სამყაროსადმი თვალ-
თახედვის მიმართ ების განუსა-
ზღვრელობა უნდა გა ნაპი რობე- 
ბდეს. მიუხედავად ამი სა, ამ კუ-
ლტურის არქიტ ექ ტურა მარ-
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თალია, ნელა, მაგრამ მაინც ვითარდება. ხრამის დიდ გორაზე 
უკვე შეინიშნება არქიტექტურული დეტალები “პილასტრების” ან 
“პილონების” სახით. უფრო ადრე ეს იმირის გორაზეც გამოჩნდა 
“რიზალიტებად”. ხოლო არუხლო I-ის ზედა ფენაში მკვეთრად 
გამოკვეთილი სწორხაზოვნებისკენ სწრაფვა შეიგრძნობა, 
რაც მრუდხაზოვან ფორმებთან ერთად ფუნქციონირებს. 
თუ ეს საცხოვრისები, ასე თუ ისე, ისეთი სივრცეა, სადაც 
ადამიანს თავისივე შექმნილ მიკროკოსმოსში მსგავსი არსების 
გაცნობიერება შეუძლია, ჯერ კიდევ არ ნიშნავს იმას, რომ 
ადამიანმა გააცნობიერა მეზობელი, ანუ მის გვერდით ან 
მოპირდაპირედ მცხოვრები ადამიანი. თუ ამ კულტურის 
დასახლებათა გეგმებს დავხედავთ, აშკარად დავინახავთ, 
რომ არ არსებობს “გვერდის” ან ”საპირისპიროს” გააზრება, 
ანუ არ არსებობს გეგმარების თუნდაც მარტივი სქემა, არ 
არსებობს შეთა ნხმებული დამოკიდებულებების კომპლექსი.
მტკვრისა და არაქსის ორმდინარეთის კულტურის ძეგლები, 
რომლებიც მოგვიანებით, ქ.წ. IV ათასწლეულის დასაწყისიდან 
ჩნდება, უფრო განვითარებული საცხოვრისის - კვადრატული 
ფართობის მქონე, წინაპორტიკიანი სივრცის მფლობელია. და 
მაინც, მხოლოდ მოგვიანებით, განვითარების რაღაც საფეხურზე 
ვღებულობთ გეგმარების ჩანასახს, დაპირისპირებასა და 
მოპირდაპირის გაცნობიერებას.
ზოგადად, ბედენური პერიოდის დასახლებების შესახებ ბევრს 
ვერაფერს ვიტყვით, რადგან ამ პერიოდის მხოლოდ ერთი 
ნამოსახლარია კარგად გამოვლენილი და მაინც, შესაძლებელია 
ითქვას, რომ ამ კულტურის ხალხები თითქმის მექანიკურად 
სესხულობდნენ მათი წინამორბედი, მტკვარ-არაქსული კულტურის 
საცხოვრისს, მაგრამ ერთგვარად ხვეწდნენ გეგმარების ჩანასახს. 
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წარმოიშვა ერთგვაროვანი საცხოვრებლების რიგი, რაც 
თავისთავად მათ პარალელურად გულისხმობს გზას (ქუჩა, ბილიკი) 
და ამავე დროს, მოპირდაპირე რიგსაც. ეს უდავოდ განვითარებაა იმ 
ჩანასახის, რომელიც მტკვარ-არაქსული დასახლების განხილვისას 
აღინიშნება.
არქიტექტურის განვითარების ამ საფეხურებზე ჯერჯერობით 
ვერ დასტურდება ის ფაქტი, რომ რომელიმე კულტურამ თავისი 
მემკვიდრეობის წიაღიდან გამოჰყო ახალი არქიტექტურული 
ფენომენი - ტაძარი, ანუ ღვთის სახლი, როგორც დამოუკიდებელი 
სტრუქტურა. მიუხედავად იმისა, რომ თვალი რაღაც განვითარებას 
ედევნება, ჩვენ წარმოდგენაც არ გვაქვს და ვარაუდს ვერ 
გამო ვთქვამთ, თუ სად აღწევს კულმინაციას, ან რაში უნდა 
გამოხატულიყო ეს განვითარება. ეს უადრესი კულტურები 
თავიანთი სამშენებლო ტრადიციებით ჩვენი თვალთახედვიდან 
ქრება, რადგან განვითარების გარკვეულ საფეხურზე წყვეტს 
არსებობას და უკვალოდ იკარგება. და არა მხოლოდ ისინი, 
ვგულისხმობ ბერიკლდეების აღმოჩენას (ქარელი). იმ სრულიად 
განსხვავებულ კულტურას, რომელმაც ბერიკლდეების კონცხზე 
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(ქარელის რაიონი, მდ. მტკვრისა და ფრონეს შესართავი, მტკვრის 
მარცხენა სანაპირო) არქიტექტურული “ანსამბლი“ დააფუძნა და 
რომელიც მხოლოდ ორი კომპონენტისგან - გალავნისა და ტაძრისგან 
შედგება, პირობითად “ტაძრის კულტურად“ მოვიხსენიებ. იგი 
ბერიკლდეების კონცხზე არღვევს მტკვარ-არაქსული კულტურის 
განვითარების უადრეს ეტაპს, მაგრამ ჩანს ისიც, რომ მისი იქ 
დაფუძნება ხანგრძლივ პერიოდს არ მოიცავს. კულტურა, რომელიც 
ტაძრის განადგურების შემდგომ მის ადგილს იკავებს ასევე 
მტკვარ-არაქსულია, ოღონდ მისი რამდენადმე განვითარებული 
საფეხური. ისედაც, ამ ეტაპზე, ტაძრის საკმაოდ რთული ზღუდით 
შემოფარგვლა ნაწილობრივ მაინც იმას მოწმობს, რომ “ტაძრის 
კულტურა“ კონცხზე მტრულ გარემოცვაში დაფუძნებულა.
აქ უპირველესად ტაძრის განვითარებული და გარკვეული 
საკრალური ნიშნებით შემუშავებული გეგმა იქცევს ყურადღებას 
- დიდი, სტაციონარულკერიანი დარბაზი ბოლოში ორი ყრუ 
კამერით. ეს ნაგებობა გარკვეული სისტემური აზროვნების 
შედეგი უნდა იყოს. იგი ალიზის კარგად ფორმირებული აგურითაა 
ნაგები (-4X25X8) და, როგორც ჩანს, ალიზი, როგორც გარკვეული 
ერთეული, ტაძრის მასათა რეგლამენტაციას განსაზღვრავდა. 
ალიზის აგურის გვერდების ურთიერთშეფარდება (24:44=0.56) 
ტაძრის სწორკუთხედის გვერდების შეფარდებას (8:14.5=0.55) 
თანხვდენილია. ასე, რომ ტაძრის სწორკუთხედი 32-ჯერ 
გადიდებული აგურის სწორკუთხედია.
თვით გეგმარებითი სქემა საქართველოსთვის (და არა მხოლოდ 
საქართველოსთვის) მოულოდნელია. პირველად ბერიკლდეების 
ტაძრის იდენტური სქემის ნაგებობა მე-20 საუკუნის 30-იან 
წლებში გამოვლინდა მარიში, ჰარირის ბორცვზე და სწორედ 
თავისი უცნაური გეგმის გამო, მაშინვე მკვლევართა ფართო 
ინტერესი გამოიწვია, ამ დროისთვის მსგავსი ტაძარი უცნობი იყო. 
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მარის ტაძარი ღვთაება დაგონს ეძღვნება და დიდი სიზუსტით 
თარიღდება ურის მე-3 დინასტიით (ქ.წ. 1800 წ., შაკანაკების 
მმართველობის პერიოდი), ე.ი. ბერიკლდეების ტაძარი, მინიმუმ 
1300 წლით ადრეულია დაგონის ტაძარზე. დაგონის ტაძრის 
აღმოჩენამ ერთბაშად წარმოშვა უამრავი საკითხი, თვით მარის 
კულტურებისადმი კუთვნილება-არკუთვნილების ჩათვლით.
1967 წელს მარის ჩრდილო-დასავლეთით, ჩრდილოეთ 
მესოპოტამიაში, ტაჯას ბორცვზე კიდევ ერთი იდენტური 
გეგმარების ტაძარი გამოვლინდა. იგი ადრედინასტიური მე-3 
პერიოდით, ქ.წ. 2300 წლით თარიღდება, ე.ი. ბერიკლდეებზე 
ადრეულია, თუმცა, წინ უსწრებს დაგონის ტაძარს. როგორც 
ჩანს, ამ ტაძრის აღმოჩენაც მოულოდნელობა იყო, რადგან 
მისი და დაგონის ტაძრის გეგმარებითი სქემების იდენტურობა 
შემთხვევითობად მიიჩნიეს და ამ უკანასკნელის გენეზისის 
ძიებისას, ტაჯა თითქმის არ ფიგურირებს. გენეზისის ძიება კი 
მართლაც რთული იყო, რადგან თვით შუამდინარეთში ამგვარი 
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ტაძრები არ გვხვდება, ჩანასახის 
დო ნეზეც კი. ამიტომ მკვლევარები 
ყურადღებას ამახვილებენ ძირი-
თ ადად ჩრდილოეთზე, კერძოდ, 
ჩრ  დილოეთ სირიაზე, თუმცა, ვფი-
ქრობ, რომ მისი წარმოშობის არე ამ 
რეგიონს სცილდება და საწყისები 
ჩრდილო-დასავლეთ ანატოლიაშია 
საძიებელი.
ამ ტაძრებს (ბერიკლდეები, ტაჯა, 
ჰარირი) იდენტური გეგმარების 
გარ და, სხვა საერთო ნიშნებიც 
ახა სიათებს, რაც ერთგვარ კანო-
ნ იკურობაზეც მიუთითებს. უპირ-
ველეს ყოვლისა, ის, რომ მცირე 
კა მერებს კარის ღიობი არა აქვს, 
რითიც გასაიდუმლოებული სარი-
ტ უ ალო უჯრედების შთაბეჭდი-
ლებას ახდენს. გარდა ამისა, სამივე 
შემთხვევაში, მარცხენა კამერა 
მარ ჯვენასთან შედარებით მცირეა 
და სხვ., ე.ი. ამ არქიტექტურულმა 
მოდელმა (შესაძლოა, კონცეფცი-
ამაც) ბერიკლდეებიდან ჩრდილო-
აღმოსავლეთით სირია (ჩრდილო-
მესოპოტამია, ტაჯა) გაიარა და 
ევ ფრატის შუა წელზე (მარი, ჰა-
რირის ბორცვი) დამკვიდრდა. 
უფრო შორს მას მოგზაურობა აღ-
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არ გაუგრძელებია, ყოველ შემთხვევაში, ძველი აღმოსავლეთის 
ცალკეული რეგიონების საკულტო ხუროთმოძღვრებისადმი 
მიძღვნილ სპეციალურ ნაშრომებში იგი არ ასახულა.
ძირითადი პრობლემა აქ თავისთავად გამოკვეთილია, კერძოდ, 

ტაძრის გენეზისი და მასთან 
და კავშირებული საკითხი - საი-
დ ან შემოიჭრა საქართველოში 
“ტაძრის კულტურა“, რა შეიძლება 
მივიჩნიოთ ჩანასახის დონეზე 
მაინც, ისეთ ნიმუშად, რომელიც 
გარკვეული დახვეწის შემდეგ 
ბე  რიკლდეების მოდელი გახდა? 
ვფიქრობ, ასეთი რამდენიმე ნა-
გებო ბაა, პირველ ყოვლისა, 
მც  ი რე აზიის ტერიტორიაზე, 
ყუ რუჩაის ბორცვზე ახლად გა-
მო  ვლე ნილი ძეგლი. აქაც ბერ-
ი კლდეების ტაძრის იდენტუ რი 
სქემა დასტურდება და ნაგებობა 
გვიანი ენეოლითით თარიღდება, 
ანუ ბერიკლდეებზე გაცილებით 
ად რეულია. იგი ყველა ნიშ ნ ით 
საკულტო ნაგებობის შთა ბე ჭ-
დ ილებას ახდენს, ე.ი. ამ დრო-
ის თვის, იქ, ნაგებობების ეს მო-
დელი გამოთავისუფლებულია 
დასახლებათა კომპაქტური ჯგუ-
ფი სგან, თუმცა, ალბათ  ყველგან 
ერთდროულად არა. შესაძლოა, 
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რომ მალატიის არსლან-თეფეში 
ჯერ გამოუცალკევებელ სახესთან 
გვქონდეს საქმე, რომელიც თითქოს 
ბერიკლდეების სქემას იმეორებს. 
ვფიქრობ, რომ ხეთურ არქიტექტურაში, 
ამ სქემის სხვადასხვა ფუნქციით არც 
თუ იშვიათი გამოვლინების მიზეზი 
მისი მცირეაზიური წარმომავლობაა. 
ამასთანავე, მოდელის საწყისად შე-
სა ძლებელია, ჰაჯილარის საკულტო 
ნაგებობაც მივიჩნიოთ. დარბაზის ბო-
ლოში, ერთმანეთისგან ტი ხრით გაყო-
ფილი საკულტო-ცერე მონიალური უბ-
ე ები შესაძლოა, რომელიმე ეტაპზე 
სათავსებად ფორმირებულიყო (ამ 
სქემის შემდგომი გზა და მიმართულება 
ბერიკლდეებიდან იხ. ზემოთ).
ბერიკლდეების აღმოჩენა იმის მი მ ნ-
ი შნებელია, რომ ქ.წ. IV ათას წლ ეუ ლ-
ის ბოლოს კულტურათა კიდევ  ერთი 
მო  ნაცვლეობა მიმდინარეობდა,  რის
შესახებაც არაფერი იყო ცნობ ი-
ლი. ასეთი პროცესების ყველაზე მკ-
ვეთრი გამოხატულება სწორედ მონ-
უმენტური და, კერძოდ, საკულტო 
არქიტექტურაა.
ბერიკლდეებზე კიდევ ერთ მოვ ლე-
ნ ას ეყრება საფუძველი: ქალაქწარ-
მოქმნის ერთ-ერთ საწყის ეტაპს. რაც 
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უნდა უცნაურად მოგვეჩვენოს 
ეს ფორმულირება, ტაძარი აქ 
მა ტერიალური საფუძველია 
ჩვ ენ თვის უცნობი რაღაც  რე-
ლი გიური იდეისა. ეს არის “დი-
დი ადგილი“ “წმინდა ადგი  ლი“ 
და “ქვეყნისთვის” ახალი  სოცია-
ლური სისტემა, ანუ ეს  არის ცე-
ნტრი, საი და ნაც მომდინარეობს 
რელი  გიურ წარმოდგენათა გა დ-
ანაწილების პროცესი. ცხა დ ია, 
რომ ცივილიზაციის გან ვით არე-
ბასთან ერთად ქალაქი თანდ-
ათან ხდება სიმაგრეც, ს ახელ-
ოსნოც, ბაზარიც, სასახლეც  და
ა.შ. მაგრამ საწყის ეტაპზე  და

უპირველესად იგი წმინდა ადგილია. ბერიკლდეების აღმ ოჩე-
ნამ გვამცნო, რომ დროის თუნდაც მცირე მონაკვეთით 
ამიერკავკასიაში შემოაბიჯა, რომელიღაც, იმ დროისთვის (ქ.წ. 
IV ათასწლეული) დიდი ცივილიზაციის არსებითმა ნაწილმა - 
ტაძარმა. ამდენად, საქართველოს ტერიტორია ამ პერიოდშიც 
ცივილიზაციათა თავმოყრისა და შემდგომი გადანაწილების, 
კულტურათა “ურთიერთშეჯახების” დიდი რეგიონი და 
გამანაწილებელი “ცენტრი” იყო, მისი ფუნქცია ძალიან 
ჰგავს ქალაქისას - ფასეულობათა ურთიერთგაზიარებისა და 
გადანაწილების არეალს.
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sacxovrebeli adgilidan gamoyofili q.w. II 

aTaswleulis centraluri samlocveloebi – 

taZrebi ior-alaznis ormdinareTSi Tanadrou-

li sazogadoebis socialur-ekonomikuri cx-

ovrebis maRali ganviTarebis mimniSnebelia da 

mniSvnelovan cnobebs gvawvdis aRniSnuli perio-

dis kulturul-anTropologiuri kvlevebisTvis. 

isini ramdenime aTeuli qalaquri tipis dasaxleb-

is centrSi mdebareobs, rac maTi erTiani ideolo-

giuri  mrwamsis  aSkara dadasturebaa da sruliad 

bunebrivad badebs varauds:  saqarTveloSi didi 

politikuri gaerTianebebi ukve am droidan 

arsebobs. 

msgavsi Zeglebi kavkasiis sxva regionebidan jer-

jerobiT ucnobia. samwuxarod am daniSnulebis 

yvela cnobili Zegli kaxeTSi Zlier dazianebulia 

da Cvenamde (TiTqmis xeluxleblad) moRweulia mx-

olod meliRele II _ q.w. XII-VIII saukuneebis sataZro 

kompleqsi. misi samecniero kvleva umniSvnelova-

nesia saqarTvelos warsulis SeswavlisTvis. 

gurjaanis municipalitetSi sof. melaanis samx-

reTiT, dacemul vakeze xvnis Sedegad SemTxveviT 

aRmoCenili meliRele I-is samlocvelos naSTebic 

Zlier dazianebulia. didi lodebiT nagebi saTa-
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vsebis naSTebis qvayrilis qveS dafiqsirda didi 

raodenobiT (aTasobiT) Sewiruli artefaqti 

_ brinjaosa da rkinis sabrZolo da sameurneo 

iaraRebi, RvTaebebis nawilebi, lagmebi, sxvadasx-

va samkauli, saritualo Tixis WurWeli da sxv. 

meliRele II-is mTel farTobze, romlis diametri 

TiTqmis 80-100 metria, gaSenebulia qarsacavi 

zoli, romelmac igi mxolod nawilobriv daa-

ziana, radgan taZris mTeli farTobi dafarulia 

damwvari qvis sqeli feniT. 60-ian wlebSi, kaxeTis 

arqeologiurma eqspediciam, meliRele I-is gaTx-

rebis dros gawminda meliRele II-is mxolod samx-

reT-aRmosavleT yrilis mcire nawili (tab. XII), 

sadac damwvari qvis namtvrevi fenis qveS gamov-

linda qvis didi lodebiT nagebi wriuli kedlisa 

da saTavsebis (samsxverploebi) qvis wyobis zeda 

nawilebi (tab.XIII). damwvar qvis fenaSi Sereuli 

iyo rkinis sxvadasxva nivTi da mamakacis brinja-

osa da cxenis qandakebebi (tab. XIV, XV, XVI). ufro 

Rrmad gaTxrebi aRar uwarmoebiaT da meliRele 

II-is gawmendili farTobi dakonservda.

meliRele II-ze arqeologiuri gaTxrebisa da 

samecniero kvlevis gagrZeleba aucilebelia, 

radgan arqeologiuri kvlevebis ganxorciel-

ebis SemTxvevaSi, saqarTvelos istoriis mraval 

bundovan sakiTxs moefineba naTeli.

konstantine (kote) ficxelauri
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The Melighele Temple Complex I
XII-VIII centuries B.C.

The central chapel temples located separately from the 
se lement of the second millennium B.C. in the nearby 
territory of two rivers - Iori and Alazani indicates on the 
higher level of social-economic development and gives 
us important data about the cultural-anthropological re-
searches for above men oned period. They are situated 
in the centre of several dozen urban se lements, which is 
the confirma on of a single ideological belief and it natu-
rally predicts: the great poli cal unions had been exis ng 
from this period.
The similar monumentsare not known from other regions 

of Caucasus. Unfortunately all the monuments of this pur-
pose are much damaged in Kakhe  region and Melighele 
temple complex II dated by VIII-VII centuries is the only 
monument which has survived (almost without damag-
es). The scien fic research of which is very important in 
studying the history of Georgia. While discussing the Mel-
aani temple of the same era (Tab. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X) which is almost damaged, in the stone bulk of the 
dilapidated chapel of Melighele II and in the store rooms 
built with the huge rocks located under the chapel’s stone 
bulk the sacrificed bronze and iron combat and agriculture 
tools, divine parts, bridles, different jewelry, ritual clay ves-
sels and other items were discovered. Presumably these 
ar facts should have been hundreds and thousands.
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Melighele II is located in Gurjaani municipality southof 
Melaani village, on the lowland vale (Tab. XI),which is 
surrounded by approximately twenty se lements of the 
same era situated on the mount hills and the citadel on 
mountain ridge and its outside se lement located on the 
slope of mountain. The both parts of this se lement are 
protected with the strong for fica on buildings. The iden-

cal character of collected materials in Melighele II chap-
el indicates the origin of ar facts dated by the same era.
All over the area of Melighele II the diameter of which 

is 80-100 meters the protec ve windbreak belt was built 
which damaged it partly, because the whole area of the 
templeis covered by a thick layer of the burnt stone. 
While excava ng the Melighele I, the expedi on of Kek-
he  region cleaned only the south-east - the small part of 
the bulk of Melighele II (Tab. XIII). In the burnt stone layer 
there were included different iron items and man’s bronze 
and horse statues. (Tab. XIV, XV, XVI) The deeper excava-

ons were not carried out and Melighele II’s cleaned was 
been closed.
In case of carrying out the archaeological and scien fic 

researches in Melighele II many unrevealed issues will be 
cleared up.

Konstantine (Kote) Pitskhelauri
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შ იო ს  მ ა რ ა ნ ი

ნიკა თუშაბრამიშვილი

კახეთის მდინარეების ხეობებში მრავლად გვხვდება დღემდე 
საკმაოდ კარგად შემონახული, ხელოვნური გამოქვაბულები. ისი-
ნი ისტორიულ ეპოქებშია გამოკვეთილი, ძირითადად, მიუვალ 
სიმა ღლეზე. გამოქვაბულების უმრავლესობა მონასტრებია და, 
შესაბამისად, მესვეტეობასთან არის დაკავშირებული.
სწორედ მდებარეობის გამო (რთულად მისადგომი კლდეები 
და მდინარეების ფლატეები), მათი დიდი ნაწილი პრაქტიკულად 
შეუსწავლელი და გამოუკვლეველია. ერთ-ერთი ასეთი კომპლ-
ექსია შიო მღვიმელის მონასტრის მიმდებარე ხელოვნური 
გამოქვაბულები. ისინი ამ სამონასტრო ანსამბლის შემადგენელი 
ნაწილი უნდა იყოს. მონასტერი და სამონასტრო ცხოვრება ამ 
რეგიონსა და კახეთის ტერიტორიაზე დაწყებულია საკმაოდ 
ად რე, რისი დასტურიც დავით-გარეჯის, შუამთის, იყალთოს, 
ნეკრესისა და სხვა სამონასტრო კომპლექსების არსებობაა. ამ 
სამონასტრო ცენტრთაგან, უადრესები VI საუკუნით თარიღდება, 
მაგრამ არსებობს საკმაოდ არგუმენტირებული მოსაზრება, რომ 
ქრისტიანული ასკეტიზმის ზემოთ ჩამოთვლილ და სხვა პუნქტებს, 
საფუძველი კიდევ უფრო ადრეულ პერიოდში,  IV-V სს-ში  ჩაეყარა.
არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ (ხელმძღვ. ნ. თუშაბრამიშვილი) 

2012-2013 წლებში დაზვერა წმ. შიოს მონასტრის გამოქვაბულები 
[ამ თემაზე უკვე არსებობს პუბლიკაციები  -  “სემიოტიკა”, “ონლაინ 
არქეოლოგია” და სხვ.].
2014 წლის ივნის-ივლისის თვეებში, განახლდა მონასტრის 
ტერიტორიისა და გამოქვაბულების კომპლექსის დაზვერვები და 
კვლევები.
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  32  გამოქვაბულში  ალპინისტური ტექნიკის გამოყენებით, 
მთასვლელებთან და კლდეზე მცოცავებთან ერთად დაეშვნენ 
არქეოლოგებიც (ანა დულარიძე, თამუნა მელაძე (არქეოლოგი 
ალპინისტები), ბაჩანა გაბეხაძე (არქეოლოგი), ილია ბერულავა, 
თამაზ შარაშენიძე, დათო ხუციშვილი, ზაზა თავაძე (ფერეიდნელი 
ირანიდან) - ალპინისტები).
დაზვერვების შედეგად წინასწარულად განისაზღვრა გამოქვა-
ბულების ფუნქცია, სტრუქტურა, მიახლოებითი თარიღი. გეო ლოგი-
ურად გამოქვაბულების კომპლექსი გამოკვეთილია მოლასებში 
(ზღვიური ქანების ერთობლიობა, რომელიც  კონგლომერატების, 
ქვიშაქვების, ალევროლითების, თიხების, ზოგჯერ კირქვებისა და 
მერგელების,  ჩვეულებრივ,  დიდი  სისქის კომპლექსია).
აღმოჩნდა რომ ეს გამოქვაბულები ადრეული შუა საუკუნეების 

(დაწყებული მე-6-7 სს-დან) კლდეში ნაკვეთი სამონასტრო 
კომპლექსია, რომელშიც, ჩვეულებისამებრ გამოკვეთილია ნიშები, 
ნიშა-საკურთხევლები, სენაკები, ქვევრები (წყლისა და ღვინის 
შესანახად) და სხვ. დაზვერვებისას გამოქვაბულებში აღმოჩნდა 
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სხვადასხვა  სახის  ჭურჭლის  ნატეხები და კერამიკა. გამო ქვა-
ბულების დიდი ნაწილი დაზიანებულია ჭერიდან ჩამოქცეული 
ქან ებით, რითიც დაფარული და ამოვსებულია იატაკები და, სავ-
არაუდოდ,  ჭურები,  აკლდამები და სხვ.
ქანების ფაქტურამ განაპირობა ასწლეულების განმავლობაში გა-
მოქვაბულების დიდი ნაწილის ჩამოშლა. სამწუხაროდ, მათი პი-
რვ ანდელი სახით აღდგენა, ან გამაგრება შეუძლებელია (მეთო-
დო ლოგიის არარსებობის გამო). შესაბამისად, საჭიროა ყველა 
მათგანის აზომვა, ფიქსაცია და მომავალი თაობებისთვის ინფ-
ორმაციის ამგვარად შენარჩუნება.
ყოველივე აღნიშნულის გამო, აუცილებლად მიგვაჩნია შიოს 
მარნის გამოქვაბულებში (რომლებიც შედარებით კარგად არის 
შემონახული) საფუძვლიანი, არქეოლოგიური კვლევების ჩატარება. 
ამ გამოქვაბულების კვლევა წარმოაჩენს იმ ზოგად სურათს, თუ რას 
წარმოადგენდა ეს კომპლექსი მთლიანად. საჭიროა, განისაზღვროს  
მისი ზუსტი ასაკი, ფუნქცია და მიმართება მის სიახლოვეს მდებარე,  
ამავე პერიოდის უამრავ ისტორიულ ძეგლთან. რაც მთავარია, 
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უნდა დადგინდეს, თუ რა კავშირში იყო კომპლექსი თელავთან, 
როგორც ქალაქთან, რომელიც ახალი მონაცემების მიხედვით, 
როგორც  ჩანს,  უკვე მე-8, მე-9 საუკუნიდან არსებობდა.

ჩანართი 

თელავის ქალაქობის შესახებ:

2015-2016 წწ-ის არქეოლოგიური სამუშაოების შედეგად  
დადგინდა, რომ თელავის, როგორც ქალაქის ისტორია იწყება, 
მინიმუმ, მე-9 საუკუნიდან, შესაძლებელია მე-8 საუკუნიდანაც.
ეს დასკვნა გამოტანილია თელავის ცენტრში, ჩოლოყაშვილის 
ქუჩაზე წარმოებული არქეოლოგიური სამუშაოების შედეგად, 
როდესაც გამოვლინდა ქალაქის გალავანი და საიდუმლო 
და საკომუნიკაციო გვირაბები. აგრეთვე, მოძიებულია ექ. 
თაყაიშვილის მიერ ფრანგულ ენაზე გამოქვეყნებული ძველი 
წყაროს (?) ფრაგმენტი, სადაც თელავი მოხსენიებულია, რო-
გორც „ქალაქი“, რომლის გალავნის  მშენებლობა აწარმოვა 
კვირიკე დიდმა (გარდაიცვალა 918 წელს).
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ამ ფაქტის დადასტურება ახალ  კითხვებს ბადებს თელავისა და 
მის მიმდებარე, იმავე და მოგვიანო  ეპოქის უამრავი ძეგლის 
კონტექსტის შესახებ. მაგ.: გასარკვევი იქნება შიოს მონასტრის, 
ძველი და ახალი შუამთის მონასტრების, ჯვართა ამაღლების, 
კვირიკეს, ღვთაების, ვანთის სამონასტრო კომპლექსისა და 
სხვ.  მიმართება და მათი ფუნქციები, მათი კავშირისა და დამო-
კიდებულების ფორმა  ქალაქ თელავთან.
აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ წმ. შიოს გამოქვაბულების 
ნაწილში დადგინდა ხანძრის კვალი. თელავის, როგორც ადრე 
და განვითარებული შუა საუკუნეების ქალაქის შესახებ, ზემოთ 
აღნიშნულის გარდა, ცნობები ჯერჯერობით  არ  მოგვეპოვება.  
შესაბამისად, შიოს მარნის, როგორც გამოქვაბულების კომპლე-
ქსის კვლევა, მით უმეტეს ნახანძრალის, უნდა მოხდეს თელავის 
ამავე პერიოდის გალავნისა და ქალაქის მთელ სისტემასთან კო-
ნ ტექსტში. ამან შესაძლებელია, პასუხი გაგვცეს იმ კითხვაზე, 
თუ რა დაემართა ქალაქ თელავს და რატომ არ მოგვეპოვება 
მე-9 საუკუნის  შემდეგ მისი  არსებობის  შესახებ არანაირი 
ინფორმაცია.
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შიოს მარნის ზუსტი მდებარეობა

მდებარეობს თელავის მუნიციპალიტეტის, სოფ. რუისპირში, 
მდ. თურდოს მარცხენა ნაპირას, ფლატეზე. წმ. შიოს მონასტერი 
უშუალოდ პლატოზეა. მისი მიმდებარე ტერიტორიის დაზვერვის 
შედეგად გამოვლინდა არტეფაქტები: ხელოვნურად მოწყობილი 
ქვის წყობები, ნაგებობების ნაშთები. ერთ-ერთ მონაკვეთში 
აღმოჩნდა 4 დიდი ლოდით ამოყვანილი მორკალული წყობა, 
რომლის ფუნქცია და მნიშვნელობა ჯერ კიდევ დასადგენია.
იმის გასარკვევად,  რომელი არქეოლოგიური პერიოდის ობიექტი 
იყო ეს ნაგებობა, ტერიტორია ხე-მცენარეებისგან გაიწმინდა 
და მოიხსნა 30-40 სმ-ის სისქის ჰუმუსოვანი ფენა. ჰუმუსოვანი 
ფენის მოხსნის შედეგად გამოჩნდა კულტურული ფენა, რომელიც 
წარმოდგენილია კირისა და ნაცროვანი (დამწვარი) შრით. ამ 
შრეში დადასტურდა სხვადასხვა პერიოდის არქეოლოგიური 
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არტეფაქტები. ნაცროვან ფენაში აღმოჩნდა თიხის ჭურჭლის, დოქის 
ძირ-გვერდის ფრაგმენტი, რომელიც გამომწვარია აგურისფრად, 
საშუალოდ განლექილი, კეციანი და ბრტყელძირიანია.  დოქის 
ძირ-გვერდის ფრაგმენტი, სავარაუდოდ, განვითარებულ შუა 
საუკუნეებს (X-XIII სს.) ეკუთვნის.
ამავე დონეზე, კირის ფენაში გამოვლინდა ბრტყელი, ბორტიანი, 
აგურისფრად გამომწვარი კრამიტის ფრაგმენტები. მხატვრული და
სტილისტური ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ ეს კრამიტი 
მიეკუთვნება გვიანდელი შუა საუკუნეების პერიოდს, XVI-XVII სს-
ის არტეფაქტია.
განვითარებული  შუა საუკუნეებისა  და გვიანდელი შუა საუკუ-
ნე ების არქეოლოგიური არტეფაქტების სტრატიგრაფიულად ერთ 
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ძველი ნანგრევები, კედლები

წმ. შიოს სამონასტრო კომპლექსის ერთერთი გამოქვაბული 
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დონეზე არსებობა გამოწვეული უნდა იყოს მინდვრის დაფე რდ-
ებული მასივიდან წყლის ნაკადის ან სხვა ბუნებრივი მოვლენის 
ეროზიით. შესაბამისად, ლოგიკურია საფუძვლიანი ეჭვი, რომ 
მთელი ეს ტერიტორია  საუკუნეების  წინ აუთვისებიათ ადამიანებს 
და მათი სამყოფელი იყო.
ამავე დონეზე დადასტურდა ერთი რიყის ქვა,  რომელიც ცეცხლშია  
მოხვედრილი და მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედების გამო, მისი 
ზედაპირი მინის მასად გადაქცეულა. ეს ფაქტი ამ ტერიტორიაზე 
ძლიერი ხანძრის კვალს ადასტურებს. ამავე ფენაში აღმოჩნდა 
ცხოველის ძვლის ფრაგმენტი.
გამომდინარე იმ ვითარებიდან, რომ ჰუმუსოვანი ფენის მოხსნის 
შემდეგ დაფიქსირდა კულტურული ფენა, სადაც გამოვლინდა სხვა-
დასხვა პერიოდის არტეფაქტები, არამიზანშეწონილად მივიჩ ნ იეთ, 
ჩავსულიყავით უფრო ღრმად და გაგვერკვია, თუ რა ფუნქციას  
ასრულებს და რა კონსტრუქციის  ნაწილია ეს  ნაგებობა.
ვფიქრობთ, აუცილებელია, უახლოეს მომავალში ამავე ტერი-
ტორიაზე არქეოლოგიური დაზვერვებით დაუზიანებელი კულ-
ტურ ული ფენების გამოვლენა და  მიღებული  შედეგებიდან  გამო-
მდინარე სამომავლო სტრატეგიის განსაზღვრა.
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NikaTushabramishvili

There are many ar ficial caves in the gorges of rivers s ll quite well 
preserved in Kakhe  region. They are highlighted in mostly inaccessible 
height, in historic stages. Most of the caves are churches and are con-
nected with the process ofcon nually praying on the pillar, called Mesve-
teoba.
The most of them are not prac cally studied and researched because 

of their inaccessible placement (inaccessible rocks and collapsed river 
banks). The examples of which are the ar ficial caves nearby Shio Mg-
vimeli Monastery. They should be the consis ng part of this monastery 
ensemble. The monastery and the monastery living on this territory were 
begun early in this region and in Kakhe  region also. The confirma ons 
of it are the Davit-Gareja, Shuamta, Ikalto, Nekresi and other monastery 
complexes. The earlier monuments among them are dated by the VI cen-
tury. There is a quite argumenta ve opinion that the above men oned 
monuments of Chris an asce cism were founded earlier in IV-V centu-
ries.
In 2012-2013 years, the archaeological expedi on (head of the expedi-
on NikaTushabramishvili) observed the caves of the Saint Shio’s Mon-

astery (There are already publica ons about this topic –“Semio cs”, the 
“Online Archaeology” and so on.).
In June,July of 2014, the observa on and research processes of the mon-

astery were renewed. 
The archaeologists with the cli anger climbers and creeping on the 

rock got down from the rocks using alpine technique in 32 caves (An-
aDularidze, TamunaMeladze Archaeologists and climbers), BachanaGab-
ekhadze (archaeologist), Ilia Berulava, Tamaz Sharashenidze, Dato Khut-
sishvili, ZazaTavadze (from Fereydan, Iran) climbers. 
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As a result of observa on the func on, structure, and the probable date 
of the cave was presumably determined. 
The complex of the cave is highlighted in molasses (usually the thick com-

bina on of marine rocks, which are typically large complexes of conglom-
erates, sand stones, sedimentary rocks, clays, some mes lime stones and 
marles). 
As it appeared these caves are rocky monastery caves dated by the me-

dieval centuries (started from the 6-7th centuries where the niches, the 
sanctuary niche,the prayer rooms, pitchers (vessels for water and wine) 
and so on.  While observa ons the different types of vessels pieces and 
ceramics were revealed. The most number of caves are damaged with 
the layers collapsed from the roofs, by which the floors and presumably 
the shells and shrines are covered. 
The structure of layers caused collapsing of big caves during the hundreds 

of years. Unfortunately, the renewalor their reinforcement is impossible 
(because of the methodology). Consequently it is necessary to measure, 
fix all of them and preserve the informa on for the next genera on. 
According to all above men oned informa on, it is essen al to carry out 

the thorough archeological researches in the caves of Shio’s Cellar which 
are preserved rela vely well. The cave research will present the overall 
picture of the whole complex. It is necessary to determine its exact age, 
func on and the rela onship with the other historic monuments located 
nearby it. The main thing is to verify the complex’s rela onship with Tela-
vi as the city which exists since 8-9 centuries due to the new data. 

Supplement

About the city of Telavi:
According to the archaeological works carried out in 2015-2016 years, 

the history of Telavi city begins minimum from the 9-th century,perhaps 
from the 8-th century. 
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This was concluded due to the archaeological works on Cholokashvili 
Street in Telavi center where the city fence wall and secret and commu-
nica on tunnels were revealed. The fragment of the ancient source (?) 
published in French language was discovered where Telavi is men oned 
as the “city”, the construc on of its fence wall was carried out by Kvirike 
the Great. He died in 918.
The confirma on of this fact raises new ques ons about the context 

of many monuments located in Telavi and on the nearby territory also, 
dated by the same and/or the later era. It would be necessary to clear 
up the func ons and the rela onship form among Telavi city and Shio’s 
Monastery, The Old and the New Monasteries of Shuamta, Cross Rais-
ing, Kvirike, the Devi’s monastery,Vanta Monastery Complex and so on. 
It is noteworthy that there were revealed the traces of the fire in the part 

of Shio’s caves. There are no other datayet besides men oned above, 
about the developed city of Telavi dated by the early and medieval cen-
turies. Accordingly the research process of Shio’s Cellar, much more sig-
nificant of the burnt monastery, must be carried out in the context of 
Telavi’s fence wall and the city’s whole system of the same period. This 
may answer the ques on what happened to the city of Telavi and why 
don’t we have any informa on about Telavi a er the 9-th century. 

The exact loca on of Shio’s Cellar

It is located in Telavy municipality, village of Ruispiri, on the left 
bank of the river Turdo on the collapsed bankof the river. The Saint 
Shio’s Monastery is situated directly on the plateau. The following 
artifacts were revealed as a result of observing the nearby territory: 
artificially arranged stone structures, the fragments of the buildings. 
In one of the sections the marshal structure built with the four great 
stones were revealed the function and the meaning of which is still 
to be determined. 
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The territory was cleaned from the trees and plants and the 30-40 
cm thick Humus layer for the purpose of verifying the date of the 
monument, of which archaeological stage the monument was. Af-
ter removing the humus layer the cultural layer was revealedwhich 
is presented as cucumber and ash (burnt) combination. The ar-
chaeological artifacts of the different period were discovered in this 
layer. In the ash layer were revealed the fragments of clay vessel 
and pieces of the jug root – side which is bakedin a brick color, it is 
elutriated on average level, it is made of Ketsi (clay vessel) and it 
has a flat root. The jug root- side fragment is presumably dated by 
the medieval period (X-XIII).
In the same layer of cucumber, the plain, board, baked in the brick 

color fragments of tile were revealed. As a result of the artistic and 
stylistic analyses the tale was dated by the medieval centuries, it is 
the artifact XVI-XVII centuries. The existence of the archaeological 
artifacts on the same stratigraphic level might me caused by the 
erosion of water flow from the valley slope or other natural process-
es. There is a logical doubt that the whole territory was developed 
by people and it was their settlement. 
The cobble stone was discovered on the same layer which was 

burnt in fire so the surface of the stone changed as the glass layer. 
This fact confirms once more the trace of the strong fire. The frag-
ment of the animal bone was found in the same layer. 
After removing the Humus layer there were observed the cultural 

layer where the artifacts of different periods revealed, that’s why 
we considered it inappropriate to excavate deeper layers for the 
purpose of verifying the function of the building and which part of 
the building it was.

We think it is essential to reveal undamaged cultural layers by 
the archaeological observing in order to determine the future strategies 
based on the excavation results.

p r o j e c tp r o j e c t



296

m u z e u m e b i  d a  a r t e f a q t e b i

მუზეუმები  და  არტეფაქტები

ზევსისა და მნემოსინეს საიდუმლო კავშირის შედეგად, სიმ ღე-
რისა   და ცეკვის  ხელოვნებით  დაჯილდოებული  ცხრა   ქალი-
შვ ილი დაიბადა. ეს მუზა-ქალღმერთები - პოეტთა შთაგონების 
წყარონი, პარნასზე ცხოვრობდნენ. მუზებს თავიანთი ტაძრები 
სჭირდებოდათ და გაჩნდა “მუზეუმები.” ცხრა მუზის ცხრა 
მუზეუმი, ცხადია, არ იკმარა სიძველეების, ხელოვნებისა და 
ზოგადად მშვენიერების ტრფიალმა კაცობრიობამ და დღეს 
სამყაროს უამრავი მუზეუმი ამშვენებს. 
სულ ცოტა ხნის წინ, 18 მაისს, მსოფლიომ მუზეუმების საე-
რთაშორისო დღე აღნიშნა. ჟურნალი “ონლაინ არქეოლოგია” 
ამ ღირსშესანიშნავ თარიღს ულოცავს მუზეუმების მესვეურთ, 
თანამშრომლებსა და დამთვალიერებლებს და წარმოგიდგენთ 
სტეფანწმინდის ისტორიულ მუზეუმსა და იქ დაცულ 
რამდენიმე ექსპონატს, რომლებიც მნიშვნელოვანია, როგორც 
შინაარსობრივად ისე, მხატვრული ღირებულებით.

სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმი

სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმი განთავსებულია  ალექსან-
დრე ყაზბეგის მამისეულ ორსართულიან სახლში, რომელიც 
1809-1814 წლებში აშენდა. მუზეუმთან  მწერლის საგვარეულო-
მემორიალური კომპლექსია - დარბაზული ტიპის კარის ეკლესია 
და საფლავი.
 სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმი 1934 წელს დააარსა ცნო-
ბილმა ქართველმა საზოგადო მოღვაწემ ტიციან ტაბიძემ. მუ ზეუმში 
განთავსებულია ალექსანდრე ყაზბეგის კუთვნილი ნივთები, ავეჯი, 
რეგიონის ყოფის ამსახველი ეთნოგრაფიული და არქეოლოგიური 
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მასალა და ბეთლემის გამოქვაბულიდან ჩამოტანილი კარი, ჯაჭვი, 
შანდლები, ლურსმნები, საეკლესიო სიწმინდეების შესანახი ხის 
ყუთები.
საგამოფენო დარბაზებში ალექსანდრე ყაზბეგის მემორიალურ 
ნი ვთ ებთან ერთად ექსპონირებულია მოხევეთა ცხოვრების ამ-
ს ა ხველი, მათი ყოფის დამახასიათებელი ნივთიერი მასალა. აქ 
წა რმოდგენილი ექსპონატები XIX-XX საუკუნეთა მიჯნის ეთნ ო-
გ რაფიულ-გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშებია (საოჯახო ნი-
ვთები, ჭურჭელი, ტანსაცმელი, ქამარ-ხანჯალი, ფარდაგები), 
რომლებიც ხატოვნად ათვალსაჩინოებს ხევის კულტურულ-ისტო-
რიულ წარსულს. 
მუზეუმის დამთვალიერებლებისთვის ხელმისაწვდომია უმნიშვნ-
ელოვანესი ინფორმაცია არქეოლოგიური აღმოჩენების, “ყაზბეგის 
განძის” სახელით ცნობილი (ქ.წ. VI-V სს.) არქეოლოგიური მასალის 
ბრინჯაოსა და ოქროს ნივთების შესახებ, რომლის არტეფაქტებიც 
ამჟამად დაცულია თბილისისა და რუსეთის ქალაქების (მოსკოვი, 
სანქტ-პეტერბურგი) მუზეუმებში. 
მუზეუმის სიძველეთაგან საყურადღებოა ზღვის დონიდან 4 100 
მეტრზე მდებარე ბეთლემის მონასტრის გამოქვაბულის კა რი, 
სხვადასხვა საეკლესიო ნივთი, წიგნები, მონეტები, სიგელ-გურ-
ჯები, ხევის  საბჭოს დროშა და სხვ.
სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმი 2008 წლიდან საქართ ვ ე-
ლოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგ ე  ნტოს 
დაქვემდებარებაშია, შენობას მინიჭებული აქვს ძეგლის სტ ატ უსი. 
ამჟამად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ერო ვნ ული სააგენტო 
აწარმოებს სტეფანწმინდის მუზეუმის სარეა ბილიტაციო სამუშაოებს, 
რათა  მუზეუმი გახდეს სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ცენტრი, 
რომელიც სრულყოფილად წარმო აჩ ენს და ხელმისაწვდომს გახდის, 
როგორც მუზეუმში დაცულ კოლ ექციებს ისე, ხევის არქიტექტურულ 
და არქეოლოგიურ მიმდი ნარეობას.
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დ ი მ ი ტრ ი  მ ე ღ ვ ი ნ ეთ უ ხ უ ც ე ს ი შ ვ ილ ი

“შორს რასმე ალაგს, სად მთანი დიდნი
აყუდებულან ტყით დაბურვილნი,
მცირესა ველზე,
ორს მტკიცე სვეტზე
სდგას მშვენიერი აქ ეკლესია,
რომელს არ უჩანს ვის ულესია,
ვისი არს შრომა, ოდეს არს ქმნული
ვისგან შეჰქმნია კარნი დახშულნი...“

                                დიმიტრი  მეღვინეთუხუცესიშვილი

საქართველოში პირველი  არ-
ქე ოლო გიური გათხრების  ის-
ტორია უფლისციხეში ჩატარ-
 ე ბული გათხრითი სამუშაოე ბ-
ით იწყება, რო მე ლიც განა ხ ო-
რციელა ისტორიკოსმა, არ ქ-
ეოლოგმა, მწერალმა  და  სა ზ -
ოგადო მოღვაწემ დიმიტრი 
მეღვ ინ ეთუხ უცესიშვილმა.
- “... სხვა არა მინდა რა, არც 
ჩინი, არც ჯანი, არც მადლობა, 
ცარიელი ფულით შემწეობის 
მეტი, რომლითაც მქონდეს 
ღო ნისძიება შევკრიბო, რაი ცა 
საქართველოს ღირსი სახსოვა 
რია მოფარებული...”  -  წერდა
დიმიტრი  მეღვ ინეთ უხ უ ცესი-
შვილი მარი ბროსეს (24  დე-
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კემბერი, 1849 წელი) და, ალბათ, მხოლოდ ასეთი სულ იე რი ღი-
რებეულებების საფუძველზე იყო შესაძლებელი საქარ თველოს 
გათხრითი არქეოლოგიის დაფუძნება.
არიან ადამიანები, რომლებიც სიცოცხლეში გავლენითა და 
საზოგადოების პატივისცემით სარგებლობენ, მაგრამ  ჟამთა  სვლა 
თავისას შვრება და მათი სახელიც ნელ-ნელა ფერმკრთალდება. 
თუმცა, დგება დრო, როდესაც მათი მოღვაწეობა კვლავ საზო-
გადოების ინტერესთა სფეროში ექცევა და  ხელახალი  განხილვის 
საგანი ხდება. ამგვარი საზოგადო მოღვაწე გახლავთ დიმიტრი 
მეღვინეთუხუცესიშვილი.
სწორედ დიმიტრი მეღვინეთუხუცესიშვილმა მიაწოდა მასალა 
ცნობილ ფრანგ არქეოლოგს, პეტერბურგის მეცნიერებათა 
აკადემიის ნამდვილ წევრს - მარი ბროსეს ქართული ეკლესია-
მონასტრების წარწერებისა და კომენტარებისთვის (ე.წ. “რაპორ-
ტები”). ამ წარწერათა დიდი ნაწილი დიმიტრიმ საქართველოს 
სხვადასხვა კუთხეში  მოიძია, გადმოიღო და პეტერბურგში გაგზავ-
ნა ბროსესთან. ბროსემ ისინი დაამუშავა, თარგმნა  და  გამოაქვეყნა.
მეღვინეთუხუცესიშვილს ახლო ურთიერთობა ჰქონდა ცნობილ 
საზოგადო მოღვაწეებთან: პლატონ იოსელიანთან, კონსტანტინე 
მამაცაშვილთან, გიორგი ერისთავთან, აკაკი წერეთელთან, ალ-
ექსანდრე ჭავჭავაძესთან, იოსებ მამაცაშვილთან, დიმიტრი ბაქრ-
აძესთან, დავით კარიჭაშვილთან. კვლევებს აწარმოებდა ცნობილ 
არქეოლოგებთან - ნ. ზეიდლიცთან, კარგანოვთან, გრა ფინია 
უვარ ოვასთან, გრაფ  სელივანოვთან და სხვ. მას დი დი წვლილი 
მიუძღვის ქართული თეატრის დაარსებისა და საქარ თველოს 
დრამატურგიის განვითარების საქმეში.
დიმიტრი მეღვინეთუხუცესიშვილი დაიბადა გორის მაზრის სო-
ფელ ხიდისთავში 1815 წელს, აზნაურ კონსტანტინე მეღვ ინე-
თუხუცესიშვილისა და ანა წინამძღვრიშვილის ოჯახში. თბილისის 
გიმნაზიაში სწავლობდა იურიდიული განხრით. მოგვიანებით, მან 
სამხედრო განათლება მიიღო.
მუშაობდა სახელმწიფო სამსახურში, მაგრამ რუტინული ყოფა 
არ მოსწონდა და მე-19 საუკუნის 40-იან წლებში სახელმწიფო 
სამ სახურის პარალელურად აქტიური სამეცნიერო მოღვაწეობა 
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დაიწყო. “დიმიტრი მეღვინეთუხუცესიშვილმა აღწერა და შე-
ის წავლა მრავალი საყურადღებო ძველი ძეგლი, შეაგროვა და 
შთამომავლობას დაუტოვა არაერთი მნიშვნელოვანი ხელნაწერი 
თუ ნივთი. მან მოიარა და შეისწავლა ქართლი, იმერეთი, გურია, 
მე სხეთი, აჭარა და სხვ. დ. მეღვინეთუხუცესიშვილი თავის 
ერთ-ერთ წერილში აღნიშნავს: «მე მსურს, რაც საქართველოში 
ძვე ლი ეკლესიაა თუ მონასტერი, ჯვარი, ხატი და რაზედაც 
ძველი წარწერილობაა, ყველა აღვწერო თითოეულად და ნაწე-
რიც ეგრეთ გარდმოვიღო”. 1849 წელს იგი დააჯილდოვეს სპ ე-
ციალური სიგელით სამეცნიერო საქმიანობისა და საინტე რე სო 
მოხსენებებისათვის“  [გელა გამყრელიძე, ძიებანი,  #4, 1999].
1949 წელს მან მარი ბროსეს სთხოვა, შუამდგომლობა გაეწია 
ბროსეს მეგობარ, დიპლომატიურ კორპუსის წარმომადგენელ 
ლელთან, კანცელარიაში მცირე მწერლად გადაყვანის მიზნით. “აქ 
დრო მექნება ვისწავლო ფრანციცული და თათრული. ეს ორივე 
ჩემთვის ფრიად საჭირო არს, იქავ ხშირად მექნება შემთხვევა 
კარგის წიგნების კითხვისაო.” - წერდა ის ბროსეს (დიმიტრი მეღ-
ვინე თუხუცესიშვილმა 11 უცხო ენა იცოდა).
1851 წლისთვის იგი მართლაც გადაიყვანეს კანცელარიის სამო-
ქალაქო განყოფილებაში, ხოლო 1852  წელს აირჩიეს  გეოგრაფიული 
საზოგადოების წევრად.
მარი ბროსეს რეკომენდაციით, 1852 წლის ივლისში დიმიტრი 
მეღვინეთუხუცესიშვილმა უფლისციხის კვლევა დაიწყო. ბროსე 
დეტალურ ინსტრუქციებს აწვდიდა დამწყებ არქეოლოგს საჭირო 
მოქმედებების წარმოების შესახებ: “ზომით უნდა მოხაზოთ საყ-
დრები, ერთ კლდეში ამოკვეთილი, მეორე ქვაზედ ამოყვანილი: 
დარბაზები, სახლები, დუქნები, რუები, წისქვილები, რაც არის 
ხელოვნების დანარჩომი და ეს ყველა გადმოხაზეთ, წერილი თუ 
სად მე იპოება გადასწერეთ და ყველასი მოთხრობა და განმარტება 
დაწერეთ რუსულ ენაზე: მე ყოველთვის მზადა ვარ შეგეწიოთ წი-
გნითა და სიტყვით.»
1852 წლის აგვისტოში დიმიტრიმ უფლისციხის კვლევის და წვრ-
ილებითი ანგარიში გაუგზავნა მარი ბროსეს, რომელშიც ზუსტად 
აღწერა  არქეოლოგიური ძეგლის იმჟამინდელი მდგომა რეობა.
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საპასუხო წერილში ბროსეს აღტაცება არ დაუმალავს დიმიტრის 
ნამუშევრის გამო: “დიდად მესიამოვნა აღწერა უფლისციხისა, თუ-
მცა ვიცოდი, რომ ბევრი ძიება და ძვირფასი სიძველე გიშოვია იქა, 
მაგ დიდი ხანია უგულებელყოფილს და დაგდებულს ქალაქსა შინა.»
ანუ, საქართველოს მასშტაბით “პირველი გათხრები, რომ ელ-
იც მეცნიერულ მიზნებს ისახავდა, ჩატარდა 1852 წლის ზაფხუ-
ლში, ქ. გორიდან დაახლოებით თხუთმეტიოდე კილომეტრით 
და შორებულ ნაქალაქარ უფლისციხეში და გათხრები აწ არ მ-
ოვა დიმიტრი მეღვინეთუხუცესიშვილმა (1815-1878 წწ.). მას 
თბილისიდან მოუწვევია მხატვარი და შეუძენია სათ ანადო 
აღჭურვილობა ძეგლის გათხრა-ფიქსაციისთვის. არქეო ლოგი-
ური გათხრების დროს დ. მეღვინეთუხუცესიშვილი აწა რმოებდა 
საველე დღიურს. როგორც ჩანს, იგი აპირებდა უფლისციხის 
გათხრების შედეგების გამოქვეყნებას. სამწუხაროდ, გათხ-
რების შედეგების გამოქვეყნება ვერ მოხერხდა, ხოლო საველე 
დღიურები და მოპოვებული არქეოლოგიური მასალა დაიკარგა 
(ჯერჯერობით არ ხერხდება მათი მიკვლევა). ამიტომ ამ 
გათხრების შესახებ წარმოდგენას ძირითადად გაზეთ “კავკაზში” 
(#43, 66; 1852 წ.) დაბეჭდილი მოკლე ანგარიშები გვიქმნის.
უფლისციხის ნაქალაქარის არქეოლოგიური შესწავლა დ. 
მეღვ ინეთუხუცესიშვილს ზედაპირული დაზვერვით დაუწყია 
- აუგეგმავს ნაგებობები, აღმოუჩენია რამდენიმე წარწერა 
და გადმოუწერია. ამისათვის მან მაღლა, ფრიალო კლდეებში 
ნაკვეთი ნახევრად ჩანგრეული ნაგებობები ნახა, რაც არცთუ 
უსაფრთხო იყო.
დ. მეღვინეთუხუცესიშვილს პირველად უფლისციხის დიდი და-
რბაზის გათხრა დაუწყია. გაუჭრია დაახლოებით ორი მეტრის სი-
გრძის თხრილი; აქ აღმოუჩენია სვეტის ფრაგმენტები და კე რა-
მიკის ნატეხები, დიდი დარბაზის გვერდზე  მდებარე  ოთახში კი, 
ქვევრები. მისი აზრით, დიდი დარბაზი და მიმდებარე ნაგებობები 
წარჩინებული პირის სასახლე იყო. დ. მეღვინეთუხუცესიშვილს 
შეუსწავლია უფლისციხის შესახებ არსებული  ყველანაირი 
ცნო ბა, კერძოდ,  ვახუშტი ბაგრატიონისა და ფრედერიკ დი უ-
ბ უა დე მონპერეს ცნობები უფლისციხის შესახებ და ადგი ლ-
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ო ბრივ მცხოვრებთა ფოლკლორული გადმოცემები. იგი ერ-
თ  მანეთს ადარებს უფლისციხისა და ვარძიის კლდეში ნაკვეთ 
ნაგებობებს. უფლისციხის არქეოლოგიური შესწავლის დროს 
დ. მეღვინეთუხუცესიშვილს გაუთხრია სამარხებიც“ [გელა 
გამყრელიძე, ძიებანი,  #4, 1999].
1874 წელს დიმიტრი მეღვინეთუხუცესიშვილმა მარი ბროსეს 
სთხოვა დახმარებოდა საქართველოს შესახებ გამოკვლევისა და 
უფლისციხის ჩანახატების გამოცემაში. ამ დროისთვის მეღვინე-
თუხუცესიშვილი უკვე უმუშევარი იყო და აღარც ჯანმრთელობა 
უწყობდა ხელს. მიუხედავად ამისა, ის ცდილობდა საკუთარი 
ხარჯებით დაესრულებინა დაწყებული საქმე, თუმცა, უკვე 
ვეღარ ერეოდა პესიმიზმს, მწუხარებას საკუთარი ცხოვრების 
თანამგზავრად აღიქვამდა:

“სევდისა გუნდნი შამომხვევიან,
ვეღარ გავექეც სასტიკსა ხვედრსა;
ორბებსავითა გულთ ჩამფრენიან
და მიშფოთებენ ჩემს სიცოცხლესა.“

დიმიტრი მეღვინეთუხუცესიშვილი გარდაიცვალა 1878 წელს. მის 
მოღვაწეობას დადებითად ახასიათებდნენ, როგორც თანამედროვე 
ისე, გვიანდელი დროის მეცნიერები და საზოგადო მოღვაწეები. 
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მარი ბროსე აღტაცებით წერდა: “სასიამოვნო მოვალეობად მიმაჩნია 
მივაკუთვნო ჩემი მონაპოვრის საუკეთესო ნაწილი ამ ახალგაზრდა 
მგზნებარე პატრიოტ ქართველს, რომელიც დაჯილდოებული იყო 
შესანიშნავი პოეტური ნიჭითა და თავი საკუთარი ქვეყნის სიძვე-
ლეების კვლევას მიუძღვნა”; ვალერიან გუნია დიმიტრი მეღ ვი-
ნ ე თ უხუცესიშვილს “საქართველოს ისტორიის დიდ მცოდნედ 
და ამაღორძინებლად“  მიიჩნევდა. ილია ბერძენიშვილი წერდა: 
“არი ან ადამიანები, რომელთაც თავიანთი შრომით გარკვეული 
წვლილი შეიტანეს მშობლიური მხარის შესწავლის საქმეში, მაგრამ 
დროთა ვითარების გამო მათი ღვაწლი და ამაგი დავიწყებას მიეცა. 
ასეთ ადამიანთა რიცხვს ეკუთვნის დიმიტრი კონსტანტინეს ძე 
მეღვინეთუხუცესიშვილი.”
“დ. მეღვინეთუხუცესიშვილის ნაწერებიდან ჩვენამდე მოაღ-
წ ია ისტორიული ხასიათის რამდენიმე ნაშრომმა: “მეფობა 
და ცხოვრება ერეკლე II”, “აღწერა გორთან მდებარე ეკლე-
ს იე  ბისა, მონასტრებისა და მათ ზედა ღირსსახსოვარ წარწ-
ერათა სრულიად”, “მოგზაურობა გორთან, ხიდისთავსა შინა 
1849-სა წელსა”, “მოგზაურობა და მოხილვა იმერეთისა 
1850 წელსა” (მოხსენებები დაცულია სანქტ-პეტერბურგში, 
აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ხელნაწერთა საცავში, 
ბროსესეულ ფონდში - #47)” [გელა გამყრელიძე, ძიებანი,  #4, 
1999].

სტატია შედგენილია იოსებ (სოსო) ალიმბარაშვილის წიგნის - 
“დიმიტრი მეღვინეთუხუცესიშვილის (ცხოვრება და მოღვაწეობა)“ 

ნიხედვით.
ჟურნალში გამოქვეყნებული ფოტო მოძიებულია გელა 

გამყრელიძის მიერ.

ლიტერატურა:

იოსებ (სოსო) ალიმბარაშვილი, დიმიტრი მეღვინეთუხუცესიშვილი 
(ცხოვრება და მოღვაწეობა);
გელა გამყრელიძე, ძიებანი,  #4, 1999.
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irakli soziaSvilma daaმთ-

av  ra ivane javax iSvilis saxe -

lobis Tbilisis sa xe l mwifo 

universitetis huმანი ტარულ
mecnierebaTa fakuლტეტი
arq eologiis spec  ia lob ით.
amJamad Tsu-s doqtorანტ-

ia, misi samagistro da sa doq-

tori programa arqeologiaa. 2007-2006 ww. saun iversiteto 

studentur konferenciebze waikiTxa moxsenebebi Temebze 

„Weremi axali arqeologiuri aRmoCenebis Suqze“ da 

“urbnisi”. 2008 wels pit riversis saxelobis saerTaSoriso 

konferenciaze waikiTxa moxseneba „samTavisis axali 

arqeologiuri aRmoCenebi“; monawilea respublikuri 

samecniero konferencia „evropis usafrTxoeba da kavk-

asiis“ (moxsenebis Tema: „kavkasiis gadmosasvlelebi, 

warsuli awmyo, momavali“, saerTaSoriso samecniero 

konferencia „didaWarobis“ (moxsnebis Tema: „kidev erTxel 

efrem caiSelis Sesaxeb“), andria pirvelwodebulis saxe-

lobis universitetis pirveli sauniversiteto konfe-

renciis (moxsenebis Tema „zeda Tmogvis materialuri 

ku  l turis Zeglebi“), „arqeologiuri saubrebis“ (mox-

se nebebis Tema „aRmosavleT saqarTvelos adre Sua sauk-

uneebis klasifikaciisTvis“, „Jinvalis samarovanze aRm-

oCenili Senoba“, agreTve, axalgazrda arqeologTa I 

re  spublikuri konferenciisa (Tema: „erTi SemTxveviTi 

aRmoCenis Sesaxeb“).

irakli soziaSvils   araerT    arqeologiur      eqspediciaSi        

um u Savia:   studentur     eqspedicia    istori ul      mesxeTSi;          klub 

„taZris“ mier mowyobil ujarmis gawmendiT samuSaoebSi; 



307333333333333333333333333333333000000000000000000000000000000077777777777777777777777777777777

studenturi gverdi

awyuris arqeologiur eqspediciaSi; studentur eqspedi-

ciaSi zemo imereTis regionSi; samTavisis arqeologiur 

eqspediciaSi; studentur eqspediciaSi xevsureTSi; 

studentur eqspediciaSi istoriul tao-klarjeTSi; 

studentur sadazvervo eqspediciaSi mesxeTSi; Waladidis 

sadazvervo eqspediciaSi; orTaSenis, igoeTis, berTayanis, 

mamkodis, Wabukianis, doRlauris, armazcixisa da 

gudabertyis arqeologiur eqspediciebSi; xovles 

saerTaSoriso eqspediciaSi; Tbilisis dazverviT eqs-

pediciaSi, gadarCeniT arqeologiur eqspediciebSi 

kodaSi, TeTrwyarosa da gardabanSi.

amJamad, irakli soziaSvils “onlain arqeologiis“ 

rubrika _ „studenturi gverdi“  mihyavs.

adre Sua saukuneebis 
aRmosavleT saqarTvelos 
keramikis klasifikaciisTvis

adre Sua saukuneebi erT-erTi umniSvnelovanesi periodia 

saqarTvelos istoriaSi. am periodSi Zireuli cvlilebebi 

moxda sazogadoebriv cxovrebaSi, Seicvala sazogadoebrivi 

formacia, Camoyalibda feodaluri wyobileba, Seicvala sax-

elmwifo religia, ris Sedegadac, Seiqmna qarTuli qristian-

uli kultura. Seicvala sagareo politikac, gaqristianebis 

Semdeg qarTli gacilebiT mWidrod daukavSirda bizantias. 

cxadia, amgvar Rrma da safuZvlian cvlilebebs ar SeiZlebo-

da gavlena ar moexdina materialur kulturaze, Seicvala 

dakrZalvis wesic, winare periodis III-IV saukuneebisgan gansx-

vavebiT aRar gvxvdeba mdidruli samarxebi, micvalebuls 
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krZalaven ara gverdze xelfexmokecilad, aramed gulaRma, 

TaviT aRmosavleTisken, Seicvala arqiteqtura, daiwyo axa-

li sakulto nagebobebis, eklesiebis mSenebloba.

cvlilebebi ganicada keramikis formebmac, adre Sua sauku-

neebis dasawyisSi, IV-VI ss-Si mimdinareobda axali formebis 

Ziebis procesi. formebi SedarebiT maRali da viwro gaxda. 

Tu gvian antikuri xanis sasufre keramikisTvis damaxasiaTe-

belia sferuli formebi, adre Sua saukuneebisTvis mas msx-

liseburi moyvaniloba anacvlebs (sur. 1). g. lomTaTiZis da-

kvirvebiT “inventari cxadyofs rom winare xanaSi aRniSnuli 

mimoqcevadi procesi axal-axali formebis Zieba-SemuSave-

bisa dasrulebulia da formebis stabilizaciasTan gvaqvs 

saqme, rac sakuTari warmoebisa da mxatvruli formebisadmi 

midrekilebis Zlier nakadTanaa dakavSirebuli” [lomTaTiZe 

1977: 90].

        

sur. 1 antikuri xana                                      adre Sua saukuneebi

aRniSnuli periodis keramikuli masalis srulad Seswavla 

SeuZlebelia iseTi masobrivi nawarmis Seswavlis gareSe, ro-
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goric aris keramika, romelic yvelaze ukeT asaxavs epoqisT-

vis damaxasiaTebel niSnebs da saukeTeso damaTariRebeli 

masalaa. amasTan keramikis calebi, gansxvavebiT monetebisa 

da samkaulebisgan ar gamoiyeneba didi xnis ganmavlobaSi da, 

Sesabamisad, adreuli keramikis gviandel fenaSi aRmoCenis 

SemTxvevebi iSviaTia.

adre Sua saukuneebis keramika srulyofilad ar aris Ses-

wavlili, miuxedavad imisa, rom am Temas mravali mkvlevari 

Seexo, adre Sua saukuneebis keramikisadmi miZRvnili  mon-

ografia jer kidev ar arsebobs. amis erT-erTi mizezi masa-

lis mravalferovnebaa. mravalferovnebasTan erTad saqmes 

arTulebs isic rom, adre Sua saukuneebis keramikas (is Seqm-

nilia gardamaval epoqaSi _ IV-V ss.) axasiaTebs, rogorc ro-

mauli xanis keramikis niSnebi ise, Sua saukuneebSi gaCenili 

Taviseburebebi. amas emateba keramikis sxvadasxva saxeobis 

mkveTri gansazRvris ararseboba: sxvadasxva mkvlevari erT-

sa da imave nimuSs SeiZleba moixseniebdes xeladad, doqad 

an ubralod Tixis WurWlad. yovelive es aZnelebs aRniSnu-

li epoqis keramikis dayofas klasebad da maTi ganviTarebis 

qronologiuri Skalis Seqmnas. am problemis gadasawyvetad 

aucilebelia axali meTodikis SemuSaveba. winamdebare sta-

tias, ra Tqma unda, ar aqvs am problemebis gadaWris ambicia 

da igi adre Sua saukuneebis keramikis klasifikaciisTvis 

saWiro meTodikis mosamzadebel etaps asaxavs.

statiis Temaa axali, Cven mier SemuSavebuli meTodis ga-

mocdis Sedegebi. amgvari samuSao saqarTveloSi adre Sua 

saukuneebis keramikaze pirvelad ganxorcielda, xolo 

meTodi SemuSavda muSaobis procesSi. meTodi Seqmnilia Sem-

degi sakiTxis gadasawyvetad: xelmZRvanelobda Tu ara raime 
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standartiT keramikis damzadebisas adre Sua saukuneebis 

meTune? miuxedavad imisa, rom arqeologia farTod iyenebs 

sxva mecnierebebis miRwevebs, maT meTodikas, CvenTvis saint-

ereso sakiTxis gadaWraSi damxmare meTodi ver moviZieT, ami-

tom saWiro gaxda axali meTodis SemuSaveba.

 meTodi emyareba mosazrebas _ Tu keramikis damzadeb-

is dros gamoiyeneboda raime standarti, maSin keramikuli 

WurWlis zogierTi nawilis Sefardeba erTmaneTTan mudmivi 

unda iyos. am mosazrebis Sesamowmeblad aviReT 1953-1963 ww. 

gaTxrebis Sedegad urbnisSi aRmoCenili masala.

urbnisis masala ramdenime mizezis gamo SeirCa: pirvel rig-

Si, urbnisis masala kargadaa daTariRebuli  q.S. IV-V ss-iT 

[WilaSvili, 1964: 100], amasTan adre Sua saukuneebSi urbnisi 

qarTlis erT-erTi umniSvnelovanesi qalaqi iyo ganviTare-

buli keramikuli warmoebiT, Sesabamisad, savaraudoa, rom 

Tu adre Sua saukuneebSi keramikis  dasamzadeblad raime 

standarti gamoiyeneboda, maSin urbnisis masalac standar-

tizebuli unda yofiliyo.

urbnisis gaTxrebis Sedegad mopovebuli masalidan Seir-

Ca sasufre keramika (rogorc erTi daniSnulebis). sasufre 

keramikis SerCevas sxva mizanic hqonda: imis gamo, rom kera-

mikis am saxeobas aqvs, rogorc praqtikuli ise, esTetikuri 

daniSnuleba, savaraudoa, rom adre Sua saukuneebisTvis 

damaxasiaTebeli niSnebi yvelaze adre da farTod swored 

sasufre keramikaSi unda gamoCeniliyo. Sua saukuneebisTvis 

damaxasiaTebeli  niSnebis gamovlena ki, maTi Semdgomi Ses-

wavlisa da daTariRebis saSualebas mogvcemda.

masalis SerCevisas Tavi iCina garemoebam: meTodisTvis au-

cilebeli iyo gvqonoda mTeli WurWeli an misi aRdgenili 
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profili1. masalis amorCevis Semdeg vifiqreT, rom saintere-

so iqneboda urbnisis masalasTan Sesadareblad sxva punqtSi 

mopovebuli urbnisis Tanadrouli masala gamogveyenebina, 

amitom amovarCieT ori xelada alevidan (alevis samarovani 

TariRdeba q.S. V-VII ss-iT) [afxazava 1988:6] da erTi xelada 

Tbilisidan, romelic adre Sua saukuneebiT TariRdeba. masa-

lis SerCevis Semdeg keramika gaizoma da gamoiTvala Semdegi 

Sefardebebi:

1) simaRlis Sefardeba ZirTan;

2) simaRlis Sefardeba maqsimalur diametrTan;

3) simaRlis Sefardeba yelis diametrTan;

4) simaRlis Sefardeba piris diametrTan;

6) piris diametris Sefardeba Ziris diametrTan;

7) piris diametris Sefardeba maqsimalur diametrTan;

8) piris diametris Sefardeba yelis diametrTan;

9) yelis diametris Sefardeba Ziris diametrTan;

10) yelis diametris Sefardeba maqsimalur diametrTan;

11) maqsimaluri diametris Sefardeba Ziris diametrTan.

es Sefardebebi damrgvalda mZimis Semdeg erT ciframde 

da miRebuli Sedegebi damuSavda statistikuri programiT 

(spss). mosazrebis Sesamowmeblad saWiro iyo mniSvneloba-

Ta vizualuri gamosaxulebis, histrogramis Sedgena. adre 

Sua saukuneebSi sasufre keramikis damzadebisas raime stan-

dartis arsebobis SemTxvevaSi histrogramaze unda gamoyo-

filiyo erTi standartiT damzadebuli jgufebi da mas unda  

mieRo kibiseburi forma (sur. 1), xolo amgvari standartis 

ararsebobis SemTxvevaSi ki, histrogramaze yvela mniSvnelo-

ba gansxvavebuli iqneboda (sur. 2).

1 daxmarebisTvis gansakuTrebul madlobas vuxdiT urbnisis fondis mcvel b-n akaki 

gogiCaiSvils.
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 .

sur. 2
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monacemebis damuSavebis Semdeg gairkva ramdenime saintere-

so garemoeba: rogorc aRmoCnda Sefardebebi iyofa or ZiriT-

ad jgufad: pirvel jgufSi aRmoCnda Sefardebebi, romlebic 

gavlenas axdens nivTis praqtikul Tvisebebze: simaRlis Se-

fardeba Ziris diametrTan, maqsimaluri diametris Sefardeba 

Ziris diametrTan da a.S. meore jgufSi ki, iseTi Sefardebe-

bi, romelTac amgvari gavlena ar axasiaTebs: piris diametris 

Sefardeba simaRlesTan da yelis diametris Sefardeba si-

maRlesTan. jgufebs pirobiTad mieniWa saxelebi: myari da ar-

amyari Sefardebebi. analizma aCvena, rom mxolod pirvel, myar 

jgufSi arsebul Sefardebebs aqvs standartebi. anu, adre Sua 

saukuneebSi, urbnisSi standarts emorCileboda mxolod iseT 

Sefardebebi, romlebic mniSvnelovani iyo keramikis fizikuri 

TvisebebisTvis (stabiluroba, simyare da moculoba), xolo 

imgvari maxasiaTeblebis SerCeva, romlebsac mniSvneloba ar 

hqonda damokidebuli iyo meTunis survilze.

gazomvebis Semdeg dadginda rom keramikis TiToeuli saxe-

obisTvis arsebobda ara erTi, aramed ramdenime standarti 

(sur. 3-11), anu monacemebis Sefardebebi SeiZleboda gansx-

vavebuli yofiliyo, mag., simaRlis Sefardeba maqsimalur 

diametrTan meryeobs 1,1-1,7-s Soris. simaRlis Sefardeba 

Ziris diametrTan 1,6-2,5-s Soris. yelis diametris Sefardeba 

Ziris diametrTan, xSir SemTxvevaSi, Seadgenda 0,4-s, 0,5-s an 

0,6-s. piris diametris Sefardeba yelis diametrTan, umetes 

SemTxvevaSi 1,4-1,6-s Seadgens. piris diametris Sefardeba 

maqsimalur diametrTan xSir SemTxvevaSi 0,4-0,6 iyo. yelis 

diametri maqsimaluri diametris 0,2- 0,5-s Seadgens.

erTi WurWlis dasamzadeblad SeiZleboda gamoeyenebinaT 

ramdenime standarti, anu piris Sefardeba ZirTan yofiliyo 

erTi standartis mixedviT, xolo simaRlis Sefardeba maqsi-
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malur diametrTan ki, sxva standartis mixedviT. amis gamo, 

xSiria SemTxvevebi, rodesac keramikis ori sxvadasxva nimuSi 

garegnulad Zlier gansxvavdeba erTmaneTisgan, maSin, rodesac 

maT ramdenime saerTo Sefardeba axasiaTebs. mag.: 3147 da 3099 

(sur. 1; 2) maT saerTo aqvs piris diametris Sefardeba yelis di-

ametrTan da piris diametris Sefardeba maqsimalur diametr-

Tan. Tumca, garegnobiT sruliad gansxvavdeba erTmaneTisgan.

        sur. 3 3105                                                                     sur. 4 3131

amasTan, rogorc aRmoCnda WurWlis moculoba mis propor-

ciebze did gavlenas ar axdenda, miuxedavad imisa, rom kera-

mikis moculobebi meryeobs 0,2-2,2 litrs Soris (gazomilia 

programiT “irector X 2004”) (3105 da 3131), maT proporciebs 

Soris radikaluri sxvaoba ar SeiniSneba.

gansxvavebuli monacemebi aqvs urbnisis keramikasTan Sesa-

darebel masalas, TbilisSi napovn xeladas inv.  a205. misi da-

maxasiaTebeli niSnebia pir-yelisa da simaRlis Sefardebis 

mcire koeficienti (piris diametris Sefardeba  maqsimalur 

diametrTan _ 0,2 (sur. 5), yelis diametris Sefardeba maqsi-

malur diametrTan _ 0,12 (sur. 6).
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studenturi gverdi

                  sur. 5                                                   sur. 6

simaRlis Sefardeba pirTan         simaRlis Sefardeba yelTan

da sxva proporciebTan SedarebiT meti simaRle _ maqsi-

malur diametrze TiTqmis orjer metia (sur. 7), 

sur. 7 simaRlis Sefardeba maqsimalur diametrTan
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gansxvavebul niSnebs amJRavnebs alevSi mopovebuli ori xe-

ladac, romlebic V-VII ss-iT TariRdeba [afxazava 1988; 08.]: 

inv. 1804 da 7986 (sur. 5, 6, 7) Tumca, saboloo daskvnebis gamo-

satanad TbilisSi mopovebuli mxolod erTi da alevSi mopo-

vebuli ori nimuSi sakmarisi ar aris.

sur 5

simaRlis Sefardeba Ziris diametrTan

sabolood SegviZlia davaskvnaT, rom adre Sua saukuneebSi 

keramikis dasamzadebeli standartebi namdvilad arsebobda.

adre Sua saukuneebSi urbniseli meTuneebi keramikis Seqm-

nis dros ar xelmZRvanelobdnen mxolod sakuTari fantazi-

iT da yoveli ostati gansxvavebul nawarms ar qmnida, isini 

keramikis sxvadasxva nawilis erTmaneTTan Sesafardeblad 

iyenebdnen Sesabamis standartebs da imis gamo, rom amgvari 

standarti keramikis TiToeuli nawilisTvis ramdenime iyo, 

am standartebis kombinaciiT miiReboda metadmravalfer-

ovani masala. jerjerobiT ucnobia arsebobda Tu ara iseTi 

garemoeba, romelic ganapirobebda standartebis SerCevas 
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da Tu arsebobda, ra SeiZleboda yofiliyo TiToeul SemTx-

vevaSi standartebis SerCevis mizezi? amasTan aRniSnuli 

eqsperimentiT mxolod urbnisSi dadginda, adre Sua sauku-

neebSi, ufro zustad ki, IV-V ss. keramikuli warmoebisas ga-

moyenebuli standartebis arsebobis faqti. dReisTvis ucno-

bia arsebobda Tu ara standartebi sxva feodalur qalaqebSi: 

TbilisSi, rusTavSi, Jinvalsa da sxv. aseve ucnobia ganicdi-

da Tu ara raime cvlilebebs aRniSnuli standartebi mogvi-

anebiT VI-IX ss-Si. gasarkvevia, ramdenad axlo paralelebs 

poulobs urbnissa da zogadad qarTlSi aRmoCenili keramika 

sazRvargareT. am kiTxvebze pasuxis gacema, iseve rogorc am 

masalis  sruli klasifikacia momavali kvlevebis saqmea.

gamoyenebuli literatura

1. afxazava n. “alevi adreul da Sua saukuneebSi,” Tbilisi, 

1988.

2. lomTaTiZe g. “saqarTvelos mosaxleobis kultura da 

yofa I-XIII ss”.

3. sinauriZe m.  “aRmosavleT saqarTvelos adrefeodaluri 

xa nis keramika”.  krebuli: “masalebi saqarTvelos 

materialuri kulturis istoriidan”, Tbilisi, 1966.

4. WilaSvili l.   “naqalaqari urbnisi”, Tbilisi, 1964.
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guram yifiani

bolnisis sioni, qristianuli kavkasiis unikaluri Zegli 

qvemo qarTlSi, bolnisis municipalitetSi mdebareobs. igi 

raionuli centridan, qalaq bolnisidan samxreTiT, 8 km-is 

daSorebiT, md. maSaveras marjvena Senakadis, md. bolnisiswy-

lis marcxena napirzea (sur. 1). taZari dacemul vakezea agebu-

li da am vrcel teritoriaze (md. bolnisiswylis marcxena 

sanapiro) gabatonebuli struqturuli erTeuli gaxlavT 

(sur. 2; sur. 3).

Zeglisadmi gansakuTrebul interess ganapirobebs, aq 

Catarebuli arqeologiuri gaTxrebi da sarestavracio sam-

uSaoebi, romelTa mimdinareobisas erT-erTi `samSeneblo~ 

warwera aRmoCnda1.

Zegli zogadad mdidaria warwerebiT, ornamentuli da re-

liefuri saxeebiT. mas qarTuli saistorio wyaroebic moix-

seniebs, rac bunebrivia, radgan esoden masStaburi taZris 

ageba, qristianobis am adreul periodSi, qveynisTvis gansa-

kuTrebuli movlena iyo.
1
 l. musxeliSvili, bolnisi. akad. n. mars saxelobis enis, istoriisa da materialuri 

kulturis institutis moambe, III, tfilisi, 1938.

bolnisis sionis sami uZvelesi warwera
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f a r n e v a n  d a  a z a r u x t i s  w a r w e r a

es warwera erTstriqoniania (sur. 34) da centraluri samnavi-

ani sivrcis CrdiloeTis kedlis Crdilo-dasavleTis sakare 

Riobis arqitravzea ganTavsebuli. mas mravali publikacia 

mieZRvna da TiTqmis yvela wakiTxva Tanxvdeba erTmaneTs.2 

ikiTxeba amgvarad: `SewevniTa q(rist)ÀsiTa me, farn[evan] da 

azaruxt, SexuabT e[se] kari salocvelad sulTa CuenTaTvis~.

warwera ganTavsebulia arqitravis qveda nawilSi da kidisgan 

`bilikiT~ gamoiyofa. igi sawarwere CarCos simaRlisaa (sur. 

35). gamoTqmulia varaudi, rom am warweris Tavzec, iseve ro-

gorc es `samSeneblo~ warweraSi gvaqvs, imperator konstan-

tines `Zlevis jvari~ unda yofiliyo gamosaxuli, rogorc 

kompoziciis centri, magram, TiTqosda droTa ganmavloba-

Si gaqra (gamoiqara? gadairecxa?)3. Zalian Zneli savaraudoa 

aseTi ram, radgan Tu qvaze warweris TiTqmis yvela aso-niSani 

ikiTxeba,  jvris romelime  detali, Tundac CarCos fragmen-

ti ratom ar unda SemorCeniliyo? jvris CarCosmieri sam-

kuTxedTa geometriuli rigebi xom CakveTiT sruldeboda 

2  pirvelad warwera mari brosem gamoaqveyna diubua de monperes mier Sesrulebuli aslis 

mixedviT: . rosset, Explication de diverses inscriptions Géorgiennes, armèniennes et grecques. Mémoires de 
L’Academie Impériale des sciences de St.-Peterburg. VI Série, t. IV, 1839, gv. 421, tab. XI; a. SaniZe, naSTebi 

mesame piris obieqturi prefiqsis xmarebisa xmovnebis win qarTul zmnebSi, tfilisis 

universitetis moambe, 1922-1923, gv. 279_281; a. SaniZe, Zveli qarTulis qrestomaTia 

leqsikoniTurT, I, qrestomaTia, tf., 1935, gv. 1; misive, bolnisis warwerebi, gv. 554; misive, 

bolnisis warwerebi, `nobaTi~, gv. 28_31; l. musxeliSvili, gv. 329_331; Г. Н. Чубинашвили, 
Болнисский Сион, gv. 69_72; b. mWedliSvili, bolnisis sionis daTariRebisaTvis, `macne~, 

istoriis, arqeologiis, eTnografiisa da xelovnebis istoriis seria, Tb., 1984, 3, gv. 

140_159; r. patariZe, bolnisis taZris... gv. 140_159; el. maWavariani, bolnisis sionis 

samSeneblo warwera, Tb., 1985, gv. 33-34 da sxv. dawvrilebiT ix. qarTuli warwerebis korpusi. 

lapidaruli warwerebi, t. I, aRmosavleT da samxreT saqarTvelo (V_X ss), Seadgina da 

gamosacemad moamzada n. SoSiaSvilma, Tb., 1980, gv. 69.
3 el. maWavariani, bolnisis sionis... gv. 34.
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da sakmaod Rrmad ikveTeboda. arqitravis safasade sivrce 

ar uSvebs im SesaZleblobas,  rom aqedan raime gamosaxuleba 

gaqra.

bzarma Suaze gakveTa warweris pirveli sakuTari saxeli, ami-

tom  ikiTxeba mxolod ̀ farn~, xolo danarCeni nawilis wakiTx-

va ver xerxdeba. l. musxeliSvilma aq mravali SesaZlebloba 

dauSva: mag.: farn[ivan]; an `farn[ivaz]; farn[evan] da a. S.4 aq ar 

SeiZleba ar daveTanxmoT v. silogavas imaSi, rom `farnevan~ 

forma yvelaze ufro misaRebi da sarwmunoa,5 miuxedavad imi-

sa, rom sakuTari saxeli am formiT bolnisis sionis garda, 

sxvagan arsad dasturdeba. SeiZleba mxolod varaudi imisa, 

rom saqme gvaqvs qarTul aristokratiul wreebSi romeli-

Rac farTod gavrcelebuli saxelis, politikur-kulturu-

li situaciis Sesabamisad, koniuqturul modifikaciasTan.

warweris meore sakuTari saxelia ̀ azaruxt~. cxadia is, rom aq 

qalia moxseniebuli da Sesabamisad, isic cxadia, rom igi far-

nevanis meuRlea. analogTa mixedviT (balenduxt _ vaxtang 

gorgaslis meuRle: `sahakduxt~, `Zalanduxt~, `guaranduxt~ 

da a. S.) SesaZlebloba gvaqvs, rom es saxeli `azarduxtad ~ mi-

viRoT.6 es sakuTari saxeli Teoforuli fuZis Semcveli Cans, 

rogoric aris mag.: `Ašoraočah~, rac artas naTelis mqones 

niSnavs7.

am fuZis saxeli gavrcelebuli sasanianTa dinastiur sax-

elebs Soris, sxvadasxva formiT. xosro II-is qaliSvils 

azarmiduxti erqva (igi 4 Tvis ganmavlobaSi, 631 wels, am 

ukidegano imperiasac ki marTavda).8

4  ix. l. musxeliSvili, bolnisi, gv. 330.
5  v. silogava, bolnisis... gv. 28.
6  v. silogava, bolnisis... gv. 31.
7 T. CxeiZe, narkvevebi iranuli onomastikidan, Tb., 1984, gv. 27. aSa-arta-s RvTaebrivi bunebis 

Sesaxeb ix. И. С. Брагинский. Āша Вāхишта, Мифологический словарь, М., 1990, gv. 81.
8 М. М. Дьяконов, Очерк истории древнего Ирана... gv. 319-320.
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`duxt~ an `uxt~ saSualo sparsuliT asuls niSnavs9 da am-

denad azarduxt _ azaruxt aSa-s (arta) qaliSvilia. farne-

vanic da azaruxtic aristokratiuli saxelebia da warweris 

mixedviT es ori pirovneba aristokratiuli wyvilia.

warweraSi laparakia `karze~ _ `...SexuabT e[se] kari...~ da am-

denad es wyvili xan qtitorebad10 da xanac xelosnebad11 aris 

miCneuli. g. CubinaSvilis azriT, warwera SesaZloa, qviTx-

uroebs an konstruqtorebs gulisxmobdes12 da sxv. magram Tu 

aq damkveTebzea saubari, maSin ras afinanseben isini? nagebo-

bis raRac konkretul nawils? maSin danarCen sibrtyeebsac 

TavianTi qtitorebi unda hyoloda  da maSin sad aris maTi 

warwerebi. garda amisa, am principiT (taqtikiT) arasodes 

araferi aSenebula. Tu farnevan da azaruxt xelosnebi iyv-

nen, ismis kiTxva: ra Seqmnes maT? bolnisis sionis amJamad xi-

luli karis sami Riobidan (dasavleTis XVII s-Si gaformebuli 

kari ar igulisxmeba) karis frTas da Sesabamisad, arc sakare 

CarCos, arc erTi iTvaliswinebda. `fizikuri~ kari arc erTs 

gaaCnia, rac g. CubinaSvilmac aRniSna.13

a. SaniZem moixmo mRvimevis eklesiis karis warwera: ̀ ama karis 

Sembelsa,  ielusalimis TemiT mosulsa, abesalomsa lominas 

Zesa da missa meuRlesa Seundos RmerTman, amin, amin~.14

aq saqme exeba uSualod karis frTas da ara taZris erT iseT 

nawils, romelic Riobs Seicavs. es wyvili, swored, karis fr-

Tis qtitorebia15 da qtitorebisa da xelosnebis warwerebis 

kanonikurobis Sesabamisad wyvili Sendobas iTxovs.

v. silogavam farnevan-azaruxtis warweris arsis asaxsnelad 

9 m. andronikaSvili, narkvevebi iranul-qarTuli enobrivi urTierTobidan, Tb., 1966, gv. 33.
10 el. maWavariani, bolnisis sionis... gv. 33.
11 lapidaruli warwerebi I, gv. 69.
12 Г. Н. Чубинашвили, Болнисский Сион, gv. 71.
13 Г. Н. Чубинашвили, Болнисский Сион, gv. 71.
14 a. SaniZe, naSTebi... gv. 280.
15 v. silogava, bolnisis... gv. 30.
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e. TayaiSvilis mier wakiTxuli teqsti moitana, Zveli SuamTis 

erT-erTi eklesiis karis warwera: `RmerTo, Seiwyale patai 

raSagul, ese kari man qmna~.16 e.i. raSaguli ostatia, karis 

frTa man gaakeTa da, bunebrivia, rom isic Sendobas iTxovs.

sruliad sxvagvari sistemis aris taZris mTlianobis aR-

saniSnavi formulireba da aq ar SeiZleba ar gavixsenoT pir-

veli qristiani mefis mirianis gancxadeba: `...da aRvaSene 

eklesiaÁ Cemi salocavad Cemda samoTxesa Sina mamaTa 

CuenTa mefeTasa~.17  e.i. aRaSena winaparTa, dinastTa suleb-

isTvis. Sinaarsobrivad gansaxilveli warwerac TiTqmis ig-

ive azrs Seicavs _ `...SexuabT e[se kari salocvelad sulTa 

CvenTaTvis...~.

ise Cans, rom roca warweraSi mTlianobaze, mTlian 

struqturazea laparaki, mas axlavs agebis mizani _ `sa-

locvelad~, xolo roca damkveTi nagebobis romelime deta-

lis damzadebas afinansebs, an Tu ostati qmnis taZris raime 

elements, isini Sendobas iTxoven.

amis dasadastureblad orTa foSTis warweris fragmentic 

SeiZleba rom moviSvelioT: `..me fadlis Zeman, elmeliq, 

aRvaSene eklesiaÁ da monasteri... sadideblad mamisa, Zisa 

da sulisa wmidisa, samkÂdrebelad da salocvelad sulisa 

Cuenisa da dflsa...~18

niSandoblivia isic, rom warweraSi farnevani ar azustebs 

azaruxtis socialur statuss. is ar acxadebs ̀ me farnevan da 

meuRleman Cemman azaruxt~ an amasve, raime sxva formiT, da es 

uTuod imitom, rom maT statuss dadastureba ar sWirdeba. 

`me farnevan da azaruxt~ mefuri wyvilis gancxadebasa hgavs 

da niSnavs _ `Cven~.

16 v. silogava, iqve.
17 `moqcevaÁ qarTlisaÁ~ Zveli qarTuli... gv. 158-159.
18 k. danelia, z. sarjvelaZe, qarTuli paleografia, Tb., 1997, gv. 89.
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rac Seexeba warweris aso-niSanTa qandakis stils, igi Zireu-

lad gansxvavdeba,  rogorc ̀ samSeneblo~ ise, ̀ daviT episkopo-

sis~ warweris asoTa modelirebisgan. farnevan-azaruxtis 

warwera maTTan SedarebiT `arqaulia~ da es sami warwera, mi-

uxedavad damkvidrebuli azrisa, erTsa da imave dros ar eku-

Tvnis.19

es asoebi moqandakis Seqmnils hgavs. Tu davakvirdebiT Cans, 

rom fonis dadableba da asoTa gamoqandakeba erTdrouli 

procesia. `ï~-ns mag., lekaluri moxazulobani axasiaTebs, 

gaswvriv RerZian aso-niSnebs `skulpturuli~ dinamika da a. 

S. (sur. 35, 36).

`samSeneblo~ da `daviT episkoposis~ warweraTa aso-niSne-

bi ki gamoyvanilia sibrtyidan iribi CaWra-CakveTis gziT. 

ganivkveTSi es aso-niSnebi geomtriulia da ara skulpturu-

li, rac stilisturi sxvaobaa da bunebrivia, rom epoqas 

gansazRvravs da ara ostatTa sxvadasxva SesaZleblobas 

(sur. 37, sur. 38).

calke  unda ganvixiloT `ï~-s grafikul saxeebi. v.silogavam 

aRniSna am aso-niSnis grafikis `ucnauroba~, rogorc `daviT 

episkoposis~ ise, `samSeneblo~ warweraSi: `marjvniv gaxsnil 

rkals daviT episkoposis warweraSi qusli aqvs midgmuli 

(sur. 39), xolo samSeneblo warweraSi igi patara mrgvali 

burTuliT bolovdeba~20 (sur. 37).

es danamatebi `ï~-s marjvena rkalis boloze raRac `fiqsa-

toris~ STabeWdilebas axdens. bolnisis sionis warwerebis 

garda es `stili~ `ï~-sTvis sxvagan arsad gvxvdeba da mas ime-

orebs gviandeli warwerebic aqve: elia bolnelis da gurgen 

erisTavTa erisTavis saaRape warwerebi, miuxedavad imisa, 

19 Sdr. `В полеографическом отношении надпись Азарухта выполнена  совершенно так же, как надписи 
епископа Давида: те же начертания букв, те же в общем размеры и приемы ...~ix. Г. Н. Чубинашвили, 
Болнисский Сион, gv. 71.

20 v. silogava, bolnisis... gv. 66.
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rom isini kawvriTa da CakveTiTaa miRebuli (sur. 42). amgvari 

ram arc urbnisis21 da arc palestinis (bir-el-kuTTi)22 warw-

erebSi ar Cans, e.i. ar Cans `ï~-isTvis `fiqsatori~ uadres qar-

Tul warwerebSi da is arc farnevan-azaruxtis warweraSi ar 

SeiniSneba, radgan roca igi Seiqmna, `ï~-sTvis es `stili~ jer 

`gamogonebuli~ ar iyo.

kvlav unda davubrundeT warwerismier ZiriTad sakiTxs: `...

SexuabT e[se] kari...~ anu ras unda aRniSnavdes `karis Sebma~, 

maSin roca lunetian Riobs igi arasodes hqonia? Sesabamis-

ad, `SexuabT ese kari~ unda miviCnioT im formulad, riTic, 

rogorc Cans, taZris gasruleba aRiniSneboda, miT umetes, 

rom vflobT wina ori samSeneblo etapis formulirebebs: 

mag. `dades safuZveli~.23 es samSeneblo procesis pirveli 

safexuria. xolo bagratis taZris warwera mSeneblobis me-

ore safexuris formulirebaa: `odes ganmtkicda iataki. 

qronikoni iyo 223~,24 anu roca gasrulda nagebobis erT-erTi 

Sualeduri etapi, Senobis nulovani done.25

Tu SevajerebT erTmaneTs yvela monacems, miviRebT, rom 

farnevani da azaruxti qtitor-damkveTebi iyvnen, magram ara 

taZris romelime sibrtyisa (aseT precedents arqiteqturis 

istoria ar icnobs), aramed mTlianad taZrisa. maT Seabes kari 

taZars, anu daasrules misi mSenebloba.

TavisTavad gamomdinareobs daskvna, rom taZris am uZveles 

warweraSi ixsenieba mefuri wyvili: farsmani da misi meuRle 

azaruxti. sakuTari saxeli `farnevani~ ki, `farsmanis~ mod-

ifikacia unda iyos, politikuri situaciis gamo (rac Cven 

ukve mivaniSneT).

21 lapidaruli warwerebi I, gv. 63.
22 g. wereTeli, uZvelesi qarTuli warwerebi palestinidan, Tb., 1960, sur. 1, 2.
23 `moqcevaÁ qarTlisaÁ~ _ Zveli qarTuli..., gv. 87.
24 k. danelia, z. sarjvelaZe, qarTuli paleografia, gv. 72.
25 nulovan doned Tanamedrove mSeneblobaSi I sarTulis iatakis zedapirs gulisxmoben.
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saxeli `farsmani~ niSnavs `sparsuli sulis mqones~ da cno-

bilia misi variaciebi: `Φαρασμάνηξ~ an `Φαρεσμάνηξ~.26

wilknis akldamis berZnul warweraSi, romelic IV-V ss-iT 

TariRdeba, dadasturebuli sakuTari saxeli faranusesi 

(Φαρανούσηξ).27

`farsman~ saxelis `farnevanad ~ cvla politikur orientac-

ias unda gamoewvia da amis SesaZlo mizezi asaxulia `qarTlis 

cxovrebaSi ~:

`ese  farsman iyo kaci morwmune,  mÃe/dari SemmarTebeli. 

ezraxa mefesa berZenTasa da iTxova misgan Sewevna; da 

aRasrula Txovna misi keisarman. maSin gandga da arRara 

misca sparsTa xarki; da gnamravlna juarni, da ganaaxlna 

eklesiani yovelsa qarTlsa Sina, da aRaSena eklesia 

bolnisisa~.28

am citatis mixedviT Cans, rom imperiasa da iberias Soris 

srulfasovani xelSekruleba gaformebula da aseT situa-

ciaSi saxel `farsmanis~ (sparsuli sulis mqone) elinizireba 

Tu laTinizireba bunebrivi da ZiriTadad, politikuri koni-

unqturiT ganpirobebuli movlenaa.

rogorc leonti mroveli gvamcnobs, farsmanma `aRaSena 

eklesia bolnisisa~ da TiTqmis imaves adasturebs ganxilu-

li warwerac: farsman da azaruxtma,  mefurma wyvilma, Seabes 

eklesias kari, anu srulhyves winamorbedi mefis bakuris ze-

obaSi, elia mTavarepiskoposis mier, albaT sanaxevrod mainc 

gasrulebuli eklesia.

`da misa Semdgomad mefobda bakur ZÀ Trdatisi, da 

mTavarepiskoposi iyo elia. da aman aRaSena eklesia 

bolnis[s...~29

26 m. andronikaSvili, narkvevebi... gv. 505.
27 T. yauxCiSvili, saqarTvelos beZnuli warwerebis korpusi, II, Tb., 2000, gv. 214.
28 qc. gv. 137-138.
29 `moqcevaÁ qarTlisaÁ~ _ Zveli qarTuli... gv. 92.
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formula _ `...SexuabT e[se] kari...~ xom TiTqos dasrule-

buli struqturisTvis saboloo saxis miniWebas unda aRniS-

navdes.

d a v i T  e p i s k o p o s i s  w a r w e r a

warwera absidis sarkmlis Tavzea moTavsebuli da amave 

dros misi arqitravia. filis zomebia 60,3 sm X 91,5 sm. mis 

centralur areSi imperator konstantines `Zlevis jvaria~ 

gamokveTili. igi medalioniseburia da aCarCovebs Sepira-

pirebul samkuTxedebiT Sedgenili ormagi CarCo. mTlianad 

am gamosaxulebis diametri 28,5 sm-ia. jvris qveda mklavi, ro-

gorc umetes SemTxvevaSi, tariTaa aRWurvili, anu es aris _ 

jvari-Standarti (sur. 40; 41).

igi aq, erTi SexedviT, kompoziciis centrad isaxeba da, 

rogorc Cans, odesRac marTlac iyo aseTi centri sruli-

ad sxva kompoziciisTvis. Tavdapirvelad, fila moCarCoe-

buli yofila. medalioni CarCos qveda sazRvridan 11 sm-iT 

aris daSorebuli, xolo zeda sazRvridan 9 sm-iT. amgvari 

daSorebebi garkveul kompoziciur models Seesabameba, ma-

gram medalionis centridan filis marjvena sazRvari 41,5 

sm-iT aris daSorebuli, xolo marcxena 44 sm-iT (sur. 41). 

amasTanave, marcxena kides CarCo Camotexili aqvs da am Camo-

texili kididanve iwyeba warwera. striqonTa sawyisi aso-niS-

nebi erT vertikalur xazzec ki ar aris sworebuli (warwera 

rvastriqoniania). striqonTa sawyis aso-niSanTa mdebareobas 

Camotexvis Sedegad miRebuli arasworxazovani konturi gan-

apirobebs (sur. 40).

Cemi azriT, jvriani (medalioniani) fila meored gamoiyenes 

warwerisTvis. amasTanave igi sarkmlis Tavze, rogorc misi ar-

qitravi, sakmaod uxerxuladaa morgebuli _ jvari didadaa 
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acilebuli sarkmlis vertikalur RerZs (sur. 3; sur. 40) da 

fila srulebiT ar iziarebs absidis mruds, igi brtyelia, 

magram misi mrudTan miaxloebis gviandeli mcdelobebi 

TiTqosda SeiniSneba: mag.: sagangebodaa daTxelebuli CarCos 

qveda nawili marjvena mxares da sxv.

aso-niSanTa zedapirebis doneze iyo odesRac gasworebu-

li am filis sibrtye,  anu `sarke~. es naTlad Cans, Tu davuk-

virdebiT me-2 rigis me-8 da me-9 asoebs `a~-nsa da `d~-ons. 

me-3 striqonis me-7 `a~-nsa da `me- 8-es `S~-ins, me-4 rigis me-4 

niSans ̀ a~-ns; me-6 rigis me-8 aso-niSans ̀ a~-ns da me-7 rigis me-8 

_ `T~-ans da me-9 `a~-ns. anu Tu davakvirdebiT am aso-niSnebs, 

romlebic euRleba medalionis gare `CarCos~. amave dros 

Cans isic, rom medalions Tavdapirvelad gare wriuli `baf-

Ta~ SesaZloa,  arc ki hqonda da savaraudoa, rom igi Seqmna 

meoradma sibrtyem, rac asoTa fuZeebis donem warmoSva (sur. 

39; sur. 40).

gare CarCoebi, romlebic amgvar medalionebs sazRvravda, 

mcire gamonaklisis garda, fonis sibrtyes ar scildeboda, 

an saerTod ar ikiTxeba. TavianTi skulpturuli stiliT is 

`intalioa,~ romelic CakveTiT miiReboda.30

vfiqrob, rom es fila, romelzec aseve `kompoziciuri~ war-

wera unda yofiliyo ganTavsebuli,  gadaTales da jvari _ 

`intalio~,  jvar _ `kamead~ iqca. amas medalionis gare Car-

Cos zedapirTan SeuRlebuli aso-niSnebi adasturebs.

aseve, unda avxsnaT, Tu ratom SeauRles ukanaskneli merve 

striqonis yvela aso-niSani CarCos, magram aq isic Cans, pa-

raleluri Rrma nakawris saxiT, rom CarCosa da aso-niSanTa 

gancalkeveba gansazRvruli yofila (sur. 40; sur. 41).

30 ix. da Sdr. Н. Чубинашвили, Хандиси, Тб., 1972, т.т. 31, 56, 82, 84; v. jafariZe, adreuli Sua 

saukuneebis arqeologiuri Zeglebi qvemo qarTlidan, Tb., 1982, tab. XXXVI,2; tab. XIV,2; XI,2; 

XV,1; XVI,1,2da mr.sxv. aq cxadia ar igulisxmeba jvris monumentTa, anu bazisebze dafuZnebuli 

svetebi, romlebic medalionSi Casmuli jvrebiT gvrigvindeba, an raime sxva  kompozicia.
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warwera ara erTgzis aris gamocemuli31 da mis wakiTxvaSi az-

rTa sxvaoba TiTqmis ar arsebobs.

q(rist)e,  d(avi)T episkoposi krebu|liTurT, da amas 

ek|lesiasa Sina Send|a TaÂ|yanismcemel|ni, Seiwyalen da 

|[mSromelTa amas ekle|[sia[sa Sina Sexewie; i(yavn), i(yavn).

azrTa sxvadasxvaoba mdgomareobs imaSi, Tu sazogadoebis 

romeli kategoria unda moviazroT `mSromelTaSi~.

ivane javaxiSvilis azriT (es sawyisi azria,  miuxedavad imi-

sa, rom maSin, roca man es azri gamoTqva ̀ samSeneblo~  warwera 

mikvleuli ar iyo): igi (anu daviT episkoposis warwera _ g. 

y.) `Tavdapirveli agebis ambavis momTxrobeli Zegli ar unda 

iyos~. da Semdeg: `warweris Sinaarsi TiTqos ukve arsebul 

saydarSi muSaobas gulisxmobs, egeb gasamSveniereblad war-

moebuls~32. es mosazreba warmoudgeneli saistorio alRo-

Ti dajildoebul  mecniers ekuTvnis, amitom mokrZalebiT 

davumatebdi,  _ iqneb es warwera aRsadgen, sarestavracio 

samuSaoebs gulisxmobs? Tu es marTlac asea, maSin arc `sam-

Seneblo~ warweraa samSeneblo.

warweriseuli `mSromelTas~ Sesaxeb mosazrebebi aseTia:

g. CubinaSvilis azriT, is eklesiis Sida sivrceSi kargad (Tu 

srulad) damTavrebas exeba,33 magram maSin warwera interierSi 

unda iyos da ara taZris saerTo masebidan mkveTrad gamozid-

uli absidis garsze. warwera, Tu marTlac Sida samuSaoebs 

exeba, rogor unda moxvedriliyo ZiriTad warweraTa rigSi, 

Tan yvelaze sapatio adgilas?

n. SoSiaSvilma am warweras, masSi dadasturebuli `mSromel-

Tas ~ gamo uwoda `mSeneblisa da xelosnis mosaxseniebeli~ 

31 mxolod ramdenimes davasaxeleb: iv. javaxiSvili, axlad aRmoCenili uZvelesi qarTuli 

xelnawerebi da maTi mniSvneloba mecnierebisaTvis, tfilisis universitetis moambe, 2, tf., 

1922-23, gv. 320_323; misive, qarTuli damwerlobaTa-mcodneoba anu paleografia, Tb., 1949, 

gv. 163; a. SaniZe, naSTebi... gv. 277; a. SaniZe, bolnisis warwerebi, `nobaTi~ gv. 29; publikaciaTa 

sruli nusxa ix. lapidaruli warwerebi, I gv. 67-68.
32 iv. javaxiSvili, qarTuli paleografia, gv. 163.
33 Г. Н. Чубинашвили, Болнисский Сион, gv. 68.
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da igi mas 494 wliT aTariRebs34. miaCnia, rom warwera taZris 

agebis Tanadroulia.

am ukanasknel xans `mSromelTas~ ganmarteba, TiTqosda dam-

kvidrda. v. silogavas mixedviT: ̀ sinamdvileSi ̀ SromelTa amas 

eklesiasa Sina Sexewies~ saxiT, warweris teqstSi CarTulia 

RvTismsaxurebis liturgiis erT-erTi formula Jamiswirvi-

sa, kvereqsi, romelic wirvis dros warmosaTqmel asamaRle-

belTa jgufSi Sedis~. `...amdenad es aris TviT episkoposis 

memorialuri warwera, romelSic eklesiis krebulis masTan 

erTad wirva-locvaSi monawileobisTvis qristes mier Rmr-

Tis winaSe Sewevnaa aRniSnuli~35.

magram warweraSi `xalxis~ aSkarad ori jgufia warmodgeni-

li: `...eklesiasa Sina Senda mimarT TaÂyanismcemelni~ da maT 

Sewyalebas qristes evedrebian da `mSromelni~ _ `mSromel-

Ta amas eklesiasa Sina~. maTTvis imave qristesgan Sewevnas 

(`Sexewies~) Txouloben.

iv. javaxiSvilis azriT ̀ is SesTxovs qristes, rom mSromelTa 

am eklesiaSi, albaT momuSaveT, Seewios, TiTon daviT bolne-

li episkoposi krebuliTurT, rogorc etyoba, maT jgufs ar 

ekuTvnis, arc is Cans, rom aRmaSenebli iyos~36. da marTlac, 

aq ori, erTmaneTisgan gansxvavebuli funqciis jgufia war-

modgenili.

qristes mimarT `amas eklesiasa Sina~ TayvanismcemelTaTvis 

Sewevnis Txovna gasagebia, magram Tu `mSromelni~ litur-

giuli `Temia~, maSin rodis unda moeswro mas Camoyalibeba? 

daumTavrebel eklesiaSi ra Temi unda Camoyalibebuliyo? 

daviT episkoposis warwera xom mSeneblobis Tanadrouladaa 

miCneuli?

34 lapidaruli warwerebi, I, gv. 67.
35 v. silogava, bolnisis uZvelesi... gv. 25-26; Sdr. a. bogveraZe, Ziebani V-s-is saqarTvelos 

istoriidan, `macne~, istoriis... seria, 4,  1985, gv. 159_177.
36 iv. javaxiSvili, qarTuli paleografia, Tb., 1949, gv. 163.
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v. silogavas azriT: ̀ ...am warweris ̀ mSromelTa amas eklesiasa 

Sina~ niSnavs ara am eklesiis SenebaSi monawile mSromels, mis 

amSenebels... aramed _ am eklesiaSi wirva-locvis aRsrule-

baSi monawile pirebs _ mRvdlebs, diakvnebs, mgaloblebsa 

da sxv., rogorc es miRebuli iyo Jamiswirvis teqstiT, asa-

maRlebelis Sesabamisi formuliT~37. magram, arsebobs kvlav 

igive kiTxva: jer argasrulebul eklesiaSi rogor monaw-

ileobda v. silogavas mier warmodgenili saeklesio ierar-

qia `wirva-locvis aRsrulebaSi~? rodis unda moeswroT maT 

TavianTi Rvawlis imdenad gamoxatva, rom taZris warweraSi 

asaxuliyo.

vfiqrob,  iv. javaxiSvilis mosazrebas alternativa ar aqvs: 

`warweris Sinaarsi TiTqos ukve arsebul saydarSi muSao-

bas gulisxmobs, egeb gasamSveniereblad warmoebuls~. cx-

adia, rom nebismieri sxva samuSaoc SeiZleba, aq vigulisx-

moT, Tundac sarestavracio,  miT umetes, unda vaRiaroT, 

rom taZari, da arc misi ZiriTadi CrdiloeTis fasadi `kon-

struqciul-samSeneblo Tu mxatvruli TvalsazrisiT~38 er-

Tiani ar aris.

teqsti sruldeba ori ̀ i~-niT: ̀ тт~. a. SaniZis azriT, aq isof-

sefiurad `amÀn~ iyo miniSnebuli. igi meore SesaZlebloba-

sac uSvebs: igulisxmebodes warweris Semsrulebeli. Tumca, 

rogorc misi teqstidan Cans, orive am mosazrebas TviTonve 

saeWvod miiCnevda.39

S. amiranaSvilma da m. CxikvaZem es bolo aso-niSnebi TariRis 

aRniSvnis indiqtionurad gadmocemis magaliTad aRiqves 

(Tumca, erTmaneTisgan gansxvavebuli TariRi miiRes)40.

37 v. silogava, bolnisis uZvelesi... gv. 44.
38 n. andRulaZe, d. TumaniSvili, T. sayvareliZe, bolnisis sionis sakiTxisaTvis, `macne~ 

istoriis... seria, 3, 1984, gv. 135.
39 a. SaniZe, naSTebi.. gv. 278-279.
40 S. amirnaSvili, bolnisis taZris agebis TariRis dazustebisaTvis. saqarTvelos 

politqnikuri institutis Sromebi, 4, Tb., 1958, gv. 3-5; m. CxikvaZe, bolnisis taZris... gv. 42-

43.
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k. kekeliZem damajereblad daasabuTa, rom teqstis bolos 

dasmuli `тт~ gaxlavT bibliuri formulis `iyavn, iyavnis~ 

forma `amenis~ daniSnulebis, anu γένοιτο γένοιτο, e. i. amen-

amen.41

gagrZeleba ix. “onlain arqeologiis me12- nomerSi

41 k. kekeliZe, bolnisis taZris warwerebis interpretaciisaTvis, etiudebi Zveli qarTuli 

literaturis istoriidan, VI, Tb., 1960, gv. 420.
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პარმენ (ნაპო) ზაქარაია

parmen (napo) zaqaraia - qarTuli xelovnebis istorikosi, 

xelovnebaTmcodneobis doqtori, saqarTvelos mecn i e re  -

baTa akademiis wevr-korespon-

de nti, ivane javaxiSvilis saxe-

l obis Tbilisis saxelmwifo 

uni versitetis xelovn ebis is t o-

r i isa da Teoriis kaTedris gam-

ge, Tsu samecniero premiis, iv. 

javaxiSvilis premiis, wlis sauk-

eTeso wignis premiis laureati, 

profesori.

amJamad “onlain arqeologia” 

Ta v is mkiTxvels parmen (napo) za-

q araias dRiurebs sTavazobs. Ju-

rnalis redaqcias miaCnia, rom parmen zaqaraias mier 

ar qeologiuri gaTxrebis mim dinareobisas Seqmnili 

Canawerebi mniSvnelovania ara mxolod mecnierebisTvis 

da farTo sazogadoebisTvis, aramed gansakuTrebulad 

sayuradReboa axalgazrda profesionalebisTvis. dRiur-

ebSi gawerili saqarTvelos cixeebis skrupulozuri 

aRweriloba aswavlis momaval Taobas axali samecniero 

Zieba-midgomebisTvis profes ionaluri unar-Cvevebis 

gamoyenebas da im saqmisa da qveynis warsulis did siy-

varuls, romelsac axalgazrda mecnieri mTeli momavali 

cxovrebis ganmavlobaSi Tavdauzogavad unda emsaxuros.
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ჭაქვინჯა   1969 წელი, 1.07 - 1.08

ჭაქვინჯის ციხის შესწავლას შარშან შევუდექით. პირველმა 
კამპანიამ 45 დღე გასტანა, მეორემ კი - 30 დღე. პირველში ჩემ 
გარდა მონაწილეობდნენ: ვ. ლექვინაძე, ი. კიკვიძე, მ. იაშვილი, 
დ. გვრიტიშვილი და მ. ზამთარაძე. წელს ძირითადად იგივე შემ-
ადგენლობაა, მხოლოდ არქიტექტორად შარშან თინა ჩიჩუა იყო, 
წელს მასთან ერთად მუშაობს ფარნა ზაქარაიაც.
შარშან მუშები ცოტა გვყავდა, რადგან ადგილობრივი მოსახლეობა 
კინოსტუდიას დაუშინებია, თურმე ფულს აკურატულად არ 
აძლევდნენ. წელს, შარშანდელი შეშინებულები იძულებულები 
ვიყავით უნივერსიტეტის 21 სტუდენტი წამოგვეყვანა. აქ 
ჩამოსვლისთანავე დაგვესივნენ და 30-მდე მუშა მოვიდა. რადგან 
ჩვენ ამდენ მუშას ვერ ვამუშავებდით იძულებული გავხდით 
სოფლებიდან დაგვეტოვებინა მხოლოდ ათიოდე კაცი. ასეთი 
შემა დგენლობით დიდი სამუშაო გადავაგორეთ და ფაქტიურად 
ამოვწურეთ ძეგლი. ცხადია, შემდეგი მუშაობაც რაღაცას 
მოგვცემს, მაგრამ მთავარი გათხრილია და წვრილმან საქმეს ვერ 
შეცვლის, ძეგლის ცხოვრებას ბევრს ვერაფერს მიუმატებს.
რაც შეეხება ადგილობრივ მოსახლეობას, დიდი ინტერესი 
სამუშაოს მიმართ არ გამოუჩენიათ.
ჭაქვინჯის ციხე - რთული კომპლექსია, მაგრამ ჩვენამდე მეტად 
მცირე ნაწილია მოღწეული. ძირითადად ორი ნაწილი ყოფილა 
- ციტადელი და ქვედა ციხე. ქვედა ციხე თითქმის არ არსებობს, 
ხოლო ზედა, შედარებით უკეთაა შენარჩუნებული.
სოფელი თავისთავად მთიანია. ზუგდიდი ვაკეზეა, მაგრამ მის 
გარეთ, ჩრდილოეთისკენ უკვე მთიანი სამეგრელო იწყება და ამის 
შემდეგ სულ ზემოთ და ზემოთ იწევს და ჭაქვინჯა მთლიანად 
მთებზეა გაფანტული. ახლა ციხის ირგვლივ მდებარე სოფელს 
ჯიხასკარი ჰქვია, ჭაქვინჯა კი, დასავლეთით მდებარე მეორე 
ნაწილს დარჩენია სახელად.
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ციხე მოხდენილად, მაღალ მთას 
აგ რძელებს, მაღალ მთაზე ციტდეა-
ლია, ქვედა ციხე კი, მასზე ჩრ დილო-
ეთითაა მიდგმული. ცი  ტა  დ  ელის ზე-
დ აპირი გრძელია აღ მო  სავლეთ-დას-
ავლეთ ღერძზე. ქვე და ციხისთვის 
სწორედ ეს გრძივი ფრონტია 
გამოყენებული. კედლების მოხაზუ-

ლობის დადგენა ხერხდება აღმოსავლეთის მხარეს, დასავლეთის 
მხარე კი მხოლოდ ერთგან ჩანს. როგორც ეტყობა, ციტადელზე 
უფრო მაღალ მთაზე დონჟონი მდგარა. სწორედ ამ დონჟონს 
ებჯინება აღმოსავლეთით გამავალი გალავანი, რომელიც მხოლოდ 
აქა-იქ გამოვაჩინეთ. ეს დონჟონიც ციტადელის მსგავსად გრძელია 
და დგას აღმოსავლეთ-დასავლეთის ღერძებზე. მისი სამხრეთის 
კედლის ორივე მოკლე გვერდი შემოხაზულია გალავნით. გარდა 
ამისა, ისიც აღსანიშნავია, რომ აღმოსავლეთისა და დასავლეთის 
კედლები დონჟონისა ჩაჭედილია გალავნის კედლებით. 
ჩრდილოეთით ეს კედელი არ უნდა ყოფილიყო.
დონჟონიდან ჩამომავალი დასავლეთის კედელი ათიოდე 
მეტრზე ჩანს, შემდეგ კი მისი კვალი მიწის ზემოთ არსად ჩანს და 
მთელი ტერიტორიის გახსნა ჩვენ ვერ შევძელით. ვარაუდით კი 
ვფიქრობთ, რომ ქვემოთ მდებარე წყაროს შემოფარგლავდნენ და 
ისე შეიქმნებოდა ეზო. ამ ეზოს შიგნით კიდევ ჩანს გარდიგარდმო 
გამავალი კედელი. ერთი ნამდვილად და მეორე საეჭვოა - შეიძლება 
შენობა იყოს. რაღაც შენობებიც იქნებოდა გალავნის შიგნით, 
მაგრამ რა ხასიათისა და ზომის არ ირკვევა.
საინტერესოა ციხის წყლით მომარაგების საკითხი, მაგრამ 
იგი საბოლოოდ ჩვენ ვერ გადავწყვიტეთ. საქმე ის არის, რომ 
ციტადელში ბუნებრივი წყალი არ არის, ქვედა ტერიტორიაზეც 
არ ჩანს. ამჟამად, წყარო მხოლოდ ქვედა ციხის დასავლეთ 
ფერდობზეა. აქ კლდის ნაპრალიდან პატარა ჩანჩქერი ჩამოდიოდა 
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(ახლა მილებით წყალსაცავია შეყვანილი და იქედან წყალსადენით 
სოფელში მიდის) და აქედან კერამიკული მილებით წყალი 
ციხისკენ მიემართებოდა, მაგრამ აღმართზე 
ხომ ვერ აიყვანდნენ? ამიტომ წყალი თუ 
მიდიოდა მხოლოდ დასავლეთის ბოლომდე 
მიიყვანდნენ. იმის შემდეგ თუ რა ხდებოდა ვინ 
უწყის. არის ერთი ვარიანტი, რომელიც ძნელი 
შესასრულებელი იყო. ესაა ქვედა ციხის შუა 
წელში ჩაღრმავებული ადგილი, რომლის ჩაჭრა 
შეიძლებოდა გვირაბამდე წყლის მისაყვანად. 
თუ ეს ასე მოიფიქრეს კარგი იქნებოდა, მაგრამ 
შეასრულეს თუ არა, ვინ იცის?
ასეა თუ ისე, ის წყარო ციხისა იყო.
ახლა, რაც შეეხება გვირაბს - ციტადელზე ჩრდილოეთით კართან 
პატარა ეზო ყოფილა მიდგმული. მის დასავლეთით გვირაბი 
გადის. ამ გვირაბის შესასვლელი ციტადელის კარის გვერდითაა. 
იქვე პატარა სათავსია, რომლიდანაც გვირაბში ჩასასვლელი იყო. 
გვირაბი საკმაოდ განიერი და მაღალია. იქ მოხრილი სიარული 
შესაძლებელი იყო და გვერდსაც ადვილად აუვლიდნენ ადამიანები 
ერთმანეთს. გვირაბი ასიოდე მეტრზე მდგარ კოშკში შედიოდა. 

ამ გვირაბის დანიშნულება 
უნდა ყოფილიყო თავდასხმა 
და გაპარვა. რადგან ეს კოშკი 
გვიანია, ამიტომ გვირაბიც 
მა შინ უნდა ყოფილიყო აგ ებ-
ული. ჩვენ აქ სიტყვა გვიანი 
გამოვიყენეთ, მაგრამ ეს სუ-
ლაც არ ნიშნავს, რომ სულ 
უკანასკნელ პერი ოდს ვგუ-
ლ ისხმობთ. აქ იგულისხ მება 
პე რიოდი მე-13 საუკუნის და-
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საწყისიდან თოფის შემოღებამდე. 
არა მგონია, აქ თარიღი გვეშლებოდეს.
თვით კოშკი ოთხკუთხა გეგმისაა. მისი 

ჩრდილოეთისა და აღმოსავლეთის კე-
დლები საძირკვლამდე მოშლილია. 
ამიტომ ჩრდილოეთ ნაწილი კარგად 
არ დგინდება. დანარჩენი ორი კე-

დელიც ნაწილობრივ გადარჩენილია. 
ამ კედლების მიხედვით კოშკი სამსართულიანი მაინც უნდა 
ყოფილიყო. ქვედა სართულში, მიწის ქვედა ნაწილში შემოდიოდა 
გვირაბი, მაგრამ კონკრეტულად თუ როგორ იყო მოწყობილი არ 
ჩანს. რადგან კოშკის კედლების საძირკველი არ არის ღრმა, ამიტომ 
უნდა ვიგულისხმოთ, რომ გვირაბში ჩასასვლელად საფეხურები 
იქნებოდა და არა სართული. ზემოთ ჩანს, პი რ ვ ელ და მეორე 
სართულს ხის გადახურვა ჰქონია და სულ ბოლო კამ აროვანი 
უნდა ყოფილიყო. კოშკის კედლები ნაგებია წვრილი ყორე ქვით და 
საკმაოდ ულაზათოდ. რამდენადაც დღეს გაირჩევა, ეს კოშკი არ 
იყო გალავანში ჩართული.

ახლა მთავარზე - ციტადელის შესახებ:
მისი გეგმა გრძელი ოვალია აღმოსავლეთ-დასავლეთ ღერძზე. აქ 
მეტად რთულ ცხოვრებასთან გვაქვს საქმე და სამწუხაროდ, არც 
ერთი ფენა გარკვევით არ გამოირჩევა. თავდაპირველად, ციხე 
შესაძლოა, მარტო ეს იყო, მაგრამ საეჭვოა. ყოველ შემთხვევაში, 
მოხაზულობა ასეთი ჰქონდა, მხოლოდ აღმოსავლეთისა და 
სამხრეთის კედლები ცოტათი გარეთ უნდა ყოფილიყო.
ციტადელს დასავლეთით ფრიალო კლდე აქვს და აქედან შესვლა 
შეუძლებელი იყო. ძნელი მისადგომი იყო სამხრეთითაც, ამიტომ 
აქეთ მხარეზე კოშკებს არ დგამს ოსტატი, ხოლო ჩრდილოეთით, 
რადგან მცირე დამრეცია და ადვილად ამოსასვლელი, სამ კოშკს 
დგამს. აღმოსავლეთით კოშკის დადგმა გამოწვეული უნდა 
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ყოფილიყო დაზვერვით. ეს კოშკები ყველა ერთი დროისა არ არის, 
მაგრამ შესაძლოა, იმავე ადგილზე თავდაპირველადვე იდგა სხვა 
კოშკები.
ციტადელის ქრონოლოგიური ფენები მიახლოებით ისე წა რმ-
ო გვიდგება, როგორც ეს წინა გვერდზე გვაქვს ნაჩვენები (ნახ. 
1). ესე იგი, უნდა ყოფილიყო ორი კოშკი. ამ კოშკების შიდა 
კედლებზე მიდგმულია გალავნის ნაწილი. არ არის გამორიცხული, 
რომ ეს კოშკები გალავნის გარეთ ყოფილიყო. შემდეგი, ან იმავე 
დროისაა ბოლოების მომრგვალებაც. მაშინვეა გაჩენილი ეკლესია 
და პალატიც. კოშკი დიდი ზომის არ არის, მაგრამ რაღაც იდგა 
ღრმა ოთხკუთხა ნიშით, ხოლო მოგვიანო პერიოდში აქვე გაჩნდა 
ოთხკუთხა კოშკი, ეს კოშკი დანგრეულია და მისი გადაწოლილი 
კედელი ახლაც გდია ეზოში. მასზე კი, მოგვიანებით კოშკი 
დაუდგამთ და სვანური ქონგურებით დაუმთავრებიათ. იმავე 
მომენტშია გადაკეთებული ორი ძველი კოშკის თავები და აგებულია 
აღმოსავლეთის კოშკი.
ძველი კოშკებიდან დასავლეთისა უფრო მასიურია და დიდიც. 
მისი ქვედა ნაწილი ყრუა. კარი მაღლაა. ამ სართულის კედლები 
სხვა არაფერია. იატაკქვეშ კი სარდაფი ყოფილა. მეორე სართულს 
ორი მოზრდილი ფანჯარა აქვს სამხრეთითა და ჩრდილოეთით. 
ფანჯრები თაღოვანი გადახურვითაა შიგნიდან, გარედან კი 
სწორკუთხაა. მესამე სართული ადრე რა იყო არ ვიცით, მაგრამ მას 
შემდეგ, რაც სვანური ქონგურები დაადგეს ორფერდა სახურავით 
ყოფილა დახურული. ქონგურების ერთი ნაწილი უფუნქციოა, მათ 
ფერდებზე მხოლოდ დეკორატიული მნიშვნელობა აქვს. ზოგან 
კი, სათოფურების მსგავსი ხვრელებია. ისინი ქვემოდან კარგად 
არ ჩანს და სათოფურებია თუ სალოდეები ძნელი გასარკვევია. 
ისე კი პატარა სალოდეები უფრო უნდა იყოს, რადგან თოფი რომ 
სცოდნოდათ ნამდვილ სათოფურსაც გააკეთებდნენ.
ფასადებზე სამი ფენა აშკარად ჩანს, შესაძლოა, მეტიც იყოს. 
ქვედა ფენა პატარა თლილი ქვითაა, რომელსაც ამთავრებს უფრო 
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დიდი, თლილი ქვის კვადრები, მო-
მდევნო ფენა ერთია ზე დაპირ გასწ ო-
რებული სხვადასხვა ზომის ოთ ხკ-
უთხა ქვე ბით. და ბო ლოს თხ ე ლი, 
მო გრძო ქვებით   ნაგ ები  ქონგურე-
 ბია. გარდა   ამ ქონგუ რე ბ ისა  ფასა-
დებს არავითარი დე კ ო რატული ელ-
ემენტები არა აქ ვს. აღმოსავლე-

თ ისკენ მდგარი მეორე გრძელი კოშკი მცირედ განსხ ვავდება 
პირველისგან. აქაც ძირი ყრუა. კარი მაღლაა, სადაც იატაკში 
სარდაფია. მეორე სართული საკმაოდ უფორმოა, უფრო შეისრული 
ფორმის კამარითაა გადახურული. კედლები მისი ყრუა. კამარის 
ღერძი აღმოსავლეთ-დასავლეთითაა. კამარის კუთხეში მდებარე 
ერდოთი ავდივართ მესამე სართულზე, რომელიც ფაქტიურად 
ბანია.
ფასადზე აქ სამი თუ ოთხი ფენა ჩანს. პირველი ფენა წვრილი 
ზო მ ის თლილი ქვაა. მას სამიოდე მე ტრის ზემოთ მოსდევს დიდი 
ზომის თლილი ქვა. უფრო ზემოთ კი ბანის კედლებია, რომლებიც 
ისევ წვრილი თხელი ქვითაა ნაგები და ქონგურები ამთავრებს. აქ 
ქონგურები ნამდვილია სვანურ სალოდეებს მიმსგავსებული ისე, 
როგორც პირველ და შუა კოშკებზეა.
შუა კოშკი მათგან განსხვავდება არა მარტო ფორმითა და პრო-
პორციით, არამედ    საერთოდ ყველაფრით. შესასვლელი დაბ ლაა, 
პირველ სართულზე აღმოსავლეთიდან. ეს სართული ორფერდა 
კამარითაა გადახურული. აქვეა ჩართული ის პატარა ოთხკუთხა 
კამერა, რომელიც ნაწილობრივ გალავანშია მოთავსებული. მე-
ორე სართულზე მხოლოდ თითო კარია საბრძოლო ბილიკებზე 
გასასვლელად და კედლები ყრუა. მესამე სართული ისევ ორფერდა 
კამარითაა გადახურული და კედლები ყრუა, გარდა ჩრდილოეთისა, 
სადაც ფანჯარაა თაღოვანი გადახურვით. მეოთხე კი საბრძოლო 
ბანია მაღალი კედლებით. აქ სალოდეებია და არა დეკორაცია, 
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მაგრამ არაა ბევრი. ნაგებია ფლეთილი ქვით და შიგნით და გარეთ 
შელესილია.
მეოთხე კოშკი აღმოსავლეთის ბოლოშია და ყველაზე პატარაა. 
იგი დგას ძველი გალავნის ნანგრევებზე, ქვედა ნაწილი ყრუა. 
კარი ჰქონია სამხრეთიდან მაღლა. მის ქვემოთ სარდაფი ყოფილა, 
ზემოთ კი ბანი. კოშკიდან დარჩენილია მხოლოდ დასავლეთის 
კედელი ქონგურებით. დანარჩენს მიწა გამოსცლია და თან 
ჩაუტანია. ამ კოშკის წინ რაღაც შემოუკავებიათ, შიდა კედელი 
დარჩენილია პატარა კარით შუაზე, რომელიც შედის კამაროვან 
მცირე სათავსში. იგი საპყრობილედ თუ გამოდგებოდა, თორემ 
სხვა არაფრისთვის. შიდა კედელი ეკლესიისკენ მიემართებოდა, 
მაგრამ ის დანგრეულია. ჩანს კარი სამიოდე მეტრის სიმაღლეზე. 
კედლის სიმაღლე ახლა ხუთიოდე მეტრია, მაგრამ რა სიმაღლემდე 
ადიოდა არ დგინდება.
ციტადელის გალავანი რთულია. მასში რამდენიმე ფენა ჩანს. 
პირველი ფენა კარგი წყობითაა და სადღაც მოგვაგონებს გვიან 
ანტიკურ წყობას, მაგრამ არაკლასიკური სახით. აქაც დიდი 

ქვები ჩასმულია ფოსო ქვებში, მაგრამ არა ისე სრულყოფილად, 
როგორც ეს მაგალითად სკურას კოშკშია. თუმცა, გალავანი 
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იქაც თითქმის ასევეა, ხოლო კოშკი 
ბრწყინვალედაა.
ასეთი წესით ნაწყობი კედლები ჩრ-
დილოეთით ყველგანაა ქვედა  ნაწი-
ლებში. აღმოსავლეთით კი ჩანგრე-
ულა და გვიან ახალი აუგიათ, სად ა ც 
მოყოლია ეკლესიის აღმოსავლეთი 
კე დელიც. შემდეგ სამხრეთით  ოცი-

ოდე მეტრზე გრძელდება. მერე შუ აში ისევ ჩანგრეულ მიწას 
გააყოლა და ახალი აუგიათ სათოფეების დროს პალატთან ათიოდე 
მეტრზე ისევ ძველია. შემდეგ ისევ ახალი. შემდეგ კი გარდიგარდმო 
კედლის მოახლოებიდან ბოლომდე ისევ ძველია. ბოლოს აქ განიერი 
და მაღალი კარია. ესეც დამხმარე კარი იქნებოდა.
უკანასკნელ პერიოდში, უფრო ადრე მე-18 საუკუნეში, ძველ 
გალავანზე ახალი, თხელი კედლები დაუშენებიათ სათოფეებით. 
სათოფეები მარტივია, მხოლოდ ცალმხრივი და ისიც პირდაპირი. 
ერთმანეთისგან დაცილებულია 1-2 მეტრით, ეს ახალი კედლები 
თუ როგორ მთავრდება არ ვიცით, რადგან ყველგან მორღვეულია. 
ამ ახალ ფენაში ჩაქსოვილია სამი WC. ერთი მათგანი დასავლეთის 
კოშკის გვერდითაა, ორი კი სამხრეთის მხარეს. პირველი დახურული 
სათავსია, ორი უკანასკნელი კი ბილიკზეა, ამიტომ მოსაფარებლად 
მხოლოდ ეზოდან აქვს საფარად აგებული კედელი.
რამდენადაც ძველი ფენა ლაზათიანად არის ნაგები, იმდენად, 
ახალი წვრილი ქვებით ულაზათოდ ნაგებია.
ეკლესია მცირე ზომისაა და აგე ბ ული უნდა იყოს პალატთან ერ-
თა დ, როგორც კარის ეკლესია. თავდაპირველად, მხოლოდ ეკლე-
სია იყო აფსიდითა და ორი კარით. აფ სიდში ორი ნიშა და ერთი 
ფანჯარა იყო. ფანჯარა კიდევ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ არ ვიცით 
სად იყო. შიგნით შელესილი ყოფილა, მაგრამ ნაგებია ქვით, 
გათლილია მხოლოდ ნიშები და კუთხეები.
ფასადებიდან W და S მორთული ყოფილა ორმაგი პილასტრით, 
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რომლის ბურთულები დუნედაა ნაკეთები, ამიტომ ადრეული არ 
უნდა იყოს, მაგრამ თაღით მორთული ფასადი მხოლოდ მე-11 
საუკუნისაა და ვინ იცის აქ სანამდე გასძლო. თუმცა, ცაიშსა და 
ხობში მორთულია შვერილი აფსიდები თაღებით, მაგრამ ფასადები 
კი არა. ფასადების მოყვითალო ქვები ბრწყინვალედაა ნაგები.
პალატი საშუალო ზომის სწორკუთხა ნაგებობა ყოფილა. დარ-
ჩენილია კედლები ერთ მეტრამდე, მაგრამ შეუცდომლად შეიძ ლება 
ვივარაუდოთ, რომ იგი ორსართულიანი იყო. პირველი სართული 
ცაიშის მსგავსად თაღოვან-კამაროვანი ყოფილა. ახლაცაა ორი 
პილონი შუაში და თაღისა თუ კამარის ქვები. აღმოსავლეთის 
პილონიდან კედლამდე ჩაშენებულია გვიანი კედელი. კარი 
ჩრდილოეთითაა, ცენტრში. სხვა დეტალები არ ჩანს. ფასადები 
ნაგებია ძალიან კარგი, თლილი ქვებით. ესეც მოყვითალო ფერისაა. 
ეკლესიის ქვებს მომწვანო ფერი გადაჰკრავს, ამას კი მოწითალო. 
პალატის დანგრევის შემდეგაა აგებული შიგნით შემოწეული 
სამხრეთის გალავანი. აქედან გამომდინარე, სად იყო დადიანის 
სასახლე თუ სხვა საცხოვრებლები, არ ვიცით.
ციხის დასავლეთის მონაკვეთები სამკუთხად გაყოფილია. გამყოფი 
კედელი არ არის თავდაპირველი, იგი გვიან ჩაუშენებიათ. ეს უნდა 
მომხდარიყო მაშინ, როდესაც სათოფეებიანი კედელი დააშენეს 
გალავანს და ამ მონაკვეთის ზედა ნაწილი საცხოვრებლად აქციეს, 
თუ მხედველობაში მივიღებთ იმ ბუხარს, რომელიც მდებარეობს 
მაღლა, დაახლოებით მესამე სართულის დონეზე.
თავდაპირველად, კედელს ჩრდილოეთიდან ქვებით, 2.5 მ 
სიმაღლეზე კიდევ მცირე კარი ჰქონია. იგი ჩანს ფასადზე, მაგრამ 
ვერ გამოვავლინეთ შიგნიდან (გათხრა ვერ მოვასწარით). კარი 
ადრევე ამოუშენებიათ, ე.ი., ერთი კარი ჰქონია დასავლეთით, 
პირველ სართულზე, ხოლო მეორე - ჩრდილოეთით, მეორე 
სართულზე.
გვიან აგებული გამყოფი კედელი ყრუა 4-5 მ სიმაღლეზე, ხოლო 
ზემოთ რა იყო, ვინ იცის? ცხადია, ამ მონაკვეთს კავშირი ექნებოდა 
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ცენტრალურ ნაწილთან, მაგრამ 
ჩამოჭრა არ ირკვევა.
ჭა - ჭაქვინჯის ეტიმოლოგია აქ 
არსებულ ჭას უნდა დავუკავშიროთ 
და არა ქუჯის. ვნახოთ, საფიქრებელი 
კიდევ არის.
ჭა ციტადელის შუაზეა. მისი ზედა-
პირი ამჟამად 1.30 მეტრია და მიწის 

დონეზეა. როგორი იყო არ ვიცით.
ჭის ზედაპირი ქვით ყოფილა მო პირკ ეთებული, მაგრამ არ 
ჩაცვენილა და ახლა შერჩენილია მხოლოდ დაახლოებით, 1.5 მ 
სიღრმეზე. შემდეგ კი, ჩამოშლილი კედლები თანდათან განიერდება. 
კედლები მოწითალო მიწისაა, კონგლომერატის მსგავსი კენჭებით. 
ჩვენი ჩასვლისას მისი სიღრმე 2 მ-მდე იყო. ჩვენ კიდევ სამიოდე 
მეტრამდე ჩავაღრმავეთ და კედლებმა რღვევა დაიწყო. შემდეგ 
თხრა შეუძლებელი შეიქმნა. მოწყობილი არ ვიყავით და სამუშაო 
დროც ამოიწურა. ამიტომ დავკმაყოფილდით მიღწეულით და 
შევაჯამეთ ადრე მრავალ მნახველთა ნათქვამი შემდეგნაირად 
(ცხადია, თუ დაეჯერება, მაგრამ ყველა ერთხმად ლაპარაკობდა 
და სიმართლის რაღაც ნატამალი მაინც იქნება).
განსაკუთრებით აღნიშნავდნენ ჭის სიღრმეს, რომელსაც 
თვალს ძლივს უწვდენდნენ. ქვემოთ წყალი ყოფილა და ქვას რომ 
ჩავაგდებდით ხმას გვიან ვიგებდით. შემდეგ ვიღაცას მოუფიქრებია 
საშიშროების თავიდან ასაცდენად, იქვე დაგდებული ციხის რკინის 
კარი ჩაეგდო შიგ. ასეც მოქცეულან. ამას გადაურჩენია ერთი 
ბავშვი დახრჩობისგან. საქმე ასე ყოფილა: ათიოდე წლის ბიჭები 
ხტოდნენ ჭის თავზე. ერთ-ერთი მათგანის დასაც მოუნდომებია 
გადახტომა და შიგ კი ჩავარდნილა. ბავშვებს შეშინებიათ, ჯერ 
გამხელა ერიდებოდათ, შემდეგ კი უთქვამთ და სოფელი შეკრებილა. 
მოუგროვებიათ, ზოგი თოკი, ზოგიც ყაბალახი, გადაუბამთ 
ერთმანეთზე და ისე ჩასულა ერთ-ერთი მარჯვე ახალგაზრდა 
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კვარით, რომელიც ქრებოდა და მალ-მალე ანთებდა. ქვემოთ 
რომ ჩააღწია ნახა დამფრთხალი ბავშვი თავზე ჭრილობებით. 
ამოიყვანეს, მაგრამ ხმა კარგად ვერ უწვდენდა და თოკის რხევა 
ჰქონდათ ნიშნად დათქმული.
ბავშვი რამდენიმე დღე წოლილა. მორჩენილა, მაგრამ ჭრილობები 
ქალაზე და შუბლზე დარჩენილა. ის ქალი თითქმის ოთხმოცი წლისა 
გახდა ამ ხუთიოდე წლის წინათ.
თუ ეს ყველაფერი ასეა, მაშინ ჭის სიმაღლე ალბათ 15-20 მეტრი 
იქნებოდა. ამ გორაზე, ჭაში წყალი, ალბათ, უფრო ზემოთ ვერც 
ამოვიდოდა. ასეთი სამუშაო ცხადია იმ დროისაა, როდესაც 
ციტადელი გაჩნდა, ე.ი. ადრეფეოდალურ ხანაში. გვიან კი, 
მიშენებული უნდა იყოს წყაროს წყლის შემომფარგვლელი 
გალავანი. სამწუხაროდ, ამ გალავნისგან ისე ცოტაა დარჩენილი, 
რომ ჩვენ ზედმიწევნით იმის თქმა არ შეგვიძლია, თუ რომელი 
დროისაა იგი. მაგრამ მაინც ვფიქრობთ, რომ იგი არ არის 
გვიანდელი. თუ პირველი ეტაპისა არა, მეორისა მაინც უნდა იყოს. 
ცხადია, საყარაულო კოშკი და გალავანი ერთადაა წარმოშობილი.
ციხის დროინდელი სამარხები ვერ ვიპოვეთ. სოფლელების კითხვამ 
და ჩვენმა დაზვერვამ საჭირო შედეგი ვერ გამოიღო. ერთადერთი 
შემთხვევითი სამარხი ვიპოვეთ N-W ფერდობზე. მისთვის ადრევე 
(იქვე მცხოვრებლებს) ამოუცლიათ თოფის ნაწილები, ჩვენ კი დანა 
და რაღაც რკინის ნატეხი დაგვხვდა.
აქ ვიმუშავე ზუსტად ერთი თვე და ხვალ გადავდივართ გუდავაში, 
სადაც ვხსნით ახალ ობიექტს.

31. 08. 69  კინდღა 15. 08. 69

სოფ. კინდღა მდებარეობს ოჩამჩირესა და სოხუმს შორის, 
ზღვის ნაპირზე. ამჟამად სოფელი კარგ სააგარაკოდ ითვლება და 
დამსვენებელიც ბევრია. მაგრამ ჩვენი ობიექტი შიგ სოფელში კი 
არ დგას, არამედ მის აღმოსავლეთით.
ზღვისკენ თითქმის შვეული ნაპირია, ოციოდე მეტრის სიმაღლის. 
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აქ მცირე შემაღლებაზე დგას პატარა 
ციხე. იგი მეტად დაზიანებულია 
და ბევრი რამის დადგენა, მათ 
შორის, თარიღისაც არ ხერხდება. 
შესაძლოა, აქ ორ ან მეტ ფენასთან 
გვქონდეს საქმე.
უკანასკნელად აქ ორი ურთიე რ-
თდაქვემდებარებული ობიექტი ყო-

ფილა, ეს არის გალავანი და კოშკი. ამათგან პირვანდელია კოშკი, 
ხოლო სხვა დროსაა აგებული გალავანი.
თვით კოშკიც ორფენიანი ჩანს. თავდაპირველად, აუგიათ 
თხელკედლიანი კოშკი, რომლის გეგმა კვადრატულია შიგნითა 
კუთხეები ქიმით გასქელებული, ხოლო გარედან ცილინდრულია. 
კარი არ ჩანს. პირველი სართულის კედლები, იქ სადაც ამჟამად 
შესასვლელია გვიან უნდა იყოს განგრეული. მომდევნო პერიოდში 
კოშკის თხელი კედლები საიმედოდ არ მიუჩნევიათ და ფიცრული 
ყალიბის მეშვეობით დუღაბით ამოუვსიათ. ამიტომაც ახლა შიგნით 
შემსვლელს აოცებს სქელი კედლების უხეში ფორმები.
მეორე სართული ჩვეულებრივზე მაღლაა. იქ ახალი კედლები არ 
აღწევს. ამ უკანასკნელზე, როგორც ეტყობა იატაკი ეყრდნობოდა, 
ხოლო ძველი კედლები რჩებოდა შეკეთებისა და დამატებების 
გარეშე. კარი ჩრდილოეთის მხარეს ყოფილა, რადგან კედლების 
სიმაღლის ნახევარიც არ არის შე რჩენილი, ამიტომ იყო თუ არა 
რაიმე ხვრელი არ დგინდება. არ ვიცით, აგრეთვე, კოშკის სართ-
ულიანობაც.
კოშკის პირველი ფენა რიყის ქვითაა ნაგები, მეორე კი, მსხვილი 
ხრეშით.
გალავანს გორის რელიეფის მოხა ზ ულობა აქვს. კედლების გადან-
გ  რ ევის გამო ყველგან კვალიც არ ირ კვევა. მიახლოებით კი ისეთი 
უნ და იყოს, როგორიც პუნქტირით ნაჩვენები გვაქვს (სურ. 2). 
გალავანი დარჩენილია 4 მ-ის სიმა ღლეზე. როგორ თავდება და 
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რა სიმაღლის კედელი იყო არ დგინდება. კედლებში შერჩენილია 
სათოფეები, რომელთა ჭრილი, თითქმის პარალელური გვერდებია. 
მათი რაოდენობა მცირეა. ზოგ კედელში 1-2 მეტრითაა 
ერთმანეთისგან დაშორებული, ზოგან კი, 4 მეტრით. ასეთი 
გადაწყვეტა თავისთავად მეტყველებს იმაზე, რომ გალავანი მე-
16 საუკუნეზე გვიან არ უნდა იყოს აგებული. კოშკი კი, თუ იმავე 
დროის არაა, მაშინ მისი თარიღის დადგენა ძნელია. რიყის ქვის 
წყობა ორივეზე თითქოს ერთნაირია და ეს გვაფიქრებინებს მათ 
ერთობლივ აგებას, თავისთავად დასადგენია ეს პუნქტი თურქების 
დასაყრდენი ხომ არ იყო?

გუდავა  1969 წელი, აგვისტო

სამი წელია გასული ამ პუნქტის მოკვლევის შემდეგ (1967 წ. მე 
და ვადიმ ლექვინაძემ აფხაზეთ-სამეგრელოს დაზვერვის დროს 
მივაკვლიეთ) და წელს მოვიცალეთ გათხრების დასაწყებად. 
ერთი თვე მანამდე ჭიქვანაში დავყავით და აქ გათხრებს არც 
ვაპირებდით). გვინდოდა 10-15 დღიანი დაზვერვები, მაგრამ 
მანა მდე ძალიან რთული სიტუაცია თანდათან გარკვეული გახდა 
(უკეთ - გავხადე), ბურუსი გაიფანტა და შესაძლებლობა მოგვეცა 
წამოგვეწყო ნამდვილი გათხრები. გადმოვედით და მართლაც 
დავიწყეთ. ჭაქვინჯიდანვე წამოვიყვანეთ მუშებად შვიდი 
სტუდენტი, ამდენივე აქვე ვიშოვეთ და ჩვენი სახსრებიც ერთ 
თვეში ამოიწურა. ფაქტობრივად, ჩვენი წლევანდელი საქმიანობა 
ფართო მასშტაბის დაზვერვებია. ერთი უბანი გავხსენით მდ. 
ოქუმის მარცხენა ნაპირას, იქ, სადაც მდინარის შვერილ ნაპირზე 
ჩანდა მძლავრი კულტურული ფენა და ირგვლივ დაახლოებით 
200 მეტრის რადიუსით დავიწყეთ საცდელი თხრილების გავლება. 
ამით ჩვენ ნაწილობრივ (ჯერ კიდევ ბევრი გვაქვს დასაზვერი) 
გავარკვიეთ ძეგლის მასშტაბი. იგი არ არის დიდი, მაგრამ არც 
ისეთი პატარაა, რომ რამდენიმე წელიწადში დამთავრდეს. ჩვენი 
გამოცდილებით არანაკლებ ხუთი წელიწადი უნდა.
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გათხრების პარალელურად 
ვაწარმოებდით დაზვერვებს საკმაოდ 
შორ მანძილზე. იმის მიხედვით, 
თუ ვინ რა იცოდა, გვითხრეს, მა-
გრამ ჩვენს ბრიგადასაც ნაკლები 
მონაპოვარი არ მოჰქონდა.
ასე და ამ გზით მიკვლეული პუნქ-
ტები სხვადასხვა ხასიათისაა და 

ათეულ კილომეტრზეა გაფანტული. ამათგან აღსანიშნავია:

1. მარილის წარმოების ნაშთები, რომელიც გადაჭიმულია ამ 
პუნქტიდან დაწყებული ათ კილომეტრზე მეტ მანძილზე, 
სამხრეთის მიმართულებით. მოკლედ, ოქუმისა და ერის 
წყლის შესართავიდან პრიმორსკის გავლით ეთერზეთის 
მეურნეობის ჩათვლით. აქ პირდაპირ მასალაა, ქვიშაში იმდ-
ენი ნამტვრევია კერამიკისა, რომ წარმოება საუკუნეების, 
თუ ათასი წლების განმავლობაში ყოფილა. ამ კერამიკულ 
ტაშტებს დგამდნენ კერამიკულ სადგარზე. ასხამდნენ ზღვის 
წყალს და ადუღებდნენ. მანამდე ზღვის წყალი შეჯერებული 
იყო იმითი, რომ არხით შემოყვანილს, ცოტათი დააშორებდნენ 
ორმოში და მერე აადუღებდნენ. ასე დამზადებული მარილი 
იყიდებოდა მთელ საქართველოში და, შესაძლოა, სხვაგანაც, 
როგორც ამას ანტიკური ცნობები გვიყვება.

2. დღევანდელი პრიმორსკის ჩრდ ი ლოეთით, იქ, სადაც “ჰესი 4” 
შენ დე ბა, სოფ. რეფის ტერი ტორ ია ზე, თხრილების გაყვანის 
დროს ამოუ ყრიათ უამრავი კერამიკა ბრ ი ნ ჯაოს პერიოდისა. 
იქვე ახლოს, მეორე თხრილის ძირში, რამ დენიმე ადგილას 
ქურები ყოფილა. ქურის კედლები სქელი აგურებით ყოფილა 
ნაგები. კერამიკა აქაც ბრინჯაოს პერიოდისაა.
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3. იქვე მახლობლად “მეფის წყარო“ ყოფილა. იგი დაუფარავს 
ამ მიდამოებში არხიდან ამოღებულ ლამს ნახევარი მეტ რ-
ის სიმაღლეზე. ამის გამო, წყარო გამქრალა, მაგრამ ადგი-
ლობრივებს შეუნიშნავთ, წყაროს ირგვლივ ქვა ყოფილა 
დაფენილი, ნაგებობები არ ჩანდაო.

4. “დიხა გუძუბა“ ამ სოფლის ტერიტორიაზე ორი ყოფილა. 
ერთი მათგანი ჩრდილო-აღმოსავლეთის განაპირასაა, მეორე 
- სამხრეთ-აღმოსავლეთით. ჭრილები ვერ გავაკეთეთ, ამიტომ 
მათი ხასიათი არ ვიცით. ისე კი საფიქრებელია, ენეოლითური 
ნასახლარი იყოს.

5. სილოსის დასავლეთით, ზღვის სანაპიროზე სიმინდებში ყო-
ფილმა კოლმეურნეობის თავმჯდომარემ (იროდი ხოჭავა) 
გვიჩვენა ადგილი და გვითხრა, რომ აქ კრამიტები ამოდის და 
მოსავალი კი ცუდიაო. მართლაც, ამ ადგილს რომ გადახედო 
ნახავ, სიმინდი ერთ რაღაც ხაზამდეა კარგი და მწვანე, შემდეგ 
კი ჯუჯაა და ყვითელი. სწორედ ამ ნაწილში ჩანს ნასახლარი. 
ჩვენ მხოლოდ დავზვერეთ. ვნახეთ აგურით ნაგები კედელი და 
მრავლად კერამიკა. მათი საერთო თარიღია - გვიანანტიკური-
ადრეფეოდალური ხანა.

6. იმავე სოფლის ჩრდილო განაპირას რამდენიმე მოსახლე ყო-
ფილა კიდევ ამ ათიოდე წლის წინათ. მერე ისინი უფრო 
მო ხერ ხებულ ადგილას გადასულან. აქაა მდ. ღალიძგის 
მარცხენა ნაპირი, სადაც მთიანი სამეგრელოს დასაწყისია, 
ამიტომ მთლიანად მთა-გორიანია. ეს უბანი ტყით დაბურულია 
და ძნელი სასიარულოა. ვნახეთ ცოტა ფართობი, სადაც 
აშკარა კვალია გვიან-ანტიკური და ადრე-ფეოდალური ხანის 
საცხოვრისისა. არის მცირე გალავანში მოქცეული პატარა 
ეკლესიაც, რომელიც გვიან-ფეოდალური ხანის ჩანს. იგი 
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თითქმის დანგრეულია. დარჩენილია 
აფსიდის ნაწილი. ნაგებია ყორე 
და რიყის ქვით. კარი არ ჩანს, 
მაგრამ თუ გაიწმინდება ადვილი 
გამოსაჩენია. არავითარი დეკორი 
არ ჩანს. ამბობენ, წარწერიანი ქვა 
იყოო, მაგრამ დანამდვილებით 

არავინ იცის.
7. ოჩამჩირის გაღმა, ქათმების ფერმის ტერიტორიაზე, იმავე 

თავმჯდომარემ გვაჩვენა ერთი ადგილი, სადაც ნაპოვნი 
იყო ბრინჯაოს ორი ცული (ცულები წამოვიღეთ მუზეუმში 
ჩასაბარებლად). ადგილის დათვალიერებამ არავითარი 
შედეგი არ გამოიღო. იმავე პიროვნებამ რკინის “შტანდარტიც” 
გადმოგვცა, მაგრამ იგი სულ სხვა ადგილასაა ნაპოვნი.

------------- . ------------
თვით გუდავას ნასახლარზე გათხრების შედეგები შემდეგია:

მდინარის მარცხენა ნაპირას მდებარე პატარა ბორცვზე 
გათხრების შედეგად დადგინდა არანაკლებ 4 ფენა.
ზედა ფენა ქრისტიანობის ადრეულ ხანას ეკუთვნის, მომდევნო 
რომაულს, ქვემოთ ბერძნულს და ბოლოს უფრო ადრეულია (ზუსტ 
დროს ვერ ვამბობთ მასალის დამუშავებამდე).
პირველი ფენის ქრისტიანული ხანიდან აღსანიშნავია ეკლესია და 
მისი გადამხურავი კრამიტები. რადგან ეს ფენა გადაფხეკილია, 
ამიტომ სხვა თითქმის არაფერი გვიპოვია. ეკლესია მცირე 
ზომისაა და გადარჩენილია საძირკველი ნაწი ლობრივ სამხრეთის 
კედლისა და აფსიდისა. ჩრდილოეთის კედლის ადგილი დგინდება 
ერთი პატარა ნაწილით, მაგრამ დასავლეთისა კი არა. თავისთავად 
ეკლესია მცირე ზომისაა, გამოდგებოდა თუ არა იგი საეპისკოპოსო 
ტაძრად ძნელი დასადგენია. თუ ეს არ იყო ეკლესია, მაშინ ეკლესიის 
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კვალი სადმე უნდა აღმოჩნდეს, რაც ნაკლებადაა მოსალოდნელი. 
ეკლესიას დასავლეთით რაღაც მინაშენი ჰქონია, საძვალეთი. იგი 
მიწის ზემოთ ამ ათიოდე წლის წინათ კიდევ ყოფილა ორიოდე 
მეტრის სიმაღლეზე და მდინარეს წაუღია. ამბობენ, თავის ქალები 
და ძვლები ბლომად იყოო. კრამიტები გვერდებამოკეცილი და 
ცილინდრულია (ვერც ერთის ზომა ვერ დავადგინეთ). ნაპოვნია 
ორი ანტეფიქსი ჯვრის გამოსახულებით. ეკლესიისა სხვა არაფერი 
გვიპოვია.
ეკლესიის საძირკველი რომაულ ფენაში იყო ჩაჭრილი. ამ ფენაში 
ნაპოვნი იყო თხუტმეტიოდე მონეტა, კერამიკის ნამტვრევები და 
მინის სხვადასხვა ჭურჭლის ბევრი ნატეხი.
ქვედა ფენა ქვიშის სქელი ფენაა, სხვადასხვა ჭურჭლის მეტად 
წვრილი ნატეხებით. ამ ზემოთ აღნიშნულ ორ ფენაში აქა-იქ 
გამოჩნდა მეტად პატარა ნატეხები ანტიკური ხანის ბერძნული 
კერამიკისა. იქვე სამხრეთით, მდინარის პირას გათხრილი 
კვადრატი მდიდარი იყო ნატეხებით, მაგრამ ყველა უსახო იყო. 
ფენა კი ყველა პერიოდისა ერთმანეთში არეული იყო.
დაზვერვითი თხრილები გავავლეთ 200-300 მეტრის რადიუსით. 
ჯერჯერობით ასე ჩანს, რომ დასახლებული ყოფილა მხოლოდ 
შემაღლებები. მათ შორის არსებულ ნაკვეთზე კი კულტურული 
ფენაა, მაგრამ მეტად თხელი.
მიმდინარე წელს, როგორც ადრეც აღვნიშნეთ, ჩვენი მიზანი იყო 
დაგვედგინა თუ რა ძეგლთან გვქონდა საქმე. მიახლოებით გაირკვა 
გუდავასა და მისი მიდამოების მასშტაბები და ქრონოლოგია. 
დანარჩენს მომავალი გათხრები გვიჩვენებს.

ათარა აფხაზების 16.08.70

ასეთი სოფელია კოდორის მარცხენა ნაპირზე, შარაგზიდან 
ათიოდე კილომეტრზეა ჩრდილო-აღმოსავლეთით. მდინარეს 
მაღალი ნაპირიდან დაჰყურებს ციხე. ადგილი ისეა შერჩეული, 
რომ ირგვლივ თხრილი (ბუნებრივი) გაუყვება, ჩრდილოეთით 
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კი, ქარაფია. ციხე მიჰყვება რთულ 
რელიეფს და ამიტომაც მისი 
კონტური უსწორმასწოროა.
ციხის გეგმა ზოგადად ელიფს-
ურია, გაწელილი მდინარის მიმ არ-
თ ულებით. კოშკი ერთი აქვს შემო-
ს ასვლელში. ჭიშკარი არსად ჩანს. 
ალბათ, ამ კოშკში შედიოდნენ 

და იქედან გადმოდიოდნენ. კოშ კი ჩანგრეულია, მაგრამ ათიო-
დე მეტრზე მაინც ჩანს. დაბურულია და ზედ ვერ ავედით. მო-
სახვევებში ნახევარწრეებია, მეტი არაფერი ჩანს. კედლები 
ძალიან დაზიანებულია. ეტყობა 4-5 მეტრზე ბილიკი მიჰყვებოდა, 
ქვემოთ ყრუა. ნაგებია დიდი ზომის რიყის ქვით. საერთოდ ისეთი 
შთაბეჭდილება რჩება, რომ ის რუხის თანამედროვეა.
ერთმა გვითხრა აქვეაო “ჩაჩათაშთა”. ჩაჩა - შერვაშიძე, თაშთა 

- ეზო.

სოფელი თხინა (ოჩამჩირის რაიონი)  17. 08.70

ამ გაშლილი სოფლის ჩრდილო-აღმოსავლეთის განაპირას არის 
ნანგრევები, რომელსაც უწოდებენ “თლუთ-აბას”. ეს არის მდ. 
მოქვის მარცხენა მხარეს, დაახლოებით ერთ კილომეტრზე. 
აქედან მოქვის მონასტერი მოჩანს, ქვემოთ, ათიოდე კილომეტრზე 
ეკლესია აუგიათ, მთის წვერზე. ირგვლივ მოსახლეობა იქნებოდა. 
ახლა მხოლოდ ერთი ოჯახია და შორი-შორს მოჩანს სახლები.
ეკლესია პატარაა, დარბაზული. აფსიდში ორი ნიში და სარკმელი 
ყოფილა. კონქში გვერდებზე თითო რეზინატორი - ქვევრი. ნაგებია 
აქვე ნაგლეჯი ყორე წვრილი ქვით. კარი მხოლოდ დასავლეთით 
ყოფილა. ჩანგრეულია კამარა და გვერდითი კედლების ზედა 
ნაწილები. კარნიზი ჩვეულებრივია, პროფილირებული. მარტო 
კარნიზია თლილი ქვისა (მოყვითალო ქვაა). ეკლესიას მცირე 
მასშტაბების გალა ვანიც ჰქონია, რომელიც თითქმის წრიულად 
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უვლის ეკლესიას.
ახლა გვაჩვენეს ამ ეკლესიის ჩრდილო-დასავლეთით, ორმოციოდე 
მეტრზე მთის წვეტის მოსწორებულ გვერდზე პალატის ნანგრევი. 
მისი ჩრდილოეთის კედელი 8-10 მეტრის სიგრძისაა და შუაში 
მცირე კონტრფორსი აქვს. ნაგებობა კარგად პირგასწორებულია 
მოზრდილი ყორე ქვით. წყობა ლაზათიანია. პალატის სიგანე 5-6 
მეტრია.
ამ გორას მთლიანად დიდი ქვებით გალავანი უვლიდა. ახლა აქა-
იქაა დარჩენილი. ასე, რომ კარგი, საინტერესო პუნქტი ყოფილა. 
თამაზ ბერაძემ გაიხსენა, რომ ეს არის “თილითი,” რომელიც 
მოხსენიებულია საეკლესიო საბუთებით და არქანჯელასთან. 

აქამდე დადგენილი არ იყო.

გუდავა, ივლისი-აგვისტო   1970

გუდავაში წელს უკვე სტაციონარული ექსპედიცია გვქონდა. 
თანხები არც ისე ბევრი გვქონდა, ამიტომ ათი სტუდენტი 
წამოვიყვანეთ და ერთი ამდენიც ადგილზე ავიყვანეთ. ჩვენ კი 
არქიტექტორიანად შვიდნი ვიყავით.
სამუშაოები გავშალეთ შეძლებისდაგვარად. ძირითადი ობიექტი 
გუდავა-გუდაყვა-ზიგანეოსი იყო, მაგრამ ამასთან ერთად 
გავაგრძელეთ მუშაობა ილორში და გავხსენით ერთი უბანი შიგ 
სოფელში, წმ. ბარბარეს ეკლესიის ნანგრევებზე. ამასთან ერთად 
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ვაგრძელებდით დაზვერვებს, სადაც 
ჩვენთან ერთად მონაწილეობდა 
ისტორიის ინსტიტუტის 
თანამშრომელი თამაზ ბერაძე.
1. გუდავა-ზიგანეოსში, როგორც 
შარშან ვწერდით, ცხოვრება 
ყოფილა ძირითადად შემაღლებებზე. 
ასეთი შემაღლება აქ ორია. ერთი, 

მდ. ოქუმის მარცხენა ნაპირზე იყო და შარშან მცირე ეკლესია 
გავთხარეთ, წელს კი, მეორე შემაღლებას მივადექით. პირველი 
შემაღლება მეტად პატარა იყო, მეორე კი, თითქმის ათჯერ 
აღემატება მას და გრძელია. მისი ღერძი დაახლოებით ჩრდილო-
სამხრეთითაა მიმართული. მისი საერთო ზომა 100 მეტრს 
აღემატება, ხოლო საშუალო სიგანე 10-15 მეტრია.
ამ გორაკის სამხრეთის ბოლო ჩვენ შარშან მოვსინჯეთ და ვნახეთ, 
რომ იქ ყველა ფენაა გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ჩათვლით (იგუ-
ლისხმება მარილის წარმოების ნაშთები). ეს მხარე სხვებზე 
მაღალია. იქვე, უკვე ზემოთ, საკმაოდ მოზრდილი კვადრატი 
გავთხარეთ, მაგრამ ღარიბი ფენა იყო და ამიტომ ვარჩიეთ, რომ 
გავყოლოდით იმ კედლის ნაშთს, რომლის ნაწილი ამფორების 
ფრაგმენტებით შარშან აღმოჩნდა.
გავყევით ამ კედელს და გამოირკვა, რომ იგი მიუყვება გორაკის 
გარე (აღმოსავლეთის) განაპირას და გრძელდება მთელ სიგრძეზე. 
კედელი კირის დურაბზე რიყის ქვითაა ნაგები. კედელი ერთ ხაზზეა 
განლაგებული, მაგრამ სამხრეთის ბოლოში ბლაგვი კუთხით 
უხვევს, ხოლო მეორე ბოლოში ოდნავ შიგნითაა შეხრილი. ცხადია, 
ეს კედელი ქალაქის, თუ დასახლებული პუნქტის შემომფარგვლელი 
იყო, მაგრამ ვინ უწყის, როგორ მიდიოდა და დაბლობში მისი კვალის 
მნახველი, ალბათ, ჩვენ ვერ ვიქნებით. მდინარის ნაპირზე, მოქვის 
მიერ ჩამოშლილ ჭრილშიც კედლის კვალი არსად ჩანს. ვნახოთ, 
მომავალი წელი, რას მოგვცემს.
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თვით რიყის ქვის გალავანი არ არის ერთდროული, მას აშკარად 
ეტყობა ნგრევა-რემონტის შედეგები. კედელი ზოგან მეტად 
კაპიტალური ჩანს. სისქე მეტრს აღემატება. ძველ ფენებში და რიყის 
ქვებიც უფრო დიდია, ხოლო შეკეთების ადგილებში კედლების სისქე 
60 სანტიმეტრამდე დადის და რიყის ქვებიც პატარაა (თითქოს სხვა 
კარიერიც ჩანს). ხსნარიც ისეთი მკვრივი არ არის. ცხადია, ყველა 
მათგანისთვის ეპოქა ერთია - გვიანანტიკური. სხვა დროის მასალა 
ჩვენ იქ არ გვიპოვია. სამწუხაროდ, ნაპოვნ მასალაში მხოლოდ 
კერამიკა და მინაა. არც ლითონი და არც მონეტები (მონეტები 
მხოლოდ შარშან იყო ეკლესიის ქვედა ფენაში, რომაული III-IV 
სს.). ამ გორაკის გული ამოღებულია, მაგრამ გასათხრელი კიდევ 
ბევრია. გაისად უნდა გაგრძელდეს.
წმ. ბარბარეს ეკლესია სოფ. გუდავას იმავე მონაკვეთში 
მდებარეობს, სადაც ჩვენ ვცხოვრობდით. იგი მდ. ოქუმის 
მარცხენა მხარესაა და ზღვიდან პირდაპირი ხაზით თითქმის 2 კმ-
ით არის დაშორებული. “ზიგანელოსის“ ადგილზე აღმოჩენილი 
ეკლესია ჩვენ საეპისკოპოსო ტაძრად ვერ მივიჩნიეთ, ამიტომ 
ვეძებდით სადმე სხვაგან. ვფიქრობდით, რომ ძველ წმ. ადგილას არ 
მიატოვებდნენ, შემდეგ დროინდელ ეკლესიასაც იქვე ააგებდნენ. არ 
შევმცდარვართ, მაგრამ საკითხის გარკვევა კი მაინც ვერ მოხერხდა. 
საქმე ის გახლავთ, რომ ამ ეკლესიის გათხრამ სასურველი შედეგი 
ვერ გამოიღო. ამ გვიანი ეკლესიის ქვეშ არაფერი არ არის, მაგრამ 
მის კედლებში ჩაყოლებულია ძველი ეკლესიის ქვები, თუმცა, 
როდინდელისა, ვინ იცის? იგივე ეკლესია ნაგებია მეტად უცნაური 
ზომის აგურით - 33X17X34  ;5X21X23  ;4X20X22  :3,5X12X:5 
27X24X23 ;5X17X29 ;31 ;35 ;5 ასეთი გრძელი და არასტანდარტული 
აგური მხოლოდ ურბნისის აბანოში მინახავს, თანაც გამომწვარიც 
ისევეა და დეფორმირებული. შესაძლოა, ეს აგური ძველი ეკლესიის 
ნანგრევებიდან იყოს, ან ვინ იცის ასევე გამოწვეს გვიან? ვიღაცას 
საფლავის ქვად გამოუყენებია პროფილიანი მარმარილოს ქვა. 
იგი რომელიღაც ანტიკური ან ადრეფეოდალური ხანის შენობის 
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კრონშტენია, მაგრამ რომლის? 
საკითხავი აი, ეს არის!
მოკლედ, აქ ძველი შენობის კვალს 
კი მივაკვლიეთ, მაგრამ რა სახის იყო 
იგი არ დადგინდა (ირგვლივ ახალი 
საფლავებია და ცარიელ ადგილებში 
ჭრილებმა არაფერი მოგვცა).
ეკლესიას რიყის ქვის გალავანი 

უვლის. მისი გეგმა ოვალს უახლ ოვ დება. მეორე გალავანი დასა-
ვლე თითაა. იგი პირველს ებმის და შეიძლება სასაფლაოს 
შემოფარგლავდა. თვით ეკლესია უაფსიდოა. ასეთი ფორმა 
დასავლეთ საქართველოსთვის დამახ ასიათებელი არ არის. 
მახსენდება ამ ფორმის ერთი ეკლესია, სადღაც ვნახეთ 1967 წელს 
დაზვერვის დროს, მაგრამ პუნქტი არ მახსოვს (ჩანაწერების ნახვაა 
საჭირო). ეკლესია მცირე ზომისაა. დარბაზს ოდნავ მოტრაპეციო 
საკურთხეველი აკრავს. დარბაზის კედლები ერთ მეტრამდეა 
შერჩენილი, ამიტომ გადახურვისა და სარკმლების არაფერი 
ირკვევა, კარი კი, დასავლეთით და სამხრეთით აქვს.
დარბაზს ირგვლივ ერთი საფეხური უვლიდა. საკურთხევლის 
გვერდის კედლები კი თითო ოთხკუთხა ნიშაა. საკურთხევლის 
გადახურვა კამაროვანი უნდა ყოფილიყო. სარკმელი ცენტრში 
ჰქონია, მაგრამ გაუძარცვავთ და ამიტომ ფორმა არ ირკვევა.
ამ ორმოცდაათიოდე წლის წინ აქ მიტროპოლიტი მოუყვანიათ 
და ნანგრვებისგან გაუწმენდავთ. მაშინ უპოვიათ რამდენიმე 
საეკლესიო ნივთი და ხატები. ამათგან ძველია (XVII-XVIII სს.?) 
მხოლოდ ორი საცეცხლური, რომლებიც მუზეუმში მომაქვს.
იქვე, პირველი გალავნის სამხრეთ-დასავლეთის კუთხეში 
სამრეკლო ყოფილა. დარჩენილია მისი ქვედა სართულის ნაწილი. 
ამის მიხედვით იგი ჩვეულებრივი ფორმისაა - ქვემოთ კამაროვანი 
ჭიშკარი და ზემოთ სამრეკლო (საყარაულო და მესამე სართული 
ფანჩატური?).
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ეს საკმაოდ ორიგინალური ნაგებ ო ბაა იმით, რომ აკოწიწებულია, 
რომ ელიღაც შენობის (ეკლესიის) ნანგრევი ქვებისგან. იქვე გამოყე-
ნებულია ნატეხი აგურები და ძი რი თადი მასა კი, რიყის ქვითაა ნა-
გები. ცხადია, ეს სამრეკლო ახ ლა, რომ დგას იმ ეკლესიის თანამედ-
როვეა. ეს ძველი ქვები კი, შესაძლოა იმ ეკლესიისაა, რომელიც 
ადრე იდგა აქ (საეპისკოპოსო?) და დაინგრა.
ახლანდელი ეკლესიისაა ის წარწე რიანი ქვის ფრაგმენტი, 
რომელიც შარშან მუზეუმში წავიღეთ.
ასეთია მოკლედ წლევანდელი წლის მონაპოვრის შედეგები. 
ყველაზე კარგი მონაპოვარი არქეოლოგიური მასალაა, რომელსაც 
კამერალური დამუშავება სჭირდება.

გუდავა 1971    07. 08

გუდავაში წელსაც ორი თვე ვიმუშავეთ. ექსპედიციის შემად-
გენლობა თითქმის იგივე იყო: ვადიმ ლექვინაძე, ლევან ხვედელიძე, 
მზია იაშვილი, მერი ზამთარაძე, ლუიზა გვრიტიშვილი, მარიკა 
საყვარელიძე და ფარნა არქიტექტორად. მანქანის საქმე უკეთაა 
მოგვარებული - გვაძლევენ პატარა ავტობუსს, ახლა ჩვენი 
ვილისიც გვყავს. ვცხოვრობთ ისევ ნაპო ცაავასთან და კიდევ ორი 
მეზობლის სახლები გვიქირავეს.
მუშების ძირითადი ნაწილი უნივერსიტეტის სტუდენტები 
იყვნენ. მართალია, შარშან 10 გვყავდა და წელს 24, მაგრამ ისინი 
გაცილებით მეტს აკეთებდნენ. ესენი მეტად უსუსურები იყვნენ.
ვმუშაობდით გუდავა-გუდაყვაში ორ უბანზე და ილორში. 
გუდავაში, მდინარე ოქუმის ნაპირას მდგარი ეკლესიის გვერდით 
შარშან არ გვიმუშავია და წელს გავაგრძელეთ. სამწუხაროდ, ორი 
ბარისპირი ავიღეთ და მივატოვეთ. ალბათ, გაისად მოგვიხდება 
გაგრძელება.
მთავარი ობიექტი იყო ის გრძელი, მოღუნული გორა, რომელიც 
ეკლესიის აღმოსავლეთით ასიოდე მეტრზეა. დავიწყეთ ორივე 
თავიდან და ზედაპირიდან 5-6 მეტრი სიგანისა დარჩა შუაზე. 
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დანარჩენ ფართობზე ბლომად ამო-
ვიდა გვიან ანტიკური კერამიკა. 
ფენის სიღრმე 50 სანტიმეტრს არ 
აღემატება. იყო ცოტა მინაც. სხვა 
არაფერი ყოფილა. ეკლესიის გვ-
ერდით, ნაყარ მიწაში ვიპოვეთ ერთი 
მონეტა, ისევ კონსტანტინესი.
ილორში სამი დღე ვიმუშავეთ და 

მეტად მცირე თხრილებია. დავიწყეთ კედლიდან ზღვის მხარეს, 
ე.ი. ციხის ეზოში. ფენის სიღრმე მეტრზე მეტია, მაგრამ კერამიკა 
ცოტაა. ვნახოთ, მომავალში რას მოგვცემს ეს ფენა.
წელს ვნახეთ ის “დიხაგუძუბა”, რომელიც მდებარეობს სოფლის 
ჩრდილო-აღმოსავლეთით. ეს გორა ერთადერთია სოფელში. 
ზედაპირზე რაღაცის წიდა და კერამიკა ვნახეთო გვითხრეს, მაგრამ 
ჩვენ არ გვინახავს.
არქეოლოგიის კუთხით სულ ეს არის წლევანდელი. ამას გარდა 
ვიარეთ დაზვერვებზე.
დაზვერვები

დაზვერვები ჩემი უდროობის გამო ისეთი ტემპით ვერ ვაწარმოვეთ, 
როგორიც სასურველი იყო. შედეგი კი შესამჩნევია.
წებელდა

კოდორის ხეობაში მაღალ მთებზე განლაგებულია სოფ. წებელდა, 
სადაც ამჟამად სომხები ცხოვრობენ. წებელდა შედარებით გაშლილ 
ადგილზეა და ირგვლივ მაღალი მთები შემოუყვება. გვითხრეს, რომ 
მის ირგვლივ მთებზე სამი თუ ოთხი ციხეაო, მაგრამ ჩვენ მხოლოდ 
ერთი ვნახეთ, რომელიც მდებარეობს აღმოსავლეთით. ეს ადგილი 
ცნობილია ბრინჯაოს პერიოდის ნასახლარითა და სამაროვნით. 
ნაწილი მასალის ჩვენთანაა, ნაწილი კი, სოხუმის მუზეუმში. ამ 
ტერიტორიაზე ხანგრძლივი სამუშაოები არავის ჩაუტარებია, 
მაგრამ რამდენიმე არქეოლოგმა იმუშავა.
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ადგილზე, გარდა განათხარი ტერიტორიისა ჩვენ ვნახეთ ციხის 
ძალიან დაზიანებული ფრაგმენტები. ციხე მდებარეობდა მდინარის 
მარჯვენა მხარეს, მაღალი მთის წვერზე. ხეობა აქ ისეთი ღრმაა, რომ 
თვალი ძლივს უწვდენს. ახლა ტყითაა დაბურული ორივე ფერდობი 
და ისეთი დამრეცია, რომ ჩასვლა და ასვლა ალპინისტების საქმეა. 
აქედან ამოსვლა თავის დროზე მტერს მეტად გაუჭირდებოდა.
ციხე ისეა დანგრეული და მისი ტერიტორია ტყით დაბურული, 
რომ გეგმის წარმოდგენაც ვერ შევძელით. არის კოშკებისა და 
გალავნის ფრაგმენტები და რაღაც ნაგებობების ნაშთი. ეს კოშკები 
და კედელი ქედს მიჰყვება. ამ კოშკების ფასადები წვრილი, 
მოგრძო კვადრებითაა ნაგები და ისეთივე კოხტაა, როგორც ამას 
ვხვდებით გვიანანტიკურისა და ადრეფეოდალური ციხეების 
ეპოქის ციხეებზე (ეკი, სენაკი, შხეფი). სამწუხაროდ, აზომვა კი 
არა, ფოტოს გადაღებაც ვერ მოვახერხეთ.
ამ ციხის ტერიტორიის გათხრა საინტერესოა, მაგრამ ძნელი, 
ამიტომ დაწყების ამბავი გადაუწყვეტელი დაგვრჩა. ხოლო, რაც 
შეეხება იმ განთქმული წებელდის კანკელის ეკლესიას, მას ვერ 
მივაკვლიეთ.

ეშერა

სოფ. ეშერა მდებარეობს ზღვის ნაპირას, რთულ რელიეფზე. აქ 
სხვა ძეგლები არ უჩვენებიათ, მაგრამ არის ნაქალაქარი, რომელიც 
მდებარეობს მოზრდილ გორაზე. გათხრები აფხაზეთის ფილიალს 
შარშან დაუწყია, მაგრამ ცოტა გაუთხრია და რაღაც შენობის 
ნაშთი ჩანს. წელს კი, ორი დღის წინ დაუწყიათ და თხრილების 
მეტი არაფერია.
გორაზე ნაგებობების კვალი ზედაპირზე არ ჩანს და არც 
მიწის ქვეშ უნდა იყოს ბევრი რამ მოსალოდნელი, რადგან მიწა 
ნატრიალებია (ამჟამადაც თამბაქოა დათესილი) და მდიდარი არ 
არის ფენა. აქა-იქ იპოვით კერამიკის ნატეხებს. არის ელინისტური 
და გვიან ანტიკურიც. თავისთავად საინტერესო ძეგლია, მაგრამ 
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ისეთი არა, რომ მდიდარი და ბევრის 
მომცემი იყოს. ასე, რომ ამ ძეგლზე 
ღია ფურცლის აღებაზე ბრძოლა 
შეიძლება არც კი ღირდეს.
რეკა

გზატკეცილის ჩრდილოეთით, ათი-
ო დე კილომეტრზე მდებარეობს სოფ. 
რეკა, რომელიც ძალიან გაშლილია 

და უჭირავს რამდენიმე კილომეტრის ფართობი. ამ რთული 
რელიეფის სოფლის ცალკეული უბნები ერთმანეთს “ვერ ხედავენ». 
აქ ახლა სამი ციხის ნანგრევებია. თავის დროზე ისინი ცალ-ცალკე 
ობიექტები იქნებოდა. სულ სოფლის ზემოთ, ხეობის დასაწყისში 
მდებარე ციხის ნახვა მე ვერ მოვასწარი, მაგრამ უნახავს ფარნას 
რამდენიმე დღის წინათ. იქ კედლების ფრაგმენტები ყოფილა 
დარჩენილი.
მეორე ციხე სოფლის ჩრდილო-დასავლეთის განაპირასაა და 
მთლიანად ტყითაა დაფარული. ძალიან არის დანგრეული, მაგრამ 
გეგმის დადგენა მიახლოებით მაინც ხერხდება. ციხე მცირე 
შემაღლებაზეა, ასე რომ მას არავითარი ბუნებრივად მიუდგომელი 
პოზიცია არ ჰქონდა. მთელი იმედი ციხის კედლებზე იყო. მაგრამ 
უნდა აღინიშნოს, რომ ესეც არ იყო რაღაც მტკიცე და საიმედო, 
რადგან კედლის სისქე 70 სანტიმეტრია.
ციხის გეგმა მოგრძოა, ბოლოებში თითქმის სწორი ხაზით, 
მისი გრძელი კედლები გამობერილია. კედლებში ორ ადგილას 
ნამდვილად შეიმჩნევა პატარა კონტრფორსები, მაგრამ ცხადია, 
თავის დროზე გაცილებით მეტი იქნებოდა.
როგორც ვთქვით, გეგმის კონტური ძლივს ირკვევა, მაგრამ კარი 
ან ჭიშკარი არ ჩანს და არც მისასვლელი გზა ჩანს, გარკვევით რომ 
გვეთქვა აქ ან აქ არის შესასვლელიო. კოშკი არ არის გალავნის 
გაყოლებაზე. ერთადერთი ნახევარწრიული უნდა იყოს მიდგმული 
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გარედან, ეკლესიის დასავლეთით. რაღაც ნანგრევებია გალავნის 
სამხრეთით.
თვით ეზოში დარბაზული ეკლესიაა. კარი ჩანს მხოლოდ 
დასავლეთით და მის თავზე სარკმელი. სხვა დეტალები არაფერი 
ვიცით. საკურთხევლის მხარე ისეა დანგრეული, რომ აფსიდის 
კვალიც ვერ ვიპოვეთ. აღმოსავლეთისა ჩანს მხოლოდ გარედან 
ცოკოლი. ნაგებია ფლე თილი ქვით, საშუალო ზომისა. თარი ღად 
პირობითად შეიძლება მივიღოთ IX-X სს. იგივე თარიღი შე იძლება 
მივიღოთ ციხისთვისაც.
მეორე ციხე გაცილებით ადრეული და საინტერესო ყოფილა, მაგრამ 
მეტადაა დანგრეული. ციხე მდებარეობდა მეტად საინტერესო 
კლდოვან მთაზე. კლდე კონგლომერატისაა და დახრილია, თან 
წაუღია მძლავრი კედლები. საერთო დაკვირვებით ციხის გეგმა 
გრძელია, ოვალისებური. ირგვლივ საკმაოდ ძნელი მისადგომებია. 
ციხე ორი ნაწილისგან შედგება. დასავლეთ მონაკვეთში, სქელ 
კედელში ორმეტრიანი კარია, გალავნის ცენტრში უაფსიდო 
ეკლესია დგას. მას სამხრეთით ორი თუ სამნაწილიანი კრიპტა აქვს. 
ამჟამად, ეკლესიის ჩრდილოეთით ორი სარკმელი ჩანს, სამხრეთით 
კი, კედლები არ არის შერჩენილი და ელემენტებიც არ ირკვევა. 
აღმოსავლეთით ერთი სარკმელია. სწორი კუთხიდან კონქზე ნელ-
ნელა გადადის და არ შეიმჩნევა. ორნამენტირებული ყოფილა 
კარ-სარკმელი. ციხე ადრეფეოდალური ხანისაა. გათხრები კი 
აუცილებელია. ეტყობა, დიდხანს იყო სიცოცხლე აქ.

წარჩე 22.08

სოფ. წარჩე მდ. წარჩეს მარცხენა მხარესაა, ხოლო მარჯვენა 
მხარეს მდინარის პირას აღმართული მაღალი მთის წვერზე დგას 
მცირე ზომის ციხე. იგი ისევ - ეკის, სენაკის, შხეფის ციხეების 
დროინდელია. გადაკეთება შეიძლება მცირე იყო, მაგრამ რაც 
არის მტკიცე და კარგად ნაგებია. ციხე სამხრეთით მდინარის 
მხარეს და აღმოსავლეთით ძნელად მისადგომია. მისი გეგმა ოვალს 
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უახლოვდება, მაგრამ  ორიგინალუ-
რი გადაწყვეტისაა. დას ავ ლეთით  
ნნახ ევარწრიული მოხაზულობის 
კო შ კივით მასაა. 6-7 მ სიმაღლეზე 
თითქოს დადგმულია ოთხკუთხა 
კოშკი. ამ ქვედა მასისა და ზედა 
ოთხკუთხა კოშკის კედლები სანახე -
ვროდ დამუშავებული კვა დრებ ითაა

აგებული. ასეთი მხოლოდ ადრეული ხანისთვისაა დამახასიათებელი.
ციხის აღმოსავლეთის მონაკვეთიც უცნაური გადაწყვეტისაა. 
აქ გრძელი სათავსი თუ კოშკი იყო. ნანგრევებში ბევრი არაფერი 
ირკვევა.
ჩრდილოეთის მხარეს გალავანი 7-8 მ-ის სიმაღლეზეა შერჩენილი 
და მაღლა ბილიკი ყოფილა. შუაზე ვიწრო კიბე ადიოდა. ციხის 
სამხრეთის მონაკვეთში კარგად ამოყვანილი გვირაბი თუ 
წყალსაცავია. სიღრმე დღეს მეტრამდეა. ეს ციხეც ალბათ იმ ჭაქვში 
შედიოდა, რომელიც მთიანი და დაბლობი კოლხეთის გამყოფ ხაზზე 
მდებარეობდა. ეს ხაზი ჩანს ნოქალაქევიდან დასავლეთით. წარჩე 
და რეკაც ამ ხაზზე მდებარეობს.

მუხური

ძეგლთა დაცვის რესპუბლიკურ სიაში წერია, რომ ამ სოფელში 
დგას ციხე და ეკლესია. მივედით და ვერაფერიც ვერ ვნახეთ. 
სოფლის ცენტრში სასაფლაოა და, როგორც ამბობენ, აქ იდგა 
ეკლესია, ხოლო ჩრდილოეთ განაპირას ისევ ცენტრიდან რაღაც 
“ჯიხას” მაგვარი არისო. აქ ვაკეა და სულ პატარა წყალი ჩამოუდის. 
ერთ ადგილზე ეკალ-ბარდითა და აკაციით იყო დაბურული. ვნახეთ 
5-10 მეტრზე კედლების ნანგრევები, მაგრამ გარკვევით ვერაფერი 
გავარკვიეთ.
ერთხელ კიდევ დავრწმუნდით იმ სიაში შეტანილი ზოგიერთი 
ადგილის უსაფუძვლობაში.
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დიხაზურგა

ენგურის მარჯვენა ნაპირას, გზატკეცილის გადაკვეთაზე 
მდებარეობს ციხე ოცარცე. აქედან ჩრდილოეთით მოემართება 
გზა, რომელიც მდინარეს მარჯვენა მხარეს მიუყვება და გადის ორ 
სოფელს დიხაზურგას და მერე სამერიოს. ამის შემდეგ სვანეთი 
იწყება.
სოფელი დიხაზურგა შედარებით გაშლილ ადგილზეა. ძეგლების 
სიის მიხედვით აქ ერთი ეკლესიაა. ადგილზე ყოფილი სოფ. საბჭოს 
თავმჯდომარემ (რომელიც ოცი წელი თავმჯდომარე ყოფილა) 
გვითხრა სამი ეკლესიააო, მაგრამ მხოლოდ ერთია ძველიო. 
სინამდვილეში ეს ნაეკლესიარია, რომელიც იქვე სოფლის გზის 
ნაპირასაა მარჯვნივ, მდინარის ზემოთ. ეკლესიის ირგვლივ 
ახლა სასაფლაოა. იქ ცენტრში ქვების გროვა ყოფილა, რომელიც 
ბულდოზერს გაუსწორებია. მაშინ აღმოჩენილა ორსანტიმეტრიანი 
და წარწერიანი ქვები. ამას წინათ სოხუმიდან ვიღაცები მოსულან 
და წარწერიანი და ჩუქურთმებიანი ქვები წაუღიათ. ჩვენც ვნახეთ 
რამდენიმე ჩუქურთმიანი ქვა, რომელთა მიხედვით შეიძლება 
დავასკვნათ, რომ იგი მე-13 საუკუნის მეორე ნახევარში ყოფილა 
აგებული.
სოფლის დანარჩენი ეკლესიები ჩვენ არ გვინახავს.

საბერიო

ეს სოფელი ამ რაიონს ესაზღვრება სვანეთთან. სოფელი მდ. 
ენგურის მარჯვენა მხარესაა და მეტად რთულ რელიეფებზეა 
განლაგებული. აქ, სოფლის აღმოსავლეთის მონაკვეთში მაჩვენეს 
ის ეკლესია, რომელიც ალბათ იგულისხმება ძეგლთა დაცვის 
წიგნის მიხედვით. ეს ეკლესია შვერილაფსიდიანია, ახალი, ასიოდე 
წლის წინ აგებული (სხვა ეკლესია არავის ახსოვს).
ჯიხა სოფლის ჩრდილო-აღმოსავლეთითაა, მის გარეთ. აქ ძალიან 
მაღალი მთაა მდინარის მარჯვენა მხარეს. მდინარის მხარეს, 
ე.ი. აღმოსავლეთითა და სამხრეთით ისეთი ციცაბო კლდეა, 
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ხვლიკსაც კი გაუჭირდება ასვლა. ორი 
დანარჩენი მხარე კი, შედარებით ადვი-
ლი მისადგომია.
ამ მაღალი მთის წვერზე მცირე ადგილია 
დარჩენილი. ამ უბნის მფლობელს ჰქო-
ნია მიზეზი, რომ თავისი ციხე-დარბაზი 
კლდის წვერზე აეგო.

მას მთის წვერის ზედა ფართობი მაქსიმალურად გამოუყენებია. 
რელიეფს გრძელი ფორმა აქვს. მისთვის შემოყოლებულ გალავანს, 
თითქოს ოვალური ფორმა აქვს. ბარდნარში დღეს ძნელია რაიმეს 
გარკვევა. ზოგადად კი, შემდეგი დასკვნა გამოვიტანეთ: აქ ყოფილა 
ციხე-დარბაზი. სიმაგრის დასავლეთის მონაკვეთი ორსართულიან 
პალატს უჭირავს, ხოლო აღმოსავლეთის ბოლო რაღაც ოთკხუთხა 
ნაგებობას, რომელიც კოშკი უნდა იყოს (შიგ ვერ შევედით).
პალატი ორსართულიანია. ქვედა სართულში განიერი კარია. 
კედლებში ნიშები და სარკმლებია განთავსებული. როგორც 
მოსალოდნელი იყო, სარკმლები ვიწროა, რადგან შენობა მაინც 
სიმაგრის ნაწილია. ნიშების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ სათავსი 
შიგნით შელესილი ყოფილა. სართულშუა გადახურვა - ხისა 
ყოფილა, ხოლო განივი მაღალი, რადგან 5 მეტრს აღემატება, 
ამიტომ გვერდებშესწორებული კოჭები სქელია, 30 სანტიმეტრს 
აღემატება.
პალატის მეორე სართულს ცალკე აქვს შესასვლელი. შენობა 
ფერდობზე დგას, ამიტომ მისი აღმოსავლეთის ნაწილი მოჭრილადაა 
ფერდობზე მიდგმული და აქ მეორე სართულის დონეზე მოსწ ორე-
ბული ტერასაა შექმნილი. ამ ტერასიდან პირდაპირ კარით შედ-
იხართ მეორე სართულზე. ამ სართულის გადახურვის ნაშთიც არ 
შერჩენილა, მაგრამ ალბათ აქაც კოჭოვანი იქნებოდა, ზემოდან 
ბანით.
ამ სართულის კედლები სარკმლების მეტი არაფერია. რაც შეეხება 
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სამხრეთის კედელს, მისი დიდი ნაწილი დანგრეულია და თანაც 
ისეა ეკალ-ბარდით დაფარული, რომ არაფერი ჩანს. ამ სართულს 
ერთი საინტერესო დეტალი აქვს. აღმოსავლეთით კარის ორივე 
მხარე ადგილზეა (მარჯვენა წირთხლია ჩამონგრეული მხოლოდ). 
მისი მარცხენა მხარის კედელი ბრტყელზედაპირიანია, ხოლო 
მარჯვენა მხარეს თაღია გამოყვანილი. თაღი იწყება იატაკზე და 
ისეა ისრულად შემართული, რომ ჩვეულებრივი კედლის თაღი კი 
არ არის, ისეთი, რომელსაც კონსტრუქციულობა დაევალებოდა, 
არამედ წმინდა დეკორატიულია. ასეთი თაღის ანალოგი საერთოდ 
არ შემხვედრია. ამ თაღის ფუნქციის სავარაუდო ახსნა შეიძლება 
იყოს - ნიშა ხატის დასასვენებლად. შეიძლება აქ თავადს არ ჰქონდა 
ეკლესია და სადე ხომ უნდა ელოცა?!
აქვე უნდა აღვნიშნოთ პალატისა და გალავნის კედლების წყობის 
თავისებურება. პალატი ნაგებია შიგ და გარეთ გათლილი თუ არა 
ზედაპირმოსწორებული ქვით. ზოგ ადგილებში კი, მაგალითად 
აღმოსავლეთისა და სამხრეთის ფასადების ქვედა ნაწილები 
ნაგებია კარგად თლილი კვადრებით. ხოლო გალავანი და ბოლოს 
მდგარი კოშკი რიყის ქვისაა. შეიძლება სხვადასხვა დროის, მაგრამ 
არა მგონია. რაც შეეხება პალატის კარისა და ნიშის თაღის ისრულ 
ფორმას იგი ადრეულია და შეიძლება IX-XI საუკუნეებისა იყოს.

გუდავა  1972, 07-08

გუდავის ისტორიულ-არქეოლოგიური ექსპედიციის მეოთხე 
კომპანია დაიწყო ჩვეულებრივ პირველ ივლისს და გაგრძელდა 
ორი თვე. ექსპედიციის შემადგენლობაში მცირე ცვლილებაა - 
მე, ნ. ლომოური (მოადგილე), დ.ხვედელიძე (რაზმის უფროსი) 
და უმც. მეცნიერ-თანამშრომლები - მ. ზამთარაძე, მ. იაშვილი, მ. 
საყვარელიძე, არქიტექტორი - თ. ჩიჩუა, მძღოლი - ვ. მეტრეველი 
და დამხმარე, მუზეუმის მნე - გ.გველესიანი. ამ ექსპედიციის 
მუდმივი წევრი და ჩემი მოადგილე ვ. ლექვინაძე სადოქტოროს 
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დასამთავრებლად დავტოვე ერთი 
თვით, მაგრამ, სამწუხაროდ, ავად 
გახდა და წელს ექსპედიციას გამოე-
თიშა.
მუშებად გვყავს ადგილობრივები 
და სტუდენტები (არქიტექტორები 
პო ლიტექნიკური ინსტიტუტიდან). 

მუშაობა გავაგრძელეთ გუდავა-გუდაყვა-ზიღანელისის ტერიტ-
ო რიაზე, მაგრამ რადგან დაგვრჩა პერიფერიები ამიტომ ფენა 
ღარიბია. ვიმუშავებთ, აგრეთვე, ილორში. აქაც ღარიბი ფენაა 
მოსალოდნელი. გალისა და ოჩამჩირის რაიონებში დაზვერვებს 
ისევ ვაწარმოებთ. საჭირო იქნება ახალი ობიექტის შერჩევაც. 26 
სტუდენტი მყავს ილორში. აზომვით პრაქტიკაზე ძალიან კარგად 
მეხმარება თინა ჩიჩუა.

ცხორის ციხე

გალის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, 5-6 კილომეტრზე მდებარეობს 
ძველი სოფელი ცხორი, რომელიც აქ საგუბარის გაკეთებამდე 
რეჩხს ეკუთვნოდა, ახლა მზიურის შემადგენლობაშია. ამ სოფელს 
S-O-დან დაჰყურებს საკმაოდ მაღალი მთა, რომლის წვერს ციხე 
ამთავრებს. ახლა მისი ნანგრევები ნაკლებად შთამბეჭდავია, 
მაგრამ ადრე საკმაოდ ძლიერი ციხე იქნებოდა.
მისი გეგმა მთის წვერის უსწორო ზედაპირს მიჰყვება და ოსტატს 
არსად უცდია ამ კლაკნილის გასწორება. თანაც კედლები ისე 
ახლოს ყოფილა ზოგან, რომ კედელი თითქმის ჩანგრეულა, 
ფერდობის დაშლას ჩაჰყოლია.
ამ მიდამოებში ადრეფეოდალურ ხანაში შესაძლოა, რამდენიმე 
ციხე იყო. ახლა სამია დარჩენილი და ყველა ერთმანეთს უყურებს. 
არც ერთი მათგანის თავდაპირველი სახელი არ არის შერჩენილი. 
ახლა ამას ცხორას ციხე ჰქვია, მეორეა სათანჯო, მესამე კი 
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საბერიის ტერიტორიაზეა. ეს უკანასკნელი ენგურის მარჯვენა 
ნაპირზეა, მაღლა. სათანჯოც ენგურის მარჯვენა მხარესაა, მაგრამ 
მდინარიდან დაცილებული. ცხორის ციხე კი, მთების შიდა მთაზეა 
აღმართული და ჩრდილოეთით შორს მდინარე რეჩხია და სადღაც 
იმ მიდამოებში ერის წყალიც. ცხორის ციხე არ არის ისეთი ძველი, 
როგორც სათანჯო და საბერიო. იგი უფრო ადრეფეოდალური 
ხანის ბოლო მონაკვეთს ეკუთვნის და იმავე ჯაჭვში თუ შედიოდა, 
მხოლოდ გვიან.
ცხორის ციხის გეგმა უსწორმა სწოროა, რადგან კედლები რელიეფს 
მიჰყვება. ციხეს კედლების მეტი სხვა არაფერი ჰქონია, არაა 
კოშკები და არც კონტრფორსები. ჩრდილო-დასავლეთის კუთხეში 
მხოლოდ პატარა კონტრფოსია.
ციხის შესასვლელი სად იყო არ ჩანს. ამჟამად, ციხის სამი 
გვერდიდან სამხრეთისა ადგილზეა და გასასვლელი არ ჩანს. 
აღმოსავლეთის მხრიდან კედელი თითქმის დანგრეულია, მაგრამ 
მისადგომი არა აქვს და კარიც არ იქნებოდა. ჩრდილო-დასავლეთის 
კედელი მხოლოდ დასავლეთის ნაწილშია დანგრეული. თუ სადმე 
იყო კარი (ჭიშკარი გამორიცხულია ამ ეპოქის ციხეში, ისიც მთის 
წვერზე) აქ უნდა ყოფილიყო. აქედანვეა დღეს მისასვლელი. თანაც 
ჭაც იქვეა, ციხის გარეთ. არ არის გამორიცხული, რომ მიწის 
დონეზე კარი საერთოდ არ ყოფილიყო. ამ შემთხვევაში, კარი ცოტა 
მაღლა იქნებოდა.
თვით ციხის გალავანი არ არის ძალიან განიერი. არის ადგილები, 
სადაც კედელი თხელია 0,8 მ და არის 1.8 მეტრიანიც. ასეთ კედლებს 
საბრძოლო ბილიკი თუ ჰქონდა, იგი ვერ იქნებოდა ქვისა, ხის უნდა 
ყოფილიყო. ამჟამად, კედლები 4-5 მეტრ სიმაღლეზეა ზოგან 
შერჩენილი და არავითარი საბრძოლო ელემენტი არ ემჩნევა. არც 
სხვა რამ ჩანს ამ ყრუ კედლებზე. უნდა ვიფიქროთ, რომ იმ არეულ-
დარეულ ხანაში თავდაცვა ხდებოდა კედლის ზედა ნაწილიდან, 
ქონგურებს შორის, ხის ბილიკის დონეზე.
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თვით კედლები ნაგებია რიყის 
ქვით, კირის დუღაბზე. წყობას არა 
აქვს არავითარი განსაკუთრებული 
ფორმა, ნაწყობია როგორც მოხვდა 
ოსტატს ისე.
ზემოთ ჩამოთვლილი ციხეებიდან 
დიდია და ძლიერი სათანჯო  და მას
მეტიც დაეკისრებოდა. ეს  და საბედ-

იოს ციხეები შედარებით მცირე მასშტაბისაა და ადგილობრივი 
მნიშვნელობის იქნებოდა.
ციხის შიგნით მცირედ მოვჩიჩქნეთ აქა-იქ მიწა და ქვევრების 
ნატეხიც უამრავი ამოვიდა. ამოვიდა, აგრეთვე, დოქის ყური 
ადრეფეოდალური ხანისთვის დამახასიათებელი ზოლებით.
ციხის გარეთ სამიოდე მეტრზე საკმაოდ დიდი ჭაა. ამბობენ, იგი 
ისეთი ღრმა იყო, რომ ქვას ვისროდით და ხმა ძლივს ისმოდაო. 
შემდეგ სანახევროდ ამოუვსიათ. რითი არის განპირობებული მისი 
ციხის გარეთ გაკეთება გაუგებარია, რადგან მტრის გარემოცვის 
შემთხვევაში მას ვერ გამოიყენებდნენ. შიგნით რომ გაეკეთებინათ 
უკეთესი იყო. დონეებს შორის განსხვავება ორ მეტრს არ აღემატება.

ილორი (ნაგვალუ) 11.08.72

სოფელ ილორის სამხრეთ მონაკვეთს ერთ ადგილას “ნაგვალუს” 
ეძახიან. ეს ადგილი მდებარეობს ახლანდელი ოჩამჩირე-გუდავას 
გზის მარჯვენა მხარეს. გზა სასაფლაოს გავლით გადის და ზღვიდან 
ასიოდე მეტრითაა დაშორებული.
აქ მოგვიყვანა ამ სოფლის კოლმეურნეობის თავმჯდომარე 
იროდი ხოჭავამ, რომელიც ახლა ფერმის გამგეა. მას, როგორც 
დაკვირვებულ კაცს შეუმჩნევია, რომ ამ ადგილებში ნიადაგი 
აგურებისა და კერამიკის ნამტვრევებისგან შედგება და ამიტომ 
მოსავალი თითქმის არაფერი მოდის. აქედან წარმოშობილია, 
ალბათ, სიტყვა “ნაგვალუ”, რაც მეგრულია და იგულისხმება ის 
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ადგილი, რომელიც გვალვიანია, ე.ი. ის ადგილი, სადაც არაფერი 
იზრდება.
ჩვენ აქ მცირე სამუშაოები ჩავატარეთ შარშან და შარშან წინაც. 
წელს გვინდა მოვამთავროთ. ყოველი კამპანიის აღწერას მე არ 
შევუდგები, საერთო სურათი კი ასეთია:
გათხრების შედეგად აღმოჩნდა კედლის ნაშთი 30 მეტრამდე სი-
გრძისა, რომელიც მთლიანად აგურით იყო ნაგები (აგურის ზომები 
ასეთია: 29X19X32  ;5X22X29  ;5X20X30  ;5X20X24  ;6X18X;5 
27X19X24  ;6X20X5 სმ). აგურის ზომები ძალიან განსხვავდება 
ერთმანეთისგან. დუღაბი კირის საკმაოდ მკვრივია.
თუ რისი კედელია ეს, პირდაპირი პასუხის გაცემა ძნელია, მაგრამ 
უნდა ვიგულისხმოთ, რომ აქაც რომაულ ფრაგმენტთან გვაქვს 
საქმე. ჩვენ დაგვრჩა კვადრატული (?) ციხის აღმოსავლეთის 
კედლის ფრაგმენტი, სხვა კედლები ადრე, ალბათ, ჯერ მტერმა 
დაანგრია (ციხე თუ რომაულია, მაშინ “მტერი” ეტყობა კოლხია), 
შემდეგ კი, დროთა ვითარებამ და ზღვამაც. როგორც ჩანს, ზღვა 
ახლოს მოსულა და ციხის დასავლეთი ნაწილი წაუღია. ამის შემდეგ 
ზღვას კიდევ ერთხელ დაუხევია უკან. ამიტომ ამ მიდამოებში 
არა მარტო ნანგრევებს ვპოულობთ, არამედ აბსოლუტური 
სტერილური მიწაა, უძრავი ნიადაგია.
არქეოლოგიური მონაპოვარი მხოლოდ კედლის შიგნითაა, გარეთ 
ვერაფერს ვპოულობთ. ციხის ეზოდან კედლის მიდამოებში 
დარჩენილია კულტურული ფენა ათიოდე მეტრის სიგანეზე.
კედლიდან საშუალოდ ერთი მეტრის დაცილებით ჩამწკრივებული 
იყო საკმაოდ მოზრდილი ქვევრები (დიამეტრი საშუალოდ 80-
100 სმ, ხოლო სიმაღლე 1 მეტრამდე). ქვევრები რისთვის იყო 
გამოყენებული ამას მიწის ანალიზი თუ მოგვცემს. ისე კი, 
ჩვეულებრივ უნდა ვიფიქროთ, რომ ღვინისთვის იქნებოდა.
ქვევრები ასევე იყო ჩამწკრივებული გუდავა-გუდაყვას კედლის 
შიგნითაც.
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ციხის ტერიტორიაზე საკმაოდ ბე-
ვრია კერამიკის ფრაგმენტები, მთ-
ელი კი ორიოდეა. ამ მონაპოვრის 
სა ერთო თარიღია გვიანანტიკური 
ხა ნა. არ არის გამორიცხული ადრე-
ფე ოდალური ხანის დასაწყისიც 
იყოს.
ციხის ირგვლივ დაზვერვებმა 

გამოავლინა მხოლოდ კერამიკისგან შემდგარი მეტად თხელი ფენა 
ციხის კედლის სამხრეთით, საკმაოდ დიდ ფართობზე. ასე, რომ მისი 
გათხრა მიზანშეწონილად არ მივიჩნიეთ. მაგრამ იქვე, კედლიდან 
S-O 50-40 მეტრზე იყო მცირე შემაღლება, რომლის გათხრებმა 
გამოავლინა რიყის ქვების გროვა (წყობა?), რომლის აყრა ვნახოთ 
რას მოგვცემს.
ამ გორაკს დასავლეთით, ძირში ჩაუდის პატარა მდინარე ჯოყობა, 
რომელსაც სათავე ამავე სოფლის აღმოსავლეთის მონაკვეთში აქვს.
ეს ქურა საჭიროებდა წყალსაც და ხალხსაც. წყალი აქვე ჰქონდა, 
მაგრამ სად ცხოვრობდა ხალხი არ ჩანს. ადგილობრივ ბევრი 
ვიარეთ და ყველას ვკითხეთ, მაგრამ საცხოვრებლის ნაშთებს ვერ 
მივაკვლიეთ (ხის იყო?).
გათხრის უკანასკნელ დღეს კიდევ აღმოჩნდა კედლის დასავლეთით 

4 მ-ის დაცილებით ორი ქვევრი და ერთი ამფორა 90 სმ სიგრძისა, 
წაქცეული, დამტვრეული, მაგრამ მთლიანად წამოვიღეთ, ალბათ, 
აღდგენა შესაძლებელია.

დიხა-გუძუბა (სოფელში)  1.08.72

გუდავას ცენტრიდან N-O ორიოდე კილომეტრზე მდებარეობს 
შოთა თეოფანეს ძე სიჭინავას სახლი. მის გზის უკანა ნაწილში 5-6 
მეტრის სიმაღლისა და 30 მ დიამეტრის გუძუბაა. ეს მიდამოები 
და არა მარტო გუდავა ვაკეა და შემაღლებებს ვერსად ნახავთ. ეს 
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გუძუბა კი, ხელოვნურია. შარშან რომ მიგვიყვანეს ზედაპირზე 
ვნახეთ დიდი რაოდენობით წიდები და მცირე რაოდენობით 
კერამიკა, მეტად უსახო.
წელს ერთი კვირაა აქ რამდენიმე კაცით ვმუშაობთ. გავაკეთეთ 
რამდენიმე საცდელი თხრილი. ნაგებობის კვალი არ არის, მაგრამ 
მთელი ზედაპირი წიდებითაა სავსე და დამწვარი მიწაა. ცხადია, აქ 
რაღაც სახელოსნო იყო, მაგრამ რისი?
ამ გორაკის წვერი წაჭრილი იყო. გვერდები მეტად მწირია 
კერამიკით. სამხრეთ ფერდობზე ვაზია გაშენებული და კერამიკა 
რამდენიმე ცალი გდია. მიწის პატრონმა გვითხრა, რომ ერთგან 
გათხარა 1,5 მეტრამდე და ადამიანის ძვლები ამოსულა. საცდელ 
თხრილში საიმედო არაფერი იყო და მივატოვეთ. ყველაზე 
მოსავლიანი იყო აღმოსავლეთის ფერდობი და ცენტრი.
აღმოსავლეთის ფერდობზე ჩავედით 3 მ სიღრმეზე და კერამიკის 
ფრაგმენტები სულ ამოდიოდა. ცენტრში 3X3 მ ფართობი 
გავთხარეთ 2,3 მეტრზე და აქაც ფრაგმენტები ინტენსიურადაა.
კერამიკა ისეა, რომ თითქოს ვიღაცამ გამუდმებით აღრმავა და 
გვერდები მომრგვალებული აქვს. ვერ ვიპოვეთ ვერც ერთი კარგი 
ფრაგმენტი, მთელს ვინღა დაეძებს?
ძეგლის ხასიათი მთლიანად მაინც ვერ გავხსენით. საჭირო იქნება 
სტაციონარული მუშაობა და მთელი გორის გადათხრა ფენა-ფენა.
მიგვაქვს საანალიზოდ, წიდა სხვადასხვა სიმძიმისა და 
შემადგენლობისა, აგრეთვე, ნახშირი.
ზემოთ რომ აღვნიშნე შიდა კედელი, ის ფაქტიურად ციხის სამხრეთი 
ბოლო უნდა იყოს, მაშინ ციხის სიგრძე 30-40 მეტრს აღემატება. 
მგონია, რომ აქედან საბეროსა და სათანჯის ციხეებიც ჩანს.

დიხა გუძუბა (სოფლის გარეთ)  20.08.72

სოფლის S-O სამიოდე კილომეტრზე ტყეში, ძნელად მისადგომ 
ადგილას კიდევ არის ერთი დიხა-გუძუბა. მისი დიამეტრი 30 მ 
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იქნება, ხოლო სიმაღლე მეტრს არ 
აღემატება. აქ ჩვენ ცოტა მოვსინჯეთ 
და მაშინვე ამოვიდა ხელსაფქვავი, 
კერამიკის ფრაგმენტები და ბათ-
ქ ა ში ფაცხის. მგონია, რომ აქ გვ ი-
ან-ბრინჯაოსთან უნდა გვქონ დ ეს 
საქმე. ნახევარი საათის გა  ნმავლობ-
აში ერთი მუშის გარდა ყვ ელა  ისე 

მუ შაობდა, რომ ძეგლის გაფუჭება იყო მოსალოდნელი და 
მივატოვეთ.
 ეს ძეგლი ჩვენს ხანას ძალიან სცილდება და სხვებმა გათხარონ.

რეჩხი  21.08.72

1. სოფელი რეჩხი ძალიან დიდია, გაშლილია თითო-ოროლა 
სახლი მთაგორიან რელიეფზე. აქვეა ახალი საგუბარი, რომლის 
სამხრეთის ნაპირზეც ადრე ვნახეთ ცხირის ციხე. საგუბარს მეტად 
მიმზიდველი სახე აქვს, ჩავარდნილი ტყიან ხეობებში. ამ ტბის 
მაღლა გადის ახალი გზა, რომელიც რეჩხს აერთებს სამერიოსთან.
ამ გზის გასწვრივ, ათიოდე მეტრზე მდგარა საკმაოდ მოზრდილი 
ეკლესია შვერილი აფსიდითა და კარიბჭით. მისი ხნოვანება - ამ 
ასიოდე წლის წინაა აგებული (სავარაუდოდ, უფრო გვიანაც). 
ეკლესიას გალავანი ჰქონია. დღეს ყველაფერი დანგრეულია. 
დარჩენილია აღმოსავლეთის მცირე კედელი აფსიდში და 
დასავლეთით (სიგრძე - 18.6 მ, სიგანე - 9.2 მ).
ნაგებია პატარა ზომის თლილი კირქვით. კამარა მთლიანად 
ჩანგრეულია. ამ ძეგლს პაპიწონის ეკლესიას ეძახიან.
2. რეჩხის შუა ნაწილში, ახალი გზის სამხრეთით ორასიოდე მეტრზე 
მდებარეობს “აბაზის” ციხის ნანგრევები. ციხე ისეა მოშლილი, 
რომ დღეს მხოლოდ მიახლოებით შეიძლება მისი კონტურის 
წარმოდგენა.
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აქ S-N ხაზზე მდებარეობს ვიწრო ქედი, რომლის დასავლეთის 
მხარე კონგლომერატის ისეთი ფლატეა, რომ უფრთო ვერაფერი 
ამოვა. აქ, ორივე ბოლოში ოთხკუთხა კოშკები მდგარა. სამხრეთის 
ბოლო უფრო მაღლაა. აქ უფრო დიდი კოშკი იყო, ხოლო მეორე 
ბოლოში დაახლოებით 4-5 მეტრის სიგრძე-სიგანის კოშკი ყოფილა. 
ამ მხარეს ციხის სიგანე სამხრეთის ბოლოს ორჯერ აღემატება.
კედელი ციხის შუაზეც ყოფილა (არ არის გამორიცხული, რომ 
ციხე აქ მთავრდებოდა, ხოლო სამხრეთით მდგარი კოშკი, როგორც 
საყარაულო ცალკე იდგა).
ეს ციხეც ნამდვილად სამხრეთით მდგარ ცხირის ციხეს უცქერდა 
და იმავე წყობისა და იმავე დროის უნდა იყოს.
ციხის სიგრძე დაახლ. 70-80 მ, ხოლო სიგანე 10-15 მ.

ოჩამჩირე - “გუენოს”

ჩვენთვის ლიტერატურით ცნობილი იყო, რომ 30-იან წლებში 
ოჩამჩირის სამხედრო პორტის მშენებლობის დროს აღმოჩნდა 
ნაქალაქარ “გუენოსის” ნაშთები, რომელიც თითქმის შეეწონა ამ 
მშენებლობას. ადგილზე დათვალიერებამ დაგვარწმუნა, რომ 
პერიფერიებში მცირე ნაშთები შენახულია.
პორტის შიგნით დიდი თხოვნით ორჯერ შეგვიშვეს თითო 
საათით. პორტს კონცხის ფორმა აქვს. აქედან შესაძლებელია 
მხოლოდ მისი სამხრეთის ნაწილის დათვალიერება. აქ საკმაოდ 
ბლომადაა გვიანანტიკური ფენის კერამიკა. ზედაპირზე 
ვნახეთ ადრეანტიკურის მცირე ფრაგმენტები და მგონი 
ადრეფეოდალურისაც.
თავისუფლად მოვსინჯეთ პორტის გარე ტერიტორია. ისევ იმავე 
სამხრეთის ნაპირის გაგრძელება. ფენა იგივეა, მაგრამ მეტად 
მცირეა ფრაგმენტები. ეტყობა, ეს მხარე ქალაქის მცირე განაპირაა.
ირგვლივ ახლო-მახლო ტერიტორიაზეც რაღაცებია. ასე, რომ 
მცირე მონაპოვრით შეიძლება წასვლა.
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ძნელია პორტის შიგნით გათხრის 
ნებართვის მიღება, მაგრამ უნდა 
ვეცადოთ. თუ გაგვათხრევინეს ორ 
სეზონში უნდა მოვამთავროთ.

გუდავა-გუდაყვა 4.07-12.08

გუდავის ნაქალაქარ-ნაციხარზე 
გასათხრელი ტერიტორია ცოტა იყო დარჩენილი. ისიც იმ ორ შემა-
ღლებაზე, რომლებსაც ადრე ვთხრი დით, ხოლო დასაზვერი ბევრი 
იყო, განსაკუთრებით ოქუმის მარცხენა მხარეს, მდ. ერისწყლისკენ 
(ეს მდინარე თითქმის გააუქმეს, რადგან ენგურჰესმა პირდაპირი 
არხი გათხარა და წყალი იმაში ჩაუშვა. ძველ კალაპოტში ახლა 
დამდგარი წყალია). აქ საკმაოდ ვრცელ ტერიტორიაზე 2-2.5 
მ სიღრმის ჭრილები გავაკეთეთ. ყველგანაა კულტურული 
ფენა, მაგრამ ისეთი ღარიბი, რომ გათხრა არ ჩავთვალეთ 
მიზანშეწონილად.
დავათვალიერეთ ეკლესიის შემაღლების შიგნით და გარეთ 
სამხრეთისკენ მდებარე ტერიტორია. თითქმის 1.5 მ სიღრმის 
ტერიტორია მოკავებული ჰქონდა ეკლესიის ნანგრევებს - ქვას, 
აგურსა და კრამიტს. ვნახეთ ამჯერადაც კარგად შენახული 
ანტეფიქსი. დანარჩენი კერამიკის ნამტვრევებში განსაკუთრებული 
არაფერია.
ძალიან ბევრი მოგვცა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, წყალქვეშა 
მუშაობამ. საქმე ის გახლავთ, რომ მდინარეს ნასახლარის გული 
ამოღებული აქვს და ნაპირებზე წყლის დონეზე და ქვემოთაც 
ჩანდა კერამიკა. აქ ჩვენს ჩამოსვლამდე და ჩვენი თანდასწრებითაც 
ცურაობდა და მიწას ჩიჩქნიდა პატარა მიშიკო (ლელი ბაქრაძის 
შვილი. მათ იქვე აგარაკი აქვთ). მან ბლომად მოგვიტანა იქედან 
ამოღებული კერამიკის ფრაგმენტები. მის კვალზე მოცურავე 
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მყვინთავი სტუდენტებიც ჩავუშვით. შედეგი ნამდვილად შესა-
მჩნე ვი იყო.
მეორე ობიექტზე, ე.წ. გრძელ ბორცვზე, იქ, სადაც შარშან 
კედელი გავასუფთავეთ, ახლა გორას თავკომბალა მოვუშალეთ. 
აქ ოთხი მეტრის სიღრმეზე ჩასვლის შემდეგ წყალი ამოვიდა და 
ისევ სოლები და მარილის წარმოების ნაშთები ვნახეთ. ამ გორის 
სამხრეთის ფერდობზე ბლომად ვთხარეთ, მაგრამ ფენები ისე იყო 
ერთმანეთში არეული, რომ გამიჯვნა ვერ მოხერხდა. ერთი რამ კი 
ცხადია, რომ აქ იყო გამოსაწვავი ქურა და მისი წიდები ბლომადაა. 
აგრეთვე, მოზელილი აგური, თუ კრამიტი და სხვ.
იქვე საინტერესო მონაპოვარია ქვები, რომელთა ზედაპირი 
დაფარულია სხვადასხვა ფერის ჭიქურით.
ასეთი მოჭიქული ქვები ბევრი იყო ილორში, ე.წ. ქურის 
ტერიტორიაზე სიჭინავას დიხა-გუძუბას ტერიტორიაზე.
მოკლედ, გუდაყვის გათხრებმა საინტერესო მასალა მოგვცა, 
მაგრამ ამავე დროს ღია კითხვაც ბევრი დატოვა, რადგან ძეგლს 
მეტად ფრაგმენტულს მივუსწარით.
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ჭაქვინჯა
ჭაქვინჯას ციხე საფუძვლიანად არის შესწავლილი. იქ 1968-1969 
წწ. არქეოლოგიურ გათხრებს აწარმოებდა აკად. სიმონ ჯანაშიას 
სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ექსპედიცია (ხე-
ლმძღვ. პარმენ ზაქარაია). შედეგად: შესწავლილია ძეგლის არქე-
ოლოგიური და სამშენებლო ფენები, დადგენილია ციხის გეგმარება, 
მისი განვითარების ეტაპები და ქრონოლოგია.

აბედათი
აბედათის ციხეზე არქეოლოგიური გათხრები 1985 წელს დაიწყოო. 
გათხრებს აწარმოებდა ნოქალაქევის  ექსპედიცია (ხელმძღვ. პ. ზა-
ქარაია. აბედათის რაზმის უფროსი -  დ. ლომიტაშვილი).

ციხეების  ნაწილი ,  რომლებზეც 

გათხები  აწარმოვა  (დაზვერა) 

პარმენ  ზაქარაიამ

ნიკოლოზ მურღულია
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ეს ციხე რამდენიმე წლით ადრე, ადგილობრივი მოსახლეობის დახ-
მარებით აღმოუჩენიათ ნოქალაქევის არქეოლოგიური ექსპედ-
იციის წევრებს. პროფ. პარმენ ზაქარაიას ციხის პირველივე 
დათვალიერებისას, ის ბიზანტიურ საისტორიო წყაროებში ნახსენებ 
ონოგურისის ციხესთან გაუიგივებია. შემდგომ წლებში ეს მოსაზრება 
ქართულ ისტორიოგრაფიაში უარყვეს.
საკალანდარიშვილო
ქალაქ სენაკს ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან ესაზღვრება მთა, რო მე-
ლზე გაშენებულია ციხე. მის ახლოს მდებარეობს ქალაქის გარეუბანი 
“საკალანდარიშვილო”. სწორედ ამ უბნის ციხესთან სიახლოვემ 
განაპირობა ის, რომ სამეცნიერო ლიტერატურაში აღნიშნული ციხე 
“საკალანდრიშვილოს” სახელით დამკვიდრდა.
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ციხე გაუთხრელია. მისი კომპლექსი  
შედგება ორი გალავნისგან და კოშ-
კისგან (IV-VI სს.). ერთი კედელი კოშკის 
შესასვლელს ჩრდი ლოეთიდან და 
აღმოსავლეთიდან შემოსაზღვრავდა, 
ხოლო მეორე გალავანი სამხრეთიდან 
და აღმოსავლეთიდან წრიულად 
ეკვროდა კოშკს (გალავნის ზომები: 
23X26 მ).

სქურის ციხე
სქურის ციხე მდებარეობს წალენჯიხის რაიონში, სოფ. სქურის 
სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, სოფ. სქურის სამხრეთ-დასავლეთ 
ნა წილში, მდინარე ჭანისწყლის ამ მონაკვეთზე ვიწრო ხეობაში 
მოე დინება. ციხის ასაშენებლად შეურჩევიათ მდინარის მიერ 
ბუნებრივად წარმოქმნილი ნახევარკუნძული, რომელსაც ჩრდილოეთ 
და დასავლეთ მხრიდან  ეკვრის მდინარე. ამ ნახევარკუნძულის 
ფართობი დაახლ. 40 000 მ2-ია. ციხეს ყველაზე ადვილი მისადგომი 
აღმოსავლეთიდან აქვს.
აკად. პარმენ ზაქარაია ფიქრობდა, რომ ჭაქვინჯისა და სკურის 
ციხეები ერთ პერიოდში  (IV-V სს.)  უნდა ყოფილიყო აშენებული, 
იმის გათვალისწინებით, რომ ორივე ციხე მდ. ჭანისწყლის პირას 
მდებარეობს და, შესაბამისად, მათი საერთო ფუნქცია ამ მდინარეზე 
გამავალი გზის კონტროლი უნდა ყოფილიყო.

შხეფის ციხე
ქალაქ სენაკიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთ დაბლობზე მდებარეობს 
უბანი შხეფი, ამ უბნის ჩრდილოეთით ნახევარ კილომეტრში, ერთ-
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ერთი მთის მაღალ ქიმზე მდებარეობს მოზრდილი ციხე, რომელიც 
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ციხიდან სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთ მიმართულებით საკმაოდ 
დიდი მანძილის დაზვერვაა  შესაძლებელი.
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ალაქევის არქეოლოგიური ექსპედიცია (ხელმძღვ. პ.ზაქარაია). 
გა ნხორციელებული არქეოლოგიურ გათხრების შედეგად გამოვ-
ლენილია ოთხი სამშენებლო ფენა, თუმცა არც ერთი მათგანი ბო-
ლომდე არ იკითხება.
ციხეს წაგრძელებული ფორმა აქვს (55X19მ).  მას ერთადერთი მისა-
დგომი აღმოსავლეთიდან ჰქონდა, რომელიც 10 მ სიგრძის გალავნით 
გადაუკეტავთ და ჭიშკარიც ამ მხარეს ჩაუყოლებიათ. ციხის შიგნით 
სხვადასხვა დონეზე სამი ეზო იყო მოწყობილი.

ფოტოები გადაღებულია ნიკო მურღულიას მიერ;
ბოლო ფოტო - წარწერა ეკუთვნის შედან დადიანს (XVII ს.).
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A R C H A E O L A N D

ro de sac  Cve ni  Svi le bi  pa ta re bi  ari an  da  Ta-

ma Si  un daT, Zne li a, as wav lo, Tun dac is, ri si 

cod nis ga re Se ga u Wir de baT cxov re ba, ri si siy va-

ru lis ga re Se ve ras dros aa ge ben oc ne bi sa, Tu re a-

lur koS kebs, ri si Sec no bac au ci le be lia maT Tvis 

imis Tvis, rom sa zo ga do e bis srul fa so va ni wev re-

bi gax dnen da da ak ma yo fi lon mSob li sa Tu qvey nis 
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upir ve le si am bi cia -  mo na wi le o ba  mi i Ron sa ku Ta-

ri sam Sob los gan vi Ta re ba sa  da,  zo ga dad,  sam ya-

ros  prog res Si.  

~aw myo, So bi li war su li sa gan aris mSo be li mo mav-

li sa~ (i li a). swo red am war su lis Se sac no bad, rac 

aw myo ze uke Te si mo mav lis Seq mnis sawy i sia  ~on la-

in ar qe o lo gi a~    bav Svebs  Ta vis   ar qe o len dSi  epa-

ti Je ba.

maS ase, Tu Sen uk ve 7 wlis  xar da jer ar xar 17-is 

~Sen,  vi sac sam Sob lo giy vars!

ge la xar! 

Ti na xar! 

So Ta xar! 

ci ra xar! 

                      

eg su ler Tia vin xar!~ _ wa mo di ar qe o len dSi da 

Se i mec ne sa qar Tve lo da sam ya ro ar qe o len dTan  

er Tad!
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ar qe o lo gia ber Znu li sity vaa da niS navs uZ ve les sity-

vas. es aris mec ni e re ba, ro me lic ka cob ri o bis is to ri ul 

war suls swav lobs ar qe o lo gi u ri Zeg le bi sa da  ar te faq-

te bis mi xed viT.

Zeg le bis Se sas wav lad da mi li o no bi Ta da aTas wle u le-

bis gan mav lo ba Si mi wa Si Ca mar xu li siZ ve le e bis aR mo sa-

Ce nad tar de ba ar qe o lo gi u ri gaTx re bi, ra sac,  Cve u leb-

riv,  win  uZR vis  ar qe o lo gi u ri  daz ver ve bi. 

ga naTx a ri ma sa lis Ses wav li sas, ar qe o lo gia ey rdno ba 

Zeg le bis asa kis gan sazR vri sa da kla si fi ka ci is me To-

debs. amis Tvis is iye nebs mec ni e re bis Za li an bevr dargs, 

mag.: ge o lo gi as, ge og ra fi as, bi o lo gi as, ase ve, Zvel is-

to ri ul wya ro ebs. is to ri u li wya ro e bi aris Zve li is-

to ri ko se bis, ge og ra fe bis, mog za u re bi sa da sxva Ta mi er 

Seq mni li msof li os sxva das xva kuTx is  aR we ri lo be bi  da 

ma Ti Sro me bi,  ama Tu im  re gi o nis war sul ze. 

mas, vinc gaTx rebs awar mo ebs da ga mo aqvs das kvne bi, imas-
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Tan da kav Si re biT Tu ra xde bo da ama Tu im sa u ku ne Si _ 

sad da ro gor cxov rob dnen ada mi a ne bi? ro gor egu e bod-

nen da iT vi seb dnen ga re mos? ro gor na di rob dnen? ro gor 

Tev za ob dnen? ro gor vi Tar de bod nen  da ro gor mo vi da  

ka cob ri o ba  dRe van del  dRem de?  _ ar qe o lo gi hqvi a.

gaTx re bis war mo e bi sas ar qe o lo ge bi iye ne ben niC bebs, ba-

rebs, we raq vebs, da neb sa da fun jebs.

mec ni e reb ma da ad gi nes, rom de da mi wis pir ve li ar qe o-

lo gi u ri kul tu ra pa le o li Ti a. qvis xa niT iwy e ba ada mi-

a nis evo lu cia da ar qe o len dmac Ta vi si pir ve li  mog za-

u ro ba  qvis xa na Si  da geg ma.



398

, 

, 7 

. , 

, -

? 

? ? ? 

? 

? , , 

,  "

"  ?  

qvis xa nis ar qe o len dSi sa mog za u rod sa qar Tve los pa le-

o li Tis mkvle vars, ni ka Tu Sab ra miS vils Tbi li sis ger ma-

nu li gim na zi is pir ve li kla sis mos wav le e bi, 7 wlis gi or-

gi ficx e la u ri da Ta zo an Te la va mih yavs. imog za u re Senc 

maT Tan er Tad, mo us mi ne mec ni ers da ga i ge, ro go ri iyo de-

da mi wa sxva das xva rwme na- war mod ge nis mi xed viT? sad war-

mo iS va pir ve li ada mi a ni? ro gor na di rob dnen? ro gor 

icav dnen Tavs? sad cxov rob dnen? ris ken is wra fod nen 

Cve ni So re u li wi na prebi homo ereqtusebi, ne an der ta le-

le bi, homo sapiens sapiensebi? da, rac mTa va ri a, ram ga na-

pi ro ba Zveli qvis xanis mris xa ne mkvid rTa gardasaxva  im 

ada mi a ne bad, rom le bic dRes ~si ke Ti sa da sim Re ris Tvis~  

ari an mo wo de bul ni?
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ada mi a nis war mo So bam de ase u lo biT mi li o ni wlis 

gan m a v lo ba Si  de da mi wa ze di di zo mis qve war mavl-

e  bi,  dinoz a  v re bi cxov rob dnen. im pe ri od Si, de-

d a mi wa ze di n  o  za vrebis Tvis Se sa fe ri si kli ma ti 

iyo, anu cxe lo da. di    no zav re bi ki, civ sis xli a ne bi 

gax ldnen da sicx e Si civ si s xli a nebs ar se bo ba ua-

d vil de bo daT. 65 mln. wlis win, de da mi was kos mo-

si dan me te o ri da e ca, ris Se de ga dac co cx a li ar-

se be bis  di di na wi li amowy da,  ca  mtvriT da i fa ra, 

kli ma ti Se ic va la,  
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ra mac  xe li  Se uwyo  di no zav re bis  ga da Se ne bas.  ga-

dar Ce nil ma di no zav reb ma ga re mos Tan Se sa gu eb lad 

zo ma da i pa ta ra ves. am gva ri mci re zo mis di no zav re bi 

dRe sac  ar se bo ben,  mag.: ni an gi, xvli ke bi da sxv. 

Sem deg gaC ndnen Tbil sis xli a ne bi da Zu Zum wov re bi, 

maT So ris, ada mi a nic, ro me lic  gan vi Ta re bis yve la-

ze ma Ral sa fe xur ze mdgo mi Zu Zum wo va ri a. axa li aR-

mo Ce ne bis sa fuZ vel ze dam kvid rda na xev rad xum ro biT 

naT qva mi fra za: „Cven yve la ni af ri ki dan varT“. es wi-

na da de ba Ta vis Ta vad gu lis xmobs imas, rom ada mi a ne bi 

war mo iS vnen af ri kis te ri to ri a ze da Sem deg gav rcel-

dnen mTel de da mi wa ze. anu, ada mi a ni gaC nda af ri kis 

kon ti nen tze da axl. 3 mln. - 2.5 mln. wlis win.
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sam ya ro sa da ada mi a nis war mo So ba ka cob ri o bis mud-

mi vi,  er T-er Ti mTa va ri, dRem de ar se bu li da je rac 

bo lom de amo ux sne li sa kiTx i a. mas sxva das xva  epo-

qi sa da ci vi li za ci is xal xe bi  sxva das xva na i rad  ga-

ni xi lav dnen. 

Su me re bi

Su me re bis  war mod ge niT sam ya ros mTa va ri ele men te bi 

ca, de da mi wa, zRva da at mos fe ro iyo, xo lo Rmer Te bi  ma-

Ti   Se moq med ni gax ldnen. 

Su mer Ta swav le bis mi xed viT, sak ma ri si iyo RvTa eb ri-

vi sity va, e.i., sak ma ri si iyo  Se moq med RmerTs ra i me Ca e-

fiq re bi na, Sem deg sity va war mo eT qva  da  Se eZ lo  mi eR wia  

TiT qmis  yve laf ris Tvis,  ra sac  ki  mo i sur veb da.

Su me re bis  war mod ge niT, de da mi wa  brtye li dis ko iyo, 

xo lo ca _ ca ri e li siv rce, ro me lic ze mo dan da qve mo-

dan myar ze da pirs ey rdno bo da.  de da mi wa sa da cas So ris 

mde ba re ob da me sa me ele men ti - ”lil”, rac niS navs qars, 
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ha ers. mze, mTva re, pla ne te bi da var skvla ve bi ima ve  niv-

Ti e re bis gan iyo Seq mni li, ris ga nac at mos fe ro,  oRond 

maT na Te bac Se eZ loT. ~ca- mi was~  ze mo dan,  qve mo dan  da  

ori ve gver di dan gars er tya usas ru lo oke a ne, ro mel-

Sic sam ya ro, ro gor Rac ma inc inar Cu neb da  sim ya re sa  da  

uZ ra o bas. 

Su me re bis az riT, Tav da pir ve lad gaC nda oke a ne. am oke-

a ne Si  Ca i sa xa cis Ta Ri da brtye li de da mi wa, rom le bic 

er Tma ne Tis gan ga mo yo fi li iyo moZ ra vi ”at mos fe ro Ti”. 

Sem deg at mos fe ros gan war mo iq mna ma na To be li sxe u le bi: 

mze, mTva re, pla ne te bi da var skvla ve bi; xo lo, ro ca de-

da mi was ga mo e yo ca da  ma na To be li sxe u le bi, gaC nda  mce-

na re e bi,  cxo ve le bi  da  bo los _ ada mi a ne bi.         

Su me re bis  rwme niT, ada mi a ni Ti xis gan iyo ga mo Zer wi li 

da sa er Tod, Rmer Teb ma igi mxo lod imi tom Seq mnes, rom 

maT Tvis sas mel -saW me li mi er Tmi a, sa kur Txev le bi ae go 

da sxva aTas gva ri sam sa xu ri ga e wi a, ra Ta Rmer Tebs uz-

run ve lad   eke Te bi naT   Ta vi an Ti   RvTa eb ri vi   saq me e bi.
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Zve li eg vip tu ri mi To lo gi is Ta nax mad, wyal Ta qa os Si 

lo to sis kvir ti dan So bil ma ram (mzis Rmer Tma) Seq mna sam-

ya ro. ras crem li dan gaC nda ada mi a ni, ba ge e bi dan - Rmer Te-

bi; cecx li sa da xe lov ne bis Rmer Tma Sva Rmer TTa da kac Ta 

mod gma.  da yo ve li ve es Seq mna  sity vam (lo gos ma).

ber Znu li mi Tis Ta nax mad, qa os Si war mo iS va gea (de da mi wa), 

yve laf ris da sa ba mi (maT So ris ada mi a nis). ge am Sva sa mi STa-

mo ma va li, rom le bic mTe li ka cob ri o bis  wi nap re bi  iy vnen. 

an ti kur epo qa Si ki fiq rob dnen, rom ada mi a ni Se iq mna evo-

lu ci is gziT da mis fi zi kur -su li er evo lu ci a ze di di gav-

le na mo ax di na kli mat ma da ge og ra fi ul ma  ga re mom. ase ve 

ga mo iT qva mo saz re ba, rom mim di na re obs cocx a li sam ya ros  

evo lu cia  da  ada mi a ne bis  adap ta cia  ga re mos Tan.

ar te faq ti _ niv Ti, ro me lic Seq mni lia ada mi a nis 

mi er, yve la fe ri, ra sac ada mi a nis kva li ety o ba.                                  

kli ma ti aris ha va.

adap ta cia niS navs or ga niz mis Se gu e bas ga re mo pi-

ro beb Tan ar se bo bis Se sa nar Cu neb lad.

evo lu cia    niS navs   gan vi Ta re bis   pro cess.

sxva das xva epo qa Si, ada mi a nis ga Ce ni dan dRem de ar se-

bob da ada mi an Ta (ho mo) sxva das xva sa xe o ba: ho mo ha bi li-
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si, ho mo ereq tu si, ne an der ta le li da kro ma ni o ne li (a nu 

Ta na med ro ve ada mi a ni, ho mo sa pi ens sa pi en si). uZ ve le si da 

Zve li ada mi a ne bis cxov re bis kva li  aR mo Ce ni lia af ri ka sa 

da ev ra zi is na wil Si. Se da re biT gvi an de li, pir vel yo fi li 

ada mi a ne bis, ho mo sa pi ens sa pi en se bis naS Te bi, an cxov re-

bis kva li, an tar tqi dis gar da, yve la kon ti nen tzea da das-

tu re bu li. es uZ ve le si da Zve li ada mi a ne bi, ag reT ve, kro-

ma ni o ne bi sxva das xva ia Ra ris da sam za deb lad iye neb dnen 

Zi ri Ta dad qvis, Zvli sa da xis ned le uls.  ami tom ma Ti ar-

se bo bis epo qas qvis xa na hqvi a. 

qvis xa na iyo fa sam epo qad - Zve li qvis xa na (da axl. 2,5 mln. - 

12 000 ww.), anu pa le o li Ti; Sua qvis xa na, anu me zo li Ti (12 000 

-10 000 ww.) da axa li qvis xa na, igi ve ne o li Ti (10 000 - 5 000 ww.).

ka cob ri o bis is to ri a Si yve la ze xan grZli vi pe ri o di, anu 

Zve li qvis xa na iyo fa sam sa fe xu rad: qve da, Sua da ze da pa-

le o li Tad.  qve da pa le o li Ti iwy e ba 2,5 mi li o ni wlis win 

da grZel de ba 300 000 wlam de. am dros de da mi wa ze sax lob da 

ho mo ha bi li se bi sa da ho mo e req tu se bis  sxva das xva  sa xe o ba.

ro me li sa xe o bis cxo ve le bi bi nad rob dnen sa qar Tve-

los te ri to ri a ze pa le o li Tis epo qa Si?

sa qar Tve los te ri to ri a ze am dros kli ma ti da lan dSaf-

ti  af ri kis msgav si iyo, Se sa ba mi sad, aq bi nad rob da, cxo-

vel Ta, ro gorc af ri ku li sa xe o be bi ise, am Ja mad ga da Se-

ne bu li: sam xre Tu li spi lo, mar tor qa, xmal kbi la vef xvi, 

si raq le ma,  gi gan tu ri  af Ta ri,  hi po po ta mi da sxv. 

Sua pa le o li Tis sxva das xva pe ri od Si kli ma tu ri pi ro be-

bis cvli le be bis Se sa ba mi sad sa qar Tve los te ri to ri a ze 

gav rce le bu li iyo sxvdas xva sa xis fa u na: mRvi mu ri daT vi, 

mRvi mu ri lo mi, ti be tu ri daT vi, gi gan tu ri ire mi, bew vi a ni 

mar tor qa,  Sve li,  ke Til So bi li ire mi,  mge li da sxv.
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ze da pa le o li Tis epo qa Si Tan da Tan da iwyo fa u nis tu-

ri sam ya ros Ca nac vle ba cxo vel Ta dRes ar se bu li sa-

xe o be biT. es da kav Si re bu li iyo kli ma tis ra di ka lur 

cvli le beb Tan, mag.: 25 000 wlis win uka nas kne li di di 

gam yin va re bis Se de gad sa qarTve los te ri to ri a zec sak-

ma od ci vi kli ma tu ri pi ro be bi Se iq na, Se sa ba mi sad, mu ra 

daT vma kon ku ren cia ga u wia mRvi mur daTvs da ajo ba mas - 
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mRvi mu ri daT vis ga da Se ne bas, ada mi a nis faq to ris gar da 

(na di ro ba) xe li Se uwyo  mis ma da mar cxe bam mu ra daT vTan 

kon ku ren ci a Si. anu, am pe ri od Si uk ve sa bo lo od ga i mar-

jva  cxo vel Ta dRes ar se bul ma  sa xe o beb ma da ki dec  gav-

rcel da.

300 000 wlis win - 30 000 wlam de, e.i. Sua pa le o li Tis dros, 

ev ra zi is te ri to ri a ze, Zi ri Ta dad,  ne an der ta le le bi da 

yve la ze ad re u li Ta na med ro ve ada mi a ne bi cxov rob dnen. 

30 000 wlis win ada mi an Ta Zve li sa xe o be bi sa bo lo od da 

yvel gan Ca a nac vla Ta na med ro ve  ti pis  ada mi an ma,  anu  

kro ma ni o nel ma - ho mo sa pi ens sa pi en sma.

sa qar Tve lo ev ro pa Si uZ ve le si ada mi a nis bi nad ro bis 

ad gi li a. aq ada mi a ne bi af ri ki dan Ta vi an Ti pir ve li mig-

ra ci is dros mo vid nen. es mox da 1,8 mln. wlis win, rac da-

das tu re bu lia dma nis Si. dma nis Si aR mo Ce ni li ada mi a ne bis 

naS Te bi  ev ra zi is kon ti nen tze ga mov le ni li yve la ze Zve-

li ada mi a ne bis (ho mo ereq tu si) naS Te bi a. ami tom maT „pir-

vel ev ro pe lebs“ uwo de ben. mag ram dma ni siT ar mTav rde ba 

sa qar Tve los Zve li qvis xa nis is to ri a.  aq aR mo Ce ni lia

pa le o li Tis  TiT qmis yve la eta pis da ma das tu re be-

li ar qe o lo gi u ri Zeg le bi da sxva das xva pa le o li Tu ri  



407

. 

. 

. 
. 

. 

kul tu ra.  qve da pa le o li Tis epo qis ada mi a nis Con Cxe bi 

da ma Ti naS Te bi ar sad aris da das tu re bu li, mag ram bevr 

ad gi las ga mov le ni lia ma Ti kva li _  ada mi a nis  mi er dam-

za de bu li  ar te faq te bi.

Sua pa le o li Tis epo qis ada mi a ne bis, anu ne an der ta le-

le bis naS Te bi da cxov re bis kva li Zi ri Ta dad mRvi me eb-

Sia  dad ge ni li.

ze da pa le o li Te li ada mi a ne bi sa qar Tve lo Si 43.000 wlis 

win da sax ldnen da ma Ti ume te so bac mRvi me eb Si cxov rob da.

pa le o li Ti _ber Znu li sity vaa da Zve li qvis xa nas 

niS navs. es iyo  qvis xa nis  yve la ze  xan grZli vi  da  

ad re u li  pe ri o di.

mig ra cia _ ga da ad gi le ba.

ar qe o lo gi u ri kul tu ra _ gan sazR vrul te ri to-

ri a ze gav rce le bu li gar kve u li xa ni sa da ad gi lob-

ri vi Ta vi se bu re be bis mqo ne ar qe o lo gi ur Zeg lTa  

er Tob li o ba a.

pri mi ti u li _ mar ti vi.

kon ku ren cia _ me to qe o ba.
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ada mi a nis war mo So ba, evo lu cia da Ta na med ro ve ada-

mi a nis sa fe xu ram de as vla mar ti vi da er Ti sqe miT ar 

mim di na re ob da. ar se bob da ada mi a ne bis  gan Sto e be bi, 

ram de ni me sa xe o ba, ro mel Ta na wi li uk va lod ga da Sen-

da, xo lo ram de ni mem uSu a lo mo na wi le o ba mi i Ro Ta-

na med ro ve ada mi a nis (ho mo sa pi ens sa pi en sis) sa bo loo 

for mi re ba Si.

evo lu ci is Te o ria Se i mu Sa va in gli sel ma mec ni-

er ma Carlz ro bert dar vin ma  

mi si wig ni ga mo ce mis Ta na ve bes tse le rad iq ca da av to ris 

si cocx le Si xuT jer ga mo i ca. umok les dro Si igi yve la 

ev ro pul ena ze iTar gmna. ga moq vey ne bi dan  pir vel  wleb Si  

dar vi nis  es naS ro mi  mwva ve  ka maTs iw vev da, Tum ca, axal-

ma aR mo Ce neb ma ga am ya ra mi si xed va da dRes dar vi nis Te-

o ria Ta na med ro ve  bi o lo gi is  Zi ri Ta di  fi lo so fi u ri  

sa fuZ ve li a. 

bes tse le re bi  sa u ke Te so,   yve la ze po pu la rul 

wig nebs ewo de ba.
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neandertaleli Tanamedrove adamianTan SedarebiT 

dabali da jmuxi iyo. kunTovani sistema ufro Zlieri 

hqonda. axasiaTebda daqanebuli Subli, ganviTarebuli 

warbzeda rkalebi da SedarebiT mokle nikapi. 

ne an der ta le le bis yo fa

ne an der ta le le bi Zi ri Ta dad mRvi me eb sa da Ria sad go-

meb Si cxov rob dnen (sa qar Tve lo Si upi ra te sad mRvi me eb-

Si), ma Ti si cocx lis xan grZli vo ba sa Su a lod 30-40 wlam de 

mer ye ob da. ne an der ta le le bis Ria sad go me bi mrgva li an 

ova lu ri for mis iyo. sacx ov reb lis xis ConCxs fa rav dnen 

tya viT. sacx ov re bel Si,  ro gorc we si,  hqon daT   ke ra.
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  :
ne an der ta le le bi er Tma neT ze zru nav dnen: ar qe o-

lo gi u ri aR mo Ce ne biT das tur de ba,  rom  maT na na di-

re vis na wi li sad gom ze mih qon daT. 

na di ro ba

ne an der ta le le bi na di rob dnen ma mon teb ze,  mRvi mur 

lo meb ze, mRvi mur daT veb ze (TiT qmis or jer di dia sa-

Su a lo mu ra daT vze), rac Za li an Zne li iyo maT Tvis.  

ami tom nel -ne la ake Teb dnen Sro mi sa da sab rZo lo ia-

ra Rebs.

Sua pa le o li Tu ri epo qis Zal ze sa in te re so da mra val-

fe ro va ni kul tu ris Sem qmne li swo red ne an der ta le-

li ada mi a ne bi iy vnen. mTa va ri si ax le qvis in dus tri a Si  

spe ci a li zi re bu li,  kar gad da mu Sa ve bu li  anat ke ce-

bi da  fir fi te bi a. ne an der ta le le bi mra val ricx o van 

qvis anat kec ze am za deb dnen dak bi lul da amo Ra rul 

ia ra Rebs -  wve ta nebs, sa xo kebs, da neb sa da sxv. 
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ne an der ta le le bi, ro gorc Cans, Se sa niS na vi mo na di re-

e bi iy vnen. wi na aR mdeg Sem Txve va Si, isi ni ver SeZ leb dnen  

mkacr bu neb riv pi ro beb Si ar se bo bas. isi ni emo ci u ri da 

cno bi e ri ar se be bi un da yo fi liy vnen, ada mi a nu ri grZno-

be biT. cal ke ul sad go meb ze aR mo Ce ni li ar qe o lo gi u ri 

ma sa le bis mi xed viT, Se iZ le ba  vi va ra u doT,  rom  ne an der-

ta le le bi  sa ri tu a lo  qme de beb sac  as ru leb dnen. 

in dus tria niS navs mrew ve lo bas.

anat ke ci _ qvis bir Tvis gan spe ci a lu rad at ke-

ci li sxva das xva for mis fir fi ta, rom leb zec 

am za deb dnen ia ra Rebs.

wve ta na _ sam kuTxa moy va ni lo bis anat ke ci, ro-

me lic xSi rad ga mo i ye ne bo da,  Su bis pi rad.

sa xo ki _ spe ci a lu ri ia ra Ri, rom li Tac xes, 

tyavs, xorcs, na na di revs amu Sa veb dnen.
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ne an der ta le le bis xe lov ne ba

ne an der ta le le bi Zvleb ze ake Teb dnen si met ri ul 

na kaw rebs, ike Teb dnen ta tu i re bas, sam ka u lebs, sa ki-

debs (a mu le tebs), mu si ka lur in stru men tebs (fle i-

ta)  da sxv. 

ne an der ta lel Ta ked lis „mxat vro bis“ er T-er Ti 

uZ ve le si ni mu Si aR mo Ce ni lia kan ta bi a Si, el -kas ti-

los ga moq va bul Si (es pa ne Ti) amot vif ru lia ada mi a-

nis xe lis mtev nis ga mo sa xu le ba, ro me lic  41 aTa si 

wlis win Seq mnes,   uZ ve les ma mxat vreb ma mRvi mis ke-

del ze mi de bul xel ze sa Re ba vis  das xmiT.  

ked lis xe lov ne bis ni mu Si da sa ri tu a lo Zeg li 

dad ge ni lia sa qar Tve lo Si, „un do klde Si“.  es aris 

ka cu nas sim bo lu ri, amo kaw ru li  ga mo sa xu le ba.
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sa qar Tve los qvis xa nis Ses wav lis is to ria

qvis xa nis Zeg le bis Ses wav lis saq mes sa qar Tve lo Si arc 

ise mok le is to ria aqvs. jer ki dev 1875 wels, ge o log ma 

ernst fav rma da pol kov nik ma stat kov skim md. wyal wi Te-

las mar jve na na pir ze mde ba re “i a zo nis mRvi me Si” aR mo a-

Ci nes ada mi a nis xe liT da mu Sa ve bu li ka Jis ia ra Re bi. wyal-

wi Te las mar jve na na pir ze mde ba re kar stu li mRvi me me-19 

sa u ku nis 40-i an wleb Si una xavs frang ge o log di u bua de 

mon pe res, swo red man uwo da am mRvi mes “i a zo nis mRvi me”. 

man ve pir vel ma aR niS na aq pa le o li Tu ri naS Te bis ar se bo-

ba. 1914 wels po lo nel ma ge o log ma le o nid koz lov skim 

da ger ma nel ma ru dolf Smid tma wyal wi Te las xe o ba Si aR-

mo a Ci nes mRvi me e bi. uf ro mniS vne lo va ni iyo koz lov skis 

me gob ris, po lo ne li mkvle va ris, pa le o li Tis spe ci a lis-

tis - ste fan kru kov skis moR va we o ba Cven Si. mas 1916 wels 

mo u sin javs Wi a Tu ris ra i o nis sof. rga nis te ri to ri a ze 

mde ba re mRvi me e bi: „gvar ji las klde“, „bne li klde“, „sa-

qa ji klde“, „saZ ro xi as“, „Cel tis Ta vis“  mRvi me e bi.  „gvar-

ji las klde~  na wi lob riv ga uTx ria ki dec.

 pa le o liT mcod ne o bis qar Tul sko las sa fuZ ve li Ca u ya-

ra Rvaw lmo sil ma qar Tvel ma mec ni er ma gi or gi ni o ra Zem. 

man 1926 wels, wyal wi Te las xe o ba Si aR mo a Ci na de vis xvre-

li sa da sa ka Ji as mRvi me e bi, sa dac ga mov lin da pir vel yo-

fi li ada mi a ne bis naS Te bi.

  50-i a n wleb Si ar qe o lo geb ma uam ra vi Zeg li aR mo a Ci nes 

da da iwy es ma Ti Ses wav la. swo red am pe ri o di dan iwy e-

ba pa le o liT mcod ne o bis aRor Zi ne ba sa qar Tve lo Si. am 

dros aR mo Ce ni lia qvis xa nis mra va li uni ka lu ri Zeg li 

da dRe is Tvis  sa qar Tve lo Si dad ge ni lia Zve li qvis xa nis  

400-ze me ti Zeg li. 

kru kov skis mi er aR mo Ce ni li ~gvar ji las kldis~ kvle va 

1955 wels ga ag rZe les  ar qe o lo geb ma aleq san dre ka lan-

da Zem da  da viT Tu Sab ra miS vil ma. 1957 wli dan da fuZ nda 
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ri on -yvi ri lis au zis Zve li qvis xa nis Sem swav le li eq spe-

di cia (xelmZRv. da viT Tu Sab ra miS vi li). eq spe di ci am uam-

ra vi ar te faq ti aR mo a Ci na, ga naTx a ri ma sa le bis gan Se iq-

mna ko leq ci e bi, rom le bic sa fuZ vlad da e do Zve li qvis 

xa nis fon dis da ar se bas (Zve li qvis xa nis fon di 1957 wels 

da a ar sa prof. da viT Tu Sab ra miS vil ma, sa qar Tve los sa-

xel mwi fo mu ze um Si). fon di dro Ta gan mav lo ba Si  iz rde-

ba da mdid rde ba. ase rom, ja na Si as sa xe lo bis sa qar Tve-

los erov nu li mu ze u mis qvis xa nis fon dSi Sen uam ra vi 

ar te faq ti  Se giZ lia ixi lo.

sa qar Tve los qvis xa nis Sem swav le li mec ni e re bi: 

ar qe o lo gi  gi or gi ni o ra Ze (fu Zem de be li) 

ar qe o lo gi ste fan kru sov ski

pa le on to lo gi abe sa lom ve kua

ar qe o lo gi da viT Tu Sab ra miS vi li

 pa le on to lo gi -an Tro po lo gi leo ga bu nia 

ar qe o lo gi ni ka Tu Sab ra miS vi li

an Tro po lo gi da viT lor Tqi fa ni Ze

ar qe o lo gi me dea ni o ra Ze

ar qe o lo gi gu ram gri go lia

di u bua de mon pe re _  Sve i ca ri e li  mog za u ri, siZ ve-

le Ta mkvle va ri da gelogi. man aR we ra sa qar Tve los 

ga na mar xe bu li  fa u na  da Se ad gi na sa qar Tve los  pir-

ve li  ge o lo gi u ri  ru ka.

ga na mar xe bu li _ mce na re Ta da cxo vel Ta Zve li,  gaq-

va ve bu li naS Te bi.

fa u na _  cxo vel Ta sa xe o be bis er Tob li o ba.

flo ra _  mce na re Ta sa xe o be bis er Tob li o ba.

pa le o liT mcod ne o ba _ pa le o li Tis Ses wav lis saq me.

pa le on to lo gi _ pa le o li Tis spe ci a lis ti.

an Tro po lo gia _  mec ni e re ba  a da mi a nis  war mo So bi sa 

da  e vo lu ci is Se sa xeb.

an Tro po lo gi _ an Tro po lo gi is spe ci a lis ti.
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Se ni  pir ve li  mog za u ro ba  ar qe o len dSi das ru le bu li a, 

mag ram ram de nad war ma te bu li iyo es mog za u ro ba Sen Tvis 

ax la ga vi gebT. Ca er Te ar qe o len dis in te raq ti ul Ta maS-

Si,  Tu Sen uk ve 7 wlis xar da jer ar xar 17-is,  ~Sen,  vi sac 

sam Sob lo giy vars!

ge la xar! 

Ti na xar! 

So Ta xar! 

ci ra xar!

eg su ler Tia vin xar !~

gi or gi da Ta zo da gis va men Se kiTx vebs, ga e ci maT pa-

su xi da ga mog zav ne el .mi sa mar Tze ma i koc ho lo@ gma il .com 
an mob rZan di da mo i ta ne Se ni pa su xe bi.

mis.: Ta bu kaS vi lis 5, sa qar Tve los kul tu ru li mem kvid re o-

bis  dac vis erov nu li sa a gen to, ar qe o lo gi is sam sa xu ri.
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S e k i i T x v e b i

ra aris ar qe o lo gi a?

vin ari an ar qe o lo ge bi?

ra aris ar tef qti?

ras ewo de ba pa le o li Ti?

ro mel kon ti nen tze gaC nda ada mi a ni?

ras niS navs mig ra ci a?

ras ewo de ba ar qe o lo gi u ri kul tu ra?

ras niS navs pri mi ti u li?

ra aris kli ma ti?

ro mel epo qas uwo de ben me zo li Turs?

ro mel epo qas uwo de ben ne o li Tis xa nas?

ra aris adap ta ci a?

evo lu ci a, anu....?

vin iyo Carlz dar vi ni?

ro go ri wig nia bes tse le ri?

in dus tria niS navs......?

ro me li cxo ve le bi bi nad rob dnen sa qar Tve los te ri-
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to ri a ze ze da pa le o li Tis epo qa Si?

ro me li cxo ve le bi bi nad rob dnen sa qar Tve los te ri-

to ri a ze Sua pa le o li Tis epo qa Si?

ro me li cxo ve le bi bi nad rob dnen sa qar Tve los te ri-

to ri a ze qve da pa le o li Tis epo qa Si?

ra aris:

a) anat ke ci?

b) wve ta na ?

g) sa xo ki ?

vin Ca u ya ra sa fuZ ve li sa qar Tve lo Si pa le o liT mcod-

ne o bis gan vi Ta re bas?

vin da a ar sa sa qar Tve los qvis xa nis fon di?

Ca moT va le sa qar Tve los qvis xa nis Sem swav le li mec-

ni e re bi.

vin iyo di u bua de mon pe re?

gan mar te sity va ~ga na mar xe bu lis~ mniS vne lo ba.

ra aris flo ra?

ra aris fa u na?

ras niS navs pa le o liT mcod ne o ba?

vin aris pa le on to lo gi?

ra aris an Tro po lo gi a?

vin aris an Tro po lo gi?
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mo ma val Si ar qe o len di Ta zos Tan da gi or gis Tan er-

Tad wa giy vans  Zveli qvis xanis adamianTa nak va lev ze 

sa qar Tve lo Si, da gaT va li e re bi nebs maT sacx ov ri sebs,  

Ria sad go meb sa  da mRvi me ebs.

Sen ge lo de ba mdi na re yvi ri lis au zi, jru Wu lis xe o-

bis mRvi me e biT: jru Wu lis mRvi me, sam gle klde, sa me le 

klde, sa mer cxle klde; un do  klde, bon di sa da Zu Zu a-

nas mRvi me e bi. mix val iq, sa dac Ria cis qve SeT Si mowy o-

bi li ka Jis sa ba do e bi da sad gom -sa xe los no e bi a...

s a q arT v elos

m R v i m e e b i
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pro eq ti s av to ri  -  maia Co lo yaS vi li

adap ti re bu li sa mec ni e ro teq stis av to ri - ni ka Tu Sab ra miS vi li

ko or di na to ri  -  kote ficx e la u ri
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“You, who love your homeland, 
You are Gela! 
You are Tina! 
You are Shota! 
You are Tsira! 

 

 

 

It is hard to teach our children when they are li le and will-
ing to play, even what are the major things crucial for their 
future life, that are the major things they should love in or-
der to build the dream or real towers, recognizing of which 
is essen al for them to become the full-fledged members 
of society and sa sfy the first ambi on of the parents and 
the country – to par cipate in the development processes 
of own homeland and in overall country also. 
“The present created from the past is the parent of the fu-

ture” (Ilia Chavchavadze).   
The magazine “Online Archaeology” is invi ng children to 

recognize the past which is a beginning of be er future than 
the present we have. 
So, you are 7 years old already and you are not 17 yet

“You, who love your homeland,
You are Gela!
You are Tina!
You are Shota!
You are Tsira!

It does not ma er who you are!” – Come in the Archaeo-
logical Land and recognize Georgia and the world with Ar-
chaeland.
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IIIttttt iiiisssss hhhhaaarrrrddddd tttttoooo ttteeeeeaaaccccchhhhh oooouuurrr ccchhhiiillldddrrreeennn wwwhhheeennn tttthhhhhheeeeeeyyyyyyy aaaaarrreeee lllliiiii llllleeee aaaannnndddd wwwiiillllll-
iiiinnngggg tttttoooo pppllllaaaayyyyy,,, eeeeevvvvveeeeennnn wwwwwhhhhhaaaaattttt aaaarrreee ttthhheee mmmaaajjjooorrr ttthhhiiinnngggssss cccccrrrrruuuuucccccciiiiiaaaaalllll fffffffooooorrr ttthhheeeiiirrr 
fffffuuuuuttttuuuuurrreeee lllliiifffffeeeee,, ttthhhhaaaaattttt aaaarrreee ttthhheee mmmmaaajjjooorrr ttthhhiiinnngggsss ttthhheeeyyy ssshhhooouuullllddddd lllllooooovvveeeee iiiinnnnnn ooooooorrrrr----
dddddeeeerrrr tttttoooo bbbbbuuuiiilllddd ttthhhhheee dddrrreeeaaammm ooorrr rrreeeaaalll tttooowwweeerrrsss,,, rrreeecccooogggnnniiizzziiinnnnnggg ooofff wwwhhhiiiccchhh 
iiiiisssss eeesssssssseeennn aaalll fffooorrr ttthhheeemmm ttttooo bbbeeecccooommmmmmeeeeeee tttttthhhhhheeeee ffffffuuuulllllll--flflfleeeddddgggeeeddd mmmmeeeeemmmmmbbbeeerrrsss 
ooofff ssssooooccccciiiiieeeetttyyy aaannndddd sssssaaa sssffffyyyyyy ttttthhheee fififirrrrrsssssttttt aaaaammmmmbbbiii ooonnn ooofff ttthhheee pppaaarrreeennntttsss aaannnddd 
ttttthhhhhheeeee cccooooouuuuunnnntttttrrryyy –– tttttoooo ppppppaaaaarrr cccciiiiipppaaatttteeeeee iiiiinnnnn ttttthhhheee dddeeevvveeelllooopppmmmeeennnttt ppprrroooccceeesssssseeesss 
ooofffff oooooowwwwwwwnnnn hhhhhhhoooommmmmeeeeeelllllllaaaannnnnddd aaaaaannnnnddddddd iiinnn oooovvvvvveeeeerrrrrraaalllllllll cccoooouuunnnnntttttrrryyy aaalllsssooooo... 
“““““TTTTTTThhhhhheeeee ppppprrrreeeeeessssseeeeeennnnnntttttt ccccrrrreeeeaaaaaatttttteeeeeddddd fffrrroooooommmmmm ttthhheeeee ppppaaasssttt iiiiisssss ttttthhhheee pppaaarrreeennnttt oooofff ttthhheee fffuuuu--

tttttuuuurrrrreeeee”””” (((IIIlllliiiiiaaa CCCChhhhaaaavvvvcccchhhhhaaavvvaaadddzzzeeeee)))))...   
TTTThhhheeee mmmmmmaaaaggggggaaaaaazzziiinnneee “““OOOnnnllliiinnnnnneeeeee AAAAAArrrrrrccchhhaaaaaaeeeeeoooollllloooooooggggggyyyyyy””” iiiiissssss iiiinnnnvvvvviii nnnnnngggggg ccccccchhhhhhhiiiiillllldddddrrrrreeennnnn tttttooooo 

rrrreeeeecccooogggnnnnniiiizzzzzeeeee ttttthhhhhheeeee pppaaasssttt wwwwwwhhhhhhiiiiccccchhhh iiiiiissssss aaaaa bbbbbbeeegggiiinnnnnniiinnnnngggggg ooooofffff bbbbbeee eeerrr ffffuuuuttttttuuuurrrrreeeeee ttttthhhhhhaaaaannnnn 
ttthhheee ppprrreeessseeennnttt wwweee hhhhhhaaaaavvvveeee.. 
SSSooo,,, yyyooouuu aaarrreee 777 yyyeeeaaarrrsss oooooollllllddddd aaalllrrreeeaaadddyyy aaaaaannnnnndddddd yyyyyyoooouuu aaarrreee nnnooottt 111777 yyyeeettt

“““““YYYYYYYYooooouuu,,, wwwhhhooo lllooooovvvvveeeee yyyyyooooouuuuuurrrrr hhhhhhoooooommmmmeeeeeellllllaaaaaannnnnnndddddd,,,
YYYYYYoooouuuuu aaaarrreee GGGeeelllaaaaa!!!
YYYYYYYooouuuuuuu aaarrreee TTTiiinnnnnaaaaaa!!!!
YYYYYooooouuuu aaarrreee SSSSShhhhhhooooooottttaaaa!!!!
YYYYoooouuuuu  aaaaarrrreeeee TTTTsssiiirrrraaaa!!!!

IIIIttttt ddddoooeeeeeesss nnnnoooootttt mmmmmmaaaaaa eeeerrrrr wwwwwhhhhhoooo yyyyyoooooouuuu aaarrreee!!!””” –– CCCCCCoooooommmmeee iiinnn tttttthhheeee AAArrrrrcccchhhhaaaaeeeeoooo-
llllooooogggggiiiicccccaaaaallll LLLLaaaaannnnndddddd aaaannnnddd rrreeecccccooooogggggnnnniiiizzzzeeee GGGGGeeeeeooooorrrrgggggiiiiiaaaaa aaaaaannnnnddd ttthhhheeee wwwwwooorrrlllddd wwwiiittthhh AAArrr--
ccchhhhhaaaaaeeeeellllaaaaannnnddddd...
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“You, who love your homeland, 
You are Gela! 
You are Tina! 
You are Shota! 
You are Tsira! 

 

 

 

Archaeology is a Greek word and it means an ancient word. 
This is a science which studies the historic past of the hu-
manity in accordance with the archaeological monuments 
and artifacts.
The archaeological excavations are carried out for the mil-

lion and thousand years to discover the antiquities buried 
in the ground which are proceeded by the archaeological 
observation processes. 
While studying the excavated material the archaeology uses 

the methods of identifying the monuments’ dates and their 
classification also. For this purpose archaeology uses many 
fields of sciences. For instance: geology, geography, biology 
and the ancient historic sources. The historic sources are the 
descriptions and works about the past of different regions 
all over the world created by the historians, geographers, 
travelers and others. 
The person who carries out the excavation works and 

makes conclusions about what was happening in this or that 
century – where and how did the people live? How did they 
get used to the environment conditions and how did they 
study it? How did they hunt? How they were fishing? How 
did they develop and how did the humanity come up to pre-
sent?-is called the archaeologist. 
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AAAAArrrccchhhaaaeeeooolllooogggggyyyyy iiisss aaaa GGGGrrreeeeeekkk wwwooorrrdddddd aaaaannnnnddddddd iiiiiitttttt mmmeeeaaannnsss aaannn aaannnccciiieeennnttt wwwwwwoooorrrrdddddd... 
TTTTTThhhhhhiiiiiissss iiiiissssss aaaaaa sssssscccciiieeennnccceee wwwhhhhhhiiiiiicccccchhhhh ssssstttttuuuuddddddiiiieeeeeessssss ttttthhhhhheeeeee hhhhhhhiiiiisssssttttttoooorrrrrriiiiiiicccccc ppppppaaaaassssttttt oooooffffff tttthhhhheeeee hhhhhhhhhuuuu-
mmmmmaaaaaanniiiitttyyyyyyy iiiiinnnnn aaaaaccccccccccoooooorrrdddddaaannnccceeeeee wwwwwwwiiiittttthhhhhh tttttthhhhhheeeeeee aaaarrrrcccccchhhhhhhaaaaeeeeeeooooollllooooooggggggiiiiiiccccccaaaaaalllll mmmmooonnnnnuuuuuuummmmmmeeennntttsss 
aaaannnnnddddd aaaaarrrrrtttttiiiiiffffaaaaacccctttttssss..
TTThhheee aaaarrrrrrcccccchhhhhhhaaaaaeeeeeoooooolllooogggggiiiiiiccccaaallll eeeeeexxxxxcccccaaaaavvvvvaaaaaatttttttiiiiiooooonnnnnssssss aaaarrreeeee cccaaaarrrrrrrrrriiiiiieeeedddddd ooooouuutttt ffffffooooooorrrrrr ttthhhhheeeee mmmmmmiiilll-

lllllliiiiooonnn aaannndddddd ttthhhhhooooooouuuuuusssaaannnnndddd yyyeeeaaaarrrssssss tttoooo dddddiiiissssscccccooovvvvveeeeeerrrrr ttthhheeee aaannnnntttttiiiiqqqqquuuuuiiiiittttttiiiieeeeeessssss bbbbbbuuurrrrrrriiiieeeeeddddddd 
iiiinnn ttthhhhhheeeee gggggrrrooouuunnnddd wwwhhhiiiccccchhhhh aaarrrrreeeeeee ppppprrrooooccccceeeeeeeedddddeeeeeddddd bbbbbyyyyyy ttttthhheeee aaaaaarrrrrcccchhhaaaaeeeeeeoooolllllooooogggiiicccaaaaallllll 
oooobbbbbbsssssseeerrrvvvaaatttiiiooonnn pppppprrrrroooccceeessssssssssseeesss.. 
WWWhhhhiiillleee ssstttttuuuuuudddyyyyyyiiiiinnnggg ttthhheee eeexxxcccccaaavvvaaattteeeddd mmmmaaaattteeerrriiiaaaaalllll ttttthhhhhheeee aaarrrccchhhhaaaaaeeeeeeooolllooogggyyyyyy uuuuusssssseeeeessssss 

ttthhheee mmmeeeeettttthhhooodddsss ooofff iiidddeeennntttttiiiifffyyyiiinnnggg ttthhheee mmmmooonnnuuummmeeennnnttttttsss’’’ dddaaatttteeeesss aaaaaannnnnnddd ttttthhhhheeeeeiiiiirrrr 
ccclllaaassssssiiiififififificccaaatttiiiooonnn aaalllsssooo.. FFFFooorrr ttthhhiiissss ppppppuuuuuurrrrpppppoooooosssssseeeee aaaaarrrrrcccchhhaaaeeeooollllloooooogggyyyyy uuuuuuusssseeeesssss mmmmmmaaaaaannnnnnnyyyyyy 
fififieeeelllddddssss oooofff sssccciiieeennnccceeesss.. FFFooorrrrr iiiiiinnnnnnsssssttttttaaaaaannnnncccceee:::: gggggeeeeeoooooollllloooooggggggyyyyy,,, ggggggeeeeeeooooooggggggrrrrraaaaaapppppphhhhhhyyyyyy,,, bbbbbbbiiiiiioooolllloooooooggggggyyyyyy 
aaaannnnndddddd ttttthhhhheeee aaaaannnnnccccciiieeennnttt hhhiiissstttttttooooorrrrriiiiiccccc sssssoooooouuuuurrrrcccceeessss.. TTTTThhhhheee hhhiiissstttooorrriiiccc sssooouuuurrrccceeessssss aaarrreee tttttthhhhheee 
dddddeeesssssccccrrrriiipppptttiiiiooooonnnnnsssss aaannnndddd wwwwwwoooooorrrrrkkkkkkssssss aaabbbooouuuttt ttthhhheee pppaaasssttt ooofff dddiiiffffffffffeeerrreeeeennnnnttttt rrrrrreeeeggggggiiiiiiooooonnnnnnssssss 
aaaaaalllllllll ooovvvveeerrr ttthhheee wwwwwoooooorrrrrllllllddddddd cccccrrrrrreeeeeeaaaaattteeeddd bbbyyyy ttthhhhhheeeeee hhhhhiiiiissssstttttooooorrrrriiiiiaaaaaannnnsss,,, gggeeeeeeooooooggggggrrrrrraaaaappppphhhhhheeeeeerrrssss,,, 
tttrrraaaaavvvvvveeeeellllleeeeeerrrrrsssss aaaaaannnnddddd oooootttthhhhhheeeeeerrrrrrssss... 
TTTTThhhhheeeee pppppeeeeerrrrrrsssssooooonnnnnn wwwwhhhhhhooooo ccccaaaaarrrrrrrrriiieeesss ooouuuttt tttttthhhhhheeeee eeeeexxxxxxcccccaaaaaavvvvvvaaaaaattttttiiiiooonnnn wwwwooooorrrrrkkkkkssssss aaaaaannnddd 

mmmmmaaaaakkkkkkeeeeeessssss ccccccooooonnnnnncccccclllllluuuuusssssiiiiooooonnnssss aaaaabbbbbboooooouuuuuttttt wwwwwwhhhaaatttttt wwwwwwaaaaasssss hhhhhhaaaaappppppppppeeeeennnniiiinnnnnggggg iiinnn ttthhhhhhiiiiissssss oooooorrr ttthhhhhhaaattt 
ccccceeeeeennnnntttttuuurrrrrryyyyyy –––– wwwwhhhhheeeerrrrreeeee aaaaannnnnddddd hhhhhooooowwwww ddddiiiiidddddd tttthhhhhhheeeee ppppppeeeeeooooppppplllleeeee llliiivvveeeee????? HHHooowww dddiiiddddd tttthhhhheeeeyyyyy 
ggggggeeeeeettttt uuuuussssseeeeeddddd tttttooooo tttthhhhheeeee eeeeeennnnnnnvvvvviiiiirrrrrooooonnnnmmmmmeeeeennnnnttttt cccccooooonnnnndddddiiiiiittttiiiiiooooonnnnnssss aaannnnndddd hhhhooowwwwwww ddddiiiidddddd tttttthhhhhheeeeyyyyyy 
ssssstttttuuuuuuuddddddyyyyyyy iiiiitttttt????? HHHHooooowwww ddddddiiiidddddd ttttthhhhheeeeeyyyyy hhhhhhuuuuunnnnnttttt????? HHHHHoooowwwwww tttttthhhhhhheeeeeeyyyyyy wwwwwweeerrrrreeeee fififififissssshhhhhhiiiinnnnnnggg??? HHHooowwwww 
ddddddiiiiiiddddddd ttttthhhhheeeyyyy ddddddeeeevvvveeellllloooooppppp aaaaaannnnndddd hhhoooowwww dddddiiiiiiidddddd ttttttthhhhhheeeee hhhhhhhuuuuummmmmaaaannnniiiiiitttttyyyyyy cccccoooommmmmeeeee uuuppp ttttooo ppppprrrreeee--
ssssseeeeennnnnttttt?????-iiisss ccccaaaallllllllleeedddd ttthhheee aaaaaarrrrrrccccchhhhhaaaaeeeeeoooooooolllllooooogggggiiiiisssttttt... 
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While carrying out excavations, archaeologists usespades, 
shovels, iron sickles, knives and brushes.
The scientists found out that the first archaeological culture 

is Paleolithic stage. The human evolution begins with the 
Stone Age and the archaeological land planned its first visit 
the Stone Age. 

Scien st of Stone Age Nika Tushabramishvili takes with 
him the pupils of Tbilisi German Gymnasium - 7 years 
old George Pitskhelauri and Tazo Antelava - in the Ar-
chaeoland of the Stone Age. Travel with them, listen to 
the and see of what type the earth was according to the 
different beliefs and imagina ons? Where was born the 
first human? How did they hunt? How did they defend 
themselves? Where did they live? What did our ancient 
ancestors – Neanderthals strive for? And most impor-
tantly what was the reason of transforma on of the se-
vere genera on originated in dinosaurs’ era, to human 
beings obsessed with the kindness and singing now.
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WWWWWWWhhhhhiiiilllleeeee ccccccaaaaarrrrrrrrrryyyyyyiiiiinnnnggggg ooouuuuuttt eeexxxcccaaaavvvvaaaattttiiiooonnnsss,,, aaaaarrrccchhhaaaeeeooolllllooogggggiiissstttsssss uuussseeessssspppppaaaaadddddeeeeesss,,, 
ssshhhhhooooovvveeelllsss,, iiiiiirrrrroooonnnn sssssiiiiicccckkkkllleeeeesssss,, kkkkknnnnniiiiivvvvveeesssss aaannnddd bbbrrruuussshhheeesss..
TTTTThhhhheeeee ssssccccciiiiieeeeennnnttttiiiisssstttttssss fffffffooooouuuuuunnnnnndddddd oooooouuuuuuuttttt ttttthhhhhaaaaattttt ttttthhhhheeeee fifififififirrrsssttt aaarrrcccchhhaaaeeeooolllooooogggggiiiiicccccaaaalllll cccccuuuullltttuuurrreee 

iiiisssss PPPPPaaallllleeeeeooooollllliiiiittttthhhhhiiiiiccccc sssssttttaaaagggggeeeee... TTTTTThhhhhheeeeee hhhhhuuuuuummmmmmaaaaannnnn eeeevvvvooooollluuuuuttttttiiiiiiiooooonnnnn bbbbbeeeeegggggiiiinnnsss wwwiiittthhh ttthhheee 
SSSSStttttooooonnnnneeeee AAAAAgggggeeeee aaannnnnddddd tttthhhheeee aaarrrccchhhaaaeeeooolllooogggiiicccaaaaallllll lllllaaaaannnnddd ppplllaaannnnnneeeddd iiitttsss fififirrrsssttt vvviiisssiiittt 
ttttthhhhheeee SSSSSttttooooonnnneeee AAAAgggeee.. 

SSSccciiieeennn sstt oofff SStttoonnee AAggee NNiikkaa TTuusshhaabbrraammiisshhvviillii ttaaakkkeess wwiitthhh 
hhhiimm ttthhee ppuuppiillss ooff TTbbiilliissii GGeerrmmaannn GGGGGyyyyymmmmmnnnnnaaaasssiiiiuuuummmm --- 77777 yyyeeaarrss 
oolldd GGeeoorrggee PPiitttttssssskkhheellaaaaauuurrii aannddddd TTTTaaaaazzzzooooo AAAnnntttteeellaaavvaaa --- iiinnn ttthhhheeeee AAArrrrr--
ccchhhaaaeeeeeoooollaanndd ooff tthhhhheee SSSStttoooonnneeee AAggggeeee.. TTTTTrraaavvveelll wwwiiittthhh ttthheeemmmm,,, lllliiissstteenn tttooo 
ttttttthhhheeeeee aaannnnnnddddddd sssseeeeeee ooooooooffff wwwwhhhaaaaaattt ttttyyyyppee tttttthhhhhhheeeee eeaaarrrtttthhhh wwwaaass aacccccooorrdddiiinngg tttoo ttthheee 
dddddiiiiiffffffffffffeeerrrrrreeeennnnttttt bbbbbbeeeeeellllliiiieeefffffsssss aaaaaannnnnddddddd iiiimmmmmaaggggggiiiiiinnnnnaaaaa oooonnnnnnnnssss??? WWWhhheeerree wwwaaaass bbbooorrrnnn ttthhhee 
fifirrrsssttt hhhuuummmmmmaannn?????? HHHHHHHHoooooowww ddiidd tthhhhheeeeeyyyyy hhuunnnnttttt???? HHooowwww ddddiiiddd ttthhheeeyyyy dddeeeffeeeennnnddd 
ttttthhhhheeeemmmmssseeeeelllllvvvvvvveeess?? WWhheerree dddiiiiiddddddd tttttthhhhhheeyyy lllliiiivvvveeeee????? WWWWWWhhhhhhaaaaaattttttt dddddddiiiiiiidddddddd oooooooouuuuuurrrr aaaaaaannnnccccciiiieeeennntttt 
aannnnnncccceeessssssttttoooorrrrrrsss –––––– NNeeaanndddeeeeeerrrrrrrttttthhhhhaaaaaallssss ssssttttrrriiiiivvvvvvee ffffoooorr??????? AAAAnnnnddd mmmmooooossssssttt iiimmmmmmppppppppoooooorrrrr--
tttaannttllyy wwhhhhaatt wwaass tttttthhhhhhheeeeee rrrrreeeeeaasssoooonnnn ooff ttrraannnnsssfffoooorrrrmmmaa oonn ooff tthhhhheee sseeeee--
vvveerree ggeenneerraa oonn oorriigggggggiiinnnnnaaaatttteedd iinn ddiinnnnnoooooosssssaaaaaaauurrss’’ eerraa,, ttoo hhuummaann 
bbbbbeeeeeeiinnggss oobbsseeesssseedd wwiitthhhh tthhee kkiinnddddddnnnnnneeeesssssssss aanndd ssiinnggiinngg nnooww..
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Human Being 

H U M A N B E I N G

Before origina ng the human beings on the earth there lived 
the huge sized rep les and dinosaurs for the hundreds of mil-
lions of years.  There was a relevant climate for the dinosaurs, 
so it was hot. The dinosaurs were cold-blooded. It was easy 
for them to live in hot climate. Before 65 million years ago the 
meteor fell on the earth as a result of which the most part of 
the living beings died, the sky was cover with dust. 
The climate changed which facilitated the process of dino-

saurs’ ex nc on. The survived dinosaurs for the purpose of 
ge ng used to environment condi ons shortened their size. 
Such li le dinosaurs exist even today, for instance: crocodile, 
lizards and so on. 
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HHH UUUU MMMM AAAA NNNN BBBB EEEE III NNNN GGG

BBBBBBeeeeeeffffooooorrrrreeeee oooorrrriiiiigggggiiiiinnnaaaaa nnnggg ttthhheeeeee hhhhhhuuuuuummmmmmaaaaannnnn bbbbeeeeiiinnngggsss ooonnn ttthhheee eeeaaarrrttthhhhh ttttthhhheeeeeerrrrrreeeeee llliiivvvvveeeeeddddd 
tttthhhhheeeeee hhhhhuuuuugggggeee sssssiiiizzzzeeeeeddddd rrrrreeeeepppp llllleeeeeessssss aaaaaannnnnnddddd dddiiiiinnnooosssaaauuuuurrrrrsssss fffooorrr ttttthhhhheee hhhuuuunnnnnndddddrrrrreeeeeeddddddsssss oooooofff mmmmmiiiiilll-
llliiiooonnnnnsssss oooofff yyyeeeaaarrrsss..  TTTTTThhhheeeeeerrrrrreeeee wwwwwwaaaaaassssss aaaaa rrreeellleeevvvaaannnnnttttt cccccclllliiiiimmmmmmaaaaattttteeeee fffffoooooorrrrrr ttthhheee ddddddiiiiiinnnnnnooooosssaaaaauuuuurrrrrssssss,,, 
sssooo iiitttt wwwwwwaaaaasssss hhhhhhoooottttt.. TTTTTThhhhhheeeee ddddddiiiiiinnnnooooossssssaaaauuuuurrrsss wwweeerrreee ccccooollllddddd----bbbbbblllllooooooooooddddeeeddd.. IIIttt wwwaaaaassssss eeeeeeaaaaaasssssyyy 
fffffoooorrr ttttthhhheeeeemmmm tttttooooo llllliiiiivvvvveeee iiinnnnn hhhhooooottttt ccccllliimmmmmaaattteee... BBBeeefffffoooooorrrrreeeee 6666655555 mmmmmmiiiiillllllllliiiiiooooonnnn yyyyeeeaaaaarrrrrssss aaaaaggggoooooo ttttthhheee 
mmmmmmeeeeettttteeeeeoooorrrrr ffffffeeeeeeellllllllll ooooonnnnnn tttttthhhhhheeeee eeeeeaaarrrtttthhhh aaaaaasssss aaaaa rrrrreeeeeessssuuuuuullllllttttt ooooofffff wwwwwwhhhhhiiiiiccccchhhhh tttttthhhheeeee mmmooossssttttt ppppppaaarrrttt ooofff 
tttthhhhheeeee llllliiiivvvvviiiiiinnnngggg bbbbbbeeeeeiiiiinnnnnggggggsssss dddddiiiiiieeeeeddddd,, tttthhhhheeeeee sssssskkkkkkyyyyy wwwwwaaaaaasssss cccccooooovvvvvveeeeeerrrrr wwwwwwiiittthhh ddddduuuusssttt.. 
TTTTTThhhhheeeee cccccclllliiiiimmmmmaaaattttteeeee ccccchhhhhaaaaaannnnggggggeeeeeedddddd wwwwwwhhhhhiiiicccchhhh fffffaaaccccciiilllliiiiitttttaaaaatttteeeedddddd tttthhhhheeeee pppprrroooccceeesssssssssss oooooffffff dddddiiiiiinnnoooooo-

ssssaaaauuuurrrrrssss’’’’ eeeeeexxxxxx nnnnnnnccc oooooonnnnn... TTTTThhhhheeeeee ssssssuuuurrrrrvvvviiiivvvvveeeeeddddd dddddiiiiinnnnnoooosssssaaaaaaauuuuuurrrrrrsssssss fffffooooorrrrrr ttthhhhheee ppppppuuuuuurrrpppooossseee oooooffff 
gggggggeeeee nnnnnnggggg uuuuussssseeeeedddd ttttttoooooo eeeeennnnnnvvvvviiiirrrroooooonnnnnmmmmmeeeennnntttt cccccoooonnnnnddddddiiii ooooonnnnsssss sssshhhhhhooooorrrrrtttteeeennnnneeeeeddddd tttthhhhheeeiiirrrr ssssiiiiizzzzzeeeee... 
SSSSuuuucccchhhhh llllliii llllleee dddiiinnnooosssaaauuurrrsss eeexxxxxxiiiiissssttttt eeeevvvveeeeeeennn ttttooodddddaaaaayyyyy,,, ffffffoooooorrrrrr iiiiinnnnnssssstttttaaannnccceeee::: cccccrrrrroooooccccooooodddddiiiillllleeeeee,,, 
lllliiiizzzzzaaaarrrrddddddsssss aaannnddd sssooo ooonnn.. 
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A erwards the warm-blooded and mammals appeared, 
among them were human beings which are the mammals 
standing o the top level of development. Based on the new 
discoveries the new phrase has developed: “All we are from 
Africa”. This statement means that the human beings orig-
inated on the con nent of Africa and a erwards the came 
on the whole earth, so the human being originated on the 
con nent of Africa approximately 3-2.5 million years ago.  
The origin of the world and the human being is the perma-

nent, one of the significant, s ll exis ng and unsolved issue 
of the humanity. It was discussed differently by the people 
of the different eras and civiliza ons. 

S U M E R I A N S

Sumerians believed that the major elements of the world 
were the sky, the earth, the sea and the atmosphere as for 
the Gods they were creators of them.
According to the Sumerians’ studies the word of the God 

was enough, i.e. it was enough the God creator to think 
about anything, a erwards by speaking out the word the 
God could accomplish almost everything he wished. 
Sumerians believed that the earth was like a plain plate, 

as for the sky it was an empty space which was based on 
the solid surface from top and below. Between the earth 
and the sky there was the third element –“lil” which means 
the wind, the air. The sun, the moon, the planets and the 
stars were created from the same substances as the at-
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AAA eeeeeerrrrrrwwwwwaaarrrrrddddddssssss tttttthhhhheeeee wwwwaaaaarrrmmm-bbbbllloooooooooodddeeeddd aaaannnnndddd mmmaaammmmmmmmaaalllllsssss aaappppppppeeeeaaaarrreeeeeddd,,,, 
aaaaammmmmoooonnnnggg ttttthhhhhhheeeeeeemmmmmm wwwwwweeeeeeerrrrreeeee hhhhhuuuuummmmmaaaaannn bbbeeeeiiinnngggsss wwwhhhiiiccchhh aaarrrrreeeee ttttthhhheeeee mmmmaaaammmmmmmmmmaaalllsss 
sssstttttaaaannnndddddiiiinnnnggg ooooo ttthhhhheee tttttooooopppppp lllleeeevvvveeelllll oooffff dddddeeeevvvvveeeeellloooppppmmmmmeeennnttttt... BBBaaassseeeddd ooooonnn ttttthhheee nnneeewww 
dddddiiiisssscccccooooovvvvveeeeerrrrriiiiieeeeesssss tttthhhheeeee nnnnneeeeewww ppphhhhrrraaaasssssseeeeee hhhhhhaaaaaasss dddeeevvveeelllooooooppppppeeeeeeddddd::: “““AAAllllll wwweee aaarrreee fffrrrooommm 
AAAAfffrrriiiicccccaaaaa””””... TTTTThhhhhiiissss sssstttttaaaatttteeeemmmmeeennnttt mmmeeeaaannnsss ttthhhhhaaaaattttt ttthhhhhheeeee hhhuuuummmmmaaaaannnn bbbbeeeiiinnngggsss ooorrriiiggg--
iiiinnnnnaaaatttteeeeddd oooonnnn tttthhhheee ccccoooonnnnn nnneeennnttt ooofff AAAfffrrriiicccaaa aaannnddd aaaaa eeeeerrrwwwwwaaarrrrdddddsssss ttttthhhheeee ccccaaaammmeee 
oooonnn ttttthhhhheee wwwhhhhhooooolllleeee eeeeaaaarrrttttthhhhh,,,, sssssooooo ttthhheee hhhuuummmaaannn bbbeeeiiinnnggg ooorrriiiiiiigggggiiiiinnnnnaaaaaattttteeeeedddddd oooooonnn ttthhheee 
cccccooooonnnnn nnnneeeennnnntttt ooofff AAAAfffffrrrrriiiiccccaaa aaapppppprrrrooooxxxxiiimmmaaattteeelllyyy 333--222..555 mmmiiilllllliiiooonnn yyyyeeeeeaaaaarrrrrsss aaaaagggggoooooo...  
TTTTThhhhheee oooorrriiiiigggiiinnn ooofff ttttthhheeee wwwooorrrlllddd aaannnddd ttthhheee hhhuuummmaaannn bbbeeeiiinnnggg iiisss ttthhhhheee pppeeerrrmmmaaa--

nnnnneeennnnnttttt,,, ooonnneee ooofff ttthhheee sssiiigggnnniiifififificcccaaannnttt,,, sss lllllllll  eeeeeeexxxxxxiiiiiissssss nnnnnggggg aaaannnddd uuunnnsssooolllvvveeeddddd iiiissssssssuuueee 
ooofff tttthhhheeeee hhhhhuuummmaaannniiiitttttttyyyyy... IIIttt wwwwwwaaaaaaasssss dddiiissscccuuuuuussssssssseeeeeeddddd dddiiiffffffeeerrreeennntttlllyyy bbbyyy ttthhheee pppeeeooopppllleee 
ooooffffff tttttthhhheeee dddddiiiffffffffffeeerrreeennnttttt eeeeerrrraaaaaasssss aaaannnnddddd ccciiivvvvvviiiiilllliiiizzzzzzaaa oooonnnsss.. 

SS UU MMM EEE RRR II AAA NN SS

SSSSuuummmmeeeerrrriiiiiaaaaaannnnnnsssss bbbeeellliiieeevvveeeddd tttttthhhhhaaaaaatttttt tttttthhheee mmmmmaaaajjjjjooooooorrrrr eeeeellleeeeeemmmmmmeeeennnnnttttsssss oooooffffff tttttthhhhhhheeeeee wwwwwooorrrrrllllddddd 
wwwwwwweeeerrreee tttthhhhhheeeee ssssskkkkkkyyyyyy,,, ttthhheee eeeeaaaaaarrrrrrtttttthhhhh,,, tttttthhhhhheeeeeee sssssseeeeeeaaa aaannnddd ttthhhhhheeeee aaaaatttttmmmooosssppphhhheeeerrrrrreeee aaaaaassssss ffffffooooorrrrr 
ttthhheee GGGooodddsss ttthhheeeyyy wwwwweeeeeerrrrreeee ccccccrrrrrrreeeeeaaaaatttttooorrrsss ooofff ttthhheeemmmmmm...
AAAccccccccooorrrdddiiinnnggg tttooo ttthhheee SSSuuuuummmmmeeeeerrriiiaaannnsss’’’ ssstttuuuuuuddddddiiiiieeeeessssss ttthhheee wwwooorrrddd ooofff ttthhheee GGGoooddd 

wwwwwaaaaasss eeennnoooouuuuuggghhh,,, iii..eee.. iiittt wwwaaasss eeennnooouuuuugggggghhhhhh ttttthhhhhheee GGGoooddd cccccrrreeeeaaaatttooorrr tttooo ttthhhiiinnnkkk 
aaaaabbbbbbbooooouuuuttt aaannnyyyttthhhiiinnnnnggggg,,,, aaaaa eeeeeerrrrwwwwwaaaarrrrddddddssssss bbbbbyyyyyy ssspppeeeaaakkkiiinnnnggg ooouuuttt ttttthhhhheeeeee wwwwwooooorrrrddddd ttttthhhhheeeee 
GGGGGoooooodddddd ccccooouuulllddd aaaccccccccccoooooommmmmppppppllliiiisssssshhhhhh aaaallllllmmmmmmoooooosssssttttt eeeeevvveeerrryyyttthhhiiinnnggg hhheeeee wwwwwiiiiissssshhhhheeeeeddddd.... 
SSSSSuuuuummmmmmeeeeerrriiiaaannnsssss bbbbbbbeeeeeellllliiiieeeeevvvvvveeedddddd tttttthhhhhaaaaatttttt ttttthhhhhheeeeee eeeeeaaaaarrrttthhh wwwwwaaaaaasssss llllliiiiikkkkkeeeee aaaaaa ppppplllllaaaaaiiiiiinnnnn pppppplllaaaaattttteeeee,,, 

aaaaasssss ffffooorrr ttthhhhheeeeee sssssskkkkkyyyyy iiiiiitttttt wwwwwaaaasssss aaaaannnnn eeeeeemmmmmmppppptttyyy ssspppaaaaaccccceeeee wwwhhhiiiiicccccchhhhhh wwwwwaaaaasssss bbbbbbaaaaassssseeeeeddddd ooooonnnnn 
tttthhhhhee ssssooollliiiddd ssssuuuuurrrrffffaaaaccccceeee fffffrrrroooommmm ttttooooppppp aaannnnnddddd bbbbbbeeeeelllooowww... BBBeeeeetttttwwwwweeeeeeeeeennnnnn tttttthhhhhheeeeee eeeeaaaarrrrrtttthhhhh 
aaannnnnddddd tttthhhhhheeeeee ssssskkkkkyyyyyy ttttthhhhheeeeerrrrreeee wwwwwwaaaaassss ttthhhheeee ttttthhhiirrrrrrdddddd eeellleeemmmeeennntttttt ––““““lllliiiiilllll””” wwwwwwhhhhhhhiiiiccchhhhh mmmmmmmeeeeeaaaannnnsssss 
tttthhhhheeee wwwwwiiiinnnndddd,,, ttttthhhhheeeee aaaaaiiiiirrrr... TTTTThhhhhheeeeee sssssuuuuunnnn,,,, ttttthhhhheee mmmoooooonnnnn,,, ttttthhhheee ppplllllaaaaaannnneeetttsss aaannnddddd ttttthhhhheeee 
ssssttttaaaarrrrssss wwwwweeeerrreeeee cccccrrrrreeeeeaaaattteeeeddddd ffffrrrroooommmmm tttthhhhhheeeeee ssssaaammmmeeeee ssssssuuubbbssstttaaannnnnncccceeeeesss aaasssss ttthhheee aaattt-
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mosphere but they could shine as well. “The sky and the 
earth were surrounded by the endless ocean from all the 
sides in which the world somehow kept solidly and with-
out mo on. 
Sumerians believed that at first the ocean emerged. The 

arch of the sky and the plain earth were nucleated which 
were separated by the moving atmosphere. The shin-
ing elements created from the atmosphere: the sun, the 
moon and the stars.  When the sky and the shining ele-
ments separated the plants, animals and at the end the 
humans beings were born.
Sumerian believed that the human is sculpted from clay 

and generally they thought the Gods created then in or-
der to get the food from them. The men should build al-
tars and provide thousands of other services as well so 
that the Gods may complete their divine things. 
Acoording to the ancient Egyp an mythology the God of 

the sun – Ra which was born in the water chaos, from 
the buds of Lotus flower – created the world. The hu-
man emerged from Ra’s tear, from the lips – the Gods; 
the Gods’ and humanity appeared fromthe God of the fire 
and art and all these were created by the word (logos).
According to the Greek myth, the Gea (earth) was 

emerged in the chaos, the beginning of everything (in-
cluding the human). Gea had three descendents which 
were the ancestors of the whole humanity.
In An que era they thought the humans were created 

through evolu on and the climate and geographical en-
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mmmooosssppphhheeerrrreeeee bbbuuuttttt ttthhhheeeeyyyy cccccooooouuuullldddddd ssssssshhhhhhiiiiinnnneeeeeee aaaaasss wwwwwweeeeeellllll.. “““TTThhheee ssskkkyyyy aaaaannnnnnnddddddd ttttthhhhhheeeee 
eeeeeaaaarrrrrrtttttthhhhh wwwwwweeeeeerrrreeee sssssuuuurrrrrrrrrrrrrooooouuuuuunnnnnddddddeeeddddd bbbyyy ttthhheeee eeeeennnnnndddddllleeessssss oooccceeeaaaannnnnn fffffffrrrrrroooooommmmmmm aaallllll ttthhheee 
ssiiiiiiddddeeesss iiinnn wwwhhhhiiiccchhh ttthhhhheee wwwooorrrlllddd sssoooommmmmeeehhhooowww kkkeeepppppptttttt sssssooooollliiiiddddlllyyy aaannnddd wwwiiittthhh--
ooouuuttt mmmooo ooonnn.. 
SSSuuummmeeerrriiiaaannnsss bbbeeellliiiieeeeevvvvveeeeeddddd tttthhhhaaaattt aaaaattttt fififififififirrrrrrssssstttttt ttttthhhhhhheeeeee oooooccceeeaaannn eeemmmeeerrrgggeeeddd.. TTTThhhhhheeee 

aaaaarrrccchhh ooofff ttthhheee ssssskkkkkyyy aaaannnnddd ttthhheee ppppplllaaaiiinnnnnn eeeeeaaaaarrrrtttttthhhhhh wwweeerrreee nnnuuucccllleeeaaattteeeddd wwwwwwhhhhiiiiccccchhhhh 
wwwwweeeeeerrrreee ssssseeeeeepppppaaaarrraaattteeeddd bbbyyyyy tttttthhhhheeeeee mmmmmooooovvvvvvviiiiiinnnnnngggggg aaaaaattttttmmmmmooooooossssssppppppphhhhheeeeerrrreeee.. TTTTTThhhhhheeeee sssssshhhhhhhiiiiiiiinnn-
iiiiiinnnnngggggg eelllleeeeeeemmmmmmmeeeeennnnnttttttssssss cccccrrrreeeeeaaattteeeddddddd ffffffrrrrrrooooommmmmm ttttthhhhheeeeee aaaaattttttmmmmmmoooosssssspppphhhhhheeeeeerrrrreeeeee:::: ttttthhhhhee ssssssuuuuuuunnnnnn,, ttthhheee 
mmmmmoooooooonnnnn aaaannnnnndddd tttttthhhhheeeeee sssttttaaaarrrrrsssss..  WWWWWhhhhhheeeeennnn ttttthhhhhheee ssssskkkkkkyyyyy aaaaannnddddd ttttthhhhheeeee sssshhhhhhiiinnniiinnnggg eeellleee--
mmmeeennntttssss sssssseeeeeeeppppppaaaaarrrrrraaattteeeeedddddd ttthhhhheeeeee ppppppplllllaaaaannnnnntttttttsssss,,, aaaaaannnniiimmmmmaaalllssss aaannnndddddd aaaattt tttttthhhhhhheeeeee eeennnnndddddd  tttttthhheee 
hhhhhuuummmaaannnssssss bbbbbeeeeeiiiiiiinnnnngggsss wwwwweeerrreee bbbboooooorrrrrnnnn..
SSSuuummmmmmeeeeerrriiiaaannn bbbeeellliiieeevvveeeddddd ttttthhhaaaaatttttt ttttthhhhheee hhhhuuuummmmaaaaannnnn iiiiisssss sssssscccuuullllppptttttteeeeeddd fffffrrrrroooooommmmm ccclllaaayyyyy 

aaaannnnnndddddd gggeeennneeerrraaallllllllyyyyyy ttthhheeeeeyyyyyy ttthhhooouuugggghhhhhhtttt ttttthhhhheeeee GGGGGooooodddddsssss cccccrrrreeeeeaaaattttteeeeeddddd ttthhheeennnnn iiiiinnnnnn ooorrr-
dddeeerrr tttooo gggeeeeeettttt ttthhhhhheee fffooooooddd fffrrrooooommm ttthhheeemmm.. TTThhheee mmmmmmeeeeeennnn ssshhhhhoooouuuuullllllddddd bbbuuuiiiiiilllllllddddd aaaaaallll--
tttaaarrrsss aaannnnnddd ppprrrooovvviiidddeee ttthhhooooouuusssaaannndddsss ooofff oooottthhheeerrr ssseeeerrrrrrvvviiiccceeessss aaassss wwwweeelllllllll sssssoooo 
ttthhhaaattt ttttthhhheee GGGoooddddsss mmmaaayyy cccooommmpppplllleeeeetttteeeeee tttthhhhheeeeeeiiiiirrrrr dddddiiiiivvvviiinnneee ttthhhhhiiiiiinnngggsssss.. 
AAAAccccoooooooorrrrddddiiinnnggg tttooo ttthhheee aaannnnnccccciiieeeeennnnnntttttt EEEEEgggyyyypppp aaaaannnnn mmmmmmyyyytttttthhhhhhooooollllllooooooggggggyyyyyy tttttthhhhhhheeeee GGGGGGGooooddddddd ooooooffffff 

tttthhhhheeeee sssssuuuuunnnn ––– RRRaaa wwwhhhiiiccccccchhhhhh wwwwwwaaaaasssss bbbbboooorrrnnnn iiiinnn ttthhheee wwwaaattteeerrr cccchhhaaaooooossssss,,, fffrrroooooommmmm 
tttthhhhhheeeee bbbbbuuuddddsssss ooooofffff LLLooootttttuuuuuussssss flflflflflflooooowwwwwweeerrr –– cccrrreeeeeaaattteeeddd ttthhheee wwwwwoooorrrlllddddd... TTTTTThhhhhheeee hhhhhhuuuuuu---
mmmmmmaaannn eeemmmeeerrrgggeeeeddddd fffffrrrrrooooooommmmmm RRRRRRaaaaa’’’sss ttteeeaaarrrrr,,, ffffffrrrrroooooommmmm ttttthhhhheeeee llllliiiiippppsss –– tttttthhhhhheeeeee GGGGGGGooooooddddddssss;;;;; 
ttthhheeeee GGGGGGooooooddddddssss’’’’’ aaaannnnddddd hhhhhuuuuuummmmmmaaaaannnnnniiiiiittttttyyy aaappppppeeeaaarrreeeeddddd fffffrrrooommmmmttttthhhheeee GGGoooddd oooffffff tttttthhhhhheeeee fifififififirrrrreeee 
aaannnnnddddd aaaaarrrrtttttt aaaaaannnnndddddd aaaalllllllll  ttttthhhhheeeeessssseeee  wwwwweeerrreee cccrrreeeaaaaaatttttteeeeedddd bbbbbyyyyyy tttttthhhhhhheeeeee wwwwwwoooorrrddddd (((((lllloooooogggggoooooosssss))))))..
AAAAAccccccccccccoooooorrrrrrddddddiiiiinnnnngggggg tttttooooo tttthhhheeee GGGGGGGGrrrrreeeeeeeeeekkkkkk mmmmmmyyyyyyttttthhhhhh,,,  ttttthhhhheeeee GGGGGeeeeeaaaaa (((eeeaaaaarrrrrrttttthhhhhh)))) wwwwwwaaasss 

eeeeemmmmmmeeeeerrrggggggeeeeeddddd iiiinnnnn ttttthhhhheeee cccchhhhhaaaaoooooosssss,,,,, tttthhhheeeee bbbbeeeeegggggiiiinnnnnnnnnnniiiinnnnngggggg ooofff eeeeevvveeerrryyyttthhhiiinnnnnggggg ((((((iiiiinnnn--
ccccclllllluuuuuddddddiiiiinnnnnnggggg ttttthhhhheeeee hhhhhuuuuummmmmmaaaaaaannnnn)))))).. GGGGGeeeeaaaaa hhhhhaaaaaddddd ttttthhhhhrrrrrreeeeeeeeee dddddeeeeesssccccceeeennndddeeeeeennnnntttttssss wwwwwwhhhhhhiiiiiiccccchhhhhh 
wwwwwweeeeeerrrrreeeeee ttttthhhhheeee aaaaannnnncccceeeeesssssttttoooooorrrrrrsss oooooffff ttttthhhhheeeee wwwwwhhhhhooooolllleeee hhhhhhhuuuuuummmmmmaaaaannnniiiittttttyyy...
IIIInnnnn AAAAAnnnn qqqqqquuuueeee eeeeerrraaaaaa ttttttthhhhheeeeyyyyy tttthhhoooouuuuggggghhhhhhhtttttt ttttthhhhhhheeeeee hhhhhuuuuuummmmaaaannnnnsssss wwwwweeeeerrreee cccrrreeeaaaaatttteeeeddddd 

ttttthhhhhrrrrooooouuuuggghhh eeeevvvvoooolllluuu ooonnnnn aaaaaannnnnndddd tttttthhhhhheeeee cccccllliiimmmmmmmaaaaattttteeeeee aaaaannnndddd gggggeeeeooogggrrrraaaaappppphhhhiiiicccccaaaaallll eeeeennnnnn-
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vironment had a great impact on the physical and soul 
evolu on processes of men. Also there was expressed an 
opinion about the living world’s evolu on progress and the 
men’s adapta on processes with the environment. 

Climate – the repeatable weather type.
Adapta on - the process of organism ge ng 
used to the   environment condi ons to survive. 
Evolu on – the development process. 

There existed different types of humans (homo) in differ-
ent eras, since the men’s birth ll today : homo habilis, 
homo erectus, Neanderthals and Kromanions (i.e. modern 
human being, homo sapiens sapience ). The traces of an-
cient and old people living are discovered in Africa and in 
the part of Eurasia.  The fragments or living traces of the 
primi ve men, Homo sapiens sapience are verified in every 
con nent besides Antarc ca. These ancient and old peo-
ple, also kromanions basically used the stone, bone and 
wooden row materials. That’s why their existence period is 
called the Stone Age. 
The Stone Age is divided into three parts: the Ancient 

Stone Age (approximately 2.5 mln – 12000 years), i.e. Pale-
olithic Era; the Middle Stone Age, Mesolithic Era (12000 – 
10 000 years) and the new Stone Age, Neolithic Era (10 000 
– 5 000 years). 
In the history of humanity the longest period, i.e. The An-

cient Stone Age is divided in three stages: the lower, the 
middle and the upper Paleolithic stages. The lower Pale-
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olithic begins 2.5 mln years ago and lasts up to 30 000 
years. During this period there were living the different 
types of Homohabilis and Homoerectus. 
Which kind of animals lived in Paleolithic Era on the ter-

ritory of Georgia?
On the territory of Georgia the climate and the land sha  

of that period was similar to Africa. Accordingly there lived 
the animals of Africa as well as the animals which are al-
ready disappeared: south elephant, rhinoceros, makairo-
di ger, ostrich, the giant hyaena, hippopotami and so on. 
There were spread three types of fauna in the different 

periods of the middle Paleolithic Era according to the 
changes of climate condi ons: cave bear, cave lion, Tibet-
an beer, the giant deer, furred rhinoceros, roe, noble deer, 
wolf and others. 
In the upper Paleolithic Era the consequent processes of 

changing the faunal world with the animal types exis ng 
today began. It was connected with the radical changes 
of climate. For instance: 25 000 years ago, as a result of 
the Great Ice Age there were created quite cold climate 
condi ons in Georgia. 
Brown bear competed against the cave bear and sur-

passed it so the disappearing of the cave bear besides the 
human factor (hun ng) facilitated its failure in the compe-

on process against the brown bear. In that period the 
animals exis ng today finally won and wereeven spread. 
30 000 years ago – up to 30 000 year, i.e. the middle Pale-

olithic stage, on the territory of Eurasia basically lived Ne-
anderthals and the earlier modern people. 30 000 years 



428

ago the old types of humans were finally changed with the 
modern types of human beings, i.e. Krimanionels – Homo 
sapiens sapience. 
Georgia is the ancient men living place. Here the people 

came from Africa while the first migra on process. It hap-
pened 1.8 million years ago, which is confirmed in Dman-
isi territory. The fragments of the humans discovered in 
Dmanisi are considered to be the fragments of the oldest 
men Homo erectus) on the territory of Eurasia. That’s why 
they are called “first Europeans”. The Old Stone Age does 
not end with Dmanisi discoveries. 
There are discovered the archaeological monuments and 

other different Paleolithic culture confirming almost all 
stages of Paleolithic Era. The skeletons and their fragments 
of the lower Paleolithic Era are not discovered anywhere 
but many traces of them are revealed – the ar facts creat-
ed by people. The fragments of the people of the middle 
Paleolithic Era i.e. Neanderthals and their living style traces 
are basically confirmed in the caves. 
The people of upper Paleolithic Era se led in Georgia 

43 000 years ago and most of them lived in the caves. 

Paleolithic – is a Greek word and means the Old Stone 
Age. It was the longest and the earliest period of the 
Stone Age. 
Migra on – move to a new place. 
Archaeological Culture – The combina on of the archae-

ological monuments spread on the par cular territory 
having the characteris c features of the par cular Stage 
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aaagggooo tttthhhheee ooooollldddddd ttttyyyyypppppeeeeesssss ooooofffff hhhuuummmmaaannnnsss wwweeerrrrreeeee fififinnnaaallllllyyy ccchhhaaannngggggeeeddd wwwiiiiittttthhh ttttthhheeeee 
mmmmmooooodddeeerrrnnnnn tttttttyyyyyyypppppeeeesssss ooooooffff hhhhhuuuuummmmmaaaannnnn bbbbbeeeiiinnnngggsss,,, iii..eee.. KKKrrriiimmmaaannnniiioooonnneeeellllsssss ––– HHHHHoooommmmmoooo 
sssssaaaapppppiiiieeeeennnnnsssss sssssaaaaapppppiiiieeeennnnnncccccceeeeee... 
GGGGGeeeeeooorrrrgggggiiiiiaaa iiiiisssss ttttthhhhheeee aaaaannnnncccciiieeennntttttt mmmmmmeeeeennnn llliiivvviiinnngggg ppplllllaaaaacccccceeeeee.. HHHHHeeerrreee ttthhheee pppeeeooopppllleee 

cccccaaaammmmmeeeee fffffrrrrrooooommmmm AAAAAfffffrrrriiiicccaaa wwwwhhhiiillleee ttthhheee fififirrrssstttttt mmmmmiiigggrrraaa ooonnn pppprrroooccceeessssss.. IIIttt hhhaaappp-
pppppeeeeennnneeeeeddddd 1111...8888 mmmmiiillllllliiiiiooooonnnnn yyyyeeeaaarrrsss aaagggooo,, wwwhhhiiiccchhh iiissss cccccooooonnnnnnfififififirrrrrmmmmmeeeeeddddd iiiiinnnnn DDDDDmmmmaaannn--
iiiisssssiiii tttteeeerrrrrriiiiitttttooorrrryyyyy... TTTTThhhhheeee fffffrrraaaaagggmmmmmeeennntttsss ooofff ttthhheee hhhuuummmaaannnssssss dddddddiiissssssccccoooovvveeerrreeeddd iiinnn 
DDDDDmmmmmaaaaannniiisssiiii aaaaarrreee ccccooooonnnnssssiiiiidddddeeerrreeedddd tttttoooo bbbeee ttthhheee fffrrraaagggmmmeeennntttsss oooffff ttttthhhhhheeeee ooooollllllddddddeeeeesssssttttt 
mmmmmeeeeennnnn HHHHooooommmooo eeerrrrreeeeeccccttttuuusss))) ooonnn ttthhheee ttteeerrrrrriiitttooorrryyy ooofff EEEuuurrraaasssiiiaaa.. TTTTThhhhhaaattt’’’sss wwwhhhyyy 
ttthhheeeyyyyy aaarrreee cccaaalllllleeeddd “““fififirrrsssttt EEEEuuurrrooopppeeeaaannnsss”””.. TTTTTThhhhhheeeeee OOOOOlllddd SSStttoooonnneee AAAAAggggeeee dddoooeeesss 
nnnooottt eeennnnddddd wwwiiittthhh DDDDDDmmmmmaaannniiisssssiiiiii dddiiissscccooovvvveeeeeerrrrriiiieeeeeessss.. 
TTTTTThhhhhheeerrrrrreee aaarrrrreeeee dddiiissscccooooovvvvveeeeerrrrreeedddd ttttthhhhheee aaaaaaarrrrrcccchhhhhhaaaaeeeeeooolllooogggiiicccaaalll mmmooonnnnnuuummmeeennntttsss aaannnddd 

ooootttttthhhhhheeeeerrrrr dddddiiiiiffffffffffeeerrreeennnnnnntttttt PPPaaaaalllleeeeeooooooollliiittthhhiiiccccc cccccuuuuulllltttttuuuurrrreeee cccooonnnnfififirrrmmmiiinnnggg aaalllmmmooosssttt aaallllll 
sssssstttttttaaaaaggggggeeeeesssss ooooffffff PPPPPPPaaaalllleeeeeoooolllllliiiittthhhhhiiiiicccc EEEEErrrraaa.. TTTThhhhhheeeeee ssskkkeeeeellleeeetttooonnnnnssss aaaaannnnddd ttthhheeeiiirrr fffrrraaagggmmmeeennntttsss 
ooooooffffff ttttthhhheeeeee llllloooooowwwwweeeeerrrrrr PPPPPaaaallleeeeeooollliiittthhhiiiccc EEEEEErrrrrraaaaa aaarrreeee nnnnnoooottt dddiiissscccooooovvvveeeerrreeeeedddddd aaaaannnnnyyywwwhhheeeerrrrreee 
bbbbbuuutttt mmmmaaaannnnnnyyyyyy tttrrraaaccceeesss ooofff ttthhheeeeemmmmmm aaaaaarrreee rrrrreeeeevvvveeeeeaaaaallllleeeeddddd ––– tttttthhhhheee aaaaarrrrrr fffffaaaaaccccccttttsss ccccrrrrreeeeeaaaaattt---
eeeeeddddd bbbyyyyyy ppppppeeeeeeoooopppppplllllleeee.. TTThhheee ffffffrrrrrraaaaaaggggggmmmmmeeeennnnntttttsssss ooooofffff ttthhhheeee ppppppeeeeeoooooopppppplllleeeee ooofff tttthhhhheeeee mmmmmmmiiiiddddddddddddllllleeeee 
PPPaaallleeeooollliiittthhhiiiccc EEErrraaa iii..eeeeee.. NNNNNeeeeeaaaaaaannnnndddddeeeeerrrrttthhhaaalllsss aaannnddddd tttthhhhhheeeeeeiiiirrr llliiivvviiinnnggg ssstttyyyllleee tttrrraaaccccceeeeeesssss 
aaarrreee bbbaaasssiiicccaaallllllyyy cccooonnnfififirrrmmmmmmeeeeeedddddd iiinnn ttthhheee cccaaavvvvveeeeeesssss.. 
TTTTTThhhheee pppeeeoooopppllleeee ooofff uuuppppppeeerrr PPPaaallleeeooollllliiiiiitttttthhhhhhiiiiiccccc EEEEErrraaa ssseee llleeedddd iiinnn GGGeeeooorrrgggiiiaaa 

44444443333333  00000000000 yyyeeeaaarrrsss aaagggggooo aaaannnnnndddddd mmmmmoooooosssstttttt ooooooffffff tttttthhhhhheeeeemmm llliiivvveeeeddd iiinnn ttthhheee cccccaaaaavvvvveeeeesssss.. 

PPPPaalllleeeeeeoolliitthhiicc ––––– iiissss aaaaa GGGGGrrrrreeeeeeeeeekkkkk wwwwwooooorrrrrrddddd aaaanndd mmmeeeeeeeaaaaaannnnnnnssssss ttttthhhhheeee OOOlllddddddd SSSSSttttooooooooonnneee 
AAAAgggggeee.. IItt wwwaaaaaassss tttthhhheeeeee llloooonnnggggeeesssstttt aaaannnnndddd ttthhhhee eeeeeeaaaaarrrllliieeeesssssttt ppppppeeeeerrrriiiiooooodddddd ooooofff tttthhhheeeee 
SStooonnee AAggee. 
MMMiiigggrraaa ooooonnn –––  mmmmmooovvee ttttooooo aaaa nnnneeeeewwwwwww pppppplllaaaaccee.. 
AAAAArrrrcccccchhhhaaaaeeeooollllloooooggggggiiiiiiccccaaalllll CCCCuuuuuulllltttuuurreee –– TTTTThhhheee ccoommbbiinnnaaaaa oonn ooooofff tttthhee aaarrcccccchhhhhhhaaeee-

oooollooggiiccaaalll mmmoooonnnnnnuuuuuummmmmeeeeennnntttttssssss sssssppppprrrreeeeaaaaaddddd oooonnnn tttttthhhhheeeee pppaarr cccccuuuullaarrr ttteerrrriittoorryy 
hhaavviinngg  tttthhhhee cccchhhhaaaarrraaaacccctttttteeeerrrriiiissss ccccc fffffeeeeeaaaatttuuuurrrreeeessss ooooofffff tttttthhhhheeeee ppppaaaaarrrrr cccuuullllaaaaaarrrrr SSSSSSStttttaaaaaaagggggggeeeee 
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and loca on. 
Primi ve – simple.
Compe on – rivalry.

The human origina on, evolu on and ascending up to 
the level of modern human being did not develop with a 
simple, one scheme. There were the branches of people, 
some types the part of which had disappeared without 
any trace. Some of them par cipated in the final forma-

on processes of Homo sapiens sapience. 
The Evolu on Theory was developed by Charles Robert 

Darwin.
His book became the bestseller upon publishing. It was 

published 5 mes in his life. 
It was translated into all European languages. In the first 

years of publishing it caused crucial debates. Although the 
new discoveries have strengthened his vision and today 
the Theory of Darwin is the main philosophic basement 
of the modern biology. 

Bestsellers are called the best, the most popular books.
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aanndd llooccaa ooonnnn.. 
PPPPrrrriiiimmmmmiiii vvvveeeee –––  sssssssiiiiiimmmmmmmmppppplllleeeee...
CCCCCCCCooooommpppee ooonn –– rrrriivvaallrryy..

TTThhheee hhhuuummmaaannn ooorrriiiggggggiiiiinnnnnnaaaa oooonnnn,,, eeeeevvvvvooooolllluuuuu ooooonnnnnnn aaaaaannnddd aaasssccceeennndddiiinnnggg uuuppp tttttoooooo 
ttthhheee llleeeevvveeelll ooofff mmmmmmoooddddeeerrrnnn hhhuuummmaaannn bbbbbbeeeeeeiiiiinnnnnnngggggg dddddiiiddd nnnooottt dddeeevvveeellloooppp wwwwwwiiiiittttthhhhh aaaaaa 
ssssiiiiiimmmmmpppppllllleeee,,, ooooonnnnnneee sssccchhheeemmmeeeeee.. TTTTThhhhhheeeeeerrreeeee wwwwweeeeeeerrreeeee ttttthhhhhheeeeee bbbbbbrrraaaaaannnnnnnccccchhhhhheeeeesss oooffffff ppppppeeeeooooooppppppllllleeeeee,,, 
sssoooommmmmmeeeee tttttyyyyyyypppppeeeesssss tttttthhhhheee pppaaarrrttttttt ooooofffffff wwwwwwwhhhhhhiiiiiicccccchhhhhh hhhhhhaaaaaaddddddd ddddddiiiiissssssaaaaaappppppppppppeeeeeeeaaaarrrrreeeeeedddddd wwwwwwiiiiiitttttthhhhhhooouuuttt 
aaaaannnnyyyyy tttttrrrrraaaaaaccccceeeee... SSSSSSooooommmmmmmeeeee  oooooffffff tttthhhheeeeeeemmmmmm pppppaaaaarrrrrr cccccciiiiiipppppaaaaattttteeeeeddddddd iiiiinnnnnnn tttttthhhhhheeeeeee fififififinnnnnnaaaalll fffooorrrmmmaaa--

ooonnn ppppprrrrrroooooocccccceeeessssssssssseeessss ooooffffff HHHHHHooooommmmmmoooo sssssaaaaapppppiiiiieeeennnnssss ssssaaapppiiieeennnncccccceee... 
TTTThhhhhheee EEEvvvooollllluuuuu ooooonnn TTThhhheeeooorrryyy wwwwaaassss dddddeeeeevvvvveeeeellllllooooooopppppeeedddd bbbbbbbyyyyy CCCCCChhhhhhaaaaarrrrrrlllleeeessss RRRRRRRoooooobbbbbbeeeeerrrrrrttttt 

DDDDaaarrrwwwwwwiiiinnn..
HHHiiiisssss bbbooooookkk bbbeeeeeccccaaammmeee ttthhhhhheee bbbeeesssttttssssseeeeelllllllllleeerrrrr uuuuupppppooonnn pppppuuuuubbbbbllliiissshhhhhiiiiinnngggg... IIIIIItttttt wwwaaasss 

pppuuubbbblllliiissshhheeedddd 5555 mmmeeeeesss iiinnn hhhhhhhiiiiiisss llliiifffeee.. 
IIIttt wwwaaasssss tttrrraaannnssslllaaattteeedddd iiinnntttooo aaalllllllll EEEuuurrrooooopppeeeaaannn lllaaannnggguuuaaagggeeesss... IIInnn ttthhheeeee fififififirrrrrssssstttttt 

yyyeeeaaarrrsss ooofff pppuuubbbblllliiissshhhiiinnngggg iiittt cccaaauuussseeedddd ccccrrrrruuuuucccccciiiiiaaaaallll ddddeeebbbaaattteeesssss.... AAAlllttthhhhooooouuuuuggggghhhhh ttttthhhhhheeeee 
nnneeewww dddiiissscccooovvveeerrriiieeesss hhhaaavvvveeeeee ssssstttttrrrrreeeeeennnngggggttthhhhheeeennnnnnneeeeeddddd hhhhhhiiiisssss vvvvviiiisssssiiiiioooonnnnn aaaaaaannnnnddddddd tttttttooooddddddaaaaaayyyyyyy 
ttttthhhhheeeeee TTTThhhhheeeeeooooorrrryyy ooofffff DDDaaarrrwwwwwwiiiiinnnnn iiiiisssss ttttthhhhheeeee mmmmmaaaaaiiiiinnn ppphhhiiilllooosssoooppphhhhiiiiicccc bbbbbbaaaaaassssseeemmmeeeeeennnnnnttt 
oooofffff ttttthhhhheeeee mmmmoooodddddeeeeerrrnnn bbbiiioooooolllllooooogggggyyyyyy... 

BBeeeeessssstttttssssseeeeeeelllllllleeeeerrrrsssss aaaarrrrrrreeeeeee cccccccaaaalllllleeeeedddddddd ttthhee bbeesstt,, tttthhhheee mmmooosssstttt pppppooppuullllaaaaaarrrrrr bbbbbooooooookkkkkkkssssss...
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The living conditions of Neanderthals 

They cared about each other: 

Hunting 

Neanderthal was lower and smoker. He had the stronger 
muscles system. In comparison with the modern men Ne-
anderthal had sloped forehead, developed eyebrow arches 
and rela vely short chin.

T H E L I V I N G CONDITIONS OF 
NEANDERTHALS

The Neanderthals lived mostly in the caves and open living 
areas (mostly in caves in Georgia). Their life of expectancy 
varied up to 30-40 years. The open living areas were of cir-
cular or oval. The wooden scheme of the living place was 
covered with leather. In the living places usually they had 
the centerplacement. 
They cared about each other: according to the archaeo-

logical discoveriesthey used to bring the part of the hunted 
animals.
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NNNNNeeeeeaaaaannnnnddddeeerrrttthhhaaalll wwwaaasss lllooowwweeerrr aaannnddd sssmmmoookkkeeerrr... HHHeee hhhhhaaaaaddddd ttthhheeeee ssstttrrrooonnngggeeerrr 
mmmmmuuussscccllleeesss sssyyysssttteeemmm.. IIInnn cccooommmpppaaarrriiisssoooonnnnnn wwwwwwiiiiittttttthhhhh ttthhhheee mmmooodddeeerrrnnn mmmmmeeeeennn NNNNNeeeee----
aaaaannnnndddddeeeeerrrtttthhhaaalll hhhaaaddd ssssslllloooooppppeeedddddd fffffooooorrreeehhheeeeeeaaaadddddd,,, dddddeeevvveeelllooopppeeeddd eeeyyyeeebbbrrrooowww aaarrrccchhheeesss 
aaaaannnnddddddd rrrrreeeeelllllaaaaa vvvvveeelllllyyyyy sssshhhhhooorrrrrrttttt ccccchhhhhiiiinnnn...

TTTTTT HHHHHH EEEEEE LLLLLLL IIIII VVV IIIII NNNN GGG CCCOOOOOOONNNNNNNDDDIIIIIIITTTTTTTIIIIIIOOOOOOONNNNSSSSSS OOOOOOOFFFFFF 
NNNNNNEEEEEEAAAAAAANNNNNNDDDDDDEEEEEEERRTTHHHAAAAAAALLLLLLLSSSSSS

TTThhheee NNNeeeaaannndddeeerrrttthhhaaalllsss llliiivvvvveeeeedddddd mmmooossstttlllyyy iiinnnnn tttttthhhhhheeeee ccccaaavvveeesss aaannnddd ooopppeeennn llliiivvviiinnnggg 
aaaarrrrrreeeeaaasss (((mmmmoooosssttttlllyyy iiinnn cccaaavvveeesss iiinnn GGGeeeooorrrrrrgggggggiiiiiaaaaa))))).... TTTTThhheeeiiirrr llliiifffeee oooofff eeexxxpppeeeccctttaaannncccyyy 
vvvvvvaaaaaarrrrrriiiiieeeeeddd uuuppp tttooo 3333300000-4440000 yyyyyyeeeeeeaaaaarrrrsssss... TTTTTThhhhhheeeeee oooooopppppeeeeennn llliiivvviiinnnnggg aaarrreeeaaasss wwwwwweeeeerrrreeeee oooooffff ccccciiirrr-
cccccuuuullllaaaaaarrrr ooorrr ooovvvaaalll..... TTTTThhhheeeeee wwwwoooooooooddddddeeeeennnnnn sssscccchhhhhheeeeemmmeee ooofff ttthhheee lllliiiiiivvvvvviiinnnnnggggg ppppppllllaaaaacccccceeeee wwwwwaaaaasssss 
ccccccoooooovvvvveeeeeeerrreeeddd wwwiiittttthhhhhh lllleeeeaaaatttthhhhhheeeeeerrrrrr... IInnnnn ttttthhhhheeeee lllllliiiiivvvvvviiiiinnnnnggg ppplllaaacccccceeeeeessssss uuuuusssssuuuuuaaaaallllllllyyyyy ttttthhhhheeeeeyyyyyy hhhhhaaaaaddddd 
tttthhhhheeeee ccceeennnttteeeerrrrrppppppplllllaaacccceeeeemmmmmeeeennnnnttttt... 
TTTThhhheeeeyyyyyy ccccaaarrreeeddd aaaabbbboooouuuutttt eeeeaaaaacccccchhhhh  oooootttthhhheeeerrrrr:::: aaaacccccccccooorrrdddiiinnnggggg ttttooooo ttttthhhhheeeee aaaaarrrrrccccchhhhhaaaaeeeeeoooo---

llllooooogggggiiiiiiccccaaaaalllll ddddiiiisssssscccccooooovvvveeeeeerrrriiiieeeessssttttthhhheeeeeyyy uuuussssseeeeeeddddd ttttooooo bbbbbrrriiinnnggg ttthhheeeeee pppppaaaarrrrrttttt ooooofffff ttttttthhhhhheeeee hhhhhhuuuuunnnnttteeeedddd 
aaaannnniiimmmmmaaaalllllssss..
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H U N T I N G

The Neanderthals hunted on mammoths, cave lions, cave 
bears (usually they are 2 mes bigger than the brown bears), 
which was very hard for them. That’s why they used to make 
the labor and the ba le tools slowly.
The creators of the very interes ng and diverse culture of 

the middle Paleolithic stage were exactly the Neanderthal 
people. The main innova on of the stone industry was the 
specialized and well processed flakes and plates. The Ne-
anderthals produced the sawed and extracted tools on the 
vast variety of the stone flakes, such as – ps, scrappers, 
and knives etc. 
It seems the Neanderthals were the great hunters. In oth-

er case they would not be able to exist in severe climate 
condi ons. They might be emo onal and conscious beings 
with human feelings. Based on the archaeological materials 
we can presume that they completed the ritual ac vi es as 
well.
Industry means manufacturing goods.

Flake – the plates of different sizes specially clu ered from 
the stone core, based on which the tools were produced.
Tip – the rectangular flake o en used as a head of spear. 
Scrapper – special tool by which the wood , leather, meat 

and hunted animals were processed. 
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HHH UUU NNNN TTTT IIII NNNNNN GGGGG

TTTTTThhhhhheee NNNeeeaaannndddeeerrrttthhhaaalllsssss hhhuuunnnttteeedddd ooooonnnnn mmmaaaammmmmmmoooottttthhhhhhssssss,,, ccccccaaaaaavvvveee llliiioooonnnsss,,, cccaaavvveee 
bbbeeeaaarrrsss (((uuusssuuuaaallllllyyy ttthhheeeyyy aaarrreee 22222 mmmmeeesssss bbbbbiiiigggggggggeeeeeeerrrrrr tttttthhhhhhhaaaaannnnn tttthhheee bbbrrrooowwwnnn bbbeeeaaarrrsss))))),,,, 
wwwhhhiiiccchhh wwwaaasss vvveeerrryyy hhhhhaaaaarrrrrddddd ffffooooorrrrr tttthhhhheeeeemmmmm... TTTTTTThhhhhhhaaaaaaattttt’’’’’sssss wwwwwwhhhhhyyy ttthhheeeyyy uuussseeeddd tttooo mmmaaaaakkkkkkeeeee 
tttttthhhhhheeeeee lllaaaaabbbbbbooooooorrrrr aaaaaannnnnnddddd ttttthhheee bbbbbaaa llleeeeee tttttoooooooooolllsssss ssssssslllloooooowwwwwwllllllyyyyyy..
TTTThhhheeee cccccrrreeeeaaaaaattttttoooooorrrrrsss ooofff ttthhheee vvvvvveeeeerrrrryyyy iiiiinnnnnttttteeeeerrrreeeeesssss nnnnnggggggg aaaaannnnnnddddddd dddddddiiiiivvvvvveeeerrrrsssssseeeee cccccuuuuulllltttttuuuuurrrrreeeee ooofff 

tttthhhhhheeeee mmmmmmiiddddddddddlllllleeeee PPPPPaaaalllleeeeeeooooollllliiiiittttthhhhhiiiccc ssssssssttttaaaaaaggggggeeeeee wwwwwweeeeerrrrrreeeeee eeeeeexxxxxaaaaaccctttlllyyyyy tttthhhhhheeeeee NNNNeeeaaaannnnnndddddddeeeeerrrttthhhaaalll 
ppppeeeeeooooooppppppllllleeeeee... TTTTTThhhhheeee mmmmmmaaaaaaiiiinnnnnnn iiiinnnnnnnnnnnooooovvvvvvaaaaaa oooooonnnn ooooofffff tttttthhhhheeeeee sssssstttttoooooonnneeeee iiiiiinnnnnddddduuuuuussssttttttrrrryyy wwwaaasss ttthhheee 
sssssppppppeeeccciiiaaaaallliiizzzeeedddddd aaaaannnnnnddddd wwwwweeellllll ppprrrrrrooooooccccccceeeeeesssssssssseeeeedddd flflflflflflflaaakkkkkeeesss aaaaaannnnnddd pppplllaaaaatttteeeesss... TTThhheeeee NNNNNNeee--
aaannnddddeeerrrttthhhaaalllllssssss ppppprrrrrroooooodddddduuuccccceeeeeddd ttthhheeeee ssssssaaaawwwwweeeeeddddd aaannnnndddddd eeeeexxxxxxttttttrrrrraaaaccctttteeeeedddd ttttoooooooooooolllllsssss oooooonnn tttttthhhhhheeeeee 
vvvaaasssttt vvvaaaaarrrrriiieeeeettttyyy ooofff tttthhhhheee ssstttttooooonnneeeee flflflflflflaaaaakkkkkeeeeeeesssss,,,,, sssssuuuuucccccchhhhhh aaaaassssss –– ppppppssssss,,, ssscccrrrrrrraaaaaappppppppeeerrrsss,,, 
aaannnddd kkkkkknnniiivvveeesss eeettttccc...
IIIttt ssseeeeeemmmsss ttthhhhhheee NNNeeeaaannnnndddeeerrrttthhhhhaaalllsss wwweeerrrreeee ttthhheeeee gggrrrreeeeeaaaaattt hhhhhuuunnnnttteeeeeerrrsss... IIInnnnn ooooooottttthhhhhh-

eeerrr cccaaassseee ttttthhheeeyyy wwwooouuulllddd nnnnnoooooottt bbbbbeee aaabbbllleeeeee ttttttooooo eeeeeexxxiiisssttt iiiinnnnnn ssseeevvveeerrrrreeeee ccccccllllliiiimmmmmaaaaatttttteeeeee 
cccooonnndddiii ooonnnsss... TTThhheeeyyy mmmiiiggghhhttt bbbeeee eeeeemmmmmmooooo oooonnnnnaaaaallll aaaaannnnnnddd ccccooonnnsssccciiiooooouuuuussss bbbbbbeeeeeeiiiiinnnnngggggggssssss 
wwwwwiiittthhhh hhhhhhuuuuummmmmaaaaannnn fffeeeeeellllliiiinnngggsss... BBBBBBaaaaaasssssseeeeeedddddd oooooonnnnn tttthhhhheeeee aaaaarrrrrccccchhhhhhaaaaaeeeeeooooolllloooooogggggggiiiiiccccccaaaaalllll mmmmmmmaaaaattttttteeeeeeerrrrrrriiiiiiaaaaaaallllllssssss 
wwwwwweeeee  cccccaaaaannnn ppppprrrreeeesssssuuuuummmeee ttthhhaaaaaattttttt ttttthhhhhheeeeeyyyyyy cccccooooommmmppppllleeettteeeddd ttthhheee rrriiitttuuuaaalll aaaaacccc vvvvvviiiii eeesssss aaaaasssss 
wwwwwweeeeelllllllll...
IIIIInnnnndddddduuussstttrrryyy mmmeeeeaaaaaannnnssssss mmmmmmaaaaaannnnnnuuuuuuffffffaaaaaaccctttuuurrriiinnngggg gggggoooooooooooddddddsssss...

FFFlllaaakkkeee ––– tthhhhhheee pppllllaaaatttteeeeeessssss ooooooofffff ddddiiiiiffffffffffffffffeeerrreeeeenntt sssiiiiizzzzeeeeeeessss ssssspppppppeeeeeecccccciiiiiiaaaaaaalllllllllyyyyyy cclluu eerrreedd ffffrrrooomm 
ttthhheeee sssstttoooonnnnnneeee ccccoooorrrrrrrrreeeeeeeee,,,,,, bbbbbbaaaaaaasssssseeeeeeedddddd oooooooonnnn wwwwwhhhhhiiiiicccccchhhhhhhh ttttthhhhhhheeeeeeee ttttttttoooooooooooooooolllllllsss wwweeeerrree pprrooodddduuccceedd..
TTTiiipppp –––––– tttttthhhhhheee rrrrrreeeeeeccctttttttaaaaaannngggguuuuulllllaaarrrrrr flflflflflflflaaaaakkkkkkeeeee ooo eeeeeeennnnnnn uuuuuusssssseeeeddddddd aass aaa hhheeeaadd oooffffff ssssssppppppeeeeeeaaaaaarrrrrr... 
SSSSScccccccrrrrrrraaaaaapppppppppppppppeeeeeeeerrrrrrr –––– ssssssspppppppeeeeeeeeeccccccciiiiiiaaaaaaallllll ttttttttooooooooooooooollll bbbbbbbyyyyyyy wwwwwwhhhhhhhhhiiiiiiiccccccchhhhhhh ttttttthhhhhhhheeeeeeee wwwooooooddd ,, lleeaaatttthhhhhhheeerr,, mmmeeeaaattttttttt 

aaaannnnnnndddddd hhhhhhhhhuuuuuuunnnnnnnnttttttteeeeeeddddd aaaaaaannnnnniiiiimmmmmmmaaaaaalllllssss wwwweeeeerreeeeee ppppppprrrrrrrooooooocccccceeeeessssssssssseeeeeeeeedddddd.... 
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T H E A RT OF NEANDERTHALS

The Neanderthals used to make symmetric scratches o the 
bones, they made ta oos, jewelry, hangers (amulets), mu-
sical instruments (flute) etc. 
One of the ancient samples of Neanderthals pain ng is 

discovered in Cantabia, in the cave of El-Cas llo (Spain) the 
picture of the men’s hand cluster is imprinted which was 
created by the ancient painters by pouring the paint on the 
hand put on the wall of the cave, 41 000 years ago. 
The wall art sample and the ritual monument is iden fied 

in Georgia, In “Undo Cliff”. This is the symbolic scratched 
picture of a small man imprinted on the wall. 

T H E H I STO RY OF STONE AGE STUDY 
OF GEORGIA

The study of the Stone Age monuments is connected with 
the long period of working process. In 1875 year, the geol-
ogist Ernst Favre and the colonel Statovski in “Iazoni Cave” 
situated on the right bulk of Tskaltsitela River discovered 
the handmade tools of the flint stone. The karst cave locted 
at the right bulk of Tkaltsitela River was seen by the French 
geologist Dubois de Montpereux in the 19-th century, 40 
years. It was he who called it the “Iazoni Cave”. He was 
the first who iden fied the fragments of Paleolithic Era. In 
1914, the Polish geologist Leonid Kazlovski and German 
Rudolf Shmidt discovered the caves in Tskaltsitela gorge. 
The friend of Kozlovski, the Polish researcher, the specialist 
of Paleolithic Era – Stephan Krukovski’s completed more 
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TT HH E A RRRTT OFF NNNEAANNNDERRTHALLS

TTTTThhhhheee NNNeeeeeaaaaaannnnddddeeerrrrrttttthhhhaaaalllsssss uuuuussssseeeeeddddd ttttooooo mmmaaakkkeee sssyyymmmmmmeeetttrrriiiccc ssscccrrraaatttccccchhhhheeessss ooo ttttthhhhheeee 
bbbbbooooonnnnneeeeessss,,,, ttttthhhhheeeeeyyyyy mmmmmmaaaaadddddeeeee  ttttaaaa oooooooooosssss,,,, jjjjeeeeewwwwweeeeellllrrrrryyy,,, hhhaaannnnnggggeeerrrsss (((aaaaammmmmuuuullllleeeeettttssss))),,, mmmuuu--
sssssiiiiicccccaaaaalll iiiiinnnnnssssstttttrrrrruuuuummmmmeeeeennnttttsssss (((((flflflflfluuuttttteeeeee)))))) eeeeetttttccccc... 
OOOOOnnnnneeee ooooofffff ttttthhhheeeee aaaaannnnccciiieeeennnttt sssaaammmpppllleeesss oooooffffff NNNNNeeeaaannndddeeerrrttthhhaaalllsss pppaaaiiinnn nnnggg iiisss 

dddddiiiiisssssccccoooovvvvveeeeerrrrreeeedddd iiinnn CCCCCaaaaannnnntttttaaabbbiiiaaa,,, iiinnn ttthhheee cccaaavvveeee oooofffff EEEEEElllll---CCCCCaaaaasssss llllllllllooooo (((((SSSSSpppppaaaaaiiiiinnnnn)))) ttthhheee 
pppppiiiiiccccttttuuuurrreeeee ooooffff ttttthhhhheeeee mmmmmeeeeennnnn’’’’’ssss hhhhhaaannnddd cccllluuusssttteeerrr iiisss iiimmmppprrriiiiiinnnnnnttttttteeeeeeedddddd wwwwhhhiiiccchhh wwwaaasss 
cccccrrrrreeeeeaaaaattteeeddddd bbbbbyyyyy tttthhhheeeee aaaaannnnccccciiieeennnttt ppppaaaaaiiiinnnttteeerrrsss bbbyyy pppooouuurrriiinnnggg ttthhheee ppppaaaaaiiiiinnnnnttttt ooooonnnnn tttthhhhhheeee 
hhhhhaaaaannnndddd pppppuuuuuttt ooonnn tttthhhhheee wwwaaallllll ooofff ttthhheee cccaaavvveee,,, 444111 000000000 yyyeeeaaarrrsss aaaagggggooooo... 
TTTThhheee wwwaaallllll aaarrrttt sssaaammmpppllleee aaaannnnddd ttthhheee rrriiitttuuuaaaaalllll mmmmmmoooooonnnnnuuuuummmeeennnntttt iiiiisss iiiiiidddddeeeeennn fififieeeddd 

iiinnn GGGeeeooooorrrrrgggiiiaaa,, IIInnn ““UUUnnndddooooo CCCllliiiffffff””.. TTTTTThhhhhhiiiissssss iiiiiisssss ttthhheee sssyyymmmbbbooollliiiccc ssscccrrraaatttccchhheeeddd 
ppppppiiiiicccccttttuuuuuurrrrreee ooooofffff aaa sssmmmaaaaallllllll  mmmmmaaaannnn iiiimmmmppprrrrrriiiinnnntttttteeeddddd ooonnn ttthhheee wwwaaallllll... 

TTTTTT HHHHHHH EEEEEE HHHHHH IIIIII SSSSSSTTTTTTTOOOOO RRRRRYYYYYYY OOOOFFFFFFF SSSSSSTTTTTTOOONNNNEEEEEE AAAAAAGGGEEE SSSTTTUUUDDDYYY 
OOOOOFFFF GGGGGEEEEEEEEOOOOOOORRRRRRGGGGGGIIIIIIAAAAAAA

TTTTThhhhheee ssssssttttttuuuuuuddddddyyyyyy oooooofff ttthhheee SSStttoooooonnnnnneeeeee AAAAAAgggggeeeee mmmmmmooooonnnuuummmeeeennnnnntttttssss iiiiissssss ccccooonnnnnneeeeeccccttttteeeeeeddddddd wwwwwwiiiiiitttttthhhhh 
tttthhheee lllooonnnggg pppeeerrriiioooddd ooooooffffff wwwwwooooooorrrrrkkkkkiiiiinnnnggggg ppprrroooccceeessssss..... IIInnnnnn 111111888777555 yyyeeeaaarrr,,, ttthhheee gggeeeoooooolllll-
ooogggiiisssttt EEErrrnnnsssttt FFFaaavvvrrreee aaannndddddd tttthhhhhheee cccooolllooonnneeelll SSSSSSttttttaaaaaattttttoooooovvvssskkkiii iiinnn “““IIIaaazzzooonnniii CCCaaavvveee””” 
sssiiiiiitttttuuuaaattteeeddd oooonnn ttthhheee rrriiiggghhhttt bbbuuulllkkk ooofff TTTTTTssssskkkkkaaaaalllllltttttsssiiittteeelllaaa RRRiiivvveeeerrr dddiiissscccooovvveeerrreeeddd 
tttttthhhhheee hhhhaaannndddmmmaaadddddeee tttoooooolllssssss oooofffff ttttthhhhhheee flflflflfliiiiinnnntttttt sssssttttttooonnneee... TTThhheee kkkaaarrrsssttt cccccaaaaavvvvveeeee llllloooooccccttteeeddd 
aaaaattt ttttthhhhheeee rrriiiggghhhttt bbbuuuulllkkkkkk ooooooffffff TTTTTkkkkaaaaaallllltttttsssssiiiiitttttteeellllaaaa RRRRRRiiivvveeerrr wwwaaasss ssseeeeeeennnnnn bbbbbyyyyy tttthhhhhheeeee FFFFFFrrrrreeeeennnnnnccccchhhhh 
ggggggeeeeeeoooooolllllooooogggggiiisssttt DDDuuuuubbbbbbooooiiiissss ddddddeeeeee MMMMMooooonnnnnntttttpppppeeeeerrrrrreeeeeeuuuuuuxxx iiinnn ttthhhhheeeee 1111111999999-----ttttthhhhh cccccceeeeennnnntttttuuuurrrrryyyyyy,,,, 4444400000 
yyyyeeeeeaaaaarrrsss... IIIttt wwwwwwaaaaaasssss hhhhheeeee wwwwhhhhhooooo cccccaaaaallllllleeeeeeddddddd iiiiitttt tttthhhheee ““““IIIIaaaazzzooonnnnniiiii CCCCCCaaaaaavvvvvveeeee”””.... HHHHHeeeee wwwwwaaaaasssss 
tttthhhhheeee fifififififirrrrssssttttt wwwwhhhhhoooo iiidddddeeeennnn fififififieeeeeedddddd ttttthhhhheeeee ffffrrrrraaagggggmmmmmmeeeeeennnnntttsss ooofff PPPPPaaaalllleeeeeooooollllliiiiittttthhhhhhiiiiiccccc EEEEErrrrraaaaa... IIInnnnnn 
111119999911111114444,,, tttthhhhheeeeee PPPPPoooollllliiiissssshhhhhh gggggeeeeeooooollloooogggggiiiiisssssttttt LLLLLeeeeoooooonnniiiddd KKKaaazzzllllloooooovvvvvssssskkkkkiiiii aaaaannnnnndddddd GGGGGeeeeeerrrrmmmmaaaannnn 
RRRRuuuudddddoooollllffffff SSSShhhhhmmmmmiiiiiidddddtttttt ddddddiiiiiisssssccccooooovvvveeeerrreeedddd tttthhhhheee cccaaavvveeesss iiinnnn TTTssskkkaaaaaallltttttsssssiiittteeelllaaaaa gggggoooooorrrggggggeeeee... 
TTTThhhhheeee ffffrrrriiiieeeennnndddddd ooooofffff KKKKKooozzllloooovvssssskkkkkiiii,,, ttttthhhhheee PPPPPooooollllliiiiissssshhhhh rrrrrreeeeessssseeeeeaaaaarrrccchhheeeerrrrrr,,, tttthhheeeee ssspppeeeccciiiaaallliiisssttt 
ooofffff PPPPPaaaalllleeeeeooooolllliiiiittttthhhhhiiiiiccccc EEEErrrraaaaa –––– SSSSStttteeeeeepppppphhhhhhaaaaannnnn KKKKKKrrrruuuukkkkkkooooovvvvvvssssskkkkkiiii’’’sssss ccccccoooooommmmmpppppllleeeettteeeeddddd mmmmmoooooorrrrrreeee 
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important working processes in Georgia. He observed the 
caves located at Chiatura district, village Rgani: the “Gvarjila 
Rock”, “Dark Rock”, “Sakaji Rock”, “Sadzrokhia’ and “Chel ’s 
Tavi” caves also. 
The basic works of Paleolithic studies were carried out by 

George Nioradze – the Georgian merited scien st. In 1926 
he discovered the Deviskhvreli and Sakajia caves where the 
fragments of primi ve men revealed. 
In 50s, there were many monuments discovered by the sci-

en sts and they started to study the monuments. From this 
me begins the revival of the Paleolithic studies in Georgia. 

In this period there was discovered vast variety of unique 
Stone Age monuments. More than 400 Stone Age monu-
ments are iden fied nowadays in Georgia. 
The study of “Gvarjila Cliff” discovered by Krukovski was 

con nued in 1955 year by the archaeologists – Aleksandre 
Kalandadze and Davit Tushabramishvili. In 1957 year,the 
expedi on studying the Rioni-Kvirila Rivers basin of Old 
Stone Era was established (head of the expedi on Davit 
Tushabramishvili). The expedi on discovered a number of 
ar facts; the collec ons were created by the excavated ma-
terials based on which the fund of the Old Stone Era was 
created (The Old Stone Era fund was established by the pro-
fessor Davit Tushabramishvili in 1957, in the State Museum 
of Georgia). The fund is developed and enriched. You can 
see a number of ar facts in the Stone Era fund in Janashia 
State Museum of Georgia. 
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iiimmmpppooorrrtttaaannnttt wwwwooorrrkkkkiiiinnnnggggg pppprrrroooooccccceeeesssssssssseeeeeessssss iiiiinnnn GGGGGGGeeeeeooorrrrggggggiiiaaa.. HHHeee ooobbbssseeerrrvvvvveeeeeeddddddd ttttthhhhhheeeee 
cccaaaaavvvvveeeessssss lllllloooooccccccaaaaattttteeeeddddd aaaattttt CCCCCChhhhhiiiiiaaaaatttttuuuuurrraaa dddiiissstttrrriiiccctttt,,, vvvvviiiiiillllllllllaaagggeee RRRgggaaannniiii::::: tttthhhhhhheeeeee ““““GGGGGvvvaaarrrjjjiiilllaaa 
RRRRoooocccccckkkk”””,,, “““DDDaaarrrkkk RRRRoooccckkk”””””,,,, “““SSSaaakkkaaajjjiii RRRooooccccckkkk”””,,, “““SSSaaadddzzzrrrrrooooookkkkkkkhhhhhiiiiiaaaaaa’’’ aaannnddd “““CCChhheeelll ’’’sss 
TTTaaavvviii””” cccaaavvveeesss aaalllsssooo.. 
TTThhheee bbbaaasssiiiccc wwwooorrrkkksss oooooofffff PPPPaaaaalllleeeeoooollliiittttthhhhhiiiiiccccc ssssssstttttuuuuuudddddiiiiieeeeeessssss wwweeerrreee cccaaarrrrrriiieeeddd ooouuuttt bbbbbbyyyy 

GGGGGGeeeeeooooorrrgggggeee NNNiiiooorrraaadddddzzzeee ––– ttthhheee GGGeeeooorrrggggggiiiiiiaaaannnnn mmmmmmeeeeeerrriiittteeeddd sssccciiieeennn sssttt.. IIInnn 11111999992222266666 
hheeeee ddddddiiiiisssscccoooovvvvveeeeeerrreeeeeddd ttthhheee DDDeeeeevvvvvviiiiiisssssskkkkkhhhhhhvvvvvrrreeeeellllliii aaaaaaannnnnndddddd SSSSSSaaaaakkkkkkaaaaaajjjjjjiiiiaaaaaa ccccccaaaaavvvvveeeeeessssss wwwwwwhhhhhheeeeerrreeeeeee tttttthhhhhhhheee 
ffffrrraaaaaagggggmmmmmmeennnnnnttttttssssss ooooofffff ppppprrrrriiiiiimmmmmiiii vvveee mmmmmmmmeeeeeennnnnn rrrrrreeeeeevvvvveeeeeeeaaaaaallllleeeeedddddd... 
IIInnnnn 5555500000ssss,,,,,, ttttthhhhheeeeeerrreeee wwwwweeeeeerrrrreee mmmmmaaaaannnnnyyyy mmmmmmoooonnnnuuummmmmeeennnnntttttssssss ddddiiiiiisssscccooooovvvvveeeeerrrrreeedddd bbbyyy ttthhheee sssccciii--

eeeeeennnnn ssstttsss aaaannnnnnddddddd ttttthhhhhhheeeeeeyyy sssstttttaaaarrrttteeeeeedddddd ttttttoooooo sssssstttttttuuuuuuddddddyyyyy tttttthhhheeeee mmmoooooonnnuuuummmmmmeeeeennntttttssssss.. FFFFFFrrrooommmmmm tttttthhhhhiiisss 
mmmmmmeee bbbbbeeegggiiinnnnnnsss ttttthhhhhhheeeee rrreeeevvvvviiivvvaaalll oooofffff ttttthhhheeeee PPPPaaaaallllleeeooooolllllliiiiittttthhhiiiccccc sssttttttuuuuudddddiiiieeeeessssss iiiiinnnnnnn GGGGGGeeeeeeeeooooorrrrrrgggggggiiiiiiaaaaa... 

IIInnnn ttthhhiiisss pppppeeerrriiioooddd ttthhheeerrreee wwwwwaaasss dddddddiiiissssscccooovvvvvveeeerrrrreeeedddddd vvvvvaaaaassssstttt vvvaaarrrriiieeeeeetttttyyy oooofffff uuunnnnniiiqqquuueeeee 
SSStttooooonnnnnneeeeee AAAgggeee mmmooooonnnnnuuummmeeeeeennnntttsss.. MMMoooooorrrreeee ttttthhhhhaaaaannnnn 444440000000000 SSSSStttttoooonnnneeeee AAAgggeee mmmmmmoooooonnnuuu-
mmmmmeeennntttsss aaarrreee iiiiiidddddeeennnnnn fififieeeddd nnnooowwwwwaaadddaaayyysss iiinnn GGGeeeooorrrrrggggggiiiaaaaaa.. 
TTThhheee ssstttuuudddddyyy ooofff “““GGGvvvaaarrrjjjiiillllaaaaa CCCllliiiffffff””” dddiiissscccoooovvveeerrreeeddd bbbbbbyyy KKKrrruuuukkkooovvvvvvsssskkkiii wwwwwaaaaassss 

cccooonnn nnnuuuuueeeeddd iiinnn 111999555555 yyyeeeaaarrr bbbyyyy ttttthhhhheeeeee aaaarrrrrcccccchhhhhhaaaaaeeeeeooooolllooogggiiissstttttssssss –– AAAAAAllllleeeekkkkksssssaaaaannnnnndddddddrrrrreeeee 
KKKaaalllaaaannnnddddaaaaddddzzzeee aaannnddd DDDaaavvviiittttt TTTTTTuuuuusssssshhhhhhaaaaabbbbbrrrraaaammmmmiiiiiisssssshhhhhvvvvvviiiiillllliiiii.. IIIIInnnnn 111111999999555557777777 yyyyeeeeeeaaaaarrrrr,,,,tttttthhhhhhheeeee 
eeeeeexxxpppppeeeeeddddddiiiii oooonnnnn ssssstttttuuudddyyyiiinnngggggg tttttthhhhheeeee RRRRRiiiiiooooonnnniiii--KKKKKvvviiiiirrriiilllaaa RRRiiivvveeerrrsss bbbaaaasssiiinnn ooofff OOOOOOllllddddd 
SSSSSttttoooonnneeee EEEEErrraaa wwwwwaaaaasssss eeeessssttttttaaaaaabbbbblllllliiiisssssshhhhhheeeeeddd (((hhheeeaaaddddd ooofff ttthhheee eeexxxppppppeeedddiiiii ooooonnnnnn DDDDDDaaaavvvvvviiiiitttttt 
TTTTTTuuuuuuusssssshhhhhaaabbbbrrraaammmiiissshhhvvvviiiilllliiiii)))))).. TTTTTTThhhhhheeeee eeeeexxxpppeeedddiii ooooonnnnn ddddddiiiiissssscccccooooovvvvveeeeerrrrreeeeeeddd aaa nnnnnuuuuuummmmmmbbbbbbeeeeeerrrrrr oooofffff 
aaarrr fffaaaaaccccccttttttssssss;;;;; tttttthhhhhheeeeee ccccooooolllllllleeeecccccc ooooonnnnnnsssss wwwweeerrreee cccrrreeeaaaattttteeeeddddd bbbbyyyyy ttttthhhheeee eeexxxcccaaavvvaaaattttttteeeeedddddd mmmmaaaaa---
ttteeeeerrriiiiaaaaalllllssss bbbbbaaaaaasssssseeeeeeddddd oooonnn wwwwwwhhhhhiiiiccccchhhhh ttthhheee fffuuunnnddddd oooooffffff  ttttthhhhheeeee OOOOOOOlllllldddddd SSStttoooonnnneeeee EEEEErrraaaaaa  wwwwwwaaasss 
cccccrrrrreeeeeaaaattttteeeeeedddddd (((((TTTTTThhhhheeeeee OOOOOOlllldddd SSSSSttttooooonnnnneeeee EEEEErrrrraaaaa ffffffuuuuuunnndddddd wwwwwwaaaaasssss eeeeessssstttttaaaaabbbbbblllliiiiissssshhhhheeeddd bbbbyyyyyy ttttthhhhhheeee ppppprrrrrrooo--
fffffeeeeeessssssssssoooorrrrr DDDDDDaaaaavvvviiiiitttt TTTTTuuuuusssshhhhhaaaabbbbbrrrraaaammmmmiiiiiissssshhhhhhvvvvviiiillliiiii iiiiinnnn 1111111999999555555777777,,,, iiiinnnnnn ttthhheee SSSSStttaaattteee MMMuuuuussssseeeeeuuuuummmmm 
oooooofffff GGGGGGeeeeeeooooorrrrrgggggiiiiaaaaa))))).. TTTTThhhheeeeee ffffffuuuuunnnnnnddddd iiiiisssss ddddeeeeevvvvveeeeeellllooooopppppeeeeeddddd aaaaannnnnddddd eeeeennnnrrriiiccccchhheeedddddd... YYYYoooooouuuuu ccccccaaaaannnnn 
ssssseeeeeeeeee aaaaa nnnnnnuuuuummmmmbbbbbeeeeerrrrr ooooffffff aaaaarrrrrr fffffaaaaacccctttsssss iiiinnnnn ttttthhhhheeeee SSSStttttooooonnnnnneeeeeee EEEEErrrrraaa fffuuuuunnnnnddd iiiiinnnn JJJJJJaaannnaaassshhhhhiiiiiaaaaa 
SSSSSttttttaaaaatttttteeeee MMMMMuuussseeeeeeeuuuummmm ooooofffffff GGGGGGGeeeeeooooorrrrggggiiiiaaa.. 
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The scien sts studying Gerogian Stone Age:
Archaeologist George Nioradze (the founder)
Archaeologist Stephan Krukovski
Archaeologist Abesalom Vekua
Archaeologist Davit Tushabramishvili
Paleontologist Anthropologist - Leo Gabunia
Archaeologist Nika Tushabramishvili
Anthropologist – DaviT Lortkipanidze
Archaeologist Medea Nioradze
Archaeologist Guram Grigolia

Dubois de Montpereux – The Swiss traveler, the research-
er of An quity and geologist. He described the fauna fossil 
and developed the first geological map of Georgia.

Fossil – the ancient fragments of flora and fauna.
Fauna – the combina on of animal species.
Flora – the combina on of plants’ species. 
Paleolithic science – science which studies Paleolithic is-

sues
Paleontologist – specialist of Paleolithic studies.
Anthropology – the science which studies the human or-

igin
and evolu on.
Anthropologist – specialist of anthropology.

Your first visit in Archaeological Land ended but we will see 
now how successful it was. Par cipate in the interac ve 
game, you are already 7 years old and you are not 17 yet
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“You, who love your homeland,
You are Gela!
You are Tina!
You are Shota!
You are Tsira!
It does not ma er who you are!”

George ans Tazo will ask you ques ons, answer to them 
and send by e-mail:maikocholo@gmail.com or come and 
bring your answers
Address: Tabukashvili street 5, the Na onal Agency for 

Cultural Preserva on of Georgia, Service of archaeology.

Q U E S T I O N S

What is Archaeology?

Who are the archaeologists?

What does Paleolithic Era mean?

On which con nent humans were born?

What does the migra on mean?

What is called the archaeological culture?

What does the word primi ve mean?

What is climate?
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Which era is called Mesolithic?

Which era is called Neolithic?

What is adapta on?

Evolu on, i.e. -?

Who was Charles Darwin?

What kind of book is the bestseller?

Industry means……?

Which animals did live in Georgia in the upper 

Paleolithic Era?

Which animals did live in Georgia in the middle 

Paleolithic Era?

Which animals did live in Georgia in the lower 

Paleolithic Era?

What is the:

a) Flake?

b) Tip?

c) Scrapper?

Who was the founder of Paleolithic science in Georgia?

Who was the founder of the fund for the Stone Age of 
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Georgia?

List the scien sts studying the Stone Age of Georgia.

Who was Dubois de Montpereux?

Explain the word “fossil”

What is flora?

What is fauna?

What does the Paleolithic science mean?

What is anthropology?

Who is an anthropologist?

In future the Archaeological Land will take you on the trac-
es of Neanderthals in Georgia with George and Tazo, you 
will be able to survey the se lements of the ancient people, 
sheds -open living areas and caves also.

The basin of Kvirila River, with the caves of Jruchula is wait-
ing for your visit: the Jruchula Cave, “Samgle cliff, “Samele 
cliff, “Samertskhle cliff, “Undo cliff”, the caves of Bondi and 
Dzudzuana. You will go to the place where there are the flint 
stone ores and shed-workshops arranged in the open air.
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the caves of 

georgia 

are waiting for 

you

The author of the project – Maia Choloyashvili
The author of the scientific adapted text: - Nika Tushabramishvili.
The coordinator - Kote Pitskhelauri.
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qarTuli anbanis sami saxeobis 

cocxali kultura

saintereso gamocemebi

qarTuli anbanis sami saxeobis cocxali kultura 

UNESCO-s kacobriobis aramaterialuri kulturu-

li memkvidreobis warmomadgenlobiT nusxaSia

qarTuli anbanis sami saxeobis cocxali 

kultura _ saqarTvelos kulturuli memkvidre-

obis dacvis erovnuli saagentos gamocema. momza-

debulia saqarTvelos kulturuli memkvidre-

obis dacvis erovnuli saagentos iuneskosa da 

saerTaSoriso urTierTobebis samsaxuris xelmZ-

RvanelobiT. gverdebis raodenoba _ 154; Tbilisi 

2016.

qarTuli anbanis sami saxeobis cocxali kultura 

ireklavs qarTuli sazogadoebis istoriul war-

suls, kulturul gamocdilebasa da miRwevebs. 

aTvalsaCinoebs warsulSi pilitikur da socia-

lur-ekonomikur sistemaTa cvalebadobas da Tu 

rogor Seuwyo xeli qarTuli kulturis winaSe ar-

sebulma gamowvevebma qarTuli anbanis dacvis in-

stitucionaluri sistemis Camoyalibebasa da mis 

dacvaSi sazogadoebrivma CarTulobam.

gamocema Sesrulebulia maRal poligrafiul 

doneze. wigni mniSvnelovania, rogorc special-

istebisTvis ise, farTo sazogadoebisTvis. 
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saintereso gamocemebi

ra masalisgan Sedgeba kulturuli memkv-

idreobis Zeglebi? rogoria maTi qimia? ro-

gor da ra masaliT unda gamyardes Zeglebi? 

rogor unda ganxorcieldes Zeglebis kon-

servacia Tanamedrove standartebTan Ses-

abamisobaSi? am da sxva kiTxvebze pasuxebi 

mocemulia saqarTvelos kulturuli memkv-

idreobis dacvis erovnuli saagentos mier 

gamocemul wignSi _ konservacia arqeolo-

giaSi. 

gamocemis koordinatori _ mari-klod 

berduke, qarTuli gamocemis redaqtori _ 

nikoloz anTiZe; pasuxismgebeli redaqtore-

bi _ d. lomitaSvili, e. TabukaSvili, i. dol-

iZe; mTargmneli, samecniero redaqtori _ n. 

kitovani; redaqtorebi _ v. SatberaSvili, 

T. qarTveliSvili. gverdebis raodenoba _ 

640; Tbilisi, 2016. 

maRal poligrafiul doneze Sesrulebuli 

gamocema saWiro da mniSvnelovania dargis 

moqmedi da momavali specialistebisTvis.

konservacia arqeologiaSi

(pirveli franguli gamocema 1990 w.)
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saintereso gamocemebi

aWaris arqeologiuri Zeglebi

aWaris arqeologiuri Zeglebi _ saqarTvelos 

kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saa-

gentos gamocema. redaqtori _ nikoloz anTiZe; 

pasuxismgebeli redaqtorebi _ d. lomitaSvili, 

e. TabukaSvili, i. doliZe; tomis redaqtori _ e. 

kaxiZe. gverdebis raodenoba _ 436; Tbilisi, 2016. 

wigni aerTianebs aWaris teritoriaze aRmoCenili 

nivTieri kulturis Zeglebis aRwerilobas  _ daw-

yebuli  XX saukunis 60-iani wlebidan, dRemde. aq 

mopovebuli da wignSi gamoqveynebuli artefaqte-

bi moZiebulia TviT avtorTa mier arqeologiuri 

kvleva-Ziebis dros. am uaxlesi aRmoCenebis didi 

nawili uSualod exmaureba zogadsakacobrio 

problemebs. 

maRal poligrafiul doneze Sesrulebuli, oreno-

vani gamocema (qarTuli, inglisuri) mniSvnelovani 

da sainteresoa, ara mxolod specialistebisTvis, 

aramed farTo sazogadoebisTvis.  
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saintereso gamocemebi

irakli ciciSvili

irakli ciciSvili _ saqarTvelos kulturu-

li memkvidreobis dacvis erovnuli saagentos ga-

mocema. mTavari redaqtori _ nikoloz anTiZe; 

redaqtori _ maia ciciSvili. gverdebis raodeno-

ba _ 144; Tbilisi, 2016. 

wigni eZRvneba irakli ciciSvilis xsovna-gaxsen-

ebas. masSi gamoyenebulia irakli ciciSvilis mier 

1946-1952 wlebSi Sesrulebuli grafikuli namu-

Sevrebi da Canaxatebi.

maRal poligrafiul doneze Sesrulebuli ga-

mocema mniSvnelovani da sainteresoa, ara mxolod 

specialistebisTvis, aramed farTo sazogadoebi-

sTvis.  
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saintereso gamocemebi

i l u s t r a c i a

ilustracia qarTuli wigni (reprinti) 

_ saqarTvelos kulturuli memkvidreo-

bis dacvis erovnuli saagentos gamocema. 

avtori _ nino jiSkariani, redaqtori _ 

nino svaniZe, Targmani _ nino kakiaSvi-

li. gverdebis raodenoba _ 168, Tbilisi, 

2016.

wigni eZRvneba saqarTveloSi wignebis 

ilustrirebis istorias. gamocema Ses-

rulebulia qarTul da inglisur enebze, 

maRal poligrafiul doneze. wigni sain-

tereso da mniSvnelovania, rogorc spe-

cialistebisTvis ise, farTo sazogadoe-

bisTvis. 
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didi mcxeTis arqeologiuri 
muzeum-nakrZalis koleqciidan

didi mcxeTis arqeologiuri muzeum-nakrZalis 

koleqciidan _ saqarTvelos kulturuli mem-

kvidreobis dacvis erovnuli saagentos seriuli 

gamocema (seria _ muzeumi, istoria, artefaqti). 

mTavari redaqtori _ nikoloz anTiZe; katalogi 

Seadgines da gamosacemad moamzades irma doliZem,  

vaxtang nikolaiSvilma, nikoloz maisuraZem; pasux-

ismgebeli redaqtorebi _ daviT lomitaSvili, eka-

terine TabukaSvili. fotoebi _ ivane yenia; mxat-

var-dizaineri _ nino andronikaSvili. gverdebis 

raodenoba _ 144; Tbilisi, 2016. 

maRal poligrafiul doneze Sesrulebuli oren-

ovani (qarTuli, inglisuri) katalogi Seicavs didi 

mcxeTis arqeologiur muzeum-nakrZalSi dacul 

artefaqtTa SesaniSnav fotoebs, maT aRweril-

obebs qarTul da inglisur enebze. 

wigni mniSvnelovania, ara mxolod specialisteb-

isa da farTo sazogadoebisTvis, aramed momavali 

Taobis codna-esTetikis ganviTarebisTvis.

saintereso gamocemebi
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muzeumi da kulturuli 

memkvidreoba 

saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis 

erovnuli saagentos seriuli gamocema. wigni ga-

moica proeqt samecniero konferenciis far-

glebSi. proeqtis idea da ganxorcieleba _ irma 

doliZe, eka kaWarava; krebuli Seadgines da ga-

mosacemad moamzades _ irma doliZem, eka kaWara-

vam, nino SiolaSvilma, ani Seroziam; pasuxismgebe-

li redaqtorebi _ daviT lomitaSvili, ekaterine 

TabukaSvili. gverdebis raodenoba _ 296; Tbilisi, 

2016. 

2016 wlis 19-21 maiss, muzeumis saerTaSoriso 

dResTan dakavSirebiT, Catarda saqarTvelos kul-

turuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagen-

tos muzeumebisa da muzeum-nakrZalebis samsax-

uris mier inicirebuli, yovelwliuri, rigiT III 

samecniero konferencia _ “muzeumi da kulturu-

li memkvidreoba.”

 krebulSi muzeumi da kulturuli memkvidreoba 

gamoqveynebulia III samecniero konferenciis Sede-

gebi.

wigni sainteresoa ara mxolod specialistebisT-

vis, aramed farTo sazogadoebisTvisac.

saintereso gamocemebi
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borjomis baraTebi

saqarTvelos kulturuli memkvidreobis 

dacvis erovnuli saagentos muzeumebisa 

da muzeum-nakrZalebis samsaxuris inici-

ativiTa da kompania “IS orjomi saqarT-

velos” mxardaWeriT, gamoica borjomis 

mxareTmcodneobis muzeumis gamoyenebiTi 

xelovnebis nimuSebis, mineraluri wylis 

warmoebisa da Zveli xedebis amsaxveli ba-

raTebis ori kompleqti. 

maRal poligrafiul doneze Sesrule-

buli saxieri baraTebi ara mxolod sain-

teresoa, aramed saxalisoa nebismieri 

asakobrivi jgufisTvis.

gnebavT, borjomis wiaRSi SeRweva? _ ba-

raTebi dagexmarebaT!

gnebavT, STabeWdilebebis werilobiT ga-

ziareba? _ isargebleT baraTebiT!

saintereso gamocemebi
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redaqciisgan:

 redaqcia, SesaZloa, ar iziareb-

des  JurnalSi ganTavsebul samec-

niero  statiebSi  gamoTqmul  zo-

gierT  mosazrebas, magram  “onlain 

arqeologia”   Seu ferxeblad gamoa-

q veynebs  amgvar  werilebsac da, Ses-

abamisad,  Riaa polemikisTvis.

From the editorial team: 

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

2017 წ.
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Editor-in chief  –  Nikoloz An dze
Editorial Board: 
Konstan ne  Pitskhelauri
Davit  Lomitashvili
lali Akhalaia
Zurab  Giorgadze
Nika Tushabramishvili
Coordinator and stylis c editor  - Maya Cholokhashvili
Designer  –  Tamar Gulbani

mTavari redaqtori _ nikoloz anTiZe

saredaqcio kolegia:

konstantine ficxelauri

daviT lomitaSvili

lali axalaia

zurab giorgaZe

nika TuSabramiSvili

koordinatori da stilisturi redaqtori _ maia ColoyaSvili

dizaineri _ Tamar gulbani
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