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

2017 წელს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით,
მნიშვნელოვან სეგმენტებზე მიზნობრივად ორიენტირებული 22 არქეოლოგიური ექსპედიცია გავიდა ველზე;
სახელმწიფომ ნახევარ მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა
არქეოლოგიური გათხრების დაფინანსებაზე, რაც იმის
მოტივაცია იყო, რომ თითოეული არქეოლოგიური ექსპედიცია უფრო მეტი პასუხისმგებლობით მოჰკიდებოდა საქმეს. შედეგად: ამ ეტაპზე შესწავლილია ყველა
ეპოქისა და მნიშვნელობის კულტურული ფენები თუ
არტეფაქტები, რაც მეტყველებს მასზედ, რომ ქვეყნის
არქეოლოგიური სეგმენტი უკვე ფუნდამენტურად გაძლიერდა.

8

interviu

საინტერესოა, რას ფიქრობს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს
გენერალური დირექტორი, კიდევ რა არის საჭირო
საქართველოს არქეოლოგიის განვითარების ხელშესაწყობად? რომელი ინოვაციები დაინერგება და რა
ახალი პროექტები განხორციელდება არქეოლოგიური მიმართულებით საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ინიციატიცით 2018 წელს?
ამ და სხვა შეკითხვებს ნიკოლოზ ანთიძე პასუხობს
ყოველწლიური, საახალწლო რუბრიკით - “საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის წლის ანგარიში “ონლაინ არქეოლოგიის” მკითხველს”.
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- ბატონო ნიკა, “ონლაინ არქეოლოგიის” შარშანდელი წლის
ანგარიშით თქვენ აუწყეთ საზოგადოებას, რომ კულტურული მემკვიდრეობის კოდექსის პირველად ვერსიაზე
მუშაობა დასრულებულია. არის თუ არა უკვე შემუშავებული კოდექსის საბოლოო ვერსია და რა ახალი რეგულაციებია გათვალისწინებული?

- დიახ, კულტურული მემკვიდრეობის კოდექსი უკვე მზად არის,
ამჟამად მიმდინარეობს უწყებათაშორისი განხილვები. ეს მარტივი
საქმე არ გახლავთ, რადგან მოგეხსენებათ, რომ კოდექსი საკმაოდ
მოცულობითი დოკუმენტია. საჭიროა

მუშაობა სპეციალისტებ-

თან კოორდინაციით, ეს კი გარკვეულ დროს ითხოვს. ვფიქრობ,

2018 წლის გაზაფხულზე უკვე დაიწყება დოკუმენტების განხილვები. რაც შეეხება კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს, ჩემი აზრით,
ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტი დავამატეთ - ბუნებრივი
მემკვიდრეობის დაცვა, რაც ამ დრომდე არანაირი რეგულაციებით
გათვალისწინებული არ იყო.

- თუ შეიძლება განვუმარტოთ ფართო საზოგადოებას, რას
ნიშნავს ბუნებრივი მემკვიდრეობა და რატომ არის ასეთი აუცილებელი მისი დაცვა?

- ბუნებრივ მემკვიდრეობაში იგულისხმება ბუნების მიერ შექმნილი ძეგლები, ტყე-პარკები, გარემოს დაცვითი მიმართულება. ჩვენ
ყველა ვიცნობთ და საქართველოც ამაყობს დმანისის პრეისტორიული ძეგლით. ვიცით, რომ დმანისში არის ადამიანის ხელით
ნაკეთი არტეფაქტებიც და ისეთი ლანდშაფტური ფლორა-ფაუნა,
ნამარხი ფაუნის პალეონტოლოგიური ნაშთებიც (ხმალკბილა ვეფ-
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ხვის, მამონტის, სირაქლემას და ა.შ.), როგორიც საქართველოში
დღეს აღარ არსებობს, ამიტომ მათი შენარჩუნება მეტად მნიშვნელოვანია. მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში დმანისის გარდა არსებობს
ძალიან ბევრი ისეთი ტერიტორია, სადაც დაფიქსირებულია პირველყოფილი ადამიანის კვალი, მაგ.: დედოფლისწყარო, ჭიათურა,
ხარაგაული. ლეჩხუმში, ხვამლის მთაზე არაერთი განამარხებული
თევზისა თუ ზღვის ცხოველის ნაშთებია, არის ნამარხი ზღარბებიც. ისინი უამრავ, ძალიან მნიშვნელოვან სამეცნიერო ინფორმაციას შეიცავს. დღეს კი, მათი დაზიანებისთვის, გატეხვისთვის, გადაგდებისთვის, ნებისმიერი სახის ხელყოფისთვის პასუხი არავის
მოეთხოვება. პალეონტოლოგიურ ძეგლებს სტატუსი არ გააჩნია,
კანონი მათ არ იცავს. კანონი იცავს მხოლოდ კულტურულ მემკვიდრეობას, ანუ ადამიანის მიერ ან მისი ზემოქმედებით შექმნილ
მოძრავ ან უძრავ მემკვიდრეობას, ბუნებრივი მემკვიდრეობა კი,
დაუცველია. ამიტომ ჩვენ შემოგვაქვს ბუნებრივი მემკვიდრეობის
დაცვის ახალი დეფინიცია. შესაძლოა, დარღვევები სისტემატიურად არ დაფიქსირდეს, მაგრამ ზოგადად, ბუნებრივი მემკვიდრეობა, რომელიც ასე ამდიდრებს ჩვენს ისტორიას დაცული იქნება.
გარდა ამისა, ამ ახალი რეგულაციით შედგება კავშირი ბუნებრივ
მემკვიდრეობასა და კულტურას შორის. ამ დრომდე პალეონტოლოგიას (ცხოველური, განამარხებული ფაუნისტური ნაშთების
სახით), ბუნებრივ მემკვიდრეობასა და კულტურას შორის დიდი ვაკუუმი იყო. ახალი კანონი ბუნებას, პალეონტოლოგიასა და
კულტურას ერთმანეთთან დააკავშირებს. ის ყველა მიმართულებით გავრცელდება.
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- რითი იქნება მომავალი, 2018 წელი გამორჩეული ჩვენი
ქვეყნის არქეოლოგიისა და არქეოლოგებისთვის?

- მომავალი წელი განსაკუთრებული იქნება არქეოლოგიისთვის,
რადგან წელს აქცენტებს გავამახვილებთ ახალგაზრდობაზე. მიგვაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა თაობის, სტუდენტების ჩართვა არქეოლოგიური გათხრების პროცესში. ამიტომ
სატენდერო პირობებში შევიტანეთ სტუდენტების ჩართულობის
უზრუნველყოფის აუცილებლობა. ანუ, 2018 წელს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ არქეოლოგიურ შესყიდვებზე გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილე არქეოლოგებისთვის სავალდებულო იქნება მინიმუმ 5 სტუდენტის წაყვანა
ველზე, მაქსიმალური რაოდენობა არ წესდება, რაც მეტ სტუდენტს
წაიყვანენ მით უკეთესი. სხვა შემთხვევაში გათხრების დაფინანსებისთვის სახელმწიფო ფულს არ დახარჯავს. ახალგაზრდების მუშაობას, რა თქმა უნდა, სააგენტოს მონიტორინგის სამსახურიც
გადაამოწმებს.
ჩვენი აზრით, დარგის განვითარებისთვის, არქეოლოგიური ძეგლების შესწავლაზე არანაკლებ მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა თაობის პროფესიონალური აღზრდა. საჭიროა ახალი ძალებით ახალი
სისხლი გადაისხას და უფრო მეტი კრეატივით გამდიდრდეს არქეოლოგია. არქეოლოგია ხომ უკვე მთელ მსოფლიოში ერთ-ერთ
საინტერესო ატრაქციად იქცა, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში უამრავი შემეცნებით-გასართობი არქეოლოგიური პროგრამა
ხორციელდება. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ფეხი ავუწყოთ
სამყაროს ახალ მოთხოვნებს.
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- ანუ, მომავალი თაობის ჩართულობა 2018 წლისა და ზოგადად სამომავლო არქეოლოგიური მუშაობის პრიორიტეტია. კიდევ რაიმე ხომ არ იცვლება არქეოლოგიური
გათხრების სანებართვო სისტემასთან მიმართებით?

- წელს დეკემბერში ვგეგმავთ ამგვარ ცვლილებას: სააგენტოს
მიერ დაფინანსებული ყველა არქეოლოგიური ექსპედიცია თავის
ანგარიშს წარმოადგენს არა მხოლოდ დოკუმენტურად, როგორც
ამ დრომდე ხდებოდა, არამედ საგანგებოდ მოწვეულ სესიაზე. ექსპედიციის ხელმძღვანელები მოგვითხრობენ რა დახვდათ ძეგლზე
ველზე გასვლის დღეს, როგორი იყო მუშაობის პროცესი, რა შედეგები დაიდო, რატომ და ვისთვის არის ეს შედეგები მნიშვნელოვანი,
რა განვითარების პერსპექტივები აქვს ძეგლის კვლევას. სესიაზე
ყურადღებას მივაქცევთ მათ ემოციურ ფონსაც, დიახ, საინტერესოა ემოციებიც, რადგან წარსული მუშაობის პოზიტიური ემოცია
სამომავლო დადებითი დინამიკის საწყისია. სწორედ ამ სესიებზე
წარმოდგენილი თხრობითი ანგარიში იქნება მათი მომავალი დაფინანსების ერთ-ერთი საფუძველი და არა მხოლოდ მათი, მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო ნებართვებს გასცემს არა მარტო საკუთარი
დაფინანსებით წარმოებულ გათხრებზე. მე ვფიქრობ, ეს ძალიან
საჭირო ნოვაციაა, რადგან ამჟამად ჩვენთან მხოლოდ ტექნიკური
დოკუმენტაცია შემოდის. დარგის წამყვან სპეციალისტებს, დარგის წამყვან დაწესებულებას კი, უნდა ჰქონდეს სრულფასოვანი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რისთვის გაიცა ნებართვა, რა
შედეგებია მიღებული და ა.შ. ასე რომ წლევანდელი წელი იყო ის
გარდამტეხი წელიწადი, რომელიც არქეოლოგიურ მიმართულებას

2018 წელს რადიკალური უკეთესობისკენ შეცვლის.
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- ბატონო ნიკა, 2017 წლის რომელ კვლევებს გამოყოფთ,
როგორც ინტერდისციპლინარული კვლევების ნიმუშს?
სააგენტოს მიერ დაფინანსებულ გათხრებს შორის სად
არის ყველაზე მეტად შერწყმული სამეცნიერო ამბიციები სახელმწიფოებრივ მომგებიანობასთან?

- ძალიან მიჭირს რომელიმე კონკრეტული ძეგლის დასახელება,
მაგრამ ამ თვალსაზრისით წელსაც ყველაზე გამორჩეულად მიმაჩნია გრაკლიანი გორის, დიდნაურისა და ზიარის კვლევები. ამ
ძეგლების არქეოლოგიურ კვლევებში ჩართულები არიან საერთაშორისო ექსპერტები, გარდა ამისა, ამ საიტებზე მოქმედი ექსპედიციების წევრები არა მხოლოდ ანალიზურად იკვლევენ მოპოვებულ, კონკრეტულ არტეფაქტებს (მოძრავსა თუ უძრავს), არამედ
გარემოსაც სწავლობენ. გათხრები მიმდინარეობს გამორჩეულად
ინტერდისციპლინარულ პლანში, რასაც სააგენტო ხელს უწყობს
და ხელს შეუწყობს მომავალშიც.
ტურიზმთან მიმართებით გრაკლიანსა და გუდაბერტყას გამოვყოფ. ისინი სწორედ ტურისტულ სეგმენტზეა გათვალისწინებული,
ჩემი ხედვით არქეოლოგიამ კიდევ ბევრი სხვა კონკრეტული სიკეთე უნდა მოუტანოს ქვეყანას, მაგრამ ვფიქრობ, ყველა არქეოლოგიური სამუშაოს საბოლოო მიზანი არის მიღება იმისა, რასაც
დღეს გრაკლიანსა და გუდაბერტყაზე ვიღებთ. რაც შეეხება სხვა
ძეგლებს, ვფიქრობ, აქ უბრალოდ ეტაპებსა და დროს აქვს მნიშვნელობა (გრაკლიანი უკვე 4 წელია, რაც ფინანსდება), დროთა
განმავლობაში ყველგან ასეთივე შედეგებს მივიღებთ.
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- ბატონო ნიკა, შარშან ახალ წელს თქვენ ბრძანეთ, რომ
სააგენტომ უზრუნველყო გეოსაინფორმაციო სისტემა,
რომელსაც დარგის მართვის ძირითადი ინსტრუმენტი
უწოდეთ. შარშან ეს სისტემა სატესტო რეჟიმში მუშაობდა, წელს როდესაც უკვე მთელი დატვირთვით ამუშავდა, რას გვეტყვით გაამართლა თუ არა GIS-ის პორტალმა
თქვენი მოლოდინი?

- დიახ, GIS-ის სისტემა სატესტო რეჟიმში წლის დასაწყისში ავამუშავეთ. საზოგადოების წინაშე პორტალის სრული დატვირთვით
ამუშავების პრეზენტაცია ოქტომბერში შედგა. წარდგინებას ესწრებოდნენ კულტურის მინისტრი, სააგენტოს წარმომადგენლები
და მოწვეული სტუმრები.
შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ პორტალმა მოლოდინი გაამართლა. პორტალის საშუალებით მომხმარებელს შეუძლია მისთვის
საინტერესო ძეგლის შესახებ ინტერნეტ სივრციდან შეიტყოს ყველაფერი - აქვს თუ არა ძეგლს სტატუსი, სად მდებარეობს კონკრეტულად, როგორია მისასვლელი გზები და სხვ. ცხადია, რაღაც
ხარვეზები ჯერ კიდევ არსებობს, სრულად ამომწურავი ინფორმაცია პორტალზე განთავსებული ვერ იქნება. ეს ერთ წელიწადში ვერ მოხერხდებოდა, საამისოდ აუცილებელი ინვენტარიზაციის
პროცესები მრავალწლიან გეგმას გულისხმობს, შესაძლოა, 5 წელიც კი არ აღმოჩნდეს საკმარისი. თუმცა, ჩვენს ხელთ არსებული
ყველა ინფორმაცია უკვე განთავსებულია.
შევეცდები უფრო კონკრეტულად, ნოქალაქევის მაგალითზე ავხსნა ამ სისტემის კომფორტულობა: როდესაც ნოქალაქევის ნაწილში შეხვალთ თქვენ შეძლებთ იქ აღმოჩენილი ყველა ნივთის
ნახვას, განურჩევლად იმისა თუ როდის აღმოჩნდა და სად არის ამ-
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ჟამად დაცული ესა თუ ის არტეფაქტი - ადგილობრივ, ლოკალურ
თუ ეროვნულ მუზეუმში. პორტალი ყველა ინფორმაციას ერთად
აწვდის მომხმარებელს და, რაც მთავარია, სისტემა მუდმივად შევსებადია, მუდმივად განახლებადი, მასში ჩართულია არა მხოლოდ
სააგენტო, არამედ კერძო პირები, მთელი საზოგადოება. ყველას
შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა და თუნდაც საველე პირობებიდან
(მოყვარულებმა თუ პროფესიონალებმა) შეავსონ პორტალი. შემდეგ, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია პროფესიონალების რევიზიას გაივლის, მაგრამ არსი მისი სწორედ მთელი საზოგადოების ჩართულობაა, რასაც ის უკვე უზრუნველყოფს.
GIS-ის პორტალის გასამყარებლად ჩვენ შევქმენით კლუბი - “ემეგობრე მემკვიდრეობას”. ეს კლუბიც ისე, როგორც ყველა ცივილიზებული სახელმწიფოს ამგვარი კლუბები, ემსახურება საზოგადოების ჩართულობას კულტურულ პროცესებში. ზოგადად
საზოგადოება სოციალური ქსელებით ძალიან აქტიურია, მაგრამ
კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმისგან ხშირად თავს იკავებს,
ამიტომ საჭიროა, კარგად განემარტოს მას ამა თუ იმ აქტივობის
მიზეზი და არსი.
კლუბის წევრობა სასარგებლო და მომგებიანია, როგორც მოქალაქეებისთვის ისე, სააგენტოსთვის, რადგან ჩვენგან კლუბის წევრები ყიდულობენ ისეთ პროდუქტს, რომელსაც მათთვის კონკრეტული საყოფაცხოვრებო სიკეთეც მოაქვს. განვმარტავ: ვთქვათ,
თქვენ გადაიხადეთ 50 ლარი (ეს არის წლიური გადასახადი), გახდით ჩვენი კლუბის წევრი, შესაბამისად, ყიდულობთ პაკეტს და
გიმზადდებათ კლუბის წევრობის ბარათი. ამ ბარათით თქვენ მთელი წლის განმავლობაში შეძლებთ ჩვენს მუზეუმებსა და მუზეუმ
-ნაკრძალებში უფასოდ შესვლას; ისარგებლებთ ფასდაკლებებით
გარკვეულ სახელმწიფო დაწესებულებებში (თეატრი, მუზეუმები
და სხვ.), აგრეთვე, შეღავათები გექნებათ საყოფაცხოვრებო სეგ-
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მენტში - აფთიაქში, რომელიც ჩვენი პარტნიორი გახდება, ბენზინგასამართ სადგურებსა თუ სუპერმარკეტების ქსელში. ძალიან
მნიშვნელოვანია ის, რომ მომხმარებლის მიერ გადახდილ 50 ლარს
ჩვენ მიზნობრივად ვახარჯავთ მის მიერ არჩეულ ძეგლს, ცხადია,
იგულისხმება სააგენტოს მიერ დაფინანსებული ძეგლები, პრიორიტეტები უკვე განსაზღვრული გვაქვს, მათ შორის 2 არქეოლოგიური ძეგლია. მომხმარებელი თვითონვე აკონტროლებს თავის ფინანსებს, თუ როგორ და რა დაიხარჯა იმ კონკრეტულ ობიექტზე,
რომელიც მან აირჩია, გარდა ამისა, სარგებლობს ბარათის შეღავათებით, რაც მისთვის ძალიან მომგებიანია. ჩვენთვის კი მომგებიანია ის, რომ თუ ვთქვათ, რომელიმე ძეგლისთვის (ვგულისხმობ
მომხმარებლის მიერ არჩეულ ძეგლს) გამოყოფილი გვქონდა გარკვეული თანხა, კლუბის წევრების თანამონაწილეობით შემოსული
თანხის შედეგად გამოთავისუფლებული ფინანსებით უკვე ახალი
პროგრამებისა და ახალი მიმართულებების დაწყებას შევძლებთ.
ანუ: მომხმარებელი იხდის წელიწადში 50 ლარს (თვეში 4 ლარი)
და ეს 50 ლარი მას უკანგებით უბრუნდება (საწვავიდან დაწყებული აფთიაქით დამთავრებული შეღავათების დაჯამების შედეგად
დავინახავთ, რომ საკმაოდ სერიოზული თანხა გროვდება); მის მიერ უკანგებით მიღებული თანხა ქვეყნის კულტურულ მემკვიდრეობას ხმარდება, გარდა ამისა, ადამიანი თავისი ქვეყნის ერთ-ერთი
ელიტარული კლუბის წევრი ხდება. ჩემთვის პირადად ამ კლუბის
წევრობა პრესტიჟულია, მე მისი პირველი წევრი ვარ და არასდროს
დავტოვებ, მიუხედავად თანამდებობრივი პოზიციებისა თუ ახლა
და თუ მომავალში. ყოველთვის ვისარგებლებ სააგენტოს მუზეუმებში უფასო დაშვებით, მთელი წლის განმავლობაში რამდენჯერაც მომინდება იმდენჯერ ჩავალ ვარძიაში, უფლისციხეში და სხვ.
ვისარგებლებ პარტნიორი თეატრებისა თუ მუზეუმების ფასდაკლებებით.
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- ბატონო ნიკა, ახლა ტრადიციული კითხვა: რას ეტყვით და
რას უსურვებთ ამ ახალ წელიწადს “ონლაინ არქეოლოგიას” , მის მკითხველს, მთელ საქართველოს?

- ჟურნალს ვუსურვებ დიდ წარმატებას, განსაკუთრებით თქვენს
ახალ საყმაწვილო აქტივობა - “არქეოლენდს”. გავიმეორებ იმას,
რაც უკვე ვთქვი, არქეოლოგია არ არის მხოლოდ ისტორიოგრაფიის შესწავლა, ის საქართველოშიც უნდა გახდეს ისეთივე მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო ატრაქცია, როგორიც მთელ მსოფლიოშია, რომლის ფარგლებშიც ადამიანები ერთობიან, იღებენ
განათლებას, მონაწილეობენ ახალ გამოწვევებში, ქვეყნის ისტორიოგრაფიის განვითარების მნიშვნელოვან სეგმენტში, ეცნობიან
ერთმანეთს და ა.შ.

2014 წელს, ჩემს პირველ ინტერვიუში “ონლაინ არქეოლოგიის”
მკითხველს, დავსახე არქეოლოგიური სფეროს რამდენიმე მიმართულებით განვითარების გეგმა. ახლა, როდესაც ამ ჟურნალის
საშუალებით მესამე ახალ წელიწადს ვულოცავ საზოგადოებას,
თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ სახელმწიფოს ხელშეწყობით, რომლის ერთ-ერთი პრიორიტეტი არქეოლოგიის განვითარებაა, რაც
ძალიან საამაყოა ჩვენთვის, ჩვენ უკვე მივაღწიეთ მთავარ მიზანს

- საქართველოს არქეოლოგია, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში უყურადღებოდ იყო მიტოვებული, წინა პლანზე წამოვწიეთ და გავაძლიერეთ.

2018 წელს სააგენტო ჟურნალის მკითხველებს, კლუბ “ემეგობრე
მემკვიდრეობის” წევრებსა და მთელ საზოგადოებას უმზადებს სიურპრიზს. თუმცა, სიურპრიზი აღარ გამოვა, რადგან ახლავე ვა-
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ანონსებ: გარკვეულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად
ჩვენ ვაფუძნებთ კულტურული მემკვიდრეობის ფორუმს - “ღია ცის
ქვეშ”. ეს იქნება რამდენიმე დღიანი ფესტივალი, აქ ყოველი ღერძი იტრიალებს კულტურული მემკვიდრეობის გარშემო - დაწყებული კარვებიდან, მოხსენებებითა და ატრაქციებით დამთავრებული. ფორუმი ჩატარდება კულტურული მემკვიდრეობის რომელიმე
ობიექტზე, ადამიანებს ექნებათ საშუალება გაეცნონ ყველაფერს,
რაც კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში ხდება, წარმოადგინონ მოსაზრებები, მიიღონ მონაწილეობა ღონისძიებებში, საგანმანათლებლო პროგრამებში.
მთელ საქართველოს ვუსურვებ ბედნიერ შობა-ახალწელიწადს და
მჯერა, რომ ერთმანეთის თანადგომით შევძლებთ საქართველოს
არქეოლოგიური სეგმენტის კიდევ უფრო გაძლიერებას, მის პოპულარიზაციასა და საერთაშორისო-სამეცნიერო სივრცეებში უფრო
მეტად ინტეგრირებას.

ინტერვიუ მიჰყავდა მაია ჩოლოყაშვილს
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Annual report of Nikoloz Antidze, General
director of the National Agency for Cultural
Heritage Preservation of Georgia

In 2017, funded by the Na onal Agency for Cultural Heritage Preservaon of Georgia, Important segments, targeted oriented, 22 Archaeological expedi ons were passed on the field; The state has spent more than
half a million GEL on funding of archaeological excava ons, Which was
mo vated by the fact that each archaeological expedi on would have
been more responsible for the task. As a result: at this stage cultural layers or artefacts of all epochs and significance have been studied, which
indicates that the archaeological segment of the country has been fundamentally strengthened.
It is interes ng what the director general of the Na onal Agency for
Cultural Heritage Preserva on thinks, what else is needed to support
Georgia’s development of archeology? Which innova ons will be implemented and what new projects will be implemented in the archaeological direc on by the ini a ve of Na onal Agency for Cultural Heritage
Preserva on in 2018?
These and other ques ons are answered by Nikoloz An dze with annual, New year’s rubbish –‘’ Annual report of General director of the Naonal Agency for Cultural Heritage Preserva on of Georgia, for “Online
Archaeology” reader’’.
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- Mr. Nika, in the last year’s annual archeology report, you have informed the public that the first edi on of the Cultural Heritage
Code has been completed.Is the final version of the code already
developed and what new regula ons are envisaged?

- Yes, the Cultural Heritage Code is already ready, currently interagency discussions are under way.This is not a simple case, since you know
that the Code is a very voluminous document.It is necessary to work
with coordinators and this requires some me.I think in the spring of
2018 the documents will be discussed.As for the amendments to the
Code, in my view, we added one very important segment - protec on
of natural heritage, which has not yet been envisaged by any regulaons.
- If you can explain the wider community, what is the natural heritage and why is it so necessary to protect it?

The natural heritage is meant by nature-created monuments, forest-parks, environmental direc on.We all know and Georgia is proud
of Dmanisi’s prehistoric monument.We know that in Dmanisi there are
human ar facts and landscape flora-fauna, paleontological remnants
of fossil fauna (swollen ger, mammoth, ostrich, etc.) such as there is
no longer in Georgia, that’s why they keep them very important. But
in our country, there are too many areas of Dmanisi, where the traces
of the primi ve man are recorded, for example: Dedoplistskaro, Chiatura, Kharagauli.In Lechkhumi, on the mountain of Khvamli, there are
many fossils of fish and seafood, there are fossil fences.They contain
lots of very important scien fic informa on.Today, nobody is required
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to respond to any damage or damage to their injuries.Paleontological
monuments have no status, the law does not protect them.The Law
protects only the cultural heritage, that is the movable or immovable
heritage created by man or his influence, and the natural heritage is
unprotected.Therefore, we have a new defini on of natural heritage
protec on.Perhaps the viola ons are not systema c, but in general,
the natural heritage that is so rich in our history will be protected.In
addi on, this new regula on consists of a connec on between natural
heritage and culture.
Till now Paleontology (animal, defec ve fauna) is a great vacuum between natural heritage and culture.The new law will connect nature,
paleontology and culture to each other. It will spread in all direc ons.
- What will be the future, 2018 year of archeology and archaeologists of our country dis nguished?

- The next year will be special for archeology, because this year we will
focus on youth.We believe that it is very important to involve young
genera on students in archeological excava on.Therefore, in the tender condi ons, we need to provide students with engagement.That is,
in 2018, the Na onal Agency for Cultural Heritage Preserva on will be
obligatory for archeologists par cipa ng in the tender announced on
archeological procurement at least 5 students in the field,the maximum number is not regulated, the more the students will get the better.Otherwise the state does not spend money for financing excavaons.Of course, the Monitoring Service of the Agency will verify the
work of the youth.
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In our view, the professional development of the young genera on is
not less important for the development of the field, the study of archeological sites.It is necessary to put new blood into new forces and
archeology to enrich as much crea vity.Archeology has become one
of the most exci ng adventures in the world, with many cogni ve-entertaining archaeological programs in diﬀerent countries around the
world.It is very important that you keep the leg’s new requirements.
- That is, the involvement of the next genera on is a priority for future archeological work in 2018 and in general.Is there any change
in rela on to the archaeological excava on system?

- In December this year we plan to make such a change: all archaeological expedi ons financed by the Agency represent its report not just
as documented, but at a specially convened session.The heads of the
expedi on tell us what was happening on the site on the site of the
field, what was the process of work,Why and who are these results
are important, what development prospects do the monumental research. The emphasis will be on the session, yes, the emo ons are also
interes ng, as the posi ve emo on of past work is the star ng posi ve
dynamic of the future.The narra ve report presented at these sessions
will be one of the founda ons of their future financing and not only
their,as you know, the Na onal Agency for Cultural Heritage Preservaon grants permits not only to their own financing excava ons.I think
this is a very necessary innova on, because now we only have technical documenta on.The leading specialists of the sector and the leading
ins tu on of the field should have full informa on about the reasons
for which the results were obtained, etc.So, this year it was a year of
turning, which will change the archeological direc on in radically better in 2018.
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- Mr. Nika, what are the studies of 2017 as an interdisciplinary research sample? Where is the Agency-funded excava on where the
most ambi ous scien fic ambi ons with state profitability?

- I find it hard to name a specific monument, but in this sense, I consider the Garkliani Gori, Didnauri and Ziari studies the most important of
the year.Interna onal experts in these monuments are involved in interna onal research, and the expedi ons opera ng on these sites are
not only analyzed in the study of specific artefacts (mo on or immovable) but also the environment.Excava ons are in the interdisciplinary
plane, which the agency promotes and will contribute to the future.
In connec on with tourism, I will reveal Grakliani and Gudabertka.
They are exactly the tourist segment,in my vision archeology should
bring many other good things to the country,but I think the ul mate
goal of all archaeological work is to get what we get today at Grakliani
and Gudbertka.As for other monuments, I think here are just stages
and me (Grakliani has been funded for 4 years already), we will get
similar results over me.
- Mr. Nika, last year you ordered that the Agency provided the Geoinforma on System, which is called the main tool for management
of the field. Last year this system worked in test mode, this year,
when you’ve been working on the whole load, what will you tell if
GIS’s portal is your expecta on?

- Yes, we developed GIS system in test mode at the beginning of the
year. Presenta on of the mobile full mobile service to the public was
held in October. The presenta on was a ended by the Minister of Culture, representa ves of the Agency and invited guests.
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I can boldly say that the portal has jus fied the expecta on. Through
the mobile, users can learn about the interes ng monument from the
Internet space, - Does the status of a monument exist, where exactly
the access roads and others are located.Of course, there are s ll some
flaws, but the complete informa on cannot be placed on the portal.
This could not happen in a year, but the inventory processes necessary
for this would mean a mul -year plan, maybe not five years old.However, all available informa on is already available.
I will try more specifically, on the example of Nokalakevi, the comfort of this system:When you enter the Nokalakevi sec on, you will be
able to see all the items found there, regardless of when and where
it is currently stored or artefact - Local, local or na onal museum.The
portal provides all the informa on together with the customers and,
most importantly, the system is constantly updated, constantly renewed, involved not only the agency, but also private individuals, the
whole community.Everyone can par cipate and even fill out the field
condi ons (lovers or professionals).Then, of course, informa on will go
through the revision of the professionals, but the essence of its whole
community is what it already provides.
To create GIS mobile, we have created a club - “The friendship of the
heritage. “This club, like all such civilized states, serves the public in
the cultural processes.In general, society is very ac ve with social networks, but o en refrains from concrete steps, so it is necessary to explain the reason and essence of this ac vity.
Membership of the Club is useful and profitable for ci zens as well
as for the agency, since the members of the club are buying a product
that brings them some kind of household goods.Explain: Let’s pay 50
GEL (this is an annual fee) Become a member of our club, so you buy a
package and get a club membership card.With this card you will be able
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to enter our museums and museum-reserve for free all year round;
You will enjoy discounts in certain state ins tu ons (theater, museums, etc.)You will also have benefits in the household segment - drugstore, which will become our partner in gas sta ons or supermarket
networks.It is very important that we pay 50 GEL paid by the customer
to the monument chosen by him, obviously, the monuments financed
by the Agency are already defined, priori es have already been defined, including 2 archeological sites.The Customer himself controls his
finances on how and what has been spent on the par cular object that
he has chosen and also benefits the card benefits, which is very profitable for him.It is profitable for us to have a certain amount of money
for any monument (I mean the monument chosen by the user), and we
will be able to start new programs and new direc ons with the funds
released by the club members’ par cipa on.That means: the customer
pays 50 GEL per month (GEL 4 per month) and returns 50 GEL (back to
the pharmacy star ng from the pharmacy), we see that a very serious
amount is collected);The money received by him is used by the cultural
heritage of the country and in addi on, a member of one of the elite
clubs of his country becomes a member.For me personally, this club
membership is pres gious, I am his first member and will never leave
me, despite the posi ons of posi on or now and in the future.Always
use the Agency’s free access to museums, throughout the year, how
many mes will I go to Vardzia, Uplistsikhe and others. You will benefit
from partner theater or museums.I will benefit from partner theater or
museums with discounts.
- Mr. Nika, now a tradi onal ques on: what will you say and what
do you wish for this new year “Online Archeology”, its reader, the
whole Georgia?
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- I wish you a great success in the magazine, especially your new childhood ac vity - “Archeoland”.I will repeat what I have already said, archeology is not just a study of historiography, it should become an important educa onal a rac on in Georgia as it is in the whole world,Within
the framework of which people are celebra ng, ge ng educated, parcipa ng in new challenges, important segments of the history of the
country’s history, ge ng acquainted with each other, etc.
In my first interview in 2014, an online archeology reader, I’ve set up
an archeological field in several direc ons development plan.Now,
when I congratulate the public for the third year with this magazine,
I can say that with the support of the state, one of the priori es of
which is archeology development, which is very proud to us, we have
already achieved the main goal - The archeology of Georgia, which had
been neglected for a long me, was taken up and strengthened in the
foreground.
In 2018, the agency is preparing journalists, members of the Club
“The friendship of the heritage” and the whole community.However,
no surprise will come, because now I suggest: together with certain
non-governmental organiza ons we are establishing a cultural heritage forum - “Open air”.It will be a mul -day fes val, where each axis
turns around the cultural heritage - star ng from tents, reports and
a rac ons.The forum will be held on a site of cultural heritage, people
will be able to get acquainted with everything that is happening in the
cultural heritage area, to present their opinions, par cipate in events
and educa onal programs.
I wish all of Georgia happy Christmas and I believe that we will be able
to strengthen the archaeological segment of Georgia, its popularizaon and more in the interna onal scien fic sphere.
The interview was led by Maia Cholokashvili
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Zalisi _ ivnisi _ 2017

saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli
saagentos dafinansebiT, 2017 wlis ivnisSi arqeologiuri
samuSaoebi ganxorcielda Zalisis teritoriaze (xelmZRv.
goderZi narimaniSvili).
arqeologiuri gaTxrebi warimarTa 180 kv.m farTobze; humusis fena moixsna 0.3 m siRrmeze; eqspediciam Seiswavla kulturuli fenebi saSualod 1.0 m siRrmeze. gaiTxara 2 miwuri
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nagebobis naSTi, 1 sameurneo ormo, 2 ormosamarxi da didi
nageboba (taZari).
miwuri #1 miwaSi CakveTili sadgomia; damxrobili Crdilo-dasavleT - samxreT-aRmosavleTis xazze; iataki Tixatkepnilia. gaTxrebis procesSi dafiqsirebuli Zelebis anabeWdi miuTiTebs masze, rom miwurs banuri gadaxurva hqonda. mis
Crdilo-aRmosavleTiT, 0.6 m daSorebiT gaiTxara ovaluri
formis sameurneo ormo.
miwuri #2 (gaiTxara mxolod nawili) #1 miwuris analogiuria da is miCneulia akldamad.
Zalisis akldamis Crdilo-aRmosavleTiT gaiTxara 2 samarxi. samarxebi akldamis Tanadrouli Cans da adreuli Sua
saukuneebiT unda daTariRdes.

2017 wels gaWrili Txrilis aRmosavleT nawilSi gamovlinda didi nageboba. gaiTxara misi CrdiloeT da dasavleT
kedlebis mcire monakveTebi. kedlebi nagebia aliziT, romlebsac riyis qvis safuZveli aqvs. alizis aguri standartuli zomisaa da damzadebulia bzenarevi Tixisgan. maTi nawili
Zlieri cecxliT aris gamomwvari. didi nageboba kramitiT
yofila gadaxuruli. misi sruli gegmis warmodgena Znelia,
Tumca, Cans, rom centrSi kidev erTi mozrdili nageboba iyo
Cadgmuli. am nagebobis mxolod erTi kuTxea gamovlenili.
didi nagebobis dasavleT kedelsa da Sida nagebobis dasavleT kedels Soris kidev erTi kedelia, romlis meSveobiTac
am sivrceSi warmoqmnilia ori koridori.
gaTxrebis mimdinareobisas gamovlinda mTis brolis fragmentebi da rkinis nivTebi, rkinis aJuruli firfitebi, sxvadasxva konfiguraciis rkinis nivTebi da lursmnebi.
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arqeologiuri

daijesti

agreTve, lurji minis WurWlis fragmentebi da miniseburi
pastis Txeli firfitebi.
koridoris aRmosavleTiT Tavisufali sivrcea, romelic
aRmosavleTiT gauTxrel nawilSi Sedis. yvelaze meti Tixis WurWlis natexi am sivrceSia mopovebuli. umetesoba didi
zomis Cafis fragmentia. Cafis siaxloves giSris naxevarsferuli nakeToba aRmoCnda, odnav moSorebiT ki, gamovlinda Tixis bula. is kavkasiaSi aRmoCenili bulebisgan gamoirCeva _
anabeWdze iranis Sahia gamosaxuli, garSemo ki, arameuli warwera Semouyveba. eWvsgareSea, rom sabeWdavi Sahis kancelariis aris da ZalisSi aRmoCenili buliT mniSvnelovani gzavnili iyo daluquli.
did nagebobaSi aRmoCenili bula, minis WurWeli da kramiti
kompleqss III-IV ss-iT aTariRebs.
miuxedavad imisa, rom didi nagebobis mxolod mcire nawilia
gaTxrili, dabejiTebiT SeiZleba iTqvas, rom is grandiozuli da mniSvnelovania, amaze miuTiTebs, rogorc kedlebi ise,
iq aRmoCenili artefaqtebi. ar aris gamoricxuli, rom nageboba sataZro kompleqsis nawili iyos.

ziari _ ivnisi _ 2017
saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagentos dafinansebiT, 2017 wlis ivlisSi, arqeologiuri gaTxrebi ganxorcielda gurjaanis municipalitetSi,
gomboris qedis ferdze mdebare qveda da Sua paleoliTur
sadgomebze _ `ziari-fxovelsa~ da `ziari 2~-ze (ziar-qodalo) (xelmZRv. nika TuSabramiSvili)
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Zeglebze

2014 wlidan

mimdinareobs

intensi-

uri samuSaoebi. gasuli
wlebis

arqeologiuri,

geologiuri, paleogeografiuli

da

fologiuri
Sedegad

geomorkvlevebis

orive

Zeglze

dafiqsirda 8 liTologiuri fena, romelTagan erTi kulturulad steriluria. aRsaniSnavia, rom geofizikuri da kompiuteruli tomografiis meTodiT Catarebuli
kvlevebis Sedegad (2016
wels) SesaZlebeli gaxda
imis gansazRvra, Tu ramdenad Rrmad Cadis fenebi, ra simZlavrisaa TiToeuli maTgani, rogoria
maTi Semadgenloba da a.S.
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aRmoCenili qvis masalis nawili riyis qvebi, manuportebi gaxlavT. qveda fenebSi kirqvaze nakeTebi primitiuli iaraRebi
Warbobs.

ziar-fxoveli Ria tipis
sadgomia. savele kvlevebi gagrZelda me-7 da me-8
liTologiuri
garkveul

fenebis

kvadratebSi.

mimdinare sezonze gairkva,

rom

dauzianebeli,

in situ mxolod me-8 liTologiuri fenaa. fenaSi
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keTebi primitiuli artefaqtebi. zeda dazianebul fenebSi
dadasturda mustieuri tipis kaJis iaraRic.
gansakuTrebulad mniSvnelovani aRmoCenebi ziarfxovelze 2017 wlis savele-arqeologiuri sezonis
farglebSi:

1. 2017 wlis savele sezonze
ziar-fxovelze

daijesti

gamovlinda 150 artefaqti, maT Soris Warbobs kirqvaze na-

gamovlin-

da damwvari kaJis ramdenime
nivTi, rac fenis Termoluminesenciis meTodiT daTariRebis perspeqtivas qmnis.

2. fenaSi aRmoCnda ganamarxebuli

cxovelis

Zvlebis

naSTebi, rac mniSvnelovania,
rogorc

daTariRebisTvis

ise, paleogaremos gansasazRvravad.

ziari-2 Ria tipis qvis sabado-saxelosnoa,

sadac

kirqvisa da kirqvieri kaJis ZarRvTan mdebare uZrav, in situ mdgomareobaSi
dafiqsirebulia liTologiuri fenebi. savele samuSaoebi
gagrZelda me-7 da me-8 fenebSi. aRmoCenili masala (74 erTeuli) metad primitiulia da erT romelime sqemas ar esadageba. Zalian hgavs anatkecebis (natexi qvebis) olduvaur
kulturas. aq aRmoCenili qvis masala tipologiurad da teqnologiurad dmanisis masalis msgavsia, Sesabamisad, ziari-2
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saqarTvelosa da kavkasiis teritoriaze erT-erTi uZvelesi da umniSvnelovanesi Zeglia, romlis kvlevis gagrZeleba
mniSvnelovania, rogorc samecniero ise, istoriuli TvalsazrisiT.

didnauri _ ivlisi _ 2017
saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli
saagentos dafinansebiT, 2017 wlis ivlisSi dedofliswyaros
municipalitetis teritoriaze, hereTis (Siraqis) zeganze,
mis dasavleT nawilSi, adgil „didnaurze“ (didnarualSi),
q.w. 13-e saukunis naqalaqarsa da samarovanze warimarTa arqeologiuri samuSaoebi (xelmZRv. konstantine (kiazo) ficxelauri).
mimdinare wels uaRresad mniSvnelovani Sedegebi gamoiRo naqalaqaris Crdilo-dasavleT kuTxeSi galavniT
SemozRudul oTxkuTxa farTobze 1 Txrilis (100X10m) sapreparacio samuSaoebma. erTi SexedviT, mZlavri galavniT
Semokavebuli es oTxkuTxa farTobi xeTuri tipis sakulto
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nagebobis-taZris STabeWdilebas axdenda, radgan qalaqis galavanze Sida mxridan, mis Crdilo-dasavleT kuTxeSi midgmuli am nagebobis CrdiloeT da aRmosavleTi kedlebi gansakuTrebiT ganieria da TiTqmis 20 metrs aRwevs. imavdroulad,
mis Sida mxareze, sadac sapreparacio samuSaoebi ganxorcielda, gamovlinda kedelze midgmuli mcire saTavsebis
niSnebi, romelTa kedlebi Tixis unda iyos. am saTavsTa Sida
mxares, romelic didi oTxkuTxa farTobis centraluri nawilia, didi dadablebaa. es savaraudod metyvelebs imaze, rom
galavans Semoyolebuli saTavsebi sakmaod did simaRlezea
SemorCenili. mTeli es gegmareba ki xeTuri taZrebis msgav-
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aucileblobaze migviTiTebs.
galavans 1.5 km manZilze Semouyveba 20 m siganis TavdacviTi
Txrili. mis Sidapirsa da qalaqis galavans Soris ramdenime
metri siganis horizontaluri, qviT mogebuli zolia. TavdacviTi Txrilis monakveTSi, orive farTobze, Txrilis
mTel siRrmeSi mkveTrad ikiTxeba Caqceuli galavani, rac
imis maniSnebelia, rom qalaqi maSin daingra, rodesac TavdacviTi Txrili mTlianad carieli iyo. TavdacviT TxrilSi
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sia. yovelive es am farTobis (100X100 m) srulad Seswavlis

ar SeiniSneba mdgari wylis kvali, radgan qalaqis samxreT galavanTan mdebare arxis qveda niSnulsa da Crdilo galavanTan mdebare TavdacviTi Txrilis qveda niSnuls Soris sxvaoba ramdenime metria, rac masSi wylis arsebobas gamoricxavs.
mimdinare wlis samuSaoebma rigi siaxleebi gamokveTa qalaqis damcavi galavnis konstruqciasTan dakavSirebiT. qalaqis
am monakveTSic mkveTrad dafiqsirda misi sigane _ 7 m. pirveli Txrilis dasavleT nawilSi mdebare galavnis kedlis centralur nawilSi aRmoCnda daaxloebiT 1.5 diametris mrgvali ormo, romelic Sevsebulia xis uwmindesi nacriT. saeWvoc
ar aris, rom es mSeneblebis mier gamarTuli ritualuri Zeglia, SesaZloa, saTanado SesawiriT.

samarovani
didnauris naqalaqaris samarovani qalaqis CrdiloeTiT
mdebareobs. misi zRudidan daaxloebiT 200-205 metr manZilze. igi amJamad sxvadasxva zomis borcvebiT aris warmodgenili da sigrZiv miemarTeba TiTqmis 400 metris manZilze.
gasuli ori wlis ganmavlobaSi Seswavlilia I ubani, romelic aseve borcviT aris warmodgenili. sul TerTmeti borcvi
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moCans, romelTa gegmareba kargad isaxeba kvadrokopteriT
gadaRebul fotoebze.
mimdinare wels samarovanze, aRmosavleTiT mdebare ganapira borcvze (70x75m) II ubani gaixsna. borcvis centralur nawilSi mTel sigrZeze Txrili gaivlo. Txrilis gaWrisas ukve
ociode santimetrze amodioda Tixis WurWlis natexebi. aqve
aRmoCnda brinjaos maxvilis fragmentebic.

sveris cixe _ ivlisi _ 2017
saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagentos dafinansebiT, 2017 wlis ivnisSi sveris cixeze
(WiaTuris municipaliteti) arqeologiuri samuSaoebi ganxorcielda (xelmZRv. zurab bragvaZe).
arqeologiuri samuSaoebi warimarTa cixis samxreT ferdobsa da aRmosavleT ferdobis qveda terasaze. namosaxlari
fenebis stratigrafiis dasadgenad samxreT ferdobze gaiWra marTkuTxedi formis Txrili. ris Sedegadac dadginda:
humusovan fenas (30 sm) mosdevda qvayriliani fena, romlis
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simaRlec zog adgilas 50 sm-s aRwevda. qvayriliani fenis qveS
dafiqsirda I namosaxlari fena, misi simZlavre 40-50 sm-ia; I
fena II-sgan gamijnulia 10-

20 sm simaRlis steriluri
SriT, uSualod II fenis simaRle 30-40 sm-s aRwevda.
qvayriliani fena warmoqmnilia cixis kedlebidan
Camocvenili

da masSi artefaqtebi ar
dafiqsirebula.
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qvebisgan
sveris

gamovlenili arqeologiuri masalis paralelebi
zemo imereTis dumalas
koSkze

warmodgenilia

analogiuri

keramikiT.

dumalas koSkis arqeologiuri fena iq mopovebuli Turquli monetebis
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cixis samxreT ferdobze

mixedviT me-18 saukunis
II

naxevriT

TariRdeba,

Sesabamisad, analogiuri
periodiT unda ganisazRvros

cixis

samxreT

ferdobis I fenis asakic
da is cixis funqcionirebis ukanasknel fazas
unda daukavSirdes.
II fenis arqeologiuri masala ZiriTadad keramikuli nawarmia, maT Soris aris ornamentirebuli qoTnebis pirebi,
Savi feris pirgadaSlili jamebi, naWdevebiT Semkuli da sada
doqebis gverdebis fragmentebi, doqebis sada yurebi, doqebis Zirebisa da pir-gverdebis fragmentebi. amave fenaSi gamovlinda qvis xelsafqvavic. sveris cixis samxreT ferdobis
II fena adreantikur xanas miekuTvneba, xolo arqeologiuri
masala q.w. VI-V ss-iT TariRdeba.
aRmosavleT ferdobis qveda terasaze samarovnis gamovlenis mizniT gaiWra sami Txrili. gamovlinda ori samarxi.
#1 samarxSi dadasturda rkinis Subispiri, abzinda, mSvildsakinZi, vercxlis beWedi, pastis mZivebi, Tixis, wiTeli feris
doqi da sxv.
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#2 samarxSi gamovlinda mxolod wiTeli feris doqis natexebi, sasafeTqle rgolebi da mZivebi.
mopovebuli arqeologiuri masala Cabarda WiaTuris mxareTmcodneobis muzeums.

svaneTi _ ivlisi _ 2017
saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli
saagentos dafinansebiT, 2017 wlis ivlisSi, aip “axalgazrda
misimielTa legionis” arqeologiurma eqspediciam (xelmZRv. zviad kviciani) mestiis municipalitetSi, Wuberis Temis,
nenskras xeobaSi ganaxorciela arqeologiuri inventarizacia da arqeologiuri dazvervebi soflebSi _ Wuberi, nacra,
beCo, bobreSi.
samuSaoebi miznad isaxavda mestiis municipalitetis sof.
beCos

teritoriaze

arsebuli

kulturul-istoriuli

obieqtebis inventarizacias. svaneTis arqeologiurma eqspediciam savele-arqeologiuri samuSaoebi gaagrZela nakris
velze, sadac 2016 wels, amave eqspediciam (xelmZRv. zviad

daijesti

kviciani) gamoavlina antikuri xanis namosaxlari.
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ganxorcielda sofel nakris Temis soflebis kulturul-istoriuli Zeglebis sainventarizacio samuSaoebi. savele samuSaoebi Catarda Wuberis Temis sof. laxamSi.
eqspediciis mier gamovlenili arqeologiuri masalebi
mniSvnelovnad avsebs am kuTxis materialuri kulturis Zeglebs, romlebsac didi mniSvneloba aqvs ara mxolod svaneTis, aramed kavkasionis mTian zolSi mosaxle sxva qarTveli
tomebis Soreuli warsulis gasaSuqeblad, saqarTvelos istoriaSi maTi rolisa da mniSvnelobis gasarkvevad.

saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli
saagentos dafinansebiT, 2017 wlis ivlisSi, a.(i).i.p `xvamlis
amqarma~ arqeologiuri gaTxrebi ganaxorciela xvamlis mTis
platoze (xelmZRv. daviT sulxaniSvili).
savele samuSaoebi Catarda or ubanze: 1. sacxovrebeli banakidan Crdilo-dasavleTiT, zRvis donidan 1848 metrze. aq
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xvamli _ agvisto _ 2017

gaiTxara 260 kv.m farTobi, gamovlinda Sua saukuneebis kiris
gamosawvavi qura. qura ovaluri formisaa, CrdiloeTis mxridan mcire zomis saberveli aqvs, samxreTiT 1,5 metrSi rkalad Semouyveba 70 sm siganis qvis yore. amave mxridan `ezoSi~
dafiqsirda xis Zelebis fragmentebi. Zelebi sar-lastis RobisTvis unda yofiliyo gankuTvnili. nagebobis Sida sivrceSi dadasturda damwvari Zelebis naSTebi, naxSiris 30 santimetriani fena da 170 sm siRrmeze, kldovan iatakze kiris 20
santimetriani fena.
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banakidan Crdilo-aRmosavleTiT, meore ubanze gamovlinda kidev erTi kompleqsi, romelSic erTiandeba galavanze
miSenebuli 12 wriuli nageboba da 2 mRvime. maTze midgmulia
naxevarwriuli kedlebi. samSeneblod gamoyenebulia uxeSad
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damuSavebuli kldis qva. galavnis Crdilo-dasavleT mxares
zedapirulad gaiwminda erTi wriuli nageboba.

msxalgori _ agvisto _ 2017
saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli
saagentos dafinansebiT, 2017 wlis agvistoSi aaip helsinkis moqalaqeTa asambleis saqarTvelos erovnulma komitetma, lagodexis municipalitetis sof. zemo msxalgorSi, wm.
giorgis arqiteqturul kompleqsze arqeologiuri gaTxrebi ganaxorciela (xelmZRv. daviT yvavaZe).
samuSaoebi Catarda 3 ubanze: wm. giorgis taZris dasavleT
perimetrze, mis CrdiloeT perimetrze da erTnaviani sawnax-
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wm. giorgis taZris dasavleT perimetrze (3X13 kv.m) samuSaoebis
Sedegad gamoikveTa taZris dasavleTi kedlis cokoli, romelic
reliefis Sesabamisadaa mowyobili da naSali fena, romelic taZris ngrevis Sedegia. samuSaoebma
ver daadastura taZris dasavleT-
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lis mimdebare teritoriaze.

iT karibWis arseboba. perimetris
dasavleT

kideSi,

dafiqsirda

gayolebaze

darRveuli

kedlis

wyoba, romelic taZris CrdiloeTiT mdebare galavnis daboloebaa.
sakvlevi monakveTis CrdiloeT
nawilSi,

naSal

fenaSi

aRmoCn-

da mravalfrad moWiquli jamebi,

romelTa

msgavsi

WurWeli

ganviTarebuli Sua saukuneebiT
TariRdeba.
taZris CrdiloeTi kedlisa da CrdiloeTi minaSenis dasavleTi kedlis kuTxeSi gakeTda Surfi 22X0,7
metrze, romelmac aCvena, rom taZris CrdiloeTi kedeli kirxsnaris substruqciaze dgas, xolo CrdiloeTi minaSenis dasavleTi kedeli, msgavsad am minaSenis
sxva kedlebisa, saZirkvlis gareSea nagebi da miwis axlandeli
zedapiridan 40 sm-Si sruldeba. CrdiloeT perimetrze warmoebulma samuSaoebma daadastura, rom taZris ngrevis momentisTvis, ukve arsebobda CrdiloeTi minaSeni, Tumca, mi41

naSeni miSenebulia, taZris mSeneblobidan garkveuli drois
Semdeg.

2016 w. arqeologiuri gaTxrebis dros aRmoCnda erTnaviani sawnaxeli, romelic nagebobis kedelze iyo midgmuli.
gasul wels am nagebobis Seswavla ar
moxerxda. amitom 2017
w. daigegma sawnaxelis
garSemo perimetris
arqeologiuri kvleva. sawnaxelis dasavleTiT (10X6 kv.m)
aRmoCnda taZari samxreTis galeriT. taZari nagebia natexi da
riyis qviT duRabze.
taZris centraluri
nawilis aRmosavleTiT naxevarwriuli
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absidia, romelic
naosisgan gamoyofili
iyo mxrebiT. mSeneblobis Semdgom etapze sakurTxeveli gaudidebiaT: mxrebis win mouwyviaT bema
da Camosajdomi safexuri orive mxares. sakurTxeveli naosisgan gamoyofilia 66 sm simaRlis kedliT, romelic orive
mxridan Selesilia kirxsnariT.
taZris kvlevisas, interierSi Cndeboda didi raodenobiT
brtyeli da Rariani kramitis natexebi, rac imas mimaniSnebelia, rom taZari gadaxuruli iyo orive saxis kramitiT. taZris interierSi arqeologiuri masala mcire raodenobiT ga42

daijesti
movlinda. centraluri nawilis sakurTxevlis gawmendisas
dafiqsirda mcire zomis WurWlis ramdenime fragmenti da
mravalfrad moxatuli WurWlis fragmentebi.
samxreTis galereis CrdiloeT kedelTan, pilastris dasavleTiT kamaridan Cawolili naSali fenis Tavze aRmoCnda samarxi, romelic yvela monacemiT gamarTulia taZris dangrevis Semdeg. taZari arqeologiuri kvlevis am etapze srulad
Seswavlili ar aris. momavalSi gasarkvevia misi dasavleTi da
CrdiloeTi nawilis gadawyveta.

armazisxevi _

agvisto _ 2017
saqarTvelos

kulturu-

li memkvidreobis dacvis
erovnuli saagentos dafinansebiT, 2017 wlis ivnisSi
armazisxevis arqeologiur
kompleqsze arqeologiuri
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samuSaobi ganxorcielda
(xelmZRv. goderZi narimaniSvili).
gaTxrebi

Catarda

sam

ubanze:

1.

nakveTebi XVII, XVI-

II, XXII, XXIII _ moicavs
monakveTs

abanosa

erisTavTa

da

samarxebs

Soris. gaiwminda daaxloebiT 800 kv.m; miwisa
da mcenareuli safarisgan gasufTavda erisTavTa sasaxle,
mravalsenakiani da orsenakiani nagebobebi, bersuma pitiaxSis, serafitas, asparugisa da sxva samarxebi. amave farTobzea gauTxreli monakveTic, sadac in situ kulturul fenaSi
gamovlinda nagebobis kedlis fragmenti da qvis filebiT
mogebuli moedani (iataki?).

2. nakveTebi XIX, XXIV, XXIX _ moicavs erTsenakiani nagebobis
garSemo arsebul farTobs orsenakiani nagebobis CrdiloeT
kedlamde. 600 kv.m farTobze moixsna 30-50 sm siRrmis miwis fena. arqeologiuri
struqturebis

gamov-

lenis mizniT, gaiWra 100-

130 sm siRrmis saZiebo
Txrilebi.

3. nakveTi XXXIII _ mdebareobs kompleqsis samxreT-aRmosavleT kuTxeSi. moicavs, e.w. gauTxrel
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farTobs

erTsenakiani

nagebobis

Crdilo-aR-

nagebobis aRmosavleTiT. ubnis aRmosavleT kuTxeSi gaiWra ori Txrili, erT-erT
TxrilSi kulturul fenaSi
gamovlinda

qviSaqvis

dau-

muSavebeli lodebiT nagebi
kedlis fragmenti da q.w. V-IV
saukuneebis keramika.
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mosavleTiT da orsenakiani

didi mcxeTis teritoriaze
am periodis namosaxlari fena
pirvelad gamovlinda.

cixesulori _ agvisto _ 2017
saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli
saagentos dafinansebiT, 2017 wlis ivlisSi, vanis municipalitetis sof. cixesulorSi a(a)ip `bagineTma~ ganaxorciela
arqeologiuri gaTxrebi (xelmZRv. guram yifiani).
gaTxrebis ZiriTadi mizani iyo kulturuli fenebis dadastureba xevis marcxena mxares. sakvlevad winaswar SeirCa sami
punqti.
gaTxrebis dros gamovlinda adre Sua saukuneebis, elinisturi da romauli periodis artefaqtebisa da arqiteqturuli struqturebis calkeuli fragmentebi.
pirveli, anu garemoze dominanti punqti pirdapir mianiSnebs safortifikacio platformis arsebobaze. aq mravlad dafiqsirda adgilobrivi mosaxleobis mier amoyrili
kvadrebi, rac TavisTavad miuTiTebs sakedle wyobaze.
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meore ubanze (adgilobrivi mcxovrebis wina ezo) gamovlinda marnis naSTebi; zogierTi qvevri Cakiruli iyo, zog
SemTxvevaSi ki kiris nacvlad wvrili kenWebisgan Sedgenili
sartyeli iyo datanili. ezos nivelirebis dros ganadgurebulia qvevrebis korpusis zeda nawili.
adgilobrivi mosaxleobis informaciiT XX s-is 50-ian wlebSi, am teritoriaze minimum 30 qvevri iyo. sagulisxmoa is faqti, rom erT-erTi qvevris Cadgmisas dauzianebiaT elinisturi periodis kramityrili, risi dasturic iq dafiqsirebuli
sxvadasxva standartis keramidebis fragmentebia, Sesabamisad, savaraudoa, rom monumenturi nageboba xevis marcxena napirzec unda yofiliyo.
mesame ubanze (aseve, adgilobrivi mcxovrebis ezo) gamovlinda darRveuli kedlebis naSTebi, romelTa wyobaSi Sereuli
iyo III saukunisaTvis damaxasiaTebeli orive saxis kramiti;
aseve aRmoCnda plintusebi, markirebuli TiTis anabeWdebiT. erT SemTxvevaSi, vardulis gamosaxulebaa daStampuli;
gansakuTrebiT aRsaniSnavia is, rom sacxovrebeli saxlis
farglebSi gamoikveTa romauli betoniT naSeni abanos uki-

daijesti

duresi qveda struqturis karis Riobi da misi pilonebi, qvis
blokebs zemodan adevs keramikul plintusTa wyoba.

xunwi _ seqtemberi _ 2017
saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli
saagentos dafinansebiT, 2017 wlis xunwis qarTul-inglisurma arqeologiurma eqspediciam (xelmZRv. niko murRulia),
xunwis cixeze ganaxorciela savele samuSaoebi.
samuSaoebi xuT ubanze warimarTa: SarSan gaTxrili #3 Txrili gafarTovda samxreTiT da aRmosavleTiT. 4 sacdeli
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leT nawilebSi.

2016 wlis sezonze # 3 Txrilis samxreT kideze gamoikveTa, savaraudod, mTavari galavnis paraleluri kedlis
fragmenti. swored amitom gafarTovda aRniSnuli Txrili
samxreTiT 3 metr siganeze (3X10 m.). aRniSnuli monakveTis
dadablebis procesSi kargad gamoCnda borcvze arsebuli geologiuri fenebis daSrevebis mimarTuleba. kerZod, cixis am

daijesti

Surfi gaiWra cixis teritoriis Sua, CrdiloeT da aRmosav-

nawilSi Tiris qani samxreT-aRmosavleTidan Crdilo-dasavleTisken eSveba. rogorc gaTxrebma aCvena, galavnebis aSenebis dros, mSeneblebs didi dro ar daukargavT bunebrivi
donis gasaTanabreblad da galavnebi uSualod Tiris fenaze
aaSenes. Sesabamisad, gaTxrebis procesSi zedapiridan 20-30
sm siRrmeze ukve amodioda steriluri Tiris Semcveli fena,
romelic, savaraudod galavnebis dros moWrili qanis nayari
unda yofiliyo, xolo, daaxloebiT 80-100 sm daRrmavebis
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Semdeg Cndeboda Tiris qani da moyavisfro Seferilobis niadagi, romelSic didi raodenobiT kldis fleTili qva amodioda. savaraudod es galavnebidan CamoSlili kedlis qvebi
iyo, romelic nawilobriv faravda SarSan gamovlenili kedlis fragments.

daijesti

calke unda aRiniSnos iq aRmoCenili sacecxluris naSTi da
amforis ori damRiani yuris fragmenti. amgvari artefaqtebi
wina or sezonzec dafiqsirda xunwSi. dRemde maTi analogebi
arsad aris moZiebuli.

2017 wlis savele-arqeologiur sezonze gaiWra Surfebi
##5,8.
Surfi # 5 gaiWra cixis zeda terasis Sua monakveTSi. humusis fenis moxsnis Semdeg reliefis SemaRlebis qveS gamovlinda ramdenime erT rigad dawyobili qva. dadasturda, rom
aq daudgeneli daniSnulebis, samxreT-CrdiloeT orientaciis mcire zomis arxi gadioda.
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zedapiruli dazvervisas am teritoriaze gamoikveTa qvis
wyoba, romelic grZeldeba samxreT-CrdiloeT perimetrze,
humusis moxsnis Semdeg SurfSi gamovlinda kirxsnariT SeduRabebuli daumuSavebeli qvebis wyoba, sapire wyobis gareSe. safiqrebelia, rom es unda iyos galavnis saZirkvlis
naSTi, romelic 0.5 m-mde simaRleze SemorCenili. kedlis sigane 1.80-2.00 metrs Soris meryeobs da aSkaraa, rom galavnis
fragmentia. wyobis irgvliv Tanmimdevrulad aviReT fenebi

daijesti

Surfi # 8 gaiWra cixis samxreT-aRmosavleT monakveTze.

gruntamde.
samomavlod daigegma me-8 Txrilis gafarToeba samxreTisken
da CrdiloeTisken.
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DZALISI

R C H A E O L O G I C A L

June - 2017

In June 2017, the archeological works were conducted in the teritori
of Dzalisi (leadrer Goderdzi Narimanishvili) under financing of the Naonal Agency for Cultural Heritage Preserva on of Georgia.
Archaeological excava ons were conducted on 180 sq.karea. Humus
layer was removed at 0.3 m depth; The expedi on examined the cultural layers on an average of 1.0 m depth. The remains of 2 mud-hut
construc ons, 1 agricultural pit, 2 pit-burial grounds anda large building (temple) were excavated.
Mud-hut № 1 is a dwelling cut in the ground; standing on the Northwest - south-east line; the floor is beaten clay. The imprint of beams
found during the excava ons indicates that the mud-hut had a flat
roof. An oval-shaped agricultural pit was excavated in the north-east
of it, 0.6 m away.
Mud-hut № 2 (only some part of it was excavated) is similar to № 1
mud-hut and it is considered to be a crypt.
2 burial ground were excavated in the north-east of Dzalisi Crypt. The
burial grounds seem to be dated in the same as the crypts and could
be dated in the early Middle Ages.
A large building was discovered in the eastern part of the ditch excavated in 2017. Small parts of the northern and western walls were
excavated. The walls are built by mud brick, which have the basis of
cobble-stone. The mud -bricks are standard sized and made of clay
with chaﬀ. Some of them are fired by strong fire. The big building was
covered with le. It is diﬃcult to imagine its complete plan, though it
seems that one of the more slightly bigger building was placed in the
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center. Only one corner of this structure is revealed. The is one more
wall between the western wall of the big structure and the western
wall of the inner building by which two corridors are formed in the
space.
During the excava ons, the mountain crystal fragments and iron
items, iron open-weave plates, metal items with various configura ons
and nails were revealed. Also, fragments of blue glass dishes and thin
plates of glassy pen.
There is a free space on the east of the corridor, which leads in the
unexcavated part of the east. Most of the po ery pieces are found
in this space. Most are fragments of large sized wide-mouthed clay
jarA half- spherical agate piece of work was found in the vicinity of the
wide-mouthed clay jar, and the papal bull was found slightly away. It is
dis nguished from the papal bulls found in the Caucasus - the Iranian
Shah is depicted on the prints, and the Aramaic inscrip on is rimmed
around. There is no doubt that the printed belongs to Shah’s Chancellery and an important message was sealed by the papal bull fund in
Dzalisi.
The papal bull, glass vessel and le found in the large building, a ributes the date of III-IV cc.to the complex
Although only a small part of the large building is excavated, it can be
said for certain it is mighty and important, this is indicated by the walls
as well as the artefacts found there. It is not excluded that the building
may be the part of the temple complex.
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June - 2017

DIGEST

In July 2017, the archeological excava ons under financing of the Naonal Agency for Cultural Heritage Preserva on of Georgia were conducted in Gurjaani municipality, on the lower and middle palaeolithic
dwellings located on the slopes of the Gombori Ridge –on “Zyar-Pkhovel” and “Zyari 2” (Zyar-Qodalo). (Head /leader Nika Tushabramishvili).
Intensive works have been carrying out on the monuments since 2014.
AS a result of archaeological, geological, paleo-geographical and geomorphological studies of past years 8litholy c layers were found on
both monuments, one of which is culturally sterile. It should be noted
that, the studies conducted by the geophysical and computed tomography method (2016) made it is possible to determine how deeply the
layers are, how strong they are, what their composi on are and etc.
Part of the found stone material are cobble stones, Manuports. Primive tools made of limestone prevail in the lower layers.
Zyar-Pkhovel is an open type of dwelling. Field studies con nued on
7th and 8th lithic layers in certain squares. In the current season it has
become clear that the undamaged ‘’in situ’’ is only the 8th lithic layer.
150 artefacts were revealed in the layer. Primi ve artefacts made of
limestone prevail among them, on the limestone. Mes an type flint
tool was also confirmed in the upper damaged layers.
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Par cularly important findings on Zyar-Pkhovel within the
Field-Archaeological Season of 2017:
1. In the field season of 2017 on Zyar-Pkhovel, a number of burned
flint were found, which creates the perspec ve of da ng the layer with
the thermolumeness method.
2. Remains of bones of petrous animalwere found in the layer, which

D I D N AU R I

DIGEST

is important for determining the date and paleo-environment.
Zyar-2 is an open type mold-workshop of stone where lithological
layers are fixed ‘’in situ’’ form system on the seam of limestone and
limestone-stone. Field work con nued on the 7th and 8th layers. The
discovered material (74 units) is very primi ve and does not apply to
one of the schemes. It is very similar to the olduval culture of flicks (the
bits of stone). The stone material found here is typical and technologically similar to the Dmanisi materials, consequently Zyar- 2 is one of
the oldest and vital monuments in Georgia and the Caucasus area the
research of which is important in terms of science as well as historic.

July - 2017

In July 2017, the archeological works(leader Konstan ne (Kyazo) Pitskhelauri) on the former se lement and burial ground dated 13th century were conducted in the territory ofDedoflistsyaro municipality, on
the plateau of Here (Shiraqi), in its western part, on the loca on of
“Didnauri” (Didnarauli) under financing of the Na onal Agency for Cultural Heritage Preserva on of Georgia.
The prepara on worksof 1 quadrangular area ditch (100X10 m) in the
north-west corner of the se lement carried out in the current year
revealed the most important results. At first glance, this quadrangular area segmented by strong fence seems similar to the Hi te cul c
construc on- a temple as the north and east walls of the construc on
located at the north and west inner fence of the city are par cularly wide and reach almost 20 meters. At the same me, on its inner
side where the prepara on works were carried out, the signs of small
storage buildings located at the wall were detected, the wall of which
could be made of clay. The internal side of these storage buildings,
which is a central part of the large square area, is a huge lowering. This
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is likely to indicate that the storage buildings rimmed on the fence are
s ll remained quite high. All this indicates the complete study of this
area (100x100 m) .
The 20 m wide defensive ditch across 1.5-km is rimmed around the
fence. There is a horizontal line stone strip between its inner side and
the city walls. In the defensive ditch sec on, in both areas, the fallen
fence is observed along the en re fence of the ditch which indicates
that the city was destroyed when the defensive ditch was completely empty. There is no trace of standing water in the defensive ditch
as there is diﬀerence of some meters between the lower point of the
channel near the southern fence and the lower markof the defensive
ditch located at the northern fence.
The current year’s work has revealed a number of innova ons regarding the construc on of the city’s protec ve fence. In this sec on of the
city, its width -7 meters were obviously observed. There was a round
1.5 diameter hole filled with thin woodash in the central part of the
wall located in the western part of the first ditch. It is no doubt that this
is a ritual monument held by the builders, possibly with the appropriate tribute.

DIGEST
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The tomb of the former se lement of Didnauri is located in the north
part of the city at about 200-205 meters away from the city’s wall. It is
presently represented by various sizes of hills and is about 400 meters
long in straight. During the last two years 1 precinct was studied, which
is also represented by a hill. There are about eleven hills in whole the
plan of which is well reflected in the photos taken by the drone.
In the current year, 2 precincts were opened on the suburb hill (70 x.
75m) located in the east. A ditch was rimmed along the whole length
in the central part of the hill. During the excava ons the pieces of clay

S V E R I F O R T R E S S - July - 2017
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vessels were found on the 20th cen meter. Large fragments of the
bronze sword were found.

In June, 2017, under financing of the Na onal Agency for Cultural Heritage Preserva on of Georgia, archaeological works were carried out at
Sveri fortress (Chiatura municipality) (leader Zurab Bragvadze).
Archaeological works were conducted on the southern slopes of the
fortress and on the lower terrace of the east slope. In order to determine the stra graphy of the se lementlayers, a rectangle shapes ditch
was cut in the southern slope. As a result of it, it was established: that
the Humusous layer (30 cm) was followed by a stone layer the height
of which reached 50 cm in some places. I former se lement was found
under the layer of stone, its width is 40-50 cm; I layer is separated from
II layer by a sterile layer of 10-20 cm in height, the height of the II layer
itself reached 30-40 cm.
The stony layer is formed from the stones that fall from the walls of the
fortress and there are no artefacts in it. Parallels of archaeological materials found on the southern slopes of the Sveri fortress are presented
in a similar ceramics at the Dumala Towers of Upper Imere . The archaeological layer of the Dumala Castle is dated in the 18th according
to the Turkish coins found there. Accordingly, the age of the southern
slopes of the fortress should be determined by the same period and it
should be connected to the last phase of the prison func on.
The archaeological material of the II layer is mainly ceramic producon, there are ornamental pots, black bowls with opened lips, the
snipped fragments and the sides of simple jugs, simple handles of
jugs, the fragments of jug bo oms, lips and sides among them. The
stone hand-mill was also found in the same layer. The second slope
of the southern slope of the Sveri fortress belongs to an early an que
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age, while archaeological materials is dated VI-V c.
In order to iden fy the tomb on the lower terrace of the East slope,
three ditches were cut. Two burials were revealed.
Iron spear, buckle, bow stud,silver ring, pastel beads, clay red color jug
and so forth were found in the №1 burial ground.
Only red color jug pieces,temporal fossacoils and beads were revealedin the Ditch №2.
The archaeological material obtained was handed over to the Chiatura Local Museum

DIGEST
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July - 2017

In July 2017, the archaeological expedi on of the “Young Heroes Legion” (leader Zviad Kvitsiani) conducted archaeological inventory and
archaeological examina ons in villages - Chuberi, Natsra, Becho, Bobre
in the Mes a municipality, in the Nenskara ravine of Chuburi Mountain under financing of the Na onal Agency for Cultural Heritage Preserva on of Georgia.
The works aimed to make inventory of the cultural-historical sites located in Becho village of Mes a municipality territory. The archaeological expedi on of Svane con nued the field-archaeological works on
the Nakri field where the ancient se lement was found by the same
expedi on ( leader Zviad Kvitsiani) in 2016.
The archaeological materials revealed by the expedi on significantly
completes the monuments of material culture of this region, which is
of great importance not only to cover the distant past of other Georgian tribes in the mountainous strip of Svane , but also to understand
their role and importance in the history of Georgia.

August - 2017

The ‘’Khvamli Guild’’ carried out the archaeological excava ons in July,
2017 on Khvamli mountain plateau (leader Davit Sulkhanishvili) under
financing of the Na onal Agency for Cultural Heritage Preserva on of
Georgia.
Field works were carried out at two precincts: 1.From the housing
camp to thenorth-west, at 1848 meters above the sea level. The area
of 260 sq. m was excavated here, and the medieval furnace for firing
the lime was revealed. The furnace is oval shaped with a small bellows
on the north side, a stone 70 cm wide fence was rimmed around it in
the south, 1,5 meter away. On the same side of the ‘’yard’’ there were
frag m ents of wooden beams. The beams could be designed for the
fence of picket-plated canes. In the internal space of the building, the
remains of burnt beams, 30 cm layer of coal with 170 cm depth,20 cm
layer of lime on the rocky floor were confirmed.
Another complex was found in the second precinct in the north-east
of the camp. It combines 12 circular buildings and 2 caves built on the
fence. Semi-curved walls are built on them.Roughly processed stone is
used for crushing. One circular structure was cleaned superficially on
the north-west side of the fence.
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ივრისპირი

დავით ლომიტაშვილი
დედო ფ ლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, მდ. ივრის ქვემო წელის მ არცხენა ნაპირზე, ადგილ სატორგოზე, საქართველოაზ ე რბაიჯანის

საზღვრის

ზოლში

სატელიტური

რუკის,

კვადროკოპტერით აერო ფოტოების გადაღებისა და ტერიტორიის
ზედაპირული დათვალიერების შედეგად გამოიკვეთა ერთმანეთთან
დაკა ვ შირებულ ნაგებობათა კონტურები. დაფიქსირდა ალიზის
კედლ ე ბის კვალი. აიკრიფა არტეფაქტები (სალესი ქვები, თიხის
წიდე ბ ი, კერამიკის ფრაგმენტები). დაფიქსირებული ობიექტის
აღმო ს ავლეთით, მის უშუალო გაგრძელებაზე მდებარეობს 15 მ
სიმაღლისა და 1000 მ დიამეტრის გორა, რომელიც სიმეტრიულობითა
და ვიზუალით გამოირჩევა გარშემო მდებარე გორების მასივისგან,
ერთგ ვ არად ხელოვნური გორის შთაბეჭდილებას ახდენს. შესაბამ ი სად, მეცნიერებმა გამოთქვეს ვარაუდი, რომ შესაძლოა, ეს
ყორღნის ტიპის სამარხი ყოფილიყო (სურ.1-2,4).
ობიე ქ ტის აღმოსავლეთით, ხევის გადაღმა, 500-800 მეტრის
რადიუსში დაფიქსირდა კერამიკის ფრაგმენტები. ამ ფრაგმენტების
დიდი რაოდენობა კონცენტრირებული იყო ივრისპირის არქეოლოგიური ობიექტის სამხრეთ-აღმოსავლეთით, საკვლევი ობიექტიდან
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600- 8 00 მეტრის რადიუსში, საქართველოს შავი ზღვრისპირა
ზოლში (150 მეტრში) (სურ. 1,16). ზედაპირული დათვალიერებით
თითქ ო სდა ხევით გაჭრილი ნამოსახლარი გავრცელებული იყო
თითქ მ ის 2 ჰექტარზე. ადგილობრივი მწყემსების გადმოცემით,
სწორ ე დ ამ ადგილებში ნახეს მათ „სპილენძისა თუ ბრინჯაოს
ნივთები“. მწყემსების მიერ მითითებულ პერიმეტრზე დაზვერვის
შედეგად აიკრიფა ბრინჯაოს ძალიან მცირე ზომის ფრაგმენტები
და მ ო ზრდილი წიდა. იქვე ახლოს დაფიქსირდა თიხის ღუმელის
მოზრდილი ფრაგმენტი. ხოლო ხევს გადმოღმა, ბორცვის ფერდზე
ქვის ურო და კერამიკის ფრაგმენტები.
არქე ო ლოგიური ძეგლის არსებობა-არარსებობის საკითხის
გარკ ვ ევისთვის საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვ ი ს ეროვნულმა სააგენტომ 2017 წლის გაზაფხულზე

აქ

არქე ო ლოგიური სამუშაოები განახორციელა (ხელმძღვ. დ. ლომიტა შვილი; წევრები: კ. ფიცხელაური, გ. ლაღიაშვილი, ქ. დიღმელაშვილი, ზ. გიორგაძე, ო. ბენაშვილი, კ. კობერიძე, გ. ბურჯანაძე,
ი. კვანტალიანი, გ. მისრიაშვილი, ტ. ღვინიაშვილი, ლ. ჭავჭავაძე).
არქე ო ლოგიური ობიექტის ტერიტორიაზე თხრილების გაჭრის
შედე გ ად დადგინდა, რომ ტერიტორიაზე დასტურდება ალიზის
კედლ ე ბის არაერთი ნაშთი, რომელთა ნაწილი ძლიერ ცეცხლში
მოხვ ე დრის გამო გამომწვარია. ალიზის ნაგებობათა ნაწილის
ნაშთები გამოყენებულია ახლო წარსულში, ცხოველთა სადგომების
ან მსგავსი დამხმარე შენობების მოსაწყობად. ამაზე მეტყველებს
ტერიტორიის დიდ ნაწილზე ორგანული ფენის არსებობა.
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ერთი მხრივ, საკვლევ ტერიტორიაზე ჭრილებში დაფიქსირებულმა
ალიზ ი ს კედლების ნაშთებმა, ხოლო, მეორე მხრივ, ორგანულმა
ფენამ, ერთგვარად უპასუხა კითხვას, თუ რატომ არ გვხვდებოდა
აღნიშნულ ტერიტორიაზე ადამიანთა ყოფნის დამადასტურებელი
არტეფაქტები (კერამიკა, მოხმარების საგნები). როგორც ჩანს, წინა
პერიოდის კვალი, შემდგომ ეტაპზე ამ ტერიტორიის გამოყენებამ
წაშალა. მაგრამ აქვე უპასუხოდ დარჩა კიდევ ერთი კითხვა: რატომ
არ შემორჩა ამ პერიოდის არა თუ ნივთები, არამედ სამშენებლო
მასალის უმცირესი ნაწილებიც კი?!
არქე ო ლოგიური ობიექტის აღმოსავლეთით მომიჯნავე გორაზე
(სიმ ა ღლეა 15 მ, დიამეტრი 100 მ) გაითხარა სამი სადაზვერვო
თხრილი, რომლებმაც საშუალება მოგვცა წარმოგვედგინა ბორცვის
არქი ტ ექტონიკა. გაირკვა, რომ ის წარმოქმნილია ყვითელი
თიხნ ა რი ქანით, რომელსაც ზემოდან ფარავს წვრილკენჭოვანი
ქვა- ღ ორღის გარსი. გარსის სიმძლავრე იცვლება (მცირდება)
ძირიდან თხემისკენ, რაც განპირობებულია ამ ფენის ჩამორეცხვით.
ბორცვის ირგვლივ მდებარე, ბუნებრივი წარმოშობის გორაკების
აგებულებაზე დაკვირვებამ დაგვარწმუნა, რომ ამ მიკრორაიონში
ისინ ი აგებულია მოყვითალო-მოწითალო ფერის თიხნარი ქანით,
რომელსაც ზემოდან წვრილკენჭოვანი ღორღი ფარავს. ზოგიერთი
ამგვ ა რი ბორცვის ჩამორეცხვის შედეგად გაჩენილ ჭრილებში
თვალნათლივ ჩანს მათი ასეთი არქიტექტონიკა. ამ ნიშნით, ჩვენ
მიერ დაზვერილი გორაც მსგავსი აგებულების უნდა იყოს. გორაზე
გავლებულმა სადაზვერვო თხრილებმა არ მოგვცა მისი ყორღნობის
დამადასტურებელი არანაირი საბუთი.
სავარაუდო ნამოსახლარის ტერიტორიაზე სამუშაოები წარიმართა
ორ უბანზე.
უბანი I
თხრი ლ ი №1 გაიჭრა ზუსტად იმ ადგილას, სადაც დაფიქსირდა
ქური ს ფრაგმენტი (სურ.3,17). სამუშაოები წარიმართა 7×6 მ
მონა კ ვეთზე. კვადრატის აღმოსავლეთი ნიშნული გაუყვა კლდის
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თავს , ხოლო სამხრეთის საზღვარი - დროში ჩაშლილ ფლატეს.
პრეპ ა რაციის შედეგად გამოვლინდა სათავსი ნაგებობის ნაშთი,
რომლ ი ს ფართობი შემოისაზღვრა 5×5.5 კვ.მ-ით. როგორც
აღვნიშნეთ, კორდოვანი ფენის მოხსნის შემდეგ გამოჩნდა ალიზის
ნაშალი მასა, რომლის სისქე სხვადასხვა ადგილას იცვლებოდა და
ამავე დროს გარკვეულ ადგილებში წითელ ფერს იღებდა (სურ.18-

19). ალიზის ეს ფენა ჩალეწილ ჭურჭელზე იდო. კულტურულ
ფენა შ ი დიდი რაოდენობით ჩნდებოდა ბათქაშის ფრაგმენტები,
რომე ლ თაგან ნაწილზე შერჩენილი იყო შელესილობის კვალი.
კვადრატის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში გაიწმინდა რამდენიმე
დიდი ჭურჭელი, (ჩამსხვრეული). იქვე მიმოფანტული იყო პატარა
ჭურჭ ლ ის ფრაგმენტებიც. კვადრატის ჩრდილო-აღმოსავლეთ
ნაწი ლ ში დაფიქსირდა მცირე ზომის ჩამსხვრეული ჭურჭლები
და რიყისა და ფიქალის ქვები (სურ. 20-21,24). ქვები ერთგვარად
დარღ ვ ეული წრის ფორმას კრავდა, შესაძლოა, ისინი კერის
ქვებ ი

ყოფილიყო. ქვების ალაგების შემდეგ ამავე ადგილას

სულ უ ფრო გაძლიერდა დამწვარი ფენა, რომელშიც აღმოჩნდა
დანახშირებული მცირე ზომის ქოთნის ნატეხები (სურ. 22). მისგან
დასა ვ ლეთით დაფიქსირდა ალიზის გამაგრებული მასა, რომლის
ქვეშ და ზემოდან კერამიკის რამდენიმე ფრაგმენტი გამოვლინდა
(სურ . 20-21). ეს კედლის ნაწილი უნდა ყოფილიყო, რომლის
გადმ ო ვარდნამ რამდენადმე განაპირობა ცეცხლის ნაკლებად
გავრცელება სათავსის დასავლეთ ნაწილში. კვადრატის ჩრდილოდასა ვ ლეთ ნაწილში, იატაკის დონეზე გაიწმინდა ერთმანეთის
სიახ ლ ოვეს დალაგებული რამდენიმე ფილაქვა. ამ ქვებთან
აღმო ჩ ნდა გადაყირავებული, თითქმის დაუზიანებელი, მოშავოდ
გამომწვარი პატარა დოქი, ქვების დასავლეთით კი დადასტურდა

0.30 მ დიამეტრის ორმო (სურ. 23). კვადრატის სამხრეთ-დასავლეთ
ნაწილში აღმოჩნდა წრიულად დალაგებული მცირე ზომის რიყის
ქვებ ი და ერთი ობსიდიანის ქვა (სურ. 25). გარდა კერამიკისა,
სათავსში აღმოჩნდა ორი კვირისტავი, 3 შურდულის ქვა და პასტის
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2 იოტისებრი მძივი. სათავსის მთელ ტერიტორიაზე, იატაკის დონე
კლდოვანი მასივისა და მოტკეპნილი მიწის ურთიერთმონაცვლეობა
აღმოჩნდა.
სათავსში აღმოჩენილი მასალა:
თიხი ს

სასმისი

შავად გამომწვარი, ზედაპირნაპრიალები.

მუცე ლ გამობერილი, განიერი მაღალი ცილინდრული ყელითა
და გ ა დაშლილი პირით. პირსა და მუცელზე დაძერწილია
მრგვ ა ლგანივკვეთიანი ყური, რომელსაც პირისთავზე პატარა
შვერ ი ლი აქვს. მუცელზე ზემოდან ქვემოთ სხივებად გაშლილი
ამოღარული ორნამენტი შემოუყვება, ყელზე კი სამი კონცენტრული
ზოლი

აქვს.

შემორჩენილია

ფრაგმენტულად.

ნაწილობრივ

აღდგენილია.
თიხი ს

სასმისი

ლეგა-მონაცრისფროდ გამომწვარი. კარგად

განლ ე ქილი კეცით, ზედაპირნაპრიალები, ბიკონუსური ტანით,
ბრტყ ე ლი ძირით, განიერი, ოდნავ შედრეკილი ყელით. მუცლის
წიბო ს ა და პირზე დაძერწილია მრგვალგანივკვეთიანი ყური.
ზედა პ ირზე კონცენტრული ზოლები შემოუყვება. ნაკლული და
აღდგენილია.
თიხის სასმისი ღია ჩალისფრად გამომწვარი, წმინდად განლექილი
კეცი თ . სწორი ძირით, ბიკონუსური მუცლით, განიერი, დაბალი
ყელითა და გაშლილი პირით. მუცლის წიბოსა და პირზე დაძერწილია
მრგვალგანივკვეთიანი ყური. პირის ქვემოთ ორი კონცენტრული
ღარი შემოუყვება. ნაკლული და აღდგენილია.
თიხის სასმისი მოჩალისფროდ გამომწვარი, წმინდად განლექილი
კეცი თ , სწორი ძირით, ბიკონუსური მუცლით, განიერი პირით.
მუცლ ი ს წიბოსა და პირზე დაძერწილია მრგვალგანივკვეთიანი
ყური . ყელზე ორი კონცენტრული ზოლი შემოუყვება, მათგან
დაბლა ეშვება სავარცხლისებური, ნაპრიალები ზოლები. ცეცხლში
მოხვედრის გამო რუხი ფერი აქვს. ნაკლული და აღდგენილია.
თიხი ს ქოთანი

ჩალისფრად გამომწვარი, განლექილი კეცით.

მუცე ლ ი სფეროსებრი აქვს, ყელი დაბალი, ბაკო გადაშლილი.
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მის მ ხრებზე დაძერწილია ორი ოთხკუთხა ვერტიკალური ყური,
რომლ ე ბიც გახვრეტილია ჩამოსაკიდებლად. მხარზე ოთხი
კონც ე ნტრული ღარი შემოუყვება, ზედაპირზე ვერტიკალური
ნაპრიალები ზოლები გასდევს.
თიხი ს

ხელადა მოშავოდ გამომწვარი, ზედაპირნაპრიალები,

წმინ დ ად განლექილი კეცით, მუცელი ელიფსური აქვს, ყელი
პირი ს კენ შევიწროვებული, პირი ძაბრისებურად გაშლილი.
მართ ხ კუთხა ყური მის მხარსა და პირზეა დაძერწილი. პირზე,
ყელის ძირზე, მხარსა და მუცლის პირზე კონცენტრული ღარები
შემოუყვება. ზედაპირი დაფარულია ვერტიკალური და ბადისებრი
ნაპრიალები ზოლებით. ნაკლული და აღდგენილია.
თიხის ხელადა წმინდად განლექილი კეცით, ყოფილა ჩალისფრად
გამო მ წვარი, მაგრამ ცეცხლში მოხვედრის გამო გაშავებულია.
ძირი სწორი აქვს, მუცელი სფეროსებრი, ყელი დაბალი, პირი
ძაბრ ი სებრი. მართხკუთხა ყური დაძერწილია მხარსა და პირზე.
მხარ ს ა და მუცელზე შემოუყვება კონცენტრული ღარები,
რომელთა შორისაც მთლიანად შემოყოლებულია წვერით ქვემოთ
მოცე მ ული, ზედაპირის გაპრიალების შედეგად გაკეთებული
სამკუთხედები. ნაკლული და აღდგენილია.
თიხი ს

ხელადა ჩალისფრად გამომწვარი, დამზადებულია

მსხვილმარცვლოვანი თიხისგან. აქვს გამოყოფილი და შედრეკილი
ქუსლ ი , ბიკონუსური მუცელი, ვიწრო ყელი, გადაშლილი პირი.
პირსა და მუცლის თავზე დაძერწილი აქვს მრგვალგანივკვეთიანი
ყური ,

რომელიც დასმული კოპებითაა შემკული. მხარსა და

მუცლის წიბოზე კონცენტრული ზოლებით შექმნილ მოჩარჩოებაში
ვერტიკალური ნაპრიალები ზოლებია მოცემული, რომელთა შორის
სამი რელიეფური კოპია. ნაკლული და აღდგენილია.
თიხი ს
ნაპრ

ი

დოქი, ჩალისფრად გამომწვარი, განლექილი კეცით,
ალები

ზედაპირით.

ცეცხლში

მოხვედრის

გამო

გაშა ვ ებულია. აქვს სწორი ძირი, სფეროსებრი მუცელი, დაბალი
ყელი და ძაბრისებრი პირი. მუცლის თავსა და პირზე დაძერწილია
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მრგვ ა ლგანივკვეთიანი თავზე შვერილიანი ყური. ყელზე სამი
კონცენტრული ღარი შემოუყვება. თითო ასეთივე ზოლია მხარსა
და მუცლის შუაში, რომელთა შორის არეში 5 კოპი იყო მოცემული.
მათ გ არშემო წრიულად წერტილოვანი ჭდეებია გაკეთებული.
ნაკლული და აღდგენილია.
აღწე რ ილი არტეფაქტების გარდა აღმოჩენილია სხვა თიხის
ხელა დ ები, ჩაფი, ჭურჭლის ყური

და დერგი; მონაცრისფროდ

გამომწვარი ქვევრი; ძვლის კვირისტავი; ხუფი; რიყის შურდულის
ქვებ ი ; ობსიდიანის ნუკლეუსი; ობსიდიანის ანატკეცები; ქვის
ხელცული; ბრინჯაოს ნივთის ფრაგმენტი; პასტის იოტები; წიდა;
ქვის ხელწალდი (ტარი მოტეხილი).
ამდენად, სამუშაოების განხორციელების შედეგად გამოვიტანეთ
დასკვნა: სათავსი ნაგები იყო კლდოვან მასივზე, მისი აღმოსავლეთი
კედე ლ ი კლდის ქანს მიუყვებოდა, იატაკი კი თიხატკეპნილით
შევს ე ბული კლდის მასივი გახლდათ. პრეპარაციის დროს
ჭურჭ ლ ებსა და მათზე ალიზის ნაშალი ფენის ფიქსაციამ,
გვაფ ი ქრებინა, რომ სათავსი იყო ალიზით ნაგები და გადახურვა
ჰქონ დ ა ბანური, რომელიც ნგრევის დროს ინტერიერში ჩაწვა.
ჩრდი ლ ო-დასავლეთ ნაწილში იატაკზე მოგებული იყო ქვა.
ჩრდი ლ ო-აღმოსავლეთ ნაწილში, სავარაუდოდ, ცეცხლი ენთო,
სამხ რ ეთ-აღმოსავლეთ მხარეს კი ჭურჭელი ელაგა. კერამიკის
მსხვ რ ევის ფორმის, ფილების დაძრულობის, ალიზის ჩაცვენილი
ფრაგ მ ენტებისა და ცეცხლის კვალის გავრცელების მიხედვით,
სათა ვ სის ნგრევის მიზეზი მიწისძვრა უნდა ყოფილიყო. სწორედ
ქანების მოძრაობამ გამოიწვია შლადი კლდის მასივის დაძვრა და
კედლების რღვევა.
უბანი II მდებარეობს სათავსის სამხრეთ-დასავლეთით, მისგან 70
მ-ზე, ხევის მეორე მხარეს. ტერიტორიის ზედაპირული დაზვერვის
შემდეგ შეირჩა ორი მცირე მონაკვეთი (სურ.3,16).
თხრი ლ ი №1 (2.6×6×0.4 მ): გაიწმინდა დედაქანზე დაშენებული
კედლ ი ს ფრაგმენტი (სიგრძე - 4.7 მ), რომელიც ნაგებია კლდის
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მეტ- ნ აკლებად დამუშავებული ორ რიგად დალაგებული ქვით
(სიგანე - 1.06 მ). სიმაღლეში შემორჩენილია ერთი წყობა (სიმაღლე
- 0.2 მ). კედელი დამხრობილია დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ.
აღმო ს ავლეთით კედელი აღარ გრძელდება ხევის გამო, რაც
შეეხ ე ბა დასავლეთ ნაწილს, დიდად სავარაუდოა, რომ ის
გრძელდება (ამჟამად სცილდება გაჭრილი თხრილის საზღვრებს).
ამავ ე დასავლეთის ნაწილში დატოვებულია 0.6 მ სიგანის ღიობი
(შეს ა სვლელისთვის?).

კედლის

პრეპარაციისას

ჩნდებოდა

კერა მ იკის მცირე ფრაგმენტები, კედლის სამხრეთით, ძირში კი
დაფიქსირდა მოშავოდ გამომწვარი ქოთნის მსხვილმარცვლოვანი
თიხისგან დამზადებული ყელ-მუცლის მოზრდილი ფრაგმენტი.
თხრილი №2 (2.5×2.5×0.5 მ) გაიჭრა №1 თხრილის სამხრეთით 12
მეტრში, იქ სადაც ზედაპირული დაზვერვის დროს აღმოჩენილია
ბრინჯაოს მცირე ფრაგმენტები. მიწის თანამედროვე ზედაპირიდან

0.5 მ სიღრმეზე, გრუნტზე დადასტურდა ნახშირისა და ცეცხლის
კვალ ი . კვადრატის დასავლეთ ნაწილში გაიწმინდა ქურის ნაშთი,
რომე ლ იც შემორჩენილია ორ ფრაგმენტად (სურ.28-29, ნახ.5).
სამხ რ ეთით, უფრო მცირე ზომის ნაშთზე, აღმოჩნდა შავად
გამომწვარი ქილის პირ-მუცლის ფრაგმენტი, ხოლო ჩრდილოეთით
შემო რ ჩენილ ნაშთზე - ბრინჯაოს წიდის მცირე ნაწილი. დიდი
ალბათობით ქურა უნდა გრძელდებოდეს კვადრატის ჩრდილოეთითა
და დ ა სავლეთით. ქურის აღმოსავლეთით დადასტურდა ლეგად
გამო მ წვარი ლანგრის ძირი და შავადგამომწვარი დოქი (დოქი
დაკო ნ სერვდა). გარდა ამისა, აქ გამოვლინდა პასტის იოტები,
ობსიდიანის ანატკეცი, ბრინჯაოს ნივთის ფრაგმენტები, ბრინჯაოს
წიდის ფრაგმენტები, ქვის ურო, ლანგრის ძირი.
I და II უბანზე გამოვლენილი კერამიკა პარალელს პოულობს
აღმო ს ავლეთ საქართველოში აღმოჩენილ ქ.წ. I ათასწ. პირველი
ნახევრის ნიმუშებთან.
ამდე ნ ად, არქეოლოგიური სამუშაოების შედეგად, გამოვლინდა
საკმ ა ოდ მძლავრი, ქ.წ. პირველი ათასწლეულის დასაწყისის
65

axali arqeologiuri aRmoCena
ნამო ს ახლარი, რომელსაც სამოსახლო უბანთან ერთად სახელოსნო უბანიც უნდა ჰქონოდა. ამ ეტაპის მონაცემებით ნამოსახლა რ ი, სავარაუდოდ, განადგურებულია მიწისძვრის შედეგად.
ნა მ ოსახლარზე

შემდგომი

არქეოლოგიური

კვლევა-ძიების

გაგრძელება ინფორმაციულად მნიშვნელოვანი იქნება ამ პერიოდის
ისტორიის კვლევისთვის.

ლიტერატურა

ვაჟა ვარაზაშვილი, კოტე ფიცხელაური, “ხორნაბუჯი I”
არქეოლოგიური დაზვერვები ივრის ზეგანზე, 2009.
კოტე ფიცხელაური, ცენტრალურ-ამიერკავკასიური
არქე ო ლოგიური კულტურა ძვ.წ. XIV-XIII სს.
(კულ ტ ურის არსი, დამახასიათებელი ნიშნები,
გავრ ც ელების ფარგლები), მონოგრაფია, თბილისი,

2005.
კოტე ფიცხელაური, იორ-ალაზნის ორმდინარეთის
ბრინჯაო-რკინის ხანის საზოგადოების განსახლების
ზოგიერთი ასპექტი, თბილისი 2011.
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NEW ARCHAEOLOGICAL DISCOVERY

IVRISPIRI
David Lomitashvili

In the municipality of Dedoplistskaro ,on the le bank of the lower
reaches of River Iori, on the loca on of Satorgo, in the path of Georgian - Azerbaijan border, as a result o he satellite-map, aerial photographs taken by drone and superficial examina on of the area revealed the contours of intercommunicated construc ons. The marksof
the m ud brick walls were observed.The artefacts (whetstones, clay
cinders, fragments of ceramics) were collected. There is a 15 m high
and 1000 m diameter hill on the east side of the observed object, on
its immediate con nua on, which is symmetrically and visually dis nguished from the surrounding hills, somehow making animpression of
an ar ficial hill. Accordingly, scien sts have suggested that this might
be a barrow-type burial (Fig.1-2.4).
On the eastern side of the site, across the ravine, in the 500-800 meters radius, fragments of ceramics were observed. A large number of
these fragments were concentrated in the south-east part of IVRISPIRI
archaeological site, 600-800 meters away from the research site, in the
Black Sea-side strip (in 150 meters) of Georgia (Fig.116). By superficial
examina ons,the site of a former city allegedly separated by the ravine
was spread almost across2 hectares. According to the local shepherds,
they saw “copper or bronze items” exactly in these places. Tiny bronze
fragments and slightly bigger slag were collected as a result of examina on carried out on the perimeter indicated by the shepherds. There
was a slightly biggerfragment of a clay furnace nearby, and a sledgehammer stone and the fragments of ceramics on the slope of the hill
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along this side of the ravine.
The Na onal Agency for Cultural Heritage Preserva on of Georgia
conducted archaeological works here to clarify the existence, non-existence of the archaeological monument in the spring of 2017 (Head
Dr. Lomitashvili; members: K. Pitskhelauri, G. Langhiashvili, Dighmelashvili, Z. Giorgaze, O. Benashvili, Koberidze, G. Burjanadze, I. Kvantaliani, G. Mirriashvili, T. Ghviniashvili, L. Chavchavadze).
As a result of the excava on of diches at the archaeological site, it
was proved that a number of remains of mud brick at the territory is
confirmed, some of which are burned due to heavy fire. The remains of
some mud brick buildings are used in the near past toformanimal stalls
or similar suppor ng buildings. The existence of an organic layer on a
large part of the territory indicates it.
On the one hand, the remains of the mud brick walls observed in
the study area, and on the other hand, the organic layer somehow
responded to the ques on of why the artefacts (ceramics, ar cles of
consump ons) confirming the presence of people in this area were not
met. Apparently, the trace of the previous period has been erased by
the u liza on of this area at the next stage. But there was one more
ques on le without the response: why are not the items of this period or even the smallest parts of the building material remained?
Three surveillance ditches were excavated on the adjacent hill to the
east of the archaeological site (height 15m, diameter 100m), which allowed us to present the architectonics of the hill. It was found out that
it was formed by a yellow sand and clay layer,the upper side of which
is covered by a stone and rubble membrane with fine stones. The
strengthof the membrane varies (reduces) from the root to the ridge,
which is due to the eroding of this layer. The observa on of the natural
originated hills surrounding the knoll convinced us that they are made
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of yellowish-reddish-colored sand and clay layer in this micro-district
the upper side of which is covered with fine pebble riprap. Their architectonics with this typeis clearly observed in the kerfs formed due to
the eroding of some of the knollswith such type. With this mark, the
hill observed by us could have a similar frame.The intelligence ditches
on the hill has not given us any proof of its burial ground origin.
The works on theterritory o he presumed former se lement were
conducted at two precincts
Precinct I

Dit ch №1 was excavated exactly on the place where the fragment
of the furnace was observed (Fig. 3,17). The works were carried out
across 7 × 6 m sec on. The east side of the square went along the rock
head, and the southern border –along the precipice fla enedin me.
As a result of the treatment, the remains ofstorage buildings were
iden fied, the area of which was 5 × 5.5 sq. m. As we outlined, the collapsed mass of the mud brick was appeared a er the removal of the
cespitose layer, the thickness ofwhich varied atdiﬀerent places and at
the same me it got red colorat some places (Fig. 18-19). This layer of
mud brick was put on the smashed dishes. A large number of plaster
fragments were found in the cultural layer there was, some of which
s ll had the trace of the plastering. Several big dishes(broken)were
cleaned in the south-eastern part of the square. There were sca ered
the fragments of small dishes nearby. In the north-eastern part of the
square, small pieces of shredded vessels and cobble and schist stones
(Figure 20-21,24) were observed. Stones somehow ed together into
th e broken circle sha p e. Perhaps they were the stones of fireplace.
The burned layer was moreintensified in the same place a er picking
up the stones in which small shards of potwere found (Figure 22). To
the west side of it the pulp of solidified mud brick was found, under
and above of which some fragments of ceramics were revealed (Figure
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20-21). This might be the part of the wall, the fall of which somehow
caused less fire spreading in the western part of the storage building.
In the north-western part of the square, several slabs near each other
were cleaned up at the floor level. An overturned, almost undamaged,
blackish scorched small jug was found near the stones and a hole with
0.30m diameter was confirmed to the west side of the stones (Figure
23). Small cobble-stones of stones placed in the circle and an obsidian stone were found in the south-western part of the square (Figure
25). Besides the ceramics, there were found two spindles, 3 slingshot
stones and 2 niest beads of pen in the storage building. On the whole
territory of the building, the level of the floor was the mutual alternaon of rocky massive and rammed down land.

The material found in the storage building:
1. Black scorched clay bowl, with polished surface. Pot- bellied with
wide, high-cylindrical neck and opened up lip. A round cross-secon handle is sculptured on its lipand body. The ornament spread
like beamsfrom the top to the bo om is rimmed on the body and
three concentric lines are given on its neck. Remained fragmentarily. Par ally restored.
2. The grayishscorched clay bowl. Well-precipitated earthenware
frying-panwith polished surface, biconicalbody, flat-bo om, wide,
slightly twisted in neck. There is a round cross-sec on handle sculptured on the rib of the body and the lip. Concentric lines are surrounded on its surface. Not full and restored.
3. The light straw-coloredscorched clay bowl with a clean-precipitated earthenware frying-pan, straight bo om, biconical body, wide,
low neck and opened up lip. There is a round cross-sec on handle
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4.

5.

6.

7.
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sculptured on the rib of the body and the lip. Two concentric conduits are rimmed below the lip. Not full and restored.
The somewhat straw-colored scorched clay bowl with a clean-precipitated earthenware frying-pan, straight bo om, biconical body,
wide lip. There is a round cross-sec on handle sculptured on the
rib of the body and the lip. There are two concentric stripes on its
neck; comb polished stripes are descending to the bo om from
them. It has grizzle color due to its placement in the fire. Not full
and restored.
Thestraw-colored scorched clay pot with a precipitated earthenware frying-pan. Its body is spherical, low neck, opened up brim.
Two ver cal quadrangular handles are sculptured on its shoulders
which are perforated for hanging. Four concentric grooves arerimmed on the shoulder, the ver cal polished strips are given on
the surface.
The blackish scorched clay pot-bellied, polished surface, with
clean-precipitated earthenware frying-pan, it has an ellip c body,
its neck is narrowed towards the lip; the lip is opened like a funnel.
The quadrangular handle is sculptured on its shoulderand lip. Concentric grooves are rimmed on the lip, bo om of the neck, shoulder and lip of the body. The surface is covered with ver cal and
net-like polished strips. Not complete and restored.
A clay pot-bellied with clean-precipitated earthenware frying-pan.
It was straw-colored scorched, but due to the placing in the fire it
is black. It has got a straight bo om, spherical body, low neck and
the lip like a funnel. The quadrangular handle is sculptured on its
shoulderand lip. Concentric grooves are rimmed on its shoulder and
body. The triangles made from polishing the surface are rimmed
between the whole grooves with their ps down. Not complete
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and restored.
8. The straw-colored scorched clay pot-bellied, made of coarsegrained clay. It has a marked out and bent heel, biconical body, narrow neck, an opened up lip. A round cross-sec on handle is sculptured on its lip and the top of body which is decorated with placed
blisters. Ver cal polished strips are provided in the frame made by
the concrete stripes on the shoulder and the rib of the body. There
are three relief blisters between the polished strips.
9. The clay pot, straw-colored scorched leaf cloth,with precipitated earthenware frying-pan, with polished surface. It is black due to
the placing in the fire.It has got a straight bo om, spherical body,
low neck and the lip like a funnel.A round cross-sec on handle with
a crest on itstop. Three concentric grooves arerimmed on the neck.
There is one same line on the shoulder and in the middle of the
body and 5 blisters in the sphere between them. Point notches are
made circularly around them Not complete and restored
In addi on to the ar facts described, other clay pots-bellied, a large
clay jar, dish handle and a large clay pitcher-shaped jar; grayish scorched
pitcher, bone spindle-weigh; lid; boulders for sling; Obsidian nucleus
; Obsidian natural bits Stone chopper; fragment of the bronze item;
beads of pen, slag;small bill-hook (handle broken) are found
Consequently, based on the carried works we have concluded: the
storage building was built in a rocky massif, its eastern wall was alongside the layer of the rock, and the floors wasa rocky massif filled with
rammed clay. The pinpoin ng of the dishes and the collapsed layer of
mud brickduring the treatment made us to think that the storage building was built with mud brick and it had a flat-roof which was foundered
in the interior during the collapse. In the northwest part the stone was
spreading out on the floor. Apparently, the fire used to be lightenedin
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the north-east part, and dishes were placed in the south-east side. The
reason for the collapse of the storage buildingbight be the earthquake
based on the shape of the crashed ceramics, the mo on of the les,
the fallen fragments of mud brick and the trace of spreadfire. Exactly
the movement of layers caused the collapsible rock massif to displace
and the walls to rip.
Precinct II is located on the southwestern side of the storage building,

70 m away from it, on the other side of the valley. Two small sec ons
were selected (Fig.3,16) a er superficial reconnoitering of the area.
Ditch №1 (2.6 × 6 × 0.4 m): The wall fragment (length - 4.7 m) built
on the main layerwas cleaned up, which was constructed with more or
less manufacturing stone placed in two rows(width - 1.06 m). One row
is remained in the height (height - 0.2 m). The wall is buil rom west
to east. The wall does not con nue in the east because of the ravine,
as for the west part it is great probable that it con nuous (at present
it is beyond the borders of the excavatedditch). There is a 0.6 m width
aperture (for entrance) le in the same western part. Small ceramic
fragments were found in the south of the wall and the neck-body fragments of the blackish scorched pot made of coarse-grained claywere
observed at the bo om.
Ditch №2 (2.5 × 2.5 × 0.5 m) was cut in the south part next to the Ditch
№1, 12 meters away from it. This the place where the small bronze
fragments were found during the superficial reconnoitering. The trace
of coal and fire was confirmed at the depth of 0.5m from the modern surface of the land. The remains of the furnace were cleared in
the western part of the square, which are preserved in two fragments
(Fig.28-29, Fig. 5). In the south, the neck-body fragments of the blackish scorched pot was found and a small part of the bronze slag on the
surviving remains in the north. It is very likely that the furnace could
con nue in the north and west parts of the square. The grey scorched
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bo om of a trey and blackish scorched jug (the jug was preserved)
were confirmed in the east part of the furnace. Besides, beads of pen
obsidian natural bit, fragments of bronze things, fragments of bronze
slag, stone furnace, the bo om of the tray are found in this place.
The ceramics found in I and II precincts have parallel with thesamples
of the first half of Imillennium,AD found in the East part of Georgia.
Thus, as a result of the archaeological works, quite powerful se lement in the beginning of Imillennium,AD which had a working precinct
along with a residen al one. According to the present data, the se lement, supposedly is destroyed due to the earthquake. Con nua on of
further archeological research on the former se lement will be important in terms of informa on for the current period history research.
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SejavSnuli mxedris brinjaos qandakebis naSTebi vanis
naqalaqaridan
marine fircxalava
elene gigolaSvili
vanis gaTxrebi tradiciulad asocirdeba brwyinvale oqros samkaulTan. ukanaskneli sami aTeuli wlis aRmoCenebma
ki brinjaos nakeTobebis aranakleb STambeWdavi koleqcia
Semata vanis saganZurs. am aRmoCenebidan gansakuTrebulad
aRsaniSnavia vanSi dafluli ganZis unikaluri Wraqebi da sasakmevleebi, romlebic marTlac gasaocaria TavianTi uCveulo kompoziciiT, mdidari simbolikiTa da Temebis mravalferovnebiT [lorTqifaniZe n. 2010:21-22].
Cveni ganxilvis Temaa cxenis figuris fragmentebi da
mxedris javSnis nawilebi vanis koleqciidan. SemorCenilia cxenis figuris mxolod
mcire nawili – fragmentuli Cliqebi, yurebi da vfiqrobT, kudi. erTi da imave
proporciis Cliqis fragmentebi (sur. 1-5); ori maTgani
sur. 1-7

warmosaxavs Cliqis marjvena (sur. 1) da marcxena (sur. 2) mxares – es aris Cliqis qveda,
dasrulebuli forma, dauWedavi da Rru. dabejiTebiT ver
vityviT, rom es natexebi erTi da imave Cliqisaa, magram is
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rom imave cxens ekuTvnis,
udavoa.

SedarebiT

sru-

ladaa SemorCenili koWis
qveda nawili fragmentze,
romelsac qveda damamTavrebeli nawili Semotexili
aqvs (sur. 3). am fragments
dauyveba dartymis Sedegad miRebuli bzarebi. aSkaraa, rom is sagangebod
imtvreoda, iseve rogorc
qandakebis sxva danarCeni
sur. 8-10

nawilebi. Sidapirze, Cliqis

ukana nawilTan (sur. 4), oTxkuTxa Rrmulia, kideebze rkinis
JangiT gakeTebulia liTonis samagris bude, romelic gakeTebulia sayrdenze Camosacmelad. yovel maTganze, koWis qveda nawilze, e.w. saolavze, bewvi gadmocemulia iribi Wdeebis
ori rigiT, romlebic Cliqis centridan orive mxares iSleba.
garda amisa, gvaqvs mcire natexebi, romlebic bewvis analogiuri modelirebiT xasiaTdeba (sur. 5). cxenis figura,
rogorc Cans, naturaluri
zomis iyo. bewvis asaxvis es
stili Cliqze elinisturi
warmomavlobisaa [heminguei

2004: 92-93] da jer kidev am
droidan Cliqebis analogiuri fragmentebi CvenTvis
kargadaa cnobili olimpisur. 11-14
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sur. 15-19

is elinisturi da romauli xanis kompleqsebidan (sur. 6), agreTve, klasikuri samyaros sxva centrebidan [boli 1978: tab.

35, ## 190, 194; tab. 49, ## 237-239; bergemani 1990: tab. 48,
# 61; odi 2002: 98-101, sur. 1; jiumlia-mairi 2002: 93-97, sur.
4]. vanis cxenis figuris Cliqebis msgavs Cliqebs Cven vxedavT
artemisionis koncxTan CaZiruli gemis tvirTSi napovni cxenis brinjaos cnobil qandakebaze (sur. 7), romelic elinisturi
skulpturis iSviaT nimuSadaa aRiarebuli da ukanaskneli gamokvleviT daTariRebulia q.w. 150 wliT
[heminguei 2004: 49-51, 92-93, tab. 3].
vanis qandakebis fragmentebis arqeologiuri konteqstic imave TariRs gvTavazobs – isini napovnia
naqalaqaris ngrevis fenaSi, q.w. II-I
ss. masalis TanxlebiT [fircxalasur. 20-25
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amave arqeologiur konteqstSia aRmoCenili ori yuris
fragmenti, maTi wverebi (sur. 8). yurebi ukan ki ar aris gadawvenili, rogorc es mrbolav cxens axasiaTebs, aramed zeaweulia, rac cxovelis statikuri, an yalyze Semdgari pozis
mauwyebelia. analogiurad gamosaxul yurebs, kideebze iribi
RarebiT, vxvdebiT gvianelinisturi (sur. 10) da romauli xanis cxenis brinjaos qandakebebze (sur. 9) da rogorc paraleluri masalidan Cans, yurebis msgavsi modelireba ucvlelia
xangrZlivi drois ganmavlobaSi [boli 1978: 68, tab. 62, # 371;
bergemani 1990: 103, # P 50, tab. 7d; 105, # P 51, tab. 78-80, 7b].
Semdegi fragmenti (sur. 11-12) pirobiTad miviCnieT cxenis
kudad, misi msgavsebis gamo monte circeos cxenis brinjaos
qandakebis kudTan (sur. 13-14). es qandakeba adreavgustusis
xanis qmnilebad moiazreba (avgustusi – q.w. 23 - q.S. 14 ww.),
Tumca, iqve aRniSnulia, rom adreelinisturi stilis niSnebic axasiaTebs [bergemani 1990: 108-110, # P 52, tab. 79]. vanis
fragmenti Sedgeba ori fenisgan: gareTa Sre, monte circeos
kudis msgavsad, talRovani bewviTaa dafaruli, rac Wdeuli
talRisebri xazebiTaa gadmocemuli; esaa reliefuri, Tmiani
detali; Tmis konebi gamosaxulia cal-calke, fragmentis kidis gayolebiT; rac Seexeba qveda Sres, is gluvi da Sezneqilia. fragmentis viwro bolosTan milisebri siRruvea (sur.

12), rac gvafiqrebinebs, rom am adgilas kudi gavas uerTdeboda. aseTive milisebri gadasvla Cans monte circeos cxenis
kudze (sur. 13).
cxenis qandakebis sxva fragmentebi ar gvaqvs. rac Seexeba
SejavSnuli mxedris figuras, vanis koleqciaSi Cven SevZeliT mxolod misi samosis (da ara sxeulis nawilebis) amocnoba, vinaidan, adamianis sxeulis SemorCenil fragmentebze ar
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aris Tundac mcire miniSneba maszed, rom figura SejavSnuli
mxedris iyo – maT Soris, arc erTi ar aris iseTi, romelzec
SerCenilia sabrZolo samosis detali.
ase rom Cven ganvixilavT javSnis fragmentebs. es aris klasikur

samyaroSi

cnobili

javSnis

kargad
tipis,

e.w., anatomiuri kirasis nawilebi. ufro TvalsaCino
rom gaxdes TiToeuli am
fragmentis adgili javSnis
struqturaSi saWiroa, gavixsenoT kirasis agebuleba; aRwerisas sailustraciod viyenebT anatomiuri
kirasiT Semosil sayovelTaod

cnobil

figurebs

Stemeris katalogidan, romelic kirasiani qandakebesur. 26-27

bis klasifikacias eZRvneba

(sur. 15-19) [d’amato 2009: 13, sur. 4; samneri 2002: 18; Stemeri

1978: tab. 1-3].
antikur xanaSi sxvadasxva saxis sxeulis damcav samoss Soris erT-erTi ZiriTadi iyo ~anatomiuri kirasa~ [d’amato

2009: 38-42, 122-124, 130-131, 134-140]. es gaxldaT metalis an
tyavis korseti, romelic Sedgeboda mkerdisa da zurgis damcavi ori firfitisgan. metalis kirasis mkerdsafari, Cveulebriv, Semkuli iyo dabal reliefSi WedviT Sesrulebuli,
an darCiluli gamosaxulebebiT, ufro xSirad es gaxldaT
grifonis Tavebi, miTologiuri personaJebi da sxva saxeebi,
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SeTavsebuli mcenareul ornamentTan – akanTos foTlebi da
xveuli ylortebi asrulebda dekoracias.
Semdegi nawilia mxris damcavi samxreebi, samxare ~frTebi~, anu foCebiT daboloebuli viwro lentebi. garda amisa,
korsetis qveS ecvaT damcavi samosi, romelic xSirad selisgan iyo naqsovi da qveda kideze axlda e.w. pteryges - frTebi
(berZnuli sityvidan pterux – frTa) – meomris barZayis damcavi, tyavis, Teqis an selis, metwilad liToniT gamyarebuli
da foCebiT daboloebuli lentiseburi firfitebi. aseTive
firfitebi rig SemTxvevaSi uSualod kirasis, anu korsetis
qveda kididan eSveboda erT an or rigad; zogjer ki korsetis
qveda nawils sazRvravda mis kideze mimagrebuli momrgvalebuli festonebismagvari detalebi, romlebic metalis aplikaciebiT iyo Semkuli: gamosaxuli iyo reliefuri Tavebi,
palmetebi, vardulebi da sxva saxeebi.
liTonis anatomiuri kirasa upiratesad mxedrobisa da saerTod samxedro rangis pirTa rCeuli akazmuloba iyo, ise
rogorc imperatoris akazmuloba romSi. mecnierebi miiCneven, rom am tipis kirasa – samxreebiT, mkerdsafariTa
da ~fTeriqsebiT~ xasiaTiT elinisturia da aleqsandre didisa da misi memkvidreebis savele javSans baZavs.
vanis koleqciidan warmodgenilia anatomiuri kirasis Semdegi nawilebi: 1. reliefuri mcenareuli motiviT Semkuli
mkerdsafaris sami sxvadasxva fragmenti (sur. 20, 22, 24); aq
vxvdebiT yvavilis Reroebs, xuTfurclian varduls, wertilebiT dafarul Rars, akanTos foTolsa da iribi WdeebiT
dafarul Reroebs. reliefuri mcenareuli ornamenti kirasaze, gansakuTrebiT ki akanTos foTlebi da ylortebi, iseve
rogorc CaWdeuli wertilebi, popularuli motivebia anti-
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kur xanaSi [Stemeri 1978: tab. 1; vermiuli 1980: 14, sur. 7, 11].
vanis yoveli fragmentis gaswvriv ilustraciaze warmodgenili gvaqvs Sesabamisi analogebi klasikuri samyarodan, am
SemTxvevaSi Cven isini moviZieT brinjaos romaul monapovarTa Soris, e.w. industriis dasaxlebidan: aq aris vanis nimuSis msgavsi mkerdsafaris fragmentebi reliefuri ylortisa da vardulis gamosaxulebiT (sur. 21); kirasis fragmenti
wertilebiT dafaruli RariT [merkando, zanda 1998: 116, 117,
## 76, 77, tab. LXVII] (sur. 23); mokle iribi WdeebiT dafaruli
reliefuri Rero [merkando, zanda 1998: 117, # 78, tab. LXVII]
(sur. 25).
Semdegi fragmenti (sur. 26), Cveni varaudiT, kirasisqveSa
tunikis (qsovilis, metwilad selis) kalTis bolos unda iyos.
igi gravirebuli geometriuli ornamentiTaa Semkuli. gamosaxulia sartyliT gamijnuli urTierTdapirispirebuli
samkuTxedebi; mopirdapire samkuTxedebi, romlebic wverebiT SigniT aris mimarTuli da sartyeli maT Soris – mooqrulia. mooqrulia, agreTve, fragmentis qveda, dasrulebuli
formis kide. oRond is araTanabari simaRlisaa, marjvniv simaRleSi imatebs (0,5 – dan 1 sm – mde); garda amisa, zeda rigTan
SedarebiT momatebulia qveda rigis samkuTxedebis fuZeebic
(1,3 sm da 1 sm). es gansxvavebebi zomebSi imis mauwyebelia, rom
nivTi qvemoT farTovdeba, amitom is marTlac samosis kalTis qveda nawilia. ~samkuTxedebis Temis~ Ziebam isev da isev
romis, e.w., industriis dasaxlebaze mopovebuli masala gagvaxsena, saxeldobr, brinjaos fragmenti movercxlili samkuTxedebiT, romelic gansazRvrulia, rogorc kirasisqveSa
tunikis kalTis fragmenti da amave dros miniSnebulia misi
adgili kirasis grafikul rekonstruqciaze [merkando, zan-
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da 1998: 116, # 75, tab. LXVI, LXXIV]. aq Cven
vxedavT rekonstruirebul kirasas (sur.

27), romlis qvemodan moCans kirasisqveSa tunikis kalTis bolo, Semkuli movercxlili samkuTxedebiT Sedgenili sartyliT. Tu es damTxvevebi SemTxveviTi
ar aris, maSin vanis sxva fragmentebis raobis gaTvaliswinebiT dasaSvebia, rom es
fragmenti kirasian qandakebas ekuTvnis.
industriis dasaxlebis brinjaos monapovari farTo qronologiur CarCoSia
moqceuli da I-III ss. moicavs. konkretulad rekonstruirebuli kirasis mimarT

sur. 28-30

ki aRniSnulia, rom es qandakeba stiliTa da dekoriT ufro
metad I saukunis qmnilebebs enaTesaveba [d’amato 2009: 123,
sur. 149].
kidev erTi fragmenti (sur. 28), romelic kirasas ukavSirdeba, es aris mxris damcavi, e.w., samxare ~frTebi~ _ foCebiT daboloebuli lentebi. SemorCenilia xuTi lenti da foCis sami
~seqcia~. foCebi odnav gverdzea gadaxrili. ormagi Rari, romelic dafarulia mokle iribi, wiwviseburad ganlagebuli
WdeebiT, gamoyofs foCebs lentebisgan. aseTi mxris damcavi
safari, anu samxre, damaxasiaTebelia elinisturi samxedro
samosisTvis da ucvlelia xangrZlivi drois ganmavlobaSi.
amave tipis samxreebs vxvdebiT elinisturi da romauli xanis
brinjaosa da marmarilos kirasian qandakebebsa da maT fragmentebze [Stemeri 1978: 126, tab. 1,2,3 da Smdg.; bergemani 1990:

P4, tab. 12, 28; # 61, tab. 48]. magaliTisTvis davasaxelebT q.w.
100 wliT daTariRebul mxedris marmarilos torss delosi-
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dan analogiuri samxreebiT [haleti 2005: 133, tab. 81] (sur.

30). aseTive mxaris damcavi aqvs ukve naxseneb naklul qandakebas Stemeris katalogidan. vanis fragmentis zust analogad
migvaCnia metropolitenis muzeumSi daculi brinjaos fragmentuli torsi [klasikuri samyaros xelovneba 2007: 447, #

211]. igi ekuTvnis mxedars, romlis tansac elinisturi tipis
kirasa mosavs (sur. 29). mosasxami ufaravs marcxena mxars, marjvenaze vanis nimuSis msgavsi samxrea, tipuri foCebiT,
romlebic

lentebisgan,

ormagi RariTaa gamoyofili (Cveni fragmentis msgavsad). aqve, marjvena mxares,
ikiTxeba vardulic. katalogSi miTiTebulia TariRi
- q.w. II – q.S. II ss. Sesabamisi
ganmartebiT: berZnuli Tu
romauli, elinisturi Tu
imperiuli? aseT viTarebaSi es nimuSi gansakuTrebul
sur. 31-34

mniSvnelobas iZens, radgan

igi q.w. I saukunis arqeologiuri konteqstidan momdinareobs
[fircxalava, yifiani 1986: 60-61, 64, sur. 44,2].
vanSi kirasis fragmentebis kidev erTi kategoria gvaqvs
(sur. 31-32) _ kirasis foCebiani qoba. erT-erT maTganze vxedavT grexilfoCebian qobas, foCebi gadaxlarTuli da ganze
gaweulia, rac TiTqos imis mauwyebelia, rom figura mdgomare pozaSi ar unda iyos gamosaxuli. amgvar foCebian qobas
mravali paraleli eZebneba klasikuri samyaros brinjaosa
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da marmarilos kirasian qandakebebs Soris: nimuSad SegviZlia davasaxeloT kirasis foCebiani kidis fragmentebi olimpiidan [boli 1978: tab. 62, ## 294-296] (sur. 33-34); gansakuTrebuli msgavsebaa vanis fragmentsa (sur. 31) da olimpiis or
fragments Soris, sadac vxedavT imave horizontalur grexil ormag sartyels da Sveul gadaxlarTul foCebs (sur.

34). es masala zogadad gvianelinisturi da romauli xaniTaa
gansazRvruli. gansakuTrebulad sainteresoa vanis grexilfoCebiani qobis xedi qvemodan (sur. 35): qveda sibrtye Rrma
RarebiT rombiseburi badiTaa dafaruli, romlis TiToeuli
ujredi samkuTxa WdeebiTaa Sevsebuli. es aris foCebis daboloebebis erTgvari imitacia. analogiuri bade aqvs brinjaos
kirasis fragments olimpiidan [boli 1978: 69, tab. 63, # 386]
(sur. 37).
masalis fragmentuloba da simcire kirasis swori rekonstruqciis saSualebas ar gvaZlevs, magram imis Tqma SesaZlebelia, rom kirasis qveda struqturis modelireba, iseve
rogorc zemoT aRwerili samxreebisa, mas gvianelinisturi
da romauli xanis brinjaosa da marmarilos kirasian qandakebebTan aaxloebs [boli 1978: 62, ## 294-296; vermiuli 1980:
sur. 7, 11, # 73; Stemeri 1978: tab. 1, 2, 3 da Smdg.; merkando,
zanda 1998: 114-115, tab. LXIII]. cnobilia, rom elinistur da
romaul samyaroSi kirasiani mxedris brinjaos qandkebas didi xnis tradicia aqvs. romaelebi xSirad esesxebodnen elinisturi tipis kirasas, es faqti ki SemorCenili, metwilad
ukonteqsto nimuSebis zust daTariRebas sakmaod arTulebs.
amitom Zalze mniSvnelovania is garemoeba, rom vanSi foCebiani qobis fragmenti napovni iyo Tormetsafexuriani sakurTxevlis gverdiT, xanZrisgan ganadgurebuli ~saganZuris~
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nangrevebSi, kompleqsSi, romelic q.w. I saukuniT TariRdeba
[fircxalava, yifiani 1986: 63-64]. vinaidan, fragmenti ~saganZuris~ nangrevebSia napovni, gamodis, rom ~saganZuris~ dawvis dros qandakeba ukve daqucmacebuli iyo. rogorc cnobilia, brinjaos qandakebebs an mZarcvelebi amtvrevdnen
kultis Tu mmarTvelis SelanZRvis mizniT, an moxmarebidan
gamosul, dazianebul brinjaos nawarms agrovebdnen misi xelaxali gadadnobisTvis.
vanis brinjaos koleqciaSi aris fragmentebi, romlebic pirobiTad SeiZleba samxedro mosasxams daukavSirdes. es aris
drapirebis fragmentebi (sur. 39), kvanZad mokecili mosasxamis nawili (sur. 38), foCebiani qobis fragmentebi (sur. 40) da
mosasxamis kidis dasaWimi, e.w. sawafi-saZiravebi (sur. 41). antikur xanaSi samxedro mosasxami SejavSnuli samosis Semadgeneli nawili iyo. mas an marjvena mxarze Sekruls atarebdnen
da am SemTxvevaSi is mTel tans faravda, an marcxena mxares
zurgs ukan, an ki gverdze hqondaT gadafenili da qvemoT nakecebad eSveboda, xolo kvanZad mokecili nawili marcxena
mxarze hqondaT Semodebuli da win mkerdisken gadmoweuli.
xSirad mosasxamis kidis dasaWimad, e.w., sawaf-saZiravebs iyenebdnen. vanSi mopovebuli mosasxamis saZiravebis analogiuri sawaf-saZiravebi cnobilia olimpiis brinjaos koleqciidan, romelic zogadad antikuri xaniTaa gansazRvruli [boli

1978: tab. 59, a-f] (sur. 42). am kategoriis nivTebi elinisturi
xanidanaa cnobili da rogorc masalidan da gamosaxulebebidan Cans didi xnis ganmavlobaSi iyenebdnen sxvadasxva fenis
warmomadgenlebi, mag., imperator vespasianes biustze vxedavT saZirav-sawafs, romliTac daWimulia marcxena mxarze
gadmofenili mosasxamis kide, xolo qsovils saZiravTan, va-
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nis nimuSebis analogiurad, miRebuli aqvs
samkuTxedis

forma

[Zveli romis istoria

1971: 311] (sur. 43). romaul xanaSi aseT mosasxamebs atarebdnen
imperatorebi,

ro-

gorc insigniis Semadgenel nawils, garda
amisa, foCiani mosasxami romSi gamorCeuli
pirovnebis samosis nawili iyo [haleti 2005:

sur. 35-37

132]. plutarqesTan vkiTxulobT, rom lukuluss, romael
prokonsuls, tigranokertis brZolaSi q.w. 69 wels javSnis
zemodan mxrebze mogdebuli hqonda foCiani mosasxami [plutarqe, lukulusi, XXVIII].
Tu misaRebia zemoT ganxiluli vanis brinjaos qandakebis
fragmentebis Cveneuli identifikacia, gamodis, rom gvianelinistur xanaSi vanSi, Wabukis SiSveli figurisa da sxvadasxva qandakebis gverdiT, idga SejavSnuli mxedris brinjaosgan Camosxmuli, nawilobriv mooqruli qandakeba. Tu es asea,
Cndeba kiTxvebi: vis warmosaxavs es qandakeba? visi dakveTiTaa aRmarTuli? rodis Camoasxes is da romeli sazogadoebisTvis? kiTxvebis umetesoba upasuxod rCeba.
ramdenadac vanis brinjaos yvela fragmenti ngrevis fenidan
momdinareobs, romelic q.w. I saukuniTaa gansazRvruli, Cven
mxolod maTi ganadgurebis TariRze SegviZlia vimsjeloT
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da ara Seqmnis droze. arsebobs varaudi, rom maTi umravlesoba Camosxmulia qalaqis arsebobis finalur stadiaze, daaxloebiT q.w. II-I ss-Si [lorTqifaniZe oT. 1996: 27-29; matuSi

1996: 215]. mas Semdeg, rac naqalaqaris centralur terasaze
aRmoCnda brinjaos sadnobi quris naSTebi – samsxmelo ormo masSi yalibis baziTa da Tixis yalibis fragmentebiT, aseve mimdebare teritoriaze CamosxmasTan dakavSirebuli sxva
narCenebi, rogoricaa Zabri (anu sasxami), brinjaos Slaki, tigelisa da saqSeni milis fragmentebi [gigolaSvili, Tolordava, fircxalava 2008: 14-18] – safuZveli Seeqmna varauds,

sur. 38-39

sur. 40

rom qandakebaTa nawili mainc adgilzea damzadebuli. am mosazrebas ganamtkicebs berZnulisTvis uCveulo Senadnobis
Semadgenloba (romelic Seicavs 88% spilenZs, 10% kalas,

1,5% tyvias, umciresi raodenobis vercxls, rkinas da dariSxans) [matuSi 1996: 213-214; lorTqifaniZe oT. 1996: 29]. rac
Seexeba vanis skulpturebis berZnul xasiaTs, cnobilia, rom
ostatebi da modelebi berZnul centrebs Zlier daSorebul
qveynebSi mogzaurobdnen da ase vrceldeboda kanonikuri
mxatvruli saxeebi elinisturi samyarodan mowyvetil regionebSi.
cnobilia, rom cxenosnis qandakebebi elinistur xanaSi ume110
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tes SemTxvevaSi realur pirovnebebs warmosaxavda [presiCe 1990: 16]. am periodSi yoveli qandakebis aRmarTva
emTxveoda gansakuTrebul SemTxvevas da hqonda Tavisi specifikuri daniSnuleba. mas unda daekmayofilebina oTxidan erTi ZiriTadi funqcia: sakulto, votivuri, dakrZalvasTan dakavSirebuli da pativmisagebi.
es ukanaskneli Zalze mniSvnelovani kategoria iyo da
am funqciis qandakebebi TiTqmis yovelTvis brinjaosgan mzaddeboda [smiti 2006: 9-10]. mxedris SejavSnuli
qandakebebi Cveulebrivi movlena iyo mTel elinistur
samyaroSi, miuxedavad imisa, rom maTgan Zalian cotaa dauzianeblad SemorCenili. q.w. II-I saukuneebSi sabrZneTSi dgamdnen qandakebebs, romlebic warmosaxavda
elinisturi xanis mmarTvelebs, maT generlebs, sapatio
moqalaqeebs. igive xdeboda romSi, sadac romaelebi agrZelebdnen elinistur tradicias (Tundac kirasiani
skulpturis Seqmnis tradicias) [bergemani 1990: 57; Stemeri 1978: 139; haleti 2005: 43, 144].
is faqti, rom vanis mxedris qandakeba mooqruli iyo,
gamosaxuli pirovnebis mniSvnelovnebasa da SeZlebulobaze miuTiTebs. tunikis mooqruli kalTis fragmentis garda vanis brinjaos koleqciaSi gvaqvs mooqruli
fragmentebi (sur. 44-45), romelTac dabejiTebiT am qandakebas ver mivakuTvnebT – Tumca, magaliTad, palmetiani natexis (sur. 44), aseve mcenareulornamentiani orad
gatexili lentiseburi detalis (sur. 45), romelzec
gravirebiT gamosaxulia araceas yvavilisa da ylortebis xviis ganmeorebadi rigebi, Soreuli paralelis sa-
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xiT SegviZlia davasaxeloT apuleuri anatomiuri kirasis
salte analogiuri ornamentiT, romelic q.w. IV saukuniTaa
daTariRebuli [kani 1990: 116] (sur. 46). es aris mxedris brinjaos kirasa, da ara qandakeba. mis grafikul asaxulobaze Cven
vxedavT korsetis gverds, sadac ikvreba mkerdisa da zurgis
damcavi nawilebi, maTi napirebis gayolebiT ki darCilulia
brinjaos wagrZelebuli firfitebi, dafaruli spiralurad
Caxveuli ylortebisa da araceas yvavilis rigebiT. ase rom
aseTi ornamenti kirasaze ucxo ar aris. rac Seexeba brinjaos
qandakebis mooqvris teqnikas, miuxedavad imisa, rom SedarebiT iSviaTia imperiis epoqaze ufro adrindeli xanis mooqruli qandakebis aRmoCenis SemTxvevebi, cnobilia araerTi
fragmenti brinjaos mooqruli skulpturisa, romelic gansazRvrulia elinisturi xaniT [matuSi 1996: 28, 125, 128; odi
da sxv. 1990: 105-121]. monacemTa am erTobliobam gvafiqrebina, rom Cvens xelT arsebuli fragmentebi SejavSnuli mxedrisaa da rom is warmosaxavda pativsacem pirovnebas, savaraudod, mniSvnelovan politikur an samxedro liders.
Tu Tvals gadavavlebT pativmisagebi qandakebebis aRmarTvis SemTxvevebs imdroindel samyaroSi, ubralod, epoqis
suliskveTebis warmodgenis mizniT, vnaxavT, rom am daniSnulebis qandakebebs sxvadasxva adgilas dgamdnen elinisturi samefo dinastiis wevrebisTvis, an TviTon dinastiis
warmomadgenlebi aRmarTavdnen. maT dgamdnen, rogorc sazogadoebriv ise, sakulto adgilebSi. magaliTisTvis, kunZuli delosi yvelaze sasurveli adgili iyo pativmisagebi
qandakebebis, nagebobebisa da Zeglebis aRmarTvisTvis. dadgenilia, rom aq q.w. 166-88 ww. Soris 50-mde mefis portretuli qandakeba idga. wyaroebi mogviTxrobs, agreTve, delosze,
miTridate VI-is samefos farglebs gareT, koncentrirebuli
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miTridate evpatoris pativmisagebi Zeglebis Sesaxeb [kroici

2009: 132, 133, 141, sq. 15].
maSasadame, pativmisagebi qandakebis aRmoCena ama Tu im regionSi ar niSnavs imas, rom pirovneba, romelsac qandakeba
warmosaxavda, mefe iqneboda igi Tu sxva gavleniani figura,
usaTuod am qveynidan unda yofiliyo. qandakeba aRimarTeboda im epoqis cnobili, an gavleniani dinastiis pativsacemad.
aseTi qandakebebis dadgma samefo ideologiis nawili iyo. am
funqciis qandakebani (TiTqmis yovelTvis brinjaosi), ufro
politikuri daniSnulebis iyo, vidre mxatvruli Rirebulebisa [smiti 2006: 10].
ra Tqma unda, Cven kargad gvesmis, rom ar iqneba gamarTlebuli vanis, zemoT motanili fragmentebis safuZvelze, qandakebaSi warmosaxuli pirovnebis gansazRvra, miT umetes,
rom gasaocaria faqti: naqalaqarze ar aris napovni
qandakebis arc erTi baza
Sesabamisi warweriT, rogorc es antikuri samyaros
qalaqebSia dadasturebuli, sadac xSir SemTxvevaSi
kvarcxlbekebis raodenoba SemorCenili qandakebebis raodenobas aRemateba,
magram isev da isev, epoqis
suliskveTebis

ilustra-

ciis mizniT, warmovidginoT viTareba q.w. I saukunis
kolxeTSi. rac ar unda vu-

sur. 41-43
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wodoT kolxeTs am xanaSi – samefo Tu satrapia, faqtiurad,
is mezobeli uZlieresi saxelmwifos mmarTvelis, miTridate

VI evpatoris samxedro da sxva miznebs emsaxureba. kolxebi
miTridates armiis SemadgenlobaSi msaxurobdnen, sanam romTan brZolaSi sabolood ar damarcxdnen [lorTqifaniZe oT.

2010: 229-238; lorTqifaniZe g. 1970: 17-24, 26; maqsimova 1956:
195; lomouri 1979: 167-180]. vanSi aris taZari, daTariRebuli q.w. II-I saukuneTa mijniT, sadac dionises scemdnen Tayvans;
rogorc mecnierebi fiqroben, elinisturi kulturis gavleniT misi saxiT aq uZvelesi adgilobrivi RvTaebaa; mis nangrevebSi moyolili iyo brinjaos saritualo WurWeli, Semkuli
dionises Tanamgzavr RvTaebaTa Tavebis horeliefuri gamosaxulebebiT, romlebic pergamonuli wris mxatvrul plastikasTan avlens did msgavsebasa da siaxloves [lorTqifaniZe oT. 1972: 30-34; sur. 138-142]. aris varaudi, rom am taZris
aRmarTva, iseve rogorc dionises, satirebisa da silenebis
terakotuli niRbebis gavrceleba kolxeTSi, miTridate evpatoris, rogorc ~axali dionises~, politikuri da ideologiuri propagandis saxeobaa (es moxda sakmaod male mefe
pergamonis triumfis Semdeg q.w. 88 wels an, SesaZloa, ufro
adrec) [lorTqifaniZe g. 1970: 124; saprikini 2009: 250-251].
es Tema sagangebo kvlevas iTxovs, Cveni ki gvsurs davafiqsiroT erTi sayuradRebo damTxveva: plutarqe pontos mefis
gaRmerTebis ceremoniis aRwerisas gvamcnobs, rom pergamonis TeatrSi sagangebo mowyobilobebis saSualebiT zemodan
eSveboda (miTridateze) nikes gamosaxuleba gvirgviniT xelSi [plutarqe, sula XI, 169; neverovi 1973: 44]; vanis taZarSi
dionises wris RvTaebebis TavebTan erTad aRmoCenili nikes
brinjaos mcire qandakeba amave WurWlis mxatvrul gvirgvi-
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nad aris miCneuli – figura TiTqos swrafad eSveba zecidan
gamarjvebis macned [lorTqifaniZe oT. 1972: 31].
miTridates sxmuli qandakebebi rom sxvadasxva adgilas
iyo aRmarTuli, amaze sakmaod naTlad metyvelebs antikuri wyaroebi [hoite 2009: 155-157; kroici 2009: 132, 133]: romSi gamarTuli lukulusisa da pompeusis triumfebis dros
mopovebul nadavlTa Soris naxsenebia miTridates qandakebani - pliniusis cnobiT, miTridates damarcxebis Semdeg,
pompeusis triumfiT Sesvlisas romSi mohqondaT miTrida-

sur. 44-46

tes vercxlis qandakeba (HN 33, 151); apianes mixedviT ki, aseve pompeusis msvlelobisas, mraval Zvirfas nadavls Soris
mohqondaT miTridates ~rvawyrTiani gamosaxuleba mTliani
oqrosi~ (apiane, 116) [yauxCiSvili 1959: 224]; plutarqes Ta-
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naxmad, lukulusis triumfis dros Camoatares `TviT miTridates oqros qandakeba, eqvsi futis simaRlisa~ (plutarqe,
lukulusi, XXXVII) [plutarqe 2001: 205]. mecnierebi miiCneven,
rom es iyo brinjaos mooqruli qandakeba [kroici 2009; 141,
sq. 17].
cxadia, warmodgenil informaciaSi araerTi sadavo sakiTxia, Tundac is, Tu ratom vakuTvnebT yvela am fragments maincadamainc erT qandakebas, an Tanadroulia Tu ara yoveli
maTgani, xom aris dasaSvebi, rom naqalaqarze mdgari brinjaos qandakebebi sxvadasxva dros iyos Camosxmuli? am mxriv
eWvs aRZravs kirasisqveSa tunikis mooqrulsamkuTxedebiani
kalTis kidis fragmenti, romelsac, danarCeni aq ganxiluli
fragmentebisgan gansxvavebiT (romelTa modelireba elinistur epoqaSi iRebs saTaves), mxolod q.S. I-II saukuneebis brinjaos qandakebebs Soris eZebneba analogebi. vimedovnebT, rom
warmodgenil versiebs momavali aRmoCenebi da kvleva uTuod
daakonkretebs - daadasturebs an uaryofs.
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REMAINS OF A BRONZE EQUESTRIAN
STATUE FROM VANI
Elena Gigolashvili and Marina Pirtskhalava

In excess of a thousand bronze statue fragments and foundry remains
from the Hellenis c period were discovered over the course of archaeological field work conducted between 1978 and 1989 by the Centre
for Archaeological Studies of the Republic of Georgia at the Vani city
site in western Georgia.
Many of the fragments are iden fiable, beginning with the torso of a
youth (1.05 m h.). Other iden fiable fragments include a refined right
knee and foot, a le human hand grasping a lock of hair or fur, a le
human ear, a human neck, fingers, eyelids with traces of eyelashes,
locks of hair, drapery, fragments of armour bordered with tassels, the
head and body parts of a snake, fragments of a horse’s hoof, as well as
a number of patches that were used to conceal imperfec ons in the
cast bronze [O. Lordkipanidze 1996: 27-29, 392-397, pl. 85. Pirtskhalava, Kipiani 1986: pl. 44-46].
Taking into considera on the diﬀerent scale of the items, we can imagine the hypothe cal number of human figures, as well as the number of animal sculptures. Most of the fragments were gathered from
the central terrace of the city site, at the Hellenis c levels: around the
twelve-stepped altar and on the eastern slope of the site (among the
remains of ruined buildings). As the fragments seem to have been deliberately broken up, two equally acceptable explana ons can be given: one possibility is that it could have been the result of outrage over
a local cult or ruler, and the other is that the damaged statues could
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have been broken up with the intent to melt them for re-use.
Among the iden fiable fragments there are certain groups that could
be a ributed to definite categories. On this occasion we have chosen
a group of pieces which we regard as parts of an armoured equestrian
statue.
Of course the fragmentary nature of this material complicates its attribu on to a definite sculpture with any certainty. Thus we cannot
be fully confident in our choice. Nevertheless, the whole complex of
evidence leads us to regard this group as the remains of an equestrian
statue.
This paper will discuss the fragments of the horse and the military
clothing of the mounted figure.
Only a few parts of the horse have survived: fragmentary hoofs, ears
and probably a tail.
One of the hoof fragments consists of three joining pieces (max. pres.
dim. 8.5 x 11.5 cm; th. 0.5 cm; light green pa na with black spots). This
represents the right side of a hoof (fig. 1); the hair on the coronet of
the hoof is reproduced with two series of tu s, composed by incised
strokes which meet at the centre of the hoof. The second hoof fragment is of the same propor ons and represents the le side of the hoof
(max. pres. dim. 7 x 10 cm; th. 0.3-0.4 cm). Part of a patch-hole is visible
beneath the coronet (fig. 2). We cannot be absolutely certain whether this fragment really belongs to the same hoof, but the probability
that the fragment comes from the same horse is more likely. There are
some other small pieces with the same treatment of the coronet hair
(figs 3-5). Although one of these (be er preserved) hoof fragments is
missing the final lower part, it has the same propor ons as other hoof
fragments (fig. 3; max. pres. dim. 13.5-7-15 cm; w. 2 cm; light green patina). On the underside of the unshod hoof a quadrangular groove can
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be seen (fig. 4; dim. 3.0-3.4 cm) with traces of ferric oxide on the sides;
it presumably served as a socket for a metal e. The horse seems to
be somewhat life-sized. Similar fragments come from Hellenis c and
Roman contexts in Olympia (fig. 6) and other places in the classical
world [Bol 1978: pl. 35, nos 190-194; pl. 49, nos 237-239. Bergemann
1990: pl. 48, no 61. Oddy 2002: 98-101, fig. 1. Giumlia-Mair 2002: 9397, fig. 4]. It is important to note that the style of modelling incised
tu s of hair, which we have on the hoofs from Vani, is considered as
being one of the notable features which betrays their Hellenis c origin
[Hemingway 2004: 92-93]. They are closely reproduced on the hoofs
of the well-known Artemision horse dated to the second half of the
second century BC (fig. 7) [Hemingway 2004: 49-51; 92-93. Pl. 3]. The
archaeological context of the Vani statue fragments suggests the same
date [Pirtskhalava, Kipiani 1986: 64].
From the same archaeological context come two fragmentary ears
and a tail. Only the tops of both ears are represented, their ps are
somewhat eﬀaced; fine hairs are incised along the edges of the ears
(max. pres. dim. I: 3 x 2.5 cm; II: 2.5 x 2.6 cm; th. 0.4 cm. light green
pa na, with black spots). The animal’s ears are not pressed back as if
it is galloping, but are erect and upright, indica ng a sta c posture of
the animal (fig. 8).
Such treatment of the ear seems to have been unchanged for a long
me. We can find similar examples on horse statues from the Hellenis c and Roman periods (figs 9, 10) [Bol 1978: 68; pl.62, n.371. Bergemann, 1990: 103; nos P 50, pl. 7d; 105, no P 51, pl.78-80, 7b].
We provisionally consider the next fragment (figs. 11,12) to be a horse’s
tail owing to its resemblance to the tail on the bronze horse statue
from Monte Circeo, which is believed to be a crea on of the early Augustan age, though it also bears early Hellenis c features [Bergemann
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1990: 108-110, no P 52, pl. 79]. The Vani horse tail fragment has two
layers. The outer layer is characterized by hairy and wavy incised lines
(fig. 13). The underlying layer is smooth and concave. The ends of the
hair on the tail are uneven and cut in a jagged fashion (max. pres. dim.
14.5 x 9.5 cm; th. 0.3-0.5-0.8 cm; light green pa na). At the narrow end
of the fragment a pipe-like cavity is outlined where, presumably, the
tail joined the croup (fig. 14).
Let us now turn to an examina on of the armoured equestrian figure. We have parts only of the military clothing worn by the statue,
but none of the human figure, because such parts are too fragmentary
for a ribu on. A man’s neck, three fingers and other body parts have
also been found, but we cannot a ribute them to the equestrian statue with any certainty. We possess fragments of what was well known
in the classical world as a “muscle” cuirass. These include three fragments of breastplate (figs 20, 22, 24), a piece of a shoulder guard (fig.
28) and several sec ons of tasselled hem (figs 31, 32). There is also a
piece of the garment worn with a cuirass (fig. 26). In addi on, drapery
fragments (figs 39, 40), two weight tassels (fig. 41) and a knot-like detail of a garment (fig. 38) have also been provisionally included in this
group in view of the fact that they may have belonged to a military
cloak: cuirassed figures have o en been found wearing such fringed
cloaks, some mes, with weight tassels [Bol 1978: pl. 59, no 339. Halle 2005: 132-133, no 29, pl. 81. History of Ancient Rome 1971: 311].
One of the three breastplate fragments has floral relief ornamentaon depic ng a stem and a five-petal rose e, each leaf divided into
two by incisions (fig. 20). A groove with incised dots is visible along
the broken edge of the breastplate fragment (max. pres. dim. 6 x 5
cm; th. 0.4 cm; dark green pa na). On the second breastplate fragment a similar groove, covered with incised dots and a rounded relief
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stem, can be seen (fig. 22; max. pres. dim. 12.5 x 3.5 cm; th. 0.8 cm;
dark green pa na). A relief floral ornament on the cuirass, as well as
incised dots, were a very popular mo fs in an quity [Stemmer 1978:
7, pl.1.Vermeule 1980: 14, fig.7, 11]. We can find similar fragmentary
examples among the bronzes from Industria (figs 21, 23) [Mercando,
Zanda 1998: 116, 117; nos 76, 77; pl. LXVII]. The third fragment, in our
opinion, may have belonged to the same category. It is composed of
two pieces and is decorated with an acanthus stem and leaf (fig. 24;
max. pres. dim. 14 x 8 cm; th. 0.2-0.5 cm). Like the previous two breastplate fragments, it is analogous to the Roman bronzes from Industria,
namely on the breastplate fragment with relief stem, covered with
short, obliquely disposed incisions (fig. 25) [Mercando, Zanda 1998:
117, N 78, pl. LXVII].
The next fragment comes from the tunic worn under the cuirass.
Based on the characteris cs described below, we believe this fragment
comes from the hem of the tunic (fig. 26). It is engraved with a geometrical design of two panels with alterna ng an the c triangles with a
bar between them (max. pres. dim. 4.1 x 3.4 cm; th. 0.3-0.4 cm; light
green pa na). The opposing triangles, poin ng inward, as well as the
bar between them, are gilded and have do ed circles within, while the
outward poin ng triangles are ungilded. The lower edge is also gilded.
The fragment becomes wider on the right hand side, and this suggests
to us the idea that it may be the hem of a garment. This idea is prompted by a Roman bronze fragment with silvered triangles which is said
to be the hem of a tunic worn under the cuirass (fig. 27) [see the reconstruc on in: Mercando, Zanda 1998:116, no 75, pl. LXVI, LXXIV]. It
should be noted that the dimensions of the triangle on each fragment
coincide with each other (h. 1 cm), so it seems quite possible that the
Vani fragment belongs to a cuirassed statue.
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Another fragment connected with the cuirass is a piece of a shoulder
guard ending with tassels (max. pres. dim. 8 x 9 cm; th. 0.3-0.5 cm;
green and dark green pa na). Five strips and three sec ons of tassels
are preserved (fig. 28). The tassels are slightly inclined to one side. A
double bar, covered with facing short oblique incisions, marks out the
strips from the tassels. Shoulder guards characterized military clothing
beginning from the Hellenis c period, and it remained unchanged for
years. We can see the same type of shoulder guards on bronze and
marble cuirassed statues and their fragments from the Hellenis c and
Roman periods [Stemmer 1978: 126; pl.1, 2, 3, etc.; Bergemann 1990:
cat. P 4, pl. 12; pl. 28; no 61, pl. 48. Halle 2005: 133, pl. 81. Fedorova
1979: fig. 2b, 28e. D’Amato and Sumner 2009: 38, 135]. The form and
iconographic detail of cuirassed statues is said “to have begun in late
Hellenis c period with an art that is Greek” [Vermeule 1968: 42]. The
Vani fragment is quite similar to the shoulder guard of a bronze torso
from an equestrian statue in the Metropolitan Museum of Art wearing a cuirass of the Hellenis c type (fig. 29) [Art of the Classical World
2007: 447, no 211]. Such shoulder guards are said to be Hellenis c in
style [Vermeule 1968: 41-42]. Consequently our shoulder guard fragment is of special interest because it comes from the archaeological
context of the first century BC.
The next category of the cuirass consists of fragments of a tasselled
hem (figs 31-32). The first one represents a sec on of a fringed hem
composed of twisted interlacing tassels (fig. 31). Above the tassels
there is a horizontal twisted double bar. From below the hem is crosshatched, with enclosed incised triangles, imita ng the ends of the tassels (fig. 35; max. pres. dim. 10 x 5 cm; th. 0.3-0.5 cm; base w. 2 cm).
Three other fragments belong to the lower part of the cuirass’s hem
(fig. 36) and, like the pervious fragment, they have the same cross-
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hatch design for depic ng the ps of the tassels (max pres. dim. 2.5
x 3.2 cm; base w. 0.6-0.7 cm). We can see a similar incised net on the
bronze cuirass fragment from Olympia (fig. 7) [Bol 1978: 69, pl. 63, no
386].
Insuﬃciency of data prevents us from being precise about the reconstruc on of the cuirass, but the modelling of the tasselled hem clearly
displays parallels to those of late Hellenis c and Roman bronze and
marble sculptures (figs 33,34) [Bol 1978: 62, nos 294-296. Vermeule
1980: fig. 7, 11; no 73. Stemmer 1978: pl.1, 2, 3 etc. Mercando, Zanda
1998:114-115, pl. LXIII.]. It is known that cuirassed equestrian bronze
statues have a long tradi on in the Hellenis c and Roman world. Romans o en adopted cuirasses of the Hellenis c type. This fact makes it
diﬃcult for the precise da ng of the preserved examples. Under these
circumstances, it is notable that the fringed hem fragment from Vani
was found in the burned ruins of the so-called treasury next to the
twelve-stepped altar dated to the first century BC. [Pirtskhalava, Kipiani 1986: 63-64].
If our iden fica on is acceptable, it appears that in the late Hellenis c
period at the Vani city site there stood, besides to the figure of a nude
standing youth, and alongside bronze statues of many styles [Ma usch
1996: 216], an armoured equestrian bronze statue, partly gilded. If
that was the case, several ques ons arise: Who is represented by this
statue? Who commissioned this statue? When was it cast and who was
the intended audience? Most of these ques ons remain open.
Insofar as far as all the Vani bronze fragments derive from a destrucon context (in the first century BC), we can determine the me when
the statue was broken, but not the date it was created. Based on a
brief examina on of the whole iden fiable complex of material, scholars have assumed that they were cast during the city’s final period,
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somewhere in the second century BC. [O. Lordkipanidze 1996: 27-29;
Ma usch 1996: 215]. The discovery of the foundry remains on the central terrace of Vani – a cas ng pit with a mould base inside and other cas ng debris [Gigolashvili et al. 2008: 14-18, 201-202], as well as
some unusual technical features of Vani bronzes – suggests the idea
that, at any rate, some of the bronze statues was produced locally [Mattusch 1996: 213].
It is known that equestrian statues from the Hellenis c epoch in most
cases depicted real personali es [Presicce 1990: 16]. In this period each
statue had its specific reason and purpose, and could have had one
of four main func ons: cult, vo ve, funerary or honorific. We assume
that the honorific func on was the main purpose of the Vani fragmentary evidence. The honorific func on was an important category and
the statues with this func on were almost always bronze. They were
more poli cal in purpose than made for art’s sake [Smith 2006: 9-10].
Equestrian statues in armour, even though few have survived intact,
are said to have been common throughout the Hellenis c world. In
the second and first centuries BC equestrian statues were erected in
Greece for Hellenis c rulers, for their generals and for respected ci zens, just as for prominent Romans [Bergemann 1990: 57. Stemmer
1978: 139. Halle 2005: 43, 144]. Especially as far as it concerns the
cuirassed statues, Roman art directly con nued the Hellenis c tradion [Stemmer 1978: 139]. It is for this reason that we have ruled out
cult, vo ve and funerary func ons.
The fact that the Vani statue was gilded is an indica on of the importance of the figure it represents and his wealth [Hemingway 2004: 61.
Presicce 1990: 25]. Besides the gilded tunic hem fragment, we have
some more gilded bronze pieces from the same archaeological context
that cannot be a ributed with any certainty to any type of sculpture.
These are two fragments of gilded bands with engraved floral orna129
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menta on. On one fragment there is a palme o (fig. 44). On the other
fragment, consis ng of two broken pieces, a row of repea ng tendrils
are depicted (fig. 45). This style of ornamenta on is analogous to a
band with similar ornamenta on found on an Apulian “muscle” cuirass of the fourth century BC (fig. 46) [Cahn 1990: 116, 122]. Although
examples of gilded statuary are quite rare before the Roman imperial
era, some fragments from gilded statues of the Hellenis c epoch are
known to exist [Ma usch 1996: 28, 125, 128. Oddy et al. 1990: 105121].
As for gilded equestrian statues, we can men on several Roman gilded hoof fragments with the same modelling of coronet hair which we
have on the horse hoofs from Vani [Oddy 2002: 98-101, fig. 1. GiumliaMair 2002: 93-97, fig. 4].
Thus the whole complex of items described above, when compared
to similar fragments and whole equestrian statues from an quity, has
led us to believe that this supports the view that the fragments come
from an equestrian statue represen ng an important poli cal or military leader.
Certainly the iden fica on of the person represented by this statue
might not be quite correct especially as no statue base has been found
in the whole – large but fragmentary – collec on of the variety of statues of the Vani excava ons. But if we think back to Colchis, whether
a vassal kingdom or satrapy at the turn of the second and first centuries BC, it was in actual fact subordinated to the military ambi ons
of Mithridates VI [O. Lordkipanidze 2010: 229-238. G. Lordkipanidze
1970: 17-24, 26. Maksimova 1956: 195. Lomouri 1979: 167-180]. It
is known that numerous monuments honouring Mithridates VI were
erected beyond the boundaries of his kingdom [Højte 2009: 155-157.
Kreuz 2009: 132, 133]. Under these circumstances it should be taken
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into considera on that, according to some scholars, the impact of the
Pon c religion was great in Colchis [G. Lordkipanidze 1970: 124. Saprikin 2009: 250-251]: a temple to Dionysos was built at the turn of the
second and first centuries BC in Vani. In its ruins, parts of an elaborate
bronze vessel – relief heads of the cohort of Dionysian dei es shown
in the Pergamon plas c style – were found [O. Lordkipanidze 1972:
30-34; figs 138-142]. The construc on date of the sanctuary coincides
with a surge of Mithrida c propaganda, poli cally and ideologically exploi ng Mithridates as Dionysos a er the king’s triumph at Pergamon
in 88 BC [Saprykin 2009: 250-251].
We fully realize that this ar cle contains several arguable points. Future research will, we hope, shed more light on these, and lead to their
confirma on or rejec on.
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Illustrations
Fragments of bronze sculpture from Vani excava ons (Otar Lordkipanidze Archaeological Muzeum at Vani) and some parallels:

1 – 7. Horse hoof fragments: 1-5. Vani; 6. Olympia (a er Bol
1978); 7. Artemision (a er Hemingway 2004).
8 – 10. Tops of horses’ ears: 8. Vani; 9. Olympia (a er Bol
1978); 10. Rome (a er Bergemann 1990).
11 – 14. Parts of horse’s tails: 11-12. Vani; 13. Monte Circeo;
14. Monte Circeo, detail (a er Bergemann 1990).
15 – 19. Well-known marble cuirassed statues: 15. Statue

of Augustus at Prima Porta (a er D’Amato and Samner
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2009); 16. A statue of the Emperor Marcus Aurelius, from
the Bal more Art Gallery (a er Samner 2002); 17-19.
Statues from Stemmer’s Catalogue (a er Stemmer 1978).
20 – 25. Breastplate fragments from a muscled cuirass: 20,
22, 24. Vani; 21, 23, 25. Industria (a er Mercando and
Zanda 1998).
26 – 27. Tunic hem fragments: 26. Vani. gilded bronze; 27.
Industria. Bronze tunic hem fragment inlayed in niello
and a graphic reconstruc on of a muscled cuirass (a er
Mercando and Zanda 1998).
28. Part of a shoulder guard. Vani.
29. Torso from an equestrian statue wearing a cuirass. Bronze.
The Metropolitan Museum of Art (a er Art of Classical
World in the Metropolitan Museum of Art 2007).
30. Marble torso of an equestrian armoured portrait from
Delos (a er Halle 2005).
31 – 34. Pieces of tasselled hem from a muscled cuirass: 31,
32. Vani; 33-34. Olympia (a er Bol 1978).
35 - 37. The lower parts of a cuirass hem: 35, 36. Vani; 37.
Olympia (a er Bol 1978).
38. A knot-like detail. Vani.
Drapery fragments. Vani.
40. Fragments of a fringed military cloak( ?). Vani.
41 – 42. Two weight tassels: 41. Vani. 42. Olympia (a er Bol
1978).
43. A bust of the Emperor Vespasian: the p of a
paludamentum with weight tassel is visible (a er History
of Ancient Rome 1971).
44. A gilded fragment with engraved palme o. Vani.
45. Parts of a gilded band with a row of engraved tendrils.
Vani.
46. An Apulian muscle cuirass. Bronze (a er Cahn 1990).
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sa qar Tve lo gan vi Ta re bis
ev ro pul gza ze
aleqsandre orjonikiZe

aziasa da evropas Soris moqceuli kavkasia, kerZod, aRmosavleT saqarTvelo, odiTganve bunebrivi sakomunikacio gzajvaredini iyo, romelzec gadioda evropisa da aziis damakavSirebeli mniSvnelovani kulturuli magistralebi. marTalia,
garkveuli Crdilouri elementebi aq TiTqmis adreuli xanebidanve SeiniSneba, magram urTierToba samxreTTan, rogorc Cans,
ufro mWidro da xangrZlivi gaxldaT. es
urTierToba SesamCnevi xdeba CrdiloeT mesopotamiidan halafis
kulturis

elemente-

bis gavrcelebisas. winaaziuri niSnebi aReniSneba

centraluri

amierkavkasiis

Sula-

ver-SomuTefes

kul-

turis Tixis samSeneblo-arqiteqturul
tradicias,
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mza saxiT Semovida xiTa da qviT mdidar samxreT kavkasiaSi.
mecnierebi am movlenas samxreTidan mosaxleobis garkveuli
jgufebis gadmonacvlebas ukavSireben.
winaaziur samyarosTan urTierToba, rogorc Cans, arc palafis momdevno, obeidis xanaSi Sewyvetila, rac liTonis pirveli nivTebis gamoCeniT aRiniSneba. ramdenadme mogvianebiT,
urukis xanaSi es kavSirebi kidev ufro gaZlierda. sagrZnoblad gaizarda moTxovnileba liTonze, ZiriTadad spilenZsa
da oqroze, rasac mohyva mosaxleobis axali nakadis gadmonacvleba. gadmosaxlebulTa erTma nawilma aRmosavleT saqarTveloSi moikida fexi, meore ki dasavleT saqarTvelos
gavliT CrdiloeTiT yubanispireTisken wavida, sadac maikopis kulturas Cauyara safuZveli.
daaxloebiT amave xanebSi samxreT kavkasiis aRmosavleT nawilSi mtkvar-araqsis kulturis formirebis procesi mimdinareobda. es kultura droTa ganmavlobaSi farTovdeboda,
ZiriTadad samxreTis mimarTulebiT miiwevda da uzarmazar
teritorias ikavebda. maxlobel aRmosavleTSi misma farTo
ganfenam ganapiroba Zvel aRmosavlur samyarosTan kontaqtebis gaZliereba, gaafarTova am kulturis tomebis funqcia
wina aziis uZveles istoriaSi, kavkasia samxreTis dawinaurebuli samyaros ganuyofel nawilad aqcia.
viTareba Zireulad Seicvala am kulturis dasasruls, rodesac man arsebobis TiTqmis aTaswlovani periodis miwuruls
krizisi ganicada. es krizisi sxvadasxva raionSi gansxvavebulad warimarTa. aRmosavleT saqarTveloSi mis gamomwvev erT-erT mTavar mizezad bedenuri kulturis gavrcelebaa miCneuli.
am dros mkveTrad Seicvala kulturis orientaciis ZiriTa-
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di mimarTuleba – dasustda kavSiri samxreTis civilizaciebTan da gaZlierda urTierToba CrdiloeT regionebTan.
axali, bedenis kulturis gamoCenam imTaviTve mravali kiTxva warmoSva: adgilobriv niadagze iyo igi warmoqmnili, Tu
mis formirebaSi mTavari funqcia gareganma faqtorma Seasrula? sad lokalizdeba misTvis damaxasiaTebeli elementebis umTavresi wyaro da sxv. aRniSnulTan dakavSirebiT
gamoiTqva araerTi, xSirad erTmaneTisgan diametrulad gansxvavebuli mosazreba, romelTa mixedviT bedenis kulturas
safuZvlad daedo winare, mtkvar-araqsis kultura; an, misi
warmoSoba winaazuri samyaros mZlavr zemoqmedebas ukavSirdeba; arc amierkavkasiis CrdiloeTiT mdebare olqebTan kavSiri darCenila am mxriv yuradRebis miRma.
bedenis sawyisebis Zieba tradiciul, mtkvar-arqsul wiaRSi,
bunebrivi iyo, ramdenadac igi marTlac poulobs mtkvar-araqsis kulturasTan bevr saerTo niSans, mag., rogoric aris
nasaxlarTa topografia, Senobis tipi da samSeneblo saqme,
agreTve, liTonis iaraRis zogierTi forma. siaxlove Cans
Tixis WurWlis xeliT damzadebis tradiciaSic, mis sadad gamowva-gaprialebaSi, ornamentis zogierTi motivisa da WurWelze misi datanis xerxebis igiveobaSi da sxv. aSkaraa, rom
mtkvar-araqsis mZlavri kulturis arsebobas ukvalod ar Cauvlia, miuxedavad amisa, sxvaoba am ori kulturis ZiriTad
maxasiaTebels Soris TvalsaCinoa. ase, rom Zalze gaWirdeba
bedenis kulturis momdinareobis dadgena uSualod mtkvararaqsulis wiaRidan. miT umetes, rom rig Zeglebze Cans Tanaarseboba, rac drois garkveuli monakveTis ganmavlobaSi maT
paralelur ganviTarebaze miuTiTebs.
bedenis kulturis fesvebis Ziebas Zvel aRmosavlur samya-
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roSic ar mohyolia maincdamainc didi warmateba. marTalia,
wina aziaSi TiTqos Cans bedenuri saiuvelero nawarmisa da
liTonis zogierTi iaraR-samkaulis met-naklebad axlo paralelebi, magram samxreTis dawinaurebuli samyaros teqnologiuri miRwevebis aq danergvas bedenis formirebis saqmeSi ar unda mieniWos gadamwyveti mniSvneloba. igi ufro metad
kulturul-ekonomikuri urTierTobis amsaxveli unda iyos.
ase, rom arc wina azia gamodis bedenis samSoblo.
rac Seexeba kavkasiis CrdiloeTiT mdebare olqebTan kavSirs, igi marTlac TvalsaCinoa yorRnuli tipis samarxebiT. amgvarma samarxma naklebad cnobili kavkasiis samxreTiT, Zalze adreuli xanidan iCina Tavi, aRmosavleT evropis
stepSi da Semdgomac uwyvetad ganagrZo arseboba. q.w. III aTaswleulidan igi Crdilo kavkasiaSic gavrcelda da mTeli samxreT-aRmosavleT evropis, CrdiloeT Savi zRvispireTisa
da kavkasiis damaxasiaTebel samarxis tipad iqca. marTalia,
CrdiloeTTan garkveuli urTierToba mtkvar-araqsis xanaSic SeiniSneboda, magram es
kavSiri, rogorc Cans susti
iyo da CrdiloeTis gavlenebi
jer kidev ar gaxldaT iseTi
Zlieri, rogorsac momdevno –
bedenur xanaSi vxedavT. CrdiloeTsa da bedens bevri ram
akavSirebs

dakrZalvis

wes-

Cveulebis mxrivac. bedenuris
msgavsi dasakrZalavi etlebi
aRmoCenilia evropis araerT
regionSi. masTan gansakuTre-
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biT axloa novotitorovkis, anu Zveli ormosamarxebis drois ~dasakrZalavi etlebis kulturis~ etlebi. bevria saerTo
brinjaos iaraR-samkaulSi, mis xasiaTSi. mecnierebi ar gamoricxaven, rom oqromWedlobis pirveli Cvevebi ukavSirdeba
CrdiloeT kavkasias, kerZod ki, novosvabodnias kulturas
da ara Zveli aRmosavleTis kulturas. es ki swored is periodia, rodesac CrdiloeT kavkasiaSi imZlavra evropis gavle-
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nebma, bolo dros amave gavlenas ukavSireben kavkasiaSi brinjaos xanaSi, kalis umTavres importsac.
magram evropasTan bedenis kavSiri pirvel rigSi vlindeba
masobrivi nawarmiT – keramikiT, rac yvelaze naTlad aisaxa rig nasaxlarTa samzareulo da sameurneo daniSnulebis
Tixis WurWelze. daRestnisa da samxreT ruseTis stepebis
keramikaSi iZebneba analogebi zvelis, iltos, cixiagoris A
fenis, xaSuris nacargoris, orWosnisa da sxva nasaxlarTa nawarmTan, romelic Semkulia SverilebiT, reliefuri rantiT,
kopebiTa da sxva im saxeebiT, romlebic aseve uaxlovdeba eneoliTuri xanis Tixis zogierT WurWelsac. amgvari keramika
mtkvar-araqsis dros gaqra, magram zog adgilas, gansakuTrebiT ki, konservatiulobiT gamorCeul Crdilo-aRmosavleT
kavkasiaSi, kvlav ganagrZobda arsebobas. bedenis kulturis
gamoCenas aRmosavleT saqarTveloSi am adreuli keramikuli
tradiciebis gamococxleba mohyva da is farTod gavrcelda
Crdilour elementebTan erTad.
CrdiloeTTan bevr saerTo niSans avlens bedenuri uxeSi WurWlis zedapiris savarcxlisebri RarebiT dafarvis
teqnikac, Zalze damaxasiaTebeli Zveli ormosamarxebisa da
kavkasiispireTis kulturaTa keramikuli warmoebisTvis.
igive SeiZleba iTqvas tripoliesa da katakomburTan dakavSirebiT, romelTac Crdilo-aRmosavleT kavkasiis keramikis
msgavsad, bedenurTan aaxloebs aseve qilisebri formis WurWeli, mxarze Semoyolebuli reliefuri fosoebiani rantiTa
da sxv.
magram mxolod amiT ar Semoifargleba evropasTan urTierToba. utyuari niSani, romliTac bedenuri keramika ukavSirdeba mas, Txieri TixiT WurWlis zedapiris Selesvis xerxia,
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romelic sruliad ucnobi darCa mtkvar-araqsisa da zogadad, samxreTuli kulturebisTvis. samagierod, man Rrmad
gaidga fesvebi daRestanSi, sadac amgvari keramika adre brinjaos xanis mogviano etapze gaCnda da warmoaCens stepebis im
kulturaTa gavlenebis gaZlierebas, romelTac, Tavis mxriv,
axlo kavSiri hqonda centralur da aRmosavleT evropasTan.
bedenuris gofrirebuli, xSirad wvrili wertilebiT Semkuli dekoric axloa tripoluri keramikis erT-erTi jgufis
ornamentTan. misi wvrili kopebis mwkrivic novosvabodnaiasa da Zveli ormosamarxebis
Semkobis msgavsad, uaxlovdeba bedenur nawarms da
mWidrod ukavSirdeba Tixis WurWels aRmosavleT
da centraluri evropidan.
es Taviseburebebi ki, qronologiurad win uswrebs
amierkavkasiaSi maT gamoCenas da miuTiTebs CvenSi an
niSnebis gavrcelebaze CrdiloeTis mxridan.
kavkasiis CrdiloeTiTa da dasavleTiT gavrcelebul kulturebTan aRniSnuli mravali saerTo niSani qmnis safuZvels
imisa, rom bedenis CamoyalibebaSi mTavari funqcia swored
evropas davukavSiroT. samxreTSi am TaviseburebaTa simcire, an sulac ararseboba unda aTvalsaCinoebdes bedenis
midrekilebas evropuli samyarosadmi. SeiZleba iTqvas, rom
evropuli gavlenebi aRmosavleT saqarTveloSi brinjaos xanis mTel periodSi arasodes yofila iseTi mZlavri, rogorsac adreuli yorRnebis gavrcelebis dros vxedavT. amasTan,
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bedenze igi vlindeba evropis ara mxolod erTi kulturuli centridan, aramed sxvadasxva centridan, rac warmoSobs
kiTxvas: sad unda warmarTuliyo misi formirebis ZiriTadi
procesi?
arsebuli mosazrebis Tanaxmad, adre brinjaos xanis miwuruls amierkavkasiaSi CrdiloeTidan mZlavri kulturuli
nakadi Semovida da monawileobda bedenis formirebaSi, rac
TiTqos Sida qarTlis mtkvar-araqsuli kulturis safuZvelze, adgilobriv unda momxdariyo, magram am procesis
amsaxveli Sualeduri Zeglebis gamovlenamde es mosazreba
naklebad damajerebelia, miuxedavad imisa, rom garkveuli
mtkvar-araqsuli elementebi bedenur keramikaze marTlac
SeiniSneba.
aseve Zalze gaWirdeba winare, adgilobrivi kulturis wiaRSi warmovidginoT bedenis Camoyalibebac mxolod imis gamo,
rom Sida qarTlis zogierT nasaxlarze bedenuri da mtkvar
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-araqsuli keramika uwyvetad viTardeba stratigrafiulad
ganlagebul ramdenime horizontze, radgan uadres im horizontSic ki, saidanac maTi Tanaarsebobis dawyeba SeiniSneba,
bedenuri keramika sruliad specifikuri saxiT warmogvidgeba. rogorc Cans, mas ganviTarebis sakmaod didi gza ukve unda
hqondes gavlili. niSnebi, romlebic bedenur Tixis WurWels
mWidrod akavSirebs evropasTan, ar SeiZleboda mas SeeZina
Sida qarTlSi, mtkvar-araqsis garemoSi, romlisTvisac isini
sruliad ucnobi iyo. es niSnebi aq bedenis kulturis gavrcelebasTan erTad Cndeba. magram ramdenadac bedenuri Tixis
WurWeli Seicavs mtkvar-araqsul elementebsac safiqrebelia, rom misi Camoyalibebis procesi warmarTuliyo im arealze, sadac Tavmoyrili iyo, rogorc evropuli ise, mtkvararaqsuli keramikuli tradiciebi. aseTi ki Crdilo kavkasiaa.
SeiZleba iTqvas, rom bedenis kulturis gavrcelebiT aRmosavleT saqarTvelo moeqca evropul orbitaSi. Tumca, maleve, bedenis kulturis dasrulebiT, damTavrda evropasTan
mWidro kavSiric da aRmosavleT saqarTvelo kvlav daubrunda winaaziur samyaros.
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G EO R G I A O N T H E E U R O P E A N WAY O F
D E V E LO P M E N T

Aleksandre Orjonikidze

The Caucasus is placed between Asia and Europe, especially Eastern
Georgia, was a natural communica on crossroads from which cultural
and logis cal routes were connected to Europe and Asia. It is true that
some of the northern elements here are almost from early mes, But
the rela onship with the South seems to be closer and longer. This
rela onship is no ceable when spreading the Alapha culture elements
from northern Mesopotamia. Pre-Asian significance is remarkable on
the architectural tradi on of cultural clays of Shulaver-Shomutepe
culture of Central Trans Caucasus,which is in the form of ready-made
wooden and stone-rich in South Caucasus. Scien sts link this event to
some groups of people moved from the south.
The rela onship with the Pre-Asia seems to have been abandoned
either in the subsequent Obeidi period, which marked the first appearance of metal items. These links have been further strengthened in the
era of Uruki. Increased demand for metal, mostly copper and goldfollowed by the flow of new stream of popula on. One part of the resettlement walked to East Georgia, while the other went through west
Georgia toward to the north of Kubani coastal area, where the Mykopi
culture was laid.
About the same me, the process of forma on of Kura-Arax culture in
the eastern part of the South Caucasus was underway. This culture was
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extended over me, largely moving towards the south and occupying a
vast territory. Its wide distribu on in the Near East led to the strengthening of contacts with the old East World, expanding the func on of
these cultural tribes in the ancient history of the ancient pre- Asia, the
Caucasus became an integral part of the promoted South.
The situa on has changed fundamentally in the end of this culture,
when it incurred a crisis of nearly a thousand years of his existence.
This crisis was diﬀerent in diﬀerent districts in Eastern Georgia. Bedenian culture is considered to be one of the reasons for its causes.
At this me, the main direc on of culture orienta on has drama cally changed - the weakening of the main direc ons of the south and
strengthening rela ons with the northern regions.
The emergence of the new Bedian culture has led many ques ons:
Was it originated on the local soil, if its external func on was performed by external factors? Where is the main source of elements that
are unique to him and others? In this connec on, there is o en a diametrically diﬀerent view that the Bedenian culture based on the basis
of the Kura-Arax culture. Or, its origin is associated with the strongest
an quity of the ancient world; Neither of the districts have been le
in this direc on in the north of the Transcaucasia. The search for Bedeni’s origins was natural in the tradi onal, muddy-uneven bosom, as
it really finds many common signs with the Kura-Arax’ culture; Such as
the topography of the dwellings, the type of building and the construcon work, as well as some form of metal weapons. The proximity is
also seen in the tradi on of handling the clay vessel, its roas ng-polishing, some of the ornaments with diﬀerent mo ve and the dishes in the
same vessel. It is obvious, that the existence of the Mtkvari-Arax powerful culture has not suﬀered, despite the diﬀerence between the two
main cultural characteris cs. So, it is very diﬃcult to find the progress
of the Bedian culture directly from the Kura- Arax bo om, the number
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of some of the monuments indicate that they are at parallel development during a certain period of me.
The search for Bedeni’s roots in the ancient East World has not been
a great success. It is true that in previous Asia it seemed to be more
or less close to parallel jewelry or some of the metal’s jewelry, but the
introduc on of technological achievements in the promoted world
of the south could not be a decisive factor in Bedenian forma on. It
should reflect more cultural-economic rela ons. So, no previous Asia
comes to Bedeni’s homeland.
As for connec ons to the northern Caucasus of the Caucasus, it is indeed visible to the graveyard type burial sites. Such a grave came from
the very early to south of the Caucasus. In the Eastern Europe step and
con nued to exist con nuously. So called From the 3rd millennium, it
spread into the North Caucasus and became the typical tomb of the
North Black Sea and Caucasus in the en re South-Eastern Europe. Although some sort of rela onship with the North was observed in the
Mtkvari-Araxs period, it seemed to be weak and the northern influences were not as strong as we see in later mes. North and Beden
have a lot to do with the rules of funeral. The Beden-like wheelchairs
found in Beden are found in many regions of Europe.It is very close to
him with the wheelchairs of the “prohibi ng cultural chariots” of the
me of Novosvobodnaia, i.e. the old pit-burial wheelchairs. There are
a lot of common bronze weapons and jewelry in its nature. Scholars
do not rule out that the earliest habitat of the golden age is related to
the North Caucasus, namely, the culture of Novosvobodnaia and not
the Old Eastern culture. This is exactly the period when Europe’s influence in the North Caucasus has wrestled. Recently, the same influence
has been linked to the mainstream of the Kali in the Bronze Age in the
Caucasus.
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Beden union with Europe is primarily manifested in mass-ceramics,
which is most clearly reflected on a ceremonial kitchen and agricultural clay vessel Dagestan and southern Russia steppes ceramics are
looking for analogs with the old ones, Ilto, Tsikhiagori A layer, Khashuri
Natsargori, Orchosani and other barbed wire products.Which are decorated with switches, relief rings, hill and other kinds that are also
close to some of the clay clays of the Eneolite period. Such ceramics
disappeared during the Kura-Araxs, but in some places, especially in
the conserva ve north-east Caucasus, con nued existence. The emergence of Bedeni’s culture was followed by the revitaliza on of these
early ceramic tradi ons in eastern Georgia and it was widely distributed among the northern elements. Many common signs with the North
show the conduc on of the coordinates of the Bedeni Rouge surface.
For the ceramic produc on of the old- mber and Caucasian culture
cultures. The same can be said about Tripoli and Catacombur, which,
like the North-Eastern Caucasus ceramics, get closer to Bedeni, also
the ke le shaped vessels, the reliefs of the reliefs on the shoulder and
the other. But only this alone is not limited to rela ons with Europe.
The undoubted sign is that Bedeni culture is connected with a clay surface, which is completely unknown to the Kura-Araxs and the Southern
cultures. Instead, he drew deep roots in Dagestan, where such ceramics appeared in the later stage of the Bronze Age and demonstrates the
strengthening of the influence of steppe cultures which had close es
to central and eastern Europe. Bedeni’s goﬀerd, o en spacious décor
is also close to the ornament of a group of Tripoli place ceramics. Its
mini-hills retain the line of Novosvobodnaia and the old pyramid-like
gravestone closer to Bedeni and closely linked to the earthenware
from Eastern and Central Europe. These peculiari es are chronologically preceded by the appearance of them in the Transcaucasia and
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indicates that we are distant from the north side.
Many common signs of cul va on in the north and west of the Caucasus form the basis for linking Europe with the main func on of Bedeni’s forma on. In the south, the lack of these peculiari es or the
absence of Benedis’s predisposi on to the European world. It can be
said that European influences in Eastern Georgia during the Bronze Age
were never as strong as we can see during the early waves. Besides,
it is evident on Bedeni that it’s not only from one cultural center of
Europe, but from diﬀerent centers that generate the ques on where
should the main process of its forma on be carried out?
According to the exis ng opinion, at the end of the Bronze Age, the
mighty cultural stream came from the North in the South Caucasus and
par cipated in the forma on of Bedeni, it should have been localized
on the basis of the Kura-Arax culture of Shida Kartli, but this opinion is
less convincing un l the intermediate monuments depic ng this process; Although some Kura-Arax elements are actually observed in Bedenic Ceramics.
It is also very necessary for you to imagine founda on of Bedeni in
the local culture, because that in some Shida Kartli villages, Bedeni and
Kura-Arax ceramics are con nuously developing strategically on several
horizons, even in the horizon, from where they start their coexistence
Bedenic ceramics are presented in a very special way. Apparently, it
has already gone through a lot of development. Signs that connect the
beaded clay vessel to Europe could not have been born in Shida Kartli,
Kura-Araxs area, for which he was completely unknown. These signs
come together with Bedenian culture. But as far as the clay po ery
contains the Mtkvari-Araxelements, it is believed that the process of its
forma on would be carried on the area, where the European and Kura-Arax ceramic tradi ons were collected. This is the North Caucasus.
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It can be said that the beginnings of Bedeni culture in the ecosystem
of Georgia in the area of European development. However, soon a er
the end of Bedenian culture ended, close es with Europe and East
Georgia returned to the Pre-Asian world.
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reportaJi gaTxrebidan
anu
virtualuri CarTva arqeologiuri kvlevis
procesSi - gaTxrebamde, gaTxrebis dros da
mecnierTa kvlevis Sedegebi - gaTxrebis dinamika onlain reJimSi
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amJamad vimyofebiT saqarTvelos yvelaze zurmuxtisferi mdinaris _ texuris napiras, sofel
noqalaqevSi, iq, sadac qarTvelebma q.w. III saukunis
pirvel naxevarSi, egrisis erisTavis, qujis rezidencia aaSenes.
noqalaqevis naqalaqarze, romelic cixegojad
iwodeboda da kolxeTis samefos erT-erT umsxviles
politikur-administraciul-kulturul
centrad moiazreboda, 2017 wlis savele-arqeologiur sezonze mimdinareobs arqeologiuri gaTxrebi, romelsac noqalaqevis saerTaSoriso qarTul-inglisuri eqspedicia awarmoebs. es gaxlavT
multidisciplinarul kvlevebze damyarebuli
multikulturuli eqspedicia Tavisi individualuri warsuliT, romelmac udavod didi wvlili
Seitana, ara mxolod samecniero segmentis ganviTarebis, aramed zogadad regionis winsvlis saqmeSi. anu is samecniero da, imavdroulad, socialuri proeqtia. Sesabamisad, Cveni reportaJic
noqalaqevis naqalaqaris gaTxrebidan ufro mravalmxrivi iqneba da mas waiyvanen arqeologiis
doqtorebi nikoloz murRulia, pol everili da
istoriis doqtori besik lorTqifaniZe.
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reportaJi #1
mihyavs noqalaqevis qarTulinglisuri saerTaSoriso eqspediciis xelmZRvanels, arqeologiis doqtors
nikoloz murRulias:
2017 wlis gaTxrebamde
noqalaqevis naqalaqarze 1973
wlidan

warmatebiT

arqeologiuri

muSaobs

eqspedicia,

romlis damfuZnebeli parmen (napo) zaqaraia gaxlavT. 2001
wels, profesor d. lomitaSvilisa da kembrijis universitetSi moRvawe istorikosis ian qolvinis SeTanxmebiTa da
TaosnobiT am Zveli eqspediciis bazaze Camoyalibda noqalaqevis saerTaSoriso qarTul-inglisuri eqspedicia. ase rom
bolo Cvidmeti welia noqalaqevis gaTxrebSi monawileoben
kembrijis, oqsfordis, bredfordis, sauThemptonisa da vinCesteris universitetebis profesor-maswavleblebi, arqeologebi, istorikosebi da studentebi. Cveni eqspediciis mTavari mizani yovelTvis iyo da aris ara mxolod samecniero
kvlevebis warmoeba, aramed saganmanaTleblo programebis
ganxorcieleba, anu Cven ar varT orientirebuli sensaciebze, yoveli wlis dasawyisSi konkretul gegmas vadgenT da im
gegmis mixedviT vmuSaobT.
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2017 wlis gaTxrebi
wels vikvlevT or ubans _ da Txrilebs, orive Zalian sainteresoa. erT maTganze muSaoba daviwyeT SarSan da welsac
vagrZelebT. iq imTaviTve gamoCnda elinisturi xanis, q.w. IIIII saukuneebis nagebobis naSTebi. Zalian sayuradRebo nagebobaa. sul cota or terasazea gaSenebuli, vfiqrobT, rom
SeiZleba hqondes safexurebic. gaTxrebis mimdinareobisas
gamovlinda imave periodis metad saintereso keramikuli masala da erTi sakmaod dazianebuli, magram Tanadrouli samarxi, romelSic aRmoCnda inventari _ Zalian lamazi mZivebi da sakinZi. samwuxarod, samarxis tipi ver dgindeba, radgan
Zalian dazianebulia. mniSvnelovania is, rom erT samarxSi
gamovlinda ori Tavis qala da ori xelis mtevani, ramdenime
malis Zvali, sxva araferi. es unda iyos saSualo fenis warmomadgenlis samarxi.
meore Txrilis Seswavla wels
daviwyeT. axla ixsneba zedapiri _ XX, XIX ss-is fenebi. am
mxriv naklebad sainteresoa,
Tumca zedapirzeve, erT-erT
zeda fenaSi aRmoCnda VI saukunis moneta, romelic ekuTvnis bizantiis imperator tiberius meores da 578-582 ww.
TariRdeba. moneta ar aris
kulturuli fenidan, Tumca,
gamovlinda naqalaqaris Zalian mniSvnelovan adgilas,
WiSkris ubanSi da TavisTavad
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saintereso aRmoCenaa. garda amisa, ukve gvaqvs sxvadasxva periodis calkeuli egzemplarebi _ Sua saukuneebis, elinisturi epoqis, ufro adreuli masalac, romlebic axla kvlevis sagania da, ra Tqma unda, eqspediciis dasrulebis Semdeg,
kameraluri samuSaoebis dros, ufro kargad ganisazRvreba
maTi raoba da daniSnuleba.

eqspedicia, muzeumi da regioni
rogorc aRvniSne, eqspedicia dafuZnda 1973 wels, simon janaSias saxelobis saqarTvelos saxelmwifo muzeumis bazaze
da is dRemde janaSias muzeumis samarTalmemkvidris, saqarTvelos erovnuli muzeumis samecniero jgufisgan Sedgeba,
Sesabamisad, noqalaqevSi aRmoCenili artefaqtebis nawili
inaxeba Sua saukuneebis arqeologiuri koleqciebis dasavleT saqarTvelos fondSi,
romelic

simon

janaSias

sax. saqarTvelos muzeumSia ganTavsebuli, nawili ki
adgilobriv, parmen zaqaraias saxelobis noqalaqevis
muzeum-nakrZalSi

rCeba.

Cven vexmarebiT adgilobriv muzeums fondebis SevsebaSi axali artefaqtebiT,
anu eqspedicia xels uwyobs
adgilobrivi muzeumisa da
zogadad regionis ganviTarebas.
unda aRiniSnos, rom 90-iani
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wlebis krizisis Semdeg, 2001 wels noqalaqevis saerTaSoriso
qarTul-inglisuri eqspediciis amoqmedeba Zalian mniSvnelovani da saWiro saqme iyo. eqspedicia mTeli Tavisi sakmaod mravalricxovani SemadgenlobiT (rogorc qarTvelebis
ise, ucxoelebis) minimum 1 Tvis ganmavlobaSi saxlobs sofel
noqalaqevSi da es aris namdvili gamococxleba ara mxolod
soflis, aramed mTlianad municipalitetis, radgan saqmdeba adgilobrivi muSaxeli (rogorc fizikur samuSaoebze ise,
mzareulebis doneze), mosaxleoba aqiravebs saxlebs, didi
Tanxebi Sedis adgilobriv bazarSi, sadac yoveldRiurad
vyidulobT sakveb produqts. mTeli es Tanxebi ukangebiT
ubrundeba regions da xmardeba qveynis ganviTarebas. amgvari samecniero-socialuri proeqti, cxadia, xels uwyobs turizmis ganviTarebasac. sxva rom araferi iTqvas 2001 wlidan
dRemde 200-ze metma ucxoelma studentma gaiara praqtika
noqalaqevis

naqalaqaris

gaTxrebze. isini axla faqtobroivad

saqarTvelos

elCebi arian ucxoeTSi, avrceleben dadebiT informacias

saqarTvelosa

da

konkretulad am Zeglis Sesaxeb, ris Sedegadac, cxadia, Zeglisa da regionis
cnobadoba izrdeba.

reportaJi #2
mihyavs noqalaqevis qarTul-inglisuri saerTa157
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Soriso eqspediciis xelmZRvanelis moadgiles istoriis
doqtors beso lorTqifaniZes, romelmac ~onlain arqeologiis~ populistur kiTxvaze _ rogor fiqrobs aris Tu
ara noqalaqevi is miTiuri teritoria, sadac iazonma, medeam da argonavtebma oqros sawmisi moipares? _ kategoriulad gvipasuxa, rom noqalaqevis naqalaqarze yvelaze
Zveli fenebi q.w. me8- saukunis I aTaswleuliT TariRdeba
da rom miuxedavad legendisa argonavtebze, miuxedavad
poeturi muzebisa da a.S. Tu naqalaqarze arqeologiurad
ar dadasturdeba q.w. II aTaswleulis fenebi yoveli miTi,
yoveli legenda da yoveli muzis Sedevri lamazi zRaparia mxolod. misi azriT: ~legenda legendaa, miTologia
miTologia (simarTlis mcire doziT), magram arqeologia
mecnierebaa ise, rogorc istoria da mas fantaziebi ar uyvars.~ Tavad batoni beso istorikosi brZandeba da reportaJsac gaTxrebidan istoriuli rakursiT gvTavazobs:
2017 wlis gaTxrebamde
piradad me noqalaqevis naqalaqarze 1981 wlidan vmuSaob,
imTaviTve eqspediciis xelmZRvanelis moadgile viyavi da
dRemde imave poziciaze var. Cemi sadisertacio Tema ZiriTadad noqalaqevze iyo agebuli. noqalaqevis naqalaqari da
qarTul-inglisuri saerTaSoriso eqspedicia mecnieris ganviTarebis uzarmazar potencias Seicavs.
saqme is aris, rom TviTon naqalaqari uamrav informacias
iZleva im periodis saqalaqo, socialur-politikur-ekonomikuri cxovrebis Sesaxeb, istoriisa da kulturis istoriis
Sesaxeb _ q.w. III saukunidan _ q.S. VIII saukunemde. cixegoji
IV-VIII saukuneebSi, dasavleT saqarTvelos, egrisis samefos
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dedaqalaqi iyo. Cvens istoriul wyaroebSi weria, rom noqalaqevSi aris cixegoji, romelic daaarsa erisTavma qujim
q.w. III saukuneSi. Tumca, aq im periodis arqeologiuri fena
uamravia, Zalian bevria elinisturi xanis fena da nagebobebis kvalic, TviTon cixegoji, qujis droindeli cixe ar aris
aRmoCenili (SesaZloa, xis arqiteqturac iyo mag periodSi), magram es cixe Zalian xSirad ixsenieba, rogorc qarTul
ise, bizantiur istoriul wyaroebSi. bizantiur wyaroebSi
arqeopolisis saxeliT, qarTul wyaroebSi ki cixegojad.
amitom misi arseboba aq mosalodnelia, Tumca esec arqeologiam unda daadasturos.
wyaro SesaZloa, mcdari iyos,
magram arqeologia ar cdeba
arasdros.
zogadad

ikveTeba

amgvari

jaWvi _ istoria-arqeologia, wyaro-artefaqti. ai, axla paralelurad mimdinareobs gaTxrebi sofel xunwSi da
me, rogorc eqspediciis xelmZRvanels xSirad mekiTxebian
aris Tu ara SesaZlebeli sof.
xunwSi aRmoCenili cixe iyos
onogurisi da ra wyaroebi iZleva am varaudis saSualebas?
aqac igive situaciaa _ varaudis saSualebas iZleva onogurisis mdebareoba, romelic moxseniebuli aqvs agaTia sqolastikoss. iq Cans, rom quTaisTan da noqalaqevis maxlob-
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lad, mdinaresTan, anu zustad cxeniswylis napiras, unagira
mTasTan aris xunwi. simon yauxCiSvili fiqrobda, rom unagira mTidan momdinareobs saxeli onogurisi. am mTis bolo
kalTa zustad xunwSia, zustad iq aris cixec. garda amisa, Tu
axvalT am cixeze da gadaxedavT aremares dainaxavT, rom is
mTlianad akontrolebs cxeniswylis xeobas. magram es jerjerobiT mxolod samecniero varaudia. Tumca, imedi maqvs,
rom arqeologiuri masala mogvcems am varaudis dadasturebis saSualebas. jer mxolod erTi welia, rac gaTxrebi daviwyeT, vnaxoT ras ityvian artefaqtebi.

reportaJi #3 mihyavs noqalaqevis qarTul-inglisuri saerTaSoriso eqspediciis inglisuri mxaris xelmZRvanels
vinCesteris universitetis profesors pol everils:
2017 wlis gaTxrebamde
saqarTvelo da noqalaqevi jer
kidev 90-iani wlebis bolos gaxda cnobili britaneTis samecniero wreebisTvis. 1998-1999
ww. vanis simpoziumebs eswreboda

istorikosi,

kembrijis

universitetis profesori ian
kolvini,

romelmac

simpozi-

umze gaicno arqeologi daviT
lomitaSvili. swored batonma
daviTma uTxra ians, rom arsebobs saqarTveloSi iseTi araCveulebrivi

saiti,

rogoric

aris noqalaqevi da SesTavaza am
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saitze erTad muSaoba. ianma naxa naqalaqari da Zalian moewona. rodesac dabrunda kembrijSi, Tavis arqeolog megobar nik
armours esaubra noqalaqevis Sesaxeb. maT miiRes gadawyvetileba da 2001 wels samuSaod Camovidnen noqalaqevSi, SearCies gasaTxreli adgilebi. pirveli eqspedicia mcire Semadgenlobis iyo, muSaobdnen ZiriTadad studentebi. me noqalaqevi
nikma gamacno (masTan vmuSaobdi), man miambo am araCveulebrivi Zeglis Sesaxeb da Camovedi, sxvaTa Soris, Tavdapirvelad
supervaizeris pozicia mekava.

gaTxrebis meTodika
pirveli

gaTxrebis

Sede-

gad gairkva, rom naqalaqaris
stratigrafia imdenad daxunZluli iyo, imdenad datvirTuli urbanulad, grZeldeboda siRrmeze, rom britanul
meTodikas aq sruli datvirTviT ver gamoviyenebdiT. Sesabamisad, vimuSaveT da axlac
vmuSaobT qarTul landSaftze morgebuli britanuli
meTodikiT. saerTod muSaobisas, ara mxolod noqalaqevSi, aramed yvelgan, meTodika
Zalian mniSvnelovania. britaneTSi arsebobs gaTxrebis
meTodikis
britaneTis

wigni,

romelic

muzeumis

sama-
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gido wignia _ molasi (olas).
is qarTulad pirvelad daviT
lomitaSvilma Targmna. es gamocema iyo gankuTvnili gamocdili arqeologebisTvis. axla mimdinareobs muSaoba axal
wignze, romelic mkiTxvelTa
ufro farTo wres moicavs, maT
Soris, studentebs. molasis
axali gamocema iTvaliswinebs
regionul

Taviseburebebsac

da kompleqsur, urbanul Zeglebze morgebul muSaobis meTodikas.

supervaizerobidan eqspediciis xel mZRvane lo bam de
2004 wels nik armourma, romelic eqspediciis TanaxelmZRvaneli iyo, ver moaxerxa aq
wamosvla. studentebis mozidva da eqspediciis xelmZRvaneloba ianma itvirTa. me jer mas
vexmarebodi, Semdeg nel-nela
individualurad daviwye studentebis Camoyvana. noqalaqevis gareSe ukve isedac Zalian
gamiWirdeboda cxovreba. sakuTar movaleobad vTvlidi studentebisTvis gamecno saqar162
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Tvelo da aq Camomeyvana isini yovelwliurad erTi TviT. 2002
wels, swored im wels, rodesac noqalaqevSi supervaizerad
Camovedi, doqtoranturaSi Cavabare da vinCesteris universitetis profesoris wodeba miviRe. 2013 wlidan ukve eqspediciis inglisuri mxaris xelmZRvaneli var.
noqalaqevi _ masTan dakavSirebuli statiebi, prezentaciebi zvavis principad aisaxa Cems karieraze, TiTqos Tovlis
burTula agorda da gaizarda. anu, Zalian Semiwyo xeli vinCesteris universitetSi karierul winsvlaSi. britaneTSi
did angariSs uweven mecnierebs, romlebic CarTuli arian
saerTaSoriso proeqtebSi. noqalaqevi Cemi moRvaweobis erT-erTi yvelaze didi proeqtia.

2017 wlis gaTxrebi
wlevandeli eqspedicia erTerTi saukeTeso iyo. am etapze
aRmoCenebi gvaqvs Txrilidan,
romelic SarSan gavxseniT da
gavafarToveT. aq aris sakmaod didi elinisturi nageboba,
elinisturi nagebobebi sxva
Txrilebzec dadginda, Tumca
aseTi didi ar sad gvaqvs. wels
WiSkarTan gaixsna

Txrili.

axali Txrili yovelTvis sainteresoa, radgan bevr siaxles
inaxavs. me darwmunebuli var,
rom noqalaqevs mravali axali
aRmoCena elis.
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Reportage from excava ons
i.e.
Virtual involvement in the archaeological survey
process- before excava ons, during excava ons and
theresults of scien sts’ research - Dynamics of the excava on in online regime
We are currently in the village of Nokalakevi, at the bank of
the River Tekhura, the most emerald river of Georgia, in Noqalaqevi Village, where Georgians built the residence in the first
half of the third centuryAD for Quji, the feudal Lord of Egrisi.
On Nokalakevi’s former se lement, which was called as Tsikhegoji and was considered as one of the largest poli cal-administra ve and cultural centers in the Kingdom of Colchis,
archaeological excava ons are underway in 2017 field-archaeological season, which is being conducted by Nokalakeiv’s interna onal Georgian-English expedi on. This is a mul cultural
expedi on based on mul disciplinary researches with its individual past, which has undoubtedly contributed not only to
the development of the scien fic segment but in the overall
development of the region. I.e. that is scien fic and, at the
same me, a social project. Accordingly, our reportage will be
more versa le from the excava ons at Nokalakevi former settlement and it will be led by the doctors of archeology Nikoloz
Murghulia, Paul Everili and Besik Lortkipanidze, Dr. of History.
Reportage №1

It is led by Nikoloz Murghulia, Doctor of Archeology, head of
Nokalakevi Georgian-English Interna onal Expedi on.
Before the excava ons of 2017
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Archaeological expedi on has been successfully working
since 1973 at the Nokalakevi se lement, the founder of which
is Parmen (Napo) Zakaraia. In 2001, Nokalakevi interna onal
Georgian-English expedi on was established on the base of
this ancient expedi on with the agreement and ini a ve by
D. Lomitashvili and the historian Jan Kolvin atCambridge University. So the professor-teachers, archaeologists, historians
and students of Cambridge, Oxford, Bradford, Sauthempton
and Winchester Universi es has been par cipa ng in the excava ons of Nakalakevi for the last seventeen years. The main
goal of our expedi on always was and is to conduct not only
scien fic studies but also to carry out educa onal programs,
i.e. we are not focused on sensa ons, we make a specific plan
at the beginning of each year and work according to the plan.
Excava ons in 2017

This year we are studying two precincts - F and G ditches,
both are very interes ng. We started work on one of them
last year and we are s ll con nuing it this year. The ruins of
Hellenis c Age Building of III-II BC centuries were found there
from the outset. It is a very important building. It is built at
least on two terraces are, we think that it may have a steps.
Increasingly interes ng ceramic material of the same period were found during the excava on as well as one quite
damaged but contemporary burial in which the inventory
was found - very beau ful beads and studs.Unfortunately, it
is not possible to determine the type of the burial because
it is greatly damaged. It is important that two skulls and two
hands, some vertebra bones were observed in one tomb,
nothing else. This could be the burial ground of the middle
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class.
We started studying the second dich this year. Now the surface of the XX, XIX cc is being opened. It is less interes ng in
this regard though a coin of VI century was foundon the surface, on one of the upper layers of it, which belongs to Byzanne Emperor Tiberius II and is dated 578-582 years. The coin
is not from a cultural class, but it is revealed at a very important loca on of the city, in the precinctof the gate and is an
interes ng discovery in its part. In addi on, there are already
separate copies of diﬀerent periods of me - medieval, Hellenis c epoch, and even the earliest material, which is now the
subject of research and, of course, their essence and purpose
will be be er determined a er finishing the expedi on, during
camera works.
Expedi on, Museum and Region
As I pointed, the expedi on was established in 1973 on the
base of Simon Janashia State Museum of Georgia and is s ll
composed of janashia museum’s legal successor, Georgian Naonal Museum’s scien fic group. Accordingly, some of the artefacts found in Nokalakevi are kept in the stocks of East Georgia of medieval archaeological collec on, which is located in
Simon Janashia’s Georgian Museum, some of them are kept in
the local Parmen Zakaraia Museum-Reserve of Nukalakevi. We
help local museums withexpandingnew artefactsin the stock
i.e. expedi on promotes the development of local museum
and the region in general.
It should be noted that a er the crisis in the 90s, the launch
of Nokalakeev’s interna onal Georgian-English expedi on in
2001 was very important and necessary. The expedi on with
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its quite many staﬀ (both Georgians and foreigners) lives in
the village of Nokalakevi for at least 1 month and it is a real
revival not only of the village but also of whole municipality, because the local manpower (both for physical work and
cooks’ level) are employed, inhabitants rent out houses,great
amount of money goes to the local market, where we buy
food productsevery day. All these funds are returned back to
the region and are used for development of the country. Such
a scien fic-social project, obviously, promotes tourism development. If nothing else is said, more than 200 foreign students had prac cal works at Nokalakevi’s former se lement
excava onssince 2001. Actually, they are now ambassadors of
Georgia abroad, spreading posi ve informa on about Georgia and specifically about this monument due to which, obviously, the awareness of the monument and region increases.
***
Reportage №2 is led by Dr. Besot Lortkipanidze, the deputy
head of the Georgian-English Interna onal Expedi on of Nokalakevi, who categorically replied to the populist ques on of
“online archeology” - how do you think Nokalakevi is a mythical area where Iazon, Medea and Argonauts have stolen golden
fleece – that the oldest layers on Nokalakevi’s former se lement
are dated in I millennium of the 8th century BC and despite the
legend of Argonauts, regardless of poe c muse and etc. if the
layers ofmillennium II, BC are not confirmed archaeologically at
the former se lement every myth, every legend and every muse
masterpiece is a beau ful fairy tale. According to him: “Legend
is legend, mythology is mythology (with a small dose of truth),
but archeology is a science like a history and it does not like fan-
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tasies.” Mr. Beso is a historian himself and oﬀers us the reportage
from historical foreshortening:
Before the excava ons of 2017

Personally, I have been workin at Nokalakeev’s former se lement since 1981, I was the deputy head of the expedi on from
the outset and I am s ll in the same posi on. My disserta on
theme was mainly built on Nokalakevi. The former se lement
of Nokalakevi and the Georgian-English Interna onal Expedion have a tremendous poten al for development of scien st.
The thing is that the city itself provides a lot of informa on
about the city’s urban, socio-poli cal and economic life, history of history and culture - from III BC century – to VIII AD
century. Tsikhegji was the capital of the kingdom of Egrisi in
western Georgia, in IV-VIII centuries. It is wri en in our historical sources that Tsikoghiji is Nokalakevi which was founded
by Kuji, feudal lord in III BC century. However, there are a lot
of archeological layers of that period, there are many layers
of Hellenis c periods and the marks of the buildings, the Tsikhegiji itself, the castle in the period of kuji is not found (perhaps there was the an architecture of wood in this period),
but this fortress is o en referred in the Georgian and Byzanne historical sources. In the Byzan ne sources it is named as
Archaeopolis, in Georgian sources as a Tsikhegoji. Therefore,
its existence is expected here, but it shall be confirmed by archaeology as well. The source may be false, but archeology is
never mistaken.
In general, such chain - history-archeology, source-artefact- is
outlined. Now, the excava ons are carried out in Khuntsi village and I, as the head of the expedi on are o en asked if it is

168

Reportage from Excava ons
possible that the fortress found in the village is Onoguris and
which sources enables us to have this assump on.
Here is the same situa on - the loca on of Onogurisi menoned by Aga a Scholas c allows us to have such assumpon. It is shown there that there is Khuntsi near Kutaisi and
Nokalakevi, by the river, i.e. exactly at the bank of Tskhenistskali, by Unagira Mountain. Simon Kaukhchishvili thought that
the name of Onogurisi is derived from Unagira Mountain. The
last skirt of this mountain is exactly in Khuntsi, the fortress is
exactly there too. In addi on, if you go to this fortress and
look down the area from it you will see that it is completely
controls the Tskhenistskali Ravine. But this is only a scien fic
assump on. However, I hope that archeological material will
allow us to confirm this assump on. It is just a year we have
started excava ons, let’s see what the artefacts will say.
Reportage №3 led by Paul Everil, the Professor of the University of Winchester, theEnglish side head of Nokalakevi’s Georgian-English Interna onal Expedi on:
Before the excava ons of 2017

Georgia and Nokalakevi became known for the Bri sh scienfic circles at the end of the 90s. Yan Colvin, historian, professor of Cambridge Universitya ended the symposiums of
VAniduring 1998-1999, who met the archaeologist David Lomitashvili at the symposium. Exactly Mr. David told Yan that
there is a wonderful site in Georgia such as Nokalakevi and offered him to work together on this site. Yan has seen the city
and liked it very much. When he returned to Cambridge, he
talked to his archaeologist friend Nick Armoursabout Nokalakevi. They made a decision and went to work in Nokalakeev in
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2001. They selected the places for excava ons. The first expedi on consisted of few members, mainly students were working. Nick introduced Nokalakevi to me (I was working with
him), he told me about this remarkable monument and I have
arrived, by the way I ini ally was assigned as a supervisor.
Excava on methods
The first excava on revealed that the Stra graphy of the town
was so loaded, so urbanely busy, con nued in depth that the
Bri sh method could not be used here in full load. Therefore,
we have worked and are now working with the Bri sh method adapted to the Georgian landscape. In fact, the method
is very important while working not only in Nokalakevi but
everywhere. In Britain there is a book of excava on, which is
a desk book of the Bri sh Museum - Molas. David Lomitashvili
translated it for the first me into Georgian. This edi on was
intended for experienced archaeologists. Now we are working
on a new book that covers a wide range of readers, including students. The new edi on of the Molas envisages regional
peculiari es as well and the methods adapted to working on
complex, urban monuments.
From supervisor to the head of expedi on

In 2004, Nick Armor, who was the co-leader of the expedi on,
could not manage to get here. Yan has took the responsibility of a rac ng students and leading the expedi on. I helped
him first, and then Igradually started to bring the students individually. It would be diﬃcult for me to live without Nokalakevi. I considered that it was my obliga on to get students acquainted with Georgia and bring them here every year for one
month. In 2002, when I arrived in Nokalakevi as a supervisor,

170

Reportage from Excava ons
Ibecame a PhD student and got a rank of professor at the University of Winchester. I have been the head of the expedi on
of English side since 2013.
Nokalakeev - ar cles related to it, presenta ons reflected
as avalanche principle on my career as if the snowball rolled
up and grew. That is to say, it helped me greatlyto advance
my career at the Winchester University. In the United Kingdom, scien sts engaged in interna onal projects are greatly
respected. Nokalakeev is one of my biggest projects.
Excava ons in 2017

This year’s expedi on was one of the best. At this stage we
have the findings from the Ditch F, which we opened and
expandedlast year. There is a quite big Hellenis c structure
here, the Hellenis c structures have been discovered on
other ditches, but we don’t have such a big one anywhere.
TheDitch G was opened at the gate this year. A new ditch is always interes ng because it keeps a lot of novel es. I am sure
that Nokalakevi will have many new discoveries.
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ვინ ა რ ის ა დამ ია ნ ი ჯ რ უ ჭ უ ლ ი ს მ ღ ვ ი მ ი დ ა ნ?
საიდან მოვდივართ ადამიანები? რომელი წარსულიდან? ვინ
და როგორები იყვნენ ჩვენი წინაპრები?.. სწორედ ამ და სხვა
მსგავს კითხვებზე, რომლებიც მუდმივად აწუხებს კაცობრიობას, პასუხების ძიებაა სამყაროს პროგრესისა და მეცნიერების
განვითარების საფუძველი.
საინტერესოა, არის თუ არა საჭირო საქართველოში, ზემო იმერეთის ჯრუჭულის მღვიმეში აღმოჩენილი ნეანდერტალელის
ნაშთის გენეტიკური კვლევა იმის დასადგენად, თუ როგორი იყო
რეალურად ადამიანთა ის მოდგმა, რომელმაც 300 000 წლის წინ
ისეთი მცირე ქანდაკებები შექმნა, რომლებსაც ჯერჯერობით
ბადალი არ ჰყავს იმ ეპოქისა და კულტურის სამყაროში?
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ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, არქეოლოგი ნიკა თუშაბრამიშვილი გთავაზობთ საკუთარ თვალსაზრისს იმის თაობაზე
თუ - ვინ არის ადამიანი ჯრუჭულის მღვიმიდან?
ჯრუჭულის მღვიმე პალეოლითური ეპოქის ერთ-ერთი იმ ძეგლთაგანია, რომელიც ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის 60-იანი წლებიდან, არა მარტო საქართველოსა და ყოფილი სსრკ-ის, არამედ საერთაშორისო სამეცნიერო წრეების უდიდეს ინტერესს იწვევდა.
ინფორმაცია ამ ძეგლის შესახებ ქვეყნდებოდა მისი აღმოჩენისთანავე და ქვეყნდება დღესაც, რაც მთავარია, იგი მუდმივად
პალეოლითურ ძეგლად მოიაზრებოდა, ჯრუჭულაზე აღმოჩენილ
ქვის ინდუსტრიასთან, მის თარიღთან,

ადამიანის ნაშთთან და

სხვა არტეფაქტებთან დაკავშირებით მუდამ სხვადასხვა აზრი არსებობდა.
ძეგ ლ ი ს ა ღ მ ო ჩ ე ნ ი ს ი ს ტო რი ა:
ჯრუჭულის მღვიმე მდებარეობს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის
სოფ. ქვ. ზოდის ტერიტორიაზე, მდ. ყვირილის მარჯვენა შენაკადის,
მდინარე ჯრუჭულის მარჯვენა ნაპირზე, მდინარის დონიდან 35 მ სიმაღლეზე, ზღვის დონიდან დაახლოებით 600 მ-ის სიმაღლეზე.
მღვიმე 1957 წელს აღმოაჩინა რიონ-ყვირილის აუზის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ დავით თუშაბრამიშვილის ხელმძღვანელობით.
ექსპედიცია ძეგლს იკვლევდა 8 წლის განმავლობაში (1958-1966
წწ.); ჯრუჭულაზე გარკვეული ტიპის სამუშაოები განხორციელდა

1998-1999, 2017 წლებშიც (რიონ-ყვირილის აუზის არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღ. ნიკა თუშაბრამიშვილი).
კვლევების დროს ჯრუჭულის მღვიმეში გამოვლინდა 18 ლითოლოგიური ფენა (ჰუმუსოვანი ფენის ჩათვლით). ეს 18 ლითოლოგიური, გეოლოგიური ფენა გაერთიანდა ორ შუა პალეოლითურ
ფენად (იმდროინდელი ტრადიციული განსაზღვრებით, 2 მუსტიეურ ფენად).
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დავით თუშაბრამიშვილმა ჯრუჭულის მღვიმე, მასალისა და ფაუნისტური ნაშთების საფუძველზე იმთავითვე განსაზღვრა ორი
განსხვავებული ფუნქციის ფენების შემცველ ძეგლად. მე-2 მუსტიეური ფენა იყო ნეანდერტალელთა ინტენსიური, ხანგრძლივი, საცხოვრებელი, 1 მუსტიეური ფენა კი, მათივე დროებითი
სადგომი, ანუ მონადირეთა დროებითი, ან სეზონური ბანაკი. აქ
აღმოჩენილია პალეოლითის ეპოქის ნივთები და მდიდარი პალეონტოლოგიური მასალა.

დ. თუშაბრამიშვილმა, იმდროინდელი

კრიტერიუმების საფუძველზე ქრონოლოგიურად და ტექნოლოგიურად (ლამელების დიდი რაოდენობა, ლევალუაზური ტექნოლოგიის ინდექსის მაღალი მაჩვენებელი) ძეგლი მიაკუთვნა მუსტიეს
განვითარებულ და გვიანდელ საფეხურს, რომელიც ტექნოლოგიურად მიეკუთვნებოდა მუსტიეს ტიპურ ლამელარულ, ლევალუას
ფაციას, ხოლო გეოლოგიურად ვიურმის პირველ ეტაპს, რომელიც
დაახლოებით 115 000 წლიდან დაიწყო (საქართველოს არქეოლოგია, ტ 1, 1991, გვ. 247).
აქვე აღსანიშნავია ის მნიშვნელოვანი ფაქტიც, რომ 1961
წელს მღვიმის მე-2 ფენაში აღმოჩნდა ადამიანის კბილი, რომელიც განისაზღვრა, როგორც ნეანდერტალელის, იმ დროისთვის ცნობილი პროგრესული ფორმა - „პალესტინელი ადამიანი“
(Габуния, Тушабрамишвили, Векуа. 1961).
ჩვენს მოგვიანო კვლევებში, კბილის მორფოლოგიური შესწავლის
შედეგად, ჯრუჭულის ადამიანი ნეანდერტალელად განვსაზღვრეთ

(Л. К. Габуния, А.К.Векуа, Д. О.Лордкипанидзе, М.Г. Ниорадзе, Н.Д.
Тушабрамишвили. Палеоантропы Грузии. Археология Кавказа, 4,
cтр. 148-162).
რაც შეეხება ფაუნისტურ მასალას, იგი წარმოდგენილია მღვიმური დათვებით, მერკის ტიპის მარტორქით, გიგანტური და კეთილშობილი ირმებით, დომბით, აღმოსავლურ კავკასიური ჯიხვებით
(თუ თხებით) და სხვ.
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მოგვიანებით, ქვის მასალის ხელახლა შესწავლის შედეგად (მასალა შეისწავლეს ცნობილმა ფრანგმა სპეციალისტმა ლილიან მეინენმა და პროფ. ნიკა თუშაბრამიშვილმა) ქვის ინდუსტრია განისაზღვრა ლევანტის მსგავს “ლევალუა-მუსტიეურ” კულტურად,
რომელსაც გაბატონებული მდგომარეობა ეკავა ლევანტის პალეოლითში.
აღნიშნული მასალის კარგად გაცნობამ განაპირობა სურვილი და
აუცილებლობა იმისა, რომ ხელახლა გადაგვეხედა საქართველოს
ზემოთ აღნიშნული ძეგლების მასალებისა და წინასწარული თარიღებისთვის, გაგვევლო მათთან პარალელები.
ლევანტის მუსტიეში გამოყოფილია შემდეგი კულტურული ჯგუფები:

1) “ტაბუნი-D ტიპი” - ამ ჯგუფს ახასიათებს ანატკეცები, ლამელები და წაგრძელებული წვეტანები, რომლებიც ატკეცილია უნიპოლარული, კონვერგენტული ნუკლეუსებიდან. ამ ნამზადების დარტყმის მოედნები დამუშავებულია მინიმალურად; წაგრძელებული,
რეტუშირებული წვეტანები, დიდი რაოდენობით ლამელები, სახოკები და საჭრისები ჭარბობს იარაღთა სხვა ტიპებს. მცირე რაოდენობითაა წარმოდგენილი ბიფასები (შეიძლება შერეულია ტაბუნი C
ფენიდან). ამ ტიპის ძეგლებს ეკუთვნის ტაბუნი-D, აბუ-სიფი, საჰბა, რომ ეან მორი, ნაჰალ აგევი, ჯეფრ აილა, დუარას IV ფენა 11.

2) “ტაბუნი-C ტიპი” - ნამზადები უფრო ხშირად ოვალურია; ანატკეცები დიდი ზომისაა. ისინი მიღებულია “ხაზოვანი” ლევალუაზური ტექნიკით, რადიალური ატკეცვის მეშვეობით. ჯგუფში მცირე
რაოდენობითაა სამკუთხა წვეტანები. ასეთი ინდუსტრია დადგენილია კაფზეხში, სხულში, ნაამეში და სხვ.

3) “ტაბუნი ‘-B ტიპი” - ამ ჯგუფისთვის დამახასიათებელია: ნამზადები, ატკეცილი უნიპოლარული, ლევალუაზური ნუკლეუსებიდან;
მინიმალური რადიალური ატკეცვა: ფართოფუძიანი, უმეტესად
მოკლე, თხელი ანატკეცები, ე.წ. “ჟანდარმის ქუდიანი” დარტყმის
მოედნებით; მცირე რაოდენობით ლამელები, რომლებიც მიღებუ-
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ლია “პერიოდული” მეთოდით. ამ ინდუსტრიას ეკუთვნის: ქებარას
VI- XII ფენები, ტორ-ფარაჯი, ტორ-საბიჰა, ქსარ-აკილის XVIII ფენა
და, შესაძლოა, დედერიეჰი.
ამ მსჯელობიდან გამომდინარეობს ის, რომ ჯრუჭულის ინდუსტრია მთლიანად ლევანტის შუა პალეოლითის ანალოგიურია, რადგან, აქ გვაქვს ყველა ის კომპონენტი, რომლებიც აღნიშნულია ზემოთ ჩამოთვლილ ჯგუფებში.
აქვე აღვნიშნავთ, რომ ჯრუჭულის ინდუსტრია გარკვეული ნიშნებით (ნახევრად-ორმხრივი დამუშავება) ჩრდ. კავკასიურ და რუსეთის ველის ინდუსტრიებსაც ჰგავს. სწორედ ეს არის ჯრუჭულაკუდაროს ჯგუფის ძეგლების უნიკალურობის არსის ერთ-ერთი
ნიშანი (მონსელი და სხვ.).
ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ერთი ფაქტი - ქებარასა და
სხულის ნაშთების ბოლო დროინდელი გენეტიკური კვლევების
შედეგად აღმოჩნდა, რომ „პალესტინელი ადამიანი“, ანუ, ე.წ.
„პროგრესული ნეანდერტალელი“ არ არის ნეანდერტალელი.
ის ანატომიურად თანამედროვე ადამიანი, ანუ ჰომო საპიენს
საპიენსია. გარდა იმისა, რომ ჯრუჭულის ინდუსტრია მსგავსია
ლევანტისა და კერძოდ, ქებარას ქვის ინდუსტრიისა, საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ჯრუჭულა დათარიღდა 274/250 000 – 130 000
წწ-ით (თერმოლუმინენსენციის მეთოდით). ახალი გამოკვლევების
მიხედვით, ლევანტელი ჰომო საპიენს საპიენსის ასაკი (ქესემის
მღვიმე) 300 000 წ-ია. ჯრუჭულის მღვიმის ორივე ფენაში აღმოჩენილია ხელოვნების მცირე, იშვიათი სინატიფით დამუშავებული
ფორმები (მცირე ზომის ქანდაკებები), რომლებიც ორივე შუა პალეოლითურ ფენაშია აღმოჩენილი. ერთი მათგანი (გამოვლენილი
მეორე ფენაში) ჯიხვის (?) ქანდაკებაა, მეორე კი თევზის, ან ქალის
(პირველყოფილი ვენერა?) გამოსახულებაა.
მართალია, ხელოვნების მცირე ფორმების არსებობა უკვე დადასტურებულია, როგორც შუა ისე, ქვედა პალეოლითში, მაგრამ ამ
ეპოქის ასეთი სრულყოფილი და დახვეწილი ფორმების ქანდა-

176

Tvalsazrisi
კებები, როგორიც ჯრუჭულაშია, ჩვენთვის უცნობია.
ლოგიკურად ჩნდება კითხვა - ხომ არ მიეკუთვნება ეს ქანდაკებები ჰომო საპიენს საპიენსს? ანუ,

ხომ არ მიეკუთვნება

„პალესტინელ ადამიანს“, რომელიც ადრე განიხილებოდა როგორც
„პალესტინელი, პროგრესული ნეანდერტალელი“, მაგრამ დღეს
ანატომიურად თანამედროვე ადამიანად მოიაზრება?
?სულ ცოტა ხნის წინ საერთაშორისო სამეცნიერო ჯგუფთან ერთად ჯრუჭულის ორივე კულტურული ფენიდან ავიღეთ სინჯები
გენეტიკური ანალიზისთვის უახლესი, თანამედროვე მეთოდებით
კვლევისთვის (ეს მეთოდი გულისხმობს დნმ-ის მოძიებას უშუალოდ
ძვლის აღმოჩენის გარეშე. შედეგებს ველით უახლოეს მომავალში), შესაბამისად, ვფიქრობთ რომ აუცილებელია ჯრუჭულის
„ნეანდერტალელის“ ნაშთის ხელახალი, ახლა უკვე

გენეტი-

კური კვლევა დადგენა იმისა, თუ რომელ სახეობას ეკუთვნოდა
ასეთი დახვეწილი ხელოვნებისკენ მიდრეკილი და უნარ-ჩვევების მფლობელი ადამიანი?
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Standpoint
Who is the man from Djruchula cave?
Where do people come from? From which
past? Who were our ancestors and what did
they look like?.. Finding answers to these
and other similar ques ons that constantly disturb mankind is the basis of the world
progress and science development.
It is interes ng, whether there is a need for
a gene c study of Neanderthal remains discovered in Djruchula cave, Zemo Imere ,
Georgia, in order to find out how a human
being, who created such small sculptures
300, 000 years ago, which have no equal in
that epoch and culture, actually looked like?
Professor of Ilia University, arceologist Nika
Tushabramishvili provides his opinion on
-who the man from Djruchula cave is.
Djruchula cave is one of those monuments from Palaeolithic
period, which was in the great interest of not only Georgian
or former Soviet Union scien sts, but also of interna onal
scien fic circles since 60s of the 20th century.
Informa on about this monument was published immediately a er its disovery and it is being published even today.
That is the most important, it was always percieved as a paleolithic monument. There were always a diﬀerent opinions
about the stone industry, human remains and other artefacts
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discovered in Djruchula cave.
Djruchula cave is one of those monuments from Palaeolithic period, which was in the great interest of not only
Georgian or former Soviet Union scien sts, but also of interna onal scien fic circles since 60s of the 20th century.
Informa on about this monument was published immediately a er its disovery and it is being published even today.
That is the most important, it was always percieved as a
paleolithic monument. There were always a diﬀerent opinions about the stone industry, human remains and other
artefacts discovered in Djruchula cave.
History of discovery of the monument

Djruchula cave is located in the territory of Qv. Zodi Village,
Chiatura Municipality, on the right bank of the Djruchula
River, which is the right tributary of the Kvirila River, at a
height of about 35m above the river level and 600 m above
the sea level.
The cave was discovered by Rion-Kvirila`s archeological expedi on under the guidance of Davit Tushabramishvili in
1957. The expedi on had been studed the monument during 8 years (1958-1966); a certain pe of works were conducted on Djruchula by archeological expedi on in 19981999 and 2017 (leaded by Nika Tushabramishvili).
As a result of the research, 18 lithological layers (including
the topsoil) were found in the cave. These 18 lithological
and geological layers were united as two Middle Palaeolithic layers (2 Mousterian layers – as a tradi onal defini on of
that me).
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Based on the material and fauna remainings, Davit Tusharamishvili defined Djruchula cave as a monumet containing
layers with two dis nct func ons from then on. The second
Mousterian layer was Neanderthal’s intensive, long term
inhabitancy, the first layer was their temporary shelter, i.e.
hunters’ temporary or seasonal camp. Items from the Palaeolithic period and rich paleontological materials were found
here. Based on the criteria of that me, D. Tushabramishvili
chronologically and technologically (large number of lamellas, the high index of Levallois technique) defined it as a
monument of Mousterian developed and late stage, which
was technically a ributed to the Mousterian typical lamellar,
the Levallois phase, and geologically – the first phase, which
had been started since about 115,000 (Georgian Archaeology, vol. 1, 1991, p. 247)
It is also noteworthy that in 1961, human teeth was discovered in the second layer of the cave, which was defined as
Neanderthal, the progressive form of that me known as
“Pales nian Man”
(Габуния, Тушабрамишвили, Векуа. 1961).
In our late studies, as a result of morphological study of the
teeth, we iden fied the man from Djruchula as Neanderthal (Л. К. Габуния, А. К. Векуа, Д. О. Лордкипанидзе, М. Г.
Ниорадзе, Н. Д. Тушабрамишвили. Палеоантропы Грузии.
Археология Кавказа, 4, cтр. 148-162).

As for the fauna materials, it is represented with cave bears,
merk type rhinoceros, giant and red deers, European bisons,
East Caucasian aurochs (or goats) and others.
Later, as a result of restuding the stone materials (materials
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were studied by French spesialist Lilian Meinen and Professor Nika Tushabramishvili) the stone industry was defined
as a “Levallois - Mousterian” culture, which was a dominant in Paleolithic period of Levant.
Well awarness of this material has s pulated desire and
necessity of re-examining above-men oned Georgian monument`s materials and tenta ve dates and drow a parallel
between them.
The following cultural groups are included in Levant`s Musterian culture:
1) “Tabun D type” – this group is characterized by: flakes,
lamellas, elongated points, which are cracked from unipolar, convergent nucleus. The hi ng acreages of these items
are minimally processed; Elongated, retouched points,
large number of lamellas, scrapers and cu ng tools are excessive than other type of tools. Choppers are presented
in small quan es (can be mixed with Tabun from C layer). These types of monuments include: Tabun D, Abu-Siph,
Sahba, Rom Ean Moore, Nahal Aghiv, Jeﬀ Aila, IV layer of
Duara 11.
2) “Tabun C type~ - the items are o en oval, flakes are
large and they are derived by “linear” Levallois technique,
through radial flaking. There is a small number of triangular points represented in the group. This kind of industry is
iden fied in Kaphkhesi, Skhuli, Naame and so on.
3) “Tabun B type” – the characteris cs of this group are:
workpieces from the flaked, unipolar, Levallois nucleus;
minimal radial flaking: with large base, mostly short, thin
flakes so called “gendarme`s hat” with hi ng acreages; a
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small number of lamellas, that are obtained through the periodical method. This industry includes: VI- XII layers of Kebara, Tor-Pharaji, Tor-Sabiha, XVIII layer of Ksar-akili and possibly Dederiehey.
It follows from this discussion that Djruchula industry is enrely similar to Levant`s Middle Paleolithic period, because
here are all the components which are men oned in above
groups.
It should be noted that Drujula industry`s some signs (half-bilateral processing) has similari es with north Caucasian and
Russian industries. This is one of the signs (Monsel and others) of uniqueness of Drujula-Kudaro monuments group.
The most important fact for us is that – as a result of the recent gene c studies of Kebara and Skhuli`s remains was found
out that the “Pales nian man” or so-called “progressive Neanderthal” is not Neanderthal. Anatomically it is a modern man,
i.e. Homo Sapiens’s sapiens.

Besides the fact, that Djruchula industry is similar to Levant,
and in par cular Kebara stone industry, it is interes ng to
note, that Djruchula was dated 274/250,000 – 130,000 (by
thermo luminescence method). According to new research,
the age of Levan ne Homo Sapience is 300,000 (Kesemi
cave). Small forms of art, processed with rare refinement
(small size sculptures) that are found in both Palaeolithic layers, were discovered in the both layers of Djruchuli cave.
One of them (discovered in the second layer) is a sculpture of
aurochs (?), the second one is portrayal of a fish or a women
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(primi ve Venus?)
Although the existance of small forms of art is already confirmed in the middle and lower paleolithic (lit.) period, but
the perfect and sophis cated forms of sculptures of that epoch, which was found in Druhula, is unknown to us.

Logically the ques on arises – whether these sculptures belongs to Homo sapienes sapience or do they belong to “Pales nian Man”, which was previously considered as “Palesnian, progressive Neanderthal”, but today is considered
as ananomically modern man?
Consequently, we think that it is necessery to re-conduct
gene c research of Djruchuli “Neanderthal” remains to
determine, which group included such a sophis cated art
skilled person, crea ng such small statues, having no equals
in that period of cultural world.
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კოტე ფიცხელაური
XX საუკუნის დასასრულს, საქართველოს არქეოლოგიის ერთ-ერთი უდიდესი მონაპოვარი გარეჯის მრავალმთაში კავკასიის უძველესი ცივილიზაციის, ქ.წ. XIV-VIII საუკუნეების ქალაქური ტიპის
დასახლებების აღმოჩენა იყო. მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში, კომუნისტების მმართველობის პერიოდში, სამხედრო მიზნებით გადაფრენების დროს წარმოებული აეროგადაღებების შედეგად შემორჩა
ნეგატივები. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ძველი ნეგატივები გამომზეურდა და საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა.
სწორედ მათი დეშიფრირების შედეგად გამოიკვეთა უდაბნოს ნაქალაქარის კონტურები. ნაქალაქარი მდებარეობს საგარეჯოდან 18
კმ-ის სიშორეზე, მის სამხრეთით, დავით გარეჯის ადრეული შუა
საუკუნეების სამონასტრო კომპლექსებისკენ მიმავალი ასფალტირებული გზის მე-17 კილომეტრზე, გზიდან 2 კმ-ის მანძილზე, მთის
თხემსა და ფერდობებზე (ზღვის დონიდან 900-970 მ).
ცენტრალური ნაქალაქარის

სიგრძე 1 კმ-ია, ციტადელს აქვს

თავდაცვითი კედელი, სამხრეთ-დასავლეთით შეინიშნება წყალმომარაგების სისტემის ნიშნები, შესაძლოა, იყოს საიდუმლო გვირაბიც. ნაქალაქარის გარშემო 5 ასეთივე დასახლებაა. ნამოსახლარები მასშტაბით ნაქალაქარზე პატარაა, მაგრამ ისინი არა ნაკლებ
შთამბეჭდავი უნდა იყოს.
ნეგატივების დეშიფრირების შემდეგ დავუკავშირდით გერმანიაში ტიუბინგენის ებერჰარდ-კარლის უნივერსიტეტს, სადაც ხორციელდებოდა ტროას პროექტი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა
პროფ. მანფრედ კორფმანი. პროფესორი დაინტერესდა ახალი აღმოჩენით, ჩამოვიდა, დაათვალიერა ადგილი, ნახა ძეგლი და ჩემთვის დაუვიწყარი ემოციით წარმოთქვა: “არ მითხრათ არაფერი,
მე ვიცი, რომ ძველ აღმოსავლეთში ვდგავარ!”
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2000 წელს ქართულ-გერმანულმა ექსპედიციამ, პროექტ „ტროაუდაბნოს“ ფარგლებში, საქართველოს ერთ-ერთი უდიდესი ნაქალაქარის „ნაომარი გორის“ არქეოლოგიური გათხრები დაიწყო.
გერმანიის მხრიდან სამუშაოებს აწარმოებდა ტიუბინგენის ებენჰარდ-კარლის უნივერსიტეტის წარმომადგენლობა პროფ. მ. კორფმანის ხელმძღვანელობით, ქართული მხრიდან _ ოთარ ლორთქიფანიძის კვლევის ცენტრი. ექსპედიციამ (გერმანული მხარის
დაფინანსებით) ათი წელი იმუშავა. მისი საქმიანობა მოულოდნელად შეწყდა 2006 წელს მ. კორფმანის გარდაცვალების გამო. გამოუქვეყნებელი დარჩა დიდძალი, უდიდესი მეცნიერული მნიშვნელობის მასალა.

1998 წლიდან 2006 წლამდე ძეგლი გეომაგნიტურად აიზომა, გაკეთდა მიწის სკანირება, გაითხარა ციტადელის ნაწილი, იქ აღმოჩნდა პატარა სამლოცველოც, ქვემოთ გაითხარა საცხოვრებელი
სათავსები. საინტერესოა ის, რომ ეს ძეგლი ნაჩქარევად აშენებული კი არ გახლავთ, არამედ წინასწარი გეგმარებითაა აგებული, რაზეც მეტყველებს სათავსების ანალოგიურობა, მათ შორის 1 მეტრიც კი არ არის სხვაობა. ნაქალაქარი, სავარაუდოდ, ელიტარული
სამხედრო დასახლება იყო, რადგან აქ ნაკლებად დადასტურდა სამეურნეო იარაღი და ინტენსიურად გამოვლინდა საბრძოლო იარაღები, თვითონ ტოპონიმიც _ ნაომარი გორა - მეტყველებს მის
სამხედრო წარმომავლობაზე, გათხრილ სამარხებშიც არც ერთი
მთელი მიცვალებული არ გამოვლენილა, ზოგს თავი არ ჰქონდა,
ზოგს ფეხი და ა.შ. როგორც ჩანს, აქ რაღაც დიდი ბრძოლა მომხდარა. აღმოჩენილია საძგერებელი მახვილი _ რაპირა, რაც იშვიათობაა და ნაქალაქარის ისტორიულ მნიშვნელობაზე მიუთითებს,
რადგან აქ ძირითადად საჩეხი იარაღი დომინირებს. ნაქალაქარის
თავდაცვითი კედელი 3-4 მ სიგანისაა, ანუ, ამიერკავკასიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კედელია. ნაქალაქარზე გათხრების განხორციელების შემთხვევაში გაირკვევა, ვინ იყვნენ და რანი იყვნენ
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საქართველოში ჩინეთის დიდი კედლის ზომებთან მიახლოებული
საფორტიფიკაციო ნაგებობის აღმშენებლები.
სამუშაოების მიმდინარეობისას გაკეთდა C14-ის ანალიზები, დადგინდა ნაქალაქარის თარიღი ქ.წ. XII-IX საუკუნეები, ეს არის პერიოდი, რომელიც ემთხვევა ხეთური სამყაროს დაშლას, ამიტომ
სავარაუდოა, ერთ-ერთი ჯგუფი იმ ხალხისა მოსულიყო აქ და დაეარსებინა ნაქალაქარების მთელი სისტემა. დაფიქსირდა კარიბჭე,
შესასვლელი კოშკებით (2?), მაგრამ ის ჯერ გათხრილი არ არის და,
რაც მთავარია, არც კონსერვაციაა ჩატარებული, ამიტომ აზერბაიჯანელ მოსახლეობას თავისუფლად მიაქვს ეს უძველესი ქვები
თავიანთი სახლების ასაშენებლად.
დასკვნა
დღეის მდგომარეობით გათხრილია ძეგლის მხოლოდ მცირე ნაწილი. ნაქალაქარებზე სამუშაოების გაგრძელება მნიშვნელოვანია,
ვინაიდან, აქ კავკასიის უძველესი ქალაქების ნაშთებია რეგულარული გეგმარებით, რაც უკვე ამ პერიოდში მიგვითითებს სახელმწიფოებრივი სტრუქტურის არსებობაზე. ამჟამად, მოუვლელია ძეგლის განათხარი ტერიტორიაც,
სადაც 3 000 წლის სიძველის ქალაქის ქვის კედლები ზოგ ადგილას ჯერ კიდევ გადარჩენილია

2 მეტრის სიმაღლეზე. ამასთან,
დღემდე დაუდგენელია ქალაქის
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ციტადელზე მთავარი შესასვლელისა და ქალაქის წყალმომარაგების სისტემის გეგმარება, მძლავრი საფორტიფიკაციო ნაგებობის
სტრატიგრაფია, და სხვ. ყველა ეს დეტალი კარგად იკვეთება სიღრმისეული კვლევის შედეგად, მაგრამ აუცილებელია მათი დაზვერვითი საველე სამუშაოებით შემოწმება და ამ სრულიად უნიკალური
ძეგლის შესახებ ინფორმაციის წინასწარი პუბლიკაცია.
არქეოლოგიური სამუშაოების გაგრძელება საშუალებას მოგვცემს აღვადგინოთ, როგორც ციტადელის ისე, ქვედა ქალაქისა
და საფორტიფიკაციო ნაგებობების გეგმარება, გამოვავლინოთ
სატაძრო კომპლექსები, საზოგადოებრივი შენობები, საცხოვრებელი კვარტლები და სამაროვნები, აგრეთვე, წყალგაყვანილობის
საიდუმლო გვირაბების მთელი სისტემა, რომელიც აეროგადაღებების დეშიფრირებით ზუსტად იხაზება.
საჭიროა „ნაომარი გორის“ ციტადელზე, თვენახევრიანი დაზვერვითი არქეოლოგიური საველე სამუშაოების ჩატარება. ამისთვის
საკმარისია დაზვერვითი თხრილების გაჭრა ნაქალაქარის ქვემოთ
ჩამოთვლილ უბნებზე: ნაქალაქარის კარიბჭესთან - ციტადელის
სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში; ციტადელის პირველი დამცავი გალავნის დასავლეთ ნაწილში - იქ, სადაც კარგად იკითხება ორი სამშენებლო ფენა (ქ.წ. XIV-XIII სს. და ქ.წ. XII-VIII სს.). ქალაქის წყალმომარაგების 900 მეტრიანი საიდუმლო გვირაბის სამ მონაკვეთში
- დასაწყისში, შუა ნაწილსა და ბოლო ნაგებობასთან - იქ, სადაც
წყაროს არსებობა ფიქსირდება.
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P roject
“E M B AT T L E D H I L L’” “N A O M A R I G O R A”
Kote Pitskhelauri
At the end of the 20th century, one of the greatest achievements
of Georgia’s archeology was the discovery of urban se lements of
XIV-VIII AD centuriesin GarejiMravalmta, the ancient civiliza on of
the Caucasus. In the 80s of the 20th century, during the Communists’ governancethe photo nega ves are remained as a result of
airborne mapping during the flights with military objec ves. A er
the collapse of the Soviet Union, the old nega ves were exposed
and became available to the public. The result of their decrypon revealed the contours of former se lement in the desert. The
former se lement (Naqalaqari) is located at a distance of 18 km
from Sagarejo, on the 17th kilometer of the asphalted road leading to the early medieval monastery complexes of David Gareji in
its south, 2 kilometers away from the road, on the summit and
slopes of the mountain (900-970 m above sea level).
The length of the central Naqalaqari is 1 km, the citadel has a
defensive wall, the signs of water supply system is observed in the
south-west, a secret tunnel may also be there. There are 5 similar
se lements around the former se lement (Naqalaqari). The scale
of ruined dwellings are smaller than the site of former city, but
they shall be no less impressive.
A er decryp on of the nega ves, we contacted the Eberhard
Carley University of Tubingen in Germany, where the Trojan project was conducted by Prof. Manfred Korfman. The professor got
interested in a new discovery, has arrived, seen the place, seen
the monument and said, with an unforge able emo on for me:
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“Do not tell me anything, I know that I am standing in the Old
East!”
In 2000, the Georgian-German expedi on started archaeological excava ons of ‘’Emba led hill’’ (“Naomari Gora”), one of the
largest ci es of Georgia within the framework of the “Troy-Desert” project. The worksfrom German side were carried out by
the representa ves of Tiubingen Ebenhard Carl University with
Prof. M. Corpman’s leadership, from Georgian side - by OtarLortkipanidze Research Center. The expedi on (with German
financing) had worked for six years. Its ac vi es were suddenly stopped in 2006 because of of Korfman’s death. The great
amount of material with the greatest scien fic importance has
le unpublished.
From 1998 to 2006 geomagne c measure was carried out to
the monument, land scanning was done, the part of the citadel was excavated,a small chapel was found there, residen al
rooms were excavated below. It is interes ng that this monument is not constructed has ly, but it is constructed according
to the preliminary plans, which is indicated by the similarity of
the spaces; not even 1 meter is diﬀerent between them. The
former se lement(Naqalaqari)was supposedly an elite military se lement, as agricultural implements were less proventhere,military weapons were revealed intensely, even the
toponymy itself -‘’Emba led hill’’ (“Naomari Gora”) speaks
about his military origin, no complete defunct was found in the
excavated burial grounds, some of them did not have heads,
some- legs and etc. As it seems some big fight has been here.
The pushing dagger– a rapier is found, which is rare and indi-
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cates the historic importance of the former se lement (Naqalaqari), because mainly chopping tools are dominated here. The
defensive wall of the former se lement (Naqalaqari) is 3-4 m
wide, i.e. it is one of the largest walls in Transcaucasia. In case
of excava ons inthe former se lement (Naqalaqari), , it will be
clarified who they were and what the builders of the for ficaons works close to the dimensions of the Great Wall of China
were in Georgia.
During the works, C14 analyzes were made, the date of the former se lement (Naqalaqari) was determined -XII-IX AD centuries, this is the period that coincides with the collapse of the Hitte world, so it is likely that one of the groups of these people
would come here and establish the city. The gate was detected
with the entrance towers (2?), but it is not excavated yet and
what is most important, no conserva on has been carried out, so
the Azerbaijani popula on freely captures these ancient stones
to build their houses.
Conclusion
As of today, only a small part of the monument is dug/excavated. The con nua on of works on the se lements is important
because the remnants of the oldest ci es of the Caucasus here
with regular plans are here, which indicates the existence of a
state structure here in this period. At present, even the excavated area of the monument is neglected, where some 3,000 years
old city walls are s ll survived at 2 meters high. At the same me,
it is not known ll today the design of the main entrance on the
city citadel and thecity water supply system, stra graphy of the
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strong for fica ons and etc. All these details are well outlined as
a result of in-depth research, but it is necessary to examine them
by intelligence field work and to publish informa on about this
en rely unique monument in advance.
Con nua on of archeological works will enable us to restore the
design of citadel as well as the plans of lower city and for ficaons, reveal the temple complexes, public buildings, residen al
quarters and mortars, as well as the whole system of secret tunnels for plumbing that is accurately lined by airborne mapping
decryp on.
It is necessary to conduct a month-and-a-half intelligence archaeological work on the Citadel of ‘’Emba led hill’’ (“Naomari
Gora”). For this it is enough to excavate the intelligence trenches
at the precincts listed below: at the Gate of theformer se lement- in the south-western part of the Citadel; in the western
part of the first protec ve wall of the citadel - where two construc on layers are readable (XIV-XIII AD century and XII-VIII AD
century). In the three sec ons of 900 meter tunnel of city water
supply- in the beginning, in the middle and at the last structure where the existence of the stream is confirmed.
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უფლისციხე
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უფლისციხე - ქურუმთა, ბელადთა და მეფეთა კლდეში ნაკვეთი ეს
საოცარი სამყოფელი უნიკალური საეტაპო მნიშვნელობის ძეგლია,
არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელი მსოფლიოს კლდეში ნაკვეთ ნაქალაქართა სისტემაში. საეტაპოა ის საქართველოს
არაქეოლოგიის ისტორიის თვალსზრისითაც, რადგან სწორედ უფლისციხის გათხრებით, რომლებიც აწარმოა დიმიტრი მეღვინეთუხუცესიშვილმა დაიწყო საქართველოს არქეოლოგიის ისტორია.
ძეგლი რამდენიმე ჰექტარზეა გაშლილი და დღესაც აოცებს მნახველს სილამაზით, კომპოზიციური სტრუქტურის თავისებურებით,
კლდის კვეთისა და დამუშავების ოსტატობით.
ქართლის ცხოვრების მიხედვით, უფლისციხე ქართველთა ერთერთ ეთნარქს უფლოსს დაუარსებია, რომელიც იყო უფროსი ძე
მცხეთოსისა და მამისაგან მიცემული ჰქონდა უფლობა ქართლოსიანთა. მემატიანე მას უფლად საყდართა ქართლოსისათა, ანუ
სასულიერო ხელისუფლადაც მიიჩნევს, რაც იმის მიმნიშნებელია,
რომ მის მიერ დაარსებული უფლისციხე მნიშვნელოვანი წარმართული სასულიერო ცენტრი იყო.
უფლისციხის წარმართული კულტი იმდენად გავლენიანი იყო,
რომ აქ წარმართობა საქართველოში ქრისტიანობის დამკვიდრების
შემდეგაც დიდხანს შემორჩენილა. მეცნიერთა აზრით უფლისციხის კლდეში ნაკვეთი ნაქალაქარი თითქოს გაგრძელება და ბოლო
პუნქტია კლდოვანი ხუროთმოძღვრების იმ ძეგლებისა, რომლებიც
მრავლად არის ეტრურიაში, იუდეაში, მიდიასა და ირანში, მთელ
ანატოლიაში.
კავკასიის ეს ერთ-ერთი უძველესი დასახლება, მტკვრის მარცხენა ნაპირზე, კვერნათის ქედის ერთიან კლდოვან მასივშია გამოკვეთილი. ნაქალაქარს დასავლეთიდან და სამხრეთიდან კლდის ბუნებრივი ციცაბო იცავს, ჩრდილოეთიდან და აღმოსავლეთიდან კი,
კლდეში ხელით ჩაკაფული თითქმის 10 მ სიმაღლის თხრილები.
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მის ირგვლივ ჩატარებულმა არქეოლოგიურმა კვლევებმა დაადასტურა, რომ აქ ყათლანისხევში, ბამბებში, ლალაანთხევსა და ლაშეთხევში, სალიზვარისა თუ ყვავის ნამოსახლარზე ადამიანი ჯერ
კიდევ ქ.წ. III ათასწლეულის I ნახევრიდან სახლობდა. ნაქალაქარის
დასავლეთით, 1,5 კმ-ზე მდებარე ყათლანისხევის შემაღლებულ
ბორცვზე არქეოლოგებმა გვიანდელი ბრინჯაოს ხანის სამლოცველო გათხარეს, სადაც ქალღმერთ დედანანას ჰორელიეფური
გამოსახულება აღმოაჩინეს, აქვეა ნაპოვნი საკურთხევლების ნაშთებიც, ნატაძრალიდან ამოღებული ჭურჭელი იმდენად მცირე ზომისაა, რომ მხოლოდ საკულტო დანიშნულების შეიძლებოდა ყოფი-

ლიყო, იქ გამოვლენილ მინიატურულ შავპრიალა თიხის ვაზაში კი
ვაზის წიპწა და ფშატის კურკები დადასტურდა. აშკარაა, რომ ქ.წ.
II ათასწლეულის მიწურულს უფლისციხეში მევენახე-მიწათმოქმედი ხალხი ცხოვრობდა, ფშატის კურკების აღმოჩენა კი იმაზე მიანიშნებს, რომ ფშატი წმინდა ხედ იყო შერაცხული.
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ქ.წ. I ათასწლეულში, ქართლში რკინის იარაღის გამოყენებამ, შესაძლებელი გახადა უფლისციხის კლდოვან მასივში საცხოვრებლების გამოკვეთა და წარმოიქმნა კლდეში გამოქანდაკებული დასახლება, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში უფალთა ღმერთთა
და მათ ამქვეყნიურ განსახიერებათა ქურუმთა, ბელადთა და მეფეთა სამყოფელი გახლდათ.
ქ.წ. VI-V სს. უფლისციხე უკვე აღმოსავლეთ საქართველოს მნიშვნელოვანი ცენტრი იყო. ხელით გამოკვეთილ კლდეკართა შორის
ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კლდეკარია მთელი კავკასიის მასშტაბით. აქ გადიოდა აბრეშუმის დიდი გზა, უფლისციხეში აღმოჩენილი

გადასაზიდი

ჭურჭელი,

შესამკობე-

ლი ოქროს ნივთები თუ
აღ მო სავ ლეთ -და სავ ლეთის მბრძანებელთა მიერ

მოჭრილი

მონეტე-

ბი ადასტურებს, რომ ეს
ქალაქი ორი სამყაროს
გზაჯვარედინზე მდებარეობდა. ქალაქის სიმდიდრეზე

მიანიშნებს

მშვენიერი დარბაზებიც.
უფლისციხის შიდაქალაქი სამი უბნისგან შედგებოდა და ოთხი შესასვლელი ჰქონდა, მას იცავდა ქვის გალავანი, რომელიც ფრაგმენტების
სახითაა შემორჩენილი. შიდა ქალაქს კვეთს მთავარი ქუჩა, რომელიც თანდათანობით იტოტება. ქუჩების გასწვრივ გამოკვეთილია
დარბაზები, მათი ფასადები ძირითადად სამხრეთისა და აღმოსავლეთის მხარესაა მიმართული. ანტიკურ ხანაში გამოკვეთილი დარ-
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ბაზები ერთიანი, კარგად გააზრებული გეგმითაა ნაკვეთი, კედლები იმდენად სუფთადაა დამუშავებული, რომ საჭრეთლის კვალი
არ ემჩნევა. დარბაზების მორთულობისთვის გამოყენებულია ქვის
არქიტექტურისთვის დამახასიათებელი დეკორი - კესონები, კაპიტელი და პილასტრები, ზოგან კი ხის ნაგებობის ელემენტების
იმიტაციაც. ანტიკური ხანის დარბაზები ერთსართულიანია. ისინი ქვიშაქვის მასიურ კლდეში, სამშენებლო წესის დაცვით იმდენად გონივრულად და ოსტატურადაა გამოკვეთილი, რომ დრომ
ვერაფერი დააკლო. ფეოდალურ

ხანაში, როგორც ჩანს, ასეთ

გულმოდგინებას უკვე აღარ იჩენდნენ, კვეთდნენ ორსართულიან
დარბაზებს, რასაც ქვიშაქვა ვერ უძლებდა და მათი უმეტესობა ინგრეოდა. ამ ხანის კვეთის ტექნიკაც უხეში ჩანს, კედლებს აშკარად
ეტყობა საჭრეთლის კვალი.
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ქალაქს ჰქონდა წყალსადენი და წყალსწრეტი არხების ქსელი,
მისი საიდუმლო გვირაბი კი, შიდა ქალაქიდან მტკვარზე გადიოდა და ომიანობის დროს დიდ სამსახურს უწევდა უფლისციხეს. VI
საუკუნეში აქ სამნავიანი ბაზილიკა გამოუკვეთავთ. X საუკუნის
უფლისწულის ეკლესიაც ძველი წარმართული ტაძრის ადგილზეა
აშენებული. აქ არის უძველესი აფთიაქიც. შიდა ნაქალაქარსა და
მის შემოგარენში აღმოჩენილი მარნები, საწნახლები, ღვინის სასმისები თუ სხვა ჭურჭელი უფლისციხელთა მაღალ განვითარებულ
მევენახეობაზე მიუთითებს. ქ.წ. III და ქ.შ. I საუკუნეებით დათარი-

ღებულ ქვევრის პირებზე ამოკაწვრით შესრულებულია არამეული
წარწერები. აქ აღმოჩენილი სტილოსები (საწერი კალმები), დამწერლობის არსებობას ადასტურებს. ნაქალაქარში დასტურდება
კლდეში ამოკვეთილი მარცვლეულის ორმოები, რაც მარცვლეულის მოყვანის კულტურის მაღალ დონეზე მეტყველებს. აქვე აღ-
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მოჩენილია ბრინჯაოს ნამგლები, რომლებიც ქ.წ. II ათასწლეულის
მიწურულს ეკუთვნის.
1934 წელს ნაქალაქარის ჩახატვა-აღწერისას დიუბუა დე მონპერეს უთქვამს: “უფლისციხის ქალაქი და ციხესიმაგრე არ არის მხოლოდ თავშესაფარი, აქ ცხოვრობდა ხელოვნების მოყვარული და
მისი მცოდნე ხალხი”. უფლისციხის კედლებს მტრის მრავალი შემოსევა უნახავს, ამიტომ ქალაქი ყოველთვის მზად იყო ომისთვის.
ფეოდალურ ხანაში უფლისციხე ციხესიმაგრედ მოიხსენიება, VIII
საუკუნიდან არაბთა წინააღმდეგ ბრძოლის ბასტიონად იქცა და

ისევ იტვირთა ქართლის ცენტრის ფუნქცია. ამიტომაც საქართველოს გაერთიანებისთვის წარმოებულ ბრძოლაში მის დასაუფლებლად იბრძოდნენ, როგორც აფხაზთა მეფენი ისე, კახეთის მთავრები და ტაო-კლარჯელი ბაგრატიონები. უფლისციხის დაუფლება
ქართლის, ანუ კავკასიის გულის დაუფლებას ნიშნავდა. სწორედ
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უფლისციხიდან დაიწყო საქართველოს გაერთიანება X საუკუნეში
მეფე ბაგრატ მესამემ. XIII-XIV საუკუნეებში მონღოლთა შემოსევის შემდეგ უფლისციხე ძლიერ დასუსტდა და XV საუკუნის დასაწყისში თემურ-ლენგის გამანადგურებელმა თარეშმა მას საბოლოოდ მოუღო ბოლო.
უფლისციხის ნაქალაქარის ირგვლივ არქეოლოგთა მიერ ხელუხლებელი

მრავალი ადგილია, შესაბამისად, მრავალი აღმოჩენაა

მოსალოდნელი საქართველოს ამ უნიკალურ, საეტაპო ძეგლზე.

სტატია შედგენილია უფლისციხის შესახებ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დაკვეთით სტუდია “ქრეატივის”
მიერ გადაღებული ფილმის მიხედვით.
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UPLISTSIKHE
Uplistsikhe – the unique wonderful monument of priests, leaders and
kings carved in rock with state importance, not only for Georgia, but in
the system of former ci es of whole world. It has stage importance also
in the point of view of archeological history of Georgia, because exactly
according to the excava ons made by Dimitri Megvinetukhutsesishvili
there has begun the history of archaeology of Georgia. The monument
is located on several ha and even today impresses the spectator with
its beauty, by the peculiar composi on structure, with the mastery of
rock carving and processing.
According to the KartliTskhovreba, Uplis khe was founded by one
of theethnarchsUploss, who was senior son of Mtskhetosi and was
granted from father kingdom of Kartli. Historin considers him as Kartli
stronghold’s kind, or as well as theologian authority, which indicates on
the fact that Uplistsikhe founded by him was important pagan spiritual
center.
Pagan cult of Uplistsikhe was so influencial that paganism dwelled
here a er the Chris anity for a long me. According to the opinion of
scien sts the former city carved in the stone is supposedly con nuaon and the last point in the list of those rock monuments, which are a
lot in Etruscan, Judea, Mide, and Iran, throughout Anatolia.
One of the oldest se lements of caucasus, on the le embarkment of
Mtkvari, is carved in whole rock massive part of Kverna ridge. The former city is protected from west and south with rock natural steep, and
from, north and east, nearly 10 meters hight trenches made with hand.
The archeological researches made around the monument proved that
human was dwelling here in Katlaniskhevi, Bambebi, Lalaantkhevi and
Lashetkhevi, Salizvari or Yvavi former se lement yet from I half of III
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millenium. On the west side of former city, on the high hill of Katlaniskhevi located on 1,5 km, archeologists dig late bronze age chapel,
where there was found out the depic on of Goddess Dedanana, also
here was found the remains of altar, the utensil taken from the former
tample have so li le size hat it could have only coult des na on, and
in the miniature black glossy vase there was found out grape stone and
bot oleaster stone.
It is obvious that at the end of II milelnium B.C. in Uplistsikhe were
living vineyard farmer people, the discovery of bot oleaster stones indicates that bot oleaster was recognized as saint tree.
In I millenium B.C. In Kartli the use of iron weapon made it possible
carving of Uplistsikhe in rock and there formed the carved se lement
which during centuries was the place for Lords, Gods and their worldly
depic on priests, leaders and kings.
In VI-V centuries B.C. it was already important center of eastern Georgia. Between the rock ci es it is one of the most important carved city
in whole Caucasus. Big Silk Road was going through it, in Uplistsikhe
there is discovered the carrying vessels, decora ve golden items and
eastern-western king’s ca ed coins which proves that this city was located on the crossroad of two worlds. Beau ful halls indicate on the
wealth of the city. Internal city of Uplistsikhe was consis ng from three
regions and had four entrances, it was protected from stone fence,
which came to us as fragments. Internal city is cut through with main
street, which is branching li le by li le.
Along the streets there are carved halls, their facades mainly are directed to south and east side. The halls carved in an que period are
carved according to the common, well inteliligent plan, the walls are
processed so well that there is not seen the trace of steering. For the
decora on of the halls there is used the décor characterized to stone
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architecture - Caesons, Capital and Pilates,, on some places there is
even imita on wooden elements. An que period halls have one floor.
They are carved so wisely and masterly defending all the construc on
rules in sandstone massive rock, that me couldn’t make any damage
on it. In Feudal period, as it is seen, they couldn’t show so diligence,
they were carving two floor halls: the sandstone couldn’t stand it and
mostly they crashed down. The carving technique of this period seems
to be more rude, the walls show the trace of steering.
The city had the net of drain and drainage channels, and its secret tunnel, was connec ng internal city to Mtkvari and while the war was very
useful for Uplitsikhe. In VI century here there was carved three story
basilica. X century Uplistsuli church is also built on the place of pagan
temple. There is also pharmacy. The oldest wine cellars, winepress and
wine vessels and other vessels discovered in internal former city and
its surrounding indicates on the developed vi culture of the populaon of Uplistsikhe. On Kvevri sides dated with III and I centuries B.C
.there is stripped Aramaic inscrip ons. The styluses (pens) discovered
here, confirmed existence of inscrip ons. In the former city there is
confirmed the pits of cereals carved in the rock, which talks about high
culture of the cereals culture. Also there are discovered bronze sickles
dated II millennium B.C.
While pain ng-describing of former city in 1934, Diabu de Méppere
said: “Uplistsikhe city and stronghold is not only shelter, here used to
live people who loved art and knew it”. The walls of Uplistsikhe used
to see many enemy invasions, that’s why the city was always ready for
the war. In the feudal age the Uplistsikhe named as stronghold, from
VIII century it was bas on of fight with Arabs and carried the func on
of the center of Kartli. That’s why in the fight for the union of Georgia
they used to fight for its mastering, as kings of Abkhazia, as well as
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nobles of Kakhe and Bagra oni’s of Tao-Klarje . Mastering of Uplistsikhe was meaning mastering of Kartli, the same heart of Caucasus.
Exactly from Uplistsikhe has begun the union of Georgia in X century by the king Bagrat the third. In XIII0XIV centuries a er invasion of
Mongols Uplistsikhe was very weak and at the end of XV century finally
destroyed because of disastrous raid of Temur-Leng.
Around the former city of Uplistsikhe there are many places not
touched by archaeologists, accordingly there are many discoveries to
be found on this unique monument of Georgia.

The ar cle was made about Uplistsikhe with the order of Na onal
Agency of Cultural heritage according to the film made by the studio
“Crea ve”.
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- ჯავახეთში ნამყოფი ხარ? - ამ შეკითხვის პასუხად თვალწინ
გაიელვებს ხოლმე ფარავნის ტბა, კუმურდოს ტაძარი და სტერეოტიპული წარმოდგენებით გამოწვეული გაორებული ემოციები.
თუმცა... დამიჯერეთ, გამომყევით და აღმოაჩინეთ სულ სხვა ჯავახეთი. საოცარი ტბების, მუდამ შენი თანმდევი მთისა და ათასფერი ველების მხარე; სადაც ვულკანური სამსარის ქედი კავკასიის
შექმნის ისტორიას გიამბობს, წეროები მინდვრებში შენთან ერთად
დააბოტებენ და ქვაში გაყინულა საქართველოს IX-XIV საუკუნეების ისტორია. ჯავახეთი ბუნებისა და ადამიანის ხელქმნილის ის
ტანდემია, რომელსაც ერთმანეთს ვერ დააშორებ, რადგან ისინი
ერთმანეთის გარეშე უფერულია!
აქ სანახავი ძალიან ბევრია, მაგრამ ამჯერად მხოლოდ იმის შესახებ გიამბობთ, რაც ჩემში ყველაზე დიდ ემოციებს იწვევს...
ჯავახეთში გული პირველ ყოვლისა კუმურდოსკენ მიიწევს. ხუროთმოძღვარ საკოცარის ეს ქვაში ნათალი საოცრება (964 წ.), რო-
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მელიც უგუმბათოდაც მშვენიერი და გრაციოზულია, ამაყად დგას
პლატოზე და თავის დიდების დაბრუნებას მოთმინებით ელის. ფასადებზე მოცემული ფრინველთა თუ ანგელოზთა, მცენარეული
თუ დეკორატიული რელიეფების თვალწარმტაცობამ არ შეიძლება
მართლაც არ წარიტაცოს თვალი, მაგრამ განსაკუთრებულ ემოციას გუმბათქვეშა აფრებსა და კამარის კუთხეებიდან მომზირალი
მეფე ლეონის, დედოფალ გურანდუხტისა და ანგელოზთა ფიგურები იწვევს. ქართული ასომთავრულით შესრულებული წარწერები კი, რომლებიც დეკორატიული ხალიჩასავით ფარავს ტაძრის
სამხრეთ კედელს, ტაძრის მშენებლობის ისტორიას გვიამბობს და
აღუწერელ განცდას აღძრავს: „შეწევნითა ღმრთისაითა იოვანე
ეპისკოპოსმან დადვა საძირკველი ამის ეკლესიისაი, ხელითა ჩემ
ცოდვილისა საკოცარისათა ლეონ მეფისა ზე, ადიდენ ღმერთმან,
ქორონიკონსა რპდ თვესა მაისსა, დღესა შაფათსა, ა მთოარისსა,
ერისთავობასა ზვასსა. ესე ბალავარი მან დადვა. ქრისტე შეეწიე
მონასა შენსა, ამინ“. კუმურდოს ნახვის შემდეგ აუცილებლად იბადება კითხვები: საკოცარი თუ არსუკისძე?!.
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კიდევ რა უნდა ნახო ჯავახეთში ისეთი, რომ ეს
ემოცია დაგავიწყოს?! .
დაადექით ბარალეთის გზას. მე-13 საუკუნის ორნავიანი ბაზილიკის ლორფინის სახურავზე დასმული მე-19 საუკუნის სამრეკლო
საქართველოს სხვა კუთხეში შესაძლოა, კონტექსტიდან სრულიად ამოვარდნილი მოგჩვენებოდათ, მაგრამ აქ, ჯავახეთში, ესეც კი
ეგზოტიკურად მოჩანს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ტაძართან მისულს სამრეკლოს წვერზე ბუდეში მოკალათებული წერო
გადმოგხედავს. ბარალეთში შეგხვდებათ ორნავიანი ბაზილიკა,
ლორფინის სახურავი და რელიგიური სცენა - დანიელი ლომების
ხაროში. ბარალეთზე სამი საუკუნით ადრეულ ტაძარ ბურნაშეთზე
(x ს.) აღმოსავლეთ კედელზე ისევ შეგხვდებათ სცენა დანიელისა
ლომებთან ერთად, იქვე შესრულებული წარწერა კი, ღმერთს შესთხოვს ეკლესიის მაშენებლები ისევე იხსნას ჯოჯოხეთისგან, რო-

ბარალეთი
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გორც დანიელი იხსნა ლომებისგან. ბურნაშეთს განსაკუთრებული
ხიბლი სამხრეთის ნავის სვეტები, თაღნარი და ვოლუტებიანი კაპიტელებია.
ბარალეთიდან გამოყოლილი და ბურნაშეთში გაძლიერებული
ემოცია თუ სადმე უნდა დაგვირგვინდეს, ეს აუცილებლად აზავრეთია. აბსიდის ნატეხი ქვის წყობა და სამხრეთი მინაშენის ნათალი კვადრების პერანგის თითქოსდა შეუთავსებლობა მაშინვე
დაგავიწყდებათ, როგორც კი ტაძრის ინტერიერში აღმოჩნდებით.
დასავლეთ კედელში სვეტზე დაყრდნობილი ორი თაღია. ამ თაღებით ტაძარი დასავლეთიდან მიდგმულ პატრონიკეს უერთდებოდა.
ყველაზე დიდ ემოციას კი, მაინც კედლების თავში დედოფლები-

აზავრეთი

ვით ჩამწკრივებული, ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული

პროფილის ექვსი წყვილი კაპიტელი იწვევს, როდესაც მათ უყურებ გრძნობ, რომ ჩამოქცეული კამარა და მცხუნვარე მზით განათებული კედლები ხანდახან ცხოველმყოფელობას მატებს ძეგლს.
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ჯავახეთის კიდევ ერთი ხიბლი და მშვენება სტელებია. აქ განსაკუთრებულად ბევრი სტელაა. ჯვრის გამოსახულებით დასრულებული, ქვის კუბურ ბაზისში ჩასმული, სხვადასხვა სიმაღლის ქვაში
ნათალი სვეტები, VI საუკუნიდან - X-მდე სალოცავის ფუნქციას

აზავრეთი

ასრულებდა. შემდეგ კი ზოგი მათგანი სხვადასხვა პერიოდის ნა-
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გებობებში ჩააშენეს, ზოგი კი თავის ადგილას დარჩა, მაგრამ ფუნქცია დაკარგა და მათი დანიშნულებაც დავიწყებას მიეცა. სწორედ
ასეთი სალოცავი იყო ვეებერთელა ქვაჯვარი თავისი სადგარით,
რომელიც შემდგომში ხანდოს ეკლესიის დარბაზში აღმოჩნდა. ერთი შეხედვით მომცრო ტაძარში შესული, თუკი საკურთხევლის წინ
აღმართულ თითქმის კამარამდე აზიდულ ქვის ჯვარს შეხედავთ,
უეცრად გაიფიქრებთ, რომ ხანდოს შემთხვევაში, ტაძარში კი არ
შეაბრძანეს ჯვარი, არამედ ეკლესიით შემოსეს ის.
ზოგადად ჯავახეთი დარბაზულ და ორნავიან ეკლესიათა მხარეა
და შესაბამისად, მათი ნახვისას, თითქოს ერთი და იგივე კადრები
ენაცვლება ერთმანეთს, მაგრამ ცალკეული დეტალები, არქიტექტურული გადაწყვეტა და რელიეფები მაინც განასხვავებს მათ ერთმანეთისგან.
სწორედ ორ ამგვარ ტაძარზე მინდა გიამბოთ.
ერთი მათგანი ბავრაა.
ბავრა ახალქალაქიდან ოთხიოდე კილომეტრითაა დაშორებული.
ეს კამარაჩამოქცეული და მინაშენშეცემენტებული, ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი დარბაზული ეკლესია, აღმართულია მდინარის
პირას. როგორც კი კარის წინ აღმოჩნდებით და მზერას უნებლი-

ბავრა
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ეთ შეაჩერებთ ფრონტონში ჩადგმულ რელიეფზე, მოგეჩვენებათ,
რომ ჩარჩოში ჩასმულ ბორჯღალოსა და მის ორივე მხარეზე გამოსახულ სამმაგ დისკოთა რელიეფებს სპირალები აჩარჩოვებს, რეალურად კი, ეს არის ულამაზეს ასომთავრულ ასოთა რიგი, რომელიც ამგვარი შინაარსის ტექსტს ქმნის: ,,სახელითა ღვთისაითა

ბავრა

აიგო ესე ეკლესია წმიდაი, სოფრონ ქონქოლსა ამენ“. იგივე პიროვნება ამ ტაძრის აღმოსავლეთი სარკმლის თავზე ჩადგმულ დანიელისა და ლომების რელიეფთანაც იკითხება: „ქრისტე ადიდე
სოფრონ“. ყველაზე მეტ ემოციას ტაძრის ინტერიერი აღძრავს,
ოღონდ პროფილირებულ კაპიტელებთან ერთად ტაძრის აბსიდის
კონქში მოთავსებული მზისა და მთვარის გასულიერებული რელიეფები უნდა მოძებნოთ. სხვაგან ასეთს ვერსად ვერაფერს ნახავთ!
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მეორე ეკლესია სოფელ ხორენიაშია.
მას საქართველოს პირველმა პატრიარქმა - მელქისედეკმა, 1029
წელს სამხრეთიდან მინაშენი გაუკეთა. მდიდრულად მორთული
მინაშენი დღეს უწინდელზე მეტად შთამბეჭდავია, რადგან XV
საუკუნეში დადაბლებულმა კამარამ და XIX საუკუნეში გაგანიე-

ხორენია

რებულმა სარკმლებმა, აგრეთვე, შეთეთრებულმა ინტერიერმა,
ტაძარს ხიბლი დაუკარგა. აქაც თვალს წარიტაცებს რელიეფები. მათ შორის ყველაზე გამორჩეული მაინც დასავლეთ კედელში,
კარნიზის ქვემოთ ჩადგმული ტახტზე დაბრძანებული კვერთხიანი
მამაკაცისა და ამავე ფასადზე, სარკმლის გასწვრივ ქართულ ტანსაცმელში გამოწყობილი ადამისა და ევას რელიეფებია სამოთხის
ხესთან. მსგავსი რელიეფები ძნელად გასახსენებელია საქართველოს ტაძრებიდან.
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ხორენია

ჯავახეთში ძირითადად უგუმბათო ეკლესიებია, მაგრამ კუმურდო და დიდი სამსარისკენ მიმავალ გზაზე მდებარე კლდეში ნაკვეთი ტაძარი გამონაკლისია. სამსარის წყლის კანიონში შეფენილი
X-XI საუკუნეების კლდეში ნაკვეთი კომპლექსი შორიდან მხოლოდ
გამოქვაბულთა ერთობლიობის შთაბეჭდილებას ახდენს, მაგრამ
შეხვალთ თუ არა პირველივე გამოქვაბულში მაშინვე მიხვდებით,
რომ სხვა სამყაროსა და ეპოქაში მოხვდით. აქ რამდენიმე კლდეში
ნაკვეთი დარბაზული ოთახია, ერდოსებური ჭრილითა და უკანა
კედელში დატანილი ხვრელით. ეს ხვრელები შეიძლება გვირაბები
გეგონოთ, სინამდვილეში დარნებია და თან ისე დატოტვილი, უკან
დასაბრუნებელი გზის დაკარგვის შიშით წინ ვეღარ წახვალთ. პირველივე გამოქვაბულის კედელზე მოცემულია პატარა ბარელიეფი
- მხართეძოზე წამოწოლილი კაცუნა. კარგად დააკვირდით, ასეთი
გამოსახულებებით განებივრებულნი ნამდვილად არ ვართ. მეო-
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რე გამოქვაბული პირველზე დიდია, იქ
დარნებიც მეტია, მესამე კიდევ უფრო
გამორჩეულია... და უცებ აღმოჩნდებით მთელ საქართველოში ერთ-ერთ
ყველაზე დიდ სვეტოვან სივრცეში,
რომელიც კლდეში ნაკვეთი გუმბათოვანი ტაძარია. აქ კლდეში ნაკვეთი
ნამდვილი გუმბათია, აბსიდის მხრებსა და ორ მასიურ სვეტზე დაყრდნობილი. სივრცე დანაწევრებულია კლდისგან ნაკვეთი სვეტებითა და თაღებით.
კედლებზე შერჩენილი შელესილობა
კი მიგახვედრებთ, რომ ტაძარი მოხატულიც უნდა ყოფილიყო. ეკლესიის შუბლზე ნამდვილი ქართული მატიანეა გადაშლილი - ასომთავრული
წარწერა, რომელიც გვიყვება, რომ
ღვთისმშობლის სახელობის ქვაბული
ეკლესია ვინმე სულას გამოუკვეთავს,
დავით მესამე კურაპალატის დროს და
ეს მომხდარა მაშინ, როცა თურქებს
მცხეთის ჯვრიდან, ე.წ., ნინოს ჯვარი
მოუტაციათ: “ქ. აშენდა წმიდაი ესე ვანი ღმრთისმშობლის სამკვიდრე ოდეს
ქართველთა მეფემან, კურაპალატმა
დავით და ერმან ყოველმან ესე ვანი
და კრებული შეგუიბრალა, მაშინ დიდი საჭირისაგან გუიხსნა, და უფალო
სამსარი
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იხსენინ იგიცა დღეს ამას განკითხვისასა. სულამ მაშინ დავწერე,
ოდეს აგარიანთა მცხეთისა ეკლესიაი დაწუეს და ნინოის ხელი
ტყუედ წარიტანესნ.
ყოველივე ამის ნახვის შემდეგ თუ დრო და ენერგია კიდევ დაგრჩებათ, ჯავახეთი არ დატოვოთ ისე, რომ ღართა და დანკალი არ
მოინახულოთ. ჯავახეთის პლატოს დასავლეთის კიდეზე, მტკვრის

დანკალი

ხეობაზე გადმომდგარ ამ ორ ნასოფლარში დროც კი შუა საუკუნეებშია გაყინული. ნასოფლართა შუაში თითო ეკლესია დგას. მათ
გარშემო ფურნიანი ნასალხარები, ფართო ქუჩები და სამაროვნებია გაშლილი. თუ ღართაში უფრო შთამბეჭდავი სწორედ კარგად
შემონახული სახლის ბუდეებია, რომლებშიც ადვილად ამოიკითხავთ ძველ მესხურ ყოფას, დანკალში ეკლესია გაგაოცებთ. ორნავიანი ნაგებობა, რომელიც გარედან მონოლითივით ჩანს და თითქოს
განსაკუთრებულს არაფერს მოიცავს, ინტერიერში სრულიად სხვა
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დანკალი

ემოციას აღძრავს: ფართო ცენტრალური და ვიწრო სამხრეთის ნავები ერთმანეთს ერწყმის და, იმავდროულად, ემიჯნება სამსაფეხურიან ბურჯზე გადასული ორი თაღით, რომლებიც გაფორმებულია ჭადრაკულად წითელ-შავი ქვებით. თუ მზის ჩასვლისას
მოხვდებით ღართასა და დანკალში კარგად დააკვირდით ცას: აქ
დაისი შუა საუკუნეების წარმოდგენას გაგახსენებთ - თითქოს, დასავლეთით სამყაროს დასასრულია. მაგრამ თუ გაჰყვებით წითელ
მზეს, პლატოს კიდეში სამყაროს დასასრულისა და სიბნელის ნაცვლად, თავზე დაადგებით მტკვრის ულამაზეს ხეობას

და იგ-

რძნობთ, რომ სამუდამოდ შეგყვარებიათ ჯავახეთი.

ქეთევან დიღმელაშვილი
ფოტოები გადაღებულია ქეთევან დიღმელაშვილის მიერ
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OT H E R JAVA K H E T I
- Have you been in Javakhe ? - In response to this ques on, you will
see the Paravani Lake, Kumudo Cathedral and the emo ons caused by
stereotypical imagina ons. But ... believe me, follow me and discover another Djavakhe . Amazing lakes, always with your accompanying
mountain and thousands of forests; Where the volcano Samsara ridge
tells you the story of the crea on of the Caucasus, the coins will be with
you in the fields and the history of IX-XIV centuries has been frozen in
stone. Djavakhe is the tandem of nature and human work that cannot
be separated from each other because they are without a worm!
There is a lot to see here, but this me I only tell you what causes me
the greatest emo ons… In Javakhe , heart is first going to Cumurto.
Architect Saqocar’s magnificent wonders (964 BC), which is the most
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beau ful and gracious without Temple dome, is proudly stands on the
plateau and pa ently wai ng for its glory. You can’t turn your eye from
the facades of the birds or angels, the scenery of vegeta ve or decora ve reliefs, but the special emo on is caused by the figures of King
Leon, Queen Gurandukht and Angels from the corners of the dome and
cameras. The inscrip ons of the Georgian Asomtavruli, which decorate
the southern wall of the temple, tell us the story of the construc on
of the temple and the gives untold feeling:”With the help of God, with
the help of the Bishop Iovane, the founder of this church was cut by
the hand of the Saqocari at the me of the reign of Leon, and this was
done by Goddess Choronicon RDP in the month of May, on Saturday,
in full moonligh ng. By the intercession of Christ Amen.” A er seeing
Kumuda, there is a ques on: Kumuda or Arsukidze.
What else should you see in Djavakhe to forget that emo on?!
Stay on Barale a’s way.You might be surprised to see the 19-th centu-
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ry bell tower is built on the 13-th century double-boat basilicas on the
Lorfin roof.In other parts of Georgia, It would seem to be a completely
drop out of context, but here in Javakhe it looks exo c. Especially when
you come to the cathedral and will see how the cane is staring at you
from it’s nest. In Barale a you will meet two-boat basilica, Lorfin roof
and religious scene-Daniel in the lions’ pit. You can find out the same
scene with Daniel and lions on the eastern wall of Burnashe Cathedral (X century) which was built three centuries earlier. The inscrip on
on the wall asks God for health the builders of the church and safe them
from the hell, as Daniel was saved from the lions. Special charm gives
to Burnashe the Southern Naval columns, the thri y and the mighty
capitals. Emo ons up warded in Barale a and enhanced in Burnashe
should be crowned somewhere, this is definitely in
Azavre . The absorbent
stone structure and the
correc on of the shadow
of the southern sequence
of the sculpture will seem
to be incompa ble with
you as soon as you get into
the interior of the temple.
There are two thumbs in
the western wall of the pillar. With these arches the
temple was joined to the
galleryfrom the west. The
biggest emo on causes the
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six pair of the totally diﬀerent of each other arc capital, watching
them impressing that the falling down sky’s vaultand thewalls illuminated luminous sunlight which gives huge energy to the monument.
Another charm and beauty of Djavakhe is the steels. There are a lot
of stelae here. The sculptured columns based in the cubic base with
cross image performed the func on of the shrine from the VI century
to X century. Then some of them were built in diﬀerent periodic structures, while others remained in their place but lost their func on and
forgo en their purpose. The huge stone built cross with its stand was
a prayer, which was discovered later in the church of Khando. You can
no ce while enter the small temple, if you look at the stone crossing
near the altar, you will suddenly think that in case of Khando, the cross
didn’t enter the church, but it was clothed (covered) by the church. In
general, Djavakhe is a part of the hall and double boat churches, seeing themas if the same footage is replaced by one another, but individual details, architectural solu ons and reliefs s ll dis nguish between
them.
I want to tell you about two such temples.
One of them is Bavra
Bavra is four kilometers away from Akhalkalaki. This vault collapsed
and constructed, seemingly ordinary hall of the church, is erected at
the edge of the river. As soon as you get in front of the door and stop
gazing at the relief in front of gable,it seems to you that framed branching antlers and depic ng triple discs filled reliefs from both side are
filled with spiral frame. In fact, this is the most beau ful number of letters that create the text of such a content: “This church is built by the
name of God. Sofron Konkol, amen” The same person’s name reads on
the top of the temple’s east panel built inthe relief of Daniel and Lions.
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“Glory to Christ, Sofron”. Most of the emo ons mo vate the interior of
the temple,along with the profiled arc capitals, animated reliefs of the
sun and moon in the temple’s enclosure should be searched. Nowhere
else can find you like this.
The second church is in the village of Khoreni.
The first Patriarch of Georgia, Melkisedek, made outbuilding to the
south in 1029. The richly decorated look more impressive than ever
before, because in XV century lowered vault and in XIX century expanded fenestra with whitened interior -lost charm to the temple. Here
also charm on reliefs. The most outstanding is a man with a Scepter
on a throne, standing below the corner on western wall and reliefs
along the fenestra of Adam and Eve, dressed in tradi onal Georgian
clothes-standing at the paradise tree. Similar reliefs are hardly remembered in other Georgian temples. In Djavakhe are mostly dome less
churches, there is an excep on -Kumurdo and a temple, sculpted in the
rock, located on the road to Great Samsara. The X-XI Century Complex
of Samsara’s water canyon gives you the impression of the cave only
from the distance, but you will soon find in the first cave that you are
in the other world and epoch. There are several rocky chamber style
rooms with a hole in the back wall. The holes can be tunnels but in reality, they are drops and hollows, which are so branching that you can’t
go ahead with the fear of losing back. On the first cave wall there is a
small bas-relief of a li le fellow lying on one side. Look well, we aren’t
use to such images. The second cave is bigger than first, there are more
drops and hollows, but the third one is really dis nguished …and you
suddenly find yourself in one of the largest pillars in the whole country,
which is rock sculpted dome-dome cathedral. The cave is a true dome
here, based on the absit’s sleeves and relied on two massive pillars.
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The space is fragmented columns and arches sculpted from the rock.
Smeared walls give you a clue that they were painted. A true Georgian
chronicle is hidden on the forehead of the church- the Asomtavruli inscrip on tells us that the Mother Goddess Church was sculptured by
Sula in the days of David III Qurapalat, and this happened when Turk’s
stole a cross from Mtskheta known as Nino’s Cross. “The holly city Vani
was built by the Georgian King David Qurapalat. He released us from
great diﬃculty. This was wri en by Sula when the church of Mtskheta
was se led and Nino’s hand was lit up”
If you got more energy and me don’t leave Djavakhe not to see
Garta and Dankal. Time is frozen like in the Middle ages at the western
edge of Djavakhe Plateau, where are these two ruined villages located on the right side of Mtkvari gorge. There is a church in the middle of
the ruins. They are filled with fogs, wide streets and burial grounds.If
Garta is more impressive well-preserved house nests in which you can
easily read the old Meskhe , In Dankal Church will surprise you. The
double-boat building, which looks like a monolith outside and seems
to be unique, implies a completely diﬀerent emo on in the interior:
The wide central and narrow south boats merge each other and isolates the same me two arches crossed three-stage pier of bridge, decorated red-black stones lined in chess. If you get into the sunset, you
can look carefully at the Dankal and the Garta: here you will remember
the medieval -As if the west is the end of the universe. But if you follow
the Red Sun, instead of the end of the world and the darkness of the
Plateau, you will be on top of the beau ful valley of the Mtkvari and
you will feel that you have always loved Djavakhe .
Ketevan Dighmelashvili
The photos are taken by Ketevan Dighmelashvili
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თუ სირთულეები არ გაშინებთ, სიმაღლე თავბრუს არ გახვევთ და
მუხლიც მაგარი გაქვთ, მაშინ გვიანი შემოდგომა სწორედ ხორნაბუჯის „დაპყრობის“ დროა, ციხისა, რომელიც ცასა და დედამიწას
შორის აწოწილი სვეტი, ლეგენდების საუფლო და საქართველოს
ისტორიის ნამდვილი მემატიანეა.

ხორნაბუჯის ციხე მდებარეობს კახეთში, დედოფლისწყაროს ცენტრიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით 4 კმ-ზე, გომბორის ქედის კალთის ბოლოზე.
არავინ იცის საიდან მომდინარეობს მისი სახელი. ლათინურად
მიუწვდომელ, შორეულ ქალაქს უნდა აღნიშნავდეს. სხვა მოსაზრებით (რომელიც უფრო მეტად მისტიკურია), ხორნაბუჯი, მზის
ქალაქს ნიშნავს. პრინციპში, ორივე თავისებურად

ამართლებს

ემოციებს. ამას მაშინვე მიხვდებით, როგორც კი ციხის მიდამოებში აღმოჩნდებით...
გვიან შუა საუკუნეებში ხორნაბუჯს სახელი შეეცვალა და ჭოეთის
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ციხე უწოდეს. დღეს კი მოსახლეობაში უფრო მეტად ცნობილია
თამარის ციხედ და ლეგენდებიც, რომელსაც ჩემს ბავშვობაში ყვებოდნენ, სწორედ ამ მეფესა და ხორნაბუჯს უკავშირდება.
ხორნაბუჯის, როგორც ქალაქის დაბადება ვახტანგ გორგასლის
სახელს უკავშირდება. იგი ქართლის სამეფოს ერთ-ერთი პროვინციის - კამბეჩოვანის ადმინისტრაციული და საეპისკოპოსო ცენ-

ტრი იყო. VI ს-ის I ნახევარში ქართლში მეფობის გაუქმების შემდეგ ხორნაბუჯი სპარსელი მოხელის რეზიდენცია გახდა. VI ს-ის II
ნახევარში ქალაქი გაათავისუფლეს გუარამ ერისთავის ძმებმა. მემატიანის მიხედვით, ბაგრატიონები დიდხანს მართავდნენ ხორნაბუჯს. ჰერეთის სამეფოს წარმოქმნის შემდეგ ხორნაბუჯის ერისთავი განაგებდა ,,ქიზიყს და გარე-კახეთს კუხეთის საზღვრამდე,
ალაზანსა და მტკვარს შიგნით და ჰერეთის მთასან. ხორნაბუჯის
ერისთავები ჰერეთის მეფის ერთგულები იყვნენ. საქართველოს
ერთიანი მონარქიის წარმოქმნის შემდეგ ხორნაბუჯი ქვეყნის სანაპირო საერისთავოს ცენტრად იქცა. მას მართავდნენ მახატლის-
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ძეები, რომლებიც XIII ს-ის 60-იან წლებში უნდა შეცვლილიყვნენ.
ამ სასწაულებრივ ამბავს წყაროები ამგვარად მოგვითხობს: ბათო
ყაენთან მიმავალმა დავით VII ულუმ სამეფოს გამგებლად დედოფალი ჯიგდა-ხათუნი და მესტუმრე ჯიქური დატოვა. მეფის ქვეყანაში არყოფნით ისარგებლა პანკისის გამგებელმა თორღვა პანკელმა, მეფეს განუდგა და კახეთი დაიკავა. უკან დაბრუნებულმა
მეფემ თორღვა თავისთან დაიბარა, მაგრამ ის არ ეახლა. თორღვას
დათანხმების მიზნით შუამავალმა ბერი ხორნაბუჯელმა ფიცი დადო ალავერდის წმინდა გიორგის ხატის წინაშე, რომ თორღვა პანკელი შინ უვნებელი დაბრუნდებოდა და იგი ტაბახმელას სასახლეში მიიყვანა. დედოფლისა და ჯიქურის ბრძანებით თორღვა
პანკელი კლდეკარიდან გადაჩეხეს. ბერი ხორნაბუჯელი კი ფიცის
გატეხვისთვის წმ. გიორგიმ დასაჯა - ბერის ერთადერთი შვილი,
შალვა მონღოლებთან ბრძოლაში დაეცა, მისი შვილები ,,მყის დაიხოცნენნ, ხოლო ბერი მწუხარებაში გარდაიცვალა. ასე იქმნა ,,უმკვიდრო სახლი მისინ.
1265 წ. ოქროს ურდოს ყაენის ბერქას ლაშქრობამ ხორნაბუჯი შე-
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იწირა და მას აქეთ ქალაქად აღარ აღორძინებულა.
საქართველოს სამეფო-სამთავროებად დაშლის შემდეგ, ხორნაბუჯი კახეთის სამეფოს ერთ-ერთი საყრდენი ციხესიმაგრეა. ის,
როგორც ჩანს, ერთგვარი სატუსაღოა, საიდანაც კახეთის მეფე
დავით I-მა, 1603 წელს, თავისი ძმის, გიორგის 12 შეფიცული გადმოაგდო. აქვე ჰყავდა დატყვევებული თეიმურაზ I-ს მოწინააღმდეგე ჯავახიშვილთა საგვარეულოს თავკაცები.
1615 წ. ციხე ირანის შაჰმა აბას I აიღო და იგი თავისი მოხელის,
კახეთის გამგებლის, ფეიქარ-ხანის რეზიდენციად აქცია, რომელმაც გიორგი სააკაძის ხმალს ვერ გაუძლო და 1625 წ. ციხეც დაკარგა და კახეთიც.
XVIII ს.

ქიზიყის ცენტრის სიღნაღში გადანაცვლების შემდეგ,

ხორნაბუჯმა ნელ-ნელა დაკარგა თავისი მნიშვნელობა, მივიწყებას მიეცა და ლეგენდების ბურუსში გაეხვია...
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როდესაც ციხესთან მიხვალთ თავად მიხვდებით, რატომ სთქვა
შაჰ-აბასის პირადმა ისტორიკოსმა ისქანდერ მუნშმა სიტყვები: ,,ეს
დიდებული ციხესიმაგრე მდებარეობს ერთი მაღალი და მიუვალი
მთის წვერზე და არც ერთი მხრიდან არ აკრავს მაღლობი, საიდანაც შეიძლებოდეს მასზე თავს წამოდგომა. მისი სიმაღლე ისეთია,

რომ კარის ზღურბლიდან იმ ადგილამდე, სადაც ციხის მცველები
დგანან, ხუთას სამოცი კიბის საფეხური უნდა აიაროს კაცმა. ერთი
სიტყვით, იმ ციხეს რომ წვიმის ასავსები ამბრის გარდა ერთი წყაროც ჰქონოდა, ვერც ერთი დიდებული ხელმწიფე მას ვერასოდეს
დაიპყრობდან.
ციტადელზე ასულები კი, როცა თვალს მოავლებთ ხელისგულზე გაშლილ მთელ კახეთს კავკასიონიდან აზერბაიჯანამდე, იმასაც მიხვდებით, რატომ აირჩია ბრძენმა მეფემ ეს კლდეები თავისი
ქვეყნის აღმოსავლეთი საზღვრის დარაჯად, რატომ იყო აღფრთო-
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ვანებული ალექსანდრე დიუმა ამ ციხის ნახვით და რატომ ირჩია
უნგრელმა მხატვარმა მიხაი ზიჩმა ხორნაბუჯი ქაჯეთის ციხის
პროტოტიპად.
როგორც აღვნიშნე, ციხეს მოსახლეობა თამარის ციხის სახელით
იცნობს. სწორედ მას უკავშირდება ადგილობრივებში დაცული
ლეგენდაც, თითქოს ციტადელის კლდის პირზე არსებული ერთი
პატარა გამოქვაბულიდან 7 გვირაბი გადის, ლაბირინთებად იხლართება, ექვსი მათგანი უკან ბრუნდება და მხოლოდ ერთს მიჰყავხართ თამარ მეფის დარბაზებამდე. . .

ქეთევან დიღმელაშვილი
ფოტოები გადაღებულია ქეთევან დიღმელაშვილის მიერ
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KHORNABUJI
If the diﬃcul es do not frighten you, the height does not get red and
the knee is strong, the late autumn is the best me for “conquering”Khornabuji, Fortress (citadel) is located between heaven and earth, full
of legends and is real chronicler of Georgian history.
Khornabuji Fortress is located in Kakhe , 4 km north-east of Dedoplistskaro center, at the end of the Gombori ridge.
No one knows where his name comes from. It should be noted that in
La n, means “inaccessible” In other opinion (which is more mys cal),
Khornabuji means sun city. In principle, both versions jus fy emo ons,

you will soon find out as soon as you are in the Fortress area ...
In the late Middle Ages Khornabuji was renamed and called the Choe
fortress. Nowadays is more known as King Tamar’s Fortress and all legends,
which I heard in my childhood are related to this king and Khornabuji.
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Khornabuji, as the birth of the city is connected to the name of Vakhtang Gorgasali. It was the administra ve and episcopacy center of one
of the provinces of the Kingdom of Kartli – Kambechovani. A er the
aboli on of the reign of Kartli, in the first half of VI century, Khornabuji
became a resident of the Persian Empire. In the second half of VI century, the city was released by the Gueram Eristavi brothers. According
to the memorandum, the Bagra oni ruled Khornabuji for a long me.
A er the crea on of Here Kingdom, Khornabuji Eristavi ruled “Qiziki
and external-Kakhe to Kakhe border, Alazani and Mtkvari within the mountains of Here ”. The Khornabuji’s Eristavs were devoted
to the king of Here . A er the crea on of the monarchy of Georgia,
Khornabuji became the center of the coastal region of the country.

It was ruled by Makhatlidzes who had to change in the 60s of the XIII
c. The sources tell us this miracle: While David VII Ulu visi ng Bato
Khan, he le Queen Jigda-Khatun and Mestumre Jiquri as rulers. The
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Pankisi governor Torghva Pankeli profited of king’s leaving and deserted from the king and conquered Kakhe . A er returning king called
Torghva, but he did not visit him. In order to agree Torghva, the mediator monk from Khornabujimade an oath before Alaverdi St. George’s
icon that Torghva Pankeli was returning home and brought him to the
Tabakhmela palace. With the order of the Queen and Jiquri Torghva
Pankeli was dropped down from the rock. Monk from Khornabuji was
punished by St. George for braking the oath. The only son of the monk,
Shalva fell into the ba le with the Mongols, his children died faster
too, and monk died in sadness. A er that his house became a house
without inheritor.
In 1265 years Berqa Khan, leader of the golden Horda buried Khornabuji and it was no longer rebuilt.

A er the collapse of the Kingdom of Georgia, Khornabuji is one of
the basis of the Kingdom of Kakhe . It seems it became a prison,
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from which Khakhe an King Davis I dropped(throw) down 12 devoted
persons of his brother’s -George XII-s. Teimuraz I hold as hostages the
head of Javakhishvili Family.
In 1615 the fortress was conquered by Iranian Shah Abbas I and gave
a residence to his subordinated Peikhar-Khan, who was defeated with
George Saakadze and lost fortress in 1625.
In XVIII c. A er shi ing Qiziki to Sighnaghi as a center, Khornabuji slowly lost its meaning, forgo en and gained the legend of the legend …
When you go to the fortress you will find yourself wondering why
Shah-Abbas’s personal historian Ishander Munsh said: “This magnificent fortress is located on a high and uninhabited mountain top, and
no one from the side of the mountain can find it. Its height is that from
the threshold of the door to the place where the prison guards stand,
the five hundred sixty staircases should cover the man to get there. In
a word, if the fortress had one more source of spring water, no great
king could never have been captured. “ when you get on fortress, take
a look to the en re Kakhe region from the Caucasus to Azerbaijan,
you can see why the wise king chose these cliﬀs as the guards of the
eastern border of the country, why Alexander Duma was delighted
with this prison, and why the Hungarian ar st Mihai Zich has made a
Khornabuji as a prototype of Kaje prison.
As I men oned, the popula on of the fortress is familiar with the
name of the Tamara fortress. It is linked to the legendary legend in the
locals, as if 7 tunnels pass from one small cave, crosses into labyrinths,
six of them go back and only one can take to the Queen Tamar’s Hall.

Ketevan Dighmelashvili
The photos are taken by Ketevan Dighmelashvili
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უფლისციხე
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 ზო-
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გადად მშვენიერების ტრფიალმა კაცობრიობამ და დღეს სამყაროს უამრავი მუზეუმი ამშვენებს.
“ონლაინ არქეოლოგია” დამდეგ შობა-ახალწელიწადს ულოცავს მუზეუმების მესვეურთ, თანამშრომლებსა და დამთვალიერებლებს. მკითხველს კი უფლისციხის მუზუმ-ნაკრძალში სამოგზაუროდ ეპატიჟება.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს სამუზეუმო მიმართულების კურატორი ირმა დოლიძე გიამბობთ უფლისციხის მუზეუმის შესახებ, ხოლო
ძეგლს გაგაცნობთ უფლისციხის ისტორიულ-არქიტექტურული
მუზეუმ-ნაკრძალის გიდი ქეთევან ნადირაშვილი.

საქართველოში სამი უდიდესი კლდეში ნაკვეთი კომპლექსია:
უფლისციხე, დავით გარეჯი და ვარძია. მათგან უძველესი უფლისციხეა, დაარსადა ქ.წ. IV-III სს. აქ თავდაპირველად რამდენიმე ბუნებრივი გამოქვაბული იყო, შემდეგ მოსახლეობას კლდის
კვეთა რკინის იარაღებით დაუწყია და ნელ-ნელა მივიღეთ ის ლამაზი დარბაზები, რომლებიც დღეს გვაქვს. აქაური მოსახლეობა
წარმართული იყო, თაყვანს სცემდნენ სხვადასხვა ციურ სხეულს,
მზეს, მთვარეს, ვარსკვლავებს და ა.შ. მართალია, IV საუკუნეში სა-
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ქართველო გაქრისტიანდა, მაგრამ ეს ადგილი VI საუკუნემდე წარმართულად დარჩა და აქ მრავალი სხვადასხვა რიტუალი მიმდინარეობდა. დადასტურებულია სამსხვერპლო ორმოებიც.
თვითონ ლეგენდად ქცეული ნაქალაქარი უამრავ ლეგენდას ინახავს. როგორც ამბობენ, ის დააარსა ვინმე უფლოსმა, რომელსაც
მემკვიდრეობით მიუღია გარკვეული ტერიტორია და ადგილს სახელად _ უფლისციხე _ უფლოსის პატისაცემად დაერქვა. არსებობს
მეორე ვერსიაც: რადგან უფალი ნიშნავდა მმართველს და შემდეგ
პერიოდში უფლისციხე იქცა მმართველთა ციხედ ანუ ციხედ, საიდანაც დაახლ. IX-X სს. ქართლი იმართებოდა, დაერქვა უფლისციხე. X საუკუნეებში ეს უკვე სამეფო რეზიდენცია იყო. უფლისციხე
განადგურდა XIII-XV საუკუნეებში მონღოლთა შემოსევების შედეგად. XVIII საუკუნეში ის უკვე მწყემსების თავშესაფრად იქცა.
ნაქალაქიდან 2 კმ მანძილზე აბრეშუმის სავაჭრო-საქარავნო გზა
მდებარეობს. უფლისციხეს ოთხი შესასვლელი ჰქონდა. ნაქალაქარი სამი უბნისგან შედგებოდა. აქ ორი ტიპის გამოქვაბულებია - ანტიკური პერიოდისა და შუა საუკუნეების. მიწისძვრების შედეგად
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გამოქვაბულების

ნაწილი

დაზიანებულია.

1920 წლის მიწისძვრამ ქალაქის ნაწილი დაანგრია, დანგრეულია დარბაზები. ზოგადად,
უფლისციხე ნაშენია ქვიშაქვაზე, რომელიც
როგორც მარტივად იკვეთება ისე, მარტივად
ინგრევა.
ანტიკური პერიოდის დარბაზები დახვეწილი სილამაზით გამოირჩევა. მათ კედლებიც
გასწორებული აქვს და ჭერიც ლამაზად გაფორმებული. ხოლო შუა საუკუნეების გამოქვაბულებში არანაირი დეკორაცია არ შეინიშნება. ნაქალაქარში დადგენილია ორმოების
სამი ტიპი - სამსხვერპლო, მარცვლეულის
შესანახი და წყლის დასაგროვებელი. არის
თიხის ფილებით დაფარული საკანალიზაციო სისტემა. სუფთა, დასალევი წყალი უფლისციხელებს გადმოჰყავდათ ახაშნებისა
და ალაზნების მთიდან. უნიკალურია ნაქალაქარის საკვების შესანახი გამოქვაბულები, ისინი ინარჩუნებს ტემპერატურას და, შესაბამისად, არაჩვეულებრივი იყო საკვების
შესანახად. დადგენილია, რომ პურის საცხობი თონეების ცეცხლის დასანთებად უფლისციხელები იყენებდნენ წივას (გამხმარი
ნაკელი) და არა ფიჩხს. ნაქალაქარში არის
ბაზრის ტერიტორია, მცირე თეატრონი და
თეატრონი, რომელსაც კესონებიან დარბაზსაც უწოდებენ. ის გაფორმებულია რვაწახნაგა კესონებით, რომლებიც ქ.წ. I საუკუნით
თარიღდება, მათ რომაულ კესონებადაც მოიხსენიებენ. თეტრონს აქვს სცენა, კულისები და იარუსები. ეს მშვენიერი დარბაზები
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ქალაქის სიმდიდრის მიმნიშნებელია. სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ უფლისციხის არქიტექტურა დარბაზის მორთულობებით პართიულ ლივანიან სახლებს ჰგავს.
უფლისციხის მთავარი ქუჩის მარჯვენა მხარეს მდებარეობს “მაყვლოვანის დარბაზები”.
არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აქ აღმოჩნდა მაყვლის ბუჩქები და სწორედ ამიტომ
უწოდეს “მაყვლოვანის დარბაზები”. აქვეა მზის ტაძრების კომპლექსი, სადაც ტარდებოდა ძირითადი რიტუალები. აქ ასრულებდნენ უზენაესი ქურუმები წარმართულ რიტუალებს, სწირავდნენ
მსხვერპლს და ადიდებდნენ
ქალღვთაება ნანა მზე ქალს.
მის რვასაფეხურიან კიბესაც სიმბოლური დატვირთვა
ჰქონდა: მზის კულტს აღნიშნავდა და მარადიულობასთან
იყო დაკავშირებული. აქვე
არის ჩამოსაჯდომიც, როგორც ამბობენ ეს იყო დასაჯდომი ქურუმთათვის რიტუალების მიმდინარეობისას. ეს ადგილი 1957
წლამდე მიწისქვეშ იყო მოქცეული, შემდგომ
ის გაითხარა და გამოვლინდა ოქროს არტეფაქტები, რომლებიც დაცულია საქართველოს
ეროვნულ მუზეუმში. უფლისციხეს ამშვენებს
ქორედიანი დარბაზებიც. მის მთავარ ქუჩაზე
გახლავთ 8 მეტრიანი დილეგიც, სადაც მხოლოდ ფეხზე დგომა შეიძლებოდა, ადამიანი
ვერც დაჯდებოდა და ვერც გაინძრეოდა. და
იყო დილეგი მთავარ ქუჩაზე იმიტომ, რომ
ყველას დაენახა სამაგალიოდ იმისა, რომ არ
ჩაედინათ დანაშაული.
უფლისციხის ყველაზე მშვენიერი დარბაზი -
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თამარის დარბაზია. არავინ იცის რეალურად
იმყოფებოდა თუ არა აქ თამარ მეფე. ისტორიული წყაროები თამარ დედოფლის უფლისციხეში ყოფნას არ მოწმობს. უფრო მეტად სავარაუდოა, რომ საქართველოს ისე უყვარს თამარი,
ყველა ლამაზ ადგილს მის სახელს უკავშირებს.
ეს დარბაზი მართლაც გამოირჩევა სილამაზით,
მას ახლა ერთი სვეტი აქვს (თუმცა, უწინ ორი
სვეტი აკავშირებდა ჭერთან. ისინი იწყებოდა
რვა კუთხით და მთავრდებოდა 4 კუთხით), აქ
ჭერიც გაფორმებულია და ყველაზე კარგად
იკითხება განსხვავება ანტიკურსა და შუა საუკუნეების დარბაზებს შორის. ამბობენ, რომ
ეს ადგილი გამოკვეთილია მონების მიერ. ლეგენდის მიხედვით, მონებს ეჭირათ წერაქვები,
რომლებშიც ოქრო იყო დატანილი. თუ ბევრს
იმუშავებდნენ და ლამაზად გამოკვეთდნენ ამ
დარბაზებს ოქრო გაშიშვლდებოდა და ისინი
მიიღებდნენ ოქროსა და თავისუფლებას. ეს
დარბაზი იმითიც ცნობილია, რომ საქართველოს გამაერთიანებელმა მეფე ბაგრატ მესამემ
სწორედ აქ დაიდგა გვირგვინი, აქ ეკურთხა მეფედ. შემდგომ უკვე დედამისი გურანდუხტი
მართავდა აქედან ქართლს.
მარანი, ნასახლარი, აფთიაქი, სამტრედე... სავარაუდოდ, სადმე უნდა იყოს სასაფლაოც...
ერთ-ერთ მარანში 58 ძირი ქვევრია... შიდა ქალაქიდან მდ. მტკვარზე გამავალი საიდუმლო
გვირაბი, ფშატი და ყურძნის წიპწები... ცეცხლის ტაძარი, რომელიც მე-6 საუკუნეში სამნავიან ბაზილიკად გადაკეთდა უფლისციხის
პირელი ქრისტიანული ადგილი იყო. მოგვიანე-
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ბით ეს ადგილი დაივიწყეს და სალოცავად წმ. გიორგის ეკლესიაში მიდიოდნენ, რომელიც კლდეზე საძირკვლის გარეშეა ნაგები X
საუკუნეში.
მუზეუმი
მუზეუმი უფლისციხეში 1979 წლიდან არსებობს. მისი განახლება
2012 წელს დასრულდა და განახლებული სახითა და ექსპოზიციით გაიხსნა 2013 წლის 18 მაისს. უფლისციხის მუზეუმ-ნაკრძალი
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული
სააგენტოს დაქვემდებარებაშია და განახლდა სააგენტოს ინიციტივითა და დაფინანსებით.
სამუზეუმო სივრცე მოიცავს საგამოფენო დარბაზსა და პატარა
დარბაზს, სადაც მიმდინარეობს უფლისციხეზე გადაღებული დოკუმენტური ფილმის ჩვენება. ამ მცირე ტერიტორიას 50 ადამიანიც
დაუტევია. მუზეუმში შესული დამთვალიერებელი ერთ სივრცეში,
ქრონოლოგიური პრინციპის დაცვით, ეცნობა უფლისციხის შესახებ არსებულ ინფორმაციასა და არტეფაქტებს დაწყებული ქ. წ. II
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muzeumebi da artefaqtebi
ათასწლეულის სამეურნეო და ყოფის ამსახველი მასალით, გვიანდელი შუა საუკუნეებისა და XIX საუკუნის კერამიკული ნიმუშებით
დამთავრებული. საგამოფენო დარბაზის მომცველი, ორიგინალური
ტალღოვანი ფორმის ერთიანი საექსპოზიციო სტენდი, რომელიც
უფლისციხის კლდის არქიტექტურის ფერის, ფორმებისა და ფაქტურის ერთგვარი გამოძახილია, ვერტიკალური, შემინული სტენდების აქცენტირებით სამნაწილიანია და, შესაბამისად, სამ ქრონოლოგიურ პერიოდს მოიცავს – საწყისები ანუ ბრინჯაოსა და ადრე
რკინის პერიოდი, ანტიკური ხანა, შუა საუკუნეები (ადრექრისტიანული ხანიდან გვიანდელი შუა საუკუნეების ჩათვლით). თითოეულ მათგანში ეპოქისთვის სახასიათო აქცენტები გამახვილებულია
ყოფაზე, მეურნეობაზე, კულტზე, ტრანსკავკასიურ მაგისტრალზე,
იბერიის ქალაქების თავისებურებაზე, ვაზის კულტურასა და ღვინოზე, მუსიკალურ საკრავებზე, დამწერლობაზე, უფლისციხის პოლიტიკურ-ეკონომიკურ აღზევებასა და დაცემაზე.
სხვადასხვა პერიოდში ძეგლზე მომუშავე არქეოლოგების ღვაწლს
დამთვალიერებლები ბანერების საშუალებით ეცნობობიან.
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MUSEUMS AND
A R T I FA C T S
UPLISTSIKHE
Nine daughters of the singing and dancing art were born a er Zeus
and Mnemosyne’s secret connec on. This muse-goddesses, who lived
on the Parness were a source of poetry inspira on. There were created museums a er muse needed their own temples. Nine muses’ nine
museum, obviously wasn’t enough for humanity, who loved an ques,
art and beauty in general. That’s why a huge number of museums are
decorated the world.
“Online archaeology” congratulates Christmas and New Years eve
to the museums leaders, staﬀ and visitors. The reader is invited to
travel to the Uplistsikhe museum-reserve.
Irma Dolidze, Curator of the Na onal Agency for Cultural Heritage
Preserva on of Georgia, tells you about Uplistsikhe museum, and
Ketevan Nadirashvili, a guide to the historical-architectural museum
reserve of Uplistsikhe.
There are three great rocky cut complexes in Georgia: Uplistsikhe,
David Gareji and Vardzia. The oldest of them is the Uplistsikhe,which
was created in IV-III cc. Ini ally there were some natural caves, and
then the popula on began to climb the cliﬀ with metal arms and slowly
got the beau ful halls we have today. The local popula on was pagan,
worshiping various celes al bodies, sun, moon, stars, etc. It is true that
in the IV century Georgia was converted to Chris an, but this place
remained pagan un l the 6th century and many diﬀerent rituals were
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held there. The altar is also confirmed.
The legendary Nakhalakhari itself stores a lot of legends. As it is said,
it was founded by someone named Uflos, who had inherited some territory, and the place was named as Uplistsikhe in honored of Uplos.
There is also another version: because “Upali” meant the Ruler (Lord),
and then the Uplistsikhe became the council of the rulers in the IX-X
centuriesand governed Kartli region, that’s why it was called as Uplistsikhe. In the X century it was already a royal residence. Uplistsikhe was
destroyed in the XIII-XV centuries by the Mongol invasions. In the XVIII
century, he became the shepherd’s shelter.
The silk trade-road road is located 2 km away from the Nakhalakhari.
Uplistsikhe had four entrances. The city was composed of three districts.
There are two types of caves - an quity and medieval. Part of the cavity
has been damaged as a result of earthquakes. The 1920s earthquake
destroyed part of the city, damaged halls. Generally, the Uplistsikhe is a
piece of sandstone that easily built and easily falling down(destroyed).
An que period halls are dis nguished by its elegant beauty. Their walls
have been straightened and the ceiling is beau fully decorated. And in
the medieval caves there is no decora on no ceable. There are three
types of pits in Nakhalakhari - altar, grain storage and water collector.
A sewage system covered with clay les. The clean drinking water was
brought from Alazani and Akhasheni mountains. Nakhalakhari’ food
storage cave is unique, because of keeping temperature and kept food
freshly. It’s established that popula on of Uplistsikhe used dry manure instead of brush in thebread bakeries tolight the fire. In the city
is the market area, small Theatron (Theater) and Theatron (Theater),
also known as the caisson style Hall. It is decorated with eight-quarters caisson style dated to the 1-st century and called as Roman caisson style. Theatron (theater) has a scene, behind the scenes and er.
These beau ful halls represent the riches of the city. Specialists think
that the Uplistsikhe architecture is similar to the halls of the Parthian
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Lebanon’s houses.“Blackberry Halls” are located on the right side of Uplistsikhe main street. As a result of archeological excava ons, blackberry bushes appeared to be here and that is why it is called “Blackberry
Hall”. There is also a complex of solar temples where the main rituals
were performed. Here the Supreme priests performed pagan rituals,
sacrificed their vic ms and glorified the goddess Nana the Sunny women. His eight-steps stair had a symbolic meaning. It was celes al cult
and related to eternity. There is special place for Supreme priests to
sit, during the pagan rituals. This place was underground un l 1957, after Archaeological excava ons revealed golden ar facts which are protected in the Georgian Na onal Museum. Uplistsikhe is decorated with
Qoredian style halls.On the main street there is an 8-meter custody,
where only one can just stand, the man could not sit down and could
not move. And the custody was on the main street was for everyone,
to remark not to commit a crime. The most beau ful hall of Uplistsikhe - Tamar’s hall. Nobody knows whether if Tamar king really was here
or not.Historical sources do not agree the presence of Queen Tamar in
Uplistsikhe. It is more likely that Georgia loves Tamar, so all the good
places named to her honor. This hall is really dis nguished by beauty, it
now has one column (but before the two columns were connected to
the ceiling. They started at eight angles and ended at 4 angles), where
the ceiling is lined and the diﬀerence between an quity and medieval
halls is best to read. It is said that this place is sculptured by slaves. According to the legend, the slaves were holding the golden pickaxe. If the
slaves would work hard and beau fully clear, these halls’ gold would
be stripped(sha ered) and they would get gold and freedom.This hall
is also known as coronate place of united Georgia’s King Bagrat III was
Later his mother Gurandukht was ruled from here to Kartli.
Cellar, pharmacy, pigeon’s house …Supposedly there should be a cemetery …There were found 58 pitchers in one of the cellar. A secret tunnel on the RiverMtkvarifrom the inner city, Fresh and grape seeds, The
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Temple of Fire, which was transformed into a three-dimensional basilica-All of these are first place of Chris anity in Uplistsikhe. Later this
place was forgo en and they went to pray to the church of St. George,
which is built on the rock without a founda on in the X century.
MUSEUM
The museum is located in Uplistsikhe since 1979. Its renova on was
completed in 2012 and opened on May 18, 2013 with renewed form
and exposi on. Uplistsikhe Museum-Reserve is under subordina on
of the Na onal Agency for Cultural Heritage Preserva on and renewed
with the ini a ve and financing of the Agency. The museum space includes an exhibi on hall and a small hall where the documentary film
on Uplistsikhe is being screened. This small area can hold about 50
persons. A visitor entering the museum in one space, with the chronological principle, is familiar with the informa on about the Uplistsikhe and the ar facts are started in the II millennium BC of agricultural
and living materials with ceramic specimens of the late Middle Ages
and XIX Centuries.The unique exhibi on stands of the original curling
shape, which exhibits the unique shape of the Uplistsikhe rock architecture, forms and textures, has three stages of emphasis on ver cal
and glazed stands, and therefore includes three chronological periods
- basics, or bronze and early iron period, an que mes, middle Centuries (AD Including the late Middle Ages from the Old Testament). Each
of them emphasizes the characteris c emphasis of epoch on the life,
farming, cult, trans Caucasian highway, peculiari es of Iberian towns,
vines culture and wine, musical instruments, wri ng, the poli cal and
economic rise and fall of Uplistsikhe.
Various visitors will be able to visit the monuments of archaeologists
through banners.
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recenziebi
“ონლაინ

არქეოლოგია”

იწყებს

ახალ რუბრიკას - “რეცენზიები”, რომელიც მოტივირებულია საამისოდ,
რომ მეცნიერებს მიeცეთ ჟურნალთან და ერთმანეთთან, რაც შეიძლება
მეტად აქტიური თანამშრომლობის
საშუალება.
ჟურნალის რედაქცია სთხოვს არქეოლოგებს, გამოგზავნონ თავიანთი
რეცენზიები კოლეგების ნაშრომებთან დაკავშირებით, გამოთქვან საკუთარი აზრი, წამოჭრან სადისკუსიო
თემები და სხვ.
“რეცენზიების” პირველი რეცენზ იის ავტორები ისტორიის დოქტორი ბესიკ ლორთქიფანიძე და არქეოლოგიის დოქტორი ნიკო მურღულია არიან.
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რეცენზია დავით ლომიტაშვილის
მონოგრაფიაზე
“ნოქალაქევის ნაქალაქარი IVVII ss. არქეოლოგიური მასალების
მიხედვით“
დავით ლომიტაშვილის მონოგრაფია „ნოქალაქევის ნაქალაქარი
IV-VII სს. არქეოლოგიური მასალების მიხედვით“ IV-VIII საუკუნეებში დასავლეთ საქართველოს, ეგრისის სამეფოს დედაქალაქის, ციხეგოჯი-არქეოპოლისის არქეოლოგიურ-ისტორიული
ხასიათის ფუნდამენტური კვლევაა. ნაშრომი ნოქალაქევის ნაქალაქარის არქეოლოგიური მონაპოვრების კომპლექსური და
მონოგრაფიული შესწავლის პირველი მცდელობაა. მონოგრაფიაში საფუძვლიანად არის გამოკვლეული IV-VIII საუკუნეების,
როგორც არქეოლოგიური მასალა ისე, ისტორიული წყაროები;
ამომწურავადაა

წარმოდგენილი

ამ

თემატიკასთან

დაკავ-

შირებით არსებული ისტორიოგრაფია.
დ. ლომიტაშვილი მიმოიხილავს როგორც საკუთრივ ციხეგოჯთან ისე, ეგრისის სამეფოსთან დაკავშირებულ ისტორიულ
წყაროებს. წარმოდგენილი აქვს ქართული და უცხოური მატიანეების მონაცემები: ქართული წყაროებიდან აღსანიშნავია „ქართლის ცხოვრების“ კრებულში შეტანილი ლეონტი
მროველისა და ჯუანშერის, ვახუშტი ბაგრატიონისა
და „დავითის და კონსტანტინეს მარტვილობის“
ცნობები. უცხოური წყაროებიდან კი,
უნდა აღინიშნოს იუსტინიანე I-ის, ე.წ.,
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„ნოველები“, პროკოპი კესარიელის, აგათია სქოლასტიკოსის, მენანდრე
პროტიქტორის, თეოპილაქტა სიმოკატტას, თეოფანე ჟამთააღმწერლის
მონაცემები.
მონოგრაფიის ძირითადი ნაწილი

ნოქალაქევის ნაქალაქარიდან

მომდინარე IV-VIII საუკუნეების მასობრივი არქეოლოგიური მონაპოვრის
განხილვაა; თუმცა, ავტორი მოკლედ წარმოადგენს წინა პერიოდის მასალასაც, რაც მნიშვნელოვანია ამ ნაქალაქარის სტრატიგრაფიის გამოსაკვლევად. უნდა აღინიშნოს, რომ დ. ლომიტაშვილმა პირველმა განსაზღვრა ნოქალაქევის სტრატიგრაფია; გამოყო ის არქეოლოგიური შრეები,
რომლებიც წარმოდგენილია ნაქალაქარზე. სწორედ მისი კვლევის შედეგია ის, რომ ნაქალაქარზე პირველი საცხოვრისის ქრონოლოგიური ზღვარი
ქ.წ. VIII-VII საუკუნეებამდე დაიწია. დ. ლომიტაშვილმა ნივთიერი მასალა,
თიხის, მინისა და ლითონის ნაკეთობები სრულად შეისწავლა და მოახდინა
მათი კლასიფიკაცია სხვადასხვა ნიშნის მიხედვით.
მონოგრაფიიდან ვიგებთ, რომ ადრეული შუა საუკუნეების კერამიკული
მასალა თიხის ნაკეთობების თითქმის ყველა ტიპს მოიცავს. ეს არის სამეურნეო, სამზარეულო და სუფრის ჭურჭელი, რიტუალური დანიშნულების
ნივთები და სამშენებლო კერამიკა. დ. ლომიტაშვილი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ ყველაზე მრავალრიცხოვნად წარმოდგენილია სამეურნეო
დანიშნულების ნივთები (ქვევრები და ამფორები) და სამშენებლო კერამიკა, რაც არა მხოლოდ ამ პერიოდის საქართველოს, არამედ მთელი მახლობელი აღმოსავლეთის, პირველ რიგში, ბიზანტიის ციხე-ქალაქებისთვის
არის დამახასიათებელი.
დ. ლომიტაშვილმა, პირველ ყოვლისა ქვევრებისა და ამფორების
კლასიფიკაცია მოახდინა (როგორც თიხის ისე, სხვა მახასიათებლების მიხედვით). ქვევრები ძირითადად ადგილობრივი წარმოებისაა და დამზადებულია წითლად გამომწვარი
უხეში თეთრმინარევებიანი თიხისგან. მათი
კლასიფიცირება
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წარმოდგენილია

გვირგვინის, ძირისა და ტანის ფორმების მიხედვით. ავტორი გვირგვინის
მიხედვით გამოყოფს ხუთი ტიპის ქვევრებს: სამკუთხაგანივკვეთიანი,
ოთხკუთხაგანივკვეთიანი,

რთულპროფილიანი,

მარტივპროფილიანი,

გარეთა შესქელებებით და ყელზე მიძერწილი, გარეთ გადახრილი
გვირგვინით. ყელის მიხედვით გამოიყოფა სამი ტიპის ქვევრი: ვერტიკალურ-მაღალყელიანი, ყელზე პირდაპირ მხრებზე მიძერწილი გვირგვინითა
და გვირგვინიდან მხრებში თანდათან მომრგვალებულად გარდამავალი
ყელით. ტანის მიხედვით დ. ლომიტაშვილმა გამოყო, ე.წ. კვერცხისებურკორპუსიანი და შედარებით ფართო მუცლიანი ქვევრები. ზოგიერთი
ქვევრის გვირგვინზე გვხვდება სხვადასხვა ნიშანი - დამღით დატანილი
წრეში ჩასმული რთულპროფილიანი

ჯვარი, ოთხკუთხედში

ჩასმული

სხვადასხვა ფორმის ჯვარი, ასევე წრეში ჩასმული გადაჯვარედინებული
ამოკაწრული ხაზები. დ. ლომიტაშვილის აზრით, ისინი საწარმოო ცენტრების აღმნიშვნელი ნიშნები უნდა იყოს. მან განსაკუთრებით გამოყო ნაქალაქარის აღმოსავლეთ გალავნებთან ჩაწყობილი ქვევრები, რომლებიც
როგორც სასმელი წყლის ისე, ქალაქის ალყის დროს მტრის დასამდუღრავად გამოიყენებოდა, რაც ჩვენი აზრით ძალიან საინტერესო მოსაზრებაა.
ნაქალაქარზე ასევე დიდი რაოდენობითაა წარმოდგენილი, როგორც
ადგილობრივი წარმოების ისე, იმპორტული ამფორები. ადგილობრივ
ამფორებს შორის ყველაზე მრავალრიცხოვანია, ე.წ., წელშეზნექილი
ამფორები,

რომლებიც

ნაქალაქარზე

დადასტურებულია,

როგორც

მთლიანი ცალები ისე, ცალკეული ნატეხების სახით. დ. ლომიტაშვილმა
განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიანიჭა ქალაქის ციტადელის თავდაცვის მეორე ხაზზე - შიდა შვერილებს შორის გამოვლენილ 22 ცალ
წელშეზნექილ ამფორას. ის ვარაუდობს, რომ ეგრისის დედაქალაქის დამცველები ამგვარ ჭურჭელს სპეციალურადაც
კი უკვეთავდნენ უწყლობის პრობლემის მოსაგვარებლად. იმპორტული ამფორებიდან დ. ლომიტაშვილი გამოყოფს რამდენიმე ტიპს:
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წაგრძელებული ცილინდრის ფორმის გოფრირებულტანიანი ყვითელი,
ვარდისფერი ან წითელი ფერის ჭურჭელი, V-VIII საუკუნეებით დათარიღებული დაღარულზედაპირიანი ამფორები ვარდისფერი კეცითა
და თეთრი ანგობით, ე.წ. სამოსური და სინოპური ამფორები. ნოქალაქევში წარმოდგენილია ადგილობრივი ლუთერიუმები, რომელთა თიხა
ანალოგიურია ადგილობრივი წარმოების ქვევრებისა და ამფორების.
სამეურნეო დანიშნულების ნაკეთობებში მცირე რაოდენობითაა გამოვლენილი კვირისტავები (მათ შორის ორი ქვისგანაა დამზადებული).
დ. ლომიტაშვილი მათ სიმცირეს ადრე შუა საუკუნეებში ფეოდალური
წარმოების წესის დამკვიდრებით ხსნის, რამაც გამოიწვია საქალაქო
მეურნეობის მკვეთრი დაცემა. ავტორი საგანგებოდ აღნიშნავს ნაქალაქარზე თხუთმეტ ერთეულამდე სათევზაო ბადის თიხის საძირავის გამოვლენის ფაქტს, რაც მისი აზრით, მეთევზეობის, როგორც საქალაქო
მეურნეობის ერთ-ერთი დარგის განვითარებაზე მეტყველებს.
სამზარეულო დანიშნულების ჭურჭელი გამოვლენილია შედარებით
მცირე რაოდენობით, თუმცა, დადასტურებულია მისი თითქმის ყველა
სახეობა. ავტორი ახდენს მათ კლასიფიციკაციასაც: ადგილობრივი წარმოების მომრგვალებულტანიანი და გადაწეულ გვირგვინიანი ქოთნები,
სფერულმუცლიანი ანალოგიური ჭურჭელი. მათი ზომები განსხვავებულია. როგორც აღვნიშნეთ, დ. ლომიტაშვილმა მოახდინა მათი კლასიფიცირება პირ-ყელის ფორმის მიხედვით:
ა. მომრგვალებულ პირიანი;
ბ. დაქანებულად წაკვეთილპირიანი;
გ. ჭრილში სამკუთხა განივკვეთიანი მცირედ გამოხატული პირით;
დ. მკვეთრად გამოყოფილ ყელიანი ქოთნები, პირს ქვემოთ
სუსტად გამოხატული წიბოთი.
საინტერესო მონაპოვარია ორ ათეულამდე ცალი
ქვაბის, როგორც მთლიანი ცალის ისე, ნატეხების სახით გამოვლენა. ამ ჭურჭელს
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პირს ქვემოთ გამოყვანილი აქვს რელიეფური წრიული ქედი და ჰქონდა
ორი გახვრეტილი ყური, როგორც ჩანს, ცეცხლზე ჩამოსაკიდებლად. დ.
ლომიტაშვილი მათ მოიხსენიებს ნეიტრალური სახელით - ქვაბ-ქოთანა.
სუფრის ჭურჭლიდან ყველაზე ფართოდ დოქებია წარმოდგენილი.
დ. ლომიტაშვილი საგანგებოდ გამოყოფს ერთ დოქს მოკლე ყელითა
და ფართოდ გაშლილი პირით, რომელსაც, ე.წ. „წებელდური დოქის“
პროტოტიპად მიიჩნევს. ავტორის აზრით, მისი აღმოჩენა ეგრისის შიდა
რაიონებში (სხვა ფაქტორებთან ერთად) ადასტურებს მოსაზრებას ერთიანი დასავლურ-ქართული კულტურის არსებობაზე. სუფრის ჭურჭლის
სხვა სახეობებიდან ავტორი გამოყოფს ადგილობრივი წარმოებისა და
იმპორტულ (წითელლაკიან) ჯამებს.
ნოქალაქევში გამოვლინდა რამდენიმე არტეფაქტი, რომლებიც ხალხის
სულიერ ყოფას უკავშირდება. დ. ლომიტაშვილი საგანგებოდ გამოყოფს
IV-VI სს. ფენებში აღმოჩენილ სეფისკვერის საბეჭდავს. ის მრგვალი
ფორმისაა და ღრმა რელიეფური გადაჯვარედინებული ზოლებით
გაყოფილია ოთხ თანაბარ ნაწილად. ავტორი ამ ზოლებში სვასტიკას
კითხულობს. თითოეულ ნაწილში სამ-სამი, წრეში ჩასმული რელიეფური
ჯვარია განლაგებული.
მონოგრაფიაში საგანგებოდაა განხილული ნაქალაქარზე გამოვლენილი
სამშენებლო კერამიკა: აგურები, თიხის ფილები და კრამიტები. ისინი
დახარისხებულია ფორმებისა და ზომების მიხედვით. აღნიშნულია, რომ
აქ წარმოდგენილია, როგორც კვადრატული ისე, მართკუთხა ფორმის
აგურები. გამოვლენილია უფრო მცირე ზომის გრძელი აგურებიც. ასევე მნიშვნელოვანია მრგვალი აგურების დადასტურება, რომლებიც
აბანოს კალორიფერების ამოსაყვანად გამოიყენებოდა. ნაქალაქარზე წარმოდგენილია ორი სახის კრამიტი: გვერდებაკეცილი და ე.წ. ღარიანი. ავტორი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ გვერდებაკეცილი
კრამიტები ადამიანის დასაკრძალა-
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ვადაც გამოიყენება, რაზეც სამი კრამიტსამარხი მეტყველებს.
მინის ნაწარმიდან დ. ლომიტაშვილი გამოყოფს სხვადასხვა ფორმის
(ძირითადად ფეხიანი) სასმისებს, რომლებიც შემოტანილი უნდა
ყოფილიყო; ასევე მიუთითებს აბანოს ტერიტორიაზე სარკმლის მინის
გამოვლენის ფაქტზე.
ლითონის ნაკეთობებში ჭარბობს ცულები, რომელთა შორის დ.
ლომიტაშვილი ხუთ ტიპს გამოყოფს. მათგან განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს, ე.წ. „წებელდურ„ ცულებს. ამ ტიპის იარაღის წარმოების
ცენტრად წებელდას მიიჩნევდნენ; თუმცა, უკანასკნელ პერიოდში მათი
გამოვლენის გეოგრაფია გაიზარდა და მთელი დასავლეთი საქართველო
მოიცვა. ეს მონაცემები დ. ლომიტაშვილს მათ საერთო ეგრისულ წარმომავლობას ავარაუდებინებს. ჩვენი აზრით, შეუძლებელია არ გაიზიარო ეს მოსაზრება. ამ ცულების წებელდაში ფართოდ წარმოდგენა
შესაძლოა, მათი აქ დამზადების ერთ-ერთი ცენტრის არსებობაზე
მეტყველებდეს და არა რაიმე ლოკალური კულტურის დამახასიათებელი
ნიშანი იყოს. ნაქალაქარზე წარმოდგენილი ლითონის ნაკეთობებიდან
ავტორს განხილული აქვს საბრძოლო იარაღიც: შუბისა და ისრისპირები,
ასევე მეომრის მუზარადის ჩარჩო. ლითონის ნაკეთობების გარდა აქ
აღმოჩენილია ქვის ჭურვები და შურდულის მრგვალი ქვები.
ცალკეა განხილული სამკაული: მშვილდსაკინძები, მათ შორის, სამკუთხედისებრი დაფანჯრული ან დაუფანჯრავი მშვილდებით, რომლებიც
დ. ლომიტაშვილმა V-VI საუკუნეებით დაათარიღა. განხილულია სამაჯურები, საყურეები, ბეჭდები, ბალთები, მძივები. დ. ლომიტაშვილი
გამოყოფს ბრინჯაოს მასიურ სამაჯურს ოვალურგანივკვეთიანი
ღეროთი ზედაპირზე

შვიდი სიმეტრიული კუბური გამ-

სხვილებით და მას II-VII საუკუნეებით ათარიღებს.
ასევე ცალკეა განხილული ამ ნაქალაქარიდან
წარმოდგენილი ნუმიზმატიკური მასალა და სამარხები (სამ ათეულამდე).
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ზემოხსენებულ

მასალაზე

დაყრდნობით,

მონოგრაფიაში

დ.

ლომიტაშვილს გამოაქვს დასკვნა: IV საუკუნეში ამ მასშტაბების ქალაქის
მშენებლობა ქვეყნისა და კერძოდ, ამ რეგიონის ეკონომიკურ სიძლიერეზე მეტყველებს. ამასვე ადასტურებს მასობრივი არქეოლოგიური მონაპოვარიც. მან ყურადღება მიაქცია იმას, რომ ნოქალაქევში და მისგან 6
კილომეტრით დაშორებულ სოფ. ლეძაძამეში გამოვლენილ ორ ქვევრს
ერთნაირი დამღები აქვს, რაც ამ რეგიონში სამეთუნეო სახელოსნოს
არსებობაზე მეტყველებს. საფეიქრო მეურნეობის განვითარებაზე
მიუთითებს კვირისტავების გამოვლენა, რაც თავის მხრივ, მეცხოველეობის მაღალ დონეს ადასტურებს. ასევე ავტორმა ყურადღება გაამახვილა პროკოპი კესარიელის ერთ ცნობაზე,
რომლის თანახმადაც ლაზი წარჩინებული
ცხოვრობს ციხეგოჯ-არქეოპოლისში, რაც
მეტყველებს იმაზე, რომ ამ ქალაქს არა
მხოლოდ თავდაცვითი ფუნქცია ჰქონდა,
არამედ საცხოვრებლადაც გამოიყენებოდა.
მასობრივი არქეოლოგიური მონაპოვრებისა
და ნოქალაქევის არქიტექტურული ნაგებობების ანალიზის შედეგად დ. ლომიტაშვილი
მიმოიხილავს IV-VII sაუკუნეების დასავლეთ
საქართველოს ურბანიზაციის საკითხებს.
ამრიგად, დ. ლომიტაშვილის მონოგრაფიაში - „ნოქალაქევის ნაქალაქარი IV-VII სს.
არქეოლოგიური

მასალების

მიხედვით“,

წარმოდგენილია ბევრი სიახლე და არაერთი ნოვატორული
მოსაზრება, რომლებიც მეტად მნიშვნელოვანია ამ
პერიოდით დაინტერესებული სამეცნიერო საზოგადოებისთვის.
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REVIEWS

“Online Archeology” launches a new
rubric - “Reviews”, which is mo vated
to enable scien sts to collaborate acvly with the magazine and each other
as much as possible. The magazine editor asks the archaeologists to submit
their reviews about colleagues’ works,
express their opinions, raise discussion
issues and so forth.
The authors of the first review of “Reviews” are Besik Lortkipanidze, Doctor
of History and Niko Murgulia, Doctor
of Archeology.
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Review about David Lomitashvili’s monograph
“Nokalakev’s se lement according to IV-VII cc. archaeological materials”
David Lomitashvili’s Monograph œNokalakeev’s settle ment according
to IV-VII cc. archaeological materials’’ is a archaeological-historical
type fundamental study of Tsikhegoji-Archaeopolis, the capital of Egrisi
kingdom in the western Georgia during IV-VIII centuries. The work is
the first atte mpt of complex and monograph study for archaeological
findings of Nokalakevi’s ancient settle ment/ former site of the city. The
monographs thoroughly researches the archaeological material as well
as historic sources of this period; Existing historiography with regard to
this topic is exhausted.
D. Lomitashvili highlights the historical sources relating to the Tsikhegazi as well as the Egrisi Kingdom. He has a collection of Georgian
and foreign chronicles: Georgian sources should mention Leonti Mrovelis
and Juaneser as well as Vakhushti Bagrationi and David and Konstantin
Martyr. Foreign sources should be mentioned in Justinane I,the so-called
œNovelsB, Procopius Caesareal, Agatya Scholastikas, Menander Protector,
Theopilaka Sikokatas, Theophane,
The main part of the monograph is to consider mass archaeological
achieve ment of IV-VIII centuries from the Nokalakevi settle ment; However,the author briefly describes the material of the previous period,which
is important to find the stratigraphy of this settle ment. It should
be noted that D. Lomitashvili first determined Nokalakeev
stratigraphy; He has allocated archaeological layers
that are represented in the city. The result of
his research is that the chronological
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boundary of the first house in the city He went down to VIII-VII centuries.
However, we still need to note that monograph is mainly related to the Middle Ages. D. Lomitashvili studied substances,clay,glass and metal ite ms and
made their classification according to different marks.
From monographs we find that early medieval ceramic material covers almost all types of clay. This is the food, kitchen and tableware, ritual objects
and construction ceramics. D. Lomitashvili specifically notes that most of
the goods (qvevri and amputations) and construction ceramics are represented, not only of this period but for the whole neighboring east, primarily for
the Byzantine fortresses.
D. Lomitashvili classify first of all pitchers and amputations (according
to clay and other characteristics). The pitchers are mainly local production
and are manufactured from reddish-white rough clay. Their classification
is represented by crowns, roots and body forms. The crown is divided by
five types of qvevri: triangular,quadrilateral,hard-pressed,easy-to-paint,outer
sheaths and thorns on the neck. On the throat,three types of qvevri are separated: vertical-high,straighten up on the shoulders of the neck and gradually
rolled in the shoulders from the crown. Body by d. Lomitashvili allocated
Egg-colored and relatively wide abdominal pitchers. On the crown of some
pitcher there are a different sign - a cross-pronged cross enclosed in a barrel
circle, a cross of different shapes enclosed in a quadrilateral line, as well as
a crossed stream enclosed in the circle. D. According to Lomitashvili, they
should be signs of manufacturing centers. He especially e mphasized the
pitchers set up in the east fence of the city, which, like drinking water, was
used in the siege of the city during the siege of the city, which is of
great interest to us.
The city also has a large number of local production
as well as import amphoses. Among the local
amphoses are the most numerous, so-called
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fossilized amphoraes that are confirmed in the city as a whole piece in the
form of separate pieces. D. Lomitashvili gave a special significance to the
22-year high-profile amphora between the second line of the city’s citadel
defense. He supposes that the Egrisi capital defenders have been able to
solve this proble m in a special way. From import amphora d. Lomitashvili
e mbodies several types: yellow, pink or red colored vessels with elongated
cylindrical shape, V-VIII centuries, dirty amber with pink kites and white
fingers. Garment and sophisticated amphorae. Nokalakeva is represented by
local luturia whose clay is similar to local production pitchers and amphorae. A small quantity of warehouses (including two stone made) are available in agricultural products. D. Lomitashvili explains the lack of feudal
production in the middle of the Middle Ages, which caused a sharp decline
in urban farming. The author specifically refers to the fact that fifteen units
of the fish were found in the clay casket, which indicates the development
of fisheries as one of the fields of urban farming.
Culinary dishes are found in relatively small quantities,but almost all of its
species are confirmed. The author also classifies the m: the local production
curve and the crowned pearls,spherical-shaped vessels. Their dimensions are
different. As we mentioned, d. Lomitashvili categorized the m according to
the form of the throat:
A. Rounded person;
B. Dri pping;
C. With a triangular intersection with a slightly pronounced mouth;
D. The sharply pinned pots are below the person with a lowly pronounced
beech.
An interesting achieve ment is to reveal two to ten pieces of
boiler as a whole piece in the form of pieces. This vessel has a relief circular ridge below the person
and has two splashed ear, apparently on
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the fire. D. Lomitashvili refers to the m as a neutral name - a potter.
The most widely distributed jackets are from the tableware. D. Lomitashvili
specializes in a single dock with a short necklace and a wide spread. Consider
the œdocked drumB prototype. In the opinion of the author, his discovery in the
internal regions of Egrisi (along with other factors) confirms the existence of
a united Western-Georgian culture. From other types of tableware, the author
e mploys the local production and import (red).
There are several artefacts found in Nokalakeev that are associated with the
spiritual beings of the people. D. Lomitashvili specially allocates IV-VI cc.
Seafiskver found in layers. It is round shape and deep reliefs divided into four
equal parts. The author reads Swastika in these bands. Each part of the three
is a relief cross into the circle.
In monographs, the construction ceramics found in the city are considered:
bricks, clay tiles and tiles. They are sorted by shapes and sizes. It is indicated
here that the square and rectangular shapes of bricks are presented here. Smaller
sizes of small size are also revealed. It is also important to verify the round
brick that was used for taking bath calories. There are two types of tiles: the
grass and the so-called Poor. The author specifically notes that the tiled tiles
are also used to prohibit the human being, and the three tramplings show.
Glassware d. Lomitashvili allocates various forms (mainly leg) vessels that
should have been introduced; It also indicates the fact of revealing the glass
window in the bathroom.
In metal products, there are axes, including d. Lomitashvili allocates five types.
It gives special importance to the m œSecuritiesB. This type of weapon was
considered a center for manufacturing; However, in recent times, the
geography of their detection has grown and the whole of Georgia is covered by Georgia. This data is d. Lomitashvili
supposes their common origin. In our opinion, it is
impossible to share this opinion. It can be
widely believed in the presence of one
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of these axioms in the presence of one of the centers of production, and not
the characteristic of any local culture. From the metal ite ms presented at the
city, the author has also considered the combat weapon: the shabby and the
arrowers, as well as the frame of the warrior’s helmet. In addition to metal
merchandise, stone shells and rounded stones are found.
Separate jewelry: bitch, including triangular or grumpy bow Lomitashvili donated by V-VI centuries. The bracelets,earrings,rings,buckles,necklaces are considered. D. Lomitashvili lays out a bronze massive bracelet with a seven-dimensional cubic lamp on the surface of the oval curved surface,and it sticks to
the II-VII centuries. Numismatic materials and tombs (three to ten) presented
in this settle ment are also discussed separately.
Based on the above material, in monograph d. Lomitashvili concludes
the conclusion: In the IV century, the construction of this magnitude shows
the country and, in particular, the economic strength of this region. This also
confirms mass archaeological achieve ment. He took note of the fact that
in Nokalakev and 6 km away from the village. The two pitchers found in
Lezghadzam have the same kind of knife, which de monstrates the existence of
a salutary workshop in this region. The development of textile farming indicates
the wastes, which in turn confirms the highest level of breeding. The author
also drew attention to the conception of Procopius Caesarea,which according to
which Laz is a successful resident in Ciaggiag-Archaeopolis, indicating that the
city was not only defensive, but also used as a dwelling. Due to the analysis
of mass archaeological findings and Nokalakevi architectural structures Lomitashvili reviews the issues of Urbanization of Western Georgia IV-VII s.
Finally, it should be said that D. Lomitashvili’s Monograph œNokalakeev’s Town IV-VII ss. According to archaeological
materials,there are many novelties and innovative ideas
that are very important for the scientific community interested in this period.
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cnobisaTvis
წარწერებით გაცოცხლებული წარსული

bolnisis sionis sami uZvelesi warwera
(gagrZeleba)
• ~samSeneblo~ warwera

warwera amokveTilia taZris CrdiloeTis centraluri sakare Riobis arqitravze. igi arqeologiuri kvlevis Sedegad
gamovlinda1 da, Cemi azriT, taZris istorias mogviTxrobs.
warweris teqsti gamoqveynebulia mravalgzis2. me mokle SeniSvnebiT TiTqmis yvela maTgans warmovadgen, magram manamde TviT is bloki unda ganvixiloT, romelzec ~samSeneblo~
warweraa gamosaxuli da romelsac odesRac ~Zlevis jvari~
amkobda.
qvis am `bloks~ karis arqitravis (koWis) konstruqciuli
funqcia hqonda da erTmaneTisagan mijnavda sakare Riobsa da
naliseburi moyvanilobis lunets.
misi centraluri nawili Camovardnilia. is Zeglis gasufTavebisas aRmoCnda, magram misi kidev ori, kidura nawili taZris struqturas SerCa.
qvis monoliTi, warweriani da arqitravad gamoyenebul3,
Tavdapirveli zomis ar aris, simaRle aklia. amaze mis cen1
l. musxeliSvili, bolnisi, gv. 325-427.
2
lapidaruli warwerebi, I, gv. 65.
3

am qvas orTostatsac uwodeben _ l. musxeliSvili, gv. 399; s.kakabaZe, bolnisis taZris...
gv. 150; zRudarsac _ r. patariZe, bolnisis taZris samSeneblo warwerebi, `mnaTobi~, 1984,
2, gv. 140 da Smd.; timpanis qvasac _ v. silogava, bolnisis... gv. 34; da balavris qvasac _ el.
maWavariani, bolnisis sionis... gv. 3 da Smd.; `balavri~-s qvad moixsenieba igi katalogSic,
ix. saqarTvelos saxelmwifo muzeumis qarTuli epigrafikuli Zeglebis katalogi,
Sedgenili da dasabeWdad momzadebuli a. baqraZisa da s. bolqvaZis mier. ilia abulaZis
xelmZRvnelobiTa da redaqiiT, Tb., 1953, kat. 23(146), foto katalogidan _ tab. I.
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tralur areSi SemorCenili ~Zlevis jvris~ (bolnuri jvari)
qveda segmenti migvaniSnebs. amJamad arqitravis simaRle 67
sm-ia.4 gadakveTili jvris diametri ki 28 sm iyo (sur. 43; sur.
44) da ukve arqitravis simaRle 84 sm gamogvdis, magram mis zemoTac raRac are unda vigulisxmoT. daviT episkoposis warweris kompoziciuri modelis gaTvaliswinebiT am arqitravis Tavdapirveli simaRle, minimum 90 sm gamodis. es faqti ki
utyuarad mowmobs, rom monoliTi karis Riobis Tavze meoradi gamoyenebis Sedegad moxvda. grafikulad aRdgenil bloks
Tu sakare Robis Tavze movaTavsebT, maSin misi zeda horizontaluri xazi lunetis geometriul centrs gauswordeba.5
es qva gvian gadaaqcies arqitravad. SevadaroT misi fuZis
sworxazovneba zeda kidis daxril da arasworxazovan konturs. cxadia, rom 3,3 m sigrZis qvis gadaxerxvisas sworxazovnebas ver daicavdnen. monoliTi Tavisi ~medalioniT~
(romelsac arqitravad gadaqcevisas zeda nawili gadaaxerxes) Tavdapirvelad sruliad sxvagan unda CaesvaT.
aq gasarkvevia Seicavda Tu ara medalioniani monoliTi warweras Tavdapirvelad? yvela niSnis mixedviT Seicavda. sxva
SemTxvevaSi risTvis unda SeeqmnaT am sididis sibrtye jvriT,
kompoziciuri centriTa da RerZiT? is, rom es qva gacilebiT
maRali unda yofiliyo, v. silogavamac aRniSna.6.
jvriani medalionis grafikuli aRdgena rTuli ar aris, zedapirze wrewiris sakmaod didi monakveTia SemorCenili, Tu
aRmoCndeba, rom jvris ganivi mklavebisadmi sawarwere CarCo
paraleluri araa. jvris centridan, marjvniv da marcxniv 77
sm-is daSorebiT manZili CarComde 2 sm-iT gansxvavdeba (sur.
4
l. musxeliSvili, bolnisi, gv. 325.
5

g. abramiSvilma xelovnebis saxelmwifo muzeumis 1994 wlis samecniero sesiaze aRniSna:
`SeuZlebelia es jvari sionis mSeneblobis sinqronuli iyos, radgan misi aRdgenis
SemTxvevaSi jvari lunetis cariel sivrceSi moeqceoda~ _ ix. saq. akad. S. amiranaSvilis
sax. xelovnebis saxelmwifo muzeumi, saSemodgomo samecniero sesia, moxsenebaTa Tezisebi,
oqtomberi, Tb., 1994, gv. 8.
6
v. silogava, bolnisis... gv. 34.
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44). es TiTqosda umniSvnelo sxvaobaa, magram cdomileba mainc ar unda yofiliyo: yvela bolnuri jvari (Zlevis jvari),
romelic taZris safasade sibtyeebze da interierSi gvxvdeba, mkacrad eqvemdebareba, e.w. farglis geometrias7 da zusti paraleluri xazis gavleba, Tuki erTiani kompoziciuri
sqema unda Seqmniliyo, rTuli ar iqneboda. sruliad sxvaa
axlis misadageba arsebulze, da xazTa paraleluroba aq imitom irRveva, rom rodesac sawarwere CarCo, da Sesabamisad
warwera iqmneboda, jvris aRarc centri arsebobda da aRarc
misi ganivi mklavebi.
sawarwere moedani zedapiridan 2 sm-Taa CaRrmavebuli da
medalionis qveda wertilidan daSorebulia 4 sm-iT. aq asoniSanTa kveTis igive stili dasturdeba, rogorc es ~daviT
episkoposis~ warweraze aRvniSneT. asoebi ar aris naqandakari, rogorc es farnavaz-azaruxtis warweraSi gvaqvs. isini
ubralod vertikalurad, an ufro zustad, iribad CaWra-CakveTis Sedegadaa miRebuli (sur. 37; sur. 38). is varaudi, rom
warwera qvaze mas mere amoikveTa, rac mas adgili mouZebnes
sakare Riobis Tavze8, Zneli dasajerebelia, kveTis msgavsi
maneris dros sibrtye mxolod horizontalur mdgomareobaSi unda imyofebodes.
jvriani medalioni mcired aris SemorCenili, magram naSTic
sakmarisia imisaTvis, rom aRiniSnos misi daxvewili, ~intalios stilis~ skulpturuloba (sur. 46) da ar SeiZleba aqve ar SevexoT qvis blokis zedapiris ~damuSavebis~ maneras.
igi diagonalurad zemodan qvemoT da marjvnidan marcxniv,
uxeSi iaraRiT, albaT weraqviTaa nakveTi (es kargad SeiniSne7
ix. А. Н. Костовский, Геометрические построения одним циркулем, М., 1984, gv. 7 da Smd.
8

el. maWavariani, bolnisis sionis... gv. 6; gv. 17.
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ba blokis marcxena areSi), anu zedapiri aq gaTlili ki araa,
aramed raRac warxocilia (sur. 43). jvriani medalioni ki faqizi ~saiuveliro~ iaraRebiTaa Seqmnili (sur. 46).
aRniSnulia, rom sawarwere moednis CarCos bortisa da asoTa simaRle erTi da imave zomisaa,9 magram es ase ar aris, asoTa
simaRle ramdenadme metia CarCos bortis simaRlesTan SedarebiT, rac l. musxeliSvilis mier gamoqveynebul fotozec
Cans, gansakuTrebiT mis zeda areSi10 (sur. 45).
warwera pirvelad ak. SaniZem waikiTxa da g. CubinaSvilma gamoaqveyna.11 gamoTqmulia mosazreba (Cemi azriT, sarwmuno),
rom g. CubinaSvilisTvis warweris ak. SaniZiseuli wakiTxva,
mis mier SemoTavazebuli Zeglis agebis TariRis (V s-is miwuruli an VI s-is dasawyisi), ZiriTadi safuZvelia12, gansxvavebiTim azrisgan, rom samSeneblo warweris wakiTxva-aRdgena da Zeglis mxatvrul-stilisturi analizi erTmaneTTan
srul TanxmobaSia.13
gTavazobT ak. SaniZiseuli wakiTxva-aRdgenis pirveli variants:
[SewevniTa wmid]isa samebisaÁTa oc wlisa peroz mef[isa ze]
[xiqmna dawyebaÁ] amis eklesiaÁsaÁ da aTxoÂTmet wlis[a Semdgomad]
[ganxeSora vi]n aqa Sina TaÂyanis xces R~n Seiwyalen da vin a[mis ekl]
[esiaÁsa d(avi) e]piskopossa xoÂlocos igica
R~n Seiwyalen [amnÀ].
gamodis, rom taZris Seneba iranis Sahis perozis mefobis me9
el. maWavariani, bolnisis sionis... gv. 6.
10
l. musxeliSvili, bolnisi, sur. 10.
11
Г. Н. Чубинашвили, Болнисский Сион, gv. 69.
12
k. danelia, z. sarjvelaZe, qarTuli paleografia, Tb., 1997, gv. 13.
13

n. lomouri, bolnisis sionis sakiTxisaTvis, gv. 69.
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20 wels dauwyiaT (igi 459_484 wlebSi mefobda), anu 479 wels
da 15 wlis Semdgom, 494 wels, dausrulebiaT.
494 wlisaTvis perozi aTi wlis gardacvlili iyo. amitom
teqstma moiTxova, rom masSi aRdgeniliyo iranis im mefis saxeli, kerZod, ki kavadisa, romelic 494 mefobda, da teqstSi
misi saxeli aRadgines (amis Sesaxeb mogvianebiT mogaxsenebT).
warweris aRmomCenma l. musxeliSvilma sifrTxiliT gamoaqveyna igi da masze miseuli xedvac TavSekavebiT gadmogvca14.
manve, pirvelad, didi eWvi gamoTqva warweris ak. SaniZiseuli wakiTxvisadmi, Tumca TviTon mas warwera samSeneblod miaCnda, magram saistorio wyaroebs, rogorc Cans, met ndobas
ucxadebda.15
minda aRvniSno ramdenime teqnologiuri ~ucnauroba~ teqstis calkeul sityvebsa Tu grafemebTan dakavSirebiT. es
~ucnauri~ faqtebi Zalian bevrma mkvlevarma aRniSna.
l. musxeliSvili werda, rom `Tu gruntis amoRebisas aso
SemTxveviT gaufuWdebodaT, mas suladac amohkveTavdnen
da axal adgilas gaakeTebdnen xolme~16. igive azri el. maWavarianis naSromSic gvxvdeba _ ~rogorc Cans, ostats muSaobis procesSi uxdeboda dazianebuli asoebis waSla da maTi
gameoreba~. ~bolnisis sionis samSeneblo warweris ostats,
Cans, uziandeboda asoTa reliefuri konturebi, romelTac
Semdeg Slida, zedapirs asworebda da gverdiT iwyebda imave
asos kveTas~17.
v. silogavam dawvrilebiT aRnusxa TiTqmis yvela ~Secdoma~:
~yuradRebas iqcevs warweris teqstSi zogjer erTi sityvis
asoebs Soris, xolo erTgan sityvebs Sorisac (me-4 str. ~igi14
15
16
17
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l. musxeliSvili, bolnisi, gv. 327.
l. musxeliSvili, bolnisi, gv. 322, SeniSvna 1.
l. musxeliSvili, arqeologiuri eqskursiebi maSaveras xeobaSi, Tb., 1941, gv. 14, Sen. 1.
el. maWavariani, bolnisis... gv. 11, 16-17.

ca~ da `Rn~ Soris) SedarebiT didi areebis datoveba. rogorc
Cans, am adgilebSi (pirvel striqonSi sityvaSi ~samebisaÁTa~
me-2 striqonis м da п-s Soris; me-2 str. sityvaSi ~eklesiaÁsaÁTa~ кКК-k da д-l-s Soris; me-3 str. sityvaSi ~Seiwyalen~

щ-w da с-y-s Soris; me-4 str. ~igica~-s da `Rn~-s Soris) warweris Semsrulebels Tu romelime aso SemTxveviT dauziandeboda, mas gadafxekda da iqve, missave gagrZelebaze, imave
asos gamoqandakebas agrZelebda, rogorc amis Sesaxeb adreve
aRniSna l. musxeliSvilma. erTi SexedviT, warweris pirvel
striqonSi, sityvaSi `oc~ mas aso ъ-c dauzianebia, quslis adgili TviTonve CauWria, magram es damaxinjebuli ъ-c, romelic isedac SeiZleba am asod wavikiTxoT, ar gadauTlia~18.
saqme is gaxlavT, rom erTi oTxstriqoniani warwerisaTvis
metismetad bevria ~Secdoma~. amas raRac unda iwvevdes. farnevan-azaruxtis warweris 2,67 m-ian monakveTSi arc erTi Secdoma ar dasturdeba. Secdomad me arc zogierT grafemasa da
sityvas Soris gaumarTleblad didi areebi mimaCnia.
~Secdomebi~ Tu ~gaugebrobebi~ am warweraSi sxvac mravladaa: pirveli striqonis me-16-e grafemis Ъъ-c win Camoweuli
wriuli segmenti Cans (sur. 51); amave striqonis bolos ô-s win
namdvilad е-e gvaqvs, magram TiTqosda odesRac н-n werebula
(sur. 50, 51). gaugebaria agreTve me-2 striqonis 27-e grafema

щ-w, ratom unda SeuRleboda me-3-e striqonis в-v-s aswvrivi vertikalebiT (sur. 37, 38); ratom unda momxdariyo ase? ra
mizezma ganapiroba es? namdvilad ver vityviT imas, rom ostati kvalificiuri araa, Tumca SesaZloa, rom mas farnevan
-azaruxtis warweris amomkveTis ostatoba aklia, anda, arc
aklia, magram raRac faqtors eqvemdebareba.
SesaZlebelia imis warmodgena, rom, roca ostatma dakvala
meore striqoni, SeeZlo mas scodnoda, rom misi 27 grafema щ
18 v. silogava, bolnisis... gv. 36.
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vertikaliT SeeuRleboda me-3-e striqonis 34-e grafema в-s?
winaswar gamokveTa es vertikaluri ligatura da mere miaaxlova masTan me-3-e striqonis 33-e (!) grafema? Tu oTxive
striqonisaTvis erTiani Sabloni arsebobda, maSin araviTar
manZilis darRvevebs cxadia aq adgili ar eqneboda. amas garda erTmaneTTan SeuRlebulia me-2-e striqonis me-6 grafema
ê da me-3-e striqonis п-ni (sur. 47, 48, 49).
me sruliad darwmunebuli var, zemoT moyvanili faqtebis
gaTvaliswinebiTac, rom am SemTxvevaSi Cven saqme gvaqvs lapidarul palimfsestTan.
adre arsebuli warwera blokis zeda nawilSi warxocilia
da qveda nawilSi arsebuli warweris ZiriTad vertikalebs
mogvianebiT, daviT episkoposis ostati, Tavis trafaretebs
usadagebs. mas araferi eSleba, gzadagza anadgurebs daviT
episkoposisTvis gamousadegar grafemebs. swored maTi narCenebia, rac TvalSi xvdebodaT da xvdebaT mkvlevarebs, da
maT ostatis Secdomebad miiCnevdnen.
am qvaze, albaT, taZris Tavdapirveli aRmSeneblobiTi formulirebis teqsti iyo gamokveTili da sruliad sxva adgilze iqneboda ganTavsebuli. aseTi are CrdiloeTis kedlis
struqturaSi Cans. es aris portalebsSorisi sibrtye, imave
siganis, rac TviT portalTa siganeebia, da Sesabamisad arqitravis sigrZis toli (sur. 25). adgilzec da anazomzec SesaniSnavad Cans, rom iatakis donidan 2,8 m-is simaRlis Semdgom, portalebs Soris, mTel siganeze, 1 m-is simaRlis wyoba
Secvlilia. misi saxe ar Seesabameba kedlis am monakveTis arc
qveda da arc zeda struqturas (sur. 25). taZarma, rogorc
Cans, mxolod erTaderTi Tavdapirveli warwera Semogvinaxa
_ farnevan da azaruxtisa.
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mivubrundeT TviT ~samSeneblo~ warweras:
miuxedavad imisa, rom warweraSi misi pirveli striqonis bolos aSkarad Cans е, ф-s Semdgom (sur. 50), aRdgenil teqstSi
perozis mefuri gansazRvreba gadmoica, rogorc mef[isa ze].
rogorc zemoTac aRiniSna, warweriseuli drois monakveTebis Sejerebisas gamodis, rom iranis Sahi perozi taZris
dasrulebis droisaTvis 10 wlis gardacvlilia mis Semdgom
mefobdnen jer valarSi da Semdgom ki kavadi. amasTanave gamodis, rom kavadis zeobis droze taZris mSeneblobis yvelaze didi periodi modis (daaxloebiT 6 weliwadi), warweraSi
ki araviTari kavadis, an romelime sxva mmarTvelis (maT Soris, arc vaxtang gorgaslis), saxeli ara Cans.
v. silogavam aRniSna, rom moqmedi mefis zeobis weli warweraSi ar Cans, Sesabamisad arc is Cans, Tu vinaa taZris mSeneblobis moTave. aseT SemTxvevaSi ~samSeneblo~ warwera azrs
kargavs.19 magram aris ki es warwera samSeneblo, am cnebis tradiciuli mniSvnelobiT?
ak. SaniZem zemoT moyvanili wakiTxvis garda, kidev orjer
gamoaqveyna warweris wakiTxva-aRdgena cvlilebebiT, magram
kvlav ~mefisasa~ datova pirveli striqonis bolos. kvlav
aRvniSnav sxva mklevarTa kvaldakval, rom `ф~-s Semdgom namdvilad `е~ ikiTxeba (sur. 50).
gTavazobT ak. SaniZis meore publikaciis teqsts:
~[SewevniTa wdB] da samebisaÁTa oc wli(sa) peroz mefi[sa ze daxi [dva safuZveli amis eklesiaÁsaÁ da aTxuTmet
wli[sa kavat mefisa ze ganxeSora vin aqa Sina TaÂyanisxces Rn Seiwyalen da vina a[mis eklesiaÁsa maSÀnebelsa
dTB eepiskopossa xulocos igica RB n Seiwyalen~20.
gamodis, rom eklesiis ageba dauwyiaT 479 wels da 15 weli19 v. silogava, bolnisis... gv. 37-38.
20
ak. SaniZe, bolnisis warwerebi, `nobaTi~, 1, Tb., 1975, gv. 30-31.
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wads gagrZelebula da 493 an 494 wels dasrulebula, e. i. perozis gardacvalebis Semdgom igi kidev ori mefis, valarSisa da kavadis zeobaSi Sendeboda.
valarSi 483-488 wlebSi mefobda, xolo kavadi 488-497, da
499-531 wlebSi. SualedSi ki TiTqmis sami wlis ganmavlobaSi
irans jamaspi marTavda.
ak. SaniZe varaudobs, rom `Tu eklesiis Senebis dawyeba aRniSnes perozis mefobis me-20 wliT, ratom misi dasruleba
ar aRniSnes imdroindeli xelmwifis mefobis wlebis mixedviT? amitom usafuZvlo ar iqneba vivaraudoT, rom SesaZloa
~aTxuTmet wlisa~ aRniSnavda ara taZris Senebis xangrZlivobas (rac aseTi didi eklesiisaTvis imdroindeli samSeneblo
teqnikis pirobebSi cotaa), aramed kavatis mefobis wels. am
SemTxvevaSi meore striqonis bolo da mesame striqonis dasawyisi SeiZleba ase wavikiTxoT: `...da aTxuTmet wli[sa kavat
mefisa ze] [ganxeSora vi]n aqa Sina...~. kavati gamefda 488 wels,
rom mivumatoT TxuTmeti weli, gamova 502-503 weli, da maSasadame, aseTi wakiTxvis Tanaxmad, bolnisis sioni Sendeboda
25 wels da dasrulebula VI saukunis dasawyisSi~.21
ak. SaniZem teqstis wakiTxva-aRdgenis mesame variantic gamoaqveyna. igi arsebiTad meore variantis gameorebaa, magram
mefe kavatis Sesaxeb pativcemuli mkvlevari aq aRarafers
ambobs, magram unda aRvniSno, rom mesame variantSic darCa
forma _ ~mefis[sa~. Tavis meore da mesame wakiTxvaSi ak. SaniZem gaiziara mixeil TarxniSvilis mier SemoTavazebuli koreqtivi, rac ase gamoixata: `vin amis eklesiaÁsa aRmSenebelsa
daviT episkopossa xulocos~.
es mosazreba maSinve gauziarebia i. moliTors, e.i. gauziare21
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ak. SaniZe, bolnisis warwerebi, qarTuli sabWoTa enciklopedia, gv. 454-455.

bia warmodgena daviT episkoposze, rogorc taZris mSenebelze.22
lapidaruli warwerebis I tomSi warweras ewodeba `494w. samSeneblo warwera daviT episkoposisa~.23
wakiTxvis teqstic ramdenadme gansxvavebulia:
~[SewevniTa wmid]isa samebisaÁTa, oc [w]lisa pero[z
m]efi[sa ze], [viwye SenebaÁ] amis eklesiaÁsaÁ da aTxuTmet wlis[a S(emdgoma)d] [ganvasrule. vi]n aqa Sina
TaÂyanis xsces, R(merTma)n Seiwyalen. da vin a[mi]s
[m(a)S(Àne)b(e)lsa d(avi)T e]piskopo[s]sa xulocos, igica R(merTma)n Seiwya[l]en. [i(yavn), i(yavn)]~.
ak. SaniZis ~xiqmna dawyebaÁ~ Seicvala `viwye SenebaÁ~-T. ~ganxeSora~, ki ~ganvasrule~-Ti. danarCeni, ak. SaniZis meore da
mesame wakiTxvas imeorebs, mxolod ratomRac bolos, ~amÀn~is nacvlad daviT episkoposis warweriseuli ~iyavn, iyavn~-aa
aRdgenili.
rogorc v. silogavam aRniSna, aRdgenisa da wakiTxvis es varianti saTanadod ver dasabuTdeba, radgan zmnuri formebi
aRreuli saxiTaa warmodgenili. garda ამისა, SeiniSneba TiTqos ~orTografiuli araTanmimdevrobac~.24
mkvlevarebs ramdenime warweriseuli ~movlena~ aRelvebT:
I. ratom daTariRda qristianuli eklesia iranis Sahis zeobiT;
II. Tu warweraSi ixsenieba Sahi perozi, maSin ratom ar Cans
warweraSi is ~Sa~-hi, romlis mefobis drosac dasrulda taZari (warweraSi aRniSnuli drois ori monakveTis gaTvaliswinebiT, miTumetes, rom kavadis dros taZris aRmSeneblobas
yvelaze didi dro unda daTmoboda).
22
ak. SaniZe, bolnisis warwerebi, `nobaTi~, 1, Tb., 1975, gv. 30-31.
23
v. silogava, bolnisis... gv. 40.
24

v. silogava, bolnisis... gv. 43.
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III. ratom ar ixsenieba warweraSi vaxtang gorgasali?25
momyavs m. CxikvaZis wakiTxvis teqsti:
~oo. SewevniTa wmid|isa samebisaÁTa, oc wlisa peroz
mef|e da vaxtangisa daxes
roÂla SÀnebaÁ wdsa| amis eklesiaÁsaÁ da aTxoÂTmet
wlis|a indiktions wa aRd
gomasa ganaTlda. vi|n aqa Sina TaÂyanis xces Rn Seiwyalen da vin | ama eklesiaÁsa mSro
melTa da daviT e|piskopossa xoÂlocos, igica Rn Seiwyalen | amÀn~26
aq sayuradReboa, rom teqstis dasawyisSi m. CxikvaZem ori
`л~-ni waikiTxa, ufro zustad, pirveli ivarauda, xolo meore waikiTxa da sakmaod damajerebeli Cans meore `л~-nis arseboba. pirveli ki aRdgenilia grafemis zogadi ~wriulobis~
gaTvaliswinebiT, magram me aq `п~-ns ufro vivaraudebdi.
r. patariZisa da b. mWedliSvilis mixedviT warwera Semdegnairad ikiTxeba:
~ufalo. SewevniTa wmidisa samebisaÁTa, ufalTuflisa peroz mefeTa Tvisisa naxpetobasa xiwyo wmidisa amis eklesiaÁsaÁ da aTxutmet wlisa Jameulsa aRxeSena. juarsa qristeÁssa vin aqa Sina TaÂyanisxces
RmerTman Seiwyalen da vin ama eklesiaÁsa mSromelsa bolnelsa episkopossa xulocos, igica RmerTman
Seiwyalen amen~.27
jer erTi, rogorc ukve aRiniSna, Tu teqsti iwyeba sityviT
~ufalo~, maSin naxapeti, kidevac rom sarwmunod miviRoT,
aseTi wakiTxva rogorRa unda aRniSnuliyo ~ufalTuflad~?
25

ix. da Sdr. i. merabiSvili, ratom ar ixsenieba vaxtang gorgasali bolnisis warweraSi,
`macne~, istoriis..., seria 4, 1974, gv. 121 da Smd.
26
m. CxikvaZe, bolnisis taZris... gv. 51.
27
r. patariZe, bolnisis taZris samSeneblo warwerebi, `mnaTobi~, 1, Tb., 1984, gv. 153.
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Tu am droisaTvis saerTod gvaqvs kidevac es forma _ ~ufalTufali~ dadasturebuli, igi verafriT ver miesadageba mefis xelqveiTs, ra SesaZleblobebiTac ar unda miiswrafvodes igi damoukideblobisaken.
sargis kakabaZem teqsti 1958 wels waikiTxa da aRadgina, magram igi mxolod 1985 wels gamoqveynda.28
igi ase ikiTxeba:
`1. Sewevn[iTa wmidisa samebisaÁTa, o[arizisa peroz
mefe[Ta avadagisa [naxpe2. [tobasa xiwyes amis eklesiasaÁ da aTxoÂTmet wli[sa zeda sroÂliadRa [gan3. xeSora da romelman aqa Sina TaÂyanisxces R*n Seiwyalen da vin a[mis [ekle[siaÁsa[Á Sina
4. [mSromelsa dT episkopossa xoÂlocos igica R*n
Seiwyalen [amÀn~
aq navaraudevi da aRdgenili sityvebi ~oarizisa~, ~avadagisa~, ~naxpetobasa~, Zalian gvaSorebs realur situacias. sirTule kvlav warweriseuli ~perozi~-ia da aRdgenili sityvebic misi ~moTxovnaa~, iseve, rogorc ~perozis~ ~moTxovna~
iyo r. patariZis wakiTxvaSi ~Tvisi~-c da ~ufalTufali~-c.
el. maWavariani Tavis didad faseul naSromSi Seecada warweris pirveli striqonis bolos `ф~-f-s Semdeg ueWvelad arsebul `е~-e-s morgebas teqstisTvis, uCveulo konstruqciis
sityvis, ~mefeÁsasa~-s aRdgeniT.29 amas garda arc is Cans aq,
Tu vin ~SÀnebaÁ xiwyo~.30
`ф~-s Semdgom ueWvelad arsebuli `е~-e, marTlac gadaulaxav
winaRobad isaxeba, iseve, rogorc sakuTari saxeli ~peroz~.
gTavazobT el. maWavarianis variants (1985 w.):
28
s. kakabaZe, bolnisis taZris... gv. 150.
29

z. sarjvelaZe, bolnisis uZvelesi warweris zogi aRdgenili adgilis Sesaxeb, `kritika~, 3,
Tb., 1988, gv. 99.
30
v. silogava, bolnisis... gv. 47.
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`q. SewvniTa wmidisa samebisaÁTa oc wlisa peroz mefeÁsasa SÀnebaÁ xiwyo wmidisa amis eklesiaÁsaÁ da aTxuTmet wlisa ganxeSora. qriste, Senda mimarT vin aqa Sina
TaÂyanisxces, RmerTman Seiwyalen da vin amis eklesiaÁsa maSÀnebelsa daviT episkopossa xulocos, igica
RmerTman Seiwyalen. amÀn~.31
da bolos warmogidgenT v. silogavas wakiTxva-aRdgenis or
variants:
I. ~[SewevniTa w(mid)]isa samebisaÁTa, oc wlisa pero[z
m]efe[Ta mefissa daxid] | [va saZirkveli w(mid)isa] amis
eklesiaÁsaÁ da aTxuTmet wlisa [Semdgomad, mefobasa] |
[kavatissa, ganxeSora. vi]n aqa Sina TaÂyanisxces, R(merTma)n Seiwyalen da vin am[is maSÀnebelsa d(avi)T e]piskopossa xulocos, igica R(merTma)n Seiwya[l]en; amÀn~.
II. ~[SewevniTa w(mid)]isa samebisaÁTa, oc wlisa pero[z
m]efe[Ta mefissa daxid]|[va saZirkveli w(mid)isa] amis eklesiaÁsaÁ da aTxuTmet wlisa [kavat mefeTa mefi|[ssa,
ganxeSora. vi]n aqa Sina TaÂyanisxces, R(merTma)n Seiwyalen da vin am[is w(mid)isa eklesiaÁsa]|[maSÀnebelsa d(avi)T e]piskopossa xulocos, igica R(merTma)n Seiwya[l]
en; amÀn~.32
am orma qronologiurma monakveTma, `oc wlisa~ da ~aTxuTmet wlisa~, moiTxova warweraSi, rogorc ak.SaniZem Tavisi wakiTxvis meore variantSi SemogvTavaza, Sah kavad I-is aRdgena,
anu im mefis saxelis, romlis zeobaSic, TiTqosda unda dasrulebuliyo bolnisis sioni.
I variantiT gamovida, rom taZris ageba iranis mefis perozis
31
el. maWavariani, bolnisis... gv. 20 Sdr. v. silogava, bolnisis... gv. 46-47.
32

v. silogava, bolnisis... gv. 64-65.
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zeobis me-20 wels dauwyiaT, e. i. 478 wels da 15 wlis Semdgom
daumTavrebiaT, anu 493 wels. irans am dros ~Sa~-hi kavadi
marTavda.
II variantiT, ki taZris ageba aseve 478 wels dauwyiaT da kavadis mefobis me-15 wels dausrulebiaT, anu 503 wels da unda aRiniSnos, rom es varianti sakmaod motivirebulia, Tumca
kritika mis mimarTacaa gamoTqmuli (ix. qvemoT).
aq aucilebelia sasanidTa mmarTvelobis Sua periodis genealogiuri sqemis warmodgena:
iezdegerdi (399_420)
varahran V (420_438)
iezdegerd II (438_457)

hormizd III (457_459)

peroz (457) 459_484

valarSi (483_488)
kavadi (488_497, 499_531)
jamaspi (496_499)
yuradReba unda mivaqcioT, albaT, imasac, rom kavadi 488
wlidan iranSi uwyvetad mxolod 9 wlis ganmavlobaSi mefobda. Semdeg TiTqmis 3 wlis SualediT taxtze jamaspi ijda
da kavadi taxts 499 wels daubrunda da Semdgom ki mTeli 32
wlis ganmavlobaSi marTavda irans.33
saidan iwyeben kavadis mefobis aTvlas taZris mSeneblebi?
33

М. М. Дьяконов, Очерк истории... gv. 305-36.
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Tu 488 wlidan, maSin gamodis, rom jamaspis samwliani mmarTveloba maTTvis ucnobia, an mas mefed ar miiCnevdnen _
Tumc Zalian saeWvoa aseTi ramis warmodgena, kavadi xom am
samwlian SualedSi tyvea, da ara mefe. 499 wels iwyeba kavadis mefobis meore da iSviaTad xangrZlivi periodi, da Tu am
wlidanaa aTvlili ~aTxuTmet wlisa~, maSin eklesia 514 wels
dasrulebula.
v. silogavas wakiTxvis II varianti 258 grafemas Seicavs. amas,
cxadia, iwvevs teqstSi ~kavad~-is, mefeTa titulebisa da
sxvaTa Camateba. am raodenobis aso-niSans sawarwere moedani
verafriT daitevs, igi 52 grafemiT metia ak. SaniZis teqstis
pirveli variantis aso-niSanTa raodenobasTan SedarebiT.
SesaZloa, esec iyo erT-erTi mizezi imisa, rom ~kavad mefe~
-ze, Tavisi wakiTxvis mesame variantSi, ak. SaniZem uari Tqva.
garda amisa, v. silogavas wakiTxvis orive varianti enobrivad
SeuZlebladaa miCneuli: `oc wlisa pero[z m]efe[Ta mefissa,
aTxuTmet wlisa [kavat mefeTa mefissa. aqve SevniSnavT, rom
ase adreul xanaSi sruliad dauSvebelia ~mefissa~ forma (iyo: ~mefisasa~)~.34
erT-erTi mTavari sirTule teqstis gaazrebisTvis ~perozi~-ia. anu, Tu is iranis Sahia, maSin ra apirobebs qristianuli taZris mSeneblobis sawyisis qronologiur aTvlas iranis
mefis zeobis wlebidan. imdroindeli istoriul-politikuri situacia ar gvaZlevs imis saSualebas, rom bolnisis taZris mSenebloba iranis Sahs, perozs davukavSiroT. vfiqrob,
warweriseuli perozi mxolod iranis Sahia, romelic 459-484
wlebSi mefobs da ara mefe mirianis siZe erisTavi ferozi.
mkvlevarTa sakmaod didma nawilma miiCnia, rom warweriseu34 k. danelia, z. sarjvelaZe, qarTuli paleografia, gv. 15.
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li ~perozi~ qvemo qarTlis erisTavi ferozia, romelsac saistorio mwerloba, marTlac did adgils uTmobs.
erisTavi ferozi qarTlis cxovrebis mixedviT qarTlis
pirveli qristiani mefis mirianis siZea, qaliSvilis qmari,
romelic raRac didi samxedro SenaerTis meTauradac Cans
da qveynis (qarTlis) farglebSi mdinare mtkvris orsave sanapiroze ganfenil teritorias, xunanidan bardavamde, erisTavis rangSi flobs.35
ranisa da misi mimdebare mTis regionebis gaqristianebis
gzaze ZiriTad dabrkolebad swored ferozi gvevlineba: ~...
ara naTel iRo feroz, siZeman mirian mefisaman... arc erman
misman naTel-iRo~.36
mirians ganzraxuli hqonda, rom ferozi da mas daqvemdebarebuli qveyana samxedro Zalis gamoyenebiT moeqcia: ~maSin
rqua mefeman wmidasa ninosa da episkopossa: mnebavs esreT,
raTa iZulebiT maÃviliTa movaqcivneT mTeulni da siZe Cemi
feroz~37 da amis Semdgom ganmanaTlebeli marTlac waremarTa rans38, magram qronikidan ar Cans, rom ferozis mimarT raime warmatebas miaRwia xelisuflebam.
mxolod gvian, rodesac baqarma (mirianis vaJma) Secvala administratori, raRac politikuri garigebis msgavsi gamoCnda: ~gaucvala qveyana disZesa missa ferozs, romelsa aqunda
rani... da misca mas wil samSvildidgan miRmarT queyanani vidre Tavadmde abocisa...~, da Semdeg ki ~maSinRa naTel iRo feroz da erman misman~. aq ar Cans naTelRebuli eri qvemo qarTlis eria, Tu mTisa. ferozi rom moaSores mTas, mere xom ar
moeqca mTa qristianobaze?
ferozis winaaRmdegoba TiTqosda moixsna, magram uecrad
35
36
37
38

qc. gv. 69.
qc. gv. 116-117.
qc. gv. 125.
qc. gv. 126.
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baqari moulodnel gadawyvetilebas iRebs, igi iranisaken gadaixara: ~ezraxa sparsTa mefesa~.39
asea Tu ise, ferozi, mirianis siZe, didad energiuli adamianis STabeWdilebas axdens da garkveul winaaRmdegobasac uqmnis samefo kars. matiane xSirad axsenebs mas,40 igi CarTulia
IV saukunis qarTlis politikur cxovrebaSi da bevri sakiTxi
mis prizmaSia gadawyvetili.
juanSeris mixedviT ferozs safortifikacio nagebobac augia _ ~waremarTa vaxtang Seslvad saberZneTad da moiwivnes
somxiTs, da moerTnes peroJa-kafas, sada _ igi cixe aego pirvel Ãsenebulsa ferozs, erisTavni somxiTisani~.41
~peroJa-kafa~ sxva araferi SeiZleba iyos, Tu ara peroz-ferozis kaaba42 da es ~kaaba~, juanSeriseuli ~kafa~ aq cixis an
koSkis mniSvnelobiTaa moyvanili.
saistorio wyaroebSi, ferozis qmedebaTa esoden vrcel CamonaTvalSi, mis mier sakulto mSeneblobis warmarTva ar
Cans. Tu matianes ar gamorCa cixe ~peroJa-kafa~, rogor unda gamorCenoda ferozis moRvaweoba qristianuli kavkasiis
erT-erTi udidesi bazilikis (V saukunisaTvis), mSeneblobis
procesSi.
isedac, es mTavari (ferozi), ar Cans saimisod momarTuli,
wyaroebis mixedviT, rom eklesiebi eSenebina. arc iseTi miniSneba Cans matianeSi, ris gamoc ferozi bolnisis taZris
mSeneblebs ~ufalT-ufalad~ moexsenebiaT, rogorc amas r.
39 qc. gv. 130-131.
40 mis Sesaxen aTi cnoba aqvs b. mWedliSvils amokrefili qarTlis cxovrebidan da erTzec
savsebiT samarTlian varauds gamoTqvams, rom cnoba ferozs exeba. ix. b. mWedliSvili,
bolnisis sionis daTariRebisaTvis, 3, `macne~, istoriis... seria, Tb., 1094, gv. 103-104.
41 qc. gv. 159.
42 kaaba _ islamur simboloTa sistemaSi da misi Zireuli ganmartebiT, qveynis Wipia, is
wertili, saidanac xdeba kavSiri adamiansa da RmerTs Soris. kaaba simbolizacias axdens
RmerTis 7 atributisas. ix. J. C. Cooper, exikon lter Symbole pz, 1986, gv. 88; Semdeg igi
zogadad koSkis mniSvnelobas iZens.
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patariZe varaudobs ~samSeneblo warweris~ mixedviT. mis mimarT saistorio wyaroTa konteqsti ZiriTadad uaryofiTia.
matianes ar gamoepareboda misi sakulto samSeneblo moRvaweoba im ~saistorio kanoni~-dan gamomdinare, rac mas axasiaTebs: samSeneblo moRvaweoba myaria da uZravi realuri moRvawis mimarT.
r. patariZis wakiTxvis (b. mWedliSvilTan erTad) mixedviT,
taZris maSenebeli erisTavi ferozia: ~peroz mefeTa Tvisisa naxpetobasa xiwyo wmidisa amis eklesiaÁsaÁ da aTxuTmet
wlisa Jameulsa aRxeSena~.43
ufro adre es s. kakabaZemac ivarauda, man warweraSi ~avadagi~ aRadgina: ~SewevniTa wmidisa samebisaÁTa, oarizisa, peroz mefeTa avadagisa naxpetobasa...~ da a. S.
saqme isaa, rom pirovneba, romelsac aseTi grandiozuli mSenebloba xelewifeba, aravis winaSe (Tundac mefis naTesavTa
TvisobiT, avadagobiT da a. S.) Tavs ar daimcirebda. miT umetes, rom perozi Tavis qmedebebiT swored mefes ewinaaRmdegeba. gaurkveveli politikuri programa gamodis _ vebrZvi
mefes da amave dros Tavi momaqvs misive naTesaobiT?
eklesia xom, upirvelesad, politikuri nebis gamoxatulebaa da misi aRmSenebeli sazogadoebisTvis aravis naTesavi ar
aris an aRar aris. mas ukve TviTon hyavs ~Tvisebi~. mefis ~naTesavebis~ adgili aravTar warweraSi ar SeiZleba rom iyos,
da arc aris.
im faqts, rom TiTqosda iranis mazdeani Sahis zeobiT TariRdeba kavkasiis erT-erTi udidesi bazilika, uprecedento
SemTxvevad miiCnevs mkvlevarTa didi nawili44, da es marTlac
aseTad isaxeba. literaturuli wyaroebis mixedviT ki paralelebi iZebneba, rac im azrs amkvidrebs, rom aq araferia gan43 r. patariZe, bolnisis taZris.. gv. 151-152.
44 aseTi ram, e. i. is, rom taZris mSeneblobis amosavlad sparseTis mefis zeobis me-20 weli
unda migveCnia, Tavidanve aeWvebda l. musxeliSvils. ix. misi bolnisi, gv. 326.
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sakuTrebuli, anu Tu qristianuli hagiografiuli Zeglebi
TariRdeba sparseTis (iranis) mefis zeobiT, maSin ratom ar
SeiZleba, rom qristianuli eklesia daTariRdes Sah perozis
mefobis me-20 wliT. erTi SexedviT es TiTqosda gamosavalia,
magram kidev erTxel gavixsenoT Sesavali formulirebebi
am literaturuli Zeglebisa: ~mervesa welsa sparsTa mefisasa~,45 da ivaraudeba, rom teqstis sruli saxe Semdegnairad
warmodgeboda: ~iyo mervesa welsa peroz sparsTa mefisasa~.46.
garda amisa: ~welsa meaTesa xuasro mefisasa~.47
da bolos, amonaridi bolnisis sionis ~samSeneblo warweridan~: `oc wlisa peroz mefeÁsasa~ (el. maWavarianis mixedviT).
gTavazobT citatas el. maWavarianis wignidan: ~rogorc vxedavT aRniSnul ZeglebSi TariRis aTvla sparseTis mefeTa
zeobis droidan ganisazRvreba. SuSanikis wamebis teqstSi da
bolnisis sionis warweraSi orientiri aRebulia peroz mefis
zeobaze, xolo evstaTi mcxeTelis wamebis teqstSi xosro
sparsTa mefea dasaxelebuli~.48
Cemi azriT, warwera minimum sam nawilad SeiZleba daiyos: 1.
meqanikuri da arameqanikuri formulebi; 2. taZris qronika
da 3. vedreba. vfiqrob, rom taZris qronika ori qveTavisagan
Sedgeba.
yovelTvis makvirvebda formula: ~[SewevniTa wmid]isa samebisaÁTa~ an [saxeliTa wmid]isa samebisaÁTa~. Seusabamod mimaCnda am formuliT Zeglis samSeneblo warweris mowodeba.49
45

iakob curtaveli, martÂlobaÁ SuSanikisi. qarTuli da somxuri teqstebi gamosca,
gamokvleva, variantebi, leqsikoni da saZiebeli daurTo ilia abulaZem, Tb., 1938, gv. 77.
46
v. gabaSvili, `SuSanikis wameba~, saiubileo krebuli, Tb., 1978, 212_233.
47
martviloba da moTmineba wmidisa evstaTi mcxeTelisa. Zveli qarTuli literaturis
Zeglebi. wigni gamosacemad moamzada, Sesavali, SeniSvnebi da leqsikoni daurTo ivane
lolaSvilma, Tb., 1978, gv. 41.
48
el. maWavariani, bolnisis sionis... gv. 25.
49
g. yifiani, kolxeTisa da iberiis... gv. 111-112 da Sesabamisi SeniSvnebi.
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garda amisa, formulis win namdvilad gvaqvs grafemaTa raRac kompleqsic.
forma (formula) ~SewevniTa wmidisa samebisaÁTa~, romliTac TiTqosda mogvawodes samSeneblo warwera, qarTul sinamdvileSi aRar ganmeorebula da es friad moulodneli ram
aris, radgan udidesi da uZvelesi taZris samSeneblo warweris mowodebis formas: ~SewevniTa wmidisa samebisaÁTa... aTxuTmet wlisa Semdgomad ganxeSora~-s, aRaravin mibaZa. imitom
xom ara, rom ~wmida sameba~ mis wina nawilTanaa mimarTebaSi da
ara Zeglis qronikasTan? da iqneb arc ukavSirdeba Zeglis aRmSeneblobas?
r. patariZem aRniSna, rom: ~raki teqstis dawyebis aseTi formula qarTul epigrafikul ZeglebSi Semdeg aRar gvxvdeba,
igi yvelaze ufro Zveli da arqauli warmoSobisa unda iyos~.50
arqauli warmoSobisa namdvilad aris, magram ratom aRar
gvxvdeba?
teqstis daswyisSi mkvlevarebi ~oo~-s _`лл~-s varaudoben
anu vedrebis gamomxatvel formas _ ~ufalo~-s, romelic
teqstidan gamocalkevebulia da mas ar erwymis. anu ~ufalo~ arafers aRniSnavs Semdegi formulis ~SewevniTa wmidisa
samisaÁTa~-s mimarT. marTlac, uCveulo SemTxvevaa, radgan
vedrebis teqstSi ~wmida sameba~-s yovelTvis aqvs funqcia,
iseve rogorc ~oo~-s e. i. ~ufals~.
mag., urbnisis sionis warweraSi ~ufalo iesu qriste, konstanti, mariam, miqael Seiwyalen, amis sionisa maSeÀnebelni~51
da mr. sxv.
magram Cvens teqstSi ~wmida sameba~ raRas miemarTeba? gamodis, rom Txrobas aRar miemarTeba, radgan teqstis me-3-e nawilSi, anu vedrebis nawilSi Sewyalebas RmerTs Txoven: `vin
50
r. patariZe, bolnisis taZris... gv. 146.
51

k. danelia, z. sarjvelaZe, qarTuli paleografia, gv. 21.
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aqa Sina TaÂyanis-xces, R˜n Seiwyalen da vin amis eklesiasa dB T episkopossa xulocos, igica R˜n Seiwyalen~ da bolos ki, albaT, ufro ~amÀn~-aa savaraudebeli, vidre ~iyavn
iyavn~.
~ufalo~, xom igivea rac ~wmidao samebao52 da maSin ra gamogvdis Sinaarsobrivad _ ~ufalo, SewevniTa uflisaÁTa~?
erTi varaudis daSveba aq SesaZleblad mimaCnia. asomTavrulSi mogvepoveba dawerilobis swor an araswor wriulobaze dafuZnebuli Semdegi grafikuli nimuSebi `п~ _ ~a~-ni, `ж~
_ ~d~-oni, `л~ _ ~o~-ni da `ъ~ _ ~c~-ani. Tu warweris dasawyisSi sruli ueWvelobiT `л~ _ ~o~-ni ar dasturdeba pirvel
grafemad, magram dasturdeba misi grafikis wriuloba, maSin
is mxolod `п~ _ ~a~-nis kvali SeiZleba rom iyos. maSin miviRebT `пл~-s.
berZnuli Α da Ω qristes simboloebia,53 anu saqme unda gvqondes qrizmasTan, rasac ioanes gamocxadeba udebs safuZvels
(1,8; 21,6): `έγώ έιμι το α˝λφα καί το‛ ω, λέγει κύριοζ ο‛ Θεος~. es
formula qarTulad ase JRers: `me var ani da Ä, pirveli da
ukanaskneli ityÂs ufali~ an `me var dasawyisi da dasasruli
sityviTa uflisaÁTa~ da a. S.
is faqti, rom `Ä~ magivrad qrizmaSi `л~ aisaxa, savsebiT bunebrivi unda iyos, rogorc berZnulidan gadmotanili meqanikuri asaxuloba.
maT Soris, anu ~a~-nsa da `o~-ns Soris SeiZleba s. kakabaZis
mier teqstis dasawyisSi navaraudevi ~Á~-anic aRvadginoT _
`пбл~.
saqarTveloSi nebismier qristianul, berZnul enaze Sesru52

`sameba erTi RTi samgvarovani, erTi arseba, erTi ufali~, sulxan-saba orbeliani,
Txzulebani, IV2, Tb., 1966, gv. 40.
53
J. C. Cooper, exikon lter Symbole, gv. 10 da gv. 132.
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lebul warweraSi SeiZleboda am formulis naxva, Tundac
marto mcxeTis ~antioqi~-s warwera rad Rirs.54
teqstis dasawyisisaTvis Tu miviRebT am formulirebas, maSin ~wmida samebis~ win veRarc ~meoxebiTa~-s aRvadgenT da
verc ~SewevnaTa~-s. mxolod erTaderTi gamosavali gvrCeba
_ ~wmida samebisaÁTa~-s win ~sityviTa~ aRvadginoT, da maSin
amdagvar formulirebas vRebulobT Tanamedrove wakiTxviTa da simboloTa gaxsniT: me var pirveli (dasawyisi) da ukanaskneli (dasasruli) sityviTa wmidisa samebisaÁTa, anu ufliTa. es igivea, rac `me var pirveli da ukanaskneli, ityvis
ufali~.
Semdeg ki qronika iwyeba. manamde ki Sesavlis mimarT erTi saeWvo varaudi minda davuSva: Tu ver miviRebT teqstis dasawyisis Cemeul aRdgenas, maSin isRa gvrCeba davuSvaT, rom ~wmidisa samebisaÁTa~ am filaze arsebobda, rogorc winamorbedi
erTiani didi warweris Semadgeneli nawili, da igi Tavisi sakraluri Sinaarsis gamo ar warxoces da sakmaod uxerxulad,
axal teqsts miusadages. kvlav vimeoreb, rom aseTi daSveba
friad saeWvoa.
rogorc aRiniSna, formulas teqstis qronikaluri nawili
mosdevs: `oc wlisa peroz...~, ratom ver unda aRvadginoT aq
forma ~perozis~? ~perozis~ Semadgenel `л~-sa da ~mefe~-s Soris oTxi grafemis adgili savsebiTaa (da cotaTi metic) (sur.
52), da rac mTavaria Cans ganadgurebuli grafemebis aswvrivi,
vertikalur RerZTa naSTebi. vfiqrob, SeiZleba, rom wakiTxva gavagrZeloT. `oc wlisa perozis mefe...~ da Semdeg vivaraudoT yvela sxva variantisagan gansxvavebiT forma _ ~mefeobasa~. qronikis dasawyisi gvamcnobs, rom `oc wlisa perozis
mefeobasa~ raRac moxda, da Zeglis analizi gvkarnaxobs amas:
moxda is, rom daingra eklesia da es SeiZleba asaxuliyo am54

T. yauxCiSvili, saqarTvelos berZnuli warwerebis korpusi, II, gv, 202.
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dagvarad: `oc wlisa perozis mefeobasa daeca kedlebi amisa wmidisa eklesiaÁsaÁ~ (aseT SemTxvevaSi Sahs qristianTa
mxridan titulebi ar egebis, arc aq, da arc literaturul
ZeglebSi, radgan SuSanikis wamebisa da evstaTi mcxeTelis
qronikis Sinaarsidan gamomdinare maT zogadi, uaryofiTi
konteqsti axlavT, iseve rogorc bolnisis sions).
qronikis meore da bunebrivi nawili iqneba `da aTxuTmet
wlisa Semdgomad kualad aRxeSena~.
Semdgom, ki vedrebis teqsti modis: ~romelman aqa Sina TaÂyanisxces Rn Seiwyalen...~ da a. S.
vedrebis variantebi gansaxilvelia, konkretulad ki misi is
pirveli nawili, sadac ar Cans Tu vis mimarT, ~Sina TaÂyanisxces~. amitomac gaCnda el. maWavarianis aRdgena-wakiTxvaSi
Semdegi Tanmimdevroba: ~qriste, Senda mimarT vina aqa Sina
TaÂyanisxces, RmerTman Seiwyalen~55, magram Tu qristes mimarT Tayvani unda sces, maSin kidev romelma RmerTma unda
Semiwyalos? anda ratom mWirdeba kidev Sewyaleba?
~konteqstic~ da ~teqstic~ aRdgenil eklesias exeba. ~konteqstSi~ vgulisxmob konstruqcias: `vin aqa Sina~-s da ~teqstSi~ _ `vin amis eklesiaÁsa~. ase rom, vedrebis nawili aseTi
formiT warmomidgenia: ~...ama eklesiasa vin aqa Sina TaÂyanisxces, RmerTman Seiwyalen da vin amis eklesiaÁsa maSÀnebelsa daviT episkopossa xulocos, igica RmerTman Seiwyalen~.
yvela monacemTa urTierTSejerebiTa da simboloTa gaxsniT warwera aseTi Sinaarsisaa:
`me var pirveli da ukanaskneli sityviTa wmidisa samebisaÁTa. oc wlisa perozis mefeobasa daeca kedlebi amisa
55
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el. maWavariani, bolnisis sionis... gv. 31.

wmidisa eklesiaÁsaÁ da aTxuTmet wlisa Semdgomad kualad
aRxeSena. ama eklesiasa vin aqa Sina TaÂyanixsces, RmerTman
Seiwyalen da vin amis eklesiasa maSenebelsa daviT episkopossa xulocos, igica RmerTman Seiwyalen, amÀn~.
Cemi es wakiTxva-aRdgena im mravalma faqtorma ganapiroba,
rac Zeglis struqturuli analizisas gamoikveTa. daviT episkoposi Zeglis restavratoria, warwerac e. w. samSenebloc,
mis Rvawls gadmogvcems, magram sarestavracio samuSaoTa
aucileblobis asaxsnelad igi warweras formulis Semdgom
qronikas urTavs: `oc wlisa perozis mefeobasa...~ da a. S.
monacemTa gaTvaliswinebis Semdgom aseTi suraTi ikveTeba:
bolnisis sionis mSenebloba mefe farsmanis dros dasrulda
V s-is 20-ian wlebSi da ganadgurda 461 wels `oc wlisa perozis mefeobasa~ da 15 wlis Semdgom anu 494 wels aRsdga, mefe
kavadis pirvel mefobaSive. taZris aRdgena albaT perozis
gardacvalebis, 484 wlis, Semdgom daiwyeboda, miT umetes
cnobilia, rom am wels perozis uSualo memkvidrem, valarSma, kavkasiis mmarTvelebTan samSvidobo xelSekruleba gaaforma.
V s-is meore naxevarSi (70-iani da 80-iani wlebi) iranisa da
TviT misi mefis poziciac uaRresad rTuli iyo. perozi TiTqmis erTdroulad ebrZoda ~hunebs~ Sua aziaSic da kavkasiaSic.
hunebis kavSirSi odesRac myofma saragurebma da akacirebma kavkasiis uReltexilebi gadmolaxes da maTTan iranis Sahi saomar moqmedebebs kavkasiis teritoriaze awarmoebda56.
axla ki Zneli savaraudoa, Tu vin angrevda taZars. TviT perozi, romelmac SesaZloa isargebla am momTabare tomebTan
saqarTvelos teritoriaze warmoebuli omiT (romelic misi
gamarjvebiT damTavrda da man isini gadareka uReltexilebs
56

Н. Пигулевская, Города Ирана... gv. 892; М. М. Дьяконов. Очерк истории. gv. 276-277.
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miRma), Tu TviT akacirebi da saragurebi. SeiZleba isic davuSvaT, rom taZari, saistorio wyaroebSi arasaxuli, romeliRac sxva movlenis gamo ingreva, `oc wlisa perozis mefeobasa~.
ratom ar ixsenieba warwerebSi mefe vaxtang gorgasali? es
kiTxva TiTqmis yvela mkvlevars aRelvebda. ar ixsneba imitom, rom taZris mSenebloba farsmanis mefobisas dasrulda,
xolo sarestavracio (da sarekonstruqcio) samuSaoebis istoriis mauwyebel teqstebSi misi moxsenieba saWirod ar miiCnies. Zegli arc misi iniciativiTa da arc dafinansebiT ar
aRdgenila. man es darRveuli taZari eparqiis centrad warmoidgina da iq episkoposi ganawesa.

guram yifiani
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ამჟამად, “ონლაინ არქეოლოგიის” სტუდენტური გვერდი წარმოგიდგენთ დავით ყაჭეიშვილს,
რომელიც სწავლობს თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, არქეოლოგიის მიმართულების ბაკალავრიატის მესამე კურსზე. დათოს
ქვის ხანა აინტერესებს, 2 წელია ზიარის არქეოლოგიურ გათხრებში მონაწილეობს (ხელმძღვ. ნიკა თუშაბრამიშვილი); მონაწილეა შირაქის ველზე მიმდინარე დაზვერვების (ხელმძღვ. გიორგი
კირკიტაძე); 2017 წელს კი მონაწილეობა მიიღო
დედოფლისწყაროში, ილიას ბაზაზე

გამართულ

ახალგაზრდა მეცნიერთა სეზონური სკოლის სიმპოზიუმში.

ადა მი ა ნის გან ვი თა რე ბის
გზა პა ლე ო ლი თის ეპო ქა ში
და მი სი სად გომ -სა ხე ლოსნო კა ხეთ ში
ადამიანის წარმოშობისა და განვითარებისთვის აუცილებელი პირობა დედამიწაზე

მიმდინარე

გეოლოგიური

პროცესებია. ამჟამად დედამიწის ისტორია დაყოფილია ოთხ გეოლოგიურ
ერად: არქეულ, პალეოზოურ, მეზოზოურ და კაინოზოურ ერებად. ჩვენთვის
მნიშვნელოვანია პლეისტოცენის ხანა,
რომელიც კაინოზოურ პერიოდში ერ290

თიანდება, ვინაიდან, სწორედ პლეისტოცენის დროს გაჩნდა პირველი ჰომინიდი და დაიწყო პალეოლითის ხანა (ძველი ქვის ხანა).
პალეოლითის (2,6 მლნ. - 10 000 წწ.) განმავლობაში ადამიანმა
განვითარების გრძელი და საინტერესო გზა განვლო და საბოლოოდ ჩამოყალიბდა გონიერ არსებად (homo sapiens sapiens) .
ჰომინიდთა ჯგუფში პირველი გაჩნდა „homo habilis“ მარჯვე, მოხერხებული ადამიანი, რომელიც ავსტრალოპითეკისგან განსხვავდება, როგორც გარეგნულად ისე, ტვინის მოცულობით, იგი პირველად ოლდუვაის ხეობაში გაჩნდა (ტანზანია აღმ. აფრიკა) და
სახელიც ადგილის მიხედვით ეწოდა. Homo habilisi დაახლოებით
2,5 – 1,5 მილიონი წლის წინ ცხოვრობდა.
ჰომინიდთა ჯგუფის კიდევ ერთი წარმომადგენელია homo erectus
გამართულად მოსიარულე ადამიანი. იგი დაახლოებით 1,9 მილიონი წლის წინ გაჩნდა და 140 000 წლამდე იცოცხლა.
ადამიანის განვითარების შემდგომი ეტაპი ჰაიდელბერგერის ადამიანია, რომელიც დაახლოებით 600 000 წლის წინ გაჩნდა. მას განვითარების პროცესში მოსდევს ნეანდერტალელი ადამიანი, იგი
ბოლო საფეხურია გონიერი ადამიანის ჩამოყალიბების პროცესში
და უახლესი ინფორმაციით 400 000 წლის წინ გაჩნდა.
ადამიანის განვითარებასთან ერთად ვითარდებოდა ქვის ინდუსტრიაც. მასზე დაკვირვება და შესწავლა გვაძლევს საშუალებას
წარმოვიდგინოთ და ნაწილობრივ აღვადგინოთ პალეოლითის ხანის ადამიანის ცხოვრების წესი და მოთხოვნები.
პალეოლითის ხანის მატერიალური კულტურის, საცხოვრებელი
ადგილისა და იარაღის მისაღებად გამოყენებული მასალის შესწავლა პრეისტორიულ ადამიანზე დაკვირვებისა და შესწავლის
ერთადერთი საშუალებაა (თუ როგორ უმკლავდებოდა ახალ გამოწვევებს და რა გზა განვლო). ჩვენს რეგიონში მრავლად არის
ქვის ხანის ძეგლები, რომელთა კვლევაც გვაძლევს საშუალებას
დავინახოთ თუ როგორ ირჩევდა საცხოვრებელ ადგილს ადამიანი
სხვადასხვა პერიოდში, პალეოგარემოს მიხედვით. ასევე კონკრე291
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ტულ რეგიონში არსებული მასალის აღმოჩენა მიუთითებს მის მიგრაციაზე და, რაც მთავარია, შეგვიძლია დავაკვირდეთ ადამიანის
განვითარებას ქვის ინდუსტრიიდან გამომდინარე, ქვის უბრალო
გაპობა-გახლეჩვიდან

მიზანმიმართულ ატკეცვამდე.

როგორც აღვნიშნეთ, საქართველოს ტერიტორიაზე მრავლად
არის ქვის ხანის ძეგლები, მაგრამ გამორჩეული გახლავთ კახეთის
რეგიონში გომბორის ქედზე მდებარე ფუნქციურად და ტიპოლოგიურად უნიკალური ძველი ქვის ხანის იდეალურად სტრატიფიცრებული ძეგლები: “ზიარი 1“ და “ზიარი 2“ რომლებიც ერთმანეთისგან დაშორებულია რამდენიმე ასეული მეტრით.
“ზიარი 1“ პირველყოფილი ადამიანის ღია სადგომია, რომლის წინასწარ ასაკად განისაზღვრა (450 000-300 000 წწ.), ხოლო “ზიარი
2“ კირქვის საბადოსთან პალეოლითელი ადამიანის სახელოსნოა.
მიუხედავად იმისა, რომ ძეგლი ფერდობზე მდებარეობს, ბუნებრივად წარმოქმნილ ოვალისებურ ჩაღრმავებაში დაილექა რვა ლითოლოგიური ფენა, რის გამოც ფენები უცვლელ მდგომარეობაში
შენარჩუნდა. ძეგლის ასაკი განსაზღვრული არ არის, თუმცა, ქვის
დამუშავების ტექნიკა და ტიპოლოგია დმანისის კულტურის მსგავსია (ოლდუვაის კულტურა), ძეგლზე მრავლად არის კლექტონური
მასალაც (450 000-300 000 წწ.).
ზემოხსენებულ ძეგლებზე წარმოდგენილ ქვის იარაღებზე დაკვირვებით შეგვიძლია, თვალი მივადევნოთ ადამიანის განვითარებასა და ცხოვრების სტილს მთელი პალეოლითის განმავლობაში.
რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე არ გვაქვს ძეგლის აბსოლუტური თარიღი, თუმცა, იარაღებზე დაკვირვებით შესაძლებელია სხვადასხვა
დასკვნის გამოტანა. “ზიარი 2“- ის ქვედა ფენებში ნაპოვნი ქვის იარაღები, დამუშავების პრიმიტიული ტექნიკითა და ფორმით ახლოა
ოლდუვაის კულტურასთან (2,5-1,7).
ამ პერიოდისთვის დამახასიათებელია ქვის დამუშავების პრიმი-
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ტიული მეთოდი, ქვის გახლეჩვა-გაპობა და ბასრი მხარის იარაღად
გამოყენება, ასეთი იარაღები ცნობილია ჩოპერებისა და ჩოპინგების სახელით და მათ ძირითად მასალად გამოყენებულია რიყის ქვა,
მათ შორის განსხვავება არის, ის რომ ჩოპერი მხოლოდ ერთი მხრიდანაა დამუშავებული, ხოლო ჩოპინგი ორივე მხრიდან. ოლდუვაის
ადამიანი განვითარების პროცესში იარაღის დასამზადებლად იყენებდა სხვა მისთვის ხელმისაწვდომ ნედლეულსაც _ კირქვას, ანდეზიტს, კვარციტს, ობსიდიანს. მათგან პრიმიტიული ატკეცვით
იღებდა იარაღს, რომელსაც ბუნებრივი ბასრი მხარე ჰქონდა, თუმცა, მათ კონკრეტულ ფორმებზე საუბარი შეუძლებელია. სწორედ
მსგავს, პრიმიტიული კირქვისგან დამზადებულ იარაღებს ვხვდებით “ზიარი 2“-ზე , თუმცა, მსგავსება არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ კონკრეტულად ვისაუბროთ ძეგლის ქვედა თარიღზე.
სწორედ ამიტომ ორივე ძეგლისთვის წინასწარ თარიღად განსაზღვრულია 450 000-300 000 წწ. ამ ძეგლებზე მოპოვებულ კლექტონურ მასალაზე დაყრდნობით, ვინაიდან, კლექტონური კულტურა/
ინდუსტრია კარგად შესწავლილი და დათარიღებულია და, რაც
მთავარია, ადვილად გამოსარჩევია ქვის დამუშავების სხვა ტექნიკისგან.
კლექტონური ანატკეცები მიღებულია მასიური და უხეში დამუშავების გზით, რაც გამოხატულია ანატკეცზე შესაბამისი ბურცულის
დიდი ზომით. საქმე ის იყო, რომ დარტყმის მოედანი წინასწარ არ
მზადდებოდა, ნუკლეუსიდან იარაღის ატკეცვა ხდებოდა ძლიერი
დარტყმით, შესაბამისად, ბურცული დიდი ზომისა და დარტყმის
მოედნიდან დაშორებული გამოდიოდა. კლექტონური კულტურა
მსგავსებას ამჟღავნებს აშელურ კულტურასთან, მაგრამ ერთი დიდი განსხვავებით კლექტონში არ გვაქვს ხელცულები.
რა თქმა უნდა, თუ ოლდუვაის კულტურის ქვის გაპობა-გახლეჩვას
შევადარებთ პროგრესი თვალსაჩინოა, ვინაიდან, ადამიანი იწყებს
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ანატკეცების მიღებას, მეორად დამუშავებას და ცდილობს კონკრეტული ფორმები მისცეს იარაღს, რაც თავისთავად მრავალფეროვანს ხდის ქვის ინდუსტრიას, თუმცა, ატკეცვის შემდგომ მაინც
ვერ იღებს კონკრეტულ ფორმებს, სწორედ ამიტომ ადამიანის განვითარების შემდგომ ეტაპზე ჩნდება ქვის დამუშავების ტექნიკა,
რომელიც ლევალუას სახელითაა ცნობილი და იძლევა საშუალებას ადამიანმა მიიღოს წინასწარ დაგეგმილი ფორმები, რაც შესაძლებელი გახდა ნუკლეუსის წინასწარი შემზადებით.
ოლდუვაისა და კლექტონური კულტურებისთვის დამახასიათებელი იარაღების გარდა “ზიარი 2“_ ზე მრავლად გვხვდება მუსტიეური ხანის იარაღებიც, რომლებიც წარმოდგენილია კარგად დამუშავებული ანატკეცებისა და ლამელების სახით, აგრეთვე, მათზე
გაკეთებული იარაღებით როგორებიცაა: საჭრისები, სახოკები, ლამელაზე დამზადებული დანები და ა.შ., ასევე გვხვდება ქერცლისებური ანატკეცები. მზა და დამზადების პროცესში ნაპოვნი იარაღთა
სიუხვე მიუთითებს მასზედ, რომ ძეგლი არ იყო ადამიანის მუდმივი
სადგომი და გამოიყენებოდა როგორც სახელოსნო კირქვის საბადოს
გამო. ამის მთავარი არგუმენტი გახლავთ დიდი რაოდენობით აღმოჩენილი წარმოების ნარჩენები, რაც პირდაპირ მიუთითებს, რომ
“ზიარი 2“ გახლდათ პალეოლითელი ადამიანის დროებითი სადგომი,
ქვის იარაღის დასამზადებლად. ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტია ის,
რომ ძეგლზე აღმოჩნდა დამწვარი ფენა კერა.
რაც შეეხება “ზიარი 1“- ს, ის გახლავთ პალეოლითელი ადამიანის
ღია სადგომი, რაზეც მიანიშნებს იქ აღმოჩენილი ქვის მასალა და
ძეგლის მასშტაბიც, ძეგლზე არ გვხვდება წარმოების ნარჩენები.
ნაპოვნი ქვის იარაღები მზა მდგომარეობაშია და ფორმით “ზიარი
2“-ის მსგავსია, სახელოსნოსგან განსხვავებით აქ ვხვდებით არა
მარტო კირქვის, არამედ კაჟის იარაღსაც, რაც “ზიარი 2“-ზე მხოლოდ ერთეულია.
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როგორც ჩანს, გომბორის ქედის ეს ნაწილი ფართოდ იყო განსახლებული პალეოლითის ხანაში და მხოლოდ ამ ორი ძეგლით არ შემოიფარგლებოდა, რაზეც მიუთითებს დაზვერვითი სამუშაოების
შედეგები (სამუშაოების მიზანი იყო ქედის უმაღლესი წერტილის
შესწავლა, ვინაიდან, ფერდობზე მრავლადაა ჩამორეცხილი მასალა და სტრატიფიცირება შეუძლებელია). დაზვერვების შედეგად,
რომლის დროსაც მხოლოდ ზედაპირული და ჰუმუსური ფენის შესწავლა მოხერხდა, ნაპოვნია ქვის რამდენიმე საინტერესო იარაღი,
ასევე შეისწავლეს ძველი შურფები, სადაც შუა პალეოლითის პერიოდის რამდენიმე საინტერესო არტეფაქტი აღმოჩნდა, აგრეთვე,
ობსიდიანი, რაც იმ დროის ადამიანის მიმოსვლის გრძელ მარშრუტებზე მიუთითებს, რადგან მოგეხსენებათ უახლოესი ობსიდიანის
საბადო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ან სომხეთის ტერიტორიაზეა (შემდგომ სეზონზე იგეგმება ქედის უმაღლესი წერტილის დეტალური შესწავლა და პოტენციური ძეგლების გამოვლენა).
“ზიარი 1“-ზე კონკრეტულად კი, V ფენაში გამოვლინდა ადამიანის
ყბის ნაშთი ორი კბილის სახით, ასევე, ორივე ძეგლზე ნაპოვნია
გარკვეული სახეობის განამარხებული ფაუნისტური ნაშთები, რაც
მიუთითებს მასზედ, რომ შესაძლებელია შემონახული იყოს ადამიანის ან ცხოველის ძვლები, ვინაიდან, არც ერთ ძეგლზე გათხრებისას არქეოლოგები არ დასულან დედაქანამდე, შესაბამისად,
სამომავლო საველე სამუშაოებმა და კვლევის ახალმა მულტიდისციპლინარულმა მეთოდებმა, შესაძლოა, დაადგინოს ძეგლის უფრო ადრეული თარიღი.
“ზიარი 1“ და “ზიარი 2“-ის ადგილმდებარეობა, ბუნებრივი გარემო, მათი სიახლოვე ცენტრალურ გზასთან, ძეგლის მასშტაბები
და მდიდარი ქვის ინდუსტრია კაცობრიობის უძველესი ისტორიის კომპლექსური და ზოგადი შესწავლის კუთხით საგანმანათლებლო-სამეცნიერო პრაქტიკის შესაძლებლობას ქმნის.
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Currently, “Online Archeology” Student page
presents David Kacheishvili, who is studying at
TSU Faculty of Humani es, on the third course
of the Archeology Department of Bachelor’s Degree. David is interes ng in Stone Age and parcipa ng in Archaeological excava ons of Ziari
(Head of Nika Tushabramishvili) for 2 years.
Par cipant is the current surveillance (head of
Giorgi Kirkitadze) on Shiraki Valley; In 2017 he
par cipated in the Symphony of Young Sciensts at School, held in Dedoplistskaro, Ilia base

THE PATH OF HUMAN
DEVELOPMENT IN THE EPOCH OF
THE PALEOLITHIC AND HIS PLACE
OF WORK IN THE KAKHETI REGION
The essen al condi on for human origin and development
is the ongoing geological processes on earth. Now the history of the Earth is divided into four geological erodes:
Archaeological, Paleozoic, Mesozoic and Cainozoic. It is
important for us to have the Pleistocene period, which is
united in the Cainozoic period, since it was the first hominid in the Pleistocene and started the Paleolithic period
(old stone age).
During the Paleolithic (2,6 mln - 10 000) people developed a long and interes ng way of development and eventually formed into a homo sapiens sapiens.
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The hominid group first appeared in “Homo habilisi”, this
man was adroit and convenient, a man who is diﬀerent
from Australopithecus, as in appearance and in the brain,
it first appeared in the Valley of Olduwa (Tanzania in Africa)
and was named a er the place. Homo habilis lived about
2,5 - 1.5 million years ago.
Another representa ve of the hominid group is homo erectus. He walked straightened. It was about 1,9 million years
ago and lived un l 140 000 years.
The next stage of human development is Heidelberg’s man
who appeared about 600,000 years ago. It is the Neanderthal man in the development process, the last step in the
process of forming a wise person and the latest informa on
emerged 400,000 years ago.
The development of stone industry growth along with human development. Observing and studying allows us to imagine and par ally restore the way of life and requirements
of the Paleolithic Age.
The study of material used for the material culture, place
of residence and weapons of the Paleolithic period is the
only way to observe and study the prehistoric person (How
to deal with new challenges and how to pass).There are
many stone monuments in our region, which research allows us to see how the place of residence is chosen by people in diﬀerent periods, according to the paleo area. Also,
the discovery of the material in the par cular region indicates its migra on and, most importantly, we can observe
human development from the stone industry, from the simple stone-spli ng stone to the targeted clock.
As men oned above, there are many stone monuments
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on the territory of Georgia but it is dis nguished by the
ideally stra fied monuments of the func onally and typologically unique Old Stone Age at the Gombori Ridge in the
Kakhe region: “Ziari 1” and “Ziari 2” are separated by several hundred meters from each other.
“Ziari 1” is the open space of the first person, whose preliminary age (450,000-300,000 years), and the “Ziari 2”
limestone deposit is a paleolithic human workshop. Although the monument is located on the slopes, eight lithological layers have been erected in the naturally formed
oscilla ng layer, which is why the layers remained in unchanged condi on. However, stone processing techniques
and typology are similar to Dmanisi’s culture (the cult of
Olduway), and there is a lot of sketch material (450 000300,000 years) on the monument.
By observing the stone weapons presented on the
above-men oned monuments, we can look at the development and lifestyle of the whole Paleolithic.
Of course, at this stage we do not have an absolute date
for the monument, however, it is possible to find diﬀerent
conclusions about the weapons. The stone tools found in
the lower layers of “Ziari 2” are near primordial technique
and form of cul va on near Olduwa culture (2,5-1,7).
This method is characterized by primi ve method of stone
processing, spli ng the stone and using the weapon as a
tool, such tools are known in the name of choppers and
chopping, and their main material is used by cobble stone,

298

the diﬀerence is that the chopper is processed from one
side and the chopping from both sides. Olduwa’s man used
to produce weapons in the development process of other available raw materials - limestone, andesite, quartzite,
and obsidian. They choose with the primi ve clutches of
weapons from them, which had a natural blade, however,
we cannot speak on specific concrete forms.Similarly, we
find weapons made of primi ve limestone on “Ziari 2”, but
the similarity does not allow us to specifically talk about the
lower date of the monument. This is why 450,000-300,000
years are set as pre-date for both statues. Based on the
collected material on these monuments, as the klectonic
culture / industry is well studied and dated, and most importantly, it is easy to find other techniques of stone processing.
Klectonone antacids (hand-axe) have been obtained
through massive and coarse processing, which is expressed
in the large size of the corresponding bore on the body of
axe. The point was that the hi ng point was not prepared
in advance, and the gun was fired from the nucleus by a
strong hi ng, so the stroke was out of reach of a large size
and hi ng ground. Klectonic culture expresses the similarity to the Asheli culture, but one of the great contrasts
does not have a hand axes(chopper) in the Klecton.
Of course, if we compare the brush-spli ng of the Oldowan culture, progress is evident, since people begin to
receive the plates, secondary processing, and try to give
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the concrete forms of weapons to the stone industry, but
they s ll do not get concrete shapes even a er clu er. At
the next stage of human development, A stone-processing
technology, which allows people to take a pre-planned and
known as Levaluas name, which became available in the
nucleus pre-prepara on. In addi on to the weapons characteris c of the Olduwa and Klaxon cultures, “Zari 2”, there
are also a number of weapons from Mus er era, which are
presented as well-processed antennae and lamellar, as
well as weapons on them: Cu ers, lambs made of lamella,
etc. are also found scaly plates.
The abundance of weapons found in the prepara on and
prepara on process indicates that the monument was not
a permanent parking space and was used as a workshop for
a limestone field. The main argument for this is the wastes
of large quan es discovered, which directly indicate that
“Ziari 2” was the temporary parking space for a paleolithic
man made of stone. It is also an important fact that the
sca ered layer was found on the monument.
As for “Ziari 1”, it is the open space of the Paleolithic man,
indica ng the stone material found there and the scale of
the monument is not found in the monument. The stone
tools found in the finished posi on and the form is similar
to the “Shari 2”, unlike the workshop, here we find not only
the limestone but also the weapon of the cage, which is
only one of “Ziari 2”.
Apparently, this part of the Gombori Ridge was largely set-
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tled in the Paleolithic period and was not limited to these
two monuments, which indicate the results of the intelligence work (the purpose of the works was to study the
highest point of the range, as there is a lot of sca ered
material on the slope and no stra fica on is possible). As
a result of intelligence, during which only superficial and
humus layer was studied, some of the stone stones were
found, and also the old scuﬄes, where some interes ng
artefacts of middle paleolithic periods, and obsidian, indicate long routes of human traﬃc, as you know the closest
obsidian Ore Field Anoint-in the region or on the territory
of Armenia (hereina er referred to as the season is scheduled ridge highest point and a detailed study of the potenal sites iden fied).
On “Ziari 1”, specifically, in the V layer, the human jaw
remnant was found in two teeth and two types of fauna
found in some monuments, indica ng that it could be preserved by human or animal bones, as no excavator archaeologists Not to be drowned, therefore, future field work
the new mul disciplinary research methods, may establish
a monument to an earlier date.
The loca on, the natural environment, their close proximity to the central road, the scale of the monument and
the rich stone industry create an opportunity for educaonal and scien fic prac ce in the complex and general
study of ancient history of mankind.
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marina nikolozis asuli miwiSvili
marina miwiSvili daibada 1928 wlis 11 ivniss, q. TbilisSi,
aqve daamTavra saSualo skola; 1953 wels ki, Tbilisis
ivane javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo universitetis
istoriis fakulteti. man studentobisas airCia specialobad arqeologia da sicocxlis bolomde uerTgula mecnierebis am dargs.

marina miwiSvilis cxovrebis gza ioli ar iyo, jer kidev
bavSvobaSi iwvnia usamarTlobis susxi. mamamisi _ 20-30-ani
wlebis mwerali (`cisferyanwelTagan~ erT-erTi) da cnobili sazogado moRvawe, nikolo miwiSvili 1937 wels daapatimres da daxvrites. male “xalxis mtris ojaxis wevris”
absurduli braldebiT, daapatimres misi meuRlec _ Tamar
bagrationi, romelmac Soreuli CrdiloeTis sakoncentracio banakebSi moixada gadasaxlebis gausaZlisi, rvawl-
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iani vada. 30-iani wlebis politikuri represiebiT gamowveuli negatiuri moraluri zemoqmedebis Zala imdenad Zlieri
iyo, rom sazogadoebis nawils, maT Soris, marina miwiSvils
samarTlianobisadmi (ufro sworad, usamarTlobisadmi) gansakuTrebulad mwvave

damokidebuleba mTeli cxovrebis

ganmavlobaSi gahyva.

marina miwiSvilma SromiTi saqmianobis sakmaod grZeli gza
gaiara: 1953 wlidan muSaobda istoriis institutSi _ jer
laborantad saxelSekrulebo sawyisebze, 1956 wlidan _ arqeologiur ganyofilebaSi ufros laborantad, 1961 wlidan _ umcros mecnier-TanamSromlad, 1974 wlidan _ ufros
mecnier-TanamSromlad, xolo arqeologiuri kvlevis centris Camoyalibebis dRidan (1977 w.) centris Sua saukuneebis
xanis arqeologiis ganyofilebis wamyvan mecnier TanamSromlad. rac Seexeba savele samuSaoebs, is monawileobda iorujarmis (1951-1952 ww.), biWvinTis (1952-1953), sionis (1952),
kamaraxevis (1953), wiwamuris (1953), abeliis (1954), bulaCauris (1955), mcxeTis (1957), xovles (1955-1957), orbeTis (1959,
1961), rusTavis (1959-1962, 1972), quTaisis (1963-1965), erwos
(1966), Tbilisis (1966-1967, 1969-1970), natbeuris (1970) arqeologiur eqspediciebSi, 1972 wels ki, Tavad xelmZRvanelobda rusTavis arqeologiur eqspedicias; 1968 wlidan
ramdenime sezonis ganmavlobaSi (1968-1977 ww., 1982 w.) monawileobda vanis eqspediciis muSaobaSi, 1970-1973 wlebSi xelmZRvanelobda cixesuloris cixis gaTxrebs.
marina miwiSvilis mecnieruli kvlevis zogadi sfero Sua
saukuneebis keramika iyo, magram man gansakuTrebuli wvlili
Seitana saqarTveloSi xelosnobis erT-erTi mniSvnelovani
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dargis _ meTuneobis istoriis kvlevis saqmeSic. saqarTvelos TiTqmis yvela kuTxeSi Catarebuli arqeologiuri
kvlevebis savele samuSaoebSi piradi monawileobis Sedegad
dagrovilma codnam da gamocdilebam saSualeba misca gamoeqveynebina rigi samecniero naSromebisa, 1985-1986 wlebSi
Seadgina ganmazogadebeli narkvevi – “Средневековая поливная

керамика Грузии IX-XVIII вв.”, sakavSiro mravaltomeulisTvis
_ “Археология“, romelic gamosacemad moskovSi mzaddeboda;
man axal safexurze aiyvana qarTuli moWiquli keramikis Seswavlis saqme, gamoikvlia da gaaSuqa misi genezisis sakiTxebi,
ganviTarebis etapebi da gavrcelebis areali.

1981 wels marina miwiSvili miiwvies bulgareTSi, sadac monawileoba miiRo melnikis arqeologiur eqspediciaSi da iq
mopovebulma masalam SesaZlebloba misca gamoetana mniS-
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vnelovani daskvnebi, Savi zRvispireTSi qarTuli keramikis
migraciis SesaZlo gzebisa da aRmosavluri kulturis nakadis mravalferadobis Sesaxeb. integraluria Sedegi marina miwiSvilis mecnieruli kvlevebisa saqarTveloSi moWiquli keramikis warmoebis Sesaxeb - `qarTuli gamoyenebiTi
xelovnebis es dargi mezobel Tu Soreul qveynebSi
mimdinare movlenebis paralelurad viTardeboda, igi
ar CamorCeboda da fexdafex mihyveboda maT. arsebobda
mudmivi moZraoba, roca erTmaneTs enacvleboda axali
gamogonebebi da siaxleebi, iyo swrafva ukeTesisken, rasac
aRwevdnen kidec~1.
Savi zRvispireTSi mravalferadi moWiquli keramikis migraciis Sesaxeb warmodgenis meti damajereblobisTvis, 1998
wels mecnierebaTa akademiis grantiT m. miwiSvilma daiwyo
muSaoba Temaze – “saqarTvelos kulturuli da ekonomikuri
urTierToba Savi zRvis CrdiloeT da dasavleT raionebTan
XII-XIV saukuneebSi”, rac aRniSnuli mimarTulebiT kvlevebis
gafarToebis SesaZleblobasa da saintereso Sedegebis miRwevis molodins aRZravda. samwuxarod, es molodini ar gamarTlda, radgan marina imave wlis 17 seqtembers gardaicvala.
m. miwiSvils daculi aqvs disertaciebi istoriis mecnierebaTa kandidatisa (1970 w.) da doqtoris (1998 w.) samecniero xarisxebis mosapoveblad. igi avtoria 40-mde samecniero
naSromis, romelTa didi nawili (maT Soris ramdenime monografiuli xasiaTis) gamoqveynebulia.
marina miwiSvili ara marto aqtiurad monawileobda sakavSiro da saerTaSoriso samecniero sesiebis muSaobaSi, aramed iniciatori iyo 1985 wels TbilisSi Catarebuli simpoziumisa Temaze – “amierkavkasiis moWiquli keramika – misi
1

amonaridi sadoqtoro disertaciis avtoreferatidan.
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sawyisi da gavrcelebis gzebi”, romelSic maspinZlebis garda, monawileobdnen specialisti-arqeologebi moskovidan,

sanqt-peterburgidan,

odesidan,

simferopolidan,

sevastopolidan, ekaterinburgidan, groznodan, baqodan,
erevnidan.
ar SeiZleba saTanadod ar Sefasdes
gare samyaros winaSe, qveynisa da xalxis warmoCenis TvalsazrisiT, sxvadasxva erovnebis warmomadgenelTa Soris
samecniero forumebze

kontaqtebis

SesaZleblobis sikeTe, radgan isini,
profesiuli donis amaRlebis garda,
adamianuri urTierTobebis, keTilganwyobili xasiaTis, myar safuZvelsac
qmnis. aseTi damokidebuleba Camoyalibda droTa ganmavlobaSi qarTvel da
bulgarel arqeologebs Sorisac, raSic marina miwiSvilis wvlilic iyo.
amis dasturia, Tundac, amonaridi bulgarel arqeolog Jana Cimbulevas2 werilidan (27.VII.1988), romelic asaxavs
saqarTveloSi misi qaliSvilis stumrobiT gamowveul emociebs: «Что вы

там в Грузии сделали с Пеночкой»! Она
вернулась от вас такая счастливая, будто
побывала в неземной стране – в раю!!!
Она каждому рассказывает каждый день
всем (а у неё множество знакомых – ведь
библиотеку посещает вся интеллигенция
2

beJana (Jana) Cimbuleva – bulgareTis kulturis damsaxurebuli moRvawe, qalaq nesebris
istoriuli muzeumis direqtori.
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.... Рассказывает про Грузию, про её живописную природу, про её
богатые памятники старины, про её интеллигентных, самых гостеприимных людей... И про много, много, много хороших качеств
грузин. А для тебя Маринушка, по-моему, в грузинской мифологии
имеется еще одна богиня - это Марина! Она не верит, что на свете
может быть еще один такой человек – умный, добрый, справедливый, гостеприиймный и т. д., и т. д.»
swored Soreul kolegebTan aqtiuri mimoweris wyalobiT
gvaqvs Cven dRes SesaZlebloba warmodgena SeviqmnaT marina
miwiSvilis cxovrebisa da xasiaTis mraval niuansze (rogorc
skrupulozuri mkvlevari, igi gagzavnil werilTa umravlesobis aslebs inaxavda).3 marina keTilganwyobili iyo yvela
adamianis mimarT, magram saocrad icvlida xasiaTs principul sakiTxebTan mimarTebiT. misi es Tviseba xatovnad Cans
kolegis – edi saikos4 mier disertaciis dacvasTan dakavSirebiT gagzavnil werilSi (02.VI.1977): «Дорогая Эди, я очень

рада за Вас, автореферат замечательный, сама диссертация,
конечно же, будет во много крат лучше. Я уверена, что Вы защищались яростно и блестяще, как тигрица, было наверное, очень
интересное зрелище. Итак, поздравляю Вас со свершившейся
защитой. Прошу, если не трудно, опишите ее поподробней».
igi yovelTvis cdilobda obieqturi yofiliyo da kolegebis saqebar sityvebs arasdros iSurebda. ai, rogor afasebs
erT-erT werilSi xersonesSi yofnisas monaxulebul gamofenas: «Самое же большое впечатление осталось от новой экс-

позиции. Я в восторге от нее – чувствуется большой и утонченный
вкус, прекрасное знание материала (керамики, металла, стекла,
мозаики, настенной росписи, архитектуры и т.д.), с необычайной
3
amonaridebis moyvanisas stili, yvelgan daculia.
4

istoriis mecnierebaTa doqtori, fsiqologiis profesori, ruseTis ganaTlebis akademiis
wevri. daibada da moRvaweobda duSanbeSi, muSaobda Sua aziis Zveli da Sua saukuneebis
istoriis, m. S. – keramikis sakiTxebzec.
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выразительностью доведённые до посетителя. Эта выставка
результат огромных знаний, долгих раздумий и высокой
образованности. Правда Л. Колесникова работала над выставкой
многие годы (иначе и не могло быть), но этим она еще при жизни воздвигла себе памятник». niSandoblivia misi damokidebuleba ufrosi kolegebis damsaxurebis mimarTac, rac
mkafiod gamoixata iakobsonisadmi (moWiquli keramikis aRiarebuli specialisti) miweril werilSi: “Мой скромный знак

внимания (marinam mas Tavisi wigni gaugzavna) не должен был
Вас удивить, так как я считаю, что те, кто работают по керамике,
тем более - по поливной, должны помнить Вас!”
marinas hqonda madlierebis gamoxatvis saocari unari, arasdros iviwyebda maT, vinc TanaugrZnobda da exmareboda.
am princips marinam mTeli cxovrebis ganmavlobaSi uerTgula. pirvel rigSi es iTqmis misi `sabavSvo baRis droindeli~ megobrebis - `ganuyreli eqvseulis~ - ekaterine osiZis,
mzia mrevliSvilis, mzia tyemalaZis, mari Jurulisa da lamara vefxvaZis – mSoblebsa da ojaxebze, romlebmac adamianur Rirsebas ar uRalates da `trockistis Svili~ sakuTari SviliviT miiRes, miuxedavad aseTi qmedebis SesaZlo
arasasurveli Sedegebisa. udides siyvarulsa da ukidegano
madlierebis grZnobas ganicdida da gamoxatavda marina Tavisi papis – kote bagrationis mimarT, romelmac umZimes pirobebSi upatrona umSoblebod darCenil bavSvebs.
marina miwiSvilis pirovnuli Tvisebebidan uTuod aRsaniSnavia komunikabeluroba, romelmac saSualeba misca gulTbili damokidebuleba daemyarebina, rogorc qarTvel ise,
ucxoel kolegebTan, ris Sedegadac mas Camouyalibda nacnob-megobarTa farTo wre. gansakuTrebiT Tbili urTierToba hqonda Sua aziel kolegebTan, rasac safuZveli moWi-
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quli keramikisadmi saerTo interesma Cauyara. profesiul
interesebze dafuZnebuli es kavSirebi Zalian xSirad adamianuri urTierTobisa da siaxlovis modelebi xdeboda. marinas arqivSi Semonaxuli mimowera garkveul warmodgenas
gviqmnis imis Taobaze, Tu rogori iyo samecniero diskursi
da, rac aranakleb mniSvnelovania, urTierTdamokidebuleba
im adamianebs Soris, romlebsac TaobaTa Soris gansxvavebis,
social-eTnografiuli gansxvavebulobisa da, xSirad, sabWoTa realobiT ganpirobebuli sirTuleebis miuxedavad, saerTo interesebi akavSirebda.
marinasa da mis kolega-megobrebs Soris arsebuli sulieri
siaxlove imdenad faqizi iyo, rom xandaxan realur winaTgrZnobaSic ki aisaxeboda: “Дорогая Таня! Ваше поздравитеьноe

письмо меня очень обрадовало, но, вместе с тем, оставило во мне
чувство неясной тревоги – всё ли у Вас в порядке? Если интуиция
меня не обманула... (werili moskovel kolega t. makarovas)”.
aRmoCnda, rom, samwuxarod, winaTgrZnoba gamarTlda, adresats ojaxis wevri gardacvlia.
marinas saxlis kari mudam Ria iyo kolegebisTvis. kolegebic
afasebdnen marinas gulTbil damokidebulebas, madliereba
igrZnoba maT werilebSi.
amonaridi uzbeki arqeologis zamira iusupovas pasuxidan
werilze, romliTac mas marinas gardacvaleba Seatyobines:

“Мы сильно переживаем утрату, потому, что мы жили в
гостеприиймном доме Марины, нас навещали Наталья и Мананаханум (marinas deidebi), ваша супруга, с которой мы ходили в
театр”.
cxovrebam marina bevr saintereso pirovnebas Seaxvedra, magram gansakuTrebuli kvali or maTganTan Sexvedram datova.
cnobilia, rom rusulenovani mkiTxvelis uzarmazari audi-
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toriisTvis qarTuli (ara marto sabWouri) poeziis gacnobis
saqmeSi mniSvnelovani wvlili miuZRviT poetebs nikoloz
tixonovsa da boris pasternaks. nikolo miwiSvils, rogorc
sagamomcemlo saqmis erT-erT aqtiur moRvawes (igi im dros
saxelmwifo gamomcemlobis mxatvruli literaturis ganyofilebas xelmZRvanelobda) maTTan Tavis droze mWidro
urTierToba akavSirebda.
marinas Canawerebidan _ nikolo miwiSvili viqtor golcevs:

@ &&& cf[tkufvc fbynthtct,c ,& gfcnthyfrbcf lf y& nb[jyjdbc cfmvbfyj,f&
vbfodlbyt' [vf nb[jyjdc^ hjv vfy itvfn.j,byjc 'fdbcb vbqotdt,bc itcf[t,& ,&
gfcnthyfrvf lff]fvjc 'fdbcb cnhbmjyt,b df;f aifdtkf'b lf ebvbcjl#&
gangebam ise ineba, rom

Sex-

vedrebi 1937 wels Sewyda, Tumca,
gangebisave nebiT, mravali wlis
Semdeg

marina kvlav swored am

pirovnebebs Sexvda.
1956 wels moskovSi mivlinebiT myofma marinam scada, raime Seetyo
mSoblebis reabilitaciasTan dakavSirebiT, magram

reabilitac-

iis procesi axaldawyebuli iyo,
Sesabamisi

uwyebebi

ganmcxade-

blebs ver audioda, rigebs bolo
ar uCanda, mivlinebis vadac iwureboda, imedi aRarafris
darCa da sasowarkveTilma marinam daxmarebisTvis tixonovs mimarTa. tixonovs im dros erT-erTi metad sapasuxismgeblo Tanamdeboba ekava – msoflios mSvidobis sabWos Tavmjdomare iyo da masTan miRebaze moxvedris araerTi uSedego
mcdelobis Semdeg, marinam bolo xerxs mimarTa – administraciis TanamSromlebs sTxova – misi gvari eTqvaT tix310

onovisTvis. es Txovna Seusrules
da movlenebic elvis siswrafiT
ganviTarda – marina

maSinve Se-

uSves tixonovTan, romelmac igi
Zalian gulTbilad miiRo, gamohkiTxa yvelaferi, gaamzadebina Sesabamisi uwyebis saxelze mimarTvis teqsti da gamomSvidobebisas
marinas piroba CamorTva, rom Tu
ram dasWirdebioda, aucileblad miakiTxavda. amis Semdeg
biurokratiuli manqana swrafad datrialda da reabilitaciis procesic male damTavrda dadebiTi SedegiT. mas Semdeg,
yovel sadResaswaulo dRes, marina da dedamisi regularulad iRebdnen tixonovisgan mosaloc Ria baraTebs. marinas
arqivSi daaxloebiT 40-mde aseTi baraTia, romelTa teqsti,
miuxedavad lakonurobisa, arc erTxel ar meordeba!
amonaridi marinas werilidan tixonovisadmi (rodesac 80 wlis iubiles ulocavs):

megobroba boris pasternakTan
“eqim Jivagos” qarTveli personaJebi

marina miwiSvilis Canawerebidan:

@.dtkfc rfhufl vjt[ctyt,f^ hjv 1959 otkc^ flhbfy ufpfa[ekpt ,jhbc
gfcnthyfrb bsekt,ekb uf[lf lhjt,b' lftnjdt,byf vjcrjdb& vfy 'fdb
',bkbcc itfafhf lf nbwbfy nf,bsbc j]f[bc cnevfhb uf[lf& vbcb xfvjcdkf
fh eylf uf[vfeht,ekb.j&
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th' lqtc^ hec'fdtkbc ufvpbhpt^ jgthfc'fy (bv v[fhtc^ cflfw
[fk[b^ xdtekt,hbd^ wjnff)^ ybnf nf,bstc itd[dlb& vfc dbqfw rfwb
f[klf& itdxthlb'^ vjdbrb'[t' th'vfyt'b& ybnfv 'fyfvupfdhc vbvfh'f _ lffrdbhlb'^ [jv fhfdbc ufujyt,'j lf fe[cyf xtvb dbyfj,f^ gfcnthyfrvf vfibydt ofvjbsf[f - hjujh fhf^ vfvfvbcc sfkbfy vfujyt,c
;tcnbrekfwbb'j& wjnf [fyc
dbvecfbat' lf lfdijhlb'
th'vfyt'c&
cf[kib hjv vbdtlb^ ltlfc
de'[fhb - gfcnthyfrb xfvjcekf ltblf ybyfc'fy-vt'mb lf
fde[ctyb 'e hf db'fht,fib
bv.jat,jlf bub& th'[tk^ 'ehvt^ ,fnjyb ,jhbcb vfhnj ufvjcekf cfctbhyjl^ dbqfwfc ewdybf lf erb'[fdc - 'mdty ,jhbc gfcnthyfrb
fhf ,hsfylt,b'j~ vfc wbdb efhb ufyew[flt,bf - fhf^ ,fnjyj^ fhf^
itutifkf'^ fk,f'^ vfc vbvfvcufdct'j&
ltlf vtjht lqtcdt ofdblf ltblf ybyfc'fy lf vjbyf[ekf ,-y ,jhbcb^
hjvtkbw uflfcf[kt,bc itvltu (1937-1946 oo&) fh tyf[f& ofvjcdkbcfc
ltlfv bc cflbkfl vjbodbf& gfcnthyfrb efhpt lfvlufhf - 'fvfh^ tc
sfkbfy cfibibf^ itbskt,f f[fkb hfv ecbfvjdyt,f itutv'[df' xtvb
vbptpb'j& ltlfc lfevidblt,bf lf e'mdfvc - vt fqfhfahbc vtibybf^ hfw
uflfv[lf^ bvfpt vtnb hfqf eylf itvtv'[dfcj!
1937 otkc vfvfxtvbc^ - ybrjkj vbobidbkbc - lfgfnbvht,bc itvltu
ufvjudfcf[ktc sdtkb ,byblfy (hfcfrdbhdtkbf^ fvfcfw fh lfud]thlyty lf xfvjudfh'dtc .dtkfathb^ vfvbc nfybcfvjcbw rb) lf itudfcf[ktc
xdtyyfbhbdt ,tlbc j]f[bcf'dbc xfvjh'vtek th' gfnfhf j'f[ib^
vfibyltk gkt[fyjdbc ufvpbhpt& cojhtl fm vjudbobf ,fnjyb ,jhbcbc vbqt,f 1959 okbc 27 't,thdfkc& vfc'fy th'fl vjdblyty nbwbfy
nf,bsbc vteqkt - ltblf ybyf - lf afnb 'dfk'dfst (wyj,bkb v'fhu312

vytkb)^ vjudbfyt,b' rb, cfvcf[ehblfy lf,heyt,ekb xtvb svf - bkfvfp
vbobidbkbw - itvjudbth'lf&
w[jdht,bc xdtyvf gbhj,t,vf^ cbdbohjdtv lf c[df ufhtvjt,t,vf ,fnjyb
,jhbcb sfkbfy ffqtkdf (flht bc fhfth'[tk .jabkf vij,kt,'fy
sdtk ,byfpt)^ vfuhfv nhflbwbekvf mfh'ekvf vfcgbyskj,fv lf
ufyo.j,bkt,bc eiefkj,fv vfc ueyt,f ewdfkf lf cfe,fhbw cfbynthtcjl ofhbvfh'f - gjtpbfpt cfth'jl^ flhtekb gthbjlbc vbc
ktmct,pt^ 'fhuvfyt,pt^ fhmtjkjubfpt lf f&i& ltlfc ,tdhb mf'byfehb
e'[hf lf ,jkjc lfcsbyf - fvltyb hfv uflfubnfybf'^ yfvldbkb uvbhb
[fh' lf vt^ hjvtkvfw .dtkfathb tc dbwjlb^ itvtskj ufyf @ljmnjhb
;bdfuj# fh lfvtothfj~ obuyc ybyfc'fy dnjdt, lf sfkbfy u'[jd'^
ofbrb'[t'j&
hjujhw 'db'jy udb'[hf^ bv lhjc bub lfbynthtct,ekb .jabkf
fynbrehb [fyb'& fvbc ufvj vt itd'fdfpt vfc cnevht,jlf xdtyc veptevc^
cflfw vbc'dbc cfbynthtcj ,tdhb vfcfkf itbskt,f fqvjxtybkb.j&
vjudbfyt,b' xdtyc cnevht,c ybnf nf,bstv lf vbcvf vteqktv - ,-vf
fktmcb fylhbfstv - ufvjefhtc lf cf[kib ofb.dfytc&
yfdcb ufn.lf! fvbc itvltu ,fnjyb ,jhbcb 'b'mvbc .jdtk lqt
qt,ekj,lf vbodtdt,c&
veptevib rb bub vfh'kfw vj,hsfylf lf bm vfc vtupehj,f ,-vf kfkb
]fdf[bidbkvf5 ufeobf& gfcnthyfrb epjvjl fqnfwt,ekb b.j^ hjujhw
veptevb'^ bct ,fnjyb kfkbc gbhjdyt,b'.
bub ',bkbcblfy sfkbfy rvf.jabkb^ cekufv',fhb lf ,tlybthb
uftvupfdhf&
vfkt gthtltkrbyjlfy cfxemhfl vbdbqt' vbc vbth 'fhuvybkb obuyt,b
(ibkthbc @vfhbf cnbefhnb# lf ujt'tc @afecnb#) lf othbkt,b&”

5

javaxiSvili aleqsandre (lali) ivanes-Ze - istorikosi.
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boris pasternaki marina miwiSvils:
8 апреля, 1959
Дорогая Марина Николаевна!
С Георгием Георг. Маргвелашвили6 послал кое-кому несколько
книг, в том числе и Вам. Того, что я сам писал в последние 25 лет,
не издавали. Поэтому я не мог послать никому ничего своего, и
ограничился только переводами. Но ”Фауст” - серьёзная работа.
И то, что у него (т. е. у Гёте) наворочено во II части трагедии, будет
Вам, как археологу, интересно. Прочтите всю трагедию целиком,
но не сразу, небольшими частями. Там конечно много мёртвого,
условного (напр. всякого рода маскарады и увеселения при имп.
дворе, дурацкая символика), но и немало гениального, свежего и
всесильного, как сама природа.
Когда у Вас будет время, напишите по адресу: Переделкино Московской области, мне. Несколько справок: как отчество Александра
Джавахишвили, Иванович (?); как зовут Вашу сотрудницу, милую, живую, одухотворенную, с такими красивыми черными глазами, такую знающую (она немного знает по-гречески), кажется
её фамилия Канделаки7, но, наверное, я ошибаюсь. Как зовут сестру Гуги Арчиловны8, дочери Раисы Конст. Микадзе, которая тоже
обходила с нами залы музея? Всем им самый сердечный привет.
Знакомство с ними было для меня большой радостью.
Кланяйтесь, пожалуйста, Вашему брату и поцелуйте маму, Тамару
6
margvelaSvili, giorgi (gia) – literaturatmcodne,. mwerali.
7
am qalbatonis Sesaxeb araferi viciT.
8

miqaZe arCil besarionis-Ze (1896)– განათლებით აღმოსავლეთმცოდნე partiuli da sameurneo
muSaki. daxvrites1937 wels. dapatimrebisas iyo wiTeli jvris aRmaskomis Tavmjdomare;
raisa – misi meuRle (1903-1984), profesiiT moqandake - moixada gadasaxlebis 8-wliani
vada `samSoblos moRalatis ojaxis wevris~ braldebiT; jina arCilis-asuli - istorikosi,
janaSias saxelobis. sax muzeumis TanamSromeli.
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Константиновну (?), если я не путаю её отчества.
Всего Вам лучшего
Ваш Б. Пастернак
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 дек. 1959
Дорогая Марина Николаевна!
Благодарю Вас за драгоценную книгу9, которую я не заслужил и
на которую не знаю, чем Вам ответить. Отчасти я сам виноват, что
сам напросился на этот подарок. Вы не единственная, кого этой
весной я ввёл в заблуждение. Неосторожно вырвавшиеся у меня
тогда слова о моих планах привели к тому, что мне и из-за границ
стали посылать книги об античности и первых веках христианства.
А тем временем я занялся совсем другой темой, в которую и ушел
с головой. Я очень занят, не всегда себя хорошо чувствую, и шлю
сердечные приветы Вам, Вашей маме, брату и товарищам по
работе. Еще раз спасибо.
Ваш Б. Пастернак”.
dabmhj,^ xdty'fy cnevhj,b' bub rvf.jabkb lfhxf^ hfw bv
ofhothblfyfw xfyc^ hjvtkbw vfy xdtyb vij,kt,bc lfgfnbvht,fc'fy
lfrfdibht,ek lfh,tdt,bcfc itv'[dtdb' uflfhxtybk vbc obuypt _
”Охранная грамота”- uffrt'f%
Иламазу Мицишвили. На счастье и на память о чудесных часах,
проведенных в гостях у его мамы”. hfw itt[t,f vjcrjdblfy ufvjupfdybk
obuyt,c^ vf' fct'b ofhotht,b fmdc%
9

CvenTan stumrobisas b-ma borisma gamoTqva daintereseba antikuri xanis ZeglebiT da
moskovSi misi dabrunebis Semdeg Cemma dam mas gaugzavna armazis gaTxrebis unikaluri
masalis amsaxveli wigni - `mcxeTa.~
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@vfhbf cnbefhnc# - “Марине Мицишвили на добрую память. Вы
и Ваша семья исключительные люди и заслуживаете редкого,
завидного счастья.
Б. Пастернак 31 марта 1959. Переделкино”;
@afecnc# - “Марине Николаевне Мицишвили с благодарными
воспоминаниями о ней самой и о ее чудесной маме, о ее брате,
о музее, по которому мы так увлеченно, поглощенные виденным,
ходили. С пожеланиями счастья и осуществления всех ее замыслов
и желаний
Б. Пастернак
31 марта 1959 г. Переделкино”.
*

*

*

da bolos, nawyveti zemoT ukve naxsenebi Jana Cimbulevas werilidan:

(07.VII.1986): «Милая моя Марина! Извини меня, что я не
могла тебе сразу написать ....Мне нужно было известное время
подождать пока улегнут мои эмоции и впечатления, которые так
сильно пережила в Грузии... Я рассказывала подробно моим
близким и коллегам в Несебре и Бургасе о прекрасной вашей
стране, о тёплых встречах с друзьями и коллегами и, конечно, о
моем ДОБРОМ АНГЕЛЕ – МАРИНЕ МИЦИШВИЛИ !!!! »
aseve ukve naxseneb werilSi makarovasadmi marina mas axloblis dakargvasTan dakavSirebiT amgvarad anugeSebs:
es sityvebi marina miwiSvilma TiTqos anderZad datova.
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marina miwiSvilis Sesaxeb
darejan kaWarava
marine fircxalava

“axlobel adamianze mogonebis wera iseve
SeuZlebelia, rogorc sicocxlis arsis
wvdoma.”
i. brodski
marina miwiSvili - ufrosi kolega da megobari. Cven is vanis
eqspediciaSi gavicaniT, roca marina cixesuloris nacixars ikvlevda. “SeuZleblobis” miuxedavad, marinaze fiqrisas cocxldeba kadrebi... kadrebi enacvleba erTmaneTs. Cven
mas vxedavT cixesuloris borcvis wverze, saidanac iSleba
Tvalwarmtaci xedi rionis dablobze da irgvliv mTebze, energiulad SemarTuls, muq lurj savele kabaSi _ gulTan,
pawia jibidan, mudam amowverilia qaTqaTa cxvirsaxoci.
marinas TavdaviwyebiT uyvarda Tavisi saqme. arqeologia
marinasTvis ubralod specialoba ki ara, namdvili gataceba
iyo. sawer magidaze sul hqonda gaSlili samuSao. amitomac
iqca misi gamokvlevebi samagido wignebad.
Cven misgan vswavlobdiT “mowesrigebulobas”: Tvalwin gvidgas misi savele dRiuri _ “Cawikwikebuli”, rogorc TviTon
icoda Tqma, mZivebiviT, asoebi; mokrialebuli veli; gulmodgined dabinavebuli masala.
Cven is aseTi gavicaniT _ saqmiani, mowesrigebuli da ... mudam mxiaruli. TiTqmis yovelTvis, Cvens xSirad arc Tu ise
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iol savele yofaSi, marinas mxiarulebis naperwkali Semohqonda. is iumoriT xvdeboda yofiT marcxebs. gvaxsovs,
erTxel, eqspediciaSi, qalaqSi wasasvlelad gamzadebuls,
ukve morTul-mokazmuls, zeda Tarodan gadmopirqvavebuli
qvabidan Tavze wyali daesxa _ Cven saSinlad SevwuxdiT, marina ki icinoda, icinoda da icinoda.
marina bevri saukeTeso adamianuri TvisebiT iyo dajildoebuli, maT Soris sagangebod mis sikeTesa da gulisxmierebas
gamovyofdiT, gansakuTrebiT axalgazrda kolegebis mimarT;
masze umcros kolegebs ki, mis megobarTa siaSi TavianTi adgili ekavaT. megobarTa (am sityvis sruli mniSvnelobiT) sia ki
sxvadasxva jgufisgan Sedgeboda, romelTa Soris iyvnen ara
mxolod skolisa da studentobis droindeli axloblebi,
aramed TanamSromlebi, Zveli da axali mezoblebi, megobrebis Svilebi; TiToeuli jgufis TiToeuli warmomadgenlisTvis marinas saxli is adgili iyo, sadac is Tavs gamorCeulad
kargad grZnobda, sadac mas siTbo da sitkbo eloda rogorc
pirdapiri ise, gadataniTi mniSvnelobiT. araCveulebrivi
da iSviaTi Tviseba hqonda _ gulwrfeli aRtaceba sxvaTa
warmatebiT. amitomac miviltvodiT yvelani misken maSinac,
roca gviWirda, da maSinac, roca gvilxinda....
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arqeologiuri kvlevis centris Sua saukuneebis
xanis arqeologiis ganyo filebis wamyvani
mecnier TanamSromlis, istoriis mecnierebaTa
doqtoris

m a r i n a m iw i S v i l i s

gamoqveynebul naSromTa nusxa
“Sua saukuneebis Tbilisis keramikuli warmoebis
sakiTxisaTvis (moWiquli jamebi frinvelis gamosaxulebiT)”. aspirantTa da axalgazrda mecnier muSakTa XII konferencia. Tb., 1961.
“Sua saukuneebis Tbilisuri mxatvruli keramikis
Semkulobis zogierTi specifikuri saxe”. axalgazrda mecnier muSakTa XIV samecniero konferencia. Tb., 1964.
“Tbilisuri keramika”. Jurnali “sabWoTa xelovneba”. Tb., 1965, № 9.
“Suafeodaluri

xanis

erTferad

moWiquli

jam-WurWeli aRmosavleT saqarTvelos ganaTxarebSi”. axalgazrda mecnier muSakTa konferenciis Tezisebi. Tb., 1966.
“quTaisis arqeologiuri eqspediciis 1965 wlis
muSaobis Sedegebi”. XV samecniero sesiis Tezisebi. Tb., 1966.

“Художественная поливная керамика из тбилисской
мастерской”. Доклады института археологии,
секция – археология Кавказа. М., 1966.
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“IX-X saukuneebis qarTuli moWiquli keramika”.
Jurnali “macne”, istoriis, arqeologiis, eTnografiisa da xelovnebis seria. Tb., 1967, № 2.
“moWiquli WurWeli Zvel saqarTveloSi. IX-XIII
ss”. Jurnali “xelovneba”, 1966.
“Zveli saqarTvelos sarwyavi keramika (IX-XIII ss)”.

“Поливная керамика древней Грузии (IX-XIII вв.)”.
Автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата исторических наук. Тб., 1970.
“Археологические раскопки средневековой крепости
Цихесулори”. Тезисы докладов, посв. итогам
полевых археологических исследований в 1970
году в СССР. Тбилиси, 1971.
“arqeologiuri gaTxrebi cixesuloris nacixarze”. vanis arqeologiuri eqspediciis 25
weli (1947-1992). Tezisebi. Tb., 1973.
“Tbilisis dedacixeze aRmoCenili moWiquli keramika”. krebulSi – “feodaluri saqarTvelos
arqeologiuri Zeglebi”, t. II, Tb., 1974.
“moWiquli keramikis ganviTarebis ZiriTadi etapebi Sua saukuneebis saqarTveloSi”. Jurnali
“macne”, istoriis, arqeologiis, eTnografiisa da xelovnebis seria. Tb., 1975, №1.
“ganjiskaris keramikuli saxelosnos TariRisaTvis”. Jurnali “sabWoTa xelovneba”. Tb.,
1975, №10.
“cixesuloris nacixarze warmoebuli arqeologiuri Txris Sedegebi”. krebulSi – “vani-II”.
Tb., 1976.
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“qarTuli moWiquli keramikis warmoebis istoriidan (XI-XVIII ss)”. Tb.,1976.
“1973 wels cixesuloris nacixaris Txris angariSi”. krebulSi – “vani-III”. Tb., 1977.
“mxatvruli keramikis erTi jgufis Sesaxeb (moTeTro Tixis WurWeli)”. krebulSi – “saqarTvelos arqeologiis sakiTxebi”, II. Tb., 1979.
“moWiquli keramikis sawarmo Sua saukuneebis TbilisSi (IX-XIII ss)”. Tb., 1979.
“maiolika”. “qarTuli sabWoTa enciklopedia”.
“rusTavis cixeze warmoebuli Txris angariSi”.
savele arqeologiuri kvleva-Zieba 1972 wels.
Tb.
“Tbilisis keramikul saxelosnoTa (IX-XIII) Seswavliloba”. Jurnali “Zeglis megobari”. Tb., 1984,

№ 68.
“Tbilisis keramikuli saxelosno”. “qarTuli
sabWoTa enciklopedia”.

“Полихромная поливная керамика, как источник
установления культурных связей XII-XIV вв.”.
Материалы I Симпозиума по проблеме –
“Полихромная поливная керамика Закавказья –
Истоки и пути распространения”. Тезисы докладов.
Тбилиси, 1985.
“Полихромная поливная керамика (XII-XШ вв.) из
Тбилиси и Рустави”. Материалы I Симпозиума по
проблеме – “Полихромная поливная керамика
Закавказья – Истоки и пути распространения”.
Тезисы докладов. Тбилиси, 1985.
“Византийская поливная керамика, украшенная
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рельефным орнаментом”. Препринт Тбилиси, 1991.
“Byzan ne glazed po ery decorated with relief ornaments”. Preprint. Tbilisi, 1991.
“Полихромная керамика, как источник установления
культурных связей
XII-XV вв.” Материалы III
Международного симпозиума - Bolgaria Pon ca
Media Acvi, III, Nesebre, 1985. Sofia, 1992.
“Sua saukuneebis moWiquli keramikis aRorZinebis
(misi warmomavlobis) sakiTxisaTvis”. samecniero sesiis – “msoflio kulturul-istoriuli
procesebi da saqarTvelo” - moxsenebaTa Tezisebis krebuli. Tb., 1993.
”mravalferad moWiquli keramikis gavrcelebis
sakiTxisaTvis”. krebulSi – “feodaluri saqarTvelos arqeologiuri Zeglebi”, t.VI, Tb.,
1998.
”1972 wels rusTavis cixeze warmoebuli (samxreTis seqtoris) Txris angariSi”. krebulSi –
“rusTavi-II”. Tb., 1998.
“Sua saukuneebis qarTuli moWiquli keramika
(IX-XVIII ss)”. Tb., 1998. avtoreferati istoriis
mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis
mosapoveblad.

“Итоги работ Ванской археологческой экспедиции”.
Полевые археологические исследования в 197
(краткие сообщения). 19.
“Средневековая поливная керамика Грузии IX-XVIII вв.”
“Археология”.
“Грузия и её связи с Западом по материалам поливной
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керамики XI-XIII вв.” Материалы IV Международного
симпозиума - Bolgaria Pon ca Media Acvi, IV, Nesebre, 1988. Sofia, 1991.
“Византийская поливная керамика, украшенная
рельефным орнаментом (IX-X вв.)”. Материалы V
Международного симпозиума - Bolgaria Pon ca
Media Acvi, V, Nesebre, 1991. Sofia.
“К вопросу о происхождении средневековой поливной
керамики”. Материалы VI Международного
симпозиума - Bolgaria Pon ca Media Acvi, VI, Nesebre, 1995. Sofia.

Jurnal “onlain arqeologiis” redaqcia
madlobas uxdis baton ilamaz miwiSvilsa
da qalbaton nino miwiSvils masalebisa da
fotoebis mowodebisTvis.
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Marina Mitsitshvili
Marina Mitsishvili was born on June 11, 1928, and graduated from
high school. In 1953 graduated from faculty of history of the Tbilisi
state university of Ivan Javakhishvili. She chose archeology as specialty at the student’s choice and devoted this field of science ll the end
of her life.
The way of life Marina Mitsishvili was not easy, in the childhood she
suﬀered from injus ce. 20-30 years writer (one of “Tsisperqantseli”)
and public figure, Nikoloz Mitsishvili was arrested and shot in 1937.
Shortly his wife (Tamar Bagra oni) was arrested for absurd accusaons of the “family member of public enemy” and spent eight years
of unbearable rese lement in remote concentra on camps in the
north. Nega ve moral impact of poli cal repressions of the 30th
years was so strong and severe that a part of society, including Marina Mitslishvili, was especially sharp in rela on to jus ce (or rather to
injus ce) in the whole life.
«…Вы даже не можете предствить как меня обрадовало
Ваше письмо. Ведь я так ценю даже малейшее внимание. Вы
удивлены? ... Меня ведь не избаловала жизнь» (from the le er
of Marina Mitsishvili to Boris Pasternak, 1959)
Marina Mitsashvili has gone through quite a long way to work: at
first as the worker on a contract basis, since 1956 - the chief employee of archaeological department; since1961 the junior researcher; since 1974 - the scien st and from the moment of forma on of
archaeological researches (1977) as the leading researcher and scien fic worker of the middle ages. As for field work, she par cipated in archeological expedi ons of Ior-Ujarma(1951-1952), Bichvinta
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(1952-1953), Sioni (1953), Kamarakhevi (1953), Tsitsamuri (1953), Abelia (1954), Bulachauri (1955), Mtskheta (1957), Khovle(1955-1957), Orbe (1959,1961), Rustavi (1959-1962,1972), Qutaisi (1963-1965), Ertso
(1966),Tbilisi (1966-1967, 1969-1970) and of Natbeuri (1970). In 1972
she headed an archaeological expedi on of Rustavi; from 1968, within
several seasons (1968-1977, 19 82) she par cipated in Vani expedions; from 1970-1973 headed digs and excava ons of the Tsikhesulori
Lock.
The general field of scien fic research of Marina Mitsishvili was medieval ceramics, but she made a contribu on to studying of one of the
most important researches in the field of cra smanship in courts in
Georgia. Knowledge and experience which were saved up and accumulated as a result of personal par cipa on in field work of the archaeological researches conducted almost in all corners of Georgia allowed
to publish a number of scien fic works, in 1985-1986 she compiled generic essence:“Средневековая поливная керамика Грузии IX-XVIII
вв.”,for the Mul language “Археология“, which was prepared to be
published in Moscow;she took a new step in studying of the Georgian
glazed ceramics, explored and covered its issues of genesis, development stages and spread area.
1981 Marina Mitsishvili was invited to Bulgaria,where she par cipated in an archaeological expedi on of Melnik and had an opportunity to
draw crucial conclusions on possible ways of feasible migra on of the
Georgian ceramics to the Black Sea and mul culturalism of east culture.
The result and consequence of Marin Mitsishvili’s scien fic research
on the produc on of glazed ceramics in Georgia is priceless: “This field
of the Georgian applied arts developed in parallel with events in the
neighboring or remote countries; it was not far behind and followed
them step-by-step. There was a constant movement when new invenons and novel es were replaced at each other, aspiring to the best,
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and what they actually did.”
For more convincing representa on of the mul layered ceramics migra on in the Black Sea, in 1998 ,with a grant of Academic society M.
Mitsishvili started to work on a research paper: “The Cultural and Economic Rela ons of Georgia in the North and Western Regions of the
Black Sea atXII-XIV centuries”, which led to a possibility of expansion of
these direc ons and expec ng achievement of interes ng result.Unfortunately, this expecta on did not come to an end because Marina
died on September 17 the same year.
Mitsishvili has protected the thesis to obtain scien fic degrees (1970)
and doctoral degrees (1998)of history sciences. She is the author of
about 40 scien fic works, majority of them (including monographic)
are published.
Marina Mi shvili not only took ac ve part in allied and interna onal
scien fic sessions, but also was an ini ator of a symposium which was
carried out to Tbilisi in 1985: “The Caucasian glazed ceramics - its ini al
and widespread ways”, where except for hosts, specialists-archeologists from Moscow, Sankt Petersburg, Odessa, Simferopol, Sevastopol,
Yekaterinburg, Grodno, Baku and Erevan took part as well.
It cannot be properly es mated in the face of the outside world in
the context of representa on of the country and the na on, among
diﬀerent na onali es, ability to communicate at a scien fic forum as
they increase the level of the human rela ons, favorable character and
creates a solid andthe reliable basis. Such a tude,rela on has been
established between Georgian and Bulgarian archeologists, where
was contribu on of Marina Mitsishvili.It is the proof that even excerpt
from the le er of the archeologist Zhanna Chimbulavy reflec ng the
emo ons caused by a visit of her daughter to Georgia. «Что вы там
в Грузии сделали с Пеночкой»! Она вернулась от вас такая
счастливая, будто побывала в неземной стране – в раю!!! Она
каждому рассказывает каждый день всем (а у неё множество
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знакомых – ведь библиотеку посещает вся интеллигенция ....
Рассказывает про Грузию, про её живописную природу, про её
богатые памятники старины, про её интеллигентных, самых
гостеприимных людей... И про много, много, много хороших
качеств грузин. А для тебя Маринушка, помоему, в грузинской
мифологии имеется еще одна богиня - это Марина! Она (Пеночко
– I. M.) не верит, что на свете может быть еще один такой
человек – умный, добрый, справедливый, гостеприиймный и т.
д., и т. д.»
Thanks to ac ve correspondence with colleagues we have the opportunity today imagine Marina Mitsishvili’s life and character in many nuances (As a scholarly researcher kept copies of most of the le ers she
sent).3 Marina was friendly to all people, but surprisingly changed the
character in the principleques ons. This feature is clearly shown in the
le er sent by Eddie Saicco4, her colleague, about the defense of the thesis. (02.06.1977) «Дорогая Эди, я очень рада за Вас, автореферат
замечательный, сама диссертация, конечно же, будет во много
крат лучше. Я уверена, что Вы защищались яростно и блестяще,
как тигрица, было наверное, очень интересное зрелище. Итак,
поздравляю Вас со свершившейся защитой. Прошу, если не
трудно, опишите ее поподробней».
She always tried to be objec ve toward colleagues and always used
to say good words. Here’s showed how she evaluates an exhibion visited in Kherson, in one of the le ers. «Самое же большое
впечатление осталось от новой экспозиции. Я в восторге от нее
– чувствуется большой и утонченный вкус, прекрасное знание
материала (керамики, металла, стекла, мозаики, настенной
росписи, архитектуры и т.д.), с необычайной выразительностью
доведѐнныедопосетителя.
Этавыставкарезультатогромныхзн
аний, долгихраздумийивысокой образованности. Правда Л.
Колесникова работала над выставкой многие годы (иначе и
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не могло быть), но этим она еще при жизни воздвигла себе
памятник». It is men oning her a tude towards the merits of senior
colleagues, which was clearly expressed in the le er to Jacobson (Glazed
ceramics recognized specialist): „Мой скромный знак внимания
(Marina has send him her book) не должен был Вас удивить, так
как я считаю, что те, кто работают по керамике, тем более - по
поливной, должны помнить Вас!“
Marina had an amazing ability to express gra tude, she never forgot
those who were sympathe c and helped her. This principle was shared
by Marina throughout her life. First of all it is true to say about her
“kindergarten” friends - Inseparable six – Ekatenire Osidze, Mzia Mrevlishvili, Mzia Tkhemaladze, Mari Juruli and Lamara Vepkhvadze - about
their parents and families, who do not betray human dignity and “The
son of Trotsky” they took and had grown up as their own child. Despite
the possible undesirable consequences of such ac on. Great love and
gra tude was expressed by Marina to her grandfather - Kote Bagraoni, who undertook hard-living condi ons for children, who stayed
without parents.
From the personal quali es of Marina Mitsishvili we must remark
communica ve experience, which gave to her opportunity to become
the warmth both Georgian and foreign colleagues, a er
that she formed a wide circle of familiar friends. She had a par cularly
warm rela onship with middle Azian colleagues, the founda on for
which laid a common interest to a glorious ceramics. These es based
on professional interests were very o en the model of human rela onships and proximity. The correspondence in Marina’s archive presents
a certain impression on what the scien fic discourse was, And, no matter what is important, interdependence among the people who have
shared commoninterests, despite diﬀerences between genera ons,
socio-ethnographic dis nc ons and o en, the diﬃcul es caused by
the Soviet reality.
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Spiritual closeness between Marina and her colleagues-friends was
so delusional that some mes even was grown up in real perspecve: “Дорогая Таня! Ваше поздравитеьноe письмо меня очень
обрадовало, но, вместе с тем, оставило во мне чувство неясной
тревоги – всѐлиуВасвпорядке? Еслиинтуицияменянеобманула...
(the le er to the Moscow colleague T. Makarova). It turned out that,
sadly, the acquaintance was jus fied, the family member was dead.
Marina’s house door was always open for colleagues. Colleagues also
appreciate the warmth of Marina, apprecia ng is shown in their letters.
The part from the answer of Uzbekian Archeologist Zamira Iusopova on the le er, in which she found out the death of Marina Mitsishvili. “Мы сильно переживаем утрату, потому, что мы жили в
гостеприиймном доме Марины, нас навещали Наталья и Мананаханум (Marina’saunts) ваша супруга, с которой мы ходили в театр».
Life has drawn her to many interes ng personali es, but a special
footprint le the mee ng with two of them. It is known that in understanding of Georgian (not only Soviet)poesy for a huge auditory of Russian-language readers great contribu on have poets Nikolai Tikhonov
and Boris Pasternak. Nikolo Mitsishvili, as one of the ac ve actors of
the publishing work(at that moment he was heading the department
of literature of State Publishing), had a close rela onship with them.
F R O M M A R I N A’S Records - Nikolo Mitsishvilito Victor
Golcev
“The state publishing is interested with the works of B. Pasternak and
N. Tikhonov. Please, tell Tikhonov, to no fy me of his achievements. B.
Pasternak will summarize his strings Vazha-Pshavela and without it.”
The gesture was that their mee ngs were suspended in 1937, but Ma-
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rina, a er a long me, met with these personali es. Marina, who traveled to Moscow in 1956, tried to find out about the rehabilita on of
her parents, but the rehabilita on process was new and the relevant
agencies could not aﬀord the applicants, the ranks did not seem to
last, the me of the trip was coming to the end, the hope remained
unchanged and the desperate Marina addressed Tikhonov to help. Tikhonov had a very responsible posi on at that me - he was the Chairman of the World Peace Council and a er many unsuccessful a empts
to get into his cabinet, Marina addressed the last me – she asked the
administra on’s employee to be surnamed Tikhonov. This request was
made and the events developed with lightning speed, Marina immediately was allowed to Tikhonov, who welcomed her very warmly. Asked
her everything, helped her to prepare the text for the corresponding
agency and he took away Marina’s promise, that if she would need
anything, she would ask him to help. A er that the bureaucra c machine was quickly rushed and the rehabilita on process was soon ended with posi ve results. Since then, Marina and her mother regularly
received daily cards from Tikhonov in the fes ve days. There are about
40 le ers in the Marina’s archive, the text of which is not repeated
once again.
The part of Marina’s le er to Tikhonov (when she congratulates 80th
anniversary)
«Вы прошли длинный жизненный путь, он интересен, прекрасен,
не запятнан ничем и полон добрых дел. Не каждый способен
на добро в трудные, тяжелые минуты жизни. Это дано только
особым людям – честным и добрым рыцарям. Черты Вашего
характера вселили в меня доверие к людям, веру в человека. С
тех пор мне стало легче жить».
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T H E F R I E N D S H I P with Boris Pasternac
T H E G EO R G I A N characters of “Doctor Zhivago”
From Marina’s Records - Everyone is well aware that in the early spring
of 1959, Boris Pasternak was forced to leave Moscow.He flew to Tbilisi
and became a guest of Titsian Tabidze’s family. His arrival should not
be disclosed.
One day, on Rustaveli Avenue, near the opera (on the side where people are usually few), I met Nita Tabidze. She was accompanied by a
man. We stopped to talk to each other. Nita applied to the man – did
not remind you anyone and explained my person. Pasternak immediately cried – of course, she looks like father with gesture. We talked for
a while and got separated from each other.
When I came home, I told to my mother, that Pasternac was gues ng
in Aunt Nina’s house and I explained to her in which situa on was he.
Once, mister Boris took a walk alone, someone had recognized him
and asked – Are you Boris Pasternac? But he has refused to it – no, you
are wrong, I only look like Boris Pasternac.
On the next day, mother went to aunt Nina’s house and had seen
Mr. Boris, who didn’t seen a er rese lement (1937-1946 yy.). Before
leaving, she invited him on dinner, Pasternac refused – Tamar, it’s very
dangerous,there may be something new trouble about my cause, but
mother answered- I’m not any more afraid of anything, what will happen more than I have seen almost.
A er the arrest of my father, Nikolo Mitsishvili in 1937, we were
evicted from the old apartment (of course, they did not break it down
and they took away everything, even my father’s clothes) and we were
remembered in a small room that was taken away from the family of
the fate of us, at that me called Plekhanov Avenue. It was here that
we received Mr. Boris on 27 February 1959.With him came Titsian
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Tabidze’s wife – aunt Nina and Fa Tvaltvadze (famous translater), late
from the work came my brother – Ilamaz Mitsishvilli.
Our terms of life, narrowness and other circumstances have
caused Mr. Boris to be very aggressive (he had been for several mes
in old apartments of my parents), but the tradi onal Georgian hospitality and the mood of the nature changed him and the conversa on
was interes ng. In poetry, his poems of the early period, transla ons,
archeology, etc.He told to my mother many compliments and finally
added, you are a real hero,whoever drove so many things and I, who
knew all this, could I do not write „Doctor Zhivago“? I leave the book
to Nina and please read it too.
As he himself told us, he was interested in an que mes. Because of this, I oﬀered him to visit our museum where a lot of interesting material could be found. Later, Nita Tabidze and her husband, Mr.
Aleksi Andriadze, le our guests and took them home.
The friendship has had begun. A er that, Mr. Boris was invited to almost every day.
He really came to museum and there his guide was Mr. Lali Dzhavaxishvilli.5 Pasternac was very excited with museum and of course, with
person of Mr. Lali.
He le Tbilisi very pleasured, warm welcomed and happy.
Soon we got present from Peredelkino, books translated by him
(“Maria Stuart” by Shiller and “Faust” by Goethee) and le ers”.
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B O R I S PA S T E R N AC to Marina MItsishvili:
8 апреля, 1959
Дорогая Марина Николаевна!
С Георгием Георг. Маргвелашвили послал кое-кому несколько
книг, в том числе и Вам. Того, что я сам писал в последние 25 лет,
не издавали. Поэтому я не мог послать никому ничего своего, и
ограничился только переводами. Но ”Фауст” - серьёзная работа.
И то, что у него (т. е. у Гёте) наворочено во II части трагедии,
будет Вам, как археологу, интересно. Прочтите всю трагедию
целиком, но не сразу, небольшими частями. Там конечно много
мёртвого, условного (напр. всякого рода маскарады и увеселения
при имп. дворе, дурацкая символика), но и немало гениального,
свежего и всесильного, как сама природа.
Когда у Вас будет время, напишите по адресу: Переделкино
Московской области, мне. Несколько справок: как отчество
Александра Джавахишвили, Иванович (?); как зовут Вашу
сотрудницу, милую, живую, одухотворенную, с такими
красивыми черными глазами, такую знающую (она немного
знает по-гречески), кажется её фамилия Канделаки , но, наверное,
я ошибаюсь. Как зовут сестру Гуги Арчиловны , дочери Раисы
Конст. Микадзе, которая тоже обходила с нами залы музея?
Всем им самый сердечный привет. Знакомство с ними было для
меня большой радостью.
Кланяйтесь, пожалуйста, Вашему брату и поцелуйте маму,
Тамару Константиновну (?), если я не путаю её отчества.
Всего Вам лучшего
Ваш Б. Пастернак
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8 дек. 1959
Дорогая Марина Николаевна!
Благодарю Вас за драгоценную книгу , которую я не заслужил и на
которую не знаю, чем Вам ответить. Отчасти я сам виноват,
что сам напросился на этот подарок. Вы не единственная, кого
этой весной я ввёл в заблуждение. Неосторожно вырвавшиеся у
меня тогда слова о моих планах привели к тому, что мне и изза границ стали посылать книги об античности и первых веках
христианства. А тем временем я занялся совсем другой темой,
в которую и ушел с головой. Я очень занят, не всегда себя хорошо
чувствую, и шлю сердечные приветы Вам, Вашей маме, брату и
товарищам по работе. Ещеразспасибо.
ВашБ. Пастернак”.
I think he was happy with visi ng us, which appears from
the inscrip on that he made on his book”Охранная грамота” survived by accident in connec on with the deten on of our parents:
Иламазу Мицишвили. На счастье и на память о чудесных часах,
проведенных в гостях у его мамы”. On the books, which he sent us
from Moscow, they have such inspec ons:
“MariaStuart” - “Марине Мицишвили на добрую память. Вы и
Ваша семья исключительные люди и заслуживаете редкого,
завидного счастья. Б. Пастернак 31 марта 1959. Переделкино”;
“Faust” - “Марине Николаевне Мицишвили с благодарными
воспоминаниями о ней самой и о ее чудесной маме, о ее
брате, о музее, по которому мы так увлеченно, поглощенные
виденным, ходили. С пожеланиями счастья и осуществления
всех ее замыслов и желаний
Б. Пастернак
31 марта 1959 г. Переделкино”.
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******
At the end, the part of the le er of Zhana Chimbuleva : (07.07.1986)
«Милая моя Марина! Извини меня, что я не могла тебе сразу
написать ....Мне нужно было известное время подождать
пока улегнут мои эмоции и впечатления, которые так сильно
пережила в Грузии... Я рассказывала подробно моим близким
и коллегам в Несебре и Бургасе о прекрасной вашей стране, о
тёплых встречах с друзьями и коллегами и, конечно, о моем
ДОБРОМ АНГЕЛЕ – МАРИНЕ МИЦИШВИЛИ !!!! »
Also in the men oned le er to Makarova, Marina comforts her with
the lost of rela ves:
«Ради тех прекрасных людей, которые уходят от нас, во имя
их, делaйте добро, хорошие и благородные дела . Ради них
нужно жить и быть достойными памяти их».
These words Marina Mitsvlishvili had le asawill.

ABOUT MARINA MITSISHVILI
Darejan Katcharava
Marine Pirtskhalava
“Wri ng about the remembrances about close friend
Is as impossible as well as to reach the sense of life”
Brodski
Marina Mitsishvili – the senior colleague and friend. We met her on
Vani expedi on, when Marina was researching Tsikhesulori former
stronghold. In spite of “impossibility”, while thinking about Marina
there comes alive the frames… the frames change each other. We see
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her on the top of Tsikhesulori hill, from where there is seen beau ful
view on the Rioni law land and around on the mountains, energe cally
moody, in dark blue valley dress – on the chest, from ny pocket, there
is seen pure handkerchief.
Marina used to oblivia ngly love her work. Archeology for Marina was
not simply specialty, it was real abduc on. She always used to have on
the wri ng table opened work to be done. That’s why her researches
turned into table books.
We were learning from her how to be arranged: we s ll see her valley
notebook – “well organized”, as she used to say, the le ers like beads;
clean valley; thoroughly kept material.
We met her like this – busy, organized and … always joyful, nearly always, in out tough valley life, Marina used to bring joyful string. She
used to meet defeat with sense of humor. We remember, once, in expedi on, ready to go to city, already organized, the water spilled on
her head from turned upside down pot – we were very upset, but Marina was laughing, laughing and laughing.
Marina was famous with many human traits, between them we would
like to talk about her kindness and sensi veness, especially towards
young colleagues; the younger colleagues used to have their own place
in the list of friends. The list of friends (with the full sense of this word)
was consis ng from diﬀerent groups, between which there were not
only close acquaintances from school and student period, but collaborators, old and new neighbors, children on friends; the house of Marina for every group representa ve was the place, where he/she used to
feel special, where he/she used to meet warmth and sweet as directly
as well as indirectly. She had unique and rare trait – true admira on
with other’s success. That’s why we used to want to reach her even
when it was tough period for us and when was joy…
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The published list
of the scien st collaborator, doctor of historical sciences
Of archeological research center middle ages archeological department
Marina Mitsishvili
“For the issue of ceramic produc on of Middle Ages Tbilisi
(enameled bowls with the depic on of birds)”. Conference of
aspirants and young scien sts. Tb. 1961.
“Specific face of Middle Ages Tbilisi some ceramic decora on”.
XIV scien fic conference of young scien sts workers. Tb. 1964.
“Tbilisian ceramics”. Journal “Soviet art”, Tb., 1965, N9
“Middle Feudal age one color enameled bowl-vessel in the archaeological works of eastern Georgia”. Thesis of young scien sts workers of conference. Tb., 1966
“Results of 1965 years working of the Kutaisi archaeological expedi on”. Thesisofscien ficsessionXV. Tb., 1966
“Художественная поливная керамика из Тбилисской
мастерской.”Доклад института археологии секция –
археология Кавказа. М. 1966
“Glazed Georgian ceramics of IX-X centuries”. Journal “Matsne”,
series of history, archeology, ethnography and art. Tb., 1967,
N2.
“Glazed vessel in old Georgia. IX-XIII c”. Journal “Khelovneba”,
1966
“Irriga on ceramic of Old Georgia (IX-XIII)c”
«Поливная керамика древней Грузии (IX-XIII вв.)».
Автореферат диссертации на соис-кание ученой
степени кандидата исторических наук. Тб., 1970.
«Археологические раскопки средневековой крепости
Цихесулори». Тезисы докладов, посв. итогам полевых
археологических исследований в 1970 году в СССР.
Тбилиси, 1971.
„Archaeological works on Tsikhesulori former stronghold.“ 25
years of Vani archaeological expedi on (1947-1992). Thesis.
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Tb., 1973.
“Glazed ceramic discovered on Tbilisi dedatsikhe”. In the collecon – “archaeological monuments of feudal Georgia”, T. II,
Tb., 1974.
“The main stages of development of glazed ceramics in Georgia
of Middle Ages”. Journal “Matsne”, Art series of history, archaeology, ethnography and art. Tb., 1975, N1.
“For the date of Ganjiskari ceramic workshop.” Journal “Soviet
Art”. Tb., 1975, N10.
“The results of archaeological works on Tsikhesulori former
stronghold”. In the collec on – “Vani II”. Tb., 1976
“From the history of processing of Georgian glazed ceramic (XIXVIIIc)”. Tb., 1976.
“The report of digging of Tsikhesulori former stronghold on
1973”. In he collec on – “Vani-III”. Tb., 1977.
“About one of the groups of ar s c ceramic (white clay vessel)”.
In the collec on – “Issues of archaeology of Georgia”, II. Tb.,
1979.
“Enterprise of glazed ceramic in Tbilisi of middle ages (IX-XIIIc)”.
Tb., 1979.
“Majolica”. “Georgian Soviet encyclopedia”.
“The report of digging on Rustavi stronghold”. Archaeological research-finding of valley 1972. Tb.
“Research history of Tbilisi ceramic workshops (IX-XIII)”. Journal
“The friend of the monument”. Tb., 1984, N68.
“Tbilisi ceramic workshop”. “Georgian soviet encyclopedia”.
“Полихромная поливная керамика, как источник установления культурных связей XII-XIV вв.”. Материалы I
Симпозиума по проблеме – «Полихромная поливная
керамика Закавказья – Истоки и пути распространения».
Тезисы докладов. Тбилиси, 1985. «Полихромная
поливная керамика (XII-XШ вв.) из Тбилиси и Рустави».
Материалы I Симпозиума по проблеме – «Полихромная
поливная керамика Закавказья – Истоки и пути
распространения». Тезисы докладов. Тбилиси, 1985.
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«Византийская поливная керамика, украшенная
рельефным орнаментом». Препринт Тбилиси, 1991.
“Byzan ne glazed po ery decorated with relief ornaments”. Preprint. Tbilisi, 1991.
«Полихромная керамика, как источник установления
культурных связей XII-XV вв.» Материалы III
Международного симпозиума - BolgariaPon caMediaAcvi, III, Nesebre, 1985. Sofia, 1992.
“For the issue of renaissance (its oprigin) of glazed ceramic of
Middle Ages”. The collec on of lectures of thesis of the scienfic session – “World cultural-historical rpocesses”. Tb., 1993.
“For the issue of spread of mul colored glazed ceramic”. In the
collec on – “Archeological monuments of feudal Georgia”, T.
VI, Tb., 1998.
“The report of digging on Rustavi stronghold on 1972 (southern
sector)”. In the collec on – “Rustavi II”. Tb., 1998.
“Glazed ceramic of Middle Ages of Georgia (IX-XVIIIcc)”. Tb.,
1998. Abstract for the gaining of the scien fic degree of doctor of sciences.
«Итоги работ Ванской археологческой экспедиции».
Полевые археологические исследования в 197 (краткие
сообщения). 19. «Средневековая поливная керамика
Грузии IX-XVIII вв.» «Археология». «Грузия и еѐсвязис
ЗападомпоматериаламполивнойкерамикиXI-XIII вв.»
Материалы IV Международного симпозиума - BolgariaPon caMediaAcvi, IV, Nesebre, 1988. Sofia, 1991.
«Византийская
поливная
керамика,
украшенная
рельефным орнаментом (IX-X вв.)». Материалы
V Международного симпозиума - Bolgaria Pon ca Media Acvi, V, Nesebre, 1991. Sofia. «К вопросу о
происхождении средневековой поливной керамики».
Матери-алы VI Международного симпозиума - BolgariaPon caMediaAcvi, VI, Nesebre, 1995. Sofia.
Edi on of journal “Online archaology” thanks mister Ilamaz Mitsishvili and missis Nino Mitsishvili for providing materials and
photos.
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saintereso gamocemebi

არქეოლოგიური აღმოჩენების
პირველადი დახმარება
ავტორები - დევიდ ვატკინსონი, ვირჯინია
ნილი; მთარგმნელი და ქართული ვერსიის
რედაქტორი - ნინო ქებულაძე. გვერდების
რაოდენობა - 172; თბილისი 2017.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ გამოცემული წიგნი - არქეოლოგიური აღმოჩენების პირველადი დახმარება - საველე კონსერვაციის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო გახლავთ. გამოცემა განსაკუთრებულად აქტუალურია დღეს, როდესაც საქართველოში მთელი სიმწვავით შეიგრძნობა ადგილობრივი თუ უცხოური სამეცნიერო ლიტერატურისა და დასავლური უახლესი ტექნოლოგიების საქართველოს შესაბამის უმაღლეს

სასწავლებლებში

შემოტანისა

და

სწავლების პრობლემა.
წიგნი არაკომერციულია და განკუთვნილია
დარგის სტუდენტებისთვის, კონსერვაციაში
მინიმალური პრაქტიკის მქონე და საველე
კონსერვაციის სფეროში დაკავებულ პირთათვის.
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მასალები ორონტის ანტიოქიის
დასავლეთით მდებარე ქართული
მონასტრების კვლევა-ძიებისთვის

ავტორი - ვახტანგ ჯობაძე; რედაქტორები - თამილა
მგალობლიშვილი, თინათინ ცერაძე; ინგლისურიდან
თარგმნა თამილა ებანოიძემ; გვერდების რაოდენობა 116; თბილისი 2017.
ცნობილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, კალიფორნიის შტატის უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრი ვახტანგ ჯობაძე
უცხოეთში მოღვაწეობდა. ის ათეული წლების განმავლობაში იკვლევდა ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს, რომლებიც საქართველოს ფარგლებს
გარეთაა დაცული. სწორედ ვახტანგ ჯობაძემ მიაკვლია
კუნძულ კვიპროსზე ღალიას ქართულ მონასტერს და
ჩაატარა იქ არქეოლოგიური გათხრები.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტოს გამოცემა - მასალები ორონტის
ანტიოქიის დასავლეთით მდებარე ქართული მონასტრების კვლევა-ძიებისთვის - ვახტანგ ჯობაძის მონოგრაფიის ქართულ ენაზე თარგმანი გახლავთ.
წიგნი შესრულებულია მაღალ პოლიგრაფიულ დონეზე,
საინტერესოა, როგორც პროფესიონალებისთვის ისე,
ფართო საზოგადოებისთვის.
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რუსუდან გვერდწითელი

შრომები I
რედაქტორები - ნიკოლოზ ანთიძე, დიმიტრი თუმანიშვილი, რუსუდან გურამიშვილი, მაია მანია. გვერდების
რაოდენობა - 168; თბილისი 2017.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტოს გამოცემა - რუსუდან გვერდწითელის შრომები I-ში თავმოყრილია ქ-ნ რუსუდანის ის
ნაშრომები, რომლებიც ჩვენში ქრისტიანობის

I საუ-

კუნეების არქიტექტურას ეძღვნება. მათში ყველაზე
ვრცელი და მრავლისმომცველი რ. გვერდწითელის, ე.წ.
ცხოვრების წიგნია, რომელიც 30 წლის განმავლობაში
იწერებოდა - მონოგრაფია თბილისის ანჩისხატის ეკლესიის შესახებ.
გამოცემა შესრულებულია მაღალ პოლიგრაფიულ დონეზე, განკუთვნილია არქიტექტორ-რესტავრატორებისთვის, ხელოვნებათმცოდნეებისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში მომუშავე სპეციალისტთა ფართო წრისა
და სტუდენტებისთვის.
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saintereso gamocemebi

firosmanis koleqcia
suvenirad

saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagentos samuzeumo
mimarTulebis samsaxuris iniciativiT niko firosmanaSvilis saxelmwifo muzeumSi
dacul koleqciebze momzadda suvenirebi:
n. firosmanis suraTebis miniaturuli albomi da suraTebis miniaturuli aslebi.
firosmanis 14 originalis, muzeumSi daculi pikasos naxatisa da molbertis miniaturuli aslebi gankuTvnilia mxatvris
koleqciisa da muzeumis popularizaciis
xelSesawyobad. maTi SeZena SesaZlebelia
mirzaanSi, niko firosmanaSvilis saxelmwifo muzeumSi.
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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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redaqtori _ nikoloz anTiZe
saredaqcio kolegia:
kote ficxelauri
daviT lomitaSvili
zurab giorgaZe
nika TuSabramiSvili
koordinatori da stilisturi redaqtori _ maia ColoyaSvili
dizaineri _ Tamar gulbani

Editor – Nikoloz An dze
Editorial Board:
Kote Pitskhelauri
Davit Lomitashvili
Zurab Giorgadze
Nika Tushabramishvili
Coordinator and stylis c editor - Maya Cholokhashvili
Designer – Tamar Gulbani
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