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saqarTvelos erovnuli muzeumis moambis winamdebare tomi warmoadgens 
saqarTvelos muzeumis moambis (1920-1935 ww), saqarTvelos saxelmwifo 
muzeumis moambis (sazogadoebriv mecnierebaTa seria – 1936-1944 ww) da 
simon janaSias saxelobis saqarTvelos saxelmwifo muzeumis moambis 
(sazogadoebriv mecnierebaTaseria – 1947-2004 ww) tradiciuli, seriuli 
gamocemebis gagrZelebas – sazogadoebrivi mecnierebis mimarTulebiT. 
tomSi warmodgenilia naSromebi arqeologiis, istoriis, ეთლოგიის, glip-
tikis, numizmatikis, xelovnebis istoriis Sesaxeb, romlebSic qarTuli 
kulturuli memkvidreobis mniSvnelovani sakiTxebia ganxiluli.
toms erTvis saqarTvelos erovnuli muzeumis 2019 wlis qronika da mogone-
bebi.

The present volume of the Bulletin of the Georgian National Museum is continuation 
of the traditional, social sciences serial, publications of the Bulletin of the Georgian Mu-
seum (1920-1935), the Bulletin of the Georgian State Museum (series of social sciences 
– B, 1936-1944) and the Bulletin of the Simon Janashia Georgian State Museum (series
of social sciences – B, 1947-2004). The volume presents papers dealing with archaeology,
history, ehtography, gliptics, numismatics, art history issues in which the main aspects of
Georgian cultural heritage are discussed.
The issue is supplied with 2019 year chronicle and memories of the Georgian National
Museum.
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gamosaTxovari

zurab TvalWreliZe – mecnieri da samuzeumo saqmis 
organizatori

ქართულმა ისტორიულმა მეცნიერებამ და საქართველოს ეროვნულმა მუ-
ზეუმმა დიდი დანაკლისი განიცადა. გარდაიცვალა ცნობილი არქეოლოგი, მრა-
ვალი ექსპედიციის ჯერ მონაწილე და შემდეგ ხელმძღვანელი, საქართველოს 
ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორის მოადგილე, მთავარი კონსე-
რვატორი, ეროვნული მუზეუმის შუა საუკუნეების ისტორიისა და კულტურული 
მემკვიდრეობის ცენტრის (ინსტიტუტის) ხელმძღვანელი, ისტორიის დოქტორი 
ზურაბ თვალჭრელიძე.

ზურაბ თვალჭრელიძე 1950 წელს დაიბადა ტრადიციულ ქართულ ოჯახში. 
მამა გრიგოლ თვალჭრელიძე, ინჟინერ-ეკონომისტი, წლების განმავლობაში 
ერთ-ერთ სამეურნეო-ეკონომიკურ სამსახურს განაგებდა, დედა მარგალიტა გი-
ორგობიანი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მომავალი თაობის აღზრდას ემ-
სახურებოდა. პროფესიონალიზმი და პასუხისმგებლობის გრძნობა ზურაბ თვა-
ლჭრელიძეს სწორედ ოჯახიდან მოჰყვებოდა. 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტზე სწავლი-
სას გამოიკვეთა ახალგაზრდა არქეოლოგის მომავალი ინტერესები. ეს იყო სა-
ქართველოს ისტორიის ღრმად შესწავლის სურვილი, განსაკუთრებით, არქეო-
ლოგიური მონაცემების საშუალებით. სწორედ ამ მიზანდასახულებით იწყებს 
მუშაობას სიმონ ჯანაშიას სახელობის სახელმწიფო მუზეუმში 1975 წელს. მისი 
პირველი სამეცნიერო კვლევები მუზეუმის სპელეისტიკის ლაბორატორიას უკა-
ვშირდება, სადაც იმ დროს საინტერესო არქეოლოგიურ-არქიტექტურულ მიმა-
რთულებას ეყრებოდა საფუძველი: გამოქვაბულები, მღვიმეები, ეხები როგორც 
ჯერ ადამიანთა სადგომები, შემდგომ პირველი მეუდაბნოე ბერების საყუდელი 
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და მათი მოღვაწეობის არეალი. ინტერესიანი და მიზანდასახული ახალგაზრდა 
მკვლევარი ხელოვნდებოდა გამოჩენილი მეცნიერების: ლევან ჭილაშვილის, 
ალექსანდრე (ლალი) ჯავახიშვილის, პარმენ ზაქარაიას, გივი გაფრინდაშვილისა 
და სხვა მოღვაწეთა მზრუნველობა-ყურადღების ქვეშ. 

დაუვიწყარი იყო მუზეუმში გატარებული ახალგაზრდობის წლები! ამ გა-
მორჩეული ეროვნული დაწესებულისათვის დროდადრო დამახასიათებელია 
თაობათა ერთად მოსვლა, რომელნიც შემდგომ იდეებითა და აზრით ერთიანი 
სულისკვეთების გუნდს ქმნიდნენ. ასე იყო XX საუკუნის 70-იანი წლების შუა 
წლებიდანაც, როდესაც ახალგაზრდების ერთი ტალღა მოვიდა მუზეუმში ერთი 
განწყობით, ერთი სულისკვეთებით. ისინი შემდგომ, სამეცნიერო წვრთნის შედე-
გად, ცნობილ მეცნიერებად ჩამოყალიბდნენ და დღეს საკუთარ სიტყვას ამბო-
ბენ სხვადასხვა პერიოდის არქეოლოგიაში, ეთნოლოგიასა და მეცნიერების სხვა 
მიმართულებებში. სწორედ ამ დროს გაიცნო მაია ინწკირველი, ახალგაზრდა 
მეცნიერი ზოოლოგიის განყოფილებიდან და ასე შეიქმნა მშვენიერი ქართული 
ოჯახი. ე. წ. მუზეუმური ოჯახების შექმნა ერთი კარგი ტრადიცია იყო ამ დაწესე-
ბულებაში, როდესაც მომავლისადმი საერთო ინტერესები ოჯახური ტრადიციე-
ბის შექმნას უდებდა საფუძველს.

სამეცნიერო და საექსპედიციო ნათლობა ზურაბ თვალჭრელიძემ ნოქალა-
ქევის არქეოლოგიურ ექსპედიციაში მიიღო აკადემიკოს პარმენ ზაქარაიასთან. 
ინტერესით შეუდგა არქეოპოლის-ციხეგოჯის შესწავლას. შემდეგ წალკა-თრი-
ალეთის ძეგლების კვლევამ გაიტაცა. ასე რომ, პირველი საინტერესო არქეო-
ლოგიური მასალა და სამეცნიერო შედეგები ქცია-ხრამის ხეობაში არსებული 
მღვიმე-გამოქვაბულების შესწავლის დროს გამოავლინა. შემდეგ კი მისმა სამეც-
ნიერო ინტერესებმა საქართველოს დიდი ისტორიული სიწმინდისკენ- დავითგა-
რეჯის სამონასტრო კომპლექსებისკენ, გარეჯის მრავალმთისკენ გადაინაცვლა. 

დავითგარეჯში არსებული მრავალფეროვან და მრავალრიცხოვან მონა-
სტერთაგან მთავარი ყურადღება ახალგაზრდა, მაგრამ უკვე გამოცდილმა არ-
ქეოლოგმა ზურაბ თვალჭრელიძემ ნათლისმცემლის სავანეს მიაპყრო. წლები 
შეალია ამ საყვარელ საქმეს. გამომდინარე გარეჯის უდაბნოს გეოგრაფიულ-
კლიმატური პირობებიდან, არქეოლოგიური გათხრების სეზონი, როგორც 
წესი, გვიან შემოდგომაზე იწყებოდა და დაზამთრებამდე გრძელდებოდა. 
არქეოლო-გიური ბაზა ნათლისმცემლის მონასტრიდან ათიოდე კილომეტრში 
მდებარე, ახალდაარსებულ სოფელ უდაბნოში გაიმართა. ექსპედიცია, 
ძირითადად, მუ-ზეუმელებისა და უდაბნოს მოსახლეობისგან 
კომპლექტდებოდა. მის გვერდით იყვნენ და აღმოჩენების სიხარულს ერთად 
იზიარებდნენ განყოფილების ხელ-მძღვანელი გივი გაფრინდაშვილი, 
არქეოლოგები სოსო ბურდილაძე და ნოდარ ბახტაძე, ეთნოლოგი ელდარ 
ნადირაძე, ხელოვნებათმცონე ზაზა სხირტლაძე, ამ სტრიქონების ავტორი და 
სხვანი.

წელი წელს მისდევდა. ზურაბ თვალჭრელიძის ხელმძღვანელობით ხორციე-
ლდებოდა არქეოლოგიური ექსპედიციები. ახალი აღმოჩენებითა და 
საინტერესო დასკვნებით მდიდრდებოდა გარეჯის მრავალმთის 
გამოკვლევები, რომელსაც სათავე დაუდეს აკადემიკოსმა გიორგი 
ჩუბინაშვილმა, ბაადურ მჭედლიშვილმა, ლადო მირიანაშვილმა...

 სოფელი უდაბნო სვანეთიდან ჩამოსახლებული ეკომიგრანტებითა და კა-
ხეთის სხვადასხვა მხრიდან გადმოსული ოჯახებით იყო დასახლებული. ზურაბ 
თვალჭრელიძის პიროვნული, აქაურებისადმი გამორჩეული გულისხმიერებიდან 
გამომდინარე, გულითადი ურთიერთობა დამყარდა ადგილობრივ 
მოსახლეობასა და ექსპედიციის წევრთა შორის. უდაბნოს მოსახლეობა 
მოუთმენლად ელოდა ყოველი არქეოლოგიური სეზონის დაწყებას. ამის 
მომსწრე თავადაც გახლდით როგორც დროდადრო ამ ექსპედიციის მონაწილე. 

გარდა დავითგარეჯის უდაბნოს ტიპის რთული კლიმატური პირობებისა, 
სხვა ხელშემშლელი პირობაც იყო, თანაც სერიოზული! ჩვენი თაობა მომსწრეა 
იმ წარმოუდგენელი უგუნურებისა, როცა საქართველოს ამ სიწმინდეებთან, 
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დავითგარეჯის უდაბნოში საბჭოთა კავშირის, ფაქტობრივად, რუსეთის ჯარის 
საწვრთნელი პოლიგონი გამართეს. წვრთნების დროს ქვემეხების გუგუნი აზა-
ნზარებდა იქაურობას, განსაკუთრებით დამღუპველი იყო ქვემეხების სროლის 
შედეგად წარმოქმნილი ვიბრაცია სენაკ-გამოქვაბულებისათვის, მათში არსე-
ბული ფრესკებისათვის. ზოგი რუსი ჯარისკაცი ისე თავხედდებოდა, რომ რა-
ნდენიმე კილომეტრიდან მიზანში გამოქვაბულებს იღებდა.მომსწრე ვარ, როდე-
საც ყველაფერი მიწყნარდებოდა, მშვიდობიან დროს, როგორ გულდაგულ და 
წყრომით კრეფდა იგი ტყვიამფრქვევებისა და ავტომატიდან გამოსროლილ ცა-
რიელ ვაზნებს... გულდაწყვეტილი ათვალიერებდა ფრესკებზე გაჩენილ რუსულ 
კვალს – უხეშ ნაფხაჭნებს, საიდანაც მთელი საბჭოთა „გეოგრაფია“ იკითხებოდა 
– რუსეთიდან შუა აზიამდე...

განსაკუთრებული საშიშროება გარეჯის მრავალმთის იმ ძეგლებს ემუქრე-
ბოდა, რომლებიც კომპლექსის დასავლეთ ნაწილში მდებარეობს. უპირველესად, 
ეს იყო გარეჯის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის მონასტერი, ასევე მახლობლად, 
დასავლეთით, ე. წ. წამებულში, ეშმაკისხევის ფერდობზე, გარეჯის მთის სერზე 
მდებარე დარბაზული ეკლესია; აგრეთვე შორიახლო, მრავალწლის ხევსა და 
ფშატიანხევს შორის მდებარე თეთრსენაკები.

 სწორედ ამიტომ, როდესაც XX საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოდან ქა-
რთველი ახალგაზრდების მძლავრი მოძრაობა დაიწყო ამ ბარბაროსული პო-
ლიგონის წინააღმდეგ, ზურაბ თვალჭრელიძე ერთ-ერთი პირველი ჩაერთო ამ 
საქმეში და საჭირო პროფესიულ კონსულტაციებსაც უწევდა არსებული საშიშ-
როებისა და მღვიმე-გამოქვაბულების დაზიანებისგან დამცავი ღონისძიებების 
შესამუშავებლად. 

ყოველთვის ახსოვდა ზურაბ თვალჭრელიძეს, თუ რა წმინდა ადგილების 
შესწავლა არგუნა ბედმა, ამას გრძნობდა, შინაგანად გაითავისა და მოწიწებით 
ეპყრობოდა გარეჯის მრავალმთის სივრცეს. მის წარმოდგენაში რეტროსპექტუ-
ლად ცოცხლდებოდა გარდასულ საუკუნეთა სურათები. მოხიბლული იყო, ერთი 
შეხედვით, პირქუში, ზამთარ-ზაფხულ გაუსაძლისი პირობებით, წარმოდგენასა 
და ფიქრებში გრძნობდა გარდასულ დროში მოღვაწე წინამძღვართა და ბერ-მო-
ნაზონთა აუტანელი შრომის სიმძიმესა და მხურვალე ლოცვას სულის გადარჩე-
ნისა და სამშობლოს საკეთილდღეოდ. 

ზურაბ თვალჭრელიძეს მოწიწება სულიერების ამ გარემოსა და სიწმინდეე-
ბისადმი მთელი ცხოვრება გაჰყვა, დამსახურებაც დიდი ჰქონდა. სწორედ ამი-
ტომ მან, როგორც არქეოლოგმა, 2000 წელს მონაწილეობა მიიღო წმინდა დავით 
გარეჯელის განსასვენებლის გახსნაში. ეს ისტორიული აქტი განხორციელდა 
წმინდა დავითის ლავრის (VI-XX საუკუნის დასაწყისი) ფერისცვალების ეკლესი-
აში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესისა და უნე-
ტარესის, ილია II-ის ლოცვა-კურთხევით არქეოლოგის (ზურაბ თვალჭრელიძე), 
არქიტექტორისა და მონასტრის ძმობის მონაწილეობით. აღელვებული გადმოგ-
ვცემდა იმ დაუვიწყარი და ამაღელვებელი გრძნობის შესახებ. უნდა ვთქვა, რომ 
აქედან ერთი მწიკვი მიწა წამოიღო, პაწაწკინტელა მოზარნიშებულ ზარდახშაში 
მოათავსა და სამუშაო მაგიდაზე საპატიო ადგილი მიუჩინა. ასეთი მღელვარე 
სულის პატრონი იყო ბატონი ზურაბი. 

ზურაბ თვალჭრელიძე აქაურობის მკაცრ სილამაზესაც შინაგანი ემოციე-
ბით აღიქვამდა. უყვარდა და მისთვის გრძნობების ამშლელად ქცეულიყო აქა-
ური სახნავ-საძოვრები და ხევები, სიცოცხლის მომნიჭებელი, დამარწყულებელი 
წყაროები და საოცარი ფერებით შემკული მთა-ქედები! მართლაც გასაოცარი 
ადგილებია შავი მინდორი და ნაბამბრები, ძირხვენიანები და სამწუხარო სა-
ხელშემორჩენილი ბერსათრეველა; მთა ნაომარი და ვაშლოვანი, რკინის მთა 
და ირმის ყელი; აქლემისა და ქარავნის გორები; ზაფხულს დამშრალი და გაზა-
ფხულს წყლიანი ხევ-ხუვები, სატაცურიანხევი და აკაკიანთხევი, ნატვრისხევი 
და ეშმაკისხევი; სიცოცხლის მომნიჭებელი მაყვლისწყარო და წყარო ასხარა, 
ქოირისწყარო და ნაცვალწყალი; წვიმის სეზონზე წყალმომატებული და გვალ-
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ვაში წყალმცირე, ცხვარ-ძროხისთვის სულისმომთქმელი ჩალიანის ტბა და ტბა 
გარეჯელა, სახარე ტბა და ქაჩალტბა!.. ასევ შემოვიდა და დამკვიდრდა ზურაბ 
თვალჭრელიძის ცნობიერებაში დავითგარეჯი, გარეჯის მრავალმთა.

ორმოცდახუთი წელიწადი ემსახურა ზურაბ თვალჭრელიძე საყვარელ საქმეს, 
არქეოლოგიასა და ეროვნულ მუზეუმს. როგორც ვთქვით, 1975 წელს შემოაღო 
კავკასიაში უდიდესი ტრადიციების მქონე სიმონ ჯანაშიას სახელობის სახე-
ლმწიფო მუზეუმის კარი ისტორიის ფაკულტეტის ახალგაზრდა კურსდამთა-
ვრებულმა. გაამწესეს სპელეისტიკის, ანუ კლდის ძეგლების ლაბორატორიის 
უფროს ლაბორანტად. ორი წლის შემდეგ გადაიყვანეს ჯერ უმცროს, შემდეგ 
მეცნიერ- თანამშრომლად 1986 წლამდე. ამ წლიდან უკვე მუზეუმის შუა საუ-
კუნეების არქეოლოგიის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელია. არქეოლო-
გიური ნათლობა ნოქალაქევის ექსპედიციაში მიიღო, პარალელურად იკვლევდა 
ნეოლით-ენეოლითის ხანის ადრესამიწათმოქმედო კულტურას ქვემო ქართლში, 
მაშინ ახალგაზრდა, მაგრამ უკვე განსწავლული არქეოლოგისა და განუმეორე-
ბელი პიროვნების- ზაალ ქიქოძის მხარდამხარ. 

უკვე გამოცდილების მქონე ახალგაზრდა არქეოლოგს თავისი ექსპედიციაც 
ჩააბარეს. მისი ხელმძღვანელობით განხორციელდა ქცია-ხრამის კლდის ძეგლე-
ბის არქეოლოგიური ექსპედიცია 1978-1980 წლებში. შემდგომ წვლილი დაიდო 
ვარძიისა და მის მიდამოებში მდეებარე ვანის ქვაბების შესწავლის საქმეში.

1984 წლიდან დაიწყო ზურაბ თვალჭრელიძის საექსპედიციო და სამეცნიერო 
საქმიანობის ახალი ეტაპი. ამ წლიდან მისი მოღვაწეობის ასპარეზი ე. წ. გარე-
ჯის მრავალმთის კვლევა ხდება. ეს ინტერესი და კვლევა-ძიების მიმართულება 
მისი სიცოცხლის ბოლომდე გაგრძელდა. 1984 წელს სიმოს ჯანაშიას სახელობის 
სახელმწიფო მუზეუმის სამეცნიერო საბჭოსა და საქართველოს მეცნიერებათა 
აკადემიის არქეოლოგიური კომისიის გადაწყვეტილებით ახალგაზრდა, მაგრამ 
უკვე გამოცდილი მეცნიერი ზურაბ თვალჭრელიძე დაინიშნა გარეჯის ნათლის-
მცემლის უდაბნო-მონასტრის არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელად. 
ეს ეტაპი 1997 წლამდე გაგრძელდა. 

დაახლოებით ამ წლებში ზურაბ თვალჭრელიძემ დაასრულა გარეჯის მრა-
ვალმთის კვლევის ერთი ეტაპი, კერძოდ, ნათლისმცემლის უდაბნო-მონასტრის 
შესწავლა, თავი მოუყარა მოპოვებულ არქეოლოგიურ მასალას, საფუძვლიანად 
გააანალიზა არსებული მონაცემები, შეაჯერა შესაბამის ნარატიულ წყაროებ-
თან, სამეცნიერო ლიტერატურასთან, მიიღო საფუძვლიანი დასკვნები და სა-
მეცნიერო საზოგადოებას წარუდგინა შემაჯამებელი გამოკვლევა. სადისერტა-
ციო ნაშრომის სათაური იყო „გარეჯის ნათლისმცემლის უდაბნო მონასტერი 
(ისტორიულ-არქეოლოგიური გამოკვლევა)“. 1990 წელს აღნიშნული გამოკვლევა 
გაიტანა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის ცე-
ნტრის სადისერტაციო საბჭოს საჯარო პაექრობაზე და წარმატებით დაიცვა 
ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. ეს იყო ზურაბ თვალჭრელიძის 
სამეცნიერო გამარჯვება, რომელსაც კოლეგა-თანამდგომებთან ერთად განსა-
კუთრებით იზიარებდა მისი სამეცნიერო ხელმძღვანელი, ცნობილი მეცნიერი, 
აკადემიკოსი ლევან ჭილაშვილი. აღნიშნული გამოკვლევა მონოგრაფიის სახით 
გამოქვეყნდა კიდეც 2010 წელს. ზურაბ თვალჭრელიძეს ეკუთვნის 2007 წელს 
ზაზა სხირტლაძესთან ერთად გამოცემული მონოგრაფიაც „წმინდა დავით გა-
რეჯელის განსასვენებელი“ და სხვადასხვა დროს გამოქვეყნებული ოცდაათა-
მდე სამეცნიერო ნაშრომი ინდივიდულაურადაც და ცნობილ მეცნიერებთან თა-
ნაავტორობითაც. 

აქ, ცხადია, არ ჩამოვთვლით ყველა ნაშრომს. თვალსაჩინოებისთვის მხოლოდ 
რამდენიმეს დავასახელებთ: „გარეჯის ნათლისმცემლის უდაბნო-მონასტრის არ-
ქეოლოგიური გამოკვლევა, მოჭიქული ჭურჭელი (IX-XIII სს.)“; „გარეჯის ნათლის-
მცემლის უდაბნო-მონასტრები (არქეოლოგიური კვლევა-ძიება)“; „დოდოს რქის 
მონასტრის მოჭიქული კერამიკა (IX-XIV სს.)“; „გარეჯის ნათლისმცემლის უდა-
ბნო-მონასტერი (წყაროების მიმოხილვა“; „IX-X საუკუნეების სანათურში აღმოჩე-



 

ნილი ე. წ. „შავი მასის“ შესწავლის საკითხისათვის“; „გამოქვაბული სამარტვილე 
წამებულში“; „გარეჯის სამონასტრო ცხოვრების განვითარების ეტაპები არქეო-
ლოგიური მონაცემების მიხედვით“; „გარეჯის სამონასტრო გაერთიანების სამე-
ურნეო საქმიანობა და ხელოსნური ტრადიციები“; „ გარეჯის სამონასტრო კომ-
პლექსის XI-XIII საუკუნეების მხატვრული კერამიკა (თხელკედლიანი ჭურჭელი)“; 
„გარეჯის სამონასტრო გაერთიანების კერამიკის კვლევისათვის (დოდოს რქის 
მოჭიქული ჯამები“; „ივრისპირის „ქვაბებში“ აღმოჩენილ ჭრაქებში არსებულ ნი-
ვთიერებათა შესწავლისათვის“; „გარეჯის უდაბნოთა ქრონოლოგიისა და ტიპო-
ლოგიის საკითხისათვის“; „ლითონის ახალაღმოჩენილი ნივთები წმინდა იოანე 
ნათლისმცემლის მონასტრიდან“; „არქეობოტანიკური მონაცემები კოლხეთი-
დან“; „ციხე-გოჯი ელინისტურ ხანაში და დაკრძალვის წეს-ჩვეულებები“ და სხვ. 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, დისერტაციის წარმატებით დაცვის შემდგომ 
ზურაბ თვალჭრელიძე 1993 წელს გადაიყვანეს მუზეუმის შუა საუკუნეების არ-
ქეოლოგიის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობაზე. 

გარეჯის მრავალმთის შესასწავლი პრობლემების სფეროში, მაღალი კომპე-
ტენციის გათვალისწინებით, გაფართოვდა ზურაბ თვალჭრელიძის არქეო-
ლოგიური კვლევითი არეალი და 2002 წელს დაინიშნა გარეჯის სამონასტრო 
კომპლექსის (გარეჯის უდაბნო-მონასტრების) არქეოლოგიური ექსპედიციის ხე-
ლმძღვანელად. 1999 იგი აყალიბებს და ხელმძღვანელობს საქართველოს კლდის 
ძეგლებისა და ეთნოლოგიის ფონდს. ამავე დროს, იგი 2001-2004 წლებში საქა-
რთველოს კულტურის სამინისტროს მოძრავ ძეგლთა აღრიცხვა-პასპორტიზაცი-
ისა და სარეესტრო კომისიის წევრია. 2005-2006 წლებში საქმიანობს საქართვე-
ლოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიურ კომისიაში, ხოლო 2006 - 
2012 წლებში საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის 
სამინისტროს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს 
არქეოლოგიურ სექციაში. 2013 წლიდან კი საქართველოს კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქეოლოგიური სექციის 
წევრია.

ზურაბ თვალჭრელიძე ნაყოფიერად აგრძელებს სამეცნიერო კვლევა-ძიებას 
და საფუძველს ამზადებს სადოქტორო დისერტაციისათვის, თუმცა, ქვეყანაში 
შეიცვალა სამეცნიერო ხარისხის მინიჭების სტრუქტურა და მას ისტორიის 
დოქტორის სტატუსი მიენიჭა. 

2000-იანი წლებიდან ახალი ეტაპი იწყება სამუზეუმო ცხოვრებაში, ახალი 
ეტაპი იწყება ზურაბ თვალჭრელიძის საქმიანობაშიც. 2004 წლის მიწურულს 
და-იწყო ცნობილი რეფორმა სამუზეუმო სფეროში. ევროპულ-ამერიკული 
გამოც-დილების გათვალისწინებით (სმითსონიანების ინსტიტუცია აშშ-ში, 
ბოტანიკური გაერთიანება „კიუ“ დიდ ბრიტანეთში და სხვ.), აკად. დავით 
ლორთქიფანიძის ინიციატივითა და ხელისუფლების მხარდაჭერით 
საქართველოშიც შეიქმნა დიდი სამუზეუმო გაერთიანება – ეროვნული 
მუზეუმი. ერთ სისტემაში შევიდა სიმონ ჯანაშიას სახელობის სახელმწიფო 
მუზეუმი, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი, გიორგი 
ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ, იოსებ 
გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიულ-ეთნოგ-რაფიული მუზეუმი 
და სხვ. ერთ სისტემაში მოექცა სამუზეუმო რესურსები, კო-ლექციები, 
სამეცნიერო პოტენციალი, დაისახა ახალი პერსპექტივები. 

აქაც გამოარჩიეს მუყითი, სკრუპულოზური მკვლევარი და სამუზემო სპეცი-
ალისტი ზურაბ თვალჭრელიძე და იგი დაინიშნა ჯერ სიმონ ჯანაშიას სახელო-
ბის მუზეუმის დირექტორად 2005-2006 წლებში, ხოლო შემდგომ ეროვნული მუ-
ზეუმის გენერალური დირექტორის, დავით ლორთქიფანიძის რეკომენდაციით, 
კიდევ უფრო მეტად საპასუხიმგებლო თანამდებობა მიანდეს; ზურაბ თვალჭ-
რელიძე გახდა ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორის მოადგილე 
კო-ლექციების სფეროში, მუზეუმის მთავარი კონსერვატორი. 

ამ თანამდებობაზე კიდევ უფრო თვალნათლივ გამოჩნდა მისი საფონდო-სა-
მუზეუმო გამოცდილება და, რაც მთავარია, მომავლის ხედვა, სიახლეები კო-
ლექციების აღრიცხვა-დაცვის სფეროში და დიჯიტალიზაციის პრიორიტეტი. 
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ზურაბ თვალჭრელიძე ნეკრესში. 2010 წელი

ზურაბ თვალჭრელიძე ივრის ქვაბებში. 2019 წელი
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მოკლედ გავიხსენებთ იმ მიმართულებებს, რომელნიც ზურაბ თვალჭრელიძის 
პროფესიული კომპეტენციით ხორციელდებოდა დიდი ისტორიის მქონე კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულების სამართალმემკვიდრე 
საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში. ეს პრიორიტეტებია: მუზეუმში არსებული 
ფონდებისა და კოლექციების მართვა და განვითარება; კონტროლი მუზეუმებში 
არსებული კოლექციების უსაფრთხოებაზე, აღრიცხვა-დაცვაზე, რესტავრაცი-
ა-კონსერვაციასა და მოძრაობაზე; კონტროლი კოლექციების ოპტიმალურად 
სამართავად (შესწავლა-აღრიცხვა), შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის 
შემუშავება-განხორციელებაზე კოლექციების ინტერესების გათვალისწინე-
ბით; ურთიერთობების ჩამოყალიბება სხვა სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულე-
ბებთან; კონტროლი კოლექციებისა და ფონდების თანამშრომლებისა და მათი 
მუდმივი მონიტორინგი; ფონდებისა და კოლექციების თანამშრომელთათვის 
ანგარიშვალდებულების სისტემის შემუშავება და მათი კონტროლი; ეროვნული 
მუზეუმის მიერ ახალი ექსპონატის შეძენის შემთხვევაში ვიზირება ნივთის სამუ-
ზეუმო ფასეულობად აღრიცხვის მიზანშეწონილობის თაობაზე; გადაწყვეტილე-
ბის მიღება მუდმივ და დროებით გამოფენებთან დაკავშირებით, მათი ვიზირება 
და სხვ. აი, ესაა არასრული ჩამონათვალი ზურაბ თვალჭრელიძის საქმიანობის 
კომპეტენციის არეალისა.

მიუხედავად სამუზეუმო-ადმინისტრაციული დატვირთვისა, ზურაბ თვალჭ-
რელიძე აგრძელებს ნაყოფიერ სამეცნიერო საქმიანობას. 2017 წლიდან სტრუქ-
ტურული რეორგანიზაციის შემდგომ ზურაბ თვალჭრელიძე იყო საქართველოს 
ეროვნული მუზეუმის შუა საუკუნეების ისტორიისა და კულტურული მემკვი-
დრეობის ცენტრის (ინსტიტუტის) ხელმძღვანელი. აქაც დიდი შემართებით წარ-
მართავდა საქმიანობას!

მრავალი სამუზეუმო, რესპუბლიკური თუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონ-
ფერენციის მონაწილე იყო ზურაბ თვალჭრელიძე. მისი სამეცნიერო საქმიანო-
ბის ერთგვარი შემაჯამებელი აკორდი და ახალი გეგმების დასახვა იყო მისი 
მონაწილეობა, სამწუხაროდ, მისთვის ბოლო საერთაშორისო კონფერენციაში - 
„გარეჯის მრავალმთის სამონასტრო გაერთიანების არქეოლოგიური კვლევა: შე-
დეგები და პერსპექტივები“. კონფერენციის სახელწოდება იყო „დავითგარეჯი. 
მრავალდარგობრივი კვლევა და განვითარების სტრატეგია“. არაერთ საინტე-
რესო დასკვნასთან ერთად მოხსენებაში აღნიშნული იყო მომავალი კვლევების 
მიმართულება: არქეოლოგიური გათხრები ივრის ქვაბების სამონასტრო-სამოსა-
ხლო კომპლექსსა და წმინდა იოანე მახარობლის ტაძარში. სამომავლოდ, განსა-
კუთრებით „ანთებული“ იყო ივრის ქვაბების შესწავლის სამომავლო პერსპექტი-
ვებით. 

და კიდევ ერთი, ზურაბ თვალჭრელიძე გახლდათ ძალიან დიდი ისტორიისა 
და ტრადიციის მქონე ბეჭდური ორგანოს - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის 
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სერიული გამოცემის – „მოამბის“ რედაქტორი.

აი, ასეთი პიროვნება იყო ცნობილი არქეოლოგი და სამუზეუმო საქმის მო-
ამაგე ზურაბ თვალჭრელიძე. სამწუხაროდ, მისი მოულოდნელი გარდაცვალება 
დაემთხვა მსოფლიოში მძვინვარე პანდემიის პერიოდს, ქვეყანაში არსებულ 
მკაცრ კარანტინს. ამის გამო სამეცნიერო საზოგადოებამ, კოლეგებმა, მეგო-
ბრებმა, მოსწავლეებმა ჯეროვანი პატივით ვერ გავაცილეთ ზეციურ, მარადიულ 
საქართველოში აგრერიგად დასაფასებელი მეცნიერი და პიროვნება. მისი გაკე-
თებული საქმეები კი დარჩება მისი სახელის მოსაგონებლად და უკვდავსაყო-
ფად.

ნოდარ შოშიტაშვილი
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kldis preistoriuli naxatebi TrialeTidan

TrialeTis petroglifebi saqarTvelos teritoriaze preisto-
riuli mxatvrobis jerjerobiT erTaderTi Zeglia. is mdebareobs 
samxreT saqarTveloSi, TrialeTSi, sof. ganTiadSi (yofili sof. 
Taqilisa), md. avdris xevis (yofili patara xrami) kanioniseburi xe-
obis marjvena napirze. xeoba Sedgeba oTxi fsevdoterasisagan, ro-
melTa formireba gvianpleistocenuri asakis andezit-bazaltebis 
oTxi lavuri nakadisa da maT Soris moqceuli eroziisadmi nakle-
bad gamZle qanebis araTanabari gadarecxvis process ukavSirde-
ba. am oTxi fsevdoterasidan ukeTaa gamosaxuli meore, mesame da 
meoTxe, xolo pirveli lavuri nakadi mdinaris kalapotTan SiSvl-
deba da umetesad, wyliT ifareba [Маруашвили Л. 1971: 369-377].

meoTxe lavuri nakadis fuZeSi, romelic mdinaris donidan 30 
metris simaRleze mdebareobs, erTi meoris miyolebiT erTmane-
Tisagan mcire manZiliT daSorebuli ramdenime gamoqvabulia, sad-
ac 1974-75 wlebSi gaTxrebs vawarmoebdiT [gabunia m., vekua a. 1980]. 
gaTxrebis Sedegad gairkva, rom miwisqveSa wylebis moqmedebiT ga-
moqvabulidan fenebi mTlianad gamorecxiliyo. gamoqvabulis win, 
terasebis zedapirze da gavlebul TxrilebSi, obsidianis bevri 
iaraRi da warmoebis naSTi aRmoCnda. iq mcire raodenobiT meoTx-
euli periodis cxovelTa ganamarxebuli fragmentebic iyo, rom-
lebic, paleontolog a. vekuas gansazRvriT, keTilSobil iremsa 
(Cervus elephus) da kabaloidur cxens (Equus caballus) ganekuTvneba.

obsidianis kompleqsSi gamoikveTa levaluas faciesis dakbilu-
li mustie, aseve mezoliTisTvis damaxasiaTebeli mikrolamelebi 
da asimetriuli samkuTxa mikroCasarTebi. iqve aRmoCnda ormxri-
vdamuSavebuli yunwiani isrispiri brinjaos namcecebTan erTad 
[gabunia m., vekua a. 1980].

1975 wels istorikosma q. CxataraSvilma gadmogvca werili, rome-
lic xelnawerTa institutis (dRes xalnawerTa erovnuli centri) 
arqivSi unaxavs. werils XIX s-is 80-ian wlebSi saqarTveloSi moR-
vawe moyvaruli arqeologi a. ioakimovi ugzavnis istoriis moyvar-
ul e. veidenbaums. werilis Sinaarsi aseTia: “mowyaleo xelmwifev, 
evgeni gustavis Zev, Zalian dasanania, rom ar CamobrZandiT walkaSi, 
da ai, ratom: warmoidgineT, rom sof. Taqilisas xeobaSi me mivakv-

saqarTvelos erovnuli muzeumis moambe. sazogadoebriv mecnierebaTa seria IX (54-B), 2019
Bulletin of the Georgian National Museum. Series of Social Sciences IX (54-B), 2019
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lie gamoqvabulebs, romelTa kedlebze gamosaxulia (amokawrulia) 
sanadiro scenebi. es walkaSi odesRac mcxovreb velurTa naxatebis 
mTeli galereaa!”

am cnobas Tavis droze skeptikurad Sexvda arqeologi b. kuf-
tini. miuxedavad amisa, XX s-is 40-ian wlebSi n. berZeniSvili da al. 
javaxiSvili am miTiTebaTa kvals gayvnen, magram maTs Zebnas, sam-
wuxarod, Sedegi ar mohyolia. Cvenc araerTgzis vecadeT aRniSnu-
li gamosaxulebebis mignebas, magram gamoqvabulebis kedlebze ve-
raferi vipoveT. rodesac gamoqvabulebSi dawyebuli Zebna kldis 
gaSiSvlebul zedapirze gavagrZeleT, marTlac wavawydiT kldeze 
amokawrul cxovelTa gamosaxulebebs, romlebic, uTuod, swored 
im „galereis“ nawils iyo, XIX s-is miwuruls a. ioakimovis aRtaceba
rom gamouwvevia.

Tu gadavxedavT TrialeTis petroglifebis situaciur geg-
mas, davinaxavT, rom naxatebi patar-patara kerebad jgufdeba da 
60-iode metrze vrceldeba, TiTo-orola gamosaxuleba am kerebs
Sorisac gvxvdeba (gegma 1).

kldovan zedapirze umetesad gamosaxulia cxovelTa konturu-
li, iSviaTad ki _ xazovani nakawr-naxatebi, kerZod: irmebis, Sv-
lebis, jixvebis, cxenebis, lomis (?), aqlemebis, qvewarmavlebis, 
Tevzis, frinvelis, fantastikuri da hibriduli cxovelebis ga-
mosaxulebebi. gvxvdeba calkeuli kompoziciebi: simbolurad gad-
mocemuli nadirobis scena, cxenebis rema, maxeSi gabmuli cxovele-
bi da sxv. aseve gamosaxulia solaruli niSnebi da bevri gaurkveveli 
simbolo, anTropomorfuli figurebi – mSvildisriani monadire 
mamakacebi (sur. 2-18). zogjer naxatebi nawilobrivadaa gamosaxu-
li. 

aRsaniSnavia, rom kldeze gamosaxuli cxovelebis umravlesoba 
kargadaa cnobili am regionisa, da zogadad, mTeli samxreT saqarT-
velos mezoliTuri epoqis Zeglebidan [gabunia m. 1972: 25-38; 1976: 
25-28; gabunia m., vekua a. 2005: 5-12]. TrialeTis gamosaxulebebi kar-
gad asaxavs gvianpleistocensa da adreholocenSi gavrcelebul
adgilobriv faunas.

TrialeTis nakawr-naxatebs bevri saerTo niSani aqvs: monadi-
reebis garda, yvela gamosaxuleba profiluria; naxatebi erT si-
brtyezea ganlagebuli, anu ar Cans perspeqtiva; ramdenadme Serwy-
mulia absoluturi profili da normaluri perspeqtiva; figurebi, 
umetesad, statikuradaa gadmocemuli, TiTqmis ar Cans moZraoba; 
gamosaxulebebi mcire zomisaa (3,5 sm-dan 18 sm-mde), wvrili, araR-
rma, abrisiT Semoxazuli; naxatTa ZiriTadi nawili geometriuli 
stiliTaa Sesrulebuli.

Sesrulebis teqnikis, stilis, Sinaarsis, SedarebiTi analizisa 
da sxva niSnebis mixedviT, aRniSnuli gamosaxulebebi or qronolo-
giur jgufad iyofa. Tumca, am jgufebis mkveTrad gamijvna Znelia, 
radgan adreuli safexuris nakawri naxatebi momdevno safexuri-
saTvis damaxasiaTebel niSnebs amJRavnebs, da piriqiT. adreuli 
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naxatebi daaxloebiT Zv.w. IX-VII aTaswleulebSi unda iyos Seqmnili 
da, Sesabamisad, mezoliTur epoqas unda ganekuTvnebodes, isini 
sakmao msgavsebas avlens anatoliaSi arsebuli adi-iemenis mRvimisa 
da misgan 2 km-iT daSorebuli palanlis mRvimis mezoliTur gamo-
saxulebebTan, romlebic, Tavis mxriv, waagavs arabeTSi aRmoCenil-
sa da, Zv.w. IX-VII aTaswleulebiT daTariRebul mxatvrobas. am nax-
atebis msgavsia axlo aRmosavleTSi, negevis udabnosa da iordaniis 
zeganze, aRmoCenili xelovnebis nimuSebi da sxv. [Anati E. 1972: 30-31]. 
sagrZnobi msgavsebaa afrikaSi, figuigis maxloblad alJir-ma-
rokos sazRvarze, mdebare gara melias exis naxatebTan [Simoneau A. 
1975:168]. TrialeTSi aRmoCenili msgavsi anTropomorfuli gamo-
saxulebebi – monadireebi da irmebi gamosaxulia md. angaris xeoba-
Si, manxais mTaze [Хорошил П. 1994: 127-131].

TrialeTis petroglifebis meore jgufis (eneoliT-brinjaos 
xana) gamosaxulebebSi izrdeba stilizacia, figurebi ufro sta-
tikuri xdeba da geometriul moxazulobas iZens. aRniSnuli kanon-
zomierebani mJRavndeba TiTqmis yvelgan, sadac Sesabamisi perio-
dis petroglifebia Semonaxuli. a. hoisleri aRniSnavs, rom yvela 
CamoTvlili paraleli pirdapir kavSirebze ar unda miuTiTebs da 
damTxvevaa [Hȁusler A. 1975: 129]. 

rogorc saerTod kldis naxatebSi, aqac bevria sxvadasxva niSani 
da simbolo: kvadratuli badeebi, zigzagebi, erTimeoreSi Casmuli 
wrexazebi SuaSi wertiliTa da sxv. aseTi gamosaxulebebi damaxas-
iaTebelia eneoliT-adrebrinjaos xanisaTvis. maTi erTi nawili, 
romelic solaruli niSnebiTaa warmodgenili, miwaTmoqmdebasTan 
unda asocirdebodes.

saqarTvelos teritoriaze am periodis naxatebi cnobilia Tria-
leTidan _ zurtaketis yorRanebidan. Ggorasamarxebis niSnian qve-
bze gamosaxulia TrialeTis petroglifebis msgavsi irmebisa da 
Zroxis figurebi, magram iq rombebiT da dakidebuli samkuTxedebiT 
Sedgenili ornamentuli motivebi Warbobs, cxovelTa gamosaxule-
bebi ki ufro iSviaTia [jafariZe o. 1969; Hȁusler A. 1995: 132]. amgvari 
ornamentuli dekoris paralelebi Savi zRvis CrdiloeT regionSi, 
aseve dasavleT da centraluri evropis megaliTur xelovnebaSi 
moiZieba [Hȁusler A. 1995: 126-198].

fantastikuri cxovelebi preistoriul mxatvrobis bevr Zegl-
ze gvxvdeba. aRsaniSnavia maTi arseboba TrialeTSi aRmoCenili 
nakawrebis mxatvrul saxeTa Soris. aq gamosaxulia warmosaxviTi 
cxoveli kuziT, kuziani cxenebi da kvici. frTosani cxeni da fr-
Tosani kvici cnobilia mTiani altaidan, kuziani cxeni ki _ rusuli 
zRapar „Конек-горбунек”. fantastikuri cxovelebi gvxvdeba saia-no-
altais mTebSi aRmoCenil petroglifebSi [Дэвлет Е., Чжан Со Хо, 
2014: 81]. avtorTa azriT, isini brinjaosa da rkinis xanas unda gane-
kuTvnebodes [Дэвлет Е., Чжан Со Хо, 2014: 87]. devleti da Cuon so xo 
aRniSnaven: “miuxedavad didi mravalferovnebisa, msoflios xalx-
Ta miTologiis SedarebiTma analizma gviCvena, rom erTmaneTisgan 
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didi manZiliT daSorebul kldis mxatvrobis nimuSebSi xSiria mo-
tivebi, romlebic TiTqos miTologiuri siuJetebis ilustracias 
warmoadgens” [Дэвлет Е., Чжан Со Хо, 2014: 81]. 

2018 wlis maisis TveSi mivlinebiT gaxldiT TrialeTSi. Cveni 
mizani iyo mdinare avdris xevis orive napiris dazverva, gvsurda 
gagverkvia, aRmoCenili petroglifebi erTaderTia am xeobaSi, Tu 
mas gavrcelebis sxva kerebic gaaCnia.

Tavdapirvelad, davzvereT xeobis qvemo weli, anu is nawili, 
saidanac petroglifebia cnobili. aq mesame terasaze, gamosaxule-
bebis Svidi axali kera aRmoCnda, romlebic daaxloebiT 90 metrian 
monakveTze vrceldeba (sur. 19-21). 

daizvera xeobis zemo welic, 300-iode metris sigrZis monakve-
Ti. marjvena napirze aqac mdinaris auzis geologiuri istoria 
ufro kargad ikiTxeba da gaSiSvlebuli kldovani ferdi terasebis 
formirebis ramdenime epizodis gamoyofis saSualebas iZleva (sur. 
22). marcxena ferdi ki niadagiTa da balaxiT isea dafaruli, rom 
kldovani gaSiSvlebebi mxolod ramdenime adgilzea Tvalxiluli. 
xeobis am monakveTSi, mdinaris orive napirze _ nakawrebs Svid adg-
ilas mivakvlieT. Cven maT piribiTad „zemo mxaris petroglifebi” 
vuwodeT. 

am mciremasStabianma dazvervam cxadyo, rom avdris xevis 
petroglifebis gavrcelebis bevri kera arsebobs. savaraudod, 
Tavis droze, xeoba intensiurad iqneboda dasaxlebuli, razec 
isic metyvelebs, rom axladdazveril monakveTSic aRiniSneba 
mcire zomis gamoqvabulebi, romelTa nawili TaRidan Camocvenili 
lodebiTaa amoqolili. erT gamoqvabulTan gzis gaWris Sedegad 
gamoCnda kulturuli fenebis Wrili, saidanac aikrifa obsidianis 
artefaqtebi.

TrialeTis kldis naxatebi regionis preistoriuli paleogare-
mos, meurneobis saxeebis, adaT-wesebis, religiuri rwmena-warmod-
genebis, kulturuli tradiciebis aRdgenis SesaZleblobas iZleva. 
Sesabamisad, isini iseTive istoriul wyaros warmoadgens, rogorc 
nebismieri arqeologiuri artefaqti. 

2014 wels TrialeTis petroglifebs saqarTvelos kulturuli 
memkvidreobis Zeglis statusi mieniWa, xolo 2017 wels saqarTve-
los kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagento espane-
Tis qalaq triguerosSi evropis sabWos kulturuli marSrutebis 
forumze TrialeTis petroglifebiT warsdga. Sedegad, saagentos 
evropuli uwyebis wevrobis statusi mieniWa. italiis, safrangeTis, 
espaneTis, potrugaliis, irlandiis, da azerbaijanis Semdeg, saqa-
rTvelo preistoriuli xelovnebis evropis sabWos kulturuli 
marSrutebis sruluflebiani merve wevri gaxda. 

zemoT Tqmuli gamowvevebis winaSe gvayenebs, rac axali naxatebis 
aRwera-daxasiaTebas, identifikacias, fiqsacias, klasifikacias, 
statistikursa da SedarebiT analizs [Лобанова Н. 2015:12] gulisx-
mobs. mosaZiebelia eTnografiuli da folkloruli masalis para-
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lelebic da sxv., aucilebelia petroglifebis dazianebis safrTx-
eebis Seswavla da Sefaseba (liqenologiuri kvlevebi, anu kldeze 
amokawruli gamosaxulebebis damazianebeli mRierebisa da xavsis 
Tvisebebis dadgena da sxv.), mosalodneli dazianebisgan Tavdasa-
cavi strategiisa da sarestavracio-sakonservacio rekomenda-
ciebis SemuSaveba. 

TrialeTis petroglifebis dacva da Tanadroul arqeologiur 
ZeglebTan erTian konteqstSi kvleva saqarTvelos preistorui-
uli warsulis rekonstruirebis saukeTeso perspeqtivas iZleva.
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Prehistory Rock Art from Trialeti

Summary

Trialeti petroglyphs are concentrated in Southern Georgia, in the village Ganti-
adi, on the canyon-like valley of the Avdriskhevi river, on the bare rocks of the river 
terraces. In several small-sized caves found in that valley, a lot of obsidian tools 
and stone debitague were found, as well as a small number of quaternary fauna.

According to the typological characteristics of the lithics, Moustarian and Mes-
olithic periods were identified, as well as the Bronze Age artifacts. 

On the outer surface of the bare rock scraped images were found, in particu-
lar: deer, Caucasian ibices, roes, horses, camels, reptiles, fantastic and hybrid crea-
tures, also, certain compositions – a symbolically depicted scene of chase, a herd 
of horses, etc. Some solar signs and unknown symbols are identified along with 
the anthropomorphic images – a hunter with bows and arrows. 

Based on the technique, style, content, relative analysis and a number of other 
features, in petroglyphs two chronological groups can be distinguished: the Mes-
olithic and Calcholithic-Bronze Ages; however, it is difficult to clearly differentiate 
these groups from one another. 

In 2018, as a result of the short term survey, several new spots of images and 
rock shelters were discovered, which made clear that the valley of the Avdriskhevi 
river used to be entirely inhabited by humans in prehistory time. 

Comprehensive scientific research of the petroglyphs at up-to-date techno-
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logical level will enable to reconstruct paleo-environment, types of economy, 
household, customs and traditions, faith and notions of the prehistory man. 

It is noteworthy that Trialeti petroglyphs have become a certified member of 
the Cultural Routes of the prehistory Art of Europe.
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შესწავლისათვის
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ლის წარმოებისთვის საჭირო სამუშაო იარაღები. 

სამეცნიერო კვლევის მთავარი მიზანია, განსაზღვროს:

- ქსოვილის ძაფი მცენარეული თუ ცხოველური წარმომავლობისაა;
- ქსოვის ტექნიკა და ხარისხი;
- როგორი წარმადობა ჰქონდა ქსოვილის წარმოებას; იწარმოებოდა
თუ არა ის სავაჭრო მიზნებისათვისაც.

უძველესი საზოგადოების ყოფაში ხელოსნობის სხვა დარგებთან 
ერთად მნიშვნელოვანი ადგილი ფეიქრობასაც ეკავა. ამის დასტურია 
სხვადასხვა არქეოლოგიურ ძეგლზე აღმოჩენილი ქვისა და ძვლის კვი-
რისტავები, ძვლის საბეჭავები, თიხის ჭურჭელზე შემორჩენილი ქსოვი-
ლის ანაბეჭდები, ქსოვილის ფრაგმენტები, მცენარეული და ცხოველური 
წარმოშობის ძაფის ნაშთები და სხვ., თუმცა მალფუჭებადობის გამო 
ისინი შედარებით მცირე რაოდენობითაა აღმოჩენილი.

როგორც ცნობილია, საქართველოს ტერიტორიაზე ქსოვილის უძვე-
ლესი კვალი ზედა პალეოლოთის ეპოქაში დასტურდება. ეს არტეფაქტი 
ჭიათურის რაიონში არსებულ ძეგლზე – ძუძუანას მღვიმეში მიკვლეული 
სელის ბოჭკოა [Kvavadze E.,  Ofer B., Belfer-Cohen  An., Boaretto El., Jakeli 
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N., Matskevich Z., Meshveliani  T. 2009: Science. vol.325. 1359], რაც იმაზე მი-
გვანიშნებს, რომ ამ ეპოქაში ადამიანმა იცის სელისაგან ძაფის მიღების 
ტექნოლოგია და ამ ძაფის მიზნობრივად გამოყენება. ძვ.წ. VI-V ათასწლე-
ულებში ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონის სოფ. იმირში, სამოსახლო 
ბორცვის – გადაჭრილი გორის თითქმის ყველა ფენაში აღმოჩენილია სე-
ლის ტექსტილის ბოჭკოები, მათ შორის, ფერადი და გრეხილი. ქვედა ფე-
ნაში, 380 სმ სიღრმეზე, ნაპოვნია დაზგაზე მოქსოვილი ქსოვილის ფრაგ-
მენტი. ბოჭკოების სტრუქტურის მიკროსკოპულმა კვლევამ აჩვენა, რომ 
ის სელისაა. საინტერესოა, რომ ქვედა ფენაშივე აღმოჩენილია პემზის 
ქვის ხელსაფქვავიც, რომლის ფორებში სელის ბოჭკოები დიდი რაოდე-
ნობითაა ნაპოვნი. ეს დასტურია იმისა, რომ ხელსაფქვავს სელის დასაჩეჩ-
ქვად იყენებდნენ. აქვე აწარმოებდნენ ქსოვილსაც. ამრიგად, ნეოლითურ 
ხანაში გადაჭრილ გორაზე სელის კულტურის მოყვანაც უნდა ყოფილიყო 
განვითარებული. მნიშვნელოვანია არქეოლოგიური გათხრების შედეგად 
ნეოლითურ და ენეოლითურ ხანათა ძეგლებზე ძაფის სართავი კვირისტა-
ვების აღმოჩენაც [ჯალაბაძე მ., ესაკია ქ., რუსიშვილი ნ., ყვავაძე ნ., ქო-
რიძე ე., შაყულაშვილი ნ., წერეთელი მ. 2010 : 17-45].

ამ მასალის ფონზე მრავლისმომცემი და მნიშვნელოვანია საქართვე-
ლოს ეროვნულ მუზეუმში დაცული ბედენური კულტურის ყორღანებში 
აღმოჩენილი ქსოვილის ფრაგმენტები [გობეჯიშვილი გ. 1967: 13-22; გო-
ბეჯიშვილი გ. 1980:32, 75, 105, 106 133; კალანდაძე ნ., სახვაძე ე. 2016: 123-
137; ხოშტარია ვ., ბოკერია ი., თორდია თ., კალანდაძე ნ., კინწურაშვილი 
თ., მინდორაშვილი ლ. 2016:292-302]. ანანაურის N3 ყორღანში აღმოჩე-
ნილი ქსოვილის ფრაგმენტები კონსერვაციის შემდგომ გამოიფინა საქა-
რთველოს ეროვნული მუზეუმის სიმონ ჯანაშიას მუზეუმის არქეოლო-
გიურ გამოფენაზე „საქართველოს არქეოლოგია ახალი აღმოჩენების 
ფონზე» (2016-2018 წწ.), ხოლო 2018-2019 წლებში - ქ. ფრანკფურტის არ-
ქეოლოგიური მუზეუმის გამოფენაზე- „ოქრო და ღვინო. საქართველოს 
უძველესი საგანძური“. საყურადღებოა თისელის სერიის მტკვარ-არაქსის 
კულტურის ნასახლარსა და სამაროვანზე შალისა და სელის ბოჭკოების 
აღმოჩენა. აღნიშნული მასალებისგან დამზადებული ფერადი ძაფების 
არსებობა, უდავოდ, საფეიქრო ოსტატობაზე მიუთითებს. აღნიშნულის 
დასტურია თიხის ჭურჭლის რეწვის ტექნოლოგიაში ქსოვილის გამოყენე-
ბის ფაქტიც [გოგოჭური გ., ორჯონიკიძე ა. 2010:116].

არტეფაქტები, რომლებიც ანანაურის N 3 ყორღანსა და ბედენური 
კულტურის ყორღანებში ქსოვილის ფრაგმენტების სახითაა წარმოდგე-
ნილი, გვიჩვენებს საქართველოში უძველესი დროიდან შინამრეწველობის 
ისეთი დარგის არსებობას, როგორიცაა ფეიქრობა. ქსოვილის საკმაოდ 
საინტერესო ნიმუშები იმის დასტურიცაა, რომ რეწვის იმდროინდელი 
ოსტატები კარგად იცნობდნენ როგორც მცენარეული, ისე ცხოველური 
წარმოშობის ქსოვილის საწარმოოდ საჭირო ნედლეულსა და მათი დამზა-
დების ტექნოლოგიას (სურ.1,2,3).

სავარაუდოდ, შინა, საოჯახო, ფეიქრობის განვითარება მჭიდრო კავ-
შირში იყო მეცხოველეობასთან (ნახევრად ნაზმატყლიანი ცხვრის მოშე-
ნებასთან), მცენარეული ნედლეულის შეგროვებასა და მიწათმოქმედება-
სთან (სელი, კანაფი, ჭინჭარი, ენდრო და სხვ.), [ლორთქიფანიძე ოთ. 2002: 
75]. ნეოლითურ ნამოსახლარზე (არუხლო) ნაპოვნი კარბონიზებული სე-
ლის თესლი მორფოლოგიური ნიშნებით მიეკუთვნება Linum bienne Mill 
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-სა და კულტურული სელის (Linum usitatissimum L.) ახლოს მდგომ სა-
ხეობას [Русишвили Н. 1990]. ჟუკოვსკის მოსაზრებით, შესაძლოა, Linum
bienne ძველი კოლხური სელის წინაპარია [Жуковский П. 1971:414-421].

როგორც აღვნიშნეთ, საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილია 
ფეიქრობასთან დაკავშირებული მრავალი პრეისტორიული იარაღი (ტა-
ბ.I). აქ ესოდენ დიდი რაოდენობის ქსოვილის საწარმოებელი იარაღების 
აღმოჩენა გვაფიქრებინებს, რომ ქსოვილის წარმოება საკმაოდ მრავალ-
ფეროვანი და მაღალი წარმადობისა იყო. ამ მხრივ საინტერესოა არუ-
ხლოს ნამოსახლარზე აღმოჩენილი ენეოლითის პერიოდის ძვლის მახა-
თები და ნემსები (სურ.4), სამელე კლდის მღვიმეში და ბერიკლდეებზე 
მოპოვებული თიხის უამრავი კვირისტავი, სადგისი, ნემსი, ნემს-მახათი 
[ჯავახიშვილი გ. 1971: 61,65,73,75] (ტაბ.II,III).

ძვლის მახათი
ძვ.წ. 6000-5400 წწ. არუხლოს ხრამის დიდი გორა, ქვემო ქართლი 

ძვლის მახათი ფართოდ იყო გავრცელებული ნეოლითის ეპოქაში. მის 
წინამორბედს არ ჰქონდა ყუნწი. ყუნწიან ნიმუშებს საკერავ მახათებს 
უწოდებენ. მათ ხშირად გაპრიალების კვალი ეტყობა, რაც მათს ინტე-
ნსიურ გამოყენებაზე უნდა მიუთითებდეს. ყუნწი გაკეთებულია ძვლის 
ორივე მხრიდან გახვრეტით, ამოჭრით ან ორივე მეთოდის კომბინაციით. 
ძვლის მახათს არა მხოლოდ ტანსაცმლის, არამედ სამკაულადაც ან თმის 
სარჭადაც კი იყენებდნენ (სურ.5).

მახათი (უყუნწო)
ძვ.წ. 6000-5400 წწ. არუხლო ხრამის დიდი გორა, შულავერის გორა, 

ქვემო ქართლი 
ძვლის მახათი, ისევე როგორც სადგისი, მარტივი იარაღია, რომელიც 

სხვადასხვა მასალის გასახვრეტად ან არსებული ხვრელის გასაფართო-
ებლად იხმარებოდა. ისინი უძველესი იარაღია, რომელიც, უპირველეს 
ყოვლისა, ბეწვის ტანსაცმლის დამზადებისას გამოიყენებოდა. მახათებს, 
ძირითადად, ცხვრის ან თხის გრძელი ძვლებისგან ამზადებდნენ, უფრო 
იშვიათად კი - ხბოს მილისებრი ძვლისგან. ისინი თმის სამკაულადაც ან 
ტანსაცმლის შესაკრავადაც გამოიყენებოდა (სურ.6).

სადგისი
ძვ.წ. 6000-5400 წწ. არუხლო ხრამის დიდი გორა, შულავერის 

გორა, ქვემო ქართლი 
სადგისებს ნეოლითის ხანაში მასობრივად ამზადებდნენ თხის ან 

ცხვრის ტერფის ძვლისგან. ძვალს ჯერ ობსიდიანის იარაღით ანაწევრებ-
დნენ, შემდეგ ჭრიდნენ, ხეხავდნენ, აპრიალებდნენ, ლესავდნენ, და სათა-
ნადო ფორმას აძლევდნენ. სადგისის ბასრი წვეტით შეიძლებოდა სხვადა-
სხვა მასალის გახვრეტა და ხვრელების გაფართოება. მათ, უმთავრესად, 
ტყავისთვის იყენებდნენ, თუმცა ბეწვის დასამუშავებლადაც მოიხმარ-
დნენ. გარდა ამისა, სადგისით ხვრეტდნენ კენკრასა და სოკოს, რომლე-
ბიც გასაშრობად უნდა აცმულიყო (სურ.7).
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ამგვარად, ქსოვილის საწარმოებელი ხელსაწყოების მრავალფერო-
ვნება და მრავალრიცხოვნება აშკარა დასტურია, რომ უძველესი ქსო-
ვილის წარმოება სხვადასხვა უნარის მქონე ადამიანთა ჩართულობასა 
და შრომის სწორად განაწილებას მოითხოვდა. ნამატი პროდუქციის და-
გროვება ეკონომიკური მდგრადობის, ცხოვრების ახალი წესისა და სხვა 
საზოგადოებებთან ურთიერთობების განმაპირობებელი ფაქტორი იყო.

სტატია მომზადებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის - „პრეისტორიული ქსოვილი 

საქართველოდან“ ფარგლებში. #FR-19-21843 
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To the study of ancient evidence of textile manufacture
Summary

This article reviews ancient textile related archaeological finds from 
prehistoric period documented on the territory of Georgia. These are finds from 
various research projects carried out in throughout the past several decades. 
The artifacts are preserved at the Georgian National Museum and include textile 
fragments as well as tools related to textile manufacture. 

The oldest evidence of flax (Linum usitatissimum) fibers are documented in 
all layers of the Upper Paleolithic Site Dzuduzuana (west Georgia). They have 
traces of color and one of the threads was twisted. [Kvavadze E.,  Ofer B., Belfer-
Cohen  An., Boaretto El., Jakeli N., Matskevich Z., Meshveliani  T. 2009].

At the archaeological sites of Neolithic-Chalcolithic periods belonging to 
Shulaveri-Shomutepe Culture are documented fibers, fragments of textiles, and 
big number stone and bone tools for textile production. These are finds from 
the settlements. Through this material it is obvious that textile production is to 
be considered as one of the dominant activities of these societies.

Textile fragment are documented at the Kurgan sites of Early Bronze Age. 
These are part of the richly decorated burials. The fragments provide information 
about the craftsmanship, waving technique, rituals, and tradition.

These materials are the main subject of the study. Research methodology 
includes microscopic study of the materials, preparation of detail graphic and 
photo documentation, identification of the textile type, techniques of knitting 
and dyeing, which kind of colorants were used.

Prehistoric textile fragments and tools for production are important testimony 
for reconstruction of everyday life, economical activities, and traditions of 
ancient cultures. 

This article was prepared in the framework of the project “Prehistoric 
textile from Georgia” (#FR-19-21843) funded by the Shota Rustaveli Georgian 
National Science Foundation. 
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ტაბ.I.

აღმოჩენის 
ადგილი

ნემსი კვირისტავი სახვრეტი ნემს-მახათი

სადგისი

ს ა მ ე რ ც ხ ლ ე 
კლდე

- 1 კირქვა

3 თიხა

- - 3

ძუძუანა - 1 კირქვა

3 თიხა

1 ძვალი - 8 ძვალი

სამელე კლდე - 48 თიხა

2ძვალი

5 ძვალი 2 ძვალი 49 ძვალი

საგვარჯილე 6 ძვალი 3 ქვა

31 თიხა

- 7 ძვალი 89 ძვალი

გ ვ ა რ ჯ ი ლ ა ს 
კლდე

3 ძვალი - - - 39 ძვალი

ბერიკლდეები 
მტკვარ-არაქსი 

- 5 თიხა

6 ძვალი

126 ძვალი - -

ბერიკლდეები 
ბედენი

2 ძვალი

1ბრინჯაო

1 ქვა

13 ძვალი

1 შავპრიალა 
თიხა

1შავი თიხა

19 თიხა

52 ძვალი 2ბრინჯაო -
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ტაბ.II.

ბერიკლდეები - მტკვარ-არაქსული პერიოდი

კვირისტავი სახვრეტი

# ზომა

 ( სმ)

მასალა # ზომა

 (სმ)

მასალა

11-2000:8 D 3,5 ძვალი 5 ც 11-2000:6 ძვალი

11-2000:25 ძვალი 11-2000:7 ძვალი

11-2000:26 თიხა 11-2000:14 ძვალი

11-2000:27 თიხა 11-2000:16 ძვალი 

11-2000:388 თიხა 11-2000:18 ძვალი 2ც

11-2000:396 თიხა 11-2000:22 L7 L10 ძვალი 2ც

11-2000:402 თიხა 11-2000:35 ძვალი

11-2000:38 ძვალი

11-2000:39 ძვალი

11-2000:54 ძვალი

11-2000:80 L11,2 ძვალი 4ც

11-2000:120 L4,5 L6 ძვალი 3ც

11-2000:133 ძვალი

11-2000:161 ძვალი

11-2000:162 ძვალი

11-2000:163 ძვალი 2ც

11-2000:164 ძვალი 3ც

11-2000:196 ძვალი 16 ც

11-2000:222 ძვალი

11-2000:227 ძვალი

11-2000:228 ძვალი

11-2000:240 ძვალი 19ც

11-2000:251 ძვალი

11-2000:265 L 6 , 9 
L7,3

ძვალი 2ც

11-2000:285 ძვალი

11-2000:296 ძვალი

11-2000:362 ძვალი

11-2000:273 ძვალი 8ც

11-2000:384 ძვალი
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11-2000:473 ძვალი

11-2000:474 ძვალი

11-2000:475 ძვალი

11-2000:476 ძვალი

11-2000:477 ძვალი

11-2000:478 ძვალი

11-2000:479 ძვალი

11-2000:480 ძვალი

11-2000:481 L5,8 ძვალი 4ც

11-2000:406 ძვალი

11-2000:432 L14,5 ძვალი

11-2000:433 L 14,5 ძვალი

11-2000:434 ძვალი

11-2000:435 ძვალი

11-2000:436 ძვალი

11-2000:437 ძვალი

11-2000:437 ძვალი

11-2000:439 ძვალი

11-2000:441 ძვალი

11-2000:447 ძვალი

11-2000:541 ძვალი

11-2000:456 ძვალი

11-2000:458 ძვალი

11-2000:457 ძვალი

11-2000:506 ძვალი 6

11-2000:548 ძვალი 3c

11-2000:556 ძვალი
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ბერიკლდეები - ბედენური პერიოდი

კვირისტავი სახვრეტი ნემსი მახათი-სადგისი

# ზომა

 ( სმ)

მასალა # ზომა

 (სმ)

მასალა # ზომა

 (სმ)

მასალა # ზომა

 (სმ)

მასალა

10-994:36 D 4,5 თიხა 10-994:549 ძვალი 10-994:1768 L 4,5 ბრინჯაო 10-994:2952 ბრინჯაო

10-994:37 D 5,5 თიხა 10-994:560 ძვალი 10-994:4147 L 3,9 ძვალი 10-994:2953 ბრინჯაო

10-994:121 D4,5 თიხა 10-994:1020 ძვალი 10-994:2942 ძვალი 10-994:4378 ძვალი

10-994:195 D4,5 თიხა 10-994:2147 ძვალი 
4ც

10-994:4528 L 9,7 ძვალი

10-994:287/1 ძვალი 10-994:2154 ძვალი 
2 ც

10-994:466 D 5,5 თიხა 10-994:2164 ძვალი 
2ც

10-
994:581 

D 6,8 თიხა 10-994:2365 ძვალი

10-994:582 D 6,2 თიხა 10-994:2590 ძვალი

10-994:780 თიხა 10-994:2614 ძვალი

10-994:1085 D 5,4 თიხა 10-994:2916 ძვალი 
2ც

10-994:1194 D 4,1 თიხა 10-994:2946 ძვალი

10-994:1362 D 3,8 ძვალი 10-994:2944 ძვალი

10-994:1411 D 4,2 თიხა 10-994:2937 ძვალი

10-994:2201 D 2,6 თიხა 10-994:2935 ძვალი 
2 ც

10-994:2226 D 4,5 თიხა 10-994:2934 ძვალი

10-994:2915 D 4,9 ძვალი 10-994:2933 ძვალი

10-994:2922 D 4 ძვალი 3ც 10-994:2948 ძვალი

10-994:1518 თიხა 10-994:3215 ძვალი

10-994:1655 D 5 ძვალი 10-994:3216 ძვალი

10-994:1656 D 4,2 ძვალი 10-994:3217 ძვალი

10-994:16 57 D 5,5 ძვალი 10-994:3218 ძვალი

10-994:1769 ძვალი 4ც 10-994:3219 ძვალი

10-994:3326 თიხა 10-994:3220 ძვალი

10-994:3338 D 6 შავპრიალა 
თიხა

10-994:3221 ძვალი

10-994:3339 D 6 თიხა 10-994:1879 L 10,3 ძვალი

10-994:5029 D 4,2 თიხა 10-994:3320 ძვალი

10-994:5106 D 3,8 ქვა 10-994:3341 ძვალი

10-994:3223 შავი თიხა 10-994:3537 ძვალი

10-994:3566 ძვალი

10-994:3567 ძვალი

10-994:3569 ძვალი

10-994:4232 ძვალი

10-994:4251 ძვალი

10-994:4281 L 12 ძვალი

10-994:4291 L 4,3 ძვალი

10-994:1767 L12,3 ძვალი

2ც

10-994:1888 L 12,2 ძვალი

10-994:4144 L5,3 ძვალი

10-994:4146 L 3,6 ძვალი

10-994:4404 L 10 ძვალი

10-
994:44,05

L 7,3 ძვალი

10-
994:44,37

L 10 ძვალი

10-994:4438 L 5,9 ძვალი

10-994:4733 L7,3 ძვალი

10-994:5019 L7,4 ძვალი

ტაბ.III.
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სურ.1 Fig.

სურ.2. Fig.



 36

სურ.3. Fig.

სურ.4. Fig.
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სურ.5. Fig.

სურ. 6. Fig.
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სურ.7. Fig
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joxTanisxevis nasoflari

joxTanisxevis nasoflari mdebareobs Tbilisis municipali-
tetis sofel gldanis Crdilo-dasavleTiT, joxTanisxevis orive 
napirze, baqo-sufsis milsadenis 150-e kilometr-niSnulze (ko-
ordinatebi: E 8485392.150, N 4633191.792; E 8485428.005, N 4633174.061; 
E 8485356.689, N 4633120.083; E 8485392.538, N 4633102.354) (tab. I, II). na-
soflaris teritoriis arqeologiuri gaTxra dakavSirebuli iyo 
Zveli milsadenis axliT Secvlis proeqtTan (WREP SRP). savele sa-
muSaoebi ganaxorciela saqarTvelos erovnuli muzeumis oTar 
lorTqifaniZis saxelobis arqeologiuri kvlevebis institutis 
eqspediciam (xelmZR. b. murvaniZe) 2017 wlis 7 seqtembridan 2018 
wlis 14 Tebervlis CaTvliT. Seswavlil iqna 1268 m2 farTobi. arqe-
ologiuri obieqti gamovlinda da dakonservda 700 m2 farTobze.

sof. gldani da misi midamoebi mdidaria arqeologiuri Zegle-
biT. am teritoriaze mikvleulia araerTi obieqti, romelTa qro-
nologiuri diapazoni sakmaod farToa _ brinjaos xanidan gvian-
deli Sua saukuneebis CaTvliT. ramdenime maTgani gaTxrebiTacaa 
Seswavlili. irkveva, rom gldanis midamoebi didi xnis ganmavloba-
Si sakmaod mWidrod yofila dasaxlebuli [gamyreliZe g., mindoraS-
vili d., bragvaZe z., kvaWaZe m. 2013: 146-149]. 

joxTanisxevis nasoflari 1998 wels aRmoCnda. baqo-sufsis mil-
sadenis marSrutis dazvervisas aRniSnul teritoriaze gamovlin-
da: qvevri, Tixis WurWlisa da wyalsadenis milis natexebi, qviT 
nagebi kedlis fragmentebi da sxva masala, rac am midamoebSi gan-
viTarebuli Sua saukuneebis nasaxlaris arsebobaze miuTiTebda 
[sixaruliZe a. 1999: 5-8]. 2017 wlis agvistoSi milsadenis mSeneblo-
bisas am teritoriaze aRmoCnda nagebobaTa qvis kedlebi da Tixis 
nawarmi, ris gamoc kompaniam SeaCera muSaoba da daigegma arqeolo-
giuri obieqtis savele kvleva-Zieba.

nasoflari joxTanisxevis orive napirze yofila gaSenebuli. 
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xevis marcxena napirze, dasaxlebis mopirdapired, dgas RvTismSob-
lis saxelobis ganaxlebuli eklesia. aqvea meore Zveli eklesiis 
nangrevebic. 

Seswavlili teritoriis Crdilo-dasavleT nawilSi gakeTebul 
WrilSi geologiuri situacia Semdegnairia: 1. humusovani zedapi-
ri (zd – 644,20 m); 2. qviSaqvis naSali fena (zd – 643,00 m); 3. yviTeli 
feris qviSaqvisa da moyavisfro Tixnari niadagis Txeli fena (zd 
– 640,65 m); 4. yviTeli feris dedaqani kirqvis moTeTro CanarTebiT
(zd – 639,20 m).

ganviTarebuli Sua saukuneebis ufro mZlavri dasaxleba Cans 
xevis marjvena napirze, sadac arqeologiuri gaTxrebi Catarda. 
gaTxrebisas gamovlenilia qviT naSeni, naxevrad miwuri sacxovre-
beli da sameurneo daniSnulebis 25 nageboba (tab. I-V); 56 sameurneo 
ormo da naqvevrali; 22 srulad an nawilobriv SemorCenili Tone; 
Svidi kera; naxSiris Sesanaxi eqvsi ormo; erTi uinventaro samarxi.

nagebobebSi didi raodenobiT gamovlinda cilindruli da Zi-
risken gafarToebuli Toneebi (diametri – 0,45-0,60 m, siRrme – 0,40-
0,70 m, kedlis sisqe _ 3-5 sm). maTi umravlesoba deformirebulia 
(tab. IV-V). temperaturis didxans SesanarCuneblad Tonis gverdeb-
Si nacari, Zveli Tonis an Tixis WurWlis natexebia Cayolebuli. 
zogjer dazianebul Toneze axali Tonea gamarTuli. saTavsis an 
kedlis ganaxlebis gamo zogierTi Tone axalagebuli kedlis qveS 
moqceula. erTgan Toneze kera gaumarTavT. Tonis Ziri xSirad ri-
yis qvebzea dayrdnobili. erTi Tone sameurneo ormoSi iyo Cadgmu-
li. Tonis Sida pirebi, umetesad, sadaa. zogierTs Signidan amkobs 
sxvadasxva saxis amoRaruli ornamenti. Toneebs qveda nawilSi aqvT 
samkuTxediseburi an TaRiseburi sahaero xvrelebi – sasuleebi 
(tab. V-2). sahaeroebad zogjer wyalsadenis milebia gamoyenebuli.

kerebi gamarTulia nagebobis centralur nawilSi da mimarTu-
lia gasasvlelisken. kerebi SemozRudulia saSualo zomis qvebiT 
da aqvT zurgis mozrdili qva (tab. IV-1; V-2). zogjer kera gauqmebul 
Toneze gaumarTavT. #13 nagebobaSi kera kldovan iatakze brtyeli 
kramitiT iyo mowyobili.

sameurneo ormoebi da naqvevralebi gamarTuli iyo rogorc 
nagebobis SigniT, ise mis gareT. ormoebs hqonda cilindruli an 
Zirisken gafarToebuli moyvaniloba. ormoebi, ZiriTadad, Sevse-
buli iyo naxSir-nacarnarevi masiTa da keramikis mcire raodenobis 
natexebiT. #13 nagebobis ormoSi aRmoCnda ori moWiquli vaza. er-
Tze gamosaxulia ZaRlebiT kurdRelze nadirobis scena. #20 nage-
bobis CrdiloeTi kedlis qveS moqceul ormoSi gamovlinda ru-
sudanis (1223-1245) spilenZis moneta. sainteresoa, rom sameurneo 
nagebobebidan qvevrebi gatanilia da, Sesabamisad, maTSi mxolod 
naqvevrali ormoebia darCenili. Tumca, erT-erT nagebobaSi mainc 
aRmoCnda didi qvevri (tab. IV-3). Senoba Sevsebuli iyo kldidan da-
curebuli didi lodebiT, ris gamoc aqedan qvevri ver gautaniaT. 



 41

nasoflaris erT monakveTSi gaiwminda xuTi mcire zomis wriuli 
struqtura, romlebic, savaraudod, naxSiris Sesanaxi ormoebi iyo. 
aseTive ormo, oRond oTxkuTxedi, gamovlinda #7 sameurneo saT-
avsis gverdiT. igi naxSiriT iyo savse. 

Seswavlil SenobaTagan sacxovrebelia TerTmeti nageboba (##2, 
3, 5, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 23). maTSi aRmoCnda kerebi, Toneebi, mo-
lesili iatakis fragmentebi. sameurneo daniSnulebisaa eqvsi nage-
boba (## 6, 7, 8, 9, 10, 15). maTSi gamovlinda qvevri an naqvevralebi, 
sameurneo ormoebi. rva nageboba fragmentulad iyo SemorCenili 
da maTi funqciis bolomde gansazRvra ver moxerxda (##1, 4, 16, 18, 
19, 22, 24, 25) (tab. I-II).

nasoflarze kargad Cans nagebobebis dazianebebisa da maTi Semd-
gomi ganaxlebis kvali. ZiriTadad, ganaxlebulia dazianebuli 
kedlebi. ganaxlebebis Semdeg zogjer nagebobaTa (##12, 20) si-
metriuloba dakargulia. zogierTi nagebobis (##18, 19, 21, 22, 24) 
mxolod calkeuli kedlebia SemorCenili. #17 nagebobaSi xanZris 
ori SemTxveva dadasturda. pirveli xanZris Semdeg saTavsi aRud-
geniaT, magram nagebobis farTobi SeumcirebiaT _ samxreTis kede-
li 0,90 m-iT SigniT SeuweviaT. ganmeorebiTi xanZris Semdeg saTavsi 
aRar aRudgeniaT. aseve araa aRdgenili xanZris Semdeg ##2, 11, 12 
saTavsebi. sxva nagebobebSi xanZris Zlieri kvali ar gamovlenila. 

sacxovrebeli Tu sameurneo nagebobebi damxrobilia dasavle-
Tidan aRmosavleTis mimarTulebiT. maTgan mxolod samia damx-
robili Crdilo-aRmosavleT _ samxreT-dasavleTiT. Senobebis 
umetesoba dasavleTis mxridan kldezea midgmuli. saerTod, kldis 
bunebrivi ZarRvebi aqtiuradaa gamoyenebuli mSeneblobaSi: kld-
is fleTili qvebiT aSenebulia sacxovrebeli Tu sameurneo nage-
bobebis kedlebi; CamoTlili da gasworebuli klde gamoyenebulia 
kedlebad; kldezevea daSenebuli nagebobis kedlebi; masze dayrd-
nobilia gadaxurvis boZebi; mosworebuli klde zogjer saTavsis 
iatakis funqciasac asrulebda; kldis didi lodebi gamoyenebu-
lia dasaxlebis dasavleTis mxridan SemozRudvis saSualebad _ 
qvacvenisa Tu sxva bunebrivi movlenebisagan dasacavad (ramdenime 
nagebobaSi dadasturebulia kldidan dacurebuli didi lodebi da 
Rvarcofis fena). 

gaTxrili monakveTis mixedviT, dasavleTis ferdze terasulad 
ganlagebuli nagebobebi vrceldeba rogorc Crdilo-samxreTis, 
ise aRmosavleTis mimarTulebiT. ramdenime monakveTSi dasavle-
TiT gavrcelebac dadasturda, magram es monakveTi ar Sedioda 
gaTxrebis zonaSi. rogorc Cans, arqeologiurad gamosakvlevi 
teritoriis nawilze XX s-is Sua wlebSi gakeTda sameurneo dan-
iSnulebis didi terasa, romelic adre ixvneboda. bolo dros ki iq 
baRebi gaSenda. savaraudod, terasuli dasaxlebis aRmosavleTi 
nawilis nagebobaTa umravlesoba am dros daingra. TiTqmis sruli 
simaRlea SemorCenili nagebobebis dasavleT nawilSi (2,05 m), maSin, 



 42

roca yvela Senobis aRmosavleTi mxare erT donezea morRveuli an 
srulad ganadgurebuli. terasulad ganlagebuli dasaxlebis qve-
da da zeda saTavsebis iatakis doneebs Soris sxvaoba cxra metram-
dea (tab. II). 

nagebobaTa kedlebi, aSenebulia horizontulad dalagebu-
li qvis brtyeli natexebiT, romlebSic CarTulia vertikalurad 
Cadgmuli didi qvebi – orTostatebi (tab. IV-3,4). qvebi erTmaneT-
Tan TixamiwiT, nacrisa da naxSiris nareviT yofila SekavSirebu-
li. kedlebis ZirSi fragmentulad aRmoCenili am narevis naSTebi 
kedlebis Selesilobazec miuTiTebs. kedlebSi simetriulad gan-
lagebuli xis svetebi nagebobis gadaxurvis ZiriTadi sayrdeni 
iyo (tab. IV-1). svetebi SemorCenilia naxSiris an anabeWdis saxiT. 
svetis fosoebi dedaqanSi an kldeSia amokveTili. zogjer svetebi 
asimetriuladaa ganlagebuli, rac dazianebuli saxuravis ganax-
lebis Sedegia. irkveva, rom naxevrad miwuri nagebobisaTvis amoW-
ril sivrceSi, Tavdapirvelad, idgmeboda xis svetebi, umetesad, 
oTxkuTxad gaTlili. Semdeg aSenebdnen svetebze mWidrod mib-
jenil qvis kedlebs. zogjer qvis nawili svetis pirze gadadioda. 
gamomdinare aqedan, kedlis aSenebis Semdeg qvebs Soris xis svetis 
Casma SeuZlebeli iqneboda. nagebobis gadaxurvis konstruqcia, 
umTavresad, xis svetebs eyrdnoboda. nagebobaTa gadaxurvis kon-
struqciis detalebi ar SemorCenila, garda #2 saTavsisa, romel-
sac qvemoT ganvixilavT. gadaxurva banuri unda yofiliyo. umete-
sad, sacxovrebeli nagebobebis interierSi dadasturebulia kera, 
Toneebi, dedaboZis ormo an misi sayrdeni qva-baliSi, sameurneo da 
naqvevrali ormoebi.

ganaTxar nagebobaTagan ufro detalurad aRvwerT #2 sacx-
ovrebel Senobas, romelic yvelaze ukeT iyo SemorCenili. misi 
sigrZea 9 m, sigane _ 6,40 m. samxreT nawilSi is ramdenadme ganie-
ria da aq kedlebs Soris manZili 7,10 m-ia. kedlis udidesi simaR-
le Crdilo-dasavleT kuTxeSi 2,05 m-ia (tab. IV-1). nageboba gaemar-
TaT dasaxlebis ukidures aRmosavleT nawilSi, romlis Semdeg 
iwyeba dasavleTi ferdis cicabo daxra. Senoba sacxovrebeli dan-
iSnulebis qviskedlebiani naxevrad miwuria. aqvs wagrZelebuli 
oTxkuTxedis forma da damxrobilia Crdilo-aRmosavleTi _ samx-
reT-dasavleTis mimarTulebiT (tab. IV-1). aRmosavleT, dasavleT 
da CrdiloeT mxridan qvis kedlebi miwazea miyrdnobili. nagebobis 
samxreTi kedlis qvis wyoba ar gamovlenila. mis adgilas gaiwminda 
didi oTxkuTxedad gaTlili, damwvari Zelis naSTi, romelic ido 
grZivi kedlebis sayrdeni svetebis gaswvriv. Tavad Zelis qveS da 
mis gverdze aRmoCnda svetis fosoebi. am Zelis gaswvriv unda yo-
filiyo nageboba, SemozRuduli samxreTis mxridan da Sesasvlelic 
aqve ivaraudeba (tab. IV-2; V-1). amave mxridan hqonda sacxovrebel 
nagebobas mcire ezo, romlis kedlis naSTebi da xis svetis fosoe-
bia SemorCenili (tab. IV-1). ezos samxreT-dasavleTi kuTxis kedeli 
gadadis sameurneo ormosa da gauqmebul Toneze. sameurneo ormoe-
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bi aRmoCnda ezos Crdilo-aRmosavleT kuTxeSic. nagebobas hqonda 
3 sm sisqis molesili iataki (tab. V-1,2). 

nagebobis qvis kedlebi erTi principiTaa aSenebuli. kedlis 
pirveli, qveda, rigis mozrdili qviSaqvebi vertikaluradaa dala-
gebuli da 5-10 sm-iTaa Camjdari dedaqanSi. Semdeg maTze horizon-
tulad dawyobilia brtyeli qviSaqvebi, romlebSic simyarisaTvis 
CarTulia riyis qva. kedlebSi mowyobilia niSebi. nagebobis ked-
lebi aSenebulia seqciebad, romelTa Soris gadaxurvis sayrdenad 
oTxkuTxedad gaTlili (25-30 sm) xis svetebia Cadgmuli (tab. IV-1). 
nagebobis kedlebSi intervalebiT aseTi oTx-oTxi svetia Cadgmu-
li. CrdiloeT kedelSi, svetebs Soris, daSoreba 1,25-1,35 m-ia, dasa-
vleTsa da aRmosavleT kedlebSi _ 2,80-3,20 m. rogorc Cans, nagebo-
bis saxuravis simZime, ZiriTadad, ganawilebuli iyo xis svetebsa da 
mxolod nawilobriv _ qvis kedelze. saxuravis sayrdeni svetis fo-
soebi aRmoCnda nagebobis interierSi, gansakuTrebiT, mis centra-
lur nawilSi, keris garSemo (tab. IV-1). asimetriulad ganlagebuli 
aseTi fosoebi gamovlinda nagebobis CrdiloeTsa da aRmosavleT 
kedelTan, rac dazianebuli saxuravis SesakeTebeli damatebiTi 
sayrdenebi unda iyos. nagebobis centrSi gamarTuli keris win da 
ukan aRmoCnda xis sayrdeni svetis qveS dadebuli brtyeli qva _ 
baliSi. aqve unda aRiniSnos, rom nagebobaSi dadasturebulia Zlie-
ri xanZris kvali, ramac Semogvinaxa damwvari Zelebi (tab. IV-2). maTi 
umravlesoba erTi zomisaa _ 0,90-1x0,30-0,40 m. sayuradReboa erTi 
garemoeba: keris garSemo oTxi sayrdeni svetisa da erTi da ima-
ve zomis mokle Zelebis arseboba savaraudos xdis, rom nagebobis 
centrSi mowyobili iyo gvirgvini (erdo). amaze miuTiTebs damwvari 
Zelebis centralur nawilSi Tavmoyra. nawili mokle Zelebisa aR-
moCnda nagebobis Crdilo-aRmosavleT kuTxeSi, rac damwvari gvir-
gvinis am mimarTulebiT gadavardniT unda aixsnas (tab. IV-2). Tana-
bari zomis mokle Zelebis garda, gamovlinda ufro grZeli Zelebi, 
romlebic gadaxurvis sxva nawilis detalebia. damwvar Zelebs So-
ris aRmoCnda xis dekoratiuli fragmentebi, romlebic sayofacxo-
vrebo avejis nawilebi unda iyos. naxanZrali xis narCenebi, Tixis 
WurWlis natexebi da sxva sayofacxovrebo artefaqtebi aRmoCnda 
yviTeli feris dedaqanze _ motkepnilsa da TixiT gadalesil ia-
takze. 

nagebobis centrSi, yviTel Tixnar dedaqanze, gamarTuli kera 
Semosasvlelisken (samxreTisken) iyo mimarTuli (tab. IV-1; V-2). igi 
Sedgenilia didi zomis Tavqvisa (1,45x0,45x0,32 m) da saSualo zomis 
14 qviT, romlebic morkalur (2x1,60 m) sacecxle nawils qmnis. ker-
is Tavqva ido gauqmebul patara Toneze. sanacres SuaSi hqonda 
0,25-0,30 m-is CaRrmaveba, romelic Sevsebuli iyo nacriT. Sevseba-
Si aRmoCnda Tixis WurWlis natexebi da riyis qvis ori sanayi. Tixis 
WurWeli aRmoCnda keris qvaze da mis ukan. sanacris SuaSi ido ce-
cxlisagan samad gatexili brtyeli qva (0,75x0,50 m). keris Tavqvas-
Tan arsebul mcire CaRrmavebaSi aRmoCnda xis WurWlis damwvari 
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fragmentebi.

nagebobaSi gaiwminda xuTi Tone. maTgan sami (erTi _ keris qvis; 
ori ki gadalesili iatakis qveS) gauqmebulia. keris gverdze arse-
bul gauqmebul ToneSi gamovlinda rkinis Zvlistariani samarTebe-
li (tab. VIII-17). nagebobis Crdilo-dasavleT kuTxeSi ori moqmedi 
Tone gverd-gverd iyo Cadgmuli. maT hqondaT 4-6 sm sisqis kedlebi, 
romlis garSemo Cawyobili iyo TermoizolaciisaTvis gankuTvni-
li Zveli Tonisa da Tixis WurWlis natexebi. carieli adgilebi na-
criT iyo Sevsebuli. erTi Tonis sasule xvrelze midgmuli iyo wy-
algayvanilobis mili (tab. V-2; VI-5). Tonis Zirze aRmoCnda wiflis 
damwvari nayofiT savse qoTani.

aRniSnuli Toneebis gverdze, maTgan Crdilo-aRmosavleTiT, 
gaiwminda mownuli WurWlis damwvari naSTi (tab. V-2), romlis qveS 
aRmoCnda erT-erTi gauqmebuli Tone. mownul WurWelSi gamovlin-
da xorblis arsebobis niSnebi. WurWeli daaxloebiT 1 m sigrZisa da 
0,50 m siganis unda yofiliyo. wnulis sayrdeni joxebi simtkicisaT-
vis or caladaa Sewyvilebuli. grZivi gverdebi Sedgenilia hori-
zontuli, xolo ganivi _ vertikaluri wnuliT. 

nagebobis samxreT-dasavleT nawilSi gamovlinda iatakSi 
Cadgmuli oTxkuTxa yuTi (skivri), romlis sami gverdi brtyeli 
filaqvis iyo, erTi _ xis (0,65x0,42x0,40 m). yuTSi aRmoCnda xanZrisa-
gan dazianebuli xis damuSavebuli detalebi. nagebobis CrdiloeT 
kedelSi, iatakis doneze, mowyobili iyo gasasvleli (0,50x0,45 m), 
romelic uerTdeba nagebobis gareT gamarTul sameurneo xaros 
(tab. IV-1). 

Senobis dasavleTi kedlis ZirSi, erT-erTi qvis ukan gamovlinda 
qvaze wiTeli saRebaviT Sesrulebuli irmis sqematuri naxati (tab. 
VIII-52). nagebobaSi aRmoCnda mravalricxovani arqeologiuri masa-
la: Tixis WurWeli, rkinisa da qvis sameurneo iaraRebi da sxv. maT-
gan aRsaniSnavia spilenZis ori moneta, romelTagan erTi gaurkvev-
elia, meore ki ekuTvnis rusudans (1223-1245).

joxTanisxevis nasoflaris arqeologiuri masala mravalricxo-
vani da mravalferovania. gvxvdeba keramikis nawarmi, liTonis, 
qvis, minis nivTebi da xis nakeToba. aqvea aRmoCenili tyavisa da 
qsovilis naSTebi. keramikaSi funqciurad gamoiyofa: sameurneo, 
samzareulo, sufris, sayofacxovrebo, samSeneblo da sxva daniSnu-
lebis nawarmi. sameurneo keramikis jgufs miekuTvneba reliefuri 
sartylebiT Semkuli sxvadasxva zomis qvevrebi (tab. VI-1). zogier-
Ti qvevri gaxvretilia (sainv. #1290). amgvari qvevrebi, ZiriTadad, 
marcvleulis Sesanaxad iyo gankuTvnili. erT qvevrze jvris ga-
mosaxulebaa amokawruli (tab VI-2). savaraudod, is sazedaSe qvev-
ri unda iyos. mravalferovania dergebi (tab. VI-3,4). Toneebs Soris 
gvxvdeba miliani (saqariani) da daxSuli Toneebi. Toneebis saqaree-
bad gamoyenebulia wyalsadenis milebi (tab. VI-5).

samzareulo daniSnulebisaa kecebi (tab. VI-6). zogierTi qoTani 
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tuCiania (tab. VI-7). gvxvdeba miliani qoTanic (tab. VI-8). qoTnebis-
Tvis damaxasiaTebelia SuaSi Cazneqili mozrdili kopebiT an morg-
viseuli xazebiT Semkuloba (tab. VI-9-15). mravalricxovania qilebi 
da tolCebi (tab. VI-16-22). samzareulo keramikas miekuTvneba Cafe-
bi da kokebi (tab. VI-28), aseve sxvadasxva zomis mozrdili jamebi, 
romelTa umetesoba Sebolilia (tab. VI-23-27). 

sufris WurWelTagan mravalferovnebiT gamoirCeva doqebi: mr-
gvalpiriani, tuCiani, msxliseburtaniani, tangofrirebuli, ko-
pebiT Semkuli, fexiani, wiTlad an Savad moxatuli, SeRebili da 
sxva nimuSebi (tab. VI-29-39). sufris WurWelia cilindrulyeliani 
`sayvavilec~ (tab. VI-40). moCalisfrad gamomwvari Txelkedliani 
sasmisebisTvis damaxasiaTebelia wmindad ganleqili Tixa. zogier-
Ti moxatulia wiTeli da Savi saRebaviT (tab. VI-41,42). jamebi for-
ma-moyvanilobiT ramdenime tipad iyofa (tab. VI-43-55). mouWiqavi 
jamebi raodenobrivad (530-mde erTeuli) gacilebiT Warbobs moWi-
qul jamebs (160-mde erTeuli). Cans, XIII s-is 30-iani wlebis Semdeg, 
roca monRolTa batonobam mniSvnelovnad Seaferxa qveynis ekono-
mika, maT Soris, mxatvruli keramikis warmoeba, mosaxleobis yofaSi 
mkveTrad imata sada, mouWiqavma WurWelma.

sayofacxovrebo daniSnulebis keramikaa wriuli moyvanilobis 
tuCiani, oTxsapatruqiani da `niJariseburi~ Wraqebi (tab. VI-56-59). 
Tixis zogi disko gaxvretilia (tab. VI-60-62). samSeneblo keramika-
Si gamoirCeva ramdenime aguri da brtyeli kramiti (sainv. ##1170, 
2067, 1177, 1778). nasoflaris nagebobaTa xasiaTidan gamomdinare, 
samSeneblo keramikis nimuSebi ar yofila gamoyenebuli pirdapiri 
daniSnulebiT.

moWiquli keramikis umravlesoba jamebia. mcire raodenobiTaa: 
samarileebi, `niJariseburi~ Wraqebi, vazebi, doqebi, TefSebi, ko-
toSebi (saakvne WurWeli), diskoebi da a. S. moWiqvis xerxebis mixed-
viT, maTgan gamoiyofa amokawvriT moxatuli da erTfrad _ mwvan-
ed (tab. VII-1-9), cisfrad (tab. VII-10-22) da sosnisfrad (tab. VII-23,24) 
moWiquli jamebi. calke jgufs qmnis SiSvel kecze angobiT moxatu-
li, mwvaned (tab. VII-25-27), cisfrad (tab. VII-28-30) an sosnisfrad 
(sainv. #2147) moWiquli jamebi. 

mravalfrad moWiquli jamebi Semkulia geometriuli da mcena-
reuli ornamentiT (tab. VII-31-35). gvxvdeba frinvelisa da jvris 
gamosaxulebiani nimuSebic (tab. VII-36-38). gamorCeulia jami, ro-
melzec SemorCenilia qarTuli warweris mcire fragmenti (tab. 
VII-39). calke jgufs qmnis moxatuli jamebi (tab. VII-40-43). maTgan
zogierTze cxovelebi da jvaria gamosaxuli (tab. VII-44-46). did
interess iwvevs cisfrad moWiquli vazebi (tab. VII-47,48), romelTa-
gan erTze amokawrulia kompozicia _ kurdRels midevnebuli ori
ZaRli. pirveli ZaRli kurdRels piriT daswvdomia. mis ukan meore
ZaRlia gamosaxuli (tab. VII-47). sxvadasxva daniSnulebis mxatvru-
li keramikidan aRsaniSnavia: mwvaned da cisfrad moWiquli doqebis
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fragmentebi (tab. VII-49,50. sainv. ##12, 440, 1445, 1785, 1878), samari-
leebi (tab. VII-51-55), `niJariseburi~ Wraqebi (tab. VII-56-58), koto-
Sebi (tab. VII-59-61). aqvea aRmoCenili moWiquli keramikis natexTa-
gan damzadebuli gaxvretili Tu gauxvretavi diskoebi (tab. VII-62). 
joxTanisxevis nasoflaris keramikis sada da moWiquli nawarmi 
mravalricxovani paraleluri masalis mixedviT kargad TariRdeba 
XII-XIII ss-iT [miwiSvili m. 1969: 23-57; mindoraSvili 2015: 129-145].

rkinis nivTebis erTi nawili sameurneo-saojaxo saqmianobasTa-
naa dakavSirebuli. esenia: Toxi (tab. VIII-1), culi (tab. VIII-2), xele-
Co (tab. VIII-3), xerxi (tab. VIII-4), danebi (tab. VIII-5,6), waldiseburi 
sasxlavebi (tab. VIII-7-10), astami (tab. VIII-11), cxenisa da xaris nale-
bi (tab. VIII-12,13), widebi (sainv. #149-152), maxaTebi da nemsebi (tab. 
VIII-14,15), spilenZis qvabisa Tu rkinis yuriani tafisebri WurWlis
fragmenti (tab. VIII-16). piradi higienis nivTTagan gvxvdeba samar-
Teblebi, romelTagan zogierTs ornamentiT Semkuli Zvlis tari
hqonia (tab. VIII-17-19). tansacmels ukavSirdeba rkinis abzindebi da
spilenZis Rilebi (tab. VIII-20-24, 25). samkaulTagan gamoirCeva spi-
lenZis sayure, Semkuli mocisfro qviT (tab. VIII-26). gansakuTrebiT
sainteresoa sabrZolo iaraRebi: xmlis fragmenti (tab. VIII-27), Su-
bis buniki (tab. VIII-28), faris umboni (tab. VIII-29) da sxvadasxva ti-
pis isrispirebi (tab. VIII-30-35). rkinis artefaqtTagan aRsaniSnavia
agreTve oTxkuTxaganivkveTiani lursmnebi (tab. VIII-36). cxenis aR-
kazmulobis nawili unda iyos rkinis rgolebi (tab. VIII-37-41).

minis nivTebis erTi jgufi fragmentulad SemorCenili sxva-
dasxva formis momwvano sasmisebia (tab. VII-63-68). meore jgufSi 
erTiandeba mwvane, Taflisferi, Savi da lurji minisagan damzade-
buli samajurebi. umravlesoba grexilia. gvxvdeba mrgval da brty-
elganivkveTiani nimuSebic (tab. VII-69). 

qvis nivTebia: kevris koxebi (tab. VIII-43); WurWlis saxuravebad 
gamoyenebuli mrgval-brtyeli qvebi (sainv. ##878, 990, 991, 1291, 
1341); rodini; fiqlis, riyisa da qviSaqvis salesavebi Tu saxex-sap-
rialeblebi; sasres-sanayebi da sxv. (tab. VIII-44-51). sabrZolo da-
niSnulebisaa Surdulis qva (sainv. #301). 

Zvlisa da rqis nivTebs Soris gvxvdeba irmis rqebis gaxexil-gap-
rialebuli, naxevrad namzadi nimuSebi (tab. VIII-54). Zvlis nivTTa-
gan gamoirCeva irmis rqisa da lulovani Zvlebisgan damzadebuli 
mkelis saTiTeebi (tab. VIII-56-59). xis nivTebi warmodgenilia WurW-
lis pir-gverdis natexiTa da avejis detalebiT (tab. VIII-60-63). 

did interess iwvevs #2 nagebobis kedlis qveda wyobaSi mikvleul 
qvaze wiTeli saRebaviT Sesrulebuli irmis sqematuri gamosaxule-
ba (tab. VIII-52). qva naxatis mxridan miyrdnobili iyo dedaqanze, rac 
imaze miuTiTebs, rom es gamosaxuleba sagangebod yofila Sesru-
lebuli da Semdgom sagangebodve gadamaluli. savaraudod, irmis 
gamosaxuleba Tilismad moiazreboda. nagebobaSi mcxovrebTa war-
modgeniT, irems unda daecva maTi ojaxi ubedurebisgan, moetana 
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sikeTe da siuxve. irmis gamosaxulebian naxats miTosur-simboluri 
datvirTva unda hqonoda. amgvari mtkicebis safuZvels iZleva mra-
valricxovani arqeologiuri masala Tu qarTul yofaSi SemorCeni-
li RvTaebriv iremTan dakavSirebuli miTosuri gadmocemebi. 

spilenZis Svid monetaTagan cudi daculobis gamo erTi safase 
ver isazRvreba (tab. VIII-64). danarCenTagan ori moWrilia 1227 wels 
da ekuTvnis mefe rusudans (1223-1245) (tab. VIII-65,66). erTi daviT 
narinis (1247-1293) mier 1247-48 wlebSi TbilisSi (?) moWrili fulia 
(tab. VIII-67). 1280 wels moWrili ori safase ekuTvnis demetre II-s 
(1273-1289) (tab. VIII-68,69). erTi gaxvretili (samkaulad gamoyenebu-
li) moneta monRoluri felsia, romelic, savaraudod, mangu yaenis 
(1243-1259) mieraa moWrili (tab. VIII-70). 

aRwerili monetebis mixedviT Cans, rom XIII s-Si, miuxedavad mon-
RolTa mZime uRlisa da ekonomikis daqveiTebisa, fuladi bazari 
jer kidev sakmaod mravalferovani da ganviTarebulia. monetebi 
saSualebas gvaZlevs, warmovidginoT Tbilisis garSemo arsebuli 
soflebis ekonomikuri mdgomareoba da misi mosaxleobis CarTu-
loba fulad urTierTobebSi. 

joxTanisxevis ganaTxari masala mniSvnelovania ganviTarebuli 
Sua saukuneebis qarTul sofelTan dakavSirebuli araerTi sainte-
reso sakiTxis Sesaswavlad. sofeli gaSenebuli yofila dasavle-
Tidan aRmosavleTisaken daxril ferdze, terasulad. qviT nagebi 
sworkuTxa gegmarebis an momrgvalebulkuTxeebiani naxevrad miwu-
ri Senobebi sacxovrebeli da sameurneo daniSnulebisaa. meti simt-
kicisTvis kedlebis wyobaSi CarTuli yofila orTostatebi. qvebis 
SemakavSirebeli masala Tixa-nacris nazavia. orTostatebis garda, 
kedlebis wyobaSi gamouyenebiaT xis Zelebic. isini gamovlinda ked-
lebis gayolebiTac. banuri saxuravi, ZiriTadad, eyrdnoboda ked-
lebis gaswvriv arsebul Zelebs. Senobebi ise yofila gadaxuruli, 
rom erTi Senobis wina ezo meore Senobis saxuravi iyo. dasaxlebis 
amgvari tipi damaxasiaTeblia aRmosavleT saqarTvelos mTiswina 
da mTis regionebisTvis. nagebobebis ganuyofeli nawilia kerebi 
da Toneebi. gasaTbobi saSualebis garda, kera da Tone iyo adgi-
li, sadac mimdinareobda umTavresi saojaxo saqmianoba _ sakvebis 
momzadeba, puris cxoba. keris garSemo tardeboda religiuri ri-
tualebi.

istoriulad sofeli gldani da mis garSemo arsebuli dasaxle-
bebi, mWidrod iyo dakavSirebuli TbilisTan da sxva soflebTan 
erTad (mag., diRomi) warmoadgenda dedaqalaqis erT-erTi mkvebav 
regions. dedaqalaqTan nasoflaris fulad-sasaqonlo urTierTo-
bebis Sedegi unda iyos gaTxrebisas aRmoCenili spilenZis monetebi.

nasoflaris arqeologiuri masalis analiziT, SesaZloa, Tvali 
gavadevnoT imdroindeli mosaxleobis sameurneo yofas da vims-
jeloT ganviTarebuli Sua saukuneebis meurneobis calkeuli dar-
gebis Sesaxeb. sainteresoa, rom gaTxrebisas aRmoCnda rkinis widis 
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40-ze meti natexi da erTi mogrZo, sqeli firfita _ namzadi (tab.
VIII-42). widebis aseTi simravle, agreTve namzadis aRmoCena da gaTx-
rebisas mikvleuli sanaxSire ormoebi imaze metyvelebs, rom so-
fels unda hqonoda sakuTari samWedlo, sadac mosaxleobisTvis
saWiro rkinis sxvadasxva daniSnulebis nivTebi mzaddeboda.

SesaZloa, qsovasTan iyo dakavSirebuli msxliseburi, gaxvreti-
li qva, romelic, savaraudod, saqsovi dazgis saqaCi iyo (tab. VIII-
53). qsovas unda ukavSirdebodes agreTve Zvlis mogrZo nivTi wama-
xvilebuli wveriT (tab. VIII-55).

mosaxleobis sameurneo saqmianobaSi wamyvani adgili ekava marc-
vleuli kulturebis moyvanas. meurneobis am dargis Sesaxeb sain-
teresoa gaTxrebisas mikvleuli marcvleulis paleobotanikuri 
analizis Sedegebi.1 aq yvelaze didi raodenobiT aRmoCnda rbili 
xorbali. umniSvnelo raodenobiT gvxvdeba kulturuli erTmarc-
vala. xorbalTan erTad gamovlinda Wvavis marcvlebic. aqvea mik-
vleuli kilianmarcvliani qeric, romelic upiratesad, gamoiye-
neboda ludis mosaxarSad an cxovelebis sakvebad. am kulturas 
gansakuTrebuli adgili ukavia cxenebisa da xarebis racionSi. 
paleobotanikuri monacemebis analizis Sedegad dabejiTebiT 
SeiZleba iTqvas, rom XII-XIII ss-Si joxTanisxevis mosaxleobas mo-
hyavda rbili xorbali, kulturuli erTmarcvala, Wvavi da kilian-
marcvliani qeri. 

paleobotanikuri monacemebis garda, nasoflarze marcvleuli 
kulturebis moyvana-moxmarebas ukavSirdeba gaTxrebisas mikvleu-
li mkelisTvis gankuTvnili Zvlisa da rqis saTiTeebi (tab. VIII-56-
59). isini gamoiyeneboda yanis mkisas, raTa mkels muSaobis dros 
TiTebi ar dazianeboda. marcvleulis damuSavebasTanaa dakavSi-
rebuli nagebobebSi aRmoCenili kevris koxebi (tab. VIII-43). kevris 
saSualebiT xdeboda marcvleulis galewva _ marcvlis TavTavi-
dan gamocalkeveba. Cans, mosaxleobas pureulis sakmao raodenoba 
mohyavda. amaze metyvelebs nagebobebSi aRmoCenili sameurneo xa-
roebi, romlebic, ZiriTadad, marcvleulis Sesanaxad iyo gankuTv-
nili. sameurneo xaroebis garda, mosavlis garkveuli nawili Tixis 
did WurWelSic inaxeboda. amasTan dakavSirebiT aRsaniSnavia, #13 
nagebobaSi aRmoCenili gaxvretili qvevri (sainv. #1290), romelic, 
uTuod, mSrali produqtebis, upiratesad, marcvleulis Sesanaxi 
unda yofiliyo. marcvleulis didi odenobiT moyvana-moxmareba-
ze metyvelebs aq mravlad aRmoCenili Tone da keci (tab. V-2; VI-6), 
agreTve, Tonidan Tu kecidan puris (an varclidan comis) asafxeki 
rkinis xelsawyo _ astami (tab. VIII-11). 

1  monetebi gansazRvra m. Seroziam. trasologiuri masala daamuSava q. esakiam. 
paleobotanikuri masalis analizi ekuTvnis n. rusiSvils. palinologiuri masala 
Seiswavla e. yvavaZem. paleozoologiuri masala damuSavebulia n. vaniSvilis mier. 
irmisgamosaxulebiani naxati Seiswavla m. xidaSelma. savele naxazebi da masalis 
Canaxatebi ekuTvnis e. saxvaZes. 
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sofel gldanSi da mis axlomaxlo teritoriebze marcvleulis 
intensiur warmoebze metyvelebs eTnografiuli monacemebic. XIX 
s-Si da XX s-is 70-ian wlebamde gldanis sasoflo-sameurneo savar-
gulebs sakmaod didi farTobi ekava. dRevandeli gldanis dasa-
xlebis V-VIII mikroraionebis teritoriaze, romelsac `sabatono 
mindvrebi~ rqmevia, Tesdnen marcvleul kulturebs, ufro metad 
_ xorbals [xaraZe k. 1997: 20]. marcvleulis moyvanasTan dakavSire-
biT gldansa da mis midamoebSi dRemdea SemorCenili toponimebi _ 
`kaloebi~, ̀ xodabunebi~, ̀ nadikvrebi~ [zardaliSvili g. 1978: 84]. Tu 
SevajerebT nasoflaris mdidarsa da mravalferovan arqeologiur 
masalas eTnografiulsa da toponimikur monacemebTan, davrwmun-
debiT, rom nasoflaris ekonomikaSi marcvleulis moyvana-moxma-
rebas didi adgili ekava. 

joxTanisxevis mosaxleobis sameurneo saqmianobis erT-erTi 
wamyvani dargi iyo mevenaxeoba-meRvineoba. amaze metyvelebs gaTx-
rebisas gamovlenili qvevrebis simravle (tab. VI-1,2). aqvea aRmo-
Cenili vazis lerwi (inv. #319), agreTve RvinisaTvis gankuTvnili 
mravalricxovani doqebi da jamebi. vazis movlasTanaa dakavSire-
buli rkinis sasxlavebi da moxrili danebi (tab. VIII-7-10). gaTxrebi-
sas aRmoCenilia Toxi (tab. VIII-1), romelic SeiZleba gamoeyenebinaT 
rogorc vazis, ise sxva nargavebisaTvis niadagis gasafxviereblad. 

mevenaxeoba-meRvineobasTan dakavSirebiT sayuradReboa paleo-
botanikuri da palinologiuri monacemebi. paleobotanikur sin-
jebSi mikvleulia vazis orgvari wipwebi, romelTa identifikacia 
mxolod gvaris farglebSia SesaZlebeli. isini kulturuli vazis 
ori jiSis wipwebia. SesaZloa, wipwebis zogierTi nimuSis saxiT saq-
me gvqondes sufris yurZenTanac. 

erT-erT qvevrSi gamovlinda Taflovan mcenareTa mtvris didi 
raodenoba da futkris naSTebi, rac imis maniSnebelia, rom qvevr-
Si Taflis produqti iyo. es ki mxolod cvili SeiZleba yofiliyo. 
sxvadasxva mizezis gamo, qvevris Sidapirs gamdnari cviliT dRe-
sac amuSaveben. mTavari ki isaa, rom cvili icavs miwidan sinestis 
Sesvlas qvevris forebSi. Cans, qvevris kedlebis gacvilvas sakma-
od didi istoria hqonia. cxadi xdeba, rom qvevris damuSavebis aR-
niSnul meTods saqarTveloSi iyenebdnen 800 wlis ganmavlobaSi da, 
SesaZloa, ufro adrec. 

erT-erT qvevrSi (tab. VI-1) aRmoCnda vazis mtveri, saxamebeli da 
qinqlis bususebi. rac imas niSnavs, rom qvevrSi namdvilad Rvino in-
axeboda. xemcenareTa jgufidan qvevridan aRebul nimuSSi mxolod 
cxratyavas (Lonicera) mtveria napovni. surnelis garda, aRniSnuli 
mcenaris kenkras, yvavilsa da foTlebs samkurnalo Tvisebebic 
aqvs, antimikrobulia da gamoiyeneba sokos winaaRmdeg. masSi peq-
tinic bevria. ismeba kiTxva _ xom ar amatebda imdroindeli adami-
ani cxratyavas RvinoSi? cnobilia, rom sxvadasxva gemos misacemad 
meRvineebi dResac amateben RvinoSi mcenareTa nayofs an yvavils. 
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amgvari azri efuZneba im faqts, rom Seswavlili masalidan mxolod 
qvevrSia aRmoCenili cxratyavas mtvris marcvlebi. Tu aseTi faqti 
Semdgomac dadasturda, maSin saqme gveqneba Sua saukuneebSi Rvinis 
dayenebis uaRresad sayuradRebo teqnologiasTan.

bunebrivia, mevenaxeobis ganviTarebisTvis joxTanisxevis mosa-
xleobas Sesaferisi farTobis savenaxe miwebic unda hqonoda. eT-
nografiuli masalis mixedviT, gldanelebs dedaqalaqis bazarze 
gahqondaT rogorc yurZeni, ise Rvino [gaz. `droeba~. 1885: #180; xa-
raZe k. 1997: 20]. daaxloebiT aseTive suraTi unda yofiliyo ganvi-
Tarebul Sua saukuneebSic. dedaqalaqi iyo is adgili, sadac mosa-
xleobas Warbi sameurneo produqciis realizacia unda moexdina. 
es viTareba garkveulwilad aisaxa kidec arqeologiur masalaSi, 
gansakuTrebiT, monetebSi. 

gaTxrebma saintereso masala gamoavlina Sua saukuneebis meba-
Reobis istoriis Sesaswavlad. aq aRmoCnda atmis kurka, romlis 
mixedviT irkveva, rom joxTanisxevis mosaxleobas mebaReobis kul-
turac saTanadod hqonda ganviTarebuli. atmis samSoblod mk-
vlevarTa nawili CineTs miiCnevs, nawili _ irans. rogorc ar unda 
gadawydes es sakiTxi, faqtia, rom ganviTarebul Sua saukuneebSi 
CvenSi atmis kultura ukve arsebobda. safiqrebelia, rom es kul-
tura saqarTveloSi Sua saukuneebze gacilebiT adrea Semosuli.

#2 nagebobis ToneSi Cadebul qoTanSi aRmoCnda didi raoden-
obis wiflis nayofi (sainv. #291). cnobilia, rom wiflisagan amza-
debdnen maRalxarisxovan zeTs. rTuli saTqmelia xdidnen Tu 
ara joxTanisxevSi wiflis zeTs, magram qoTanSi am raodenobis 
wiflis nayofis aRmoCena TavisTavad sayuradRebo faqtia. sxva 
mcenareTa naSTebTan erTad aRmoCenilia didgulas Tesli. 
didgulas nayofs aqvs samkurnalo daniSnuleba, amasTan, misi 
nayofis wveni saRebavadac gamoiyeneboda.

joxTanisxevis mosaxleobis sameurneo saqmianobaSi garkveuli 
adgili ekava mesaqonleobas. sayuradReboa gaTxrebisas aRmoCeni-
li xaris nalebis simravle (tab. VIII-13). xars rogorc gamwev Zalas 
mniSvnelovani adgili ekava Sua saukuneeebis soflis sameurneo 
yofaSi. xaris garda, mosaxleobas hyolia cxenebic, razedac miu-
TiTebs sxvadasxva nagebobaSi aRmoCenili cxenis nalebi (tab. VIII-12) 
da cxenis Zvlovani naSTebi, romlebic Seswavlili osteologiuri 
masalis 2,78%-s Seadgens (viris Zvlovani masala _ 1,62%-ia). gaTx-
rebisas aRmoCenili kilianmarcvliani qeri pirutyvis, ZiriTadad 
ki, xarebisa da cxenebis sakvebad unda yofiliyo gamoyenebuli.

mesaqonleobaze msjelobisas sayuradReboa gaTxrebisas mo-
povebuli osteologiuri masala, romelSic Sinauri cxovelebis 
raodenoba gacilebiT Warbobs gareuli cxovelebis ricxvs. 
Sinaur cxovelTagan yvelaze metia Zroxa _ 59,13%. Semdeg: 
cxvari/Txa, Rori _ 13,10% da qaTami _ 1,98%. irkveva, rom 
mosaxleoba, ZiriTa-dad, msxvilfexa rqosani saqonlis moSenebas 
misdevda. garkveuli 
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raodenobiT hyoliaT cxvari, Rori da frinveli. 

Tu eTnografiul monacemebs moviSveliebT, gldanelebi XIX s-Si 
cxvris sazamTro saZovrebad axlandeli muxianis dasaxlebisa da 
mis mimdebare teritoriebs iyenebdnen [xaraZe k. 1997: 23]. araa gamo-
ricxuli, rom muxianis teritoriebi Sua saukuneebSic joxTanisxe-
velebis sazamTro saZovrebi iyo.

osteologiur masalaSi Zalian mcirea gareuli cxovelebis 
Zvlebi. Seswavlil masalaSi Svlisa da keTilSobili irmis raoden-
oba 0,40%-ia, kurdRlis _ 4,37%. Cans, nanadirevs mosaxleobis kve-
bis racionisaTvis ar hqonda arsebiTi mniSvneloba.

gaTxrebisas gamovlenili mravalricxovani arqeologiuri masa-
lisa da monetebis mixedviT, sofels funqcionireba unda Seewyvita 
XIII s-is miwuruls an XIV s-is dasawyisSi. 
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Jokhtaniskhevi Village-Site is located in Tbilisi municipality, northeast of 
the village Gldani, at WREP KP 0+150 identified as CH 463 (GPS coordinates: 
NW-E 8485392.150; N 4633191.792; NE-E 8485428.005; N 4633174.061; SW-E 
8485356.689; N 4633120.083; SE-E 8485392.538; N 4633102.354) (fig. I-III). 

The village-site represents a terrace settlement situated on the mountain slope 
(fig. I-II). Structures of residential and household function were mainly oriented 
west to east. Large stones – orthostats – are placed randomly in the stone-built 
walls. Clay soil including ash is used as joining material. Wooden posts which were 
set into the walls functioned as a support to the flat roofing (fig. IV-1). The floor is 
made of rammed earth (fig. V). 

Numerous and diverse archaeological material found at the village-site is of 
particular significance. The collection contains: plain and glazed ceramics; iron, 
glass, bone, stone and wood artifacts; coins; remains of leather and textile and so 
on (fig. VI-VIII).

Crop farming is believed to have played a leading role in the agricultural activ-
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ity of the population of that period. A large amount of common wheat was found 
there. Grains of rye and barley were also revealed. The artifacts uncovered as a re-
sult of the excavations, such as threshing stones (fig. VIII-43), bone or horn finger 
protectors (fig. VIII-56-59), ovens and clay pans (fig. V-2; fig. VI-6) were related to 
the production and consumption of grain varieties.

Vine-growing and wine-making occupied a large place in the agricultural ac-
tivity of the population. Wine-jars and pits for this type of vessels (fig. VI-1,2), nu-
merous jugs and bowls assigned for wine (fig. VI-43-54) were discovered at the 
village-site. Iron hoes, pruning and curved knives were related to tending vine 
(fig. VIII-1,7-10). 

Cattle-breeding was one of agricultural activities of the local population. 
Considering the percentage, cows predominated in the osteological material – 
59.13%. It was followed by sheep/goats and pigs with 13.10%. Hens accounted for 
1.98%. Apparently, the population was mainly engaged in cattle breeding.

According to the revealed archaeological material and numismatic data, the 
village ceased to function at the end of the 13th century or at the beginning of 
the 14th century AD. 
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Pic. 3. The cross section of the storage building.
Pic. 4. The façade of the wall with an orthostat.

Plate V. Pic. 1-2. The building no.2 after the excavations.
Plate VI. Plain ceramic ware discovered during the excavations.
Plate VII. Glazed ceramics and glassware.
Plate VIII. Items made of iron, stone, bone and coins.
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გლიპტიკა

qeTevan ramiSvili

saqarTvelos erovnuli muzeumi
simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumi

rusTavelis gamziri 3,0105, Tbilisi, saqarTvelo
elfosta: ketramishvili@yahoo.com

SroSanisebri sabeWdavebi saqarTvelos erovnuli 
muzeumis gliptikis fondidan

saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqa-
rTvelos saxelmwifo muzeumis gliptikis fondSi inaxeba metad sain-
tereso da originaluri sabeWdavebi. maT aqvT eqvsfurcla, gadaSli-
li SroSanis formis saxeluri da mrgvali an ovaluri piri. furclebi 
mrgval fuZesTan erTadaa Camosxmuli, TandaTan konusurad iSleba 
da, bolos, furclebis wverebiT mirCilulia sabeWdavis brtyel zu-
rgze. saxeluris fuZeze darCilulia mozrdili, mrgvali, gaxvreti-
li da figuruli yunwi (tab. I-1). sabeWdavebis brtyel pirze amoWrilia 
warwerebi da gaformebulia geometriuli an mcenareuli ornamentiT. 
amgvar sabeWdavebs Cven pirobiTad vuwodeT SroSanisebri sabeWdave-
bi. isini sul xuTi calia da gliptikis fondSi daculia sainventaro 
nomrebiT: ## 1142, 1161, 1316, 1585, 1586.

sabeWdavi (sainv. # 1142) rkinisa (tab. I-1). mis ovalursa da brtyel 
pirze amokveTilia jvriani gvirgviniT Semkuli siasamuris gaSlili 
mantia, romelic kuTxeebSi aweulia da bafTebiTaa Sekruli, xolo da-
naoWebuli boloebi talRiseburadaa CamoSvebuli. mantiaze negati-
vurad, moxdenili da mkveTri asoebiT, Sesrulebulia asomTavruli 
daqaragmebuli warwera: ႣႥႧ (dvT) =daviT, mis qvemoT ki arabulad
.daud. sabeWdavis piris kideze viwro zolia amoRaruli (tab دواد = _
I-2). naxati arcTu Rrmadaa nakveTi, magram anabeWdze mkafio gamosax-
ulebas iZleva (tab. I-3). kompozicia dekoratiuli xasiaTisaa. erTma-
neTTan momgebianadaa Sexamebuli momrgvalebuli gvirgvini, mantia 
da qarTuli warwera, aseve gemovnebiTaa misadagebuli qarTuli warw-
eris qaragmis niSnebi da arabuli asoebi, ris gamoc kompozicia metad 
STambeWdavia. zoma: H-29 mm; L-20 mm; B- 18 mm.

aRniSnuli sabeWdavi Seiswavla q. javaxiSvilma da daadgina, rom 
igi ekuTvnoda daviT batoniSvils (1767-1819), saqarTvelos ukanask-
neli mefis – giorgi XII-is ufros vaJs [javaxiSvili q. 2016: 301-305], 
radgan sabeWdavze amoWrili gamosaxuleba rogorc kompozici-
urad, ise asoebis moxazulobiT TiTqmis identuria Zvel qarTul 
dokumentebze dasmuli daviT batoniSvilis oTxkuTxa (tab. I-4) da 
eqvskuTxa sabeWdavebis anabeWdebisa [baqraZe a. 1978: 38, tab. II-10, 
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11]. amis safuZvelze mkvlevarma ivarauda am sabeWdavebis erTi da 
imave saxelosno centrSi damzadeba [javaxiSvili q. 2016: 305]. 

daviT batoniSvili iyo taxtis memkvidre, qarTl-kaxeTis samefos 
gamgebeli 1800-1801 wlebSi da ruseTis armiis general-leitenanti 
(tab. I-5). igi daibada 1767 wlis 1 ivliss TbilisSi da aRizarda papis, 
erekle II-is, karze, sadac mis ganswavlaze saukeTeso maswavleble-
bi zrunavdnen, Semdeg peterburgSi miiRo im droisaTvis Zalian 
kargi ganaTleba. amitom sruliad ar aris gasakviri, rom Cinebul 
mecnierad da mwerlad Camoyalibda. eweoda mTargmnelobiT saqmi-
anobasac. amave dros, daviT batoniSvili niWieri mxedarTmTavari 
da kargi meomari iyo. man Tavi gamoiCina 1795 wlis krwanisis omSi, 
1796 wels ki daviTis sardlobiT qarTulma jarma daamarcxa gan-
jis mmarTveli javad-xani, aiRo ganja da iqidan 1000 qarTveli da 
somexi tyve daabruna samSobloSi. 1800 wels daviTi qarTl-kaxeTis 
samefos taxtis memkvidred gamoacxada giorgi XII-m, magram ruse-
Tis imperatorma aleqsandre II-m igi mefed ar aRiara da 1801 wels 
saerTod gaauqma mefoba aRmosavleT saqarTveloSi. amis Semdeg, 
darCa ra rusuli orientaciis momxre, 1803 wels daviT batoniS-
vili ruseTs miemgzavreba da sicocxlis bolomde iq rCeba. davi-
Ti gardaicvala peterburgSi 1819 wels, dakrZalulia aleqsandre 
nevelis lavraSi [gonikaSvili m. 1986: 193, 227].

s. barnaveli aRniSnavs, rom XVIII s-is dasasrulsa da XIX s-is dam-
degs sxvadasxva formis sabeWdavebi gamoiyeneboda da erT pirs (miT 
umetes, mefeebsa da batoniSvilebs), SesaZloa, ramdenime sabeWda-
vi hqonda. isini ara mxolod mefeTaTvis, aramed yvela socialuri 
fenisTvis yofila saWiro. XIX s-is dasawyisiT daTariRebuli wer-
ilidan vigebT, rom daubeWdavi werilis gagzavna sircxvili iyo 
[barnaveli s. 1965: 77]. rac Seexeba daviT batoniSvils, misTvis sa-
beWdavs, rogorc Cans, didi mniSvneloba hqonda, radgan, garda ze-
moaRniSnuli sabeWdavebisa, rogorc dokumentebidan irkveva, mas 
kidev sami sabeWdavi hqonia [baqraZe a. 1978: tab. II-9, 12, 13]. sabeWda-
vis Zalze did mniSvnelobaze miuTiTebs is faqtic, rom daviT ba-
toniSvilma SeimuSava gegma, romelic mkacr sasjels iTvaliswineb-
da yalbi sabeWdavis SeqmnisaTvis [barnaveli s. 1965: 79].

rogorc Cans, saqarTveloSi SroSanisebri sabeWdavebi gavrcele-
buli yofila XVIII-XIX ss-Si, razec gliptikis fondSi daculi amg-
vari kidev oTxi sabeWdavi miuTiTebs.

sabeWdavi (sainv. # 1161) vercxlis (tab. I-7). igi zemoganxilulze 
sagrZnoblad didi, maRali da mdidrulad gaformebulia. Semkulia 
gavarsiT, xolo SroSanis furclebi figurulia da mosevadebulia 
mcenareuli ornamentiT. sabeWdavis pirsa da saxeluris fuZes cru 
gavarsi Semouyveba, xolo TiToeuli furclis Ziri sam-sami re-
liefuri burTuliTaa Semkuli. mosevadebulia saxeluris fuZec. 
mrgvalsa da gaxvretil yunwSi gayrilia rgolebisagan Sedgenili 
grZeli jaWvi, romlis zogi rgoli erTmaneTzea mirCiluli. rgo-
lebis mirCilvis adgili grexili reliefuri ornamentiTaa gafor-
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mebuli. sabeWdavis mrgvalsa da brtyel pirze negativurad amoW-
rilia qarTuli (mxedruli) warwera sam striqonad: pirvelze weria 
siko. f; meoreze – xaWia.Sv; mesameze – ili; qvemoT TariRia – 1090, 
unda iyos 1900, radgan XI s-Si amgvari sabeWdavebi ar mzaddeboda, 
xolo XVIII s-is dasasrulsa da XIX s-Si es forma sabeWdavisTvis 
sruliad bunebrivia. warweris striqonebs Soris varskvlavi, mcire 
wreebi da mcenareuli ornamentia gamosaxuli, xolo zemoT – gvirg-
vini da frinveli, romelTac TiTqos isari aqvT gayrili. gvirgvini 
xuTqimiania, romelTagan Sua, foTliseburi, samyura ornamentiTaa 
Semkuli. gvirgvinis zemoT qimebis Sesabamisi 5 mcire wrea gamosax-
uli, xolo gvirgvinis fuZe badisebri ornamentiTaa gaformebu-
li. warwerebica da naxatic mosevadebulia ise, rogorc sabeWdavis 
garSemo kideze amoRaruli viwro zoli (tab. I-8). kveTa Rrma ar aris 
da sabeWdavis piric odnav gadacveTilia, Tumca anabeWdze mainc 
mkafio gamosaxulebas iZleva (tab. I-9). sabeWdavi kargadaa Senaxu-
li. zoma: H-53 mm; piris D-35 mm.

siko fxaWiaSvilis Sesaxeb cnobebi da foto (tab. I-6) mogvawoda 
misma axlo naTesavma mixeil fxaWiaSvilma, risTvisac madlobas mo-
vaxsenebT. rogorc irkveva, fxaWiaSvilebis gvari kaxeTidan, ker-
Zod ki kardenaxidan, momdinareobs. siko fxaWiaSvili da, saerTod, 
fxaWiaSvilebi meRvineebi yofilan da TavianTi savaWroebi (siraj-
xanebi) TbilisSi, sabWos moedanze, hqoniaT Camwkrivebuli. siko 
fxaWiaSvilisa da misi Zmebis mama sinamdvileSi kaxeTSi Casaxlebu-
li raWveli WiWinaZe yofila, magram ucnob mizezTa gamo Svilebi 
mas meuRlis gvarze dauweria. siko fxaWiaSvili, rogorc misi saf-
lavis qvis warwera iuwyeba, dabadebula 1874 wels. ase rom, igi 26 
wlisa yofila, roca misTvis sabeWdavi daumzadebiaT. mas (tab. I-6), 
rogorc Cans, SesaZlebloba hqonia, daekveTa da etarebina aseTi 
Zvirfasi sabeWdavi, romelic rogorc formiT, aseve SemkulobiT 
Zalian maRali xarisxis nakeTobaa. es ki gvaZlevs safuZvels vifiq-
roT, rom XIX s-is dasawyisSi TbilisSi arsebobdnen maRali donis 
xelosnebi. sabeWdavze gvirgvinisa da frinvelis gamosaxva ki, Se-
saZloa, am pirovnebis sirajTa meTaurobaze (ustabaSobaze) migvi-
TiTebdes (tab. I-8).

sabeWdavi (sainv. # 1316) vercxlis, SroSanisebri saxeluriT. 
is zemoganxilulTan SedarebiT martivadaa gaformebuli (tab. 
II-1). yunwSi gayrili aqvs spilenZis rgoli. furclebi Semkulia 
amokawruli ornamentiT (ovalebiT, wertilebiT, gadabmuli sam-
kuTxedebis mwkrivebiTa da mcire xazebiT), romelic mosevadebuli 
yofila, Tumca amJamad sevadi gadasulia da adgil-adgil mcire 
naSTebia SemorCenili. sabeWdavis mrgvalsa da brtyel pirze amoW-
rilia qarTuli (mxedruli) asoebi – v. qa. warweris zemoT da qvemoT 
horizontaluri xazebia gavlebuli, xolo Tavisufal zeda-qve-
da areebze mcenareuli ornamentebia gamosaxuli. warweraca da 
mcenareuli ornamentic mosevadebulia. sabeWdavs kideze Semovle-
buli aqvs viwro, amoRaruli da mosevadebuli zoli (tab. II-2). niv-
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Ti kargadaa daculi. kveTa dabalia, Tumca anabeWdze gamosaxuleba 
mkafioa (tab. II-3). zoma: H-37 mm; piris D-22 mm.

sabeWdavis Semkuloba sadaa. pirze mcenaris totebi imgvaradaa 
ganlagebuli, rom aqcentirebulia SuaSi moTavsebuli warwera, 
romelic mflobelis saxelisa da gvaris inicialebi unda iyos.

sabeWdavi (sainv. # 1585) vercxlisa (tab. II-4). Mas, zemoganxilu-
lebisgan gansxvavebiT, aqvs mkveTrad welSi gamoyvanili SroSani-
sebri saxeluri. mrgval yunwSi vercxlisave rgolia gamodebuli. 
furclebi Semkulia isriswveriseburi naWdevi ornamentiT, xolo 
furclis wverTan – did-patara nakawri xazebisagan Sedgenili rom-
bisebri dekoriT. sabeWdavis ovaluri da brtyeli piri foTlebiani 
mcenaris totiT or nawiladaa gayofili. zeda naxevarSi amoWrilia 
qarTuli (mxedruli) asoebi – smme. asoebs zemoT rvasxiva varskvla-
via gamosaxuli, mis aqeT-iqiT - jvrebi. qveda naxevarSi gamosaxulia 
TariRi – 1875, TariRs qvemoT ki - rvasxiva varskvlavi. sabeWdavs 
kideze Semovlebuli aqvs wvrili, amoRaruli ori zoli (tab. II-5). 
kveTa Rrma araa, Tumca anabeWdze warwera Tavisuflad ganirCeva 
(tab. II-6). sabeWdavi kargadaa daculi. zoma: H-36 mm; L-30 mm; B- 26 mm.

rogorc cnobilia, sabeWdavebze amoWrili TariRi misi moWris 
TariRis aRmniSvnelia [baqraZe a. 1978: 32]. amrigad, es sabeWdavi 1875 
wels yofila damzadebuli. rac Seexeba sabeWdavis areze amokveTil 
asoebs, erTi SexedviT, abraviatura unda iyos, Tumca kvlevis am 
etapze misi gaSifvra ver xerxdeba.

sabeWdavi (sainv. # 1586) vercxlisa (tab. III-1), SroSanisebri 
saxeluriT, mrgvali, brtyeli piriTa da maRali, figuruli yunwiT, 
romelSic daRaruli rgolia gayrili. Aam rgolSivea gayrili meore 
sada rgoli, romelzec 165 mm-iani grZeli Zewkvia Camokidebuli. 
viwro da gadaSlili SroSanis furclebze amoWrilia geometri-
uli ornamenti, romelic mosevadebulia. sqelsa da brtyel pirze 
amokveTilia xelapyrobili, mlocveli RvTisSobeli yrmiT (oran-
ta). RvTismSoblis welamde figuris mkerdze wrea, romelSic Sara-
vandediani yrmaa Cawerili. yrmasac xelebi gaSlili aqvs. RvTismSo-
bels gaTxovili qalis grZelsaxeloebiani kvarTi mosavs, romelic 
Tavze aqvs Semoxveuli, mxrebze mWidrod efineba, Semdeg idayvebTan 
farTovdeba, ovals qmnis da rombiseburi drapirebiT qvemoT eSve-
ba. RvTismSobels Tavze Saravandedi adgas. misi saxe sqematuradaa 
damuSavebuli da nakvTebi Znelad ganirCeva, xolo xelis mtevnebi 
ufro detaluradaa gamoyvanili. Cvilis gamosaxuleba SedarebiT 
sqematuradaa modelirebuli. RvTismSoblis Tavis Mmarjvniv da 
marcxniv amokveTilia rusuli asoebi: Б. da Я (tab. III-2). kveTa Zalian 
Rrmaa da mkafio (tab. III-3). kargadaa daculi. zoma: H-45 mm; piris 
D-27 mm.

mlocveli RvTismSoblis (orantas) gamosaxuleba uZvelesia 
qristianul ikonografiaSi. yovladwminda dedis uadresi gamo-
saxulebebi jer kidev romaul katakombebSi Cndeba da II-III ss-iT 
TariRdeba. RvTismSoblis pirveli xatebi luka maxarebels miew-
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ereba. Mmariami, umetesad, gamosaxulia an mdgomare mlocveli an mj-
domare yrmiT xelSi.

uadresi gamosaxuleba RvTismSoblis welamde figurisa orantis 
pozaSi (IV s.) cnobilia romidan, wm. agnias taZris axlos, ostriis 
katakombidan, sadac lunetSi gamosaxulia mlocveli RvTismSob-
lis xelganpyrobili figura yrmiT kalTaSi (tab. III-4). RvTismSob-
lis tipi aq mkveTrad aRmosavluria da msgavsebas avlens aleqsan-
driuli faiumis portretebTan, ris safuZvelze fiqroben, rom igi 
romelime ,,aRmosavluri” RvTismSoblis asli unda iyos [Кондаков 
Н.1914: 166-167, tab. II, sur. 91].

Oorantis Zalze originaluri variantia RvTismSobeli, romel-
sac xelebi ara zeapyrobili, aramed mkerdze aqvs midebuli mnaxv-
elisken mitrialebuli xelis gulebiT. Ees kompozicia qarTul mi-
nanqarzec gamoisaxeba [Кондаков Н. 1914: 170].

RvTismSoblis (orantis) kompozicia, romelic ,,zeciuri niSnis” 
saxeliTaa cnobili, Cndeba ruseTSi XI-XII ss-Si novgorodis xa-
tis saswaulis Semdeg (1170 w.). igi bizantiuri, VI s-is ,,nikopeis”, 
RvTismSoblisagan warmoiSva, sadac RvTismSobeli taxtzea dab-
rZanebuli da orive xeliT uWiravs ovaluri fari Cvili emanuilis 
gamosaxulebiT. rogorc n. kondakovi miuTiTebs, es kompozicia 
qristianul xelovnebaSi VI-VII ss-idan Cndeba da Semdeg farTod 
vrceldeba X-XII ss-Si. pirveli aseTi gamosaxuleba ruseTSi, ne-
redicaSi, dasturdeba 1190 wels. sainteresoa, rom msgavsi gamo-
saxuleba amokveTilia erT-erT sabeWdavze (lixaCovis koleqcia). 
es kompozicia imiTaa sayuradRebo, rom aq RvTismSobels, Cvens sa-
beWdavze amokveTilis msgavsad, orive xeli apyrobili aqvs, gamo-
saxulia mlocvelis pozaSi, xolo mkerdze amokveTil ovalSi yrma 
qristea moTavsebuli (tab. III-5), Tumca, Cveni sakvlevi sabeWdavis 
gamosaxulebisagan gansxvavebiT, igi taxtze zis da aqeT-iqiT gan-
Tavsebuli 2 angelozi scems Tayvans. sabeWdavi XII s-isaa [Кондаков Н. 
1915: 109, 110, sur. 38].

rogorc rusuli xatebis saukeTeso mcodne v. lazarevi miu-
TiTebs, RvTismSobeli orantis pozaSi gaCnda iaroslavSic. misi 
xati iq Seiqmna 1220-1230 wlebSi (ufro zustad, 1224 wels) [Лазарев 
В. 1953: 490-491]. xatze gamosaxuli kompozicia Zalian did msgavse-
bas avlens Cvens sabeWdavze gamosaxul RvTismSobelTan, Tumca 
iaroslavis xatze RvTismSobeli mTeli taniTaa warmodgenili. ms-
gavsadaa modelirebuli xelebgaSlili yrma qristec (tab. III-6).

rogorc aRvniSneT, Cvenს sabeWdavze RvTismSoblis Tavis mar-
jvniv da marcxniv amoWrilia ori rusuli aso Б da Я, rac gvafiqre-
binebs, rom aq swored ,,iaroslavleli” RvTismSobeli (Богоматерь 
Ярославская) unda iyos gamosaxuli, xolo am gamosaxulebebis kom-
poziciuri da ikonografiuli msgavseba kidev ufro amyarebs Cvens 
mosazrebas. gansxvaveba (Cvens sabeWdavze RvTismSobeli welamdea 
gadmocemuli) ki gamowveuli unda iyos mcire sasuraTe ariT, ris 
gamoc ostatma RvTismSoblis welamde ikonografia arCia. 
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saerTod, qarTul gliptikaSi Cviliani RvTismSoblis gamosax-
uleba Zalze iSviaTia. Bbrinjaos erT-erTi sabeWdavi-beWedi, rom-
lis farakze RvTismSobeli yrmiTaa warmodgenili, momdinareobs 
Jinvalis samarovnis IV-VI ss-iT daTariRebuli # 68 katakombidan. 
nivTi Seiswavles e. kavleliSvilma da v. CixlaZem da igi V s-is meo-
re naxevriT daaTariRes. maT aRniSnes, rom am beWedze amokveTili 
RvTismSoblis gamosaxuleba yvelaze adreulia saqarTveloSi aR-
moCenilTa Soris. mkvlevrebi aRniSnaven imasac, rom es beWedi adg-
ilobrivia da masze gamosaxuli RvTismSobeli arqaul ikonografi-
ul programebTan avlens siaxloves [kavleliSvili el., CixlaZe v. 
1997: 94-96, sur. V]. Tumca aRsaniSnavia, rom ,,Jinvaluri” RvTismSo-
beli ara orantis, aramed odigitriis tipisaa.

sulac araa gasakviri is faqti, rom SroSanisebri sabeWdavis 
pirze RvTismSobelia amokveTili. rogorc cnobilia, antikuri pe-
riodidan yvavili SroSani TeTri feris gamo sispetakis simbolodaa 
miCneuli. SroSani sxva yvavilebze xSirad gamoiyeneba RvTismS-
oblis simbolod. Zveli aRTqmis ,,qebaTa qebis” wignSi SroSanad 
wodebul patarZalTan (,,ReleTa SroSani” da ,,SroSani ekalTa So-
ris”) gaigivebulia qalwuli mariami. SroSani gansakuTrebiT aso-
cirdeba RvTismSoblis xarebasTan.

Cveni mosazrebiT, SroSanisebri sabeWdavebi da, maT Soris, 
RvTismSoblis sabeWdavic saqarTveloSia damzadebuli, radgan 
SroSanisebr sabeWdavebs sxvagan arsad vxvdebiT. RvTismSoblis 
gamosaxulebiani sabeWdavis Semqmnelma ki, rogorc Cans, RvTism-
Soblis es tipi airCia, radgan, garda imisa, rom ,,iaroslavleli” 
RvTismSobeli Zalian popularuli iyo ruseTSi, igi cnobili da 
axlobeli iyo saqarTvelosTvisac - msgavsi tipi xSiradaa gamo-
saxuli qarTuli xelovnebis adreul Zeglebze, mag., RvTismSob-
lis uZvelesi reliefuri gamosaxuleba amokveTilia davaTis # 1 
stelis erT-erT waxnagze, romelzec RvTismSobeli gamosaxulia 
fexze mdgomi (iaroslavlidan momdinare RvTismSoblis msgavsad), 
Saravandedis gareSe, rac mis arqaulobaze miuTiTebs (tab. III-7). 
stelaze orantis erT-erTi Zveli tipi - panageas RvTismSobelia 
gamosaxuli, romelsac xelT upyria medalioni qristes gamosax-
ulebiT. r. ramiSvilma stela daaTariRa IV s-is meore naxevriTa 
da igi RvTismSoblis uadres gamosaxulebad miiCnia saqarTveloSi 
[ramiSvili r. 2008: 94- 117. tab. XVII-1; tab XX]. amdenad, rogorc Cans, 
XIX s-Sic mlocveli RvTismSoblis yrmiT gamosaxva xelovnebis Ze-
glebze kvlav aqtualuria da mniSvnelovani marTlmadidebluri 
samyarosaTvis. 

amrigad, samecniero mimoqcevaSi Semodis e. w. SroSanisebri sabe-
Wdavebi, romlebic mxolod qarTuli gliptikis nimuSebad SeiZle-
ba CaiTvalos. isini, garda imisa, rom gamoirCeva metad Taviseburi, 
daxvewili formiTa da SemkulobiT, aseve naTel warmodgenas gviqm-
nis XVIII-XIX ss-is Tbiliseli xelosnebisa da yalamdrebis sakmaod 
daxvewil gemovnebasa da maRal saSemsruleblo doneze.
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Lillia shape seals
(summary)

There is a very interesting and original group of seals – intaglios in the Glyptic fund 
of the Georgian National Museum. The seals have a lily-shaped forms with six paleas, 
and handles like opened up lilies. The seals have inscriptions and they are beautified 
with geometrical or herbal ornaments. There are five such seals in the fund. One of 
them belonged to Prince David – the son of the last king of Georgia George XII. The 
second seal was of a wine trader Simon (Siko) Pkhachiashvili. Identification o f t he 
owners of the third and forth seals has not been stated. Virgin of Iaroslav is depicted 
on the fifth seal. Iconography and engraved Russion letters (В, Я) are seen well.

Lily-shaped seals should have been produced in Georgia. They not only differ 
from other seals by their peculiar, refined style, forms and decorations, they also 
represent and underdraw tastefulness and performing level of the 18th-19th cc 
Tbilisi craftsmen. 
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eTnografia/eTnologia

marine bokuCava

saqarTvelos erovnuli muzeumi
simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumi

rusTavelis gamziri 3, 0105, Tbilisi, saqarTvelo
elfosta: marinaboku@yahoo.com

zogierTi eqsponatis Sesaxeb, romlebic saqarTve-
los სახელმწიფო muzeumma kavkasiis muzeumisagan

memkvidreobiT miiRo

(faifuris fondis masalebis mixedviT)

ruseTis mier aneqsirebul saqarTveloSi 1845-1865 wlebი აღინიშნა 
კულტურის სფეროში მნიშვნელოვანი მოვლენებით: 1845 წელს გაიხსნა 
rusuli Teatri; 1846 წელს - თბილისის sajaro ბიბლიოთეკა; იმავე 
წელს გამოსვლა დაიწყო gazeTმა „Кавказ“-მა da კრებულმა „Кавказский 
календарь“-მა; 1850 welი qarTuli Teatris daarsebis welia; 1852 
wels gamovida Jurnalი”ciskarი“. სwored am periods, voroncov-
iseul „daTbobis” wlebs, ukavSirdeba saqarTveloSi profesiuli 
samuzeumo saqmianobis dawyebac. Aam dros Seiqmna mcire muzeumebi: 
1852 wels - ruseTis geografiuli sazogadoebis kavkasiis ganyo-
filebis muzeumi; 1855wels – kavkasiis soflis meurneobis sazo-
gadoebis muzeumi; 1856 wels _ naturalist baiernis kabineti. Yyve-
la am muzeumma safuZveli Cauyarakavkasiis muzeums gustav rades 
xelmZRvanelobiT. 1919 wels ki kavkasiis muzeumis bazaze daarsda 
saqarTvelos muzeumi [CxaiZe g. 2003: 10-11].

ruseTis saimperatoro geografiuli sazogadoebisQkavkasi-
is ganyofilebis (Camoyalibda 1850 wels TbilisSi) saqmianobaSi 
erT-erTi mniSvnelovani movlena iyo muzeumis daarseba.

1852 wlis 10 maiss (ax. st. 22 maisi) ruseTis geografiuli sazo-
gadoebis kavkasiis ganyofilebis gamgebelma grafma vladimer so-
logubma komisiis sxdomaze warmoadgina proeqti ganyofilebasTan 
muzeumis Seqmnis Sesaxeb. miRebul iqna saTanado dadgenilebac. 
swored es TariRi iTvleba CvenSi muzeumis dRed. igi gaiziares da 
muzeumis dRed daamkvidres gustav radem da mogvianebiT levan 
WilaSvilmac [CxaiZe g. 2003: 13].

muzeumi Tavdapirveli CanafiqriT eTnografiuli unda yofili-
yo, magram igi mravalmxrivi, kompleqsuri xasiaTis gamovida. Mmis 
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pirvel eqsponatebSi f. baiernisa da al. ivanickis koleqciebis wy-
alobiT botanikuri, zoologiuri da mineralogiuri masala War-
bobda, Tumca male muzeumSi eTnografiuli nivTebic momravl-
da, ZiriTadad SemowirulobebiT Semosuli. [CxaiZe g. 2003: 15]. 
SevniSnavT, rom muzeumisTvis eTnografiuli masalis mopovebas 
gansakuTrebuli yuradReba 1956 wlidan mieqca. kavkasiis mxaris 
eTnografiuli kvlevis saxelmZRvanelod geografiული sazoga-
doebis wevrebisagan specialuri komisia Seiqmna. masSi Sediodnen: 
vl. sologubi, al. ivanicki, g. tokarevi, a. berJe da l. Celokaevi 
(levan ColoyaSvili). 105 erTeulisgan Semdgarma koleqciebma sa-
fuZveli daudo muzeumis fondebs. Semdgom isini swrafad gaiz-
arda da Seivso rogorc SemowirulobebiT, ise SeZenili nivTebiT 
[CxaiZe g. 2003: 15].

 Mmuzeumisadmi Tavidanve did mzrunvelobas iCenda mefis nacva-
li mixeil voroncovi. Mis da misi meuRle muzeums xSirad swiravdnen 
fuls, aseve numizmatikur, eTnografiul koleqciebsa da sxva ar-
tefaqtebs [CxaiZe g. 2003: 16].

 kavkasiis ganyofileba muzeumSi gansakuTrebiT mniSvnelovani 
nivTebis Semomwirvelebs Tavis wevr-TanamSromlad irCevda da be-
WdviTi organos meSveobiT madlobas uxdida. 

 1862 wels mefis nacvlis mowveviT TbilisSi Camodis Ggeografo-
si da naturalisti, peterburgis mecnierebaTa akademiis namdvili 
wevri gustav rade. igi CamosvlisTanave Seudga aqtiur samecniero 
muSaobas. muzeumis fondebis gamdidrebis mizniT 1864 wlis ivnisSi 
gaemgzavra eqspediciaSi, enguris saTaveebisa da cxenis wylis auz-
is midamoebSi, saidanac Camoitana, rogorc sabunebismetyvelo ni-
muSebi, ise eTnografiuli nivTebi. Aam eqspediciis Semdeg muzeumis 
dafinanseba ise Semcirda, rom amave wlis agvistoSi kavkasiis gany-
ofilebis muzeumi daixura.

 Tavisi xanmokle arsebobis ganmavlobaSi geografiuli sazoga-
doebis kavkasiis ganyofilebis muzeumma udidesi roli Seasrula 
saqarTveloSi samuzeumo saqmis ganviTarebaSi. igi iyo pirveli 
oficialuri samecniero-saganmanaTleblo dawesebuleba mTel ka-
vkasiaSi. aq bevri gamoCenili mecnieri moRvaweobda. Aam muzeumis 
daarsebidan iwyeba saqarTveloSi profesiuli samuzeumo dawese-
bulebebis Aqselis Seqmna [CxaiZe g. 2003: 37].

 1865 wlis 2 ivniss g. rades proeqti damtkicda da gadawyda axali 
muzeumis Seqmnis sakiTxic. 14 ivniss ki g. rade dainiSna momavali 
muzeumis direqtorad.

 samuzeumo fondebis dakompleqtebisa da axali gamofenis mo-
samzadebeli samuSaoebis sawarmoeblad didi mniSvneloba hqonda 
xelisuflebis keTilganwyobas muzeumisadmi, Ggadamwyveti iyo ker-
Zo pirebis Tanadgomac. isini TavianTi SemowirulobebiT didad 
exmarebodnen muzeums. Kkavkasiis muzeumisa da biblioTekisTvis 
Tanxebi gamoiyofoda xazinidan. mniSvnelovani saxsrebi Semodioda 
qalaqis mmarTvelobisganac.
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 g. rades gardacvalebis Semdeg ruseTis saimperatoro mecniere-
baTa akademiam 1903 wlis 4 seqtembers kavkasiis muzeumisa da Tbili-
sis sajaro biblioTekis direqtoris movaleobis Semsruleblad 
daniSna vladimer kaznakovi, 1909 wels ki direqtorad daamtkica. 
igi iyo mogzauri, istorikosi, bunebismetyveli, aRmosavleTm-
codne, arqeologi, eTnografi, tibetis mkvlevari. vl. kaznakovi 
muzeumis direqtorobas eTnografiis ganyofilebis gamgis mova-
leobis Sesrulebasac uTavsebda. samecniero mizniT bevrs mogzau-
robda kavkasiaSi, iransa da azerbaijanSi. iyo perioduli gamoceme-
bis: “Известия Кавказского музея”-is redaqtori da “Записки Кавказского 
Музея”-is daarsebis organizatori. Mmisi iniciativiT SemoRebul
iqna muzeumSi Semosuli nivTebis zusti aRricxva. Mmanmade arsebob-
da mxolod Semosaval-gasavlis Jurnali da biblioTekis fondebis 
sainventaro wigni. saorganizacio sakiTxebis mogvarebasTan erTad 
kaznakovi zrunavda arqeologiuri, eTnografiuli, botanikuri, 
zoologiuri da geologiuri koleqciebis Sevseba-gamdidrebaze 
[Мелкадзе Н. 2014: 17].

am muzeumis faqtobriv memkvidre simon janaSias saxelobis muze-
umis fondebSi, maT Soris faifuris fondSi sakmao raodenobiTaa 
nivTebi, romlebic muzeumSi swored vl. kaznakovis direqtorobis 
dros Semovida. bevria uSualod mis mier eqspediciebSi yofnisas 
nayidi nivTebic. 

unda aRiniSnos, rom pirvelma eTnografiulma koleqciebma nak-
luli saxiT moaRwia Cvenamde. Aamis erT-erTi mizezi isaa, rom 1864 
wlis agvistoSi gauqmebuli muzeumis nivTebi 1865 wlamde, sanam 
g. rade axal muzeums daarsebda, umeTvalyureod iyo darCenili
[kvantiZe g., SariqaZe T. 2002: 224]. 1852-1864 wlebSiKkavkasiis ganyo-
filebis muzeumSi ar warmoebda Semosuli nivTebis zusti aRricx-
va. Aam periodis nivTebis nawili g. radeseul katalogSi 1865-1868
wlebiTaa daTariRebuli, nivTebis umetesoba 1866 wliTaa danomri-
li. Rogorc Cans, g. rade am wlidan Seudga kavkasiis ganyofilebis
muzeumidan gadmocemuli nivTebis aRricxvas. iyo xelis SemSleli
sxva faqtorebic, kerZod, 1926 wlis 30 marts samuzeumo sxdomaze
miRebuli dadgenilebis mixedviT specialurma komisiam daiwyo
arsebuli dokumentaciis (g. rades droindeli wigni, vl. kaznako-
vis droindeli katalogi da momdevno davTris sakoleqcio fur-
clebi) mixedviT nivTebis Sejereba. komisiis mier gamovlenil bevr
unomro nivTs mieca 1926 wlis saaRricxvo nomeri. imave 1926 wliT
dainomra 1852-1865 wlebSi miRebuli bevri nomriani nivTic, magram,
sabednierod, ara yvela. zemoxsenebuli komisiis wevrma g. niora-
Zem ganacxada, rom amgvari qmedeba araswori iyo, radgan nivTebi
kargavdnen TavianT istorias. Kkomisiis wevrebma _ s. makalaTiam, v.
bardaveliZem da qavTaraZem gaiziares g. nioraZis azri da komisi-
am muSaoba Sewyvita. miviReT aseTi suraTi: nivTebis naxevarze mets
ori wiladuri nomeri uzis _ Zveli da axali, anu 1926 wlis nomeri.
zog nivTs mxolod 1926 wlis nomeri aqvs, Zveli ki dakargulia. Aaris
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nivTebi mxolod Zveli nomriT, romlebic axlidan ar danomrila 
[kvantiZe g.,SariqaZe T. 2002: 224_225]. 

 garda amisa, darCa Zveli nivTebi, romelTac mTeli ricxviT 
warmodgenili nomrebi hqondaT. kavkasiis ganyofilebis muzeumis 
daarsebis sawyis etapze muzeumSi Semosuli nivTebis aRricxva mTe-
li ricxvebiTa da aRmavali nomriT xdeboda (vmsjelobT faifuris 
fondSi daculi nivTebis mixedviT). yvela am eqsponats, romelTac 
nomrad mTeliricxvi hqondaT, 1999 wels miveciT axali wiladu-
ri nomeri, Tumca Zvelic SevunarCuneT. aseTi nivTebis ricxvi 
faifuris fondSi sakmaod bevria. warmogidgenT ramdenime nivTs, 
romlebic saqarTvelos muzeumma memkvidreobiT miiRo kavkasiis 
muzeumisgan:

1.maTara Cinuri (sainv. #64-13/14.sur.1), dazianebuli.Aaqvs Wiqur-
qveda moxatuloba lurji kobaltiT. am nivTis dekorSi moxat-
uloba kobaltiT reliefur ornamentTanaa Serwymuli. maTaris 
centrSi, orive mxridan, lurji kobaltiT moxatuli reliefu-
ri rozetebia gamosaxuli. rozetebis garSemo stilizebuli 
yvavilebia. maTaris gverdebi dawaxnagebulia da lurji yvavilebiT 
moxatuli. rogorc Cans, maTaras fexi hqonda, magram igi motexil-
ia. maTara, savaraudod, XV s-iT unda daTariRdes.HH - 12,5sm. is SemTx-
veviT SeuZeniaT tfilisis bazarze.

2.langari Cinuri (sainv. #89-13/11.sur.2), restavrirebuli.
Mmoxatuloba Wiqurqvedaa lurji kobaltiT. langarze gamosaxulia 
yvavilebis girliandebi da stilizebuli mcenareuli ornamenti. 
langris napirebi mindvrebiTaa dafaruli, romlebSic yvavilebia 
gamosaxuli. Llangris napirebze, ukana mxridan, ramdenime stilize-
buli mcenarea.Llangari, savaraudod, vanlis dinastiis periodiT 
(1573 – 1620) unda daTariRdes. piris D – 33 sm. SeZenil iqna muzeumis 
saxsrebiT ana vladimeris asul mlokoseviCisagan. 

3.larnaki Cinuri (sainv. #57-909. sur.3). moxatuloba Wiqurqve-
daa lurji kobaltiT. gverdebi da piri talRovani aqvs. larnakze 
mcenareuli da geometriuli ornamentebia gamosaxuli. larna-
ki vanlis dinastiis periodiT (1573 – 1619) SeiZleba daTariRdes. 
piris D – 8 sm;Ziris – D 10 sm;HH – 14,5 sm. nayidia TavrizSi xaji nabisagan.

4.doqi Cinuri (sainv. #66-14/1.sur.4), nawilobriv restavrire-
buli. moxatuloba Wiqurqveda Ria lurji feris kobaltisaa. Sem-
kulia stilizebuli mcenareuli ornamentiT. savaraudod, doqi 
cinis dinastiis (1644 –1912) droiT,ufro zustad ki, XVIII s-iT unda 
daTariRdes. HH– 36 sm ; piris D – 5,5 sm; Ziris D D – 16 sm. Nnayidia beruCev-
isagan.

5.larnaki Cinuri (sainv. #12-16. sur.5). moxatuloba Wiqurqvedaa, 
lurji kobaltiT. larnakze klasikuri Cinuri peizaJia gamosax-
uli – wylis fonze navi, xmeleTi, meTevzis silueti, pagodebi da 
mcenareebi. nivTi kansis dinastiis periodiT (1662 – 1722) TariRd-
eba. H – 22 sm; pirisD D – 9,5sm; Ziris D - 18 sm. muzeums Semoswira azerbai-
janSi, q. TavrizSi, ruseTis imperatoris sakonsulos mmarTvelma 



 77

d.d. beliaevma. D 
6.TefSi Cinuri (sainv. # 33-26/105. sur.6), e.w. kantoni. moxatu-

loba Wiqurqvedaa lurji kobaltiT. TefSze peizaJia gamosaxu-
li: mTebisa da wylis fonze Cinuri pavilioni, mis win xeebia. Mmti-
rali tirifis ukan Cinuri ieroglifis moxazulobis Robe moCans. 
peizaJis irgvliv stilizebuli mcenareuli ornamentia. TefSis 
napirs lurji kobaltis salte akravs, romelzec Zalian muqi lur-
ji saRebaviT rombiseburi badea gamosaxuli. TefSi damzadebulia 
XVIII s-Si.D D _ 20 sm.

7.badia Cinuri (sainv #33-26/44. sur.7), qusliani, Wiqurzeda 
poliqromuli moxatulobaa e.w. vardisferi medalioni. badiis cen-
trSi, mrgval mindorze, pionis gamosaxulebaa. badiis napirs, Sida 
mxridan, oqros fonze yvavilebiTa da mwvane foTlebiT moxatu-
li salte akravs, romelSic oTxi kartuSia gamosaxuli lotosis 
yvavilebiTa da peplebiT. badiis kedlebze, gareTa mxridan, lo-
tosis yvavilebisa da mwvane mcenareuli ornamentis fonze, oTxi 
didi wiTeli yvavili, oTxi mindori da oTxi kartuSia. kartuSeb-
Si yvavilebi, frinvelebi da peplebia gamosaxuli. mindvrebSi ki 
stilizebul CarCoSi Casmuli iranis Sahis nasredin yajarisa da 
misi ori vaJis portretebia. CarCoSivea Casmuli sparsuli warwera: 
“nasredin Sah yajari iranis sulTanTa sulTani”1(sur.8). nasredin 
Sah yajari iranSi XIX s-Si mefobda. Aamitom badia XIXs-iT TariRdeba. 
HH–16 sm. piris D D–37 sm;Ziris D –20 sm.

8.sura sparsuli (sainv.# 33-1866/3. sur.9), Tixis, dafaruli 
firuzisferi WiquriT, Mmrgvali, dabali mucliTa da maRali yeliT. 
HH–37 sm. piris D D–4,5 sm; ZirisD - 13 სმ. damzadebulia qaSanSi, savaraudod, 
XVIII – XIX ss-Si. NSeZenilia v. sologubisagan.

9. qoTani opiumis, sparsuli (sainv.#1-10/278.sur.10), Tixis, da-
zianebuli, dafaruli naxevrad firuzisferi WiquriT. H – 5,5 სმ; 
piris D – 2,5 სმ; Ziris D - 2,5 სმ. damzadebulia qaSanSi, savaraudod, XII–
XIII ss-Si. SeZenilia a. kaznakovisa da a.Selkovnikovis mier ardebil-
Si.

10.yalionis WurWeli, sparsuli (sainv.#1-10/169.sur.11), Tixis, 
dazianebuli, reliefuri zolebiTa da ganieri yeliT, dafaruli 
firuzisferi WiquriT. HH – 23,5sm; piris D – 6,5 sm; Ziris D – 11sm. Ddamza-
debulia, savaraudod, XVII – XVIII ss-Si. SeZenilia a. kaznakovisa da 
a.Selkovnikovis mier ardebilSi.

11. yalionis WurWeli, sparsuli (sainv.# 36-81/6. sur.12), Tixis. 
mouWiqavi Tixis fonze feradi WiquriT wertilovani ornamentebia 
gamosaxuli: samkuTxedebi, manebi da sxva stilizebuli ornamenti. HH 
– 25 სმ; piris D –6 სმ; Ziris DD - 12 სმ. damzadebulia, savaraudod, qaSanSi 
XVIII– XIX ss-Si. nayidia ardebilis bazrobaze.

12. TefSi sparsuli (sainv.#25-885/2. sur.13), naxevrad faiansis, 
dazianebuli. misFfiruzisfer fonze Savi mcenareuli ornamentia 

1 sparsuli teqsti waikiTxa iranistma Tea SurRaiam.



 78

gamosaxuli.Ddafarulia dekoratiuli bzarebiT. D – 21sm.Ddamzadebu-
lia iranSi, savaraudod, qaSanSi XVIII- XIX ss-Si. Camotanilia xun-
Zaxidan (daRestani).

13.badia sparsuli (sainv.#57-09/1. sur.14), faiansis, dazianebu-
li, qusliani. moxatulia rZisferi, yavisferi, lurji da salaTis-
feri saRebavebiT. Gnapirs Sida mxridan salted Semosdevs arabes-
ka maimunebisa da Citebis gamosaxulebebiT. Amis qvemoT, rZisfer 
fonze, naxevrad gamWvirvale jvrebia gamoyvanili. Bbadiis centr-
Si, lurj fonze, TeTri stilizebuli mcenarea. badiis kedlebze, 
rogorc Sida mxridan, ise garedan, kvadratebia gamosaxuli, zogi 
rombebadaa daStrixuli, danarCen kvadratebSi ki Sida mxares - 
yvavilebi, garedan ki frinvelTa gamosaxulebebia. Bbadiis gareTa 
napiri moxatulia frinvelTa, cxovelTa figurebiTa da mcenaree-
biT. Bbadiis Zirze yvavilia mocemuli. HH– 12sm; pirisD D – 20 სმ; Ziris 
D - 10,5 sm. savaraudod, badia qaSanSiaDdamzadebuli XVII – XVIII ss-Si.
Nnayidia xaji nabisagan TavrizSi.

aRsaniSnavia, rom iranuli keramikis dekorSi xSiria jvris, kva-
dratis, rombisa da samkuTxedebis gamosaxulebebi. jer kidev ar-
qaul periodSi centraluri da wina aziis xalxebis, maT Soris, 
iranelebis rwmena-warmodgenebis mixedviT, jvari da kvadrati 
(kvadrati jvris simboluri analogia) oTxi stiqiis - mzis, cecx-
lis, qarisa da wylis simboloebad iTvleboda, rombi da samkuTxe-
di ki vulvis grafikuli gamosaxuleba iyo. cnobilia, rom vulva 
nayofierebas, gamravlebas ukavSirdeba [Юнг К. 1991: 55]. Semdgom 
periodSi am simboloebs Tumca gamosaxavdnen, magram ara Zvele-
buri datvirTviT, radgan is TandaTan miiviwyes. rogorc ukve 
aRvniSneT, Cvens badias arabeskac amSvenebs. Aarabeska efuZneba or-
namentis erTi an ramdenime fragmentis gameoreba-gamravlebas. Ees 
jaWvi nebismier wertilSi SeiZleba Sewydes an gagrZeldes.Aarabeska 
gamoricxavs fons, radgan erTi ornamenti isea SewiaRebuli meor-
esTan, rom sicariele aRar rCeba. Aarabeskas muslimur ornamentsac 
uwodeben.

14.larnaki sparsuli, (sainv.# 1-10/250. sur.15), naxevrad faian-
sis,Mmucelganieri. rZisfer fonze lurji da Savi saRebavebiT mTebi 
da xeebia gamosaxuli. nawilobriv krakleTia dafaruli. HH – 23,5sm; 
pirisD D –10sm; Ziris D D - 10,5sm. damzadebulia, savaraudod, XVIII – XIX 
ss-Si. SeZenilia a. kaznakovisa da a.Selkovnikovis mier ardebilSi.

15.doqi sparsuli (sainv.# 1-10/256. sur.16), naxevrad faiansis, 
maRali yeliT, reliefuri rgolebiT. Ddoqze feradi yvavilebia ga-
mosaxuli. moxatuloba poliqromulia, nawilobriv _ Wiqurqveda 
(lurji kobalti), nawilobriv _ Wiqurzeda. HH – 34 sm; piris D –2 sm; 
ZirisDD –sm.damzadebulia, savaraudod, XVIII – XIX ss-Si. SeZenilia a. 
kaznakovisa da a.Selkovnikovis mier ardebilSi.

16.derviSis WurWeli, sparsuli (sainv.# 73-11/4. sur.17), faian-
sis, ovaluri, mrgvali ZiriT. TeTr fonze feradi saRebavebiT ada-
mianebi da sparsuli warweraa gamosaxuli.Ggayrili aqvs jaWvi, ro-
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gorc Cans, xelze Camosakideblad. derviSebi – moxetiale, upovari 
muslimi berebi xalxis mowyalebiT cxovrobdnen. iyvnen sufizmis 
mimdevrebi. WurWelze arsebuli sparsuli warwera cnobili irane-
li poetis, Seix bahais (1547-1621) ori beiTia (aRmosavluri saleqso 
forma, orstriqoniani), romlebic qarTulad ase JRers: 1.“seli da 
siasamuris bewvi mejavreba, kvlav derviSis tanisamosisken mimiwevs 
guli”; 2. “Cemi guli qonebaze fiqriT daiRala, Zalian kargia xe-
rye“1(derviSis samosi). HH–9sm; pirisLsigrZe – 11sm; piris sigane – 6sm. 
Ddamzadebulia, savaraudod, XVIII - XIX ss_Si. kavkasiis muzeumSi 
miRebulia vinme diterixsisagan.

17.larnaki_sura sparsuli (sainv.# 88-11/1. sur.18), faiansis, 
mcired dazianebuli, dafaruli oqrosferi lustriT. HH – 16,5 sm; 
piris DD –2,5 sm; Ziris D - 6,5 sm. damzadebulia, savaraudod, qaSanSi, XVIII 
– XIX ss_Si. Semowirulia a. kaznakovis mier.

18.larnaki sparsuli (sainv.# 98-11/2. sur.19), faiansis, mcired 
dazianebuli, mucelganieri. TeTr fonze yavisferi lustriT 
mcenareebi da aqlemebia gamosaxuli.HH–12sm; piris D–5,5sm; Ziris D - 
6,5sm.Ddamzadebulia qaSanSi XIX s-Si. [Квирквелиа. Г. 1971: 158 – 160]. 
SeZenilia a. kaznakovis mier.

19. badia sparsuli (sainv.# 51-10/6.sur.20), naxevrad faiansis, 
momwvano-cisferi foni Semkulia lurji wertilebiTa da yavis-
feri yvavilebiT. Sida mxridan dafarulia dekoratiuli bzarebiT 
_ krakleTi. Zirze lurji saRebaviT ieroglifis msgavsi damRaa 
gamosaxuli.H HH – 7,5sm; piris DD –17,5sm; ZirisDD - 7sm. Ddamzadebulia qa-
SanSi, savaraudod, XVIII - XIX ss-Si. nayidia isa gajievisagan.

20.larnaki sparsuli (sainv.#1-10/249.sur.21) naxevrad faiansis, 
moWiquliFfiruzisfrad. larnakze nadirobis scenaa warmodgenili 
– monadire mSvilds esvris drakons. aqvea gamosaxuli sxvadasxva 
mcenare. Ydekori reliefuria. amasTanave, yoveli gamosaxulebis 
konturi Savi saRebaviTaa gakeTebuli, TviTon gamosaxulebebi ki 
nawilobriv TeTria. HH – 27,5 sm; piris D –11 sm; Ziris D D - 12.sm. Ddamza-
debulia, savaraudod XVIII – XIX ss-Si. SeZenilia a. kaznakovisa da 
a.Selkovnikovis mier ardebilSi. 

21. TefSi sparsuli (sainv.# 1-10/268. sur.22), faiansis, da-
zianebuli. TeTr fonze feradi yvavilebia gamosaxuli. moxatulo-
ba Wiqurzedaa. D – 24 სმ. TefSis moxatulobaSi aSkarad Cans Cinuri 
zegavlena. Ddamzadebulia, savaraudod, XVIII – XIX ss-Si. SeZenilia a. 
kaznakovisa da a.Selkovnikovis mier ardebilSi.

22.cxvris figura, sparsuli (sainv.#7-1880 sur.23), faiansis, da-
zianebuli, TeTr fonze lurjad da Savad moxatuli. HH – 13 sm;LsigrZe 
– 15 sm. Ddamzadebulia, savaraudod, qaSanSi, XVIII – XIX ss-Si. nayidia 
g. rades mogzaurobis dros enzelsa da reStSi.

23.larnaki, iaponuri (sain.#33-26/145. sur.24), faifuris, sacumas 
stilis. sacumas faifurs im qalaqis saxeli aqvs, sadac igi mzadde-

1 sparsuli teqsti waikiTxa iranistma malxaz arCvaZem.
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boda. qalaqi sacuma jer kidev XVI s-Si iyo faifuris warmoebis cen-
tri. gansakuTrebul aRmavlobas sacumas faifurma XIX s-Si miaRwia. 
sacumaSi damzadebuli faifuris udidesi nawili eqsportisTvis iyo 
gankuTvnili. aq qmnidnen rogorc Zalian maRali xarisxis faifurs, 
ise saSualo xarisxis nivTebsac. sacumas faifuri mokremisfroa da 
krakleTia (Wiquris saxeoba, romelic mcire dekoratiuli bzare-
biT xasiaTdeba) dafaruli. Wiqurzeda moxatuloba keTdeboda fe-
radi emalis saRebavebiT. emalTan erTad oqros varaysac iyenebd-
nen. sacumas faifuris moxatulobis motivebia: peizaJi, yvavilebi, 
cxovelebi da Janruli scenebi geiSebis, meomrebis an wmindanebis 
gamosaxulebebiT. damRas mxolod maRali xarisxis nawarmze svamd-
nen [Schiffer N. 1997:54].

Cveni larnakis moxatulobac Wiqurzedaa, poliqromuli. moxat-
ulobisTvis gamoyenebulia sxvadasxva feris emalis saRebavi: nac-
risferi, wiTeli, narinjisferi, mwvane, cisferi, yavisferi da Savi, 
aseve oqros qandac. larnaks aqvs maRali qusli. yelze drakonis 
reliefuri gamosaxulebaa Semovlebuli. drakonis sxeuli qercl-
iTaa dafaruli, Tavze rqebi aqvs, mokle da sqel fexebze - sam-sami 
TiTi. larnakis mucelze, romelic krakleTia dafaruli, peiza-
Jis fonze kimonoebSi gamowyobili 12 msuqani iaponeli mamakacia 
gamosaxuli. yvelas xelSi raRac nivTi uWiravs: CaquCi, gragnili, 
mcenare qoTniT, JRaruna da sxv. larnakis qveda nawilsa da qusl-
ze, or CarCoSi, ori erTnairi peizaJia– wylis fonze xmeleTi. vazas 
Zirze damRa aqvs – ori wiTeli Wiqurzeda iaponuri ieroglifi. HH-30 
sm; piris D D – 12,5 sm; Ziris D –15sm.

iaponelebisTvis drakoni gansakuTrebuli simboloa. mas ori 
saxeliT moixsenieben – riu an tatsu. riu didi, fantastikuri cx-
ovelia. igi Cinuri da koreuli drakonebis – longisa da iongis 
“axlo naTesavia”. iaponuri drakoni qercliT dafaruli arsebaa, 
romelic gvelsac waagavs. ara aqvs frTebi, aqvs grZelbrWyalebi-
ani mokle da sqeli fexebi. Tavi reptilias miugavs, magram aqvs rqe-
bi. iaponelTa rwmeniT, drakonebi wyalSi, RrublebSi an samoTxeSi 
cxovroben. rius, gansxvavebiT Cinuri da koreuli drakonebisagan, 
sami TiTi aqvs. Cinur longs - xuTi, koreul iongs ki - oTxi TiTi. 

iaponuri drakoni riu (iseve, rogorc misi Cinuri da koreuli 
analogebi) budisturi religiidan momdinareobs da erT-erTia ia-
ponuri miTosis oTx urCxuls Soris (danarCeni sami feniqsi, ku da 
kirinia). drakoni saimperatoro saxlis simboloa. amasTanave, igi 
saxelganTqmuli gmirebis gansakuTrebul mfarveladaaa miCneuli.

drakonebis qandakebebi budistursa da daoistur taZrebs 
amSvenebs [Trubner H. 1972:45].

rogorc vxedavT, Cvens larnakze gamosaxuli drakoni tipuri ia-
ponuri drakonia – qercliT dafaruli, rqebiT, mokle sqeli fex-
ebiTa da TiTo fexze sam-sami TiTiT.

rac Seexeba larnakze gamosaxul adamianis figurebs, es aris ma-
makacebis gamosaxulebebis erT mTliani “rkali”, ver ityvi romliT 
iwyeba da romliT mTavrdeba es wre. rogorc vTqviT, isini Tormet-
ni arian. saerTod, Tormeti Zalian sagulisxmo ricxvia – 12 Tve, 
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zodiaqos 12 niSani da sxv. iaponur RvTaebaTa panTeonSi budisturi 
panTeonidan bevri RvTaeba gadmovida. vfiqrobT, rom larnakze ga-
mosaxuli Tormeti mamakaci iaponiaSi Zalian popularuli Torme-
ti RvTaebaa saerTo saxeliT – dziuni-dzinsio. es RvTaebebi didi 
RvTaeba “iakusi-nioraias” mcvelebi arian. Tavad iakusi-nioraia ki 
budisturi panTeonis RvTaebaa da adamianTa sulebis mkurnalad 
iTvleba. es Tormeti mcveli RvTaeba xan did RvTaeba “iakusi-nio-
raiasTan” erTad gamoisaxeba, xan ki - mis gareSe. mcveli RvTaebebis 
raodenoba (12) emTxveva weliwadis TveTa raodenobas. amitom ama 
Tu im TveSi dabadebuli adamianebi Sesabamis mcvel RvTaebas Tavi-
anT mfarvelad miiCneven [Trubner H. 1972:46].

rogorc ukve aRvniSneT, larnakze gamosaxuli Tormetive mamak-
aci msuqania, didi mucliT. iaponelebi Tvlian, rom adamianis suli 
mis mucelSia. amitom wmindanebs, RvTaebebsa da brZenebs, rogorc 
wesi, didi mucliT gamosaxaven [Schiffer N. N1986:90].

SeiZleba iTqvas, rom larnaks, dekoratiul-utilitaruli dan-
iSnulebis garda sakraluri funqciac gaaCnia – larnakze gamosax-
uli drakoni da Tormeti RvTaeba maTs patrons avisa da siavisgan 
icavs. iaponiaSi Zalian miRebulia dacviTi funqciis mqone simbo-
loebis Cuqeba, maT Soris, drakonisa da Tormeti mcveli RvTaebis 
patara figurebisac.

rogorc vxedavT, faifuris fondSi daculi larnaki iaponuri 
faifuris, kerZod ki, sacumas stilis klasikuri nimuSia. amgvari 
larnakebi XIX s-Si mzaddeboda. ase rom, Cveni larnakic XIX s-iT 
unda davaTariRoT [Impey O. 2002: 88]. 

24. Caidani rusuli (sainv.# 27-26/50. sur.25), qusliani, yurmo-
texili. moxatuloba Wiqurzeda poliqromulia.OoqroTi da feradi 
saRebavebiT yvavilebis Taigulebi da girliandebia gamosaxuli. 
yuri rozetiTaa daboloebuli. araa markirebuli. savaraudod, 
gardneris qarxnis ფაიფურის adreuli nimuSia - XVIII s-is dasasruli 
an XIX s-is dasawisi. H – 19,5 სმ; piris DD– 7,5sm; Ziris D -8sm.

25. Caidani rusuli (sainv.# 27-26/49.sur.26), qusliani, da-
zianebuli. moxatuloba Wiqurzeda poliqromulia,Ddafarulia 
oqros qandiT, romlis fonzec Caidnis muclis orive mxares bat-
eninis qarxnis faifurisTvis damaxasiaTebeli moxatuloba – oTx-
kuTxa CarCoSi moTavsebuli feradi yvavilebis Taigulia gamosax-
uli. Caidnis yursa da cxvirs reliefuri ornamenti amSvenebs. Aara 
aqvs saxuravi.Aaraa markirebuli. Ddamzadebulia bateninis qarxanaSi. 
H H – 17 sm; piris D – 11 sm;D Ziris D -8,9 sm.

26. badia Suaaziuri (sainv.# 8-1897.sur.27), moWiquli, poliqromu-
li moxatulobiT. badiis centrSi, yavisfer fonze, ayvavilebuli 
jvris gamosaxulebaa. Bbadiis kedlebze, Sida mxridan, yvavilebTan 
erTad manebis msgavsi mcenareuli ornamentia, romelic frinvel-
sac hgavs. garedan badiis kedlebze yvavilebia gamosaxuli, Zirze 
ki - reliefuri spirali (sur.28). spirali Zalian Zveli da farTod 
gavrcelebuli grafikuli niSania. igi simboloa: drois, ganviTare-
bis, gagrZelebis, usasrulobis, nayofierebis, sasicocxlo Zalis, 
potenciuri SekumSuli energiisa da sxv. buxarul keramikaze spi-
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rali sakmaod xSirad gamoisaxeboda. HH _ 20sm; D _ 31 sm. damzadebulia 
buxaraSi, XIXs-is meore naxevarSi. Ebadias Zirze aqvs xeliT gakeTebu-
li rusuli warwera, romelic siZvelisagan gafermkrTalebulia, 
magram mainc kargad ikiTxeba: “От эмира Бухарского 1897”.

saqarTvelos erovnul muzeums, rogorc kavkasiis muzeumis 
samarTalmemkvidres, ergo ara mxolod saqarTvelosa da kavkasiis, 
aramed aRmosavleTisa da evropis bevri qveynis mdidari samuzeu-
mo masala.Yyovelive amas gulmodginebiTa da maRali profesional-
izmiT ikvlevda da swavlobda muzeumis TanamSromelTa araerTi 
Taoba da es dResac grZeldeba.
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Exhibits of the Georgian State Museum Inherited from 
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(According to materials of the porcelain fund)

Summary

One of the most important events in the activities of the Imperial Geographical 
Society of Russia (established in 1850 in Tbilisi) was establishment of a museum. 

On May 10, 1852 (May 22, A.D.), at the meeting of the Board of Governors of the 
Caucasus Division of the Russian Geographical Society, a project on the establish-
ment of a museum with the department was presented by V. Sologub, on which 
an appropriate resolution was adopted. This date is considered to be the day of 
founding of the museum in Georgia. The museum was originally intended to be 
ethnographic but it came out complex in its nature. The collections of 105 units 
(V. Sologub, Al. Ivanitsky and L. Cholokashvili) formed the foundations of the mu-
seum. Subsequently the funds grew rapidly with donations and purchased items. 

The Caucasus Museum had a dedicated staff. They worked tirelessly for the de-
velopment and enrichment of the museum: they popularized the museum to raise 
lucrative funds. Expeditions were organized not only in Georgia and other regions 
of the Caucasus but also in Persia and interesting museum items were brought.

The article presents some items from rich collections that the Georgian State 
Museum (founded in 1919 on the basis of the Caucasus Museum) inherited from 
the Caucasus Museum.
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istoria

Mmarine buleiSvili 

saqarTvelos erovnuli muzeumi 
simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumi 

rusTavelis gamziri 3, 0105, Tbilisi, saqarTvelo

olRa bagrationi

qarTveli eris istoriam Semoinaxa erekle mefis araerTi Rir-
seuli STamomavlis saxeli, romelTac gangebam samSoblosagan 
Sors cxovrebis tragikuli xvedri arguna. miuxedavad amisa, isini, 
ruseTSi iZulebiT damkvidrebulni Tu dabadebulni, ar iviwyebd-
nen TavianT winaprebs, saqmiT an sityviT Seeweodnen dedasamSob-
los. 

Cveni weriliT gvsurs gavixsenoT maTgan erT-erTi, SesaniSna-
vi qarTveli mandilosani, erekles SvilTaSvili, mefe giorgi XII-
is SviliSvili, batoniSvili olRa bagrationi (1846. moskovi-1913. 
moskovi), umcrosi qaliSvili batoniSvil ilia giorgis Zisa (1790-
1854). olRa bagrationis Sesaxeb cnobebi araerT wyaroSia daculi, 
maT Soris aRsaniSnavia ucnobi saarqivo masala, romelic inaxeba 
qarTuli literaturis muzeumisa da xelnawerTa erovnuli cen-
tris fondebSi. isini ekuTvnis muzeumis yofil TanamSromel g. p. 
mozdokelsa [qlm. f.12820. 1949: 12] da inJiner e. lukaSvils [sxec.f.
ROS. 1908-10: 21]. es ukanaskneli piradad gasaubrebia ruseTSi olRa
bagrations. swored maTi saubris Canaweria es saarqivo masala. misi 
biografiis gadmocemisas, umTavresad, swored g. mozdokelisa da 
e. lukaSvilis informacias veyrdnobiT.

g. mozdokelis werili Casworebas saWiroebda. amitom gavas-
woreT enobrivi Tu orTografiuli Secdomebi, Txrobis Tanmim-
devrobis daurRvevlad SevamokleT teqstic, romlis ZiriTadi 
nawili Seicavs olRa bagrationis Sesaxeb CvenTvis saintereso bi-
ografiul cnobebs. 

rogorc cnobilia, saqarTvelos ukanaskneli mefis, giorgi XII-
is, vaJi ilia 1808 wels dedasTan, dedofal mariamTan, erTad ruseT-
Si gadaasaxles. batoniSvili ilia iq swavlobda paJTa korpusSi. 
1812-23 wlebSi msaxurobda ruseTis armiaSi, monawileobda 1812 
wlis samamulo omSi napoleonis winaaRmdeg. 1823 wels polkovni-
kis wodebiT gadadga samxedro samsaxuridan da dasaxlda moskovSi. 
misi meuRle gaxldaT anastasia grigolis asuli obolenskaia (1805-
1882). maT hyavdaT rva qaliSvili da oTxi vaJi. 

ilia bagrationi SeZlebulad cxovrobda. mas sxva mamulebTan 
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erTad ekuTvnoda moskovTan axlos mdebare didi saxli farTo 
ezoTi da eklesiiT. es sakuTreba meuRle anastasias gardacvalebis 
Semdeg Seisyida misma SviliSvilma arCil daviTis Ze WavWavaZemE(misi 
qaliSvilis, anas, erT-erTma Svilma)1.   

olRa bagrationma, iseve, rogorc misma da-Zmebma, im droisTvis 
saukeTeso ganaTleba miiRes. olRa sam ucxo enas flobda. mSobliu-
ri ena misTvis rusuli iyo, samwuxarod, qarTuli man ar icoda. misi 
mudmivi sacxovrebeli moskovi iyo, magram, rodesac mas freilino-
ba uboZes, igi gadasaxlda peterburgSi da cxovrobda Tavridis sa-
saxleSi, sadac mas patara bina misces. aq man 1906 wlamde dahyo, sanam 
sasaxleSi ar ganTavsda saxelmwifo sabWo. amis Semdeg is moskovSi 
dabrunda, romlis maxloblad mdebareobda misi mamulebi: Sarapo-
vo da davidovo. igi moskovSi cxovrobda petrovskaias quCaze. gar-
daicvala da dakrZales moskovSi 1913 wels. 

im dros moskovSi cxovrobda misi ori gauTxovari dac - aleqsan-
dra da gaiane. sxva debi da Zmebi sxvadasxva qalaqSi cxovrobdnen. 
ufrosi da ana (1829-1905)2 iTxova daviT aleqsandres Ze WavWavaZem 
(1818-1856), meore ki, barbare (1839-1884), colad hyavda ilia dimi-
tris Ze orbelians (1816-1853) - poet grigol orbelianis Zmas. cno-
bilia, rom es orive da TavianTi mcirewlovani SvilebiT 1854 wels 
kaxeTidan, kerZod, winandlidan, gaitaces Samilis mier gamogza-
vnilma lekTa razmebma da waiyvanes CeCneTSi - Samilis rezidencia 
vedenoSi, sadac maT rva Tve gaatares, vidre ruseTis imperatorma 
aleqsandre II-em ar daixsna isini tyveobidan. man amisaTvis Samils 
40 000 maneTi gadauxada3. sanacvlod, gaaTavisufla misi ufrosi 
vaJi jemaledini, romelic eqvsi wlis asakidan A ruseTSi mZevlad 
hyavda wayvanili.4 

1  ცნობილია, რომ დავით ალექსანდრეს ძესა და ბატონიშვილ ანას ჰყავდათ 1 ვაჟი ილია 
და 5 ქალიშვილი: მარიამი, თამარი, ნინო, სალომე და ლიდია. ეს უკანასკნელი დააიღუპა 
1854 წელს წინანდლიდან შამილის რაზმების მიერ ამ ოჯახი გატაცების დროს. რაც 
შეეხება არჩილს, მის შესაxებ ცნობები არ მოგვეპოვება. 
2  sainteresoa, rogor axasiaTebda anas Tavis wignSi “dRiurebi” poet tiutCev-
is qaliSvili freilina tiutCeva. igi wers: “Cvens sazogadoebas Zalian esaWiroe-
ba garegnuli TavdaWera, radgan man dakarga TavdaWeriT moqcevis instinqturi 
SegrZneba, riTac gamoirCevian primitiuli rasebic ki da jer kidev ver miaRwia 
kulturis im dones, romliTac Tavazianoba da kargi toni gamosWvivis daxvewili 
sulieri gemovnebidan ise, rogorc bunebrivi wyarosagan. es fiqrebi damebada ma-
Sin, rodesac vakvirdebodi kniaginia WavWavaZis didebul garegnobas. Mman axlaxan 
ramdenime weli (8 Tve -m. b.) gaatara Samilis tyveobaSi. is miekuTvneba kavkasiur 
didgvarovan ojaxs da sruliad ganasaxierebs umaRlesi donis aristokratiulo-
bas” [Тютчева А. 1990: 67].
3  sanacvlod, imperatorma aleqsandre II–m miisakuTra winandlis WavWavaZiseuli 
mamuli.

4  Ees ambavi dawvrilebiT aqvs aRwerili Tavis wignebSi frang guvernant qals – 
dranses, romelic ojaxTan erTad iyo gatacebuli Samilis mier (arsebobs am wignis 
qarTuli Targmani- “ Samilis tyve qalebi”), aseve rusi moxelis verderevskis wign-
Si: “В плену у Шамилья” (“Samilis tyveobaSi”). unda aRiniSnos, rom Tavadis qalebTan 
erTad gatacebuli iyo maTTan stumrad myofi nikoloz baraTaSvilis dac.
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saqarTveloSi msaxurobda olRa bagrationis ori Zma - petre da 
dimitri, romlebic sruliad axalgazrdebi daiRupnen osmalebTan 
brZolaSi da dasaflavebulni arian mcxeTis sveticxovlis taZarSi. 

miuxedavad imisa, rom olRa bagrations bevri naTesavi hyavda 
saqarTveloSi, mas ar ucdia samSobloSi Casvla, magram es imas ar 
niSnavs, rom mas Tavisi qveynis bedi ar aRelvebda, aramed, piriqiT, 
kargad icnobda ra mefe erekle II-sa da ruseTis imperatrica 
ekaterine II-s Soris 1783 wels georgievskSi dadebul traqtats, 
moRalateobaSi brals sdebda im qarTvelebs, romelTac TavianTi 
keTildReobis mizniT xeli Seuwyes ruseTis xelisuflebas saqa-
rTvelos dapyrobaSi, ramac qveyana mZime mdgomareobaSi Caagdo. 
aseTad olRa bagrations, umTavresad, garsevan WavWavaZe miaCnda. 
amitom ar uyvarda es gvari da maTTan naTesaur kavSirsac ar aRi-
arebda. 

igi uaryofiTad iyo ganwyobili aramarto aseTi qarTvelebis 
mimarT, aramed sZulda ruseTis imdroindeli mTavroba, romelic 
Cagravda saqarTvelos. ar uyvarda ruseTis imperatori aleqsan-
dre II. SedarebiT ukeTesi azrisa iyo aleqsandre III-ze da arafrad 
agdebda ruseTis ukanasknel imperator nikoloz II-s. garda amisa, 
igi, rogorc qarTveli mefis STamomavali, sapatiod ar miiCnevda 
ruseTis mefis karis freilinobas. mas swamda, rom momavalSi Ses-
aZlebeli politikuri cvlilebebis Sedegad saqarTvelo isev dai-
brunebda damoukideblobas. 

marTalia, olRa bagrationma qarTuli ena ar icoda, magram 
Zalian dainteresebuli iyo saqarTvelos istoriiTa da qarTuli 
literaturiT. igi gatacebiT agrovebda da swavlobda masalas, ro-
melic misi samSoblos warsuls Seexeboda.

rogorc vTqviT, bagrationTa samefos saxlis umetesi warmomad-
genlebis msgavsad, olRa bagrationic friad ganaTlebuli gaxl-
daT da, amasTan, dakavebuli iyo literaturuli saqmianobiT. igi 
Tavis naSromebs, gansakuTrebiT, legendebs, fsevdonimiT “gulbaa-
Ti”, aqveynebda rogorc ruseTis, aseve ucxoeTis Jurnal-gazeTeb-
Si, xSirad ki- moskovis gazeT “Московские ведомости”-Si. peterburg-
Si cxovrebis dros ki igi erideboda maT gamoqveynebas. A1899 wels 
moskovis universitetis stambaSi gulbaaTisve fsevdonimiT daibe-
Wda misi wigni saTauriT “Сборник грузинских легенд”. ruseTSi mcx-
ovrebi qarTvelebi didi xnis ganmavlobaSi ver mimxvdariyvnen, Tu 
vin iyo am wignis avtori, sanam a. i. romanovma eqim i. s. eliaSvilis 
daxmarebiT, romelic piradad icnobda avtors, ar gaarkvia, rom 
es iyo olRa Bbagrationi. igi wignisTvis masalas Cumad agrovebda. 
mSobliuri enis ucodinrobis gamo Segrovebuli masala rusule-
novania. amitom masSi rusuli orTografiis Sesabamisad, anu Sec-
domiTaa gadmocemuli qarTuli sakuTari saxelebi, Tanamdebobebi, 
qalaqTa saxelwodebani da sxv. 

legendebi mas gagonili hqonda mamisgan, ufro ki, Tavisi ax-
loblebisgan, romlebic saqarTvelodan gadasaxlebul bagra-
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tionebs axldnen moskovSi. olRa bagrations kargi biblioTe-
ka hqonda, romelic rusul-qarTuli wignebisgan Sedgeboda. 
SesaZloa, aq bevri Zvirfasi xelnaweric inaxeboda. mas araerTxel 
gamouTqvams qarTvelebisTvis am biblioTekis gadacemis survili. 
samwuxarod, man Tavis droze ar Seadgina anderZi, arc saTanado 
neba ganacxada misi gankargvis uflebamosili piris Sesaxeb. amitom 
es biblioTeka dRemde dakargulad iTvleba. 

olRa bagrationi Tavisi wignis SesavalSi werda: “SevniSne, rom 
ra samwuxaroa, rom Cveni Zveleburi legendebi da gadmocemebi 
xalxis xsovnidan ikargeba, gadavwyvite maTi Segroveba da dabeWd-
va, Tumca vgrZnob Cemi naRvawis naklovanebas, erTaderTi mizani, 
riTac vxelmZRvanelobdi, aris maTi gadarCena daviwyebisgan da 
imedi maqvs, isini yuradRebas miipyroben Cemi romelime niWieri Ta-
namemamulisa, romelic ar daizarebs maTs aRdgenas Tavdapirveli 
silamaziT. da Tu isini xelaxla daiWeren winandel adgils xalx-
is xsovnaSi, maSin Cemi Sroma srulad iqneba anazRaurebuli da is 
mwerali romelic jerovnad gadaakeTebs maT, dajildovdeba Cveni 
Tanamemamuleebis madlierebiT”. 

pirveli legendis (“wvima”) dasasrul ki igi werda: “me mudam vna-
nob xolme, rodesac romelime amgvari gadmocema daviwyebas miece-
ma, rameTu Zvel legendebSi imdeni wminda, patiosani da amaRlebu-
li ram aris, rom isini marto amiT arian aRmzrdelobiTi xasiaTis 
matarebelni…..…… 

evropel xalxTa Cveulebebi, SesaZloa, ufro mimzidvelia, ma-
gram maTSi sruliad ar aris is ubralo bavSvuri Tayvaniscema 
yovelgvari keTilSobiluri gamovlinebebebisa, rogorebic aris 
Cvens Zvelebur adaTebSi, romlebic samarTlianad CaiTvleba saT-
noebis himnad. 

TiToeuli Cveni legenda axalgazrda mwerlis xelSi aris namd-
vili ulevi ganZi. me moxuc avadmyofs, daCagruls mwuxarebiTa da 
xelmokleobiT, aRar momepoveba is norCi sityvebi, romlebiTac 
unda iwerebodes amgvari naTeli suraTebi. me vwer mxolod imitom, 
rom aq aravin ar icnobs maT da sawyeni iqneba, Tu Cemi sikvdilis 
Semdeg isini sruliad daikargeba. SeiZleba gamoCndes sruliad ax-
algazrda mwerali, romelic SeZlebs ufro lamazad daweros isini, 
ufro momxiblavi da Rirseuli eniT, rac Seefereba maT bunebrivsa 
da TviTmyofad mSvenierebas”. 

es wigni, romelic amJamad bibliografiuli iSviaTobaa1, Sei-
cavs 17 legendas da 6 mcire istoriul moTxrobas. isini dawerilia 
maRalmxatvruli rusuli eniT. 

pirveli legenda “wvima” gadmogvcems XI s-Si mefe giorgi I-is me-
fobis ambavs, kerZod, mefe giorgi I-is oms bizantiis imperator 
vasili II-sTan. am moTxrobis mixedviT, tyved Cavardnil gmirs- 

1  Aam wignis erTi egzemplari inaxeba simon janaSias saxelobis saqarTvelos muze-
umis biblioTekaSi. Mmisi damuSaveba dRemde arc erT filologs ar ucdia.
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keursi orbelians, 14 cixe-qalaqze gacvlian. tyveobidan gamoxsnil 
keurss Tan mohyavs Tavisi Svilobili, axalgazrda plini, romelic 
Semdeg Seiyvarebs keursis erTaderT qals - Tamars. Tamari ar pa-
suxobs mas siyvaruliT. amitom plini midis monasterSi da iq Tavis 
dards uziarebs Rvawlmosil moxucs. locvis Semdeg Tamari uceb 
gadaiqceva mTis SroSanad. damwuxrebuli keursi orbeliani kvde-
ba, plini ki, romelic RmerTs evedreba TamarTan SeerTebas, wvimad 
gadaiqceva. msgavsi Sinaarsisaa kidev ramdenime legenda: “vardebis 
xarki”, “mourwyavi tita”, “kambeCiani”. aqvea legendebi (“TriTina”, 
“eTeriani”, “margalitis gulqanda”, “margalitis marcvali”), sadac 
boroti isjeba, sikeTe imarjvebs. moTxrobilia legenda Tamar me-
fis mier goris cixis agebis Sesaxeb.1  wignSi aseve mocemulia 
mcire istoriuli moTxrobebi farnavaz mefis, mefe mirianis, baqar 
I-is, wminda mirmanozisa da Tamar mefis Sesaxeb. avtori saintere-
sod axasiaTebs qarTvel gmir mefeebs maTi istoriuli damsaxure-
bis Sesabamisad. aqve moTxrobilia wminda ninos mier saqarTvelos 
gaqristianebis ambavi. 

rogorc Cans, ak. wereTeli icnobda olRa bagrationis nawerebs.M 
amitom mis suraTze eqspromtad miwerili aqvs Semdegi leqsi: 

`ucxo eniT mosaubrem
aRar ici Sen qarTuli
magram mainc SegrCenia
Cvenebuli suli guli!
Sens nawerSi orive Cans
Caqsovili, Caqarguli
madloba RmerTs, rom Sen mainc
ar xar CvenTvis dakarguli~
[qlm. f. 12820. 1949: 12].

rac Seexeba inJiner e. lukaSvilis monaTxrobs, man moskovSi Caiw-
era Tavisi saubari olRa bagrationTan, riTac izrdeba am Canaweris 
Rirebuleba da sandooba. Tumca am sandoobis miuxedavad, teqsti 
stilisturad gaumarTavi iyo da isic saWiroebda garkveul kore-
qtirebas. amitom misi zomieri Casworebis Semdeg gadmovTargmne 
rusuli enidan, Tumca mxolod is nawili, romelic batoniSvil 
olRasagan piradad mosmenil cnobebs Seicavs erekle II-is droin-
deli istoriuli faqtebis, maT Soris, ruseT-saqarTvelos urT-
ierTobisa da Tavad olRa bagrationis cxovrebis Sesaxeb. igi wers: 
“ufliswul ilias umcrosi qaliSvili olRa freilinad msaxurob-
da aleqsandre II-isa da aleqsandre III-is karze 44 wlis ganmavloba-
Si, ris Semdegac gavida pensiaze da Tavisi cxovrebis bolo wlebi 
gaatara moskovSi. 1913 wels igi asTmiT gardaicvala. qalbatoni 

1  Ees legenda rus samxedro pirs И. С – s mousmenia da Cauweria q. gorSi, mestviris 
mier damRerebuli. Mman igi gamoaqveyna gazeT “Кавказ”-is 1852 wlis #59–Si. 
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olRa Zalian ganaTlebuli mandilosani gaxldaT, kiTxulobda da 
metyvelebda rusulad, frangulad, germanulad da inglisurad 
(qarTuli enis Seswavla batoniSvilebs ekrZalebodaT). mis aRmzr-
delad daniSnes abram Crdileli, romelic msaxurobda erekle II-isa 
da giorgi XIII-is karze” [sxec.f. ROS. 1908-10 : 20 ]. igi dawvrilebiT
uambobda olRas qarTuli samefos ukanaskneli dReebis Sesaxeb”. 
movixmobT amonarids e. lukaSvilis am mogonebidan.

molaparakeba ruseT-saqarTvelos SeerTebasTan dakavSirebiT
(qalbaton olRas monaTxrobi)

`erekles mier dawyebuli molaparakebebi ruseTTan Tavidanve gax-
da samefo saxlSi uTanxmoebis mizezi. im dros qarTlSi mefobda 
erekles mama Teimurazi, romelmac miznad daisaxa gamoeyvana saqa-
rTvelo sparseTis vasaluri damokidebulebisgan. am mizniT Teimu-
razma sparseTSi wasvla ganizraxa. qarTl-kaxeTis mmarTveloba 
man erekles Caabara. sparseTSi Teimurazs didxans mouxda darCe-
na, qristian mefes sparseTisaTvis umZimesi gadasaxadis gadaxda 
uwevda, kerZod, qarTveli gogonebisa da Wabukebis gagzavna spar-
seTSi. igi Cveuli diplomatiiTa da moTminebiT awarmoebda SahTan 
molaparakebebs da miaRwia ara mxolod am samarcxvino gadasaxadis 
gauqmebas, aramed saqarTvelos vasaluri damokidebulebisgan ga-
Tavisuflebasac. Teimurazi Sahs ganumartavda, rom valdebuleba-
ni, romlebic qarTvel mefeebs sparseTis mimarT hqondaT nakisri, 
TavisTavad gauqmebuli iyo sparseTSi sefianTa dinastiis mefo-
bis SewyvetasTan erTad.1 Sahi jer kidev myarad ver grZnobda Tavs 
samefo taxtze. is Sewuxebuli iyo xSiri ajanyebebiT taxtis sxva 
memkvidreTa momxreebis mxridan. mas sWirdeboda erTguli da san-
dro mokavSire da amitomac daTanxmda igi TeimurazTan, rogorc 
damoukidebeli saxelmwifos mefesTan, samxedro kavSiris dadebas. 
mxcovanma mefem miaRwia ra mTeli Tavisi cxovrebis sawadeli oc-
nebis aRsrulebas, gaxarebuli dabrunda gaTavisuflebul saqa-
rTveloSi. xalxi RfrTovanebiT Seegeba mas - dampyroblisgan ga-
maTavisuflebel mefes, magram, rodesac Teimurazi marto darCa 
ereklesTan, ereklem gaando mas Tavisi gadawyvetileba imis Sesax-
eb, rom is apirebda saqarTvelos erTmorwmune ruseTTan vasaluri 
damokidebulebis aRiarebas. am gadawyvetilebas igi imiT xsnida, 
rom saqarTvelo metismetad patara da mimzidveli qveyanaa, rom 
Zlieri mfarvelis gareSe SeZlos arseboba.
mware imedgacrueba daeufla moxuc mefes. man xom Tavisive sicocx-
leSi dauTmo erekles kaxeTis samefo, TviTon ki mxolod qarTli 
daitova samarTavad. Teimurazi Tavisi mWevrmetyvelebis gamoy-

1  Teimurazi ar iyo gulubryvilo politikosi, rom sparseTisagan Tavis daxsna 
ase iolad warmoedgina. es simSvide mxolod droebiTi ram iyo, amas mowmobs ru-
seTTan mfarvelobiTi traqtatis dadebis Semdeg, 1895 wels, aRa- mahmad-xanis sas-
tiki Semoseva saqarTveloSi. 
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enebiT Zalian Seecada, rom erekles am ganzraxvaze eTqva uari, ma-
gram amaod.
sinanuliT unda iRiniSnos, rom erekle ar iyo kargi administra-
tori da politikosi. Teimurazis aryofnis dros man daufiqrebe-
li gankargulebebis Sedegad aimxedra ramdenime feodali da Tavis 
daqvemdebarebaSi myofi zogierTi saxano. maTgan zogma Seuwyvita 
gadasaxadebis gadaxda, zogma uari uTxra jaris gamoyvanaze, zogi-
erTma ki Riad daiwyo mtruli moqmedebebi da SeuerTda saqarTve-
los mtrebs. 
Teimurazma miukerZoeblad ganixila ra is mizezebi, ramac gamoi-
wvia aRniSnuli winaaRmdegobebi, darwmunda, rom samarTliano-
ba yovelTvis erekles mxares ar iyo. is Tvlida, rom, upirveles 
yovlisa, saWiro iyo mTeli yuradRebis mipyroba ara samxedro moq-
medebebis ganxorcielebaze, aramed dauRalavi zrunva qveynis Sida 
mmarTvelobaSi wesrigis aRdgenaze, kerZod, vaWrobis gamococxle-
baze, miwaTmoqmedebisa da xelosnobis ganviTarebaze, dangreuli 
gzebis aRdgenaze, aseve saWiro iyo yuradRebis gamaxvileba qveynis 
sazRvrebis gamagrebaze. Tu yovelive amis ganxorcielebis Semdeg 
mainc gamoCndeboda vinme urCi, momZlavrebuli qveyana advilad 
SeZlebda TiToeulTan gamklavebas. maSin ayvavebul, gaZliere-
bul, keTildReobis mqone qveyanas aRar dasWirdeboda araviTari 
Zlieri mfarvelis moZieba, magram erekle araviTar rCevas ar iT-
valiswinebda. Teimurazi darwmunda, rom misi gardacvalebis Sem-
deg erekle Tavis ganzraxvas mainc Seasrulebda. amitom gadawyvita 
Tavisive sicocxleSive aecilebina qveynisTvis momavali safrTxe. 
ereklem isev scada, daerwmunebina Teimurazi Tavisi Canafiqris 
sisworeSi, rom ruseTis imperatrica elisabed petres asulTan 
gaegzavnaT elCoba TxovniT, rom saqarTvelo yvela misi vasaliT 
ruseTis mfarvelobis qveS mieRo. 
erekle didad gaaxara Teimurazis gacxadebulma survilma, rom igi 
TviTon wavidoda ruseTSi, raTa piradad waremarTa molaparakeba 
iseT umniSvnelovanes sakiTxze, rogoric ruseTis mier saqarTve-
los mfarvelobaSi miReba iyo. 
Teimuraz mefe Tavisi amaliT ruseTs gaemgzavra, magram erTi dRis 
saval gzaze rom iyo, daiwyo mzis dabneleba. igi ukan mobrunda. 
xalxma amaSi cudi niSani dainaxa, Segrovda sasaxlis win moedanze 
da muxlmodrekiT SesTxova moxuc mefes, ar daetovebina samSob-
lo. Teimurazi mzad iyo, daTanxmeboda xalxis survils, magram er-
ekle kvlav Seecada, daerwmunebina mama, wasuliyo ruseTSi. “mTeli 
xalxi mevedreba, rom ar wavide ruseTSi, vis daujero amdens xalxs 
Tu marto Sen”. erekle swrafad gavida aivanze da mimarTa xalxs, 
rom mindobodnen TavianTi moxucebuli mefis sibrZnes. 
xalxma moismina erekles naTqvami da mSvidobianad daiSala. 
ramdenime dRis Semdeg Teimurazma didi gulistkiviliT datova 
samSoblo da ruseTSi gaemgzavra, sadac imperatrica elisabedma 
igi didi pativiscemiT miiRo. mis pativsacemad sasaxleSi mejlisi 



 95

gamarTa, sadac igi gamovida xelkaviT saqarTvelos mefesTan, ro-
melmac yvela moxibla Tavisi TavazianobiTa da Rirseuli qceviT. 
momavali imperatrica ekaterine II, im dros jer kidev mxolod tax-
tis memkvidris meuRle, xSirad ixsenebda am ambavs volterisadmi 
miweril Tavis werilebSi. 
Teimurazma gadawyvita, ruseTTan daedo samxedro SeteviT-Tav-
dacviTi kavSiri da metad moxerxebulad warmarTa molaparakeba. 
erT-erT mejlisze masTan polonezis cekvis dros elisabed petres 
asulma Teimurazs uTxra, rom xval igi xels moawerda maT Soris 
dadebul xelSekrulebas, magram imave Rames imperatricas dambla 
daeca da maleve gardaicvala ise, rom xelSekrulebaze xelis mow-
era ver moaswro. 
am warumateblobam damTrgunvelad imoqmeda Teimurazze. igi 
mZimed avad gaxda da maleve gardaicvala.
Teimurazis sikvdilis Semdeg erekle qarTl-kaxeTis mefe gaxda. igi 
ufro didi energiiT Seudga Tavisi ganzraxvis aRsrulebas. ekat-
erine II-is dros ruseT-saqarTvelos Soris molaparakebebi ufro 
intensiurad warimarTa. Tavdapirvelad, molaparakebebs awarmoeb-
da misi brwyinvaleba Tavadi grigol potiomkini, xolo Semdeg mis-
ive uzenaesi xelmZRvanelobiT ganagrZobda pavle potiomkini. 
mefe erekles yvela Svili ar amarTlebda ruseTTan dakavSirebul 
mamis mcdelobebs, gansakuTrebiT, aleqsandre, ufrosi vaJi, rome-
lic mesame colisgan - darejanisgan hyavda.1 aseve taxtis memkvidre 
ufliswuli giorgic, romelic arasdros araviTar gadawyvetile-
baSi ar ereoda, roca mefe erekle am sakiTxze esaubreboda. mar-
Talia, iSviaTad, igi pasuxobda, rom veraviTar sikeTes samSoblos 
qveynisTvis amaSi ver xedavda”. 

erekle lukaSvilisTvis olRa bagrationis es monaTxrobi sakmaod 
vrcelia da sxva bevr saintereso faqtsac Seicavs mefe erekles sa-
Sinao politikis Sesaxeb. amdenad, misi mTlianad gacnoba da gaana-
lizeba saWirod mimaCnia. 
olRa bagrationi Tavisi SesaZleblobis Sesabamisad yovelTvis 
cdilobda qarTveli xalxisTvis mcireodeni sikeTe mainc ekeTe-
bina. cnobilia, rom moskovis ermitaJTan mdebare wminda konstan-
tines saxelobis berZnuli eklesiis mrevlisTvis misi Suamdgom-
lobiT daSveul iqna wirvis qarTul enaze Catareba, rac cxadyofs, 
rom am mrevlSi bevri qarTveli iyo [scsa. f.1438 : 10].
unda aRiniSnos, rom igi did interess iCenda yovelive qarTulis 
mimarT da saqarTvelos Sesaxeb bevr wigns kiTxulobda. am mxriv mas 
did daxmarebas uwevda misi kargi nacnobi, moskovSi mcxovrebi ger-
maniis konsuli barceli, romelic Tavisi piradi biblioTekidan 
mas araerT inglisurenovan wigns awvdida saqarTvelos Sesaxeb. 

1  Secdomaa. ufrosi vaJi iuloni iyo, romelic mefes SeeZina darejan dedofal-
Tan qorwinebidan. 
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cnobilia, rom es biblioTeka barcelis gardacvalebis Semdeg ga-
daeca mis vaJs berlinSi [scsa. f.1438: 10].
rogorc aRiniSna, olRa bagrations mimowera da Sexvedrebi hqon-
da inJiner e. lukaSvilTan. qarTuliL literaturis muzeumis fond-
Si inaxeba e. lukaSvilisadmi miwerili misi erTi werili, romelic 
1913 wliTaa daTariRebuli [qlm. f. 8838. 1913: 1 ]. iqvea daculi olRa 
bagrationis naambobi dedofal mariamis gadasaxlebis Sesaxeb, Caw-
erili aseve e. lukaSvilis mier. es orgverdianiN xelnaweri rusul 
enazea dawerili [qlm. f. 21065. 1913 : 1-2]. Aamave muzeumSi inaxeba e. 
lukaSvilis mier qarTul enaze dawerili mcire mogonebani qarT-
vel mwerlebsa da sazogado moRvaweebze, maT Soris, olRa batoniS-
vilze [qlm. f. # 25174. 1913: 23]. 
miuxedavad imisa, rom olRa bagrationi daibada da gaizarda ruseT-
Si, hyavda rusi deda, arasdros yofila saqarTveloSi, ar icoda qa-
rTuli, rameTu akrZaluli hqondaT mSobliuri enis Seswavla, igi 
mainc rCeboda Tavis samSobloze uzomod Seyvarebul, masze mzrun-
vel, Rirseul qarTvel qalad. 

HISTORY

Marine Buleishvili 

*The Georgian National Museum, Simon Janashia Georgian Museum
3 Rustaveli Ave., 0105, Tbilisi, Georgia

Olga Bagrationi

Summary

The article deals with the life and work of lady Olga Bagrationi (daughter of 
Ilia) - the granddaughter of King Giorgi XIII, who is less well known for Georgian 
society.

Despite the fact that lady Olga was forced to be raised on Russian traditions 
and did not know the Georgian language, she was still very much interested in 
collecting Georgian non-written poetries and historic stories of Georgian folklore. 
Which were published under the penname of “Gulbaat” in a book entitled “Collec-
tion of Georgian Legends”, which is now bibliographic rare.
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xelovnebaTmcodneoba

მარიამ გველესიანი

saqarTvelos erovnuli muzeumi
Salva amiranaSvilis saxelobis xelovnebis muzeumi

l. gudiaSvilis q. 1, 0105, Tbilisi, saqarTvelo

elfosta: mariam_tordia@yahoo.com

ადრექრისტიანული ხანის უცნობი ბარელიეფი 

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილის სახელობის 
ხელოვნების მუზეუმის არქიტექტურული ფრაგმენტების ფონდში 
დაცულია მოყვითალო ქვიშაქვის ნაპირებშემომტვრეული ფილა (სხსმ 
დ.42, 33X25X4სმ), რომელზეც ამოკვეთილია მამაკაცის ბარელიეფური 
გამოსახულება (სურ. 1, 2). ძეგლის დანიშნულების განსაზღვრას აძნელებს 
ფილის ფრაგმენტულობა. ამას გარდა, უცნობია მისი წარმომავლობა, 
არქიტექტურული კონტექსტი და ფილის მუზეუმში შემოსვლის თარიღი.1 

მოგრძო, უსწორმასწორო კიდეებიან ფილაზე ფრონტალურად 
გამოსახულ მამაკაცს მარჯვენა ხელი იდაყვში აქვს მოხრილი, ხოლო 
მარცხენა - მხრის გასწვრივ გაჭიმული. ფიგურის სხეულის მარჯვენა მხარს 
ზემოდან დიაგონალურად დაუყვება ორი პარალელური ზოლი (ისრები?), 
რომელთა კვალი ოდნავ შესამჩნევად განირჩევა გულმკერდზე, მარცხენა 
მხარს ქვემომდე. მამაკაცს აქვს მრგვალი, თითქმის წრიული პირისახე, 
თავზე ახურავს აღმოსავლური ყაიდის თავსაბურავი და მოსავს ირიბად 
ქობაშემოჭრილი კაბა, რომელზეც წელს ოდნავ ქვემოთ შემორტყმულია 
ქამარი; ფილის ორივე გვერდი ჩამოტეხილია, რის გამოც ვერ ხერხდება 
იმ ფიგურებისა თუ საგნების გარჩევა, რომელთაკენაც ხელების ჟესტით 
მიმართულია მამაკაცის ფიგურა. ქვედა უსწორმასწოროდ შეტეხილ 
კიდეზე, წაწვეტებულნაპირიან სეგმენტში, კაბის ქობის ქვემოთ, ჩანს 
ფეხები, რომელთაგანაც ერთი სწორად დგას, ხოლო მარჯვენა ოდნავ 
გვერდით იხრება, ვფიქრობ, ფიგურის მოძრაობის ეფექტის შექმნის 
მიზნით. კომპოზიციის მარჯვენა მხარეს, ფიგურის მარცხენა მკლავს 
ზემოთ და ქვემოთ, ჩანს გაურკვეველი საგნების დეტალები.

ჩემი ვარაუდით, ამ ძეგლზე წარმოდგენილია მშვილდ-ისრით ნადირობის 
სცენა. მართალია, ეს კომპოზიცია ჩვენშიც და სხვაგანაც, მეტწილად 
ცხენზე ამხედრებული მონადირის ფიგურით გამოისახება, მაგრამ, 
როგორც ქვემოთ ვნახავთ, არსებობს ფეხზე მდგომი სახითაც. აღსანიშნია 
ისიც, რომ მსგავსი პოზით, გარკვეულ შემთხვევაში, შესაძლოა, ბრძოლის 
გამოსახვასთანაც გვქონდეს საქმე, მაგრამ ამ უკანასკნელის არაერთი 

1  საისტორიო საზოგადოების მუზეუმი. კატალოგი ა 2869. მინაწერი: „ჩაწერილია 1921 
წელს, შემოწირულია იაკობ ზაქარიას ძე როხლინის მიერ. ბავშვის გამოსახულება“.
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ვარიაცია არსებობს, მაშინ, როცა ნადირობის სცენისათვის სახასიათოა 
უპირობოდ ამგვარად წარმოდგენილი, ანუ „მოძრავი“ ფიგურა (თუ არ 
ჩავთვლით ასურული ტორვტიკისა თუ ბარელიეფის ზოგიერთ ნიმუშს, 
სადაც მეფე ორი ხელით ეჭიდება ცხოველს). 

ნადირობის კომპოზიციის უადრესი ნიმუში საქართველოში ძვ. წ-ის 
I ათასწლეულიდან გვხვდება სამთავროს სარტყელზე (სურ.3). იმავე 
პერიოდისაა ცნობილი ასურული ბარელიეფები მსრბოლავ ცხენოსან 
მონადირეთა უაღრესად დინამიური და ექსპრესიული გამოსახულებებით. 
სტილიზებული მანერით შესრულებული ნადირობისავე სცენაა აღბეჭდილი 
სამადლოში აღმოჩენილ ძვ.წ. IV-III სს-ის კერამიკის მოხატულ ჭურჭელზე. 
ეს კომპოზიცია ფართოდ ვრცელდება ირანში, შუა აზიაში, სკვითებისა 
და საკას ტომებში, ხოლო შემდგომ დასავლეთით - საბერძნეთსა და 
რომში, აღმოსავლეთით კი - ინდოეთსა და ხანის დინასტიის ჩინეთში. 
ძვ.წ.II - ახ.წ. I სს-ში ქართლში ჩნდება ადგილობრივად მიჩნეული მინის 
მრავალწახნაგა ჩამოსხმები, რომელთა პირზე გამოსახულია ნადირობის 
სცენები. გამოთქმულია მოსაზრება მათი ადგილობრივი, ქართულ-
იბერიული წარმომავლობის შესახებ და მათს კავშირზე ე.წ. ბერძნულ-
სპარსულ საბეჭდავებთან [ჯავახიშვილი ქ. 2015: 13].

აღნიშნულ სცენიან არტეფაქტთა სიმრავლე განსაკუთრებით 
საცნაურია სასანურ ირანში (სურ.4, 5), რომელთანაც საკვლევი 
ძეგლის სიახლოვე დასტურდება მისი იკონოგრაფიული და მხატვრულ-
სტილისტური ანალიზით. 

V ს-ის ვერცხლის ლანგარზე სანკტ-პეტერბურგის ერმიტაჟის 
კოლექციიდან გამოსახულია სასანელი მეფე პეროზის ნადირობის 
სცენა [Тревер К., Луконин В. 1987: 109, илл. 17]. მეფე ფეხზე მდგომია და 
მშვილდიანი მარცხენა ხელითა და იდაყვში მოხრილი, მაჯასთან ოდნავ 
დაწეული მარჯვენით უმიზნებს ჯიხვებს. მისი ფიგურა ფრონტალურია, 
თავი - პროფილით, ტერფები კი განზე აქვს გადგმული (სურ. 6). 
ფიგურის პოზა მცირედი სახეცვლილებით მეორდება ჩვენს საკვლევ 
ბარელიეფზე, სადაც, თანახმად ფიგურათა გამოსახვის პრინციპებისა 
ადრექრისტიანულსა და გარდამავალი ხანის ძეგლებზე, თავი ანფასშია 
გამოკვეთილი (გავიხსენოთ თუნდაც, მაცხოვრისადმი მიმართული აშოტ 
კუროპალატის ფიგურა ოპიზის ბარელიეფზე). გარკვეული სიფრთხილით 
უნდა ვივარაუდოთ, რომ ჩვენი ფიგურის გაწვდილ ხელთანაც იქნებოდა 
ცხოველი ან ცხოველები, რომელთა იდენტიფიცირება, შემორჩენილი 
დეტალების სიმცირისა და გაურკვეველი ფორმების გამო, ჯერჯერობით 
არ ხერხდება. თავის ზემოთ, მარცხენა კუთხეში, ჩამოტეხილ კიდესთან 
არსებული კოპი (წრიული ბურცობი) გაწვდილ ხელს ქვემოთ მეორდება 
ერთმანეთთან გადაბმული ღეროსებური დეტალების დაბოლოებებში. 
მარჯვენა მხარეს, ჩამოტეხილ ნაპირთან, ისევე როგორც მამაკაცი თავის 
გასწვრივ, განირჩევა ოდნავ მორკალული, სადა ზედაპირი ბარელიეფის 
ფრაგმენტი, რომლის ქვეშ, ფიგურის მარცხენა მუხლის გასწვრივ არის 
რელიეფური კუთხოვანი, გაურკვეველი ფორმისა და დანიშნულების 
მქონე დეტალი.

მამაკაცის ფიგურა რამდენადმე პირობითი, მოუხეშავი ფორმების მქო-
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ნეა; სქემატურადაა წარმოდგენილი სახის ნაკვთები ფართო, ნუშისებრი 
თვალებითა და სწორი ცხვირით. ნესტოებიდან ირიბად დაშვებული, ოდ-
ნავ გასარჩევი კონტურები ულვაშის მოხაზულობას ქმნის. ასევე ძნელად, 
მაგრამ მაინც განირჩევა გადაბმული წარბების შეყრის ადგილი, გამოყო-
ფილი ჩაღარული ხაზით. ირიბად ქობაშემოჭრილი კაბა, რაც ეგზომ სა-
ხასიათოა როგორც მცხეთის ჯვრის ქტიტორების, ასევე ქვემო ქართლის 
ადრექრისტიანული ხანის სტელებსა და ქვაჯვარებზე გამოსახულ საერო 
პირთათვის,1 ამ ბარელიეფს აქცევს იმ ძეგლთა ჯგუფში, რომელთა იკო-
ნოგრაფიულსა თუ მხატვრულ-სტილისტურ ნიშნებში მკაფიოდ აისახება 
ირანული (სასანური) სამყაროს გავლენის კვალი. 

ადრეშუასაუკუნეების (IV ს-დან VII ს-ის ბოლო ათეულ წლებამდე) ქა-
რთლის ისტორიული ვითარება, კერძოდ, მასზე სასანური ირანის ჰეგე-
მონია, ამ გავლენის არსებობას მყარ საფუძველსა და ახსნას უძებნის. 
თანადროული აგიოგრაფიული ლიტერატურის („შუშანიკის წამება“, 
„ევსტათი მცხეთელის მარტვილობა“), ლინგვისტური მონაცემებისა და 
მატერიალური კულტურის ძეგლების გარდა, ამას ადასტურებს ჯუან-
შერისეული თხზულების „ცხოვრება ვახტანგ გორგასლისა“-ს ერთი სა-
გულისხმო ცნობაც, რომლის მიხედვითაც მეფე ვახტანგს სხვა „ნიჭთან“ 
ერთად სპარსთა მეფისაგან თავის სამშობლოში წარუტანია „სამოსელი 
ხუასროვანი ათასი და ხაზდი (ყარყუმი - მ.გ.) სამი ათასი“ [ჯუანშერი. 
ცხოვრება ვახტანგ გორგასალისა. ქართლის ცხოვრება. 1955: 183]. 

მეთიუ კანეპას აღწერილობით: „სასანური კაბას (სამოსს) შეადგენდა: 
ფართოდ მომდგარი შარვალი, წაღები, მუხლამდე სიგრძის ტუნიკა, რო-
მელიც იკვრებოდა ქამრით (შუა სპარს. - Kamar), მძიმე კაფთანი, მკერდზე 
გადაჯვარიდინებული ქამრით2 შეკრული. III-IV სს-ის გამოსახულებებში 
ტუნიკა ქვემოთ კვადრატულია, ხოლო გვიანი IV ს-დან ის ძირში მომრგვა-
ლებული ხდება. ორნამენტული და ფიგურატიულ გამოსახულებიანი ქსო-
ვილები ჩნდება VI-VII სს-ში, როგორც ეს ჩანს ტაკ-ე ბოსტანში. ადრეული 
რელიეფებსა და საბეჭდავებზე არისტოკრატიის წარმომადგენელთა გა-
მოსახულებებია, რომელთაც მოსავთ გუმბათოვანი ან წაქიმული თავსა-
ბურავი (კულახი) თავიანთი ჰერალდიკური სიმბოლოებით (შუა სპარს. - 
nīšān). თავსაბურავი ხშირად შეკრულია დიადემით“ [Canepa M. 2018: 505}.

წყაროს მონაცემებს ქართლში „ხუასროვანი სამოსის“ შემოტანის თა-
ობაზე, ქრონოლოგიური თანხვედრით ეხმიანება ვიზუალური მასალა. 
პეროზ მეფისა და სასანელი დიდგვაროვნის ფიგურებთან (სურ.7) შესა-
დარებლად მოვიხმობ ქართლის მაღალი სოციალური ფენის წარმომა-
დგენელთა გამოსახულებებს, ნ. ჩუბინაშვილისა და სხვა მკვლევართა 
სახელდებით, ირანიზებულ/ქართული სამოსით წარმოდგენილებს [ჩუბი-
ნაშვილი ნ. 1972: 99] ქვემო ქართლის ამავე პერიოდის ბარელიეფებზე. 
შესრულების მხატვრული მანერით მათი ფარდია ჩვენი უსახელო ფილის 

1  ეს დეტალი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არგუმენტია ძეგლის ადრეშუასაუკუნეების 
ეპოქაში მოქცევისათვის, რაც სასანურ ხანას თანხვდება, რომლის შემდგომაც ამგვარი
თარგის, მქონე ანუ ირიბად ქობაშემოჭრილი სამოსი აღარ გვხვდება.

2  როგორც ეს გვაქვს, მაგალითად, ბოლნისში, „ლამაზ გორაზე“ აღმოჩენილ, მამაკაცის 
ბარელიეფურ ფიგურაზე (იხ. ქვემოთ)
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ფიგურაც. ამ უკანასკნელის ფეხები, მაგალითად, ისეთივე მოკლე და წვი-
ვისკენ საგრძნობლად დავიწროებულია, როგორც ეს აქვს ბაშკიჩეთის VI 
ს-ის სტელაზე მთელი ტანით წარმოდგენილ მამაკაცს, რომელსაც წაღე-
ბიანი ტერფები განზე განუდგამს და ადორაციის სასანური მანერის შე-
სატყვისად, ხელთ ყვავილი უპყრია (სურ.8).

რამდენადმე რთულდება იმის დადგენა, ფიგურა თავსაბურავითაა 
გამოსახული თუ თმის აღმნიშვნელია შუბლსზემოთ, ოდნავ დამრეცად 
ჩაღარული პარალელური, თანაბარი ზოლები. ამგვარი ვარაუდის სა-
ფუძველი უფრო გვექნებოდა, ეს „თმა“ (პირობითად) შუბლის შუა ადგი-
ლას უფრო მაღალი ფორმისა რომ არ იყოს, ვიდრე გვერდითი, კონტუ-
რით გამიჯნული მოცულობები. შერგილის სტელის სახელით ცნობილ VI 
ს-ის ძეგლზე ბოლნისის რაიონიდან (სურ.9), მაგალითად, ეჭვს არ იწვევს, 
რომ მამაკაცის შუბლსა და კეფაზე წყობილი ღარები თმის იმიტაციას 
ქმნის; სრულიად უტყუარად, სტილიზებულად ბოლოებისკენ კულულად 
ფენილ თმას ვხედავთ ადარნერსე ვიპატოსის ფიგურაზე მცხეთის ჯვრის 
მონასტრიდან (სურ.10). სამი ნაწნავით დაბოლოებულ თმად და არა თა-
ვსაბურავად მიიჩნევს ჯ. ამირანაშვილი ბოლნისში, „ლამაზ გორაზე“ 
აღმოჩენილ V ს-ის გამოსახულებას მამაკაცისას (სურ.11), რომელიც, მისი 
აზრით, გუგარქის პიტიახში ვარსქენი, „შუშანიკის წამების“ პერსონაჟი 
უნდა იყოს [ამირანაშვილი ჯ. 1968: 30-33]. განსხვავებით ჩვენი საკვლევი 
ფიგურისგან, რომელსაც თმა თუ თავსაბურავი კეფამდე წვდება, მას ნი-
კაპის დონემდე გასდევს კულულებით დაბოლოებული ვარცხნილობა. 

საინტერესოა დმანისში, ნაგზაურის უბანზე, აღმოჩენილი VI ს-ის სტე-
ლის ფიგურა საერო პირისა, რომელსაც თმა თხემის შუა ნაწილში ეყოფა 
და საფეთქლებისკენ სიმეტრიულად დაუყვება თანაბარზომიერი, პარა-
ლელური ზოლების სახით (სურ.12), თუმცა, საკვლევი ბარელიეფისგან 
განსხვავებით, აქ რკალურად, თანაბრად მოსაზღვრულია ვარცხნილობის 
ზედა კონტური, ისევე, როგორც ეს გვაქვს ამ ხანის სხვა ძეგლებზეც და 
რაც თმის ბუნებრივი ვარცხნილობის სადაგია. და ბოლოს, ბევრად უფრო 
ადრეული (ძვ.წ. I ს-ის შუა ხანა) ნიმუში ბაქტრიული ხელოვნებისა - ხალ-
ჩაიანში (თანამედროვე უზბეკეთი) აღმოჩენილი ქანდაკება - დიადემიანი 
თავი მამაკაცისა [Пугаченкова Г. 1971: 60, илл. 79], რომელიც შესრულე-
ბის სრული რეალისტურობის ნიშნითაა აღბეჭდილი (სურ.13). მათგან ეს 
ერთგვარი აცდენა - ზედა, უსწორმასწორო კონტური და რამდენიმე სეგ-
მენტად დანაწევრებული მოცულობა ჩვენი ფიგურის შუბლს ზემოთ, მა-
ფიქრებინებს, რომ მამაკაცს ახურავს აღმოსავლური, ტურბანის ტიპის 
თავსაბურავი. 

„ლამაზი გორის“ უკეთესი სახით შემორჩენილმა ბარელიეფმა საშუა-
ლება მისცა ჯ. ამირანაშვილს ფიგურის სამოსის დეტალებსა და სატევა-
რში სოციალურად დაწინაურებული პირის ინსიგნიები გამოევლინა და, შე-
საბამისად, მამაკაცის იდენტიფიცირება პიტიახშთან მოეხდინა. ამგვარი 
დეტალები არ განირჩევა ჩვენს ძეგლზე, და სავარაუდოდ, მას ის არც ჰქო-
ნია. მართალია, ნადირობა, როგორც ქვემოთ ვნახავთ, სრული უპირატე-
სობით მეფის საქმეა, მას რომ სხვა ფენის წარმომადგენლებიც მისდევენ, 
ეს კარგად ჩანს ერთი გამოკვლევის სათაურშიც, გვიანსასანური ეპოქის 
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ერთ ნიმუშს რომ მიეძღვნა - ესაა როზინ აილონის ნაშრომი „მონადირე 
- არა-მეფე“, რომელშიც მიმოხილულია იერუსალიმში, ისლამური ხელო-
ვნების ინსტიტუტში, დაცული ვერცხლის ვაზა. მასზე გამოსახულ ჯიხვს 
ისარს უმიზნებს ფეხზე მდგომი მონადირე, გამოწყობილი ჩვეულებრივ 
სასანურ სამოსში, უთავსაბუროდ (სურ.14). უფრო გვიანი ხანის ქართული 
ხელოვნების ძეგლზე, კერძოდ, ოშკის სამხრეთ-დასავლეთი დამატებითი 
ოთახის მეორე სართულის სარკმლის მამკობ რელიეფზე, ასევე გამოსა-
ხულია მშვილდ-ისრით ნადირობის სცენა, სადაც ჩაჩოქილი მონადირის 
ისარი მიმართულია სიცოცხლის ხესთან მდგომი ჯიხვებისკენ (სურ.15). 
ეს კომპოზიცია, ი. მამასახლისის მოსაზრებით, პრეფიგურაციაა წმ. ესტა-
ტეს ხილვისა ნადირობის ჟამს [მამასახლისი ი. 2018: 114-115].

ნადირობის ერთ-ერთი ადრეული გამოსახულება გვაქვს სოფ. არაგვის-
პირში აღმოჩენილ ვერცხლის ორ სურაზე, რომელთაგან ერთი, წარმო-
გვიდგენს ცხენზე ამხედრებული მშვილდოსნის ირემზე, ხოლო მეორე - 
ტახებზე ნადირობის სცენას (სურ. 16). რ. რამიშვილის აღწერილობით, 
მხედარი წელში გამოყვანილი ჩოხით, უთავსაბუროდ, მოზიდული მშვილ-
დით, ცხენდაცხენ მისდევს ხარირემს, რომელიც ერთი ისრით უკვე დაკო-
დილია. მისივე მითითებით, სამარხეული კომპლექსი თარიღდება III ს-ის 
60-70-იანი წლებით, თუმცა თვით სურებს მიიჩნევს რამდენადმე ადრე-
ული, წინასასანური ეპოქის ნიმუშებად: „კონკრეტულად ნადირობის ამ-
გვარი სიუჟეტები, ისიც სურებზე, არ გვხვდება არც პართულ-სასანურ 
და არც რომაულ ტორევტიკაში. ანალიზი გვაჩვენებს რომ ორივე სურაზე 
გამოხატულია ერთი და იგივე მონადირე თავსაბურავის გარეშე, გრძელ 
კაბაში. არც ადამიანი და არც ცხენი არაა შემკული მეფის ან სამეფო 
ოჯახის წევრებისათვის ან მათი ცხენებისათვის დამახასიათებელი რე-
გალიური ნიშნებით.... ცხენის მოყვანილობა, სიდიდე და აღკაზმულობა 
სრულიად განსხვავებულია სასანურ (და უფრო ადრეულ) ტორევტიკაში 
ცნობილი მსგავსი გამოსახულებებისაგან“. [რამიშვილი რ. 2018: 88-9; 148. 
ილ. CIX, CX, CXI, CXII]. თუ ეს განსხვავებები, ანუ სასანური ელემენტე-
ბის არარსებობა მართლაც სახეზეა, ცხადია, მართებულია ამ ნიმუშთა 
წინასასანური ხანით დათარიღება, რამდენადაც, ხომ ცნობილია, თუ რა 
ძალით განაპირობებდა სასანელთა პოლიტიკური ექსპანსია კულტურულ 
ექსპანსიასაც არა მარტო საქართველოში, არამედ სრულიად კავკასიის 
საზღვრებში, და როგორ მკაფიოდ აისახება სასანური თემატური, იკო-
ნოგრაფიული და სტილური ელემენტები სახვითი ხელოვნების ძეგლებზე. 

ამის ერთ-ერთი მაგალითია მსრბოლავი ცხენოსანი მონადირის გამო-
სახულება ატენის სიონის დასავლეთ ფასადზე (სურ.17) და მისი პარა-
ლელი - მანველ ამატუნის ფიგურა პტღნის ტაძრის რელიეფზე (სურ.18) 
სომხეთში. ატენში ცხენზე ამხედრებულ მხედარს მშვილდი აქვს მოზი-
დული და ისრის სატყორცნად არის შემართული სამი ირმისგან შედგე-
ნილი, შორიახლო გამოსახული ჯგუფისკენ. კომპოზიციის აღწერისას 
ატენის სიონის შემსწავლელი გ. აბრამიშვილი ყურადღებას ამახვილებს 
აშკარად სასანური ელემენტების არსებობაზე, კერძოდ, გაფრიალებულ 
ბაფთიან თავსაბურავზე (სურ.21) და მიუთითებს, რომ ატენის სიონზე 
გამოსახულ ნადირობის სცენაში ჭარბად აირეკლება სასანური ხელო-
ვნების ტრადიციები; „ის სტილისტურ მსგავსებას ავლენს VII ს-ის მეორე 
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ნახევრის ისეთ ძეგლებთან, როგორიცაა წებელდის კანკელის ფილა ევს-
ტათი პლაკიდას ნადირობის სცენით, სადაც ევსტათი სასანური თარგის 
სამოსშია გამოწყობილი, იქაც თავზე წაკრული სასანური გაფრიალე-
ბული ბაფთით, როგორც ეს ატენის ნადირობის სცენაში დასტურდება. 
ამ თემის უფრო ახლომდგომი ქანდაკება სომხეთში, პტღნის რელიეფზე 
დასტურდება, სადაც ისარშემართული მხედარი - მანველ ამატუნი გამო-
ისახება“ [აბრამიშვილი გ. 2012: 127]. გ. აბრამიშვილის დაკვირვებით, ეს 
ორი რელიეფი სტილის თვალსაზრისით და იკონოგრაფიულადაც ისეთ 
მსგავსებას ამჟავნებენ ერთმანეთთთან, რომ ისინი, უდავოდ, ერთი პე-
რიოდის ძეგლებია. საყურადღებოა, რომ მანველ ამატუნი VII ს-ის მეორე 
ნახევრის ისტორიული პირია, და, ცხადია, ეს რელიეფური ქანდაკებაც ამ 
პერიოდს განეკუთვნება. ატენის სიონის ნადირობის სცენაც, მისი მსგა-
ვსი რელიეფისდაგვარად, ტაძრის მშენებლობის სინქრონული - VII ს-ის 
მეორე ნახევრის ქანდაკების ნიმუშია [აბრამიშვილი გ. 2012: 127].

ცნობილი დასავლეთელი მკვლევარი ნინა გარსოიანი, რომელმაც გა-
მოკვლევა მიუძღვნა ნადირობის თემას ირანსა და მის მახლობელ ქვეყ-
ნებში, აღნიშნავს, რომ ამიერკავკასიაში ამ სცენის გავრცელების საუკე-
თესო ნიმუში ატენის სიონის „მშვენიერი ბარელიეფია“ [Garsoian N. 1976: 
218] თუმცა, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, არც კი ახსენებს მანველ 
ამატუნის აღნიშნულ გამოსახულებას, რომელიც შეუძლებელია, მისთვის 
უცნობი ყოფილიყო. უნდა ვიფიქროთ, რომ თანაბარი ქრონოლოგიური 
ჩარჩოსა და თემატიკის მქონე ორი ძეგლიდან მან უპირატესობა ერთ-ე-
რთს უფრო მაღალი მხატვრული ღირსებების გამო მიანიჭა.

კავკასიის რეგიონში ირანული გავლენების მაგალითია ასევე, დაღე-
სტანში, სოფელ გიგათლში აღმოჩენილი ბრინჯაოს მცირე ქანდაკება მე-
ომრისა, რომლის არაერთ დეტალში - მათ შორის, რკალურად ქობაშემოჭ-
რილ კაფთანში, სასანური ეპოქისათვის სახასიათო ნიშნები ირეკლება 
[Gajiev M. 2003: Fig. 1]

საკვლევი კომპოზიციის ნადირობის სცენად მიჩნევას ამყარებს არა 
მარტო ადრექრისტიანული ქართლის კულტურულ-ისტორიული კავში-
რები სასანურ ირანთან, არამედ ის გარემოებაც, რომ როგორც ქართული 
ეპოსი, ასევე „ქართლის ცხოვრების“ ქრონიკები მოიცავს ნადირობის ეპი-
ზოდის მომცველ მრავალმხრივ საყურადღებო პასაჟებს. გავიხსენოთ ქა-
რთული ეპოსის - „ამირანიანის“ მთავარ გმირ ამირანზე ლექსად თქმული: 
„სანადიროდ გამოვიდნენ ამირან და ძმანი მისნი, წინ ირემი გამოუხტათ 
ცას სწვდებოდა რქანი მისნი...”. როგორც ზ. კიკნაძე აღნიშნავს, „მოსე 
ხონელის საგმირო-სათავგადასავლო ეპოსისეული ამირან დარეჯანის 
ძის სპარსული წარმოშობა კარგა ხნის გამოკვლეულია და ეჭვს არ უნდა 
იწვევდეს: ამირ ანდარე ჯეჰან ნიშნავს: ამირი ქვეყნიერებაზე“ [კიკნაძე ზ. 
2001:23). მნიშვნელოვანია აგრეთვე, „ესე ამბავი სპარსული, ქართულად 
ნათარგმანები“ „ვეფხისტყაოსნის“ ის ეპიზოდი, მეფე როსტევანისა და 
მის სპასპეტ ავთანდილის ნადირობაზე რომ მოგვითხრობს. 

ნადირობის თემა, საზოგადოდ, ირანული სამყაროდან მომდინარეა. 
ძველირანული მოდგმის ხალხებში, ავესტას მიმდევრებში, სკვითებსა და 
ევრაზიის სტეპებიდან აქემენურ, პართულსა და სასანურ იმპერიებამდე, 
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ნადირობა განსაკუთრებით ცხენზე მშვილდ-ისრით, უზარმაზარი მნიშ-
ვნელობისა და ღრმად სიმბოლურ ქმედებად აღიქმებოდა. მომთაბარე 
ტომებში თუ, თავდაპირველად, მას საკვების მოსაპოვებლად მისდევ-
დნენ, თანდათან ნადირობა მეფისა, სხვადასხვაგვარად გამოსახული, 
მისი ძალმოსილობის სიმბოლოდ იქცა: მეფე მისდევს საშიშ ცხოველს და 
კლავს, ანუ ის ანადგურებს მტერს. მონადირე ამით იძენს მოკლული ცხო-
ველის ძალას; მეფე დამარცხებული მტრის მესაკუთრე ხდება. მშვილდი 
და ისარი ძალის სიმბოლოდ აღიქმებოდა ირანსა და მის ორბიტაზე მყოფ 
ქვეყნებში. მშვილდ-ისრის გადაცემა ვაჟისთვის სამეფო ხაზის გაგრძე-
ლებას ნიშნავდა. ირანსა და მისი გავლენის ქვეშ მყოფ ქვეყნებში, სადაც 
მეფე ფლობდა ფარნას/ჰვარნას ანუ ღვთაებრივ სამეფო იღბალს, სვე-
ბედს, მეფის იღბლიანი ნადირობა ითვლებოდა მისი ჭეშმარიტი მეფობის 
დასტურად [Russell J. 2004: 157].

მოინადირებს რა ცხოველს, მეფე იძენს თვისებებსა და მფარველობას 
იმ ზოროასტრული ღვთაებისას, რომელიც ინკარნირებულია სწორედ ამ 
ცხოველის სახით. მეოთხე საუკუნიდან ჰვარნას (ფარნას) უპირველესი 
ინკარნაცია გახლდათ ჯიხვი და, შესაბამისად, მონადირის მიერ ამ ცხო-
ველზე დადევნება და მისი მონადირება სახისმეტყველურად გაიაზრება 
როგორც მასზე სამეფო დიდების, მეფური ბრწყინვალების გარდამო-
ვლენა [Marshak B.; Raspopova V. 1990: 89-91]. 

„ქართლის ცხოვრების“ ქრონიკებში ჩართული „ფარნავაზის ცხო-
ვრებისა“ და „ალბანთა ისტორიაში“ დაცული „ბაბიკის ცხოვრების“ 
კომპარატიული შესწავლის საფუძველზე ზ. ალექსიძემ დაასაბუთა, რომ 
„ფარნავაზის ცხოვრება“ დამოუკიდებელი ნაწარმოებია და ის უნდა შექ-
მნილიყო VI ს-ის შუახანებზე უფრო ადრე [ალექსიძე ზ. 1984: 157]. შესა-
ბამისად, ქართლში ადრექრისტიანული ეპოქის პოლიტიკური ვითარების 
გათვალისწინებით, გასაკვირი არ არის ქართლის პირველმეფეზე შექმ-
ნილი თხზულების გაჯერება პროირანული ელემენტებით (ფარნავაზის 
დედით სპარსელობა; მის მიერ სახელმწიფოს შექმნის ირანული მოდელი: 
„ესრეთ განაწესა ესე ყოველი ფარნავაზ მიმსგავსებულად სამეფოსა სპა-
რსთასა“) და, რაც მთავარია, მეფის თეოფორიული სახელი - (ფარნ)ავაზი 
(ფარნ resp.ჰვარნა-ს მომცველი), რაც, უდავოდ, მიმანიშნებელია მეფის 
რელიგიური (მაზდეანური) ორიენტაციისა, ისევე როგორც მირიანის, 
ხოსროვანთა დინასტიის წარმომადგენელი მეფის სახელის ფუძე მიჰრ 
ადასტურებს მითრაიზმის მიმდევრობას ქრისტიანობის მიღებამდე. აღარ 
განვევრცობი ფარნავაზის ცხოვრების მნიშვნელოვანი ეპიზოდის, მისი 
სიზმრის პარადიგმულ ასპექტებზე, სადაც მომავალ მეფეზე ჰვარნას გა-
რდამოვლენა ამ ეპიზოდის ირანული პროტოტიპთან, აქემენიანთა დინა-
სტიის ფუძემდებლის, კიროს დიდის სიზმართან მჭიდრო პარალელიზმით 
დადგინდა [გველესიანი მ. 1997: 21-29]. აღვნიშნავ მხოლოდ ფარნა-ს მომ-
ცველ თეოფორიულ სახელთა სიჭარბეს ქართლის მეფეთა შორის (ფარ-
ნავაზი, ფარნაჯომი, ფარსმანი), რაც, ცხადია, არ უნდა იყოს შემთხვევითი 
მოვლენა და ის ქვეყნის პოლიტიკურსა და კულტურულ ორიენტაციაზეც 
უნდა მიგვანიშნებდეს ირანულ სამყაროსთან მიმართებით.

ეს წიაღსვლები „ფარნავაზის ცხოვრების“ - ეპოქალურად ჩვენი სა-



 109

კვლევი ძეგლის ამ - თანადროული თხზულების ერთი ფრიად მნიშვნე-
ლოვანი რეალიის გასაანალიზებლად მოვიხმეთ; „ფარნავაზის ცხოვრება“ 
მოგვითხრობს: 

„ხოლო ესე ფარნავაზ იყო კაცი გონიერი, მჴედარი შემმართებელი და 
მონადირე ჴელოვანი. და იმალვიდა იგი სიკეთესა თჳსსა აზონის შიში-
საგან. ხოლო მონადირეობითა მისითა იქმნა მეცნიერ აზონისა, და შე-
იყუარა იგი აზონმან მონადირეობისათჳს“ [(ხაზი ყველგან ჩემია. - მ.გ.). 
ქართლის ცხოვრება. 1955: 21]. პირველმეფის, დინასტიური მეფობის ფუ-
ძემდებლის საკმაოზე მეტად ძუნწ, ორიოდწინადადებიან დახასიათებაში, 
მის სიქველეთა შორის სამჯერ (!) მეორდება ის, რომ ფარნავაზი უბადლო 
მონადირეა. ეს გარემოება ამ პასაჟს ნარატიულობის ხასიათს უკარგავს 
და ალუზიურობის ელფერს სძენს. ჰეროდოტე გადმოგვცემს: „სპარს ყმა-
წვილთ სამ რამეში წვრთიდნენ: ჯირითში, მშვილდ-ისრის გამოყენებასა 
და სიმართლის თქმაში“ (I. 136). ქართლში შიშიანობის გამო სამი წლიდან 
სპარსეთს გახიზნული ფარნავაზი წლების მერე შინ ბრუნდება როგორც 
მრავალი სიკეთით შემკული ჭაბუკი - „კაცი გონიერი, მხედარი შემმართე-
ბელი და მონადირე ხელოვანი“. არაა შემთხვევითი, რომ ფარნავაზი სწო-
რედაც ნადირობისას პოულობს საუნჯეს - ოქროსა და ვერცხლს, რასაც 
ქუჯთან ერთად, ქვეყნის მტრისაგან ხსნას მოახმარს, რის შემდგომაც 
აარსებს სახელმწიფოს. მომავალი მეფე ისრით ირემს (რაც შეგვიძლია 
ჯიხვის ჩამნაცვლებლად ვიგულვოთ) დაედევნება და სწორედ ირემი მი-
იყვანს გამოქვაბულამდე, რომელსაც არამატერიალური საუნჯის სემა-
ნტიკური დატვირთვაც აქვს. აქვე გამოვყოფ იმ კონტრაპუნქტებს, ქა-
რთლის პირველ მეფესა და პირველ ქრისტიან მეფეს ერთ პარადიგმულ 
სივრცეში რომ აერთიანებს: ეს გახლავთ ის, რომ მირიან მეფის სულიერი 
ინიციაცია, მის მიერ „ნინოს“ ღმერთის მადლისა და ნათლის შეცნობა 
სწორედაც რომ ნადირობის დროს ხდება თხოთის მთაზე, სადაც ფიზი-
კური მზის დაბნელებით მირიანს ეხილება სულიერი თვალი და იმოსება 
ქრისტეს ნათლით.1 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, გვაქვს საფუძველი დავას-
კვნათ, რომ ნადირობის ფენომენოლოგია ღრმა პლასტების მომცველია 
ქართულ სინამდვილეში და, შესაბამისად და ლოგიკის ძალით, ამ თემის 
პოპულარობას სახვითი ხელოვნების ძეგლებიც უნდა გვიდასტურებდეს. 

საკვლევ ძეგლზე არცთუ მკაფიოდ შემორჩენილმა შტრიხებმა მო-
ნადირის გამოსახულება გვაგულვებინა, რასაც, ცხადია, შემდგომი და-
კვირვება (ვგულისხმობ გაურკვეველი დეტალების რეკონსტრუირების 
შესაძლებლობას) უფრო მკაფიოს გახდის. ამასთან, ცხადია, შორს ვარ 
იმ აზრისგან, რომ ჩვენს საკვლევ ფილაზე გამოსახულ ფიგურაში მაი-
ნცდამაინც მომავალი მეფე და არა რიგითი მონადირე ვეძიოთ. თუმცა, 
ამ სცენის სამეფო ატრიბუტიკასთან კავშირი, ეგზომ თვალსაჩინო აღ-
ნიშნულ ეპოქასა და მეზობელი ირანის კულტურულ სივრცეში, ამგვარი 
ინტერპრეტაციის დაშვების შესაძლებლობას არ გამორიცხავს.

1  რომ აღარაფერი ვთქვათ ანალოგიური ინიციაციის თემის მქონე ესტატეს ნადირობის 
სცენის პოპულარობაზე შუა საუკუნეების ქართულ ხელოვნებაში



 110

ART CRITICISM
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1 L. Gudiashvili Str. 0105, Tbilisi, Georgia
E-mail: mariam_tordia@yahoo.com

Early Christian Unidentified Bas-relief
Summary

Georgian National Museum Shalva Amiranashvili Museum of Fine Arts  houses 
a reddish-yellow sandstone piece (SXSM D. #42.dimentions: 33 cm X 25 cm X 4 
cm) with  uneven ragged edges bearing the image of a man carved in low relief. A 
fragmentary state of the object as well as its unknown provenance, architectural
context and date of entry make difficult to determine its function.

Almost rectangular in shape piece  features a man en face. His  right arm is bent 
at the elbow while the left one is stretched out perpendicular to the body. Above 
from the right shoulder, there are visible two parallel stripes  (spears?) running 
diagonally across the chest. The man is clad in dress with rounded lower hem, the 
belt  is positioned slightly below the waist; he wears oriental-type headgear.  The 
right side of the composition, the field divided into two parts by the man’s left arm 
contains  some  details  of unrecognizable objects.

In my opinion, this piece of stone carving represents the scene of hunting.  
Similar compositions are  especially popular in Sasanian Persia, closeness to which 
can be attested by the iconographic and  formal analysis of the object under re-
search.  The suggestion about the identification of this considerably damaged 
composition  is strengthened  by both cultural-historical connections of the Early 
Christian Kartli  (referred to as Iberia by Greek and Roman writers)  with Sasanian 
Iran and  the   fact that  Georgian epic  tradition as well as the Chronicle Kartlis 
Tskhovreba (“Life of Kartli”)   include a wide variety of remarkable passages about 
hunting phenomenology.  A comparative study  of  Georgian and Sasanian art-
works sharing both dating  and  the artistic and iconographic style of the figural 
representations  has been supported by the pro-Iranian evidences with which the 
Early Christian (resp. Sasanian) story about the life of the first Georgian king Par-
navaz (“Life of Parnavaz”) is imbued. 
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xelovnebaTmcodneoba
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Salva amiranaSvlis saxelobis xelovnebis muzeumi

l. gudiaSvilis q. 1, 0105, Tbilisi, saqarTvelo
elfosta: i.melikishvili@yahoo.com

winamZRvar qristefores saRvTismsaxuro samosis 
ikonografiuli Taviseburebani

qristianuli qveynebis xelovnebis nimuSTa Tematuri identuro-
ba erTiani religiuri safuZvliT iyo ganpirobebuli. garda amisa, 
am TemaTa ikonografiulad gamosaxva gansazRvruli iyo saeklesio 
kanonikiT, iseve rogorc kompoziciebSi masaTa simetriulobisa 
da gawonasworebis, mniSvnelovani gaTvaliswinebiT qmnidnen Tav-
ianT qmnilebebs. amis naTeli nimuSia Salva amiranaSvilis saxelo-
bis xelovnebis muzeumis qsovilebisa da naqargobis fondSi dac-
uli sabuxarTa wyvili, romelic, maTze warmodgenili saqtitoro 
warweridan gamomdinare, “winamZRvar qristefores~ sabuxarebad 
iwodeba (sur. 1). maTze oqromkediTa da feradi ZafiT amoqargulia 
kompoziciebi: `jvriT gveleSapis daTrgunva~ (sxm/n 3837 a) da 
`RvTismSoblis gvirgvindeba~ (sxm/383b).

`jvriT gveleSapis daTrgunvis~ oqromkediTa da feradi ZafiT 
Sesrulebuli kompozicia centrSi aRmarTuli stilizebuli “sam-
furclovani jvris” irgvliv iSleba. jvris or mxares frTosani 
angelozebia gamosaxuli. erTi xeliT isini jvris mklavs exebian, 
meore xeliT ki erT angelozs –feSxumi, meores barZimi upyria. jva-
ri kudebiT gadagrexil or gveleSaps Trgunavs. ferxTsayrdenia-
ni jvris or mxares mzisa da mTvaris gamosaxulebaa (sur. 2). meore 
sabuxarze oqromkediTa da feradi ZafiTve amoqargulia “RvTism-
Soblis gvirgvindebis” (“RvTismSoblis kurTxeva”) oTxfiguriani 
kompozicia. centrSi, Rrublebze, gamosaxulia muxlmoyrili mari-
ami orantaSi, misgan marcxniv – sabaoTi xelSi sferoTi da marjvniv 
macxovari - xelSi kverTxiT. isini akurTxeben (gvirgvins adgamen) 
mariams. Cidan, sxivebidan, eSveba gaSlili frTebiT mtredi- suli 
wmidis simbolo (sur. 3). 

sabuxerebis erT calze (sur. 1) warmodgenilia jvriT aspitisa da 
vasiliskos daTrgunvis kompozicia. masSi ori boroti Zalis - Zve-
li aRTqmis herodesa da iudas daTrgunva igulisxmeba. gveleSapis 
Ria xaxa aseve jojoxeTis simboloa, romelic STanTqavda codvil-
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Ta sulebs. `eSmaze,~ `borotebaze~ gamarjvebis niSnad mariams, mTa-
varangeloz miqaelsa (gamocx. 12, 17. 12, 1-4) da mkvdreTiT aRdgenil 
qristes gamosaxavdnen, romlebic fexiT Trgunavdnen gveleSaps. 
aqve unda aRiniSnos, rom naqargobis erT-erT nimuSze – „saepisko-
poso ferxTsacmelze“ am siuJetisa da fsalmunis teqstis zusti 
ilustrirebaa warmodgenili. mis Sida pirze (sur. 4) amoqargulia 
`aspiti~ - gveli (isaia. 11-8; fs. 57-5, 90-13) da vasiliskosi (saqm. mo-
ciq. 23-32; fs. 90-13). netari avgustines ganmartebiT, qristianul 
xelovnebaSi aspiti eSmakisa da borotebis simboloa [netari avgus-
tine. 1982: 35]. 

am samRvdelmTavro qoSiT Semosvisas xdeba ilustrireba saxare-
bis teqstisa: `aspitsa da valisiskossa zeda xÂdodi da dasTrguno 
Sen lomi da veSapi~ (fs. 90-13). sasuliero piri pirdapiri gagebiT 
“fexiT vals maTzeda”. aseTi Temebis win wamoweva saeklesio naqa-
rgobasa da, zogadad, qristianul xelovnebaSi garkveul periodSi 
apokrifebsa da saxarebebSi `ucnauri suraTebis“, anu ikonogra-
fiuli siaxleebis gamoCenas ukavSirdeba. isini STagonebuli iyo 
`dramatuli homeliebiT~ [Demus O. 1948; 17]. es homeliebi XII s-Si 
ikiTxeboda erTi da imave RvTismsaxurebis dros, wminda SabaTis 
dilis wirvaze, wminda paraskevs, `vnebis kvireulis~ meeqvse dRes 
ierusalimsa da konstantinopolSi. amave homeliebidan gamomdina-
re, jojoxeTis eSma Tavis mociqulebs: herodes ioane naTlismcem-
lis winaaRmdeg da iudas ki iesos winaaRmdeg dedamiwaze agzavnis. 
es ori boroti Zala ori gveleSapis saxiT qvesknelidan amosuli 
`sknelSi~ upirispirdeba `zesknelidan~ miwaze `mesiad movleni-
lis~ simbolos _ macxovars , anu jvars.

am kompoziciebSi asaxulia ara marto qristes mier borotebis 
daTrgunva, aramed msxverpli _ qriste//`jvari~ `sikvdiliTa sik-
vdilisa damTrgunvelis~ personifikaciaa. am azrs mqargveli amya-
rebs jvris horizontaluri mklavis or mxares xelSi barZimiTa da 
feSxumiT angelozTa gamosaxviT (sur 1): `da maT sZlies mas kravis 
sisxliT da maTi mowmobis sityviT, da ar Seiyvanes suli maTi, vidre 
sikudilamde~ (gamocx. 12-11). 

gveleSapis jvriT daTrgunvis kompoziciaSi mxatvrulad ilus-
trirebulia sarwmunoebis, WeSmariti rwmenis Zalis yovlisSem-
Zleoba da liturgiuli samsaxuri simboluri saxeebiT. es aris 
keTilis borotze gamarjvebisa da bneli Zalebis daTrgunvis gar-
duvalobis dasturi. aq marcxdeba `eSma da `jojoxeTi~//`aspiti da 
vasiliskosi~ uSualod macxovriს//jvris saxiT miwaze da mRvdelm-
Tavris saxiT liturgiis simboloebiT-barZimisa da feSxumiT. es ki 
xorcieldeba RvTiuri naTebis// mzisa da eklesiuri mTvaris qveS 
(sur. 1 ).

am kompoziciis gamoCena qristianul ikonografiaSi ufro gvi-
andel Zeglebs ukavSirdeba da, ZiriTadad, dasavleTevropuli 
qveynebis ikonografiisaTvisaa damaxasiaTebeli. is taZrebSi gan-
sazRvrul adgilze (ZiriTadad, sakurTxevlis absidis Tavze) kon-
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kretuli datvirTviT gamoisaxeboda [ Стоянов М. 1972: 127 : 34].
rogorc Cans, es kompozicia qarTul naqargobaSi dasavleTev-

ropuli gavleniT Cndeba da, ra Tqma unda, gvian feodaluri xanas 
ukavSirdeba (XVI s-is Semdgomi periodi). 

damarcxebuli gveleSapis gamosaxuleba, `ganedlebuli jvris 
fesvebqveS moqceuli urCxuli, ioanes gamocxadebis mixedviT, XIV 
s-dan, ufro xSirad ki XVII-XVIII s-is Zeglebze gvxvdeba~ [Флорева Е.
1968: 11].

winamZRvar qristefores sabuxarebze erTdroulad ramdenime 
ikonografiuli Temaa warmoadgenilii. aq aseve moiazreba `jvris 
amaRlebis~ Tema. am qristianul dResaswaulze RvTismsaxurebis 
dros ambionze mdgomi mRvdeli, iRebs ra xelSi sakurTxevelze 
dabrZanebul jvars, aRmosavleTisaken Sebrunebuli maRla swevs 
mas. am dros igalobeba sagalobeli Zlispiris merve xmis tropari-
dan: `sanam aRmarTuli aris RvTis sisxliT mosvrili jvari, im-
RereT cis Zalno, romlebic dResaswaulobT mokvdavTa xsovnas, 
xalxo, Tayvani eciT qristes jvars, romliTac mkvdreTiT aRdgoma 
mieniWa qveyanas ukuniTi ukunisamde~. es jvari am dros ganasaxi-
erebs `Zlevis~, anu `sikvdilis damTrgunvel jvars~. qristefores 
sabuxarebze angelozebis gamosaxviT, romlebic xeliT jvris hor-
izontalur mklavs exebian, mqargveli ostati mesame Temas war-
mogvidgens_ `xorciTa da sisxliT ziarebas~. jvari// macxovari 
aq warmodgenilia rogorc sakuTari sisxlisa da xorcis gamRebi, 
razec mianiSneben angelozebi xelSi feSxumiTa (zed dabrZanebu-
lia puri// tarigi) da barZimiT (masSi wyali da Rvinoa, anu uflis 
sisxlia).

K kompoziciaSi mTavarangeloz gabrielisa da miqaelis gamosax-
viT (orive personaJs axlavs ganmartebiTi warwera) mqargvelis 
mier xazgasmulia maTi misia. cnobilia, rom mTavarangelozi gabri-
eli `xarebaSi~ gvevlineba RvTismSoblis udidesi misiis mauwyeb-
lad. Cvens SemTxvevaSi jvris horizontaluri mklavis (macxovris 
miwieri cxovrebis simbolo) erT mxares imave gabrielis gamosax-
va gulisxmobs Zis (macxovari zvaraki) jvarze gakvris ganzraxvas. 
iqve, mis gverdiT, mTavarangeloz miqaelis gamosaxva migvaniSnebs 
misi rogorc mebrZolis misiaze, rogorc carieli saflavis dmcv-
elisa (romelic ebrZvis lucifersa da uriels) da zvarakad movle-
nili mesiis aRdgomis msaxurze. 

vexebiT ra naqargobis am nimuSze angelozTa gamosaxulebebs, 
oriode sityviT SevexoT mis ikonografiasa da kanonikas, aseve, zo-
gadad, saeklesio naqargobas. angelozTa gamosaxvis ikonografia 
IV s-dan yalibdeba da isini gamoisaxebian SaravandiT, yrmis saxiT, 
frTebiT, TeTr samosSi, xelSi labarumiT (kverTxiT), xolo ukve 
XIII s-dan - palmis rtoTi, SroSaniT, cecxlovani xmliT an sayviriT 
[Флорова Е. 1985: 30. илл. 11].

XII s-dan gvxvdeba angelozTa gamosaxulebani frTosani TavebiT, 
rac azrobrivad ganasaxierebda `usxeulobasa~ da `uxorcobas~ 
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[nozaZe v. 1963: 91]. angelozTa gamosaxvisas aseve gaTvaliswinebuli 
iyo maTi xarisxi, anu saierarqio safexuri. angelozTa cxra dasi-
dan yvelaze maRali xarisxisani arian `qerubinni~, anu `qerobinni,~ 
romlebic Sua saukuneebis xelovnebis nimuSebSi gamoisaxebian ce-
cxlovani maxviliT xelSi rogorc daxuruli samoTxis karis mcv-
elni. 

serafimebi angelozTa im dass ganekuTnebian, romelnic „taxti 
ganmzadebulTan“ RvTis msaxurni arian. `ikonografiulad maTac 
TiTqmis zustad ise gamosaxaven, rogorc qerubinebs, magram garCe-
va kompoziciaSi maTi gamosaxvis adgiliT SeiZleba [Михаиловский Б., 
Пурищев Б. 1941: 98. ил. LXVII].

sabuxarebze, sadac wminda msxverpli an misi simboloebi: feSx-
umi, barZimi da sanelsacxeble WurWeli gamoisaxeba, qerubinTa an 
serafimTa gamosaxva mcvelebad maT warmoCenas gulisxmobs. para-
lelebi: sabuxarTa wyvili. sxm/n 2227 a,b da sxm/n 130 a, b berTubnis 
mTavari eklesiidan, udabnos xarebis taZridan (sur. 5, 6), aseve ba-
toniSvil xvaramzes sabuxarebi (XVII s.) da dedofal anas sabuxarebi 
( XVII-XVIII ss.)

sabuxarTa wyvilis am calze warmodgenili jvari gaazrebulia 
Zlevis jvrad. is aris `zvarakad Sewiruli~ mesiis `sikvdiliTa sik-
vdilisa damTrgunveli“, maradiuli sicocxlis simbolo. es deta-
li ,faqtobrivad, kompozicias kravs erT mTavar ikonografiul 
sqemad, sadac gaerTianebulia zemoT ganxiluli sami Tema, romel-
Ta erToblioba aseve eklesiis personifikaciaa, eklesiisa, sadac 
RvTismsaxurebaSi maTi ganxorcieleba xdeba. 

sabuxarTa wyvilis meore calze warmodgenili kompozicia 
“RvTismSoblis Ggvirgvindeba” dedaRvTisas ikonografiul gamo-
saxulebas ukavSirdeba. exeba ra RvTismSoblis ikonografias, akad. 
kondakovi aRniSnavs, rom RvTismSobeli, warmodgenili orantaSi, 
eklesiis simboluri personifikaciaa, eklesiisa, romelic macxo-
varma zecad `amaRlebisas~ miwaze datova [Кондаков Н. 1914 : 138].

amave mosazrebisaa lazarevi. ganixilavs ra XI-XV ss_is rusul 
freskebs, dasZens, rom rusul xatweraSi gavrcelebuli kompozi-
cia `urRvevi kedeli~ personifikaciaa kompoziciisa `RvTismSobe-
li oranta.~ am movlenas lazarevi imiT xsnis, rom kievis ruseTis 
warmarTul religiaSi maTTvis yvelaze misaRebi `didi dedaRmer-
Tis~_ dedamiwis gamosaxva (qalis frontaluri figura maRla aw-
vdili xelebiT) xSiri da Cveulebrivi movlena iyo, xolo, rodesac 
qristianoba miiRo ruseTma, `didi dedaRmerTis~ adgili `RvTism-
Sobelma orantam“ daikava. rusul freskebSi RvTismSobeli `ur-
Rvevi kedeli~ gaigivebulia `did dedaRmerTTan~, romelic aseve 
aris miwieri eklesia [Лазарев В. 1970: 128].

bizantiur xelovnebaSi es kompozicia afsidis kedlis mxatv-
robaSi gamoisaxeboda, xolo XI-XV ss-is ruseTis yvela taZris af-
sidaSi misi gamosaxva TiTqmis dakanonda [DDufrenne S. 1970: 21-24].

am mosazrebebidan gamomdinare, `xarebis~ kompoziciaSi mariamis 
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zurgs ukan aRmarTuli kedeli da Tavad mariami orantaSi litur-
giul mamaTa Soris gamosaxuli miwieri eklesiis simboloebia. erT 
SemTxvevaSi konkretuli sagani _kedeli mariamis simboluri gamo-
saxulebaa, xolo meore SemTxvevaSi Tavad mariamia konkretuli ar-
sis personifikacia. RvTismSoblis aseTi saxiT gamosaxvas ganapi-
robebs mis mimarT gamoyenebuli epiTetebi: `urRvevi~, `uZleveli 
kedeli~, `miwieri eklesia,~ `kibei iakobisai~, `Rrubeli~, `uWknobi 
da marad gayvavebuli yvavili~ da a.S. 

winamZRvar qristefores sabuxarTa meore calze warmodgenili 
kompozicia mariamis zeciur cxovrebasTanaa dakavSirebuli da miZi-
nebuli mariamis sulis zecaSi amaRlebis Semdgom movlenebs asaxavs. 
samefo taxtze igi Tavad mamaRmerTma da misma Zem dasves da suli wmi-
dis ZaliT daadges mas gvirgvini rogorc zeciur dedofals. 

qriste yovlismpyrobeli (pantokratori) sameufo kverTxiTa 
da jvriT aRmarTuli dedamiwis sferoTi xelSi sabaoTTan (mamaR-
merTTan) erTad ansaxierebs RvTismSoblis zeciur gvirgvindebas . 
am Temas ki agvirgvinebs cis segmentidan angelozis saxiT daSvebu-
li suliwmida (sur.3). 

es kompozicia XIII s-dan taZris timpanebze gamoisaxeboda. is po-
pularulia Sua saukuneebidan, adreuli renesansisa da barokos 
epoqaSi [OOnasch 1959: 176].

muxlmoyrili mariamis gamosaxva Tavisi Zis samefo taxtTan, 
romelsac mama RmerTi da Ze RvTisa adgamen gvirgvins da siuJetis 
personaJTa Rrublebze gamosaxva xazs usvams imas, rom yovelive 
es zeciur samefoSi ganxorcielda Rrubeli, rogorc safaris sim-
bolo, dasavleT evropaSi ukavSirdeba macxovris saburvels. igi 
faravs im mTas, romelzec Zveli aRTqmis mixedviT cxaddeba mama 
RmerTi da romelic miuZRvis `ZeTa maT israelTa~ (gamos. 13_20). 
`da ufali RmerTi uZRoda maT: suetiTa miT RrublisaTa agrilob-
da maT dRisi da suetiTa cecxlisaTa gananaTlebda Rame (gamos. 
13_21). Rrubeli iyo macxovris irgvliv mis amaRlebisas: `es rom 
Tqua, maT TualTa win amaRlda da Rrubelma aitaca igi maT TualT-
agan~ (saqm. mociq. 1_9). aseve Rrubelze ixilavs samyaro macxovars 
qveynis dasasrulis dros: `da maSin ixilon Ze kacisaÁ, momavali 
RrubliTa ZaliTa da didebiTa mravliTa~ (luka. 21-27). 

A ase rom, am kompoziciis yvela personaJis Rrublebze gamosaxvas 
RvTismSoblis zeciur dedoflad kurTxevis konkretuli epizodi 
udevs safuZvlad. aseTi `ikonografiuli siaxleebis~ warmoCena 
qarTul xelovnebSi, zogadad, da konkretulad saeklesio naqar-
gobaSi gviani feodaluri drois Zeglebze Ggvxvdeba (paralelebi: 
Theocharis M M1974: 187; il. 80, 91, 104; Чубинашвили Г. 1959 : il. 125, 126; 
Шмерлинг Р. 1967 : 25. il. 77-83; Свирин А. 1983 : 120).

siaxleebi ki, rogorc araerTxel aRvniSneT, axsnas Tavad 
RvTismSoblisadmi gamoyenebul ̀ epiTetebSi~ poulobs, amasTan da-
kavSirebiT sainteresoa erTi dokumenti, gamoqveynebuli T. Jor-
danias mier. Eesaa 1628 wlis Sewirulobis sigeli levan dadianisa, 
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micemuli biWvinTis taZrisadmi. daculia biWvinTis sabuTebSi: `q. 
Äi asulo mSveniero, oivakimis nayofo, rto garfenilo, anas mor-
Co, sitkboebiT aRsavseo, solomonis venaxo, rqa mewamulo, daviTis 
yvavilo, dabadebulTa sulnelmyofelo, ieses kverTxo, didebiT 
aRyvavebulo, iudas SroSano, zecad mimarT aRamarTebulo, isaakis 
vardo, abrahamis karao, didebiT aRmarTulo, semis dasabamo, na-
TesavT mSvidobao, noes sulisa da mwuxarebisa uCinov myofelo da 
amis didebao, samoTxeo pirmetyvelo“ [ Jordania T. 1897: 447].

aseTi saxis epiTetebiT moixsenieba RvTismSobeli misadmi miZRv-
nil troparSi. am epiTetebma asaxva hpova mis ikonografiul saxe-
sa da masTan dakavSirebul TematikaSi [ioane damaskeli. 1978 : 293]. 
ikonogrfiuli analizi zemoT ganxiluli saeklesio naqargobis 
nimuSebisa garkveuli daskvnebis gamotanis saSualebas iZleva, mag-
ram es daskvnebi srulyofili ar iqneba, Tu naqargobis am nimuSebis 
stilur maxasiaTeblebs ar SevexebiT, romlebic maT qristianuli 
samyaros sxva qveynebis nimuSebisagan gamoarCevs. es Taviseburebebi 
ganpirobebulia: saqarTvelosa da qarTuli xelovnebis kontaqte-
biT marTlmadideblur samyarosTan, mqargvel ostatTa Rrma Teo-
logiuri ganswavlulobiTa da qargvis teqnikis ubadlo flobiT.

stiluri analizi sabuxarTa am wyvilisa gviCvenebs, rom stati-
kuroba, formis simZime, sxeulis darRveuli proporciebi, ZiriTa-
dad, XVI-XVIII ss-is Zeglebs axasiaTebs. es aisaxa dekoris gamoyenebis 
„siZunwesa“ da figurebis Tamamad win wamowevaSi. maTi gamosaxule-
ba kompozicias simSvidis, TavSekavebulobisa da gawonasworebis 
iers aZlevs. miuxedavad imisa, rom naqargobis es nimuSi gviani Sua 
saukuneebiT TariRdeba, mqargvels masSi maarqaizebeli elemen-
tebi Semoaqvs. es aixsneba imiT, rom mqargvels surs xelovnebis am 
uZvelesi dargis TviTmyofadoba da tradiciuloba warmoaCinos. 
sainteresoa erTi detalic. miuxedavad imisa, rom naqargobis es 
nimuSi bevr saerTos poulobs freskul ferwerasTan, masTan Se-
darebiT aq gamosaxulebebi miniatiurulia, sabuxarebze amoqargu-
li personaJebi Semcirebuli zomis freskul figurebs gvagonebs. 
romlebic TiTqos CaWedilni arian kompoziciis moCarCoebaSi. qar-
Tul naqargobaSi aseTi stiluri niSnebis arseboba garkveulwilad 
am epoqisaTvis damaxasiaTebeli qargvis teqnikiTacaa gamowveuli. 
bmuladebis mWidro ganlageba, anu “naWediT” qargva naqargs Wedu-
robas amsgavsebda. aqve unda aRiniSnos, rom „erTguleba“ sibrtyo-
briobisa da statikurobisadmi garkveulwilad qargvis teqniki-
Taa ganpirobebuli. naqargobis masalis specifikidan gamomdinare, 
stilurad kompozicia sibtyobriv-grafikulia, magram mqargveli 
ostatebi sxvadasxva xerxiT cdiloben kompoziciis personaJebi 
Tu sxva detalebi SeZlebisdagvarad perspeqtivaSi warmosaxon. am 
problemis gadasaWrelad ostatebi sam xerxs iyeneben: 1. figuraTa 
ganawileba erTi meoris ukan sibrtyis danawevrebiT; 2. figuraTa 
dayeneba ise, rom maTi moZraobiT miniSnebuli iyos siRrme; 3. re-
liefis warmoCena samosis drapirebiTa da rakursiT. am sami Ziri-
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Tadi xerxidan, romelsac mxatvruli qargvisas mimarTaven, ostat-
ma aq gamoiyena pirveli. figura wina planze gamosaxa_ win wamowia, 
amiT xazi gausva or moments: - erTi, rom is aris mTavari personaJi 
da meore – centris win wamoweviT mis or mxares ganlagebuli figu-
rebi siRrmeSi Seiyvana, maT ukan daayena da Seqmna siRrmis efeqti. 
anlogiuri kompoziciuri gadawyveta gvsvdeba XVI, XVII da XVIII ss_
Si rusuli mxatvruli qargvis nimuSebSi, sadac personaJis samosis 
mkveTri konturiT xazgasmuli araxSiri drapireba figurebs sta-
tikurobis, simZimis efeqts aniWebs (paralelebi: Лихачева А. 1977:
46, 49; Е Маясова Н. 1960: 49. таб. 2, 3, 9;. Георгиевская -Дружинина Е. 1929:
119. илл. 23, 24).

rusuli saxelosnoebis zogierTi ostatisaTvis damaxasiaTebelia
oqromkedisa da vercxlmkedis Camagreba msxvili, grexili abreSumis 
“xiluli” bmuladebiT, rac qarTuli naqargobis nimuSebze Secvlilia 
feradi `zeziT~. amitomacaa, rom rusuli naqargobis nimuSebi ufro 
xatweras uaxlovdeba, qarTuli ki met siaxloves Wedurobasa da mi-
nanqarTan avlens. naqargobis erT nimuSze ramdenime teqnikuri xerxis 
gamoyeneba mqargvelis maRal ostatobaze metyvelebs.

aqve unda aRiniSnos, rom rusuli naqargobisTvis damaxasiaTebe-
li qargvis stili e. w. `по форме~, anu CrdilnaTliT qargva, rode-
sac bmuladebis ganlageba sxeulis kunTebis formis mixedviT xdeba 
[Калинина Е. 1928:131]. es mkveTrad ganasxvavebs maT qarTuli 
saeklesio naqargobis nimuSTagan. amasTanave, rusuli naqargobis 
ostati Zafis feris SecvlasTan erTad CrdilnaTlis efeqts 
bmuladebis dapirispirebiTa da maTi moWimva-moSve-biT axerxebs. Ees 
xerxi naqargobis nimuSebs aaxloebs xatwerasTan – bmuladebis 
ganlageba TiTqos imeorebs funjis moZraobis mimar-Tulebas. 
CrdilnaTliT qargvis es manera, ZiriTadad, rusulsa da 
dasavleTevropul naqargobas axasiaTebs.

qarTuli naqargobis nimuSebSi, gansakuTrebiT wmindanTa sax-
eeebis qargvisas, TiTqmis ar gvxvdeba Crdillebis miniSneba. aseTi 
xerxiT figurebis amoqargvisas ostati mimarTavs gamosaxulebaTa 
konturebis xazgasmas ara e.w. `bawarze naqargiT~, rogorc rusuli 
naqargobis nimuSebze gvxvdeba, aramed am xazis `miniSnebiT~, anu 
`aramkveTri xazgasmiT.” es naqargs simsubuqesa da dinamikurobas 
matebs (sur. 6, 7).

A am periodis rusuli da ruminuli naqargoba meqanikurobamde 
dayvanili sizustiTaa Sesrulebuli, dekori aris mZime, ekleqtu-
ri da zogierT SemTxvevaSi iuvelirul nawarms mogvagonebs [para-
lelebi: Кнатц Е. 1927: 105 . илл. 84- 89; Верховская А. 1961:10. илл. 12-14].

am epoqis naqargoba gamdidrebulia oqros, vercxlis, margali-
tisa da mooqruli kilitebis gamoyenebiT. es gagrZelda da ufro 
gvian aisaxa XVIII-XIX ss-is barokos stilSi.

naqargobis am nimuSis srulyofili Seswavlisa da warmodgeni-
saTvis sainteresoa SevexoT sabuxarebis or horizontalur kideze 
warmodgenil asomTavruliT Sesrulebul, erTstriqonian, kanoni-
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kursa da saqtitoro warweras: marcxena sabuxaris zeda, horizon-
talur kideze kanonikuri warweris teqstia amoqarguli: 

„xelTa : SenTa : Semqmnes : me : da : dambades : me :“ 
is grZeldeba marjvena sabuxaris zeda horizontalur kideze:
„marjvena : S(en)i : didiebulars : ZaliT(a) : S(e)n(i) Ta :“
orive sabuxaris qveda, horizontalur kideze ki ganTavsebulia 

saqtitoro warwera: 
marcxenaze: „mamao : w(minda)o : Sio : Seiwire : mcire : ese : da : 

mioxe :
win(a) mZRvari ;“
da grZeldeba marjvenaze: 
„qristefore : dResa : mis : didsa : gankiTxvisas(a) :
sabuxarebis saqtitoro warweraSi moxseniebul winamZRvar 

qristefores saxeli gvxvdeba felonis sabeWurze, romelic am 
sabuxarebTan erTad sruli samRvdelmTavro samosis aucilebeli 
nawilia (sur 8 ). 

ulamazesi yvavilovani dekoriT gamSvenebuli oqroqsovil-
iT (diba) nakeri felonis sabeWurze taxtze mjdomi „qriste 
yovlismpyrobelia“ gamosaxuli. macxovris or mxares or regis-
tradaa ganlagebuli Zveli aRTqmis winaswarmetyvelTa da moci-
qulTa figurebi. qriste pantokratoris Tavze, cis segmentSi, 
mamaRmerTi- sabaoTia gamosaxuli. kompoziciis yvvela personaJs 
asoTavruliT Sesrulebuli pirovnebis aRmniSvneli warwerebi ax-
lavs: „i(es)e q(rist)e“; „n(a)Tl(i)smcemeli“; „elia“ 

m(a)rkoz(i); m(a)Te; p(etr)e; p(a)vle; i(oan)e; luka; Toma; iakob(i);
„sim(e)on(i); „andria“; „barTlome“; „filipe“
or registrad ganlagebul figurebs Soris warmodgenilia erT-

striqoniani saqtitoro warwera: „m(eu)f(e)o : q(rist)e : m(eo)x : mey-
(a)v : wi(na)mZR(va)rs:

q(rist)ef(o)r(e)s : m(a)m(a)o : w(mida)o : Sio : S(eiwyal)e : S(e)mk(e)
r(a)vi :

s(a)mx(a)risa : amis : elene“
sabuxarebsa da felonis sabeWurze warmodgenil saqtitoro 

warweraSi moxseniebuli qristefore Teimuraz I-is (1606-1661) va-
Jis- daviTis meuRlis, elenes saxels ukavSirdeba. qristefore 
baraTaSvili samefo karis moZRvaria (1634-1660 wlebSi saqarTve-
los kaTalikosia). elenem, romelic moixsenieba, rogorc „Semker-
avi samxarisa amis“ (anu momqargveli amis), es saRmdelmTavro samo-
si, savaraudod, qristefore baraTaSvils mouqarga. winamZRvari 
qristefore moixsenieba XVII s-is II naxevris istoriul wyaroebsa da 
dokumentebSi [Jordania T. 1897: 585].

zemoTqmulidan gamomdinare, ganxiluli sabuxarTa wyvili da 
muzeumis naqargobisa da qsovilebis fondSi daculi felonis sa-
beWuri XVII s-is II naxevriT TariRdeba, rasac naqargi nimuSebis 
ikonografiul-stilur analizTan erTad istoriul pirTa iden-
tifikacia da wyaroebSi daculi monacemebi adasturebs. 
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Iconographical Peculiarities of priest Christopore’ s garnment
(A pair of prist’s cuffs and a felon scapulary)

Unity of Christian art themes was stipulated by the basis of religious integri-
ty. Christian dogmatics were taken into account by Georgian eccrestical embroi-
dery artisans. They submitted iconographical canons of iconography – to for-
ground an important and main topic in a composition. A pair of priest’s cuffs, 
which is kept in the textile and embroidery fund of the Shalva Amiranashvili 
Museum of Fine Arts, is a good example of it. 

According to a church – building donor’s incription, the cuffs were known 
as “priest Christopore’s cuffs”.

There are represented two compositions on a pair of cuffs: “Dragon’s crush-
ing underfoot by a cross” and “Our Lady’s blessing” scenes. Both compositions 
are embroidered with gold and silver twine. 

This pair of cuffs is a component part of a complete felon garment. “ A 
dress-maker of a scapulary Elene” is mentioned in the identical donor’s inscrip-
tion. 

Christophore, who is mentioned in one line Georgian Asomtavruli inscrip-
tion, is connected with the name of Elene – Prince Davit’s (King Teimuraaz I’ S 
1606-1661 – son) wife. Christopore Davitashvili was a confessor of the Georgian 
royal count. During 1634-1660 years he was a Catholicos of Georgia. Elene, who 
is mentioned as a “dress- maker” of a scapulary, or an embroider, embroidered 
these high priest’s clothes, supposedly, to Christophore Baratashvili to honor 
his designation as Catholicos. Taking into account iconographical – stylistic 
analysis of the presented on the embroidery compositions and identification of 
mentioned in the inscription historical persons, this embroidery sample on the 
garment should be dated back to the 2 rd half of the 17 th centuty. 
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Fig.1 Pastor Qristepores’ Epimanicus.
Fig.2 Suppressing the cross with a serpent
Fig.3 The Virgin was crowned
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Fig.5 Lord Khvaramze’s Epimanicus
Fig.6 Qween Ana’s Epimanicus
Fig.7 Pastor Qristepore’s Fenete
Fig.8 Pastor Qristepore Fenete’s part of embroidery
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ilia zdaneviCi - mogzauroba rukebsa da 
teritoriebze

ratomRac gamaxsenda ilia zdaneviCi miSel uelbekis roman ̀ ruka 
da teritoriis~ wakiTxvisas. da saerTodac, ilias moqmedebisa Tu 
azrovnebis areali imdenad farToa, rom misi Semoqmedebisgan Sors 
mdgomi informaciis gacnobis drosac ki xSirad midgeba Tvalwin. 
davubrundebi rukasa da teritorias. ruka marTlac ar aris ter-
itoria. [Korzybski A. 1933: 747-761]. is istoriis, epoqebis nakvalevia,
erT dros Zlevamosili da Semdeg pirisagan miwisa aRgvili qveynebis 
sadidebel-sagmiro an marcxisa da dacemis ambavia. ruseTis imperi-
is rukazec araerTi qveynis teritoria iyo moniSnuli da, maT So-
ris saqarTvelosic, romelsac Tavisi politikuri da kulturuli 
identobis SesanarCuneblad didi Zalisxmeva sWirdeboda. rusi-
fikaciis tendencia saqarTvelomac ver aicdina, Tumca sakuTari 
mravalsaukunovani kulturis SenarCuneba ki mainc SeZlo. ruka 
rCeba, teritoriebi ki mudmivad icvleba. saqarTvelom uaxloes 
warsulSic iwvnia es gansacdeli da ilias drosac misi teritoriis 
mTlianoba mudmivad safrTxis qveS idga. 

ilia zdaneviCi, da misi ufrosi Zma kirile (sur. 1-2) mTeli cx-
ovreba werdnen dRiurebs - es maTi ojaxis tradicia iyo. ilia ki 
Zalian xSirad manipulirebda rukebiT. aRniSnavda sakuTari mog-
zaurobis marSrutebs, da ufro metic, Tavadac xatavda maT. ilia 
zdaneviCis mier daxazuli Tu daxatuli rukebi, marTlac rom Seg-
Zraven masze datanili amaRelvebeli da SinaarsiT datvirTuli 
obieqtebis momajadoebul SeTanxmebiT. da am STambeWdavi rukebis 
paralelurad ilia gansacvifrebeli sizustiT gadmoscems Zvir-
fasi da dakarguli teritoriis Tavgadasavals Tavis roman filo-
sofiaSi. 

zdaneviCebis Tbiliseli memkvidris, yaraman quTaTelaZisa da 
saqarTvelos xelovnebis muzeumis arqivebSi daculma swored am 
rukebma da uaRresad maRalprofesiulad Sesrulebulma naxazebma 
momca inspiracia ilias cxovrebis umniSvnelovanesi monakveTi misi 
teritoriebze gadaadgilebis kvaldakval warmemarTa. am mogzau-
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robisas ilias fexdafex TiTqos Cvenc mivyvebiT CvenTvisac Zvir-
fasi da dauviwyari adgilebis mosanaxuleblad, Cvenc vgrZnobT am 
adgilebis mistikurobas. es marSruti, bunebrivia, saqarTvelo-
Si iwyeba da, Tu dakvirvebiT gavyvebiT misi cxovrebas gzas, aqve 
mTavrdeba. mogvianebiT saxlsac xom samSoblos xibliT SeirCevs 
samxreT-aRmosavleT safrangeTSi, sofel triganSi, mTagoriani 
landSaftiTa da Zveli cixesimagriT is ilias mSobliur saqarT-
velos agonebda. msgavsebas mudam eZebda, magaliTad, espanelebsa 
da qarTvelebs, iberiasa da iverias Soris paralelebiT. rogorc 
Tavad aRniSna 1933 wels espaneTSi mogzaurobisas aRmoCenili ms-
gavseba qarTvelebsa da espanelebis Soris mas Soreul samSoblosa 
da Tanamemamuleebs ucvlida. `safrangeTSi yofna gamixangrZlivda 
da pireneebis gadalaxva CemTvis sakmarisi aRmoCnda axalgazrdo-
bis samyaroSi dasabruneblad. Tavdapirvelad, geografiis Seswav-
la: madridi da Tbilisi TiTqmis erT ganedzea. Semdeg iberiisa da 
iveriis identuroba. iberebis qveyana da iveria didi xania ipyrobs 
yuradRebas. sakmaod Znelia, CamoTvalo tfilisSi Cemi universi-
tetis yofili maswavleblis, niko maris, kvlevebamde am Temaze ga-
moqveynebuli literatura. am Sromebs Soris wigni saTauriT `qa-
rTvelebis naTesaoba espanelebTan aRmafrTovanebda~ - werda ilia 
[Lionel-Marie A. 1978: 63]. iliazdis erT-erTi bolo wignic firosma-
ni legendarul qarTvel mxatvars eZRvneba, romlis aRmoCenasa da 
msofliosTvis gacnobas swored Zmeb zdaneviCebsa da SesaniSnav 
mixeil le dantius vumadliT. 

kavkasia da tfilisi mudam Tan sdevda mas. 
interesTa farTo speqtri da araordinaruli azrovneba ilia 

zdaneviCs saSualebas aZlevda, radikalurad gansxvavebuli ori 
esTetikuri da msoflxedvelobiTi sistemebis-Sua saukuneebi-
sa da radikaluri avangarduli xelovnebis sferoebSi emuSava. 
ilia zdaneviCiseul rukebsa da naxazebze “mogzaurobisas” Cven 
moskov-peterburgisa da tfilisis ukiduresad memarcxene, avan-
garduli xelovnebidan Tavs amovyofT uZvelesi qarTuli qris-
tianuli taZrebis didebulsa da monumentur samyaroSi, istoriul 
saqarTveloSi. 

ilias rukaze pirveli niSnuli tfilisia, sadac Camoyalibebas 
iwyebs ilias msoflxedveloba. tfilisma da tfilisurma garemom, 
vfiqrob, didi roli Seasrula ilia zdaneviCis pirovnul Camoyal-
ibebaSi.

civilizaciaTa gzajvaredinze mdebare qalaqebs Tavisi gansa-
kuTrebuli xibli, Tavisi mravalenobrivi da mravalsaxeobrivi 
verbalur-vizualuri `xmauri~ da feradovneba axlavs. tfilisi im 
dros iyo marTlac ucnauri da gansakuTrebuli xiblis mqone qa-
laqi, sadac evropuli da aziuri erTmaneTSi ise iyo gadaxlarTu-
li, verc ki gaarkvevdi, ra ufro iyo organuli. misi multinacio-
naluri da multikulturuli iersaxe gansazRvravda cxovrebis 
stilsa da qalaquri landSaftis gansakuTrebul koloritulobas. 



 140

aRmosavluri patriarqaluri yofiTa da evropuli modernizaci-
isken swrafviT qalaqi Tavisebur iers iZenda, qalaqelebsa da stum-
rebs erTgvar Teatralizebul samyaroSi acxovrebda da Tavadac 
gansakuTrebuli gamomsaxvelobis mqone artefaqts warmoadgenda. 
tfiliss gaaCnda sakuTari miTologia, is qmnida miTebs da Tavadac 
miTologizebuli realoba iyo. am arcTu ise didsa da mravalSri-
an urbanul sivrceSi raRac meqanizmebiT sruliad mSvidobianad 
Tanaarsebobda sxvadasxva konfesia da kultura - orTodoqsuli, 
kaTolikuri Tu grigorianuli taZrebi, meCeTebi da minareTebi, 
sinagogebi, mistikuri aTeSga.… tfilisze gadioda abreSumis gzis 
mniSvnelovani monakveTi. tfiliss bevri saxe hqonda, zogisTvis 
`aTaserTi Ramis qalaqi iyo~, [Эренбург И. 1967: 490], zogisTvis ki - 
`aRmosavleTis florencia~. [Паустовский К. 1968: 359].

fernardo savateri tfilisze werda: `mdinare mtkvarze erTi sa-
ocari xidia, romelic aRmosavleTsa da dasavleTs akavSirebs da hy-
ofs kidevac erTmaneTisgan. isini TiTqos gars gartyia. roca xidze 
gadadixar, win aRmosavleTia, ukan ki, dasavleTs itoveb, marcxniv 
gaixedav, mdinaris ayolebaze, evropaa, dinebas Caayoleb Tvals da 
dainaxav, rom mzesTan erTad azia ginaTebs saxes” [xarbedia m. www. 
radiotavisufleba.ge]. es dualizmi, axali droebis racionalizmi da
tfilisuri, erTgvari dardimanduli, amwuTieri damokidebule-
ba cxovrebisadmi gansakuTrebul, maTrobela atmosferos qmnida. 
tfilisi andamativiT izidavda am Tavisi mSvidobiani „siWreliT“ 
sxvadasxva jurisa da yaidis adamianebs. Tavad tfilisSi erTgvarad 
ido yvelafrobis (Всёчество1) principi. mxatvruli tradicia da avan-
garduli novacia aq urTierTsinTezirebda. mravali ena da kultu-
ra erT orkestrad erTiandeboda. da ai es, swored tfilisisTvis 
zogadad damaxasiaTebeli sinTezuroba, mravalxmianoba warmoad-
gens ilia zdaneviCis Semoqmedebis qvakuTxeds, im baziss, romel-
zec misi aseTi mravalSriani artistuli Semoqmedeba aSenda. Cven 
yvelani bavSvobidan movdivarT, bavSvobaSi miRebul STabeWdile-
bebsa da asociaciebs cxovrebis manZilze miRebuli gamocdileba 
da naazrevi enivTeba da es tfilisuri kulturul-sazogadoebrivi 
yvelafroba, usaTuod, unda miviCnioT ilia zdaneviCis Sinagani 
ganwyobilebis veqtorad, romelmac momavalSi iliasTvis, m. lar-
ionovsa da m. le dantiusTan kolaboraciaSi SemuSavebul yvela-
frobas garkveulwilad niadagi Seumzada. 

bavSvobaSi ilia ZmasTan erTad tfilisSi arsebul TiTqmis yvela 
SemoqmedebiT Tu SemecnebiT wreze dadioda. mamasTan erTad bevrs 
mogzaurobda saqarTvelos siZveleebis gasacnobad da Sesaswav-
lad. amis Sesaxeb bevrs werdnen Zmebi sakuTar dRiurebSi. 

saqarTvelos xelovnebis muzeumSi, ilia zdaneviCis arqivSi, 

1  Всёчество/yvelafroba – Teoriuli koncefcia, SemuSavebuli m. le dantius, i. 
zdaneviCisa da m. larionovis mier 1913 wels. manifesti ̀ sxivistebi da momavliste-
bi~ gamoqveynda krebulSi viris kudi da samizne.
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daculia misi 1904 wels Sesrulebuli naxati1 dedis dabadebis 
dRisadmi galeqsili misalociT: `dedas/angelozis dRes gilocav 
dedaCemo/mTeli suliTa da guliT did bednierebas gisurveb/jan-
mrTeli da yvelaferSi bednieri iyavi/da winaRobebic arasodes 
Segxvedrodes. 1904~; («Маме/ С ангелом тебя мамаша поздравляю/Многого 
счастья от всей души желаю/Будь здорова и счастливой во всём/ И никогда 
не знай препятствия ни в чём. 1904.») naxatze, vfiqrob, maTi sayvareli 
kojris saxlia gamosaxuli. aq ori ram minda gamovyo: pirveli - es 
naxati Zalian magonebs yaraman quTaTelaZis arqivSi dacul naxats, 
romelsac avtoris miniSneba ara aqvs. (sur. 3-4) naxatis zurgze ki 
saqarTvelos mezobeli samxreT-aRmosavleT teritoriebis rukaa 
gamosaxuli da iqneb esec ilias naxelavia, erT-erTi pirveli ruka 
misTvis saintereso obieqtebis gamosaxulebiT. meore da, Cemi az-
riT, Zalze mniSvnelovani TviT dedisadmi miZRvnili am bavSvuri 
leqsis bolo strofia – `da winaRobebic arasodes Segxvedrodes~. 
es Tavad ilias cxovrebis devizia. sakuTari miznis misaRwevad mas 
araerTi winaRoba gadaulaxavs. kidev erTi ruka, romelic yaraman 
quTaTelaZis arqivSia daculi, sainteresod warmoadgens ilias 
mogzaurobis marSruts 1908-1916 wlebSi. tipografiulad dabeWdi-
li ruka (sur. 5) daqselili marSrutisa da obieqtebis aRmniSvneli 
niSnebiT ilias axlis Secnobisken dauokebel swrafvaze migvaniS-
nebs; rukaze akuratulad aRniSnuli marSrutebi da obieqtebi ki 
mis Tvisebas sistematizaciaSi moiyvanos codna. es Tvisebebia ili-
as mravalmxrivi Semoqmedebis sazRvrebSi gansakuTrebuli niWier-
ebiT Sesrulebul saqmeTa srulyofilebis ganmapirobebeli. poe-
zia, mogzauroba da Suasaukuneebis arqiteqtura ilias cxovrebis 
vnebania. 

tfilisis gimnaziaSi swavlisas literaturul-simbolistur 
jguf ikarosSi, romelsac boris lopatinski xelmZRvanelobda, 
briusovis poeziiT gatacebuli ilia simbolistur leqsebs wer-
da. misi mowafeobis droindeli albomebi2, romelsac mxatvrulad 
kirile aformebda, savsea ilias adreuli leqsebiT. imave boris 
lopatinskim 1910 wels parizidan tfilisSi Camoitana marinetis 
futuristuli manifesti. rogorc Cans, simbolizms iliasTvis 
ukve dakarguli hqonda saxovani momxibvleloba, misi energiuli, 
SemoqmedebiTi natura Zalze mgrZnobiare iyo epoqaluri cvlile-
bebisadmi. futurizmis sruliad gansxvavebuli msoflxedveloba 
albaT omisa da revoluciebis winaswametyvelebiT gajerebul at-
mosferoSi metad sagrZnobi iyo da iliac futurizmis axalgazr-
dulma da novatorulma suliskveTebam gaitaca. gimnazielma iliam 
marinetisTan mimowera gaaCaRa. 1 wlis Semdeg peterburgSi ukve 
Camoyalibebul futuristad gaemgzavra. Zmis - kirilesa da misi 
megobrebis, viqtor bartisa da mixeil le dantius daxmarebiT su-

1  sem. xm. ilia zdaneviCis fondi. s. #24. 1904.

2  sem. xm. ilia zdaneviCis fondi. s. #24. 1904.
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lac ar gasWirvebia peterburgis radikalur avangardul Semoq-
medebiT wreSi Sinaurulad egrZno Tavi da sul male…17 wlis ilia 
Tavad gaxda yvelaze gabeduli avangarduli ideebis inspiratori 
da epoqis meamboxe sulis gamomxatveli. ilias yvela qmedeba, erTi 
SexedviT, impulsuri, sinamdvileSi ki racionaluri da gaazrebu-
li, jer kidev XX saukunis 10-ian wlebSi iZenda performansis saxes. 
cota xniT rom gavuswroT movlenebs da gavixsenoT valeria xo-
daseviCis 1922 wlis mogoneba ilia zdaneviCze, romelmac stumre-
bis win sakuTari leqsis deklamireba monospeqtaklad gadaaqcia, 
es mosazreba kidev ufro metad gagvimyardeba: `im saRamoze saku-
Tari leqsis deklamirebisas iliam moiTxova banqos ori nakrebi, 
romelTac jadoqariviT, raRac gansakuTrebulad dardimandulad 
Wrida – xan maraoseburad, xan-SadrevaniviT. Semdeg ki daiwyo le-
qsebis saSinlad swrafi tempiT kiTxva da, imavdroulad, magidaze 
banqos pasianss alagebda, xandaxan is adgilze trialebda veluri 
siswrafiT, ucbad mTel oTaxs Semoirbenda da es yvelaferi le-
qsebisa da banqos gaSlis Seuwyvetlad. es xerxebi improvizacia 
ar iyo, yvelaferi naswavli iyo da ise ostaturad xorcieldebo-
da, rom yvela iq myofi sagonebelSi Cavardnili da odnav gabri-
yvebuladac grZnobda Tavs~ [Ходасевич В. 1987: 77]. davbrundeT 1912 
wlis peterburgSi. am dros ilias ukve Catarebuli hqonda Tavisi 
pirveli gamosvlebi futurizmze peterburgis troickis Teat-
risa da teniSCevis saswavleblis darbazSi. is avangardul wreeb-
Si ukve aRiarebuli Teoretikosia da dedis mudmivi mRelvarebis 
obieqti. TbilisSi, xelovnebis muzeumis arqivSi, daculia 1913 
wels ilias peterburgidan tfilisSi dedisadmi miwerili wer-
ili, romelSic dafaruli sayveduriT swers: `Sen mudam xilul 
rezultatebs nu iTxov, Sida samuSaoze saerTod ar fiqrob… ukve 
vgrZnob – Cem winaaRmdeg amxedrebuli xar TeatrSi gamosvlis gamo 
da sayvedurebiT mavseb `Реч~ -Si gakeTebuli SeniSvnis gamo… magram 
male, SeiZleba, me aq futurizmze leqciebi wavikiTxo - dainaxav ra 
xmauri atydeba maSin presaSi. Tu Cemi gancxadebebi da mosazrebani 
ubralod uwignuri da moZvelebulia, aseT `istoriebs~ ar wamoW-
ridnen, rogorc es 18-Si troickis TeatrSi iyo. ese igi raRac aris… 
am dReebSi moskovSi mivdivar. momwyinda gausvlelad piterSi cx-
ovreba… Cemi `manifesti~ cotas Tu moswons, magram moskovSi me Tav-
ad valeri briusovTan mival da vfiqrob is gamigebs da damafasebs. 
waval marto, yvelanairi rekomendaciis gareSe, Tumca amaT ram-
densac minda imdens viSovi. Tu ver gamigebs, suleli iqneba da meti 
araferi… ganwyoba saucxoo maqvs, Tumca muceli ki carieli. wiTeli 
melniT vwer miTam sisxliT.~1 dedasaA da ilias Soris gansakuTre-
buli damokidebuleba iyo. valentina gamyreliZe sakmaod momTx-
ovni iyo Svilebis ganaTlebisa da warmatebis Sefasebisas da maT-
gan maqsimalurs iTxovda. ilias albaT amanac gamoumuSava Tviseba 

1  sem. xm. ilia zdaneviCis fondi. s. #24. 1913.
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yvelaferi, ris keTebasac daiwyebda, srulyofilebamde mieyvana. 
ilias cxovrebaSi xSirad xdeboda ise, rom misi qmedeba sxvaTaTvis 
moulodneli, epataJuri iyo, Tumca ilia yvelafer amas Zalze didi 
seriozulobiT ekideboda da misi TamaSi yovelTvis Sedegze orien-
tirebuli, inteleqtualuri iyo. 

peterburgi ilias rukaze mniSvnelovan punqtia, sxva rom 
araferi, 1916 wels aq Seiqmna misi zaumuri tetralogiis pirve-
li dra – ianko albanelebis mefe da pirveli da ukanaskneli in-
scenirebac peterburgSi mxatvar mixeil berSteinis studiaSi 
gaimarTa. magram, vfiqrob, tfilisis Semdeg ilias teritoriebze 
gadaadgilebis marSrutSi moskovs gansakuTrebuli adgili unda 
mivuCinoT. rogorc kamila grei wers: `moskovi gaxda evropuli xe-
lovnebis revoluciuri mimdinareobebis Sexvedris adgili, kubi-
zmi parizidan, momavali lurji mxedris moZraobis “Kunstlervereiri-
gung”-i miunxenidan da marinetis futurizmi myisier zemoqmedebas 
axdenda rusul xelovnebaze~ [Gray C. 1962: 182]. moskovis memarcxene 
mxatvruli cxovrebis saTaveSi larionovi idga. is iyo radikaluri 
da novatoruli ideebis generatori. ilia da kirile zdaneviCebi am 
jgufs bartis saSualebiT dauaxlovdnen da male ilia am jgufis 
Teoretikosi gaxda. ilias interesTa farTo speqtri, gamWriaxoba 
da SemoqmedebiTi azrovneba ganapirobebda samxatvro Tu politi-
kuri movlenebis arsobriv wvdomas, am safuZvelze yalibdeboda 
misi Teoriuli manifestebi da debulebani. larionovisa da ili-
as mosazrebani axali xelovnebis principebis Sesaxeb Tanmxvedri 
iyo. mkvlevrebi Tvlian, rom swored ilia aZlevda larionovis 
intuicias formas, adgenda manifestebs, Semohqonda polemikuri 
formulebi, mkveTri da agresiuli, SesaniSnavi oratori da xmauri-
ani Sexvedrebis organizatori iyo iyo [Марцадури М. 1990: 35]. Tavad 
larionovis SefasebiT mas SesaniSnavad SeeZlo nebismieri azris 
ganviTareba. 

1913 wels moskovSi, politeqnikur institutSi, gamofena sam-
iznis gaxsnamde gaimarTa disputi - aRmosavleTi, erovnuloba da 
dasavleTi, romelzec iliam Tavisi cnobili leqcia waikiTxa da 
xotba Seasxa amerikul fexsacmels. gazeTi Голос Москвы [Е.А. газ. 
«Голос Москвы». 1913. №10]. ilias amerikuli fexsacmlis apologi-
is gmirs uwodebda. fexsacmeli ki iliasTvis miwierebis, Zveli 
yofisgan gaTavisuflebuli adamianisa da teqnologiuri miRwev-
ebis, maSinizmis, dinamizmis, caTambjenebiTa da giganturi nage-
bobebiT sivrcis dapyrobisa da misi madidebeli axali xelovnebis 
ganviTarebis simbolo iyo. venera miloselis stereotipuli mSve-
nierebisgan gansxvavebiT ki – fexsacmlis, anu radikalurad ax-
ali artistul-SemoqmedebiTi erTeulis mSveniereba TviTkmari, 
avtonomiuri da Seucnobeli. ra Tqma unda, es moxseneba marinetis 
manifestiT iyo STagonebuli, magram male futuristebis futur-
istma ilia zdaneviCma futurizmis sikvdili gamoacxada da avan-
garduli xelovnebis moZraobis marSruti meti radikalizaciisken 
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mimarTa. zogadad es definicia ki, aRmosavleTi, erovnuloba da 
dasavleTi, larionovis jgufis mxatvarTa mTavar ideas gamox-
atavda. rusma mxatvrebma gamosaxvis axali saSualebebis Ziebisas 
STagonebisTvis Sua saukuneebis xatweras, aRmosavlur, xalxursa 
da araprofesiuli nakadis Semoqmedebas mimarTes, sadac gadamwyve-
ti mniSvneloba saxovansa da feradovan dekoratiulobas, xalx-
uri xelovnebisTvis damaxasiaTebel karnavalurobas eniWeboda. 
bevr SemTxvevaSi ritualuri mniSvnelobidan gaTavisuflebuli es 
plastikuri formebi, axal konteqstSi warmodgenilni, iZleodnen 
Zlier eqspresiul da gamomsaxvel, sruliad axal formalur-sti-
lur mimdinareobebs da qmnidnen axal esTetikas. rusul avangards 
arc gauwyvetia bma xelovnebis xalxur nakadTan da mravalricxo-
vani, xSirad urTierTasawinaaRmdego, Teoriuli manifestebis mi-
uxedavad, rogorc d. sarabianovi aRniSnavs, erTgvari istorizmi 
TiTqmis yovelTvis saxezea. am niadagze, bunebrivia, tfilisSi 1912 
wlis gazafxulze zdaneviCebTan stumrad myofi le dantiusa da 
Zmebi zdaneviCebis mier firosmanis danaxvis aucilebloba. maTi 
mxridan es garduvali iyo. firosmani xom aerTianebda mraval-
saukunovani qarTuli xelovnebis mxatvrul-esTetikur tradic-
iebs da imavdroulad, misi mxatvruli samyaro Tavisebur dialogs 
warmoadgenda kacobriobis civilizaciis umniSvnelovanes mxat-
vrul gamovlinebebTan. samyaros firosmaniseuli epikuri aRqma, 
misi formismieri monumenturoba, sasuraTe realobis drosa da 
sivrceSi ganviTarebis specifika yvelaze zustad swored mixeil 
le-dantium gansazRvra, rodesac igi jotos Seadara. firosman-
is xelovneba Tavis yovlismomcvelobiT qarTuli qristianuli, 
reprezentaciuli xelovnebis logikuri dasasruli da qarTuli 
modernistuli xelovnebis dasabamia. firosmanis xelovneba aer-
Tianebda yvelafer imas, riskenac rusi memarcxene mxatvrobis konk-
retuli nakadi iswrafvoda. mxatvris msoflaRqma da saxeobrivi 
samyaros gamomsaxveloba larionovis Tvals arc gamoepareboda da 
ukve samiznis gamofenaze firosmanis 4 namuSevari iyo warmodgeni-
li. ilia da kirile zdaneviCebis Rvawli gansakuTrebuli iyo niko 
firosmanis namuSevrebis aRmoCena-SenarCunebaSi. genialuri qarT-
veli mxatvris popularizaciis rukazec pirveli obieqti swored 
maT moniSnes Runibis quCaze sakuTar saxlSi mowyobili pirveli 
erTdRiani gamofeniT. 

polistiloba sruliad axali Teoriis saxes iRebs yvelafrobis 
koncefciaSi, romlis SemuSavebaSi ilia gansakuTrebul rols m. le 
dantius akisrebs, Tumca Tavad mis naSromebSi yvelafroba metad 
Camoyalibebulsa da dasrulebul saxes iRebs. yvelafrobis Teori-
ul-mxatvruli principi uaryofda axali formis Ziebisas erTi ro-
melime mxatvruli mimdinareobis sazRvrebSi Caketvas, uaryofda 
yvelafers, rac inarCunebda saganTa im droiT-sivrcul urTierT-
SeTanxmebas, rac realur cxovrebaSi iyo. is sabolood auqmebda 
dros da sivrces da aTavisuflebda xelovnebas droiT-sivrciTi 
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damokidebulebisgan [Зданевич И. 2014: 198]. ferweris es axali, yve-
lafruli gageba sxvadasxva maneris sinTezirebasa da erT tiloze 
maTs erTdroul gamoyenebamde midioda. drois uaryofa da radi-
kalurad gansxvavebul ferwerul kulturaTa abstraqtul manere-
bad aRqma aris is axali, rasac ilia larionovisa da gonCarovas 
SemoqmedebaSi xedavs [Эганбюрг Э. 2014: 259]. 1914 wels peterburgSi 
sabolooo saxes iRebs ilia zdaneviCis yvelafroba - orkestruli 
poezia, romelic iTvaliswinebda erTdroulad sxvadasxva xmisTvis 
daweril poezias, romelTagan TiToeuls sakuTari Tema gaaCnda. 
es xmebi, romlebic erTdroulad gaismis, deklamireben unisonSi 
(gunduroba) an ki sakuTar sityvas warmoTqvamen. orkestrul poe-
ziaSi poeturi ena mkveTrad gamodis individualuris farglebs 
gareT da srul Tavisuflebas moipovebs~ [Ливак Л., Устинов А. 2014]. 
es kidev erTxel mabrunebs uZveles qarTul kulturul tradic-
iebTan da uneburad magondeba qarTuli xalxuri polifoniuri 
simRera, oRond, sxva ritmiTa da sruliad axal harmoniad qceuli 
disharmoniiT. yvelafrobisa da orkestruli poeziis principebi 
gaiziara ilias Zmam, kirile zdaneviCma da mis safuZvelze Seqmna 
orkestruli ferwera. kirile ilias Tanamoazre da misi ideebis 
gamtarebeli iyo. is saxviT xelovnebaSi praqtikulad axorcieleb-
da ilias yvelaze gabeduli ideebs. es metad TvalsaCinod mis 
orkestrul namuSevrebSi da futuristul wignis gaformebaSi Cans. 
1924 wels ukve gasabWoebul saqarTveloSi jer kidev SeiZleboda 
avangardze saubari da ilias Zma kirile zdaneviCi Jurnal mnaTob-
Si werda: `suraTs aqvs araCveulebrivi fantastiuri xasiaTi. erT 
tiloze: kubisturi portreti, impresionistuli peizaJi, futur-
istuli naturmorti da  sxivisturi kompanovka. erTi kompoziciiT 
SekavSirebuli ramdenime suraTis orkestri imdenad intensiuria 
da mravalferi, rom zomiT mcire suraTi iRebs freskis sivrciTi 
Zlierebas, arqiteqturul koSkebis simtkices~ [zdaneviCi k. 1924: 
#4]. 1914 wlis ianvarSi ilia rus avangardistebTan erTad moskovSi 
Casul marinetis maspinZlobs. mogvianebiT, tfilisSi marinetisa da 
misi parole in libertú-s (gaTavisuflebuli sityvebi) gavleniT 
leqss (garolandi) dawers frang mfrinav rolan garosze. amis 
Sesaxeb gr. robaqiZe Tavis SesaniSnav roman falestraSi dawers: 
`TbilisSive iyo ilia zdaneviC, kaci namleva, magram gardaqeSan-
is paTosis. igi xmas avarjiSebda mudam `zaum~-is warmosaTqmelad, 
romliT dawerili sityvebi albaT astralur smenas Tu esmoda. 
Ddidebuli iyo igi, roca kafeebSi Tavis `smert garro~-s kiTxulob-
da. unda genaxaT, rogor izrdeboda es patara kaci da rogor ipy-
robda Tvaleb-acecebul sazogadoebas – leqsis boloSi marTlac 
ismoda sikvdilis Sriali~ [robaqiZe g. 1989: 338].

ilias, romelsac Zveli romis mRelvare tribunis saxe STa-
agonebda es xmauriani disputebi, rogorc Tavad ambobda, mo-
dunebisgan icavda: `rodesac SemeZleba sakuTari xazi gavataro da 
ara safuZvelTa msxvrevelis roliT davkmayofilde, maSin taqtik-
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ac da gamosvlebis xasiaTic sxvagvari iqneba~ [Зданевич И. 2014: 77]. da 
Tanac ilias es sazogadoebrivi rolis TviTSegrZnebas uRvivebda. 
mSvenivrad icoda publikaze rodis da rogor emoqmeda. arasdros 
miyveboda mocemulobas brmad da sakuTari Sexedulebebis mixed-
viT moqmedebda. futuristuli omis - rogorc samyaros erTaderTi 
higienis sawinaaRmdegod is Seviwroebulsa da rusuli agresiisgan 
devnil erebs icavda. 1915 wels ilias teritoriebze mogzauro-
bis marSruti ruseT-TurqeTis frontze rusebis mier droebiT 
okupirebulsa da kavkasielebiT dasaxlebul provinciebze gadis. 
ilia konstituciuri demokratiis partiis gazeT Реч-isa da misi 
tfilisis filialis, gazeT Закавказская реч-is, korespodentia da 
misi mTavari sazrunavi TurqeTis teritoriaze mosaxleobis Sevi-
wroebaa. amis Sesaxeb vrcel statiebs werda, Tumca petrogradis 
gazeTi Реч-i xSirad gamodioda naxevrad carieli gverdebiT, 
radgan samxedro cenzura ilias statiebs bolo wuTs krZalavda. es 
teqstebi TiTqmis ucvlelad ibeWdeboda tfilisis Закавказская реч-
Si da masTan erTad uaRresad saintereso Sexedulebebi tfilisSi 
mimdinare mxatvrul-kulturul procesebze, gamofenebsa Tu sa-
baleto warmodgenebze. ilia Закавказская реч-Si gamoaqveynebuli 
statiiT lazebi da maTi gadasaxlebis sakiTxi@cdilobda, yuradRe-
ba miepyro rusebis mier darbeuli lazuri regionebisaTvis. ter-
itoriebze gadaadgilebis paralelurad ilia am teritoriebis 
geografias da istorias, saqarTveloSi sxvadasxva erovnebis war-
momadgenelTa gansaxlebis statistikas swavlobda da sqemebisa da 
rukebis saSualebiT monacemTa sistematizireba-klasificirebas 
axdenda. xelovnebis muzeumSi amgvari rukis ramdenime variantia 
daculi - adreuli, tfilisisa da saqarTvelos regionebis martivi, 
sqematuri rukidan samxreT kavkasiasa da TurqeTis provinciaSi sx-
vadasxva erovnebis xalxTa gansaxlebis aRmweri, pirobiTi niSnebisa 
da miniSnebebis rTuli da srulyofili sistemiT Seqmnil rukamde, 
(sur. 6) romelic pirveli SexedvisTanave gvatyvevebs Tavisi deko-
ratiul-ornamentizebuli struqturiT da, imavdroulad, niSanTa 
es gaazrebuli, kodirebuli sistema mkacri da zusti gaangariSebis 
vizualur suraTs iZleva: somxebis aRmniSvneli oTxkuTxedi – noes 
kidobani, qarTvelebi – jvari, Turqebi – naxevarmTvare, osebi – mTa-
Ta mwvervalebi, kavkasiis mTielebi – mTis ovali… am lurji, vardis-
feri da moyviTalo simboluri niSnebiT, mdinareebis, sazRvrebisa 
da mTagrexilebis daklaknili xazebiT ilia erTdroulad rukasac 
qmnis da amave dros, ambis vizualur Txzulebasac gvTavazobs da, 
Sesabamisad, Cveni aRqmac ubralo rukis sazRvars scildeba da war-
mosaxva sadRac Sors migvaqrolebs TurqeTisa da samxreT kavkasiis 
teritoriebze istoriis qartexilebiT mimofantul uZveles xalx-
Ta dramatul warsulSi da, samwuxarod, dRevandelobasTanac. am 
dros ukve ikveTeba ilias pozicia radikalurad Secvlili real-
obisadmi da ilias pirovnuli Tavisufleba, teritoriuli, poli-
tikuri da kulturuli TvalsazrisiT, zogadad am cneba Tavisu-
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flebis upirobo arsebobis ideasTan igivdeba. ilia zdaneviCis es 
Rrma demokratizmi, Tavisuflebis, am aucilebeli mocemulobis 
SegrZneba Tanabarzomierad ganpirobebulad migvaCnia rogorc 
tfilisuri atmosferos, misi sakuTari ojaxis, romelic marTlac 
rom erT-erTi gamorCeuli iyo im drois tfilisSi gaxsnilobiTa da 
yovelgvari axlis mimReblobiT (amaze wers kirile zdaneviCi Tavis 
mogonebebSi) da, bunebrivia, Tavad misi pirovnuli Tvisebebidan ga-
momdinare. arCevanis Tavisuflebis SezRudva, morCileba iliasT-
vis brZolis Tema xdeba da es asea, rodesac saqme exeba pirovnulsa 
Tu, zogadad, xelovnebis Tavisuflebas. `Tavisuflebis gareSe ar 
arsebobs xelovneba. mxolod Tavisufal, demokratiul respub-
likaSia SesaZlebeli demokratiuli xelovneba~ [Газ. «Русская воля». 
1917: 11. 03.], - werda 1917 wels tfilisidan peterburgSi dabrunebu-
li ilia xelovnebis saministros Seqmnis sawinaaRmdegod. is up-
irispirdeba ara mxolod gorkisa da benuas, aramed rusi memarcxene 
xelovnebis im warmomadgenlebsac, romlebic nebiT Tu uneblieT 
revoluciuri xelisuflebis samsaxurSi dgebodnen. rogorc mar-
cio marcaduri aRniSnavs: `rwmena Tavisufal xelovnebaSi Tavisu-
fal demokratiul saxelmwifoSi ucxo iyo, yovel SemTxvevaSi Sors 
iyo maiakovskisa da sxva memarcxene poetebisa da mxatvrebisTvis~. 
[Марцадури М. 1990: 47].

ruseTis imperiisgan Tavdaxsnil demokratiulsa da Tavisu-
fal saqarTveloSi ilias ornaxevar weliwads mouwia cxovreba da 
peterburgis cenzuris mier dablokili ianko albanelebis mefec 
tfilisSi futuristebis sindikatis grifiT dabeWda da aqve avan-
garduli Semoqmedebis yvelaze nayofieri etapi ganvlo. ilias im-
periis teritoriaze gadaadgilebis marSruts moskovidan da pe-
terburgidan tfilisSi mxolod samSoblosa da ojaxis monatrebis 
survili ar ganapirobebda. ilia erTgvari kulturuli gamtari 
iyo, avangarduli xelovnebis despani amisTvis ukve ideur-esTeti-
kurad Semzadebul tfilisur garemoSi da sazogadoebis winaSe misi 
novatoruli ideebi da xmauriani gamosvlebi erTgvarad safuZvels 
amzadebda tfilisuri avangardis afeTqebisTvis. 1917-1921 wleb-
Si tfilisi mcire xniT aRmoCnda agresiuli omebiTa da revoluc-
iebiT moculi samyaros mocemul drosa da sivrceSi yvelaze xel-
sayreli geografiuli erTeuli. Eepoqis konfliqturi suli aqac 
igrZnoboda, magram Tavad am qalaqis saerTo ganwyoba da xasiaTi, 
menSevikuri mTavrobis loialuri politika iZleoda saSualebas 
avangarduli novaciebis gamosavlenad. `qveyana marTla iqceoda 
da mxolod tfilisi iyo erTaderTi qalaqi, romelic am `qcevas~ 
poeturi mReriT xvdeboda~ [robaqiZe g. 1989: 338]. 1917 wlidan da 
cota ufro adrec tfilisur orkestrs ruseTidan Camosuli fu-
turistebisa da zaumnikebis xmauric Seemata da tfilisi marTlac 
Seiqna fantastikuri. 

tfilisi mzad iyo avangarduli cvlilebebisTvis, romlis di-
riJori, udavod, ilia iyo, magram manamde, 1917 wlis gazafxulze, 
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iliam didi xnis natvra aisrula da qarTveli mecnier-mkvlevris - 
eqvTime TayaiSvilis jgufTan erTad TurqeTis teritoriaze arse-
buli, im dromde xelmiuwvdomeli, istoriulad qarTuli provin-
ciebis uZvelesi arqiteqturuli Zeglebis Sesaswavlad gaemgzavra.1 
(sur. 7-8) eqspediciis wevrTa mier iq gakeTebuli 1500 naxazidan 1/3 
ilias Sesrulebuli iyo. mogvianebiT iliam, eqvTime TayaiSvilis 
TxovniT, parizSi es naxazebi aRadgina. Tavad ki safrangeTSi cx-
ovrebisas qarTuli da somxuri arqiteqturis TaviseburebaTa kv-
levasa da popularizacias mTeli cxovrebis manZilze agrZelebda. 
Cvens arqivSi daculia eqspediciis dros Sesrulebuli dRiuris i. 
m. zdaneviCis 1917 wlis eqspediciis Sedegebi da dReebi2 - Canawere-
bis qseroaslebi da xelnawerebic. maT Soris Crdilo-aRmosavleT 
TurqeTSi lazistanis qedisa da misi umaRles mwverval qaCqaris 
filigranulad Sesrulebuli ruka. (sur. 9) marSrutis yvela pun-
qts, romelic gansakuTrebiT faseulia, ilia rukis saSualebiT 
afiqsirebs. ilia ar aris mxolod teritoriebis mogzaur-momnax-
ulebeli an alpinisti. is, uZveles mogzaurTa msgavsad, erTgvari 
pioneria, romelic ukve nacnobs sruliad axleburad xedavs da 
gvTavazobs kidec. lazistanSi mogzauroba iliasTvis daqsaqsuli 
samSoblos gaerTianebis iluzias iZens. is, rogorc axali argo-
navti, uZvelesi kolxeTis, lazistanisken, imave mistikuri oqros 
sawmisis, saganZuris saZebnelad miemarTeba da saganZuri aqac, iseve 
rogorc roman `aRfrTovanebaSi~, sulieri ganwmendis, umaRlesi 
faseulobis simbolikad warmogvidgeba. qaCqaris mTis mwvervali-
dan gadaRebuli panorama am Seuryvnel pirvelsawyisTan ziarebis 
xatad gvevlineba.3 (sur. 10) eqspediciisas ilias naCqarev Tu gulm-
odgined gakeTebul CanawerebSi cifrebiT, asoebiT, xazebiT, piro-
biTi niSnebiT daqselili furclebi TiTqos am mistikuri, mikargu-
li da daviwyebuli samSoblis majiscemis diagramaa. 

oqtomberSi eqspediciidan tfilisSi dabrunebulma iliam stam-

1  eqvTime TayaiSvilis TaosnobiT mowyobil tfilisis universitetis saistorio-
saeTnografio sazogadoebis arqeologiur eqspedicia rusebis mier dakavebul 
TurqeTis teritoriaze moewyo.

2  sem. xm. ilia zdaneviCis fondi. s. #21. 1917. 

3  `iliazdi mtkiced iyo darwmunebuli, rom Woroxis bedi masze hkidia, rom misi 
mgzavroba – XIII s-dan darbeuli da mitovebuli, gavelurebuli qveynebis aRor-
Zinebis dasawyisia da, rom is (ras ar ifiqreb) – axali argonavtia, mcuravi imave 
kolxeTisaken, imave oqros sawmisisTvis. <…> mis winaSe axla gadaSliliyo TiTq-
mis Tvalwvdeneli horizonti, reliefuri ruka qveynisa, romlis ZarRvebSi misi 
sisxli da warmosaxva Cqefda. pirdapir CrdiloeTiT, sruliad uRrublo cis qveS, 
iwva ori cicqna Rrubeli – orTaviani ialbuzi. xolo qaCqarsa da mas Soris da-
budebuliyvnen mTebiT aWrelebuli saqarTvelos turfa provinciebi Semogaruli 
nacrisferi da nisliani pontiT. fexqveS – lazistani da xemSini da trapezundis 
imperiis landi, aRmosavleTiT, erTgvarovansa, da, Soreul samxreTSi, sadac mze 
Tavis ukanasknel sinaTles isroda, gadaSliliyo ase Teatralurad tragikuli 
mTianeTi, SuaSi ki, qedebiT garSemortymuli, - o, gurjistani, Cemi mijnuri qveya-
na, landi, gaqrobis pirze myofi, mZinare mzeTunaxavi, romelic arcki ici, rogor 
gaaRviZo…~ Илья Зданевич. Философия.Романы и заумные драмы. Гилея. М. 2008., с. 199-200.
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buri anawyobisada Sriftis nimuSebis Seswavlis mizniT Segirdad 
daiwyo muSaoba kavkasiuri beWdvis kompaniaSi. tfilisSi daiwyo 
ilias mWidro SemoqmedebiTi urTierToba aleqsei kruCionixTan, 
romelic 1916 wlidan kavkasiaSi, qalaq sarakamiSSia, mobilize-
buli da drois didi nawils tfilisSi atarebs [Kardeman B. 1987].
maT igor terentievic SeuerTda da sami idiotis dueti saTave-
Si Caudga tfilisuri avangardis mCqefare xanas. 1918 wels maT 
kompania 41°°daaarses. saxeli am gaerTianebas daerqva Tbilisis 
geografiuli ganedis aRsaniSnavad, romelzedac agreTve mdebare-
obdnen `sxivmfeni qalaqebi: konstantinopoli, parizi, niu-iorki, 
barselona.1 qalaq tfilisSi <…>, im dros, me amirCies 41°-is res-
publikis prezidentad dawers ilia zdaneviCi 1922 wels iliazda-
Si~. [Зданевич И. 2008: 696]. organizacia 41° ar iyo dainteresebuli 
mxolod literaturiT (zaumuri poeziiT). misi ambiciuri gegmebi 
interesTa farTo sferos moicavda - poeziis, ferwerisa da musikis 
garda, maT mier gacxadebuli iyo imave saxelwodebis gazeTis ga-
moSveba, gamomcemlobis, Teatris, universitetisa da lisis tbas-
Tan sanimuSo fermis Seqmnac. gazeTis erTaderTi nomeri 1919 wlis 
20 ivliss gamovida da is `kompaniis cxovrebiseuli movlenebis nav-
sayudeli da mudmivi mRelvarebis mizezi~ [Газ. 41°. 1919: №1] unda 
yofiliyo. 1919 wlis 12 dekembers igor terentievis meuRle Zmas, 
m. karpoviCs, werda: `41°-is saTaveSi brwyinvale, TavzexelaRebuli,
udavod tfilisSi myof SemoqmedTagan yvelaze niWierebi, igori da
ilia zdaneviCi, <…> gansacvifreblad deklarirebdnen TavianT
gaugebar leqsebs - mxolod sakuTari xmis bgerebiT yvelafer uaz-
ros gasagebs xdidnen da yvelafer autanels sasiamovnos. momRe-
rali, myvirala, mocekvave, saocari futuristebi…... mTeli tfili-
si icnobs igorsa da ilias. mTel literaturul tfiliss eSinia 
maTi da TiTqmis ejavrebaT da yvela namdvil xalxs uyvars isini da 
Zalian maRal Sefasebas aZleven maT~ [Терентьев И. 1993: 26]. tfilisu-
ri avangardis oTxi wlis ganmavlobaSi 41°-is grifiT gazeTi da 50-
mde wigni gamovida, Catarda 100-mde RonisZieba. misma moRvaweobam 
metwilad gansazRvra tfilisuri avangardis msoflio cnobado-
ba. aq gamoica ilia zdaneviCis zaumuri pentalogiis sami dra: viri 
gaqiravebiT, aRdgomis kunZuli, viTomc zga. (11) pirveli maTgani 
viri gaqiravebiT CarTuli iyo krebul fantastikur duqanSi,2 ro-
melic ilia zdaneviCis iniciativiTa da dafinansebiT Seiqmna. so-

1  tfiliss miuZRvna Tavisi rkina-betonis poema v. kamenskim. poemis vizualuri 
grafika ki kirile zdaneviCma tfilisis rukis saxiT Seasrula. 

2  krebulSi Sevida qarTul enaze gr. robaqiZis, t. tabiZis, p. iaSvilis leqsebi; 
somxurad_yara-darviSis futuristuli cdebi; n. vasilievas, t. veCorkas, v. 
katanianis, a. kruCionixis, s. koronas, i. terentievis, n. Cerniavskis, g. SaikeviCis, 
a. CaCikovis leqsebi rusul enaze, ilia zdaneviCis zaumuri dra Асёл на пракат, d.
gordeevis statia «№1283. Нѣсколько слов о лицевом спискѣ «Iосебзилиханiани» библiо-
теки О-ва распространенiя грамотности среди грузинского населенiя в Тифлисѣ». krebuli
ilustrirebuli iyo l. gudiaSvilis, k. zdaneviCis, a. baJbeuq-meliqovis, s.
valiSevskis, n. gonCarovas, m. kalaSnikovis, i. terentievis mier.
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fio melnikovasadmi miZRvnili es krebuli, erTi mxriv, avangardu-
li tfilisis umniSvnelovanesi movlena, meore mxriv ki, zogadad, 
avangarduli kulturis gamorCeuli qmnilebaa, romelSic aisaxa, 
avangardisa da, miT ufro, tfilisuri avangardis saxasiaTo ten-
denciebi. is multinacionaluri, rTuli konceptualuri arsis 
mqone artobieqtia da moicavs sxvadasxva erovnebis avtorTa gansx-
vavebuli specifikis literaturulsa Tu mxatvrul nawarmoebebs. 
am krebulSi erTgvarad gacxadebulia yvelafrobis principi - igi 
gansxvavebuli kulturis, tradiciis, stilis, xelweris, stamburi 
anawyobis, Sriftis feeriuli sinTezia. 

rusuli futurizmisa da zaumuri poeziisTvis, romlis saT-
avesTan al. kruCionixi da v. xlebnikovi idgnen, tfilisuri peri-
odi, rogorc vladimer markovi aRniSnavs, `ganmsazRvreli, damam-
Tavrebeli faza, …da misi evoluciis kulminaciis punqtia~ [Markov V. 
1968: 336]. tfilisSi al. kruCionixis, i. zdaneviCisa da i. terenti-
evisa diskusiebsa da leqciebSi kristalizdeba zaumuri poeziis 
Teoriuli da praqtikuli Taviseburebani. zaumuri poezia rTu-
li, mravalSriani struqturaa. poeti `zaumnikebi~ ganasxvaveben 
praqtikulsa da poetur sityvebs mniSvnelobisa da JReradobis 
TvalsazrisiT. praqtikul enaSi msgavsia erTnairi mniSvnelobis 
sityvebi, poeturSi ki - msgavsia JReradobiT. es ki poezias sizmar-
Tan, eqstazTan, bavSvis LluRluRsa da enabrgvilobasTan aaxloebs. 
poetur enaSi sityvam unda gaiaros mniSvnelobisa Tu bgeris JRe-
radobis msgavsebebisa da kontrastebis mTeli gza cnobieridan 
qvecnobieramde, genetikuri mexsierebis yvelaze Rrma SreebSi dam-
arxuli mogonebebiTa da asociaciebiT daitvirTos. kruCionixi 
Tanmimdevrulad Slida enas pirvelad elementebamde. is werda: 
`fermwer budetlianelebis msgavsad, romelTac uyvarT sxeulis 
nawilebis gamoyeneba, budetlianel sityvismqnelebi daCexili si-
tyvebis, naxevarsityvebisa da mis ucnaur, eSmakuri SeTanxmebebs 
iyeneben. amiT miiRweva umetesi gamomsaxveloba da swored amiT ga-
moirCeva gamalebuli Tanamedroveobis ena, romelmac wina, gaqvave-
buli ena gaanadgura~ [Кручёных А. 1921]. saxviT xelovnebaSi vizual-
ur formaTa da poetur sityvaSi ki prefiqsebisa da sufiqsebis es 
сдвиг/Zvra Sobs sruliad sxva azrsa da aRZravs sxva asociaciebs. 
Zvra ugulebelyofs sityvis iqamde cnobil mniSvnelobas, Slis 
sityvas bgerebad misi nawilebis gadaadgilebiT. igi gadmoscems 
adamianis sulis uzustes emociebs, bgerebs SeuZliaT gadmoscen 
yvela ganwyoba, nebismieri sagnis aRwera, Tundac es bgerebi ar 
Tanxmdebodnen Cveni yurisTvis nacnob sityvebad. Zvra SeiZleba 
iyos fonetikuri, morfologiuri, sintaqsuri, suprasintaqsuri. 
zaumur poeziaSi sityvis funqciasa da mniSvnelobasTan erTad icv-
leba misi striqonis ganlagebis, wakiTxvis, sityvisa da bgeris aR-
qmis principebi, romelic aseve moiTxovs codnas. icvleba rogorc 
gadmocemis, aseve wakiTxisa da gaazrebis principebi. es arc ise ad-
vilia, rodesac me ilias zaumur poezias vkiTxulob, SeiZleba si-
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tyvebisa da striqonebis ucnaur JReradobaSi azric damekargos 
da veraferi gavigo. es striqonebi gansakuTrebuli musikasaviT, 
erTgvari glosolalias, sadideblis saxiT Camesmis, raRac ve-
luris, Cems qvecnobierSi Camaluli uZvelesi gamocdilebisa Tu 
instiqtebis SegrZnebebs aRmiZravs. magram, CemTvis siuJeturadac 
yvelaferi advilad gasagebia, rodesac ilias zaumur dras reJis 
geiro1 kiTxulobs. 

zaumuri poeziiTa da striqonebis stamburi awyobisa Tu Srift-
iT operirebis sferoSi tfilisSi, ZiriTadad, ilia zdaneviCi, ale-
qsei kruCionixi, igor terentievi da kolau Cerniavski muSaobdnen. 
am ukanasknelis leqsebis grafikul naxats kirile zdaneviCi as-
rulebda, rogorc amaze al. kruCionixi wers krebulSi vardis gacx-
imovneba. es avtorebi qmnidnen gansxvavebul enobriv-vizualuri 
poeturi krebulebis sakuTar variantebs. tfilisuri avangardis 
periodSi am sferoSi maTi miRwevebi da sakuTriv qarTuli enisa 
(fonetikuri SeTanxmebebi) da kulturis N specifikur niSan-Tvise-
baTaAerToba qmnis tfilisuri avangardis multinacionalursa da 
multikulturul fenomens. 

krusanovi ilia zdaneviCis zaums kruCionixisa da terentiev-
isgan ganasxvavebs da freidizms misi dramebis TematikaSi avlens, 
romlebic Seqmnilia qarTuli, somxuri, sparsuli, Turquli da 
sxva enebis fonetikuri Caweris xerxiT. `zdaneviCma icis rogor 
aRZravs Tavisi uazro sityvebiT sityvis oreoli, uzro sityva Sobs 
azrs~ - werda v. Sklovski [Шкловский В. 1990: 150]. ilia poeturi si-
tyvis analiziTa da misi elementebis interpretaciiT amkvidrebs 
axal verbalursa da vizualur struqturebs. erTgvari bma ilias 
zaumuri suraTi-leqsebisa Sua saukuneebis qarTuli xelovnebis 
Sinagan bunebasTan (struqturasTan) aSkaraa. TiTqos raRac uxila-
vi Zafebia gabmuli mis naxazebs, Canawerebsa da zaumuri dramebis 
vizualur arqiteqtonikasa da qarTuli qristianuli xelovnebis 
arsobriv kanonebTan - zomis, proporciis, mTelisa da nawilis Se-
Tanxmebis specifikasTan. ilias yvela namuSevarSi, erTi SexedviT, 
spontanurobis miRma TiTqmis geometriuli sizustis gaTvla da 
gaazreba Zevs. moRvaweobis nebismieri sferoSi ilias mxatvruli 
meTodi emyareba struqturas - racionalursa da, imavdroulad 
intuitiur-artistuls. misi orkestruli poeziis verbaluri da 
vizualuri mxare, teqstebis striqonebis arqiteqtonika, asoTa 
ritmi, faqtura, zoma, striqonSi ganlageba da Sua saukuneebis 
arqiteqturuli Zeglebis, rukebisa da teritoriebis gegmebis, 
naxazebis safuZveli kanonzomier SeTanxmebaTa sistemaa. rusu-
li avangardisa da zaumisgan gansxvavebiT, romelic anarqiuli, 

1  reJis geiro - futurizmisa da zaumuri enis frangi literatori da mTargmneli, 
iliazdis Semoqmedebis mkvlevari, klermon feranis universitetis slavistikis 
profesori. 
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politizirebuli, agresiuli da mRelvarea, nebismier sferoSi il-
ias Semoqmedebis safuZveli elementTa kanonzomierebaze damyare-
buli myari struqturaa. zogadad, qarTuli xelovnebisTvis da-
maxasiaTebeli zomierebis, ritmis, reprezentaciulobis grZnoba 
ilias Semoqmedebis xarisxobriv-Tvisebrivi maxasiaTebelia. (sur. 
12-17) 

es unda iyos ganmsazRvreli imisa, rom Tavis gamocemebSi ilia 
arasdros iyenebda rusuli futuristuli wignisTvis damaxasiaT-
ebel TviTweris teqnikas da upiratesobas stambur anawyobs aniWeb-
da. iliasTan stamburi anawyobi mxatvruli zemoqmedebis meTodia. 
`zdaneviCi anawyobs iyenebs ara rogorc sityvis gadmocemis sa-
Sualebas, aramed rogorc mxatvrul masalas. is anawyobs ubrunebs 
xelweris gamomsaxvelobas da kaligrafiulad dawerili yuranis 
silamazes. gverdis mxedvelobiTi mxare Tavis emocias iZleva, ro-
melic azrobrivTan kavSirSi axal formebs Sobs~ [Шкловский В. 1990: 
150]. kruCionixis mfrinavi asoebisgan1 gansxvavebiT, iliazdis Sri-
fti myari, struqturuli, TiTqmis arqiteqtonikuria, TiTqos im-
eorebs qristianuli arqiteqturisa Tu xelnaweri manuskriptebis 
kanonikur sqemebs. ilia zdaneviCis mier Sesrulebuli Sriftis ko-
laJi am grafikuli niSnis codnis xarisxiT, misi gasaocari gamom-
saxvelobiTa da mdidari fantaziiTa gamoirCeva. miuxedavad erTi 
SexedviT radikalurad gansxvavebuli interesebisa da gamoxatvis 
xerxebisa, Tu davukvirdebiT, ilia zdaneviCis mTel Semoqmede-
bas axasiaTebs Sinagani, arsobrivi erTianoba da yoveli cvlileba 
kanonzomieri da gaazrebuli qmedebis Sedegia. 

bunebrivia, tfilisi ar iyo XX saukunis erTaderTi qalaqi, sad-
ac aseTi gacxovelebiT viTardeboda kulturuli procesebi. radi-
kalurad sawinaaRmdego da xmauriani ideebis Tanaarseboba zogadad 
damaxasiaTebelia im drois evropuli kulturis centrebisTvis, 
magram tfilisis arcTu ise didi masStabisTvis es yvelaferi dro-
sa da sivrceSi metismetad SekumSulia: erTi movlena mTavrdeboda 
da meore iqve iwyeboda an sulac Tanaarsebobda tfilisurma kul-
turulma oazisma sul raRac oTxiode weli iarseba. rom ara bol-
Sevikuri agresia, qarTuli saxviTi xelovneba gaagrZelebda kidec 
am mimarTulebiT Tavis ganviTarebas da aTwleulebis ganmavlobaSi 
ar moswydeboda internacionalur kulturul procesebs, romel-
Ta organuli da kanonzomieri Semadgenelic iyo is im wlebSi. 

am TvalsazrisiT ilias gaumarTla. 1920 konstantinopolis 
gavliT parizs gaemgzavra. naklebad gaumarTla mis Zmas, kiriles, 
romelsac aseve surda parizSi gamgzavreba, magram mizezTa gamo, 
gasxvainerebul tfilisSi darCa da bolSevikuri agresiis wnexi 
mTeli simZimiT iwvnia. maTi mama mixeil zdaneviCi xom frankofoni 

1  `CvenTan asoebi dafrinaven~, - werda kruCionixi. Кручёных А. Несточье. Тифлис. 
1917. С. 2
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iyo da tfilisis saxlSi, aguris quCaze, bavSvobaSi Zmebis sawolis 
Tavze gakruli safrangeTis ruka maTi cxovrebis marSrutis mniS-
vnelovani punqti, iliasTvis ki meore samSoblo gaxda, sadac man 
Tavisi mravalricxovan brwyinvale ideaTa ganxorcieleba SesZlo. 
magram es ukve iliazdis istoriaa, is sxva realobasa da mocemu-
lobaSi ganviTarda… 

iyo ki ilia zdaneviCi ltolvili? Tavad werda, rom is samSob-
lodan ki ar gaqceula, aramed demokratiuli mTavrobis pirobebSi 
safrangeTSi codnis gasaRrmaveblad droebiT datova saqarTvelo 
da mxolod 1921 wels, saqarTvelosTvis katastrofulad Secvli-
li politikuri realobis gamo veRar dabrunda samSobloSi. Tumca 
es sulac ar aris gadamwyveti. iliazdi arc miekuTvneba erT ro-
melime teritoriasa Tu kulturas. is im arcTu ise mravalricx-
ovan adamianTa Sorisaa, romlis pirovneba da mravalmxrivi Semoq-
medebis artefaqtebi Tanabrad faseulia globaluri kulturuli 
sivrcisTvis. 
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Ilia Zdanevich - Pilgrimage Amidst Maps and Territory
Summary

When reading “The Map and the Territory” by Houellebecq, somehow Ilia 
Zdanevich came to my mind. Anyway, the range of Ilia’s art and thinking is so 
wide that even coming across with a piece of information remote from his art, 
he often appears before my eyes. Maps are no territories indeed. Maps remain, 
while territories, alas, keep changing. It was just a few years ago that Georgia un-
derwent such ordeal, and at the time of Ilia its territorial integrity was also under 
permanent threat. In fact, it was the time when his attitude towards the drastically 
changed reality became already visible, while the personal freedom became iden-
tified with the idea of unconditional existence of the general notion of “freedom”. 

Ilia Zdanevich as well as his elder brother Kirill kept diaries through their life-
times, while Ilia also applied for maps very often, marking routes of his travels and, 
and what’s more, even used to draw maps himself. They were maps and drawings 
made on highly professional level and stored in the Tbilisi archives of the Zdanev-
ich brothers that inspired me to retrace the paramount space of Ilia’s life by follow-
ing his moving in those territories. The first sign on Ilia’s map was Tiflis. Tiflis, like 
other cities situated on the intersection of civilizations, had its peculiar multi-lin-
gual and multifarious verbal and visual “noise” and variegation. Europe and Asia, 
tradition and novelty were so entangled in Tiflis that is was impossible to guess 
which things were more organic thereto. It seemed it was Tiflis itself that the very 
principle of everythingism rested in. Many languages and cultures were united 
into one orchestra there. We all come from our childhood, and the impressions 
and associations received in our early years become merged with the lifetime ex-
perience and thinking. The social-and-cultural everythingism of Tiflis should by all 
means be considered as the major (if not the determining) factor for the doctrine 
of everythingism worked out in collaboration with M. Larionov and M. Le Dentu 
and, a bit later, of the orchestral painting of Kirill Zdanevich.

When travelling on the maps and drawings of Ilia Zdanevich, we find ourselves 
from the leftmost avant-garde art of Moscow-Petersburg and Tiflis in the magnif-
icent and monumental world of ancient Georgian Christian temples, in the his-
torical Georgia. Notwithstanding as if radically different interests of Ilia, his entire 
art, if taken a good look at, is characterized by inner essential integrity, and every 
change there-of is the result of logical and sensible act. The verbal-and-visual side 
of his orchestral poetry is based, like the plans and maps of the medieval archi-
tectural monuments, on the logical system of matching: the accurate, well-com-



 155

posed, rational structure. Was Ilia Zdanevich a refugee as such? He wrote that he 
had not fled from his native country but temporarily left it at the time of the dem-
ocratic government, and it was only in 1921, as a result of the catastrophically 
changed political reality, that he became unable to return back. Yet, this is not the 
determinant, as Iliazd does not belong to one concrete territory, nation or culture. 
He is one of those few artists whose art is valuable for the global culture space.
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Sefasebis kriteriumTa cvalebadoba 
XX s-is qarTuli plastikis esTetikuri 

mimarTebebi realizmidan neoprimitivizmamde1

(nawili III)MMM

Nneoprimitivizms rogorc mxatvrul meTods Cven srulyofilad 
ver gavigebT, Tu warmodgena ar gveqneba xelovnebaSi pirobiTobis 
raobaze. Tavad pirobiToba ki zustad rom ganvsazRvroT, unda vi-
codeT xelovnebaSi abstraqtuli azrovnebis arsi.

me vexebi saxviTi xelovnebisTvis damaxasiaTebel erT zogad-
sa da mTavar esTetikur faqtors, rasac xan mxatvrul azrovnebas 
uwodeben, xan mxatvrul ganzogadebas, xan dekoratiul sawyiss, xan 
ki _ abstraqtul azrovnebas. 

Tanamedrove xelovnebam didi SesaZlebloba Seqmna abstraqtu-
li azrovnebis gagebisTvis. igi gamovlinda xelovnebis TiTqmis yve-
la dargSi, maT Soris, plastikur xelovnebaSic. es ar niSnavs imas, 
rom saxviT-abstraqtuli azrovneba axali movlenaa xelovnebaSi. 
abstraqtuloba, rogorc mxatvruli formis pirobiTi, masaliseu-
li da sazrisuli aspeqtiT bunebrivi formisgan ganmasxvavebeli 
Tviseba, jer kidev uZvelesi droidan arsebobda. SeiZleba iTqvas, 
rom igi saxviTi xelovnebis warmoSobisTanave Caisaxa bunebis obi-
eqturi xedvis, sinamdvilis asaxvis tendenciasTan erTad rogorc 
esTetikuri ganzogadebis aucilebeli piroba.

Tu, sazogadod, mxatvrul formas rogorc saxviT niSans gavi-
azrebT, imTaviTve gavacnobierebT, rom yoveli saxviTi niSani 
abstraqtulia, igi esTetikuri informaciis Semcveli `fenome-
ni-sagania~. magram kacobriobis istoriis sxvadasxva epoqasa da pe-
riodSi saxviT xelovnebaSi, anu mxatvrul formaSi wina planze 

1 naSromis pirveli da meore nawili erTad gamoqveynda 2018 wels saqarTvelos 
erovnuli muzeumis „moambis” internet vebgverdze. romlis saTaurSic sityva 
neoprimitivizmis nacvlad Tanamedrove xelovnebasTan mimarTebiT gamoviyene 
termini primitivizmi. imis gamo, rom Zveli da Tanamedrove xelovnebis aRmniS-
vnelma terminebma ar gamoiwvios garkveuli gaugebroba, umjobesia, naSromis
konteqstidan gamomdinare, Tanamedrove xelovneba neoprimitivizmis saxeliT
movixsenio. rac gulisxmobs yvela im mxatvrul mimdinareobas, romlebic Temis 
abstrahirebis, formis subieqturi interpretaciis safuZvelze iqmneba. 
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wamoiweoda xolme is saxviTi elementi, romelic pasuxobda 
konkretuli epoqis adamianis msoflmxedvelobasa da esTe-
tikur mizandasaxulobas, magaliTad, qarTuli arqauli, e.w. 
iTifaluri qandakebebi TavianTi agebulebiT (struqturiT) 
savsebiT ar hgvanan realur adamianebs. isini adamians mogvagone-
ben mxolod imiT, rom deformirebulad gamoxataven adamianis Con-
Cxisebur karkass, romlis sxeulebriobac ganisazRvreba mxolod 
Txlad naZerwi abstraqtuli, ,,viwro”, ararealuri formiT, e.i. 
iTifaluri qandakeba sinamdvilis mimarT axali esTetikuri ,,sa-
gania”, romelic sinamdviles mxolod mianiSnebs da ar imeorebs mas 
da, radgan ar imeorebs, is miniSnebuli sinamdvilis, e.i. adamianis 
sxeulis pirobiTi da sanaxevrod abstraqtuli saxeobaa.

man mravalferovani saxeobrivi xasiaTi miiRo sxvadasxva regio-
nis kulturaSi, magaliTad, Zveli afrikuli plastikuri xelovnebi-
sTvis damaxasiaTebeli abstraqtuli, pirobiTi dekoratiuli sawy-
isi gansxvavdeba amerikeli indielebis qandakebis specifikuri 
dekorativizmisagan. es ukanaskneli ki gansxvavdeba Zveli induri 
an Cinuri xelovnebis pirobiTi dekorativizmisagan da a.S. 

ganurCevlad gansxvavebuli maxasiaTebeli niSnebisa, arqaul epo-
qebSi abstraqtuloba abstraqtulobis miRwevis mizniT ar iqmnebo-
da. mas ar gaaCnda koncefciis mniSvneloba, radgan religiuri dat-
virTva hqonda. religiuri iyo igi Sua saukuneebSic. abstraqtuloba 
am SemTxvevaSi transcendenturobis, araxorcielobis, sulierebis 
gamomxatveli pirobiTobis meTods daefuZna, e.i. xelovanebi ab-
straqtulobas aRwevdnen ara qandakebis specifikis sruli meTodu-
ri gaanalizebiT, aramed religiuri programulobiT. 

miuxedavad imisa, rom abstraqtul azrovnebas aseTi Zveli isto-
ria aqvs, Tanamedrove xelovnebaSi igi mainc ganumeorebeli, axle-
buri aspeqtiT gamovlinda. termini `wminda abstraqtuli~ XX s-is 
monapovaria, radgan igi axleburad iqna gaazrebuli.U usagno fer-
isa da formis TviTRirebuli esTetikuri informaciulobis cneba 
Tanamedrove xelovnebaSi ,,wminda abstraqtulobas~ niSnavs. Tana-
medrove esTetikuri gagebiT arsebobs `wminda abstraqtuloba” da 
`dekoratiuli abstraqtuloba~. dekoratiulisgan gansxvavebiT, 
`wminda abstraqtuloba” ideis Semcvelia. ideaSi, ra Tqma unda, 
ganusazRvreli Sinaarsi igulisxmeba, romlis gaSifvrac ,,for-
malobis” Sefasebazea damokidebuli. mkvlevari namuSevris ,,for-
maluri” xasiaTis SeswavliT gamoavlens sametyvelo enis Tavisebu-
rebas da imas, Tu ras gamoxatavs am ,,formalobiT” xelovani. is, rac 
gamosaxulia, garegnul sinamdviles gulisxmobs Tu Sinagans, in-
teleqtualur sferos gamoxatavs Tu impulsurs. aqedan gamomdin-
are, saxviT formaSi TiToeuli abstraqtuli zogadi `formaloba” 
Tavisebur Sefasebas moiTxovs. 

Tanamedrove mxatvrisTvis abstraqtuli azrovneba aRmoCnda in-
teleqtualuri instiqturobis an filosofiuri intuitivizmis is 
sfero, romlis saSualebiTac adamiani Sinagani samyaros plastebs 
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gamoxatavs. is gamoxatavs inteleqtsac, intuiciur warmosaxveb-
sac, pirvelad instiqtebsac, fsiqikuri mdgomareobis sxvadasxva 
sindromsac _ SiSs, Zrwolas, mowyenilobas, tragikulobasa da a.S. 

pirovnebad yofnis unaris mopoveba kacobriobis didi miRwevaa, 
magram es ar niSnavs, rom Tanamedrove xelovanis SemoqmedebiTi in-
dividualoba ufro maRla dgas, vidre arqauli xanis mxatvris. am 
ukanasknels samyaros mimarT damokidebulebaSi gaaCnda momxibvle-
li, pirvelSobili siwminde, rac kacobriobis istoriaSi SeiZleba 
metad aRarc gameordes. amaod ar miaqcies Tanamedrove mxatvrebma 
didi yuradReba arqaul xelovnebas. maTTvis swored arqauli, in-
stiqturad Sesrulebuli formis `wminda~ esTetika ufro mimzid-
veli aRmoCnda, vidre klasikuri, zogadad, realisturi xelovneba. 

arqaul xelovnebasTan formalur msgavsebas Tavad Tanamedrove 
Semoqmednic aRniSnavdnen Riad da principulad, magaliTad, pika-
so, brankusi, modiliani, jakometi aRiarebdnen, rom maT arqauli 
xelovnebis principebi ufro ainteresebdaT, vidre klasikuri xe-
lovneba. iyvnen mxatvrebi, romlebic Sua saukuneebis mimarT iCend-
nen yuradRebas, magram Tanamedrove xelovanTa mxridan uazroba 
iqneboda arqauli xelovnebis pirdapiri ganmeoreba. xsenebuli mx-
atvrebi (da sxvebic) avtonomiuri koncefciis safuZvelze iyenebd-
nen arqauli xelovnebis abstrahirebis meTods absoluturad axle-
burad, individualisturad, inteleqtualizmisa da filosofiuri 
gaazrebis saSualebiT. 

ase rom, Tanamedrove xelovnebaSi pirveladi instiqtebiT for-
madqmnadobam rTulazrovani abstrqtulobis ieri miiRo. aqedan 
gamomdinare, cneba abstraqtuloba zedmiwevniT mravalmniSvnelo-
vani gaxda. man iseTi elastikuroba SeiZina, rom sxvadasxva SemTx-
vevaSi gansxvavebul Sinaarss gvamcnobs. roca am cnebiT usagno 
xelovneba aRiniSneba, misi Sinaarsi ki gansazRvrulia da cxadi, 
magram, rodesac mTlianobaSi, globalurad moicavs Tanamedrove 
xelovnebis inteleqtualursa da aranaturalistur formebs, Tav-
iseburad ganzogadebis Sinaarssac ki iZens: zogjer Tu dekorativ-
izmis msgavsi mniSvneloba aqvs, sxva SemTxvevaSi igi Tavad mxatvru-
lobis sinonimad mogveCveneba. 

es ukanaskneli Sinaarsobrivi elferi albaT iqidan gamomdin-
areobs, rom xelovnebis yovelgvari forma, rogorc adamianis es-
Tetikuri gancdis gansaxiereba, axali ,,sagania” bunebaSi. axali 
`sagnoba~ ki Taviseburad ganyenebulicaa. mxatvrul nawarmoebSi, 
rodesac xazgasmuladaa win wamoweuli xiluli sinamdvilisgan 
ganyenebulobis faqtori, sityva abstraqtuloba saerTod mxat-
vrulobis identuri xdeba. sazogadod ki, ar arsebobs mxatvruli 
meTodi, Tundac yvelaze metad naturalisturi, romelsac mxat-
vruli ganzogadebis elementi ar gaaCnia, vinaidan ar arsebobs up-
irobiTobis Semcveli mxatroba saerTod, xolo `formalisturi~ 
imTaviTve abstraqtulia, axali esTetikuri `sagania~ sinamdvilis 
mimarT.
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abstraqtulma azovnebam, rogorc ukve iTqva, globalurad moic-
va XX s-is xelovneba. igi tolfasovnad gamovlinda sagnobrivsa da 
arasagnobriv xelovnebaSi. amitom warmoiSva abstraqtulobis ori 
gageba: erT SemTxvevaSi abstraqcionizmi abstraqcionistul (usagno) 
xelovnebas gulisxmobs, meore SemTxvevaSi ki igi ufro farTo mniSvn-
elobisaa da gulisxmobs yvela im mxatvrul mimdinareobas, romlebic 
Temis abstrahirebis, formis subieqturi interpretaciis safuZvel-
ze iqmneba, e.i. garkveulwilad _ sagnobriv xelovnebas. sagnobriv, 
anu, Temis konteqstidan gamomdinare, neoprimitivistul xelovnebas. 

sazogadod unda iTqvas, rom Cems mimoxilvaSi abstraqtuli az-
rovneba ar niSnavs iseT upirates gezs, romlis gamoc romelime mx-
atvris Semoqmedeba imTaviTve xarisxian Semoqmedebadaa aRqmuli, 
roca me abstraqtuls vaxseneb, masSi farTo mniSvnelobas `vdeb~ da 
ar vgulisxmob viwro gagebiT mxolod abstraqtul qandakebas. am 
terminiT aRvniSnav yovelive iseT sawyiss, rac adamianis mxolod 
Sinagani xedviT aRiqmeba da realobaSi uSualod ar Cans, agreTve 
imas, rac imdenad ganzogadebulia, rom sinamdvilis calkeul sa-
gnebs konkretuli mocemulobiT (saxeobriobiT) veRar vcnobT 
masSi da iseT mxatvrul movlenebsac, romelTac mxolod mxatv-
robaSi aqvs adgili da sinamdvileSi ar arsebobs. es rom ase ar iyos, 
abstraqtuli azrovnebis SesaZlebloba (rogorc saSualeba) saer-
Tod ar aRmoCndeboda saxviT xelovnebaSi. 

aqedan gamomdinare, adamiani rom ganzogadebulad azrovnebs, 
ar niSnavs, rom yovelTvis mainc da mainc xarisxianad azrovnebs. 
abstraqtuli azrovneba saSualebaa esTetikuri gancdis sayovel-
Tao damajereblobiT gamoxatvisa da warmatebas aseT azrovnebaSi 
mxolod isini aRweven, visac WeSmaritad gaaCnia Sinaganad sayovel-
Taod `damainteresebeli~ samyaro. 

Tu aseTi gagebiT miviRebT abstraqtulobis cnebas, ra Tqma unda, 
igi nebismieri mxatvrisTvis misaswrafi mizania, miTumetes, rom me ar 
vexebi, zogadad, abstraqtuli azrovnebis iseT mxares, romelic fi-
losofiaSi, fsiqologiasa da xelovnebis TeoriaSic adamianis TviT-
gaucxoebis formad warmogvidgeba. TviTgaucxoeba adamianis real-
obisa da TavisTavisgan ,,ucxoSi” gaqcevas gulisxmobs. me arc imaze 
vlaparakob, rom TviTgaucxoebad interprirebuli abstraqtuli 
xelovneba adamianis yofierebisa da Semoqmedebis idealis krizisi-
dan gamomdinareobs. es zedmiwevniT rTuli problemebia da Cemi 
mizani araa am problemebze zereled saubari. me iseT abstraqtu-
lobaze vsaubrob, romelic, miuxedavad gaucxoebis elementebisa, 
dadebiT aspeqtebsac Seicavs, kerZod, sinamdvilis cnebis gafar-
Toebis aspeqts, rodesac realurad arsebul fizikur zedapirs 
emateba adamianis Sinagani sinamdvile. Tu aseTi gagebiTac SeiZleba 
warmovidginoT abstraqtulobis fenomeni, maSin igi misaswrafi xde-
ba xelovanisTvis rogorc procesi, SemoqmedebiTi aqti. miTumetes, 
rom abstraqtuli azrovnebis saSualebiT ara marto gaucxoeba xde-
ba, aramed dafarul, uxilav sinamdvilesTan miaxloebac.
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yovelive aqedan gamomdinare, gasagebi xdeba qarTvel postmod-
ernist mxatvarTa da, kerZod, moqandakeTa miswrafeba masaliseu-
lad, e.i. plastikurad ganasaxovnon abstraqtuli azrovneba. 

Cemi naSromis mizania, gavamaxvilo yuradReba plastikuri xe-
lovnebis iseT movlenebze, romlebic, etapobriobisa an mxatvru-
li Rirebulebis TvalsazrisiT, mniSvnelovania qarTuli kul-
turis Sesafaseblad. magram es ar niSnavs imas, rom moqandakeTa 
namuSevrebs, romelTac ar ganvixilav, Cem mier ugulebelyofilia. 
plastikuri xelovnebis saerTo donisTvis TiToeuli moqandakis 
cdebs aqvs mniSvneloba. ufro dawvrilebiTi miznis mqone narkvev-
Si, albaT, TiToeul maTgans Tavisi sakadrisi obieqturi Sefaseba 
miecema. ase rom, roca me romelime moqandakis Semoqmedebas yur-
adRebiT ganvixilav, maT xarisxisa da Rirsebis mixedviT, marTa-
lia, ar vanawileb, Tumca, gamorCevis garkveuli gaTvaliswineba 
aucilebelia xelovnebis TeoretikosisTvis. 

am azrze dayrdnobiT gamovarCev qarTuli kulturis doneze 
Sexedulebis Sesaqmnelad aucilebeli Rirsebis mqone qmnilebebs, 
magaliTad, naSromis pirvel nawilSi ar mixsenebia moqandake gulda 
kalaZe, iseve, rogorc aleqsandre ratiani, magram es imisTvis ar ga-
mikeTebia, rom isini naklebad niWieri moqandakeebi iyvnen. naSromis 
koncefciis specifika ar iTvaliswinebs aseTi farTo diapazoniT 
rkvevas, Torem yvelasaTvis cnobilia, rom gulda kalaZec da ale-
qsandre ratianic 60-ian wlebSi warmatebuli moqandakeebi iyvnen. 
maT mier formis simkvrivisa (ratiani) da, imavdroulad, sirbilis 
sinTeziT Sesrulebuli figurebi (kalaZe), udavod, dakvirvebul 
yuradRebas imsaxurebs (sur.1-2). 

igive SeiZleba sxva moqandakeebzec iTqvas, romelTac niWi ga-
moavlines, magram, Cvmi naSromi mxolod yvela niWierTa aRweras 
ar iTvaliswinebs, aramed iseTi plastikuri Sedegebis esTetikur 
RirebulebaTa Sefasebas, romelTa avtorebi, niWierebis garda, ga-
morCeulni arian WeSmariti xelovnebisTvis aucilebeli avtono-
miurobisa da originalurobis niSniT an sayovelTaod saintereso 
temperamentiT, anda raime iseTiT, rac Tanamedrove qarTul plas-
tikur xelovnebas ufro damaxasiaTeblad dagvanaxebs.

am TvalsazrisiT me mTlianobaSi ar Sevexebi moqandake viqtor 
WumburiZis Semoqmedebas. mis mier Sesrulebul namuSevarTagan ga-
movyof moqandake aleqsandre ratianis portrets (sur.3). es nawar-
moebi ramdenime aspeqtiT iqcevs yuradRebas. yvelaze saintereso 
albaT isaa, rom am namuSevarSi pirvelad da TvalsaCinod gamovlin-
da plastikur moculobaze feris gamoyenebis principi. aseve sa-
gulisxmoa Tavad portretis rogorc formis xasiaTi. igi raRaciT 
enaTesaveba egvipturi portretuli yaidis formis daxvewilobas 
(sur.4). nakvTidan nakvTze natifi gadasvlebi, iersaxisTvis saxas-
iaTo niSnebis zedmiwevniT ganzogadeba, yovelive amas, roca feri 
emateba, miT umetes, warmoiSoba modernuli aspeqtiT egvipturi 
feradi plastikis asociacia, magram, Tanamedrove gaazrebis gamo, 
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xsenebuli portreti zedmiwevniT TviTmyofadia. 
sainteresoa kuriozi, romelic am portretTanaa dakavSirebu-

li. mas mxolod imitom aRvniSnav, rom saxasiaTo mxatvruli ele-
mentis saxiT gamovlinda portretSi. rogorc gadmocemiT viciT, 
TabaSiris Tavi (portreti) ramdenime nawilad daimtvra. xelovanma 
am nawilebis SekavSireba avangarduli xelovnebis principiT gaiaz-
ra da feradovan formaze moTeTro Strixebadqceuli SekavSirebis 
zolebi mxatvruli eqspresiulobiT aametyvela. amiT man realuri 
formisa da abstraqtuli azrovnebis Tavisebur sinTezs miaRwia da 
gamoavlina SemTxveviTisa da qaosuris mxatvruli mowesrigebulo-
bis principad qcevis unari. aseTi iRbliani mignebebi arc ise bevria 
Tanamedrove xelovnebaSi, Tumca ki cdebi mravalia. 

msgavs movlenas adrec hqonda adgili qarTul plastikur xe-
lovnebaSi, razedac ukve mqonda saubari naSromis pirvel nawilSi 
[giorgobiani l. 2018: 177. sur.3]. vgulisxmob SemTxvevas, romelic 
iakob nikolaZem aucilebel mxatvrul principad aqcia `CaxruxaZ-
is portretSi~ . am magaliTebiT yuradRebas vamaxvileb mxatvruli 
Ziebebis unikalur Tvisebaze _ SemTxveviTSi aucileblis aRmoCe-
nis unarze. aseTi movlenebi metad damaxasiaTebelia Tanamedrove 
xelovnebisTvis. aris aseTi SemTxvevebic: xSirad xelovani pou-
lobs raime mza formas konkretul masalaSi da idea uCndeba, rom 
am formaze mcire mxatvruli elementis damatebiT (SetaniT) Rr-
maazrovan mxatvrul idead aqcios es forma. msgavsi tendencia gan-
sakuTrebiT abstraqtuli da popartuli sistemis Camoyalibebis 
Semdeg, postmodernistul periodSi, damkvidrda. ase rom, Tana-
medrove plastikuri mxatvruli meTodebis ganxilvisa da Sefase-
bisas am faqtorsac ver auvli gverds, miTumetes, rom qarTul 
plastikur xelovnebaSi am geziT dResac mimdinareobs Ziebebi. 

60-ianelTa TaobaSi gansakuTrebuli TaviseburebiT gamoirCa
moqandake vaxtang oniani. igi monumenturad ganzogadebuli mocu-
lobiTi formis maZiebeli moqandakea. geometrizmi TvalSi sacemia 
mis namuSevrebSi. igi gansazRvravs moqandakis Semoqmedebis xasi-
aTs da gvevlineba formisa da Sinaarsis ganzogadebis aucilebel 
pirobad. moculobis sisrulisken swrafva da iersaxis xasiaTis 
mier Seqmnili am mTlianobis danawevrebis aucilebloba qmnis xe-
lovanis individualobis mTavar niSans, e.i. mTlian masiur formeb-
Si (umTavresad, portretebSi) iersaxeebs aRviqvamT im minimaluri 
miniSnebebiT, romlebsac konkretuli Temis mixedviT qmnis moqa-
ndake. swored formis sisrulisken miswrafebisa da konkretuli 
miniSnebebis urTierTdamokidebuleba qmnis moqandakis mxatvru-
li meTodis specifikas, e.i. Tu rogor ganazogadebs da amTlianebs 
konkretul rTul formas xelovani, amaSi mJRavndeba misi individ-
ualoba (sur. 5-7).

ase rom, vaxtang onianis mier Seqmnili zogadi geometriuli 
moculobebi ar warmoadgens Tavisufal, abstraqtul, mTlian 
formebs, isini yovelTvis dramatizebulni arian konkretuli ier-
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saxis ganzogadebis amocaniT. moqandakis maxasiaTebel Tvisebad 
unda CaiTvalos mocemul amocanaSi mTis bunebisa Tu xalxisT-
vis (am SemTxvevaSi, svaneTis) damaxasiaTebeli sizviade, pirquSo-
ba warmoaCinos. swored amiTaa ganpirobebuli svanuri tipisad-
mi, erovnuli elementebisadmi interesi. xSirad mis portretebSi 
figurirebs svanuri qudi, rac gamiznulia mxatvruli mTlianobis 
gamomsaxvelobis misaRwevad. moqandakis specifikuri plastikuri 
meTodi imiTac gamoirCeva, rom igi uSualod masalis kveTas amjo-
binebs. amasTan, iyenebs sxvadasxva masalas: qvas, qviSaqvas, ZiriTa-
dad mimarTavs tufs. 

maZiebeli xasiaTi aRmoaCnda amave Taobis warmomadgenel juna 
miqataZesac. SemoqmedebiTi gzis dasawyisSi igi realisturi da 
klasikuri mimarTulebis qandakebebs (magaliTad, `mzeWabuki~) qm-
nida, magram mogvianebiT mis SemoqmedebaSi mkveTrma eqspresion-
izmma iCina Tavi. am mimarTebam igi sruliad Camoacila realisturi 
qandakebis tradicias. zedmiwevniT eqspresionistulia misi galak-
tion tabiZis Zegli (sur.8). moqandake poetis tragikuli iersaxis 
Sesaqmnelad erT mTlian, talRiseburad alivlivebul masas qmnis, 
romelsac poetis tanjuli saxe asrulebs. figuris samosis nacvlad 
dagrexili kunZiviT mdgari masa-sxeuli SfoTvisa da aforiaqebis 
gamomxatvelia. poetis zeaweuli saxe, ase vTqvaT, tanjvaSi mom-
wyvdeuli adamianis iersaxes qmnis. rogorc Cans, eqspresiulobis 
moTxovnam moqandakes TiTqmis abstraqtulad gaazrebuli daZabu-
li figura Seaqmnevina, romelic realisturi mxolod imiTia, rom 
poetis iersaxea. aqedan gamomdinare, am namuSevris Sefasebis kri-
teriumi, erTi mxriv, realisturi portretis principebidan gamom-
dinareobs, xolo, meore mxriv, gamosaqandakebeli masis specifiku-
rad avtoriseuli eqspresiuli meTodidan. 

zogadi moculobiTi plastikuri formebis ostatad gvevline-
ba moqandake jemal SanSiaSvili. formis zogadoba mas ainteresebs 
realur formaze mimaniSnebeli elementis saxiT. erT-erTi mocu-
lobiTi plastikuri portreti `mzia~ imdenad ganzogadebuladaa 
gadmocemuli, rom, faqtobrivad, abstraqciacaa, radgan masze de-
talebi saerTod ar SeimCneva da mxolod zogadadaa saxis nakvTe-
bi miniSnebuli. aseTi zogadobis principiT igi sandro razmaZis 
plastikuri enis gamgrZeleblad gvevlineba. 

roca moqandake qalis SiSvel figurebs (nius) qmnis, amave ganzo-
gadebis safuZvelze, igi warmatebiT aRwevs qalurobis simsubuqisa 
da haerovnebis gadmocemas. saerTod, qalis Tema wamyvani motivia 
SanSiaSvilis SemoqmedebaSi. mis mier natifad naZerwi niuebi metad 
TviTmyofad lirikul samyaros qmnis. SeiZleba iTqvas, am lirizmis 
xasiaTi ganumeorebelickia. Tumca,zogjer moqandake, simsubuqis 
nacvlad, formis simkvrives, struqturul-kompoziciur erTia-
nobas, materialurobas aniWebs upiratesobas. aqedan gamomdinare, 
mis mier Sesrulebuli namuSevrebis Sefasebis kriteriumi, ra Tqma 
unda, formis specifikuri ganzogadebis principis gaTvaliswineb-
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iTaa SesaZlebeli. 
moqandake Tengiz kikaliSvili gansakuTrebul Sedegebs aRwevs, 

roca iersaxeebs qmnis. miuxedavad imisa, rom abstraqtul Ziebebsac 
mimarTavs, igi mainc saxeebiT, e.i. figuratiuli formebiT moaz-
rovne moqandakea. individualuri eqspresionizmiT xasiaTdeba misi 
erT-erTi mniSvnelovani nawarmoebi `konstantine gamsaxurdias Ze-
gli~ (sur.9). formaluri, ramdenadme dekoratiuli da stilizebu-
li gadawyveta, rac zedmiwevniT groteskulobas warmoSobs, fig-
uris pozac ki eqspresiulad swored imaze miuTiTebs, rom mwerlis 
iersaxe ramdenadme pativmoyvare da ampartavan pirovnebad war-
mogviCinos. SeiZleba moqandake sworad iqceva, roca konstantine 
gamsaxurdias iersaxes uCveulod apaTiuri gamometyvelebiT gad-
mogvcems. igi obieqturad afasebs mwerlis xasiaTs, romelic Tavi-
si msoflmxedvelobiT nicSeanuli ideologiis mimdevari iyo. 

individualistur-eqspresionistuli niSnebis esTetikuri gaaz-
reba saSualebas iZleva moqandakis namuSevrebis kriteriumis Sesa-
faseblad. iseve, rogorc merab berZeniSvilis qandakebebSi, Tengiz 
kikaliSvilis namuSevrebSic deformacia mkveTrad gamoxatuli in-
dividualuri, specifikuri xasiaTisaa. 

Tu xsenebuli Zegli mTeli Tavisi arsiT antiintimuria, axlo-
beli adamianis intimur ganzogadebasTan gvaqvs saqme amave Taobis 
warmomadgenlis _ vaJa meliqiSvilis mier Sesrulebul qalis fig-
uraSi _ `gamzrdeli” (sur. 10). qalis am iersaxeSi formaTa Tavise-
bureba, romelic zedmiwevniT gamartivebulia, mimarTulia iqiT-
ken, rom rac SeiZleba cocxlad da mZlavrad warmoCindes xasiaTi. 
masze `formaluri” elementebi im TvalsazrisiTaa gamoyenebuli, 
rom, jer erTi, mxatvruli saxe ganzogaddes da amiT yvelasaTvis 
gasagebi gaxdes igi da, meore mxriv, imisaTvis, rom portretis saxis 
xasiaTi udides intimurobamde aiyvanos. es niSnebi, ,,formaluri” 
gagebiT, eqspresionistulia. 

vaJa meliqiSvilis `formaluri” Ziebebi efuZneba plastikuri 
formis abstrahirebis meTods, magram Sori asociaciiT ukavSird-
eba uZveles arqaul (Suamdinarul, etruskul) xelovnebas. gansa-
kuTrebiT aRsaniSnavia gviandel periodSi Sesrulebuli Sedevri 
`aieti~, sadac Cans, Tu raoden Rrmad esmoda avtors arqauli, 
`primitivistuli” xelovneba (sur.11-12). am kompoziciaSi mxedari 
mefecaa da, amasTanave, veluri warmarTic. romelic araa gamsWval-
uli vaJkacobis an raindobis gamomxatveli plastikuri niSnebiT. 
namuSevar `aietSi~ gamovlenili mxatvruli meTodi SeiZleba CaiT-
valos inteleqtualuri (anu racionaluri) primitivizmis nimuSad. 

rogorc vxedavT, 60-iani wlebis Taobad wodebul moqandake-
Ta SemoqmedebaSi ganzogadebuli, abstraqtuli azrovneba (intu-
itiuric da inteleqtualuric), erTi mxriv, pirobiTi dekorati-
ulobisa da mxatvruli saxis xasiaTis Sesaqmnelad saWiro zomieri 
deformaciis saxiT gamomJRavnda, xolo, meore mxriv, primitiv-
izmamde davida da Sor asociacias warmoSobs arqaul plastikur 
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xelovnebasTan. SeiZleba iTqvas, TiToeul axal SemoqmedebiT indi-
vids Tavisi maxasiaTebeli `formaloba~ Semoaqvs Tanamedrove qa-
rTul plastikur xelovnebaSi. TiToeuls Tavisi ganzogadebis xe-
rxi, Tavisi masala da masTan stilisturi damokidebuleba gaaCnia. 
aqedan gamomdinare, Sefasebis kriteriumebic TiToeuli maTganis 
Semoqmedebis plastikuri niSnebis mixedviT yalibdeba. SeuZle-
belia, vaJa meliqiSvilis an Tengiz kikaliSvilis namuSevrebi Se-
fasoT im kriteriumiT, romelic, magaliTad, karlo grigolias qa-
ndakebebis Seswavlisas Camoyalibda an, piriqiT. 

Semdgomi Taobebis (70-iani da, gansakuTrebiT, 80-90-iani wlebis) 
moqandakeebma, mas Semdeg, rac isini gaTavisufldnen ideologiu-
ri cenzurisagan, sxvadasxva mxatvruli mimarTuleba ganaviTares 
saqarTveloSi. miuxedavad imisa, rom zogjer isini sxvadasxva for-
miT iziareben tradiciuli realisturi skulpturis principebs, 
ZiriTadad mainc abstraqtul azrovnebas amkvidreben _ qmnian 
`wminda~ abstraqciebs an abstrahirebuli xasiaTis figurebs. ufro 
konkretulad ki, gamoikveTa tendencia Rrma azrovnebiT datvir-
Tuli plastikuri formis Seqmnisa. am mimarTulebis mxatvrebisT-
vis damaxasiaTebelia siTamame moculobasTan damokidebulebaSi, 
Teoriuli koncefciuroba, Taviseburi emociur-filosofiuri 
poetika da a.S. ufro metic, isini absoluturad Tavisuflad arCev-
en masalas da Tavisuflad arRveven `savse moculobis” mqone plas-
tikis tradicias. saWiro SemTxvevaSi saerTod uars amboben mocu-
lobaze, metyveleben antimoculobis principiT. 

SeiZleba iTqvas, XX s-is bolo aTwleulebSi moRvawe moqanda-
keebi TavianTi plastikuri ZiebebiT exebian yvela im tendencias, 
ukiduresad formalistursa da realistursac, romlebic Tana-
medrove msoflio qandakebis ganviTarebis procesSi SeimCneva. aris 
cda, gamoyenebul iqnas plastikuri xelovnebisTvis aratradici-
uli masala, masala, romelic popartidan an dizainidan aris nasesx-
ebi _ sxvadasxva saxis metali, plastikati, celoloiduri nawarmi, 
xe, mina da a.S. drom ukve gviCvena da, albaT, momavalSic gviCvenebs, 
Tu ramdenad seriozul miRwevebs gvTavazoben isini masalis Ser-
Cevis am Tavisufali gziT.

sazogadod unda iTqvas, rom calkeuli eris mier sayovelTao 
mniSvnelobis mqone Tanamedrove xelovnebis miuReblobisas am eris 
kultura izolaciaSi moeqceoda da odesRac miRweuli mxatvruli 
sistemisa da meTodis mudmivad gameorebiT iqneboda SemosazRvru-
li. aqedan gamomdinare, qarTul mxatvrul kulturas ar emuqreba 
erovnuli mxatvruli mentalobis gaqroba Tanamedrove sayovel-
Tao xelovnebis principebis qarTul sinamdvileSi damkvidrebis 
SemTxvevaSi. Mmas Semdeg, rac xelovneba saqarTveloSi gaTavisufl-
da yovelgvari cenzurisagan, moqandakeebma mTeli sibejiTiT aiT-
vises Tanamedrove dasavluri da, zogadad, msoflio mxatvruli 
gamocdileba. Seiqmna safrTxe, rom qarTveli moqandakeebi dakar-
gavdnen TviTmyofadobas da erovnuli mxatvruli miRwevebis meqa-
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nikuri varirebiT Semoifarglebodnen, magram drom XX s-is bolo 
aTwleulebis xelovanTagan TandaTanobiT gamoyo individualuri 
mxatvruli xedvisa da TviTmyofadobis mqone moqandakeebi: rezo 
xasia, roland narouSvili, rusudan gaCeCilaZe, nodar Tofuria, 
jemal bJalava, gia jafariZe, geno zaqaraia, avTandil monaseriZe, 
Zmebi valeri da jumber jiqiebi, neveli jiqia, joni gogaberiSvi-
li, marine ivaniSvili da sxv. ufro axalgazrdebs Soriski Tavi ga-
moiCines: giorgi tyablaZem, zaza leJavam, Tengiz abramiSvilma, le-
van saluqvaZem da sxvebma, romlebic samoRvaweo asparezze XX s-is 
miwuruls gamoCndnen, magram damoukidebel moqandakeebad XXI s-Si 
Camoyalibdnen. 

TiToeuli maTganis SemoqmedebiTi TviTmyofadoba sainteresoa im 
mxriv, rom mravalferovan mxatvrul ZiebaTa SedegebiT gamoirCevi-
an. mravalferovneba gansakuTrebiT Temis abstrahirebis saSualebiT 
miRweul SedegebSi SeimCneva. am TvalsazrisiT formis interpretacia 
Tu zogjer ̀ savse moculobis~ princips efuZneba, sxva SemTxvevaSi vx-
vdebiT `formanaklulobis~, `daleulobis~, `Seviwroebis~ meTods an 
rTuli metaforuli formebiT saxovan azrovnebas (sur.13). 

kidev erTxel aRvniSnav, rom metaforul abstaqtul azrovne-
baze saubrisas termins `abstraqtuli~ farTo mniSvnelobiT vxma-
rob da ara `wminda~ abstraqcionizmisTvis saxasiaTo realobisgan 
absoluturad ganyenebuli formebiT azrovnebis TvalsazrisiT. 
metaforuli plastikuri azrovneba figuratiuli ufroa, vidre 
arafiguratiuli. is Taviseburi, postabstraqtuli xasiaTiT ga-
moirCeva da abstrahirebuli realuri formebiT rTuli metafor-
uli Sinaarsis gamomxatvelia. 

metaforuli abstraqtuli plastikuri azrovneba gansakuTre-
biT saxasiaTo XX s-is bolo meoTxedis qarTul postmodernistul 
plastikaSi gaxda. am periodis xelovanebi erTi mxatvruli geziTa 
da sistemiT ar iRwvian. ufro mkveTrad TvalsaCino erTsistemur-
obiT wina Taobebi (gamonaklisi SemTxvevebis garda) gamoirCeodnen. 
saukunis dasasrul gaCnda moTxovna, gadaazrebuli da Sejamebuli 
yofiliyo mTeli Tanamedrove xelovnebis (modernistul-avangar-
duli, konceptualuri xelovnebis) eqsperimentebi da miRwevebi. 
swored am tendenciam gamoiwvia xelovanTa SemoqmedebaSi mraval-
sistemuroba da mravalgezianoba, e.i. erTi da igive moqandake xSir-
ad sxvadasxva mxatvruli meTodiT muSaobs. 

Aam Taobidan yuradRebas SevaCereb sam moqandakeze: nodar Tofu-
riaze, jemal bJalavasa da gia jafariZeze. am moqandakeebis Semo-
qmedebas imitom ki ar ganvixilav, rom maT gamovyof am periodis 
moqandakeebisgan. yuradRebas vamaxvileb imitom, rom maTs namu-
SevrebSi TvalsaCinod gamovlinda metaforuli abstraqtuli az-
rovneba.

rTuli Sinagani ganwyoba-emociis gonebamaxviluri saSualebiT 
gamoxatvis amocaniT datvirTa Tavisi Semoqmedeba moqandake no-
dar Tofuriam. rTuli azris gamoxatvas igi cdilobs maSinac ki, 
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roca maincdamainc abstraqtul saSualebebs ar iyenebs da realuri 
an realurTan miaxlobuli formebiT (e.i. ganzogadebulad da ara 
konkretuli midgomiT) qmnis nawarmoebs. moqandake ucnauri inten-
sivobiT cdilobs gamosaxos warsulis, pirvelyofilis, warmarTu-
lis Zirebi. igi xalxur sityvierebaSic ki eZebs Tavisi plastikuri 
meTodis impuls. mis mier Sesrulebuli plastikuri formebi zog-
jer xelovanis nebiTa da cdiT, gonebamaxviluri motivisa da form-
is kompoziciis struqturis wyalobiT, saidumlos Semcvelia. 

erT-erTi aseTi maRalmxatvruli nawarmoebia `feriscvaleba~ 
(sur.14). moqandakem rogori Sinaarsobrivi interpretaciac ar 
unda Cados am originalur kompoziciaSi, mayurebeli masSi xedavs 
im plastikur saidumlos, romlis interpretirebac SeuZlebelia. 
cxenis ori realuri, Sesacnobi figura gonebamaxviluri xerxiTaa 
dakavSirebuli, rogorc (wyalSi) anarekli. cxenis TiToeuli fig-
ura cal-calke rom gvenaxa, albaT, ar gamoiwvevda aRqmis gansa-
kuTrebul Taviseburebas da swored aq Cans, Tu raodeni Zala aqvs 
formis abstraqtulad gaazrebas. 

cxenis figuraTa CliqebiT erTmaneTze dgoma, rogorc sakmaod 
originaluri kompoziciuri xerxi, mTlianad cvlis nawarmoebis 
aRqmis azrs. es arc cxenebia da, SeiZleba iTqvas, swored cxenebia, 
arc amas aqvs gadamwyveti mniSvneloba, radgan mTavar plastikur 
azrs TiToeuli cxenis skulpturuli xarisxi da Rirseba ki ar qm-
nis, aramed cxenebis ucnauri urTierTobis mniSvneloba (iribad da 
meorexarisxovnad, ra Tqma unda, cxenebis plastikuri xasiaTic Ta-
vis mniSvnelovan rols asrulebs). am urTierTobas ki, uTuod, ar 
gaaCnia materialuroba, e.i. kompoziciaSi wina planze wamoweulia 
cocxal, materialur arsebaTa aramaterialuri urTierToba, anu 
is esTetikuri ganusazRvreloba, romelsac moqandake materia-
Ta alogikuri kavSiriT qmnis. amitomac, radgan nawarmoebSi ab-
straqtuli gaazreba ufro mTavaria, igi poetur metaforad da qm-
nilebad gvevlineba. 

azris metaforuli gamosaxvis mizniT zogjer moqandake 
ukiduresad amartivebs formis plastikur datvirTvas. am SemTx-
vevaSi mas TiTqos miznad dausaxavs yvelaze Zunwi ,,formaluri” 
saSualebiT gamoxatos filosofiuri poetika. kompoziciaSi `kari~ 
(sur.15) mTeli ,,formaluri” monacemi azris gamoxatvas ufro em-
saxureba, vidre plastikuri xerxiT emociis Seqmnas. Aaq minimaluri 
plastikuri monacemi metaforuli da konceptualuria. 

asevea kompoziciaSi - `Crdili~ (sur.16), sadac naTlad Cans rTu-
li azrisa da emociis abstraqtuli xerxiT gamosaxvis amocana. am 
SemTxvevaSi moqandake or figuras moculobanaklulobis princip-
iT agebs. es ,,formaSeWmuli”, ,,formadafleTili” figurebi Tavi-
anTi abstraqtuli stilistikiT Seesabameba nawarmoebis ZiriTad 
amocanas, kerZod, Crdilis plastikurad Seqmnis ideas. cxadia, rom 
Crdils Tavisi materia da moculoba ar gaaCnia, magram mxolod ase-
Ti datvirTva ar hqonda nawarmoebis amocanas. Crdili aq gvevline-
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ba metaforuli gagebiTac _ Crdili, saerTod, rogorc naTeli ar-
sebobis Crdili, anu, bindi arsebobaSi.

msgavsi metaforuloba saerTod axasiaTebs nodar Tofurias 
mxatvrul meTods. igi formis xasiaTiTac da Teoriuli koncef-
ciiTac Segnebulad cdilobs, inteleqtualurad gardaqmnas uZve-
lesi arqauli da Suasaukuneobrivi xelovnebis principebi. azris 
gamomxatveli plastikis TvalsazrisiT, Tofurias Semoqmedeba 
saetapod unda CaiTvalos Tanamedrove qarTul plastikur xe-
lovnebaSi. misi Sefasebis kriteriumi unda gamomdinareobdes im 
formalur niSanTa wyobidan, romelic mis qandakebebs axasiaTebs. 

aranakleb rTuli sxva geziT warmarTa Tavisi plastikuri az-
rovneba moqandake jemal bJalavam. igi cdilobs, adamianis saxiT is-
eTi abstraqtuli forma Seqmnas, romelic, sazogadod, adamianuro-
bis poziciidan raime iseTs gamoxatavs, rac dafarulia da TvaliT, 
rogorc realuri ram, arc Cans. ZiriTadi xerxi, romelsac igi amis 
misaRwevad mimarTavs, abstraqtul-naivuri disproporciaa. saint-
eresoa, rom igi am meTods mimarTavs ara TvalsaCino abstraqciis 
gziT, aramed abstraqtuli azrovnebis mxolod `gulisxmobiT”. 

saqme isaa, rom garkveul portretebSi moqandake iseTi organuli 
tipis disproporcias mimarTavs, rom cdilobs WeSmariti naivuro-
bis STabeWdileba Seqmnas, magram am tipis naivuroba abstraqtuli 
azrovnebis gareSe miuRweveli unda iyos, e.i. abstraqtuli amocaniT 
moqandake aTvalsaCinoebs mxatvrul primats da mis miRma faravs ab-
straqtuls. am xerxiT avtori saSualebas itovebs, adamianis Tavis 
masis saxiT Seqmnas savse, sferosebri moculobiTi forma. aseT zo-
gad moculobaze miniSnebebiT gamokveTili mcire nakvTebiani saxe 
Tavisebur xasiaTs qmnis mTliani moculobiTi formis gadmocemis-
as. es Tavisebureba swored Sinaganis, Rrma fsiqologiurobis, jer 
gamouxatavis warmoCenis individualuri cdaa (sur.17).

bJalavas mier Sesrulebul portretebSic aRiniSneba primitiv-
istuli niSnebi. SeiZleba gagvaxsendes konkretuli arqauli por-
tretebic ki, magram msgavseba zedmiwevniT zogadi da asociaciuria 
(sur.18,19). jemal bJalavas nawarmoebTa Sefasebis kriteriumis ga-
momuSaveba uSualod misi namuSevrebis mier warmoqmnili esTeti-
kuri da, Sesabamisad, msoflmxedveluri gancdis gaanalizebiTaa 
mxolod da mxolod SesaZlebeli. 

XX s-is bolo ocwleulis saxasiaTo plastikuri azrovneba Cans 
gia jafariZis SemoqmedebaSi. Mmis mier Sesrulebul artefaqtebSi 
postabstraqcionizmisTvis niSandoblivma figurativizmma iCina 
Tavi. igi realisturi plastikuri meTodiTac muSaobs da metaforu-
li abstraqtuli azrovnebis mimarTulebiTac. mis mier Sesrulebuli 
`realisturi~ namuSevrebi (portretebi da Zeglebi), Tematuri mizan-
dasaxulobis mixedviT, plastikis mravalstilur xasiaTs avlens. zog 
namuSevarSi moqandake eqspresionistia, zogSi ki _ realisti. 

intimurobiTa da kameruli lirizmiT gamoirCeva mis mier Ses-
rulebuli `mixeil TumaniSvilis~ Zegli (sur.20). magram gansa-
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kuTrebiT saxasiaToa gia jafariZis plastikisTvis abstrahirebu-
li figurativizmi, miTosuri simbolizmi. es ukanaskneli tendencia 
mis artefaqtebSi, formis ukiduresi lakonizmis gamo, xSirad em-
blemuri simbolizmis saxiT gaiazreba (sur.21). sqeli mavTulis 
simsxo adamianis plastikur figurebSi irmis rqebis motivis xSiri 
gamoyeneba abstraqtul miTosurobas qmnis. SemTxveviTi araa, rom 
bolo aTwleulebSi gia jafariZem araerTi emblema Seqmna sxvadasx-
va kulturuli RonisZiebisa Tu prizisTvis. 

rogorc davinaxeT, vaJa meliqiSvilis, nodar Tofurias, jemal 
bJalavas, gia jafariZisa da aseve sxva postmodernist moqandakee-
Ta namuSevrebSi, kerZod, elementaruli formebisken swrafvaSi, 
iseTi plastikuri struqturuli niSnebi vlindeba, romlebic Sori 
asociaciiT gvagonebs arqauli xelovnebis `formalur-mxatvrul” 
niSnebs: zogjer Tu aSkarad vgrZnobT uZvelesi xanis reminiscen-
ciebs, sxva SemTxvevaSi vxvdebiT Sua saukuneebis naivuri pirobi-
Tobis msgavs tendencias. magram warsuli epoqebis ostatebisa-
gan gansxvavebiT, romlebic cdilobdnen konkretuli religiuri 
TemiT gansazRvruli forma SeeqmnaT, Tanamedrove xelovanisTvis 
Temis uSualobas umTavresad formis ganusazRvreli xasiaTi gana-
pirobebs, anu mas Tema imdenad ugulebelyofili aqvs, rom igi Tav-
isTavad formis gamomxatvelobis faqtoramde dahyavs. garda amisa, 
Tanamedrove xelovnebas Zvelisagan erTi mkafiod SesamCnevi niSan-
ic ganasxvavebs. igi uaRresad individualuria da, aqedan gamomdin-
are, TvalsaCinod mravalferovani, ramdenadac individualuria, 
imdenad TiToeul SemoqmedebiT gamovlinebas Taviseburi midgoma 
esaWiroeba gagebisa da analizisTvis. 

yovelive aqedan gamomdinare, Tanamedrove xelovnebaSi Se-
fasebis kriteriumic individualuri gaxda, magram miuxedavad 
ukiduresi individualizmisa da, saerTod, Tanamedrove epoqis mx-
atvruli mimarTulebebis siWrelisa, mainc arsebobs zogierTi ram, 
rac aerTianebs Tanamedrove mxatvrul mimarTulebas. es zogierTi 
gamaerTianebeli ram sxvadasxva mxatvruli faqtoris saxiT gam-
ovlinda XX s-is xelovnebaSi. erTi mxriv, Tu isini epoqis saerTo es-
Tetikur (mdernistul-avangardul) niSnebad SeiZleba CaiTvalos, 
meore mxriv, calkeuli Semoqmedi individisTvis gankerZoebuli 
da avtonomiuri gamomxatvelobis saSualebebicaa. es faqtorebia: 
midrekileba abstraqtuli, ganzogadebuli azrovnebisken, xazgas-
miT originaluri mxatvruli xerxebis Zieba, sinamdvilis ideali-
zebis sapirispirod sinamdvilis kritika, Warbi ganzogadebis gamo 
bundovani Sinaarsis mqone formis Zieba, midrekileba TviTanal-
izis Semcveli sametyvelo enisken da sxv.

dabolos, mTel am masalaze dayrdnobiT Semdegi daskvnis gamota-
na SeiZleba: Tanamedrove (XX s-is) plastikurma xelovnebam saqarT-
veloSi, iseve, rogorc mTel msoflioSi, klasikuri da, zogadad, 
tradiciuli qandakebisgan gansxvavebuli, e.w. inteleq tualuri 
naivuri gezi airCia. am niadagze warmoiqmna primitivistul-eqspre-
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sionistuli qandakebis axali mimarTuleba, ramac gansazRvra Se-
fasebis kriteriumis Tavisebureba. darwmunebiT SeiZleba iTqvas, 
rom isic individualuri principis mqoned iqca, e.i. TiToeuli 
SemoqmedebiTi inidividualobis mqone nawarmoebi, misi formaluri 
niSnebidan gamomdinare, individualur midgomas moiTxovs. 

amasTanave, aucilebelia TiToeul SemTxvevaSi warsulis xe-
lovnebasTan im formaluri niSnebis gaazreba (Tuki amis safuZveli 
arsebobs), romelic individualur SemoqmedebiT mxatvrul meTod-
Si transformirebuli saxiT gvevlineba. aSkaraa, rom XX s-is bolo 
aTwleulebis qarTul plastikur xelovnebaSi cxadad gamomJRavn-
da erTi saerTo tendencia _ antikurepoqamdeli `primitivizmisa~ 
da aseve Suasaukuneebis xelovnebis esTetikur safuZvelze warmo-
Sobili xelovnebisadmi udidesi interesi. rac gaxda neoprimitiv-
istuli xelovnebis Camoyalibebis mizezi.

yovelive zemoT Tqmulidan gamomdinare, minda aRvniSno, rom 
Tanamedrove qarTuli plastikuri xelovneba (XX s-is 10-20-iani 
wlebidan dRemde) uaRresad dinamikuri da maZiebluri xasiaTisaa. 
misi dRevandeli mdgomareoba, udavod, metyvelebs plastikuri az-
rovnebis sicocxlisunarianobaze, rac uaRresad didi saazrovno 
masalaa mkvlevarTa da kritikosebisTvis. 
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Variability of Appraisal Criteria  
Aesthetic Relations of 20th Century Georgian Plastic 

From Realism to Neo-primitivism
(part 3)

Resume

Given works scope is to represent esthetics of modern Georgian plastic art 
and its evaluation-from the beginning stage (10-20 years of XX century) to 
post-modernism one.

Given work consists of two parts. First part was published on 2018 year on 
internet web site of nation museum “Moambe”, where was given that in Georgia 
developed oval monument types, different plastic tendency and evaluation crite-
ria: one is Iakob Nikoladze and other Nikoloz Kandelaki works. Attention was giv-
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en to their pupils and to David Kakabadze as the modernism pioneer in Georgia. 
Also must be mention the 30-50-year period when social realism predominated 
due to soviet ideology propaganda which developed necessity for establishment 
the evaluation criteria. The final part of the theme corresponds to 60thyears pe-
riod generation. Generation that established new esthetic thinking and ideas in 
art (due to softened regime that appeared in country under cultural processes 
appearing in world) and so broke the myth about general evaluation criteria.

The second part of the work (currently represented) belongs to postmod-
ernism period ( 60 years of XX-XXI century) : when progressive thinking artists 
finally became free from reality depicting principals and developed subjective 
signs in plastic images when imagination freedom and rational-philosophic 
systemization of this freedom became main task of art; when each of them 
developed its own characteristics in art with own generalization way, material 
and stylistic attitude to it. All of this frequently applies to simple forms and de-
velops far associational archaic primitive arts. Maybe due to simple originality 
lines modern artists attracted attention of historical primitivism (first modern-
ists and after post modernists). 

And finally must be mentioned that modern Georgian plastic art appears 
in deep dynamic and investigation process which current condition certainly 
applies to plastic thinking ability that represents large intellectual material for 
researchers and critics. 
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ანა ვერულაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
ელ. ფოსტა: averulashvili@museum.ge

ქრონიკა

საქართველოს ეროვნული მუზეუმისა და ჩვენი დამთვალიერებლი-
სათვის 2019 წელი მრავალფეროვანი ღონისძიებებით გამოირჩეოდა.

მუზეუმის გუნდის რამდენიმეწლიანი მუშაობის შემდეგ, საქართველოს 
ეროვნული მუზეუმის ინსტიტუციას, კიდევ ერთი ახალი მუზეუმი შეე-
მატა ბოლნისში. ბოლნისის მუზეუმი წარმოადგენს XXI საუკუნის რეგიო-
ნული მუზეუმის მოდელს. ის არის მრავალფუნქციური სივრცე, სამეცნი-
ერო-კვლევითი და კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულება.

გასული წელი დასამახსოვრებელი იყო, როგორც ადგილობრივი, ასევე 
საერთაშორისო გამოფენებით - სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართვე-
ლოს მუზეუმმა უმასპინძლა ბრიტანეთის მუზეუმში დაცულ სპილენძის 
მონეტას, რომელიც მსოფლიოში პირველად საქართველოს ეროვნულ მუ-
ზეუმში გამოიფინა და დავით IV აღმაშენებლის მიერ მოჭრილ მონეტებს 
შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია. 

ეროვნული მუზეუმის დამთვალიერებლის წინაშე, 2019 წელს, კვლავ 
წარმოვადგინეთ ხელოვნების შედევრები იტალიიდან. ამჯერად, დიმიტრი 
შევარდნაძის სახელობის ეროვნულმა გალერეამ და სიმონ ჯანაშიას სა-
ხელობის საქართველოს მუზეუმმა ჯორჯო დე კირიკოს, ტინტორეტოს, 
ლორენცო ბერნინის, კანალეტოს, ბერნარდო სტროცის ნამუშევრებს, 
ანტიკური რომის მოზაიკას და I-XVIII საუკუნეების ქანდაკებებს უმასპი-
ნძლეს იტალიიდან. 

ადგილობრივ გამოფენებს შორის აღსანიშნავია: „დიდოსტატები ერო-
ვნული მუზეუმის კოლექციებიდან”, „ჩინური ხელოვნება საქართველოს 
ეროვნულ მუზეუმში“, „ვალერიან სიდამონ-ერისთავი 130” სიღნაღსა 
და თბილისში, პირველი ქართული მარკის 100 წლის იუბილესადმი მი-
ძღვნილი გამოფენა „მარკებით მოთხრობილი ისტორია“, „ქართული პარ-
ლამენტარიზმის 100 წლისთავი“, „სვანეთის-ხალდეს აჯანყება 1875-1876“, 
„ჰენრიკ ჰრინევსკი 150“, ვალერიან სიდამონ-ერისთავი 130“ და სხვა.

გასულ წელს, საფრანგეთის ქალაქ არლში მდებარე ვინსენტ ვან გო-
გის ფონდი ნიკო ფიროსმანაშვილის ნამუშევრების გამოფენას მასპინ-
ძლობდა. ეს გახლდათ პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართველი მხატ-
ვრისა და ვინსენტ ვან გოგის ნამუშევრები ერთ სივრცეში გამოიფინა. 
ფიროსმანის შემოქმედებას არლში 102 ათასზე მეტი ვიზიტორი გაეცნო. 
აღნიშნული ექსპოზიციისთვის გამოიცა წიგნი-კატალოგი „Niko Pirosmani 
- A Wanderer Between Worlds“; ქართველი და საერთაშორისო მეცნიერე-
ბის მონაწილეობით კი გაიმართა სიმპოზიუმი „ავტოდიდაქტები - ვან გო-
გიდან ფიროსმანამდე”, მოზარდებისთვის ჩატარდა საგანმანათლებლო 
პროგრამები. არლში გამოფენის დასრულების შემდეგ ნამუშევრები 
კვლავ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახე-
ლობის ეროვნულ გალერეაში გამოიფინა. 
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ქალაქ ბაქოში, ჰეიდარ ალიევის ცენტრი, რომელიც მსოფლიოს ერთ-
ერთ უდიდეს არქიტექტორ ზაჰა ჰადიდს ეკუთვნის და 21-ე საუკუნის 
ერთ-ერთ საუკეთესო არქიტექტურულ ნაგებობადაა აღიარებული, საქა-
რთველოს ეროვნული მუზეუმის კოლექციებს მასპინძლობს. ექსპოზი-
ციას სახელწოდებით „გადარჩენილი შედევრები - აზერბაიჯანული და 
აღმოსავლური კოლექციები საქართველოს ეროვნული მუზეუმიდან» 
დამთვალიერებელი ბაქოში 2019 წლის 27 ივნისიდან 2020 წლის 30 აპ-
რილამდე გაეცნობა. გამოფენის ფარგლებში გამოიცა წიგნი-ალბომი და 
მოეწყო სამეცნიერო კონფერენცია.

აქვე უნდა აღინიშნოს, 28 ნოემბერს, ჰეიდარ ალიევის ფონდის ინი-
ციატივითა და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თანაორგანიზებით, 
საერთაშორისო სიმპოზიუმი „სამრეწველო სექტორის ვალდებულება და 
წვლილი არქეოლოგიასა და კულტურულ მემკვიდრეობაში”, რომელიც 
ქალაქ ბაქოში გაიმართა.

წინა წლების მსგავსად, 2019 წელიც ნაყოფიერი აღმოჩნდა საქართვე-
ლოს ეროვნული მუზეუმისთვის მეცნიერული მიღწევების თვალსაზრი-
სით; არაერთ მნიშვნელოვან კვლევასა და არქეოლოგიურ აღმოჩენებთან 
ერთად, აღსანიშნავია, პუბლიკაციები „Early Pleistocene enamel proteome 
from Dmanisi resolves Stephanorhinus phylogeny“ და „The bears from Dmanisi 
and the first dispersal of early Homo out of Africa“, რომლებიც მსოფლიოს 
წამყვან სამეცნიერო ჟურნალში “Nature” გამოქვეყნდა. 

გასული წელი გამორჩეული იყო მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო 
პროგრამებით, ჩვენს მუზეუმებში 404-ჯერ ჩატარდა 35 სახის საგანმა-
ნათლებლო პროგრამა, რომლებშიც სხვადასხვა ასაკის 10 ათასზე მეტი 
ვიზიტორი მონაწილეობდა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს 
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან 
ერთად ინიცირებული პროექტი “სკოლის გარეშე სახელოვნებო განათ-
ლების ხელშეწყობის პროგრამა“, რომელიც საქართველოს ეროვნული 
მუზეუმის სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში, დიმი-
ტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეასა და გიორგი ჩიტაიას 
სახელობის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში 2019 წლის მაისიდან მიმდინარე-
ობდა და 7 ათასზე მეტმა მოზარდმა მიიღო მონაწილეობა.

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ინსტიტუციაში შემავალ მუზე-
უმებს, გალერეასა და სახლ-მუზეუმებს ჯამში 355,630 (აქედან 335,630 
ბილეთიანი) დამთვალიერებელი ესტუმრა; ათი ათასობით უცხოელი ვი-
ზიტორი გაეცნო ჩვენს უნიკალურ კულტურულ მემკვიდრეობას არლში, 
ტალინსა და ბაქოში.

მთლიანობაში საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ორგანიზებით სა-
ქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ 211 ღონისძიება გაიმართა, ესე-
ნია: გამოფენები, საგანმანათლებლო პროგრამები, საჯარო ლექციები, 
საერთაშორისო კონფერენციები, სამეცნიერო კვლევები, არქეოლოგი-
ური ექსპედიციები, წიგნის პრეზენტაციები, ფილმის ჩვენებები, კონცე-
რტები და სხვა. 

ღონისძიებათა სრულ ჩამონათვალს გაეცნობით ქვემოთ.
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ადგილობრივი გამოფენები:

1. ფელიქს ვარლამიშვილის (ვარლა) ნამუშევრების გამოფენა - დიმი-
ტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა, 23.01-24.02.2019

2. ვახო ხეთაგურის პერსონალური გამოფენა „მონოლოგი” - იო-
სებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქა-
რვასლა), 02-17.02.2019

3. ნინო გივიშვილის ნამუშევრების რეტროსპექტივა - იოსებ გრიშა-
შვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 
19.01-02.03.2019

4. „ევოლუცია & დეკადანსი“ - იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბი-
ლისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 22.04-02.03.2019 

5. „დიდოსტატები ეროვნული მუზეუმის კოლექციებიდან” - დიმიტრი 
შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა, 01.03.2019 

6. თუთუ კილაძის პერსონალური გამოფენა „კრიპტოგრამა” - იო-
სებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქა-
რვასლა), 09.03-12.04.2019

7. ომარ და მანანა კაჭკაჭიშვილების ნამუშევრების გამოფენა - იო-
სებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქა-
რვასლა), 16-30.03.2019

8. ლევან მოსიაშვილი „გზა თავისუფლებისკენ” - სიღნაღის მუზეუმი, 
06.04-30.06.2019

9. ბესო კობახიძე და ალეკო ესვანჯია „სა(დ)ზღვარი” - იოსებ გრი-
შაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 
5-24.04.2019

10. „ვარშავის აჯანყება 1944” - სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართვე-
ლოს მუზეუმი, 11-30.04.2019

11. ნატა ბუაჩიძის ნამუშევრების გამოფენა „ხედვის წერტილები” - იო-
სებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქა-
რვასლა), 16-23.04.2019

12. ქოლგა თბილისი ფოტო 2019: „პლანეტა თუ პლასტმასა?” - სიმონ 
ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 5-12.05.2019

13. მუზეუმის ფესტივალი: კაკო თოფურიას ნამუშევრების გამოფენა 
- იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი 
(ქარვასლა), 18.05-18.06.2019

14. მუზეუმის ფესტივალი: „უცხოს გავლით” - იოსებ გრიშაშვილის სა-
ხელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 17-21.05.2019

15. მუზეუმის ფესტივალი: „მარკებით მოთხრობილი ისტორია” - სი-
მონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 21.05.2019 – 
21.06.2019

16. მუზეუმის ფესტივალი: ბიომრავალფეროვნების დღისადმი მი-
ძღვნილი ფოტოგამოფენა - „National Geographic საქართველოს“ 
რედაქცია, 22.05.2019

17. ვახო ბუღაძის პერსონალური გამოფენა „ნული” - დიმიტრი შევარ-
დნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა, 04.06-04.07.2019

18. ლიზი ბუდაღაშვილის ნამუშევრების გამოფენა „პოეტური მისტე-
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რიები” - იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუ-
ზეუმი (ქარვასლა), 11-18.06.2019

19. „სელას კვალდაკვალ - სვანეთი 130 წლის შემდეგ” - სვანეთის ისტო-
რიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმი, 07.06-07.07.2019

20. ვახო ბუღაძის პერსონალური გამოფენა ,,სამი, ოთხი” - იოსებ გრი-
შაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 
27.06-10.09.2019

21. „ვალერიან სიდამონ-ერისთავი 130” - სიღნაღის მუზეუმი, 17.07-
19.09.2019

22. „ერთად დავასრულოთ პლასტმასით დაბინძურება“ - სიმონ ჯანა-
შიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 26-28.07.2019

23. „ივრის ზეგანი 8-10 მილიონი წლის წინ” - სიმონ ჯანაშიას სახელო-
ბის საქართველოს მუზეუმი, 06-29.09.2019 

24. „არა-ჩვეულებრივი გამოფენა” - იოსებ გრიშაშვილის სახელობის 
თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 13-24.09.2019

25. დავით აღმაშენებლის მონეტის გამოფენა - სიმონ ჯანაშიას სახე-
ლობის საქართველოს მუზეუმი, 17.09-15.12.2019

26. „კავკასიონი ფიქრობდა ჩემზე” - იოსებ გრიშაშვილის სახელობის 
თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 27.09-11.10.2019 

27. რეზო მირიანაშვილის პერსონალური გამოფენა „პუანტილისტური 
გარემო” - იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის 
მუზეუმი (ქარვასლა), 04-11.10.2019

28. გოგა ჯაფარიძის პერსონალური გამოფენა „ანატომიური უცნაუ-
რობანი” - იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის 
მუზეუმი (ქარვასლა), 15-30.10.2019

29. „კერამიკის მუზეუმი“ - სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 
მუზეუმი, 13.11-09.12.2019

30. ილიკო ზაუტაშვილის პერსონალური გამოფენა - იოსებ გრიშა-
შვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 
21.11.2019 – 19.01.2020

31. ნიკო ლომაშვილის ნამუშევრების გამოფენა „დაახლოებით ერთ სი-
მაღლეზე” - დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალე-
რეა, 28.11-10.12.2019

32. „ნეანდერტალელები სამხრეთ კავკასიაში” - სიმონ ჯანაშიას სახე-
ლობის საქართველოს მუზეუმი, 07.12.2019

33. „სვანეთის-ხალდეს აჯანყება 1875-1876” - სიმონ ჯანაშიას სახელო-
ბის საქართველოს მუზეუმი, 16.12.2019 – 20.02.2020

34. ჰენრიკ ჰრინევსკის გამოფენა და წიგნის პრეზენტაცია - სიღნაღის 
მუზეუმი, 17.12.2019 – 29.02.2019

35. „ვალერიან სიდამონ-ერისთავი 130” ეროვნულ გალერეაში - დიმი-
ტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა, 20.12.2019 – 
20.02.2020

36. „ჩინური ხელოვნება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში” - სი-
მონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 27.12.2019 – 
02.02.2020

37. 
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საერთაშორისო გამოფენები საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში:

1. მულტიმედიური პროექტი „ლეონარდო - Opera Omnia” - სიმონ ჯა-
ნაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 27.02-29.03.2019

2. „ეზოთერიკოსი დე კირიკო. მოგზაური ორ სამყაროს შორის“ - დიმი-
ტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა, 27.03-27.04.2019 

3. „Tabula Rasa. გაბრიელა ფონ ჰაბსბურგი: 20 წელი საქართველოში” 
- სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის ეზო, 4.05-
29.06.2019

4. ქოლგა თბილისი ფოტო 2019: გრაციანო არიჩის ფოტოგამოფენა 
„ვენეციური ამბები» - იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის 
ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 05-12.05.2019

5. ქოლგა თბილისი ფოტო 2019: ვიგენ ვართანოვის ფოტოგამოფენა 
“IMMERSION INTO THE WORLDS OF IMAGES” - იოსებ გრიშაშვილის სა-
ხელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 05-12.05.2019

6. ქოლგა თბილისი ფოტო 2019: „კუნძულის ამბები” - ქეით მელორი, 
ოსამუ ჯეიმს ნაკაგავა, მარკ რადერი, სანე დევილდე იოსებ გრი-
შაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 
05-12.05.2019

7. მუზეუმის ფესტივალი: დანიელ შპერის ფოტოგამოფენა „1993” - 
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქა-
რვასლა), 16-10.05-06.2019

8. „ქალაქების შეჯამება. ევროპული მოედნები და მათი ისტორიები” 
- იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი 
(ქარვასლა), 28.05-10.06.2019

9. მულტიმედიური გამოფენა „Immagica. მოგზაურობა მშვენიერების 
სამყაროში“ - სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 
31.05-29.09.2019

10. ფოტოგამოფენა „ვილნიუსის სცენები - ვან დაიკის ყავისფერი პრი-
ნტები” - იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუ-
ზეუმი (ქარვასლა), 12-18.06.2019

11. იაპონელი ხელოვანის, კოშუს (აკემი ლუკასი) კალიგრაფიის ნამუ-
შევრების პერსონალური გამოფენა „ექო» - სიღნაღის მუზეუმი, 
4-11.07.2019

12. იაპონელი ხელოვანის, კოშუს (აკემი ლუკასი) კალიგრაფიის ნამუ-
შევრების პერსონალური გამოფენა „ექო» თბილისში - სიმონ ჯანა-
შიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 03-13.08.2019

13. „ჩინური ფერწერა და კალიგრაფია ამიერკავკასიაში” - იოსებ გრი-
შაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 
15.09.2019

14. „ფერი ტინტორეტოდან კანალეტომდე” იტალიური მხატვრობის 
სამი საუკუნე - დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გა-
ლერეა, 26.09-20.11.2019

15. ფოტოგამოფენა „ნიავარანის სასახლის კულტურულ-ისტორიული 
კომპლექსი” - იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტო-
რიის მუზეუმი (ქარვასლა), 8-11.10.2019
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16. „ანტიკური რომის ფერები. მოზაიკა კაპიტოლიუმის მუზეუმები-
დან” - სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 10.10-
10.12.2019

17. „Nasasjón” ისლანდიელი მხატვრების გამოფენა - იოსებ გრიშაშვი-
ლის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 19.10-
12.11.2019

18. „გობექლითეფე” კონფერენცია და ფოტოგამოფენა - საქართვე-
ლოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 06.11.2019

19. „მარადიული რომი. რომაული ქანდაკების შედევრები დინო და ერ-
ნესტა სანტარელის ფონდიდან”- დიმიტრი შევარდნაძის სახელო-
ბის ეროვნული გალერეა, 11.12.2019 – 29.02.2020

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის საერთაშორისო გამოფენები 
საზღვარგარეთ:

1. ნიკო ფიროსმანაშვილის ნამუშევრების გამოფენა „Niko Pirosmani – 
A Wanderer Between Worlds“ - ვინსენტ ვან გოგის ფონდი, საფრა-
ნგეთი ქ. არლი. 02.03-20.10.2019

2. ნიკო ფიროსმანაშვილის ნამუშევრების გამოფენა „Pirosmani: The 
World of a Lonely Genius» - ესტონეთის ხელოვნების მუზეუმი, ტა-
ლინი 23.03-11.08.2019

3. „გადარჩენილი შედევრები - აზერბაიჯანული და აღმოსავლური კო-
ლექციები საქართველოს ეროვნული მუზეუმიდან” - ბაქო, ჰეიდარ 
ალიევის ცენტრი, 27.06.2019-01.10.2019

ღონისძიებები:

1. „არტ ინკუბატორი“ საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში - იო-
სებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქა-
რვასლა), 09-31.01.2019

2. #MuseumSelfieDay2019 - კამპანია სოციალურ მედიაში - საქართვე-
ლოს ეროვნული მუზეუმი, 15-20.01.2019

3. პრესკონფერენცია: ნიკო ფოროსმანაშვილის გამოფენა არლის ვან 
გოგის ფონდი - დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გა-
ლერეა, 19.02.2019

4. ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვის მსოფლიო დღე - სიმონ ჯანა-
შიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 23.02.2019

5. სამურაის საბრძოლო აღჭურვილობის გადაცემის ცერემონია - სი-
მონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 04.03.2019

6. თანამშრომლობის მემორანდუმი ეროვნულ მუზეუმსა და საქა-
რთველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლე-
სიას შორის - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტუ-
რისა და სპორტის სამინისტრო, 07.03.2019

7. ციფრული გიდის პრეზენტაცია ეთნოგრაფიულ მუზეუმში - გი-
ორგი ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ, 
13.03.2019
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8. დოკუმენტური ფილმის ჩვენება „ოქროდ ქცეული სიბრძნე - თრი-
ალეთის თასი” - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 
15.03.2019

9. რაკუგო, იაპონური ტრადიციული წარმოდგენა - საქართველოს 
ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 24.03.2019

10. კონკურსი „თანამედროვე ხელოვნების რუკა” (Contemporary Art 
Map) - იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზე-
უმი (ქარვასლა), 24.04.2019

11. ფიროსმანი ციფრულ სივრცეში - კრეათონის დაჯილდოების ცერე-
მონია - სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის ეზო, 
06.05.2019

12. მუზეუმის ფესტივალი 2019 - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის 
ყველა მუზეუმში, 14-24.05.2019

13. მუზეუმის ფესტივალი: „ღამე მუზეუმში“ - საქართველოს ეროვ-
ნული მუზეუმის ყველა მუზეუმში, 18.05.2019

14. 18 მაისი - მუზეუმის საერთაშორისო დღე - გ. ჩიტაიას სახელობის 
ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ, 18.05.2019

15. მუზეუმის ფესტივალი: „მითოლოგიური ღამე მუზეუმში” - სიმონ 
ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 18.05.2019

16. მუზეუმის ფესტივალი: სვანური ხალხური მუსიკის კონცერტი მუ-
ზეუმის ფოლკლორული ჯგუფის „ჯგ’რაგიშ“-ის შესრულებით, სვა-
ნეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმი, 18.05.2019

17. მუზეუმის ფესტივალი: უილიამ ოზგულდ ფილდის ფილმის ჩვენება 
- სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმი, 18-25.05.2019

18. მუზეუმის ფესტივალი: ეკა კიკნაძის წიგნის „წითელი ტერორი და 
ქართველი მხატვრები» პრეზენტაცია - სიმონ ჯანაშიას სახელობის 
საქართველოს მუზეუმი, 23.05.2019

19. მუზეუმის ფესტივალი: რეზო თაბუკაშვილის ფილმების „საქართვე-
ლოს მეჭურჭლეთუხუცესის” და „მიხეილ ხერგიანის” ჩვენებები - 
სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმი, 16,17,24.06.2019

20. „Idea Fest“ თბილისის კრეატიულ ცენტრში - იოსებ გრიშაშვილის 
სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 14.05.2019

21. 1 ივნისი - ხატვის ფესტივალი - დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის 
ეროვნული გალერეა, 01.06.2019

22. დმანისის მუზეუმის სეზონის გახსნა და ადამიანის ევოლუციის ამ-
სახველი ციფრული პლატფორმის პირველი ეტაპის პრეზენტაცია 
- დმანისის მუზეუმი, 05.06.2019

23. დიმიტრი ნარიმანიშვილის მონოგრაფიის პრეზენტაცია „საქართვე-
ლოს ციკლოპური სიმაგრეები” - იოსებ გრიშაშვილის სახელობის 
თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 07.06.2019

24. თანმაშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება ეროვნულ მუზეუმსა 
და თიბისის შორის - სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუ-
ზეუმი, 24.06.2019

25. თანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს ეროვნულ მუზე-
უმს და ეროვნული თავდაცვის აკადემიას შორის - სიმონ ჯანაშიას 
სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 01.08.2019
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26. მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი 2019 - 
სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 16-28.09.2019

27. კავკასიის ბიომრავალფეროვნების პირველი ილუსტრირებული რუ-
კის პრეზენტაცია - სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუ-
ზეუმი, 28.09.2019

28. ფესტივალის „ციფრული თბილისი“ გახსნა - სიმონ ჯანაშიას სახე-
ლობის საქართველოს მუზეუმის ეზო, 25.10.2019

29. სტეფან კრუკოვსკის წიგნის „გვარჯილას კლდე-მღვიმე საქართვე-
ლოში“ პრეზენტაცია - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდი-
ტორია, 27.10.2019

30. საქართველოს მეწარმეობის ცენტრის გახსნა - დიმიტრი შევარდნა-
ძის სახელობის ეროვნული გალერეა, 28.10.2019

31. ინოვაციებსა და ტექნოლოგიებში გადამზადების პროგრამის პრე-
ზენტაცია - სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის 
ეზო, 29.10.2019

32. წიგნის პრეზენტაცია „დიმიტრი ერმაკოვი ირანში” - იოსებ გრი-
შაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 
15.11.2019

33. ფილმის ჩვენება „ქართულ-ბერძნული ურთიერთობის ათასწლეუ-
ლები” - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 26.11.2019

34. ურბანული მხატვრობის აქცია-პერფორმანსი - საქართველოს მო-
სწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ბაღი, 07.12.2019

35. დავით აღმაშენებლის მონეტა - #მოდიმუზეუმში 18:00-21:00 - სიმონ 
ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 13.12.2019

36. ელდარ ნადირაძის 70 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ღონისძიება - 
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 13.12.2019

37. წიგნის პრეზენტაცია „ძმები ზდანევიჩები 1892/4-1921. პოლონური 
კვალი ქართულ ავანგარდში” - დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის 
ეროვნული გალერეა, 14.12.2019

38. წიგნის პრეზენტაცია „შალვა ამირანაშვილი 120“ - საქართველოს 
ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 20.12.2019

39. წიგნი-ალბომის პრეზენტაცია „ლარილარის სამაროვანი” - საქა-
რთველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 24.12.2019

სამეცნიერო კონფერენციები:

1. სამეცნიერო კონფერენცია „უცნობი მასალები შალვა ამირანაშვი-
ლის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის კოლექციებიდან” - საქა-
რთველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 20-21.02.2019

2. კახეთის სიძველეების კვლევისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონ-
ფერენცია - სიღნაღის მუზეუმი, 19.03.2019

3. ,,არქეოლოგიური ოთხშაბათობები” 2019 - საქართველოს ეროვ-
ნული მუზეუმის აუდიტორია, 20-17.03-04.2019

4. საერთაშორისო კონფერენცია „დავით გარეჯი: მულტიდისციპლი-
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ნარული კვლევა და განვითარების სტრატეგია” - საქართველოს 
ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 19-20.04.2019

5. 2018 წლის საველე არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგებისადმი 
მიძღვნილი სამეცნიერო სესია - საქართველოს ეროვნული მუზეუ-
მის აუდიტორია, 22-25.04.2019

6. საერთაშორისო კონფერენცია „ურბანული კვლევებისა და დაგეგ-
მვის პრაქტიკები - იტალიის ქალაქების გამოცდილების მაგალითზე” 
- საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 27.07.2019

7. „გობექლითეფე” კონფერენცია და ფოტოგამოფენა - საქართვე-
ლოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 06.11.2019

8. „ქართული ხელოვნება: ეპოქები და ტენდენციები” - ივანე ჯავა-
ხიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
15.11.2019 / საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 
16.11.2019

9. საერთაშორისო სიმპოზიუმი „სამრეწველო სექტორის ვალდებუ-
ლება და წვლილი არქეოლოგიასა და კულტურულ მემკვიდრეო-
ბაში”, ჰეიდარ ალიევის ფონდის ინიციატივითა და საქართველოს 
ეროვნული მუზეუმის თანაორგანიზებით, ქ. ბაქო, 28.11.2019. 

საჯარო ლექციები, სემინარები და ტრენინგები:

1. Be Museumer რეგიონული ტრენინგი „სამუზეუმო განათლების სა-
კითხებზე“ (საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, ICOM Georgia) 
- საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 27.02-01.03.2019

2. სემინარი „21-ე საუკუნის მუზეუმების დაპროექტება და მართვა” - 
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 28.01.2019

3. ამერიკელი მუზეუმმცოდნე მარგო სკვაირის ლექცია შუა საუკუნე-
ების ქართული ხატების შესახებ - საქართველოს ეროვნული მუზე-
უმის აუდიტორია, 30.01.2019

4. დიმიტრი გეგენავას ლექცია: „ქართული სამართალი და წითელი 
ტერორი“ - სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 
16.02.2019

5. ეკა კიკნაძის ლექცია: „ქართული მხატვრობა მოდერნიზმიდან წი-
თელ ტერორამდე” - სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუ-
ზეუმი, 23.02.2019

6. ქრისტინე შავლაყაძის მოხსენება: ,,სამთავროს სამაროვნის კრა-
მიტსამარხები“ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 
25.02.2019

7. გია ბუღაძის ლექცია: „ლეონარდო - უცნობი და ნაცნობი“ - სიმონ 
ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 02.03.2019

8. ნონა კუპრეიშვილის ლექცია „ვახტანგ კოტეტიშვილის უცნობი წე-
რილები ლიტერატურასა და ხელოვნებაზე” - სიმონ ჯანაშიას სახე-
ლობის საქართველოს მუზეუმი, 03.02.2019

9. ცისია კილაძის ლექცია: „ლხინისა და დღეობის თემა ქართულ მო-
დერნისტულ მხატვრობაში“ - დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის 
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ეროვნული გალერეა, 05.03.2019
10. სალვატორე მოლტისანტის ლექცია: „ლეონარდო და მუსიკა” - სი-

მონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 07.03.2019
11. გიორგი მაისურაძის ლექცია „შოთა, ილია, სოსელო სტალინის ქა-

რთული იკონოგრაფია და მისი ნარატიული პარალელები” - სიმონ 
ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 09.02.2019

12. ლევან ბერძენიშვილის ლექცია: „წითელი ტერორი და ქართველი 
მხატვრები” - სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 
10.03.2019

13. გოგი ხოშტარიას ლექცია: „ლეონარდო და ვინჩის ისტორიული 
როლი რენესანსის ჩამოყალიბებასა და ევოლუციაში” - სიმონ ჯა-
ნაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 15.03.2019

14. ოთარ ჯანელიძის ლექცია: „ქართული პარლამენტარიზმის 100 
წელი - საქართველოს დამფუძნებელი კრება” - სიმონ ჯანაშიას სა-
ხელობის საქართველოს მუზეუმი/ეროვნული მუზეუმის აუდიტო-
რია, 12.03.2019

15. გია ბუღაძის ლექცია: „ჯორჯო დე კირიკო - მულტიკულტურული 
ფენომენი” - დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალე-
რეა, 27.03-27.05.2019

16. ლაშა ბაქრაძის ლექცია: „მწერალი და ძალაუფლება“ - სიმონ ჯანა-
შიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 06.04.2019

17. ნინო ლორთქიფანიძის ლექცია: „ოქრომჭედლობა ოქროს საწმისის 
ქვეყანაში” - სვანეთის მეზეუმის აუდიტორია, მესტია, 21.05.2019

18. რეგიონული ტრენინგი „კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა კრი-
ზისულ სიტუაციებში” (ICOM Georgia) - საქართველოს ეროვნული 
მუზეუმის აუდიტორია, 17-20.07.2019

19. კორინ ვეგენერის საჯარო ლექცია „როგორ გავხადოთ მუზეუმები 
და საზოგადოება კატასტროფების მიმართ მდგრადი” (ICOM Georgia) 
- საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 19.07.2019

20. მაია პატარიძის ლექცია: „დავით აღმაშენებლის მონეტები” - სვანე-
თის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმი, 08.08.2019

21. ლუკა პანდოლფის ლექცია: „ევრაზიის ნამარხი მარტორქები” - სი-
მონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 08.09.2019

22. ვესტა კურტისის ლექცია: „რას გვიამბობენ უძველესი მონეტები” - 
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 16.09.2019

23. მაია პატარიძის ლექცია: „დავით აღმაშენებლის მონეტები” - საქა-
რთველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 18.09.2019

24. ლევან ბერძენიშვილის ლექცია: „დავითიდან რუსთაველამდე” - სა-
ქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 08.11.2019

25. ასმათ ოქროპირიძის ლექცია: „დავით აღმაშენებელი და სვეტიცხო-
ველი” - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 14-16.11-
12.2019

26. ნანა ბურჭულაძის ლექცია: „ქართული ქრისტიანული ხელოვნება 
დავით აღმაშენებლის ეპოქაში” - საქართველოს ეროვნული მუზეუ-
მის აუდიტორია, 05.12.2019

27. დიმიტრი გეგენავას საჯარო ლექცია: „ეკლესია-სახელმწიფოს 
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ურთიერთობები და სამართალი დავით აღმაშენებლის ეპოქაში” - 
სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 13.12.2019

28. Be Museumer საერთაშორისო ტრენინგ-პროგრამა „მუზეუმის მისია,
ხედვა და ფასეულობები” (საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია,
ICOM Georgia) - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია,
10-12.12.2019

ექსპედიციები:

1. ქვედა საზანოს არქეოლოგიური ექსპედიცია. ზესტაფონი, სოფ.
ქვედა საზანო, ბაქო-სუფსის მილსადენის სექციური სამუშაოების
პროექტი, 01.01-10.02.19. ხელმძღვანელი გ. ბიძინაშვილი.

2. ექსპედიციები ქვემო ქართლის რეგიონში ბოლნისის მუზეუმისთვის
გეოლოგიური ნიმუშების შესაგროვებლად. იანვარი-ოქტომბერი,
2019. ხელმძღვანელი რ. ჩაგელიშვილი.

3. ქუვეითი, ბახრას რეგიონი, საქართველოს ეროვნული არქეოლოგი-
ური მისია. 05.03.19 – 18.04.19. ხელმძღვანელი გ. კვირკველია.

4. დაზვერვითი არქეოლოგიური ექსპედიცია გარდაბნისა და მარნეუ-
ლის მუნიციპალიტეტებში. 12.04.19 – 07.05.19. ხელმძღვანელები გ.
ჩილინგრაშვილი, ლ. ლოსაბერიძე, ხ. ჯაიაბი.

5. არქეომეტალურგიული ექსპედიცია დოღურაში, ჭიქელაში, ზუბში,
ყვედრეში, რცხმელურში (ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი). 02-12.05.19; /
17-25.09.19. ხელმძღვანელი ნ. სულავა.

6. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ჯიხაშკარი. ივნისი 2019. ხელმ-
ძღვანელი ნ. მურღულია.

7. ასპინძის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ტოლოში, საქართველოს ეროვ-
ნული მუზეუმისა და საფრანგეთის ლიონის არქეოლოგიური კვლე-
ვის ინსტიტუტის (CNRS) საერთაშორისო ექსპედიცია. 02.07-26.07.19.
ხელმძღვანელები გ. ჩილინგარაშვილი, ბ. პერელლო.

8. „მარნეულის არქეოლოგიური ექსპედიცია”. 03.05.19 - 15.06.19. ხელ-
მძღვანელი მ. ჯალაბაძე.

9. ხარაგაულის მღვიმე, 10.05-15.06.19. ხელმძღვანელი თ. მეშველიანი
10. ცუცხვათის მღვიმოვანი - ბრინჯაოს მღვიმე, ორმაგი ეხი (ტყიბუ-

ლის რაიონი). 25.05-25.07.19. ხელმძღვანელი ნ. წიქარიძე.
11. ლეჩხუმის (ცხეთა-დეხვირის) ექსპედიცია. 04.06-15.06.19. ხელმძღვა-

ნელი რ. ისაკაძე.
12. ითხვისის არქეოლოგიური ექსპედიცია. 10-30.06.19. ხელმძღვანელი

ზ.ბრაგვაძე.
13. ნოქალაქევის არქეოლოგიური ექსპედიცია. სენაკის მუნიციპალი-

ტეტი. 25.06-31.07.19. ხელმძღვანელი ნ. მურღულია.
14. არქეოლოგიური გათხრები სოფ. ზველის ადგილ გოხებში. 01.07-

30.07.19 ხელმძღვანელი კ. კახიანი.
15. რუმინულ-გერმანული საერთაშორისო არქეოლოგიური ექსპედი-

ცია. რუმინეთი, ქ. ჯურჯუ. 06.07-22.08.19. ხელმძღვანელი ს. ჰანსენი,
თანახელმძღვანელი ჯ. აბულაძე.
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16. ქართულ-გერმანული საერთაშორისო ექსპედიცია, სიღნაღის მუნი-
ციპალიტეტი, სოფელი ჯუგაანი. 17.07-24.08.19. ხელმძღვანელები ი. 
გაგოშიძე, კ.კანიუტი.

17. ქართულ-გერმანული საერთაშორისო ექსპედიცია, ძეძვების მრა-
ვალფენიანი ნამოსახლარი (ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბალი-
ჭები). 23.07-3.09.19. ხელმძღვანელები ირ. ღამბაშიძე, ტ. შტოლნერი.

18. არქეოლოგიური ექსპედიცია საკაჟიას მღვიმეში. 25.07-10.08.19. ხე-
ლმძღვანელი ნ. წიქარიძე.

19. ნეკრესის ნაქალაქარის შემსწავლელი არქეოლოგიური ექსპედიცია 
(ყვარლის მუნიციპალიტეტი). 01.08.19 - 30.09.19. ხელმძღვანელი ნ. 
ბახტაძე.

20. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის, მელბურნის უნივერსიტეტის 
და გალვეის ეროვნული უნივერსიტეტის საერთაშორისო ექსპედი-
ცია. ასპინძის მუნიციპალიტეტი, ვარნეთის სიახლოვეს, თავკალოს 
ბორცვზე, აგვისტო-სექტემბერი, 2019. ექსპედიციის ხელმძღვნელი 
ჯ. ჩხვიმიანი.

21. ხუნწის არქეოლოგიური ექსპედიცია, მარტვილის მუნიციპალი-
ტეტი 01.08-14.09.19. ხელმძღვანელი ნ. მურღულია.

22. არქეოლოგიური გათხრები ჭობარეთის ადრებრინჯაოს ხანის ნამო-
სახლარზე. 01.08-31.08.19. ხელმძღვანელი კ. კახიანი.

23. დედოფლის გორა (არადეთის ორგორა). 30.08-19.10.19. ხელმძღვა-
ნელი დ. გაგოშიძე. 

24. არქეოლოგიური ექსპედიცია, ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფ. 
ზარზმა. 10.09-5.10.19. ხელმძღვანელი რ. კვირკვაია.

25. პალეონტოლოგიური ექსპედიცია ელდარის ველი, დედოფლისწყა-
როს რაიონი. 12-20.10.19. ხელმძღვანელი მ. ბუხსიანიძე.

26. არქეოლოგიური ექსპედიცია საკაჟიას მღვიმეში 08-18.11.19. ხელმ-
ძღვანელი ნ. წიქარიძე.

27. ექსპედიცია სოფელ ლაშეში (ხარაგაულის რაიონი) აღმოჩენილი ამო-
ნიტების განსასაზღვრად. 19.11.19. ხელმძღვანელი რ. ჩაგელიშვილი.

პუბლიკაციები:

1. წიგნი „შალვა ამირანაშვილი 120, გზა მეცნიერისა“, ნ. ხარატიშვილი. 
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი.

2. წიგნი „წითელი ტერორი და ქართველი მხატვრები”, ე. კიკნაძე. გა-
მომცემლობა ,,სეზანი”. 

3. წიგნი „ჰენრიკ ჰრინევსკი”, ე. კიკნაძე. გამომცემლობა ,,სეზანი”. 
4. წიგნი „ლარილარის სამაროვანი“, ზ. თორთლაძე, მ. გველესიანი, გა-

მომცემლობა „ფორმა”.
5. წიგნი „კოლხეთის ბრინჯაოს წარმოების ისტორიისათვის“, გ. ინა-

ნიშვილი, ლ. ჯიბლაძე. გამომცემლობა „თბილისი“.
6. წიგნი ,,დიმიტრი ერმაკოვი ირანში”, ი. კოშორიძე, ლ. მამაცაშვილი, 

გ. ბერაძე. გამომცემლობა „კოლორი“.
7. წიგნი „ერევნის სახანო“ (Yerevan Khanate),  ე. ნადირაძე. 
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8. წიგნი „Власть и рожденные революцией“, И. Ментешашвили. გამო-
მცემლობა „ლოგოსი“

9. წიგნი-ალბომი „მიწიერი და საკრალური სამყარო - სვანეთი“, მ. ხი-
ზანიშვილი, მ. ჩამგელიანი. გამომცემლობა „არტანუჯი“.

10. წიგნი-ალბომი „ჩინური ხელოვნება საქართველოს ეროვნულ მუ-
ზეუმში“. ეძღვნება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის დაარსების 70
წლის იუბილეს, ი. კოშორიძე, მ. დგებუაძე, ნ. დემურიშვილი, ნ. სიმო-
ნიშვილი გამომცემლობა „კოლორი”.

11. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის „მოამბე“ VIII (53-B), რე-
დაქტორი ზ. თვალჭრელიძე. ელექტრონული გამოცემა.

12. სამეცნიერო სერიული ჟურნალი „იბერია - კოლხეთი“ №15, რე-
დაქტორი გ. გამყრელიძე. ელექტრონული გამოცემა.

13. ჟურნალი „მუზეუმი“ №5, რედაქტორი დ. ლორთქიფანიძე. სტამბა
„სეზანი“.

14. ბროშურა „ტფილისური ალიშ-ველიში“, მ. ალფენიძე, საქართველოს
ეროვნული მუზეუმი.

15. ბროშურა „ძველტფილისური აბრა-განცხადებები, XIX ს-ის II ნახ.
XX-ის დასაწყისი“, მ. ალფენიძე, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი.

საგანმანათლებლო პროგრამები:

1. „სახალისო არქეოლოგია“ - გიორგი ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრა-
ფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ.

2. „ბეთლემის ვარსკვლავი“ - სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართვე-
ლოს მუზეუმი.

3. კურატორის ტური: „წითელი ტერორი და ქართველი მხატვრები” -
სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი.

4. „ლეონარდო და ვინჩი ხელოვნებასა და მეცნიერებას” შორის - სი-
მონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის საგამოფენო
სივრცე.

5. „საბუკო” კოდალას შესახებ - სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქა-
რთველოს მუზეუმი.

6. „აღდგომა და სააღდგომო ტრადიციები“ - სიმონ ჯანაშიას სახელო-
ბის საქართველოს მუზეუმი.

7. „როგორ იმოსებოდნენ ჩვენი წინაპრები“ - სიმონ ჯანაშიას სახელო-
ბის საქართველოს მუზეუმი.

8. „თანამედროვე ხელოვნების რუკა 2019“ - იოსებ გრიშაშვილის სახე-
ლობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა).

9. „ხედვა დახუჭული თვალებით - ჯორჯო დე კირიკო“ - დიმიტრი შე-
ვარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა.

10. „საბუკო“ ფრინველების ბუდეებსა და კვერცხების შესახებ - სიმონ
ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი.

11. „კრეათონი - ფიროსმანი ციფრულ სივრცეში” - ეროვნული მუზეუ-
მის ეზო.

12. საბუკო მუზეუმში: „მწერები - არა მხოლოდ ფრინველებისათვის” -
სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის ეზო.
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13. „ბერიკაობა-ყეენობა” - სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 
მუზეუმის ეზო.

14. „გაზაფხულის კარნავალი“ - სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართვე-
ლოს მუზეუმის ეზო.

15. „დეტალის მნიშვნელობა სურათის მრავალმხრივ აღსაქმელად” - 
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა.

16. „საქართველოს არქეოლოგია ახალი ქვის ხანიდან რომაულ ხანა-
მდე” - სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი.

17. ქართული რეწვის პროგრამა 2019 (გაზაფხულის სეზონი) - გიორგი 
ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ.

18. „Rinascimento - ლეონარდო და ვინჩი” - სიმონ ჯანაშიას სახელობის 
საქართველოს მუზეუმის საგამოფენო სივრცე. 

19. „Homo universalis - ლეონარდო და ვინჩი” - სიმონ ჯანაშიას სახელო-
ბის საქართველოს მუზეუმის საგამოფენო სივრცე. 

20. „პროტორენესანსიდან კლასიციზმამდე - ინოვაციური გზით” - სიმონ 
ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის საგამოფენო სივრცე.

21. „Veduta – ვირტუალურ რეალობაში” - სიმონ ჯანაშიას სახელობის 
საქართველოს მუზეუმის საგამოფენო სივრცე.

22. ეროვნული გალერეის ხელოვნების სტუდიის პროგრამები. 
23. „საბუკო“ მუზეუმში - გადაფრენის სასწაული - სიმონ ჯანაშიას სა-

ხელობის საქართველოს მუზეუმი.
24. „ვაზი და ღვინო საქართველოში” - სიმონ ჯანაშიას სახელობის სა-

ქართველოს მუზეუმი.
25. ხალხური რეწვის პროგრამა ეთნოგრაფიულში 2019 (შემოდგომის 

სეზონი) - გიორგი ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიული მუზეუმი 
ღია ცის ქვეშ.

26. „Septomontium - მარადიული ქალაქი რომი” - სიმონ ჯანაშიას სახე-
ლობის საქართველოს მუზეუმი. 

27. „Opus musivum, მოზაიკა” - სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართვე-
ლოს მუზეუმი. 

28. „აღმოაჩინე კავკასიის საოცარი ბუნება“ - სიმონ ჯანაშიას სახელო-
ბის საქართველოს მუზეუმი.

29. „ანბანი” - იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის 
მუზეუმი (ქარვასლა).

30. ,,სამყარო უხსოვარ დროში - პირველი ადამიანები” - იოსებ გრიშა-
შვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა). 

31. „საბუკო“ მუზეუმში: ნისკარტი - ფრინველთა უნივერსალური ია-
რაღი - სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი.

32. „ახალი წლის დღესასწაული ძველად საქართველოში“ - სიმონ ჯანა-
შიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი.

33. „საბუკო“ მუზეუმში: რა სარგებლობა მოაქვს ბუმბულს? - სიმონ ჯა-
ნაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი.

34. საშობაო პროგრამა „ანგელოზთა გუნდი გალობს, ალილო!“ - სიმონ 
ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი.

35. „ახალი წლის დღესასწაული ძველად საქართველოში“ - სიმონ ჯანა-
შიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი. 
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მოგონება

მარინე ნიკოლოზის ასული ბულეიშვილი 
(1934-2020) 

2020 წლის 30 მარტს გარდაიცვალა ეროვნული მუ-
ზეუმის ღვაწლმოსილი თანამშრომელი მარინე   ბულე-
იშვილი. იგი დაიბადა ქ. თბილისში 1934 წლის 14 ივნისს. 
1952-1957 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტზე, რომლის და-
მთავრებისთანავე მუშაობა დაიწყო სიმონ ჯანაშიას 
სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში, სა-
დაც თითქმის 60 წელი იმსახურა. თავდაპირველად, იგი 
მუზეუმში მიიღეს სტაჟიორად, მალევე გადაიყვანეს ექ-
სკურსიამძღოლად, შემდეგ კი- რელიგიის ისტორიის გა-
ნყოფილებაში მეცნიერ-მუშაკად. ბოლო დროს მას ეკავა 
მეცნიერ-კონსულტანტის თანამდებობა.

 რელიგიის ისტორიის განყოფილებაში მუშაობისას 
სამეცნიერო საქმიანობასთან ერთად ქალბატონი მარინე აქტიურად მონაწილე-
ობდა საქართველოსა და კავკასიის სხვადასხვა რეგიონის მოსახლეობაში  შე-
მორჩენილი ტრადიციებისა და წეს-ჩვეულებათა გამოვლენა-შესწავლის მიზნით 
წარმოებულ სამეცნიერო ექსპედიციებში.

 აღსანიშნავია მის მიერ ქართულ ჟურნალ-გაზეთებში გამოქვეყნებული არაე-
რთი სტატია თბილისის ეკლესიებისა და რელიგიური დღესასწაულებების შესა-
ხებ, მაგ., პუბლიკაციები  წმინდა მარინესა (ჟურნ. „დროშა“. 1 998. NNN 11-12) და 
მამადავითობის დღესასწაულების  შესახებ (გაზ. „თბილისი“. 1998 წ. NN17); ასევე 
ჯვრის მამის ეკლესიასა (ჟურნ. „საპატრიარქოს უწყებანი“.  2003.  N N32(240) და 
ლურჯ მონასტერზე (ჟურნ.  „კავკასიის მაცნე“. 2008)  და სხვ.

 მარინე ბულეიშვილმა 1989 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: 
„საქართველოს სამღვდელოება რუსეთ-საქართველოს დიპლომატიურ ურთი-
ერთობაში (XVIII ს-ის მეორე ნახევარი)“. ეს ნაშრომი 1991 წელს წიგნადაც გა-
მოიცა. აქ გამოქვეყნებული დოკუმენტების, სპეციალური ლიტერატურისა და  
ახალმოძიებული საარქივო მასალის საფუძველზე გაშუქებულია XVIII ს-ის მეორე 
ნახევარში  (1752-1754 წწ. და 1772-1774 წწ.) საქართველოდან რუსეთში  ორი ელ-
ჩობის ისტორია.  მიუხედავად წარუმატებლობისა, ამ ელჩობებს, რომლებსაც 
ხელმძღვანელობდნენ მღვდელმთავრები-თბილისის მიტროპოლიტი ათანასე და 
კათალიკოსი ანტონი, დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა რუსეთ-საქართველოს ურთიე-
რთობის  განვითარების საქმეში.

ქალბატონ  მარინეს ინტერესთა სფერო და კვლევის საგანი მხოლოდ აღნიშ-
ნული თემატიკა არ გახლდათ. მას გამოქვეყნებული აქვს არაერთი საინტერესო 
ნაშრომი სხვადასხვა გამოჩენილ პიროვნებასა და საქართველოს ისტორიის 
მნიშვნელოვან თემებზე. ამ მხრივ მეტად ყურადსაღებია 1983 წელს (NN3) ჟურნა-
ლში „ისტორია და გეოგრაფია სკოლაში“ გამოქვეყნებული სტატია - „მასალები 
რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან (XVIII–XX სს.)“. მოსკოვის არ-
ქივში მოძიებული უნიკალური დოკუმენტის საფუძველზე წერილში განხილულია 
XX ს-ის დასაწყისის საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრების ისტორიის მანამდე 
უცნობი ფაქტი, კერძოდ, 1907 წლის 19 დეკემბერს რუსეთის მეფე ნიკოლოზის 
მიერ საქართველოს სამეფოსა და მეფეთა ტახტის ფორმალური აღდგენის შესა-
ხებ. ამავე თემას ეხება გაზეთ „ლიტერატურული საქართველოს“ 1989 წლის 17 
თებერვლის ნომერში დაბეჭდილი წერილი „ახლო წარსულის ერთი ფურცელი“, 
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სადაც მოცემულია დამატებითი საარქივო მასალა აღნიშნული საკითხის შესა-
ხებ.

მარინე ბულეიშვილის ნაშრომთაგან ასევე საინტერესოა 2014 წელს ეროვ-
ნული მუზეუმის „მოამბის“ V ტომში გამოქვეყნებული სტატია: „ოსი ხალხი და 
საქართველო“, სადაც მოცემულია ოსი ხალხის ისტორიის  მოკლე   მიმოხილვა, 
საუბარია იმაზედაც, თუ როგორ გაჩნდა პრობლემა ოსეთ-საქართველოს ურთი-
ერთობაში. 

ქალბატონი მარინე გამოირჩეოდა თავისი საქმისადმი სიყვარულით, ერთგუ-
ლებითა და დაუღალავი შრომისუნარიანობით. იგი წლების განმავლობაში მუ-
შაობდა როგორც თბილისის, ასევე მოსკოვის ბიბლიოთეკებსა და არქივებში, 
შეაგროვა მრავალფეროვანი ბიბლიოგრაფიული და საარქივო მასალა, რომელ-
მაც თავი მოიყარა  სამეცნიერო თვალსაზრისით არაერთ საყურადღებო  გამო-
ცემაში.   აღნიშნული მასალის ბაზაზე  მისი ავტორობით შეიქმნა საცნობარო 
ხასიათის წიგნი „ბიბლიოგრაფია აფხაზეთის შესახებ“, რომელშიც  შევიდა 2006 
წლის ჩათვლით რუსულსა და ქართულ ენებზე გამოცემული სხვადასხვა დარგო-
ბრივი წიგნი,  წყარო  და პერიოდიკა. 2009 წელს ეროვნული მუზეუმის მიერ 
გამოცემული ეს წიგნი მასში თავმოყრილი მრავალფეროვანი მასალის სიუხვის 
გამო საიმედო დამხმარეა საქართველოს ამ კუთხის ისტორიით დაინტერესებულ 
პირთათვის. 

2013 წელს   დასრულდა და გამოსაცემად   მომზადდა მსგავსი ხასიათის, 
ოღონდ უფრო ვრცელი,  წიგნი „ბიბლიოგრაფია ოსი ხალხის შესახებ“, რომელიც 
45 დარგს მოიცავს. მასალა  შეგროვებულია 2012 წლის გამოცემათა ჩათვლით. 
აქ მოცემულია ლიტერატურა როგორც ისტორიული ჩრდილოეთი ოსეთის, ასევე 
ცხინვალის რეგიონის შესახებ. ამიტომ თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ეს წიგნი 
სანდო საარქივო-საინფორმაციო ცნობარია ოსი ხალხის შესახებ და ამიტომ თა-
ნაბრად მნიშვნელოვანი  ქართველი და   ოსი ხალხისათვის. 

პიროვნულად ქალბატონი მარინე გახლდათ თბილი, მოსიყვარულე, მზრუნ-
ველი, თავმდაბალი და კეთილი ადამიანი. მას უსაზღვროდ უყვარდა თავისი სამ-
შობლო და ყოველთვის ცდილობდა, მის სასარგებლოდ ეღვაწა. სწორედ ასეთად 
დარჩება ის თავისი მეგობრებისა და ახლობლების ხსოვნაში.

სიმონ ჯანაშიას სახელობის 
საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ნამშრომლები 
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მოგონება

დოდო გაბუნია 
(1942-2020) 

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანა-
შვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი გულისტკი-
ვილით გამოეთხოვა ღვაწლმოსილ თანამშრომელს, რუ-
სული ხელოვნების კოლექციების კურატორს, ქალბატონ 
დოდო გაბუნიას. იგი დაიბადა თბილისში 1942 წლის 15 მა-
ისს. სკოლის დამთავრების შემდეგ 1960-1965 წლებში სწა-
ვლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში დასავლეთ ევროპისა და ლიტერატურის 
ფაკულტეტზე ფრანგული ენის სპეციალობით. უნივერ-
სიტეტის დამთავრების შემდეგ, 1967-1975 წლებში, მუშა-
ობდა ქართული საბჭოთა ენციკლოპედიის სამეცნიერო 
რედაქციაში უმცროს რედაქტორად. 1975-1977 წლებში 
კი- სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუ-

მში უმცროს მეცნიერ თანამშრომლად. პირველად სწორედ ამ წლებში ეზიარა 
იგი მუზეუმის საოცარ გარემოს, შეიყვარა იგი და სიცოცხლის ბოლომდე უერ-
თგულა მას. 1978 წლიდან დოდო გაბუნიამ ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში 
დაიწყო მუშაობა. ამიერიდან, გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ ხელო-
ვნების მუზეუმში დაუნჯებული მაღალმხატვრული ექსპონატების დაცვა-აღრი-
ცხვა და მათზე ზრუნვა მისი ცხოვრების ერთ-ერთი მიზანი გახდა. ვისაც ცოტა 
ხნით მაინც უმუშავია მუზეუმში, მისთვის გასაგებია, თუ რაოდენ მნიშვნელოვა-
ნია, ერთი შეხედვით, რუტინული, ყოველდღიური სამუზეუმო საქმიანობა, რათა 
წინაპართა მემკვიდრეობა სათანადოდ იყოს დაცული მომავალი თაობებისთვის. 
სწორედ ამის ღრმა შეგნებითა და უდიდესი პასუხისმგებლობით ასრულებდა იგი 
მასზე დაკისრებულ მოვალეობას. ამიტომაც მან, უზომოდ შეყვარებულმა ხელო-
ვნების მუზეუმსა და სამუზეუმო საქმეზე, ღირსეულად განვლო ყველა თანა-
მდებობრივი საფეხური ლაბორანტობიდან უფროს მეცნიერ თანამშრომლობასა 
და ფონდის კურატორობამდე. თავდაპირველად მუშაობა დაიწყო საბჭოთა რეს-
პუბლიკების ხელოვნების განყოფილებაში, რომლის დამაარსებელი გახლდათ 
მუზეუმის მოამაგე ქალბატონი ლია დოლაბერიძე. მოგვიანებით გადავიდა რუ-
სული ხელოვნების განყოფილებაში ჯერ მეცნიერ თანამშრომლის პოზიციაზე, 
ხოლო მოგვიანებით მცველის თანამდებობაზე. 2005 წლიდან დოდო გაბუნია და-
ინიშნა ხელოვნების მუზეუმის რუსული და ახლო საზღვარგარეთის ხელოვნების 
კოლექციების კურატორად. ამ პოზიციაზეც ღირსეულ წინამორბედთა დაწყე-
ბულ საქმეს გულისხმიერად აგრძელებდა. მან დიდი ძალისხმევა მოახმარა მის 
ფონდში დაცული ხელოვნების მხატვრულად ღირებული კოლექციების სისტემა-
ტიზებასა და კლასიფიკაციას. პარალელურად აქტიურად იყო ჩართული 

საექსპოზიციო საქმიანობაშიც. დოდო გაბუნიას ორგანიზებითა და მონაწი-
ლეობით მის საკურატორო ფონდში არსებული ექსპონატების არაერთი მნიშ-
ვნელოვანი გამოფენა მოეწყო, რომელთა მეშვეობით ხელოვნების მოყვარულნი 
გაეცნენ ძველი თუ ახალი რუსული და ყოფილი საბჭოეთის ხელოვნების თვა-
ლსაჩინო ნიმუშებს. ცალკე აღნიშვნის ღირსია 2005 წელს მისი მონაწილეობით 
ხელოვნების მუზეუმში მოწყობილი ექსპონატების მონაცემთა კომპიუტერული 
ბაზის პრეზენტაცია. სავალდებულო სამუზეუმო საქმიანობის გარდა, იგი გა-
მოცდილებას უზიარებდა და კონსულტაციებს უწევდა სტუდენტებს, დოქტო-
რანტებს, რომელთა სამეცნიერო ინტერესის საგანი მის საკურატორო ფონდში 
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დაცული ხელოვნების ნიმუშები იყო. ჭეშმარიტი „მუზეუმელი“, სამუზეუმო საქ-
მის ერთგული ქალბატონი, პიროვნული ღირსებებითაც გამოირჩეოდა. არაჩვეუ-
ლებრივი კოლეგა და მეგობარი იყო, რომელსაც ვენდობოდით, რომლის იმედიც 
ყოველთვის გვქონდა. ნაზი, სათნო, მიამიტი, სხვათა გულისტკივილის გამზიარე-
ბელი მზრუნველი მეუღლე, დედა და ბებიაც გახლდათ. ბოლო დროს საყვარელი 
მეუღლის გარდაცვალებით გამოწვეულ ტკივილს ვეღარ მოერია და დიდხანს 
იავადმყოფა. წავიდა და ახლობლებთან ერთად ჩვენ, მის კოლეგებსა და მეგო-
ბრებს, დიდი სიცარიელე დაგვიტოვა. მისი გარდაცვალებით კი საქართველოს 
ეროვნული მუზეუმის ხელოვნების მუზეუმს სამუზეუმო საქმის პროფესიონალი 
და გამორჩეული პიროვნება გამოაკლდა. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმის 
თანამშრომლები
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მოგონება

ეთერ დიდმანიძე
(1930-2019)

ეთერ დიდმანიძე - ცნობილი მკვლევარი და ეროვნული მუზეუმის 
ფონდების ამაგდარი.

დამეთანხმებით, ერთობ ძნელია და-
წერო ნეკროლოგი ადამიანზე, რომელთა-
ნაც ახლობლობის 54 წელი მაკავშირებს. 
ეს ადამიანი ქალბატონი ეთერ დიდმანი-
ძეა, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის 
ზოოლოგიის დეპარტამენტის წამყვანი 
მეცნიერი თანამშრომელი. დაიბადა 1930 
წელს. 1955 წელს დაამთავრა თსუ-ის ბი-
ოლოგიის ფაკულტეტი. უნივერსიტეტის 
დამთავრებისთანავე მუშაობა დაიწყო ლა-
გოდეხის სახელმწიფო ნაკრძალში. 1959 
წლიდან გარდაცვალებამდე, 2019 წლამდე, 
მუშაობდა საქართველოს ეროვნული მუ-
ზეუმის ზოოლოგიის განყოფილებაში 
უმცროს, უფროს და წამყვან მეცნიერ 
თანამშრომლად. 1991 წელს დაიცვა საკა-
ნდიდატო, ხოლო 2001 წელს - სადოქტორო 

დისერტაცია. 
ე. დიდმანიძის მიერ დაწვრილებით არის შესწავლილი კავკასიის ქე-

რცლფრთიანები (Macrolepidoptera). მრავალმხრივია მის მიერ ამ მიმა-
რთულებით გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები. განსაკუთრებით 
აღსანიშნავია ,,საქართველოს მზომელები“ (Lepidoptera Geometridae). 
ამ ნაშრომის საჯარო დაცვის შემდეგ მას მიენიჭა ბიოლოგიის მეცნი-
ერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი (თბილისი, 2001). ყურადღე-
ბას იმსახურებს სხვა მონოგრაფიული ნაშრომიც - ,,საქართველოს არი-
დული ლანდშაფტების ქერცლფრთიანები“ (რუსულ ენაზე, 1978). მასში 
განხილულია ღამის ქერცლფრთიანების 18 ოჯახის ლანდშაფტურ-სტა-
ციალური განაწილება და არიდული კლიმატით წარმოდგენილ გარემოში 
მწერთა ამ ჯგუფის პასიური და აქტიური ადაპტაციის თავისებურებები. 
სამხრეთ კავკასიის დღის პეპლებს მიეძღვნა ნაშრომი: ,,სამხრეთ კავკა-
სიის დღის ქერცლფრთიანები“ (რუსულ ენაზე, 1985), ღამის პეპლებს კი 
- ,,სამხრეთ კავკასიის ღამის მსხვილი ზომის ქერცლფრთიანები“ (რუსულ 
ენაზე, 1987), ,,საქართველოს პეპლები“ (ქართულსა და ინგლისურ ენებზე, 
2005) და სხვ. 

ავტორს აღწერილი აქვს ქერცლფრთიანთა ახალი სახეობები და ქვე-
სახეობები. პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს მის მიერ შედგენილ ,,საქა-
რთველოს მზომელების მავნე სახეობათა სარკვევს“ (1999); ენდემურ, 
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რელიქტურ და იშვიათ სახეობათა მიმართ დაცვითი ღონისძიებების 
შემუშავებას მიეძღვნა ნაშრომები, გამოქვეყნებული 1976, 1987, 1996 
წლებში და სხვ. 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ქალბატონი ეთერი შესატყვისი 
მასალების ასაღებად ღამის საათებში იყენებდა ულტრაიისფერ სხივებს, 
რაც ჯანმრთელობისათვის მავნეა. ფრიად ყურადსაღებია ნაშრომი - 
,,მასალები ენტომოლოგიური მეცნიერების ისტორიის შესწავლისათვის 
საქართველოში“, რომელშიც ძველ ხელნაწერებზე (VIII-XI სს.) დაყრდნო-
ბით მიმოხილულია მწერთა შესახებ იმ დროს არსებული ინფორმაციები. 
იგი მოხსენდა XIII მსოფლიო კონგრესს (მოსკოვი, 1971) და მოგვიანებით 
(1984) გამოქვეყნდა. 

ე. დიდმანიძის შრომები დაბეჭდილია როგორც ადგილობრივ, ასევე 
ყოფილ საკავშირო და უცხოეთის რეფერირებად ჟურნალებში. ე. დიდმა-
ნიძე ეწეოდა ფართო პედაგოგიურსა და საზოგადოებრივ საქმიანობასაც.

... ქალბატონ ეთერთან ნაცნობობა ჯერ კიდევ ჩემი სტუდენტობის 
დროს შედგა (მასზე ათი წლით უმცროსი ვარ). დამაინტერესა მისმა აქტი-
ურმა საქმიანობამ, ზოგადად, ბიოლოგიის სფეროში. შემდეგ ისე მოხდა, 
რომ 1970 წლიდან სათავეში ჩავუდექი მუზეუმის ზოოლოგიის განყოფი-
ლებას. შევქმენი დაინტერესებულ მეცნიერ თანამშრომელთა ბირთვი, სა-
დაც ერთ-ერთ წამყვან პიროვნებად ქალბატონი ეთერი მოიაზრებოდა. 
განსაკუთრებით ნაყოფიერი აღმოჩნდა ჩვენი თანამშრომლობა, როდე-
საც ორგანიზება გავუკეთე ტრანსკავკასიურ ექსპედიციებს (1970-1990). 
კავკასიაში მსგავსი ნოვაცია - ესოდენ დიდი მასშტაბის კვლევები 100 
წლის წინ ჩატარებული აქვს გამოჩენილ ნატურალისტ გუსტავ რადეს, 
მუზეუმის დამფუძნებელსა და ზოოლოგიის განყოფილების გამგეს .

ჩვენს სპეციალობაში ადამიანის შეცნობა ყველაზე მეტად საველე 
პირობებში ხდება. ყოველწლიურად კავკასიის რეგიონში (440 კვ.კმ) 3-4 
თვიან ექსპედიციებს ვაწყობდით სავეგეტაციო პერიოდის (ფენოლოგია) 
მიხედვით (აპრილი-ოქტომბერი). ეს ექსპედიციები უაღრესად პროდუქ-
ტიული იყო. მასში მონაწილეობდა 6-8 სპეციალისტი მუზეუმიდან, ასევე 
მეცნიერები ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა სამეცნიერო ცენტრებიდან. 
ასეთი გზით, ბიოგეოგრაფიული თვალთახედვით, შესწავლილ იქნა დიდი 
და მცირე კავკასიონი, სომხეთ-ჯავახეთის ზეგანი, მდინარე არაქსის შუ-
აწელი, თალიშის მთები, კოლხეთისა და მტკვარ-არაქსის დაბლობები და 
ა.შ. ცხადია, არაერთხელ მოვხვედრილვართ საკმაოდ ექსტრემალურ სი-
ტუაციაშიც... 

ქალბატონ ეთერთან თანამშრომლობა გამოიხატა არაერთი კუთხით: 
ვიყავი მისი სადოქტორო დისერტაციის კონსულტანტი (ფაქტობრივად, 
ხელმძღვანელი); გვაქვს გამოქვეყნებული საერთო ნაშრომი ინგლისურ 
ენაზე (Has ever Brahmaea ledereri Rogenhofer, 1873 inhabited the Colchis 
refugium? American J. of Environmental Protection, 2015, X); ვიყავი მისი მო-
ნოგრაფიების რედაქტორი ან წინასიტყვაობათა ავტორი; გვყავდა საე-
რთო ასპირანტები და მაგისტრანტები. 

ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ ქალბატონმა ეთერმა აღზარდა და სა-
თანადო გზაზე დააყენა არაერთი შესანიშნავი ნატურალისტი, და ბუნე-
ბის (მცენარეების, ცხოველების, პეპლების) შესანიშნავი მხატვარი (ვ. პე-
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ტროვი). 
არ შეიძლება ცალკე აქცენტი არ გავაკეთო ქალბატონ ეთერის ოჯა-

ხზე. მას ადრე გარდაეცვალა და დაუობლდა ორი დისშვილი ვაჟი. ე. დი-
დმანიძემ იტვირთა მათი აღზრდა, ფაქტობრივად, დედობა. ყოველმხრივ 
მეურვეობდა, დაავაჟკაცა და დააოჯახა ისინი, მაგრამ აქ მოხდა უპრე-
ცედენტო რამ: სიცოცხლეშივე მოესწრო მათ გარდაცვალებას. რა ნების-
ყოფა ეყო ამ ,,სუსტ“, გამხდარ, მუდამდღე მოხდენილად ჩაცმულსა და 
არისტოკრატიული მანერებით გამორჩეულ ქალბატონს, რათა გაეძლო 
წუთისოფლის ამ მორიგი განსაცდელისათვის. ყოველივე ეს განსაცვი-
ფრებელია და ნებისმიერისთვის მაგალითის მიმცემი! ისევ თავაუღებე-
ლმა შრომამ და მუზეუმის ხელმძღვანელებისა და კოლეგების თანადგო-
მამ გადაატანინა ეს უმძიმესი ხვედრიც. 

დაახლოებით 10 წლის წინათ რაღაც შემთხვევის გამო ჩვენს დედაუნი-
ვერსიტეტში მომწერა: ,,როცა მე გარდავიცვლები, ქელეხში თამადა უნდა 
იყოო“... დამეთანხმებით, შოკის მომგვრელი წერილი იყო. ვუსაყვედურე, 
არავინ იცის, ხვალ რა ხდება-მეთქი! მართალია, სამგლოვიარო სუფრაზე 
მის უახლოეს ნათესავს უნდა ეთამადა, მაგრამ ვაკის სასაფლაოზე, მშო-
ბლიურ მიწას მიბარებულის საფლავთან, ვეღარ მოვითმინე და საჯაროდ 
სათანადო გამოსამშვიდობებელი სიტყვა მივაგე...

სამწუხაროა, რომ ოჯახს, მუზეუმს, მეგობრებს, ქართული ბიოლო-
გიის მეცნიერებას გამოაკლდა ესოდენ პატრიოტი, მშრომელი, მედგარი, 
გამორჩეული მეოჯახე, ეროვნული მუზეუმის უდიდესი პატრიოტი და 
მისი ერთ-ერთი გამორჩეულად “ლამაზი“ ფონდის - პეპლების ფონდის 
მცველი. 

...როგორც იტყვიან, ნათელში იყოს ქალბატონ ეთერის - ქვეყნისა და 
მეცნიერებისთვის თავდადებული ადამიანის სახელი და სული... 

განსაკუთრებული პატივისცემით, კოლეგა და მეგობარი

პროფესორი არნოლდ გეგეჭკორი
25.10.2019
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მოგონება

giorgi dundua

saxelovani qarTvel numizmats, isto-
riis mecnierebaTa doqtors, saqarTve-
los erovnuli muzeumis TanamSromels, 
profesor giorgi dunduas dRes samuda-
mod gamovemSvidobeT. 

giorgi dundua TbilisSi daibada. 
ivane javaxiSvilis saxelobis saxelm-
wifo universitetis aRmosavleTmcod-
neobisa da istoriis fakultetis war-
CinebiT damTavrebis Semdeg muSaoba 
daiwyo simon janaSias saxelobis saxelm-
wifo muzeumis numizmatikis ganyofile-
baSi. 1986 wlidan ki oTar lorTqifaniZis 
saxelobis arqeologiuri kvlevis cen-
trSia. mTavar mecnier-TanamSromlad. 
Ggardacvalebamde is amave dawesebuleba-

Si konsultanti iyo da Tavis mravalmxriv gamocdilebas uziareb-
da umcros kolegebs.

Bbatoni giorgis samecniero Semoqmedeba (da Sesabamisad, sakan-
didato da sadoqtoro disertaciebi) mTlianad ukavSirdeba nu-
mizmatikas. Ggiorgi dunduas SemosvliT axali etapi daiwyo qarTul 
numizmatikaSi. pirvelive naSromebiT cxadi gaxda, rom qarTul nu-
mizmatikur mecnierebas Taviseburad moazrovne, principuli mkv-
levari Seemata, romelmac gabedulad scada daerRvia miRebuli 
stereotipebi.

mecnieri yovelTvis cdilobda, monetebi eqcia pirvelxarisxo-
van istoriul wyarod, maTi saSualebiT Seetana koreqtivebi wer-
ilobiTi wyaroebis cnobebSi an im faqtebiT Seevso istoriuli 
mecniereba, romelTa Sesaxeb werilobiT ZeglebSi araviTari in-
formacia araa daculi. Aam principiTaa dawerili yvela misi naS-
romi, romelTa ricxvma aseuls gadaaWarba da gamoqveynebulia qar-
Tul, rusul, germanul, inglisursa da frangul enebze.

aRsaniSnavia mecnieris damsaxureba antikuri xanis kolxeTisa da 
iberiis numizmatikisa da istoriis SeswavlaSi. Gman pirvelma Seis-
wavla monografiulad saqarTveloSi aRmoCenili aleqsandre make-
donelisa da lisimaxes saxeliT moWrili staterebi, Seadgina maTi 
qarTuli minabaZebis sruli mecnieruli katalogi, SeimuSava maTi 
absoluturi da SedarebiTi qronologia.

giorgi dunduam samecniero mimoqcevaSi Semoitana biWvinTisa 
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da vanis arqeologiuri eqspediciis uaRresad mniSvnelovani nu-
mizmaturi masala; monografiulad Seiswavla qalaq trapezuntis 
II-III saukuneebis spilenZis saqalaqo monetebi;Mman mecnierulad gan-
sazRvra nastakisSi, aRaiansa da erwo-TianeTSi aRmoCenili numiz-
matikuri masala; Mmonografiulad Seiswavla „didi mcxeTis“ teri-
toriaze mikvleuli mravalricxovani monetebi.

giorgi dunduam qarTul-sasanuri draqmebis atribuciis pro-
blema gaaSuqa iran-bizantia-aRmosavleT saqarTvelos VI saukunis 
istoriis fonze da mWidrod daukavSira qarTuli xuroTmoZRvre-
bis siamayis _ mcxeTis jvris taZris mSeneblobis sakiTxs.

sadoqtoro naSromSi ki is SeeWida, faqtobrivad, yamir Temas 
qarTul numizmatikaSi - XV saukunis samoneto mimoqcevas, rome-
lic gadauWarbeblad unda iTqvas, rom yovelTvis mis saxels dau-
kavSirdeba.

1987 wels man gamosca naSromi, sadac Sejamebuli iyo antikur 
epoqaSi muSaobis Sedegebi: “Нумизматика античпой Грузии”, romelic 
samagido wignia mTeli kolxeTisa da iberiis istoriis sakiTxebze 
momuSave specialistebisaTvis.

2006 da 2011 wlebSi gamoaqveyna naSromi „qarTuli numizmatika“ 
(Tanaavtori T. dundua). masSi saqarTveloSi moWrili monetebis 
paralelurad ganxilulia Cveni qveynis samoneto cirkulaciaSi 26 
saukunis ganmavlobaSi aqtiurad mbrunavi ucxouri fulic.

Znelia mokled gadmoices samecniero kvlevis is farTo masSta-
bebi, riTac gamorCeuli gaxldaT batoni giorgi dundua qarTuli 
numizmatikuri mecnierebis istoriaSi.

gansakuTrebuli aRniSvnis Rirsia misi pedagogiuri moRvaweo-
ba da zrunva numizmatikuri mecnierebis ganviTareba-populari-
zaciisTvis. am dargSi daculi uamravi disertaciis (rogorc sa-
kandidatos, ise sadoqtoros) Tematikis avtori TviTon iyo. amiT 
Rvawlmosilma mecnierma SeZlo, Seevso numizmatikur mecnierebaSi 
arsebuli TeTri laqebi. sicocxlis bolo wuTamde ar uRalatia 
arCeuli saqmisTvis. Jer kidev 2017 wels srulfasovnad, maRali pa-
suxismgeblobiTa da siyvaruliT ukanasknelad uxelmZRvanela am 
striqonebis avtoris sadoqtoro naSroms.

batonma giorgi dunduam Tavisi moRvaweobiT SeZlo didi wvli-
lis Setana saqarTvelos erovnuli muzeumis numizmatikuri ujre-
dis ganviTarebaSi, romelic Tavis droze safuZvlad daedo qarTu-
li numizmatikis samecniero disciplinad Camoyalibebas. am mxriv 
giorgi dunduas Rvawli qarTuli numizmatikuri mecnierebis wina-
Se fasdaudebelia. 

maia patariZe
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მოგონება

კეთილი სულის ადამიანი 
(მაყვალა ზანდუკელი) 

ფრაზა, რომელიც ამ გამოსათხოვრის სათაურად გამო-
ვიტანე, სრულიად გამოხატავს მშვენიერი ქალბატონის 
ცხოვრებისეულ მრწამსს. ვისაც კი ურთიერთობა ჰქო-
ნია მაყვალასთან, ვისაც კი დაუნახავს და უგრძნია მისი 
მადლიანი სულისა და გულის სიკეთე, ის აუცილებლად 
იგრძნობს ამ პოეტური ფრაზის სიმართლეს, დაინახავს 
მასში გულწრფელ გრძნობას, მკვეთრად ჩამოყალიბე-
ბულ ხასიათს პიროვნებისას, რომელსაც ჰქონდა თავისი 
ცხოვრებისეული სტილის ორიგინალური ტვიფრი და 
ბეჭედი. მე არ მეგულება სფერო მისი მოღვაწეობისა, 
სადაც იგი არ  ჩანდა პიროვნებად, იყო ეს ოჯახი, სა-
მსახური, საზოგადოება თუ მეგობარ- თანამშრომელთა 
წრე. ისინი  მუდამ მისი ხელგაშლილობის, სილაღის, სი-

ყვარულისა და მეგობრობის გამოხატვის ასპარეზი, იყო, ცხოვრებისეული სცენა, 
სადაც მან  დიდი  რეალიზმით  ითამაშა თავისი როლი. 

მაყვალას ცხოვრება კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ უდავო ჭეშმარიტებას, 
რომ ადამიანი ,პირველ ყოვლისა,  ოჯახში იზრდება. დიდი მიხეილ ზანდუკელის 
ხელდასმით  აღზრდილმა, მან და მისმა დამ, გამოჩენილმა მეცნიერმა ფიქრია 
ზანდუკელმა, თავიანთი სახელოვანი ბიძის ზნეობრივი იმპერატივით იცხოვრეს, 
რომლის უმთავრესი დვრიტა  სამშობლოს  სამსახური იყო. მათ ბავშვობიდანვე 
გაითავისეს, რომ ყველაზე დიდი ჭეშმარიტება ადამიანისათვის სამშობლოა და 
ვისაც ეს  ასე  არ  მიაჩნია,  ის  არაა  სამშობლოს  ღირსი. ეს იყო მთავარი მიზეზი 
იმისა, რომ მაყვალამ სტუდენტობიდანვე ისტორიკოს-ეთნოლოგის გზა აირჩია 
და დაწერა შესანიშნავი ნაშრომები  ქართული  ეთნოკულტურის შესახებ.

მაყვალა ზანდუკელი დაიბადა 1936 წლის 6 მარტს თბილისში, პედაგოგის 
ოჯახში, სადაც მუდმივ სევდად ცოცხლობდა მონატრებული სიყვარული პოლი-
ტიკურ რეპრესიებს შეწირული მამისა. საბედნიეროდ, მაყვალასა და მის დას- 
ფიქრიას მზრუნველად მოევლინა სახელოვანი მიხეილ ზანდუკელი, რომელმაც 
ითავა  დაობლებული ბავშვების მეურვეობა. მაყვალამ 1959 წელს დაამთავრა 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი. იმავე წელს 
მუშაობა დაიწყო სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზე-
უმის ეთნოგრაფიის განყოფილებაში, სადაც გაიარა გზა სტაჟიორიდან უფროს 
მეცნიერ მუშაკამდე. შესაძლებელია ითქვას, რომ მაყვალა ზანდუკელმა სახე-
ლოვნად გააგრძელა ქართული კერამიკის წარმოების ისტორიის შესწავლა და 
თავისი სამეცნიერო ხელმძღვანელის, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორ  გი-
ორგი ჯალაბაძის ხელმძღვანელობით 1975 წელს წარმატებით დაიცვა დისერტა-
ცია თემაზე: „ქსნის ხეობის კერამიკა“, რომელსაც შემდგომ წლებში მოჰყვა ნაშ-
რომები: „მოწერნაქების კულტურა ქართულ კერამიკულ წარმოებაში“; „რაჭული 
თიხის ჭურჭელი“; „ქსნის ხეობის კერამიკა“;„ირანული დეკორატიული თეფშები“; 
„მცხეთური თიხის ჭურჭელი“; „დაღესტნური თიხის ჭურჭელი“; „აზერბაიჯა-
ნული და სომხური თიხის ჭურჭელი საქართველოს მუზეუმში დაცული მასალის 
მიხედვით“; „თიხის ჭურჭლის დამზადების ხალხური ტექნოლოგია“ და სხვა. 
მაყვალა იმ ადამიანთაგანი იყო, ვისაც ღრმად ჰქონდა შეთვისებული ეროვნული 
კულტურის სიყვარული. ასეთი ადამიანებისთვის მუზეუმი და სამუზეუმო საქმე 
ასპარეზია,  რომელსაც სხვა ალტერნატივა არა აქვს. ამიტომაა, რომ მისი სამეც-
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ნიერო ინტერესების გზა არასოდეს  გახრილა და თავისი ცხოვრების ნახევარსა-
უკუნოვანი პერიოდი მან სამუზეუმო საქმეს შესწირა. იგი გამოირჩეოდა საფო-
ნდო და საგამოფენო საქმეში დიდი ცოდნითა და სანიმუშო წესრიგიანობით, რაც 
ამჟამადაც ატყვია მის ფონდში დაცულ მასალას.   

ჩვენ სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმმა და-
გვამეგობრა. სამუზეუმო ცხოვრებას მე ერთიან დღესასწაულად მივიჩნევ, სადაც 
მეცნიერებისა და ლხინის სინთეზით გაბედნიერებულებს უდიდეს ტრაგედიად 
დაგვაცხრა თავს გასული საუკუნის დასასრულის მეხთატეხა, როდესაც კაენის 
სულის აღზევებამ გადაისრიალა საქართველოზე  და როდესაც ცხოვრება დავი-
ნახეთ იმგვარი და ადამიანები ისეთნაირი, წარმოდგენაც რომ არ შეიძლებოდა.

დიდ სტრესს, როგორც ცნობილია, დიდი სულიერი მღელვარება მოსდევს. 
ასეთ დროს ადამიანის არსება ივსება დამუხტული ემოციებით, რაც იწვევს ში-
ნაგანი სამყაროს აჯანყებას, რომელსაც აუცილებლად უნდა მიეცეს გადმოფ-
რქვევის შესაძლებლობა, რათა სული და სხეული ერთბაშად არ შეიბორკოს და 
დადუმდეს უსასოობისაგან. ვფიქრობ, ასეთმა გარემოებამ წარმოშვა მაყვალა 
ზანდუკელი როგორც პოეტი. მის ტკივილსა და სიყვარულს ამ ლექსებში რომ 
არ ეპოვა გამოსავალი, მისი  პიროვნული ცეცხლი აუცილებლად ჩაქრებოდა: 
„აღარაფერი აღარ მაშინებს, თუნდაც დამიგოს სიკვდილმა მახე, შენა  ხარ  ჩემი  
იმედი,  ცრემლი,  ჩემი  ხვალის  დღე  და სიამაყე“. ეს სიტყვები სამშობლოს 
ეკუთვნის. მასში დაუნჯებული სიმართლე განცდაა იმ მკაცრი სინამდვილისა, 
ზოგჯერ სიტყვის თამამად თქმის ძალ-ღონეს რომ  აკარგვინებს  ადამიანს,  მა-
გრამ თუ არ აჯობე შენს სისუსტეს,  თუ  არ  ამაღლდი  შიშზე  და  არ თქვი ის, 
რაც უნდა ითქვას, სხვას რომ თავი დავანებოთ,  საკუთარ  თავთანაც კი  ვერა-
სდროს  მოიგებ ბრძოლას.

მაყვალა ზანდუკელისთვის როგორც ისტორიკოსისათვის  თავისი ქვეყნის წა-
რსული და ისტორია  ამოსავალი იყო მისი პატრიოტიზმისა. მე უდიდეს პატივს 
ვცემ ქართველი ქალის ამ თვისებას. სიმონ ჩიქოვანის ბრწყინვალე სტრიქონში: 
„დასძახოდა, არ შეგერყეთ ტარი, საქართველოს ძუძუს გაწოვებდით“- განივთე-
ბულია საუკუნოვანი  გაუტეხლობა  ჩვენი  დიდი  დედისა,  მაგრამ  ზოგჯერ ამ 
გმირ ადამიანსაც მოიცავდა უსასოობის გრძნობა და მისი  ზოგადი  სახე ასე  
დაიხატა  მაყვალას ლექსში: „ფარდა დაეშვა, სპექტაკლი შეწყდა... ფინალი მწარე. 
კულისებიდან  კაკანი  ისმის,  ვერ  მივაღწიეთ გარიჟრაჟამდე“.

„არ იკლო ქარმა, არ იკლო თქეშმა, არ იქნა, აღარ გადაიკარა, ისევ  ხარხარებს 
კუთხეში  ეშმა,  ისევ  ღიაა ერის იარა“. მართლაცდა, აღარ გვეღირსა ჩვენი გაბ-
ზარული სულის გამთელება, ჩვენი დაკარგული თავმოყვარეობის აღორძინება, 
ჩვენი ძვირფასი დედის გახარება იმით,  რომ  მისმა  შვილმა,  როგორც იქნა,  
ბრძოლა მოიგო.

„ვიგონებ იმას, რაც გვამაღლებდა, რაც დავკარგეთ და ვეღარ ვიპოვეთ“ ანდა:
„სოფლის წესია მზე და თალხები, ხან გავიმარჯვებთ, ხან დავმარცხდებით, 

მაგრამ სად თქმულა ასე ხანგრძლივად  დროის ტრიალი მწუხრის თანხლებით“. 
ადამიანი ვერასოდეს ვერ გაექცევა თავის თავს, ვერ გაექცევა ვერც სევდასა და 
ვერც მწუხარებას, მაგრამ ოპტიმიზმის პოვნა საკუთარ სულში აუცილებელია 
სიცოცხლისა და სილამაზის გადასარჩენად, იმედი  ყოველთვის  არის  უფრო  
იმაზე  მეტი და ამაღლებული, ვიდრე უხეში რეალიზმი. 

მაყვალა ზანდუკელს, ისე როგორც ყველა საღ ადამიანს, ჰქონდა იმედი, უყვა-
რდა სიცოცხლე და სჯეროდა უკეთესი მომავლისა, რაც  შესანიშნავი ლირიკული  
განცდითაა  გამოხატული  ამ სტრიქონებში: „რატომ დავეძებ გულსავსე მთვა-
რეს დარდის უჩინარ ტევრში, ვიცი, სულ  მალე  გამოიდარებს,  წყალი  ჩადგება 
ხეში, უღრანს  გავცდები,  შევიცვლი  მხარეს,  გზა  იმალება შენში“.
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არა მაქვს უფლება, არ მივიჩნიო პოეტი ნიჭიერად, თუ მას შეუძლია დაინახოს, 
თუ როგორ „უკრავენ წვიმის წვეთები  დაირას“ ანდა  „როგორ გაიყოლა ჩამა-
ვალი მზე მერცხლის     გუნდმა“. 

მაყვალა ზანდუკელის ოპტიმიზმი გადამდები იყო. ეს მისი ხასიათის უმთა-
ვრესი თვისება გახლდათ. მან იცოდა მოწყენა, იცოდა დამდურებაც, ზოგჯერ 
დამტუქსავი და ქალურად ცხარე კამათიც, მაგრამ ის მაინც ყველაზე მეტად 
განასახიერებდა სიკეთეს, ის ყველაზე მეტად იყო ის, რითაც ფასობს ადამიანი 
და ეს სტრიქონები სრულად ააშკარავებს მის ხასიათს:

„მე სხვისი ურვა მიჭირს, მაწუხებს, სუნთქვა შემეკრას ლამის. ფეხშველა 
ვივლი, სხვას მივცემ წუღებს, დე, დარჩეს ნატერფალი... სიკეთეს თქვენთვის,  
თქვენთვის  ვიმეტებ, მშვიდად რომ ვიგრძნო  თავი“.

მაყვალა ზანდუკელის გარდაცვალებამ მის მეგობრებს მოგვაკლო იმ მიწის 
ნაწილი, რომელიც ჩვენი შემოქმედებითი ცხოვრებისა და ამქვეყნად მყოფობის 
საყრდენია.  

ღმერთმა დაუმკვიდროს სასუფეველი.
 

ელდარ ნადირაძე
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მოგონება

ელენე კავლელაშვილი

(1948 - 2019)

2019 წლის 17 ნოემბერს გარდაიცვალა 
ელენე კავლელაშვილი - ძველი ქართული 
ხელოვნების მკვლევარი, შალვა ამირანა-
შვილის სახელობის საქართველოს ხელო-
ვნების მუზეუმის საგანძურის მთავარი 
მცველი, საქართველოს საპატრიარქოს 
წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერ-
სიტეტის, საქართველოს სამოციქულო ეკ-
ლესიის თბილისის სასულიერო აკადემიისა 
და სემინარიის პედაგოგი.

1971 წლიდან, თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის 
დამთავრებისთანავე, მუშაობა დაიწყო ხე-
ლოვნების მუზეუმის წინაქრისტიანული 
ხანის განყოფილებაში, ამავე დროს, იყო 
ექსკურსიამძღოლი. 1974 წლიდან მუზეუ-

მის მეცნიერი თანამშრომელია, შემდეგ კი - უფროსი მეცნიერი თანამ-
შრომელი. 1992 წელს გადაიყვანეს საგანძურის ფონდის მცველად. ხუთი 
წლის შემდეგ კი საგანძურის გამგის მოვალეობას ასრულებდა. 2007 წლი-
დან გარდაცვალებამდე იყო ფონდის კურატორი და მთავარი მცველი.

მეცნიერული მოღვაწეობის დაწყებიდან ელენე კავლელაშვილის 
სამეცნიერო კვლევის საგანი გვიანანტიკური და შუა საუკუნეების ქა-
რთული ხელოვნებაა. იკვლევდა ოქრომჭედლობასა და განათხარ მცირე 
პლასტიკას, მონუმენტურ მხატვრობასა და ტიხრულ მინანქარს, ასევე 
ტაძრების კედლებზე შემორჩენილ ფრესკათა და ლაპიდარულ წარწე-
რებს (ვერეს ღვთისმშობლის ეკლესიის წარწერები, მხერის ტაძრის ფე-
რწერათა წარწერები, ტაძრისის მონასტრის კერამიკის ლაპიდარული 
წარწერები, ატენის სიონისა და ტანას ხეობის სხვა ძეგლებზე შემორჩე-
ნილი წარწერები და ა.შ.).

ქალბატონ ელენეს მიერ გამოქვეყნებული პირველი ნაშრომები თუ 
სამეცნიერო სესიებზე წაკითხული მოხსენებები მცირე პლასტიკის ნი-
მუშთა (გვიანანტიკური ხანის საბეჭდავები ჟინვალიდან, თასები მოდინა-
ხეს განათხარი ინვენტარიდან) შესწავლას ეძღვნებოდა. შემდეგ კვლევის 
არეალი გაფართოვდა და მისმა ინტერესმა ხელოვნების სხვა დარგებიც 
მოიცვა. წინ წამოიწია კვლევის უმთავრესმა თემებმა - შუა საუკუნეების 
მონუმენტურმა ფერწერამ და ოქრომჭედლობამ. მისი ამოცანა ხელოვნე-
ბის ძეგლთა მხატვრული სახის განსაზღვრა, დათარიღება და ხელოვნე-
ბის ისტორიის ევოლუციის გზაზე მათთვის ადგილის მოძიება იყო.

მკვლევარმა დიდი დრო მოანდომა ზემო სვანეთში მხერის ეკლესიის 
მხატვრობის შესწავლას. ამ ნაშრომის წარდგენის შემდეგ 2017 წელს მას 
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის ხარისხი მიენიჭა (იმედია, ახლო მო-
მავალში ამ კვლევის დასტამბულ მონოგრაფიულ გამოცემასაც ვიხილავთ). 
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მის გამოკვლევათაგან გვსურს გავიხსენოთ: სვანეთის ახალგამოვლე-
ნილი საბუთები, მზეწვერის წმ.გიორგის ეკლესიის ფრესკული წარწე-
რები, ჟინვალის ღვთისმშობლის ეკლესია (თანაავტორობით), ქართული 
ტიხრული მინანქარი, გვიანანტიკური ხანის თასები მოდინახეს განა-
თხარი მასალიდან, ოქრომჭედლობისა და მცირე პლასტიკის ნიმუშები, 
არქიტექტურა როგორც ხატი შუა ფეოდალური ხანის ლითონის მხატვ-
რულ დამუშავებაში, უსანეთის ხატი და სტელა (თანაავტორობით), ატე-
ნის სიონის ეკლესია და ა.შ.

ქალბატონ ელენეს ნაშრომებს ახასიათებს საკვლევი საკითხის ისტო-
რიულ ჭრილში გააზრება, მხატვრული ანალიზის სიმახვილე და მცირე 
დეტალების ზუსტი შეფასება. გამოცემული შრომების რიცხვი შვიდ ათე-
ულს აჭარბებს.

ხელოვნების მუზეუმის საგანძურში მისი ოცდაშვიდწლიანი მუშაობა, 
სამუზეუმო მძიმე საქმიანობის პარალელურად, ძველი ჭედური და გა-
მოყენებითი ხელოვნების ძეგლების (იშხნის სვიმონ საკვირველმოქმედის 
ხატი, წმ. მარინეს ხატი მღვიმევიდან, ოქონის საწინამძღოლო ჯვარი, უბი-
სის ღვთისმშობლის ხატი, ალავერდის სამღვდელმთავრო თავსაბურავი, 
მეფეთა წინსაძღომი ხატი ოქონიდან, აწყურის კარედი ხატი, ხობის მონა-
სტრის სიძველეები და ა.შ.) შესწავლასა და პოპულარიზაციასაც ეწეოდა. 

ელენე კავლელაშვილის მოწოდება და მთავარი საზრუნავი მუზეუმში 
საფონდო და საგამოფენო საქმიანობა იყო. როცა საქმე სამუზეუმო გა-
ნძს ეხებოდა, ის მკაცრი და შეუვალი იყო. გვიკვირდა კიდეც, როგორ ახე-
რხებდა ეს გამხდარი, ერთი შეხედვით, სუსტი ქალი ბრძოლას ამ სიტყვის 
პირდაპირი მნიშვნელობით. ამ დროს მისთვის მთავარი „ავტორიტეტი“ 
მუზეუმის ფონდი და პრესტიჟი იყო. ქალბატონი ელენე ამ დიდი საქ-
მისთვის იყო მოწოდებული. საამისოდ მას ყველაფერი უწყობდა ხელს: 
ნიჭიერებაც, შრომისმოყვარეობაც, ქვეყნისა და საქმის სიყვარული, შეუ-
დრეკელი, მტკიცე ხასიათი და შეუპოვრობა. 

1992 წლიდან იგი საგამოფენო დარბაზში განხორციელებული ყველა 
ცვლილების უშუალო შემსრულებელი და მონაწილეა. გავიხსენებთ მხო-
ლოდ საგანძურის დიდსა და მასშტაბურ რეორგანიზაციებს: 1996-97 
წლებში „ღია საზოგადოება- საქართველოს“ მიერ დაფინანსებული პრო-
ექტი „ხელოვნების მუზეუმის საგანძური“, რომელიც ითვალისწინებდა 
ფონდსაცავის დიდ რეორგანიზაციას; 1999 – 2000 წლებში „მსოფლიო 
ბანკის“ დაფინანსებითა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფო-
ნდის დახმარებით საგამოფენო დარბაზის სრული რეაბილიტაცია (საქა-
რთველოს მუზეუმებში პირველად დამონტაჟდა კლიმატკონტროლისა 
და ვენტილაციის სამუზეუმო აგრეგატი); 2004-2005 წლებში საგანძურის 
ფონდში სტელაჟები შეიცვალა 52 მაღალხარისხიანი კარადით. და ყოვე-
ლივე ეს ხდებოდა ყოველდღიური, საკმაოდ შრომატევადი სამუზეუმო 
საქმიანობის პარალელურად. 

არ შეიძლება, არ ვახსენოთ ქალბატონი ელენეს (მის კოლეგასთან 
ერთად) აქტიური საქმიანობა საქართველოდან გატანილი განძის სამშო-
ბლოში დასაბრუნებლად. 1992 წელს ცხინვალის მუზეუმიდან გაიტაცეს 
და 2001 წელს ჟენევაში, კრისტის აუქციონზე, მოხვდა ოქონის X საუ-
კუნის სპილოს ძვლის კარედი ხატი. 2001-2004 წლებში საქართველოს 
საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს სისხლის სამართლის 
სამძებროს ერთობლივი ძალისხმევით შვეიცარიის სასამართლომ ხატი 
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საქართველოს დაუბრუნა. ეს კი ვერ მოხდებოდა ჩვენი კოლეგების კონ-
სულტაციისა და დასაბუთების გარეშე. 

ექსპედიციათაგან გვსურს გავიხსენოთ სვანეთში ჩატარებული არა-
ერთი ექსპედიცია, რომლებშიც მონაწილეობის შედეგად მის მიერ იქნა 
შესწავლილი (მხერის ეკლესიის მოხატულობას უკვე შევეხეთ) ლეხ-
თაგის მოხატულობა, სეტიელებისა და სვანეთის საისტორიო აქტების 
ქრონოლოგიის საკითხები. აქტიურად მონაწილეობდა იგი ატენის მუდ-
მივმოქმედი ექსპედიციის მუშაობაში, რომელსაც 2004 წლიდან თავად 
ქალბატონი ელენე ხელმძღვანელობდა. მონაწილეობდა იგი ასევე ტანას 
ხეობის ფრესკული წარწერების შემსწავლელ ექსპედიციაში. აღსანიშნა-
ვია ასევე მისი მონაწილეობა ატენის სიონის რეაბილიტაციის პროექტში, 
ჟინვალისა და მცხეთის ექსპედიციებში. 

საქართველოს ისტორიულ რეგიონებში სახელმწიფო გრანტით მისი 
ხელმძღვანელობით ჩატარდა ორი კვლევითი ექსპედიცია თურქეთში; 
2012 წელს მდ-ის: იმერხევის, შავშეთის წყლის, პარხლისა და ჭოროხის 
აუზებში და 2013 წელს ისტორიული კოლასა და არტაანის პროვინციებში. 
ამ ექსპედიციების მასალა ჯერ სრულად არაა დასტამბული, თუმცა დიდი 
ინტერესი გამოიწვია ქართველოლოგთა კონგრესზე წარდგენილმა მისმა 
მოხსენებამ - „შავშეთისა და ოლთისის მხარის სამი უცნობი კომპლექსი“. 

ძნელია წარმოიდგინო მეცნიერი პედაგოგიური საქმიანობის გარეშე. 
მკვლევრისა და მეცნიერის, მუზეუმის თანამშრომლის გადატვირთულ 
დღის განრიგში ყოველთვის მოიძებნებოდა დრო ლექციების ჩასატა-
რებლად, იქნებოდა ეს ხელოვნების ისტორიის ზოგადი კურსი თუ ხელო-
ვნებათმცოდნეობის სპეციალური მონოგრაფიული ციკლი. მისი ლექცი-
ები გამოირჩეოდა ცოდნის სიღრმითა და შემოქმედებითი სიახლით. 
ერთგვარად მკაცრი და მომთხოვნი პედაგოგი ყოველთვის ახერხებდა 
სტუდენტებთან ადამიანურ, მეგობრულ ურთიერთობას. მის ლექციებს 
ისმენდნენ გიორგი ცაბაძის სახელობის ხელოვნების სკოლაში, ექვთიმე 
თაყაიშვილის სახელობის თბილისის კულტურისა და ხელოვნების სახე-
ლმწიფო უნივერსიტეტ „აღმაშენებელში“, საქართველოს საპატრიარქოს 
წმ. თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტში (სრული პროფესორი), თბი-
ლისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში.

17 ნოემბერს ოჯახმა, მისმა მეგობრებმა და კოლეგებმა დავკარგეთ 
ბრწყინვალე სპეციალისტი, ქართული კულტურის მკვლევარი და კე-
თილი მეგობარი, თავისი ქვეყნის დიდი მოყვარული, რომლის სათავეც 
მისი ოჯახი და მშობლები იყვნენ. მისი საბოლოო განსასვენებელი სამთა-
ვროს მონასტრის ეზოა.

მეცნიერისა და სამუზეუმო საქმის სპეციალისტის ცხოვრება და შე-
მოქმედება ნათლად შეაფასა საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა. 
მისმა უწმინდესობამ ილია მეორემ ოჯახისადმი გაგზავნილ სამძიმრის წე-
რილში ბრძანა: „მან წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცის (თაყაიშვილი) გზა გაა-
გრძელა, - მთელი ცხოვრება ქართული კულტურის მსახურებას შეალია და 
იყო შეუვალი და თავდადებული მთელი საქართველოს საგანძურისა.

ღმერთმა აცხონოს ქ.ნ ელენეს უკვდავი სული და სავანესა მართალსა 
დააწესოს, ხოლო თქვენ მოგანიჭოთ მშვიდობა. “

ხელოვნების მუზეუმის თანამშრომლების სახელით  
გიორგი მარსაგიშვილი
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მოგონება

მზია (მზისთვალა) კეცხოველი
(1931 -2020)

2019 წლის 30 დეკემბერს გარდაიცვალა ძველი ქა-
რთული ხელოვნების მკვლევარი მზია კეცხოველი. იგი 
დაიბადა 1931 წლის 22 ნოემბერს ცნობილი ბოტანი-
კოსის, მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის, საქართვე-
ლოს მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის, 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, 
ნიკო კეცხოველის ოჯახში. უმაღლესი განათლება 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიიღო საქა-
რთველოს ისტორიის სპეციალობით. უნივერსიტეტის 
დამთავრების შემდეგ, 1951 წელს, მუშაობა დაიწყო 

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ინსტიტუტში 
ჯერ ლაბორანტად, შემდეგ - მეცნიერ თანამშრომლად. 1975 წლიდან, სა-
კანდიდატო დისერტაციის დაცვის შემდეგ, ამავე ინსტიტუტის უფროსი 
მეცნიერი თანამშრომელია. მზია კეცხოველისთვის განსაკუთრებით ნა-
ყოფიერი აღმოჩნდა მონაწილეობა ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის 
მიერ მოწყობილ ზემო სვანეთის სამეცნიერო ექსპედიციებში, სადაც 
მასთან ერთად იმყოფებოდნენ ცნობილი ქართველი ხელოვნებათმცოდ-
ნეები-რენე შმერლინგი, რუსუდან მეფისაშვილი, გაიანე ალიბეგაშვილი, 
ანელი ვოლსკაია, ნათელა ალადაშვილი, რუსუდან ყენია და ინსტიტუტის 
სხვა თანამშრომლები. სწორედ ამ ექსპედიციებში გამოიკვეთა მისი მომა-
ვალი დისერტაციის თემა-„შუა საუკუნეების ქრისტიანული ნაქარგობა და 
ქსოვილები ზემო სვანეთიდან“. მისი როგორც მკვლევრის დაინტერესება 
ამ თემით მით უფრო ფასეულია, რადგან ის შედარებით ნაკლებად იყო 
შესწავლილი ქართველ ხელოვნებათმცოდნეთა მიერ. ქსოვილებს იყენებ-
დნენ ეკლესიაშიც კრეტსაბმელისათვის, ასევე მისით ამკობდნენ ხატის 
ზურგს, რაც ზრდიდა მათი სამეცნიერო კვლევის მნიშვნელობას. ქსოვი-
ლის შესწავლა მისი სპეციფიკურობის გამო საკმაოდ რთული აღმოჩნდა: 
იგი მტვრის საკმაოდ სქელი ფენით იყო დაფარული, ფერების აღდგენა 
ჭირდა, თუმცა ნაქარგობის ორნამენტიკის გარჩევა და ქაღალდზე გადა-
ტანა მაინც მოხერხდა. ქალბატონმა მზიამ კვლევის პროცესში მიღებული 
შედეგები სტატიების სახით გამოაქვეყნა ჟურნალ „ძეგლის მეგობრის“ 
სხვადასხვა ნომერში, თუმცა ჟურნალის ფორმატი ვრცელი პუბლიკა-
ციის საშუალებას არ იძლეოდა. ინსტიტუტში იმავე თემაზე წარმოდგე-
ნილმა მისმა მოხსენებებმა კი თვალსაჩინო საილუსტრაციო მასალის თა-
ნხლებით კვლევის ობიექტის შესწავლის სამეცნიერო მნიშვნელობა და 
მკვლევრის შესაძლებლობის ფართო დიაპაზონი გამოავლინა. შედეგად, 
1975 წელს მზია კეცხოველის საკანდიდატო დისერტაციამ აკადემიურო-
ბით გამორჩეული ნაშრომის სახე მიიღო და სამეცნიერო საზოგადოების 
ყურადღება მიიპყრო. 1988 წელს ის გამოიცა მცირე ზომის წიგნად სახე-
ლწოდებით-„ქრისტიანული ქსოვილები ზემო სვანეთიდან“. სამწუხაროა, 
რომ ქართული ხელოვნებათმცოდნეობისათვის ეგზომ საგულისხმო ეს 
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ნაშრომი შეკვეცილი ტექსტისა და შედარებით დაბალი პოლიგრაფი-
ული ხარისხის გამო ვერ გადმოსცემს სვანეთში დაცული ნაქარგობის 
ნიმუშთა მაღალმხატვრულ ღირებულებას. ამიტომ სასურველია მისი 
სრული სახით ხელახლა გამოცემა. აქტუალურია მისი სხვა ნაშრომებიც, 
რომლებიც ასევე ნაქარგ ქსოვილებს ეძღვნება: „XVI–XVIII საუკუნეების 
სპარსული ქსოვილები“, „ორი ომოფორი ხელოვნების მუზეუმში“, „ზო-
გიერთი საკითხი საეკლესიო ნაქარგობის ისტორიიდან“. ქართული ხე-
ლოვნებისადმი მიძღვნილ II საერთაშორისო სიმპოზიუმზე წარდგენილმა 
მისმა მოხსენებამ - „შუა საუკუნეების მხატვრული ქსოვილები“ სიმპოზი-
უმის მონაწილე ხელოვნებათმცოდნეთა ინტერესი დაიმსახურა. 

 1979 წელს შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში 
შეიქმნა ნაქარგობისა და ქსოვილების განყოფილება და მისი სამეცნი-
ერო ინტერესიდან გამომდინარე მას მზია კეცხოველი ჩაუდგა სათავეში. 
სამეცნიერო წრეებისთვის ცნობილია, რომ მხატვრული და საისტორიო 
თვალსაზრისით ასეულობით უნიკალური ნაქარგი ძეგლია ამ ფონდში 
დაუნჯებული. ამდენად, მას მიეცა შესაძლებლობა, რომ შეესწავლა აქ 
დაცული ნაქარგობის ნიმუშებიც და ხელოვნების მუზეუმის სამეცნიერო 
„ნარკვევებში“ გამოექვეყნებინა კვლევის შედეგები. ქალბატონი მზია, სა-
მეცნიერო კვლევის გარდა, დაკავებული იყო სპეციფიკური სამუზეუმო 
სამუშაოთი: მან ფონდის თანამშრომლებთან ერთად ჩაატარა საეკლესიო 
და საერო დანიშნულების ექსპონატთა რეინვენტარიზაცია, სარესტა-
ვრაციოდ შეარჩია ისინი და განახორციელა რესტავრაციის ურთულესი 
და საპასუხისმგებლო პროცესის მონიტორინგი, რათა ნაქარგ ძეგლს 
შეენარჩუნებინა ავთენტური სახე. მზია კეცხოველის თაოსნობით კვა-
ლიფიციურად მომზადდა არაერთი გამოფენა (ქრისტიანული ხელოვნე-
ბის საშობაო გამოფენა, ისლამური კოლექციები ხელოვნების მუზეუ-
მიდან და სხვა), რომლებმაც დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების 
სპეციალისტთა და მოყვარულთა აღტაცება გამოიწვია. 2009 წელს იგი 
გახლდათ ხელმძღვანელი დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების და-
რგში მომუშავე ფონდის თანამშრომლების-იზოლდა მელიქიშვილისა და 
გულნაზ ბარათაშვილის მიერ წარმატებით დაცული სადისერტაციო ნაშ-
რომებისა. ცალკე აღნიშვნის ღირსია 2011 წელს გამოცემული „ქართული 
საეკლესიო ნაქარგობა“- ფერადად უხვად ილუსტრირებული, ამ დარგში 
პირველი, უაღრესად ღირებული და საჭირო მონოგრაფია, რომელიც 
ქალბატონ მზიასა და ფონდის თანამშრომელთა არაერთწლიანი კვლევის 
შედეგია. მზია კეცხოველის უშუალო ძალისხმევითა და საქართველოში 
ამერიკის საელჩოს ფინანსური დახმარებით ფონდსაცავში სრულად შეი-
ცვალა საფონდო ავეჯი, რამაც კიდევ უფრო აამაღლა ნაქარგობის დაცუ-
ლობის ხარისხი. მზია კეცხოველის დამსახურება ქართული ხელოვნების 
წინაშე აღინიშნა ექვთიმე თაყაიშვილის მედლით.

 ქალბატონმა მზია კეცხოველმა, გამორჩეული ოჯახის მემკვიდრემ და თა-
ვადაც უაღრესად კეთილშობილმა პიროვნებამ, კოლეგებსა და ახლობლებს 
სიკეთისა და არჩეული საქმისადმი ერთგულების ნათელი კვალი დაგვიტოვა. 

შალვა ამირანაშვილის სახელობის მუზეუმის
ნაქარგობისა და ქსოვილების ფონდის თანამშრომლები 
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მოგონება

ლეილა ფანცხავა

(1930-2019)

არსებობენ ადამიანები, რომელთა დავიწყებაც 
შეუძლებელია. ხოლო ზოგიერთთან ერთი შეხვე-
დრაც კი საკმარისია, რომ ისინი სიცოცხლის ბოლო-
მდე დაგამახსოვრდნენ. სწორედ ასეთი იყო ლეილა 
ფანცხავა - ვისთვის, ქალბატონი ლეილა, ვისთვის 
- დეიდა ლეილა, ვისთვის კი - უბრალოდ, ლეილა. 

ეს იყო ადამიანი, ვისთანაც შეხვედრა საზე-
იმო განწყობას გიქმნიდა. იგი შთამბეჭდავი პი-
როვნება იყო მაღალი ინტელექტით, დაუშრე-
ტავი ენერგიით, არაორდინალური ხასიათით, 
იუმორით, სხვების მიმართ მზრუნველი დამოკი-
დებულებითა და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, 

იგი იყო ახალგაზრდა კოლეგებისთვის ცოდნის უშურველად გამცემი 
მეცნიერი და გამორჩეული მუზეუმელი.

მის პირად საქმეში დაცულია აკადემიკოს ალექსანდრე (ლალი) ჯავა-
ხიშვილის დახასიათება: „ლ. ფანცხავა არის საქმისადმი თავდადებული, 
დაუღალავი და კეთილსინდისიერი მუშაკი, სამუზეუმო საქმეში დახელო-
ვნებული თანამშრომელი, აუჩქარებელი და დაკვირვებული მკვლევარი, 
რომელსაც დიდი სარგებლობა მოაქვს, პირველ რიგში, მუზეუმისათვის. 
მას ახასიათებს აგრეთვე პრინციპულობა, პირდაპირობა და გულისხმიე-
რება კოლეგებსა და ამხანაგებთან ურთიერთობაში“.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის და-
მთავრების შემდეგ (1955 წ.), 1957 წლიდან, სიცოცხლის ბოლომდე ლეილა 
ფანცხავა ჩვენს ინსტიტუციაში - მუზეუმში მუშაობდა. მის პირად საქმეს 
რომ გადახედოთ, გაოცდებით, თუ რა მოცულობის სამუზეუმო-საფონდო 
სამუშაო აქვს ჩატარებული. 

1957 წელს, სრულიად ახალგაზრდა ლეილას ჩააბარეს ე. წ. მცირე 
ექსპედიციების I ფონდი, რომელსაც საფუძვლად დაედო აკადემიკოს 
ბორის კუფტინის მიერ სამარშრუტო ექსპედიციების დროს მოპოვე-
ბული მასალა. ფონდი ყოველწლიურად იზრდებოდა სხვადასხვა დროს 
გათხრილი ძეგლების მასალით. აქ დაცული 4 ათეულამდე ძეგლის კო-
ლექცია ლეილამ მიერ მაღალი პროფესიონალიზმით დაამუშავა. არქე-
ოლოგიურ კოლექციებზე მუშაობის პარალელურად, გაარჩია და მო-
აწესრიგა ბ. კუფტინის არქივში დაცული დოკუმენტაციაც: დღიურები, 
საველე დავთრები, ჩანაწერები, ბარათები, ნახაზები, ფოტონეგატივები 
და ფოტოსურათები. 

ლეილას მიერ დამუშავებული და შესწავლილი არქეოლოგიური მასალა 
და არქივი ის სამეცნიერო ფუნდამენტია, რომელზეც იმუშავა და გაიზა-
რდა არქეოლოგების არა ერთი თაობა და მომავალშიც ასე გაგრძელდება. 
და ასეთი სამუშაო მას ჩატარებული აქვს არა მარტო სიმონ ჯანაშიას 
სახელობის მუზეუმში, არამედ მესტიისა და ონის მუზეუმებში, თბილისის 
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არქეოლოგიურ მუზეუმსა და არმაზის არქეოლოგიურ ბაზაზე. ლეილა 
ყოველწლიურად იღებდა მონაწილეობდა თბილისის, ქვაცხელის, ზღუდე-
რის, ნოსირის, მუხურჩის, ქვემო ქართლის, ხოვლეს, ყვირილის ხეობის, 
ფარავნისა და არაერთ სხვა ექსპედიციაში.

მუზეუმში მუშაობის დროს განისაზღვრა ლეილას სამეცნიერო ინტე-
რესიც - კოლხური მხატვრული ხელოსნობის ძეგლები. იგი მათ ისტო-
რიულ-არქეოლოგიური თვალსაზრისით იკვლევდა, რასაც დიდი მნიშვნე-
ლობა აქვს კოლხური კულტურის ხასიათის გარკვევისა და გენეზისის 
დადგენისათვის. 

„კოლხური და ყობანური კულტურების მხატვრული ხელოსნობის ძეგ-
ლები“ იყო ლეილა ფანცხავას სადისერტაციო ნაშრომის თემა. ამ ნაშ-
რომისათვის 1975 წელს მას მიენიჭა ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდა-
ტის წოდება. მისი ძირითადი სამეცნიერო ინტერესი იყო საქართველოს 
ურთიერთობა გარე სამყაროსთან გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანაში, სა-
კუთრივ კი, კოლხური და ყობანური კულტურების ურთიერთობა, რასაც 
მან ოცდაათამდე სამეცნიერო ნაშრომი მიუძღვნა. მისი ანოტაციებით 
გამოქვეყნებულია არა ერთი კატალოგი. იგი არის ქართული ენციკლო-
პედიის სტატიების ავტორი. მის მიერ შესრულებული ძეგლების აღწერა 
საქართველოს ისტორიისა და არქეოლოგიის ძეგლთა ნუსხაშია შესული. 

ქალბატონი ლეილა და მუზეუმისადმი მისი ერთგულება სიმონ ჯანაშიას 
სახელობის მუზეუმის ადმინისტრაციამ და მთავრობამ არა ერთხელ აღ-
ნიშნა. 2003 წელს ხანგრძლივი და ნაყოფიერი მუშაობისთვის იგი მუზეუმის 
საიუბილეო ვერცხლის მედლით დაჯილდოვდა ხოლო 2002 წელს, პრეზიდე-
ნტის განკარგულებით, გამოეცხადა პირადი მადლობა ქართული კულტურის 
განვითარება-პოპულარიზაციისთვის, ეროვნული საგანძურის მოვლა-პა-
ტრონობისთვის, მუზეუმის ექსპოზიციისა და ფონდების დაცვის საქმეში 
შეტანილი დიდი წვლილისთვის, ასევე ნაყოფიერი სამეცნიერო და საზოგა-
დოებრივი მოღვაწეობისთვის. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 
ეროვნული მუზეუმის დირექტორ ლ. ჭილაშვილის 1992 წლის ბრძანებაში 
ნათქვამია: „1991-1992 წლებში დატრიალებული ტრაგედიის დროს საკუ-
თარი სიცოცხლის ფასად მუზეუმის თანამშრომლებმა კატასტროფისაგან 
იხსნეს ეროვნული საგანძური. თავდადებისა და გამბედაობისთვის, რის შე-
დეგადაც აცილებულ იქნა ეროვნული ტრაგედია, გამოეცხადოს მადლობა 
ლეილა ფანცხავას და დაჯილდოვდეს ფულადი პრემიით“. მას სხვადასხვა 
დროს მიღებული აქვს არა ერთი მედალი და ფულადი პრემია.

ლეილას ფართო ინტერესები - ლიტერატურა, ბალეტი, ფეხბურთი, 
ისტორია - მის პატარა ბინაში ბევრ სტუმარს უყრიდა თავს. მასთან ყო-
ველთვის იყო ადგილი კოლეგებისა და სტუდენტებისთვის ბათუმიდან, 
მოსკოვიდან თუ პეტერბურგიდან. 

ლეილა ფანცხავამ, ისევე როგორც მისი თაობის სხვა არქეოლოგებმა, 
უდიდესი წვლილი შეიტანეს საქართველოს არქეოლოგიისა და სამუზე-
უმო საქმის განვითარებაში. ჩვენ, სხვადასხვა ასაკის კოლეგები და მეგო-
ბრები, მათს მაგალითზე გავიზარდეთ.

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლები მადლობას ვუხ-
დით ლეილას იმ სამეცნიერო და ადამიანური მემკვიდრეობისთვის, რო-
მელიც მან ასე გულუხვად დაგვიტოვა. 

კოლეგები
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მოგონება

ნანული ჯიქია

(1933-2019)

ქართველი ეთნოკულტურის მკვლევართა რი-
გებს გამოაკლდა კიდევ ერთი ღვაწლმოსილი მეც-
ნიერი, უაღრესად განათლებული, კეთილშობილი, 
ყურადღებიანი, სიკეთითა და სითბოთი სავსე პი-
როვნება, ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, 
ეთნოლოგი ნანული პარმენის ასული ჯიქია.

ნანული ჯიქია დაიბადა 1933 წ. ცნობილი მეცნი-
ერის, ჰიდროტექნიკოს, პროფესორ პარმენ ივანეს 
ძე ჯიქიასა და ექიმ მერი ექვთიმეს ასულ ჯიქიას 
ოჯახში. მშობლემბა სიყრმიდანვე იზრუნეს შვილე-
ბის სათანადო აღზრდასა და განათლებაზე. 

ნანული ჯიქიამ 1952 წელს ოქროს მედალზე 
დაამთავრა თბილისის ქალთა მე-13-ე საშუალო სკოლა და მიუხედავად 
იმისა, რომ სპეციალისტები მას მუსიკალურ ასპარეზზე დიდ მომავალს 
უწინასწარმეტყველებდნენ, სწავლა განაგრძო თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტზე - საქართველოს ისტორიის გა-
ნხრით. მის პიროვნებაში ყველაფერს სძლია თავისი ქვეყნისა და მისი ეთ-
ნოკულტურის სიყვარულმა და მთელი შეგნებული ცხოვრება მიუძღვნა 
ქართველი ხალხის მატერიალური კულტურის ისტორიის შესწავლას.

ნანული ჯიქიამ 1957 წელს წარჩინებით დაამთავრა თბილისის სახელ-
მწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი და იმავე წელს მუშაობა 
დაიწყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკად. ს. ჯანაშიას სა-
ხელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ეთნოგრაფიის განყო-
ფილებაში. სტუდენტური წლებიდან მოყოლებული იგი მონაწილეობდა 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საქართველოს მეცნიერებათა 
აკადემიის ისტორიის ინსტიტუტისა და აკად. ს. ჯანაშიას სახელობის სა-
ქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ეთნოგრაფიულ ექსპედიციებსა და 
სამეცნიერო მივლინებებში. მას ფეხით აქვს შემოვლილი საქართელოს 
მთა და ბარი და ასევე ჩრდილო კავკასიის ყველა მხარე - დაღესტანი, 
ინგუშეთი, ოსეთი და ა.შ. 

ნანული ჯიქია ზედმიწევნით იცნობდა მოსკოვის, პეტერბურგის, ბაქოს, 
მახაჩკალის, ერევნის მუზეუმებსა და ბიბლიოთეკებში დაცულ კავკასიის 
ისტორიასთან დაკავშირებულ მასალებს. იგი გახლდათ აქტიური მონა-
წილე აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიას და პროფესორ ვერა ბარდაველიძის 
სპეციალური ეთნოგრაფიული სემინარისა, სადაც მის მიერ დამუშავებულ 
იქნა მთელი რიგი თეორიული საკითხებისა ზოგად ეთნოგრაფიაში. 

მრავალრიცხოვან ეთნოგრაფიულ (ასევე არქეოლოგიურ) ექსპედიცი-
ებში მონაწილეობამ მას საშუალება მისცა წარმატებით დაუფლებოდა 
ძალზედ რთულ და საპასუხისმგებლო საველე ეთნოგრაფიული მუშაობის 
კომპლექსურ-ინტენსიურ მეთოდს. აკ. ს. ჯანაშიას სახელობის საქართვე-
ლოს სახელმწიფო მუზეუმში ჩატარებულმა სამეცნიერო-კვლევითმა 
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სამუშაოებმა, ცნობილ ეთნოგრაფებთან, გ. ჩიტაიასთან, ვ. ბარდაველი-
ძესთან, გ. ჩაჩაშვილთან, გ. ჯალაბაძესთან, ს. ბედუკაძესთან, ნ. რეხვია-
შვილთან, ელ. ნადირაძესთან და სხვებთან შემოქმედებითმა თანამშრომ-
ლობამ, ქალბატონ ნანულის დიდი ცოდნა და გამოცდილება შესძინა, 
რამაც ასახვა ჰპოვა მის სამეცნიერო შრომები.

1976 წელს ნანული ჯიქიამ წარმატებით დაიცვა დისერტაცია და მი-
ენიჭა ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. იგი 
გახლავთ რამდენიმე ათეული სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. მისი 
კვლევის ძირითად სფეროს წარმოადგენს ხალხური კვება და მასთან და-
კავშირებული ყოფისა და კულტურის საკითხები: მუსიკალური ინსტრუ-
მენტები, ტყავისა და სპილენძის დამუშავება, ფეხსაცმელი და სხვა. მისი 
ექვსი სტატია დაიბეჭდა „ქართულ საბჭოთა ენციკლოპედიაში“. 

უაღრესად აქტუალურია და ეთნოგრაფიულ დარგებში წამყვანი მნიშ-
ვნელობისაა ნ. ჯიქიას მიერ 1982 წელს რუსულ ენაზე გამოცემული მო-
ნოგრაფია „ქართველ მთიელთა კვების კულტურა“. როგორც აკად. გ. ჩი-
ტაია აღნიშნავდა, „მასში გამოვლენილი და დადგენილია მრავალმხრივ 
საინტერესო რიგი საკითხებისა - მატერიალური კულტურის, ხალხური 
მსოფლმხედველობის, სოციალური ყოფისა და კულტურის სფეროში“. 

გარდა ამისა, ქართული ეთნოკულტურაში ნანული ჯიქიას შესრუ-
ლებული აქვს ისეთი მნიშვნელობის ნაშრომები, როგორიცაა „ხალხური 
მენიუ“, „გუდასტვირი“, “მარხვა ქართველ მთიელებში“, „მთიელთა კვე-
ბის რეჟიმი“, „საერო და რელიგიური რიტუალები ქართული სუფრის წე-
სებში“, “მასალები „გუთან“ სიტყვის ისტორიისათვის“ და სხვა. ნანული 
ჯიქიამ თავისი წვლილი შეიტანა „ქართული მატერიალური კულტურის 
ეთნოგრაფიული ლექსიკონის“ მომზადებაში.

ქალბატონი ნანული ეთნოგრაფიის გამოფენაზე წლების მანძილზე წა-
რმატებით უძღვებოდა ექსკურსიებს გერმანულ, ინგლისურ და რუსულ 
ენებზე, მუშაობდა ხისა და ლითონის ფონდებში, ხოლო 1972 წლიდან იყო 
ეროვნული მუზეუმის ეთნოგრაფიის განყოფილების ტყავის ფონდის მთა-
ვარი მცველი, მუზეუმის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. იგი ფონდში და-
ცული მასალებითა და კვალიფიციური რჩევებით დიდ დახმარებას უწევდა 
მხატვრებს, ხელოვნებათმცოდნეებს, ისტორიკოსებს, კინომუშაკებს, ფო-
ტოხელოვანებსა და კავკასიის ისტორიით დაინტერესებულ მკვლევარებს. 
ნანული ჯიქია თავისუფლად ფლობდა გერმანულ, ინგლისურ და რუსულ 
ენებს, დამთავრებული ჰქონდა თბილისის კონსერვატორიასთან არსებული 
ზ. ფალიაშვილის სახელობის ნიჭიერ ბავშვთა მუსიკალური ათწლედი და 
მოსკოვის უცხო ენათა დაუსწრებელი სწავლების ინსტიტუტი „ИНЯЗ“.

ნანული ჯიქია სიცოცხლის ბოლომდე აქტიურად იყო ჩართული სა-
მეცნიერო და სამუზეუმო საქმიანობაში. განსაკუთრებულ მზრუნველო-
ბას იჩენდა ახალგაზრდა თაობის მიმართ, უშურველად გადასცემდა მათ 
თავის ცოდნასა და გამოცდილებას. უაღრესად მოკრძალებული, კეთი-
ლშობილი, სათნოებით აღსავსე, უმწიკვლო, გონიერი, თავაზიანი, თავის 
ქვეყანასა და ხალხზე უაღრესად შეყვარებული - ასეთი დარჩება ნანული 
ჯიქია თავისი მეგობრებისა და კოლეგების ხსოვნაში.

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი,
ისტორიისა და ეთნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი.
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