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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 უფლება
დაცულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. “ონლაინ
არქეოლოგიაში” გამოქვეყნებული რუბრიკების გამოყენების სურვილის
შემთხვევაში, ახლად შექმნილ პერიოდულ გამომცემლობათა რედაქციების
წარმომადგენლებს ვთხოვთ, სათანადო 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 20122013 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 preserved 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 Archaeology”, 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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“ქართველებისთვის საკუთარი
ქვეყნის წარსული ყოველთვის
განსაკუთრებული

ფენომენი

იყო და არის...”

ონლაინ არქეოლოგიის მე-9 ნომერში გამოქვეყნდა ბლიცინტერვიუ “წარსული მომავლის თვალით”, მისი საშუალებით
ახალგაზრდა არქეოლოგებმა (სტუდენტებმა, მაგისტრანტებმა)
თავიანთი თვალსაზრისი ჩამოაყალიბეს არქეოლოგიის ამა თუ
იმ პრობლემატიკასთან დაკავშირებით. ბლიც-ინტერვიუს ერთერთ 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
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ტერიტორიაზე ახალგამოვლენილ კერამიკულ მასალას. ის
თურმე პირველად 5 წლის წინ ჩამოსულა საქართველოში,
ხოვლეგორაზე უმუშავია, თავიდან ძალიან უჭირდა, საუბრისას გვითხრა, რომ შინაგანი ჩაკეტილობა მუშაობაში ხელს
უშლიდა. მის ამ თვისებას ბატონი ვახტანგი არაფრით ეგუებოდა,
“ყველაფერი გააკეთა, მუდმივად მარიგებდა, რომ უნდა გაიხსნა, შენი მომავლისთვის ასე აჯობებსო და მართლაც, მივაღწიე მიზანს. ასე, რომ ბატონი ვახტანგი ჩემთვის მხოლოდ
პედაგოგი არ არის, მან ზოგადად ჩემი მომავალი განაპირობა.”
- გვითხრა 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 ატმოსფერო დაგვხვდა, რომელსაც ზოგადად განაპირობებს არქეოლოგ 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. მოგეხსენებათ, ჩემს ახალგაზრდობაში საუნივერსიტეტო განათლების სისტემა სხვაგვარი იყო, მხოლოდ მესამე კურსიდან ვირჩევდით 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 ურთიერთობითა და შესანიშნავ, უნიკალურ
არქეოლოგიურ ძეგლზე - ვანზე მუშაობით დავიწყე.
უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ, სამწუხაროდ, 2 წლით
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
არქეოლოგიურ მოღვაწეობას ვეწევი.
- რომელი იყო თქვენი პირველი დამოუკიდებელი გათხრები?
- ახვლედიანის გორაზე მუშაობის შედეგად გარკვეული პრაქტიკა
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 შედეგად მოპოვებული
მასალა გახდა ჩემი საკანდიდატო დისერტაციის - შიდა კოლხეთის
მატერიალური კულტურა ძვ.წ. III-II საუკუნეებში - თემა. ეს არის
საკმაოდ საინტერესო და ინფორმაციული ძეგლი. მოგეხსენებათ,
თვითონ ვანი საკულტო ძეგლია და ამ პერიოდის ორდინარული
ნამოსახლარი, სადაც შეიძლებოდა ყოველდღიური ცხოვრებისთვის თვალი გვედევნებინა, კოლხეთში მანამდე გათხრილი არ
იყო, ახლაც 31 ძეგლზე მხოლოდ კულტურული ფენებია დადასტურებული, ანუ მასშტაბური გათხრები კონკრეტულად ამ
პერიოდის ნამოსახლარზე ამ დრომდე არ განხორციელებულა.
სამუშაოები საკმაოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა და, შესაბამისად, 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 შედეგად 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

წერილობითი

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, კონკრეტულად 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, მონრეალის
უნივერსიტეტის წარმომადგენლობასთან. თუ არ ვცდები, ეს ერთ-
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ერთი პირველი საერთაშორისო ექსპედიცია იყო. ისინი ჩამოვიდნენ
საკუთარი დაფინანსებით 1994-1996 წლებში, ანუ მაშინ, როდესაც
საქართველო ეკონომიკურად სრულიად გაღატაკებული იყო, ხოლო სულიერად ისე უმძიმდა, როგორც არასდროს. შეიძლება
ითქვას, რომ სწორედ მაშინ დაიწყო არქეოლოგიური გათხრების
იმ საერთაშორისო სისტემის აღორძინება, რომელიც დღემდე
მუშაობს. ყოველ შემთხვევაში, პირადად მე, მას შემდეგ საერთაშორისო ურთიერთობები არათუ არ გამიწყვეტია, არამედ
პირიქით, გავააქტიურე. აწყურში მიმდინარე კვლევები, შეძლებისდაგვარად, მულტიდისციპლინარული იყო, თუმცა, ამჟამინდელი კვლევები ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, რადგან ტარდება პალინოლოგიური, პალეობოტანიკური, ტრასოლოგიური
გამოკვლევები, ვაკეთებთ სხვადასხვა ქიმიურ ანალიზს, ვიყენებთ
დათარიღების ფიზიკურ მეთოდებს, ანუ კვლევა მიმდინარეობს
თანამედროვე სტანდარტებით.
გარდა წარმართული ხანის ნამოსახლარისა, აწყურში ყურადღებას იქცევს აწყურის ღვთისმშობლის ტაძარი. მის ინტერიერში
შემორჩენილია სხვადასხვა პერიოდის ნაგებობები, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ კათედრალური ტაძრის აგებამდე, ანუ XI
საუკუნემდე ამ ტერიტორიაზე ინტენსიური ცხოვრება მიმდინარეობდა. საინტერესოა ის, რომ ტაძრის ინტერიერში აღმოჩნდა ადრეული შუა საუკუნეების, VII-VIII სს-ის საყოფაცხოვრებო
დანიშნულების ნაგებობები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ახლომახლო
რელიგიური ცენტრიც უნდა ყოფილიყო (ჩვენ შესწავლილი გვქონდა 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 შეიძლება ითქვას,
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რომ ხუროთმოძღვრების შედევრია, შემკული ჩუქურთმებითა
და პილასტრებით, რომელიც სტრატიგრაფიულად და ქრონოლოგიურად 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 ჩემთვის 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 განსაკუთრებული 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 ითქვას, რომ ძეგლები, რომლებსაც რეალურად ემუქრებოდა განადგურების 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
სხვადასხვა პერიოდის ძეგლებია განფენილი და რომელთა გათხრაც დაგეგმილია მომავალი სეზონებისთვის. ამჟამად ვმუშაობთ მე-5 ტერასაზე, სადაც უკვე გამოჩნდა სხვა, აქამდე უცნობი ნაგებობები. მუზეუმი ძალიან საინტერესო იქნება იმ
თვალსაზრისით, რომ ვიზიტორს შეეძლება აქ ნახოს ინტენსიური
დასახლება, ანუ საცხოვრებლები, სამზარეულო, საკულტო ნაგებობები, 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 თავიანთი კვალიფიკაციის შესაბამისად აკეთებენ საქმეს, რაც, ცხადია, ძალიან სასიამოვნოა, თუმცა მე ეს არ მიკვირს, რადგან
ქართველებისთვის საკუთარი ქვეყნის წარსული ყოველთვის განსაკუთრებული ფენომენი იყო და არის კიდეც. ამ შემთხვევაშიც ეს
ფენომენი ვლინდება.
- ბატონო ვახტანგ, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ კვლევით
სამუშაოებზე არანაკლებ საინტერესო თქვენთვის პედაგოგიური 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 სტერეოტიპებს, მათ აქვთ ის თავისუფლება (მეთოდოლოგიის ფარგლებში),

რომელიც

აუცილებელია

მასშტაბური

კვლევების

განხორციელებისთვის. სტუდენტებს ყოველთვის ვაძლევ არჩევანის საშუალებას, მე მათ მუდმივად ვაკონტროლებ, მაგრამ
არჩევანს თვითონ აკეთებენ, რადგან მიმაჩნია, რომ რაც მეტია პასუხისმგებლობა, მით უფრო მაღალია კვალიფიკაციის
მოთხოვნილებაც. აქვე მინდა აღვნიშნო ერთი მნიშვნელოვანი
ფაქტი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაფინანსებითა
და ოქსფორდის უნივერსიტეტთან კოოპერირებით, ჩვენ ყოველწლიურად ვატარებთ ახალგაზრდა არქეოლოგთა საერთაშორისო
კონფერენციას
ფერენციაში

(უკვე

ჩვენი

მე-9

კონფერენცია

უნივერსიტეტის

ჩატარდა).

სტუდენტების

კონ-

გარდა,

მონაწილეობენ მსოფლიოს 14-15 საუკეთესო უნივერსიტეტის
წარმომადგენლები. აქ სტუდენტები წარადგენენ თავიანთ ინდივიდუალურ გამოკვლევებს. ეს მათთვის საკუთარი შესაძლებლობების 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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“For Georgians the past of Georgia
has always been the case of particular
importanceand so it is now ...”

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
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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 faculty 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 monument – 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
21

Interview
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 Gambashidze, 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 present 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 independently. 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 culture 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 observed yet. The wide range of the excavations on the ancient settlements particularly 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 defend my PhD thesis. 10 years later, I finished my doctoral dissertation, which
was dedicated to the place of Georgia in Hellenistic world system. This included 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 independent 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 thepolitical-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 collection 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 himself. The Apostle put the Icon in Atkuri fortress. This was the placefrom
where he saw the Anthemide and Apollon temples. According to this information 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 accordingly the expeditions were not supported with the funding, the native representatives 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 researches 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 middle VII-VIII centuries in the interior of the temple were discovered household 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 covered 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 dealing 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 century 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 chronologically 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 renovation 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 distinctive 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 conserving 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 intensive 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 processes. 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 stereotypes, 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 themselves. 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 taking 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 intensive 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 narimaniSvili). Zeglis srulyofilad warmoCenis, vizualuri
aRqmis gaumjobesebisa da samecniero problematikis gaTvaliswinebiT, 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 akldamis 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 aRmosavleTiT, 30 metris daSorebiT, 196 nakveTis 2, 3, 5, 6 kvadratebSi. 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 kedlebis erTmaneTTan kavSiri am etapze ver dgindeba; kedlebi nagebia didi zomis fleTili qvebiT, erT-erTi kedlis wyobaSi
CaSenebulia qvis abazanis natexi. am ubanze mopovebuli arqeologiuri masala (adgilobrivi da importuli keramikis natexebi, marmarilos WurWlis mcire fragmenti, Zvlis ilari,
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Surdulis qvebi, saqsovi dazgis sawafebi da sxv.) q.S. III-VssiT TariRdeba.
meore ubani, savaraudod, qalaqis erT-erTi karibWe, mdebareobs naqalaqaris dasavleT nawilSi (nakveTi 129, 130), iq
sadac armazis qedidan Camomavali kldovani masivi Sveul kedlad 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 sigane 3 metria, amJamad gamoCenilia 6 m sigrZeze, damxrobilia
CrdiloeT-samxreTis xazze.
alizis agurebi xanZris Sedegad gamomwvaria, SemorCenilia didi raodenobiT mozrdili fragmentebi, Tumca, mTeli egzemplarebi ver dafiqsirda. kedlis mimarTulebis
gagrZelebaze, mezobel kvadratebSi gaiWra sadazvervo Txrili, romelSic gamovlinda analogiuri kulturuli fena,
Tumca, kedlis gagrZeleba ar dafiqsirda. es Txrili daR-
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mosworeba. b-n narimaniSvili aRniSnavs, rom momavali gaTxrebis 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 gamovlinda sxva kedlebic, erTi TiTqos midgmulia zRudis kedel-
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rmavda dedaqanamde, sadac kldes aSkarad etyoba sagangebo

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 narimaniSvili, am struqturebis savaraudo TariRad elinistur periods moiazrebs. naqalaqaris TavdacviTi sistemis sruli
suraTis warmoCena SesaZlebeli gaxdeba ufro masStaburi
savele samuSaoebis ganxorcielebis Semdeg.
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saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli
saagentos dafinansebiT, 2016 wlis savele sezonze arqeologiuri gaTxrebi ganxorcielda armazisxevSi (xelmZRv. goder-
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Zi narimaniSvili), asparug erisTavis samarxis Crdilo-aR-
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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-
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mosavleTiT, armzisxevis abanosa da erisTavTa samarxebs

rmis miwis fena. zogierT monakveTSi miwis siRrmem 1,5 metrs
miaRwia. gamovlinda nagebobaTa kedlebi da ori
samarxi. erTi romauli
xanis ormosamarxi (148)
gawmendilia. iq aRmoCnda Tixis ori WurWeli
da minis sanelsacxeble.
erTsenakiani

nagebobis

garSemo 0,5-0,6 m siRrmis
miwis safari moxsnilia
150 kv.m farTobze. xelmeored gamovlinda XX saukunis 40-ian wlebSi gaTxrili nagebobebis naSTebi.
mimdinareobs

maTi

preparacia.

ZiriTadi samuSaoebi warimarTa
kompleqsis samxreT-aRmosavleT,
gauTxrel farTobze (daaxl. 450
kv.m). 0,5-1,6 siRrmis 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 sezonze, 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-
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bul terasul safexurze.

liTologiuri da kulturuli fenebi

`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
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dadasturda, rom Zegli stratificirebulia, fenebi Cadis Rrmad, dafiqsirda qveda
paleoliTis periodis fenis
nawili; siRrmeSi maTi simkvrive (kalcitireba) matulobs; kidev erTxel dadginda
cecxlis gamoyenebis erT-erTi uZvelesi kvali.
b-n TuSabramiSvilis mosazrebiT, es Zegli qvis nedleulis
sabado-saxelosnoa. aq moipoveboda qvis iaraRebis dasamzadeblad aucilebeli masala,
romelic aqve nawilobriv muSavdeboda. qvis SerCevisa da damuSavebis Sedegad Rebulobdnen, ZiriTadad naxevarfabrikatebs, nukleusebsa da anatkecebs, Tumca, gvxvdeba ramdenime srulyofili iaraRic.
sabadodan Crdilo-dasavleTiT, daaxloebiT 400 m-is siSoreze mdebareobs pirvelyofil adamianTa sadgomi (qveda
da Sua paleoliTi). `ziari fx-

ziari-fxoveli samganzomilebiani

ovelze~ oTx kvadratSi (4 kv. m)
gaiTxara 25 sm simZlavris Sua
paleoliTuri Sreebi. WrilSi
dafiqsirda rva liTologiuri fena, romlebic gaerTianebulia or kulturul SreSi.
qveda kulturul SreSi dadgenilia qvis industriis metad

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-
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da geofizikuri samuSaoebi, gakeTda sinjebi interdiscipli-
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naruli kvlevebisTvis. mopovebuli arqeologiuri masala
ganTavsda vejinSi, ivane beritaSvilis saxelobis muzeumSi,
sadac mimdinareobs maTi kameraluri damuSaveba.
eqspediciis farglebSi Catarda dazvervebi ramdenime adgilas ziaris mimdebare teritoriaze. ziari 2-is Tavze, gomboris qedis did platoze, saZiebo Txrilebis gavlebis Sedegad
gamovlinda axali punqti, sadac dafiqsirda zeda paleoli-
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metad mniSvnelovania Semdegi garemoebebis gamo:
1. zeda paleoliTuri artefaqtebi dasavleT saqar-

Tvelos garda, saqarTveloSi am dromde arsad iyo
aRmoCenili;
2. kaxeTSi mezoliTuri Zeglebi dRemde ar aris dadasturebuli. zRvis donidan 1000 metrs zemoT, zeda 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 dasadastureblad saWiroa gaTxrebis gagrZeleba.
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Tis an mezoliTis epoqis kaJisa da obsidianis nivTebi, rac

dazvervebi Catarda, agreTve, sof. ziarisa da fxovelis mimdebare teritoriaze, adgil “durglianT miwebze”. samwuxarod,
es teritoria muSavdeba sasoflo-sameurneo mizniT, amitom
xeluxlebeli fenebi ver gamovlinda. zedapirulad aikrifa TiTqmis yvela epoqis masala dawyebuli qvis xanidan - Sua
saukuneebamde, rac b-n TuSabramiSvilis azriT, kidev erTxel
migviTiTebs imaze, rom es treritoria intensiurad iyo aTvisebuli, rogorc preisturiul ise, istoriul epoqebSi.

xvamli _ oqtomberi _ 2016
saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagentos dafinansebiT, 2016 wels, xvamlis mTaze arqeologiuri samuSaoebi (xelmZRv. daviT sulxaniSvili) ganxorcielda. savele samuSaoebi xvamlis mTis zeda platos or
ubanze gagrZelda.
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I ubani, `mayvlisyana~ mdebareobs wminda giorgis ekლეsiidan samxreT-aRmosavleTiT, 400 metris daSorebiT,
bunebriv

tafobSi,

zRvis

donidan 1861 metrze. es adgili Crdilo-aRmosavleT da
samxreT-aRmosavleT

mxri-

dan SemozRudulia bunebrivi kldeebiT; aRmosavleTidan didi qvis lodebisgan
uduRabod nagebi galavani
sazRvravs.
2015 wels aq gaiTxara ori
wriuli nageboba. 2016 wels
nayari qvebisgan gaiwminda mesame – qviT nagebi oTxkuTxa
Senobis naSTi, misi kedleb-
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is qveda nawili uSualod
kldeSia CaWrili, kldovani
iataki TixiT motkepnili da
mosworebulia. interierSi
dafiqsirda cecxlis kvali,
keramikis fragmentebi, hematitis aTasobiT damuSavebuli (mZivebis msgavsi) da daumuSavebeli qva (koxis qvebi?).
sayuradReboa, rom samxreT
kedelSi gamovlinda didi
zomis qva, romelSic xis karis Casasmeli fosoebia.
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rom Senobis iatakisa da kedlebis gawmendisas Cndeboda sxvadasxva periodis arqeologiuri masala, maT Soris,
kaJis Subispirebi, brinjaos
rgolebi, nemsis natexebi da
sxv.
II ubani mdebareobs eklesii-
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b-n sulxaniSvili aRniSnavs,

dan Crdilo-aRmosavleTiT,
500 metris siSoreze, zRvis
donidan 1847 metrze. aqac
gaiTxara wriuli nageboba,
misi Semadgeneli nawilia karibWe da urTxmelis sarebiT Sekruli Robe. gawmendis
Semdeg dafiqsirda dromosi,
didi qvis lodi karis Casasmeli RariT, baTqaSis fragmentebi da hematitis qvebi. Zegls winaswarulad aTariReben
wina antikuri xaniT.
garda stacionaruli gaTxrebisa eqspediciam Caatara dazverviTi samuSaoebi, gamoavlina `mayvlisyanis~ msgavsi aTamde kompleqsi.

WobareTi _ oqtomberi _ 2016
saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli
saagentos mier gacemuli nebarTvis safuZvelze, 2016 wels,
aspinZis municipalitetis sof. WobareTis midamoebSi ganxorcielda arqeologiuri gaTxrebi (xelmZRv. kaxa kaxiani).
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savele samuSaoebi gagrZelda soflis Tavze mdebare adgil
satiknes goris samxreT kalTaze, sadac dafiqsirebulia sxvadasxva periodis kulturuli fenebi.
Zeglze arqeologiuri gaTxrebi mimdinareobs 2008 wlidan,
gamovlenilia adre brinjao-mtkvar-araqsis kulturis, gvian
brinjaos xanisa da adreuli Sua saukuneebis periodis kulturuli fenebi. amaTgan SedarebiT kargad aris Seswavlili
mtkvar-araqsis kulturis namosaxlari.
am droisTvis, goris qveda terasaze gaTxrilia mtkvar-araqsis kulturis gviandeli periodis ramdenime miwuri nageboba, maT Soris gansakuTrebiT aRsaniSnavia naxanZrali 5 da
6 saxlebi, romlebSic ikiTxeba gegmareba, mSeneblobis teqnika, interierSi pirvandel mdgomareobaSi gamovlenili arqeologiuri struqturebi, iatakze dafiqsirebuli sxvadasxva
WurWlis natexebi, agreTve, qvis artefaqtebi.
bolomde gaiTxara 2014 wels dawyebuli 6 nageboba. SemorCenilia CrdiloeTis (zurgis) kedeli, nawilobriv aRmosavleTisa da dasavleTis kedlebi, samxreTis safasade mxare
CamoSlilia. kedlebi nagebia erTmaneTze kargad morgebuli
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kldis msxvili qvebiT Tixis xsnarze, maTi ukeT damagrebis
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robilia Crdilo-aRmosavleTidan samxreT-dasavleTisken,
Sesasvleli unda yofiliyo samxreTis mxridan. zurgis kedlis sigrZe 5,50 metria, maqsimaluri simaRle 2,55 metrs aRwevs. interierSi zurgis kedlis Zirze, mTel sigrZeze 60 sm
siganis baqania gamarTuli, misi safasade mxare brtyeli qvebiTaa gamagrebuli; Senobis Sua nawilSi Cadgmulia wriuli,
1,05 m diametris Tixis kera, centrSi sanacre ormoa. inter-
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mizniT, xSir SemTxvevaSi gamoyenebuliა wvrili qvebic. damx-

ierSi, iatakze aRmoCnda didi raodenobiT (savaraudod 60mde) sxvadasxva zomisa da formis Tixis WurWeli.
b-n kaxiani Tixis WurWlebis ganTavsebaSi garkveul kanonzomierebas amCnevs, mag., baqanze dawyobili aRmoCnda mcire
zomis ramdenime WurWeli, sadgaris fragmentebi da sarevelebi; 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 TariRad 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 memkvidreobis dacvis erovnuli saagentos dafinansebiT, 2016 wels,
zestafonis

municipalitetSi,

Sorapnis cixeze arqeologiuri
gaTxrebi (xelmZRv. karlo kalandaZe) ganxorcielda.
savele gawmendiTi samuSaoebi
Catarda cixis samive terasaze.
Tumca, ZiriTadi samuSaoebi warimarTa I da II terasebze, 3 da 4 Txrilebis monakveTebSi anu
iq,sadac unda dasruldes gasuli saukunis 80-ian wlebSi dawyebuli sakonservacio-sarestavracio RonisZiebebi.
Seswavlilia

Zveli

zRudis

farglebSi CamoSlili ferdis
kulturuli fenebi. garkveul
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monakveTebSi gaiwminda da daRrmavda Zveli Wrilebi da dazustda

Zeglis

monacemebi.

sareabilitacio

procesisTvis gaiwminda da gafarTovda pilonebiani zRudis
kedeli, aguris sartyliani citadelis kldovani qanisken mimarTuli monakveTi da sxv. ganisazRvra momavali savele kvlevis
monakveTebi.
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stratigrafiuli

daijesti
Catarda dazvervebi `qveda qalaqSi~, goris samxreT, gavakebul nawilSi, mdinareebis Zirulasa da yvirilis SeerTebis adgilas dadasturda antikuri xanis Sorapnis Sesabamisi
kulturuli fenebi.
b-n kalandaZe aRniSnavs, rom am fenebis Seswavla informaciuli iqneba cixe-qalaq Sorapnis istoriis kvlevisTvis.
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urbnisi _ oqtomberi _ 2016
saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagentos dafinansebiT, 2016 wels, qarelis municipalitetis sofel urbnisSi gadarCeniTi
arqeologiuri gaTxrebi ganxorcielda
(xelmZRv. boris gelaSvili). savele samuSaoebi Catarda ori sacxovrebeli saxlisa 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 daniSnulebis ormo, boZisTvis gankuTvnili qvis baliSi da iatakSi
Cadgmuli Tixis mozrdili
qoTani. qoTnis alagebisas
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masSi aRmoCnda bavSvis Tavis qalisa da ConCxis Zvlebis fragmentebi.
samarxeuli masala Sedgeba Tvliani brinjaos beWdebisgan, keramikuli da minis

sanelsacxebleebisgan,

sxvadasxva formisa da masalis mZivebisgan.
samarovans winaswarulad
q.S. II-III ss-iT aTariReben.
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saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli
saagentos dafinansebiT, 2016 wels, ozurgeTis municipalitetis sof. gurianTaSi, vaSnaris naqalaqaris teritoriaze
ganxorcielda gawmendiTi arqeologiuri samuSaoebi (xelmZRv. vaJa sadraZe).

daijesti

vaSnari _ noemberi _ 2016

naqalaqari mdebareobs md. natanebisa da skurdumis SesarTavTan. 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, marani da sxv. naqalaqaris teritoriaze sxvadasxva dros Catarda
dazverviTi arqeologiuri samuSaoebi, maT Soris SedarebiT
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grZelvadiani iyo 1949 wels teritoriaze Cais fabrikis mSeneblobasTan dakavSirebuli gaTxrebi.
2016 wlis samuSaoebis mizani iyo 1949 wels gaTxrili naqalaqaris nawilis _ bazilikis, galavnisa da koSkebis gawmenda, agreTve, Zveli ganaTxarisa da gegma-naxazebis dazusteba.
rac saWiroa savalalo mdgomareobaSi myofi Zeglis sruli
saxis gamosavlenad da samomavlod stacionaruli arqeologiuri gaTxrebis ganxorcielebisTvis, agreTve, gamovlenili
arqiteqturuli moculobebis gadarCenis, dacvisa da momavali TaobebisTvis SenarCunebisTvis.
mimdinare 10 dRian sezonze Sesrulda Semdegi samuSaoebi:
teritoria gaiwminda xe-mcenareebisgan, asfaltis safarisa da betonis kedlebisgan; samSeneblo da sayofacxovrebo
narCenebisa da nagvisgan gaiwminda bazilika, martiriumi da
koSkebi; zedapirulad gamovlinda (xelmeored) maTi konturebi; bazilikis aRmosavleTiT gaiWra 1 m siganis, 70 m sigrZisa 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 qronologiuri CarCo da sxv.
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ARCHAEOLOGICAL DIGEST

ARMAZTSIKHE

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 Narimanishvili).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 meters 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 fragment 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 shuttles, 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 ancient se lement. Is situated in the western part of the ancient se le52
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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 fragments 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. Narimanishvili. 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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ARMAZISKHEVI

August - 2016
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In 2016 year, with the funding of the Na onal Agency for Cultural Heritage Preserva on of Georgia during the field work season, the archaeological excava ons were carried out in Armaziskhevi (Head of excavaons- Goderdzi Narimanishvili). The ground layer was removed up to
0.5 – 1.0 meters deepto the north-west of the cemetery of Asparug Eristavi, 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 discovered.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 century 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.
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ZIARI

October – 2016

With the funding of the Na onal Agency for the Cultural Heritage Preserva on of Georgia , in 2016 year on the field work-archaeological season, 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).

DIGEST

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 terraced 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 materials, 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 Paleolithic 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 industry 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 produced 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 processing 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 products of the upper Paleolithic or Mezilite Era were discovered a er making 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 humans 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. Unfortunately, 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.
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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

CHOBARETI
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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 building was cleaned up from bulk stones. The lower walls of which are
stuck deeply in the rock. The rocky floor is compressed and straightened with clay.The trace of fire was observed in the interior, fragments
of ceramics, thousands of processed (like beads) or unprocessedhemate stones(Koch stones?).It is noteworthy that the huge stone was revealed 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, needles 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 Urtkhmeli 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 revealed nearly thousand complexes similar to “Makvliskana”.

October – 2016

In 2016, the archaeological excava ons were carried out in the municipality of Aspindza, Chobare village, on the basis of the permission 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 – “Mtkvar-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 terrace 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 completed. 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 components 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, paleozoologic and paleobotanic searches.

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 municipality of Zestaponi, on the Shorapani fortress (Head of excava ons
Karlo Kalandadze).
The fieldcleaning works were carried out on three terraces of the fortress. Although the major works were carried out on the I and II terraces, 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 rehabilita 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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URBNISI

October – 2016

In 2016, with the funding of the Na onal Agency for Cultural Heritage
of Georgia, In Kareli municipality, village Urbnisi, the survival archaeological 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 bottom level of which the pit for agricultural purpose, the stone pillow intended 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 consists 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.
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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 ancient 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 centuries (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 relavely 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 carrying 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 contours were revealed superficially once again. To the east part of basilica 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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axali arqeologiuri aRmoCena

დიდ ნ აურ ის ნა ქ ალ ა ქ ა რ ი
რამდენიმე წელია ივრის ზეგანზე, დიდნაურის ნაქალაქარზე
(რომელმაც მეცნიერების ყურადღება აეროფოტოების დეშიშფრირების შედეგად მიიქცია) არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობს. გასულ წლებში

დაფიქსირდა ნაქალაქარის სამხრეთი

გალავანი, კარიბჭე და თავდაცვითი თხრილი. გამოვლინდა ხის
მორებით, თიხით, რიყის ქვითა და წვრილი ღორღოვანი მასით ნაგები 7 მ სიგანის გალავანი და 3 მ სიგანის კარიბჭის ღიობი. გათხრების 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 პერიოდისთვის 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
ეს

ბორცვებად.

მოცულობები

თავდაპირველად,

ელიტარულ

არქეოლოგებმა

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 ატარებდნენ მეომრები იმ პერიოდში მახვილს (ზურგზე და არა წელზე).
მიცვალებულის მუცლის არეში აღმოჩენილი უცხო წარმოშობის
ისრისპირი, მეტყველებს მასზედ, რომ ის მოკლულია არაკავკასიელის

მიერ;

წარჩინებული

მხედარი

მომხდურთან

ბრძოლაში დაღუპულა.
ისახება
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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, ახალი არქეოლოგიური აღმოჩენების ფონზე, ვფიქრობთ, უფრო
საფუძვლიანად შეიძლება ამ პრობლემაზე დამაჯერებელი მსჯელობა. ჩვენი აზროვნების ახალი მიმართულებით წარმართვის
საწინდრად იქცა ბოლო წლების აღმოჩენები ივრის ზეგანზე. აქ არქეოლოგიური
სამუშაოების შედეგად გამოვლინდა ქ.წ. II ათასწლეულის
დასასრულისა და ქ.წ. I ათასწლეულის საწყისი საუკუნეების პროტოქალაქური დასახლებების მთელი სისტემა, რომელმაც ამ პრობლემის მეცნიერული დამუშავებისთვის უფრო საიმედო საყრდენი

და დიდი პერსპექტ-

ივები შექმნა. ამის საფუძვე
ლს იძლევა სატელიტური 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 შედგება – 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 ძეგლების მიხედვით დგინდება, რომ საზოგადოებას,
რომელსაც

ეს

ნამოსახლარები

ეკუთვნოდა,

დახვეწილი

ტექნოლოგიით დამზადებული, 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 ცხენოსანი და საბრძოლო ეტლების ქვეგანაყოფებიც, რაც ამ საზოგადოების 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 მნიშვნელოვან 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 საზოგადოებაში სოციალურად დაწინაურებული ფენის არსებობას. ყოველივე
ეს ქმნის იმის წინაპირობას, რომ არქეოლოგიურ ძეგლთა ეს
კომპლექსი სოციალურად საკმაოდ დაწინაურებულ საზოგადოებას
მივაკუთვნოთ და ამაზე დაყრდნობით სამხრეთ-კავკასიის ცენტრალურ ნაწილში ამ დროიდან სახელმწიფოებრიობის ჩამ67
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ოყალიბების

ერთ-ერთი

დამაჯერებლად
მასზედ,

რომ

საფეხურის

ვისაუბროთ.
თუ

ჩვენ

ამ

არსებობაზე

არსებობს

მრავალი

მიმართულებით

უფრო

მითითება

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 ლეონტი მროველის თხზულება - “ცხოვრება ქართუელთა მეფეთასა

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 შემდეგ დანაწევრდა. ამასთან დაკავშირებით განსაკუთრებულად
არსებითია ის, რომ წერილობითი ცნობების მსგავსად, არქეოლოგიური

მონაცემების

მიხედვითაც

იმავე

ტერიტორიაზე,

განვითარების შემდგომ საფეხურზე იწყება ერთიანი ცენტრალურამიერკავკასიური 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 მცხეთოსის წილი ქვეყნის განვრცობის საზღვრებს. ქართლოსის
ძმის ჰეროსის კუთვნილ ტერიტორიაზე კი, ამ დროს გამოიყოფა
მრავალი თავისებური ნიშნით გამორჩეული, წინარე ცენტრალურ
ამიერკავკასიური კულტურის ფესვებზე აღმოცენებული, ბრინჯაოს 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 დასასრულსა და ქ.წ. I ათასწლეულის დასაწყისში კი, ამ რეგიონში არქეოლოგიური კულტურის სეგმე69
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ნტაციის უაღრესად მნიშვნელოვანი პროცესი მიმდინარეობს,
რომლის შეჯერება წერილობითი წყაროს მონაცემებთან საკმაოდ მყარ საფუძვლად შეიძლება მივიჩნიოთ იმ საზოგადოების
ეთნიზაციაზე მსჯელობისთვის,
რომელსაც არქეოლოგიურ მასსალათა ეს ჯგუფები ეკუთვნოდა. ცხადია, ერთდროულად ამდენი დამთხვევა წერილობით
წყაროში მოცემული ისტორიულ-გეოგრაფიული ფაქტობრივი მასალისა და არქეოლოგიური
კვლევის შედეგად გამოვლენილი კულტურების განვრცობის
საზღვრების

მრავლისმეტყვ-

ელია და, ბუნებრივია, არ შეიძლება შემთხვევითი იყოს. ეს
კი, იძლევა იმედს, რომ მომავალში შესაძლოა, საკმაოდ დამაჯერებლად დათარიღდეს წერილობით წყაროში მოცემული
ისტორიულ-გეოგრაფიული ცნობები. კერძოდ, ქართლოსისა
და ჰეროსის კუთვნილი მიწაწყლის საზღვრების რეალური
არსებობა შეესაბამოს ქ.წ. II ათასწლეულის პირველ ნახევარს,
ქ.წ. XIV საუკუნის ჩათვლით. ქართლოსის შვილებთან დაკავშირებული ისტორიულ-გეოგრაფიული ცნობების თარიღი კი გან70
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ისაზღვროს ქ.წ. II ათასწლეულის დასასრულისა და ქ.წ. I
ათასწლეულის საწყისი საუკუნეებით. ვფიქრობთ, ყოველივე ზემოთქმულის საფუძველზე, უკვე ჩნდება იმის შესაძლებლობა, რომ სარწმუნო საყრდენი შეიქმნას სამხრეთ
კავკასიის ცენტრალური ნაწილის ქ.წ. II ათასწლეულისა და
ქ.წ. I ათასწლეულის საწყისი საუკუნეების არქეოლოგიური
კულტურების ეთნიკური კუთვნილების განსაზღვრისთვის.
ამგვარად, სამხრეთ კავკასიის ცენტრალურ ნაწილში, როგორც სახელმწიფოებრიობის საწყისი პერიოდის პრობლემის შესწავლას თან მიმართებით ისე, ქ.წ. II ათასწლეულისა და ქ.წ. I ათასწლეულის საწყისი საუკუნეების
არქეოლოგიურ კულტურათა ეთნიკური კუთვნილების განსაზღვრისას, ჩვენ სამეცნიერო საზოგადოებას ვთავაზობთ
კვლევა-ძიების სრულიად ახალ მიმართულებას, რომელიც
ეფუძნება დღემდე უცნობ, უაღრესად მნიშვნელოვან მასალათა ფართო სპექტრს. გამოვთქვამთ რწმენას, რომ ამ
პრობლემების გააზრება ახლად მოძიებული მასალების
ფონზე საყურადღებო დასკვნების გამოტანის საშუალებას
მოგვცემს, რაც მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ქართველოლოგიური მეცნიერების განვითარებაში.

კონსტანტინე (კოტე) ფიცხელაური
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NEW ARCHAEOLOGICAL DISCOVERY
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 enon 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 opening hole of the gateway have been revealed. The se lement waspresumably 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 northwest sec on of the ancient se lement. During this periodthewide cobbled
loamy ancient fencewall was discovered on the area of 10.000 square meters. 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 theinner 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 purposes: 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 excavated. 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 excavating 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 surface 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 various 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 excava 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 jewelry, 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-Caucasian 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 interes 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 problems in Georgian historiography. The scien sts used basically to guide
with the wri en source while working on this issueun l recently. But after 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 scienfically. The idea is based on especially frequent net of se lements
discovered by the satellite and aerial photo shoots. Most of the settlements are built according to the project created prior and is dis nguished with its strict and systema c layout of storerooms.
All se lements are composed of two major parts: the citadel surrounded by the strong for fica ons located on the mountain ridge and
surrounding terraces located on the mountain slope - the outdoor settlement.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 separately 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 socially 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 period 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 archaeological cultures and the borders of the cultures’ local variables andtheirspreadingarea in the second millennium and inthe beginning of the
first millennium B.C. According to the archaeological materials, theborders 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 considera 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 13th century on the lowland of the middle flow of the river “Mtkvari”,in
the “Shida Kartli” region the culture of “Leafy Dagger Blade” developed, 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 Daggers and Sword” with composite handles was emerged which was produced 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 wasgoing on. This is a crucial part of archaeological materials based on which
we can presume the society’s ethnicity.It is obvious that so manycoincidences 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 including 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 resources 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 belonging 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 developing 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 სახელწოდებით პირველად ბორის კუფტინმა გამოყო, ვინაიდან მისი
მოღვაწეობის პერიოდში ამ კულტურის ცნობილი ძეგლები უმეტესად ორი მდინარის - მტკვრისა და არაქსის აუზში იყო კონცენტრირებული. 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 კულტურების სისტემათა თუ ნადავლისათვის მოთარეშე ტომების
ინტერესთა ეპიცენტრში. ამას, პირველ რიგში, მისი გეოგრაფიული
მდებარეობა განაპირობებდა, ვინაიდან ორ ზღვას შორის მოქცეული ხმელეთის ეს ვიწრო ზოლი, ორი სამყაროს – აზიისა და
ევროპის დამაკავშირებელი, საერთაშორისო მნიშვნელობის, უმთავრესი 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 ჩრდილოეთ 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 რევოლუციის“ 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

79

statiebi

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

გავრცელების რუკა

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
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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, სამეურნეო ცხოვრების სამი მიმართულებით იყო დაკავებული: ურწყავი
მიწათმოქმედებით, მესაქონლეობით, მეტალურგიული და სამეთუნეო წარმოებით. ამ კულტურის ქრონოლოგიური ჩარჩოები
კარგად

არის

განსაზღვრული

აღმოსავლეთ

ანატოლიური,

ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროსა და ირანის ჩრდილოდასავლეთ 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 ნამოსახლარების კულტურული ფენები ზემოდან ადევს შულავერშომუთეფეს 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 წარმოების 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 მტკვარარაქსული 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 მოგვეაზრებინა, უცნობია. ეს კი გამორიცხავს კავკასიაში მტკვარარაქსის კულტურის იმპორტს გარე სამყაროდან.
აქედან

გამომდინარე, მტკვარ-არაქსული კულტურის საფუძვლ-

ების ძიება შესაძლებელია მხოლოდ მეორე მიმართულებით. კერძოდ, რადგან კავკასიაში მტკვარ-არაქსულ კულტურას შემოტანილად ვერ მივიჩნევთ, ბუნებრივია, იგი
ადგილობრივ ნიადაგზე ჩამოყალიბებულ
კულტურად უნდა მოვიაზროთ და მისი
წარმოშობის საფუძვლები კავკასიაში ვეძებოთ. როგორც უკვე დავრწმუნდით, მტკვარ-არაქსის

კულტურის

წარმოშობის

ამ ვერსიის არსებობის უფრო რეალურ
საფუძველს იძლევა „პროტომტკვარ-არაქსული“ მასალების განხილვის შედეგები.
მტკვარ-არაქსული და წინააზიური კულტურების მსგავსებას მეცნიერთა ნაწილი ამ
კულტურებს შორის არსებული სხვადასხვა
სახის კონტაქტებით ხსნის. ვფიქრობ, აღნიშნული ფაქტის ამდენად მარტივად გააზრება არ უნდა იყოს სწორი.
როგორც დავინახეთ, შულავერ-შომუთეფეს
ნეოლითური ხანის კულტურასა და მტკვარ-არაქსულ ადრებრინჯაოს ხანის კულტურებს შორის სამხრეთ კავკასიაში იკვეთება
წინააზიური ხასიათის დაწინაურებული კულტურის არსებობა, რომელმაც კავკასიაში
მტკვარარაქსი
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მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა. რამდენადაც ცნობილია, ბერიკლდეების 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 კულტურული ფენითა და მათი თანადროული სამაროვნები უკვე
იმდენად დიდი რაოდენობით გვხვდება სამხრეთ კავკასიის
ცენტრალურ ნაწილში, რომ ზოგიერთმა მეცნიერმა, ჩემი აზრით
საკმაოდ საფუძვლიანად, საჭიროდ მიიჩნია მათ მიხედვით კავკასიის ამ რეგიონში ცალკე კულტურაც კი გამოეყო, რომელიც
ქრონოლოგიურად ნეოლითურ შულავერ-შომუთეფესა და ადრე
ბრინჯაოს ხანის მტკვარ-არაქსულ კულტურებს შორის თავსდება. ამგვარად, შულავერშომუთეფეს კულტურის
შემდგომ პერიოდში, გვიან,
დაახლოებით ქ.წ. IV ათასწლეულის I ნახევარში სამხრეთ კავკასიაში წინააზიური
იერის მძლავრი კულტურის
არსებობა ისახება, რომელსაც ახასიათებს მაღალგანვითარებული სამშენებლო
ტექნიკა, ბრინჯაოს მეტალურგია და სამეთუნეო წარმოების

უმაღლესი

დონის

ნაწარმი, აგრეთვე, თანადროული საზოგადოების მაღალი სოციალურირი წყოქვაცხელები
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ბა. ისიც ფაქტია, რომ მტკვარ-არაქსის კულტურის ადრეული საფეხურის ნამოსახლარის კულტურული ფენა ამ სახის ნაწარმის
შემცველ ნამოსახლარს უშუალოდ ზემოდან ადევს. თუ ყოველივე
ამას გავითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, დასაშვებია, რომ მტკვარ-არაქსული კულტურა მაღალგანვითარებული სამეთუნეო
და მეტალურგიული წარმოებით სწორედ ამ კულტურას დავუკავშიროთ გენეტიკურად და არ გამოვრიცხოთ მის გენეზისში ამ
დაწინაურებული კულტურის მონაწილეობა. ვფიქრობ, არ არის
გამორიცხული, რომ ამ მიმართულებით კვლევის გაგრძელებამ
დადებითი შედეგი გამოიღოს.
ცხადია, პრობლემების შესწავლისას ჩვენ ჯერჯერობით მხოლოდ საკითხის დასმით ვიფარგლებით, რადგან საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე მტკვარ-არაქსული კულტურის წარმოშობასთან 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 მნიშვნელოვანია, სანდო მასალების მიხედვით უნდა გამოიყოს ადგილობრივი პროტომტკვარ-არაქსული კულტურა და მისი განვითარების 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 ტერიტორია 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

რომელიმე

გაძლიერდებოდა
დარგის

მხოლოდ

განვითარების

სოფლის

შედეგად.

მეურნეობის
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 მიაღწია, 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
პალეომეტალურგიული, სრულიად უმნიშვნელო, ახალგანვითარებული წარმოება უეცრად
მტკვარ-არაქსის კულტურის
ამგვარ დიდ ინდუსტრიულ
წარმოებაში გადაზრდას,
თუკი ის ადრე ბრინჯაოს
ხანის უშუალო წინამორბედი იყო? ეს, რა თქმა უნდა,
სრულიად გამორიცხულია.
მაგრამ ნეოლითურ შულავერ-შომუთეფესა და ადრე
ბრინჯაოს

ხანის

მტკვარ-

არაქსულ კულტურებს შორის არსებობდა შუალედური
რგოლი, რომელსაც წინააზიური ნიშნები ახასიათებდა
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და ლითონდამუშავების 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 მდიდარ 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-არაქსული კულტურის შიდა ენერგიის უდიდესი მასაზრდოებელი
წყარო, სწრაფი განვითარების სტიმულატორი, მათი სამეურნეო
და

სოციალური

ცხოვრების

დაწინაურების

საწინდარი

და

დემოგრაფიული აფეთქების მიზეზი.
განხილულ საკითხთან ორგანულად დაკავშირებულია მტკვარარაქსის 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 მტკვარარაქსული 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 გავრცობისთვის
ამ თვალუწვდენელ ტერიტორიაზე. ამჟამად, პალეომეტალურგი
სპეციალისტების მიერ შემოთავაზებული თეორია, 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, მტკვარარაქსელები

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 მტკვარარაქსელებმაც 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, შესაძლოა, 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 Caucasia 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 archaeologists’ 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 decades. 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 presented 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 millenniums (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 process 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 happening in Caucasia while the previous period of Bronze Era (Neolithic-Aeneolithic 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 according 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 menoned 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 millennium and the first half of the III millennium. This is confirmed by the stragraphy of south Caucasia culture layer’s se lement: The Mtkvar-Araqsi layer is put on the cultural layers of Shulaveri-Shomutepe Neolithic
se lement. But while studying the material it was clear that the chronological 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 developed metal processing produc on cannot be originated from Shulaveri-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 Shulaveri-Shomutepe Neolithic culture and is on incomparably high level of development, Shulaveri-Shomutepe Neolithic culture cannot be
considered as the previous stage of development of Mtkvar-Araqsi culture 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-Araqsi 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 ex94
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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 culture cannot be considered as imported, considering it as the culture
established on the local basis is natural and we shall look for its founda 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 cultural layer is located directly on the se lement of “Berikldeebi” the materials similar to which are massively revealed in south Caucasia and
their origin is undoubtedly central Asian. Simultaneously, the se lements 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 Shulaveri-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 metallurgical 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, because before making the final decisions about the Mtkvar-Araqsi culture origin, at first the proper place should be found for the newly discovered, 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 development and con nuous energy source, which caused the huge demographic outbreak and spread the culture impact on the colossal territory.
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 established its satellite, quite strong culture on the east bank of the Mediterranean 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 working 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 systems 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 development. 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 industry change so suddenly into such a big industrial produc on being
the previous of the early stage of Bronze era? This is of course absolutely 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 advanced tradi ons of metal processing industry was characterized. If we
consider the intermediate circle culture as the previous stage of Mtkvar-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 originally connected to the discussed issue. Par cularly it should be explained what power and poten al which made the whole area of Eurasia 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 natural, 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 archaeologist 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 Mtkvar-Araqsi culture sudden disappear.
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adreqristianuli Zeglebi dmanisidan
(eklesiebi, samarxebi, mcire plastika)
kaxa kaxiani, giorgi WaniSvili, jumber kopaliani, kiti maCabeli, zaza aleqsiZe, elguja RliRvaSvili, nino patariZe
qvemo qarTli aRmosavleT saqarTvelos erT-erTi uZvelesi
provinciaa. istoriuli ZeglebiT gansakuTrebiT mdidaria
dmanisis mxare, sadac warmodgenilia adamianis ganviTarebis 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 arqeologiuri masala am adgilas mravalwliani savele samuSaoebis dawyebis mizezi gaxda. nagzauris saeklesio kompleqsi gaSlil
mindorSi mdebareobs. aq Tbilis-dmanisis samanqano trasa
md. maSaveras marcxena napiris ayolebiT kveTs mindors, trasis zemoT uwin Zveli gza gadioda, swored amitom uwodebs
mosaxleoba am adgils nagzaurs. kompleqsi gzis pirzea ganTavsebuli, zRvis donidan 1082 m-ze.
aq, patara teritoriaze aRmoCnda saerTo zRudiT Semovlebuli oTxi naeklesiari, senakebi, sxvadasxva feris tufis
qvaSi gamokveTili qvajvriTa da maTi nawilebis – bazebis,
svetebis, kapitelebis, jvrebis, qristes saflavis modelebis 170-mde fragmenti, romlebzec amokveTilia adamianis,
cxovelisa da frinvelis figurebi. qvajvarsa da mis fragmentebze SemorCenilia reliefuri da amoRaruli qarTuli
asomTavruli warwerebi, agreTve, momlocvelTa mier Se-
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darebiT gvian amokawruli qarTuli da somxuri grafitoebi.
aqve gamovlenilia odnav mogviano samarxebi. maTSi aRmoCenili masala saSualebas gvaZlevs met-naklebi sizustiT davadginoT 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 farTobze gamovlinda da Seswavlilia oTxi darbazuli eklesiisa da ori senakis naSTi, iqve mimofantuli qvis reliefebis
mravalricxovani fragmenti da 14 samarxi (tab. 11-2 ).
kompleqsis gaTxrisas eklesiaTa interierebsa da maT irgvliv 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 wiTeli tufis qvisgan gamoTlili mTliani qvasveti, kapitelsa
da waxnagebze yrmiani RmrTismSoblisa da sxva figuruli gamosaxulebebiT (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) SemorCenilia mxolod aRmosavleTis naxevarwriuli absidi 1 m simaRleze da samxreT fasadis imave simaRlis aRmosavleTi
nawiburi. danarCen perimetrze mxolod mZlavri cokoli
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ikiTxeba, romelic kedlidan 20 sm-iT iyo gamoweuli. aRmosavleTiT mimarTuli nagebobis grZivi RerZi gadaxrilia
CrdiloeTiT 6°-iT.
eklesia agebulia damuSavebulzedapiriani qviSaqvis dakuTxuli qvebiT. Sesasvleli oria. erTi samxreTi fasadis centrSia 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 dabla (tab. 21-2). iataki orfeniania. qveda miwatkepnil iatakze
mimobneuli iyo damsxvreuli, ferSecvlili da deformirebuli kramiti da rkinis lursmnebi, mis zemoT ki gamovlinda
isev miwatkepnili, odnav kirnarevi iatakis meore fena. duRabis 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 naliseburia. sakurTxeveli aweulia erTi safexuriT, mas aqvs ganieri (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 mxolod sami dakuTxuli qva aris SemorCenili. kankelis safuZvelSi dautanebiaT sxvadasxva qvajvris jvris mklavis nawilebi, rac kankelis gvian gamarTvaze miuTiTebs.
sarkmlebi, maTi konstruqciuli detalebi da lavgardnis
qvebi SemorCenili ar aris. eklesiis kedlebis nangrevebSi
mravlad aRmoCnda adre Sua saukuneebisTvis damaxasiaTebeli 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.
613-18). es filebi SesaZloa, antefiqsi iyos.
eklesias samxreTidan mTel sigrZeze minaSeni hqonia. SemorCenilia minaSenis 2.5 m zomis dasavleTi ganivi kedlis Tixis xsnarze nawyobi cokolis qvebis ori rigi da samxreTi
grZivi 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 mrgvalsvetebiani TaRedis arsebobaze miuTiTebdes. minaSenis
kedeli nagebia eklesiasTan SedarebiT momcro da uxeSad damuSavebuli qvebiT da wyobac eklesiis wyobaze uaresia. igi
eklesiis Tanadrouli ar unda iyos. eklesiis Tavdapirveli
gadaxurva SesaZloa, xis yofiliyo, radgan mravlad aRmoCnda 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 darbazuli nageboba aRmoCnda. gamovlinda nangrevebis saxiT. SemorCenilia mxolod 0.5 m simaRlis samxreTisa da dasavleTis
kedlebi da maTze odnav maRali, aRmosavleTiT Sverili, naxevarwriuli absidis monakveTi, Crd. mxris gareSe. absidis es
nawili da eklesiis Crd. kedlis monakveTi morRveulia optikur-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, erTsafexurian cokolze dgas, xolo samxreTis kedeli dabjenilia
adrindeli eklesiis kedlis safuZvelze, romelic misTvis
erTgvari platformis funqcias asrulebs. absidis momrgvalebisTvis 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, nakerebSi 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 gamovlinda 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 Sverilabsidiani, 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 qveda 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. kedelic mTlianad moirRva sakabelo Txrilis gaWris dros. qveda
eklesia ufro mkvidrad yofila naSeni. misi kedlebis sisqe 80
sm-ia. SemorCa mxolod kedlebis safuZvlebi, samxreT-dasavleT kuTxisa da absidis gareTa samxreTi mxaris mZlavri
kvadrebi da absidisve momrgvalebis qveda ori rigi.
eklesia #4 aseve Sverilabsidiani, darbazuli nageboba aRmoCnda, odnav grZeli #3 eklesiaze (6,20 m.X 4,3 m). misi damxrobac #3 eklesiis msgavsia da zustad aRmosavleTiT aris
mimarTuli. isic TiTqmis miwis piramdea mongreuli da SemorCa mxolod 50-80 sm-is simaRleze (tab. 41-3).
kedlebi sakmaod ganieri aqvs. dasavleTis kedeli 1 m siganisaa, danarCenebi _ 90-92 sm. misi yvela kedeli Zlier deformirebulia. kedlebis wyoba aqac Tixis xsnarzea. fasadebze pirmosworebuli fleTili qvebia, xolo kuTxeebSi _
mozrdili, marTkuTxa kvadrebi. Sesasvleli dasavleTidan
aqvs. SesasvlelSi, ZirSi zRurblis didi fila devs. absidis momrgvalebis gareTa mxrebi sakmaod mZlavria, aseTivea
Sida mxrebic. sakurTxevlis iatakis done darbazTan SedarebiT aqac maRalia. centrSi qvis 15-16 sm-iani ori safexuria
mowyobili. sakurTxeveli darbazisgan samxreT nawilSi gamoyofilia 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 kirnarevi, romelzec gamovlinda Camocvenili brtyeli gverdebakecili 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. mxolod CrdiloeTis mxridan aqvs or rigad Semowyobili qvebi. #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 SeWrilia eklesiebi Sverili absidebiT, danarCeni kedlebi ki,
uwyvetad SemozRudavda teritorias (tab. 11-2).
daaxloebiT erTi metris simaRleze SemorCenili zRudis 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 eklesiebis damakavSirebeli zRudis kedeli ki viwroa (70 sm), naSenia
wvrili qviT. igi dazianebulia da odnav gadaxrilia aRmosavleTisken. zRudis samxreTi, 25 m sigrZisa da 0.9 m siganis
kedlis zeda nawili TiTqmis mTlianad mongreula samanqano
trasis gayvanisas. Tumca, am dazianebul zRudeSi, IV eklesiis dasavleTi kedlis piriT xazze, SemorCenilia erTi metris
siganis Sesasvleli. samxreTi zRudis bolos gamovlinda kuTxis masiuri qva, sadac mas ebmis galavnis dasavleTi kedeli. 30-60 sm simaRleze SemorCenili dasavleTis kedeli CrdiloeTisken 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 (aRmosavleT) mxares gamovlinda ori saTavsi, savaraudod, samonastro senakebi rogorc zRudis ise, saTavsebis kedlebis safasade mxare fleTili, ayvanilia Tixis xsnarze narCevi qvis
wyobiT, maT Soris sivrce ki, wvrili qviTa da, zogierT SemTxvevaSi, kramitis natexebiT aris Sevsebuli. zRudeze midgmul
saTavsTa Sida zomebia: samxreTis _ 3.4X2.4 m, CrdiloeTis
_ 1.9X3.6 m. saTavsTa iataki Tixatkepnilia. CrdiloeT saTavsis Sua nawilSi dafiqsirda nacrovan-naxSirovani 3-4 sm
sisqis fena, romelic rogorc Cans, kera iyo. CrdiloeTi saTavsis aRmosavleTi kedeli da Sesasvleli moSlilia aq mogvianebiT gamarTuli samarxebiT, samxreTis ki, SemorCenilia
nawilobriv.

samarxebi
savele samuSaoebis dros nagzauris saeklesio kompleqsis
teritoriaze gamovlinda 20-mde qvayrili, romlebic ZiriTadad brtyeli qvis filebisgan Sedgeboda. isini, rogorc wesi,
damxrobili iyo dasavleTidan aRmosavleTis mimarTulebiT.
yovelive aman gvafiqrebina, rom es qvebi samarxebis gadasaxuri 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 damxrobilia dasavleTidan aRmosavleTisken. ormosamarxis ormoebi
kuTxeebmomrgvalebuli sworkuTxedis formisaa, CaWrilia
gruntSi an maszea gamarTuli. qvis samarxebi nagebia sigrZeze
Cadgmuli, ZiriTadad daumuSavebuli sxvadasxva zomis qvebiT. samxreTisa da aRmosavleTis ganivi kedlebi umetesad
TiTo-TiTo qviTaa warmodgenili. ormosamarxebi da qvis samarxebi gadaxuruli iyo sxvadasxva zomisa da sisqis filebiTa da qvebiT. samarxebis umravlesobaSi micvalebuli dakrZalulia qristianuli wesiT, gaSotil mdgomareobaSi, TaviT
dasavleTiT, ZiriTadad moxrili da mucelze dadebuli xelebiT, mxolod erTi, 6 samarxis micvalebuli iyo dasvenebuli e.w. vedrebis pozaSi. mas marcxena xeli mucelze hqonda
dadebuli, xolo marjvena _ moxrili da saxesTan mitanili.
or SemTxvevaSi dafiqsirda wina periodisTvis damaxasiaTebeli, micvalebulis moxrili kidurebiT dakrZalva (samarxebi: 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). SedarebiT mozrdili fragmentebi ZiriTadad pirvel da meoTxe
eklesiasTan iyo koncentrirebuli. maTgan pirveli eklesiis Tavdapirvel, qveda iatakze kramitis natexebi deformirebuli da gadamwvari iyo, rac aq cecxlisa da maRali temper108
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aturis arsebobaze miuTiTebda. meoTxe eklesiaSi mozrdili
natexebi iatakze dayrili iyo or fenad.
brtyeli gverdebakecili kramiti damzadebulia ganleqili, iSviaTad wvrilkenWebminareviani Tixisgan, kargad gamomwvari da umetesad Calisferia. gvxvdeba movardisfro natexebic. maTi garkveuli nawili wiTlad aris SeRebili. brtyeli
kramitebis umravlesoba sadazedapiriania, mxolod ramdenime fragmentzea datanili svel Tixaze dawnevis Sedegad gamoyvanili 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 movardisfrod (tab. 611). saeklesio kompleqsSi aRmoCenili Rariseburi kramitebi damzadebulia qobunaze.

dekoraciuli fila
gaTxrebis dros, kompleqsis teritoriaze kramitebTan erTad amodioda brtyeli, sworkuTxedis formis filis fragmentebi, romlebsac erT mxares samkuTxediseburi Sverilebi hqonda. napovnia sul 80-mde Sveriliani natexi. natexebis
erTmaneTTan misadagebis Sedegad moxerxda maTSi orSveriliani da samSveriliani filebis gamoyofa. filebi, iseve rogorc 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 erTad. misi kramitebTan aRmoCena aSkarad miuTiTebs maszed,
rom is xis gadaxurvasTan unda iyos dakavSirebuli. sul napovnia rkinis 19 lursmani (tab. 621).

keramika
kompleqsis teritoriaze aRmoCenilia samzareulo da
sameurneo daniSnulebis keramika (mcire raodenobiT). erTaderTi Tixis WurWeli (qoTani), romlis srulad aRdgena
moxerxda, gamovlinda meoTxe eklesiis gareTa afsidis gawmendis dros. WurWeli morgvzea damzadebuli da gamomwvaria moCalisfro-movardisfrod. danarCeni masala warmodgenilia 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, kankelis safexurTan. varduli Sedgeba sarCulis, masze morCiluli 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 Sesamkobeli 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 aRmoCnda rkinis samajuri da TiTo-TiTo vercxlis, brinjaosa
da minis beWedi; #7 samarxSi dafiqsirda brinjaos Tavgaxsnili rgoli da grZelyunwiani sakidi. aqve, amoyrili Zvlebis siaxloves _ brinjaos sferulTaviani sakinZi da dazianebuli Reraki (samajuri?), xolo #13 samarxSi ki _ rkinis
abzinda da vercxlis beWedi (tab. 8).

qvis reliefebi
nagzauris sataZro kompleqsSi qvajvarTa fragmentebi gamovlinda 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 damsxvreuli Cans da mimofantulia usistemod eklesiaTa interierebSi, maT morRveul kedlebsa da fasadebis ZirSi. maTi
didi nawili koncentrirebulia 1 eklesiis absidis mimdebare
samxreTi zRudis dasavleT kedelTan, ramdenime ki Catanebulia eklesiaTa kankelebSi.

jvris mklavi SroSanis yvaviliT
nagzauris kompleqsSi gamovlinda jvris 13 mklavi SroSanis
yvavilis gamosaxulebiT. samyura SroSanis motivi farTod
aris gavrcelebuli qvemo qarTlis qvajvrebze. kompleqsis 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 erTmaneTisgan gansxvavdeba masalis feriT, formiTa da Sesrulebis maneriT (tab. 185-8).

jvris mklavi varduliT
jgufis oTxive mklavze gamosaxulia Reroze amosuli mravalfurcela vardulebi. am jgufis mklavebi moklea da Tanabrad boloebgafarToebuli. isini gansxvavdeba Wris teqnikiTa da moCarCoebis variaciebiT. pirveli ori mklavi (tab.
191-2) moCarCoebulia erTmaneTSi Camjdari ceradkveTili
samkuTxedebis farTo arSiiT. mesame _ Semofarglulia sammaglilviani CarCoTi (tab. 194). meoTxe mklavze gamosaxulia
SinaarsiT unikaluri reliefi _ ormagi lilviT Semofarglul 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 gaazrebulad. CarCo daxvewilia.

jvris mklavi wiwvovani da samkuTxedebiani ornamentiT
mklavebis momdevno jgufi morTulia mxolod geometriuli 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 tufisgan, Tumca, erTmaneTis msgavsia maTi dekoris zogadi xasiaTiT. es aris 3-4 kantiT Semofargluli, ceradkveTilad
gulamoRebuli bologafarToebuli mklavebi. sami maTganis
gaganierebul nawilSi naxevarsferuli burTula zis. pirveli 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 centrSi 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 saqarTveloSi CvenTvis samecniero literaturidan cnobili ar aris.
savaraudoa, rom es jvrebic qvasvetebze unda yofiliyo aRmarTuli.

svetisTavebi
sakmaod didi raodenobiT gamovlinda qvajvris svetisTavebis 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 timpaniT Sekruli naxevarcilindruli kamariT an sferosebri
moculobiT, rasac agvirgvinebda qvis jvari. am moculobaTa
svetebi, lavgardani, TaRedebi da timpani ZiriTadad morTuli iyo geometriuli ornamentaciiT, iSviaTad ki _ figuruli gamosaxulebebiT (tab. 215-10, 22).
sul ocamde fragmentia moZiebuli kompleqsis sxvadasxva adgilas, romlebic aseve gansxvavdeba erTmaneTisgan
masaliT, formiTa da Sesrulebis xarisxiT.

filebi
gamovlinda aseve brtyeli filebi da qvasvetebis kapitelebi, bazebi ornamentuli reliefebiT da profilirebuli
gverdebiT:

lomis Tavi
kompleqsis sxvadasxva adgilas aRmoCnda mowiTalo tufisgan gamokveTili, sami cxovelis Tavis stilizebuli goreliefebis (faqtobrivad mrgvali qandakebis) damsxvreuli
fragmentebi. am fragmentebisgan Sedga lomis masiuri yvrimalebiani saxisa da Tavis wina nawilis stilizebuli gamosaxuleba _ fafriTa da yurebiT, mozrdili dingisebri
cxviriTa da kbilebiani ybebiT. pirveli ori Tavi zeda ybiT
gamovlinda 1 eklesiis samxreT kedelTan (tab. 271-3). pirveli 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 nawili 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, saxuravis 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 periodis 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 sanaTlavic ki yofiliyo, rogorc es gvxvdeba adreqristianuli xanis sawyisi etapis saeklesio kompleqsebSi, ar aris gamoricxuli, rom I eklesia swored adreqristianuli xanis
sawyis etapze aSenda _ mSeneblobis TariRi SegviZlia V-VI
ss-is dasawyisiT ganvsazRvroT. VI s-is meore naxevridan arqiteqturuli esTetika ukve gansxvavebulia. TariRis ufro
dakonkreteba ki, faqtobrivi masalis naklebobis gamo Zneldeba. 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. stratigrafiulad III eklesia II eklesiis safuZvelze dgas da ueWvelad 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-VIII ss-is mijna). amasTan angariSgasawevia, rom gamovlenili
realiebis mixedviT es kompleqsi SesaZloa, monasteri yofiliyo, razec miuTiTebs galavani da sacxovrebeli Tu
sameurneo saTavsebis naSTebi. monastris aq daarseba da arseboba SesaZlebeli Cans VI-VIII ss-is dasawyisis farglebSi,
VIII saukunis 30-ian wlebidan ki Tbilisis saamiros Seqmnisa
da qvemo qarTlSi arabTa gavlenis gaZlierebis pirobebSi naklebad mosalodnelia. SesaZloa, rom eklesiebi murvan yrus
730 wlis laSqrobis dros an 853 wels buRa Turqis laSqrobisas dangreuliyo.
I eklesiaze samxreT minaSenis gaCena III da IV eklesiis agebamde
unda vivaraudoT, radgan III da IV eklesiis arqiteqtura dabali xarisxisaa da naklebad mosalodnelia minaSenis TaRedi
im dros moewyoT. TaRedis arsebobis damadasturebelia minaSenis samxreT nawilSi mrgvali svetis bazisis (in situ) gamovlena.
amgvarad, Cveni mosazrebiT I eklesia agebulia adreqristianuli 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 adasturebs iatakis qveda pirvel fenaze gamovlenili damwvari
da deformirebuli brtyeli kramiti da lursmnebi), savaraudod, an vaxtang gorgaslis mefobis bolo periodSi, qvemo qarTlSi 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 dasavleTidan 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 eklesia, imave dros aSenebuli Cans IV eklesiac. amasTan eklesiis
irgvliv, did farTobze miwis pirze gamovlenilia nasaxlarTa kulturuli fenebi, rac aq mZlavri dasaxlebis arsebobaze 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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EARLY CHRISTIAN MONUMENTS FROM DMANISI
CHURCHES, CEMETERIES, SMALL PLASTIC
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 archaeological monuments is the se lement of the early medieval centuries 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 churches, small chapel rooms (Senakis) and the fragments of stone crosses
carved in the diﬀerent colors of Tufa stone and its details as well – basis, columns, capitals, crosses and models of Jesus Christ grave, where
the figures of human, animal and bird are carved out. There is the relief and engraved Georgian ancient script Asomtavruli inscrip ons are
survived on the stone cross and on its fragments. Also there are revealed 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 perimeter only the strong tsocol basement is revealed which was 20 cenmeters 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
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(Tab. 21-2). The floor consists of two layers. There were sca ered broken discolored and deformed les and the iron nails on the lower compressed 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 horseshoe. The altar is notched up by one level; it has got broad (51 cen meter) 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 discovered which indicates on the late construc on of iconostasis. The windows 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 meters) (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 building, 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 building 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 construcon 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 funcons 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 fragments 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 excava 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 firmly. 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 corners, 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 directly on the straightened suface of the compressed clay. It is only surrounded by the stones of two rows on the north side. Near the northwest 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 surrounding 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 surrounding 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 survived 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 storerooms are made of compressed clay. In the center of the north storeroom 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 rectangle 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 burial 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 narrow 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 Asomtavruli and Nuskhuri (ancient Georgian script) le ers survived on two fragments (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 nguish 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 cooking and agricultural purposes. The only clay vessel (a pot) it was possible 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 complex. 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 several 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 fragments 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 meters. 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 concentrated 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 flower. 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 Vardulis 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 perfect.
Arm of a cross with coniferous and triangular ornaments

The following group of the arms is decorated with only the geometrical 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 character 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 blossoming 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 represents 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, bases 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 revealed 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 particular 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 (build159
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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 features 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 agricultural 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 constructed 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 confessional 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 church160
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es for a par cular period is considered to be possible by us. The entrance 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 complex 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 gradually covered with ground.
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statiebi
“ციკლო პ ურ ი ” კ ო მ პ ლ ე ქ ს ე ბ ი ი ს ტ ორ ი უ ლ ი
ჯავა ხ ე თ ი ს ა და თრ ი ა ლ ე თი ს მ ხ ა რ ე ე ბ შ ი
დიმიტრი ნარიმანიშვილი
„ციკლოპური” კომპლექსები საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოდგენილია 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 განსაკუთრებით ნათლად გამოხატა ვახუშტი ბაგრატიონმა თავის
საისტორიო-გეოგრაფიულ ნაშრომში „აღწერა სამეფოსა საქართველოსა“, რომელშიც ჩხიკვთას “ციკლოპურ” სიმაგრეს ამგვარად 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
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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
Жоржикашвили, Гогадзе 1974; ბერძენიშვილი 1975; ტატიშვილი 1977, გვ. 30; Narimanischvili, Schanschaschvili 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

3

4

Труды, 1881, Стр. VII
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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. მელიქსეთბეგმა. 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“ ნამოსახლარების 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

ტერიტორიაზე

60-70-იან

წლებში

“ციკლოპური”

ისტორიული

კომპლექსების

ჯავახეთის

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 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 16 „ციკლოპური“
ნამოსახლარის ტოპორუკა, აღწერა ისინი, შეასრულა გრაფიკ5
6
7
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ული და ფოტოფიქსაცია8. თრიალეთის
ედიციამ 1998-2000 წლებში

არქეოლოგიურმა ექსპ-

აზომვითი სამუშაოები ჩაატარა

აბულისა და შაორის “ციკლოპურ” კომპლექსებზეც. ამ დროს
საქართველოს არქეოლოგიის ისტორიაში პირველად შეადგინეს
აეროფოტოდან ტოპოგრაფიული რუკა. კვლევის ეს მეთოდი მოიცავდა 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 რეგიონების ტერიტორიაზე, აქტიურად ვაწარმოებთ ამ დრომდე უცნობი
“ციკლოპური” ფორტიფიკაციების ფიქსაციასა და აღნუსხვას10,11.
ძირითადი ტიპოლოგია და ქრონოლოგიის პრობლემები
“ციკლოპური”

კომპლექსები

უმეტესად

ძნელად

მისადგომ

ადგილებზე - ბორცვებზე, კლდეებზე, კონცხებზე შენდებოდა.
„ციკლოპური“ სიმაგრეებისა და ნამოსახლარების ტიპოლოგიური
დანაწილების აუცილებლობას მათი მრავალფეროვნება განაპირობებდა. 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“ ნამოსახლარები და სიმაგრეები თრიალეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ ჩატარებული კვლევების საფუძველზე დაყოფილია
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 სისტემები” (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, სამარშრუტო დაზვერვების დროს რამდენიმე “ციკლოპური“ ნაგებობა
აღმოვაჩინეთ. დაზვერვების ძირითადი მიზანი იყო აეროფოტოების
საშუალებით ამ დრომდე უცნობი საფორტიფიკაციო ნაგებობების
12

ნარიმანიშვილი 2001, გვ. 32; 2012, გვ. 138
ნარიმანიშვილი 2001, გვ. 34; 2012, გვ. 139
14
ნარიმანიშვილი 2001, გვ. 34; 2012, გვ. 139
13
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ფიქსაცია. მუშაობის პროცესში დაფიქსირდა, როგორც აქამდე
ცნობილი ისე, უცნობი “ციკლოპური” კომპლექსები. ადგილზე მოხერხდა 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

დასახლება

ვივარაუდოთ,

რომ

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
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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 გადასასვლელი ერთ-ერთი გზა. სიმაგრის ჩრდილოეთით, მშრალი 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
16
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კომპლექსების ნაწილს, ერთი რეგიონიდან მეორე რეგიონში
გასასვლელის
ვფიქრობთ,

მაკონტროლებლის
სიმაგრე

ფუნქცია

აკონტროლებდა

ჰქონდა.

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 სამხრეთდასავლეთით 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
18
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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, რომელიც 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
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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 ახორციელებდა ორივე რეგიონი, მაგ.: “ჭოჭიანის მეგალითური კომპლექსი“ და “ფარავნის ციკლოპური სიმაგრე-დასახლება” (ტაბ. VIII).
თუმცა, ჩვენი ვარაუდი შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ სამუშაო
ჰიპოთეზად, რომლის გასამყარებლადაც აუცილებელია “ციკლოპურ” 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 correspondence.
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გამოყენებული ლიტერატურა:
References:
ბერძენიშვილი დ. - ჯავახეთის ისტორიული გეოგრაფიის
საკითხები. საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის
კრებული V. თბილისი, 1975. გვ. 83-131.
ბერძენიშვილი დ. - ნარკვევები. თბილისი, 2005.
მელიქსეთ-ბეგი ლ. - მეგალითური კულტურა საქართველოში. თბილისი, 1938.
ნარიმანიშვილი გ., მახარაძე ზ., ხიმშიაშვილი კ.,
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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-geographical work “Descrip on of Georgian Kingdom”, where he describes
Chkhikvta “cyclopean” fortress in following way: “on the south of Chkhikvta 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
იქვე გვ. 320
3
Жоржикашвили, Гогадзе 1974; ბერძენიშვილი 1975; ტატიშვილი 1977, გვ. 30; Narimanischvili,
Schanschaschvili 2001; Narimanishvili, Shanshashvili 2001; ნარიმანიშვილი, მინდიაშვილი..2001;
2
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Many diﬀerent opinions are expresses about building period of “cyclopean” fortesses in scien fic circles. According to one of them surrounding 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. Importance of inves ga ng such kind of sites was discussed on V Achaeological 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 discusses 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 excava 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 research history of “cyclopean” complexes on the territory of Historical
Javakhe in 60-70ies of XX century7.
In 1989-2010 Triale Archaeological Expedi on conducted systematic 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, photographed and drawn8. In 1998-2000 Triale Archaeological Expedi on
conducted measuring work on Shaori and Abuli “cyclopean” complexes too. During that me in the history of History of Georgian Archeology 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 topographic 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, mountain capes and cliﬀs, which are hard eccesible.
Variaty of “cycopean” fortresses and se lements provided importance 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
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.
8
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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” fortresses 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 “cyclopean” 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 fica on systems14.
New Discoveries
In 2012-2015, in Triale and Javakhe regions, during surveys we discovered 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 recognize as the known ones, but also “cyclopean” complexes which were
12
13
14

ნარიმანიშვილი 2001, გვ. 32; 2012, გვ. 138
ნარიმანიშვილი 2001, გვ. 34; 2012, გვ. 139
ნარიმანიშვილი 2001, გვ. 34; 2012, გვ. 139
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unknown for scien fic society. On the place we managed to photograph and describe only small amount of the sites.
1. Small “cyclopean” se lement was confirmed in Tsalka Municipality, 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 lement15, 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 probably 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 preserved its tower; supposedly the passage to the fortress must
have been here. The fortress is in a very strategic loca on, praccally it was controlling area of Chochiani gorge were was one
of the passages to Javakhe region. On the north of the fortress, beyond dry ravine is situated a se lement, which occupies almost 7 H. Main part of the building, which are meglithic
15
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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 located north 2 km far from the village, on the top of mountain Ianik-Daghi (tab. IV). Two defencing trenchis are surrounding the
fortress and se lement. Building here must have been pit-houses or cemi pit-house types. Due to the quarry works the fortress is very damaged. Nowdays only one layer of wall set is preserved, 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. Coordinates: 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 river 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 Ninots16
17
18

ნარიმანიშვილი, 2014, გვ. 68//Narimanishvili, 2014, pp. 70; Narimanishvili, 2016, pp. 211.
ნარიმანიშვილი, 2014, გვ. 68//Narimanishvili, 2014, pp. 70; Narimanishvili, 2016, pp. 211.
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. Coordinates: UTM 38T 383958.00mE; 4561188.00mN.
6. It is worth to reamrk “cyclopean” complex discovered in Akhalkalaki 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.
Village is located near Ninotsminda unicipality, though the “cyclopean” complex is in Akhalkalaki
municipality

20
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Conclusion
We consider that new sites which were discovered by us belongs to one “cyclopean” for fica on system spraed in Late Bronze/Iron Ages,
which was serving defencing local regions. “Cyclopean” for fica ons men oned above were
situated on mountains and rivane systems of
minor Caucassus territory.
Also we would underline that we consider Javakhe 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 fortress-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 important to conduct archaeological excava ons
on “cyclopean” complexes.
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Tvalsazrisi
საქართველო, როგორც მსოფლიო ცივილიზაციის
ერთ-ერთი უძველესი მეტალოგენური კერა დიდი
ხანია საინტერესოა მკვლევართათვის. რა ჩანს ამ
მიმართულებით

უახლესი

მონაპოვრების

მიხედვ-

ით? შეიტანა თუ არა სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს მკვიდრმა მოსახლეობამ ბრინჯაოს ეპოქის, როგორც სამთამადნო ისე, მეტალურგიულ თუ
ლითონგადამამუშავებელ ინდუსტრიაში მნიშვნელოვანი წვლილი? რას ადასტურებს ნეოლითიური, თუ
ენეოლითური საფეხურის ამსახველი კულტურული
ფენები?
ჩვენი წინაპრების წვლილი მესოპოტამიის, ანატოლიური და ეგეოსური ცივილიზაციების შექმნაში ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის დირექტორის, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორის,
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორის, არქეოლოგ
ამირან კახიძის თვალსაზრისით:

ჩვენი ქვეყანა მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი უძველესი
მეტალოგენური

კერაა. ამ საკითხის მიმართ ინტერესი ჯერ

კიდევ XIX საუკუნის 80-იანი წლებიდან გაჩნდა, გასულ საუკუნეში
განხორციელდა ეპიზოდური საველე სამუშაოები კავკასიონის
სამხრეთ ფერდობებზე განლაგებული სამთამადნო წარმოების
ძეგლების კვლევის მიზნით (აფხაზეთი, სვანეთი, რაჭა და კახეთი
– ზემო ალაზანი), ასევე სამხრეთ კავკასიონის სამხრეთ ნაწილში
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(ბოლნის-დმანისისა და აჭარა-გურიის სამთო-მეტალურგიული
კერები). აღმოჩენილია არაერთი მადანგამონამუშევარი, როგორც
ღია ისე, დახურული კარიერების სახით; მოპოვებულია მეტად
საინტერესო და მრავალფეროვანი არტეფაქტები. სპეციალისტები
სპილენძის წარმოების ერთ-ერთ პრეისტორიულ და მნიშვნელოვან
კერად მდ. ჭოროხის აუზში მდებარე ართვინის ზონას, კერძოდ,
მურღულს მოიაზრებენ. გამოტანილია დასკვნები მასზედ, რომ
საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები ნეოლითური თუ
ენეოლითური

ეპოქის

საზოგადოების

წარმომადგენლები

ჩართულნი იყვნენ წინააზიური კულტურების განვითარების
ერთიან სისტემაში, ერთდროულად დაიწყო მადნეული საბადოების ათვისება. მნიშვნელოვანია იმის აღიარებაც, რომ
ანატოლიისა და მესოპოტამიის უძველეს ცივილიზაციებთან
კონტაქტებისთვის ხელშემწყობი გეოგრაფიული ფაქტორი იყო
ისიც, რომ მდინარეები ტიგროსი, ევფრატი, ჭოროხი და არაქსი
ერთი მთის მასივში იღებს სათავეს. მკვლევართა დიდ ნაწილს
მიაჩნია, რომ მიგრაციების დაწყებას კავკასიაში მნიშვნელოვანი
ფუნქცია უნდა შეესრულებინა ჩრდილოეთში მაიკოპის, ხოლო
სამხრეთში მტკვარ-არაქსის კულტურის განვითარების საქმეში
[იხ.: გობეჯიშვილი, მუჯირი, ინანიშვილი, მაისურაძე, 1983:441-

442; მაისურაძე, ინანიშვილი, 1984:86-89; ჩართოლანი, 1996;
ინანიშვილი, ჩართოლანი, მაისურაძე, გობეჯიშვილი, მუჯირი,

1998:52-62;

ღამბაშიძე,

მინდიაშვილი,

გოგოჭური,

კახიანი,

ჯაფარიძე, 2010; ფიცხელაური, 2011:62-89; ჯაფარიძე, 2013;
ღამბაშიძე, 2016; Иессен, 1935:7-237; Гобеджишвили, 1952:183-

190; Чартолани, 1989].
ისტორიოგრაფიული

მემკვიდრეობის მიხედვით კარგად ჩანს,

რომ უწინ არსებითად შეისწავლებოდა სამთამადნო საქმიანობასთან, ლითონის

მოპოვებასთან დაკავშირებული საკითხები.
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აჭარის ბოლო სამი წლის აღმოჩენებმა შესაძლებლობა მოგვცა
კონკრეტული ძეგლების მიხედვით საგანგებო კვლევის საგნად
გვექცია

უკვე

ტექნოლოგიური

კარიერებიდან
დამუშავების

გამოყენებით. დროის

გამოტანილი
პროცესები

ნედლეულის

წყლის

ენერგიის

ამ მოკლე მონაკვეთში მიკვლეულია 30

ძეგლი, რომელთა მსგავსი ადრე უცნობი იყო არქეოლოგიური
მეცნიერებისთვის. არსებითია ისიც, რომ სიახლეებთან გვაქვს
საქმე მათი გეოგრაფიულ გარემოში განლაგების, მეტად ფართო
მასშტაბის მეგალითური ხასიათის სამუშაოების შესრულებისა და
მადნეულის დაფშვნა-დანაწევრების პროცესებში ახალი, შეიძლება
ითქვას, ნოვატორული ხერხების დანერგვის თვალსაზრისით. ჩვენ
შევიმუშავეთ ამ მეტად საყურადღებო უნიკალური ძეგლების კვლევაძიებისა და არქეოლოგიური გათხრების მეთოდიკა. საქართველოსა და აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული
სააგენტოების ფინანსური მხარდაჭერით, საველე სამუშაოები
ვაწარმოვეთ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე ძეგლზე:
სარფში, თხილნარსა და სკურდიდში (საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით),
აგრეთვე, სოფ. მურვანეთსა და სოფ. კაპნისთავში (აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დაფინანსებით).
დანარჩენი 25 ძეგლის შესწავლა ბათუმის მუზეუმის ექსპედიციების მიერ სადაზვერვო სამუშაოების დროს განხორციელებული
ფოტოფიქსაციითა და არტეფაქტების
ფარგლება. ბუნებრივია,

შეგროვებით

შემოი-

აუცილებელია ზოგიერთ ძეგლზე

მომავალში განხორციელდეს არქეოლოგიური გათხრები, რადგან
გათხრების შედეგად ბევრი სიახლეა მოსალოდნელი. ცალკეული
რაიონების მიხედვით,

ბრინჯაოს

მეტალურგიის უძველესი

კერები აღმოჩენილია აჭარის შემდეგ პუნქტებში: ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტში _ სარფი, მურვანეთი, თხილნარი (4 კერა),
თხილნარის აგარა, სიმონეთი–ჯაზიგოლი (2 კერა), სიმონეთის
ქეციქედი, მარადიდი (2 კერა), ძაბლავეთი, სკურდიდი, კაპ-
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ნისთავი; ქობულეთის მუნიციპალიტეტში _ ჩაქვი, კინკიშა,
დაგვა;

ქედის – ბზუზბუ (2 კერა), ნამლისევი (კალაშხევი),

აგარა (3 კერა), ცხემლიმინდორი, ძენწმანი, 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, განსაკუთრებით მდ. ჭოროხის აუზი, მსოფლიო
ცივილიზაციის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მეტალურგიული კერა იყო. ადრეული ეტაპისთვის, კერძოდ, ქ.წ. V ათასწლეულისა და
IV ათასწლეულის I ნახევრისთვის ღია თუ დახურულ კარიერებში
გამოტანილი ქურაში გამოსადნობი ნედლეულის დაქუცმაცებადანაწილება ხდებოდა საგანგებოდ დამზადებულ ქვის სანაყ-გობებში. ამ თვალსაზრისით ყურადღებას იქცევს ჩაქვის ჩაისუბანში
აღმოჩენილი ძეგლი, სადაც წარმოდგენილია, როგორც ნეოლითის
ისე, ენეოლითური საფეხურის ამსახველი კულტურული ფენები.
სწორედ აქ მოვიპოვეთ ერთ-ერთი ქვის გობ-სანაყი in situ მდგომარეობაში (სურ. 1). მას პარალელი ეძებნება სვანეთის, კერძოდ,
ზაარგაშის მიდამოების შემთხვევით აღმოჩენათა შორის (ღამბაშიძე და სხვ., 2010:35, სურ. 23). ვფიქრობთ, რომ ამ დროისთვის
მძიმე სამუშაო პროცესებთან დაკავშირებულ სამთო საქმესა და

სურ.1

სურ2
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მეტალურგიას ფართო ხასიათი არ უნდა ჰქონოდა. სავარაუდოდ,
ის აკმაყოფილებდა უპირატესად ადგილობრივ თვითკმარ მოთხოვნებს. სურათი მკვეთრად შეიცვალა ქ.წ. IV ათასწლეულის II
ნახევრისა და III-II ათასწლეულებისთვის. ეს ის დროა, როცა ნეოლითური ტრადიციების კვლადაკვალ წარმოებით ურთიერთობაში
თანდათან წამყვან ადგილს ლითონის იარაღი იკავებს; მსოფლიო
ოიკუმენის სხვადახვა,

ადრე დაწინაურებულ ცენტრში გაჩნდა

მაღალგანვითარებული კლასობრივი საზოგადოებები და ურბანისტული ცივილიზაციები. მკვეთრად გაიზარდა მოთხოვნილება
პოლიმეტალებზე. ბუნებრივია, მსგავსი ნედლეულით მდიდარი
ჩვენი მხარე ვერ იქნებოდა იზოლირებული მსოფლიო ისტორიული
პროცესებისგან.

უახლესი აღმოჩენების მიხედვით ეჭვი არ

გვეპარება, რომ მესოპოტამიის, ანატოლიური და, როგორც ჩანს,
ეგეოსური ცივილიზაციების შექმნაში თავისი წვლილი შეიტანეს
ჩვენმა წინაპრებმაც. ამის თქმის შესაძლებლობას იძლევა ძველ
მემთამადნე-მეტალურგთა ნოვატორული შემოქმედება.
წინამდებარე სტატიაში ჩვენ მოკლედ მიმოვიხილავთ ნოვაციებს,

სურ. 3 სიმონეთი (ჯაზიგოლი)

194

Tvalsazrisi
რომლებიც დავადგინეთ ბოლო 2-3 წლის საველე არქეოლოგიური
კვლევა-ძიების შედეგად. დასტურდება, რომ პროფესიონალ მეტალურგებს შრომის ნაყოფიერების გაზრდის მიზნით არაერთი
ხერხისთვის მიუგნიათ; ამ მეტად რთულ და შრომატევად პროცესებში არსებითია წყლის ენერგიისა და მათ მიერ შექმნილი
მარტივი მექანიზმის ფართოდ დანერგვა-გამოყენების პრაქტიკა.
პირველი გენიალური სიახლე საბადოებიდან გამოტანილი ნედლეულის ფუჭი ქანებისგან გათავისუფლებას, ე.წ., გამდიდრებაფლოტაციას უკავშირდება. მელითონეები მიხვდნენ, რომ ადრე
არსებული შედარებით ნაკლებად ქმედითი ხერხები (მხედველობაში
გვაქვს მექანიკური, ცეცხლისა და წყლის გამოყენება) ვეღარ
აკმაყოფილებდა ლითონზე გაზრდილ ეპოქალურ მოთხოვნებს.
საჭირო

გახდა

განსხვავებულ

ხერხთა

მიგნება.

ამ

სახის

სამუშაოების შესასრულებლად ძველ მეტალურგებს აურჩევიათ
სრულიად ახალი, შეიძლება ითქვას, საოცარი გეოგრაფიული გარემო. ჩვენი ექსპედიციების მიერ ფიქსირებული ყველა ძეგლი
ტოპოგრაფიულად, როგორც ჩანს, განლაგებულია საცხოვრისთან
ახლოს მდებარე პატარა, ზოგჯერ მოზრდილ მდინარეთა ხეობებში;
წარმოების ახალი კერის შექმნისას ადამიანები უპირატესად
ირჩევდნენ მეტ-ნაკლები დაქანების სიპ-კლდოვან, ქარაფოვან
ადგილებს. პირამიდების ეპოქაში ჩვენს მეტალურგებსაც სათანადო ბაზის მოწყობის მიზნით ჩაუტარებიათ გრანდიოზული მასშტაბის ქვის სამტეხლო, ე.წ., მეგალითური სამუშაოები. საკმაოდ
ხშირად საწარმოო კერის დასაწყისში, პირველ რიგში ქმნიდნენ
შედარებით მოსწორებულ მოედან-პლატფორმებს კლდოვან ერთიან
მასივებში (სურ. 3). შესანიშნავად იკითხება ამ მიზნით განხორციელებული ქვის სამტეხლო სამუშაოების კვალი და მასშტაბები.
მოედანს მოსდევს დაქანებული ფლატე. კლდეებში წყლის ნაკადის
კონცენტრაციისა და დინების უფრო ჩანჩქერისებურად გაძლიერების მიზნით გაჭრილი სხვადასხვა ფართის, სიღრმისა
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თუ სიგრძის ერთი ან რამდენიმე არხი. მსგავსი არტეფაქტებით
მთელ სიგრძეზე დასერილია თითქმის ყველა ძეგლი (სურ. 4,5).
ბუნებრივია, ჩნდება კითხვა, თუ რას ემსახურებოდა ამ ტიპის

სურ. 4 სიმონეთი (ჯაზიგოლი)

ქვის სამუშაოები? შევეცადეთ მოგ-

სურ. 5 სარფი

ვეძებნა სათანადო ახსნა. ყურადღება მივაქციეთ იმ გარემოებას,
რომ ისინი ჩაედინება კლდის მონოლითებში საგანგებოდ ამოკვეთილ
ქვის აბაზანისებრ გოლებში. მათი
ზომები შთამბეჭდავია. ზოგიერთი
მათგანის დიამეტრი 14, 12,9 X

6,4,2 მ-ია, სიღრმე კი წყლის ზედაპირიდან – 3,2,5, 2 და 1,5 მ. სწორედ
ამ ადგილებში ეშვებოდა არტახებში
მოქცეული ჩანჩქერები, რომლებიც
გოლებში მორევისებურ ბრუნვას
ქმნიდა. შესაბამისად, გამოგვაქვს
დასკვნა, რომ მემთამადნე მეტა-
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ლურგები ამ გოლებში ათავსებდნენ კარიერებიდან გამოტანილ
პირველად ნედლეულს, რათა ზემოდან დაცემული ჩანჩქერების
მიერ შექმნილ მბრუნავ მორევებში ფუჭი ქანებისგან გათავისუფლებულიყო. არ გამოვრიცხავთ, რომ ქვის გოლების შედარებით მდორე ადგილებში, სადაც ჩანჩქერის მოქმედება ნაკლებად
ეფექტური იქნებოდა, დანერგილი იყო ხის ჯოხებით მორევის
პრაქტიკაც (სურ. 6,7,8). საკმაოდ ხშირად ფიქსირდება გოლებთან მისადგომი კლდეში ნაკვეთი სხვადასხვა ზომის ბილიკები.
ზოგჯერ კი – ქვის საფეხურებიც.

სურ. 6 გოგაძეები

ემპირიული

ცოდნით

აღჭურვილმა

ძველმა

მელითონეებმა

იცოდნენ, რომ ლითონის ქურებში გამოსადნობად მომზადებამდე
საჭირო იყო მადნის გამდიდრება. მის შემადგენლობაში სასურველი
ნივთიერებების კონცენტრაციის გაზრდა, მსუბუქი ფრაქციების
მოშორება (ქვა-ღორღი, მიწა, ვულკანური ლავის ნარჩენები და
სხვ.). ქვის გოლებში ადგილზევე რჩებოდა ლითონის შემცველი
მასა, რომელთა სიმკვრივე 2-3-ჯერ აღემატებოდა უსარგებლო
ქანების სიმკვრივეს. ფუჭი ქანები მდინარეს მიჰქონდა. ხშირად
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გოლის მაღალ გადასასვლელსაც უკეთდებოდა 15-20 სმ სიღრმის არხი. ასე, რომ სასარგებლო ქანების დანაკარგი მინიმუმამდე
იქნებოდა დაყვანილი. ბუნებრივია, ამ გზით მკვეთრად, შეიძლება
ითქვას, ინდუსტრიულ დონემდე, გაიზარდა შრომის ნაყოფიერება. ასეთია ჩვენ მიერ დადგენილი პირველი ნოვაციის არსი. არანაკლებ საინტერესოა მომდევნო სიახლეც.
როგორც უკვე აღინიშნა ადრეულ პერიოდში მადნის დაფცქვნადაქუცმაცება ხდებოდა მაგარი ჯიშის ქვისგან დამზადებულ
სანაყ-გობებში. საჭირო იყო, მელითონეს

შეესრულებინა საკ-

მაოდ მძიმე, დამქანცველი სამუშაო და შედეგები მაინც და მაინც
დამაკმაყოფილებელი არ უნდა ყოფილიყო. ჩვენს ხელთ არსებული
არტეფაქტების მიხედვით ჩანს, რომ მოხმარების პროცესში,
გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ, ზოგიერთი მათგანის ფსკერი იხვრიტებოდა, ან გობი შუაზე სკდებოდა (სურ. 2). საჭირო
იყო ახალი, უფრო რაციონალური მიგნებების ძიება. შესაბამისად,
ჩვენი ექსპედიციის მიერ გამოვლენილი ძეგლების მიხედვით ეს მორიგი ნოვაციაც გამოიკვეთა. მდინარეთა სიპ-კლდოვან ქანებში,
ზემოთ აღნიშნული ქვის გოლების ორივე მხარეს კვლავ მრავლად

სურ. 7 კინკიშა
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არის ამოკვეთილ-ამოხვეწილი რამდენიმე ასეულზე მეტი, სხვადასხვა ფორმისა და სიდიდის ქვის სანაყ-გობი.

2016 წელს თხილნარში, სკურდიდში, სარფსა და აგარაში განხორციელებულმა საველე სამუშაოებმა 100 ასეთი არტეფაქტის
არსებობა დაადასტურა. ისინი ნაკვეთია მდინარეთა, როგორც
სანაპირო კლდოვან ქანებში ისე, უშუალოდ კალაპოტებში. მკვრივი
ქანების ძიება ამ მონაკვეთებშიც მიმდინარეობს. ზოგჯერ არის
შემთხვევები, როდესაც დაწყებულია გობის ამოხვეწა, ჩასულან
გარკვეულ სიღრმემდე, გამოჩენილა არამკვრივი ძარღვოვანი
ქანები და მუშაობა შეუჩერებიათ. თხილნარში ყურადღება მიიქცია
ამგვარმა ფაქტმა: კლდის ზედაპირზე შემოუვლიათ ნახევარწრე,
შესანიშნავად იკითხება წალკატის პირველივე დარტყმების ყველა
კვალი, მაგრამ არც აქ მოსწონებიათ შერჩეული ადგილი და მაშინვე
შეუჩერებიათ დაწყებული სამუშაოები. არის სხვა ბევრი ნიუანსიც. ქვის გობების მსგავსი განლაგება ჰიდროგრაფიულ ქსელში
მეგალითური კულტურის მორიგი ნაირსახეობაა, რომლებსაც ჩვენ
მივაგენით, შევისწავლეთ, განვსაზღვრეთ მათი ფუნქციონალური
დანიშნულება და სამეცნიერო მიმოქცევაში შევიტანეთ. კლდეში

სურ. 8 თეთრობი
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ნაკვეთმა გობებმა პირველად თხილნარის (მდ. ბოლოყოს მარჯვენა
სანაპირო) მაგალითზე, 40 წლის წინ მიიქცია ყურადღება. ერთადერთი მიწისზედა ძეგლის მიხედვით რაიმე კონკრეტული დასკვნის
გამოტანისგან თავს ვიკავებდით. მსგავსი არტეფაქტების შესახებ
არანაირი ინფორმაცია არ არსებობდა. კვანძი 2014 წლისთვის
გაიხსნა. მივიღეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტში,
მდ.

კინკიშას

ეზოში

შესანიშნავი

დამუშავებული

ქვის

დათვალიერებისას დადგინდა,

ხეობის

ერთ-ერთი

არსებობის

რესტორნის

შესახებ.

ადგილზე

რომ იგი მწვადების შესაწვავად

განკუთვნილი თანამედროვე ნახელავია. მოხდა თითქოსდა სასწაული – მისგან დაახლოებით 10 მ-ის მოშორებით შევნიშნეთ სიპ
კლდეში ამოკვეთილი ქვის გობი, რომელიც აშკარად თხილნარის
ორეული იყო. რესტორნის მეპატრონემ მოგვაწოდა ახალი ცნობები, რომ ზემოთ, მდინარის გაყოლებაზე, უფრო მეტია მსგავსი
ნაკეთობები. მართლაც, 100-150 მ-ის გავლის შემდეგ ჩვენ წინაშე
გადაიშალა შესანიშნავი პანორამა არაერთი ქვის გობის, გოლებისა
და არხების. ამ აღმოჩენას წინ უძღოდა იმავე, 2014 წლის გაზაფხულისთვის მდ. ჭოროხის მარცხენა სანაპიროზე, სოფ. მარადიდში
განხორციელებული საველე სამუშაოებისას მოპოვებული ქვის
ექვსი გობი. მარადიდის შემდეგ მცირე მასშტაბის საველე სამუშაოები ვაწარმოვეთ მდ. ჭოროხის მარცხენა სანაპიროზე, სოფ.
ჭარნალის მურვანეთის პატარა მდინარის ხეობაში. ქვის გობების
რაოდენობა გაიზარდა. მათ მიემატა დამუშავებული უროები. ნათელი გახდა, რომ უახლესი აღმოჩენები ბრინჯაოს მეტალურგიასთან
უნდა

ყოფილიყო

დაკავშირებული.

კინკიშას

მეგალითურმა

ძეგლმა ეს რწმენა განგვიმტკიცა. სწორედ ამის შემდეგ ბათუმის
არქეოლოგიური მუზეუმის სადაზვერვო ჯგუფმა განახორციელა
საინტერესო სამუშაოები აჭარის ტერიტორიაზე მსგავსი ახალი
ტიპის მეგალითური კულტურის ძეგლების გამოვლენის მიზნით.
დავუბრუნდეთ ქვის გობებს.
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ქვის გოლების ფუნქციონალური დანიშნულების გარკვევის შემდეგ
გაჩნდა მორიგი კითხვა: რამ განაპირობა ქვის გობების გამოჩენა
მდინარეთა ასეთ მიუვალ, ქარაფოვან ადგილებში? ტექნიკური
და განსაკუთრებით ეთნოგრაფიული მონაცემების გათვალისწინებით, შევეცადეთ სათანადოდ აგვეხსნა პროფესიული ცოდნით
აღჭურვილი მეტალურგების მსგავსი ქმედებები და საოცარი ნოვაცია. წინასწარულად ვიტყვით, რომ სიახლეთა ძიების არსებითი
მოტივაცია, ადრებრინჯაოს ხანიდან სამთამადნო მეტალურგიულ
პროდუქციაზე საერთაშორისო ბაზარზე მეტად გაზრდილი მოთხოვნილება გახლდათ. აუცილებელი იყო შრომის ნაყოფიერების
გაზრდა, კიდევ უფრო მეტი პერსონალი მეთემის ჩართვა ამ
პროცესებში. ცნობილია, რომ მადნის გამდიდრების შემდეგ
სპეციალურ ქურებში დნობის, ე.წ., ლღობის პროცესების დაჩქარების მიზნით აუცილებელი იყო გოროხ-ნატეხების დაფცქვნადაქუცმაცება. ცნობილია, რომ მსგავს სამუშაოს პატარა ზომის
საგულდაგულოდ ნაკეთებ ქვის გობებში ადრეც აკეთებდნენ. ჩვენმა წინაპრებმა ახალი ეპოქების მოთხოვნილებების შესაბამისად

სურ.9 თხილნარი
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შემოგვთავაზეს ახალი გენიალური აღმოჩენები. პირველ ყოვლისა,
ახლად მიკვლეული კულტურის ძეგლების ქვის მონოლითში
ამოკვეთილი ქვის გობები უკვე მუდმივი გამოყენებისთვის იყო
გამიზნული. მეორეც, უზარმაზარ კლდოვან მასივებში სათანადო
ქვის სამტეხლო სამუშაოების შესრულების შემდეგ ნებისმიერი
ზომის ქვის გობის ამოშანდაკება შეიძლებოდა.
ლა ძეგლის მიხედვით ეს, მართლაც, ასეა.

თითქმის ყვე-

გვაქვს,

როგორც

პატარა ისე, მოზრდილი სანაყ-გობები. გაოცებას იწვევს ხელო-

სურ. 10 სიმონეთი (ჯაზიგოლი)

სანთა ემპირიული ცოდნა-გამოცდილება. როგორც ითქვა, ისინი
კარიერებზე ეძებდნენ ვარგის, მკვრივ ქანებს. ქვის გობთან დაკავშირებული მთავარი სიახლე, რომელმაც განსაზღვრა კლდოვან
ქარაფიან მასივებში გოლების ირგვლივ სოკოებივით მიმოფენილი
სხვადასხვა ზომის ქვის გობების არსებობა სულ სხვა ხასიათისაა (სურ. 9,10,11). მიგვაჩნია, რომ სწორედ ამ სანაყ-გობებში
გამდიდრებულ ნედლეულს ფშვნიდნენ და აქუცმაცებდნენ კვლავაც წყლის ენერგიის გამოყენებით. წყლის ენერგიის გამოყენების
პრეცედენტი ქვის გოლების მაგალითზე ერთხელ უკვე ვნახეთ. აქ
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უკვე სრულიად განსხვავებულ სურათთან გვაქვს საქმე. აქაურმა
მეტალურგებმა წყლის ენერგიის გამოყენების მიზნით მარტივი,
მაგრამ მეტად საინტერესო მექანიზმი შეიმუშავეს. მისი კონსტრუქცია ამგვარად გვესახება: მზადდებოდა გარკვეული სიგრძის ხის ბერკეტი, მის ერთ ბოლოზე კიდებდნენ წყალგაუმტარ,
მსუბუქი წნული ხის ჭურჭელს, მეორეზე მაგრდებოდა ქვის ურო.
ბერკეტს შეაყენებდნენ საჭირო სიმაღლის სადგამიან ღერძზე ისე,

სურ. 11 სარფი

რომ ღარით მიყვანილი წყლის ნაკადი ჭურჭელში ჩაედინებოდა,

ხოლო ქვის ურო მიმართული იყო სანაყ-გობისკენ. ხის ჭურჭელი
წყლის მარაგის მატებასთან ერთად, თანდათან ეშვებოდა ქვემოთ,
ურო კი, შესაბამისად, ზემოთ ადიოდა. გარკვეულ ზღვართან
მიახლოებისას წყალი ჭურჭლიდან მყისიერად იღვრებოდა, ხოლო
ცაში გამოკიდული ქვის ურო მოწყვეტით ეცემოდა ქვის გობში
ჩალაგებულ მადნის ნატეხებს, შემდეგ წყლის ჭურჭელი საწყის
მდგომარეობას უბრუნდებოდა. ხელოსნის მეთვალყურეობით მექანიზმის მოქმედება გრძელდებოდა უწყვეტად მანამ, სანამ არ
დასრულდებოდა მადნის დაქუცმაცების პროცესი. ბუნებრივია,
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ამ მეთოდის გამოყენების შედეგად მკვეთრად გაიზარდა შრომის
ნაყოფიერება. მადნის გამდიდრების მსგავსად, მეტალურგიის ეს
აუცილებელი ეტაპი აიყვანეს ინდუსტრიულ დონეზე. ყოველივე ეს
გახლავთ ახალი სიტყვა მეტალურგიის ისტორიაში.
მსგავსი მექანიზმის არსებობისა და ფართოდ გამოყენების
შესახებ ჩვენი მოსაზრებები უფრო დამაჯერებელი გახდა სარფის
აღმოჩენების შემდეგ: მე-6 ქვის გობში გამოვლინდა ქვის ურო in
situ მდგომარეობაში. მისი წონა 99 კგ-ია, ხოლო უროს ქვემოთ
დადსტურდა მადნის ნატეხები (სურ. 11). ჩვენი კონსულტაციით
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკოსმა, შოთა ბოლქვაძემ გარკვეული მოდერნიზაციით დაამზადა
მოქმედი მექანიზმი, რომელიც დამონტაჟებულია ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის ეზოში.
ქვის

გოლებისა

და

სანაყ-გობების

სიმრავლესთან

ერთად

შთამბეჭდავია ქვის უროების ზომა-წონაც (15 კგ-დან _ 300 კგმდე) (სურ. 12,13,14,15,16 ). აშკარაა, რომ ადრე ბრინჯაოს ხანიდან
(ქ.წ. IV ათასწლეულის II ნახევარი) მკვეთრად უნდა გაზრდილი-

სურ. 12 სიმონეთი (ჯაზიგოლი)
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სურ. 13 თხილნარის აგარა

სურ. 15 სარფი

სურ. 14 სკურდიდი

სურ. 16 ჭარნალის მურვანეთი

ყო მოთხოვნილება კავკასიურ პოლიმეტალებზე საერთაშორისო
ბაზარზე. სწორედ ეს უნდა ყოფილიყო მთავარი მოტივაცია
სამხრეთული იმპულსების კულტურათა ცნობილი მიგრაციების.
ყოველივე ამან ხელი შეუწყო აჭარის ტერიტორიაზეც მძლავრი
მეტალურგიული კერების

შექმნას.

ეჭვი არ გვეპარება, რომ

ძველაღმოსავლური ცივილიზაციების შექმნაში დიდი წვლილი შეიტანეს ჩვენმა წინაპარმა მემთამადნე-მეტალურგმა ტომებმა. მათ
მიერ შექმნილი ამ სახის პროდუქციის დიდი ნაწილი ანატოლიის,
მესოპოტამიისა თუ ეგეოსური სამყაროს ქვეყნებში მიედინებოდა.
აჭარის მსგავსი ძეგლებით უნდა ყოფილიყო დაფარული დიდი თუ
მცირე კავკასიონის სამხრეთ ფერდები. ყოველივე ეს მომავალი
კვლევების საგანია, არქეოლოგიაში ბევრი ასპექტის მომცველი
სხვადასხვა მიმართულება გაჩნდა.
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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 latest achievement? Did the indigenouspeopleof south-western Georgia make an important contribu on to the Bronze
Erabothinthe miningand as inthe metallurgical or metal processing industry? What do thecultural stages expressing the
Neolithic and Eneolithic Era confirm?

The honoraryProfessor of Batumi Shota Rustaveli State University, Doctor of historical sciences, Professor, Director of Batumi
Archaeological Museum, archeologist Amiran Kakhidze talks
about the contribu on of our ancestors tocrea ngthe civilizaons of Mesopotamia, Anatolia and Aegea.

The latest discoveries in researching of the ancient centers 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 produc 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 Adjara-Guria mining and metallurgical centers). A number of ore processing
centers were discovered both in open and in closedtypes ofstone quar207
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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 ofcopperproduconsby 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; Pitskhelauri, 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 opportunity to make the subject of special researchthe technological processes 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 geographical 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 developed 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 municipality: 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 Cultural 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, Murvane , 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 inhabitants of Georgia have significantly contributed to the developing process of the Bronze Era both in mining and as in metallurgical and metal 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 region 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 presented 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 discoveries, 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 sfying 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 socie 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 Mesopotamian, Anatolian and the Aegean civiliza ons. The innova ve crea 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 discovered as a result of the archaeological researches during the last 2-3
years. It is confirmed that professional metallurgists have used a number 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 exempon 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 lement;While crea ng new centers people preferred more or less damping 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 impressive. 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. Consequently, 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 observed there.
Ancient people working on the metal processing who had the empirical knowledge were aware that the ore metal should be enriched at
first and thus prepared before mel ng it in the oven, increasing the desired 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 sturdy 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 bottom 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 discovered 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 discovered, 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 finest 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 fieldworks 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 connected with theBronze Era metallurgy. Kinkisha’s megalithic monument 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. After 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 essen 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 crushing 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 biggersizes 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 example 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 accordingly 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 enrichment 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 convenient 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 ShotaRustaveli State University physicist ShotaBolkvadze has produced the
ac ve mechanism with some kind of moderniza on that has been installed 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 early Bronze Era (the second half of IV millennium) the demand on Caucasian 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 Aegean world. The southern slopes of the Greater and the Smaller Caucasus 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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ხ ვ ამ ლ ი
დავით სულხანიშვილი

ხვამლი, იგივე ხომლი - კირქვული მასივი ლეჩხუმში, მხარის დასავლეთ ნაწილში - ცაგერისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე მდებარეობს.

ხვამლი ორმა-

გი კუესტაა, მისი სიმაღლე 2002 მ-ია, აგებულია ცარცული
კირქვებით. მის სამხრეთით, 300 მ სიმაღლის ქარაფია, იქ მდებარეობს ხვამლის ისტორიული ქვაბ-სახიზარი. ორივე კუესტის
ჩრდილოეთ დაფერდება დაცხრილულია მრავალი კარსტული
ძაბრით. მღვიმეებიდან აღსანიშნავია თეკენთერი (შესასვლ-
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ელი წიფლის ფუღუროდან) და ყინულოვანი მღვიმე ბოგა. ხვამლი შემოსილია შერეული ტყით.
ძველი ისტორიული, ანტიკური წყაროებიდან გამომდინარე
ხვამლი მოიაზრება ბერძნული მითოსის ლეგენდარული გმირების არგონავტებისა და ჰერაკლეს მოგზაურობის მისტიკურ
ადგილად. ეს არის მთა, რომელზეც ზევსის ბძანებით მიაჯაჭვეს პრომეთე.
XIX საუკუნის 50-იან წლებში, ხვამლს ეწვია იტალიელი მოგზაური და მკვლევარი დანიელა პიზაგალი, რომელიც ბერძნულ
ანტიკურ წყაროებზე დაყდნობით ეძებდა არგონავტების ნაკვალევსა 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 სათავგადასავლო 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 კავკასამდე 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 სალაროები, 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 სსის 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, საკრალურს, ზეციურს უკავშირდება - ხუმული მეგრულ-ზანურში
სალოცავ ადგილს ნიშნავს, ვახუშტისეული ვერსიით - „მოიგო
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ამან სახელი ცისკრის ვარსკვლავის სწორობით“ (12). სულხანსაბა ხომლს განმარტავს ვარსკვლავთკრებულად. ადგილობრივთა
წარმოდგენით, ხვამლი ამირანის მიჯაჭვის ადგილი და ელიას საბრძანისია. 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 მიმდებარე ტერიტორიასა და ადგილ „მაყვლისყანაში“ განხორციელდა.
წმ. გიორგის ეკლესიის სამხრეთით, 60 მ-ში, გალავანს გარეთ გაითხარა 300 კვ.მ ფართობი, სადაც კირქვის კვადრებით ნაგები
ორი სათავსის ქვედა სტრუქტურა გამოვლინდა, სავარაუდოდ,
სატრაპეზო და სენაკი (ტაბ. II სურ 1). დადასტურდა ორი სამშენებლო 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 სსში ყოფილა ეკლესია, ხოლო XVI ს-ში მის ნანგრევებზე აუგიათ ახალი ტაძარი. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ადრე
შუა საუკუნეების არტეფაქტების აღმოჩენა, რომლებიც წარმოდგენილია 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
კერამიკა

და

ჰემატიტი

აღმოჩნდა,

მცირე რაოდენობით

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 შემოზღუდული ნაგებობის გაუთხრელი ნაწილის შესწავლა. გაწმენდის
შედეგად გამოვლინდა კუთხეებმომრგვალებული ოთხკუთხა სათავსი (ტაბ. V, სურ. 4), რომლის საძირკველი გრუნტშია ჩაჭრილი.
იქ დადასტურდა ასეულობით ჰემატიტის ქვა. მის სამხრეთით
დაფიქსირდა 1.2 მ სისქის ნაცარ-ნახშიროვანი და წითლად დამწვარი მიწის ფენა (ტაბ. VII, სურ. 1), რომელიც „მუდმივი“ ცეცხლის
კვალი უნდა იყოს (ტაბ. V, სურ. 3).
აღმოჩენილი არტეფაქტებიდან განსაკუთრებულად საყურადღებოა 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-ანამტვრევები, პირველად დადასტურდა მეტალის არტეფაქტები - ბრინჯაოსა
და რკინის ნივთები.
წრიული გეგმარების ქვის არქიტექტურა ფართოდ არის გავრცელებული უძველეს კულტურებში. მსგავსი ნაგებობები გავრცელებულია ეგეოსურ სამყაროში და დასავლეთ ევროპაში,
ნეოლითის პერიოდიდან - უკანასკნელ ხანებამდე (17:19). ხვამლის
ნაგებობების მსგავსი ნაგებობები დადგენილია აფხაზეთის მთიანეთშიც, 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 აღმოჩენილი 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 შედგება 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

მნიშვნელობა ჯერჯერობით გაურკვეველია. პროფესორი

ჯ.
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შარაშენიძე მიიჩნევს, რომ ისინი რიცხვითი მნიშვნელობისაა და
მსგავსებას ხედავს აქადურ ნიშნებთან (24:28-43). აკად. რ. გორდეზიანი ჩვენ მიერ აღმოჩენილ სამისნო ქვის ხმელთაშუა ზღვის
კულტურებთან სიახლოვეზე მიანიშნებს.
ჰემატიტი ძველ სამყაროში ერთ-ერთ წმინდა და ძლიერი ენერგეტიკის ქვად მიიჩნეოდა. ის იყო ისიდას ქვა. ისიდას ქურუმები
ქალღმერთის დღესასწაულებთან დაკავშირებულ რიტუალებს
ატარებდნენ ჰემატიტის ქვებითა და მისგან დამზადებული ნივთებით (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 პერიოდისაა და მოქცეულია საკმაოდ ფართო ქრონოლოგიურ დიაპაზონში. 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 კონსტრუქციით საცხოვრებლად არ გამოდგება, სხვა ნაგებობებისგან
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,

226
226

.

რომ იმ დროის კოლხეთის სამეფოს მთიანეთში შეინიშნება ეგვიპტური კვალი, რისი დასტურიც არის ბრილის სამაროვანი რაჭაში (25) და გონის სამაროვანი ლეჩხუმში, ხვამლის სიახლოვეს
(26:96-110).

ვფიქრობთ,

ხვამლზე

მოპოვებული

სრული შესწავლის შემდეგ,

უნიკალური

მასალის,

ნათელი მოეფენება ჩვენი ქვეყნის

დავიწყებული ისტორიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ეპიზოდს.
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K H VA 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. Tekenteri 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 covered 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 Daniela Pizigali visited Khvamli, he was looking for Argonauts trace and the
places where Prometheus had been enchained. A the researcher menons 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 archaeological 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 period. Eqv meTayaishvili was studying it also (7:171-180). The scien fic
research was begun by Guram Gabidzashvili. A er his death the researches 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 Khvamli 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 treasure 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;Khvamli 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 numerous 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 connected with the saint, sacral and heaven- Khumuli has a meaning of
a prayer place in Megrelian-Zani dialect, according to Vakhush version – “Khvamli means a dawn star” (12). Sulkhan-Saba Orbeliani determines 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 nearby 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 second 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 medieval. 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 arfacts 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 pieces 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 surrounded 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 hema te were discovered. Unlike the first building, inside the wall wooden 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 meters) 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 scattered 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 astrolabes 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 discovered 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 finished 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 cultures. Similar buildings are spread in Aegean world and in west Europe, from Neolithic period ll the late stages (17:19). There are revealed 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 buildings in historic Jicke and nort Caucasia. The origin and func oning
me of Atsangvars is not known for researches. Generally they are dated by medieval (22).
Besides the superficial resemblance, the buildings discovered on Khvamli 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 pow2243
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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 context. 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 basically concentrated in No-1 building together with the thousands of hemate 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 Lechkhumi 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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ვარძიის ქვეყანა
გურამ ყიფიანი
ვარძიად წოდებული ძეგლი ძირითადად გამოქვაბულთა
ერთობლიობა, კლდოვანი ხუროთმოძღვრების მნიშვნელოვანი
ძეგლი, განვითარებული შუა საუკუნეების ეპოქის მონუმენტური
არქიტექტურის საინტერესო ნიმუში და მონუმენტური ფერწერის
შემცველი ისტორიულ-სამონასტრო კომპლექსია. ვარძია მის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაფიქსირებული არქეოლოგიური ფენების გამო, არქეოლოგიური ძეგლიც გახლავთ. ამდენად, ვარძია
ისტორიული, არქიტექტურული, ძველი ხელოვნებისა და არქეოლოგიის ძეგლია.
მდებარეობა
მდებარეობს ისტორიულ პროვინცია სამცხე-ჯავახეთში, რაიონულ
ცენტრ ასპინძიდან სამხრეთით, 30 კმ-ის სიშორეზე; ციხესიმაგრე
ხერთვისიდან და მტკვრისა და ფარავნის შესართავიდან სამხრეთით, 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 სისტემის 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 ფორმაციისაა. ზოგადი სისტემით განეკუთვნება სამხრეთ საქართველოს 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 100150 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 საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. მას სპარსი
ისტორიკოსიც, სპარსელთა ერთ-ერთი ლაშქრობის (შაჰ-თამაზის
მესამე ლაშქრობა საქართველოში) თანამონაწილე ჰასინ-ბეგრუმლუც ახასიათებს. ქართული წყარო კი მისი დაარსების შესახებაც 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 მესამის გარდაცვალების შემდგომ
ვარძიის მშენებლობა გააგრძელა
და დაასრულა მისმა ერთადერთმა
შვილმა თამარმა. ეს სამუშაოები
ეტაპობრივად

მიმდინარეობდა:

მაგ.:ვარძიის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის აგება (არაკლდოვანი ნაგებობა) და
მოხატვა 1184-1186 წლებში მიმდინარეობდა. 1186 წლიდან ვარძია, როგორც სამონასტრო კომპლექსი ამოქმედდა, მაგრამ ქვაბულთა კვეთა ტაძრის აღმოსავლეთ კლდოვან მასივში

1204 წლამდე გაგრძელდა
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 მონასტრის დაარსებით ვარძია აქცია მთელი საქართველოსთვის სამხედრო, პოლიტიკური და რელიგიური ერთიანობის სიმბოლოდ
და გამოხატულებად. ანუ, ვარძიაში შეიქმნა გარკვეული ცენტრი,
მოსაზრებათა, იდეათა და შეხედულებათა გადანაწილების პუნქტი. 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 მიმდინარეობდა 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 ფუნქციით დატვირთა. ამ დროისთვის ის დიდი სამეცნიერო და
საგანმანათლებლო კერა იყო. ვარძიაში მოღვაწეობდა თამარის თანამედროვე მეცნიერი, ფილოსოფოსი და რიტორი იოანე შავთელი, აქვე შეიქმნა მისი “გალობანი ვარძიისა ღვთისმშობლისანი”. ვარძიის 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

252
252

.

მონღოლთა ბატონობის დროსაც ვარძიამ (მონღოლებმა ვარძიის
დაპყრობა ვერ მოახერხეს), ერთგვარი დამოუკიდებლობა შეინარჩუნა და აქტიურ ბრძოლას აწარმოებდა რწმენისა და თვითშეგნების შესანარჩუნებლად. ვარძია საქართველოს ცალკეულ
სამეფო-სამთავროებად დაშლისა და შიდა არეულობების დროსაც,

1551 წლამდე რელიგიური და საგანმანათლებლო ცენტრის ფუნქციას ასრულებდა.
ვარძიამ, როგორც გამოქვაბულთა და ნაგებობათა ბრწყინვალე
სინთეზურმა ანსამბლმა, თავისი სრული სახით 97 წლის განმავლობაში იარსება.

ვარძია

1283 წლის გაზაფხულზე ვარძია მძლავრი მიწისძვრის შედეგად
დიდად დაზიანდა. მხოლოდ მე-14 საუკუნის დასაწყისში
მოხერხდა დარღვეული კლდოვანი მასივისგან ვარძიის საბო253
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ლოო გაწმენდა-გასუფთავება და სამონასტრო ცხოვრებაც თითქმის 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 პროცესი, რაც 250 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. თურქთა
ბატონობისას საქართველოს სამხრეთში არაერთი უძველესი ქართული ქალაქი განადგურდა: ოძრხე, ხერთვისი, თმოგვი, ბარალეთი
და მრავალი სხვ.

1828 წელს, რუსეთის არმიამ პასკევიჩის სარდლობით თურქებზე
ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვა და სამცხე-ჯავახეთიც ვარძიითურთ 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
სამხედრო-რელიგიური არეა. ეს არის მონასტრებითა და ციხე-
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სიმაგრეებით დატვირთული რეგიონი. ქართული სახელმწიფოებრიობისთვის იგი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო მუსლიმანური სამყაროს გასაკოტრებლად და მისგან თავდასაცავად.
მუსლიმანური სამყარო კი, მას მოიაზრებდა, როგორც გასაღებს
დანარჩენი საქართველოს დასაპყრობად.

ვარძია

სტატიკური მონაცემები

1. ვარძიის ქვაბულებები

დასავლეთიდან აღმოსავ-

ლეთისკენ გრძივად არის გაშლილი 500 მ-იანი ფრონტით. ქვაბულები განთავსებულია იარუსებად. ცალკეულ მონაკვეთებში გვხვდება 5, 6 და 7 იარუსი.
აღმოსავლეთ ნაწილში ქვაბულთა 13 იარუსი დასტურდება. ერთიანი სისტემით აქ 19 იარუსია;

2. ვარძიაში დღეისთვის დადასტურებულია კლდეში ნაკვეთი 641 სათავსი;
3. გვირაბები - გვირაბები ვარძიის ცენტრალურ ნაწ255
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ილში, დაკავშირებულია წყლით მომარაგებასთან.
შედის წყალგამტარ ფენაში, სიგრძე 16 მ-ია.
გვირაბები, რომლებიც ტაძრის ჩრდილოეთ კედლიდან იწყება, მიემართება მონასტრის სალაროსკენ,
სიგრძე - 64 მ.
“გასასვლელი” გვირაბი ვარძიის აღმოსავლეთ ნაწილში, კლდეში გაჭრილი 220 მ-ის სიგრძის მაგისტრალია.

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

5. წყალმომარაგება - წყალსადენი გამოყვანილია ვარძიაში სოფელ ზედა ვარძიიდან. 3.5 კმ სიგრძის ტრასის
ერთი მესამედი კლდეში გაკაფულ გვირაბებშია გამართული, კერამიკული მილებისთვის საგანგებო
“საწოლებია” შექმნილი. ტრასის შუალედურ მონაკვეთებში კერამიკული საკონტროლო რეზერვუარებია. წყლის დებეტი დღე-ღამეში 166 000 ლიტრი უნდა ყოფილიყო, რაც დაახლოებით 50 000 ადამიანს
აკმაყოფილებს.
ცისტერნა - ვარძიის დასავლეთ ნაწილშია ამოკაფული.
იტევდა დაახლოებით 630 000 ლიტრ წყალს.
ბუნებრივი წყარო - ღვთისმშობლის ეკლესიის სიახლოვეს, 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 მოიცავდა. 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 ტუფობრექჩიაა, 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, სპონტანური ქვაბულებით, სადაც ერთიან კომპლექსზე მსჯელობა
რამდენადმე ჭირს.
ვარძია II სახეობას განეკუთვნება. სპეციფიკიდან გამომდინარე,
მას მხოლოდ ერთი, სამხრეთის ფასადი აქვს. მისი დინამიკა, ფერწერულობა და გარემო ქმნის ამ ძეგლის დამოუკიდებელ ჭვრეტით
ღირებულებას.
257

.

თვით ქვაბულთა შიდა დამუშავებანი ერთმანეთისგან საკმაოდ
განსხვავდება. გვხვდება უაღრესად ფაქიზად შესრულებული დეტალები, უზადოდ გათლილი კედლები და უხეში დაუხვეწავი კვეთაც.
ეს განსხვავებანი ვარძიის მუდმივ თუ დროებით მოსახლეობაში
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 ხელოვნების დასახასიათებლად: როგორც აღინიშნა, მე-13 ს-ში ვარძიამ
ძლიერი მიწისძვრა განიცადა (ვიმეორებთ: ეს კომპლექსი ერთერთ 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 ცენტრალურ არეში ლოკალიზდება, მომავალში უთუოდ გამოიწვევდა ქანების რღვევის პროგრესირებას. ამ პროცესის შესაჩერებლად 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 გამოქვაბულთა კომპლექსი მხოლოდ ვარძიაში იქცა სახელმწიფოს
კულტურულ და, რელიგიურ და პოლიტიკურ ცენტრად. მხოლოდ
ვარძიაში გადაიქცა ვერტიკალურად ორგანიზებულ სივრცეთა
ერთობლიობა
მიანიშნებს

ურბანისტულ

იმდროინდელი

სისტემად.
საქართველოს

ვარძია

პირდაპირ

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 მოვლენად ითვლება. კლდოვანი არქიტექტურის კლასიკური ქვეყნების გვერდით ჯერ კიდევ ნაკლებად მოიაზრება საქართველო 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 საუკუნემდე (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.
ვანის ქვაბები

ვარძიის ქვეყნის აღქმისთვის
ვარძიის ქვეყნის აღქმა უნდა დაიწყოს ხერთვისის ციხიდან, რომელიც ორი მდინარის - მტკვრისა და ფარავნის შესართავთანაა აგებული.
ხერთვისის ციხე - შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე, წამომართულია
კლდოვან მასივზე. ეს ციხე მოქმედი იყო მთელი შუა საუკუნეების
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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 20იან წლებში. ხერთვისის ციხე მნიშვნელოვან მაგისტრალზე
მდებარეობს. იგი ბატონობს ფარავნისა და მტკვრის აუზის მთელ
რიგ მიმდებარე დასახლებებზე. მას

მორიგეობით განაგებდნენ

ქართული ფეოდალური სახლების წარმომადგენლები: ქამქამისძენი, ხერთვისარნი, ამატაკისძენი.

ხერთვისი

1578 წლიდან იგი ოსმალთა იმპერიის ერთ-ერთი ადმინისტრაციული 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.
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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 განვითარების

თვალსაზრისითაც.

მდ.

მტკვრის

ნაპირებზე შემ-

ორჩენილი ხიდის ბურჯები მიანიშნებს მასზედ, რომ ერთი
ხიდი ოპერატიული საბრძოლო ქმედებებისთვის იყო გათვალისწინებული,

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 გამოქვაბულებისგან,
წყალსადენთა ტრასებისგან, გვირაბებისგან და 6 ეკლესიისგან.

ვანის ქვაბები
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შემორჩენილია

მოხატულობის

ფრაგმენტებიც,

საწნახელები

და მარანი, კერამიკული საამქროს ნაშთები, საფორტიფიკაციო
ნაგებობები. ვანის ქვაბთა გამოქვაბული კომპლექსები უფრო
მეტად ინარჩუნებს არქაულობის იერს. მისი მოხილვა ერთგვარი
შემზადებაა ვარძიის აღსაქმელად.
ჭაჭკარი
დღემდე მოქმედი ცოცხალი ძეგლია. კლდოვან სოფელში მოსახლეობს ძირითადად ნათენაძეთა გვარი. მდ. მტკვრის მარცხენა
სანაპიროზე, უშუალოდ ვარძიის მიმდებარედ, მისგან ჩრდილოაღმოსავლეთით, 1 კმ-ის დაშორებით. ხეობა (ჭაჭკარი) ნამდვილი
კლდეკარის შთაბეჭდილებას ახდენს. უძველესი ქვაბულები უკანასკნელ 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

265

saetapo Zeglebi

ბერიკლდეები
ხუროთმოძღვრების ადრეული საფეხურები საქართველოში

გურამ ყიფიანი
საქართველოში, დროის

ხანგრძლივ პერიოდში, დაწყებული

ქ.წ. V-III ათასწლეულებიდან, ე.ი. ნეოლითიდან, ადრე ბრინჯაოს
ეპოქის ჩათვლით, ერთმანეთს ენაცვლებოდა არქიტექტურული
ტრადიციები, ყალიბდებოდა და ქრებოდა დასახლებები. ახალ
კულტურებს მოჰქონდა სამშენებლო პრინციპები, მშენებლობის
ხერხები, 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
წრიული ნაგებობების კომპლექსებს ქმნის, სადაც ასევე წრიულია
(ზოგჯერ რამდენამდე ელიფსური) საცხოვრისი, სამეურნეო
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ნაგებობა (საცხოვრისთან შედარებით მცირე დიამეტრის), სამეურნეო ორმო (კიდევ უფრო მცირე დიამეტრის), ხოლო თვით
ეზო კი (ხშირად წრიულის ნაცვლად მრუდხაზოვანია, ალბათ
ამ კულტურის ხალხთა თვალთახედვა დიდ ფართობებს, თუნდაც წრიულს ვერ აკონკრეტებს) მოიცავს და აერთიანებს
მათ, ანუ, ყველა დანიშნულების
ნაგებობას. უთუოდ რაღაც განსაზღვრავს

მათ

წრიულობას,

უფრო მეტად, ალბათ, ფსიქოლოგიური, ვიდრე არქიტექტურული კატეგორია, რაც ამ უადრეს საფეხურზე ჩანასახის დონეზე

არსებული

სივრცობრივი

აზროვნებით აიხსნება.
მაკროსამყაროდან მიკროსამყაროს გამოყოფის პროცესი ჯერ
გაუბედავად

მიმდინარეობს.

წრიულობასაც ცეცხლთან თანათანაბარი დაშორების პრინციპი და სამყაროსადმი თვალთახედვის მიმართების განუსაზღვრელობა უნდა განაპირობებდეს. მიუხედავად ამისა, ამ კულტურის არქიტექტურა 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
რაც

სწორხაზოვნებისკენ

მრუდხაზოვან

ფორმებთან

სწრაფვა

ერთად

შეიგრძნობა,

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 შეთანხმებული 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
გამოვთქვამთ, 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

მესოპოტამიაში,

მარის
ტაჯას

ჩრდილო-დასავლეთით,
ბორცვზე

კიდევ

ერთი

ჩრდილოეთ
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
დონეზეც კი. ამიტომ მკვლევარები
ყურადღებას ამახვილებენ ძირითადად

ჩრდილოეთზე,

კერძოდ,

ჩრდილოეთ სირიაზე, თუმცა, ვფიქრობ, რომ მისი წარმოშობის არე ამ
რეგიონს სცილდება და საწყისები
ჩრდილო-დასავლეთ ანატოლიაშია
საძიებელი.
ამ ტაძრებს (ბერიკლდეები, ტაჯა,
ჰარირი)

იდენტური

გეგმარების

გარდა, სხვა საერთო ნიშნებიც
ახასიათებს, რაც ერთგვარ კანონიკურობაზეც მიუთითებს. უპირველეს ყოვლისა, ის, რომ მცირე
კამერებს კარის ღიობი არა აქვს,
რითიც გასაიდუმლოებული სარიტუალო

უჯრედების

შთაბეჭდი-

ლებას ახდენს. გარდა ამისა, სამივე
შემთხვევაში,

მარცხენა

კამერა

მარჯვენასთან შედარებით მცირეა
და სხვ., ე.ი. ამ არქიტექტურულმა
მოდელმა (შესაძლოა, კონცეფციამაც) ბერიკლდეებიდან ჩრდილოაღმოსავლეთით სირია (ჩრდილომესოპოტამია, ტაჯა) გაიარა და
ევფრატის შუა წელზე (მარი, ჰარირის

ბორცვი)

დამკვიდრდა.
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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
დაკავშირებული საკითხი - საიდან შემოიჭრა საქართველოში
“ტაძრის კულტურა“, რა შეიძლება
მივიჩნიოთ

ჩანასახის

დონეზე

მაინც, ისეთ ნიმუშად, რომელიც
გარკვეული

დახვეწის

შემდეგ

ბერიკლდეების მოდელი გახდა?
ვფიქრობ, ასეთი რამდენიმე ნაგებობაა,
მცირე

პირველ
აზიის

ყოვლისა,

ტერიტორიაზე,

ყურუჩაის ბორცვზე ახლად გამოვლენილი ძეგლი. აქაც ბერიკლდეების ტაძრის იდენტური
სქემა დასტურდება და ნაგებობა
გვიანი ენეოლითით თარიღდება,
ანუ ბერიკლდეებზე გაცილებით
ადრეულია. იგი ყველა ნიშნით
საკულტო

ნაგებობის

შთაბეჭ-

დილებას ახდენს, ე.ი. ამ დროისთვის, იქ, ნაგებობების ეს მოდელი

გამოთავისუფლებულია

დასახლებათა კომპაქტური ჯგუფისგან, თუმცა, ალბათ ყველგან
ერთდროულად არა. შესაძლოა,
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რომ
ჯერ

მალატიის

არსლან-თეფეში

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 შესაძლებელია, ჰაჯილარის საკულტო
ნაგებობაც მივიჩნიოთ. დარბაზის ბოლოში, ერთმანეთისგან ტიხრით გაყოფილი საკულტო-ცერემონიალური უბეები შესაძლოა, რომელიმე ეტაპზე
სათავსებად

ფორმირებულიყო

(ამ

სქემის შემდგომი გზა და მიმართულება
ბერიკლდეებიდან იხ. ზემოთ).
ბერიკლდეების აღმოჩენა იმის მიმნიშნებელია, რომ ქ.წ. IV ათასწლეულის ბოლოს კულტურათა კიდევ ერთი
მონაცვლეობა მიმდინარეობდა, რის
შესახებაც არაფერი იყო ცნობილი. ასეთი პროცესების ყველაზე მკვეთრი გამოხატულება სწორედ მონუმენტური და, კერძოდ, საკულტო
არქიტექტურაა.
ბერიკლდეებზე კიდევ ერთ მოვლენას ეყრება საფუძველი: ქალაქწარმოქმნის ერთ-ერთ საწყის ეტაპს. რაც

275

saetapo Zeglebi

უნდა უცნაურად მოგვეჩვენოს
ეს ფორმულირება, ტაძარი აქ
მატერიალური

საფუძველია

ჩვენთვის უცნობი რაღაც რელიგიური იდეისა. ეს არის “დიდი ადგილი“ “წმინდა ადგილი“
და “ქვეყნისთვის” ახალი სოციალური სისტემა, ანუ ეს არის ცენტრი, საიდანაც მომდინარეობს
რელიგიურ წარმოდგენათა გადანაწილების პროცესი. ცხადია,
რომ ცივილიზაციის განვითარებასთან ერთად ქალაქი თანდათან ხდება სიმაგრეც, სახელოსნოც, ბაზარიც, სასახლეც და
ა.შ. მაგრამ საწყის ეტაპზე და
უპირველესად იგი წმინდა ადგილია. ბერიკლდეების აღმოჩენამ 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
aTaswleulis

adgilidan
centraluri

gamoyofili

q.w.

II

samlocveloebi

–

taZrebi ior-alaznis ormdinareTSi Tanadrouli

sazogadoebis

socialur-ekonomikuri

cx-

ovrebis maRali ganviTarebis mimniSnebelia da
mniSvnelovan cnobebs gvawvdis aRniSnuli periodis kulturul-anTropologiuri kvlevebisTvis.
isini ramdenime aTeuli qalaquri tipis dasaxlebis centrSi mdebareobs, rac maTi erTiani ideologiuri mrwamsis aSkara dadasturebaa da sruliad
bunebrivad badebs varauds: saqarTveloSi didi

politikuri gaerTianebebi ukve am droidan
arsebobs.
msgavsi Zeglebi kavkasiis sxva regionebidan jerjerobiT ucnobia. samwuxarod am daniSnulebis
yvela cnobili Zegli kaxeTSi Zlier dazianebulia
da Cvenamde (TiTqmis xeluxleblad) moRweulia mxolod meliRele II _ q.w. XII-VIII saukuneebis sataZro
kompleqsi. misi samecniero kvleva umniSvnelovanesia saqarTvelos warsulis SeswavlisTvis.
gurjaanis municipalitetSi sof. melaanis samxreTiT, 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, sxvadasxva samkauli, saritualo Tixis WurWeli da sxv.
meliRele II-is mTel farTobze, romlis diametri
TiTqmis 80-100 metria, gaSenebulia qarsacavi
zoli, romelmac igi mxolod nawilobriv daaziana, radgan taZris mTeli farTobi dafarulia
damwvari qvis sqeli feniT. 60-ian wlebSi, kaxeTis
arqeologiurma eqspediciam, meliRele I-is gaTxrebis dros gawminda meliRele II-is mxolod samxreT-aRmosavleT yrilis mcire nawili (tab. XII),
sadac damwvari qvis namtvrevi fenis qveS gamovlinda 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 brinjaosa 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 ganxorcielebis 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 researches 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 naturally 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 purpose 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 damages). The scien fic research of which is very important in
studying the history of Georgia. While discussing the Melaani 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 vessels 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 idencal character of collected materials in Melighele II chapel 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 Kekhe 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 excavaons 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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შიოს მარანი
ნიკა თუშაბრამიშვილი
კახეთის მდინარეების ხეობებში მრავლად გვხვდება დღემდე
საკმაოდ კარგად შემონახული, ხელოვნური გამოქვაბულები. ისინი ისტორიულ ეპოქებშია გამოკვეთილი, ძირითადად, მიუვალ
სიმაღლეზე. 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 კომპლექსია

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
ადრე, 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 გამოქვაბულების ფუნქცია, სტრუქტურა, მიახლოებითი თარიღი. გეოლოგიურად 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

285

p roeqti
სხვადასხვა სახის ჭურჭლის ნატეხები და კერამიკა. გამოქვაბულების დიდი ნაწილი დაზიანებულია ჭერიდან ჩამოქცეული
ქანებით, რითიც დაფარული და ამოვსებულია იატაკები და, სავარაუდოდ, ჭურები, აკლდამები და სხვ.
ქანების ფაქტურამ განაპირობა ასწლეულების განმავლობაში გამოქვაბულების დიდი ნაწილის ჩამოშლა. სამწუხაროდ, მათი პირვანდელი სახით აღდგენა, ან გამაგრება შეუძლებელია (მეთოდოლოგიის არარსებობის გამო). შესაბამისად, საჭიროა ყველა
მათგანის აზომვა, ფიქსაცია და მომავალი თაობებისთვის ინფორმაციის 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, როგორც „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 დამოკიდებულების 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 კომპლექსის კვლევა, მით უმეტეს ნახანძრალის, უნდა მოხდეს თელავის
ამავე პერიოდის გალავნისა და ქალაქის მთელ სისტემასთან კონტექსტში. ამან შესაძლებელია, პასუხი გაგვცეს იმ კითხვაზე,
თუ რა დაემართა ქალაქ თელავს და რატომ არ მოგვეპოვება

მე-9 საუკუნის შემდეგ მისი არსებობის შესახებ არანაირი
ინფორმაცია.

შიო მღვიმელის მონასტერი და გამოქვაბულები, სამონასტრო კომპლექსის ნაწილი

288

p roeqti

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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წმ. შიოს სამონასტრო კომპლექსის ერთერთი გამოქვაბული

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 სსის არტეფაქტია.
განვითარებული შუა საუკუნეებისა და გვიანდელი შუა საუკუნეების არქეოლოგიური არტეფაქტების სტრატიგრაფიულად ერთ
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დონეზე არსებობა გამოწვეული უნდა იყოს მინდვრის დაფერდებული 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 სხვადასხვა პერიოდის არტეფაქტები, არამიზანშეწონილად მივიჩნიეთ,
ჩავსულიყავით უფრო ღრმად და გაგვერკვია, თუ რა ფუნქციას
ასრულებს და რა კონსტრუქციის ნაწილია ეს ნაგებობა.
ვფიქრობთ, აუცილებელია, უახლოეს მომავალში ამავე ტერიტორიაზე არქეოლოგიური დაზვერვებით დაუზიანებელი კულტურული ფენების გამოვლენა და მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე 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 connected with the process ofcon nually praying on the pillar, called Mesveteoba.
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 Mgvimeli 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 century. There is a quite argumenta ve opinion that the above men oned
monuments of Chris an asce cism were founded earlier in IV-V centuries.
In 2012-2013 years, the archaeological expedi on (head of the expedion NikaTushabramishvili) observed the caves of the Saint Shio’s Monastery (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 monastery 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 (AnaDularidze, TamunaMeladze Archaeologists and climbers), BachanaGabekhadze (archaeologist), Ilia Berulava, Tamaz Sharashenidze, Dato Khutsishvili, 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 combina on of marine rocks, which are typically large complexes of conglomerates, sand stones, sedimentary rocks, clays, some mes lime stones and
marles).
As it appeared these caves are rocky monastery caves dated by the medieval 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 Telavi 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 communica 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 Raising, 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 centuries. Accordingly the research process of Shio’s Cellar, much more significant 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. After removing the humus layer the cultural layer was revealedwhich
is presented as cucumber and ash (burnt) combination. The archaeological 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 processes. 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 fragment 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.
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მუ ზე უმ ე ბი და არტ ე ფ ა ქ ტ ე ბ ი
ზევსისა და მნემოსინეს საიდუმლო კავშირის შედეგად, სიმღერისა და ცეკვის ხელოვნებით დაჯილდოებული ცხრა ქალიშვილი დაიბადა. ეს მუზა-ქალღმერთები - პოეტთა შთაგონების
წყარონი, პარნასზე ცხოვრობდნენ. მუზებს თავიანთი ტაძრები
სჭირდებოდათ და 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 საერთაშორისო 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 ალექსანდრე ყაზბეგის მამისეულ ორსართულიან სახლში, რომელიც
1809-1814 წლებში აშენდა. მუზეუმთან მწერლის საგვარეულომემორიალური კომპლექსია - დარბაზული ტიპის კარის ეკლესია
და საფლავი.
სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმი 1934 წელს დააარსა ცნობილმა ქართველმა საზოგადო მოღვაწემ ტიციან ტაბიძემ. მუზეუმში
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
ნივთებთან ერთად ექსპონირებულია მოხევეთა ცხოვრების ამსახველი, მათი ყოფის დამახასიათებელი ნივთიერი მასალა. აქ
წარმოდგენილი ექსპონატები XIX-XX საუკუნეთა მიჯნის ეთნოგრაფიულ-გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშებია (საოჯახო ნივთები, ჭურჭელი, ტანსაცმელი, ქამარ-ხანჯალი, ფარდაგები),
რომლებიც ხატოვნად ათვალსაჩინოებს ხევის კულტურულ-ისტორიულ წარსულს.
მუზეუმის დამთვალიერებლებისთვის ხელმისაწვდომია უმნიშვნელოვანესი 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 კარი,
სხვადასხვა საეკლესიო ნივთი, წიგნები, მონეტები, სიგელ-გურჯები, ხევის საბჭოს დროშა და სხვ.
სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმი 2008 წლიდან საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს
დაქვემდებარებაშია, შენობას მინიჭებული აქვს ძეგლის სტატუსი.
ამჟამად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
აწარმოებს სტეფანწმინდის მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს,
რათა მუზეუმი გახდეს სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ცენტრი,
რომელიც სრულყოფილად წარმოაჩენს და ხელმისაწვდომს გახდის,
როგორც მუზეუმში დაცულ კოლექციებს ისე, ხევის არქიტექტურულ
და არქეოლოგიურ მიმდინარეობას.
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saqarTvelos Rvawlmosili arqeologebi
დიმიტრი მეღვინეთუხუცესიშვილი
“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 არქეოლოგიური გათხრების ისტორია უფლისციხეში ჩატარებული გათხრითი სამუშაოებით იწყება, რომელიც განახორციელა ისტორიკოსმა, არქეოლოგმა, მწერალმა და საზოგადო მოღვაწემ დიმიტრი
მეღვინეთუხუცესიშვილმა.
- “... სხვა არა მინდა რა, არც
ჩინი, არც ჯანი, არც მადლობა,
ცარიელი ფულით შემწეობის
მეტი, რომლითაც მქონდეს
ღონისძიება შევკრიბო, რაიცა
საქართველოს ღირსი სახსოვა
რია მოფარებული...” - წერდა
დიმიტრი მეღვინეთუხუცესიშვილი მარი ბროსეს (24 დე-
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კემბერი, 1849 წელი) და, ალბათ, მხოლოდ ასეთი სულიერი ღირებეულებების საფუძველზე იყო შესაძლებელი საქართველოს
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 საზოგადოების 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 ეკლესიამონასტრების წარწერებისა და კომენტარებისთვის (ე.წ. “რაპორტები”). ამ წარწერათა დიდი ნაწილი დიმიტრიმ საქართველოს
სხვადასხვა კუთხეში მოიძია, გადმოიღო და პეტერბურგში გაგზავნა ბროსესთან. ბროსემ ისინი დაამუშავა, თარგმნა და გამოაქვეყნა.
მეღვინეთუხუცესიშვილს ახლო ურთიერთობა ჰქონდა ცნობილ
საზოგადო მოღვაწეებთან: პლატონ იოსელიანთან, კონსტანტინე
მამაცაშვილთან, გიორგი ერისთავთან, აკაკი წერეთელთან, ალექსანდრე ჭავჭავაძესთან, იოსებ მამაცაშვილთან, დიმიტრი ბაქრაძესთან, დავით კარიჭაშვილთან. კვლევებს აწარმოებდა ცნობილ
არქეოლოგებთან - ნ. ზეიდლიცთან, კარგანოვთან, გრაფინია
უვაროვასთან, გრაფ სელივანოვთან და სხვ. მას დიდი წვლილი
მიუძღვის ქართული თეატრის დაარსებისა და საქართველოს
დრამატურგიის განვითარების საქმეში.
დიმიტრი მეღვინეთუხუცესიშვილი დაიბადა გორის მაზრის სოფელ ხიდისთავში 1815 წელს, აზნაურ კონსტანტინე მეღვინეთუხუცესიშვილისა 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
სამსახურის პარალელურად აქტიური სამეცნიერო მოღვაწეობა
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დაიწყო. “დიმიტრი მეღვინეთუხუცესიშვილმა აღწერა და შეისწავლა მრავალი საყურადღებო ძველი ძეგლი, შეაგროვა და
შთამომავლობას დაუტოვა არაერთი მნიშვნელოვანი ხელნაწერი
თუ ნივთი. მან მოიარა და შეისწავლა ქართლი, იმერეთი, გურია,
მესხეთი, აჭარა და სხვ. დ. მეღვინეთუხუცესიშვილი თავის
ერთ-ერთ წერილში აღნიშნავს: «მე მსურს, რაც საქართველოში
ძველი ეკლესიაა თუ მონასტერი, ჯვარი, ხატი და რაზედაც
ძველი წარწერილობაა, ყველა აღვწერო თითოეულად და ნაწერიც ეგრეთ გარდმოვიღო”. 1849 წელს იგი დააჯილდოვეს სპეციალური სიგელით სამეცნიერო საქმიანობისა და საინტერესო
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 მეღვინეთუხუცესიშვილმა 11 უცხო ენა იცოდა).
1851 წლისთვის იგი მართლაც გადაიყვანეს კანცელარიის სამოქალაქო 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 საყდრები, ერთ კლდეში ამოკვეთილი, მეორე ქვაზედ ამოყვანილი:
დარბაზები, სახლები, დუქნები, რუები, წისქვილები, რაც არის
ხელოვნების დანარჩომი და ეს ყველა გადმოხაზეთ, წერილი თუ
სადმე იპოება გადასწერეთ და ყველასი მოთხრობა და განმარტება
დაწერეთ რუსულ ენაზე: მე ყოველთვის მზადა ვარ შეგეწიოთ წიგნითა და სიტყვით.»
1852 წლის აგვისტოში დიმიტრიმ უფლისციხის კვლევის დაწვრილებითი ანგარიში გაუგზავნა მარი ბროსეს, რომელშიც ზუსტად
აღწერა არქეოლოგიური ძეგლის იმჟამინდელი მდგომარეობა.
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საპასუხო წერილში ბროსეს აღტაცება არ დაუმალავს დიმიტრის
ნამუშევრის გამო: “დიდად მესიამოვნა აღწერა უფლისციხისა, თუმცა ვიცოდი, რომ ბევრი ძიება და ძვირფასი სიძველე გიშოვია იქა,
მაგ დიდი ხანია უგულებელყოფილს და დაგდებულს ქალაქსა შინა.»
ანუ, საქართველოს მასშტაბით “პირველი გათხრები, რომელიც მეცნიერულ მიზნებს ისახავდა, ჩატარდა 1852 წლის ზაფხულში, ქ. გორიდან დაახლოებით თხუთმეტიოდე კილომეტრით
დაშორებულ ნაქალაქარ უფლისციხეში და გათხრები აწარმოვა დიმიტრი მეღვინეთუხუცესიშვილმა (1815-1878 წწ.). მას
თბილისიდან მოუწვევია მხატვარი და შეუძენია სათანადო
აღჭურვილობა ძეგლის გათხრა-ფიქსაციისთვის. არქეოლოგიური გათხრების დროს დ. მეღვინეთუხუცესიშვილი აწარმოებდა
საველე დღიურს. როგორც ჩანს, იგი აპირებდა უფლისციხის
გათხრების შედეგების გამოქვეყნებას. სამწუხაროდ, გათხრების 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.
მეღვინეთუხუცესიშვილს 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 დარბაზის გათხრა დაუწყია. გაუჭრია დაახლოებით ორი მეტრის სიგრძის თხრილი; აქ აღმოუჩენია სვეტის ფრაგმენტები და კერამიკის 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
ცნობა, კერძოდ, ვახუშტი ბაგრატიონისა და ფრედერიკ დიუბუა დე მონპერეს ცნობები უფლისციხის შესახებ და ადგილ303
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ობრივ მცხოვრებთა ფოლკლორული გადმოცემები. იგი ერთმანეთს 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 მეღვინეთუხუცესიშვილი 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 სიძველეების კვლევას მიუძღვნა”; ვალერიან გუნია დიმიტრი მეღვინეთუხუცესიშვილს “საქართველოს ისტორიის დიდ მცოდნედ
და ამაღორძინებლად“ მიიჩნევდა. ილია ბერძენიშვილი წერდა:
“არიან 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 მოაღწია ისტორიული ხასიათის რამდენიმე ნაშრომმა: “მეფობა
და ცხოვრება ერეკლე II”, “აღწერა გორთან მდებარე ეკლესიებისა, მონასტრებისა და მათ ზედა ღირსსახსოვარ წარწერათა 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 daaმთavra ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo
universitetis huმანიტარულ
mecnierebaTa fakuლტეტი
arqeologiis specialobით.
amJamad Tsu-s doqtorანტia, misi samagistro da sadoqtori programa arqeologiaa. 2007-2006 ww. sauniversiteto
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 kavkasiis“ (moxsenebis Tema: „kavkasiis gadmosasvlelebi,
warsuli awmyo, momavali“, saerTaSoriso samecniero
konferencia „didaWarobis“ (moxsnebis Tema: „kidev erTxel
efrem caiSelis Sesaxeb“), andria pirvelwodebulis saxelobis universitetis pirveli sauniversiteto konferenciis (moxsenebis Tema „zeda Tmogvis materialuri
kulturis Zeglebi“), „arqeologiuri saubrebis“ (moxsenebebis Tema „aRmosavleT saqarTvelos adre Sua saukuneebis klasifikaciisTvis“, „Jinvalis samarovanze aRmoCenili Senoba“, agreTve, axalgazrda arqeologTa I
respublikuri konferenciisa (Tema: „erTi SemTxveviTi
aRmoCenis Sesaxeb“).
irakli soziaSvils araerT arqeologiur eqspediciaSi
umuSavia: studentur eqspedicia istoriul mesxeTSi; klub
„taZris“ mier mowyobil ujarmis gawmendiT samuSaoebSi;
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awyuris arqeologiur eqspediciaSi; studentur eqspediciaSi 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 eqspediciaSi, 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 saxelmwifo religia, ris Sedegadac, Seiqmna qarTuli qristianuli kultura. Seicvala sagareo politikac, gaqristianebis
Semdeg qarTli gacilebiT mWidrod daukavSirda bizantias.
cxadia, amgvar Rrma da safuZvlian cvlilebebs ar SeiZleboda gavlena ar moexdina materialur kulturaze, Seicvala
dakrZalvis wesic, winare periodis III-IV saukuneebisgan gansxvavebiT aRar gvxvdeba mdidruli samarxebi, micvalebuls
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krZalaven ara gverdze xelfexmokecilad, aramed gulaRma,
TaviT aRmosavleTisken, Seicvala arqiteqtura, daiwyo axali sakulto nagebobebis, eklesiebis mSenebloba.
cvlilebebi ganicada keramikis formebmac, adre Sua saukuneebis dasawyisSi, IV-VI ss-Si mimdinareobda axali formebis
Ziebis procesi. formebi SedarebiT maRali da viwro gaxda.
Tu gvian antikuri xanis sasufre keramikisTvis damaxasiaTebelia sferuli formebi, adre Sua saukuneebisTvis mas msxliseburi moyvaniloba anacvlebs (sur. 1). g. lomTaTiZis dakvirvebiT “inventari cxadyofs rom winare xanaSi aRniSnuli
mimoqcevadi procesi axal-axali formebis Zieba-SemuSavebisa 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, ro308
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goric aris keramika, romelic yvelaze ukeT asaxavs epoqisTvis 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 Seswavlili, miuxedavad imisa, rom am Temas mravali mkvlevari
Seexo, adre Sua saukuneebis keramikisadmi miZRvnili monografia jer kidev ar arsebobs. amis erT-erTi mizezi masalis mravalferovnebaa. mravalferovnebasTan erTad saqmes
arTulebs isic rom, adre Sua saukuneebis keramikas (is Seqmnilia gardamaval epoqaSi _ IV-V ss.) axasiaTebs, rogorc romauli xanis keramikis niSnebi ise, Sua saukuneebSi gaCenili
Taviseburebebi. amas emateba keramikis sxvadasxva saxeobis
mkveTri gansazRvris ararseboba: sxvadasxva mkvlevari erTsa da imave nimuSs SeiZleba moixseniebdes xeladad, doqad
an ubralod Tixis WurWlad. yovelive es aZnelebs aRniSnuli epoqis keramikis dayofas klasebad da maTi ganviTarebis
qronologiuri Skalis Seqmnas. am problemis gadasawyvetad
aucilebelia axali meTodikis SemuSaveba. winamdebare statias, 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 gamocdis Sedegebi. amgvari samuSao saqarTveloSi adre Sua
saukuneebis keramikaze pirvelad ganxorcielda, xolo
meTodi SemuSavda muSaobis procesSi. meTodi Seqmnilia Semdegi 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 saintereso sakiTxis gadaWraSi damxmare meTodi ver moviZieT, amitom saWiro gaxda axali meTodis SemuSaveba.
meTodi emyareba mosazrebas _ Tu keramikis damzadebis 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 rigSi, urbnisis masala kargadaa daTariRebuli q.S. IV-V ss-iT
[WilaSvili, 1964: 100], amasTan adre Sua saukuneebSi urbnisi
qarTlis erT-erTi umniSvnelovanesi qalaqi iyo ganviTarebuli keramikuli warmoebiT, Sesabamisad, savaraudoa, rom
Tu adre Sua saukuneebSi keramikis

dasamzadeblad raime

standarti gamoiyeneboda, maSin urbnisis masalac standartizebuli unda yofiliyo.
urbnisis gaTxrebis Sedegad mopovebuli masalidan SeirCa sasufre keramika (rogorc erTi daniSnulebis). sasufre
keramikis SerCevas sxva mizanic hqonda: imis gamo, rom keramikis 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 Seswavlisa da daTariRebis saSualebas mogvcemda.
masalis SerCevisas Tavi iCina garemoebam: meTodisTvis aucilebeli iyo gvqonoda mTeli WurWeli an misi aRdgenili
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profili1. masalis amorCevis Semdeg vifiqreT, rom saintereso 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. masalis 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 mniSvnelobaTa vizualuri gamosaxulebis, histrogramis Sedgena. adre
Sua saukuneebSi sasufre keramikis damzadebisas raime standartis arsebobis SemTxvevaSi histrogramaze unda gamoyofiliyo erTi standartiT damzadebuli jgufebi da mas unda
mieRo kibiseburi forma (sur. 1), xolo amgvari standartis
ararsebobis SemTxvevaSi ki, histrogramaze yvela mniSvneloba 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 saintereso garemoeba: rogorc aRmoCnda Sefardebebi iyofa or ZiriTad jgufad: pirvel jgufSi aRmoCnda Sefardebebi, romlebic
gavlenas axdens nivTis praqtikul Tvisebebze: simaRlis Sefardeba Ziris diametrTan, maqsimaluri diametris Sefardeba
Ziris diametrTan da a.S. meore jgufSi ki, iseTi Sefardebebi, romelTac amgvari gavlena ar axasiaTebs: piris diametris
Sefardeba simaRlesTan da yelis diametris Sefardeba simaRlesTan. jgufebs pirobiTad mieniWa saxelebi: myari da aramyari 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 saxeobisTvis arsebobda ara erTi, aramed ramdenime standarti
(sur. 3-11), anu monacemebis Sefardebebi SeiZleboda gansxvavebuli 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 diametrTan da piris diametris Sefardeba maqsimalur diametrTan. Tumca, garegnobiT sruliad gansxvavdeba erTmaneTisgan.
sur. 3 3105

sur. 4 3131

amasTan, rogorc aRmoCnda WurWlis moculoba mis proporciebze did gavlenas ar axdenda, miuxedavad imisa, rom keramikis 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 Sesadarebel masalas, TbilisSi napovn xeladas inv. a205. misi damaxasiaTebeli niSnebia pir-yelisa da simaRlis Sefardebis
mcire koeficienti (piris diametris Sefardeba maqsimalur
diametrTan _ 0,2 (sur. 5), yelis diametris Sefardeba maqsimalur diametrTan _ 0,12 (sur. 6).
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sur. 5
simaRlis Sefardeba pirTan

sur. 6
simaRlis Sefardeba yelTan

da sxva proporciebTan SedarebiT meti simaRle _ maqsimalur diametrze TiTqmis orjer metia (sur. 7),

sur. 7 simaRlis Sefardeba maqsimalur diametrTan
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gansxvavebul niSnebs amJRavnebs alevSi mopovebuli ori xeladac, romlebic V-VII ss-iT TariRdeba [afxazava 1988; 08.]:
inv. 1804 da 7986 (sur. 5, 6, 7) Tumca, saboloo daskvnebis gamosatanad TbilisSi mopovebuli mxolod erTi da alevSi mopovebuli 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 Seqmnis dros ar xelmZRvanelobdnen mxolod sakuTari fantaziiT 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 metadmravalferovani masala. jerjerobiT ucnobia arsebobda Tu ara iseTi
garemoeba, romelic ganapirobebda standartebis SerCevas
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da Tu arsebobda, ra SeiZleboda yofiliyo TiToeul SemTxvevaSi standartebis SerCevis mizezi? amasTan aRniSnuli
eqsperimentiT mxolod urbnisSi dadginda, adre Sua saukuneebSi, ufro zustad ki, IV-V ss. keramikuli warmoebisas gamoyenebuli standartebis arsebobis faqti. dReisTvis ucnobia arsebobda Tu ara standartebi sxva feodalur qalaqebSi:
TbilisSi, rusTavSi, Jinvalsa da sxv. aseve ucnobia ganicdida Tu ara raime cvlilebebs aRniSnuli standartebi mogvianebiT 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

xanis keramika”.

krebuli: “masalebi saqarTvelos

materialuri kulturis istoriidan”, Tbilisi, 1966.
4. WilaSvili l. “naqalaqari urbnisi”, Tbilisi, 1964.
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წარწერებით გაცოცხლებული წარსული

bolnisis sionis sami uZvelesi warwera
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. bolnisiswylis marcxena napirzea (sur. 1). taZari dacemul vakezea agebuli 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 samuSaoebi, romelTa mimdinareobisas erT-erTi `samSeneblo~
warwera aRmoCnda1.
Zegli zogadad mdidaria warwerebiT, ornamentuli da reliefuri saxeebiT. mas qarTuli saistorio wyaroebic moixseniebs, rac bunebrivia, radgan esoden masStaburi taZris
ageba, qristianobis am adreul periodSi, qveynisTvis gansakuTrebuli movlena iyo.
1

l. musxeliSvili, bolnisi. akad. n. mars saxelobis enis, istoriisa da materialuri
kulturis institutis moambe, III, tfilisi, 1938.
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farnevan da azaruxtis warwera
es warwera erTstriqoniania (sur. 34) da centraluri samnaviani 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 rogorc es `samSeneblo~ warweraSi gvaqvs, imperator konstantines `Zlevis jvari~ unda yofiliyo gamosaxuli, rogorc
kompoziciis centri, magram, TiTqosda droTa ganmavlobaSi gaqra (gamoiqara? gadairecxa?)3. Zalian Zneli savaraudoa
aseTi ram, radgan Tu qvaze warweris TiTqmis yvela aso-niSani
ikiTxeba, jvris romelime detali, Tundac CarCos fragmenti ratom ar unda SemorCeniliyo? jvris CarCosmieri samkuTxedTa 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, amitom ikiTxeba mxolod `farn~, xolo danarCeni nawilis wakiTxva 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 imisa, rom sakuTari saxeli am formiT bolnisis sionis garda,
sxvagan arsad dasturdeba. SeiZleba mxolod varaudi imisa,
rom saqme gvaqvs qarTul aristokratiul wreebSi romeliRac farTod gavrcelebuli saxelis, politikur-kulturuli situaciis Sesabamisad, koniuqturul modifikaciasTan.
warweris meore sakuTari saxelia `azaruxt~. cxadia is, rom aq
qalia moxseniebuli da Sesabamisad, isic cxadia, rom igi farnevanis meuRlea. analogTa mixedviT (balenduxt _ vaxtang
gorgaslis meuRle: `sahakduxt~, `Zalanduxt~, `guaranduxt~
da a. S.) SesaZlebloba gvaqvs, rom es saxeli `azarduxtad ~ miviRoT.6 es sakuTari saxeli Teoforuli fuZis Semcveli Cans,
rogoric aris mag.: `Ašoraočah~, rac artas naTelis mqones
niSnavs7.
am fuZis saxeli gavrcelebuli sasanianTa dinastiur saxelebs 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.
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.
5
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`duxt~ an `uxt~ saSualo sparsuliT asuls niSnavs9 da amdenad azarduxt _ azaruxt aSa-s (arta) qaliSvilia. farnevanic da azaruxtic aristokratiuli saxelebia da warweris
mixedviT es ori pirovneba aristokratiuli wyvilia.
warweraSi laparakia `karze~ _ `...SexuabT e[se] kari...~ da amdenad es wyvili xan qtitorebad10 da xanac xelosnebad11 aris
miCneuli. g. CubinaSvilis azriT, warwera SesaZloa, qviTxuroebs an konstruqtorebs gulisxmobdes12 da sxv. magram Tu
aq damkveTebzea saubari, maSin ras afinanseben isini? nagebobis 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 iyvnen, ismis kiTxva: ra Seqmnes maT? bolnisis sionis amJamad xiluli 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 frTis 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.
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.
10

321
321

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 aRsaniSnavi formulireba da aq ar SeiZleba ar gavixsenoT pirveli qristiani mefis mirianis gancxadeba: `...da aRvaSene

eklesiaÁ Cemi salocavad Cemda samoTxesa Sina mamaTa
CuenTa mefeTasa~.17 e.i. aRaSena winaparTa, dinastTa sulebisTvis. Sinaarsobrivad gansaxilveli warwerac TiTqmis igive azrs Seicavs _ `...SexuabT e[se kari salocvelad sulTa

CvenTaTvis...~.
ise

Cans,

rom

roca

warweraSi

mTlianobaze,

mTlian

struqturazea laparaki, mas axlavs agebis mizani _ `salocvelad~, xolo roca damkveTi nagebobis romelime detalis 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.
`moqcevaÁ qarTlisaÁ~ Zveli qarTuli... gv. 158-159.
18
k. danelia, z. sarjvelaZe, qarTuli paleografia, Tb., 1997, gv. 89.
17
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rac Seexeba warweris aso-niSanTa qandakis stils, igi Zireulad gansxvavdeba, rogorc `samSeneblo~ ise, `daviT episkoposis~ warweris asoTa modelirebisgan. farnevan-azaruxtis
warwera maTTan SedarebiT `arqaulia~ da es sami warwera, miuxedavad damkvidrebuli azrisa, erTsa da imave dros ar ekuTvnis.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-niSnebi ki gamoyvanilia sibrtyidan iribi CaWra-CakveTis gziT.
ganivkveTSi es aso-niSnebi geomtriulia da ara skulpturuli, 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 `fiqsatoris~ STabeWdilebas axdens. bolnisis sionis warwerebis
garda es `stili~ `ï~-sTvis sxvagan arsad gvxvdeba da mas imeorebs 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 warwerebSi ar Cans, e.i. ar Cans `ï~-isTvis `fiqsatori~ uadres qarTul 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? Sesabamisad, `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 meore 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~ modifikacia unda iyos, politikuri situaciis gamo (rac Cven
ukve mivaniSneT).
21

lapidaruli warwerebi I, gv. 63.
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.
22
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saxeli `farsmani~ niSnavs `sparsuli sulis mqones~ da cnobilia 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 orientacias 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 situaciaSi saxel `farsmanis~ (sparsuli sulis mqone) elinizireba
Tu laTinizireba bunebrivi da ZiriTadad, politikuri koniunqturiT ganpirobebuli movlenaa.
rogorc leonti mroveli gvamcnobs, farsmanma `aRaSena
eklesia bolnisisa~ da TiTqmis imaves adasturebs ganxiluli warwerac: farsman da azaruxtma, mefurma wyvilma, Seabes
eklesias kari, anu srulhyves winamorbedi mefis bakuris zeobaSi, 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.
T. yauxCiSvili, saqarTvelos beZnuli warwerebis korpusi, II, Tb., 2000, gv. 214.
28
qc. gv. 137-138.
29
`moqcevaÁ qarTlisaÁ~ _ Zveli qarTuli... gv. 92.
27
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formula _ `...SexuabT e[se] kari...~ xom TiTqos dasrulebuli struqturisTvis saboloo saxis miniWebas unda aRniSnavdes.

daviT episkoposis warwera
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 Sepirapirebul samkuTxedebiT Sedgenili ormagi CarCo. mTlianad
am gamosaxulebis diametri 28,5 sm-ia. jvris qveda mklavi, rogorc 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 sruliad sxva kompoziciisTvis. Tavdapirvelad, fila moCarCoebuli yofila. medalioni CarCos qveda sazRvridan 11 sm-iT
aris daSorebuli, xolo zeda sazRvridan 9 sm-iT. amgvari
daSorebebi garkveul kompoziciur models Seesabameba, magram 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 Camotexili kididanve iwyeba warwera. striqonTa sawyisi aso-niSnebi erT vertikalur xazzec ki ar aris sworebuli (warwera
rvastriqoniania). striqonTa sawyis aso-niSanTa mdebareobas
Camotexvis Sedegad miRebuli arasworxazovani konturi ganapirobebs (sur. 40).
Cemi azriT, jvriani (medalioniani) fila meored gamoiyenes
warwerisTvis. amasTanave igi sarkmlis Tavze, rogorc misi arqitravi, 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 gasworebuli am filis sibrtye, anu `sarke~. es naTlad Cans, Tu davukvirdebiT 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 `bafTa~ 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~ warwera unda yofiliyo ganTavsebuli, gadaTales da jvari _
`intalio~, jvar _ `kamead~ iqca. amas medalionis gare CarCos zedapirTan SeuRlebuli aso-niSnebi adasturebs.
aseve, unda avxsnaT, Tu ratom SeauRles ukanaskneli merve
striqonis yvela aso-niSani CarCos, magram aq isic Cans, paraleluri 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 azrTa 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 imisa, 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 warmoebuls~32. es mosazreba warmoudgeneli saistorio alRoTi dajildoebul mecniers ekuTvnis, amitom mokrZalebiT
davumatebdi, _ iqneb es warwera aRsadgen, sarestavracio
samuSaoebs gulisxmobs? Tu es marTlac asea, maSin arc `samSeneblo~ 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 gamoziduli absidis garsze. warwera, Tu marTlac Sida samuSaoebs
exeba, rogor unda moxvedriliyo ZiriTad warweraTa rigSi,
Tan yvelaze sapatio adgilas?
n. SoSiaSvilma am warweras, masSi dadasturebuli `mSromelTas ~ 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 damkvidrda. v. silogavas mixedviT: `sinamdvileSi `SromelTa amas
eklesiasa Sina Sexewies~ saxiT, warweris teqstSi CarTulia
RvTismsaxurebis liturgiis erT-erTi formula Jamiswirvisa, kvereqsi, romelic wirvis dros warmosaTqmel asamaRlebelTa jgufSi Sedis~. `...amdenad es aris TviT episkoposis
memorialuri warwera, romelSic eklesiis krebulis masTan
erTad wirva-locvaSi monawileobisTvis qristes mier RmrTis winaSe Sewevnaa aRniSnuli~35.
magram warweraSi `xalxis~ aSkarad ori jgufia warmodgenili: `...eklesiasa Sina Senda mimarT TaÂyanismcemelni~ da maT
Sewyalebas qristes evedrebian da `mSromelni~ _ `mSromelTa amas eklesiasa Sina~. maTTvis imave qristesgan Sewevnas
(`Sexewies~) Txouloben.
iv. javaxiSvilis azriT `is SesTxovs qristes, rom mSromelTa
am eklesiaSi, albaT momuSaveT, Seewios, TiTon daviT bolneli episkoposi krebuliTurT, rogorc etyoba, maT jgufs ar
ekuTvnis, arc is Cans, rom aRmaSenebli iyos~36. da marTlac,
aq ori, erTmaneTisgan gansxvavebuli funqciis jgufia warmodgenili.
qristes mimarT `amas eklesiasa Sina~ TayvanismcemelTaTvis
Sewevnis Txovna gasagebia, magram Tu `mSromelni~ liturgiuli `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.
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.
35
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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 aRsrulebaSi monawile pirebs _ mRvdlebs, diakvnebs, mgaloblebsa
da sxv., rogorc es miRebuli iyo Jamiswirvis teqstiT, asamaRlebelis Sesabamisi formuliT~37. magram, arsebobs kvlav
igive kiTxva: jer argasrulebul eklesiaSi rogor monawileobda v. silogavas mier warmodgenili saeklesio ierarqia `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 muSaobas gulisxmobs, egeb gasamSveniereblad warmoebuls~. cxadia, rom nebismieri sxva samuSaoc SeiZleba, aq vigulisxmoT, Tundac sarestavracio, miT umetes, unda vaRiaroT,
rom taZari, da arc misi ZiriTadi CrdiloeTis fasadi `konstruqciul-samSeneblo Tu mxatvruli TvalsazrisiT~38 erTiani ar aris.
teqsti sruldeba ori `i~-niT: `тт~. a. SaniZis azriT, aq isofsefiurad `amÀn~ iyo miniSnebuli. igi meore SesaZleblobasac 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.
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. 4243.
38

330
330

k. kekeliZem damajereblad daasabuTa, rom teqstis bolos
dasmuli `тт~ gaxlavT bibliuri formulis `iyavn, iyavnis~
forma `amenis~ daniSnulebis, anu γένοιτο γένοιτο, e. i. amenamen.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 mecniere baTa akademiis wevr-korespondenti, ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo
universitetis xelovnebis istoriisa da Teoriis kaTedris gamge, Tsu samecniero premiis, iv.
javaxiSvilis premiis, wlis saukeTeso wignis premiis laureati,
profesori.
amJamad “onlain arqeologia”
Tavis mkiTxvels parmen (napo) zaqaraias dRiurebs sTavazobs. Jurnalis redaqcias miaCnia, rom parmen zaqaraias mier
arqeologiuri gaTxrebis mimdinareobisas Seqmnili
Canawerebi mniSvnelovania ara mxolod mecnierebisTvis
da farTo sazogadoebisTvis, aramed gansakuTrebulad
sayuradReboa axalgazrda profesionalebisTvis. dRiurebSi gawerili saqarTvelos cixeebis skrupulozuri
aRweriloba aswavlis momaval Taobas axali samecniero
Zieba-midgomebisTvis profesionaluri unar-Cvevebis
gamoyenebas da im saqmisa da qveynis warsulis did siyvaruls, 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 შემადგენლობაა, 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
შემადგენლობით 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
აგრძელებს, მაღალ მთაზე ციტდეალია, ქვედა ციხე კი, მასზე ჩრდილოეთითაა მიდგმული. ციტადელის ზედაპირი გრძელია აღმოსავლეთ-დასავლეთ ღერძზე. ქვედა ციხისთვის
სწორედ

ეს

გრძივი

ფრონტია

გამოყენებული. კედლების მოხაზულობის 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

მაშინ უნდა ყოფილიყო აგებული. ჩვენ აქ სიტყვა გვიანი
გამოვიყენეთ, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ სულ
უკანასკნელ

პერიოდს

ვგუ-

ლისხმობთ. აქ იგულისხმება
პერიოდი მე-13 საუკუნის და351
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საწყისიდან თოფის შემოღებამდე.
არა მგონია, აქ თარიღი გვეშლებოდეს.
თვით კოშკი ოთხკუთხა გეგმისაა. მისი
ჩრდილოეთისა და აღმოსავლეთის კედლები

საძირკვლამდე

მოშლილია.

ამიტომ ჩრდილოეთ ნაწილი კარგად
არ დგინდება. დანარჩენი ორი კედელიც

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, პირველ და მეორე
სართულს ხის გადახურვა ჰქონია და სულ ბოლო კამაროვანი
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 წარმოგვიდგება, 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, მომდევნო ფენა ერთია ზედაპირგასწორებული სხვადასხვა ზომის ოთხკუთხა ქვებით. და ბოლოს თხელი,
მოგრძო ქვებით ნაგები ქონგურებია. გარდა ამ ქონგურებისა ფასადებს არავითარი დეკორატული ელემენტები არა აქვს. აღმოსავლეთისკენ მდგარი მეორე გრძელი კოშკი მცირედ განსხვავდება
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
ზომის თლილი ქვაა. მას სამიოდე მეტრის 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 პროპორციით, არამედ

საერთოდ ყველაფრით. შესასვლელი დაბლაა,

პირველ სართულზე აღმოსავლეთიდან. ეს სართული ორფერდა
კამარითაა გადახურული. აქვეა ჩართული ის პატარა ოთხკუთხა
კამერა, რომელიც ნაწილობრივ გალავანშია მოთავსებული. მეორე 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 ჩრდილოეთით ყველგანაა ქვედა ნაწილებში. აღმოსავლეთით კი ჩანგრეულა და გვიან ახალი აუგიათ, სადაც
მოყოლია ეკლესიის აღმოსავლეთი
კედელიც. შემდეგ სამხრეთით ოციოდე მეტრზე გრძელდება. მერე შუაში 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 აგებული უნდა იყოს პალატთან ერთად, როგორც კარის ეკლესია. თავდაპირველად, მხოლოდ ეკლესია იყო აფსიდითა და ორი კარით. აფსიდში 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. დარჩენილია კედლები ერთ მეტრამდე, მაგრამ შეუცდომლად შეიძლება
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 ზედაპირი ამჟამად 1.30 მეტრია და მიწის
დონეზეა. როგორი იყო არ ვიცით.
ჭის ზედაპირი ქვით ყოფილა მოპირკეთებული, 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.

359
359

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 ურთიერთდაქვემდებარებული ობიექტი ყოფილა, 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 შერჩენილი, ამიტომ იყო თუ არა
რაიმე ხვრელი არ დგინდება. არ ვიცით, აგრეთვე, კოშკის სართულიანობაც.
კოშკის პირველი ფენა რიყის ქვითაა ნაგები, მეორე კი, მსხვილი
ხრეშით.
გალავანს გორის რელიეფის მოხაზულობა აქვს. კედლების გადანგრევის გამო ყველგან კვალიც არ ირკვევა. მიახლოებით კი ისეთი
უნდა იყოს, როგორიც პუნქტირით ნაჩვენები გვაქვს (სურ. 2).
გალავანი დარჩენილია 4 მ-ის სიმაღლეზე. 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 მე16 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
მანამდე 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, მაგრამ ჩვენს ბრიგადასაც ნაკლები
მონაპოვარი არ მოჰქონდა.
ასე და ამ გზით მიკვლეული პუნქტები 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 იმდენი 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 ჩრდილოეთით, იქ, სადაც “ჰესი 4”

შენდება, სოფ. რეფის ტერიტორიაზე, თხრილების გაყვანის
დროს ამოუყრიათ უამრავი კერამიკა ბრინჯაოს პერიოდისა.
იქვე ახლოს, მეორე თხრილის ძირში, რამდენიმე 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 მეტრის სიმაღლეზე. ამის გამო, წყარო გამქრალა, მაგრამ ადგილობრივებს 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 - გვიანანტიკურიადრეფეოდალური ხანა.
6. იმავე სოფლის ჩრდილო განაპირას რამდენიმე მოსახლე ყო-

ფილა კიდევ ამ ათიოდე წლის წინათ. მერე ისინი უფრო
მოხერხებულ 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 ნაწილობრივ 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 მიმართულებით. კოშკი ერთი აქვს შემოსასვლელში. ჭიშკარი არსად ჩანს.
ალბათ,

ამ

კოშკში

შედიოდნენ

და იქედან გადმოდიოდნენ. კოშკი ჩანგრეულია, მაგრამ ათიოდე მეტრზე მაინც ჩანს. დაბურულია და ზედ ვერ ავედით. მოსახვევებში 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 გალავანიც 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 აქაიქაა 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 ჩრდილოსამხრეთითაა 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 (იგულისხმება 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 კმით 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 უახლოვდება. მეორე გალავანი დასავლეთითაა. იგი პირველს ებმის და შეიძლება სასაფლაოს
შემოფარგლავდა. თვით ეკლესია უაფსიდოა. ასეთი ფორმა
დასავლეთ

საქართველოსთვის

დამახასიათებელი

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 ნაგებობაა იმით, რომ აკოწიწებულია,
რომელიღაც შენობის (ეკლესიის) ნანგრევი ქვებისგან. იქვე გამოყენებულია ნატეხი აგურები და ძირითადი მასა კი, რიყის ქვითაა ნაგები. ცხადია, ეს სამრეკლო ახლა, რომ დგას იმ ეკლესიის თანამედროვეა. ეს ძველი ქვები კი, შესაძლოა იმ ეკლესიისაა, რომელიც
ადრე იდგა აქ (საეპისკოპოსო?) და დაინგრა.
ახლანდელი

ეკლესიისაა

ის

წარწერიანი

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 შემადგენლობა 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 ამოვიდა გვიან ანტიკური კერამიკა.
ფენის სიღრმე 50 სანტიმეტრს არ
აღემატება. იყო ცოტა მინაც. სხვა
არაფერი ყოფილა. ეკლესიის გვერდით, 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, ათიოდე 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 ფლეთილი ქვით, საშუალო ზომისა. თარიღად
პირობითად შეიძლება მივიღოთ IX-X სს. იგივე თარიღი შეიძლება
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 ნელნელა 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 ორიგინალური გადაწყვეტისაა. დასავლეთით
ნნახევარწრიული

მოხაზულობის

კოშკივით მასაა. 6-7 მ სიმაღლეზე
თითქოს

დადგმულია

ოთხკუთხა

კოშკი. ამ ქვედა მასისა და ზედა
ოთხკუთხა კოშკის კედლები სანახევროდ დამუშავებული კვადრებითაა
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 ადვილი მისადგომია.
ამ მაღალი მთის წვერზე მცირე ადგილია
დარჩენილი. ამ უბნის მფლობელს ჰქონია 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 მოსწორებული ტერასაა შექმნილი. ამ ტერასიდან პირდაპირ კარით შედიხართ 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 გამოეთიშა.
მუშებად გვყავს ადგილობრივები
და სტუდენტები (არქიტექტორები
პოლიტექნიკური

ინსტიტუტიდან).

მუშაობა გავაგრძელეთ გუდავა-გუდაყვა-ზიღანელისის ტერიტორიაზე, 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 უსწორმასწოროა, 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 არეულდარეულ 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 საბედიოს 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
382
382

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 სიგრძისა, 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 80100 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 ბევრია კერამიკის ფრაგმენტები, მთელი კი ორიოდეა. ამ მონაპოვრის
საერთო თარიღია გვიანანტიკური
ხანა. არ არის გამორიცხული ადრეფეოდალური

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 ბათქაში ფაცხის. მგონია, რომ აქ გვიან-ბრინჯაოსთან უნდა გვქონდეს
საქმე. ნახევარი საათის განმავლობაში ერთი მუშის გარდა ყველა ისე
მუშაობდა, 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
ვნახეთ

გვიანანტიკური

ადრეანტიკურის

ფენის

მცირე

კერამიკა.

ფრაგმენტები

ზედაპირზე
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 შემაღლებაზე, რომლებსაც ადრე ვთხრიდით, 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 შესამჩნევი 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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ც ი ხ ე ე ბ ი ს ნ ა წი ლი, რომ ლე ბ ზ ე ც
გა თხ ე ბ ი ა წა რმ ოვ ა ( და ზ ვ ე რა )

პ ა რმ ე ნ ზ ა ქ ა რა ი ა მ
ნიკოლოზ მურღულია
ჭაქვინჯა
ჭაქვინჯას ციხე საფუძვლიანად არის შესწავლილი. იქ 1968-1969
წწ. არქეოლოგიურ გათხრებს აწარმოებდა აკად. სიმონ ჯანაშიას
სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ექსპედიცია (ხელმძღვ. პარმენ ზაქარაია). შედეგად: შესწავლილია ძეგლის არქეოლოგიური 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. ზაქარაია. აბედათის რაზმის უფროსი - დ. ლომიტაშვილი).
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ეს ციხე რამდენიმე წლით ადრე, ადგილობრივი მოსახლეობის დახმარებით აღმოუჩენიათ ნოქალაქევის არქეოლოგიური ექსპედიციის 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, რომელზე 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 კოშკისგან (IV-VI სს.). ერთი კედელი კოშკის
შესასვლელს ჩრდილოეთიდან 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
ნაწილში, მდინარე ჭანისწყლის ამ მონაკვეთზე ვიწრო ხეობაში
მოედინება. 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
საისტორიო წყაროებში შხეფის (შხეთის) სახელით არის ცნობილი. ამ
ციხიდან სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთ მიმართულებით საკმაოდ
დიდი მანძილის დაზვერვაა შესაძლებელი.
შხეფის ციხეზე XX ს-ის 70-იან წწ. გათხრებს აწარმოებდა ნოქალაქევის არქეოლოგიური ექსპედიცია (ხელმძღვ. პ.ზაქარაია).
განხორციელებული არქეოლოგიურ გათხრების შედეგად გამოვლენილია ოთხი სამშენებლო ფენა, თუმცა არც ერთი მათგანი ბოლომდე არ იკითხება.
ციხეს წაგრძელებული ფორმა აქვს (55X19მ). მას ერთადერთი მისადგომი 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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ʸʵʫʬʹʨ˂ ˁʭʬʴʰ ˀʭʰʲʬʩʰ ʶʨʺʨʸʬʩʰ ʨʸʰʨʴ ʫʨ ʯʨʳʨˀʰ ʻʴʫʨʯ,
ʸʵʫʬʹʨ˂
ʨʸʰʨʴ
ʫʨ da
ʯʨʳʨˀʰ
roʨʹ˄ʨʭʲʵ,
desacˁʭʬʴʰ
Cve
niˀʭʰʲʬʩʰ
Svile
patare
bi
ariʪʨʸʬˀʬ
an
Ta- ʻʴʫʨʯ,
˃ʴʬʲʰʨ,
ʯʻʴʫʨ˂
ʰʹ,biʶʨʺʨʸʬʩʰ
ʸʰʹʰ
˂ʵʫʴʰʹ
ʪʨʻ˅ʰʸʫʬʩʨʯ
maSi
undaT,
Znelia,ʰʹ,
aswav
lo,
Tundac
is, ri
si
˃ʴʬʲʰʨ,
ʨʹ˄ʨʭʲʵ,
ʯʻʴʫʨ˂
ʸʰʹʰ
˂ʵʫʴʰʹ
ʪʨʸʬˀʬ
ʪʨʻ˅ʰʸʫʬʩʨʯ
˂ˆʵʭʸʬʩʨ,
ʸʰʹʰ
ʹʰʿʭʨʸʻʲʰʹ
ʪʨʸʬˀʬ
ʭʬʸʨʹʫʸʵʹ
ʨʨʪʬʩʬʴ
ʵ˂ʴʬʩʰʹʨ,
ʯʻ
codnis gareSe gauWirdebaT cxovreba, risi siyva˂ˆʵʭʸʬʩʨ,
ʸʰʹʰ ʹʰʿʭʨʸʻʲʰʹ
ʪʨʸʬˀʬ
ʭʬʸʨʹʫʸʵʹʳʨʯʯʭʰʹ
ʨʨʪʬʩʬʴ ʰʳʰʹʯʭʰʹ,
ʵ˂ʴʬʩʰʹʨ, ʸʵʳ
ʯʻ
ʸʬʨʲʻʸ ʱʵˀʱʬʩʹ,
ʸʰʹʰ ˀʬ˂ʴʵʩʨ˂
ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ
rulis gareSe verasdros aageben ocnebisa, Tu reaʸʬʨʲʻʸ
ʱʵˀʱʬʩʹ,
ʸʰʹʰ
ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ
ʰʳʰʹʯʭʰʹ, ʸʵʳ
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ
ʹʸʻʲʼʨʹʵʭʨʴʰ
ʪʨˆʫʴʬʴ
ʫʨʨʱʳʨʿʵʼʰʲʵʴ
lur
koSkebs,
riˀʬ˂ʴʵʩʨ˂
si Secno˄ʬʭʸʬʩʰ
bac auci
lebeʳʨʯʯʭʰʹ
liaʫʨmaT
Tvis
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ
ʹʸʻʲʼʨʹʵʭʨʴʰ
ʪʨˆʫʴʬʴ
ʫʨʨʱʳʨʿʵʼʰʲʵʴ
imisTvis,
rom saʻʶʰʸʭʬʲʬʹʰ
zogado˄ʬʭʸʬʩʰ
ebisʨʳʩʰ˂ʰʨ
srul
fa
vaʫʨ
ni wev
re- ʳʰʰʾʵʴ
ʳˀʵʩʲʰʹʨ
ʯʻ ʽʭʬʿʴʰʹ
- soʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨ
bi gax
dnen
da daʻʶʰʸʭʬʲʬʹʰ
akmayofilon
mSobli
Tu qveynis ʳʰʰʾʵʴ
ʳˀʵʩʲʰʹʨ
ʯʻ
ʽʭʬʿʴʰʹ
ʨʳʩʰ˂ʰʨ
- saʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨ
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upirvelesi ambicia - monawileoba miiRon sakuTari samSoblos ganviTarebasa da, zogadad, samyaros prog
resSi. ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʹʨ
ʹʨʱʻʯʨʸʰ
ʹʨʳˀʵʩʲʵʹ
ʫʨ, ʮʵʪʨʫʨʫ,
~awmyo, Sobili warsulisagan aris mSobeli momavʹʨʳʿʨʸʵʹ ʶʸʵʪʸʬʹˀʰ.
lisa~ (ilia). swored am warsulis Sesacnobad, rac
ʨ˄ʳʿʵ ˀʵʩʰʲʰ ˄ʨʸʹʻʲʰʹʨʪʨʴ ʨʸʰʹ ʳˀʵʩʬʲʰ
awmyoze ukeTesi momavlis Seqmnis sawyisia ~onlaʳʵʳʨʭʲʰʹʨ
(ʰʲʰʨ).
ʨʳ Ta
˄ʨʸʹʻʲʰʹ
in arqeolo
gia~ʹ˄ʵʸʬʫ
bavSvebs
vis arqeoˀʬʹʨ˂ʴʵʩʨʫ,
lendSi epaba.
ʸʨ˂tiJe
ʨ˄ʳʿʵʮʬ
ʻʱʬʯʬʹʰ ʳʵʳʨʭʲʰʹ ˀʬʽʳʴʰʹ ʹʨ˄ʿʰʹʰʨ
"ʵʴʲʨʰʴ ʨʸʽʬʵʲʵʪʰʨ"

ʩʨʭˀʭʬʩʹ ʯʨʭʰʹ

ʨʸʽʬʵʲʬʴʫˀʰ

ʬʶʨʺʰʷʬʩʨ.

maS ase, Tu Sen ukve 7 wlis xar da jer ar xar 17-is
ʳʨˀ ʨʹʬ,
ʯʻvi
ˀʬʴ
ʻʱʭʬ
7 Sob
˄ʲʰʹ
ˆʨʸ
ʫʨ
~Sen,
sac
sam
lo
giy
vars!
ˇʬʸ ʨʸ ˆʨʸ 17-ʰʹ
la xar!
"ˀʬʴ, ge
ʭʰʹʨ˂
ʹʨʳˀʵʩʲʵ ʪʰʿʭʨʸʹ!
Tina xar!
ʪʬʲʨ
ˆʨʸ!
So
Ta xar!
ci
ra xar!
ʯʰʴʨ
ˆʨʸ!

ˀʵʯʨ ˆʨʸ!
eg sulerTia vin xar!~ _ wamodi arqeolendSi da
˂ʰʸʨ ˆʨʸ!
Seimecne saqarTvelo da samyaro arqeolendTan
erTad!
ʬʪ ʹʻʲʬʸʯʰʨ ʭʰʴ ˆʨʸ!"  ˄ʨʳʵʫʰ
ʨʸʽʬʵʲʬʴʫˀʰ ʫʨ ˀʬʰʳʬ˂ʴʬ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵ
ʫʨ ʹʨʳʿʨʸʵ ʨʸʽʬʵʲʬʴʫʯʨʴ ʬʸʯʨʫ!
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ʨʸʽʬʵʲʵʪʰʨ
ʨʸʽʬʵʲʵʪʰʨ ʩʬʸ˃ʴʻʲʰ
ʩʬʸ˃ʴʻʲʰ ʹʰʺʿʭʨʨ
ʹʰʺʿʭʨʨ ʫʨ
ʫʨ ʴʰˀʴʨʭʹ
ʴʰˀʴʨʭʹ
arqeologia berZnuli sityvaa da niSnavs uZveles sityʻ˃ʭʬʲʬʹ
ʻ˃ʭʬʲʬʹ ʹʰʺʿʭʨʹ.
ʹʰʺʿʭʨʹ. ʬʹ
ʬʹ ʨʸʰʹ
ʨʸʰʹ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨ
ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨ ʸʵʳʬʲʰ˂
ʸʵʳʬʲʰ˂
vas. es aris mecniereba, romelic kacobriobis istoriul
ʱʨ˂ʵʩʸʰʵʩʰʹ
ʰʹʺʵʸʰʻʲ
˄ʨʸʹʻʲʹ
ʹ˄ʨʭʲʵʩʹ
ʱʨ˂ʵʩʸʰʵʩʰʹ
ʰʹʺʵʸʰʻʲ
ʹ˄ʨʭʲʵʩʹ
war
suls swavlobs
arqeologiu˄ʨʸʹʻʲʹ
ri Zeglebisa
da artefaqʨʸʽʬʵʲʵʪʰʻʸʰ
˃ʬʪʲʬʩʰʹʨ
te
bis mixedviT.
ʨʸʽʬʵʲʵʪʰʻʸʰ
˃ʬʪʲʬʩʰʹʨʫʨ
ʫʨ ʨʸʺʬʼʨʽʺʬʩʰʹ
ʨʸʺʬʼʨʽʺʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ
ʳʰˆʬʫʭʰʯ

˃˃ʬʪʲʬʩʰʹ
ʬʪʲʬʩʰʹ

ˀʬʹʨʹ˄ʨʭʲʨʫ
ʫʨ
ʳʰʲʰʵʴʵʩʰʯʨ
ʫʨ
ˀʬʹʨʹ˄ʨʭʲʨʫ
ʫʨ
ʳʰʲʰʵʴʵʩʰʯʨ
ʫʨ
Zeglebis Sesaswavlad da milionobiTa da aTaswleuleʨʯʨʹ˄ʲʬʻʲʬʩʰʹ
ʨʯʨʹ˄ʲʬʻʲʬʩʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ
ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʳʰ˄ʨˀʰ
ʳʰ˄ʨˀʰ ˁʨʳʨʸˆʻʲʰ
ˁʨʳʨʸˆʻʲʰ ʹʰ˃ʭʬʲʬʬʩʰʹ
ʹʰ˃ʭʬʲʬʬʩʰʹ
bis ganmavlobaSi miwaSi Camarxuli siZveleebis aRmosaʨʾʳʵʹʨˁʬʴʨʫ
ʺʨʸʫʬʩʨ
ʨʸʽʬʵʲʵʪʰʻʸʰ
ʪʨʯˆʸʬʩʰ
ʸʨʹʨ˂,
ʨʾʳʵʹʨˁʬʴʨʫ
ʺʨʸʫʬʩʨ
ʨʸʽʬʵʲʵʪʰʻʸʰ
Cenad tardeba
arqeolo
giuri gaTxrebi,ʪʨʯˆʸʬʩʰ
rasac, Cveuʸʨʹʨ˂,
lebˁʭʬʻʲʬʩʸʰʭ,
˄ʰʴ
ʻ˃ʾʭʰʹ
ʨʸʽʬʵʲʵʪʰʻʸʰ
ʫʨʮʭʬʸʭʬʩʰ
ˁʭʬʻʲʬʩʸʰʭ,
˄ʰʴarqeʻ˃ʾʭʰʹ
ʨʸʽʬʵʲʵʪʰʻʸʰ
ʫʨʮʭʬʸʭʬʩʰ
riv, win uZRvis
ologiu
ri dazvervebi.
ʪʨʴʨʯˆʨʸʰ
ʳʨʹʨʲʰʹ
ˀʬʹ˄ʨʭʲʰʹʨʹ,
ʨʸʽʬʵʲʵʪʰʨ
ʬʿʸʫʴʵʩʨ
ganaTx
ari masa
lis Ses
wavlisas, ar
qeologia ey
rdnoba
ʪʨʴʨʯˆʨʸʰ
ʳʨʹʨʲʰʹ
ˀʬʹ˄ʨʭʲʰʹʨʹ,
ʨʸʽʬʵʲʵʪʰʨ
ʬʿʸʫʴʵʩʨ
Zeglebis ʨʹʨʱʰʹ
asakis ganʪʨʴʹʨʮʾʭʸʰʹʨ
sazRvrisa da kla
ka
ciis meTo˃ʬʪʲʬʩʰʹ
ʫʨ
˃ʬʪʲʬʩʰʹ
ʨʹʨʱʰʹ
ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʰʹʨ
ʫʨsifiʱʲʨʹʰʼʰʱʨ˂ʰʰʹ
ʱʲʨʹʰʼʰʱʨ˂ʰʰʹ
debs. amisTvis is iyenebs mecnierebis Zalian bevr dargs,
ʳʬʯʵʫʬʩʹ.
ʳʬʯʵʫʬʩʹ. ʨʳʰʹʯʭʰʹ
ʨʳʰʹʯʭʰʹ ʨʸʽʬʵʲʵʪʰʨ
ʨʸʽʬʵʲʵʪʰʨ ʰʿʬʴʬʩʹ
ʰʿʬʴʬʩʹ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʰʹ
ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʰʹ ˃ʨʲʰʨʴ
˃ʨʲʰʨʴ
mag.: geologias, geografias, biologias, aseve, Zvel isʩʬʭʸ
ʫʨʸʪʹ, ʳʨʪ.:
ʪʬʵʲʵʪʰʨʹ,
ʪʬʵʪʸʨʼʰʨʹ, ʩʰʵʲʵʪʰʨʹ,
ʨʹʬʭʬ,
ʩʬʭʸ
ʪʬʵʲʵʪʰʨʹ,
toriʫʨʸʪʹ,
ul wyaʳʨʪ.:
roebs.
istoriuʪʬʵʪʸʨʼʰʨʹ,
li wyaroebiʩʰʵʲʵʪʰʨʹ,
aris Zveliʨʹʬʭʬ,
is˃ʭʬʲ
ʰʹʺʵʸʰʻʲ
˄ʿʨʸʵʬʩʹ.
ʰʹʺʵʸʰʻʲʰ
˄ʿʨʸʵʬʩʰ
ʨʸʰʹ
tori
kosebis, ge
ografebis,
mogzaure
bisa da sxva
Ta˃ʭʬʲʰ
mier
˃ʭʬʲ
ʰʹʺʵʸʰʻʲ
˄ʿʨʸʵʬʩʹ.
ʰʹʺʵʸʰʻʲʰ
˄ʿʨʸʵʬʩʰ
ʨʸʰʹ
˃ʭʬʲʰ
Seqmnili msofʪʬʵʪʸʨʼʬʩʰʹ,
li
os sxvadasxva
kuTxis aRwe
riʹˆʭʨʯʨ
lobebiʳʰʬʸ
da
ʰʹʺʵʸʰʱʵʹʬʩʰʹ,
ʳʵʪʮʨʻʸʬʩʰʹʨ
ʫʨ
ʰʹʺʵʸʰʱʵʹʬʩʰʹ,
ʪʬʵʪʸʨʼʬʩʰʹ,
ʳʵʪʮʨʻʸʬʩʰʹʨ
ʫʨ
ʹˆʭʨʯʨ
ʳʰʬʸ
maTi Sromebi, ama Tu im regionis warsulze.
ˀʬʽʳʴʰʲʰ
ˀʬʽʳʴʰʲʰʳʹʵʼʲʰʵʹ
ʳʹʵʼʲʰʵʹʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ
ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨʱʻʯˆʰʹ
ʱʻʯˆʰʹ ʨʾ˄ʬʸʰʲʵʩʬʩʰ
ʨʾ˄ʬʸʰʲʵʩʬʩʰ ʫʨ
ʫʨʳʨʯʰ
ʳʨʯʰ
mas, vinc gaTxrebs awarmoebs da gamoaqvs daskvnebi, imasˀʸʵʳʬʩʰ,
ˀʸʵʳʬʩʰ, ʨʳʨ
ʨʳʨʯʻ
ʯʻʰʳ
ʰʳ ʸʬʪʰʵʴʰʹ
ʸʬʪʰʵʴʰʹ˄ʨʸʹʻʲʮʬ.
˄ʨʸʹʻʲʮʬ.
396

ʳʨʹ, ʰ
ʨʯ ʬʩ ʨ˄ ʸʳʵʬʩ ʫʨ ʨʳ ʨʽʭ
ʨ ʱʭʴʬʩ , ʰʳʨʹʯʨ
Tan dakavSirebiT Tu ra xdeboda ama Tu im saukuneSi _
ʨʳʨ
ʰʳ ʨ ʱʻʴʬˀ
ʹʨʫ
ʸʵʪʵʸ
ʨʱ ʭˀʰʸʬʩʰ ʯʻ ʸ ʫʬʩʵ
sad da rogor cxovrobdnen adamianebi? rogor eguebodʰʯʭʰ ʬʩʫʴʬ ʨʸʬʳʵʹ
ˆʵ ʸʵʩʫʴʬ ʨʫʨʳʰʨ ʬʩʰ ʸʵ ʵ ʪʻ ʩʵʫʴʬ
nen da iTvisebdnen garemos? rogor nadirobdnen? rogor
ʴʨʫ ʸʵʩʫʴʬ ʸʵʪʵ ʯʬʭʮ ʩʫʴʬʴ ʸʵʪʵʸ ʰʯʨʸ ʩʵʫʴʬ
ʸʵʪ
Tevzaobdnen? rogor viTardebodnen da rogor movida
ʵʪʵ
ʾde?
ʭʨʴʫʬ
- ʨʸa. ʵʲʵʪ
ʫʨ ka
cobrioʭʰʫ
ba dReʨ˂ʵʩʸʰ
vandelʩ dRem
_ arqeʾʬʳʫ
ologi hqvi
. ʨʯˆ
ʬʩʰ warʨmo
ʳʵʬʩʰʹʨ
ʨʸʽʬʵ
ʿʬʴʬʩʬ
ʴʰˁʩʬʩʹ,
ʩʨʸʬʩʹ,
ˈʽʭ gaTx
rebis
ebisas ar
qeoloʵʪʬʩ
gebi iye
neben niC
bebs, baʭʬʩʹ, weraq
ʴʬʩʹvebs, da
ʻʴˇʬʩ
ʬʸ rebs,
nebsa.da funjebs.

ʨ ʫʪʰʴʬʹ, ʸʵʳ ʬ ʨʳʰ ʰʹ ʰʸʭʬʲ ʨʸʽʬʵ ʵʪʰʻʸ
ʳʬ˂ʴʰʬ ʬʩʳ
mecnierebma daadgines, rom dedamiwis pirveli arqeoʰ ʰʨ.
˂ʰ ʫʨ
ʻ lo
ʺʻʸ
kultu
ra paʭʰ
leoˆʨʴʰʯ
liTia.ʰ˄ʿʬʩʨ
qvis xaʫʨʳʰʨʴ
niT iwyebaʭʵʲ
adamigiuʶriʲʬʵ
cia daʶʰʸʭʬ
arqeolen
dmacʸʵʩ
Tavisiʰpirʨʴʨ
veli mog
ʯʨʭʰ
ʨʪʬ za-.
ʳʵʪʮ
ʨʸʽ anis
ʲʬʴevolu
uroba qvis xanaSi dagegma.
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qvis xanis arqeolendSi samogzaurod saqarTvelos paleoliTis mkvlevars, nika TuSabramiSvils Tbilisis germaʽʭʰʹ
ˆʨʴʰʹ
ʨʸʽʬʵʲʬʴʫˀʰ
ʹʨʳʵʪʮʨʻʸʵʫ
nuli gimnaziis pirveli klasis moswavleebi, 7 wlis giorʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ
ʳʱʭʲʬʭʨʸʹ,
ʴʰʱʨ
ʯʻˀʨʩʸʨʳʰˀʭʰʲʹ
gi ficxelaʶʨʲʬʵʲʰʯʰʹ
uri da Tazo an
Telava mih
yavs.
imogzaure Senc
maTTan erTad,
mousmine mec
niers da gaʶʰʸʭʬʲʰ
ige, rogori
iyo deʯʩʰʲʰʹʰʹ
ʪʬʸʳʨʴʻʲʰ
ʪʰʳʴʨʮʰʰʹ
ʱʲʨʹʰʹ
damiwa sxva7das
xva ʪʰʵʸʪʰ
rwmena-ʼʰ˂ˆʬʲʨʻʸʰ
warmodgenisʫʨ
mixed
viT?
sad warʳʵʹ˄ʨʭʲʬʬʩʰ,
˄ʲʰʹ
ʯʨʮʵ
ʨʴʯʬʲʨʭʨ
moiSva pirveli adamiani? rogor nadirobdnen? rogor
ʳʰˈʿʨʭʹ. ʰʳʵʪʮʨʻʸʬ ˀʬʴ˂ ʳʨʯʯʨʴ ʬʸʯʨʫ, ʳʵʻʹʳʰʴʬ ʳʬ˂ʴʰʬʸʹ
icavdnen Tavs? sad cxovrobdnen? risken iswrafodnen
ʫʨCveʪʨʰʪʬ,
ʰʿʵ homo
ʫʬʫʨʳʰ˄ʨ
ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ
ʸ˄ʳʬʴʨni Soreʸʵʪʵʸʰ
uli winaprebi
ereqtusebi,
neander
talelebi, homo sapiens
sapiensebi?
mTavaria,ʶʰʸʭʬʲʰ
ram gana˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʹ
ʳʰˆʬʫʭʰʯ?
ʹʨʫ da, rac
˄ʨʸʳʵʰˀʭʨ
piroba Zveli
qvis
xanis mrisxane
mkvidrTa
gardasaxva
ʨʫʨʳʰʨʴʰ?
ʸʵʪʵʸ
ʴʨʫʰʸʵʩʫʴʬʴ?
ʸʵʪʵʸ
ʰ˂ʨʭʫʴʬʴ
ʯʨʭʹ?im
adamianebad, romlebic dRes ~sikeTisa da simRerisTvis~
ʹʨʫ ˂ˆʵʭʸʵʩʫʴʬʴ? ʸʰʹʱʬʴ ʰʹ˄ʸʨʼʵʫʴʬʴ ˁʭʬʴʰ ˀʵʸʬʻʲʰ
arian mowodebulni?
˄ʰʴʨʶʨʸʰ ʴʬʨʴʫʬʸʺʨʲʬʲʬʩʰ? ʫʨ, ʸʨ˂ ʳʯʨʭʨʸʰʨ, ʸʨʳ
ʪʨʴʨʶʰʸʵʩʨ ʫʰʴʵʮʨʭʸʬʩʰʹ ʬʶʵʽʰʹ ʳʸʰʹˆʨʴʬ ʳʱʭʰʫʸʯʨ ˀʬʽʳʴʨ
ʰʳ

ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʨʫ,

ʸʵʳʲʬʩʰ˂

ʹʰʳʾʬʸʰʹʯʭʰʹ" ʨʸʰʨʴ ʳʵ˄ʵʫʬʩʻʲʴʰ?
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ʫʾʬʹ

"ʹʰʱʬʯʰʹʨ

ʫʨ

ʨʫʨʳʰʨʴʰ

ad
ʨ ʫaʨmʳ ʰiʨaʴ n
ʰ i
adamianis warmoSobamde aseulobiT milioni wlis
ganmavlobaSi dedamiwaze didi zomis qvewarmavlebi, dinozavrebi cxovrobdnen. im periodSi, dedamiwaze dinozavrebisTvis Sesaferisi klimati
iyo, anu cxeloda. dinozavrebi ki, civsisxlianebi
gaxldnen da sicxeSi civsisxlianebs arseboba uadvildebodaT. 65 mln. wlis win, dedamiwas kosmosidan meteori daeca, ris Sedegadac cocxali arsebebis didi nawili amowyda, ca mtvriT daifara,

klimati

Seicvala,
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ramac xeli Seuwyo dinozavrebis gadaSenebas. gadarCenilma dinozavrebma garemosTan Sesagueblad
zoma daipataraves. amgvari mcire zomis dinozavrebi
dResac arseboben, mag.: niangi, xvlikebi da sxv.
Semdeg gaCndnen Tbilsisxlianebi da ZuZumwovrebi,
maT Soris, adamianic, romelic ganviTarebis yvelaze maRal safexurze mdgomi ZuZumwovaria. axali aRmoCenebis safuZvelze damkvidrda naxevrad xumrobiT
naTqvami fraza: „Cven yvelani afrikidan varT“. es winadadeba TavisTavad gulisxmobs imas, rom adamianebi
warmoiSvnen afrikis teritoriaze da Semdeg gavrceldnen mTel dedamiwaze. anu, adamiani gaCnda afrikis
kontinentze daaxl. 3 mln. - 2.5 mln. wlis win.
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samyarosa da adamianis warmoSoba kacobriobis mudmivi, erT-erTi mTavari, dRemde arsebuli da jerac
bolomde amouxsneli sakiTxia. mas sxvadasxva epoqisa da civilizaciis xalxebi sxvadasxvanairad ganixilavdnen.

Sume
rebi
ˀʻʳʬʸʬʩʰ

ˀʻʳʬʸʬʩʰʹ

Sumerebis warmodgeniT samyaros mTavari elementebi
ca, dedamiwa, zRva da atmosfero iyo, xolo RmerTebi maTi Semoqmedni gaxldnen.
SumerTa swavlebis mixedviT, sakmarisi iyo RvTaebrivi sityva, e.i., sakmarisi iyo Semoqmed RmerTs raime Caefiqrebina, Semdeg sityva warmoeTqva da SeeZlo mieRwia
TiTqmis yvelafrisTvis, rasac ki moisurvebda.
Sumerebis warmodgeniT, dedamiwa brtyeli disko iyo,
xolo ca _ carieli sivrce, romelic zemodan da qvemodan myar zedapirs eyrdnoboda. dedamiwasa da cas Soris
mdebareobda mesame elementi - ”lil”, rac niSnavs qars,
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haers. mze, mTvare, planetebi da varskvlavebi imave nivTierebisgan iyo Seqmnili, risganac atmosfero, oRond
maT naTebac SeeZloT. ~ca-miwas~ zemodan, qvemodan da
orive gverdidan gars ertya usasrulo okeane, romelSic samyaro, rogorRac mainc inarCunebda simyaresa da
uZraobas.
Sumerebis azriT, Tavdapirvelad gaCnda okeane. am okeaneSi Caisaxa cis TaRi da brtyeli dedamiwa, romlebic
erTmaneTisgan gamoyofili iyo moZravi ”atmosferoTi”.
Semdeg atmosferosgan warmoiqmna manaTobeli sxeulebi:
mze, mTvare, planetebi da varskvlavebi; xolo, roca dedamiwas gamoeyo ca da manaTobeli sxeulebi, gaCnda mcenareebi, cxovelebi da bolos _ adamianebi.

Sumerebis rwmeniT, adamiani Tixisgan iyo gamoZerwili
da saerTod, RmerTebma igi mxolod imitom Seqmnes, rom
maTTvis sasmel-saWmeli mierTmia, sakurTxevlebi aego
da sxva aTasgvari samsaxuri gaewia, raTa RmerTebs uzrunvelad ekeTebinaT TavianTi RvTaebrivi saqmeebi.
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˃ʭʬʲʰ

ʬʪʭʰʶʶʺʻʸ
ʸʰ

ʳʰʯʵʲʵʪʰʰʹ

ʴ ˆʳ

Zveli egvipturi miTologiis Tanaxmad, wyalTa qaosSi
lotosis kvirtidan Sobilma ram (mzis RmerTma) Seqmna samyaro. ras cremlidan gaCnda adamiani, bageebidan - RmerTebi; cecxlisa da xelovnebis RmerTma Sva RmerTTa da kacTa
modgma. da yovelive es Seqmna sityvam (logosma).
berZnuli
miTis Tanaxmad, qaosSi warmoiSva gea (dedamiwa),
ʩʬʸ˃ʴʻʲʰ
yvelafris dasabami (maT Soris adamianis). geam Sva sami STamomavali, romlebic mTeli kacobriobis winaprebi iyvnen.
antikur epoqaSi ki fiqrobdnen, rom adamiani Seiqmna evoluciis gziT da mis fizikur-sulier evoluciaze didi gavʨʴʺʰʱʻʸ ʬʶʵʽʨˀʰ
lena moaxdina klimatma da geografiulma garemom. aseve
gamoiTqva mosazreba, rom mimdinareobs cocxali samyaros
evolucia da adamianebis adaptacia garemosTan.
artefaqti _ nivTi, romelic Seqmnilia adamianis
mier, yvelaferi, rasac adamianis kvali etyoba.
klimati aris hava.
ʨʸʺʬʼʨʽʺʰ
ʴʰʭʯʰ,
ʸʵʳʬʲʰ˂
ʳʰʬʸ,
adap
tacia niS- navs
or
ganizmisˀʬʽʳʴʰʲʰʨ
Seguebasʨʫʨʳʰʨʴʰʹ
garemo piʿʭʬʲʨʼʬʸʰ,
ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ
ʱʭʨʲʰ
ʬʺʿʵʩʨ.
ro
bebTan arʸʨʹʨ˂
sebobis
Sesanar
Cuneb
lad.
ʱʲʰʳʨʺʰ
evo
luciaʨʸʰʹ
niSˈʨʭʨ.
navs ganviTarebis process.
ʨʫʨʶʺʨ˂ʰʨ ʴʰˀʴʨʭʹ ʵʸʪʨʴʰʮʳʰʹ ˀʬʪʻʬʩʨʹ ʪʨʸʬʳʵ

sxvadasxva epoqaSi, adamianis gaCenidan dRemde arseʶʰʸʵʩʬʩʯʨʴ ʨʸʹʬʩʵʩʰʹ ˀʬʹʨʴʨʸˁʻʴʬʩʲʨʫ.
bobda
adamianTa
(homo)ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ
sxvadasxva saʶʸʵ˂ʬʹʹ.
xeoba: homo habiliʬʭʵʲʻ˂ʰʨ
ʴʰˀʴʨʭʹ
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si, homo ereqtusi, neandertaleli da kromanioneli (anu
Tanamedrove adamiani, homo sapiens sapiensi). uZvelesi da
Zveli adamianebis cxovrebis kvali aRmoCenilia afrikasa
da evraziis nawilSi. SedarebiT gviandeli, pirvelyofili
adamianebis, homo sapiens sapiensebis naSTebi, an cxovrebis kvali, antartqidis garda, yvela kontinentzea dadasturebuli. es uZvelesi da Zveli adamianebi, agreTve, kromanionebi sxvadasxva iaRaris dasamzadeblad iyenebdnen
ZiriTadad qvis, Zvlisa da xis nedleuls. amitom maTi arsebobis epoqas qvis xana hqvia.
qvis xana iyofa sam epoqad - Zveli qvis xana (daaxl. 2,5 mln. 12 000 ww.), anu paleoliTi; Sua qvis xana, anu mezoliTi (12 000
-10 000 ww.) da axali qvis xana, igive neoliTi (10 000 - 5 000 ww.).
kacobriobis istoriaSi yvelaze xangrZlivi periodi, anu
Zveli qvis xana iyofa sam safexurad: qveda, Sua da zeda paleoliTad. qveda paleoliTi iwyeba 2,5 milioni wlis win
da grZeldeba 300 000 wlamde. am dros dedamiwaze saxlobda
homohabilisebisa da homoereqtusebis sxvadasxva saxeoba.
romeli saxeobis cxovelebi binadrobdnen saqarTvelos teritoriaze paleoliTis epoqaSi?
saqarTvelos teritoriaze am dros klimati da landSafti afrikis msgavsi iyo, Sesabamisad, aq binadrobda, cxovelTa, rogorc afrikuli saxeobebi ise, amJamad gadaSenebuli: samxreTuli spilo, martorqa, xmalkbila vefxvi,
siraqlema, giganturi afTari, hipopotami da sxv.
Sua paleoliTis sxvadasxva periodSi klimaturi pirobebis cvlilebebis Sesabamisad saqarTvelos teritoriaze
gavrcelebuli iyo sxvdasxva saxis fauna: mRvimuri daTvi,
mRvimuri lomi, tibeturi daTvi, giganturi iremi, bewviani
martorqa, Sveli, keTilSobili iremi, mgeli da sxv.
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zeda paleoliTis epoqaSi TandaTan daiwyo faunisturi samyaros Canacvleba cxovelTa dRes arsebuli saxeobebiT. es dakavSirebuli iyo klimatis radikalur
cvlilebebTan, mag.: 25 000 wlis win ukanaskneli didi
gamyinvarebis Sedegad saqarTvelos teritoriazec sak-

maod civi klimaturi pirobebi Seiqna, Sesabamisad, mura
daTvma konkurencia gauwia mRvimur daTvs da ajoba mas -
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mRvimuri daTvis gadaSenebas, adamianis faqtoris garda
(nadiroba) xeli Seuwyo misma damarcxebam mura daTvTan
konkurenciaSi. anu, am periodSi ukve sabolood gaimarjva cxovelTa dRes arsebulma saxeobebma da kidec gavrcelda.

300 000 wlis win - 30 000 wlamde, e.i. Sua paleoliTis dros,
evraziis teritoriaze, ZiriTadad, neandertalelebi da
yvelaze adreuli Tanamedrove adamianebi cxovrobdnen.
30 000 wlis win adamianTa Zveli saxeobebi sabolood da
yvelgan Caanacvla Tanamedrove tipis adamianma, anu
kromanionelma - homo sapiens sapiensma.
saqarTvelo evropaSi uZvelesi adamianis binadrobis
adgilia. aq adamianebi afrikidan TavianTi pirveli migraciis dros movidnen. es moxda 1,8 mln. wlis win, rac dadasturebulia dmanisSi. dmanisSi aRmoCenili adamianebis
naSTebi evraziis kontinentze gamovlenili yvelaze Zveli adamianebis (homo ereqtusi) naSTebia. amitom maT „pirvel evropelebs“ uwodeben. magram dmanisiT ar mTavrdeba
saqarTvelos Zveli qvis xanis istoria. aq aRmoCenilia
paleoliTis TiTqmis yvela etapis damadasturebeli arqeologiuri Zeglebi da sxvadasxva paleoliTuri
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kultura. qveda paleoliTis epoqis adamianis ConCxebi
da maTi naSTebi arsad aris dadasturebuli, magram bevr
adgilas gamovlenilia maTi kvali _ adamianis mier damzadebuli artefaqtebi.
Sua paleoliTis epoqis adamianebis, anu neandertalelebis naSTebi da cxovrebis kvali ZiriTadad mRvimeebSia dadgenili.
zeda paleoliTeli adamianebi saqarTveloSi 43.000 wlis
win dasaxldnen da maTi umetesobac mRvimeebSi cxovrobda.
paleoliTi _berZnuli sityvaa da Zveli qvis xanas
niSnavs. es iyo qvis xanis yvelaze xangrZlivi da
adreuliʩʬʸ˃ʴʻʲʰ
periodi. ʹʰʺʿʭʨʨ ʫʨ ˃ʭʬʲʰ ʽʭʰʹ ˆʨʴʨʹ ʴʰˀʴʨʭʹ. ʬʹ ʰʿʵ
ʶʨʲʬʵʲʰʯʰ
migracia _ gadaadgileba.
ʽʭʰʹ ˆʨʴʰʹ
ʿʭʬʲʨʮʬ ˆʨʴʪʸ˃ʲʰʭʰ ʫʨ ʨʫʸʬʻʲʰ ʶʬʸʰʵʫʰ
arqeologiuri kultura _ gansazRvrul terito-

ʳʰʪʸʨ˂ʰʨ  ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʨ.

riaze gavrcelebuli garkveuli xanisa da adgilob-

ʨʸʽʬʵʲʵʪʰʻʸʰ ʱʻʲʺʻʸʨ  ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲ ʺʬʸʰʺʵʸʰʨʮʬ

rivi Taviseburebebis mqone arqeologiur ZeglTa

ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ˆʨʴʰʹʨ ʫʨ ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭʰ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʬʩʰʹ
erTobliobaa.

ʳʽʵʴʬ ʨʸʽʬʵʲʵʪʰʻʸ ˃ʬʪʲʯʨ ʬʸʯʵʩʲʰʵʩʨʨ.
primitiuli _ martivi.

ʶʸʰʳʰʺʰʻʲʰ  ʳʨʸʺʰʭʰ.

konkurencia _ metoqeoba.

ʱʵʴʱʻʸʬʴ˂ʰʨ  ʳʬʺʵʽʬʵʩʨ.

407

adamianis warmoSoba, evolucia da Tanamedrove adamianis safexuramde asvla martivi da erTi sqemiT ar
mimdinareobda. arsebobda adamianebis ganStoebebi,
ramdenime saxeoba, romelTa nawili ukvalod gadaSenda, xolo ramdenimem uSualo monawileoba miiRo Tanamedrove adamianis (homo sapiens sapiensis) saboloo
formirebaSi.

ʬʭʵʲʻ˂ʰʰʹ ʯʬʵʸʰʨ ˀʬʰʳʻˀʨʭʨ ʰʴʪʲʰʹʬʲʳʨ ʳʬ˂ʴʰʬʸʳʨ
evolu
ciis Te
oria SeimuSava ingliselma mecniˁʨʸʲʮ
ʸʵʩʬʸʺ
ʫʨʸʭʰʴʳʨ

erma Carlz robert darvinma
misi wigni gamocemisTanave bestselerad iqca da avtoris
sicocxleSi xuTjer gamoica. umokles droSi igi yvela
evropul enaze iTargmna. gamoqveynebidan pirvel wlebSi
darvinis es naSromi mwvave kamaTs iwvevda, Tumca, axalma aRmoCenebma gaamyara misi xedva da dRes darvinis Teoria Tanamedrove biologiis ZiriTadi filosofiuri
safuZvelia.

bestselerebi saukeTeso, yvelaze popularul

ʩʬʹʺʹʬʲʬʸʬʩʰ ʹʨʻʱʬʯʬʹʵ, ʿʭʬʲʨʮʬ ʶʵʶʻʲʨʸʻʲ ˄ʰʪʴʬʩʹ
wignebs ewodeba.
ʬ˄ʵʫʬʩʨ.
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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.
ʴʬʨʴʫʬʸʺʨʲʬʲʬʩʰʹ ʿʵʼʨ

neandertalelebis yofa
ʴʬʨʴʫʬʸʺʨʲʬʲʬʩʰʹ ʿʵʼʨ

neandertalelebi ZiriTadad mRvimeebsa da Ria sadgomebSi cxovrobdnen (saqarTveloSi upiratesad mRvimeebSi), maTi sicocxlis xangrZlivoba saSualod 30-40 wlamde
meryeobda. neandertalelebis Ria sadgomebi mrgvali an
ovaluri formis iyo. sacxovreblis xis ConCxs faravdnen
tyaviT. sacxovrebelSi, rogorc wesi, hqondaT kera.
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ʴʬʨʴʫʬʸʺʨʲʬʲʬʩʰ

ʬʸʯʳʨʴʬʯʮʬ

ʮʸʻʴʨʭʫʴʬʴ:

neandertalelebi erTmaneTze zrunavdnen: arqeologiuri aRmoCenebiT dasturdeba, rom maT nanadirevis nawili sadgomze mihqondaT.
ʴʨʫʰʸʵʩʨ

nadiroba
neandertalelebi nadirobdnen mamontebze, mRvimur
lomebze, mRvimur daTvebze (TiTqmis orjer didia saSualo mura daTvze), rac Zalian Zneli iyo maTTvis.
amitom nel-nela akeTebdnen Sromisa da sabrZolo iaraRebs.
Sua paleoliTuri epoqis Zalze saintereso da mravalferovani kulturis Semqmneli swored neandertaleli adamianebi iyvnen. mTavari siaxle qvis industriaSi
specializirebuli, kargad damuSavebuli anatkecebi da firfitebia. neandertalelebi mravalricxovan
qvis anatkecze amzadebdnen dakbilul da amoRarul
iaraRebs - wvetanebs, saxokebs, danebsa da sxv.
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neandertalelebi, rogorc Cans, SesaniSnavi monadireebi iyvnen. winaaRmdeg SemTxvevaSi, isini ver SeZlebdnen
mkacr bunebriv pirobebSi arsebobas. isini emociuri da
cnobieri arsebebi unda yofiliyvnen, adamianuri grZnobebiT. calkeul sadgomebze aRmoCenili arqeologiuri
masalebis mixedviT, SeiZleba vivaraudoT, rom neandertalelebi saritualo qmedebebsac asrulebdnen.

ʰʴʫʻʹʺʸʰʨ
industria ʴʰˀʴʨʭʹ
niSnavsʳʸʬ˄ʭʬʲʵʩʨʹ.
mrewvelobas.
ʨʴʨʺʱʬ˂ʰ
_ ʽʭʰʹ
ʩʰʸʯʭʰʹʪʨʴ
ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʨʫ
ʨʺʱʬ˂ʰʲʰ
anatkeci
_ qvis
birTvis
gan specialu
rad atkeʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ
ʼʵʸʳʰʹ
cili sxva
dasxvaʼʰʸʼʰʺʨ,
formisʸʵʳʲʬʩʮʬ˂
firfita,ʨʳʮʨʫʬʩʫʴʬʴ
romlebzec
ʰʨʸʨʾʬʩʹ.
amzadebdnen iaraRebs.
˄ʭʬʺʨʴʨ
_ ʹʨʳʱʻʯˆʨ
ʳʵʿʭʨʴʰʲʵʩʰʹ
ʨʴʨʺʱʬ˂ʰ,
ʸʵʳʬʲʰ˂
wvetana _
samkuTxa
moyvanilobis
anatke
ci, roˆˀʰʸʨʫ
ˀʻʩʰʹ
melicʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʵʫʨ,
xSirad gamoiye
neboʶʰʸʨʫ.
da, Subis pirad.
ʹʨˆʵʱʰ
_ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ
ʸʵʳʲʰʯʨ˂
ˆʬʹ,
ʺʿʨʭʹ,
saxoki _
specialuʰʨʸʨʾʰ,
ri iara
Ri, romli
Tac
xes,
ˆʵʸ˂ʹ,
tyavs,ʴʨʴʨʫʰʸʬʭʹ
xorcs, naʨʳʻˀʨʭʬʩʫʴʬʴ.
nadirevs amuSavebdnen.
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ʴʬʨʴʫʬʸʺʨʲʬʲʬʩʰʹ ˆʬʲʵʭʴʬʩʨ

neandertalelebis xelovneba
neandertalelebi Zvlebze akeTebdnen simetriul
nakawrebs, ikeTebdnen tatuirebas, samkaulebs, sakidebs (amuletebs), musikalur instrumentebs (fleita) da sxv.
neandertalelTa kedlis „mxatvrobis“ erT-erTi
uZvelesi nimuSi aRmoCenilia kantabiaSi, el-kastilos gamoqvabulSi (espaneTi) amotvifrulia adamianis xelis mtevnis gamosaxuleba, romelic 41 aTasi
wlis win Seqmnes, uZvelesma mxatvrebma mRvimis kedelze midebul xelze saRebavis dasxmiT.
kedlis xelovnebis nimuSi da saritualo Zegli
ʴʰʳʻˀʰ ʫʨ ʹʨʸʰʺʻʨʲʵ ˃ʬʪʲʰ
dadʱʬʫʲʰʹ
geniliaˆʬʲʵʭʴʬʩʰʹ
saqarTvelo
Si, „undo kldeSi“. es aris
ʫʨʫʪʬʴʰʲʰʨ
„ʻʴʫʵ
kacunas simʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ,
boluri, amokaw
ruli ʱʲʫʬˀʰ“
gamosaxuleba.
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saqarTvelos qvis xanis Seswavlis istoria

qvis xanis Zeglebis Seswavlis saqmes saqarTveloSi arc
ise mokle istoria aqvs. jer kidev 1875 wels, geologma
ernst favrma da polkovnikma statkovskim md. wyalwiTelas marjvena napirze mdebare “iazonis mRvimeSi” aRmoaCines adamianis xeliT damuSavebuli kaJis iaraRebi. wyalwiTelas marjvena napirze mdebare karstuli mRvime me-19
saukunis 40-ian wlebSi unaxavs frang geolog diubua de
monperes, swored man uwoda am mRvimes “iazonis mRvime”.
manve pirvelma aRniSna aq paleoliTuri naSTebis arseboba. 1914 wels polonelma geologma leonid kozlovskim
da germanelma rudolf Smidtma wyalwiTelas xeobaSi aRmoaCines mRvimeebi. ufro mniSvnelovani iyo kozlovskis
megobris, poloneli mkvlevaris, paleoliTis specialistis - stefan krukovskis moRvaweoba CvenSi. mas 1916 wels
mousinjavs WiaTuris raionis sof. rganis teritoriaze
mdebare mRvimeebi: „gvarjilas klde“, „bneli klde“, „saqaji klde“, „saZroxias“, „Celtis Tavis“ mRvimeebi. „gvarjilas klde~ nawilobriv gauTxria kidec.
paleoliTmcodneobis qarTul skolas safuZveli Cauyara Rvawlmosilma qarTvelma mecnierma giorgi nioraZem.
man 1926 wels, wyalwiTelas xeobaSi aRmoaCina devisxvrelisa da sakaJias mRvimeebi, sadac gamovlinda pirvelyofili adamianebis naSTebi.
50-ian wlebSi arqeologebma uamravi Zegli aRmoaCines
da daiwyes maTi Seswavla. swored am periodidan iwyeba paleoliTmcodneobis aRorZineba saqarTveloSi. am
dros aRmoCenilia qvis xanis mravali unikaluri Zegli
da dReisTvis saqarTveloSi dadgenilia Zveli qvis xanis
400-ze meti Zegli.
krukovskis mier aRmoCenili ~gvarjilas kldis~ kvleva
1955 wels gaagrZeles arqeologebma aleqsandre kalandaZem da daviT TuSabramiSvilma. 1957 wlidan dafuZnda
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rion-yvirilis auzis Zveli qvis xanis Semswavleli eqspedicia (xelmZRv. daviT TuSabramiSvili). eqspediciam uamravi artefaqti aRmoaCina, ganaTxari masalebisgan Seiqmna koleqciebi, romlebic safuZvlad daedo Zveli qvis
xanis fondis daarsebas (Zveli qvis xanis fondi 1957 wels
daaarsa prof. daviT TuSabramiSvilma, saqarTvelos saxelmwifo muzeumSi). fondi droTa ganmavlobaSi izrdeba da mdidrdeba. ase rom, janaSias saxelobis saqarTvelos erovnuli muzeumis qvis xanis fondSi Sen uamravi
artefaqti SegiZlia ixilo.

saqarTvelos qvis xanis Semswavleli mecnierebi:
arqeologi giorgi nioraZe (fuZemdebeli)
arqeologi stefan krusovski
paleontologi abesalom vekua
arqeologi daviT TuSabramiSvili
paleontologi-anTropologi leo gabunia
arqeologi nika TuSabramiSvili
anTropologi daviT lorTqifaniZe
arqeologi medea nioraZe
arqeologi guram grigolia
diubua de monpere _ Sveicarieli mogzauri, siZveleTa mkvlevari da gelogi. man aRwera saqarTvelos
ganamarxebuli fauna da Seadgina saqarTvelos pirveli geologiuri ruka.
ganamarxebuli _ mcenareTa da cxovelTa Zveli, gaqvavebuli naSTebi.
fauna _ cxovelTa saxeobebis erToblioba.
flora _ mcenareTa saxeobebis erToblioba.
paleoliTmcodneoba _ paleoliTis Seswavlis saqme.
paleontologi _ paleoliTis specialisti.
anTropologia _ mecniereba adamianis warmoSobisa
da evoluciis Sesaxeb.
anTropologi _ anTropologiis specialisti.
414

Seni pirveli mogzauroba arqeolendSi dasrulebulia,
ʪʰʵʸʪʰ ʫʨ ʯʨʮʵ ʫʨʪʰʹʭʨʳʬʴ ˀʬʱʰʯˆʭʬʩʹ,
magram ramdenad warmatebuli iyo es mogzauroba SenTvis
ʪʨʬ˂ʰ ʳʨʯ ʶʨʹʻˆʰ ʫʨ ʪʨʳʵʪʮʨʭʴʬ ʬʲ.ʳʰʹʨʳʨʸʯʮʬ
axla gavigebT. CaerTe arqeolendis interaqtiul TamaSmaikocholo@gmail.com ʨʴ ʳʵʩʸ˃ʨʴʫʰ ʫʨ ʳʵʰʺʨʴʬ ˀʬʴʰ ʶʨʹʻˆʬʩʰ.
Si, Tu Sen ukve 7 wlis xar da jer ar xar 17-is, ~Sen, visac
ʳʰʹ.: ʯʨʩʻʱʨˀʭʰʲʰʹ 5, ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʻʲʺʻʸʻʲʰ ʳʬʳʱʭʰʫʸʬʵʩʰʹ
samSoblo giyvars!
ʫʨ˂ʭʰʹ ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʹʨʨʪʬʴʺʵ, ʨʸʽʬʵʲʵʪʰʰʹ ʹʨʳʹʨˆʻʸʰ.

ʸʨ
ʨʸʰʹxar!
ʨʸʽʬʵʲʵʪʰʨ?
gela
Tina
xar!ʨʸʽʬʵʲʵʪʬʩʰ?
ʭʰʴ
ʨʸʰʨʴ
SoTa xar!
ʸʨ ʨʸʰʹ ʨʸʺʬʼʽʺʰ?
cira xar!
ʸʨʹ
ʬ˄ʵʫʬʩʨ
ʶʨʲʬʵʲʰʯʰ?
eg su
lerTia
vin xar !~
ʸʵʳʬʲ ʱʵʴʺʰʴʬʴʺʮʬ ʪʨˁʴʫʨ ʨʫʨʳʰʨʴʰ?

giorgi da Tazo dagisvamen SekiTxvebs, gaeci maT pasuxi da gamogzavne el.misamarTze maikocholo@gmail.com
an mobrZandi da moitane Seni pasuxebi.
ʸʨʹ ʴʰˀʴʨʭʹ ʳʰʪʸʨ˂ʰʨ?

mis.: TabukaSvilis 5, saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagento, arqeologiis samsaxuri.
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SekiiTxvebi

ra aris arqeologia?
vin arian arqeologebi?
ʸʨʹ ʬ˄ʵʫʬʩʨ
ʨʸʽʬʵʲʵʪʰʻʸʰ ʱʻʲʺʻʸʨ?
ra aris
artefqti?
ras ewo
deba paʶʸʰʳʰʺʰʻʲʰ?
leoliTi?
ʸʨʹ ʴʰˀʴʨʭʹ
romel kontinentze gaCnda adamiani?
ʸʨ ʨʸʰʹ ʱʲʰʳʨʺʰ?
ras niSnavs migracia?
ʸʵʳʬʲ
ʬʶʵʽʨʹ
ʳʬʮʵʲʰʯʻʸʹ?
ras ewo
deba
arqeʻ˄ʵʫʬʩʬʴ
ologiuri
kultura?
ʸʵʳʬʲ
ras niS
navsʬʶʵʽʨʹ
primiʻ˄ʵʫʬʩʬʴ
tiuli? ʴʬʵʲʰʯʰʹ ˆʨʴʨʹ?
ra aris
kliʨʫʨʶʺʨ˂ʰʨ?
mati?
ʸʨ ʨʸʰʹ
romel epoqas uwodeben mezoliTurs?
ʬʭʵʲʻ˂ʰʨ, ʨʴʻ....?

ʭʰʴ epo
ʰʿʵ qas
ˁʨʸʲʮ
romel
uwoʫʨʸʭʰʴʰ?
deben neoliTis xanas?
ra aris
adap˄ʰʪʴʰʨ
tacia?
ʸʵʪʵʸʰ
ʩʬʹʺʹʬʲʬʸʰ?
evolu
cia, anu....?
ʰʴʫʻʹʺʸʰʨ
ʴʰˀʴʨʭʹ......?
vin iyo Carlz darvini?
ʸʵʳʬʲʰ ˂ˆʵʭʬʲʬʩʰ ʩʰʴʨʫʸʵʩʫʴʬʴ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ
rogori wignia bestseleri?
ʺʬʸʰʺʵʸʰʨʮʬ ʮʬʫʨ ʶʨʲʬʵʲʰʯʰʹ ʬʶʵʽʨˀʰ?

industria
niSnavs......?
ʸʵʳʬʲʰ
˂ˆʵʭʬʲʬʩʰ ʩʰʴʨʫʸʵʩʫʴʬʴ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ
romeʺʬʸʰʺʵʸʰʨʮʬ
li cxoveleˀʻʨ
bi bi
nadrobdnen
saqarTvelos teriʶʨʲʬʵʲʰʯʰʹ
ʬʶʵʽʨˀʰ?
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to
riaze ze
da paleoʩʰʴʨʫʸʵʩʫʴʬʴ
liTis epoqaʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ
Si?
ʸʵʳʬʲʰ
˂ˆʵʭʬʲʬʩʰ
romeli cxovelebi binadrobdnen saqarTvelos teriʺʬʸʰʺʵʸʰʨʮʬ ʽʭʬʫʨ ʶʨʲʬʵʲʰʯʰʹ ʬʶʵʽʨˀʰ?
toriaze Sua paleoliTis epoqaSi?
romeli cxovelebi binadrobdnen saqarTvelos teriʸʨ ʨʸʰʹ:
toriaze qveda paleoliTis epoqaSi?
ʨ) ʨʴʨʺʱʬ˂ʰ?
ra
aris:
?
ʩ) anat
˄ʭʬʺʨʴʨ
a)
keci?
b)
wvetana
ʪ) ʹʨˆʵʱʰ
? ?
g) saxoki ?
ʭʰʴ ˁʨʻʿʨʸʨ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʰ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ
vin Cauyara safuZveli saqarTveloSi paleoliTmcodʶʨʲʬʵʲʰʯʳ˂ʵʫʴʬʵʩʰʹ
ne
obis ganviTarebas?ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʹ"
vin daaarsa saqarTvelos qvis xanis fondi?
ʭʰʴ ʫʨʨʨʸʹʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʽʭʰʹ ˆʨʴʰʹ ʼʵʴʫʰ?

ˁʨʳʵʯʭʨʲʬ
ʽʭʰʹqvis
ˆʨʴʰʹxaˀʬʳʹ˄ʨʭʲʬʲʰ
Ca
moTvaleʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ
saqarTvelos
nis Semswavʳleli mecʬ˂ʴʰʬʸʬʩʰ.
ni
erebi. ʭʰʴ ʰʿʵ ʫʰʻʩʻʨ ʫʬ ʳʵʴʶʬʸʬ?
vin
iyo di
ubua"ʪʨʴʨʳʨʸˆʬʩʻʲʰʹ"
de monpere? ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ.
ʪʨʴʳʨʸʺʬ
ʹʰʺʿʭʨ
ganmarte sityva ~ganamarxebulis~ mniSvneloba.
ʸʨ ʨʸʰʹ ʼʲʵʸʨ?
ra aris flora?
ʸʨ aris
ʨʸʰʹ ʼʨʻʴʨ?
ra
fauna?
ʸʨʹ ʴʰˀʴʨʭʹ ʶʨʲʬʵʲʰʯʳ˂ʵʫʴʬʵʩʨ?

ras
niSnavs
paleoliTmcodneoba?
ʭʰʴ ʨʸʰʹ
ʶʨʲʬʵʴʺʵʲʵʪʰ?
vin aris paleontologi?
ʸʨ ʨʸʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʲʵʪʰʨ?
ra aris anTropologia?
ʭʰʴ aris
ʨʸʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʲʵʪʰ?
vin
anTropologi?

417

momavalSi arqeolendi TazosTan da giorgisTan erTad wagiyvans Zveli qvis xanis adamianTa nakvalevze
saqarTveloSi, dagaTvalierebinebs maT sacxovrisebs,
Ria sadgomebsa da mRvimeebs.
Sen gelodeba mdinare yvirilis auzi, jruWulis xeobis mRvimeebiT: jruWulis mRvime, samgle klde, samele
klde, samercxle klde; undo klde, bondisa da ZuZuanas mRvimeebi. mixval iq, sadac Ria cis qveSeTSi mowyobili kaJis sabadoebi da sadgom-saxelosnoebia...

saqarTvelos
mRvimeebi
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ʴʰʱʨ ʯʻˀʨʩʸʨʳʰˀʭʰʲʰ, ʱʵʴʹʺʨʴʺʰʴʬ ʼʰ˂ˆʬʲʨʻʸʰ

proeqtis avtori - maia ColoyaSvili
adaptirebuli samecniero teqstis avtori - nika TuSabramiSvili
koordinatori - kote ficxelauri
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IItt is
is hard
hard to
to teach
teach our
our children
children when
when they
they are
are lili le
le and
and willwilling to
to play,
play, even
even w
hat aare
re tthe
he m
ajor tthings
hings crucial
crucial for
for their
their
ing
what
major
future life,
life, that
that are
are the
the major
major things
things they
they should
should love
love in
in ororfuture
der tto
o build
build the
the dream
dream or
or real
real towers,
towers, recognizing
recognizing of
of which
which
der
is essen
essen al
al for
for them
them to
to become
become the
the full-fledged
full-fl
fleedged m
embers
is
members
of society
society and
and sa
sa sfy
sfy the
the first
firrst aambi
fi
mbi on
on of
of the
the parents
parents and
and
of
the ccountry
ountry – to
to par
par cipate
cipate in
in the
the development
development processes
processes
the
of own
own h
omeland and
and in
in overall
overall country
country also.
also.
of
homeland
“ The present
present created
created ffrom
rom tthe
he p
ast is
is the
the parent
parent of
of the
the fufu “The
past
ture” (Ilia
(Ilia Chavchavadze).
Chavchavadze).
ture”
The magazine
magazine “Online
“Online Archaeology”
Archaeology” is
is invi
invi ng
ng children
children to
to
The
recognize tthe
he p
ast which
which is
is a beginning
beginning of
of be
be er
er ffuture
uture tthan
han
recognize
past
the present
present w
ave.
the
wee h
have.
So, you
you are
are 7 years
years o
ld already
already and
and you
you are
are not
not 17
17 yet
yet
So,
old
“You, w
ho llove
ove yyour
our h
omeland,
“You,
who
homeland,
“You, who love your homeland,
You aare
re G
ela!
You
Gela!
You are Gela!
You aare
re TTina!
ina!
You
You are Tina!
You aare
re SShota!
hota!
You
You are Shota!
You aare
re TTsira!
sira!
You
You are Tsira!

It does
does not
not ma
ma er
er w
ho yyou
ou are!”
are!” – C
ome iin
n the
the ArchaeoArchaeoIt
who
Come
logical Land
Land and
and recognize
recognize Georgia
Georgia and
and the
the world
world with
with ArArlogical
chaeland.
chaeland.
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Archaeology
A
rchaeology iiss a G
Greek
reek w
word
ord aand
nd iitt m
means
eans aan
n aancient
ncient w
word.
ord.
This
which
historic
past
off tthe
huT
his iiss a sscience
cience w
hich sstudies
tudies tthe
he h
istoric p
ast o
he h
umanity
with
monuments
m
anity iin
n accordance
accordance w
ith tthe
he aarchaeological
rchaeological m
onuments
aand
nd aartifacts.
rtifacts.
The
out
milT
he aarchaeological
rchaeological eexcavations
xcavations aare
re ccarried
arried o
ut ffor
or tthe
he m
ilyears
discover
buried
llion
ion and
and tthousand
housand y
ears tto
od
iscover tthe
he aantiquities
ntiquities b
uried
which
proceeded
by
iin
n the
the ground
ground w
hich aare
re p
roceeded b
y tthe
he aarchaeological
rchaeological
observation
processes.
o
bservation p
rocesses.
While
material
uses
W
hile studying
studying the
the eexcavated
xcavated m
aterial tthe
he aarchaeology
rchaeology u
ses
methods
off iidentifying
monuments’
dates
tthe
he m
ethods o
dentifying tthe
he m
onuments’ d
ates aand
nd ttheir
heir
For
purpose
uses
many
cclassification
lassifi
ficcation aalso.
lso. F
or tthis
his p
urpose aarchaeology
rchaeology u
ses m
any
fields
off ssciences.
For
biology
fie
fi
elds o
ciences. F
or iinstance:
nstance: ggeology,
eology, ggeography,
eography, b
iology
historic
The
historic
aand
nd tthe
he aancient
ncient h
istoric ssources.
ources. T
he h
istoric ssources
ources aare
re tthe
he
descriptions
works
past
off d
different
d
escriptions aand
nd w
orks aabout
bout tthe
he p
ast o
ifferent rregions
egions
world
by
historians,
aall
ll over
over tthe
he w
orld ccreated
reated b
y tthe
he h
istorians, ggeographers,
eographers,
others.
ttravelers
ravelers aand
nd o
thers.
The
person
who
out
works
T
he p
erson w
ho ccarries
arries o
ut tthe
he eexcavation
xcavation w
orks aand
nd
makes
what
was
happening
orr tthat
m
akes cconclusions
onclusions aabout
bout w
hat w
as h
appening iin
n tthis
his o
hat
where
how
did
people
How
did
ccentury
entury – w
here aand
nd h
ow d
id tthe
he p
eople llive?
ive? H
ow d
id tthey
hey
how
did
gget
et used
used tto
o tthe
he eenvironment
nvironment cconditions
onditions aand
nd h
ow d
id tthey
hey
How
sstudy
tudy iit?
t? How
How did
did they
they hunt?
hunt? How
How they
they were
were fishing?
fisshing? H
fi
ow
did
develop
how
did
humanity
up
pred
id tthey
hey d
evelop aand
nd h
ow d
id tthe
he h
umanity ccome
ome u
p tto
op
ressent?-is
ent?-iis ccalled
alled tthe
he aarchaeologist.
rchaeologist.
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While
out
usespades,
While carrying
carrying o
ut eexcavations,
xcavations, aarchaeologists
rchaeologists u
sespades,
knives
brushes.
sshovels,
hovels, iiron
ron ssickles,
ickles, k
nives aand
nd b
rushes.
The
out
first
The sscientists
cientists ffound
ound o
ut tthat
hat tthe
he fi
fir
rst aarchaeological
rchaeological cculture
ulture
The
human
begins
with
iiss Paleolithic
Paleolithic sstage.
tage. T
he h
uman eevolution
volution b
egins w
ith tthe
he
Age
planned
visit
SStone
tone A
ge aand
nd tthe
he aarchaeological
rchaeological lland
and p
lanned iits
ts first
firrst v
fi
isit
Age.
tthe
he SStone
tone A
ge.

SScien
cien sstt o
off SStone
tone A
Age
ge N
Nika
ika TTushabramishvili
ushabramishvili ttakes
akes w
with
ith
him tthe
he p
upils o
bilisi G
erman G
ymnasium - 7 yyears
ears
him
pupils
off TTbilisi
German
Gymnasium
old G
eorge Pitskhelauri
Pitskhelauri aand
nd TTazo
azo A
ntelava - iin
n tthe
he A
rold
George
Antelava
Archaeoland o
he SStone
tone A
ge. TTravel
ravel w
ith tthem,
hem, llisten
isten tto
o
chaeoland
off tthe
Age.
with
the and
and ssee
ee of
of what
what type
type the
the earth
earth was
was according
according tto
o tthe
he
the
diﬀerent beliefs
beliefs and
and iimagina
magina ons?
ons? W
here was
was born
born the
the
diﬀerent
Where
firrst human?
fi
human? How
How d
id tthey
hey h
unt? H
ow d
id tthey
hey d
efend
first
did
hunt?
How
did
defend
themselves? Where
Where did
did they
they live?
live? What
What did
did o
ur aancient
ncient
themselves?
our
ancestors – Neanderthals
Neanderthals sstrive
trive ffor?
or? A
nd m
ost iimpormporancestors
And
most
tantly w
hat w
as tthe
he rreason
eason o
ransforma on
on o
he sseetantly
what
was
off ttransforma
off tthe
vere genera
genera on
on o
riginated iin
nd
inosaurs’ eera,
ra, tto
oh
uman
vere
originated
dinosaurs’
human
beings obsessed
obsessed w
ith tthe
he kkindness
indness aand
nd ssinging
inging n
ow.
beings
with
now.
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Human Being

HUMAN BEING
Before
B
efore o
origina
rigina ng
ng the
the human
human beings
beings on
on the
the earth
earth there
there lived
lived
the h
uge sized
sized rep
rep les
les and
and dinosaurs
dinosaurs for
for the
the hundreds
hundreds of
of milmilthe
huge
lions of
of years.
years. There
There was
was a relevant
relevant cclimate
limate ffor
or tthe
he d
inosaurs,
lions
dinosaurs,
so it
it was
was hot.
hot. The
The dinosaurs
dinosaurs were
were cold-blooded.
cold-blooded. It
It was
was easy
easy
so
for them
them tto
o live
live in
in hot
hot climate.
climate. Before
Before 65
65 million
million years
years ago
ago the
the
for
meteor ffell
ell o
n the
the earth
earth as
as a result
result of
of which
which the
the most
most part
part of
of
meteor
on
the lliving
iving beings
beings died,
died, the
the sky
sky was
was cover
cover with
with dust.
dust.
the
TThe
he climate
climate changed
changed which
which facilitated
facilitated the
the process
process of
of dinodi nosaurs’ eexx nc
nc on.
on. The
The survived
survived dinosaurs
dinosaurs for
for the
the purpose
purpose of
of
saurs’
ge ng
ng used
used to
to environment
environment condi
condi ons
ons shortened
shortened their
their size.
size.
ge
Such lili le
le dinosaurs
dinosaurs exist
exist even
even today,
today, for
for instance:
instance: crocodile,
crocodile,
Such
llizards
izards and
and so
so on.
on.
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A eerwards
rwards tthe
he w
warm-blooded
arm-b
blooded and
and mammals
mammals appeared,
appeared,
among them
them were
were h
uman beings
beings which
which are
are the
the mammals
mammals
among
human
standing o the
the top
top level
level of
of development.
development. Based
Based on
on the
the new
new
standing
discoveries tthe
he n
ew p
hrase h
as d
eveloped: ““All
All w
re ffrom
rom
discoveries
new
phrase
has
developed:
wee aare
Africa”. This
This statement
statement means
means that
that the
the human
human beings
beings origorigAfrica”.
inated on
on the
the con
con nent
nent of
of Africa
Africa and
and a erwards
erwards tthe
he ccame
ame
inated
on the
the whole
whole earth,
earth, so
so the
the human
human being
being originated
originated on
on the
the
on
con nent
nent of
of Africa
Africa approximately
approximately 3-2.5
3-2.5 million
million years
years ago.
ago.
con
The origin
origin of
of the
the world
world and
and the
the human
human being
being is
is the
the permapermaThe
nent, o
ne of
of the
the significant,
signifi
ficcant, s llll exis
exis ng
ng and
and unsolved
unsolved issue
i ss u e
nent,
one
of the
the humanity.
humanity. It
It was
was discussed
discussed diﬀerently
diﬀerently by
by tthe
he p
eople
of
people
of the
the diﬀerent
diﬀerent eeras
ras aand
nd cciviliza
iviliza ons.
o n s.
of

SUMERIANS
SSumerians
umerians believed
believed tthat
hat tthe
he m
major
ajor eelements
lements o
off the
the world
world
were tthe
he ssky,
ky, tthe
he eearth,
arth, tthe
he ssea
ea aand
nd tthe
he aatmosphere
tmosphere aass ffor
or
were
the G
ods they
they were
were ccreators
reators o
hem.
the
Gods
off tthem.
A
ccording to
to the
the Sumerians’
Sumerians’ studies
studies the
the word
word of
of the
the God
God
According
was enough,
enough, i.e.
i.e. it
it was
was enough
enough the
the God
God creator
creator to
to think
think
was
about aanything,
nything, a erwards
erwards b
peaking o
ut tthe
he w
ord tthe
he
about
byy sspeaking
out
word
God could
could accomplish
accomplish almost
almost everything
everything he
he wished.
wished.
God
SSumerians
umerians believed
believed tthat
hat tthe
he eearth
arth w
as llike
ike a p
lain plate,
plate,
was
plain
as for
for the
the sky
sky it
it was
was an
an empty
empty sspace
pace w
hich was
was based
based on
on
as
which
the solid
solid surface
surface from
from top
top and
and below.
below. Between
Between the
the earth
earth
the
and the
the sky
sky there
there w
as tthe
he tthird
hird element
element ––“lil”
“lil” which
which means
means
and
was
the wind,
wind, the
the air.
air. The
The sun,
sun, the
the moon,
moon, the
the planets
planets and
and the
the
the
stars were
were ccreated
reated ffrom
rom tthe
he ssame
ame ssubstances
ubstances aass tthe
he aattstars
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mosphere
m
osphere b
but
ut they
they could
could shine
shine as
as well.
well. “The
“ The sky
sky and
and the
the
eearth
arth were
were ssurrounded
urrounded by
by tthe
he eendless
ndless o
cean ffrom
rom aallll the
the
ocean
ssides
ides in
in which
which the
the world
world somehow
somehow kept
kept solidly
solidly and
and withwitho
ut mo
mo on.
on.
out
Sumerians believed
believed tthat
hat at
at first
firrst tthe
fi
he o
cean emerged.
emerged. TThe
he
Sumerians
ocean
arch o
the sky
sky aand
nd the
the plain
plain earth
earth were
were nucleated
nucleated which
which
arch
off the
were sseparated
eparated b
he m
oving aatmosphere.
tmosphere. TThe
he sshinhinwere
byy tthe
moving
ing elements
elements created
created ffrom
rom tthe
he aatmosphere:
tmosphere: tthe
he ssun,
un, tthe
he
ing
moon and
and the
the stars.
stars. When
When the
the sky
sky and
and the
the shining
shining eleelemoon
ments sseparated
eparated tthe
he p
lants, animals
animals and
and at
at the
the end
end the
the
ments
plants,
humans beings
beings were
were born.
born.
humans
SSumerian
umerian believed
believed tthat
hat the
the human
human is
is sculpted
sculpted from
from clay
clay
and generally
generally they
they tthought
hought the
the Gods
Gods created
created then
then in
in ororand
der tto
o get
get tthe
he ffood
ood from
from them.
them. The
The men
men should
should build
build alal der
tars aand
nd provide
provide tthousands
housands of
of other
other services
services as
as well
well so
so
tars
that the
the Gods
Gods may
may complete
complete their
their divine
divine things.
things.
that
A
coording tto
o tthe
he aancient
ncient EEgyp
gyp an
an mythology
mythology the
the God
God of
of
Acoording
tthe
he ssun
un – Ra
Ra which
which was
was born
born in
in the
the water
water chaos,
chaos, from
from
tthe
he b
uds of
of Lotus
Lotus flower
flo
fl
ower – ccreated
reated tthe
he w
orld. The
The huhubuds
world.
man emerged
emerged ffrom
rom R
a’s ttear,
ear, ffrom
rom tthe
he llips
ips – tthe
he G
o d s;
man
Ra’s
Gods;
the Gods’
Gods’ and
and humanity
humanity appeared
appeared fromthe
fromthe God
God of
of the
the fire
firre
fi
the
and art
art and
and all
all these
these were
were created
created by
by tthe
he w
ord ((logos).
logos).
and
word
A
ccording to
to the
the Greek
Greek m
yth, tthe
he G
ea ((earth)
earth) w
as
According
myth,
Gea
was
emerged iin
n tthe
he cchaos,
haos, tthe
he b
eginning of
of everything
everything (in(i n emerged
beginning
cluding the
the human).
human). Gea
Gea had
had three
three descendents
descendents which
which
cluding
were tthe
he aancestors
ncestors o
he w
hole humanity.
humanity.
were
off tthe
whole
IIn
n An
An que
que era
era tthey
hey tthought
hought the
the humans
humans were
were created
created
through evolu
evolu o
n and
and the
the climate
climate and
and geographical
geographical enenthrough
on
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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 diﬀerent 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 ancient 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 people, 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. Paleolithic 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 Ancient 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 territory 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 already disappeared: south elephant, rhinoceros, makairodi 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, Tibetan 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 surpassed it so the disappearing of the cave bear besides the
human factor (hun ng) facilitated its failure in the compeon 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 Paleolithic stage, on the territory of Eurasia basically lived Neanderthals and the earlier modern people. 30 000 years
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aago
go the
the old
old types
types of
of humans
humans were
were fi
fin
finally
nally changed
changed with
with the
the
modern types
types o
human beings,
beings, i.e.
i.e. Krimanionels
Krimanionels – Homo
Homo
modern
off human
sapiens sapience.
sapience.
sapiens
G
eorgia iiss the
the ancient
ancient men
men living
living place.
place. Here
Here the
the people
people
Georgia
came ffrom
rom A
frica w
hile tthe
he fi
fir
rst m
igra o
n process.
process. It
It haphapcame
Africa
while
first
migra
on
pened 1.8
1.8 million
million years
years ago,
ago, which
which is
is confirmed
confi
firrmed iin
n DmanDmanpened
isi territory.
territory. The
The fragments
fragments of
of the
the humans
humans discovered
discovered in
in
isi
Dmanisi are
are considered
considered to
to be
be the
the fragments
fragments of
of the
the oldest
oldest
Dmanisi
men H
omo eerectus)
rectus) o
n tthe
he tterritory
erritory of
of Eurasia.
Eurasia. That’s
That ’s why
why
men
Homo
on
they aare
re ccalled
alled ““first
firrst EEuropeans”.
fi
uropeans”. The
The Old
Old Stone
Stone Age
Age does
does
they
not end
end with
with Dmanisi
Dmanisi discoveries.
discoveries.
not
TThere
here are
are d
iscovered tthe
he aarchaeological
rchaeological monuments
monuments and
an d
discovered
other d
iﬀerent P
aleolithic culture
culture confirming
confi
firrming almost
almost all
al l
other
diﬀerent
Paleolithic
stages o
Paleolithic Era.
Era. The
The skeletons
skeletons and
and their
their fragments
fragments
stages
off Paleolithic
of the
the lower
lower P
aleolithic Era
Era are
are not
not discovered
discovered anywhere
anywhere
of
Paleolithic
but many
many traces
traces o
them are
are rrevealed
evealed – tthe
he aarr facts
facts creatcreatbut
off them
ed by
by p
eople. TThe
he ffragments
ragments o
he p
eople of
of the
the middle
middle
ed
people.
off tthe
people
Paleolithic Era
Era i.e.
i.e. Neanderthals
Neanderthals and
and their
their living
living style
style traces
traces
Paleolithic
are b
asically confirmed
confi
firrmed iin
n the
the caves.
caves.
are
basically
The people
people of
of upper
upper Paleolithic
Paleolithic Era
Era se
se led
led in
in Georgia
Georgia
The
43 0
00 yyears
ears aago
go aand
nd m
ost o
them lived
lived in
in the
the caves.
caves.
43
000
most
off them
Paleolithic
P
aleolithic – iiss a G
Greek
reek w
word
ord aand
nd m
means
eans tthe
he O
Old
ld SStone
tone
Age. It
It was
was tthe
he llongest
ongest aand
nd tthe
he e
arliest p
eriod o
he
Age.
earliest
period
off tthe
Sto
one A
ge.
Stone
Age.
M
igra on
on – move
move tto
oan
ew p
lace.
Migra
new
place.
Archaeological Culture
Culture – The
The combina
combina on
on o
he aarchaerchaeArchaeological
off tthe
ological m
onuments sspread
pread o
n tthe
he p
ar cular
cular tterritory
erritory
ological
monuments
on
par
having tthe
he ccharacteris
haracteris c features
features of
of the
the par
par cular
cular Stage
Stage
having
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aand
nd lloca
oca o
on.
n.
Primi ve
ve – simple.
simple.
Primi
Compe on
on – rrivalry.
ivalry.
Compe
TThe
he human
human origina
origina on,
on, evolu
evolu on
on and
and ascending
ascending up
up to
to
the level
level o
odern h
uman being
being did
did not
not develop
develop with
with a
the
off m
modern
human
simple, one
one scheme.
scheme. There
There were
were tthe
he b
ranches o
eople,
simple,
branches
off p
people,
some ttypes
ypes tthe
he p
art o
which had
had disappeared
disappeared without
without
some
part
off which
any trace.
trace. SSome
ome o
them par
par cipated
cipated in
in the
the final
fin
fi
nal formaformaany
off them
on processes
processes of
of Homo
Homo sapiens
sapiens sapience.
sapience.
on
The Evolu
Evolu on
on Theory
Theory was
was developed
developed by
by C
harles R
obert
The
Charles
Robert
Darwin.
Darwin.
His book
book became
became the
the bestseller
bestseller upon
upon publishing.
publishing. It
It was
was
His
published 5 mes
mes iin
n his
his life.
life.
published
It was
was translated
translated into
into all
all European
European languages.
languages. In
In the
the first
firrst
fi
It
years o
ublishing it
it caused
caused crucial
crucial debates.
debates. Although
Although the
the
years
off p
publishing
new d
iscoveries h
ave sstrengthened
trengthened h
is vvision
ision and
and today
today
new
discoveries
have
his
the TTheory
heory of
of Darwin
Darwin is
is the
the main
main philosophic
philosophic basement
basement
the
of the
the modern
modern biology.
biology.
of
Bestsellers
B
estsellers are
are called
called the
the b
best,
est, tthe
he m
most
ost p
popular
opular b
books.
ooks.
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Neanderthal
N
eanderthal was
was lower
lower aand
nd ssmoker.
moker. H
Hee h
had
ad the
the stronger
stronger
muscles system.
system. In
In comparison
comparison with
with the
the modern
modern men
men NeNemuscles
anderthal had
had sloped
sloped forehead,
forehead, developed
developed eyebrow
eyebrow arches
arches
anderthal
The living conditions of Neanderthals
and rela
rela vely
vely sshort
hort cchin.
hin.
and

THE LIVING C
CONDITIONS
ONDITIONS O
OFF
NEANDERTHALS
N
EANDERTHALS
TThe
he Neanderthals
Neanderthals lived
lived mostly
mostly in
in the
the caves
caves and
and open
open living
living
arThey
eas ((mostly
m
ostlyabout
in caves
caveach
es in
inother:
Georgia). Their
Their life
life of
of expectancy
expectancy
areas
in
Georgia).
cared
varied u
p to
to 30-40
30-4
40 years.
years. TThe
he open
open living
living areas
areas were
were of
of circirvaried
up
cular or
or oval.
oval. TThe
he wooden
wooden scheme
scheme of
of the
the living
living place
place was
was
cular
covered w
ith lleather.
eather. In
In the
the living
livHunting
ing places
places usually
usually they
they had
had
covered
with
the ccenterplacement.
enterplacement.
the
TThey
hey ccared
ared about
about e
ach o
ther: aaccording
ccording to
to the
the archaeoarchaeoeach
other:
llogical
ogical discoveriesthey
discoveriesthey used
used to
to bring
bring the
the part
part of
of the
the hunted
hunted
aanimals.
nimals.
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HUNTING
TThe
he Neanderthals
Neanderthals hunted
hunted on
on mammoths,
mammoths, cave
cave lions,
lions, cave
cave
bears ((usually
usually they
they are
are 2 mes
mes b
igger tthan
han the
the brown
brown b
ears),
bears
bigger
bears),
which was
was very
very hard
hard for
for them.
them. That’s
That ’s why
why they
they used
used to
to make
make
which
the labor
labor and
and the
the ba
ba le
le tools
tools slowly.
slowly.
the
The ccreators
reators o
he vvery
ery iinteres
nteres ng
ng and
and diverse
diverse culture
culture of
of
The
off tthe
the middle
middle Paleolithic
Paleolithic stage
stage were
were exactly
exactly the
the Neanderthal
Neanderthal
the
people. The
The main
main innova
innova on
on of
of the
the stone
stone iindustry
ndustry was
was the
the
people.
specialized and
and well
well processed
processed fl
fla
akes aand
nd plates.
plates. The
The NeNespecialized
flakes
anderthals produced
produced the
the sawed
sawed and
and extracted
extracted tools
tools on
on the
the
anderthals
vast vvariety
ariety o
he sstone
tone flakes,
flaakes, ssuch
fl
uch aass – ps,
ps, sscrappers,
crappers,
vast
off tthe
and knives
knives etc.
etc.
and
IItt sseems
eems tthe
he N
eanderthals w
ere tthe
he ggreat
reat h
unters. IIn
no
thNeanderthals
were
hunters.
other ccase
ase tthey
hey w
ould not
not be
be able
able to
to exist
exist in
in severe
severe cclimate
limate
er
would
condi ons.
ons. They
They might
might be
be emo
emo onal
onal and
and conscious
conscious beings
beings
condi
with human
human feelings.
feelings. Based
Based on
on the
the archaeological
archaeological materials
materials
with
we ccan
an p
resume tthat
hat tthey
hey ccompleted
ompleted tthe
he rritual
itual ac
ac vi
vi es
es aass
we
presume
well.
well.
Industry means
means manufacturing
manufacturing goods.
goods.
Industry

FFlake
lake – tthe
he p
plates
lates o
off d
diﬀerent
iﬀerent sizes
sizes specially
specially cclu
lu ered
ered from
from
the stone
stone ccore,
ore, b
ased o
nw
hich tthe
he ttools
ools w
ere p
roduced.
the
based
on
which
were
produced.
TTip
ip – tthe
he rrectangular
ectangular fl
fla
ake o en
en used
used aass a h
ead o
pear.
flake
head
off sspear.
SScrapper
crapper – special
special ttool
ool b
hich tthe
he w
ood , lleather,
eather, m
eat
byy w
which
wood
meat
and h
unted aanimals
nimals w
ere p
rocessed.
and
hunted
were
processed.
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T H E A R T OFF NEANDERTHALS
N EA
A N DER
R THALL S
TThe
he Neanderthals
Neanderthals used
used to
to make
make symmetric
symmetric sscratches
cratches o tthe
he
bones, they
they made
made ttaa oos,
oos, jewelry,
jewelry, h
angers ((amulets),
amulets), m
ubones,
hangers
musical instruments
instruments (flute)
(fl
flu
ute) etc.
etc.
sical
One of
of the
the ancient
ancient samples
samples of
of Neanderthals
Neanderthals pain
pain ng
ng is
is
One
discovered iin
nC
antabia, in
in the
the cave
cave of
of El-Cas
El-Cas llo
llo (Spain)
(Spain) the
the
discovered
Cantabia,
picture of
of the
the men’s
men’s hand
hand cluster
cluster is
is imprinted
imprinted which
which was
was
picture
created b
he aancient
ncient p
ainters b
ouring tthe
he p
aint on
on the
the
created
byy tthe
painters
byy p
pouring
paint
hand put
put on
on the
the wall
wall of
of the
the cave,
cave, 41
41 000
000 years
years ago.
ago.
hand
The wall
wall art
art sample
sample and
and the
the ritual
ritual monument
monument is
is iden
iden fied
fieed
fi
The
in Georgia,
Georgia, In
In “Undo
“Undo Cliﬀ”.
Cliﬀ ”. This
This is
is the
the symbolic
symbolic scratched
scratched
in
picture of
of a small
small man
man imprinted
imprinted on
on the
the wall.
wall.
picture

T H E H I S TTO
OR
RY
YO
OFF SSTONE
TO N E A
AGE
G E SSTUDY
T U DY
OFF GEORGIA
O
G EO RG IA
TThe
he study
study of
of the
the Stone
Stone Age
Age monuments
monuments is
is connected
connected with
with
the long
long period
period of
of working
working process.
process. In
In 1875
1875 year,
year, the
the geolgeolthe
ogist Ernst
Ernst Favre
Favre and
and the
the colonel
colonel Statovski
Statovski in
in “Iazoni
“Iazoni Cave”
Cave”
ogist
situated on
on the
the right
right bulk
bulk of
of Tskaltsitela
Tskaltsitela River
River discovered
discovered
situated
the handmade
handmade tools
tools of
of the
the flint
fliint stone.
fl
stone. The
The karst
karst cave
cave locted
locted
the
at the
the right
right bulk
bulk of
of Tkaltsitela
Tkaltsitela River
River was
was seen
seen by
by the
the French
French
at
geologist Dubois
Dubois de
de Montpereux
Montpereux in
in the
the 19-th
19-th century,
century, 40
40
geologist
years. IItt w
as h
ho called
called it
it the
the “Iazoni
“Iazoni Cave”.
Cave”. He
He was
was
years.
was
hee w
who
the first
firrst w
fi
ho iden
iden fied
fieed the
fi
the fragments
fragments o
Paleolithic Era.
Era. In
In
the
who
off Paleolithic
1914, tthe
he Polish
Polish geologist
geologist Leonid
Leonid Kazlovski
Kazlovski and
and German
German
1914,
Rudolf Shmidt
Shmidt discovered
discovered the
the caves
caves in
in Tskaltsitela
Tskaltsitela gorge.
gorge.
Rudolf
The friend
friend of
of Kozlovski,
Kozlovski, tthe
he P
olish rresearcher,
esearcher, tthe
he sspecialist
pecialist
The
Polish
of Paleolithic
Paleolithic Era
Era – Stephan
Stephan Krukovski’s
Krukovski’s ccompleted
ompleted more
more
of
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iimportant
mportant working
working processes
processes in
in Georgia.
Georgia. He
He observed
observed the
the
ccaves
aves llocated
ocated aatt C
hiatura district,
district, village
village Rgani:
Rgani: the
the “Gvarjila
“Gvarjila
Chiatura
R
ock”, ““Dark
Dark R
ock”, ““Sakaji
Sakaji Rock”,
Rock”, “Sadzrokhia’
“Sadzrokhia’ and
and “Chel
“Chel ’s
’s
Rock”,
Rock”,
TTavi”
avi” caves
caves also.
also.
TThe
he basic
basic works
works of
of Paleolithic
Paleolithic studies
studies were
were carried
carried out
out by
by
G
eorge N
ioradze – tthe
he G
eorgian m
erited sscien
cien st.
st. In
In 1926
1926
George
Nioradze
Georgian
merited
he discovered
discovered tthe
he D
eviskhvreli aand
nd SSakajia
akajia ccaves
aves w
here tthe
he
he
Deviskhvreli
where
fragments o
primi ve
ve m
en rrevealed.
evealed.
fragments
off primi
men
In 50s,
50s, there
there were
were many
many monuments
monuments discovered
discovered by
by tthe
he ssciciIn
en sts
sts and
and they
they started
started to
to study
study the
the monuments.
monuments. From
From this
this
en
me b
egins the
the revival
revival o
the Paleolithic
Paleolithic studies
studies in
in Georgia.
Georgia.
me
begins
off the
In this
this period
period there
there was
was discovered
discovered vast
vast variety
variety of
of unique
unique
In
Stone Age
Age m
onuments. More
More than
than 400
400 Stone
Stone Age
Age monumonuStone
monuments.
ments aare
re iiden
den fied
fieed nowadays
fi
nowadays iin
nG
eorgia.
ments
Georgia.
The study
study of
of “Gvarjila
“Gvarjila Cliﬀ”
Cliﬀ ” discovered
discovered by
by K
rukovski w
as
The
Krukovski
was
con nued
nued in
in 1955
1955 year
year by
by tthe
he aarchaeologists
rchaeologists – A
leksandre
con
Aleksandre
Kalandadze and
and Davit
Davit Tushabramishvili.
Tushabramishvili. In
In 1957
1957 year,the
year,the
Kalandadze
expedi on
on studying
studying the
the Rioni-Kvirila
Rioni-Kvirila Rivers
Rivers basin
basin of
of Old
Ol d
expedi
Stone Era
Era was
was established
established (head
(head of
of the
the expedi
expedi on
on Davit
Davit
Stone
Tushabramishvili). The
The expedi
expedi on
on discovered
discovered a n
umber of
of
Tushabramishvili).
number
ar facts;
facts; the
the collec
collec ons
ons were
were created
created by
by tthe
he eexcavated
xcavated m
aar
materials based
based on
on which
which the
the fund
fund of
of the
the Old
Old Stone
Stone Era
Era was
was
terials
created ((The
The Old
Old Stone
Stone Era
Era fund
fund was
was established
established by
by the
the proprocreated
fessor Davit
Davit Tushabramishvili
Tushabramishvili in
in 1957,
1957, in
in the
the State
State Museum
Museum
fessor
of Georgia).
Georgia). The
The fund
fund is
is developed
developed and
and enriched.
enriched. You
You can
can
of
see a n
umber of
of ar
ar facts
facts in
in the
the Stone
Stone Era
Era fund
fund in
in Janashia
Janashia
see
number
State Museum
Museum of
of Georgia.
Georgia.
State
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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 researcher 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 issues
Paleontologist – specialist of Paleolithic studies.
Anthropology – the science which studies the human origin
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

434
434

“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.

QUESTIONS

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 traces 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 waiting 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 author of the project – Maia Choloyashvili
The author of the scientific adapted text: - Nika Tushabramishvili.
The coordinator - Kote Pitskhelauri.
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saintereso gamocemebi

q a rTu l i a n b an i s s am i s axe o b i s
coc x a l i k u l tur a

qarTuli anbanis sami saxeobis cocxali kultura

UNESCO-s kacobriobis aramaterialuri kulturuli memkvidreobis warmomadgenlobiT nusxaSia
qarTuli

anbanis

sami

saxeobis

cocxali

kultura _ saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagentos gamocema. momzadebulia saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagentos iuneskosa da
saerTaSoriso urTierTobebis samsaxuris xelmZRvanelobiT. gverdebis raodenoba _ 154; Tbilisi
2016.
qarTuli anbanis sami saxeobis cocxali kultura
ireklavs qarTuli sazogadoebis istoriul warsuls, kulturul gamocdilebasa da miRwevebs.
aTvalsaCinoebs warsulSi pilitikur da socialur-ekonomikur sistemaTa cvalebadobas da Tu
rogor Seuwyo xeli qarTuli kulturis winaSe arsebulma gamowvevebma qarTuli anbanis dacvis institucionaluri sistemis Camoyalibebasa da mis
dacvaSi sazogadoebrivma CarTulobam.
gamocema Sesrulebulia maRal poligrafiul
doneze. wigni mniSvnelovania, rogorc specialistebisTvis ise, farTo sazogadoebisTvis.
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saintereso gamocemebi

konservacia arqeologiaSi
(pirveli franguli gamocema 1990 w.)

ra masalisgan Sedgeba kulturuli memkvidreobis Zeglebi? rogoria maTi qimia? rogor da ra masaliT unda gamyardes Zeglebi?
rogor unda ganxorcieldes Zeglebis konservacia Tanamedrove standartebTan SesabamisobaSi? am da sxva kiTxvebze pasuxebi
mocemulia saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagentos mier
gamocemul wignSi _ konservacia arqeologiaSi.
gamocemis koordinatori _ mari-klod
berduke, qarTuli gamocemis redaqtori _
nikoloz anTiZe; pasuxismgebeli redaqtorebi _ d. lomitaSvili, e. TabukaSvili, i. doliZe; 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.
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saintereso gamocemebi

a W a ris a rq e o l o g i ur i Z e g l e b i

aWaris arqeologiuri Zeglebi _ saqarTvelos
kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagentos 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 _ dawyebuli XX saukunis 60-iani wlebidan, dRemde. aq
mopovebuli da wignSi gamoqveynebuli artefaqtebi moZiebulia TviT avtorTa mier arqeologiuri
kvleva-Ziebis dros. am uaxlesi aRmoCenebis didi
nawili

uSualod

exmaureba

zogadsakacobrio

problemebs.
maRal poligrafiul doneze Sesrulebuli, orenovani gamocema (qarTuli, inglisuri) mniSvnelovani
da sainteresoa, ara mxolod specialistebisTvis,
aramed farTo sazogadoebisTvis.
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saintereso gamocemebi

ira k l i c i c i Sv i l i

irakli ciciSvili _ saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagentos gamocema. mTavari redaqtori _ nikoloz anTiZe;
redaqtori _ maia ciciSvili. gverdebis raodenoba _ 144; Tbilisi, 2016.
wigni eZRvneba irakli ciciSvilis xsovna-gaxsenebas. masSi gamoyenebulia irakli ciciSvilis mier
1946-1952 wlebSi Sesrulebuli grafikuli namuSevrebi da Canaxatebi.
maRal poligrafiul doneze Sesrulebuli gamocema mniSvnelovani da sainteresoa, ara mxolod
specialistebisTvis, aramed farTo sazogadoebisTvis.
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saintereso gamocemebi

ilustracia

ilustracia qarTuli wigni (reprinti)
_ saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagentos gamocema.
avtori _ nino jiSkariani, redaqtori _
nino svaniZe, Targmani _ nino kakiaSvili. gverdebis raodenoba _ 168, Tbilisi,
2016.
wigni eZRvneba saqarTveloSi wignebis
ilustrirebis istorias. gamocema Sesrulebulia qarTul da inglisur enebze,
maRal poligrafiul doneze. wigni saintereso da mniSvnelovania, rogorc specialistebisTvis ise, farTo sazogadoebisTvis.
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saintereso gamocemebi

didi m cx e T i s ar q e o l o g i ur i
mu z e u m - n a krZ al i s k o l e q c i i d an

didi mcxeTis arqeologiuri muzeum-nakrZalis
koleqciidan _ saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagentos seriuli
gamocema (seria _ muzeumi, istoria, artefaqti).
mTavari redaqtori _ nikoloz anTiZe; katalogi
Seadgines da gamosacemad moamzades irma doliZem,
vaxtang nikolaiSvilma, nikoloz maisuraZem; pasuxismgebeli redaqtorebi _ daviT lomitaSvili, ekaterine TabukaSvili. fotoebi _ ivane yenia; mxatvar-dizaineri _ nino andronikaSvili. gverdebis
raodenoba _ 144; Tbilisi, 2016.
maRal poligrafiul doneze Sesrulebuli orenovani (qarTuli, inglisuri) katalogi Seicavs didi
mcxeTis arqeologiur muzeum-nakrZalSi dacul
artefaqtTa SesaniSnav fotoebs, maT aRwerilobebs qarTul da inglisur enebze.
wigni mniSvnelovania, ara mxolod specialistebisa da farTo sazogadoebisTvis, aramed momavali
Taobis codna-esTetikis ganviTarebisTvis.
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saintereso gamocemebi

m u z e u m i d a k ul tu r ul i
memkvidreoba
saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis
erovnuli saagentos seriuli gamocema. wigni gamoica proeqt samecniero konferenciis farglebSi. proeqtis idea da ganxorcieleba _ irma
doliZe, eka kaWarava; krebuli Seadgines da gamosacemad moamzades _ irma doliZem, eka kaWaravam, nino SiolaSvilma, ani Seroziam; pasuxismgebeli redaqtorebi _ daviT lomitaSvili, ekaterine
TabukaSvili. gverdebis raodenoba _ 296; Tbilisi,
2016.
2016 wlis 19-21 maiss, muzeumis saerTaSoriso
dResTan dakavSirebiT, Catarda saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagentos muzeumebisa da muzeum-nakrZalebis samsaxuris mier inicirebuli, yovelwliuri, rigiT III
samecniero konferencia _ “muzeumi da kulturuli memkvidreoba.”
krebulSi muzeumi da kulturuli memkvidreoba
gamoqveynebulia III samecniero konferenciis Sedegebi.
wigni sainteresoa ara mxolod specialistebisTvis, aramed farTo sazogadoebisTvisac.
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saintereso gamocemebi

bo rj o mi s b ar aT e b i

saqarTvelos kulturuli memkvidreobis
dacvis erovnuli saagentos muzeumebisa
da muzeum-nakrZalebis samsaxuris iniciativiTa da kompania “IS orjomi saqarTvelos” mxardaWeriT, gamoica borjomis
mxareTmcodneobis muzeumis gamoyenebiTi
xelovnebis nimuSebis, mineraluri wylis
warmoebisa da Zveli xedebis amsaxveli baraTebis ori kompleqti.
maRal poligrafiul doneze Sesrulebuli saxieri baraTebi ara mxolod sainteresoa, aramed saxalisoa nebismieri
asakobrivi jgufisTvis.
gnebavT, borjomis wiaRSi SeRweva? _ baraTebi dagexmarebaT!
gnebavT, STabeWdilebebis werilobiT gaziareba? _ isargebleT baraTebiT!
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redaqciisgan:
redaqcia, SesaZloa, ar iziarebdes JurnalSi ganTavsebul samecniero statiebSi gamoTqmul zogierT mosazrebas, magram “onlain
arqeologia” Seuferxeblad gamoaqveynebs amgvar werilebsac da, Sesabamisad, 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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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

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
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