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„VinumNostrum–ხელოვნება,მეცნიერებადამითები

ღვინისშესახებხმელთაშუაზღვისანტიკურცივილიზაციაში“,

ფლორენციისპიტისსასახლისხელოვნებისმუზეუმი,ფლორენცია, 

იტალია, 19 ივლისი 2010 – 15 მაისი 2011

„BreakingtheRules“,ევროპულიავანგარდისგამოფენა,

ბრიტანულიბიბლიოთეკა,ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი. 8 

ნოემბერი 2007 – 30 მარტი 2008

(წარმოდგენილი იყო ფიროსმანისა და ირაკლი გამრეკელის 

ნამუშევრები)

„ბაბილონისმიღმა–ხელოვნება,ვაჭრობადადიპლომატიური

ურთიერთობებიძვ.წ.IIათასწლეულში“,მეტროპოლიტენის

ხელოვნებისმუზეუმი,ნიუ-იორკი, აშშ.18 ნოემბერი 2008 – 15 

მარტი 2009 (წარმოდგენილი იყო არქეოლოგიური ნივთები 

საქართველოს ეროვნული მუზეუმიდან)

„ვასილიკანდინსკი“,ჟორჟპომპიდუსცენტრი,პარიზი, 

საფრანგეთი. 8 აპრილი - 10 აგვისტო 2009

„ვასილიკანდინსკისნამუშევრებისრეტროსპექტივა“,გუგენჰაიმის

მუზეუმი,ნიუ-იორკი, აშშ. სექტემბერი 2009 – იანვარი 2010

„expressionismus&expressionismi:Berlinmunich19051920.

DerBlaueReitervsBrücke.პინაკოთეკა,პარიზი, საფრანგეთი. 11 

ოქტომბერი 2011 - 11 მარტი 2012
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ბ
ავ შ ვო ბი დან ვე გან სა კუთ რე ბულ ემო ცი ებს იწ ვევ და ჩემ ში სი მონ ჯა ნა ში ას სა ხე ლო-

ბის სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ის მუ ზე უ მი: რუს თა ველ ზე მდგა რი შე ნო ბა თა ვი სი მკაც რი 

იერით... ალექ სან დ რე ჯა ვა ხიშ ვი ლი სა და ავ თო ვა რა ზის მი ერ საბ ჭო თა ეპო ქი სათ ვის 

უჩ ვე უ ლო ეს თე ტი კით გა კე თე ბუ ლი ექ ს პო ზი ცი ა... ნა ხევ რად  ჩაბ ნე ლე ბუ ლი დარ ბა ზე ბი, სა დაც 

იდუ მა ლე ბით მო ცუ ლი გა რე მო მო წი წე ბის გრძნო ბას ბა დებ და... 

მუ ზე უმ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი ყო ვე ლი ის ტო რი კო სი სა და არ ქე ოლო  გის საქ მი ა ნო ბა, მათ 

შო რის მა მა ჩე მი საც. ამი ტო მაც მხვდა წი ლად ბედ ნი ე რე ბა, ად რე ულ ასაკ ში ვზი ა რე ბო დი ამ 

სამ ყა როს და გა მეც ნო მუ ზე უმ ში მო მუ შა ვე გან სა კუთ რე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი. კარ გად მახ სოვს 

ის შთა ბეჭ  დი ლე ბა, რო მე ლიც ჩემ ზე ბა ტო ნი კო ტე ჩო ლო ყაშ ვი ლის გაც ნო ბამ მო ახ   დი ნა; ადა-

მი ა ნი სა, რო მე ლიც ქარ თ ველ ის ტო რი ულ გმირს მო გ ვა გო ნებს და ცნო ბი ლი არ ქე ო ლო გის, 

ბა ტო ნი ოთარ ჯა ფარი ძი სა, რომ ლე ბიც დღე საც აგ რ ძე ლე ბენ მუ ზე უმ თან თა ნამ შ რომ ლო ბას, 

ისე ვე რო გორც მა თი თა ო ბის მრა ვა ლი მეც ნი ე რი.

მას შემ დეგ არ შეწყ ვე ტი ლა ჩე მი კავ ში რი მუ ზე უმ თან. 1997 წელს, საფ რან გე თის მუ ზე-

უ მებ ში სტა ჟი რე ბი დან დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ, ჩე მი მას წავ ლებ ლის, ლეო გა ბუ ნი ას რე-

კო მენ და ცი ით მუ ზე უ მის მა შინ დელ მა დი რექ ტორ მა, ბა ტონ მა ლე ვან   ჭი ლაშ ვილ მა ს. 

ჯა ნა ში ას სახ. სა ქარ თ  ვე ლოს მუ ზე უმ ში სა მუ შა ოდ მი მიწ ვია და მოგ ვი ა ნე ბით სა კუ თა რი 

მო ად  გი ლე ო ბაც მან დო... ახ ლა უკ ვე რვა წე ლია მაქვს პა ტი ვი, ვუ ხელ მ  ძ  ღ ვა ნე ლო და წე-

სე ბუ ლე ბას, რომელშიც ჩვე ნი ქვეყ ნის მთა ვა რი სა გან ძუ რი ინა ხე ბა და სა დაც იღ წ ვი ან 

ღირ სე უ ლი ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ  მაც ურ თუ ლეს პი რო ბებ ში მო ა ხერ ხეს სა ქარ თ ვე ლოს 

კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა.

ჩვე ნი ჟურ ნა ლის პირ ველ ნო მერ ში შე ვე ცა დეთ, უკეთ გაგ ვეც ნო თქვენ თ  ვის სა ქარ თ ვე ლოს 

ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის შე მად გენ ლო ბა ში შე მა ვა ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის საქ მი ა ნო ბა, რო მე-

ლიც მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვი სა და სხვა დას ხ ვა ტი პის გა მო ფე ნე ბის გარ და, სა გან მა ნათ  ლე ბ  ლო 

სფე რო საც მო ი ცავს და ამით ახალ გაზ რ და თა ო ბის ჩვენ მრა ვალ  სა უ კუ ნო ვან კულ ტუ რას თან 

ზი ა რე ბას ემ სა ხუ რე ბა.

მუზეუმის თა ნამ შ რომ ლე ბის სა ხე ლით გი ლო ცავთ დამ დეგ 2013 წელს და გა მოვ თ ქ ვამ სურ-

ვილს, რომ ყო ვე ლი თქვენ გა ნი, ასა კი სა და პრო ფე სი ის მი უ ხე და ვად, ჩვე ნი მუ ზე უ მის მე გო-

ბა რი გამ ხ და რი ყოს. სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მი მუ დამ გულ ღი ად გე ლით.

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი

რედაქტორი: თამარბაბუაძე

დიზაინერი: თორნიკელორთქიფანიძე

ფოტოგრაფები: მირიანკილაძე,მალხაზმაჭავარიანი,გურამწიბახაშვილი,ბრაიანუიტნი,

ფერნანდოხავიერურკუიჯო

ნომერზე მუშაობდნენ: მიხეილწერეთელი,სალომეგურული,ნინოტაბუცაძე,მერაბმიქელაძე,ეკეატერინე

გამყრელიძე,ნათიახულუზაური

სტამბა: სეზანი,თბილისი,წერეთლის140,ტელ.:2357002

ISSN 2298-0318
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საქართველოსეროვნულიმუზეუმისსიმონჯანაშიასსახელობისსაქართველოს

ისტორიისმუზეუმშიშეგიძლიათეწვიოთსამეცნიეროკაფეს.ყოველითვისერთ

ერთოთხშაბათსმოწვეულიმეცნიერიწაიკითხავსლექციას,რომლისშემდეგ

გაიმართებადისკუსიადამსმენელსსაშუალებაექნება,უშუალოგარემოში

დაუსვასკითხვებიმოწვეულსტუმარს.

ინფორმაციალექციებისშესახებშეგიძლიათიხილოთმუზეუმისვებგვერდზედა

სამეცნიეროკაფესfacebookისოფიციალურგვერდზე:

http://www.muzeum.ge

http://www.facebook.com/sciencecafe.georgiannationalmuseum

Livestreamingისსაშუალებითშეგიძლიათ,ჩვენვებგვერდზე,სახლიდან

გაუსვლელად„დაესწროთ“სამეცნიეროკაფეშიმიმდინარელექციებსდათვალი

ადევნოთმუზეუმშიგამართულსხვადასხვაღონისძიებას.

მისამართი:საქართველოსეროვნულიმუზეუმისს.ჯანაშიასსახელობის

საქართველოსისტორიისმუზეუმი.რუსთაველისგამზირი3,თბილისი.

www.museum.ge



რას ნიშ ნავს მუ ზე უ მი დღეს? 
წარ სუ ლის შე ნარ ჩუ ნე ბა, მო მავ ლის ხედ ვა 

მთავარი თემა > თამარ ბაბუაძე

მუზეუმისბოლოდროინდელღონისძიებებსშორისგამორჩეულიიყო

სექტემბერშიჩატარებულიოთხდღიანისაერთაშორისოკონფერენცია

სახელწოდებით“რასნიშნავსმუზეუმიდღეს?წარსულისშენარჩუნება,

მომავლისხედვა“.
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კ
ონ ფე რენ ცი აში მსოფლიოს უდიდესი 

მუზეუმების დი რექ ტო რები და წამ ყ-

ვა ნი სპე ცი ა ლის ტები მონაწილეობ-

დნენ. თით ქ მის ყოველი მომ ხ სე ნებ ლის გა-

მოს ვ ლა იმ ძი რე ულ ცვლი ლე ბას ეხებოდა, 

რომელიც სა მუ ზე უ მო სის ტე მამ ბო ლო ათ-

წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში გა ნი ცა და: მუ ზე-

უ მი ახალ სა უ კუ ნე ში აღა რაა მხო ლოდ ექ ს-

პო ნა ტე ბის შეგ რო ვე ბის, კონ სერ ვა ცი ი სა და 

გა მო ფე ნის ად გი ლი. იგი ურ ბა ნუ ლი ცხოვ-

რე ბის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი ხდება.

რო გორ უნდა შე ას რუ ლოს მუ ზე უმ მა 

ეს ახა ლი რო ლი სუ პერ  ტექ ნო ლო გი ე ბის 

ეპოქაში? რო გორ უნ და აქ ცი ონ ტრა დი-

ცი ულ მა დაწესებულებებმა ეს გა მოწ-

ვე ვა თა ვი ს უპი რა ტე სო ბად? – სწო რედ 

ამ თე მებ ზე მსჯე ლობ დ ნენ თბი ლის ში 

გა მარ თულ სა ერ თა შო რი სო კონ ფე-

რენ ცი ა ზე შეკ რე ბი ლი სპე ცი ა ლის ტე ბი, 

მე ნე ჯე რე ბი და არ ქი ტექ ტო რე ბი ლონ-

დო ნის ბრითიშ მუ ზე უ მი დან, ვა შინ გ-

ტო ნის სმითსონიანის ინ ს ტი ტუ ტი დან, 

ბერ ლი ნის სახელმწიფო მუზეუმების 

გაერთიანებიდან, ნიუ-იორ კის მეტ რო-

პო ლი ტე ნის მუ ზე უ მი დან, UNESCO-დან 

და სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე-

უ მი დან. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ისიც, რომ 

კონ ფე რენ ცი ის ბო ლო დღე სამ ხ რეთ 

კავ კა სი ასა და პოს ტ საბ ჭო თა ქვეყ ნებს 

და ეთ მო. რე გი ო ნულ ვორ ქ შოფ ში სა-

ხელ წო დე ბით „აღმოსავლეთ ევ რო პის, 

ცენ ტ რა ლუ რი აზი ი სა და კავ კა სი ის მუ-

ზე უ მე ბი XXI სა უ კუ ნე ში“ სო მე ხი, აზერ-

ბა ი ჯა ნე ლი, ბე ლო რუ სი, ყა ზა ხი, რუ სი, 

უკ რა ი ნე ლი, უზ ბე კი და ქარ თ ვე ლი ექ-

ს პერ ტე ბი მო ნა წი ლე ობ დ ნენ.

სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ის 

დასრულების შემ დეგ მისმა მონაწილეებმა 

აღნიშნეს, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი 

მუ ზე უ მი თა ვი სი ნო ვა ტო რუ ლი პრო ექ ტე-

ბით რე გი ონ ში გან ვი თა რე ბი სა და წინ ს ვ-

ლის მა გა ლი თი შეიძლება გახდეს. 

გამოფენა:„ბერლინისმუზეუმებისკუნძულიდათბილისისმუზეუმებისუბანი.წარსულისშენარჩუნება,მომავლისხედვა“
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მუ ზე უ მე ბის უბანი 

სექ ტემ ბერ ში გა მარ თუ ლი სა ერ თა-

შო რი სო კონ ფე რენ ციის ფარგლებში 

თე მა ტუ რი გა მო ფე ნა გაკეთ და. ექ ს პო-

ზი ცი ა ზე, რო მე ლიც ს. ჯა ნა ში ას სა ხე ლო-

ბის სა ქარ თ ვე ლოს ისტორიის მუ ზე უმ ში 

გა იხ ს ნა თბი ლი სის გო ე თეს ინ ს ტი ტუტ-

თან და ბერ ლი ნის სა ხელ მ წი ფო მუ ზე-

უ მების გაერთიანებასთან თა ნამ შ რომ-

ლო ბით, ორი ვე ქა ლა ქის – თბი ლი სი სა 

და ბერ ლი ნის – სა მუ ზე უ მო ცენ ტ რე ბის 

კონ ცეფ ცია იყო წარ მოდ გე ნი ლი. ბერ-

ლი ნის შემ თხ ვე ვა ში – უკ ვე არ სე ბუ-

ლი მუზეუმების კუნ ძუ ლის კონ ცეფ ცი ა, 

თბი ლი სის შემ თხ ვე ვა ში კი პრო ექ ტი, 

რო მე ლიც რუს თა ვე ლის გამ ზი რის სა მუ-

ზე უ მო მო ნაკ ვეთს სრუ ლი ად ახ ლე ბურ 

ურ ბა ნულ სივ რ ცედ გა და აქ ცევს. პრო-

ექ ტის ავ ტო რია ფრან გი არ ქი ტექ ტო რი 

ჟან-ფრან სუა მი ლუ . გა მო ფე ნა ზე სწო-

რედ მი სი გეგ მაა წარ მოდ გე ნი ლი 1970-

იან წლებ ში ქარ თ ვე ლი არ ქი ტექ ტო რის, 

ვლა დი მერ ქურ თიშ ვი ლის მი ერ შექ მ-

ნი ლი გუ დი აშ ვი ლის ქუ ჩის ეს კ ი ზებ თან 

ერ თად.

რა იდე ა  აერ თი ა ნებს ბერ ლი ნის 

მუზეუმების კუნ ძულს? რა როლს ას-

რუ ლებს ის ქა ლა ქის სა ერ თო ურ ბა-

ნულ ქსო ვილ ში, რას ჰმა ტებს მას, რით 

აცოცხ ლებს? რო გორ წყვეტს კო ლექ-

ცი ა თა დაც ვა- გა მო ფე ნის სა კითხს მუ-

ზე უ მე ბის ამ გ ვა რი სის ტე მის აწყო ბა? – 

ეს იყო კითხ ვე ბი, რომ ლე ბიც მუ ზე უმ ში 

გახ ს ნილ მა გა მო ფე ნამ წა მოჭ რა. გრა-

ფი კუ ლი მა სა ლა და ფო ტო ე ბი, ნივ-

თე ბი და თან დარ თუ ლი ტექ ს ტი, ასე ვე 

ფილ მი, რომ ლის ნახ ვის სა შუ ა ლე ბაც 

გა მო ფე ნა ზე მი სულ დამ თ ვა ლი ე რე-

ბელს ჰქონ და, სწო რედ ზე მოთ ჩა მოთ-

ვ ლილ კითხ ვებს პა სუ ხობ და. ეს ორი, 

გვერდიგვერდ გამოფენილი პრო ექ ტი, 

ერ თი - გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი, მე ო რე – 

და გეგ მი ლი, გა მო ფე ნა ზე მი სულ სტუმ-

რებს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევ და, თვალ-

ნათ ლივ გა ე აზ რე ბი ნათ, რა მას შ ტა ბის 

ცვლი ლე ბას შე იძ ლე ბა გუ ლის ხ მობ დეს 

მუზეუმების უბნის ეს პროექტი.

სწო რედ ბერ ლი ნის მუ ზე უ მე ბის კუნ-

ძუ ლის მა გა ლით ზე დაყ რ დ ნო ბით შეგ-

ვიძ ლია ვი ვა რა უ დოთ, რომ თბი ლი სის 

მუზეუმების უბანი მა ლე კო ლექ ცი ე ბის 

ოპ ტი მა ლურ სივ რ ცე ში გან თავ სე ბი სა და 

დაც ვის, ექ ს პო ზი ცი ე ბის ეფექ ტუ რად გა-

ნა წი ლე ბის მო დე ლი გახ დე ბა; ეს იქ ნე ბა 

პრო ცე სი, რო მე ლიც გას ც დე ბა მუ ზე უ მის 

კედ ლებს და პო ლი ტი კოსების, ბიზ ნე სი-

სა და აკა დე მი უ რი სფე როს წარ მო მად-

გენ ლე ბის ერ თობ ლი ვი მცდელობით 

დე და ქა ლა ქის ცენტრს ხე ლოვ ნე ბი სა და 

ცოდ ნის გა მავ რ ცე ლე ბელ უბ ნად გარ-

დაქ მ ნის.

ბერ ლი ნის მუ ზე უ მე ბის კუნ ძულ მა 

(Museumsinsel) ამ უნი კა ლუ რი ფუნ-

ქ ცი ის შეს რუ ლე ბა რამ დე ნი მე წლის 

წინ და იწყო, რო დე საც რო გორც არ-

ქი ტექ ტუ რით, ისე კო ლექ ცი ე ბის მრა-

ვალ ფე როვ ნე ბით გა მორ ჩე უ ლი ხუ თი 

მუ ზე უ მი  ერთ სის ტე მად ჩა მო ყა ლიბ და 

და შე ნო ბე ბის და გეგ მა რე ბის, კო ლექ-

ცი ე ბის მარ თ ვის და მა თი ექ ს პო ნი რე-

ბის სრუ ლი ად უნი კა ლუ რი კონ ცეფ ცია 

შეს თა ვა ზა რო გორც მთელ სა ერ თა შო-

რი სო სა მუ ზე უ მო წრე ებს, ისე – რი გით 

დამ თ ვა ლი ე რე ბელს. Altes Museum, 

Neues Museum, პერ გა მო ნის და ბო დეს 

მუ ზე უ მე ბი – სხვა დას ხ ვა დროს გახ ს-

ნი ლი ეს დაწესებულებე ბი და მა თი გა-

ერ თი ა ნე ბის შემ დეგ დაგ რო ვი ლი უნი-

კა ლუ რი გა მოც დი ლე ბა ის მა გა ლი თი ა, 

რომ ლი თაც თბი ლი სის „მუზეუმების 

უბნის“ კონ ცეფ ცი ის შექ მ ნი სას ხელ მ-

ძღ ვა ნე ლობ დ ნენ. თვი ნინ გის პრო ექ-

ტის ფარ გ ლებ ში ეროვ ნულ მუ ზე უმს 

სწო რედ ბერ ლი ნის მუ ზე უ მე ბის კუნ-

ძუ ლის სპე ცი ა ლის ტე ბი უწევ დ ნენ კონ-

სულ ტა ცი ებს. შე ჯე რე ბუ ლი იდე ე ბი სა და 

პრო ექ ტის გაც ნო ბის შემ დეგ უკ ვე შეგ-

ვიძ ლი ა წარ მო ვიდ გი ნოთ, თუ რო გორ 

შე იც ვ ლის სა ხეს ჯა ნა ში ას სა ხე ლო ბის 

სა ქარ თ ვე ლოს ისტორიის მუ ზე უ მის 

მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ა. რო გორც ცნო-

ბი ლი ა, პრო ექ ტი ეროვ ნუ ლი გა ლე რე-

ის, ალექ სან დ რეს ბა ღის, გუ დი აშ ვი ლის 

ქუ ჩის, ს. ჯა ნა ში ას და შ. ამი რა ნაშ ვი ლის 

სა ხე ლო ბის მუ ზე უ მებს და მიმ დე ბა რე არქიტექტორჟანფრანსუამილუსთბილისისმუზეუმებისუბანისკონცეფცია
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სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ მა მუ ზე-

უმ მა 2012 წლის შე მოდ გო მა ზე კი დევ 

ერთ სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ას 

უმას პინ ძ ლა. UNESCO-ს სის ტე მა ში 

შე მა ვა ლი, მუ ზე უ მე ბის სა ერ თა შო რი სო 

საბ ჭოს (ICOM) მუ ზე უ მის უსაფ რ თხო ე-

ბის სა ერ თა შო რი სო კო მი ტე ტის (ICMS) 

მმარ თ ველ მა გუნ დ მა 37-ე ყო ველ წ-

ლი უ რი კონ ფე რენ ცი ის ჩა სა ტა რებ ლად 

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მი 

აირ ჩი ა. საბ ჭოს ინი ცი ა ტი ვას ეროვ ნუ-

ლი მუ ზე უ მის დი რექ ცი აც და დე ბი თად 

შეხ ვ და და, ერ თ წ ლი ა ნი მზა დე ბის 

შემ დეგ, კონ ფე რენ ცია „შესაძლო 

საფ რ თხე სა გან ძუ რის თ ვის და მი სი 

ევა კუ ა ცია სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ე ბი სა და 

სტი ქი უ რი მოვ ლე ნე ბის დროს“ გა ი-

მარ თა. კონ ფე რენ ცი ის ორ გა ნი ზა ტო რი 

მუ ზე უ მის უსაფ რ თხო ე ბის სა ერ თა შო-

რი სო კო მი ტეტ თან (ICMS) და სა ქარ თ-

ვე ლოს ეროვ ნულ მუ ზე უმ თან ერ თად 

იყო მუ ზე უ მე ბის სა ერ თა შო რი სო 

საბ ჭოს (ICOM) ეროვ ნუ ლი კო მი ტე ტი 

სა ქარ თ ვე ლო ში.

კონ ფე რენ ცი ა ში მო ნა წი ლე ობ დ-

ნენ ევ რო პის, აზი ის, აფ რი კი სა და 

ჩრდი ლო ეთ ამე რი კის მუ ზე უ მე ბის 

უსაფ რ თხო ე ბის გან ყო ფი ლე ბის დი-

რექ ტო რე ბი, წამ ყ ვა ნი მუ ზე უ მე ბისა და 

ინ ტერ პო ლი ს მე ნე ჯე რე ბი და უსაფ-

რ თხო ე ბის სის ტე მა ში აღი ა რე ბუ ლი 

სპე ცი ა ლის ტე ბი. ფო რუ მის ძი რი თა დი 

მი ზა ნი იყო, წარ მო ე ჩი ნა მსოფლიოს 

ცნობილი მუ ზე უ მე ბის უსაფ რ თხო ე ბის 

სის ტე მე ბის თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო-

ლო გი ე ბი, კო ლექ ცი ე ბის ევა კუ ა ციისა 

და თა ნამ შ რომ ლე ბი სა და კო ლექ ცი-

ე ბის უსაფ რ თხო ე ბის თანამედროვე 

მეთოდები მსოფ ლი ოს ისე თი 

წარ მა ტე ბუ ლი დაწესებულებების 

მა გა ლით ზე, რო გო რე ბი ცაა ბერ-

ლი ნის სახელმწიფო მუზეუმების 

გაერთიანება, პრა ღის ეროვ ნუ ლი გა-

ლე რე ა, ჩი ნე თის მუ ზე უ მი და სხვა.

კონ ფე რენ ცი ის მო ნა წი ლე ე ბი ერ თი 

დღით სტუმ რობ დ ნენ სა ქარ თ ვე ლოს 

ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის გი ორ გი ჩი ტა ი ას 

სა ხე ლო ბის ეთ ნოგ რა ფი ულ მუ ზე უმს 

ღია ცის ქვეშ, სა დაც უსაფ რ თხო ე ბის 

სპე ცი ა ლის ტე ბი ჯგუ ფე ბად და იყ ვ ნენ 

და ქარ თ ველ კო ლე გებ თან ერ თად 

შე ის წავ ლეს და გაა ა ნა ლი ზეს მუ ზე უ მის 

ტე რი ტო რია უსაფ რ თხო ე ბის კუთხით. 

მომ დევ ნო დღეს თი თო ე ულ მა ჯგუფ-

მა წარ მო ად გი ნა რე კო მენ და ცი ე ბი, 

რომლებიც სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ 

მუ ზე უმს ღია ცის ქვეშ მუ ზე უ მის უსაფ-

რ თხო ე ბის სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში 

და ეხ მა რე ბა. 

უსაფ რ თხო ე ბის სფე რო ში მო მუ შა ვე 

ქარ თ ვე ლი სპე ცი ა ლის ტე ბის თ ვის დი-

დი მნიშ ვ ნე ლო ბა ჰქონ და აღ ნიშ ნულ 

კონ ფე რენ ცი ას რო გორც კონ ტაქ ტე ბის 

დამ ყა რე ბის, ასე ვე გა მოც დი ლე ბის 

გა ზი ა რე ბის კუთხით. უნ და აღი ნიშ ნოს, 

რომ უცხო ელ მა სპე ცი ა ლის ტებ მა ერ-

თ დღი ა ნი ტრე ნინ გიც ჩა ა ტა რეს ქარ-

თ ვე ლი კო ლე გე ბის თ ვის კო ლექ ცი ე-

ბის უსაფ რთხო ე ბის სის ტე მე ბი სა და 

მა თი ევა კუ ა ცი ის შე სა ხებ, რო მელ საც 

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის 

თა ნამ შ რომ ლებ თან ერ თად სა ქარ თ-

ვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს 

სტრა ტე გი უ ლი ობი ექ ტე ბის დაც ვის 

მთა ვა რი სამ მარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი 

სა გან ძუ რის დაც ვის სამ მარ თ ვე ლოს 

წარ მო მად გენ ლე ბიც ეს წ რე ბოდ ნენ. 

თვით კონ ფე რენ ცი ა ში მო ნა წი ლე-

ობ დ ნენ შსს სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ე ბის 

მარ თ ვის დე პარ ტა მენ ტის სა მო ქა ლა-

ქო უსაფ რ თხო ე ბის სამ მარ თ ვე ლოს 

წარ მო მად გენ ლე ბი.

აღ ნიშ ნუ ლი კონ ფე რენ ცი ის შე-

დე გად სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ 

მუ ზე უმ სა და მუ ზე უ მის უსაფ რ თხო-

ე ბის სა ერ თა შო რი სო კო მი ტეტს 

(ICMS) შო რის მჭიდრო პრო ფე სი უ ლი 

ურ თი ერ თ თა ნამ შ რომ ლო ბა დამ ყარ-

და, რო მე ლიც მომავალშიც გაგ რ ძელ-

დე ბა. 

მუზეუმის უსაფრთხოება XXI საუკუნეში

ტე რი ტო რი ას მო ი ცავს. ტრან ს ფორ მა-

ცია უკ ვე დაწყე ბუ ლია ს. ჯა ნა ში ას სა ხე-

ლო ბის მუ ზე უმ ში, სა დაც ე.წ. უბი ლე თო 

ზო ნაა გახ ს ნი ლი კა ფეთი და სუ ვე ნი რე-

ბის მა ღა ზი ით, მუ ზე უ მის ში და ეზო თი, 

რო მე ლიც ხში რად გამ ხ და რა სა ინ ტე-

რე სო ღო ნის ძი ე ბე ბის მას პინ ძე ლი და 

სა მუ ზე უ მო ქუ ჩის სრუ ლად ამოქ მე დე-

ბის შემ დეგ ერ თ -ერთ ცენ ტ რა ლურ, 

და მა კავ ში რე ბელ როლს შე ას რუ ლებს 

რუს თა ვე ლის გამ ზირ სა და გუ დი აშ ვი-

ლის ქუ ჩას შო რის.

გაეცანით ფრან გი არ ქი ტექ ტო-

რის პრო ექ ტს, რა თა თქვენც წარ-

მო იდ გი ნოთ, რო გორ შე იძ ლე ბა 

გა იხ ს ნას მუ ზე უ მის კა რი ფარ თო სა ზო-

გა დო ე ბის თ ვის პროგრესული იდეების 

განსახორციელებლად. 

ICmsისკონფერენციისმონაწილეები
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ბ
ატონო დავით, ეროვნული მუზეუ

მისროგორცრამდენიმემუზეუმის

განშემდგარიგაერთიანებისჩამო

ყალიბებისშემდეგრვაწელიწადზემეტი

გავიდა.როგორშეაფასებთამხნისგან

მავლობაში მიღებულ შედეგებს და რას

მიიჩნევთთქვენყველაზესწორნაბიჯად?

18 სექ ტემ ბერს თბი ლის ში გა იხ ს ნა სა ერ-

თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია „რას ნიშ ნავს 

მუ ზე უ მი დღეს?“ სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნი დან 

ჩა მო სულ მეც ნი ე რებს შო რის მეტ რო-

პოლი ტენ მუ ზე უ მის, სმით სო ნიანის ინ ს-

ტი ტუ ტის, ბრი თიშ მუ ზე უ მის, ბერ ლი ნის 

სახელმწიფო მუზეუმების გაერთიანების  

და სხვა დი დი მუ ზე უ მე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე-

ლე ბი, ასე ვე სა მუ ზე უ მო სფე როს ცნო ბი-

ლი არ ქი ტექ ტო რე ბი იყ ვ ნენ. ჩვენ ერ თად 

ვიმ ს ჯე ლეთ მუ ზე უ მე ბის მო მა ვალ ზე: რო-

გორ უნ და შე ი ნარ ჩუ ნოს მან წარ სუ ლის 

მემ კ ვიდ რე ო ბა და, ამას თა ნა ვე, რო გორ 

გან ვი თარ დეს თა ნა მედ რო ვე მოთხოვ-

ნე ბის შე სა ბა მი სად. ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მი 

კონ ფე რენ ცი ა ზე კონ კ რე ტუ ლი პრო ექ-

ტით – „მუზეუმების უბა ნი“ წარ ს დ გა. მი სი 

გან ხორ ცი ე ლე ბა სა შუ ა ლე ბას მოგ ვ ცემს, 

მუ ზე უ მი იქ ცეს თა ნა მედ რო ვე, ნო ვა ტო-

რულ და კრე ა ტი ულ და წე სე ბუ ლე ბად, 

კულტურის იმ ცენ ტ რად, რო მე ლიც აქ ტი-

უ რად იქ ნე ბა ჩარ თუ ლი ურ ბა ნულ და სო-

ცი ა ლურ ქსელ ში. 

კონ ფე რენ ცი ა ზე აზ რ თა გაც ვ ლა- გა მოც-

ვ ლი სა და ჩვე ნი პრო ექ ტის „გარედან და-

ნახ ვის“ შემ დეგ გა მო იკ ვე თა, რომ ეროვ-

ნუ ლი მუ ზე უ მი გან ვი თა რე ბის სწორ გზა ზე 

დგას – ჩვენ დრო ის შე სატყ ვი სი მიზ ნე ბი 

გვაქვს და, ვფიქ რობ, სწო რი მი მარ თუ ლე-

ბით მივ დი ვართ. 

ახლა, როდესაც მოქალაქეთა დიდი

ნაწილი აცნობიერებს, თურა ძალა აქვს

დეცენტრალიზაციას, თუ რამდენადაა

აუცილებელიესმოდელიპროგრესისადა

განვითარებისთვის,საინტერესოა,რატომ

იქცა ეროვნული მუზეუმისთვის პროგრე

სისწინაპირობადპირიქით,გაერთიანება

დაცენტრალიზაცია.

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ მა მუ ზე უმ მა, 

რო მე ლიც 2004 წლის დე კემ ბერ ში შე იქ მ-

ნა, გა ა ერ თი ა ნა ქვეყ ნის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე-

სი მუ ზე უ მე ბი და 2 სა მეც ნი ე რო- კ ვ ლე ვი თი 

ინ ს ტი ტუ ტი, თა ვი მო უ ყა რა რო გორც სა-

ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო-

ბის მოძ რა ვი ძეგ ლე ბის უდი დეს ნა წილს, 

ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვან ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ 

და სა მეც ნი ე რო- კ ვ ლე ვით პო ტენ ცი ალს. 

საქ მე იმა ში ა, რომ მუ ზე უ მე ბის გა ერ თი-

ა ნე ბა ავ ტო მა ტურ ცენ ტ რა ლი ზა ცი ას არ 

ნიშ ნავს. ჩვენ შემ თხ ვე ვა ში, გა ერ თი ა ნე ბის 

მი ზა ნი იყო, შეგ ვექ მ ნა ინ ფორ მა ცი ი სა და 

ცოდ ნის ერ თი ა ნი ბა ზა, რა თა იოლად გან-

გ ვე საზღ ვ რა, რა გვაქვს და რო გორ უნ და 

მო ვუ ა როთ ამ კულ ტუ რულ მემ კ ვიდ რე ო-

ბას. გა ერ თი ა ნე ბა არ ყო ფი ლა თვით მი-

ზა ნი. ეს ჩვენ თ ვის იყო ყვე ლა ზე ოპ ტი მა-

ლუ რი მე თო დი ეროვ ნუ ლი სა გან ძუ რის 

მოვ ლი სა და მარ თ ვის თ ვის (ვგულისხმობ 

პა ტა რა ქვეყ ნებს, სა დაც მეც ნი ე რე ბის 

უდი დე სი ტრა დი ცია არ სე ბობს და სა დაც 

უმ დიდ რე სი კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბა 

ინა ხე ბა). 1990-იანი წლე ბის შემ დეგ ჩვენ 

ქვე ყა ნა ში უამ რა ვი ცვლი ლე ბა მოხ და, 

თუმ ცა, ეს ძი რი თა დად პო ლი ტი კურ და 

ეკო ნო მი კურ სფე რო ებს ეხე ბო და. იშ ვი ა-

თად ვი ყა ვით მოწ მე კულ ტუ რის სფეროს 

და წე სე ბუ ლე ბე ბის ფუნ და მენ ტუ რი ში-

ნა არ სობ რი ვი გარ დაქ მ ნი სა. ეროვ ნულ 

მუ ზე უმ ში კი სწო რედ ასე თი თვი სებ რი ვი 

ტრან ს ფორ მა ცია მიმ დი ნა რე ობს. მუ ზე უ მი 

თა ვი სი 160-წლიანი არ სე ბო ბის მან ძილ ზე 

ქვე ყა ნა ში მომ ხ და რი ყვე ლა მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი მოვ ლე ნი სა და ცვლი ლე ბის დროს 

ყო ველ თ ვის უდი დეს როლს ას რუ ლებ და. 

ის იყო გა მა ერ თი ა ნე ბე ლი სა მეც ნი ე რო- 

კ ვ ლე ვი თი ბირ თ ვი და ამ სტა ტუსს მუ დამ 

ინარ ჩუ ნებ და. 

ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მი 

სწო რედ ამ გა მოც დი ლე ბა ზე, ამ ფუნ და-

მენ ტ ზე დგას. ჩვენ გა ვერ თი ან დით იმის-

თ ვის, რომ ჩვენ სა ერ თო სტრუქ  ტუ რა ში 

შე მა ვალ და წე სე ბუ ლე ბებს აუცი ლე ბე ლი 

თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტის მიღ წე ვა ში 

შე ვუწყოთ ხე ლი. ჩვე ნი მი ზა ნი ა, შე იქ მ-

ნას ერ თი ა ნი ქსე ლი, რომ ლის შე მად გენ-

ლო ბა ში მყოფ ყო ველ მუ ზე უმს სა კუ თა რი 

იდენ ტო ბა შეუნარჩუნდე ბა. 

ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევა

ნია,რომელიცეროვნულმამუზეუმმაუკ

ვე გააკეთა. თუმცა, საინტერესოა, კიდევ

ინ ტერ ვიუ 
და ვით ლორ თ ქი ფა ნი ძეს თან
ინტერვიუ > თა მარ ბა ბუ ა ძე

საქართველოსეროვნულიმუზეუმის

გენერალურიდირექტორი,დავითლორთქიფანიძე
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რაარისისკონცეპტუალურიცვლილება,

გარდატეხა, რომლის განხორციელებაც

ქვეყნისმთავარმასამუზეუმოქსელმაუნ

დაითავოს?

მო დით, ჯერ ვუ პა სუ ხოთ კითხ ვას: რა 

არის ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მი ზო გა დად? გარ-

და იმი სა, რომ ფორ მა ლუ რად ესაა რამ-

დე ნი მე კომ პო ნენ ტის გან შემ დ გა რი და წე-

სე ბულე ბა, ეს ასე ვე გახ ლავთ ინ ს ტი ტუ ცი ა, 

რო მე ლიც დი დი სა ზო გა დო ებ რი ვი ნდო-

ბით სარ გებ ლობს. სა ზო გა დო ე ბა მას ან-

დობს ეროვ ნუ ლი სა გან ძუ რის დაც ვას და 

სწო რედ მუ ზე უ მის მო ვა ლე ო ბა ა, ეს ფას-

და უ დე ბე ლი მა ტე რი ა ლუ რი სა გან ძუ რი 

მსოფ ლიო მეც ნი ე რე ბის თ ვის ღი რე ბულ 

და ხელ მი საწ ვ დომ ცოდ ნის წყა როდ აქ-

ცი ოს. 

ჩვე ნი ერ თ -ერ თი მი ზა ნია რო გორც 

დრო ე ბი თი, ისე მუდ მი ვი გა მო ფე ნე-

ბის მოწყო ბა და, პა რა ლე ლუ რად, ისე თი 

ეფექ ტუ რი იარა ღის გა მო ყე ნე ბა, რო გო-

რი ცაა თა ნა მედ რო ვე მე დია და ახა ლი 

ტექ ნო ლო გი ე ბი. მუ ზე უ მი მრა ვალ ფუნ ქ-

ცი უ რი და წე სე ბულე ბა ა, რო მე ლიც მხარს 

უბამს თა ნა მედ რო ვე ო ბას.

რა თქმა უნ და, შორს ვარ იმ აზ რის გან, 

რომ ზუს ტად ისეთ ეფექ ტურ და ტექ ნი კუ-

რი თვალ საზ რი სით ნო ვა ტო რულ გა მო ფე-

ნებს ვაწყობთ, რო გორ საც ვი სურ ვებ დით, 

მაგ რამ მთა ვა რი ა, არ გავ ჩერ დეთ და ვი-

მოქ მე დოთ. ზო გი ერ თი ჩვე ნი აქ ტი ვო ბა 

სა ზო გა დო ე ბის თ ვის შე უმ ჩ ნე ვე ლია – მა გა-

ლი თად, რომ არა კო ლექ ცი ე ბის ციფ რულ 

ფორ მატ ში გა და ტა ნა, დღეს დიდ მიზ ნებ ზე 

ლა პა რა კი შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და. თუმ-

ცა, ზო გი ერთ ცვლი ლე ბას დაკ ვირ ვე ბუ ლი 

დამ თ ვა ლი ე რე ბე ლი აუცი ლებ ლად შე ნიშ-

ნავს: მა გა ლი თად, გავ ხ სე ნით კა ფე, რაც 

თა ნა მედ რო ვე მუ ზე უ მის, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 

გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი ა. და ვა მა ტეთ ლიფ-

ტე ბი. სა ბო ლოო ჯამ ში, ამ ერ თი შე ხედ ვით 

პა ტა რა ცვლი ლე ბებს სო ლი დუ რი შე დე გი 

მოჰ ყ ვა. მუ ზე უ მი უფ რო ხელ მი საწ ვ დო მი 

გახ და ყვე ლას თ ვის, მათ შო რის შეზღუ დუ-

ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე დამ თ ვა ლი-

ე რებ ლის თ ვი საც. რაც მთა ვა რი ა, მუ ზემ ში 

გაჩ ნ და ის თა ნა მედ რო ვე კომ პო ნენ ტე ბი, 

რომლებიც ახა ლი სა უ კუ ნის ადა მი ა ნებს 

მუ ზე უმ ში თავს „შინაურად“ აგ რ ძ ნო ბი ნებს 

და და არ წ მუ ნებს, რომ ეს „დამტვერილი 

ნივ თე ბის“ შე სა ნა ხი ად გი ლი კი არა ა, არა-

მედ და წე სე ბუ ლე ბა, სა დაც თა ნა მედ რო ვე 

ენა ზე გე ლა პა რა კე ბი ან.

ზოგიერთი უცხოელი მეცნიერისგან

მსმენია, რომ საქართველოს ეროვნუ

ლიმუზეუმისაერთაშორისორეპუტაციის

მქონედაწესებულებად ყალიბდება.რო

გორმიმდინარეობსესპროცესი?

პირ და პირ გეტყ ვით, რო დე საც ჩვე ნი მუ-

ზე უ მი რო მე ლი მე ცნო ბი ლი მეც ნი ე რის ან 

მუ ზე უ მის დი რექ ტო რის კომ პ ლი მენტს იმ-

სა ხუ რებს, ეს ძა ლი ან მა ხა რებს. ამას ავან-

სად მი ღე ბულ ქე ბად აღ ვიქ ვამ სა ბო ლოო 

მიზ ნის მიღ წე ვამ დე. 

სა ერ თა შო რი სო სამ ყა რო ში ინ ტეგ რა-

ცი ის გა რე შე ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის გან ვი-

თა რე ბა შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და. მუ ზე უ მის 

ერ თ -ერ თი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი მი მარ თუ-

ლე ბა მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვა ა, მეც ნი ე რე ბის 

საზღ ვ რე ბი კი არ ნა ხუ ლა დაა გახ ს ნი ლი. 

სწო რედ ამ სა ერ თა შო რი სო კონ კუ რენ-

ცი ა ში ჩარ თ ვა იყო ჩვე ნი მი ზა ნი; არა მხო-

ლოდ ჩვე ნი წარ სუ ლის გაც ნო ბა მსოფ ლი-

ოს თ ვის და იმის მუდ მი ვი მტკი ცე ბა, რომ 

სა ქარ თ ვე ლო დი დი ცი ვი ლი ზა ცი ის მქო ნე 

ქვე ყა ნა ა, არა მედ ჩვე ნი ახა ლი აღ მო ჩე-

ნე ბის პო პუ ლა რი ზა ცია და ახა ლი ტი პის 

სა მეც ნი ე რო ცენ ტ რე ბის შექ მ ნა, სა დაც, 

ქარ თ ვე ლებ თან ერ თად, უცხო ე ლი მეც-

ნი ე რე ბიც ჩა ა ტა რე ბენ კვლე ვას. დმა ნი-

სი ამის სა უ კე თე სო მა გა ლი თი ა. დმა ნისს 

მსოფ ლიო მნიშ ვ ნე ლო ბის მქო ნე აღ მო ჩე-

ნის შემ დეგ სა ერ თა შო რი სო ყუ რადღე ბა 

ისე დაც არ მო აკ ლ დე ბო და, მაგ რამ ჩვენ 

მი სი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა-

ზე ვიზ რუ ნეთ და დღეს, მი სი სას წავ ლო- 

კვლე ვი თი ცენ ტ რის წყა ლო ბით, ის ჩვე ნი 

ქვეყ ნის ელ ჩი ცაა მსოფ ლიო სა მეც ნი ე რო 

წრე ებ ში.

სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე მიმ დი ნა-

რე გათხ რე ბის გარ და, უკ ვე სა მი წე ლი ა, 

ჩვე ნი არ ქე ო ლო გე ბის ჯგუ ფს გათხ რე ბის 

ჩა სა ტა რებ ლად ქუ ვე ით ში იწ ვე ვენ. ინ ტე-

რე სია სპარ სე თის ყუ რის სხვა ქვეყ ნე ბი-

და ნაც. ეს ჩემ თ ვის იმის მა გა ლი თი ა, რომ 

ჩვე ნი ქვეყ ნის სა ერ თა შო რი სო საქ მი ა ნო-

ბა ში მეც ნი ე რე ბას მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო-

ლის შეს რუ ლე ბა შე უძ ლი ა. 

ნი კო ფი როს მა ნის ნა მუ შევ რე ბი სა და 

არ ქე ო ლო გი უ რი საგანძურის სა ერ თა-

შო რი სო „ტურნეებზე“ რომ აღა რა ფე რი 

ვთქვა, მსოფლიო არე ნა ზე პო ზი ცი რე-

ბის საუკეთესო მაგალითია თუნ დაც ის 

პა ტა რა მო ნე ტა ჩვე ნი მუ ზე უ მის კო ლექ-

ცი ი დან, რო მე ლიც ბრი თიშ მუ ზე უ მის 

დროებით გა მო ფე ნა ზე იყო გაგ ზავ ნი ლი, 

ან და ერა ყუ ლი დო ქი ხე ლოვ ნე ბის მუ-

ზე უ მი დან, რო მე ლიც მეტ რო პო ლი ტენის 

ხელოვნების მუ ზე უმ ში გა მო ი ფი ნა. 

სა ერ თა შო რი სო კავ ში რებს არა მხო-

ლოდ კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი და იდე უ რი მნიშ-

ვ ნე ლო ბა აქვს, არა მედ მა ტე რი ა ლუ რიც. 

ჩვენ მა მუ ზე უმ მა მი ნი მა ლუ რი სა ხელ მ წი-

ფო თან ხე ბით შეძ ლო მრა ვა ლი მნიშ ვ-

ნე ლო ვა ნი პრო ექ ტის დაწყე ბა მხო ლოდ 

იმი ტომ, რომ უცხო ელ მა დო ნო რებ მა ჩვე-

ნი და ფი ნან სე ბის სურ ვი ლი გა მოთ ქ ვეს. 

მსოფ ლი ო ში BP-ს სულ ორი სა ხე ლო ბი-

თი დარ ბა ზი აქვს; მათ გან ერ თი ჩვენ თა-

ნა ა, მე ო რე – ბრი თიშ მუ ზე უმ ში. ევ რო კავ-

ში რის და ფი ნან სე ბით ვთა ნამ შ რომ ლობთ 

ბერ ლი ნის სახელმწიფო მუზეუმების 

გაერთიანებასთან. 

კი დევ ერ თი ფას და უ დე ბე ლი სარ გე ბე-

ლი, რო მელ საც ამ აქ ტი ურ სა ერ თა შო რი-

სო ურ თი ერ თო ბებ ში ვხე დავ, მუ ზე უ მის 

თა ნამ შ რომ ლე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ-

ლე ბა ა. კავ ში რე ბი უცხო ურ ინ ს ტი ტუ ცი-

ებ თან მყარ დე ბა არა მხო ლოდ მუ ზე უ მის 

ხელ მ ძღ ვანე ლე ბის და სა მეც ნი ე რო კონ-

ტაქ ტე ბის დო ნე ზე, არა მედ მას ში მო ნა წი-

ლე ობს ყვე ლა: ფი ნან სუ რი დე პარ ტა მენ-

ტიც, მარ კე ტინ გი სა და სა რეს ტავ რა ციო 

გან ყო ფი ლე ბე ბიც. ეს ახა ლი ცოდ ნის მი-

ღე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის 

კარ გი სა შუ ა ლე ბა ა. 

ვფიქრობ, ბუნებრივად მივადექით

მტკივნეულ თემას – პოსტსაბჭოთა სა

ქართველოში მსხვილი ორგანიზაციების

უდიდეს ნაწილში მოდერნიზაციის პრო

ცესი ძველი კადრების გათავისუფლე

ბით და ახალგაზრდა თანამშრომლების

„მუზეუმების უბნის“ პროექტის გან ხორ ცი ე ლე ბა სა შუ ა

ლე ბას მოგ ვ ცემს, მუ ზე უ მი იქ ცეს თა ნა მედ რო ვე, ნო ვა

ტო რულ და კრე ა ტი ულ და წე სე ბუ ლე ბად, კულ ტუ რის იმ 

ცენ ტ რად, რო მე ლიც აქ ტი უ რად იქ ნე ბა ჩარ თუ ლი ურ

ბა ნულ და სო ცი ა ლურ ქსელ ში. 

saqarTvelos erovnuli muzeumi 13



მიღებითდაიწყო.თქვენროგორგაართ

ვითთავიამდილემას?

ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მი იმ იშ ვი ათ და წე სე-

ბუ ლე ბა თა რიცხვს მიეკუთვნება, რომ ლებ-

მაც ძვე ლი კად რე ბი სრუ ლად შე ი ნარ ჩუ ნა. 

სამ სა ხუ რი დან მა სობ რი ვი გა თა ვი სუფ ლე-

ბა ეროვ ნულ მუ ზე უმ ში შე მა ვალ არც ერთ 

და წე სე ბუ ლე ბა ში არ მომ ხ და რა. ამის მი ზე-

ზი იყო ის, რომ ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მი არ გახ-

ლავთ ხელ მ ძღ ვა ნე ლის სუ ბი ექ ტუ რი მო-

საზ რე ბის მი ხედ ვით აწყო ბი ლი ინ ს ტი ტუ ტი; 

ვინ დარ ჩე ბო და და ვინ წა ვი დო და მუ ზე უ-

მი დან, მხო ლოდ ჩე მი სურ ვი ლით ვერ გა-

დაწყ დე ბო და. ამი ტომ და ვეყ რ დე ნით ერთ 

ობი ექ ტურ მო ცე მუ ლო ბას – ეროვ ნულ მუ-

ზე უმ ში უდი დე სი ცოდ ნა და გა მოც დი ლე-

ბაა დაგ რო ვი ლი, რო მე ლიც მემ კ ვიდ რე-

ო ბით გა და ე ცე მო და თა ო ბი დან თა ო ბას; 

შე სა ბა მი სად, თა ო ბებს შო რის ბა ლან სი 

მუ ზე უ მის ფუნ ქ ცი ო ნირე ბას ერ თ გ ვა რად 

გა ნა პი რო ბებს კი დეც. ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ-

მის თა ნამ შ რო მლობა ნიშ ნავს იმას, რომ 

შენ გარ კ ვე ულ ღი რე ბუ ლე ბებს ატა რებ. ამ 

ღი რე ბუ ლე ბებს კი ვერ შე ი ძენ, თუ შე ნი 

წი ნა მორ ბე დი თა ო ბის გა მოც დი ლე ბას არ 

ეზი ა რე. მუ ზე უ მის ღვაწ ლ მო სი ლი თა ნამ-

შ რომ ლე ბი დღეს კონ სულ ტან ტე ბი არი ან 

და ახალ გაზ რ და კო ლე გებს თა ვი ანთ გა-

მოც დი ლე ბას უზი ა რე ბენ. ამ გ ვა რად, მუ ზე-

უ მის კონ ტინ გენ ტი სრუ ლად არის შე ნარ-

ჩუ ნე ბუ ლი. 

საუბრის დასაწყისში ახსენეთ, რომ

„მუზეუმებისუბნის“პროექტისაშუალებას

მოგვცემს,მუზეუმიქალაქისკულტურულ

სოციალური ქსოვილის ნაწილად იქცეს.

დაწყებულიათუარაესპროცესიუკვე?

ვფიქ რობ, რომ დაწყე ბუ ლია და ამის 

მა გა ლი თია „მუზეუმების უბ ნის“ გეგ მა, 

რო მე ლიც სექ ტემ ბერ ში გა მარ თულ სა-

ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ა ზე წარ ვად-

გი ნეთ და გა მო ფე ნა მი ვუძღ ვე ნით. ამ 

გა მო ფე ნა ზე არა მხო ლოდ ჩვე ნი გეგ მაა 

წარ მოდ გე ნი ლი, არა მედ სა უ კე თე სო სა-

ერ თა შო რი სო მო დე ლიც ბერ ლი ნის მუ-

ზე უ მე ბის კუნ ძუ ლის სა ხით. „მუზეუმების 

უბ ნის“ პრო ექ ტი, ვფიქ რობ, სა უ კე თე სო 

მა გა ლი თია იმის საჩ ვე ნებ ლა დაც, თუ რა-

მო დე ნა მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს მუ ზე უ მის თ ვის 

კერ ძო სექ ტორ თან თა ნამ შ რომ ლო ბას. 

ჩვე ნი მთა ვა რი დო ნო რი „ქართუ“ ჯგუ ფი 

იყო, რომ ლის დახ მა რე ბი თაც მოხ და ს. 

ჯა ნა ში ას სახ. მუ ზე უ მი სა და „მუზეუმების 

უბ ნის“ პრო ექ ტ ში შე მა ვა ლი ეროვ ნუ ლი 

ბიბ ლი ო თე კის შე ნო ბე ბის რე ა ბი ლი ტა-

ცი ა. იმე დი გვაქვს, რომ ეს თა ნამ შ რომ-

ლო ბა შემ დ გომ შიც გა გრძელ დე ბა და ეს 

მისაბაძი მა გა ლი თი იქნე ბა სხვა ბიზ ნეს 

კომ პა ნი ე ბის თ ვი საც.

რასმიიჩნევთთქვენუმთავრესწარმა

ტებად?

ამ თე მა ზე, მო დით, ეროვ ნუ ლი გა ლე-

რე ის მა გა ლით ზე ვი ლა პა რა კოთ. ეს და-

წე სებუ ლე ბა მოგ ვი ა ნე ბით შე მო ვი და ჩვენ 

სის ტე მა ში საკ მა ოდ მძი მე მემ კ ვიდ რე ო-

ბი თა და რე ა ლო ბით. პრობ ლე მუ რი იყო 

არა მარტო შე ნო ბა, არა მედ კო ლექ ცი ე ბის 

მდგო მა რე ო ბაც. შთა ბეჭ დი ლე ბა რჩე ბო-

და, რომ მხო ლოდ ფი ნან სუ რი კრი ზი სის 

გა მო არ აღ მოჩ ნ და გა ლე რეა ასეთ დღე-

ში. პირ ველ ეტაპ ზე, გა ლე რე ა ში მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 

სახ ს რე ბი არც ეროვ ნულ მუ ზე უმს ჰქონ და. 

თუმ ცა, ახ ლაც მე ა მა ყე ბა იმის გახ სე ნე ბა, 

რომ ჩვე ნი მუ ზე უ მის თი თო ე ულ მა თა ნამ-

შ რო მელ მა, ახალ გაზ რ დამ თუ ხნიერმა, 

უყოყ მა ნოდ გა მოთ ქ ვა მზად  ყოფ ნა, მო ნა-

წი ლე ო ბა მი ე ღო გა ლე რე ის გაწ მენ და ში. 

ეს იყო პირ ვე ლი, მო სამ ზა დე ბე ლი ეტა პი 

და მხო ლოდ ამ ეტა პის დაძ ლე ვის შემ დეგ 

შე იძ ლე ბო და იქა უ რო ბის კონ ცეპ ტუ ა ლურ 

ცვლი ლე ბა ზე ლა პა რა კი... გა ი კე თეს ნიღ-

ბე ბი, ჩაიცვეს ხელ თათ მა ნე ბი და და იწყეს 

ტე რი ტო რი ის გა სუფ  თა ვე ბა... შემ დეგ უკ ვე 

გა ლე რე ის კონ ცეფ ცია და პრო ექ ტი მო-

ვამ ზა დეთ. რო დესაც კულ ტუ რის სა მი ნის-

ტ როს გა უჩ ნ და მა ტე რი ა ლუ რი სახ ს რე ბი 

ეროვ ნუ ლი გა ლე რე ის აღ სად გე ნად, ჩვენ 

უკ ვე მზად ვი ყა ვით; მე ტიც, რამ დე ნი-

მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ეტა პი უკ ვე დაძ ლე-

უ ლი გვქონ და, რა მაც მუ შა ო ბის ტემ პი 

საგრძნობლად და აჩ ქა რა. 

მა გა ლი თი იმი სა, რომ არ უნ და ელო-

დო პრობ ლე მე ბის თა ვის თა ვად მოგ-

ვა რე ბას და უნ და იმოქ მე დო, გა ლე რე-

ის გარ და, სვა ნე თის მუ ზე უ მი ცა ა, სა დაც 

მისმა თა ნამ შ  რომ ლებ  მა მთე ლი ამ ხნის 

მან ძილ ზე უჩ ვე უ ლო მო ბი ლი ზე ბა გა მო-

ამ ჟ ღავ ნეს. იგი ვე შე იძ  ლე ბა ით ქ ვას ვა ნის 

მუ ზე უმ - ნაკ რ ძალ ზე. ვა ნის მუ ზე უ მის შემ-

თხ ვე ვა შიც ასე მო ვი ქე ცით. მი სი გარ დაქ-

მ ნის კონ ცეფ ცი ის შე მუ შა ვე ბა იმ დროს 

და ვიწყეთ, რო დე საც, რე ა ლო ბი დან გა-

მომ დი ნა რე, იმე დიც არ უნ და გვქო ნო და, 

რომ რე კონ ს ტ რუქ ცია შე საძ  ლე ბე ლი იქ-

ნე ბო და. თუმ ცა, ჩა მო ვა ყა ლი ბეთ მუ ზე უ-

მის კონ ცეფ ცი ა, მო ვამ ზა დეთ პრო ე ქე ტი, 

რითაც საგ რ ძ ნობ ლად და ვაჩ ქა რეთ მიზ-

ნის განხორციელება.

დაბოლოს,ბატონოდავით,ვისაუბროთ

იმპროექტებზე,რომლებიცუახლოესმო

მავალშიგანხორციელდება.

დღეს ერ თ დ რო უ ლად რამ დე ნი მე ასე-

თი პრო ექ ტი ხორციელდება. გა მოვ-

ყოფ დი „ხელოვნების ნიმუშთა სა ცა ვის“ 

პრო ექტს, რო მე ლიც თა ვი დან ბო ლომ დე 

გერ მა ნელ კო ლე გებ  თან თა ნამ შ რომ-

ლო ბით მომ ზად და. ესაა პრო ექ ტი, რომ-

ლის გან ხორ ცი ე ლე ბაც იგი ვე ა, უმაღ ლე სი 

რან გის ჰოს პი ტა ლი და დი აგ ნოს ტი კუ რი 

ცენ ტ რი რომ გვქონ დეს, სა დაც პა ცი ენ ტე-

ბი, ადა მი ა ნე ბის ნაცვლად, ნივ თე ბი იქ ნე-

ბი ან. მუ ზე უმ ში ასე თი მძლავ რი და სა ჭი-

რო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის შექ მ ნა ძა ლი ან 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო-

ლო გი ით აღ ჭურ ვილ სარესტავრაციო-

საკონსერვაციო ცენ ტ რ ში დი აგ ნოს ტი კა 

და  რეს ტავ რა ცია ხომ დღემ დე ძა ლი ან 

ბევრ ნივთს სჭირ დე ბა. პა რა ლე ლუ რად, 

ვფიქ რობთ სხვა მი მარ თუ ლე ბით გან ვი-

თა რე ბა ზე და, დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ 

ჩვე ნი პრო ექ ტი – „მუზეუმების უბა ნი“ – 

მთლი ა ნად შეც ვ ლის რუს თა ვე ლის გამ-

ზირ სა და მის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ას. 

მუ ზე უ მი ხომ სი ცოცხ ლეს, სუნ თ ქ ვას, გა-

რეთ, ქუ ჩა შიც გა ნაგ რ ძობს. 

ეს ყვე ლა ფე რი, სა ბო ლოო ჯამ ში, გა და-

ჯაჭ ვუ ლი ა. მუდ მი ვად ვე ძებთ სი ახ ლე ებს. 

ბრი ტა ნე თის საბ ჭოს თან ერ თად ინ გ ლი-

სე ლი დი ზა ი ნე რე ბის ნა მუ შევ რე ბიც მუ ზე-

უმ  ში იმი ტომ გა მოვ ფი ნეთ, რომ გვინ და, 

სა ზო გა დო ე ბას ვაჩვენოთ თა ნა მედ რო ვე 

მუ ზე უ მის მრა ვალ ფე როვ ნე ბა. იგი ვეს ვამ-

ბობთ ჟურ ნალ National Geographic-თან 

თა ნა მ შ რომ ლო ბით და მისთ ვის მუ ზე უმ ში 

ად გი ლის გა მო ყო ფით. 

ჩემ თ ვის უმ თავ რე სი ა, ეროვ ნულ მუ ზე-

უმ ში იყოს ერ თი მხრივ ხე ლოვ ნე ბი სა და 

მეც ნი ე რე ბის და, მე ო რე მხრივ – შე მეც-

ნე ბის და დრო ის სა სი ა მოვ ნოდ გა ტა რე-

ბის სინ თე ზი. ინ გ ლი სურ  ენაში არ სე ბობს 

ასე თი ტერ მი ნი – edutainment, რაც სა ხა-

ლი სო მე თო დე ბით გა ნათ ლე ბას გუ ლის ხ-

მობს. თუ ჩვე ნი პრო ექ ტე ბით ვა ხერ ხებთ, 

გაჩვენოთ, რომ ესაა ჩვე ნი გან ვი თა რე ბის 

ვექ ტო რი და ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა, 

უკ ვე კარ გი ა. 
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ფილიპ დე მონტებელო პარიზში,

ფრანგი არისტოკრატების ოჯახში და

იბადა.

50იან წლებში მისი ოჯახი ა.შ.შ.ში

გადავიდა საცხოვრებლად. მონტებე

ლოხელოვნებათმცოდნისპროფესიას

ჰარვარდისუნივერსიტეტშიდაეუფლა,

სამეცნიერო ხარისხი კი ნიუიორკის

უნივერსიტეტშიდაიცვა. 1977წელსიგი

მეტროპოლიტენის ხელოვნების მუზე

უმს ჩაუდგა სათავეში და მის სახელ

თან არის დაკავშირებული „მეტის“

(როგორც მას ხშირად უწოდებენ)ოქ

როს ხანა. 2008 წელს მან განაცხადა,

რომ თანამდებობის დატოვებას აპი

რებდა. მისმა ამგვარმა, ყველასთვის

მოულოდნელმაგადაწყვეტილებამდი

დი რეზონანსი გამოიწვია მსოფლიო

სამუზეუმოსაზოგადოებაში.2009წელს

მონტებელომ ოფიცილაურად დატოვა

დირექტორისპოსტი,თუმცაიგიდღემ

დერჩებაერთერთყველაზეგავლენი

ანფიგურადმსოფლიოსსამუზეუმოდა

კულტურისწრეებში.

 

როგორაირჩიეთპროფესია?

ბავ   შ   ვო  ბი  დან მა  ინ   ტე  რე  სებ   და ხე -

ლოვ   ნე  ბა, ასე რომ, რო  დე  საც დრო 

მო  ვი  და, გა  დავ   წყ   ვი  ტე ხე  ლოვ   ნე  ბის ის  -

ტო  რი  ის გან   ხ   რა ამერ   ჩი  ა. ზო  გი მა  თე  მა -

მეტროპოლიტენის ხელოვნების 

მუზეუმის ვეტერანი

ინტერვიუ > ნათია ხულუზაური

ფილიპ დე მონტებელო

მეტროპოლიტენისხელოვნებისმუზეუმის

დირექტორი19772008წლებში,

ნიუიორკისუნივერსიტეტისხელოვნების

ინსტიტუტისპროფესორი

საქართველოსეროვნულიმუზეუმისადაგოეთესინსტიტუტის

მიერ2012წლის19–22სექტემბერსორგანიზებულკონფერენციაში

„რასნიშნავსმუზეუმიდღეს?წარსულისშენარჩუნება,მომავლის

ხედვა“მონაწილეობისმისაღებადსაქართველოსპროფესორი

ფილიპდემონტებელოეწვია.დღესიგისამუზეუმოკულტურასა

დაისტორიასასწავლისნიუიორკისუნივერსიტეტისსახვითი

ხელოვნებისინსტიტუტში,მანამდეკი,31წლისგანმავლობაში,იგი

იყომსოფლიოსერთერთიწამყვანიმუზეუმის,მეტროპოლიტენის

ხელოვნებისმუზეუმისდირექტორი.

ტი  კას ირ   ჩევს, ზო  გი სხვა მეც   ნი  ე  რე  ბას. 

მე ყო  ველ   თ   ვის ვი  ცო  დი, რომ მინ   დო -

და, ჩე  მი ცხოვ   რე  ბა ხე  ლოვ   ნე  ბას   თან 

ყო  ფი  ლი  ყო და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი.

შეგიძლიათ, გაიხსენოთ თქვენი

პირველი ნაბიჯები მეტროპოლიტენის

ხელოვნებისმუზეუმში,გაიხსენოთგა

მოფენები ან ღონისძიებები, რომელ

თაცწარმატებამოგიტანეს?

იმ დრო  ის გან   მავ   ლო  ბა  ში, რო  მე  ლიც 

მეტ   რო  პო  ლი  ტენის ხელოვნების მუ  ზე -

უმ   ში გა  ვა  ტა  რე, 600-ზე მე  ტი გა  მო  ფე  ნა 

გვქონ   და. გინ   დათ, ერ   თი და  ვა  სა  ხე -

ლო?

ყველა ერთნაირად წარმატებული

იყო?

სხვა  თა შო  რის, პირ   ვე  ლი დი  დი და 

სე  რი  ო  ზუ  ლი წარ   მა  ტე  ბა იმ გა  მო  ფე  ნე -

ბის სე  რი  ამ მოგ   ვი  ტა  ნა, რო  მე  ლიც საბ  -

ჭო  თა კავ   შირ   თან ერ   თად გა  ვა  კე  თეთ: 

„სკვითების ოქ   რო“, რო  მელ   საც მოჰ  -

ყ   ვა კრემ   ლის სა  გან   ძუ  რის, ეკა  ტე  რი  ნე 

დი  დი  სა და პეტ   რე პირ   ვე  ლის კოს   ტი  უ -

მე  ბი  სა და ნივ   თე  ბის და XIX სა  უ  კუ  ნის 

ბო  ლოს და XX სა  უ  კუ  ნის და  საწყი  სის 

მხატ   ვ   რე  ბის ნა  მუ  შევ   რე  ბის გა  მო  ფე  ნა. 

ეს გახ   ლ   დათ გა  მო  ფე  ნათა სე  რია საბ  -

ჭო  თა კავ   ში  რის ქვეყ   ნე  ბი  დან. ასე  თი 

რამ მა  ნამ   დე არა  ვის გა  უ  კე  თე  ბია ამე -

რი  კა  ში...

თქვენ საკმაოდ საინტერესო დროს

იყავითმეტროპოლიტენისხელოვნების

მუზეუმის დირექტორი. მაშინ, როდე

საცნიუიორკშიკულტურულიცხოვრე

ბადუღდადავორჰოლი,ჯასპერჯონსი,

ბასკიადასხვებითანამედროვეხელოვ

ნებაშირევოლუციებსახდენდნენ...

იცით, მე არა  სო  დეს ვი  ყა  ვი ჩარ   თუ -

ლი და, სი  მარ   თ   ლე გითხ   რათ, გან   სა -

კუთ   რე  ბუ  ლად და  ინ   ტე  რე  სე  ბუ  ლი თა -

ნა  მედ   რო  ვე კულ   ტუ  რუ  ლი ცხოვ   რე  ბით. 

არ ვმე  გობ   რობ   დი ვორ   ჰოლ   თან – არც 

ამ   ჟა  მად მოქ   მედ ხე  ლო  ვა  ნებ   თან ვურ  -

თი  ერ   თობ. ძვე  ლი ყა  ი  დის ადა  მი  ა  ნი 

ვარ... ყო  ველ   თ   ვის მივ   ყ   ვე  ბი თა  ნა  მედ  -

რო  ვე მოვ   ლე  ნებს, ვი  ცი, რა ხდე  ბა, მაგ  -

რამ ემო  ცი  უ  რი და  მო  კი  დე  ბუ  ლე  ბა ან  /

და ინ   ტე  რე  სი მათ მი  მართ არ გა  მაჩ   ნია. 

არც არა  სო  დეს მქონ   და.

ხელოვნების ისტორიიდან რომელ

ეპოქას გამოარჩევდით მაშინ? რო

მელი ეპოქა ან მიმდინარეობა არის

თქვენთვის განსაკუთრებით საინტე

რესო?

ისე მოხ   და, რომ სპე  ცი  ა  ლო  ბად XV 

სა  უ  კუ  ნის ნი  დერ   ლან   დუ  რი და ფრან  -

გუ  ლი ფერ   წე  რა ავირ   ჩიე – ისე  თი მხატ  -
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ვ   რე  ბი, რო  გო  რე  ბიც არი  ან ვან ეიკი, 

რო  ჯერ ვან დერ ვე  ი  დე  ნი და სხვე  ბი... 

ეს იმას არ ნიშ   ნავს, რომ ეს არის ხე -

ლოვ   ნე  ბა, რო  მე  ლიც ყვე  ლა  ფერს მირ  -

ჩევ   ნი  ა, უბ   რა  ლოდ, ეს არის პე  რი  ო  დი, 

რო  მე  ლიც პრო  ფე  სი  ად ავირ   ჩიე და 

რო  მელ   ზეც ვი  მუ  შა  ვე უნი  ვერ   სი  ტეტ   ში. 

თუმ   ცა, რო  გორც დი  რექ   ტო  რი მუ  ზე  უ -

მი  სა, სა  დაც თავ   მოყ   რი  ლია მსოფ   ლი -

ოს ყვე  ლა კუთხი  სა და დრო  ის ხე  ლოვ  -

ნე  ბა, მე მა  ინ   ტე  რე  სებს და ვაგ   რო  ვებ 

ის   ლა  მუ  რი ხე  ლოვ   ნე  ბის ნი  მუ  შებს... გა -

მო  დის, რომ ეს არის რაც მე მიყ   ვარს...

როგორცჩანს,ესიყომიზეზითქვე

ნი განსაკუთრებული ინტერესისა სა

ქართველოსეროვნულიმუზეუმისაღ

მოსავლური ხელოვნების ნიმუშების

გამოფენისა და იქ წარმოდგენილი

ყაჯარების პორტრეტების სერიის მი

მართ,არა?

დი  ახ, თქვენ ყა  ჯა  რუ  ლი პროტ   რე -

ტე  ბის არაჩ   ვე  უ  ლებ   რი  ვი კო  ლექ   ცია 

გაქვთ. უნ   და ვა  ღი  ა  რო, რომ მეტ   რო  პო -

ლი  ტენის მუ  ზე  უმ   შიც არ არის ამ რა  ო -

დე  ნო  ბის და ასე  თი ხა  რის   ხის ყა  ჯა  რე -

ბის დი  ნას   ტი  ის პორ   ტ   რე  ტე  ბი. ასე  ვე, 

ძა  ლი  ან მო  მე  წო  ნა თქვე  ნი კო  ლექ   ცი  ე -

ბი  დან წარ   მოდ   გე  ნი  ლი კე  რა  მი  კი  სა და 

ლი  თო  ნის აღ   მო  სავ   ლუ  რი ჭურ   ჭე  ლიც.

ცოტა ხნით ისევ ამერიკას დავუბ

რუნდეთ.ყველამვიცით,რომხელოვ

ნების დედაქალაქს ჯერ რომს უწო

დებდნენ,შემდეგპარიზს.XXსაუკუნის

შუახანებიდანკი...

...ნიუ-იორკს...

თქვენ ამ ყველაფრის ნაწილი იყა

ვით და პირდაპირ თუ არაპირდაპირ

იყავითჩართულიყველაიმპროცესში,

რამაცნიუიორკიკულტურისცენტრად

აქცია.ამისშესახებრასგვეტყვით?

ალ   ბათ, მე კარგ დროს აღ   მოვ   ჩ   ნ   დი 

კარგ ად   გი  ლას. არ ვი  ცი, რამ   დე  ნად ვი -

ქო  ნიე გავ   ლე  ნა ამა თუ იმ პრო  ცეს   ზე, 

მაგ   რამ მგო  ნი  ა, რომ ყვე  ლა  ფე  რი, რაც 

გა  ვა  კე  თე, კარ   გად გა  ვა  კე  თე. ვფიქ   რობ, 

ყვე  ლა ჩე  მი კუ  რა  ტო  რი და თა  ნამ   შ   რო -

მე  ლი მო  წო  დე  ბის სი  მაღ   ლე  ზე იყო. 

ყო  ველ   თ   ვის ვითხოვ   დი მაქ   სი  მუმს. 

არა  სო  დეს უნ   და შეს   თა  ვა  ზო დამ   თ   ვა -

ლი  ე  რე  ბელს იმა  ზე და  ბა  ლი ხა  რის   ხის 

გა  მო  ფე  ნა, ვიდ   რე ის მო  ე  ლის. ეს ძა -

ლი  ან მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნია. ამა  ვე დროს, 

თუ ყო  ველ   თ   ვის ეც   დე  ბი, აამაღ   ლო ხა -

რის   ხის სტან   დარ   ტი დამ   თ   ვა  ლი  ე  რებ  -

ლის   თ   ვის, მა  საც გა  უჩ   ნ   დე  ბა სულ უფ  -

რო უკე  თე  სის მო  ლო  დი  ნი. ვფიქ   რობ, 

რომ მე სწო  რედ ამას ვა  კე  თებ   დი.

დარწმუნებულივარ,ხშირადგიწევ

დათსაკმაოდრთულიგადაწყვეტილე

ბებისმიღება...

ყო  ველ   დღე!

ხშირად რისკავდით – ბევრს ფიქ

რობდით?

სა  ერ   თოდ, მე მე  ნეჯ   მენ   ტის კონ  -

სერ   ვა  ტი  უ  ლი სტი  ლი მაქვს. არა  სო -

დეს ვაწყობ შეხ   ვედ   რებს, არ მჯე  რა 

მა  თი. არც კონ   სენ  სუ  სამ   დე მის   ვ   ლას 

ვთვლი სა  ჭი  როდ, რაც დღეს ძა  ლი  ან 

პო  პუ  ლა  რუ  ლი  ა. მე ვუს   მენ ხალხს. ინ  -

დი  ვი  დუ  ა  ლუ  რად ვე  სა  უბ   რე  ბი ჩემ კუ -

რა  ტო  რებს და იმ თა  ნამ   შ   რომ   ლებს, 

რო  მელ   თა აზ   რ   საც პა  ტივს ვცემ, ყვე -

ლას – არა. არ   სე  ბო  ბენ ისე  თე  ბიც, ვი -

სი აზ   რი სა  ერთოდ არ მა  ინ   ტე  რე  სებს, 

ამი  ტომ მათ არც ვე  კითხე  ბი რა  მეს... 

მაგ   რამ ყვე  ლა და  წე  სე  ბუ  ლე  ბა  ში არის 

მთა  ვა  რი გუნ   დი, რო  მე  ლიც მის გან   ვი -

თა  რე  ბა  ში მო  ნა  წი  ლე  ობს. ამ გუნ   დის 

წევ   რებს ვპატიჟებ ყა  ვა  ზე, ლან   ჩ   ზე და 

ვე  სა  უბ   რე  ბი. ამ   გ   ვა  რად, ყო  ველ   თ   ვის 

კარ   გად ვი  ცი, რა ხდე  ბა გარ   შე  მო, რაც 

სა  შუ  ა  ლე  ბას მაძ   ლევს, მი  ვი  ღო სწრა  ფი 

და კარ   გად გა  აზ   რე  ბუ  ლი გა  დაწყ   ვე  ტი -

ლე  ბა. ასე რომ, კრი  ტი  კულ სი  ტუ  ა  ცი  ა  ში 

არა  სო  დეს მჭირ   დე  ბა მა  თი კა  ბი  ნეტ   ში 

შეკ   რე  ბა და კითხ   ვა, თუ რო  გორ გა -

დავ   წყ   ვი  ტოთ ესა თუ ის პრობ   ლე  მა. მე 

ყო  ველ   თ   ვის მქონ   და ზო  გა  დი გან   ც   და 

სწო  რი გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბის მი  ღე  ბი  სა 

და უბ   რა  ლოდ ვი  ღებ   დი და ვი  ღებ მათ. 

სწო  რედ ასე ვა  ხერ   ხებ, რომ ვი  ყო ზუს  -

ტი. მოვ   ლე  ნე  ბი სწრა  ფად ვი  თარ   დე  ბა 

და სწრაფ და ეფექ   ტურ გა  დაწყ   ვე  ტი -

ლე  ბებს სა  ჭი  რო  ებს... ეს ერ   თ   გ   ვა  რი 

ლი  ბე  რა  ლუ  რი დიქ   ტა  ტუ  რის ფორ   მა  ა...

ვფიქრობ, ადამიანები იშვიათად

იღებენთანამდებობიდანწასვლისგა

დაწყვეტილებას.ალბათ,ასეთშემთხ

ვევაშიმომენტისსწორიშერჩევაარის

საჭირო.არციმისდათმობააადვილი,

რასაც ცხოვრების უდიდესი ნაწილი

მიუძღვენითდა,თანაც,დიდიწვლილი

შეიტანეთ მის წარმატებაში. თქვენ

წასვლა მაშინ გადაწყვიტეთ, როდე

საც მუზეუმი წარმატების ზენიტში იყო

–რატომ?

ჩე  მი გზა წარ   მა  ტე  ბი  სა  კენ ძა  ლი  ან 

თან   მიმ   დევ   რუ  ლი და ლო  გი  კუ  რი იყო. 

მე ვის   წავ   ლე ხე  ლოვ   ნე  ბის ის   ტო  რი  ა, 

შემ   დეგ ვი  მუ  შა  ვე ასის   ტენ   ტად მე  ტორ  -

პო  ლი  ტენის ხელოვნების მუ  ზე  უ  მის 

ევ   რო  პუ  ლი ფერ   წე  რის გან   ყო  ფი  ლე -

ბა  ში, შემ   დეგ გავ   ხ   დი ასო  ცი  რე  ბუ  ლი 

კუ  რა  ტო  რი, რა  საც მოჰ   ყ   ვა ჰი  უს   ტონ   ში 

პა  ტა  რა მუ  ზე  უ  მის დი  რექ   ტო  რის თა -

ნამ   დე  ბო  ბა. მე  რე ისევ „მეტ“-ში დავ   ბ  -

რუნ   დი რო  გორც მთა  ვა  რი კუ  რა  ტო  რი. 

მხო  ლოდ ამის შემ   დეგ გავ   ხ   დი მეტ  -

რო  პო  ლი  ტენის ხელოვნების მუ  ზე  უ  მის 

დი  რექ   ტო  რი. და  მე  თან   ხ   მე  ბით, ლო  გი -

კუ  რი ძა  ფი  ა, რა  ღაც თვალ   საზ   რი  სით 

ბედ   მაც გა  მი  ღი  მა. 

31 წე  ლი ვმარ   თავ   დი მუ  ზე  უმს. ამ 

დრო  ის გან   მავ   ლო  ბა  ში ფაქ   ტობ   რი  ვად 

ყვე  ლა დარ   ბა  ზი გა  ნახ   ლ   და. ისე მოხ   და, 

რომ ბო  ლო დი  დი პრო  ექ   ტი ბერ   ძ   ნულ–

რო  მა  უ  ლი დარ   ბა  ზე  ბის რე  ინ   ს   ტა  ლა  ცია 

იყო. ყვე  ლა ჩე  მი გეგ   მა შე  ვას   რუ  ლე 

მუ  ზე  უ  მის ამე  რი  კუ  ლი ხე  ლოვ   ნე  ბის და 

ახა  ლი ის   ლა  მუ  რი კულ   ტუ  რის დარ   ბა -

ზებ   თან და  კავ   ში  რე  ბი  თაც. ხალ   ხი კი 

სულ უფ   რო ხში  რად ლაპარაკობდა 

იმის შე  სა  ხებ, რომ მუ  ზეუმს ცვლი -

ლე  ბა სჭირ   დე  ბო  და, რომ უფ   რო მე  ტი 

თა  ნა  მედ   რო  ვე ხე  ლოვ   ნე  ბა და ახალი 

ტექნოლოგიები იყო სა  ჭი  რო. მე არ მა -

ინ   ტე  რე  სებს და აბ   სო  ლუ  ტუ  რად გულ  -

გ   რი  ლი ვარ ტექ   ნო  ლო  გი  ის მი  მართ, 

თუმ   ცა საკ   მა  რი  სად ჭკვი  ა  ნი ვარ იმი -

სათ   ვის, რომ გა  მე  გო და გა  მეც   ნო  ბი -

ე  რე  ბი  ნა, რომ ეს ნამ   დ   ვი  ლად იყო ის 

ცვლი  ლე  ბა და გარ   და  ტე  ხა, რო  მე  ლიც 

მუ  ზე  უმს სჭირ   დე  ბო  და. ასე  ვე, კარ   გად 

ვხვდე  ბო  დი, რომ მე არ ვი  ყა  ვი ის ადა -

მი  ა  ნი, რო  მე  ლიც სწორ გა  დაწყ   ვე  ტი -

ლე  ბას მი  ი  ღებ   და ამ მი  მარ   თუ  ლე  ბით, 

რად   გან არა  ფე  რი გა  მე  გე  ბა ამ სფე -

რო  ში. უკ   ვე 72 წლის ვი  ყა  ვი, 30 წე  ლი 

დი  რექ   ტო  რის პოს   ტ   ზე გა  ვა  ტა  რე, მუ  ზე -

უ  მი შე  სა  ნიშ   ნავ მდგო  მა  რე  ო  ბა  ში იყო. 

ამი  ტომ გა  დავ   წყ   ვი  ტე წას   ვ   ლა და ჩემ 

მემ   კ   ვიდ   რეს და  ვუ  ტო  ვე არაჩ   ვე  უ  ლებ  -

რი  ვი გუნ   დი, კარ   გად ორ   გა  ნი  ზე  ბუ  ლი 
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და  წე  სე  ბუ  ლე  ბა, რო  მელ   საც კარ   გი ბი -

უ  ჯე  ტი ჰქონ   და და ვფიქ   რობ, რომ ის 

მო  ახ   დენს სა  ჭი  რო გარ   და  ტე  ხას. ყვე -

ლა  ფერს თა  ვი  სი დრო აქვს და მე სრუ -

ლი  ად მშვი  დად და ლო  გი  კუ  რად მი  ვი -

ღე წას   ვ   ლის გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბა, რი  თაც 

კმა  ყო  ფი  ლი ვარ.

რომ შეგეძლოთ, შეცვლიდით რა

მეს?

რა  ღა  ცე  ებს ვნა  ნობ... კვლა  ვაც მინ  -

და, რომ რა  ღა  ცე  ებ   ზე გავ   ლე  ნის მოხ  -

დე  ნა შე  მეძ   ლოს... თუმ   ცა, ჭკუა მე  ყო 

და პენ   სი  ა  ში არ გა  ვე  დი, უბ   რა  ლოდ 

შე  ვიც   ვა  ლე სამ   სა  ხუ  რი – ახ   ლა სრუ  ლი 

პრო  ფე  სო  რი ვარ, რაც იმას ნიშ   ნავს, 

რომ სრუ  ლი დატ   ვირ   თ   ვით ვმუ  შა  ობ 

ხე  ლოვ   ნე  ბის ის   ტო  რი  ის ფა  კულ   ტე  ტის 

სტუ  დენ   ტე  ბის   თ   ვის სა  ლექ   ციო კურ   სე -

ბის მო  სამ   ზა  დებ   ლად. ეს არაჩ   ვე  უ  ლებ  -

რი  ვი გან   ც   დაა და ბედ   ნი  ე  რი ვარ ამ 

საქ   მის კე  თე  ბით.

დარწმუნებული ვარ, სტუდენტები

სიხარულითესწრებიანთქვენლექცი

ებს.

არ ვი  ცი, მათ მა  გივ   რად ხომ ვერ ვი -

ლა  პა  რა  კებ... იმე  დი მაქვს, ასე  ა.

ნელნელა ბოლოსკენ მინდა წავი

დეთ – მითხარით, ურჩევდით რამეს

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის

დირექტორს?

არა  ფერს! სა  ერ   თოდ არ მჯე  რა 

რჩე  ვე  ბის მი  ცე  მის. სხვა საქ   მე  ა, თუ 

ვინ   მეს თვი  თონ მო  უნ   დე  ბა ჩე  მი ან 

სხვი  სი გა  მოც   დი  ლე  ბის გა  ზი  ა  რე  ბა ან 

გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბა... კონ   სულ   ტან   ტო  ბა 

რამ   დენ   ჯერ   მე შე  მომ   თა  ვა  ზეს და არ   ც 

ერ   თხელ არ დავ   თან   ხ   მ   დი. არა  სო -

დეს არა  ვის ვაძ   ლევ რჩე  ვას, არც ჩემ 

მემ   კ   ვიდ   რეს მეტ   რო  პო  ლი  ტენის მუ  ზე -

უმ   ში... სულ მარ   ტო დავ   ტო  ვე, ისე  ვე, 

რო  გორც მე დამ   ტო  ვა მარ   ტო ჩემ   მა 

წი  ნა  მორ   ბედ   მა.

მეკიმეგონა,ხშირადგეკითხებოდ

ნენ რჩევას გამოფენის ან რომელი

მე სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიების

წინ...

ხან   და  ხან ვაძ   ლევ კი  დე  ვაც რჩე  ვას, 

მხო  ლოდ პი  რა  დად და რო  ცა მე  კითხე -

ბი  ან. 

მაშ, ვისარგებლებ შემთხვევით და

გკითხავთ –რას ურჩევდით საქართ

ველოს ეროვნულ მუზეუმს როგორც

ინსტიტუციას, როგორ უნდა დაიმკ

ვიდროსმანთავიდღევანდელმსოფ

ლიოში?

ადა    მი   ა    ნე    ბის აზ       როვ       ნე    ბა და მო კი-

დე ბუ ლია მათ სო ცი ა ლურ მდგო მა რე-

ო ბა ზე, გე ოგ რა ფი ულ მდე ბა რე ო ბა ზე 

და ბევრ სხვა გა    რე    მო ფაქ       ტორ       ზე. მა   -

გა    ლი    თად, ამე    რი    კე    ლე    ბის უმე    ტე    სო    ბამ 

ფაქ       ტობ       რი    ვად არ იცის გე   ოგ       რა    ფი   ა. 

ამი    ტომ, რო    დე    საც „Georgia“-ს უხ       სე   -

ნებ, მათ შტა ტი „Georgia“ ახ სენ დე ბათ 

და არა ქვე    ყა    ნა   კავ       კა    სი   ა    ში. ამი    ტომ, 

ამე    რი    კის შე   ერ       თე    ბულ შტა    ტებ       ში უნ       და 

ეცა    დოთ, მაქ       სი    მა    ლუ    რად კარ       გად წარ      -

მო   ა    ჩი    ნოთ ის, რაც მხო    ლოდ თქვენ       თ      -

ვის არის და    მა    ხა    სი   ა    თე    ბე    ლი და უნი    კა   -

ლუ    რი. იგი    ვეს ვიტყო    დი ევ       რო    პა    ზეც... 

ასე რომ, თქვენ სწორ გზას ად       გა    ხართ. 

ვა    ნის ოქ       როს გა    მო    ფე    ნა ნი უ -ი ორ       კის 

სიძ       ვე    ლე    თა კვლე    ვის ინ       ს       ტი    ტუტ       ში და 

შემ       დეგ გე ტი ვი    ლა    ში, ისე    ვე რო    გორც 

სხვა ქვეყ       ნე    ბის წამ       ყ       ვან მუ    ზე   უ    მებ       ში, 

არაჩ       ვე   უ    ლებ       რი    ვი გა    დაწყ       ვე    ტი    ლე    ბა 

იყო. ამ გზით მსოფ       ლი  ო კარ       გად გა   -

გიც       ნობთ. ვფიქ       რობ, რომ რაც შე   იძ      -

ლე    ბა მე    ტი გა    მო    ფე    ნა უნ       და მო   აწყოთ 

საზღ       ვარ       გა    რეთ. უფ       რო მე    ტი შეს       თა    ვა   -

ზოთ. მო   აწყ       ვეთ გა    მო    ფე    ნე    ბი პა    რიზ       ში, 

ლონ       დონ       ში, ბერ       ლინ       ში, ნი უ -ი ორ       კ       ში... 

კულ       ტუ    რის დიდ ცენ       ტ       რებ       ში. წარ       მო  -

ა    ჩი    ნეთ სა    კუ    თა    რი თა    ვი, რა    თა ხალ      -

ხ       მა გა   ი    გოს, რას ინა    ხავთ თქვენ და, 

შე    სა    ბა    მი    სად, გა   აც       ნო    ბი   ე    როს, თუ ვინ 

ხართ...

რამდენიმენივთიჩვენიმუზეუმიდან

გამოფენილი იყო მეტროპოლიტენის

ხელოვნებისმუზეუმშიც...

დი  ახ, თქვენ ად   რე  ბი  ზან   ტი  უ  რი ტიხ   რუ -

ლი მი  ნან   ქ   რის ბრწყინ   ვა  ლე კო  ლექ   ცი  ას 

ფლობთ. ჩვენ გა  მოვ   ფი  ნეთ რამ   დე  ნი -

მე მათ   გა  ნი ბი  ზან   ტი  უ  რი ხე  ლოვ   ნე  ბის 

გა  მო  ფე  ნა  ზე „მეტში“. ამ შემ   თხ   ვე  ვა  ში, 

თქვე  ნი ნივ   თე  ბი მხო  ლოდ ნა  წი  ლი იყო 

დი  დი გა  მო  ფე  ნი  სა, რაც ასე  ვე ძა  ლი  ან 

მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი  ა. თუმ   ცა, მე გირ   ჩევთ, 

რომ უფ   რო მე  ტად ეცა  დოთ მხო  ლოდ 

თქვე  ნი, ექ   ს   კ   ლუ  ზი  უ  რი გა  მო  ფე  ნე  ბის და 

პროგ   რა  მე  ბის ორ   გა  ნი  ზე  ბას, რო  მელ   შიც 

მო  ნა  წი  ლე  ო  ბას მი  ი  ღებს რამ   დე  ნი  მე და 

არა მხო  ლოდ ერ   თი ქარ   თუ  ლი მუ  ზე  უ -

მი. შეკ   რი  ბეთ სხვა  დას   ხ   ვა მუ  ზე  უ  მი  დან 

ხე  ლოვ   ნე  ბის სა  უ  კე  თე  სო ნი  მუ  შე  ბი და 

გა  უშ   ვით სა  მოგ   ზა  უ  როდ. ეს და  გეხ   მა  რე -

ბათ იმა  ში, რომ მსოფ   ლი  ომ გა  ი  გოს, თუ 

რო  გო  რი დი  დე  ბუ  ლი კულ   ტუ  რა აქვს სა -

ქარ   თ   ვე  ლოს.

ლოგიკურად მოვედით ამ შეკითხ

ვამდეც – სწორედ ზემოხსენებული

გამოფენის ორგანიზებისთვის ეწვიეთ

პირველად საქართველოს 30 წლის

წინ.რაშეიცვალამასშემდეგ,როგო

რიასაქართველოდღეს?

სხვა  ო  ბა დი  დი  ა, დღეს სას   ტუმ   რო  დან 

რომ გა  მო  ვე  დი, КГБ-ს აგენ   ტი არ გა -

მომ   ყ   ვა. გარ   შე  მო მი  მო  ვი  ხე  დე და და -

ვი  ნა  ხე ათ   ლე  ტის პლა  კა  ტი, რო  მელ   საც 

დი  დი წარ   წე  რა ჰქონ   და – „SAMSUNG“. 

თქვე  ნი ქვე  ყა  ნა პო  ლი  ტი  კუ  რად, ეკო -

ნო  მი  კუ  რად და კულ   ტუ  რუ  ლად უფ   რო 

გახ   ს   ნი  ლი გახ   და. ვი  ზის წი  ნას   წარ აღე -

ბაც არ დამ   ჭირ   ვე  ბი  ა. საბ   ჭო  თა კავ  -

შირ   ში წას   ვ   ლა კი დი  დი პრობ   ლე  მა 

იყო. თქვენ ახ   ლა და  ნარ   ჩე  ნი ევ   რო  პის, 

მსოფ   ლი  ოს ნა  წი  ლი ხართ. 

დაბოლოს – რას ნიშნავს მუზეუმი

დღეს,რაროლიაკისრიამასამსწრა

ფად ცვალებადი, ციფრული ტექნო

ლოგიებისეპოქაში?

რა რო  ლი აკის   რი  ა? – ადა  მი  ა  ნებს 

სი  ნამ   დ   ვი  ლეს   თან ზი  ა  რე  ბა უნ   დათ. 

არა სო დეს უნ და შეს თა ვა ზო დამ თ ვა ლი ე რე ბელს იმა

ზე და ბა ლი ხა რის ხის გა მო ფე ნა, ვიდ რე ის მო ე ლის. 

ეს არის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი. ამა ვე დროს, თუ 

ყო ველ თ ვის ეც დე ბი, აამაღ ლო ხა რის ხის სტან დარ ტი 

დამ თ ვა ლი ე რებ ლის თ ვის, მა საც გა უჩ ნ დე ბა სულ უფ

რო უკე თე სის მო ლო დი ნი. 
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როგორ შეიქმნა მუზეუმი
ისტორია > თამარ ბაბუაძე

„ყოველიშეგნებულიადამიანიადვილადმიხვდება,თურაოდენდიდივალდებულებადააწვა

ამიერითგანმუზეუმს.რათქმაუნდა,პოლიტიკური,ნივთიერიდაგონებრივიკულტურისისტორიის

საფუძვლიანი,გაღრმავებულიშესწავლისათვისფართოსაზოგადოებასადამეტადრემოსწავლე

თაობასაცისეთიმუზეუმებისჭირდება,სადაცყოველსმსურველსწაკითხულიისტორიისხორცშესხმულად

გასათვალისწინებელიიმდროინდელინივთიერინაშთებისნახვაშეეძლება...საქართველოსმუზეუმიდიდი

დაწესებულებაა.1.მანუნდაასახოსწარსულიდათანამედროვეკულტურადაამმიზნითუნდადააგროვოს

სამუზეუმონაშთებიდამასალებისაქართველოსყოველმხრივიმეცნიერულიშესწავლისათვის.2.მას

სოციალურიმოვალეობაცაქვს:მანფართოსაზოგადოებასადამეტადრეისტორიულიცოდნისგასაღრმვებ

ლადდახმარებაუნდაგაუწიოსმოსწავლეახალგაზრდობასდა3.საქართველოსმუზეუმიროგორც

უმაღლესისამეცნიეროდაწესებულება,ინტენსიურმეცნიერულმუშაობასუნდააწარმოებდეს“.

ივანე ჯავახიშვილი მუზეუმის მთავარი ამოცანების შესახებ, 1935 წ. 
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რი     უ        ლი მუ        ზე     უ        მე        ბი, რუ        სუ        ლი პო        ლი        ტი        კი        სა 

და ფა        სე     უ        ლო        ბე        ბის გავ               რ               ცე        ლე        ბის მიზ               ნით 

შე     იქ               მ               ნა. წე        რა-კითხ               ვის გა        მავ               რ               ცე        ლებ              -

ელი სა        ზო        გა        დო     ე        ბი        სა და ქარ               თუ        ლი მარ              -

თ               ლ               მა        დი        დებ               ლუ        რი ეკ               ლე        სი     ის მუ        ზე     უ        მე        ბი 

კი, შე     იძ               ლე        ბა ით               ქ               ვას, მათ სა        პირ               წო        ნედ, 

ეროვ               ნუ        ლი გან               ძის გა        და        სარ               ჩე        ნად შექ               მ               ნა 

ქარ               თულ               მა ინ               ტე        ლი        გენ               ცი     ამ. 

პირ               ვე        ლი მუ    ზე   უ    მი

გე     ოგ               რა        ფი     უ        ლი სა        ზო        გა        დო     ე        ბის მუ        ზე     უ მი 

პირ               ვე        ლი კომ               პ               ლექ               სუ        რი სა        მეც               ნი     ე        რო და 

სა        გან               მა        ნათ               ლებ               ლო და        წე        სე        ბუ        ლე        ბა გახ               და 

მთელ კავ               კა        სი     ა        ში. 

მუ        ზე     უმს, რო        გორც რუ        სუ        ლი კულ               ტუ        რის 

ერ               თ               -ერთ საყ               რ               დენს სა        ქარ               თ               ვე        ლო        ში, გან              -

სა        კუთ               რე        ბით მფარ               ვე        ლობ               და მე        ფის               ნაც               ვა       -

ლი ვო        რონ               ცო        ვი. ის არა მხო        ლოდ პი        რა       -

დად ზრუ        ნავ               და იმა        ზე, რომ მუ        ზე     უმ               სა და მის 

კუთ               ვ               ნილ ბიბ               ლი     ო        თე        კას შე        სა        ფე        რი        სი ბი        ნა 

ჰქო        ნო        და, არა        მედ კო        ლექ               ცი     ე        ბის გამ               დიდ              -

რე        ბის სა        კითხ               საც ზოგ               ჯერ პი        რა        დად კუ        რი       -

რებ               და. მუ        ზე     უ        მი ძი        რი        თა        დად პი        რა        დი შე        წი       -

რუ        ლო        ბე        ბის წყა        ლო        ბით მდიდ               რ               დე        ბო        და. 

ფონ               დე        ბის კა        ტა        ლო        გი        ზა        ცი     ა        ზე მუ        ზე     უ        მის 

მდი        ვა        ნი რა        ფი     ელ ერის               თა        ვი გან               სა        კუთ              -

რე        ბით ზრუ        ნავ               და. მუ        ზე     უმ               ში შე        სუ        ლი ნივ              -

თე        ბი        დან მნიშ               ვ               ნე        ლო        ვა        ნი იყო 1863 წელს, 

თუ        შე        თი        დან ჩა        მო        ტა        ნი        ლი ვერ               ძი        სა და თხის 

თა        ვის ბრინ               ჯა     ოს უძ               ვე        ლე        სი ფი        გუ        რე        ბი და 

სტავ               რო        პოლ               თან ახ               ლოს კოს               მო        სი        დან ჩა       -

მო        ვარ               დ               ნი        ლი მე        ტე     ო        რი        ტიც კი.

XIX სა  უ  კუ  ნის შუა ხა  ნებ   ში, სა  ქარ   თ   ვე -

ლო  ში სა  მუ  ზე  უ  მო საქ   მი  ა  ნო  ბის გან ვი თა-

რე ბა ში მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი წვლი ლი შე ი ტა ნა 

ნა  ტუ  რა  ლის   ტ   მა და არ   ქე  ო  ლოგ   მა ფრიდ  -

რიხ ბა  ი  ერ   ნ   მა. მან კავ კა სი ა ში დიდ   ი სა  ბუ -

ნე  ბის   მეტყ   ვე  ლო კო  ლექ   ცი  ე  ბი შე აგ რო ვა, 

რომ ლებ მაც შემ   დე გ სა  ფუძ   ვე  ლი ჩა  უ  ყა  რა 

თბი  ლი  სის იმ   დ   რო  ინ   დე  ლი მუ  ზე  უ  მე  ბის გე -

ო  ლო  გი  ურ, ზო  ო  ლო  გი  ურ და ბო  ტა  ნი  კურ 

ფონ   დებს.

1856 წელს თბი    ლის       ში, დი    დუ    ბე    ში, თა   -

ვი    სი მდი    და    რი კო    ლექ       ცი   ე    ბის გა    მო    სა   -

ფე    ნად, ბა   ი   ერ       ნ       მა სა    ბუ    ნე    ბის       მეტყ       ვე    ლო 

პრო    ფი    ლის მუ    ზე   უ    მი გახ       ს       ნა, რო    მელ       საც 

შემ   დეგ „ნატურალისტ ბა   ი   ერ       ნის კა   -

ბი    ნე    ტად“ მო   იხ       სე    ნი   ებ       დ       ნენ. 1859 წლი -

დან ფ. ბა  ი  ერ   ნი მუ  შა  ო  ბას იწყებს რუ-

სე თის გე ოგ რა ფი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის 

კავ კა სი ის გან ყო ფი ლე ბის ბა ზა ზე ჩა-

მო ყა ლი ბე ბულ მუ  ზე  უმ   ში. პა    რა    ლე   -

ლუ    რად იგი და   ინ       ტე    რეს       და არა  რა  ტის 

თ               ვე        ლოს               თ               ვის ეს ეპო        ქა სა        ხელ               მ               წი        ფო     ებ              -

რი     ო        ბის დაქ               ვე     ი        თე        ბის და        საწყი        სი     ა, რა მაც 

შე ა ფერ ხა სა        მუ        ზე     უ        მო საქ მის გან ვი თა რე ბა. 

დარ               ჩა მხო        ლოდ ძვე        ლე        ბუ        რი ტი        პის სა        მე       -

ფო „სალაროები“ ბუ        ნე        ბის ის               ტო        რი     ი        სა და 

კულ               ტუ        რუ        ლი მემ               კ               ვიდ               რე     ო        ბის ამ               სახ               ვე        ლი 

მნიშ               ვ               ნე        ლო        ვა        ნი ექ               ს               პო        ნა        ტე        ბით. 

რა        ტომ გვჭირ               დე        ბა მუ        ზე     უ        მი?

1799 წელს გა    მოქ       ვეყ       ნე    ბულ ვრცელ ნაშ      -

რომ       ში, სა    ხელ       წო    დე    ბით „სჯულდება“, 

იოანე ბა    ტო    ნიშ       ვი    ლი წერ       და, რომ აუცი        ლე       -

ბე        ლი იყო „ბიბლიოტიკას სახ               ლის“ და     არ              -

სე        ბა, სა        დაც „ყოველი სა     ე        რო და სა     ეკ               ლე       -

სიო წიგ               ნი“ შე     ი        ნა        ხე        ბო        და, ასე        ვე „სახეები 

და მა        გა        ლი        თე        ბი მხატ               ვ               რო        ბე        ბი        სა, შე        ნე       -

ბუ        ლე        ბა        თა და სხვა        თა ხე        ლოვ               ნე        ბა        თა და 

ვი        საც ენე        ბოს, მო        ვი        დოდ               ნენ და თა        ვი        სის 

ხარ               ჯით იქ გარ               დი        წერ               დ               ნენ და გარ               და     ი        ღებ              -

დ               ნენ სა        ხე        თა, რომ გა        რე გა        ტა        ნით წიგ               ნი არ 

და     ი        კარ               გოს“. ამ გ ვა რად, იოანე ბა        ტო        ნიშ               ვი       -

ლი ბიბ               ლი     ო        თე        კა        სა და მუ        ზე     უმს სა     ერ               თო 

სტრუქ               ტუ        რად მო     ი     აზ               რებ               და და მსგავ               სი და       -

წე        სე        ბუ        ლე        ბის აუცი        ლებ               ლო        ბა ქარ               თ               ვე        ლი 

დი        დე        ბუ        ლე        ბის წრე        ში მი უ ხე და ვად მძი        მე 

პო ლი ტი კურ -ე კო ნო მი კუ რი მდგო        მა        რე     ო       -

ბი სა მა     ინც და      დ გა. 

„სჯულდებაში“ საკ       მა   ოდ კონ       კ       რე    ტუ    ლად 

ჩა        მო        ყა        ლი        ბე        ბუ        ლი ბიბ               ლი     ო        თე        კა      -მუ        ზე     უ        მის 

პრო     ექ               ტი რე     ა        ლო        ბად თით               ქ               მის ერ               თი სა     უ       -

კუ        ნის თავ               ზე, XIX სა     უ        კუ        ნის 40-იან წლებ               ში 

იქ               ცა. ე.წ. „ვორონცოვისეული დათ               ბო        ბის“ 

დრო     ი        დან და     არ               ს               და თბი        ლის               ში რუ        სუ        ლი 

თე     ატ               რი (და მხო        ლოდ ხუ        თი წლის შემ               დეგ 

– ქარ               თუ        ლი თე     ატ               რი), 1846 წელს გა        მო        ვი       -

და გა        ზე        თი „კავკაზი“ და, რაც მთა        ვა        რი     ა, 

გა     იხ               ს               ნა მე        ფის               ნაც               ვ               ლის კან               ცე        ლა        რი     ას               თან 

არ               სე        ბუ        ლი სა        ჯა        რო ბიბ               ლი     ო        თე        კა. 

მომ დევ ნო ოცი წლის გან       მავ       ლო    ბა    ში 

თბი        ლის               ში რამ               დე        ნი        მე მუ        ზე     უ        მი გა     იხ               ს               ნა. 

მათ შო        რის პირ               ვე        ლი იყო 1852 წელს რუ        სე       -

თის გე     ოგ               რა        ფი     უ        ლი სა        ზო        გა        დო     ე        ბის კავ               კა       -

სი     ის გან               ყო        ფი        ლე        ბის ბა        ზა        ზე ჩა        მო        ყა        ლი        ბე       -

ბუ        ლი მუ        ზე     უ        მი. შემ               დეგ, გარ               კ               ვე     ულ               წი        ლად 

მის               სა        ვე ბა        ზა        ზე, და     არ               ს               და კავ               კა        სი     ის მუ        ზე    -

უ        მი, გა     იხ               ს               ნა წე        რა-               კითხ               ვის გა        მავ               რ               ცე        ლე       -

ბე        ლი სა        ზო        გა        დო     ე        ბის მუ        ზე     უ        მი, სა     ეკ               ლე        სიო 

მუ        ზე     უ        მი და სამ               ხედ               რო        -ის               ტო        რი     უ        ლი მუ        ზე    -

უ        მი – „დიდების ტა        ძა        რი“. თუმ               ცა, თი        თო    -

ე     უ        ლი მათ               გა        ნის შექ               მ               ნა გან               ს               ხ               ვა        ვე        ბულ               მა 

მიზ               ნებ               მა გა        ნა        პი        რო        ბა. რუ        სე        თის გე     ოგ              -

რა        ფი     უ        ლი სა        ზო        გა        დო     ე        ბის მუ        ზე     უ        მი, ისე        ვე 

რო        გორც კავ               კა        სი     ის და სამ               ხედ               რო-ის               ტო       -

ც
ხა        დი     ა, სა        გან               მა        ნათ               ლებ               ლო დატ              -

ვირ               თ               ვა მუ ზე უ მის იდე     ა        ში        ვეა ჩა        დე       -

ბუ        ლი. ექ               ს               პო        ნა        ტე        ბი        სა და კო        ლექ               ცი    -

ე        ბის შეგ               რო        ვე        ბას, დაც               ვას, მათ მეც               ნი     ე        რულ 

შეს               წავ               ლას ნა        წი        ლობ               რივ აზ               რიც და     ე        კარ              -

გე        ბო        და, თუ        კი სა     უ        კუ        ნე     ე        ბის გან               მავ               ლო        ბა       -

ში დაგ რო ვი ლი კო        ლექ               ტი     უ        რი მეხ               სი     ე        რე        ბა, 

რო        მელ               საც მუ        ზე     უმ               ში და        ცუ        ლი ექ               ს               პო        ნა       -

ტე        ბი ატა        რებს, სა        ზო        გა        დო     ე          ბის               თ               ვის მი     უწ               ვ              -

დო        მე        ლი დარ               ჩე        ბო        და. ჯერ კი        დევ ქრის               ტი    -

ა        ნო        ბამ               დელ ეპო ქა        ში მუ        ზე        უმის ჩა        ნა        სა        ხის 

როლს წარ               მარ               თუ        ლი ტაძ               რე        ბი ას               რუ        ლებ              -

დ               ნენ. 

პირ               ვე        ლი კონ               ტუ        რე        ბი

„...მაშინდელ ქარ               თ               ვე        ლებს სა        კერ               პო 

ტაძ               რე        ბი ჰქონ               დათ, მე        რე იმის               თა        ნა სა        ტაძ              -

რო გან               ძი        თა და ავე        ჯით, რომ თი        თონ ასუ       -

რელ               თა მე        ფე        ნიც კი ამა     ე        ბის მო        ტა        ცე        ბა        სა და 

წა        ღე        ბას ქა        დუ        ლობ               დ               ნენ“ – ის, რა        საც ილია 

ჭავ               ჭა        ვა        ძე XIX სა     უ        კუ        ნე        ში წერ               და, მოგ               ვი     ა       -

ნე        ბით არ               ქე     ო        ლო        გი     ურ               მა გათხ               რებ               მა და    -

ადას               ტუ        რა. აღ               მო        სავ               ლეთ სა        ქარ               თ               ვე        ლო        ში 

აღ               მო ჩე ნი ლი ბრინ               ჯა     ო        სა და რკი        ნის ხა        ნის 

წარ               მარ               თუ ლი ტა        ძარ                 სამ               ლოც               ვე        ლო     ებ ი, 

რო        მელ               თაც მო        სახ               ლე     ო        ბა სა     უ        კუ        ნე     ე        ბის 

გან               მავ               ლო        ბა        ში სა        რი        ტუ     ა        ლო და        ნიშ               ნუ        ლე       -

ბის ნივ               თებს სწი        რავ               და, გან               ძ               სა        ცა        ვის ფუნ               ქ              -

ცი     ა        საც ას რუ ლებ და. შუ     ა  სა     უ        კუ        ნე     ებ               ში განძ              -

სა        ცა        ვე        ბი ქარ               თ               ვე        ლი მე        ფე     ე        ბის სა        სახ               ლის 

კარ               ზე იქ               მ               ნე        ბო        და, სა        დაც თავს უყ               რიდ               ნენ 

ის               ტო        რი     უ        ლი მნიშ               ვ               ნე        ლო        ბის ნივ               თებს, სა       -

მე        ფო ძვირ               ფა        სე     უ        ლო        ბას და ბუ        ნე        ბის იშ               ვი    -

ათ ნი        მუ        შებს. ზუს               ტად ამ პრინ               ცი        პით მოქ               მე       -

დებ               და თბი        ლის               ში, და        ვით აღ               მა        შე        ნებ               ლის 

კარ               ზე, სა        მე        ფო სა        ცა        ვი, რო        მელ               შიც ვახ               ტანგ 

გორ               გას               ლის აბ               ჯა        რი და სა        ჭურ               ვე        ლი ინა       -

ხე        ბო        და. სა        კუ        თა        რი გან               ძ               სა        ცა        ვე        ბი და ბიბ              -

ლი     ო        თე        კე        ბი გა     უჩ               ნ               დათ ეკ               ლე        სი     ა-               მო        ნას              -

ტ               რებ საც.  ვა        ხუშ               ტი ბა        ტო        ნიშ               ვი        ლი აღ               წერს 

მყინ               ვა        რის კალ               თა        ზე, სა        მე        ბის ზე        და გუმ              -

ბა        თი     ან მო        ნას               ტერს, რო        მელ               საც მცხე        თის 

სამ               კა     უ        ლის სა        ცა        ვად იყე        ნებ               დ               ნენ. სწო        რედ 

იქ ეს               ვე        ნა ნი        ნოს ჯვა        რი. თუმ               ცა, სა        მე        ფო 

სა        ცა        ვე        ბის               გან გან               ს               ხ               ვა        ვე        ბით, სა        სუ        ლი     ე        რო 

კე რებ ში სხვა        დას               ხ               ვა ნივ               თი              სა და ხელ               ნა        წე       -

რე ბის შეს წავ ლაც მიმ დი ნა რე ობ და. მტრის 

შე        მო        სე        ვის დროს სა        გან               ძუ        რი მი     უ        ვალ ად              -

გი        ლას, გა        მოქ               ვა        ბუ        ლებ               ში ან      მი        წის               ქ               ვე        შა სა       -

მა        ლა        ვებ               ში გა        დაჰ               ქონ               დათ. 

XVI სა     უ        კუ        ნი        დან ევ               რო        პის ქვეყ               ნებ               ში 

გავ               რ               ცელ               და ტერ               მი        ნი „მუზეუმი“ სიძ               ვე       -

ლე        თა სა        ცა        ვის მნიშ               ვ               ნე        ლო        ბით. სა        ქარ              -
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თე ი მუ რაზ ბა ტო ნიშ ვი ლი კოპენჰაგენის

ანტიკვართასაზოგადოებისწევრიყო

ფილა.ისცდილობდა,საქართველოში

მცირეარქეოლოგიურეთნოგრაფი

ულიმუზეუმიმოეწყო,თუმცა,საქმე

ბოლომდევერმიიყვანა.სამაგიეროდ,

ცნობილია,რომმუზეოლოგიაშისაკმა

ოდგანსწავლულიყოფილა.პეტერ

ბურგში,თავისკაბინეტში,კავკასიური

ხალიჩები,ქართულიტანსაცმელიდა

საბრძოლოიარაღისამუზეუმოწესების

დაცვითჰქონიაგამოფენილი.

მთას   თან აღ   მო  ჩე  ნი  ლი ურარ       ტუ    ლი 

ლურ       ს       მ    უ    ლი წარ       წე    რე    ბით და სა    ქარ      -

თ       ვე    ლოს არ       ქე   ო    ლო    გი   უ    რი ძეგ       ლე    ბით. 

ბა   ი   ერ       ნის გათხ       რე    ბით მსოფ       ლიო მეც      -

ნი   ე    რე    ბა პირ       ვე    ლად გა   ეც       ნო სა    ქარ       თ      -

ვე    ლოს არ       ქე   ო    ლო    გი   ურ სიძ       ვე    ლე   ებს.

გახ ს ნი დან სა        მი    წლის შემ               დეგ მუ        ზე     უ       -

მის ად               მი        ნის               ტ               რა        ცი     ამ პირ               ვე        ლი გა        მო        ფე        ნის 

მოწყო        ბა გა        დაწყ               ვი        ტა, რომელმაც სა        ზო        გა       -

დო     ე        ბის დი        დი ინ               ტე        რე        სი გა        მო     იწ               ვი ა. 1859 

წლი        დან რუ        სე        თის გე     ოგ               რა        ფი     უ        ლი სა        ზო       -

გა        დო     ე        ბის კავ               კა        სი     ის გან               ყო        ფი        ლე        ბა        ში მომ              -

წიფ               და აზ               რი იმის შე        სა        ხებ, რომ მუ        ზე     უ        მი სა       -

ჭი        რო სა     ერ               თოდ აღარ იყო, მის ნაც               ვ               ლად 

კი, უმ               ჯო        ბე        სი იქ               ნე        ბო        და, დრო კავ               კა        სი     ის 

მხა        რის მეც               ნი     ე        რუ        ლი კვლე        ვის               თ               ვის და     ეთ              -

მოთ, მით უფ               რო, იმ ფონ               ზე, რომ მუ        ზე     უ        მის 

შე        ნახ               ვა გე     ოგ               რა        ფი     ულ სა        ზო        გა        დო     ე        ბას საკ              -

მა     ოდ ძვი        რი უჯ               დე        ბო        და. 12-წლი     ა        ნი არ               სე       -

ბო        ბის შემ               დეგ, 1864 წელს, უსახ               ს               რო        ბის მი       -

ზე        ზით, პირ               ვე        ლი მუ        ზე     უ        მი სა        ქარ               თ               ვე        ლო        ში 

და     ი        ხუ        რა.

კავ               კა        სი     ის მუ        ზე     უ        მი

მა        ლე        ვე კავ               კა        სი     ის მე        ფის               ნაც               ვ               ლის კან              -

ცე        ლა        რი     ა        ში წარ               მო        შო        ბით გერ               მა        ნე        ლი 

ეთ               ნოგ               რა        ფის, გუს               ტავ რა        დეს პრო     ექ               ტი შე       -

ვი        და. მას კავ               კა        სი     ის მუ        ზე     უ        მის შექ               მ               ნა სურ              -

და, რო        მელ               შიც აპი        რებ               და, და     ე        ბი        ნა        ვე        ბი        ნა 

კავ               კა        სი     ა        ში მო        პო        ვე        ბუ        ლი სა        კუ        თა        რი მა        სა       -

ლა და იმ მემ               კ               ვიდ               რე     ო        ბის ნა        წი        ლიც, რო       -

მე        ლიც, მუ        ზე     უ        მის და    ხურ       ვის გა        მო, ბე        დის 

ანა        ბა        რა დარ               ჩა. 1865 წელს ვო        რონ               ცოვ               მა 

რა        დეს პრო     ექ               ტი და     ამ               ტ               კი        ცა. დი        რექ               ტო        რად 

და        ნიშ               ნა თა        ვად რა        დე, რომ               ლის               თ               ვი        საც 

ამი     ე        რი        დან „კავკასია ხდე        ბა ძვირ               ფა        სი და 

ლა        მა        ზი მე     ო        რე სამ               შობ               ლო“.

ახ               ლად და     არ               სე        ბულ მუ        ზე     უმს, ძვე    ლის      -

გან გან               ს               ხ               ვა        ვე        ბით, მნიშ               ვ               ნე        ლო        ვა        ნი გან               ყო       -

ფი        ლე        ბე        ბი და     ე        მა        ტა – ტექ               ნი        კუ        რი ლა        ბო       -

რა        ტო        რი     ა და ეთ               ნოგ               რა        ფი     უ        ლი კა        ბი        ნე        ტი 

– უშუ     ა        ლოდ კავ               კა        სი     ა        ში მო        პო        ვე        ბუ        ლი მა       -

სა        ლის თ ვის. ახალ მუ        ზე     უმს კი        დევ ორი    ახა       -

ლი მი        მარ               თუ        ლე        ბა ჰქონ               და – ზო     ო        ლო        გი     უ       -

რი და ბო        ტა        ნი        კუ        რი. შე        სა        ბა        მი        სად, მუ        ზე     უ        მის 

კო        ლექ               ცი     ე        ბიც ამ ინ               ტე        რე        სე        ბის გათ               ვა        ლის              -

წი        ნე        ბით მდიდ               რ               დე        ბო        და. რუ        სე        თის სა     იმ               პე       -

რა        ტო        რო მეც               ნი     ე        რე        ბა        თა აკა        დე        მი     ას მუ        ზე     უ       -

მის               თ               ვის გა        და     უ        ცია ტრო        პი        კუ        ლი ქვეყ               ნე        ბის 

ძუ        ძუმ               წოვ               რე        ბი        სა და ფრინ               ვე        ლე        ბის ფი       -

ტუ        ლე        ბი, პე        ტერ               ბურ               გის სა     იმ               პე        რა        ტო        რო 

ბო        ტა        ნი        კურ ბაღს – მცე        ნა        რე     ე        ბის მდი        და        რი 

კო        ლექ               ცი     ე        ბი. 

კავ               კა        სი     ის მუ        ზე     უმ               ში ქარ               თუ        ლი ექ               ს               პო       -

ნა        ტე        ბის სიმ               ცი        რე იგ               რ               ძ               ნო        ბო        და. თუმ               ცა, 

პე        რი     ო        დუ        ლად ფონ               დე        ბი მა     ინც ივ               სე        ბო        და 

მნიშ               ვ               ნე        ლო        ვა        ნი ად               გი        ლობ               რი        ვი ეთ               ნოგ               რა       -

ფი     უ        ლი მა        სა        ლით – ხევ               სუ        რუ        ლი და აფხა       -

ზუ        რი ნივ               თე        ბით. კავ               კა        სი     ის მუ        ზე     უმ              ის თ ვის 

ცნო        ბილ მეც               ნი     ერს, დი        მიტ               რი ბაქ               რა        ძეს, 

ეტ               რატ               ზე შეს               რუ        ლე        ბუ        ლი, ბაგ               რატ მე     ოთხის 

კუთ               ვ               ნი        ლი, 1032 წლით და        თა        რი        ღე        ბუ        ლი 

სა        ხა        რე        ბა გა        და     უ        ცი     ა. კავ               კა        სი     ის მუ        ზე     უმ               ში 

ინა        ხე        ბო        და მე        ფე ერეკ               ლე        სად               მი ნა        დირ შა       -

ჰის ნა        ჩუ        ქა        რი ქა        შა        ნუ        რი თა        სი წარ               წე        რით: 

„ერეკლეს, კარ               გი სამ               სა        ხუ        რის               თ               ვის“. აგ              -

რეთ               ვე ვახ               ტანგ მე     ექ               ვ               სი        სა და ვა        ხუშ               ტი ბა       -

ტო        ნიშ               ვი        ლის ნა        ქო        ნი ას               ტ               რო        ლა        ბი – დრო    -

ი        სა და გა        ნე        დის გან               მ               საზღ               ვ               რე        ლი უძ               ვე        ლე        სი 

ას               ტ               რო        ნო        მი     უ        ლი ხელ               საწყო და სხვ.

1868 წელს კავ               კა        სი     ის მუ        ზე     უ        მი და სა        ჯა       -

რო ბიბ               ლი     ო        თე        კა გა     ერ               თი     ან               და. ორი წლის 

შემ               დეგ მუ        ზე     უ        მი არ               ქი        ტექ               ტორ ზალ               ც               მა        ნის 

პრო     ექ               ტი       თ აგე        ბულ ახალ შე        ნო        ბა        ში გა        და       -

ვი        და, რო        მელ               საც რვა სა        გა        მო        ფე        ნო დარ              -

ბა        ზი ჰქონ               და. 1871 წლის სექ               ტემ               ბერ               ში კი 

მუ        ზე     უ        მის კო        ლექ               ცი     ე        ბი ალექ               სან               დ               რე მე     ო       -

რემ და მის               მა ოჯა        ხის წევ               რებ               მა და     ათ               ვა       -

ლი     ე        რეს. 

1881 წლის სექ               ტემ               ბერ               ში გა        ზე        თი 

„დროება“ წერ               და: „...ასეთი მუ        ზე     უ        მი, რო       -

გორც აქვს ახ               ლა ჩვენს ქა        ლაქს, ბევ               რი ევ              -

რო        პის ქა        ლაქს და     ამ               შ               ვე        ნებ               და“. თუმ               ცა, 

„დროების“ ფურ               ც               ლებ               ზე ვე სა        ზო        გა        დო     ე        ბის 

ნა        წი ლი სი ნა ნულს გა მოთ ქ ვამ და   იმის თა-

ო ბა ზე, რომ კავ               კა        სი     ის მუ        ზე     უმ               ში ქარ               თულ 

სიძ               ვე        ლე        თა მოვ               ლა              -პატ               რო        ნო        ბა სა        თა        ნა       -

დოდ არ ხდე        ბო        და. 1879 წლის „დროების“ 

ერ               თ               -ერთ ნო        მერ               ში გა        მოქ               ვეყ               ნე        ბულ პუბ              -

ლი        კა        ცი     ა        ში სერ               გეი მეს               ხი წერ               და: „კარგი 

იქ               ნე        ბა, ჩვენ               მა სა        ზო        გა        დო     ე        ბამ მო     ი        გო        ნოს 

ისე        თი რამ სა        შუ     ა        ლე        ბა, რომ მუ        დამ ამ ეჭ              -

ვ               ში არ იყოს. ამის               თა        ნა სა        შუ     ა        ლე        ბა ჩვე        ნის 

აზ               რით, იქ               ნე        ბა არ               ქე     ო        ლო        გი     უ        რი მუ        ზე     უ        მის 

და     არ               სე        ბა. აქ, ამ მუ        ზე     უმ               ში შეგ               როვ               დე        ბა, თუ 

მო        ხერ               ხ               და, რო        გორც ძვე        ლი ხელ               ნა        წე        რი 

წიგ               ნე        ბი, აგ               რეთ               ვე ძვირ               ფა        სი ნივ               თე        ბი“.

ქარ               თუ        ლი მუ        ზე     უ        მი სა        ყო        ველ               თაო 

სარ               გებ               ლო        ბის               თ               ვის! 

ეს სურ               ვი        ლი რამ               დე        ნი        მე წლის შემ              -

დეგ, 1885 წელს, რე     ა        ლო        ბად იქ               ცა. „წერა-

კითხვის გა        მავ               რ               ცე        ლე        ბე        ლი სა        ზო        გა        დო    -

ე        ბის“ ბიბ               ლი     ო        თე        კის ბა        ზა        ზე გა     იხ               ს               ნა ე.წ. 

„საარხეოლოგო მუ        ზე     უ        მი“, რომ               ლის ფონ              -

დე        ბის გამ               დიდ               რე        ბის               კე        ნაც მი        ზან               მი        მარ               თუ       -

ლად მო     უ        წო        დებ               და სა        ზო        გა        დო     ე        ბას სხვა       -

დას               ხ               ვა ქარ               თუ        ლი გა        ზე        თ   ი. „საარხეოლოგო 

მუ        ზე     უ        მის“ ფონ               დე        ბი არ               ქე     ო        ლო        გი     უ        რი, 

ნუ        მიზ               მა        ტი        კუ        რი და ის               ტო        რი     უ        ლი მნიშ               ვ               ნე       -

ლო        ბის ნივ               თე        ბით თან               და        თან ივ               სე        ბო        და, 

ერ               თ               -ერ               თი სა        ყუ        რადღე        ბო ექ               ს               პო        ნა        ტი, რო       -

მელ               მაც მუ        ზე     უმ               ში და     ი        დო ბი        ნა, ერეკ               ლე მე       -

ფის თო        ფი იყო. 1898 წელს, ალექ               სან               დ               რე 

რო     ი        ნიშ               ვი        ლის გარ               დაც               ვა        ლე        ბის შემ               დეგ, 

მუ        ზე     უმ               ში გა        და     უ        ტა        ნი     ათ მთე        ლი მი        სი არ               ქე    -

ო        ლო        გი     უ        რი და ნუ        მიზ               მა        ტი        კუ        რი კო        ლექ               ცი     ა. 

1903 წელს სა        ზო        გა        დო     ე        ბას შე     უ        ძე        ნია ის               ტო       -

რი        კოს დი        მიტ               რი ბაქ               რა        ძის ძვირ               ფა        სი ბიბ              -

ლი     ო        თე        კა, 1907 წელს კი, ილია ჭავ               ჭა        ვა        ძის 

ან               დერ               ძის თა        ნახ               მად, მთე        ლი მი        სი ქო        ნე        ბა, 

პი        რა        დი ნივ               თე        ბი და უმ               დიდ               რე        სი ბიბ               ლი     ო       -

თე        კაც წე        რა-               კითხ               ვის გა        მავ               რ               ცე        ლე        ბელ სა       -

ზო        გა        დო     ე        ბას დარ               ჩა.

მუ        ზე     უმს ძა        ლი     ან უჭირ               და. მუდ               მი        ვად იდ               გა 

უბი        ნა     ო        ბის პრობ               ლე        მა, რის გა        მოც ექ               ს               პო       -

ნა        ტებს სხვა        დას               ხ               ვა ად               გი        ლას ინა        ხავ               დ               ნენ. 

1911 წელს ექ               ვ               თი        მე თა        ყა     იშ               ვი        ლი სა        ზო        გა       -

დო     ე        ბის სხდო        მა        ზე ამ               ბობ               და: „სამუზეუმო 

ნივ               თე        ბი, რო        მელ               ნიც გიმ               ნა        ზი     ა        შია გა        და        ტა       -

ნი        ლი და ყუ        თებ               ში არის ჩა        ლა        გე        ბუ        ლი, თუ 

ასე დარ               ჩა დიდ               ხანს, გა        ფუჭ               დე        ბა და შემ               დეგ 
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გა        მო     უ        სა        დე        გა        რი გახ               დე        ბა, ამი        ტომ სა        ჭი        როა 

მა        თი ხში        რი გამ               ზე     უ        რე        ბა“.

თუმ       ცა, ეს წე        რა-               კითხ               ვის გა        მავ               რ               ცე        ლე       -

ბელ               მა მუ        ზე     უმ               მა ვე        რაფ               რით შეძ               ლო. მე        ცე       -

ნატ               მა და        ვით სა        რა        ჯიშ               ვილ               მა, მარ               თა        ლი     ა, 

თან               ხ               მო        ბა გა        მოთ               ქ               ვა, და     ე        ფი        ნან               სე        ბი        ნა მუ       -

ზე     უ        მის აგე        ბის ხარ               ჯე        ბი, თუ        კი სა        თა        ნა        დო 

მი        წა გა        მო     ი        ყო        ფო        და, მაგ               რამ ვერც ეს მო       -

ხერ               ხ               და. 1911 წელს და        ვით სა        რა        ჯიშ               ვი        ლი 

გარ               და     იც               ვა        ლა, პირ               ვე        ლი მსოფ               ლიო ომის 

დაწყე        ბამ და სა     ერ               თო არე     უ        ლო        ბამ კი არა         

მარტო მუ        ზე     უ        მის და        ბი        ნა        ვე        ბის გეგ               მა ჩა        შა       -

ლა, არა        მედ მთლი     ა        ნად წე        რა-კითხ               ვის გა       -

მავ               რ               ცე        ლე        ბე        ლი სა        ზო        გა        დო     ე        ბის ლიკ               ვი        და       -

ცი     ის პრო        ცე        სი და     აჩ               ქა        რა.

სა     ეკ               ლე        სიო მუ        ზე     უ        მი

1888 წელს თბი        ლის               ში, სი     ო        ნის ეკ               ლე       -

სი     ას               თან სა        გან               გე        ბოდ აგე        ბულ შე        ნო        ბა        ში 

„საეკლესიო ძველ ნაშ               თ               თა სა        ცა        ვი…“ და    -

არ               ს               და. ილია ჭავ               ჭა        ვა        ძე ამ ფაქ               ტის გა        მო 

„ივერიაში“ გა        მოქ               ვეყ               ნე        ბულ პუბ               ლი        კა        ცი     ა        ში 

აღ               ფ               რ               თო        ვა        ნე        ბას ვერ მა        ლავ               და: „…სიონის 

ჩრდი        ლო     ე        თით, სი     ო        ნის               ვე ეზო        ში დღეს წა       -

მო        ჭი        მუ        ლია ლა        მა        ზი შე        ნო        ბა მუ        ზე     ი        სათ               ვის 

და წეს               დე        ბაც სა     ეკ               ლე        სი     ო-               სა     ის               ტო        რიო მუ       -

ზე     ი        სა უკ               ვე დამ               ტ               კი        ცე        ბუ        ლი     ა“ – წერ               და ის.

მცდე ლო ბას, რო        გორ               მე გა        და     ერ               ჩი        ნათ 

და შე     ეგ               რო        ვე        ბი        ნათ 1811 წელს სა        ქარ               თ               ვე       -

ლოს ეკ               ლე        სი     ის ავ               ტო        კე        ფა        ლი     ის გა     უქ               მე        ბის 

შემ               დეგ გა        ძარ               ც               ვუ        ლი და გა        ნად               გუ        რე        ბუ        ლი 

ქარ               თუ        ლი მარ               თ               ლ               მა        დი        დებ               ლუ        რი ექ               ს               პო       -

ნა        ტე        ბი, წინ ქარ               თ               ვე    ლ სა        ზო        გა        დო მოღ               ვა       -

წე      თა ხან               გ               რ               ძ               ლი        ვი ბრძო        ლა უძღო        და. 1886 

წელს მეც               ნი     ე        რი დი        მიტ               რი ბაქ               რა        ძე კავ              -

კა        სი     ის მთა        ვარ               მარ               თე        ბელს, დონ               დუ        კოვ                       -

კორ               სა        კოვ               სა და სა        ქარ               თ               ვე        ლოს ეგ               ზარ              -

ქოსს პავ               ლეს სწერ               და: „თქვენს ხელ               შია 

არა მარ               ტო ბო        ლო მო     უ        ღოს ქარ               თულ სიძ              -

ვე        ლე        თა ძარ               ც               ვას და გა        და     არ               ჩი        ნოს რი        სი 

ხსნაც კი        დევ შე     იძ               ლე        ბა, არა        მედ ისიც, რომ 

იგი ხელ               მი        საწ               ვ               დო        მი გა        ხა        დოს მეც               ნი     ე        რე       -

ბი        სათ               ვის. ამის გა        მო, ვფიქ               რობ სა        ჭი        როა 

სა        სუ        ლი     ე        რო მმარ               თ               ვე        ლო        ბას               თან შე     იქ               მ              -

ნას გან               სა        კუთ               რე        ბუ        ლი მუ        ზე     უ        მი, რო        მელ               საც 

და     ერ               ქ               მე        ვა – „საქართველოს სა     ეგ               ზარ               ქო       -

სოს სა     ეკ               ლე        სიო მუ        ზე     უ        მი“.

1888 წლის ივ               ლის               ში მუ        ზე     უ        მი გა     იხ               ს               ნა, 

სიძ               ვე        ლეთ               სა        ცა        ვის გამ               გედ და     ი        ნიშ               ნა თა       -

ვად დიმიტრი ბაქ               რა        ძე და და     იწყო ფარ              -

თო        მას               შ               ტა        ბი     ა        ნი მუ        შა     ო        ბა ახ               ლად შექ               მ               ნი       -

ლი მუ        ზე     უ        მის ფონ               დის შე        სავ               სე        ბად.

სა     ეკ               ლე        სიო მუ        ზე     უ        მის მთა        ვა        რი დამ               სა        ხუ       -

რე        ბა და        კარ               გუ        ლი და გა        ნად               გუ        რე        ბის სა        შიშ              -

რო     ე        ბის წი        ნა        შე მყო        ფი ქარ               თუ        ლი მარ               თ               ლ              -

მა        დი        დებ               ლუ        რი სა        გან               ძუ        რის გა        დარ               ჩე        ნის 

გარ და   სპე        ცი     ა        ლუ        რი ექ               ს               პე        დი        ცი     ე        ბის ჩა        ტა       -

რე        ბა    ც იყო. 1889 წელს და        ვით ბაქ               რა        ძე პი       -

რა        დად უძღ               ვე        ბო        და ორ ასეთ ექ               ს               პე        დი        ცი    -

ას მცხე        თა        ში და და        ვით გა        რეჯ               ში. ამ დროს 

სა     ეკ               ლე        სიო მუ        ზე     უმ               ში მნიშ               ვ               ნე        ლო        ვა        ნი 

სიძ               ვე        ლე     ე        ბი გა        და     ი        ტა        ნეს რო        გორც ამ ორი 

მარ               თ               ლ               მა        დი        დებ               ლუ        რი ცენ               ტ               რიდან, ასე        ვე 

გე        ლა        თის, სამ               თავ               რო        სა და სო        ხუ        მის ეკ               ლე       -

სი     ე        ბი        და        ნაც.

ათი წლის თავ               ზე სა     ეკ               ლე        სიო მუ        ზე     უ        მი 

უკ               ვე ისე        თი ძლი     ე        რი ინ               ს               ტი        ტუ        ტი იყო, რომ 

კავ               კა        სი     ის მუ        ზე     უ        მის შემ               დეგ ყვე        ლა        ზე მნიშ              -

ვ               ნე        ლო        ვან კო        ლექ               ცი     ებს გა        ნა        გებ               და, სულ 

1359 ექ               ს               პო        ნატს. სა   ეკ       ლე    სიო მუ    ზე   უმ       მა არ      -

სე    ბო    ბა სა        ქარ               თ               ვე        ლო        ში საბ               ჭო        თა ხე        ლი       -

სუფ               ლე        ბის დამ               ყა        რე        ბის შემ               დეგ შეწყ               ვი        ტა. 

„დიდების ტა        ძა        რი“

თბი        ლის               ში, 1888 წელს სამ               ხედ               რო        -ის               ტო       -

რი     უ        ლი მუ        ზე     უ        მის – „დიდების ტა        ძა        რის“ და    -

არ               ს              ე ბის იდეა კავ               კა        სი     ის მუ        ზე     უ        მის დი        რექ              -

ტორს, გუს               ტავ რა        დეს გა     უჩ               ნ               და. თბი        ლის               ში 

და     არ               სე        ბულ მუ        ზე     უმ               ში უნ               და და        ცუ        ლი        ყო 

XIX სა     უ        კუ        ნე        ში რუ        სე        თის მი     ერ წარ               მო     ე        ბუ       -

ლი ბრძო        ლე        ბის ამ               სახ               ვე        ლი იარა        ღი. 

მუ        ზე     უ        მი, რო        მე        ლიც რუ        სუ        ლი იმ               პე        რი    -

ის „დიდების ტა        ძა        რი“ უნ               და გამ               ხ               და        რი        ყო, 

თბი        ლი        სის ცენ               ტ               რ               ში, ალექ               სან               დ               რეს ბაღ               ში 

აიგო. ექ               ს               პო        ზი        ცი     ის გა        სა        ფორ               მებ               ლად და 

ბა        ტა        ლუ        რი სცე        ნე        ბის და        სა        ხა        ტად მთელს 

იმ               პე        რი     ა        ში ცნო        ბი        ლი მხატ               ვ               რე        ბი, ფრანც 

რუ        ბო, მაქს ტილ               კე, ივა        ნე აივა        ზოვ               ს               კი და 

სხვე        ბი მიიწ               ვი     ეს. ვიდ               რე „დიდტების ტაძ              -

რის“ დარ               ბა        ზე        ბის               თ               ვის ექ               ს               პო        ნა        ტე        ბის შეგ              -

რო        ვე        ბა მიმ               დი        ნა        რე     ობ               და, შე        საძ               ლე        ბე        ლი 

გახ               და სხვა        დას               ხ               ვა სა        ხის ექ               ს               პო        ზი        ცი     ე        ბის 

მოწყო        ბა, რო        მ       ლებ               შიც ქარ               თ               ვე        ლი მხატ               ვ              -

რე        ბიც მო        ნა        წი        ლე     ობ               დ               ნენ. ასე გა        მო     ი        ფი        ნა 

თბი        ლის               ში პირ               ვე        ლად გი        გო გა        ბაშ               ვი        ლის, 

ალექ               სან               დ               რე მრევ               ლიშ               ვი        ლის, მო        სე თო     ი       -

ძის, იაკობ ნი        კო        ლა        ძის და სხვა        თა ნა        მუ        შევ              -

რე        ბი. სწო        რედ მსგავ               სი ღო        ნის               ძი     ე        ბე        ბის წყა       -

ლო        ბით, „დიდების ტა        ძა        რი“ XIX სა     უ        კუ        ნის 

90–იანი წლე        ბის თბი        ლი        სუ        რი კულ               ტუ        რუ        ლი 

ცხოვ               რე        ბის ეპი        ცენ               ტ               რ               ში აღ               მოჩ               ნ               და. რად              -

გა        ნაც თბი        ლი        სის სა        ზო        გა        დო     ე        ბას იქ პირ               ვე       -

ლად მი     ე        ცა სა        შუ     ა        ლე        ბა, ქარ               თ               ვე        ლი მხატ              -

ვ               რე        ბის ნა        მუ        შევ               რე        ბი და     ეთ               ვა        ლი     ე        რე        ბი        ნა, 

ხალ               ხი „დიდების ტა        ძარს“ უფ               რო სახ               ვი        თი 

ხე        ლოვ               ნე        ბის               თ               ვის გან               კუთ               ვ               ნილ ად               გი        ლად 

აღიქ               ვამ               და და არა რუ        სუ        ლი იმ               პე        რი     ის სამ              -

ხედ               რო ტრი     უმ               ფის ილუს               ტ               რა        ცი     ად. სა        ბო       -

ლო     ოდ, რუ    სე    თის იმ       პე    რი   ამ თა    ვი    სი მიზ               ნის 

გან               ხორ               ცი     ე        ლე        ბა        ზე უარი თქვა. პირ               ვე        ლი 

მსოფ               ლიო ომის წლებ               ში, ფრონ               ტის ხა        ზის 

მო     ახ               ლო     ე        ბის გა        მო, სა        მუ        ზე     უ        მო ექ               ს               პო        ნა       -

ტე        ბი ძი        რი        თა        დად ჩრდი        ლო     ეთ კავ               კა        სი     ა        ში 

გა        ხიზ               ნეს. 1916 წლი        დან „დიდების ტაძ               რის“ 

კა        რი უკ               ვე აღარ გა        ღე        ბუ        ლა.

„ქართული მუ        ზე     უ        მი“

XIX სა     უ        კუ        ნის ბო        ლოს რე     ა        ლო        ბა ასე       -

თი იყო: წარ               მა        ტე        ბის ზე        ნიტ               ში გახ               ლ               დათ 

„კავკასიის მუ        ზე     უ        მი“, ძა        ლებს იკ               რებ               და 

„დიდების ტა        ძა        რი“, ნელ-ნე        ლა მდიდ               რ              -

კავკასიისმუზეუმისეთნოგრაფიულიგამოფენისდარბაზი
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ლო  ბის მო    პო    ვე  ბის შემ   დეგ, სა  ქარ   თ   ვე -

ლოს ბუ  ნე  ბის, ეთ   ნოგ   რა  ფი  ის, ის   ტო  რი  ის 

და არ       ქე  ო  ლო  გი  ის შეს   წავ   ლას პირ   ვე  ლად 

მი  ე  ნი  ჭა სა  ხელ   მ   წი  ფო მნიშ   ვ       ნე    ლო    ბა. 1919-

1920 წლებ   ში სა  ქარ   თ   ვე  ლოს რეს   პუბ   ლი  კის 

მთავ   რო  ბამ რამ       დე  ნი  მე მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი 

დეკ   რე  ტი გა    მო    ს       ცა, რო  მელ   თა სა  შუ  ა  ლე -

ბი    თაც პი    რ       ვე  ლად მო  ი  ხა  ზა ქარ   თუ  ლი სა -

მუ  ზე  უ  მო სის   ტე  მის რო  გორც ერო    ვ       ნუ  ლი 

სა    ხე    ლ   მ   წი  ფო ინ   ს   ტი  ტუ  ცი  ის, კონ   ტუ  რე -

ბი. მა  გა  ლი  თად, უმ   ნიშ   ვ   ნე  ლო    ვა    ნე    სი იყო 

რეს   პუბ   ლი  კის მთავ   რო  ბის ბრძა  ნე  ბა 

„საისტორიო, სა  არ   ქე  ო    ლო    გი  ო, სამ   ხატ   ვ   რო 

და სხვა სა  კულ   ტუ  რო ნივ   თე  ბის სა  ქარ   თ   ვე -

ლოს რეს       პუ    ბ       ლი  კი  დან გა  ტა  ნის აკ   რ   ძალ   ვის 

შე  სა  ხებ“; ან   და, დამ   ფუძ   ნე  ბე  ლი კრე  ბის 

დეკ       რე  ტი, რომ   ლის მი  ხედ   ვი  თაც მუ  ზე  უ -

მის   თ   ვის გა  მოჰ   ყ   ვეს 2 მი  ლი  ო  ნი მა    ნე  თი და 

და  ა  ვა  ლეს ძვე  ლი ხუ  როთ   მოძღ   ვ   რუ  ლი 

ძეგ   ლე  ბის შე  კე  თე  ბა-   დაც       ვა    ზე ზრუნ   ვა და 

მეთ   ვალ   ყუ  რე  ო  ბა. 1920 წელ   ს   ვე მუ  ზე  უ  მის 

სა  მეც       ნი  ე    რო საბ   ჭომ, რომ   ლის წევ   რე  ბიც 

იყ   ვ   ნენ ექ   ვ   თი  მე თა    ყა   იშ   ვი  ლი, გი  ორ   გი ჩუ   -

ბი    ნაშ   ვი  ლი, ალექ   სან   დ   რე თვალ   ჭ   რე  ლი  ძე, 

სო    ლო    მონ ქურ   დი  ა  ნი და ალექ   სი ნა  თიშ   ვი -

ლი, გა  მო  ყო კო  მი  სია ხუ  როთ       მოძღ   ვ       რულ 

ძეგ   ლ   თა შე  სას       წა    ვ   ლად. ამა  ვე პე  რი  ო    დ       ში 

რე  გუ  ლა  რუ  ლად გა  მო  ი  ყო  ფო  და თან   ხე  ბი 

სა  მე    ც       ნი  ე  რო, სა  გა  მომ   ცემ   ლო და სა  ო  ჯა  ხო 

ხარ   ჯე  ბის   თ   ვის, ასე  ვე ახა  ლი ის   ტო    რი  უ  ლი 

ნივ   თე  ბის შე  სა    ძე    ნად. 1919 წელს და  ის   ვა 

რეს   პუბ   ლი  კა  ში გაბ   ნე  უ  ლი სა  მუ  ზე  უ  მო ნივ  -

თე    ბის და წიგ   ნე  ბის მუ  ზე  უმ   ში თავ   მოყ   რის 

სა    კითხი. სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მუ  ზე   უ  მი გახ   და 

ქარ   თუ  ლი მა  ტე  რი  ა  ლუ  რი კულ   ტუ    რის ძეგ  -

ლ   თა მეთ   ვალ       ყუ    რე   ო    ბის და დაც   ვის ცენ  -

ტ   რი. 1920 წლის აპ   რილ       ში სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 

მუ  ზე   უმ       თან და  არ   ს   და ის   ტო  რი  უ  ლი მნიშ   ვ  -

ნე  ლო  ბის სა    გ           ნე  ბის შე  ძე  ნის ფონ   დი. ამა    ვე 

პე  რი  ოდ   ში სა  ფუძ   ვე  ლი ჩა  ე  ყა  რა მუ  ზე  უ  მის 

პე  რი  ო  დულ გა  მო  ცე  მებს „საქართველოს 

მუ  ზე  უ  მის მო  ამ   ბეს“ და „საქარ თ ველოს მუ -

ზე  უ  მის შრო    მებს“. 

მნიშ   ვ   ნ   ლო  ვა  ნი იყო დამ   ფუძ   ნე  ბე  ლი 

კრე  ბი  სა და მთავ   რო  ბის 1920 წლის 30 მარ  -

ტის დეკ   რე  ტი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ეროვ   ნუ  ლი 

სამ   ხატ   ვ   რო გა  ლე  რე  ის და   არ       სე  ბის შე  სა -

ხებ, რი  თაც სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ხე  ლოვ   ნე  ბის 

მუ  ზე  უმს ჩა  ე  ყა  რა სა  ფუძ       ვე    ლი. ამ პე  რი  ოდ  -

შიც მთა  ვარ სა  კითხად რჩე  ბო  და სა  ქარ   თ  -

ვე  ლოს მუ  ზე  უ  მის შე    ნო    ბის მშე  ნებ   ლო  ბის 

დას   რუ  ლე  ბა. დამ   ფუძ   ნე  ბე  ლი კრე  ბი  სა და 

რეს   პუბ       ლი    კის მთავ   რო  ბის 1919 წლის 19 

მცხე        თის, ყინ               წ               ვი        სის, ნეკ               რე        სის, ტა        ბა        კი        ნი        სა 

და გა        რე        ჯის ეკ               ლე        სია-მო        ნას               ტ               რებ               ში იღებ              -

დ               ნენ ფრეს               კე        ბის ას               ლებს და აგ               რო        ვებ               დ               ნენ 

ის               ტო        რი     უ        ლი მნიშ               ვ               ნე        ლო        ბის მქო        ნე სუ        რა       -

თებს, ხელ               ნა        წე        რებ               სა და სი        გე        ლებს. 

ექ               ს               პე        დი        ცი     ებ               ში მოგ               რო        ვი        ლი მა        სა        ლე        ბის 

სა        ფუძ               ველ               ზე ქარ               თულ               მა მუ        ზე     უმ               მა ორ               ჯერ 

მო     ა        ხერ               ხა თა        ვა        დაზ               ნა     ურ               თა გიმ               ნა        ზი     ის შე       -

ნო        ბა        ში გა        მო        ფე        ნის მოწყო        ბა. 

ექ               ვ               თი        მე თა        ყა     იშ               ვი        ლის თა     ოს               ნო        ბით და    -

არ               სე        ბუ        ლი მუ        ზე     უ        მის               თ               ვის შე        სა        ფე        რი        სი ბი       -

ნის მო        ძებ               ნას დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა ჰქონ და. 

და        ვით სა        რა        ჯიშ               ვილ               მა ეროვ               ნუ        ლი მუ        ზე     უ       -

მის შე        ნო        ბის               თ               ვის 100 000 მა        ნე        თი და        ტო        ვა. 

ამ თან               ხას მისმა მე     უღ               ლემ 600 000 მა        ნე        თი 

და     უ        მა        ტა, მაგ               რამ ამა     ოდ – პირ               ვე        ლი მსოფ              -

ლიო ომის, სა     ერ               თო პო        ლი        ტი        კურ-სო        ცი     ა       -

ლუ        რი არე       უ ლო        ბის და ფუ        ლის ინ               ფ               ლა        ცი     ის 

გა        მო ეროვ               ნუ        ლი მუ        ზე     უ        მის ღირ               სე     უ        ლად 

და        ბი        ნა        ვე        ბის გეგ               მა ხან               გ               რ               ძ               ლი        ვი დროით 

გა        და     ი        დო, 1927 წელს კი სა     ერ               თოდ და     ი        ხუ       -

რა. მი        სი კო        ლექ               ცი     ე        ბი და ბიბ               ლი     ო        თე        კა 1919 

წელს კავ               კა        სი     ის მუ        ზე     უ        მის ბა        ზა        ზე და     არ               სე       -

ბულ სა        ქარ               თ               ვე        ლოს მუ        ზე     უმს გა        და     ე        ცა.

სა        ქარ               თ               ვე        ლოს მუ        ზე     უ        მი

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მუ  ზე  უ  მის და  არ   სე  ბით 

ჩვე  ნი ის   ტო  რი  ის მეც   ნი  ე  რუ  ლი შეს       წა    ვ       ლის 

საქ   მე  ში ერ   თ   -ერ   თი ყვე  ლა  ზე მნიშ   ვ   ნე  ლო -

ვა  ნი და, შე  იძ   ლე  ბა ით       ქ       ვას, შე  მა  ჯე  მე  ბე  ლი 

ეტა  პი და  იწყო. 1918 წელს, და  მო  უ  კი  დებ  -

დე        ბო        და „ქარ               თუ        ლი ეკ               ლე        სი     ის მუ        ზე     უ        მიც“. 

თუმ               ცა, უკ               ვე თით               ქ               მის სულს ღა        ფავ               და „წე       -

რა-კითხ               ვის გა        მავ               რ               ცე        ლე        ბე        ლი სა        ზო        გა        დო    -

ე        ბის მუ        ზე     უ        მი   “ და ქარ               თუ        ლი ინ               ტე        ლი        გენ               ცია 

ხვდე        ბო        და, რომ მხო        ლოდ „ეკ               ლე        სი     ის მუ       -

ზე     უ        მი   “ ვე        რაფ               რით შე     ას               რუ        ლებ               და ეროვ               ნუ       -

ლი სა        გან               ძუ        რის შეგ               რო        ვე        ბის, შეს               წავ               ლი        სა 

და პო        პუ        ლა        რი        ზა        ცი     ის საქ               მეს. 

ამ მი        ზე        ზით, 1907 წელს, ექ               ვ               თი        მე თა        ყა     იშ              -

ვი        ლის მე        თა     უ        რო        ბით, თბი        ლის               ში და     არ               ს               და 

სა        ქარ               თ               ვე        ლოს სა     ის               ტო        რიო და სა     ეთ               ნოგ              -

რა        ფიო სა        ზო        გა        დო     ე        ბა, რომ               ლის ერთ-ერ               თი 

მთა        ვა        რი მი        ზა        ნი „ქართული მუ        ზე     უ        მის და 

ბიბ               ლი     ო        თე        კის“ და     არ               სე        ბა გახ               და. ექვთიმე 

თა        ყა     იშ               ვილ               თან ერ               თად ამ იდე     ის გარ               შე       -

მო აკა        კი წე        რე        თე        ლი, ვა        ჟა ფშა        ვე        ლა, იაკობ 

გო        გე        ბაშ               ვი        ლი, ვა        სილ ბარ               ნო        ვი, და        ვით 

კლდი     აშ               ვი        ლი, ეკა        ტე        რი        ნე გა        ბაშ               ვი        ლი, ასე       -

ვე ზა        ქა        რია ფა        ლი     აშ               ვი        ლი, ივა        ნე ჯა        ვა        ხიშ               ვი       -

ლი და ნი        კო მა        რი შე     იკ               რიბ               ნენ. 

სა        ზო        გა        დო     ე        ბამ მუ        ზე     უ        მის და     არ               სე        ბის 

ნე        ბარ               თ               ვა 1912 წელს მი     ი        ღო, თუმ               ცა, ქარ              -

თულ               მა მუ        ზე     უმ               მა არ               სე        ბო        ბა გა        ცი        ლე        ბით 

ად               რე და     იწყო. მუ        ზე     უ        მის პირ               ვე        ლი ფონ              -

დის გან               სა        კუთ               რე        ბუ        ლი სი     ა        მა        ყე გახ               და 1908 

წელს ექ               ვ               თი        მე თა        ყა     იშ               ვი        ლის მი     ერ შე        წი       -

რუ        ლი ორი ხელ               ნა        წე        რი: ვახ               ტანგ მე     ექ               ვ               სის 

კა        ნო        ნე        ბი და სა        მარ               თა        ლი. შემ               დეგ წლებ               ში 

კი, ფონ               დე        ბის გამ               დიდ               რე        ბის მიზ               ნით, მუ       -

ზე     უ        მის თა        ნამ               შ               რომ               ლებ               მა ექ               ს               პე        დი        ცი     ე        ბის 

მოწყო        ბაც და     იწყეს. ბე        თა        ნი     ის, სა        ფა        რის, 

კავკასიის მუზეუმის ეთნოგრაფიული გამოფენის დარბაზი
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დე  კემ   ბ   რის დეკ   რე  ტით, მუ  ზე  უ  მის შე    ნო        ბის 

მშე  ნებ   ლო  ბის დამ   თავ   რე  ბის   თ   ვის გა  მო -

ი  ყო 5.500.000 მა  ნე  თი. არ   ქი  ტექ   ტო  რე  ბად 

მი  იწ   ვი  ეს ნი  კო  ლოზ სე  ვე  რო  ვი და ანა  ტო -

ლი კალ   გი  ნი. მი  ზა  ნი იყო, ფა  სა  დი ქარ  -

თულ ერო    ვ       ნულ არ   ქი  ტექ   ტუ  რას   თან მი  ახ  -

ლო  ე  ბუ  ლი ყო  ფი  ლი  ყო. თუმ   ცა, ამ იდე  ის 

სი    ს       რუ  ლე  ში მოყ   ვა  ნა ვე  ღარ მო  ხერ   ხ   და. 

კო  ჯორ   სა და ტა  ბახ   მე  ლას   თან გა  მარ   თულ  -

მა ბრძო  ლებ   მა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო -

ბას თბი  ლი  სი  დან ხა  ზი    ნი    სა და სა  მუ  ზე  უ  მო 

ძვირ   ფა  სე  უ  ლო  ბის გა  ხიზ   ვ   ნა გა  და  აწყ   ვე  ტი -

ნა. ამ საქ   მეს ექ   ვ   თი  მე თა  ყა  იშ   ვი  ლი ხელ   მ  -

ძღ   ვა    ნე  ლობ   და. ბევ   რი წვა  ლე  ბი  სა და გა  სა -

ხიზ   ნი ნივ   თე  ბის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის ზო  მე  ბის 

მი  ღე  ბის შემ   დეგ, სა  ბო  ლოო ჯამ   ში, სა  ქარ  -

თ   ვე  ლო  დან 248 ყუ  თი გა  ი    ტა    ნეს. ქვე    ყა    ნა  ში 

შექ   მ   ნი  ლი რთუ  ლი ვი  თა  რე  ბის გა  მო, 1921 

წლის 20 თე  ბერ   ვ   ლის გან       კარ   გუ  ლე  ბით, მუ -

ზე  უმ   მა მუ  შა  ო  ბა შეწყ   ვი  ტა. რამ   დე  ნი  მე თვე   -

ში სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მუ  ზე  უ  მის გა  მო  ცოცხ  -

ლე  ბის პრო  ცე  სი რთუ  ლად, მა    გ       რამ მა  ინც 

და  იწყო. ამ მძი  მე პე  რი  ოდ   ში მუ  ზე  უ  მის 

მუ  შა  ო  ბას სა  მეც       ნი   ე  რო საბ   ჭო ხელ   მ   ძღ   ვა -

ნე  ლობ   და. მის შე  მად   გენ   ლო  ბა  ში, ექ   ვ   თი  მე 

თა  ყა  ი    შ       ვი  ლის ნაც   ვ   ლად, 1921 წლის მარ   ტი -

დან ივა  ნე ჯა  ვა  ხიშ   ვი  ლი და კორ       ნე    ლი კე  კე -

ლი  ძე შე  დი  ოდ   ნენ. 

1921 წლი  დან შეწყ   და მუ  ზე  უ  მის ყო  ველ   გ  -

ვა  რი ურ   თი  ერ   თო  ბა და კავ   ში რი საზღ   ვარ  -

გა  რე  თის სა  მეც   ნი  ე  რო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბებ   თან 

და ცენ   ტ   რებ     თან. მუ  ზე  უ  მის თა  ნამ   შ   რომ   ლე -

ბი კი ხში  რად ხე  ლი  სუფ   ლე  ბის რეპ   რე  სი  ე -

ბის სა  მიზ   ნე ხდე  ბოდ   ნენ. მუ  ზე  უ  მის არ   ქივ  -

ში არ   სე  ბობს დი    რექ   ტო  რის, ნოე ყი  ფი  ა  ნის 

წე  რი  ლი, რომ   ლი  თაც ის თავ   დე  ბად უდ   გე  ბა 

ეთ   ნო    გ   რაფ გი  ორ   გი ჩი  ტა  ი  ას და პა  ტიმ   რო -

ბი  დან მი  ს გა  თა  ვი  სუფ   ლე  ბას ითხოვს.

ფი  ნან   სუ  რი პრობ   ლე  მე  ბის გა  მო მუ  ზე -

უ  მი ვერ იხ   დი  და გა  და  სა  ხა  დებს, ხში  რად 

რჩე  ბო  და წყლის და სი  ნათ   ლის გა  რე  შე. 

თა  ნამ   შ   რომ   ლებს მუ  შა  ო  ბა ფაქ   ტობ   რი  ვად 

გა  უ  საძ   ლის პი  რო  ბებ   ში უხ   დე  ბო  დათ.

1922 წლის და  საწყის   ში მთავ   რო  ბამ რუ -

სე  თის მუ  ზე  უ  მებ   სა და სა  ცა  ვებ   ში და    ცულ 

ქარ   თულ სიძ   ვე  ლე  თა სამ   შობ   ლო  ში დაბ  -

რუ  ნე  ბის სა  კითხი და  ა  ყე  ნა. მო    ს   კო  ვი  სა და 

პე  ტერ   ბურ   გის მუ  ზე  უ  მებ   სა და არ   ქი  ვებ   ში 

გა  ფან   ტუ  ლი ქარ   თუ  ლი სიძ   ვე  ლე  ე  ბის უკან 

დაბ   რუ  ნე  ბის პრო  ცე  სი ერ   თი წლის თავ   ზე 

და  იწყო. პეტ   როგ   რა  დის სა  ჯა  რო ბიბ   ლი  ო -

თე  კი  დან სა  ქარ   თ   ვე  ლოს გა  და   ე    ცა ძვე  ლი 

ქარ   თუ  ლი ხელ   ნა  წე  რე  ბი, დო  კუ  მენ   ტე  ბი 

და ის   ტო  რი  ულ ნივ   თ       თა დი  დი კო  ლექ   ცი  ა, 

მათ შო  რის გი  ორ   გი მე  თორ   მე  ტის ნივ       თე   -

ბი – ძვი    რ               ფა  სი ქვე  ბით შემ   კუ  ლი გვირ   გ   ვი  ნი, 

სა  მე  ფო ტახ   ტი, კვერ   თხის თა    ვი, სა    ფა    რის 

კან   კე  ლი, წე  ბელ   დის კან   კე  ლი, და  სუ  რა -

თე  ბუ  ლი და  ვით   ნი და სხვა. ამ პრო  ცეს   ში 

ჩარ   თუ  ლი იყო თით   ქ   მის ყვე  ლა ჩვე  ნი სა -

ხე  ლო  ვა  ნი მეც   ნი  ე  რი და სა  ზო  გა  დო  ე  ბის 

წარ   მო  მად   გე  ნე  ლი, თუმ   ცა, მა  ინც ვერ მო   -

ხე    რ       ხ   და ყვე  ლა ნივ   თის დაბ   რუ  ნე  ბა იმის გა -

მო, რომ გა  ჭირ   და ბევ   რი მათ       გა    ნის კვა  ლის 

მიგ   ნე  ბა. მა  თი ძებ   ნა და სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში 

დაბ   რუ  ნე  ბის მცდე    ლო    ბა კი  დევ დიდ   ხანს 

გაგ   რ   ძელ   და. 

1923 წლის 12 ნო  ემ   ბერს რეს   პუბ   ლი  კის 

სა  ხალ   ხო კო  მი  სარ   თა საბ   ჭომ გა    მო   ი  ტა  ნა 

დად   გე  ნი  ლე  ბა, რომ   ლის მი  ხედ   ვი  თაც თბი -

ლის   ში არ   სე  ბუ  ლი სა    მუ    ზე  უ  მო ფონ   დე  ბის 

ბა  ზა  ზე ორი ახა  ლი მუ  ზე  უ  მი – სა  ბუ  ნე  ბის      -

მეტ       ყ   ვე    ლო და სა  ეთ   ნოგ       რა    ფიო უნ და შექ  -

მ   ნი  ლი  ყო. სა  ბუ  ნე  ბის   მეტყ   ვე  ლო ფო    ნ       დე   -

ბი უნ   და გა  მო  ყო  ფი  ლი  ყო სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 

მუ  ზე  უ  მი  დან, ხო  ლო სა  ის       ტო    რი  ო-   სა  ეთ  -

ნოგ   რა  ფიო მუ  ზე  უ  მი უნ   და შევ   სე  ბუ  ლი  ყო 

ასე  ვე სა    ქარ   თ   ვე  ლოს მუ  ზე  უ  მი  დან გა  მო -

ყო  ფი  ლი „საის ტორიო-საარქეოლოგიო 

და სა  ეთ   ნოგ   რა    ფიო გან   ყო  ფი  ლე  ბე  ბის 

კო  ლექ       ცი  ე  ბით“, რაც, ფაქ   ტობ   რი  ვად, მუ -

ზე  უ  მის და    შ       ლას ნიშ   ნავ   და, რად   გან მას 

ჩა  მოს   ცილ   დე  ბო  და ორი ყვე    ლა    ზე დი  დი 

კო  ლექ   ცია – სა  ბუ  ნე  ბის   მეტყ   ვე  ლო და ეთ  -

ნოგ   რა  ფი  უ  ლი. სა  გან       გე    ბოდ მოწ   ვე  ულ მუ -

ზე  უ  მის სა  მეც   ნი  ე  რო საბ   ჭო  ზე, რო  მე    ლ       საც 

ივა  ნე ჯა  ვა  ხიშ   ვი  ლი თავ   მ   ჯ   დო  მა  რე  ობ   და, ის 

პრო  ტესტს გა  მოთ   ქ   ვა    მ   და სა  ქარ   თ       ვე        ლოს 

მუ  ზე  უ  მის მოს   პო  ბის მი  მართ. მი  სი აზ   რით, 

და  ნა  წი  ლე  ბა-   და  ყო  ფის ნაც   ვ   ლად სა  ჭი  რო 

იყო მუ  ზე  უ  მის შე    სა    ძ   ლებ   ლო  ბე  ბის მაქ   სი -

მა  ლუ  რად გა  მო  ყე  ნე  ბა, მა  თი ძა  ლე  ბის გა -

ერ   თი  ა    ნე    ბა, კონ   ცენ   ტ   რა  ცი  ა. გ. ჩი  ტაია ამას  -

თან და  კავ   ში  რე  ბით იხ   სე  ნებ   და, რომ ივა  ნე 

ჯა  ვა  ხიშ   ვი  ლი „მუზეუმის მთლი  ა  ნი სა  ხის 

შე  ნარ   ჩუ  ნე  ბას მო   ი    თხო    ვ   და და მის და  ნა  წი -

ლე  ბას ყო  ველ   თ   ვის ეწი  ნა  აღ   მ   დე  გე  ბო  და... 

ამი    თ       ვე იყო გა  მოწ   ვე  უ  ლი ის ბრძო  ლა, რო -

მელ   საც ეწე  ო  და გან   ს   ვე  ნე    ბუ    ლი (ივ. ჯა    ვა -

ხიშ   ვი  ლი) მუ  ზე  უ  მის პრო  ფა  ნა  ტო  რე  ბი  სა და 

ყვე  ლა იმათ წი  ნა   აღ       მ       დეგ, რომ   ლე  ბიც მე -

ტად შორს იდ   გ   ნენ მუ  ზე  უ  მის და  ნიშ   ნუ  ლე   -

ბი  სა  გან, რო    მელ   თაც სა  მუ  ზე  უ  მო საქ   მე  ე  ბის 

არა  ფე  რი გა  ე  გე  ბო  დათ“. ივ. ჯა  ვა  ხიშ       ვი        ლ   მა 

შეძ   ლო, სა  თა  ნა  დო ორ   გა  ნო  ე  ბის   თ   ვის და -

მა  ჯე  რებ   ლად და  ე  სა  ბუ    თე            ბი  ნა ამ გა  დაწყ   ვე -

ტი  ლე  ბის და  უშ   ვებ   ლო  ბა. სა  ბედ   ნი  ე  როდ, ეს 

გეგ   მა შე        მ       დ       გომ   ში ვერც გან   ხორ   ცი  ელ   და და 

დად   გა სა  კითხი მთე  ლი რეს       პუ    ბ       ლი    კის მუ -

ზე  უ  მე  ბის კო  ლექ   ცი  ე  ბის თავ   მოყ   რის, ცენ   ტ  -

რა  ლი  ზა    ცი   ი  სა. 

1923 წლი  დან და  ის   ვა მუ  ზე  უმ   ში შე  სუ  ლი 

ნივ   თე  ბის აღ   რიცხ   ვი  ა  ნო  ბის მო    წე    ს   რი  გე  ბის 

კავკასიის მუზეუმის ეთნოგრაფიული გამოფენის დარბაზი
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სა  კითხი. მუ  ზე  უ  მის საბ   ჭოს გა  დაწყ   ვე  ტი -

ლე  ბით ყვე  ლა გან       ყო    ფი  ლე  ბის   თ   ვის უნ   და 

შე  მო  ღე  ბუ  ლი  ყო სა  ინ   ვენ   ტა  რო წიგ   ნი. 1924 

წლის 25 აპ   რილს მუ  ზე  უ  მის საბ   ჭომ მი  ი  ღო 

გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბა მუ  ზე  უ  მის ექ   ს       პო    ნა    ტე  ბის 

ეტი  კე  ტე  ბის გა  და  ქარ   თუ  ლე  ბის შე  სა  ხებ. 

1926 წელს მუ  ზე  უ  მის დი  რექ       ტო    რის პოს  -

ტ   ზე სორ   ბო  ნის უნი  ვერ   სი  ტეტ   დამ   თავ   რე  ბუ -

ლი, თბი  ლი  სის სა    ხე    ლ           მ       წი  ფო უნი  ვერ   სი  ტე -

ტის პრო  ფე  სო  რი, გე  ო  ლო  გი ალექ   სან   დ   რე 

ჯა  ნე    ლი    ძე და  ი  ნიშ   ნა, რო  მელ   მაც ამ თა  ნამ  -

დე  ბო  ბა  ზე ნოე ყი  ფი  ა  ნი შეც   ვა  ლა. ამის შემ  -

დეგ მუ  ზე  უ  მის დი  რექ   ტო  რე  ბად ინიშ   ნე  ბი  ან 

შემ   თხ   ვე  ვი  თი ადა    მი   ა    ნე  ბი პარ   ტი  უ  ლი ნიშ  -

ნით, რომ   ლე  ბიც 30-იან წლებ   ში თვი  თონ   ვე 

გახ       დ       ნენ „პარტიული წმენ   დის“ მსხვერ   პ   ლ  -

ნი. 

1923 წლის დად   გე  ნი  ლე  ბით გა  დაწყ   ვე  ტი -

ლი იყო მუ ზე უ მის რე  ორ   გა  ნი    ზა    ცი   ის ჩა  ტა -

რე  ბა, რო  მე  ლიც ვერ გან   ხორ   ცი  ელ   და და 

ძვე  ლი მუ  ზე  უ  მე  ბი სა    ში    ნელ პი  რო  ბებ   ში აღ  -

მოჩ   ნ   და უბი  ნა  ო  ბის გა  მო. ამი ტომ, რეს   პუბ  -

ლი  კის ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო  ბამ ისი  ნი და  ხუ  რა 

და 1928-1931 წლებ   ში სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მუ -

ზე  უმ   ში გა  ერ   თი  ან   და რეს   პუბ   ლი  კის ყვე  ლა 

სა  მუ  ზე  უ  მო ფონ   დი. 1929 წ. სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 

მუ  ზე  უმ   მა მი  ი  ღო სა  ის   ტო  რი  ო-   სა  ეთ   ნოგ   რა -

ფიო სა  ზო  გა  დო   ე    ბის მუ  ზე  უ  მის კო  ლექ   ცი  ე  ბი 

და ბიბ   ლი  ო  თე  კა, რო  მე  ლიც შე  უ  ერ   თ   და მუ   -

ზე   უ  მის ბიბ   ლი  ო  თე  კას, ხო  ლო გა  უქ   მე  ბუ  ლი 

სა  ზო  გა  დო  ე  ბის კო  ლექ       ცი  ე    ბის ბა  ზა  ზე ჩა -

მო  ყა  ლიბ   და ორი ახა  ლი უჯ   რე  დი – ხელ  -

ნა  წერ   თა და ის   ტო  რი  ულ   -ეთ   ნოგ   რა  ფი  უ  ლი 

გან   ყო  ფი  ლე  ბა. ამა  ვე წელს გა    დ       მო   ი  ტა  ნეს 

მუ  ზე  უმ   ში პე  და  გო  გი  უ  რი მუ  ზე  უ  მის კო  ლექ  -

ცი  ე  ბი, სა  სოფ   ლო-   სა  მე  ურ   ნეო მუ  ზე  უ  მი  სა 

და ბორ   ჯო  მის დენ   დ   რო  ლო  გი  უ  რი მუ  ზე -

უ  მის ექ   ს       პო    ნა  ტე  ბი, რი  თაც გამ   დიდ   რ   და 

ბო  ტა  ნი  კუ  რი გან   ყო  ფი  ლე  ბის ფონ   დე  ბი. 

გან       სა  კუთ   რე  ბით მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი იყო სა -

ხელ   მ   წი  ფო უნი  ვერ   სი  ტე  ტის ხე    ლ           ნა  წერ   თა 

კო  ლექ   ცი  ე  ბის, უნი  ვერ   სი  ტე  ტის ხე  ლოვ   ნე -

ბის კა  ბი  ნეტ   თან არ       სე    ბუ    ლი ძვე  ლი ქარ  -

თუ  ლი ხე  ლოვ   ნე  ბის მუ  ზე  უ  მის ფონ   დე  ბის 

და უნი  ვერ       სი    ტე  ტის ფო  ტო  თე  კის გა  და  ცე  მა, 

რო  მე  ლი შიც 40 000 ნე  გა  ტი  ვი შე  დი  ო  და. 

1929 წელს დამ   თავ   რ   და მუ  ზე  უ  მის შე -

ნო  ბის მშე  ნებ   ლო    ბა. ოც   და  ერ   თ   წ   ლი  ა  ნი 

იძუ  ლე  ბი  თი შეს   ვე  ნე  ბის შემ   დეგ მუ  ზე  უმს 

და  უბ       რუ    ნ       და თა  ვი  სი ძი  რი  თა  დი – სა  გა  მო -

ფე  ნო ფუნ   ქ   ცი  ა. ახა  ლი შე  ნო  ბი  სა და სა  გა -

მო  ფე  ნო დარ   ბა  ზე  ბის მწყო    ბ   რ       ში ჩად   გო  მის 

შემ   დეგ პირ   ველ რიგ   ში ახა  ლი ექ   ს   პო  ზი -

ცი  ე  ბის ამო    ქ       მე    დე    ბის ამო  ცა  ნა დად   გა. ხში -

რად ეს ად   ვი  ლი არ იყო, რად   გან მუ    ზე  უმს 

ხე        ლი  სუფ   ლე  ბის დაკ   ვე  თა და ახა  ლი სა -

ზო  გა  დო  ებ   რივ   -   პო  ლი    ტი  კუ    რი, ბევრ შემ  -

თხ   ვე  ვა  ში გა  უ  გე  ბა  რი მოთხოვ   ნე  ბი უნ   და 

გა  ეთ   ვა  ლის   წი  ნე  ბი  ნა, რა    საც მუ  ზე  უ  მის ბევ  -

რი თა  ნამ   შ   რო  მე  ლი შე  ე  წი  რა, მათ შო  რის 

მუ  ზე  უ  მის ოთ       ხი დი  რექ   ტო  რი გა  მოცხად   და 

„მავნებლად“. მი  უ  ხე  და  ვად ამ ზე  წო    ლი    სა, 

მუ  ზე  უ  მი მა  ინც აგ   რ   ძე  ლებ   და თა  ვის ჩვე  ულ 

საქ   მი  ა  ნო  ბას და შეძ       ლე    ბი    ს       დაგ   ვა  რად იდ   გა 

ქვეყ   ნის სამ   სა  ხურ   ში.

„ივანე ჯა  ვა  ხიშ   ვი  ლი რო  გორც მუ  ზე  უ  მის 

სა  მეც   ნი  ე  რო საბ   ჭოს წამ   ყ   ვა  ნი წევ   რი აქ  -

ტი  ურ მო  ნა  წი  ლე  ო  ბას იღებ   და სა  მუ  ზე  უ  მო 

საქ   მი  ა  ნო  ბა  ში. მას თა  ვი  დან   ვე შე  მუ  შა  ვე -

ბუ  ლი ჰქონ   და მუ  ზე  უ  მის ჰარ   მო  ნი  უ  ლი მეც  -

ნი  ე  რუ  ლი გან       ვი  თა  რე  ბის სტრა  ტე  გი  ა, რაც 

ით   ვა  ლის   წი  ნებ   და სა  ბუ  ნე  ბის   მეტყ   ვე  ლო და 

ჰუ  მა  ნი  ტა  რულ მეც   ნი  ე  რე  ბა  თა მო  ნა  ცე  მე  ბის 

სინ   თე  ზის ჩვე  ნე  ბას ადა    მი  ა  ნის გან   ვი  თა  რე -

ბის მთელ სიგ   რ   ძე  ზე“, წერს მუ  ზე  უ  მის დი -

რექ   ტო  რი 1980-2004 წლებ   ში, არ ქე ო ლო გი 

ლე ვან ჭი ლაშ ვი ლი.

1931 წელს მუ  ზე  უმ   ში სა  მუ  შა  ოდ გა  და -

ვი  და ივა  ნე ჯა  ვა  ხიშ   ვი  ლი. 1937 წლი    დან ის 

ის   ტო  რი  ის გან   ყო  ფი  ლე  ბის გამ   გედ და ი ნიშ-

ნა, რო    მ       ლის გახ   ს   ნა  საც 1934 წლი  დან და  ჟი -

ნე  ბით ითხოვ   და: „მუზეუმი ვალ   დე  ბუ  ლია 

თა  ვის წი  აღ   ში სა  ის   ტო  რიო გან   ყო  ფი  ლე  ბა 

შექ   მ   ნას“. იგი მუ  ზე  უ  მის თა  ნამ       შ       რო    მ           ლე    ბ          -

თან ერ   თად ად   გენ   და პრო  ექ       ტებს, ზრუ -

ნავ   და ახალ   გაზ       რ       და მეც       ნი   ერ   თა მომ   ზა -

დე  ბა  ზე, რა  თა „მუზეუმს თა  ვი  სი მუდ   მი  ვი 

კად   რი ჰყო    ლო    და“, სა  ექ   ს   პო  ზი  ციო მუ  შა  ო -

ბის გა  ფარ   თო  ე  ბა  ზე, ფო    ნ       დე    ბ       ში ნივ   თე  ბის 

აღ       რიცხ       ვა    ზე, რომ   ლის დახ   ვე  წი  სა და გა -

უმ   ჯო  ბე  სე  ბის მთე  ლი გეგ   მა ჰქო    ნ       და შე    მუ   -

შა  ვე  ბუ  ლი. 

მუ  ზე  უმს ნელ   -   ნე  ლა და  ე  მა  ტა ახა  ლი უჯ      -

რე  დე  ბი: ხელ   ნა  წე  რე  ბის, ის   ტო    რი  ულ -ეთ  -

ნოგ   რა  ფი  უ  ლი და ნუ  მიზ   მა  ტი  კუ  რი გან      -

ყო  ფი    ლე    ბე  ბი, ხე    ლოვ   ნე    ბის ის   ტო  რი  ის 

გან   ყო  ფი  ლე  ბა, რო  მელ       საც სა    თა    ვე  ში ჩა -

უდ   გა გი  ო    რ       გი ჩუ    ბი    ნაშ   ვი  ლი და ფოლ   კ   ლო -

რის გან   ყო    ფი    ლე  ბა, რომ   ლის ხელ   მ   ძღ   ვა    ნე   -

ლო  ბაც ვახ       ტანგ კო  ტე  ტიშ   ვილს და  ე  ვა  ლა. 

ხელ   ნა  წერ   თა და ის   ტო  რი  ულ   -ეთ   ნოგ   რა   -

ფი  უ  ლი გან   ყო  ფი  ლე  ბე  ბი ჩა  მო  ყა    ლი    ბ       და 

ყო  ფი  ლი წე  რა-   კითხ   ვის გა  მავ   რ       ცე    ლე    ბე  ლი 

სა  ზო  გა  დო  ე  ბის, სა  ქა    რ       თ       ვე    ლოს სა  ის   ტო -

რიო და სა  ეთ   ნოგ   რა    ფიო სა  ზო  გა  დო  ე  ბი  სა 

და სა  ეკ       ლე    სიო მუ  ზე   უ    მის ხელ   ნა  წერ   თა კო -

ლექ       ცი  ე    ბის ბა  ზა  ზე, რო  მელ   საც 1930 წელს 

უნი  ვერ       სი    ტე  ტის სიძ   ვე  ლე  თა მუ  ზე   უ    მის 

ხელ   ნა  წერ   თა მთე  ლი ფონ       დე    ბი მი  ე  მა  ტა. 

ამ დროს მუ  ზე  უმ   ში უფ       როს მეც   ნი  ერ მუ  შა -

კე  ბად მუ  შა   ობ       დ       ნენ დი  მიტ   რი არა  ყიშ       ვი    ლი, 

ზა  ქა  რია ფა    ლი     აშ   ვი  ლი, 1930 წელს კორ       ნ    ე -

ლი კე  კე  ლი  ძე გა    ხ       და მუ    ზე   უ  მის სა  მეც       ნი  ე  რო 

სა    ბ   ჭოს წევ   რი, ხო  ლო მო    სე ჯა  ნაშ   ვი  ლი მუ   -

ზე   უ  მის კონ   სერ   ვა    ტო    რის თა    ნ    ა    მ   დე    ბო    ბა  ზე 

და  ი  ნიშ   ნა. 

1930-იანი წლე  ბის და  საწყი  სი  დან მუ  ზე -

უმ   ში თავს იყ   რის ქარ   თუ  ლი ჰუ    მა    ნი    ტა  რუ -

ლი და სა  ბუ  ნე  ბის   მეტყ   ვე  ლო მეც   ნი  ე  რე  ბის 

ბევ   რი სა  ხე  ლო    ვა    ნი წარ       მო  მად   გე  ნე  ლი. მა -

თი გვა  რე  ბის ჩა  მოთ   ვ   ლაც საკ   მა  რი  სია იმის 

საჩ   ვე  ნებ   ლად, თუ რა სა  მეც   ნი  ე  რო პო  ტენ  -

ცი  ა  ლი შე  იქ   მ   ნა მუ  ზე  უმ   ში: ივა  ნე ჯა  ვა  ხიშ  -

ვი  ლი, გრი  გოლ წე  რე  თე  ლი, კორ   ნე  ლი 

კე  კე  ლი  ძე, გი  ორ   გი ჩუ  ბი  ნაშ   ვი  ლი, პავ   ლე 

ინ   გო  როყ   ვა, ნი  კო ბერ   ძე  ნიშ   ვი  ლი, სი  მონ 

ყა  უხ   ჩიშ       ვი    ლი, გი  ორ   გი ჩი  ტა  ი  ა, გი  ორ   გი ნი -

ო  რა  ძე, შალ   ვა ამი  რა  ნაშ   ვი  ლი, ბო  რის კუფ  -

ტი  ნი, ლე  ვან მუს   ხე  ლიშ   ვი  ლი, ალექ   სან   დ   რე 

ბა  რა  მი  ძე, თე  დო სა  ხო  კი  ა, მო  სე ჯა  ნაშ   ვი  ლი, 

სერ   გი მა  კა  ლა  თი  ა, ევ   გე  ნი ლა    ნ           სე  რე, იოსებ 

შარ   ლე  მა  ნი, ალექ   სან   დ   რე ჯა  ნელიძე, 

ალექ   სან   დ   რე თვალ       ჭ   რე    ლი  ძე, ვახ   ტანგ 

კო  ტე  ტიშ   ვი  ლი, ბო  რის შიშ   კი  ნი, დი  მიტ   რი 

სოს   ნოვ   ს       კი, ივა  ნე ჩხიკ   ვიშ   ვი  ლი, კა  ლის  -

ტ   რა  ტე გა  ბუ  ნი  ა, ივა  ნე კა  ჭა  რა  ვა, სტე  ფა  ნე 

მენ   თე  შაშ   ვი  ლი, ვე  რა ბარ   და  ვე  ლი  ძე და 

სხვე    ბი. ამას   თან ერ   თად, სა  ქარ       თ       ვე    ლო  ში 
კავკასიისმუზეუმისზოოლოგიურიგამოფენის

დარბაზი
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თით   ქ   მის არ მო  ი  ძებ   ნე  ბო  და დი  დი მეც       ნი  ე -

რი და ხე  ლო  ვა  ნი, რო    მე    ლიც რა  ი  მე სა  ხით 

არ თა  ნამ   შ   რომ   ლობ   და სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მუ -

ზე  უმ   თან: სი    ლო  ვან ხუნ   და  ძე, აკა  კი შა  ნი  ძე, 

ვუ  კოლ ბე  რი  ძე, ილია აბუ  ლა  ძე, ვარ       ლამ 

დონ   დუ  ა, ვარ   ლამ თო  ფუ  რი  ა, ლე  ონ მე -

ლიქ       სედ   ბე  გი, რე  ნე შმერ   ლინ   გი და სხვე  ბი. 

სა    ქარ   თ   ვე  ლოს მუ  ზე  უმ   ში და  საქ   მე  ბულ მეც  -

ნი  ერ   თა ნა  წილ   მა მოგ   ვი  ა  ნე  ბით ჩა  მო  ყა -

ლი  ბე  ბუ  ლი ს ა    ქარ       თ       ვე  ლოს მეც   ნი  ე  რე  ბა  თა 

აკა  დე  მი  ის ძი  რი  თა  დი ბირ       თ   ვი შე  ად   გი  ნა.

1932 წელს არ   ქე   ო    ლო  გი  ის გან   ყო  ფი  ლე -

ბას გი  ორ       გი ნი  ო  რა  ძე ჩა  უდ       გა სა  თა  ვე  ში, 

ეთ   ნო    გ       რა    ფი  ულს - გი  ორ   გი ჩი  ტა  ი  ა, ნუ  მიზ  -

მა  ტი  კურ კა  ბი  ნეტს – თა  მარ ლო  მო  უ  რი. 

ამა ვე დროს გა  იხ   ს   ნა ფო  ტოგ   რა  ფი  უ  ლი 

ლა  ბო    რა    ტო  რი  ა; ასე  ვე სა  ფუ    ძ       ვე  ლი ჩა  ე    ყა   -

რა ფი  ზი  კურ   -   ქი  მი  ურ სა  რეს   ტავ   რა  ციო ლა -

ბო    რა    ტო    რი  ა    საც, სა    დაც წარ   მა    ტე    ბით მიმ  -

დი  ნა  რე  ობ   და ლი  თო  ნის   გან დამ   ზა    დე  ბუ    ლი 

ნივ       თე    ბის აღ   დ   გე  ნი  სა და ძვე  ლი პა  ლიმ   ფ  -

სეს   ტე  ბის სარესტავრაციო-სა  კონ       სე    რ   ვა   -

ციო სა  მუ  შა  ო  ე  ბი, რომ   ლებ   საც მუ    ზე  უ  მის 

დი  რექ   ტო  რი, ანანია კა  კა  ბა  ძე ხელ       მ       ძღ   ვა -

ნე  ლობ   და. მუ  ზე  უ  მის ტაქ   სი  დერ   მუ  ლი ლა -

ბო  რა  ტო  რია გა  მორ   ჩე  უ  ლი იყო არა მარ   ტო 

რეს   პუბ   ლი  კის, არა  მედ სა  კავ   ში  რო მას   შ   ტა -

ბი  თაც.

1929 წლი  დან გა  აცხო  ვე  ლა სა  მუ  შა  ო  ე -

ბი მუ  ზე  უმ   თან არ       სე    ბულ   მა სიძ   ვე  ლე  თა და 

ბუ  ნე  ბის ძეგ   ლ   თა დაც   ვის კო  მი  ტეტ   მა, რო   -

მე    ლ       მაც ძეგ   ლე  ბის შეს   წავ   ლი  სა და ფიქ   სა -

ცი  ის სა  მუ  შა  ო  ე  ბი ჩა  ა  ტა  რა. 1929-1932 წლე   -

ბ       ში სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მუ  ზე  უ  მის ინი  ცი  ა  ტი  ვით 

შე  კეთ   და ბაგ   რა    ტის, გე  ლა  თის, ნი  კორ   წ   მინ  -

დის ტაძ   რე  ბი, ჯვრის მო  ნას   ტე  რი, ბებ   რის 

ცი  ხე და სხვა ძეგ   ლე  ბი. გ. ჩუ  ბი  ნაშ   ვი  ლის 

ინი  ცი  ა  ტი  ვით მუ  ზე  უმ   ში გად   მო  ი  ტა  ნეს წრო -

მის ეკ   ლე  სი  ის მო  ზა  ი  კა. 

1933 წლის მა  ის   ში სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მუ  ზე -

უ  მის თით   ქ   მის ყვე  ლა გან   ყო  ფი    ლე    ბას   თან 

ჩა  მო  ყა  ლიბ   და სა  მეც   ნი  ე  რო სექ   ცი  ე  ბი, რომ  -

ლებ   შიც იმ   დ   რო  ი    ნ       დე    ლი ქარ   თუ  ლი მეც   ნი -

ე  რე  ბის მთე  ლი ელი  ტა მო  ნა  წი  ლე  ობ   და. 

მუ  ზე  უმ   ში მოღ   ვა  წე მეც   ნი  ერ   თა წყა  ლო  ბით 

და  წე  სე  ბუ  ლე  ბამ სა ერ თა შო რი სო აღი  ა  რე -

ბა მო  ი  პო  ვა. 

და  ფი  ნან   სე  ბის შეზღუ  დუ  ლო  ბის გა  მო შე -

უძ   ლე  ბე  ლი იყო მუ  ზე  უ  მის ყვე    ლა გან   ყო    ფი       -

ლე  ბის გა  მო  ფე  ნის ერ   თ   დ   რო  უ  ლად მოწყო -

ბა. ამი  ტომ გა  და    წყ       და, რომ პი    რ   ველ რიგ   ში 

ის კო  ლექ   ცი  ე  ბი გა  მო  ფე  ნი  ლი  ყო, რომ   ლე -

ბიც ში    ნა    მ   რეწ   ვე  ლო  ბის, ნედ   ლე  უ  ლი  სა და 

წარ   მო  ე  ბის ეკო  ნო  მი  კუ  რი გა  მო  ყე    ნე    ბის 

სა  კითხებს უკავ   შირ   დე  ბო  და. ახა  ლი სა  გა -

მო  ფე  ნო მა  სა  ლის მო  სა    გ       რო    ვებ   ლად მო -

ეწყო ექ   ს   პე  დი  ცი ე ბი ხევ   სუ  რეთ   ში გ. ჩი    ტა  ი  ას 

და ვე  რა ბარ   და  ვე  ლი  ძის მო  ნა  წი    ლე  ო    ბით. 

1928 წელს ჩა  ტარ   და ზო  ო  ლო  გი  უ  რი გა -

მო  ფე  ნის რე  ექ   ს   პო  ზი  ცია ი. ჩხი    კ   ვიშ   ვი    ლის 

ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო  ბით (ტაქსიდერმისტი კ. 

კრე  ლი, მხატ       ვა  რი ი. ვეფხ       ვა    ძე), რო  მე  ლიც 

1972 წლამ   დე მოქ   მე  დებ   და. გა  მო  ფე  ნა  ში 

ჩა  ერ   თო კავ   კა  სი  ის მუ  ზე  უ  მის ძვე  ლი, რა -

დე  სე  უ  ლი ზო  ო  ლო  გი  უ  რი ექ   ს   პო    ნა  ტე  ბიც. 

1931 წელს გ. ჩი  ტა  ი  ას ავ   ტო  რო  ბით მხატ  -

ვარ ი. შარ   ლე  მან   თან ერ   თად გა    კე    თ   და 

ხევ   სუ  რე  თის ეთ   ნო    გ   რა  ფი  უ    ლი გა  მო  ფე  ნა. 

ცალ   კე  ულ მხატ   ვ   რულ სა  მუ  შა  ო  ებს ას   რუ -

ლებ   დ   ნენ რ. შმერ   ლინ   გი და ს. სა  ბუც   კი. ამ  -

გ   ვა  რი გა  მო  ფე  ნა მთელ საბ   ჭო  თა კავ   შირ   ში 

სი  ახ   ლეს წარ       მო  ად   გენ   და და მან დი  დი ინ  -

ტე  რე  სი გა  მო  იწ   ვია დამ   თ   ვა  ლი  ე  რე  ბელ   ში. 

1929-1932 წლებ   ში მო ეწყო ის   ტო  რი  ულ-

ეთ   ნოგ   რა  ფი  უ  ლი გან       ყო    ფი  ლე  ბის მი  ერ 

მომ   ზა  დე  ბუ  ლი გა  მო  ფე  ნე  ბი „ქართული 

ტან   საც   მე  ლი“ და „ქართული ხელ   საქ   მე“ 

(XVIII-XIX სს.), რომ   ლის ავ   ტო  რი იყო ირო   -

დი   ონ სონ   ღუ  ლაშ   ვი  ლი. ამა  ვე წლებ   ში გ. 

ჩი  ტა  ი  ას ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო  ბით მომზად და 

სვა  ნე  თის ეთ   ნოგ   რა  ფი  უ  ლი გა  მო  ფე  ნა და 

ხელ   ნა  წერ   თა გან   ყო    ფი    ლე    ბას   თან ფუნ   ქ  -

ცი  ო  ნი  რე  ბა და  იწყო ე.წ. „სეიფმა“, სა  დაც 

გა  მო  ფე  ნი  ლი იყო გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი მნიშ  -

საქართველოსმუზეუმი
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ვ   ნე  ლო  ბის VI-XV სა  უ  კუ  ნე  ე  ბის ხელ   ნა  წე  რე   -

ბი. ალ. თვალ   ჭ   რე  ლი  ძის ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო -

ბით გე  ო  ლო  გი  უ    რი გან       ყო    ფი  ლე  ბის მი  ერ 

მომ ზად და გა  მო  ფე  ნა „საქართველოს სა -

სა    რ       გებ   ლო მი  ნე  რა  ლუ  რი რე  სურ   სე  ბი“. ყვე -

ლა ეს გა  მო  ფე  ნა გა  ა  ფორ   მა პრო  ფე  სორ   მა 

იო    სებ შარ   ლე  მან   მა, ცალ   კე  უ  ლი სა  მუ  შა  ო -

ე  ბი შე  სა  რუ  ლა რ. შმერ       ლი    ნ       გ       მა. 1934 წელს 

გ. ნი  ო  რა  ძემ და ბ. კუფ       ტინ   მა (მხატვ რე ბი 

ი. შარ       ლე    მა    ნი, ვ. ვა  ტა  გი  ნი, დ. ცი  ციშ   ვი  ლი) 

მო   ამ       ზა    დეს პირ   ვე  ლი არ   ქე  ო  ლო  გი  უ  რი 

გა    მო    ფე  ნა „წინაკლასორივი სა    ზო    გა    დო   ე -

ბა ამი  ერ   კავ   კა    სი  ა  ში“, რო  მე  ლიც 27 წლის 

გან   მავ   ლო  ბა  ში მოქ       მე  დე    ბ       და და რო  მელ  -

მაც სა  ფუძ   ვე  ლი ჩა  უ  ყა  რა მუ    ზე  უმ   ში ფარ   თო 

სა  ექ   ს   პო  ზი  ციო მუ  შა  ო  ბას. აღ   ნიშ   ნულს დიდ 

ყუ    რა    დ       ღე    ბას აქ   ცევ   და ივ. ჯა  ვა  ხიშ   ვი  ლი, 

რად   გან ეს მუ  ზე  უ  მის უმ   თავ   რეს საქ   მი  ა    ნო   -

ბად მი  აჩ   ნ   და და მას უდი  დეს კულ   ტუ    რულ  -

სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო და სას       წავ   ლო  -აღ   მ   ზ  -

რ   დე  ლო  ბით მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბას ანი  ჭებ   და. ივ. 

ჯა  ვა  ხიშ   ვი    ლის მი  ერ 1937 წელს მო წყობილ 

შო თა რუს თა ვე ლის სა ი უ ბი ლეო გა  მო  ფე -

ნას „შოთა რუს   თა  ვე  ლის ეპო  ქის მა    ტე    რი -

ა  ლუ  რი კულ   ტუ  რა“, მნახ   ვე    ლი    ს   თ   ვის უნ   და 

ეჩ   ვე  ნე  ბი  ნა, „თუ რო  გორ ცხოვ   რობ   დ   ნენ 

სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში XI-XIII სა  უ  კუ  ნე  ებ   ში, რო -

გო  რი იყო მი  სი სა  ხელ   მ   წი  ფო  ებ   რი  ო  ბა, რო -

გო  რი იყო მი  სი წეს   წყო  ბი  ლე  ბა. გა  მო  ფე  ნის 

მნახ   ველს სა  შუ  ა  ლე  ბა უნ   და ჰქონ       დეს, რომ 

სა  ხელ   მ   წი  ფო დარ   ბა  ზო  ბი  სა და ვა  ზი  რო  ბის, 

ისე  ვე რო  გორც რა  ი    ნ   დო  ბის წე  სე  ბი წარ   მო -

იდ   გი  ნოს, იცო  დეს რას იც   ვამ   დ   ნენ, იხუ  რა   -

ვ   დ       ნენ მა  შინ, რა  ნა  ი  რი ავე  ჯი და ჭურ   ჭე  ლი 

ჰქონ   დათ, რა სა  მე  ურ   ნეო და სა    ბ   რ   ძო  ლო 

იარა  ღი იყო გავ   რ   ცე  ლე  ბუ  ლი, რა დო  ნე 

ჰქონ   და მა  შინ   დელ სა    სოფ   ლო მე  ურ   ნე  ო -

ბას, მე  მინ   დ   ვ   რე  ო  ბას, მე  სა  ქონ   ლე  ო  ბას, რა 

და რა ხე    ლო    ბა არ   სე  ბობ   და, რო  გორ იყო 

მოწყო  ბი  ლი სა  ქა  ლა  ქო ყო  ფა-   ცხოვ   რე  ბა 

და ვაჭ   რო  ბა-   მ   რეწ   ვე  ლო  ბა“ – წერ   და ივ. 

ჯა  ვა  ხიშ   ვი  ლი.  აუცი  ლე  ბე  ლი იყო იმ   დ   რო -

ინ   დე  ლი ორი    გი    ნა  ლე  ბის მო  პო  ვე  ბა, რაც 

იმ   ჟა  მად უკ   ვე ძნე  ლი იყო, რად   გან „ძველ 

სა    ქა    რ   თ   ვე  ლო  ზე მრა  ვალ   გ   ზის თავ   დამ  -

ტყ   დარ   მა უბე  დუ  რე  ბამ ქარ   თუ  ლი მა    ტე   -

რი  ა  ლუ  რი კულ   ტუ  რის მრა  ვა  ლი ძეგ   ლი 

იმ   ს   ხ   ვერ   პ   ლა, ხო  ლო რაც გა  და    რ   ჩა რო  მა -

ნო  ვე  ბის ხა  ნა  ში მთავ   რო  ბის მო  ხე  ლე  თა 

უკულ   ტუ  რო ბა  ტო        ნო  ბის და ჩვენ წარ   სულ 

თა  ო  ბა  თა შე  უგ   ნებ   ლო  ბა-   და  უ  დევ   რო  ბის 

გა  მო გა    ჩა  ნაგ   და და გა  უ  ბე  დურ   და“ – წერ   და 

იგი. ის ზო  გა  დად ერი  დე  ბო  და ექ   ს   პო  ზი  ცი  ა -

ში მუ  ლა  ჟე  ბის ჩარ   თ   ვას: „დედნების შოვ   ნა, 

რა  საკ   ვირ   ვე  ლი  ა, ად   ვი  ლი არ არის და მე -

ტად ძვი  რიც ჯდე  ბა. ამი  ტო  მაც, ... ნამ   დ   ვი  ლი 

ძეგ   ლე  ბის მა  გი  ერ მუ  ლა  ჟე  ბის გა  მო  ყე  ნე  ბას 

მო  კი  დეს ხე  ლი. ამ გზით და  ნაკ   ლი  სის შევ  -

სე  ბა გა  ცი  ლე  ბით უფ   რო ად   ვი  ლა  დაც და 

უფ   რო იაფა  დაც შე  იძ   ლე  ბა, მაგ   რამ, ცხა  დი  ა, 

რომ იქ, სა  დაც მუ  ლა  ჟე  ბი სჭარ   ბო  ბენ, მუ    ზე -

უმს სა  მეც   ნი  ე  რო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბის თვი  სე  ბა 

ეკარ   გე  ბა და უკ   ვე სა    ს   წავ   ლო-   საჩ   ვე  ნე  ბელ 

დამ   ხ   მა  რე და  წე  სე  ბუ  ლე  ბად ხდე  ბა“. ამი -

ტომ, და  ნა    კ   ლი    სის ანაზღა  უ  რე  ბა და შევ  -

სე  ბა ივა  ნე ჯა  ვა  ხიშ   ვილს კომ   პ   ლექ   სუ  რი 

მიდ       გო  მით – ის   ტო  რი  უ  ლი კედ   ლის მხატ   ვ  -

რო  ბის, ფრეს   კე  ბის, მი  ნი  ა  ტუ    რე    ბი    სა და ძვე -

ლი ჩა  ნა  ხა  ტე  ბის მო  ნა  ცე  მე  ბის სა  შუ  ა  ლე  ბით 

ჰქონ   და და  სა    ხუ  ლი. ამ მას   შ   ტა  ბურ გა  მო  ფე -

ნას   თან იყო და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი ივ. ჯა  ვა    ხიშ   ვი   -

ლის ინი  ცი  ა  ტი  ვი  თა და ლ. მუს   ხე  ლიშ   ვი  ლის 

ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო  ბით 1936 წ. დმა  ნის   ში და 

ბოლ   ნის   ში დაწყე  ბუ  ლი არ   ქე  ო  ლო  გი  უ  რი 

გათხ   რე  ბი, რო  მელ   თა შე  დე  გად შე  სა  ნიშ   ნა -

ვი აღ   მო  ჩე  ნე  ბი გა  კეთ   და. გათხ   რე  ბის შე    დე   -

გებ   მა გა  და  ა  მე  ტა გა  მო  ფე  ნი  სათ   ვის ნივ   თე -

ბის მო  პო  ვე  ბის ამო  ცა  ნას და სა        ფუძ   ვე  ლი 

ჩა  უ  ყა  რა ფე  ო  და  ლუ  რი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ძეგ  -

ლ   თა მეც   ნი  ე  რულ გათხ   რა-   შეს   წავ   ლას.  

ყო  ველ   წ   ლი  უ  რად მდიდ   რ   დე  ბო  და სა -

ქარ   თ   ვე  ლოს მუ  ზე  უმ   თან არ   სე  ბუ  ლი ბი    ბ  -

ლი  ო  თე  კის სა  ცა  ვე  ბი. 1931 წელს ნი  კო მა  რის 

ინი  ცი  ა  ტი  ვით ლე  ნინ       გ       რა    დის კულ   ტუ  რის ის  -

ტო  რი  ის აკა  დე  მი  ამ მუ  ზე  უმს სა  ჩუქ   რად 154 

წიგ   ნი გა    და    ს   ცა. 1932 წელს მუ  ზე  უ  მის ბიბ   ლი -

ო  თე  კა  ში სულ 300 000-მდე წიგ   ნი ით   ვ   ლე -

ბო  და. 

1930-იანი წლე  ბის ბო  ლოს გან   ვი  თა  რე -

ბულ   მა მოვ   ლე  ნებ   მა მძი  მე კვა  ლი და  ტო  ვა 

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მუ  ზე  უ  მის ცხოვ   რე  ბა  ზე და 

იქ მოღ   ვა  წე მეც   ნი  ე  რებ   ზე. 1933 წლის ოქ  -

ტომ   ბერ   ში მუ  ზე  უ  მის დი  რექ   ტო  რი გახ   და 

გი   ორ   გი მი  რო  ტა  ძე, რომ   ლის სი  ცოცხ   ლეც 

რეპ   რე  სი  ებს შე  ე  წი  რა. თუმ   ცა, ინ   ს       ტი  ტუ -

ცი  უ  რი გან   ვი  თა  რე  ბის პრო  ცე  სი მუ  ზე  უმ   ში 

მა  ინც არ შეწყ   ვე    ტი    ლა. სწო  რედ ამ დროს 

და  იწყო ფარ   თო არ   ქე  ო  ლო  გი  უ  რი სა  მუ    შა  -

ო   ე  ბი მცხე  თა  ში, სამ   თავ   რო  სა და არ   მა  ზის  -

ხევ   ში, ბოლ   ნის   ში, დმა  ნი  სის ნა    ქა    ლაქ   რ   ზე, 

გუ  და  რეხ   ში და სხვ. ექ   ს   პე  დი  ცი  ე  ბის სა  ერ  -

თო მუ  შა  ო  ბა ს ივ. ჯა  ვა  ხიშ   ვი  ლი უწევ   და 

ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო  ბას. მთე  ლი მო  პო  ვე  ბუ  ლი 

მა  სა    ლის და  მუ  შა  ვე  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მუ  ზე -

უმს და  ე  ვა  ლა. 

1926-1930 წლებ   ში ურ   თი  ერ   თო  ბა დამ  -

ყარ   და საზღ   ვარ   გა  რე  თის სა  მეც       ნი  ე    რო 

ცენ   ტ   რებ   თან. 1929 წლი  დან მუ  ზე  უმ   მა სა  გა -

მო  ფე  ნო სა  მუ  შა  ო  ე  ბიც ფარ   თოდ გა    შ    ა  ლა 

საზღ   ვარ   გა  რეთ. 1930 წლის ივ   ნის  -ოქ   ტომ  -

ბერ   ში გერ   მა  ნი  ა  ში – ბერ   ლინ   ში, კი  ოლ   ნ   ში, 

ნი  ურ   ნ   ბერ   გ   სა და მი  უნ   ხენ   ში მო  ე    წყო ძვე  ლი 

ქარ   თუ  ლი ხე  ლოვ   ნე  ბის ძეგ   ლ   თა გა  მო  ფე -

ნა, რომ   ლის ავ   ტო  რი გ. ჩუ  ბი  ნაშ   ვი  ლი იყო. 

გა  მო  ი  ცა კა  ტა  ლო  გი გერ   მა  ნულ ენა  ზე. ამ 

გა  მო  ფე  ნე  ბი  სათ   ვის სპე  ცი  ა  ლუ  რად დამ   ზა -

დე  ბუ  ლი ქარ   თუ  ლი ფრეს   კის პი  რე  ბი შემ   დ  -

გომ   ში ის   ტო  რი  ის გან   ყო  ფი  ლე  ბის ფონ   დებს 

შე  ე  მა  ტა. გერ   მა    ნი   ი    დან გა  მო  ფე  ნამ ავ   ს   ტ   რი -

ა  ში, ვე  ნა  ში გა  და  ი  ნაც   ვ   ლა.

1938 წლის 25 მა  ი  სის ბრძა  ნე  ბით სა  ქარ  -

თ   ვე  ლოს მუ  ზე  უ  მის კონ   სულ       ტა        ნ   ტი, მსოფ  -

ლიო სა  ხე  ლის მქო  ნე მეც   ნი  ე  რი, გრი  გოლ კავკასიისმუზეუმისზოოლოგიურიგამოფენისდარბაზი
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ფი  ლი  მო  ნის ძე წე  რე  თე  ლი,  დააპატიმრეს. 

იგი ციხეში გარდაიცვალა. ერ   თი წლით 

ად   რე დახ   ვ   რი  ტეს ასე  ვე დი  დი მეც   ნი  ე  რი, 

ფოლ   კ   ლო  რის   ტი ვახ   ტანგ კო  ტე  ტი    შ   ვი    ლი. 

მთავ   რო  ბის N2 ბრძა  ნე  ბით, „ხალხის მტერ  -

თა“ და „ტროცკისტ-დი ვერ სანტთა“ ფო  ტო -

ე  ბი უნ   და ამო  ღე  ბუ  ლი  ყო მუ  ზე  უ  მის ფო -

ტო-  ლა  ბო    რა    ტო    რი  ი  დან შინ   სახ   კო  მის   თ   ვის 

გა  და  სა  ცე  მად. ასე  თი ზო  მე  ბის შე  დე  გად არ  -

ქი  ვი  დან გაქ   რა და გა  ნად   გურ   და მრა  ვა  ლი 

დო  კუ  მე  ტი და სა  ინ   ტე  რე  სო მა    სა  ლა.

1941 წელს დაწყე  ბუ  ლი მსოფ   ლიო ომი 

გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი სირ       თუ    ლე  ე  ბის წი  ნა  შე 

აყე  ნებ   და მუ  ზე  უმს. 1942 წელს გერ   მა  ნე -

ლებ   მა ფრონ       ტ       ზე წარ   მა    ტე        ბას მი  აღ   წი  ეს, 

მა  თი ჯა  რე  ბი კავ   კა  სი  ონს მო  ად   გა. ამას   თან 

და  კავ       ში    რე    ბით სა  გან   გე  ბო ღო  ნის   ძი  ე  ბე  ბი 

გა  ტარ   და მუ  ზე  უმ   შიც. კო  ლექ       ცი   ე  ბი სა  ე  ვა    კ    უ  -

ა  ციო ყუ  თებ   ში ჩა  აწყ   ვეს, შე  ად   გი  ნეს სა  ე  ვა -

კუ  ა  ციო ექ   ს   პო    ნა    ტე  ბის სი  ე  ბი. კო  ლექ   ცი  ე  ბი 

ფონ   დ   სა  ცა  ვებს მხო  ლოდ 1943 წელს და  უ   -

ბ   რუნ       და. 

1945 წლის 11 აპ   რილს პა  რიზ   ში წა  ღე  ბუ -

ლი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს გან   ძი სა  ქარ       თ       ვე  ლო  ში 

დაბ   რუნ   და. აერო  პორ   ტი  დან ყუ  თე  ბი პირ  -

და  პირ სა  ქარ   თ       ვე  ლოს მუ  ზე  უმ   ში შე  ი  ტა  ნეს 

და და  ა  ბი  ნა  ვეს. აკა  დე  მი  კოს ს. ჯა  ნა  ში  ას 

ხელ   მ       ძღ   ვა    ნე    ლო    ბით გა  მო  ი  ყო მთავ   რო -

ბის კო  მი  სი  ა, რო  მელ   მაც თით   ქ   მის 2 წე  ლი 

იმუ    შა    ვა ექ   ს   პო  ნა  ტე  ბის აღ   რიცხ   ვა  სა და შე -

მოწ   მე  ბა  ზე. და  იწყო ლა  პა  რა  კი გან       ძი    ს   თ   ვის 

მუ  ზე  უმ   ში სპე  ცი  ა  ლუ  რი სა  ცა  ვის მოწყო  ბა  ზე.

1947 წელს, აკა  დე  მი  კოს სი  მონ ჯა  ნაში  ას 

გარ   დაც   ვა  ლე  ბის შემ   დეგ, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 

მუ  ზე  უმს მი  სივე სა  ხე  ლი მი  ე  ნი  ჭა. 

1950-იანი წლე  ბი  დან მუ  ზე  უმ   ში ცალ   კე 

გა  მო  ი  ყო არ   ქე  ო  ლო  გი  უ  რი გან   ყო    ფი    ლე -

ბა. იმა  ტა არ   ქე  ო  ლო  გი  უ  რი ექ   ს   პე  დი  ცი  ე  ბის 

რა  ო  დე  ნო  ბამ, გა  ი  ზარ   და ფონ   დე  ბი. 50-

იანი წლე    ბის ბო  ლოს, გ. ნი  ო  რა  ძის მი  ერ 

მომზადე  ბუ  ლი გა  მო  ფე  ნის გახ   ს   ნი  დან 25 

წლის შემ   დეგ, გა  დაწყ   და გა  მო  ფე  ნის ახა  ლი 

ექ   ს   პო  ზი    ცი   ით შეც   ვ   ლა. 1957 წელს გა  იხ   ს   ნა 

ძვირ   ფა  სი ნივ   თე  ბის სე  ი  ფი, რო  მე    ლიც ქარ      -

თუ    ლი ოქ   რომ   ჭედ   ლო  ბის გან   ვი  თა  რე  ბის 

ის   ტო  რი  ას წარ   მო    გ   ვი    დ       გე    ნ   და (ავტორები: 

არ   ქე  ო  ლო  გი ალექ   სან   დ   რე ჯა  ვა  ხიშ   ვი  ლი და 

მხატ   ვა  რი ავ   თო ვა  რა  ზი), ხო  ლო 1960 წელს 

– სა  ე  ტა  პო მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბის არ   ქე   ო    ლო    გი  -

უ  რი გა  მო  ფე  ნა, რო  მე  ლიც ახალ სიტყ   ვას 

წარ   მო  ად   გენ   და სა  ექ       ს       პო    ზი    ციო საქ   მი  ა  ნო -

ბა  ში. ალ. ჯა  ვა  ხიშ   ვი  ლი  სა და ა. ვა  რა  ზის ეს 

ერ           თო    ბ   ლი  ვი ნა  მუ  შე  ვა  რი პირ   ვე  ლი იყო, 

რო  მე  ლიც არ   ქე  ო  ლო  გი  უ  რი მო  ნა    პოვ   რის 

სა    შუ   ა  ლე  ბით წარ   მო  ად   გენ   და სა  ქარ   თ   ვე -

ლოს მა  ტე  რი  ა  ლუ  რი კუ    ლ       ტუ  რის ის   ტო  რი  ის 

მთლი  ან სუ  რათს ქვის ხა  ნი  დან ახ.წ. IV სა -

უ    კუ    ნე    მ   დე. 1963-1981 წლებ   ში მოქ   მე  დებ   და 

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს IV-XIII სა  უ  კუ  ნე  ე  ბის მა  ტე -

რი  ა  ლუ  რი კულ   ტუ  რის ამ   სახ   ვე  ლი გა  მო  ფე -

ნა, რო  მე  ლიც პ. ზა  ქა  რა  ი   ამ მხატ   ვ   რებ   თან ა. 

ვა  რაზ   თან, ვ. და  ვი  თა  ი  ას   თან, ა. ჩი  ქო  ვან   თან 

ერ   თად მო  ამ   ზა  და. 1967 წელს შ. ლომ   სა  ძის 

მი  ერ მომ   ზა  დე  ბუ  ლი ბურ   ჟუ  ა  ზი  უ  ლი ხა  ნის 

გა  მო    ფე    ნით დას   რულ   და მუ  ზე  უმ   ში სხვა -

დას   ხ   ვა ეპო  ქის ამ   სახ       ვე    ლი პერ   მა    ნენ       ტუ    ლი 

გა  მო  ფე  ნე  ბის სა  შუ  ა  ლე  ბით სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 

ის   ტო  რი  ის სრუ  ლი სუ  რა    თის აღ   დ   გე  ნა. დამ  -

თ   ვა  ლი  ე  რე  ბელს შე  ეძ   ლო თვა  ლი გა  ე  დევ      -

ნე    ბი  ნა გაბ       მუ    ლი ის   ტო  რი  ის   თ   ვის უძ   ვე  ლე  სი 

პე  რი  ო  დი  დან შუა სა  უ  კუ  ნე   ე    ბის ჩათ   ვ   ლით 

და ეხი  ლა ეთ   ნოგ   რა  ფი  ი  სა და სა  გან   ძუ  რის 

თე  მა  ტუ  რი გა    მო  ფე  ნე  ბი. 1983 წელს ლ. ჭი -

ლაშ   ვილ   მა მხატ   ვარ ს. კენ   ჭა  ძეს   თან ერ   თად 

შე  ავ   სო 1963 წლის ფე  ო  და  ლუ  რი ხა  ნის გა -

მო  ფე  ნა, რო  მელ   მაც IV-XVIII სა  უ  კუ  ნე  ე  ბი 

მო  ი    ც   ვა. 

მთე  ლი საბ   ჭო  თა მმარ   თ   ვე  ლო  ბის გან  -

მავ   ლო  ბა  ში და მომდევნო წლებში მუ  ზე  უ  მი 

ქვეყ   ნის არა მა    რ       ტო უმ   თავ   რეს სა  მეც   ნი  ე  რო 

და სა  ექ   ს   პო  ზი  ციო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბად რჩე   -

ბო    და, არა  მედ ის იყო ეროვ   ნუ  ლი თვით  -

მ   ყო  ფა  დო  ბის შე  ნარ   ჩუ  ნე  ბი  სა და დაც       ვის 

ერ   თ   -ერ   თი გა  რან   ტი. 2004 წლი  დან კი - სა -

ქარ   თ   ვე  ლოს ეროვ     ნუ  ლი მუ  ზე  უ  მის შექ   მ   ნის 

შემ   დეგ – ს. ჯა  ნა  ში  ას სა  ხე  ლო  ბის ის   ტო    რი  ის 

მუ  ზე  უ  მი მის ღერ   ძად იქ   ცა.  

სტატიაეყრდნობაგ.ჩხაიძისმონოგრაფიას

„საქართველოსსახელმწიფომუზეუმი“,თბილი

სი2003წ.;გამოყენებულიაასეველ.ჭილაშვილის

სტატია„საუკუნენახევრისგადასახედიდან“,მუზე

უმისსაიუბილეომოამბე,2002,N44.

კავკასიისმუზეუმი
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რ
ამდენიმეწლიანიპაუზისშემ

დეგ საქართველოს ეროვ

ნული მუზეუმის ს. ჯანაშიას

სახელობის საქართველოს ისტორიის

მუზეუმი საზოგადოების წინაშე წარ

სდგა გამოფენით, რომელიც ოქ

როვერცხლითა და ფერადი ქვების

ელვარებით მოგვითხრობს საქარ

თველოს უძველეს ისტორიას. გამო

ფენას ისეთივე სადა და დიდებული

სახელი აქვს, როგორებიც თვით იქ

წარმოდეგნილი ნივთებია და თავის

თავში მოიცავს იმ იდუმალების გან

სა გან ძუ რით მო ყო ლი ლი ის ტო რია
გამოფენა > ნა თია ლიქოკელი

„კავკასიონიდანმრავალნაკადულსუჩინარიოქროსქვიშაჩამოაქვს.ადგილობრივი

მაცხოვრებლებიმდინარეშისქელმატყლიანიცხვრისტყავებსდებენდააგროვებენ

ქვიშას,რომელიცამტყავებზერჩება.ალბათ,ამგვარივეიყოაიეტისსაწმისიც“.

 აპიანე,„მითრიდატესომები“

ცდას, ბავშვობაში, სათავგადასავლო

წიგნების კითხვისას რომ გვიჩნდე

ბოდა ხოლმე, როდესაც წიგნის გმი

რები მიუვალ ადგილებში გადანახულ

ძვირფასეულობასმიაგნებდნენ. იგივე

განცდა უჩნდება ადამიანს, როდესაც

მუზეუმის „არქეოლოგიურ საგანძურ

ში“შეაბიჯებს,ოღონდამშემთხვევაში

თავად ხდება თავგადასავლის მონა

წილე.ძალიანფრთხილადშერჩეული

განათების ფონზე თვალწინ ცოცხლ

დება თრიალეთის დიდი ყორღანების

ბრწყინვალე კულტურა განსაცვიფრე

ბელი ოსტატობით შექმნილი ოქროსა

და ვერცხლის სარიტუალო თასებით,

ინკრუსტირებული ყელსაბამითა თუ

შტანდარტის დეტალებით; კოლხთა

დიდებულისამეფოთითქოსხელთუქ

მნელი, დაუჯერებლად დახვეწილი

ოქროსა და ვერცხლის სამკაულით,

ფერადი მძივებით, საბეჭდავებით, მი

ნიატურულიქანდაკებებითადავერცხ

ლისსარტყლით;ახალგორშიმიკვლე

ულიგანძიდისკოსებრიფირფიტებითა

დამასიური,ოქროსსასაფეთქლეებით

და,ბოლოს,იბერიელთაძლიერისამე
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ფო, სხვადასხვაფერის, ძვირფასიდა

ნახევრად ძვირფასი ქვებით გაწყო

ბილი უამრავი სამკაულით, გემებით,

ჭურჭლითა და IIIIV საუკუნით დათა

რიღებულისაწერიმოწყობილობით.

თითოეული ვიტრინის წინ მდგარს

წარმოგვიდგებიან უხსოვარი დროის

ბელადებიდაქურუმები,არგონავტები,

რომლებიც ჭეშმარიტად ოქრომრავა

ლი კოლხეთისკენ მოემართებიან ოქ

როს საწმისის მოსაპოვებლად და მა

თიღმერთები,დიდი აიეტიდა კოლხი

მედეა, ფარნავაზ მეფე და მშვენიერი

სერაფიტა,დიდებულები,მამაციმეომ

რები,ოქრომჭედლებიდათვითქვეყა

ნა,სადაცსიცოცხლედუღდა,უცხოელი

დიპლომატები ძღვენს მიართმევდნენ

ქართველ მეფეებს, დიდებულები უკ

ვეთავდნენ სასურველ ნივთებს ადგი

ლობრივთუუცხოელოსტატებსდაიყო

აქტიურიმიმოსვლადავაჭრობა,რად

განადგილობრივინივთებისგვერდით

არისეგვიპტური,სირიული,ბერძნული

დარომაულინაკეთობებიც.

გამოფენამინიმალისტურადარისგა

დაწყვეტილი – განათება, ვიტრინები,

ნივთებისსამაგრებიისეაორგანიზებუ

ლი, რომ მაქსიმალურად წარმოჩნდეს

თითოეულინივთითუნივთებისჯგუფი.

ყოველი ეპოქაორგანულადენაცვლე

ბა ერთმანეთს. ნელნელა ინაცვლებ

ვიტრინიდან ვიტრინასთან და გამო

ფენისდასასრულსხვდები,რომმისმა

ავტორებმა გამოგზაურეს ისტორიაში

და გიჩვენეს ყველაფერი, რაც ქმნის

საქართველოს უძველეს წარსულს და

ფუნდამენტია მისი თვითმყოფადი,

ყველასგან განსხვავებული, ქართული

კულტურისა. 

ყელსაბამი,არმაზისხევი,

ახ.წ.IIIIIსს.

ბეჭედი,არმაზისხევი,

ახ.წ.IIIIIს.

საყურეები,არმაზისხევი,ახ.წ.

IVს.

ყელსაბამი,არმაზისხევი,ახ.წ.

IIIIIს.

თასი,თრიალეთი,

ძვ.წ.IIათასწლეულისIნახ.

სასაფეთქლეები,ახალგორის

განძი,ძვ.წ.IVს.

ყელსაბამი,თრიალეთი,

ძვ.წ.IIათასწლეულისIნახ.

თავსამკაული,ვანი,ძვ.წ.IVსის

დასასრული

სამაჯური,საირხე,ძვ.წ.IVს.IIნახ.
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გა ნათ ლე ბა > თამა რ კიკ ნა ძე

პირველიმუზეუმი–დიდბრიტანეთშიდაარსებულიეშმოლისმუზეუმი–ოქსფორდისუნივერ

სიტეტისბაზაზეშეიქმნადამცირესაფასურისგადახდისშემდეგსაზოგადოებასაცეპატიჟებო

დაკოლექციებისდასათვალიერებლად,მაგრამპირველი,სახალხო,საჯაროსივრცემუზეუმის

სახითმაინცსაფრანგეთშიგაჩნდა.1792წელსლუიმეთექვსმეტისშეპყრობისშემდეგლუვრში

თავმოყრილიმთელისამეფოკოლექციასახელმწიფოქონებადგამოცხადდა,ლუვრიკისაჯა

როდაწესებულებადიქცა.1973წლის10აგვისტოს,მონარქიისდამხობიდანერთიწლისთავზე,

მუზეუმიხალხისთვისგაიხსნა.კვირაშისამდღეს,სრულიადუსასყიდლოდ,ყველასშეეძლო

კოლექციებშითავმოყრილი537მდენახატისადა184ხელოვნებისნიმუშისდათვალიერება.

მუ ზე უ მი რო გორც უწყ ვე ტი გა ნათ ლე ბის წყა რო

დ
რო  თა გან   მავ   ლო  ბა  ში მუ -

ზე  უმ   მა სა  გა  მა  ნათ   ლებ   ლო 

ფუნ   ქ   ცი  აც შე  ი  თავ   სა. სის   ტე -

მა  ტი  ზე  ბუ  ლი სა  ხე სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო 

კონ   ცეფ   ცი  ამ 1951 წელს, UNESCO-ს 

სე  მი  ნარ   ზე მი  ი  ღო. რამ   დე  ნი  მე წლის 

შემ   დეგ კი კლივ   ლენ   დის ხე  ლოვ   ნე -

ბის მუ  ზე  უ  მის დი  რექ   ტორ   მა, ხე  ლოვ   ნე -

ბის ის   ტო  რი  კოს   მა, შერ   მან ლიმ თქვა: 

„დღევანდელ სამ   ყა  რო  ში, რო  მე  ლიც 

სავ   სეა ვი  ზუ  ა  ლუ  რი გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბე -

ბით… მუ  ზე  უ  მი გა  ნათ   ლე  ბის მი  ღე  ბის 

უმ   თავ   რე  სი წყა  რო ხდე  ბა. მხო  ლოდ 

თა  ვი  სი არ   სე  ბო  ბი  თაც კი – ხე  ლოვ   ნე  ბის 

ნი  მუ  შე  ბის შე  ნახ   ვი  თა და გა  მო  ფე  ნით – 

მუ  ზე  უ  მი სა  გა  ნა  მათ   ლებ   ლო და  წე  სე  ბუ -

ლე  ბაა ამ სიტყ   ვის სა  უ  კე  თე  სო და ყვე -

ლა  ზე ფარ   თო გა  გე  ბით“.

სიმულირებულიარქეოლოგიურიგათხრებიბავშვებისთვის
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დღეს, რო  ცა სულ უფ   რო დი  დი აქ   ცენ  -

ტი კეთ   დე  ბა შე  მოქ   მე  დე  ბი  თი უნა  რის 

გან   ვი  თა  რე  ბა  ზე, კიდევ უფრო იზრდება 

მუ  ზე  უ  მე  ბის როლიც. სწავ   ლა თა  მა  შით, 

შე  მეც   ნე  ბა შე  ხე  ბითა და შექ   მ   ნით – ეს 

და სხვა თა  ნა  მედ   რო  ვე სა  გან   მა  ნა  თებ  -

ლო მეთოდები მუზეუმს სულ უფრო 

მიმზიდველს ხდის. 

შე  სა  ბა  მი  სად, სა  გა  ნა  მათ   ლებ   ლო მი -

მარ   თუ  ლე  ბის გან   ვი  თა  რე  ბა დღეს ერ  -

თ -ერ   თი მთა  ვა  რი ამო  ცა  ნა  ა ყოველი 

თა  ნა  მედ   რო  ვე მუ  ზე  უ  მის   თ   ვის. სა  ქარ   თ  -

ვე  ლოს ეროვ   ნუ  ლი მუ  ზე  უ  მიც უკ   ვე რამ  -

დე  ნი  მე წე  ლია ცდი  ლო  ბს, სხვა  დას   ხ   ვა 

ასა  კი  სა და ინ   ტე  რე  სის დამ   თ   ვა  ლი  ე  რე -

ბელს – ოჯახებს, სტუ  დენ   ტებს, ზრდას  -

რუ  ლებს, სკო  ლის მოს   წავ   ლე  ებს – გან  -

ს   ხ   ვა  ვე  ბუ  ლი პროგ   რა  მე  ბი შეს   თა  ვა  ზოს. 

სხვადასხვა ასაკის სკო  ლის მოს   წავ   ლე -

თათვის რამ   დე  ნი  მე პროგ   რა  მა შე  მუ  შავ  -

და, რომელიც სკო  ლის მას   წავ   ლე  ბელ   თა 

მოთხოვ   ნე  ბსაც ითვალისწინებდა. 

შე  დე  გად, 6-7 წლის წინ პირ   ვე  ლად და -

იწყო მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი პრო  ცე  სი ეროვ  -

ნულ მუ  ზე  უმ   ში: სა  ექ   ს   პო  ზი  ციო დარ   ბა -

ზე  ბი და ფონ   დე  ბი ცოცხალ და ეფექ   ტურ 

სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო რე  სურ   სად გარ   და -

იქ   მ   ნა. სა  მუ  ზე  უ  მო გა  ნათ   ლე  ბით სა  ჯა  რო 

სკო  ლე  ბის, პე  და  გო  გე  ბი  სა და მშობ   ლე -

ბის და  ინ   ტე  რე  სე  ბა ერ   თ   -ერთ პრი  ო  რი -

ტე  ტად იქ   ცა. მა  გა  ლი  თად, 2006 წელს ს. 

ჯა  ნა  ში  ას სა  ხე  ლო  ბის სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მუ -

ზე  უ  მის გე  ო  ლო  გი  ის გან   ყო  ფი  ლე  ბის თა -

ნამ   შ   რომ   ლე  ბი სკო  ლის მოს   წავ   ლე  ებს 

სთა  ვა  ზობ   დ   ნენ კურ   სებს თე  მებ   ზე: სამ  -

ყა  როს შექ   მ   ნა, მზის სის   ტე  მა, ადა  მი  ა  ნის 

გა  ჩე  ნა, უძ   ვე  ლე  სი ჰო  მი  ნი  დე  ბი და ჰო  მო  

 სა  პი  ენ   სი და სხვა. იმა  ვე წელს, I-V კლა -

სე  ლებს მო  უმ   ზა  დეს სას   წავ   ლო-   შე  მეც   ნე -

ბი  თი პროგ   რა  მა მე  ხა  ლი  ჩე  ო  ბის შე  სა  ხებ 

სა  ხა  ლი  სო სა  თა  უ  რით: „მოდით, გავ   ყ  -

ვეთ ძაფს“. ეს პროგ   რა  მა ებ   მო  და გა  მო -

ფე  ნე  ბის სე  რი  ას „ეროვნული მუ  ზე  უ  მის 

უც   ნო  ბი კო  ლექ   ცი  ე  ბი“, რომ   ლის პირ   ვე -

ლი გა  მო  ფე  ნაც XVIII-XX სა  უ  კუ  ნე  ე  ბის ხა -

ლი  ჩებ   სა და ფარ   და  გებს და  ეთ   მო…

სას   კო  ლო ექ   ს   კურ   სი  ებს მუ  ზე  უ  მებ   ში 

ახა  ლი სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო კონ   ცეფ   ცი -

ის შე  მუ  შა  ვე  ბამ   დეც რე  გუ  ლა  რუ  ლი ხა -

სი  ა  თი ჰქონ   და. თუმ   ცა, ბო  ლო წლებ   ში 

სტან   დარ   ტუ  ლი ექ   ს   კურ   სი  ე  ბი სრუ  ლად 

გარ   და  იქ   მ   ნა და სა  ხა  ლი  სო შე  მეც   ნე  ბი -

თი დე  ტა  ლე  ბით და  იტ   ვირ   თა. ამ პრო -

ცე  სის ეფექ   ტუ  რად წარ   მარ   თ   ვას ხე  ლი 

შე  უწყო სპე  ცი  ა  ლურ   მა ტრე  ნინ   გებ   მა 

სკო  ლის მას   წავ   ლებ   ლე  ბი  სა და მუ  ზე  უ  მის 

თა  ნამ   შ   რომ   ლე  ბის   თ   ვის. ამ სას   წავ   ლო 

შეხ   ვედ   რებ   ზე პე  და  გო  გებს ას   წავ   ლიდ  -

ნენ, რო  გორ შე  იძ   ლე  ბა და  ი  გეგ   მოს გაკ  -

ვე  თი  ლი ისე, რომ მას   ში მუ  ზე  უ  მიც იყოს 

ჩარ   თუ  ლი და მაქ   სი  მა  ლუ  რად ეფექ  -

ტუ  რად მოხ   დეს მუ  ზე  უ  მის ფონ   დებ   სა 

და გა  მო  ფე  ნებ   ზე ვი  ზი  ტე  ბის სას   წავ   ლო 

პრო  ცეს   ში ჩარ   თ   ვა; მუ  ზე  უ  მის თა  ნამ   შ  -

რომ   ლებს კი აც   ნობ   დ   ნენ იმ მე  თო  დებს, 

რომლებიც მო  ზარ   დებ   სა და ახალ   გაზ   რ  -

დებს სას   წავ   ლო პრო  ცეს   ში მაქ   სი  მა  ლუ -

რად ჩარ   თავდა და და  ა  ინ   ტე  რე  სებდა. 

ამის 90-პროცენტიან გა  რან   ტი  ას ე.წ. 

“კეთებით სწავ   ლა“ იძ   ლე  ვა. დად   გე  ნი -

ლი  ა, რომ ადა  მი  ა  ნი იხ   სო  მებს მი  ღე  ბუ -

ლი ინ   ფორ   მა  ცი  ის 90 პრო  ცენტს, რო  ცა 

აკე  თებს იმას, რა  საც ამ   ბობს. ამ დროს 

მი  სი თა  ნა  მო  ნა  წი  ლე  ო  ბის ხა  რის   ხიც საგ  -

რ   ძ   ნობ   ლად მა  ღა  ლი  ა. 

მუ  ზე  უ  მი ამ მხრი  ვაც უნი  კა  ლუ  რი ად   გი -

ლია გა  ნათ   ლე  ბის მი  სა  ღე  ბად. სწო  რედ 

ეს გა  რე  მო  ე  ბაა გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლი 

ეროვ   ნულ მუ  ზე  უმ   ში მოქ   მე  დი რამ   დე  ნი -

მე სას   წავ   ლო კურ   სის და  გეგ   მ   ვი  სას. ჯერ 

კი  დევ 2006 წელს, ყო  ველ შა  ბათ   -   კ   ვი -

რას, ს. ჯა  ნა  ში  ას სა  ხე  ლო  ბის სა  ქარ   თ   ვე -

ლოს მუ  ზე  უმ   ში ბავ   შ   ვებს ას   წავ   ლიდ   ნენ 

მატყ   ლის და  მუ  შა  ვე  ბას, ეხ   მა  რე  ბოდ   ნენ, 

სა  კუ  თა  რი ხე  ლით გა  და  ექ   ცი  ათ ნედ   ლი 

მა  სა  ლა თე  ქად, მი  ე  ცათ მის   თ   ვის ფორ   მა 

და თავიანთი ფან   ტა  ზი  ით სხვა  დას   ხ   ვაგ  -

ვა  რი სა  თა  მა  შო   და  ემ   ზა  დე  ბი  ნათ. ამით 

ბავ   შ   ვებს ფი  ზი  კუ  რი გან   ვი  თა  რე  ბის   თ   ვის 

სა  ჭი  რო უნარ   -   ჩ   ვე  ვე  ბის გა  მო  მუ  შა  ვე  ბის 

გარ   და, უვი  თარ   დე  ბო  დათ ფან   ტა  ზი  აც და 

თან მეცხ   ვა  რე  ო  ბი  სა და ხალ   ხუ  რი რეწ  -

ვის ის   ტო  რი  ა  საც სწავ   ლობ   დ   ნენ. 

მომ   დევ   ნო წლებ   ში ეს პროგ   რა  მა კი -

დევ უფ   რო და  იხ   ვე  წა. „ხალხური რეწ   ვის 

დღე  ე  ბი“ – მრა  ვალ   ფე  რო  ვა  ნი პროგ   რა -

მა ეთ   ნოგ   რა  ფი  ულ მუ  ზე  უმ   ში 2009 წელს 

ეროვ   ნუ  ლი მუ  ზე  უ  მი  სა და UNESCO-ს 

თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბის შე  დე  გად გა  იხ   ს   ნა. 

პროგ   რა  მა, ცხა  დი  ა, და  ვიწყე  ბის პი  რას 

მყო  ფი ტრა  დი  ცი  ის და რეწ   ვის ოს   ტა -

ტე  ბის საქ   მი  ა  ნო  ბის პო  პუ  ლა  რი  ზა  ცი  ას 

(ფარდაგების ქსო  ვა და ძა  ფე  ბის ღებ   ვა, 

თე  ქა, დურ   გ   ლო  ბა, ხის ჭურ   ჭ   ლის დამ   ზა -

დე  ბა, ხე  ზე კვე  თა, დაწ   ნუ  ლი ჭურ   ჭე  ლი, 

მჭედ   ლო  ბა, კე  რა  მი  კა, ხალ   ხუ  რი თო  ჯი -
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ნე  ბის შექ   მ   ნა, ლურ   ჯი სუფ   რე  ბი და თუ -

შუ  რი უნა  გი  რი) ისა  ხავ   და მიზ   ნად, თუმ   ცა, 

ძა  ლი  ან მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი იყო მას   ში სწო -

რედ სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო კომ   პო  ნენ   ტი 

– სა  ბავ   შ   ვო გა  სარ   თო  ბი ვორ   ქ   შო  ფე  ბი, 

რომ   ლე  ბიც მთე  ლი დღის გან   მავ   ლო  ბა -

ში მიმ   დი  ნა  რე  ობ   და და რო  მელ   თა დრო -

საც მო  ზარ   დებს თი  ხის და  მუ  შა  ვე  ბას, 

თე  ქის თელ   ვას, თო  ჯი  ნე  ბის გა  კე  თე  ბას 

და ქარ   გ   ვის ნი  უ  ან   სებს ას   წავ   ლიდ   ნენ. 

პრო  ექ   ტი შემ   დეგ წლებ   შიც გაგ   რ   ძელ   და. 

UNESCO-ს მხარ   და  ჭე  რით ეთ   ნოგ   რა  ფი -

უ  ლი მუ  ზე  უ  მი და  ინ   ტე  რე  სე  ბულ ადა  მი -

ა  ნებს წელს, ზაფხუ  ლის და  სას   რულ   საც 

სთა  ვა  ზობ   და ფარ   და  გე  ბის თუ ხევ   სუ  რუ -

ლი თა  თე  ბის ქსო  ვის, ასე  ვე ხე  ზე კვე  თის 

შეს   წავ   ლას, ანუ იმ ცოდ   ნის აღ   დ   გე  ნა  სა 

და გა  ცოცხ   ლე  ბას, რო  მე  ლიც ჩვე  ნი კულ  -

ტუ  რის განუყოფელი ნა  წი  ლია და გა -

დარჩენა სჭირდება. 

ზე  მოხ   სე  ნე  ბუ  ლი პროგ   რა  მა საკ   მა -

ოდ პო  პუ  ლა  რუ  ლია მუ  ზე  უ  მის სტუმ   რებს 

შო  რის, თუმ   ცა, ეროვ   ნუ  ლი მუ  ზე  უ  მის 

ერ   თ   -ერთ ყვე  ლა  ზე წარ   მა  ტე  ბულ სა -

გან   მა  ნათ   ლებ   ლო ინი  ცი  ა  ტი  ვად მა  ინც 

სი  მუ  ლი  რე  ბუ  ლი არ   ქე  ო  ლო  გი  უ  რი გათხ  -

რე  ბი რჩე  ბა. და  ახ   ლო  ე  ბით 6-7 წლის 

წინ, ჯა  ნა  ში  ას სა  ხე  ლო  ბის მუ  ზე  უ  მის ეზო -

ში, მცი  რე ზო  მის მი  წის მო  ნაკ   ვეთ   ზე მო -

ზარ   დებს სა  თა  მა  შო „არქეოლოგიური 

ვე  ლი“ მო  უწყ   ვეს. ბავ   შ   ვე  ბი თან თხრიდ  -

ნენ მი  წას და ეძებ   დ   ნენ „განძს“, თან 

არ   ქე  ო  ლო  გი  უ  რი კვლე  ვის სპე  ცი  ფი  კას 

სწავ   ლობ   დ   ნენ და ისეთ მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვან 

დე  ტა  ლებს ეც   ნო  ბოდ   ნენ, რო  მელ   თა გა -

აზ   რე  ბაც პრაქ   ტი  კუ  ლი საქ   მი  ა  ნო  ბის გა -

რე  შე ძა  ლი  ან რთუ  ლი  ა.

2006 წელს მსგავ   სი, კი  დევ უფ   რო მას  -

შ   ტა  ბუ  რი სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო პრო  ექ   ტი 

პირ   ვე  ლად გან   ხორ   ცი  ელ   და დმა  ნის   შიც, 

სა  დაც დმა  ნი  სის არ   ქე  ო  ლო  გი  უ  რი ექ   ს   პე -

დი  ცია სა  ვე  ლე სა  მუ  შა  ო  ებს აწარ   მო  ებ   და. 

მათ მუ  შა  ო  ბა  ში ჩარ   თ   ვის სა  შუ  ა  ლე  ბა კი 

სას   კო  ლო ოლიმ   პი  ა  დის გა  მარ   ჯ   ვე  ბულ 

უფ   როს   კ   ლა  სე  ლებს მი  ე  ცათ, რომ   ლე  ბიც 

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სხვა  დას   ხ   ვა რე  გი  ო  ნი -

დან იყ   ვ   ნენ. ასა  კის და უკ   ვე გა  მოკ   ვე  თი -

ლი ინ   ტე  რე  სე  ბის გა  მო, არ   ქე  ო  ლო  გი  უ  რი 

სა  მუ  შა  ო  ე  ბის დე  ტა  ლე  ბის შეს   წავ   ლამ ამ 

ახალ   გაზ   რ   დებ   ზე წა  რუშ   ლე  ლი შთა  ბეჭ  -

დი  ლე  ბა და  ტო  ვა.

წლე  ბის გან   მავ   ლო  ბა  ში მნიშ   ვ   ნე  ლო -

ვან სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო კე  რად იქ   ცა 

თვი  თონ დმა  ნი  სის მუ  ზე  უ  მიც. წელს, აგ  -

ვის   ტო-   სექ   ტემ   ბერ   ში შო  თა რუს   თა  ვე -

ლის ეროვ   ნუ  ლი სა  მეც   ნი  ე  რო ფონ   დის 

მხარ   და  ჭე  რით „დმანისის სა  ზაფხუ  ლო 

სკო  ლა“ გა  იხ   ს   ნა, რო  მელ   შიც სხვა  დას   ხ   ვა 

უმაღ   ლე  სი სას   წავ   ლებ   ლის ბა  კა  ლავ   რე -

ბი, მა  გის   ტ   რან   ტე  ბი და დოქ   ტო  რან   ტე  ბი 

მო  ნა  წი  ლე  ობ   დ   ნენ. ათი დღის გან   მავ  -

ლო  ბა  ში მათ დმა  ნი  სის არ   ქე  ო  ლო  გი  უ  რი 

მუ  ზე  უ  მის სა  მეც   ნი  ე  რო-   კ   ვ   ლე  ვი  თი ბა  ზა 

მას   პინ   ძ   ლობ   და, სა  დაც ახალ   გაზ   რ   დე  ბი 

ქარ   თ   ვე  ლო  ლო  გი  უ  რი მეც   ნი  ე  რე  ბე  ბის 

კვლე  ვის მე  თო  დო  ლო  გი  ას თე  ო  რი  უ  ლი 

და პრაქ   ტი  კუ  ლი სა  მუ  შა  ო  ე  ბით ეც   ნო -

ბოდ   ნენ. მა  თი კვლე  ვის სა  განს სა  ქარ  -

თ   ვე  ლოს ის   ტო  რი  ა, ხე  ლოვ   ნე  ბათ   მ   ცოდ  -

ნე  ო  ბა, არ   ქე  ო  ლო  გია, ეთ   ნო  ლო  გი ა და 

ნუ  მიზ   მა  ტი  კა წარ   მო  ად   გენ   და. მი  ზა  ნი 

იყო მუ  ზე  უმ   ში და  ცუ  ლი მა  ტე  რი  ა  ლუ  რი 

კულ   ტუ  რის ნი  მუ  შე  ბის სას   წავ   ლო პრო -

ცეს   ში ჩარ   თ   ვაც. სა  ერ   თო ჯამ   ში, ამ მრა -

ვალ   ფე  რო  ვა  ნი მიზ   ნე  ბის და  სახ   ვა სა -

სარ   გებ   ლო იყო ქარ   თუ  ლი კულ   ტუ  რუ  ლი 

მემ   კ   ვიდ   რე  ო  ბის პო  პუ  ლა  რი  ზა  ცი  ის და 

ქარ   თ   ვე  ლო  ლო  გი  უ  რი მეც   ნი  ე  რე  ბე  ბის 

გან   ვი  თა  რე  ბის   თ   ვის. 

ბო  ლო დროს, მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვან სა  გან   მა -

ნათ   ლებ   ლო ფუნ   ქ   ცი  ას ას   რუ  ლებს ეროვ  -

ნუ  ლი გა  ლე  რე  აც. ამა  ზე მეტყ   ვე  ლებს 

ოქ   ტომ   ბერ   ში გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბუ  ლი ორი 

პროგ   რა  მა: „შეიცანი ხე  ლოვ   ნე  ბის ნი  მუ -

მუზეუმის საგანმანათლებლო პროგრამები ბავშვებისათვის
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შის შექ   მ   ნის სა  ი  დუმ   ლო“ და „თავსატეხის 

სა  ი  დუმ   ლო“. ორი  ვე მათ   გა  ნი სკო  ლის 

მოს   წავ   ლე  ებ   ზეა გათ   ვ   ლი  ლი. „თავ   სა -

ტეხის საიდუმლოში“ ბავშვები ფი  როს   მა -

ნის ერ   თ -ერ   თი ნახატის ფაზ   ლის პრინ   ცი -

პით გამ   თ   ლი  ა  ნე  ბას შე  ეც   დე  ბი  ან, მე  ო  რე 

პროგ   რა  მის მიმ   დი  ნა  რე  ო  ბი  სას კი ხატ   ვით 

და  ინ   ტე  რე  სე  ბუ  ლი მო  ზარ   დე  ბი იმ ელე -

მენ   ტებს სწავ   ლო  ბენ, რო  მელ   თა ერ   თობ  -

ლი  ო  ბა ხე  ლოვ   ნე  ბის ნი  მუშს ქმნის. რა 

მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბა აქვს კომ   პო  ზი  ცი  ას, ხაზს, 

ფერს, ფორ   მა  თა მრა  ვალ   ფე  როვ   ნე  ბას 

– თი  თო  ე  ულ ამ თე  მას ცალ   -   ცალ   კე გაკ  -

ვე  თი  ლე  ბი ეძღ   ვ   ნე  ბა და მო  ნა  წი  ლე  ებს 

სა  შუ  ა  ლე  ბა აქვთ, ან სრულ კურსს და  ეს   წ  -

რონ, ან სა  სურ   ვე  ლი თე  მე  ბი აირ   ჩი  ონ.

თა  ნა  მედ   რო  ვე სა  მუ  ზე  უ  მო სტან   დარ  -

ტე  ბის დამ   კ   ვიდ   რე  ბას ეროვ   ნულ მუ  ზე  უმ  -

ში იმი  თაც ცდი  ლო  ბენ, რომ თი  თო  ე  ულ 

გახ   ს   ნილ გა  მო  ფე  ნას, უფრო ხშირად, 

სა  ბავ   შ   ვო პროგ   რა  მაც ახ   ლავს თან. ასე 

იყო პი  კა  სოს გა  მო  ფე  ნის მიმ   დი  ნა  რე -

ო  ბის დრო  საც და ასე მოხ   და ახ   ლაც, 

„აღმოსავლური ხელოვნების კო  ლექ   ცი -

ის ახა  ლი სი  ცოცხ   ლის“ წარ   დ   გე  ნი  სას. ეგ  -

ვიპ   ტუ  რი მუ  მი  ა, ყა  ჯა  რუ  ლი პორ   ტ   რე  ტე  ბი, 

სა  მუ  რა  ის სა  მო  სე  ლი და მი  სი საბ   რ   ძო -

ლო აღ   ჭურ   ვი  ლო  ბა, ჩი  ნუ  რი ფა  ი  ფუ  რი 

და აბ   რე  შუ  მის ქსო  ვილ   ზე შეს   რუ  ლე -

ბუ  ლი ფერ   წე  რა – გა  მო  ფე  ნა  ზე მუ  ზე  უ -

მის კო  ლექ   ცი  ებ   ში და  ცუ  ლი უნი  კა  ლუ -

რი ექ   ს   პო  ნა  ტე  ბი იყო წარ   მოდ   გე  ნი  ლი. 

მათ სა  ფუძ   ველ   ზე კი რამ   დე  ნი  მე ტი  პის 

სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო პროგ   რა  მა და  ი  წე -

რა ასა  კობ   რი  ვი ჯგუ  ფე  ბი  სა და ინ   ტე  რე -

სე  ბის გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბით. შე  მეც   ნე  ბი  თი 

თა  მა  შე  ბი ასაწყო  ბე  ბი  სა და გა  სა  ფე  რა -

დებ   ლე  ბის სა  ხით, თა  მა  შე  ბი ეგ   ვიპ   ტუ  რი 

მცი  რე პლას   ტი  კის, სპარ   სუ  ლი სა  მო  სი  სა 

და ამ კულ   ტუ  რის   თ   ვის და  მა  ხა  სი  ა  თე  ბე -

ლი ორ   ნა  მენ   ტე  ბის, სა  მუ  რა  ის სა  მო  სი  სა 

და საბ   რ   ძო  ლო იარა  ღის, ასე  ვე ჩი  ნუ  რი 

ხე  ლოვ   ნე  ბი  სა და აბ   რე  შუ  მის კულ   ტუ -

რის (აბრეშუმის წარ   მო  ე  ბა – აბ   რე  შუ -

მის ჭი  ი  დან აბ   რე  შუ  მის ქსო  ვი  ლამ   დე) 

და მუ  მი  ფი  კა  ცი  ის შე  სა  ხებ. თი  თო  ე  უ  ლი 

ეს პროგ   რა  მა მო  ზარ   დებს გა  მო  ფე  ნა  ზე 

წარ   მოდ   გე  ნი  ლი კულ   ტუ  რე  ბის ხე  ლოვ  -

ნე  ბი  სა და მხატ   ვ   რუ  ლ-   ს   ტი  ლის   ტუ  რი 

ტრა  დი  ცი  ე  ბის შეს   წავ   ლა  სა და აღ   ქ   მა  ში 

ეხ   მა  რე  ბა. ასე ნას   წავ   ლი ხე  ლოვ   ნე  ბის 

ის   ტო  რია გა  ცი  ლე  ბით უფ   რო და  სა  მახ  -

სოვ   რე  ბე  ლი  და საინტერესოა, ვიდ   რე 

მხოლოდ საკ   ლა  სო ოთახ   ში პე  და  გო  გის 

მო  ნათხ   რო  ბი თ, ან    სა  ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო -

თი.

5)

გა  ნათ   ლე  ბის მი  მარ   თუ  ლე  ბით ეროვ  -

ნუ  ლი მუ  ზე  უ  მი ზე  მოთ მი  მო  ხი  ლუ  ლი 

პროგრამბის გარ   და, ზრდასრულებსაც 

სთავაზობს პროგ   რა  მებს. ახა  ლი კონ  -

ცეფ   ცი  ის მი  ხედ   ვით, მუ  ზე  უ  მი მთე  ლი 

სი  ცოცხ   ლის მან   ძილ   ზე უწყ   ვე  ტი გა -

ნათ   ლე  ბის მი  ღე  ბის წყარო შე  იძ   ლე -

ბა გახ   დეს. თა  მა  ში  თა და გარ   თო  ბით 

სწავ   ლა ზრდას   რუ  ლე  ბის   თ   ვი  საც თვალ  -

სა  წი  ე  რის გა    ფარ   თო  ვებისა და ახა  ლი 

ინ   ტე  რე  სე  ბის გაჩენის შე  საძ   ლებ   ლო -

ბა გახ   ლავთ იმ ასაკ   ში, რო  დე  საც ამას 

ყვე  ლა  ზე ნაკ   ლე  ბად ელოდები  ან. მუ -

ზე  უმ   ში შექ   მ   ნი  ლი სა  სი  ა  მოვ   ნო შე  მეც  -

ნე  ბი  თი გა  რე  მო სა  შუ  ა  ლე  ბას აძ   ლევს 

მათ, ხში  რად სტრე  სულ ყო  ველ   დღი  უ -

რო  ბა  ში სა  ინ   ტე  რე  სო და ფა  სე  უ  ლი სი -

ახ   ლე  ე  ბი იპო  ვონ. ეროვ   ნუ  ლი მუ  ზე  უ  მის 

მი  ერ გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბუ  ლი რამ   დე  ნი  მე 

პროგ   რა  მა კონ   კ   რე  ტუ  ლად ამ სეგ   მენტს 

ეხე  ბა. სპე  ცი  ა  ლის   ტე  ბი თი  თო  ე  უ  ლი ამ 

პროგ   რა  მის დახ   ვე  წის გზებ   საც მუდ   მი -

ვად ეძე  ბენ, რად   გან, როგორც ზემოთ 

უკვე აღინიშნა, მუ  ზე  უმ   ში და  ცულ კო -

ლექ   ცი  ებს როგორც მო  ზარ   დ   თათ   ვის, 

ისე ზრდას   რულ   თათ   ვის თვალ   სა  წი  ე -

რის გა  ფარ   თო  ე  ბის და ცოდ   ნის შე  ძე  ნის 

უშრეტი რე  სურ   სი აქვთ. 
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შუ ქი ვა ნი დან
ნივთის გზა 
 გათხრები დან 
 გა მო ფე ნამ დე

კვლევა > ნინო ჩიმაკაძე

იმოთახშიმოსახვედრად,სადაცსაქართველოსმრავალსაუკუნოვანისტორიას

იკვლევენ,ვიწროდერეფანიუნდაგაიარო,დიდი,თეთრადშეღებილიხისკარი

უნდაშეაღოდაშესვლისთანავედაგეუფლებარეალურდროსთანდისტანცირების

უცნაურიშეგრძნება.უძველესიდროისარტეფაქტებსაქმიკროსკოპისქვეშ

აკვირდებიან,ზოგსლანცეტითდასკალპელითსათუთადწმენდენ,ზოგიკი,ჯერ

კიდევყუთებშიჩალაგებული,თავისრიგსელოდება.
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ე
ს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ეროვ   ნუ  ლი მუ -

ზე  უ  მის არ   ქე  ო  ლო  გი  უ  რი მა  სა  ლის 

სა  რეს   ტავ   რა  ციო ლა  ბო  რა  ტო -

რიაა. ქვეყ   ნის ტე  რი  ტო  რი  ა  ზე არ   ქე  ო -

ლო  გი  უ  რი გათხ   რე  ბის შე  დე  გად აღ   მო -

ჩე  ნი  ლი ნივ   თე  ბის ძი  რი  თა  დი ნა  წი  ლი 

მუ  ზე  უ  მის კო  ლექ   ცი  ებ   ში და  ბი  ნა  ვე  ბამ   დე 

სწო  რედ აქ ხვდე  ბა. სა  უ  კუ  ნე  ე  ბის გან  -

მავ   ლო  ბა  ში ჟან   გით, მა  რი  ლე  ბით თუ 

მი  წით და  ფა  რუ  ლი ძვირ   ფა  სი არ ტე ფაქ  -

ტე  ბი გაწ   მენ   დი  სა და და  მუ  შა  ვე  ბის შემ  -

დეგ ზოგ   ჯერ იმ   დე  ნად იც   ვ   ლის იერ   სა -

ხეს, რომ თით   ქ   მის აღა  რა  ფე  რი რჩე  ბა 

სა  ერ   თო გათხ   რე ბი  სას ნა  პოვნ ნივ თებ  -

თან.

ნივ   თე  ბის რეს ტავ რა ცი ა  ზე ლა  ბო -

რა      ტო  რი  ა  ში ძი  რი  თა  დად 8 ადა  მი  ა  ნი 

მუ    შა  ობს. „ახლა რკი  ნის მა  სა  ლას ვა -

მუ    შა  ვებთ, ბრინ     ჯა  ოს უკ   ვე მოვ   რ   ჩით“ 

– მე  უბ   ნე  ბა რეს ტავ რა ტო რი ნი  ნო თა -

ვარ   თ   ქი  ლა    ძე. თე  მურ ფარ   ჯა  ნა  ძე მიჩ   ვე -

ნებს, გა სუფ თა ვე ბი სა და რეს ტავ რა ცი ის 

რა „გზა“ გა ი ა რა ერ თ   -ერ   თ მა ექ   ს   პო -

ნა  ტ მა – შუ  ბის   პი  რ მა, სა ნამ ახ ლან დელ 

სა ხეს მი ი ღებ და. „თან ეს ყვე  ლა  ფე  რი 

ისე უნ   და აკე  თო, რომ ნივთს არა  ფე  რი 

ავ   ნო, არ და  კაწ   რო“ – მიხ   ს   ნის რეს   ტავ  -

რა  ტო  რი.

ერ   თი მოზ   რ   დი  ლი ზო  მის ნივ   თის სა -

ბო  ლოო რეს   ტავ   რა  ცი ა- კონ   სერ   ვა  ცი  ას 

და     ა  ხ     ლო  ე  ბით ერ   თი თვე, ზოგ   ჯერ უფ  -

რო მე  ტიც სჭირ   დე  ბა. ნივ   თე  ბი ხში  რად 

განიმედესისფიგურითშემკულიჭრაქი

გაწმენდამდე და გაწმენდის შემდეგ

სამპატრუქიანიჭრაქისარქველით,შემკულიმოცეკვავე

ეროტებისფიგურებით

აღდგენამდე და აღდგენის შემდეგ

დე  ფორ   მი  რე  ბუ  ლი  ცა  ა, ან  და  ზი  ა  ნე  ბუ -

ლი, ამი  ტომ მათ   თ   ვის პირ   ვან   დე  ლი სა -

ხის დაბ   რუ  ნე  ბა ხან   გ   რ   ძ   ლივ მუ  შა  ო  ბას 

მო  ითხოვს. სხვა  დას   ხ   ვა ხელ   საწყო  თი 

და  მუ  შა  ვე  ბის შე  მ     დეგ ნივ   თებს სპე  ცი  ა -

ლურ და  ნად   გარ   ში მტვრი  სა  გან ასუფ  -

თა  ვე  ბენ, შემ   დეგ სპირ   ტით დე  ლი  პი  და -

ცი  ას უტა  რე  ბენ, სა  ბო  ლო  ოდ ხსნა  რით 

– პა  რა  ლო  იდ B 72-ით ფა  რა  ვენ, რაც 

დამ   ცავ გარსს ქმნის, თან ის ად   ვი  ლი 

მო  სა  შო  რე  ბე  ლი  ა, თუ ოდეს   მე ნივ   თის 

ხე  ლა  ხა  ლი გა  მოკ   ვ   ლე  ვა გახ   და სა  ჭი  რო.

ახ   ლა ლა  ბო  რა  ტო  რი  ა  ში 2007 წელს 

ვან   ში გან ძის სა ხით აღ   მო  ჩე  ნი ლ ბრინ  -

ჯა  ო სა და რკი ნის ნივ   თებს იკ ვ ლე ვენ. 

5 წლის წინ ჩა  ტა  რე  ბულ   მა არ   ქე  ო  ლო -

გი  ურ   მა გათხ   რებ   მა, რო მელ საც 2002 

წლი დან ქალ ბა ტო ნი და რე ჯან კა ჭა რა-

ვა ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს, კი    დევ ერ   თხელ 

და  ა  დას   ტუ  რა, რომ ვა  ნი კი  დევ ბევრ 

სა  ი  დუმ   ლოს ინა  ხავს; რომ ვა  ნი გა მორ-

ჩე უ ლია არა მარ ტო ოქ როს მდი და-

რი აღ მო ჩე ნე ბით, არა მედ ბრინ   ჯა  ო სა 

და რკი ნის ნივ თე ბი  თაც. 2007 წელს იქ 

აღ   მო  ჩე  ნი  ლი უნი  კა  ლუ  რი მა  სა  ლა რო -

გორც ის   ტო  რი  კო  სებ   სა და არ   ქე  ო  ლო -

გებს, ისე ან   ტი  კუ  რი რე  ლი  გი  ის მკვლე -

ვ   რებს ბევრ გა  რე  მო  ე  ბა  ზე და  ფიქ   რე  ბის 

მი  ზეზს აძ   ლევს. ნივ   თე  ბის დამ   ზა  დე  ბის 

ზუს   ტ თა  რიღს ამ ეტაპ   ზე ვერ ასა  ხე  ლე -

ბენ. ისი  ნი, სა  ვა  რა  უ  დოდ, ძვ. წ. III-I სა  უ -

კუ  ნე  ებ   ში უნ   და იყოს შექ   მ   ნი  ლი. თუმ   ცა, 

გან ძის სა ხით მოღ წე უ ლი ეს ნივ   თე  ბი 

ძვ.წ. I სა  უ  კუ  ნე  ში იქ ნა ჩა მარ ხუ ლი დე-

და ქან ში სა გან გე ბოდ ამოკ ვე თილ ორ  -

მო  ში.

ძვ.წ. I სა უ კუ ნე ში სა ტაძ რო ქა ლა-

ქის დან გ რე ვის ფაქტს და უ კავ ში რა ეს 

მარ თ   ლაც უნი კა ლუ რი არ ქე ო ლო გი უ-

რი კომ პ   ლექ სი მის მა გამ თხ რელ მა, ბა-

ტონ   მა დი  მი  ტ რი ახ ვ ლე დი ან მა.

გან   ძის უდი  დე  სი ნა  წი  ლი სა  ქარ   თ   ვე -

ლოს ეროვ   ნუ  ლი მუ  ზე  უ  მის სა  რეს   ტავ  -

რა  ციო ლა  ბო    რა  ტო  რი  ა  ში აღად   გი  ნეს. 

სხვა  დას   ხ   ვა ფორ   მის სად   გა  რე  ბი, დი დი 

ზო მის სა რი ტუ ა ლო ჭურ   ჭე  ლი, სა  რეც  -

ლის ფე  ხის გარ   საკ   რა  ვე  ბი, ჭრა  ქე  ბი – 

სა  რეს   ტავ   რა  ციო სა  მუ  შა  ო  ე  ბი ამ და სხვა 

ბრინ   ჯა  ოს არ   ტე  ფაქ   ტებს სა ქარ თ ვე ლოს 

ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის ლა  ბო  რა  ტო  რი  ა  ში 

2007–2010 წლე  ბ     ში ჩა  უ  ტარ   და. 2011 წლი -

დან კი რკი  ნის ნივ   თე  ბის რეს   ტავ   რა  ცია 

და  იწყო. ვა  ნის ამ გან   ძის ბრინ   ჯა  ოს მა -

სა  ლის რეს   ტავ   რა  ცი  ი  სას გა  მო  ყე  ნე  ბუ  ლი 

მე  ქა  ნი  კუ  რი გაწ   მენ   დის მე  თო  დი საკ   მა -

ოდ წარ   მა  ტე  ბუ  ლი აღ   მოჩ   ნ   და. ნივ   თე  ბის 

და  სა  მუ  შა  ვებ   ლად სკალ   პე  ლი, რბი  ლი 

ჯაგ   რი  სე  ბი, ხის წვრი  ლი ჩხი  რე  ბი და 

სხვა ინ   ს   ტ   რუ  მენ   ტე  ბი გა  მო  ი  ყე  ნეს. რეს-

ტავ რა ტო რე  ბი სპე ცი ა ლუ რი გა  ნა  თე  ბის 

პი  რო  ბებ   ში, ბი  ნო  კუ  ლა  რის ქვეშ წმენდ  -

დ   ნენ ნივ   თებს. მთა  ვა  რი ამო  ცა  ნა იყო, 

კო  რო  ზი  ის ფე  ნე  ბი ისე მო  ე  ცი  ლე  ბი  ნათ, 

რომ თვით ნივ თის ზე  და  პი  რი არ და  ზი  ა -
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არქეოლოგიური გათხრების 

შედეგად აღმოჩენილ ნივთს 

სპეციალისტები ჯერ საველე 

კონსერვაციას უტარებენ – 

მხოლოდ ზედაპირულად, 

ფრთხილად წმენდენ, მის შემდგომ 

კვლევას რომ არ შეუშალონ ხელი;

იქმნება დეტალური 

ლაბორატორიული დოკუმენტაცია 

და ხდება ნივთის ფოტოფიქსაცია: 

ნივთის ფოტოების გადაღება 

აღმოჩენისა და დამუშავების 

სხვადასხვა ეტაპზე. 

შემდეგ ნივთს ვიზუალურად 

სწავლობენ, მიკროსკოპულად 

იკვლევენ დაზიანების ხარისხს და 

ტექნიკურ მონაცემებს.

მხოლოდ ამ ეტაპების გავლის 

შემდეგ იწყება რესტავრაცია-

კონსერვაცია, რაც ზოგჯერ 

თვეობით მუშაობას გულისხმობს: 

გაწმენდა, სხვადასხვა 

ხელსაწყოთი დამუშავება, 

საჭიროების შემთხვევში 

დეტალების აღდგენა და 

ხსნარებით დამუშავება. ამ 

ყველაფრის შემდეგ ნივთი 

საბოლოო სახეს იღებს და 

შეძლებისდაგვარად იბრუნებს 

პირვანდელ იერს.

საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმის სარესტავრაციო 

ლაბორატორიაში რესტავრაცია-

კონსერვაციის პროცესში არა 

მარტო ნივთების გარეგნულ სახეს 

აღადგნენ, არამედ იკვლევენ 

თვით მასალას და ადგენენ ნივთის 

დამზადების ტექნოლოგიას.

რა გზას გადის ექსპონატი 

საგამოფენო დარბაზამდე:

ნე  ბუ  ლი  ყო. ზოგ შემ   თხ   ვე  ვა  ში კო  რო  ზი -

ის ფე  ნე  ბი მთლი  ა  ნად მოხ   ს   ნეს, თუმ   ცა, 

გარ   კ   ვე  ულ ფრაგ   მენ   ტებ   ზე ამ ფე  ნე  ბის 

სრუ  ლი მოსპობა შე  უძ   ლე  ბე  ლი აღ   მოჩ  -

ნ   და. მი  უ  ხე  და  ვად ამი  სა, ვა  ნის გან   ძის 

ბრინ   ჯა  ოს ნივ   თე  ბის დი  დი ნა  წი  ლი მა -

ინც თით   ქ   მის პირ   ვან   დე  ლი სა  ხით აელ  -

ვარ   და.

ბო  ლო 2 წე  ლი  ა, სა  ქარ   თ ვე  ლოს 

ეროვ   ნუ  ლი მუ  ზე  უ  მი ნივ   თე  ბის ტექ   ნი  კუ -

რი კვლე  ვი  სა და რეს   ტავ   რა  ცი  ის მიზ   ნით 

გე  ტი ვი ლას თან, გე  ტის კონ   სერ   ვა  ცი  ის 

ინ   ს   ტი  ტუტ   თან და ნიუ იორ   კის მეტ   რო -

პო  ლი  ტე  ნის ხე  ლოვ   ნე  ბის მუ  ზე  უმ   თან 

თა  ნამ   შ   რომ   ლობს. 2007 წელს აღ   მო -

ჩე  ნი  ლი ბრინ   ჯა  ოს ნივ   თე  ბის ყვე  ლა -

ზე მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი ნა  წი  ლი სწო  რედ 

ამე  რი  კა  ში წა ი ღეს რეს   ტავ   რა  ცი  ი  სა და 

ტექ   ნი  კუ  რი კვლე  ვი  სათ   ვის. ეროვ   ნუ  ლი 

მუ  ზე  უ  მის რეს   ტავ   რა  ცი  ის დე  პარ   ტა  მენ  -

ტის უფ   რო  სი, ნი  ნო კა  ლან   და  ძე, რო  მე -

ლიც ამე  რი  კის შე  ერ   თე  ბულ შტა  ტებ   ში 

ჩა  ტა  რე  ბულ კვლე  ვა  სა და რეს   ტავ   რა  ცი -

ის პრო  ცეს   ში მო  ნა  წი  ლე  ობ   და, ამ   ბობს, 

რომ ვა  ნის არ   ქე  ო  ლო  გი  უ  რი აღ     მო  ჩე  ნე -

ბი მსოფ   ლი  ოს არა  ერთ წამ   ყ   ვან მუ  ზე -

უმ   ში იყო წარ   მოდ   გე  ნი  ლი, მათ შო რის 

გე ტი ვი ლა შიც, რო მე ლიც აგ რეთ ვე უძ-

ვე  ლე სი ცი ვი    ლი ზა ცი ე ბის ხე ლოვ ნე ბის 

შეს წავ   ლით, პო პუ ლა რი ზა ცი ი თა და 

ნივ თე ბის კვლე ვით არის ცნო ბი ლი. 

გე  ტი ვი  ლა  ს თან არ სე ბულ კონ სერ ვა-

ცი  ის ინ ს ტი ტუტ ში გაგ ზავ ნილ ექ   ს   პო  ნა -

ტებს შო  რის იყო სამ პატ რუ ქი ა ნი ჭრა  ქი, 

რო  მე  ლ საც არ   წი  ვი  სა და გა  ნი  მე  დე  სის 

გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბე ბი ამ შ ვე ნებს, ასე ვე სამ  -

პატ რუ ქი ა ნი ჭრა  ქი სარ ქ ვე ლით, რო -

მე  ლ საც მო  ცეკ   ვა  ვე ერო  ტე  ბის ოთხი 

ფი  გუ  რა ამ კობს. მეტ   რო  პო  ლი  ტე  ნის 

ხელოვნების მუ  ზე  უ  მის სა  რეს   ტავ   რა  ციო 

ლა  ბო  რა  ტო  რი  ა  ში გა  მო  იკ   ვ   ლი  ეს სამ  -

მი  ლი  ა  ნი, სპი  ლოს გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბე  ბით 

შემ   კუ  ლი სა  საკ   მევ   ლე და ექ ვ ს პატ რუ-

ქი ა ნი ჭრა  ქი, რომ  ელ   თა  გან სამ   ზე ადა -

მი  ა  ნის ბი  უს   ტია გა  მო  სა  ხუ  ლი, სამ   ზე კი 

– სპი  ლოს თა  ვე  ბი. უახ   ლე  სი ტექ   ნი  კის 

გა  მო  ყე  ნე  ბით ამ ექ   ს   პო  ნა  ტე  ბის სრუ  ლი 

შეს   წავ   ლა და შემ   დეგ აღ   დ   გე  ნა გახ   და 

შე  საძ   ლე  ბე  ლი. ნივ   თებს მე  ქა  ნი  კუ  რი 

გაწ   მენ   დის შემ   დეგ მიკ   როს   კო  პუ  ლი და 

რა  დი  ოგ   რა  ფი  უ  ლი კვლე  ვა ჩა  უ  ტარ   და 

და სა  ბო  ლო  ოდ მათ თით   ქ   მის პირ   ვან  -

დე  ლი იერ   სა  ხე დაუბრუნდა.

გარ   და იმი  სა, რომ ეს ნივ   თე  ბი ხე -

ლოვ   ნე  ბის უნი  კა  ლუ  რი ნი  მუ  შე  ბი ა, 

ისი  ნი სპე  ცი  ა  ლის   ტებს ის   ტო  რი  უ  ლი 

პრო  ცე  სე  ბი  სა და კულ   ტუ  რუ  ლი გან   ვი -

თა  რე  ბის გა  აზ   რე  ბის უნი  კა  ლურ შე საძ-

ლებ ლო  ბა საც აძ     ლევს. მათ ზე კარ   გად 

დაკ   ვირ   ვე  ბის შემ       დეგ, რამ   დე  ნი  მე პა  ტა -

რა ფი  გუ  რის სა  შუ   ა  ლე  ბით, მთე  ლი ეპო -

ქის სუ რა თი შე ი  ძ   ლე ბა აღ ვად გი ნოთ.

„თითოეული ნივ   თი ელი  ნის   ტუ  რი 

ხე  ლოვ   ნე  ბის ნამ   დ   ვი  ლი შე  დევ   რი  ა. ამ 

შემ   თხ   ვე  ვა  ში არ აქვს მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბა, ეს 

ნივ   თე  ბი სა  ქარ   თ   ვე  ლო  შია დამ   ზა  დე  ბუ -

ლი, თუ შე  მო  ტა  ნი  ლი; მთა  ვა  რი  ა, რომ 

კოლ   ხეთ   ში, ვა  ნის სა  ხით, არ სე ბობ და 

ისე თი სა  ტაძ   რო ქა  ლა  ქი და ადა  მი  ა -

ნებს იმის ინ   ტე  ლექ   ტუ  ა  ლუ  რი პო  ტენ  -

ცი  ა  ლი და მა  ტე  რი  ა  ლუ  რი სა  შუ  ა  ლე  ბაც 

ჰქონ   დათ, რომ ამ დო  ნის სა ტაძ რო 

ინ   ვენ   ტა    რი შე  მო  ე  ტა  ნათ“, – ამ   ბობს 

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი ნი-

ნო ლორ   თ   ქი  ფა  ნი  ძე. მი  სი ვა  რა  უ  დით, 

ექ ვ ს პატ რუ ქი ან ჭრაქ   ზე გა  მო  სა  ხუ  ლი 

სა  მი ადა  მი  ა  ნი – ორი მა  მა  კა  ცი და ერ  -

თი ქა  ლი, დი  დი ალ   ბა  თო  ბით, მი  თო -

ლო  გი  უ  რი პერ   სო  ნა  ჟე  ბი არი  ან, რა  ზეც 

რამ   დე  ნი  მე ფაქ   ტი მი  ა  ნიშ   ნებს: „ჭრაქს 

ამ კობს სპი  ლო  ე  ბის სკულ პ ტუ რუ ლი 

გა  მო  სა ხუ ლე ბე ბი, რომ   ლებ ზეც სო  ლა -

რუ  ლი ორ   ნა  მენ   ტე ბია ამოტ   ვიფ   რუ  ლი. 

სპი  ლო პირ   და  პირ კავ   შირ   შია მზის 

კულ   ტ   თან და შე  უძ   ლე  ბე  ლი  ა, რომ ასეთ 

ღრმად გა  აზ   რე  ბულ ნივ   თ   ზე ჩვე  უ  ლებ  -

რი  ვი ადა  მი  ა  ნე  ბი იყ   ვ   ნენ გა  მო  სა  ხუ  ლ-

ნი“, – მსჯე  ლობს იგი. მი სი აზ რით, ეს 

უნ და იყოს დი  ო  ნი  სე, ჰე  რაკ   ლე და არი -

ად   ნე. ამ ვა  რა  უდს სხვა  დას   ხ   ვა ფაქ   ტო -

რე  ბი სძენს სან   დო  ო  ბას: „ყველაზე ად  -

ვი  ლად ამო  საც   ნო  ბი ლო  მის   ტყა  ვი  ა  ნი, 

წვე  რე  ბი  ა  ნი ჭა  ბუ  კი  ა, რო  მე  ლიც აშ   კა -

რად ჰე  რაკ   ლეს მო  გა  გო  ნებთ. ჰე  რაკ   ლე 

იმ პე  რი  ო  დის კოლ   ხეთ   ში ერ თ-ერ თი 

ყვე  ლა  ზე პო  პუ  ლა  რუ  ლი მი  თო  ლო  გი  უ -

რი პე  რ  სო  ნა  ჟი იყო. ბერ   ძე  ნი მწე  რა  ლი 

დუ  რი  სი წერს: „კავკასიის მცხოვ   რებ   ნი 

მხო  ლოდ ზევსს და ათე  ნას არ სწი  რა -

ვენ მსხვერპლს, ვი  ნა  ი  დან ისი  ნი იყ   ვ  -

ნენ პრო  მე  თეს დას   ჯის მი  ზეზ   ნი, ჰე  რაკ  -

ლეს კი გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლად სცემ   დ   ნენ 

თაყ   ვანს იმის გა  მო, რომ ის   რით გან   გ  -

მი  რა არ   წი  ვი, პრო  მე  თეს გულ   -   ღ   ვიძლს 

რომ უკორ   ტ   ნი  და“.

ერ   თი სიტყ   ვით, ჰე  რაკ   ლეს გა  მო  ჩე  ნა 

ვან   ში სი  ურ   პ   რი  ზი არა  ვის   თ   ვი  სა  ა. ჭრაქ  -

ზე იგი გა  მო  სა  ხუ  ლია ჩი  რაღ   დ   ნით ხელ  -

ში. ამ გა  რე  მო  ე  ბას კი, თა  ვის მხრივ, 

დი  ო  ნი  სეს   თან მივ   ყა  ვართ: რო  მა  ულ 

სარ   კო  ფა  გებ   ზე ძა  ლი  ან ხში  რა  დაა გა  მო -
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სა  ხუ  ლი დი  ო  ნი  სეს ინ   დო  ეთ   ში ტრი  უმ  -

ფის სცე  ნე  ბი. ცნო  ბი  ლი  ა, რომ ინ   დო  ეთ  -

ში ლაშ   ქ   რო  ბი  დან მო  მა  ვალ დი  ო  ნი  სეს, 

რო  მე  ლიც სპი  ლო  ზე ზის, ამა  ლის სხვა 

წევ   რებ   თან ერ   თად სწო  რედ ჰე  რაკ   ლე 

მიჰ   ყ   ვე  ბო  და ჩი  რაღ   დ   ნით ხელ   ში. დი -

ო  ნი  სეს ასე  ვე თან ახ   ლ   და მი  სი სატ   რ  -

ფო, არი  ად   ნეც. ჭრაქ   ზე გა  მო  სა  ხუ  ლი 

ახალ   გაზ   რ   და ქა  ლი, რო  მელ   საც ხელ   ში 

ასე  ვე ჩი  რაღ   და  ნი უნ   და სჭე  რო  და (ის 

მომ   ტ   ვ   რე  უ  ლი  ა), გა  რეგ   ნო  ბი  თაც არი -

ად   ნეს მო  გა  გო  ნებთ. ეს ყვე  ლა  ფე  რი კი 

გვა ფიქ რე ბი ნებს, რომ ვან   ში აღ   მო  ჩე -

ნილ ექ ვ ს პატ რუ ქი ან ჭრაქ   ზე დი  ო  ნი  სეს 

ტრი  უმ   ფია ასა  ხუ  ლი. სწო  რედ ეს მი  თო -

ლო  გი  უ  რი ეპი  ზო  დი აირ   ჩია მო  დე  ლად 

ალექ   სან   დ   რე მა  კე  დო  ნელ   მა ინ   დო  ეთ   ში 

ლაშ   ქ   რო  ბი  სას, – ამ ბობს ნი  ნო ლორ   თ  -

ქი  ფა  ნი  ძე და კი  დევ ერთ მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვან 

გა  რე  მო  ე  ბა  ზე ამახ   ვი  ლებს ყუ  რადღე  ბას: 

„შესაძლოა, ვან ში აღ მო ჩე ნი ლი ამ ჭრა-

ქის სა ხით დი ო ნი სეს ინ დო ე ლებ ზე ტრი-

უმ ფის უძ ვე ლეს გა მო სა ხუ ლე  ბას   თა  ნაც 

კი გვქონ დეს საქ მე“.

ასე ვე ერ თ -ერთ წამ ყ ვან ელი ნის ტურ 

ცენ ტ რ ში უნ   და იყოს დამ ზა დე ბუ ლი მე-

ო  რე ჭრა ქი, რო  მელ ზეც პო პუ ლა რუ ლი 

მი თო ლო გი უ რი სი უ ჟე  ტია გა მო სა ხუ-

ლი – არ   წი ვად გა დაქ ცე უ ლი ზე  ვ   სი და 

გა ნი  მე დე სი – ულა მა ზე სი ჭა ბუ კი, რო-

მე  ლიც მას შე უყ ვარ და და მე რი ქი ფედ 

წა იყ ვა ნა ზე ცა ში. ეს გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბა 

სტი  ლის   ტუ  რად ძა  ლი  ან ჰგავს გა  მარ  -

ჯ   ვე  ბის ქალ   ღ   მერ   თის – ნი  კეს ცნო  ბილ 

ქან   და  კე  ბას, რო  მე  ლიც 1969 წელს ვა -

ნის ე.წ. მო  ზა  ი  კუ  რი  ა  ტა  კი  ან ტა  ძარ   ში 

აღ   მო  ა  ჩი  ნეს. ამ ორი პერ   სო  ნა  ჟის, გა -

ნი  მე  დე  სი  სა და ნი  კეს (ზეციდან ჩა მო-

სუ ლი გა მარ ჯ ვე ბის ქალ   ღ მერ თი) ერ  -

თ   მა  ნეთ   თან და  კავ   ში  რე  ბა ლო    გი  კუ  რიც 

არის რო გორც ზე ცი უ რი და მი წი ე რი 

სამ ყა როს და მა კავ ში რე ბე ლი მი თო-

ლო გი უ რი პერ სო ნა ჟე ბი სა, რომ ლე -

ბიც რო მა ულ სარ კო ფა გებ ზე ერ   თა  დაც 

არი  ან გა  მო    სა  ხუ  ლ ნი. 

აღ   მო  ჩე  ნი  ლი გან   ძის კვლე  ვას სპე -

ცი  ა  ლის   ტე  ბი კვლავ გა  ნაგ   რ   ძო  ბენ რო -

გორც სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში, ისე აშ შ - ში. თუ 

ვა  რა  უ  დე  ბი და  დას   ტურ   და, შე  საძ   ლო  ა, 

უახ   ლო  ეს მო  მა  ვალ   ში ელი  ნის   ტუ  რი ხა -

ნის სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ზე აქამ   დე უც   ნობ ფაქ  -

ტებს აეხა  დოს ფარ   და, რაც შემ   დეგ უკ   ვე 

ახა  ლი კვლე  ვის სა  გა  ნი გახ   დე  ბა. 
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პრო ექ ტი > თამარ ბაბუაძე

„თვინინგი“ ევ რო კავ ში რის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი თა ნამ შ რომ ლო ბის პროგ რა მა ა, რო მე ლიც აღ მო სავ ლეთ 

ევ რო პის ქვეყ ნე ბის სა ჯა რო სამ სა ხუ რებს ტრე ნინ გე ბის, სე მი ნა რე ბის, კონ სულ ტა ცი ე ბის, რე ორ გა ნი ზა ცი ის და 

კა ნონ მ დებ ლო ბის გან ვი თა რე ბის გზით ევ რო კავ ში რის სტან დარ ტებ თან ჰარ მო ნი ზე ბა ში ეხ მა რე ბა . იგი გუ ლის-

ხ მობს პარ ტ ნი ო რო ბას ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნი სა და ევ რო კავ ში რის წევ რო ბის მსურველი ქვეყ ნის სა ჯა რო 

სამ სა ხუ რებს შო რის რე ფორ მე ბი სა და შემ დ გო მი გან ვი თა რე ბის ხელ შე საწყო ბად. 

ე
ს პრო  ექ   ტი უკ   ვე ათ წე  ლი  წად  -

ზე მე  ტი  ა, წარ   მა  ტე  ბით ხორ   ცი -

ელ   დე  ბა სხვა  დას   ხ   ვა ქვე  ყა  ნა  ში. 

 სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ   ნულ მუ  ზე  უმ   თან 

თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბის შე  სა  ხებ ხელ   შეკ  -

რუ  ლე  ბა და  ახ   ლო  ე  ბით სა  მი წლის წინ 

გა  ფორ   მ   და.  მი  ზა  ნი მუ  ზე  უ  მის ინ   ს   ტი -

ტუ  ცი  უ  რი გან   ვი  თა  რე  ბის მხარ   და  ჭე  რა 

იყო . ეს გახ   ლ   დათ „თვინინგის“ პირ  -

ვე  ლი პრო  ექ   ტი კულ   ტუ  რის სფე  რო -

ში, რო  მელ   შიც ეროვ   ნუ  ლი მუ  ზე  უ  მის 

პარ   ტ   ნი  ორ მხა  რედ ბერ   ლი  ნის სა -

ხელ   მ   წი  ფო მუ  ზე  უ  მე  ბის გა ერ თი ა ნე ბა 

ჩა  ერ   თო.  ს წო  რედ ამ სა  მუ  ზე  უ  მო გა -

ერ   თი  ა  ნე  ბის 40 სხვა დას ხ ვა დარ გის 

ახა ლი სტან დარ ტე ბი ეროვ ნულ მუ ზე უმ ში
 

წამ   ყ   ვა  ნი ექ   ს   პერ   ტი უზი  ა  რებ   დ  ა თა ვის 

გა  მოც   დი  ლე  ბას 2 7 - თ ვი ა ნი პრო  ექ   ტის 

მიმ   დი  ნა  რე  ო  ბი  სას ქარ   თ ველ კო ლე-

გებს   გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში მუ ზე უ-

მის რე ორ გა ნი ზა ცი ის შე სა ხებ. პრი  ო -

რი  ტე  ტუ  ლი სფე  რო  ე  ბი იყო: შე  ნო  ბე  ბის, 

სა  ცა  ვე  ბის და სა  ხე  ლოს   ნო  ე  ბის და  გეგ  -

მა  რე  ბა, კო  ლექ   ცი  ე  ბის გა  და  ტა  ნა, ნივ  -

თე  ბის რეს   ტავ   რა  ცია და კონ   სერ   ვა  ცი  ა, 

მუ  ზე  უ  მის მარ   თ   ვა და ზო  გა  დი სა  მუ  ზე  უ -

მო სტან   დარ   ტე  ბის შე  მო  ღე  ბა.

„თვინინგის“ პრო  ექ   ტი ოთხი კომ   პო -

ნენ   ტი ს გან შედ გე ბო და.  პირ   ვე  ლი კომ  -

პო  ნენ   ტი გუ  ლის   ხ   მობ   და „ხელოვნების 

ნიმუშთა საცავის“ პრო ექ ტის  შექ   მ   ნა ს; 

მე  ო  რე – რე  კო  მენ   და  ცი  ე  ბის გა  წე  ვას 

პრე  ვენ   ცი  უ  ლი კონ   სერ   ვა  ცი  ის გა  სა  უმ  -

ჯო  ბე  სებ   ლად; მე  სა  მე კომ   პო  ნენ   ტი იყო 

კო  ლექ   ცი  ე  ბის გა  და  ტა  ნის საც   დე  ლი 

პრო  ექ   ტი, რო მე ლიც აღ   მო  სავ   ლუ  რი 

ხელოვნების კო  ლექ   ცი  ე  ბის მა  გა  ლით  -

ზე გან   ხორ   ცი  ელ   და; მე  ოთხე კომ   პო -

ნენტს კი სა მუ ზე უ მო სტან   დარ   ტე  ბის 

პა კე ტის მომ   ზა  დე  ბა წარ   მო  ად   გენ   და.  

სა  ბო  ლო  ოდ, ამ დო  კუ  მენ   ტ   მა გან   საზღ  -

ვ   რა მუ  ზე  უ  მის ში  და სტან   დარ   ტე  ბი 

სა  ზო  გა  დო  ე  ბას   თან ურ   თი  ერ   თო  ბის, 

გა  მო  ფე  ნე  ბი  სა და ექ   ს   პო  ნა  ტე  ბის დრო -

ე  ბით გა  და  ცე  მის შე სა ხებ  პარ   ტ   ნი  ო  რო -

ბა სა და სა  მარ   თ   ლებ   რივ სა  კითხებ    ზე. 
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აღ   მო  სავ   ლური ხელოვნების 

კო  ლექ   ცი  ა

17 სექ ტემ ბერს ს. ჯა  ნა  ში  ას სა  ხე  ლო -

ბის სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მუ  ზე  უმ   ში გა  იხ   ს   ნა 

წლის ერ   თ   -ერ   თი ყვე  ლა  ზე მრა  ვალ  -

ფე  რო  ვა  ნი და ში  ნა  არ   სობ   რი  ვად დატ  -

ვირ   თუ  ლი გა მო ფე  ნა სა  ხელ   წო  დე  ბით: 

„აღმოსავლური ხელოვნების კო  ლექ  -

ცი  ის ახა  ლი სი  ცოცხ   ლე“.

რო  გორც გა  მო  ფე  ნის გახ   ს   ნა  ზე, ისე 

შემ   დეგ დღე  ებ   შიც, დამ   თ   ვა  ლი  ე  რე -

ბელ   თა დი  დი ნა  წი  ლი ვერ მა  ლავ   და 

გა  ო  ცე  ბას იმის შე  სა  ხებ, თუ რამ   დე  ნად 

მდი და რი მა  სა  ლაა და ცუ ლი შ. ამი რა-

ნაშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ხე ლოვ ნე ბის 

მუ  ზე  უ  მის აღ მო სავ ლუ რი ხე ლოვ ნე ბის 

ფონ   დე  ბ ში.

ეგ   ვიპ   ტუ  რი მუ  მია და სარ   კო  ფა  გი, VIII 

სა  უ  კუ  ნით და  თა  რი  ღე  ბუ  ლი, პერ   გა  მენ  -

ტ   ზე შეს   რუ  ლე  ბუ  ლი ყუ  რა  ნის ფურ   ცე -

ლი, დაზ   გუ  რი, მი  ნი  ა  ტუ  რუ  ლი და ლა -

ქის ფერ   წე  რის ნი  მუ  შე  ბი ჩი  ნე  თი  დან და 

იაპო  ნი  ი  დან, აბ   რე  შუმ   ზე შეს   რუ  ლე  ბუ  ლი 

ჩი  ნუ  რი ფერ   წე  რა და ბრინ   ჯის ქა  ღალ  -

დ   ზე და  ხა  ტუ  ლი კომ   პო  ზი  ცი  ე  ბი, ლი  თო -

ნის და კე  რა  მი  კის ჭურ   ჭე  ლი, XIV-XIX 

სა  უ  კუ  ნე  ე  ბით და  თა  რი  ღე  ბუ  ლი ჩი  ნუ  რი 

ლარ   ნა  კე  ბი, ძვირ   ფა  სი ლი  თო  ნის საბ   რ  -

ძო  ლო იარა  ღი – გა  მო  ფე  ნა  ზე წარ   მოდ  -

გე  ნი  ლი იყო სულ 180-მდე ეგ   ვიპ   ტუ  რი  , 

ის   ლა  მუ  რი სამ   ყა  რო  სა და შო  რე  უ  ლი 

აღ   მო  სავ   ლე  თის კულ   ტუ  რის შე  დევ   რე  ბი, 

რომ   ლე  ბიც მარ   თ   ლაც და  უ  ვიწყარ შთა -

ბეჭ   დი  ლე  ბას ტო  ვებ ს მნახ   ველ   ზე.

გა  მო  ფე  ნას გა  მორ   ჩე  ულ მნიშ   ვ   ნე -

ლო  ბას სძენ   და ის ფაქ   ტი, რომ იქ წარ-

მოდ გე ნილ  ბევრ ნივთს სა  კო  ნ სერ   ვა -

ციო სა  მუ  შაო ჩა  უ  ტარ   და.    

მუ  ზე  უმ   ში შექ   მ   ნი  ლი შე  უ  ფე  რე  ბე -

ლი გა  რე  მოს გა  მო ექ   ს   პო  ნატ   თა დი -

დი ნა  წი  ლი მრა  ვა  ლი სა  ხის ბი  ო- ბაქ  -

ტე  რი  ულ და  ზი  ა  ნე  ბას გა  ნიც   დი  და. 

 შე სა ბა მი სად, მა  თი გა  მო  ფე  ნა შე  უძ   ლე -

ბე  ლი იყო, რადგან ზო  გი  ერ   თი მათ   გა -

ნის მდგო  მა  რე  ო  ბა სულ უფ   რო მძიმ  -

დე  ბო  და . უ ამ   რა  ვი უნი  კა  ლუ  რი ნივ   თი 

გა  დარ   ჩე  ნას სა  ჭი  რო  ებ   და. სწო  რედ 

ეს და  ი  სა  ხეს მიზ   ნად ეროვ   ნუ  ლი მუ -

ზე  უ  მის თა  ნამ   შ   რომ   ლებ   მა, რომ   ლებ  -

მაც, გერ   მა  ნელ კო  ლე  გებ   თან ერ   თად, 

და  ა  მუ  შა  ვეს და გაწ   მინ   დეს აღ   მო  სავ  -

ლუ  რი ხელოვნების კო  ლექ   ცი  ე  ბის და -

ზი  ა  ნე  ბუ  ლი ნივ   თე  ბი, აღ   წე  რეს ისი  ნი 

და ციფ   რულ ფორ   მატ   ში გა  და  ი  ტა  ნეს; 

გა  მო  ფე  ნა  ზე გა  ტა  ნამ   დე კო  ლექ   ცი  ე  ბი 

ეროვ   ნუ  ლი მუ  ზე  უ  მის ახალ სა  ცა  ვებ   ში 

გა  ნა  თავ   სეს, სა  დაც მა  თი შე  ნახ   ვი  სა და 

მოვ   ლის   თ   ვის ყვე  ლა აუცი  ლე  ბე  ლი თა -

ნა  მედ   რო  ვე სტან   დარ   ტია და  ცუ  ლი.

აღ   მო  სავ   ლუ  რი ხელოვნების კო  ლექ  -

ცი  ის და  მუ  შა  ვე  ბა, აღ   რიცხ   ვა-   დი  გი  ტა -

ლი  ზა  ცია და ახალ სა  ცავ   ში გან   თავ   სე -

ბა გახ   ლ   დათ „თვინინგის პრო  ექ   ტის“ 

ერ   თ   -ერ   თი ძი  რი  თა  დი კომ   პო  ნენ   ტი და 

ერ   თ   გ   ვა  რი ექ   ს   პე  რი  მენ   ტიც კი იმ გა  გე -

ბით, რომ ამ პრო  ექ   ტის უშუ  ა  ლო მიმ  -

დი  ნა  რე  ო  ბი  სას ეროვ   ნულ მუ  ზე  უმ   ში 

პირ   ვე  ლად შე  მუ  შავ   და ხე  ლოვ   ნე  ბის 

ნი  მუ  შე  ბის ახალ სა  ცავ       შე  ნო  ბა  ში გა  და -

ტა  ნის   თ   ვის და კონ   სერ   ვა  ცი  ის   თ   ვის სა -

ჭი  რო ინ   ს   ტ   რუქ   ცი  ე  ბი. 

ყვე  ლა თა  ნა  მედ   რო  ვე მუ ზე უმ   ში არ   სე -

ბობს მსგავს ინ   ს   ტ   რუქ   ცი  ა  თა დე  ტა  ლუ -

რი ჩა  მო  ნათ   ვა  ლი, ანუ იმ სა  ფე  ხუ  რე  ბის 

თან   მიმ   დევ   რო  ბა, რომლებიც კო  ლექ  -

ცი  ე  ბის ევა  კუ  ა  ცი  ის პრო  ცე სის უსაფ   რ  -

თხო ე ბი სა და  კ ვა ლი ფი ცი ურობის გა-

რან ტი ა . ა  სე  თი დო  კუ  მენ   ტი ეროვ   ნულ 

მუ  ზე  უმ   ში არ არ   სე  ბობ   და . აღ   მო  სავ   ლუ -

რი ხელოვნების კო  ლექ   ცი  ის ევა  კუ  ა  ცი -

ი  სას კი, გერ   მა  ნე  ლი კონ   სულ   ტან   ტე  ბის 

დახ   მა  რე  ბით, ქარ   თ   ველ   მა სპე  ცი  ა  ლის  -

ტებ   მა უშუ  ა  ლოდ მუ შა ო ბის პრო  ცეს   ში 

შე  ი  მუ  შა  ვეს მსგავ   სი წე  სე  ბი.

გამოფენა „აღმოსავლური ხელოვნების კოლექციის ახალი სიცოცხლე“
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პირ   ველ ეტაპ   ზე სა  ჭი  რო იყო ანა -

ლი  ტი  კუ  რი სის   ტე  მის შექ   მ   ნა ფონ დებ-

ში და  ცუ  ლი იმ ნივ   თე  ბი ს აღ   სა  ნუს   ხად, 

რომ   ლე  ბიც მაქ   სი  მა  ლუ  რი რის   კის ქვეშ 

იმ   ყო  ფე  ბოდ  ა. ამ სის   ტე  მის შექ   მ   ნის 

შემ   დეგ კო  ლექ   ცი  ს დე  ტა  ლუ  რი აღ   წე  რა 

ჩა  უ  ტარ   და და  ზი  ა  ნე  ბე  ბის გა  მო  სავ   ლე -

ნად და სა  ჭი  რო პრე  ვენ   ცი  უ  ლი ღო  ნის  -

ძი  ე  ბე  ბის და  სა  გეგ   მად .  შემ   დეგ ეტაპ   ზე 

და  იწყო რეს   ტავ   რა  ტო  რე  ბის მი  ერ დი -

აგ   ნოს   ტი  კუ  რი შე  მოწ   მე  ბის, ნივ   თე  ბის 

გაწ   მენ   დის და შე  ფუთ   ვის პრო  ცე  სი.  პა -

რა  ლე  ლუ  რად ახა  ლი ავე  ჯით, ტე  ნი  ა  ნო -

ბის მა  რე  გუ  ლი  რე  ბე  ლი და  ნად   გა  რით 

და დაც   ვის თა  ნა  მედ   რო  ვე სის   ტე  მით 

მო  ეწყო ფონ   დ   სა  ცა  ვი, სა  დაც აღ   მო  სავ  -

ლუ  რი ხელოვნების კო  ლექ   ცია უნ   და 

გან   თავ   სე  ბუ  ლი  ყო. „თვინინგის“ პრო -

ექ   ტის ეს მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი კომ   პო  ნენ   ტი 

ორ   მა  გი შე  დე  გით დას   რულ   და: ერ   თი 

მხრივ, და  მუ  შავ   და და აღ   დ   გა უიშ   ვი -

ა  თე  სი ექ   ს   პო  ნა  ტე  ბი აღ   მო  სავ   ლუ  რი 

ხელოვნების კო  ლექ   ცი  ი  დან და შე მუ-

შავ და წე  სე  ბი  სა და ინ   ს   ტ   რუქ   ცი  ე  ბის პა -

კე  ტი, რო მე ლიც მო მა ვალ ში მუ  ზე  უმ   ში 

და  ცულ ძვირ   ფას ნივ   თებ   ზე ზრუნ   ვას 

უფ   რო კვა  ლი  ფი  ცი  ურ, სის   ტე  მა  ტი  ზე -

ბულ პრო  ცე  სად აქ   ცევ ს .  სექ   ტემ   ბერ   ში 

გახ   ს   ნი  ლი გა  მო  ფე  ნა ყვე  ლა  ზე ცოცხა -

ლი ილუს   ტ   რა  ციაა იმი  სა, რომ მუ  ზე  უ  მის 

აღ   მო  სავ   ლუ  რი ხელოვნების ნიმუშები 

უკ   ვე მარ   თ   ლაც ახალ სი  ცოცხ   ლეს 

იწყებს  თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე ბის 

მი ხედ ვით აღ ჭურ ვილ და უსაფ   რ   თხო 

გა  რე  მო  ში.

ხელოვნების ნიმუშთა

საცავი

სა    ქარ       თ       ვე    ლოს ეროვ       ნუ    ლი მუ    ზე   უ    მის 

რე   ორ       გა    ნი    ზა    ცი   ის გეგ       მა    ში ერ       თ   -ერ       თი 

პრი   ო    რი    ტე    ტუ    ლი სა    კითხი კი  დევ ერ  -

თი კომ       პო    ნენ       ტის და    მა    ტე    ბა იყო . ე  საა 

ხე ლოვ ნე ბის ნი მუშ თა სა ცა ვის შექ       მ      -

ნა. ეს იქ       ნე    ბა უახ       ლე    სი და    ნად       გა    რე    ბით 

აღ       ჭურ       ვი    ლი, თა    ნა    მედ       რო    ვე სტან       დარ      -

ტე    ბის შე    სა    ბა    მი    სად გა    მარ       თუ    ლი სა-

რეს ტავ რა ცი ო- სა კონ სერ ვა ცი ო, დი-

აგ ნოს ტი კუ რი ლა    ბო    რა    ტო    რი   ე    ბი    სა და 

ფონ       დე    ბის სის       ტე    მა, სა    დაც რეს       ტავ       რა   -

ცი   ის,  კონ სერ ვა ცი ისა და კ ვ ლე    ვის       თ      -

ვის თავს მო   იყ       რის მუ    ზე   უმ       ში და    ცუ    ლი 

ყვე    ლა ტი    პის ნივ       თი.  ჩა ნა ფიქ რის მი   -

ხედ       ვით ცენ       ტ       რი მე    ზო    ბე    ლი ქვეყ       ნე    ბის 

მუ    ზე   უ    მებ       საც და   ეხ       მა    რე    ბა სა    მეც       ნი   ე    რო 

კვლე    ვა    სა თუ რეს       ტავ       რა    ცი   ა    ში, რად       გან 

ამი   ერ       კავ       კა    სი   ის მას       შ       ტა    ბით ის, თა    ვი    სი 

და    ნიშ       ნუ    ლე    ბი    თა და შე    საძ       ლებ       ლო    ბე   -

ბით, სრუ  ლი  ად უპ       რე    ცე    დენ       ტო იქ       ნე    ბა.

ხელოვნების ნიმუშთა საცავის კონ  -

ცეფ   ცი  ის ავ   ტო  რია ფრან   გი არ   ქი  ტექ  -

ტო  რი ჟან-ფრან   სუა მი  ლუ  , რო  მელ   მაც 

პირ   ვე  ლა  დი კონ   ცეფ   ცი  ის მო  ნა  ხა  ზი და 

მთა  ვა  რი ას   პექ   ტე  ბი ეროვ   ნუ  ლი მუ  ზე  უ -

მის დი  რექ   ტორ   თან და წამ   ყ   ვან სპე  ცი -

ა  ლის   ტებ   თან კონ   სულ   ტა  ცი  ე  ბის შე  დე -

გად და  ა  მუ  შა  ვა . უ  შუ  ა  ლოდ პრო  ექ   ტი კი 

„თვინინგის“ ფარ   გ   ლებ   ში, ბერ   ლი  ნის 
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მუ  ზე  უ  მე  ბის გა  ერ   თი  ა  ნე  ბის წამ   ყ   ვა  ნი 

სპე  ცი  ა  ლის   ტე  ბის დახ   მა  რე  ბით, ეროვ  -

ნუ  ლი მუ  ზე  უ  მის არ   ქი  ტექ   ტუ  რი  სა და 

სამ   შე  ნებ   ლო სამ   სა  ხუ  რის ჯგუფ   მა მო -

ამ   ზა  და.  სამ შე ნებ ლო ანა  ლი  ზი, მშე  ნებ  -

ლო  ბის და  გეგ   მა  რე  ბა, არ   ქი  ტექ   ტუ  რა, 

სა  ცა  ვე  ბის, სა  რეს   ტავ   რა  ციო სა  ხე  ლოს  -

ნო  ე  ბის და კვლე  ვი  თი ლა  ბო  რა  ტო  რი  ე -

ბის აღ   ჭურ   ვა – თი  თო  ე  ულ ამ სა  კითხ   ზე 

მსჯე  ლო  ბი  სას ქარ   ველ სპე  ცი  ა  ლის   ტებს 

გერ   მა  ნე  ლე  ბი უწევ   დ   ნენ კონ   სულ   ტა  ცი -

ას.

უკ   ვე ცნო  ბი  ლი  ა, რომ გუ  დი  აშ   ვი  ლის 

ქუ  ჩა  ზე, ხე  ლოვ   ნე  ბის მუ  ზე  უ  მის გვერ  -

დით, ახა  ლი შე  ნო  ბა აშენდე ბა, სა  დაც 

გან თავ ს დე ბა ხელოვნების ნიმუშთა 

საცავი, რომელშიც ყვე ლა ტი პის ექ ს-

პო ნა ტის კვლე ვა და აღ დ გე ნა იქ ნე ბა 

შე საძ ლე ბე ლი – ფერ   წე  რი  სა და გრა -

ფი  კის, ქა  ღალ   დის, მი  ნი სა და ქსო ვი -

ლის, კე  რა  მი  კის, ლი  თო  ნი სა და ხის.

მე  ო  რე ფუნ   ქ   ცი  ა, რომელსაც ცენ  -

ტ   რი შე  ი  თავ   სებს, შ. ამი რა ნასშვი-

ლის სა ხ. ხე  ლოვ   ნე  ბის მუ  ზე  უმ   ის, ს. 

ჯანაშიას სახ. ისტორიის მუზეუმისა 

და დ. შევარდნაძის სახ. ეროვნული 

გალერეის კო  ლექ   ცი  ე  ბის შე  ნახ   ვაა.  

წი  ნას   წა  რი გეგ   მის მი  ხედ   ვით, ახალ 

შე  ნო  ბა  ში გა  მო  ი  ყო  ფა დიდი ფარ   თი 

ფონ   დე  ბის გადა  სა  ტა  ნად , რომლებიც 

სამ   ზე  უ  მო ნივ   თე  ბის დასაცავად თა  ნა -

მედ   რო  ვე სტან   დარ   ტე  ბის შე  სა  ბა  მი  სად 

მო  ეწყო  ბა.

კი დევ ერთ სა გუ ლის ხ მო დე ტალს 

უნ და გა ეს ვას ხა ზი: ე  საა ახალ ცენ   ტ  -

რ   ში ფონ   დე  ბის მოწყო  ბის სა  კითხი. 

 “ თ ვი ნინ გის“ პრო  ექ   ტის ფარ   გ   ლებ   ში  ვე 

გან   ხორ   ცი  ელ   და ეროვ   ნულ მუ  ზე  უმ  -

ში შე  მა  ვა  ლი ყვე  ლა ექ   ს   პო  ნა  ტის დი -

გი  ტა  ლი  ზა  ცი ა.  კომ   პი  უ  ტე  რულ ბა  ზა -

ში და  ფიქ   სირ   და თი  თო  ე  უ  ლი ნივ   თის 

ზო  მა, წო  ნა, მდგო  მა  რე  ო  ბა და ფო  ტო.  

ს წო  რედ ამ მო  ნა  ცე  მე  ბის შე  ჯა  მე  ბის და 

გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბის შემ   დეგ და  ი  გეგ   მა 

ხელოვნების ნიმუშთა საცავის ფონ   დე -

ბი  სა და ლა  ბო  რა  ტო  რი  ე  ბის ფარ   თო  ბე -

ბი.

თა  ნა  მედ   რო  ვე სტან   დარ   ტე  ბი და აღ  -

ჭურ   ვი  ლო  ბა – ეს ორი კომ   პო  ნენ   ტი 

და ე დე ბა სა ფუძ ვ ლად მთე  ლი ცენ   ტ   რის 

კონ   ცეფ   ცი  ას .  ს წო რედ უახ   ლე  სი აპა  რა -

ტუ  რის წყა  ლო  ბით იქ არა მარ ტო რეს  -

ტავ   რა  ცი  ა-   კონ   სერ   ვა  ცი  ა ჩა  ტარ   დე  ბა, 

არა  მედ შე  საძ   ლე  ბე  ლი იქ   ნე  ბა ნე  ბის  -

მი  ე  რი ექ   ს   პო  ნა  ტის ისე  თი კომ   პ   ლექ  -

სუ  რი მეც   ნი  ე  რუ  ლი კვლე  ვა, რო  გო  რიც 

დღეს, მა გა ლი თად, გერ   მა  ნი  ა  შია შე -

საძ   ლე  ბე  ლი.  ცენ   ტ   რის გახ   ს   ნის შემ   დეგ 

კი მ სგავ   სი კვლე  ვის ჩასატარებლად 

უკ   ვე არა მხო  ლოდ სა ქარ თ ვე ლოს, 

არა  მედ აზერ   ბა  ი  ჯა  ნი  სა და სომ   ხე  თის 

მუ  ზე  უ  მებ   საც აღარ დას   ჭირ   დე  ბათ ექ  -

ს   პო  ნა  ტე  ბის ევ   რო  პა  ში გაგ   ზავ   ნა. კვა -

ლი  ფი  ცი  უ  რი რეს   ტავ   რა  ცი  ა-   კონ   სერ   ვა -

ცია და უახ   ლე  სი მე  თო  დე  ბით კვლე  ვა 

– ეს ყვე  ლა  ფე  რი უკ   ვე თბი  ლის   ში იქ   ნე -

ბა შე  საძ   ლე  ბე  ლი. 
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მ
სოფ   ლი  ო  ში პირ   ვე  ლი ღია ცის 

ქვეშ მუ  ზე  უ  მი ნორ   ვე  გი  ა  ში, ოს  -

ლოს სი  ახ   ლო  ვეს, მე  ფე ოს   კარ 

მე  ო  რეს 1881 წელს და უ არ სე ბი ა. მსოფ  -

ლი  ო  ში ყვე  ლა  ზე ცნო  ბი  ლი ღია ცის 

ქვეშ მუ  ზე  უ  მი კი შვე  დეთ   ში მდე  ბა  რე -

ობს. სკან   სე  ნი – ასე ჰქვია მუ  ზე  უმ   სა და 

ზო  ო  პარკს, რო  მე  ლიც ნორ   ვე  გი  უ  ლი 

წა  მოწყე  ბით შთა  გო  ნე  ბულ   მა არ   ტურ 

ჰა  ზე  ლი  უს   მა სტოკ   ჰოლ   მ   ში 1891 წელს 

და  ა  ფუძ   ნა. სკან სენ ში, წლე  ბის გან   მავ  -

ლო  ბა  ში, ღია ცის ქვეშ მუ  ზე  უ  მის კონ  -

ცეფ   ცია იმ   დე  ნად გან   ვი  თარ   და და და -

იხ   ვე  წა, რომ ამ სა  ხელს უკ   ვე ზო  გა  დად, 

ღია ცის ქვეშ მუ  ზე  უ  მე  ბის სი  ნო  ნი  მა  დაც 

კი იყე  ნე  ბენ. სწო  რედ სკან   სე  ნია მო  დე -

ლი, რომ   ლის   კე  ნაც სა ქარ თ ვე ლოს ეთ  -

ნოგ   რა  ფი  უ  ლი მუ  ზე  უ  მი მი  ის   წ   რა  ფ ვის.

მოკ   ლე ინ   ფორ მა ცია

თბი  ლის   ში, კუს ტბის ასახ   ვევ   ში, 

მწვა  ნე  ში ჩაფ   ლუ  ლი ეთ   ნოგ   რა  ფი  უ -

ლი მუ  ზე  უ  მი, რო  მე  ლიც სა  ქარ   თ   ვე -

ლოს მი  ნი  ა  ტუ  რუ  ლი მო  დე  ლი  ა, 1966 

წელს ეთ   ნოგ   რაფ   მა გი  ორ   გი ჩი  ტა  ი -

ამ და  ა  არ   სა. ღია ცის ქვეშ გა  შე  ნე  ბუ -

ლი „საქართველო“ და ახ ლო ე ბით 50 

ჰექ   ტარს მო  ი  ცავს და თერ   თ   მეტ ზო  ნა -

დაა და  ყო  ფი  ლი, მათ   გან ხუთ ზო  ნა -

ში აღ   მო  სავ   ლეთ სა  ქარ   თ   ვე  ლოა წარ  -

მოდ   გე  ნი  ლი, ხუთ   ში კი – და  სავ   ლე  თი. 

ნიგ ვ ზი ა ნის სამ ზა დი სახ ლის 

იატაკ ზე ახლა უკვე თი ხატ კეპ-

ნი ლია დაგებული, ინ ტე რი ე რიც 

გაფორმებულია მა გი დითა და 

სკამებით, კარადებით და თი ხის 

ჭურ ჭ ლით – კე ცით, ქო თნე ბი თ. 

იქაურობას არც ოჯინ ჯა რი აკლია 

(სა კი დი , რომ ლი თაც დიდ ქვაბს 

შუ ა ცეცხ ლამ დე უშ ვე ბენ). 

მე  თერ   თ   მე  ტე ზო  ნა ისეთ ის   ტო  რი  ულ -

არ   ქე  ო  ლო  გი  ურ ძეგ   ლებს ეთ   მო  ბა, რო -

გო  რე ბი ცაა V-VI სა  უ  კუ  ნე  ე  ბის სი  ო  ნის 

ბა  ზი  ლი  კა და აკ   ლ   და  მა და ძვ. წ. II ათას  -

წ   ლე  უ  ლით და  თა  რი  ღე  ბუ  ლი აფხა  ზუ  რი 

დოლ   მე  ნი. აქ   ვეა და  ცუ  ლი საფ   ლა  ვის 

ქვე ბის მდი  და  რი კო  ლექ   ცი  ა. 

გე  ოგ   რა  ფი  ა

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სხვა  დას   ხ   ვა კუთხე სა -

ც   ხოვ   რე  ბე  ლი კარ   -   მი  და  მო  ე  ბი  თაა წარ    -

მო  დ     გე  ნე  ლი – ძი  რი  თა  დი საცხოვ   რე -

ბე  ლი სახ   ლი, ეზო და ეზო  ში არ   სე  ბუ  ლი 

სოფ   ლუ  რი ცხოვ   რე  ბის   თ   ვის აუცი  ლე  ბე -

ლი და  მა  ტე  ბი  თი ნა  გე  ბო  ბე  ბი – სამ   ზა  დი, 

ბე  ღ  ე ლი და ნა  ლი ა. სამ   ცხე-   ჯა  ვა  ხეთს, 

გუ  რი  ას, სა    მეგ   რე  ლოს, იმე  რეთს, რა  ჭა- 

ლეჩხუმს , აფხა  ზეთს, აჭა    რას, სვა  ნეთს, 

ქარ   თ   ლ   სა და კა  ხეთს ამ რე გი ო ნე ბი დან 

ჩა მო ტა ნი ლი 70-მდე  ნა გე ბო ბა წარ   მო -

ად   გენს. სულ მუ ზე უმ ში სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 

სხვა დას ხ ვა კუთხი  და ნ ჩა  მო  ტა  ნი  ლი 

8000-მდე ექ ს   პო  ნა ტია და ცუ ლი. 

ტრან   ს   ფორ   მა  ცი  ა

მუ  ზე  უ  მი გარ   და  მა  ვალ ეტაპ   ზეა – მიმ  -

დი  ნა  რე  ობს მი  სი მო  დერ   ნი  ზა  ცი  ა, რა  შიც 

ად   მი  ნის   ტ   რა  ცი  ას UNESCO-სთან და  დე -

ბუ  ლი ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბა ეხ   მა  რე  ბა. პრო -

ექ   ტი „გიორგი ჩი  ტა  ი  ას სა  ხე  ლო  ბის ღია 

ცის ქვეშ მუ  ზე  უ  მის რეს   ტავ   რა  ცია და გა -

ნახ   ლე  ბა, მე  სა  მე ფა  ზა“ რამ   დე  ნი  მე მნიშ  -

ვ   ნე  ლო  ვან კომ   პო  ნენტს მო  ი  ცავს: პირ  -

ვე  ლი და უმ   ნიშ   ვ   ნე  ლო  ვანესი მუ  ზე  უმ   ში 

და  ცუ  ლი კო  ლექ   ცი  ე  ბი  სა და მათ   ში შე -

მა  ვა  ლი 8000-მდე უნი  კა  ლუ  რი ექ   ს   პო  ნა -

ტის   თ   ვის ახა  ლი სა  ცა  ვის აშე  ნე  ბა  ა, რად  -

გან არ   სე  ბუ  ლი სა  ცა  ვი ამორ   ტი  ზე  ბულ 

შე  ნო  ბა  შია გან   თავ   სე  ბუ  ლი. უკ   ვე მიმ   დი -

ნა  რე  ობს ახა  ლი სა  ცა  ვის პრო  ექ   ტი  რე  ბა, 

რო  მე  ლიც მუ  ზე  უ  მის ტე  რი  ტო  რი  ა  ზე აშენ  -

დე  ბა. 

მე  ო  რე მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი პრო  ცე  სი მუ -

ზე  უმ   ში და  ცუ  ლი ნივ   თე  ბის ძველ დავ   თ  -

რებ   თან შე  ჯე  რე  ბას და, რაც მთა  ვა  რი  ა, 

დი  გი  ტა  ლი  ზა  ცი  ას გუ  ლის   ხ   მობს. ექ   სო  ნა -

ტე  ბის მონაცემთა ციფ   რუ  ლი ბაზის შექმ  -

ნით, სა  სურ   ვე  ლი ნივ   თის პოვ   ნა მნიშ  -

ვ   ნე  ლოვ   ნად გა  მარ   ტივ   დე  ბა, და, რაც 

მთა  ვა  რი  ა, ღია ცის ქვეშ მუ  ზე  უ  მი მე  ტად 

მი  უ  ახ   ლოვ   დე  ბა იმ თა  ნა  მედ   რო  ვე სტან  -

დარ   ტებს, რი  თაც ამ ტი პის ევ   რო  პუ  ლი 

მუ  ზე  უ  მე  ბი გა  მო  ირ   ჩე  ვი  ან. 

მუ  ზე  უ  მის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი მე ნე ჯე  რი 

და  ვით ქა  ჯაია კი  დევ ერთ სი  ახ   ლე  ზე ყ   ვე -

ბა – დას რულ და XIX-საუკუნის მეგ   რუ  ლი 

სა  ჯა  ლა  ბო სახ   ლის რე  კონ   ს   ტ   რუქ   ცი ა. ის 

უკ ვე იქ ცა მუ  ზე  უმ  ის ყვე  ლა  ზე ცოცხალ და 

ინ   ტე  რაქ   ტი  ულ ად   გი  ლად. ძვე  ლი, მეგ  -

რუ  ლი სამ   ზა  დი ს სა  ნა  ხა  ვად მი  სულ დამ  -

თ   ვა  ლი  ე  რე  ბელს ტრა  დი  ცი  ულ სა  მოს   ში 

გა  მოწყო  ბი  ლი ოჯა  ხის უფ   რო  სი, დი  ა  სახ  -
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ლი  სი და ბავ   შ   ვე  ბი ხ ვ დე  ბი  ან. მას   პინ   ძ   ლე -

ბი გარ   და იმი  სა, რომ სტუმ   რებს სახ   ლი  სა 

და ოჯა  ხის ის   ტო  რი  ა  ზე და ად   გი  ლობ   რივ 

რწმე  ნა-   წარ   მოდ   გე  ნებ   ზე მო  უთხ   რო  ბენ, 

იქ ვე, შუ  ა  ცეცხ   ლ   ზე მო  ხარ   შულ ღომ   საც 

ს თა  ვა  ზო  ბენ. სა  ჯა  ლა  ბოს   თ   ვის გა  მო  ყო -

ფილ ად   გილ   ზე და  თე  სი  ლია უძ   ვე  ლე  სი 

ჯი  შის ღო  მი, სი  მინ   დი და ლო  ბი  ო. 

ვიდ რე შუ ა ცეცხ ლ ზე ღო მი იხარ შე ბა, 

ოჯა  ხის უფ   რო  სი სტუმ   რებს რეწ   ვის პრო -

ცეს   ში რთავს და, მა  გა  ლი  თად, გი  დე  ლის 

დაწ ვ   ნა ს ას წავ ლის – ასე დამ   თ   ვა  ლი -

ე  რე  ბე  ლი ქარ     თულ სა  ყო  ფაცხოვ   რე  ბო 

კულ   ტუ  რა  ზეც შე  იქ   მ   ნის წარ   მოდ   გე  ნას და  

დრო    საც ხა  ლი  სი  ა  ნად და სა  ინ   ტე  რე  სოდ 

გა  ა  ტა  რებს.

„ჩვე ნი მთა  ვა  რი მი  ზა  ნი  ა, სტუ  მარს სა -

ჯა  ლა  ბო  ში შეს   ვ   ლის   თა  ნა  ვე XIX სა  უ  კუ  ნის 

აბა  შა  ში ვაგ   რ   ძ   ნო  ბი  ნოთ თა  ვი. ძა  ლი  ან 

ვეც   დე  ბით, რაც შე  იძ   ლე  ბა მე  ტი ასე  თი 

„ცოცხალი“ ად   გი  ლი შევ   ქ   მ   ნათ“ – ამ   ბობს 

და  ვით ქა  ჯა  ი  ა.

UNESCO მუ  ზე  უმ   თან კი  დევ ერთ სა -

კითხ   ზე თა  ნამ   შ   რომ   ლობს: მუ  ზე  უმ   ში 

ქარ   თუ  ლი რეწ     ვის სა  ზაფხუ  ლო სკო  ლა 

მოქ მე დებს, რო    მელ   შიც თე  მა  ტუ  რი კვი -

რე  უ  ლე  ბის ფარ     გ   ლებ   ში სხვა  დას   ხ   ვა საქ  -

მის ხე  ლოს   ნე  ბი – მე  თუ  ნე  ე  ბი, მჭედ   ლე  ბი, 

დაზ   გა  ზე მქსო  ვე  ლე  ბი სკო  ლის მოს   წავ  -

ლე  ებ   სა და სტუ  დენ   ტებს ქარ   თულ ხელ  -

საქ   მეს  ას წავ ლი ან. ასე  თი სა  ზაფხუ  ლო 

სკო  ლა შარ   შა ნაც მუ  შა  ობ   და და ძა  ლი  ან 

წარ   მა  ტე  ბუ  ლი ყო  ფი  ლა. 

რეს   ტავ   რა  ცი  ა

იმის   თ   ვის, რომ ღია ცის ქვეშ გა  შე -

ნე  ბუ  ლი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მი  ნი- მო  დე  ლი 

თა  ნა  მედ   რო  ვე ტი  პის, ცოცხალ და ინ  -

ტე  რაქ   ტი  ულ სივ   რ   ცედ იქ   ცეს, პირ   ველ 

ეტაპ     ზე სახ   ლე  ბის აღ   დ   გე  ნა- გა  მარ   თ   ვაა 

სა  ჭი  რო. ნორ   ვე  გი  ის სა  გა  რეო საქ   მე -

თა სა  მი  ნის   ტ   როს და  ფი  ნან   სე  ბი  თა და 

ნორ   ვე  გი  ის კულ   ტუ  რუ  ლი მემ   კ   ვიდ   რე -

ო  ბის დი  რექ   ტო  რა ტის დახ   მა  რე  ბით, გა-

ზაფხულ ზე, გუ        რი     ის ზო  ნა  ში, ორი სახ   ლის 

რეს   ტავ   რა  ცია დას რულ და. ერ   თ   -ერ   თი 

XIX სა  უ  კუ  ნის ნა  გე  ბო  ბა  ა, რო  მე  ლიც 1969 

წელს სო  ფელ ნიგ   ვ   ზი  ა  ნი  დან ჩა  მო  უ  ტა -

ნი  ათ თბი    ლის   ში. 

აქ სახ   ლე  ბი სხვა  დას   ხ   ვა სოფ   ლი  დან 

სხვა  დას   ხ ვა დრო საა გად მო ტა ნი ლი. სა -

გან   გე  ბო ექ   ს   პე  დი  ცი  ე  ბის დროს ჯერ არ  -

ქი  ტექ   ტო  რი, რეს   ტავ   რა  ტო  რი და ეთ   ნოგ  -

რა  ფი რწმუნ   დე  ბოდ   ნენ, რომ შერ   ჩე  უ  ლი 

სახ   ლის კედ   ლე  ბი და სა  ძირ   კ   ვე  ლი კარგ 

მდგო  მა  რე  ო  ბა  ში იყო, სახ   ლი კი ეთ   ნოგ  -

რა  ფი  უ  ლი თვალ   საზ   რი  სით ღი  რე  ბუ  ლი 

და მხო  ლოდ ამის შემ   დეგ ყი  დუ  ლობ   დ  -

ნენ ნა  გე  ბო  ბას მფლო  ბე  ლის   გან, შლიდ  -

ნენ მას, დე  ტა  ლებს ნომ   რავ   დ   ნენ და 

თბი  ლის   ში გად   მოჰ   ქონ   დათ, სა  დაც მას 

ხე  ლახ   ლა აწყო  ბ   დ   ნენ. 

ამ ყვე  ლაფ   რის სპე  ცი  ა  ლის   ტი ჩვე  ნი 

დურ   გა  ლი, თა  მაზ გორ   დი  აშ   ვი  ლი  ა  ო – მე -

უბ   ნე  ბი  ან მუ  ზე  უმ   ში და „გურიისკენ“ მი -

მიძღ   ვი  ან. იქ, ეზოს ბო  ლო  ში, ერ   თ   სარ   თუ -

ლი  ა  ნი, ფიც   რუ  ლი სახ   ლი ჩანს, წინ   კარ   ში კი 

დურ   გა  ლი მე  გე  ბე  ბა, რო  მე  ლიც უკ   ვე 42 წე -

ლი  ა, ანუ მუ  ზე  უ  მის და  არ   სე  ბის დღი  დან, აქ 

მუ  შა  ობს. ბა  ტონ თა  მაზს წლე  ბის მან   ძილ   ზე 

75-მდე ნა  გე  ბო  ბა აქვს გა  ნახ   ლე  ბუ  ლი – ზო -

გი კა  პი  ტა  ლუ  რად, ზო  გი პრევენციუ  ლად, 

და  ზი  ა  ნე  ბას გა  აჩ   ნი  ა. ჩე მი მუ ზე უმ ში სტუმ-

რო ბის დროს ის გუ  რულ სამ   ზა  დ   ზე მუ შა-

ობ და. 50 კვადრატული მეტრის სიდიდის 

ოთახის შუ  ა  ში კე  რიაა – შუ  ა  ცეცხ   ლი, რო -

მელ   ზეც ძველ დრო  ში საჭ   მე  ლი მზად   დე -

ბო  და. მარ   ჯ   ვე  ნა მხა  რეს, კედ   ლებს შო  რის, 

ხის გრძე  ლი ფი  ცა  რია გა  დე  ბუ  ლი. „ეს მო -

სას   ვე  ნე  ბე  ლი  ა“ – ამ   ბობს ბა  ტო  ნი თა  მა  ზი, 

რო  მელ   საც ხე  ზე მუ  შა  ო  ბით გა  უ  ხე  შე  ბულ 

ერთ ხელ   ში ფან   ქა  რი უჭი  რავს, მე  ო  რე  ში 

კი ფიც   რის მოკ   ლე, თხე  ლი ნა  ჭე  რი. ბა  ტო  ნი 

თა  მა  ზი რეს   ტავ   რა  ცი  ის თა  ვი  სე  ბუ  რე  ბებ   ზე 

მე ლა პა რა კე  ბა და მიხ   ს   ნის, რომ სახ   ლის 

გა  ნახ   ლე  ბა იმა  ვე მა  სა  ლით უნ   და მოხ   დეს, 

რი  თაც ის თავ   და  პირ   ვე  ლა  დაა აგე  ბუ  ლი: 

თუ კე  დე ლე  ბი მუ  ხი  სა  ა, აუცი  ლებ   ლად მუ -

ხით   ვე უნ   და შე  იც   ვა  ლოს. რო  გორც აღ  -

მოჩ   ნ   და, ნიგ   ვ   ზი  ა  ნის სამ   ზა  დი წაბ   ლი  თაა 

ნა  გე  ბი და ბა  ტონ   მა თა მაზ   მა ის წაბ   ლით  -

ვე შეც   ვა  ლა. თუ დრო  დად   რო, 10-15 წე -

ლი  წად   ში ერ   თხელ ის   ლიც გა  მო  იც   ვ   ლე  ბა, 

რი  თაც ეს შე  ნო  ბაა გა  და  ხუ  რუ  ლი, სამ   ზა  დი 

კი  დევ ერთ სა  უ  კუ  ნეს გაძ   ლებს. კედ   ლებ  -

საც არა  ფე  რი მო  უ  ვა, რად   გან შუ  ა  ცეცხ   ლი 

ან   ტი  სეპ   ტი  კუ  რია და ნა  გე  ბო  ბას ჭი  ი  სა და 

სხვა  დას   ხ   ვა მღრღნე  ლის   გან იცავს.

„ეთ   ნოგ   რა  ფი  უ  ლი მუ  ზე  უ  მის რე  ა  ბი -

ლი  ტა  ცი  ის“  პრო  ექ   ტის კო  ორ   დი  ნა  ტო  რი, 

მი ხეილ გაფ   რინ   დაშ   ვი  ლი მე  უბ   ნე  ბა, რომ 

ხის სახ   ლებ   ზე მუ  შა  ო  ბის ის ცოდ   ნა და 

გა  მოც   დი  ლე  ბა, რაც ბა  ტონ თა  მაზს აქვს, 

უნი  კა  ლუ  რი  ა. ამი  ტომ მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი  ა, 

მის   გან ეს საქ   მე ახა  ლი თა  ო  ბის დურ   გ  -

ლებ   მაც ის   წავ   ლონ. ამ მიზ   ნით, გუ  რუ  ლი 

სამ   ზა  დის რე  ა  ბი  ლი  ტა  ცი  ის დროს, მუ  ზე -

უ  მის ახალ ბე და დურ   გალს, ვა  ნო ჯა  ჯა  ნი -

ძეს, სპე  ცი  ა  ლუ  რი და  ვა  ლე  ბაც კი ჰქონ   და 

– თა  მაზ გორ   დი  აშ   ვი  ლის   გან თი  თო  ე  უ  ლი 

ნი  უ  ან   სი გა  ე  გო; კეთ   დე  ბო  და სპე  ცი  ა  ლუ -

რი ჩა  ნა  წე  რე  ბიც, რო  მელ   თა გა  მო  ყე  ნე -

ბაც სხვა დურ   გ   ლებს შე  ეძ   ლე  ბათ სახ   ლე -

ბის აღ   დ   გე  ნის დროს. 

მი  შა გაფ   რინ   დაშ   ვი  ლი კი  დევ ერთ 

მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვან დე  ტალს მიხ   ს   ნის: რეს  -

ტავ   რა  ცი  ის დროს მთა  ვა  რი მი  ზა  ნი იყო, 

ძვე  ლი, ავ თენ   ტუ  რი მა  სა  ლა შეძ   ლე  ბის  -

დაგ   ვა  რად შე  ე  ნარ   ჩუ  ნე  ბი  ნათ. თუ ხის 

რო  მე  ლი  მე ნა  წი ლი და ზი ა ნე ბუ ლი იყო, 

მხო  ლოდ იმ ნა  წილს ანაც   ვ   ლებ   დ   ნენ 
საჯალაბოსახლი,გაცოცხლებულიკერა
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ახა  ლი ნაჭ   რით, – ამას ბა  ტო  ნი თა  მა  ზი 

პრო  ტე  ზი  რე  ბას ეძა  ხი  სო – ამ   ბობს მი  შა 

გაფ   რინ   დაშ   ვი  ლი.

„ამ მუ  ზე  უმ   ში 70-მდე ნა  გე  ბო  ბა  ა, უმე -

ტე  სო  ბა ას   წ   ლო  ვა  ნი სახ   ლია და მუ  ზე  უმ   ში 

1960-იანი წლე  ბი  დანაა გად   მო  ტა  ნი  ლი. 

მთე  ლი ამ დრო  ის გან   მავ   ლო  ბა  ში სრუ -

ლი რეს   ტავ   რაცია არც ერთ მათ   განს არ 

ჩა  ტა  რე  ბი  ა, თუ არ ჩავ   თ   ვ   ლით ამ ბო  ლო 

პრო  ექ   ტებს. ახ   ლა ვი  ცით, რომ თი  თო  ე -

უ  ლი ეს ნა  გე  ბო  ბა ზუს   ტად იმ გა  მოც   დი -

ლე  ბის გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბით უნ   და აღ   ვად  -

გი  ნოთ, რომელიც ნორ   ვე  გი  ე  ლებ   თან 

თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბი  სას და  ვიგ   რო  ვეთ“.

ნიგ   ვ   ზი  ა  ნის სამ   ზა  დი სახ   ლის იატაკ   ზე 

ახ ლა უკ ვე თი  ხატ   კეპ   ნი  ლია და გე ბუ ლი, 

ინ   ტე  რი  ე  რიც გა ფორ მე ბუ ლია მა  გი  დი-

თა და სკა მე ბით, კა რა დე ბით და თი  ხის 

ჭურ   ჭ   ლით – კე  ცით, ქო  თ ნე  ბი თ. იქა უ-

რო ბას არც ოჯინ   ჯა  რი აკ ლია (სა კი დი , 

რომ   ლი  თაც დიდ ქვაბს შუ  ა  ცეცხ   ლამ   დე 

უშ   ვე  ბენ). 

ბა  ტო  ნი თა  მა  ზი მე  უბ   ნე  ბა, რომ ეს სახ  -

ლი ძა  ლი  ან ჯან   მ   რ   თე  ლი  ა, რად   გან ხე 

სუნ   თ   ქავს, სახ   ლი კარ   გად ნი  ავ   დე  ბა, ის  -

ლი კი ზამ   თარ   ში თბი  ლი  ა, ზაფხულ   ში 

– გრი  ლი. თუმ   ცა ხით და ის   ლით ნა  გე  ბი 

სახ   ლე  ბი დღეს მხო  ლოდ მა  ღალ   მ   თი  ან 

გუ  რი  ა  ში გვხვდე  ბა – გაჭ   ვარ   ტ   ლუ  ლი და 

მო  უ  ხერ   ხე  ბე  ლი საცხოვ   რე  ბე  ლი ახალ  -

გაზ   რ   დებს არ მოს   წონ   თო – მიხ   ს   ნის დურ  -

გა  ლი და სევ   დი  ა  ნი ღი  მი  ლით აგ   რ   ძე  ლებს 

– არა  და, ჩვე  ნი წი  ნაპ   რე  ბი დიდ   ხანს რომ 

ცოცხ   ლობ   დ   ნენ, ეს იმი  ტო  მაც იყო, რომ 

ჯან   მ   რ   თელ სახ   ლებ   ში ცხოვ   რობ   დ   ნე  ნო.

სამ   ზა  დი ოდა  სახ ლის და  მა  ტე  ბი თ ნა -

გე  ბო  ბად მი  იჩ   ნე  ვა. თვი  თონ ოდა-   სახ   ლი 

კი სტუმ   რე  ბის მი  სა  ღე  ბი და მო  სას   ვე  ნე -

ბე  ლი ად   გი  ლი  ა, რო  მე  ლიც მი  წი  დან ერ  -

თი მეტ   რის სი  მაღ   ლე  ზე მა  ინც უნ   და და -

იდ   გას, ნეს   ტის   გან რომ იყოს და  ცუ  ლი. 

ოდა-   სახ   ლი სამ ან ოთხო  თა  ხი  ა  ნი  ა. რო -

გორც წე  სი, სახ   ლ   ში სა  მი ბუ  ხა  რი  ა, რომ  -

ლი  თაც მთე  ლი სახ   ლი თა  ნაბ   რად თბე  ბა. 

ასე  ვე ტრა  დი  ცი  ი  სა  მებრ, გუ  რუ  ლი ეზო 

კარ   გად უნ   და იყოს მოვ   ლი  ლი, მიხ   ს   ნის 

დურ   გა  ლი.

ასე  რომ, კუს ტბის ასახ   ვევ   ში, მწვა  ნე  ში 

ჩაფ   ლულ მუ  ზე  უმ   ში დი  დი სი  ახ   ლე  ე  ბი  ა. 

იქ გან   სატ ვირ თად ასუ ლ თბი ლი სე ლებს 

ყო ველ დღე შე უძ ლი ათ მი ი ღონ მო ნა-

წი  ლე ო ბა პროგ რა მა ში, რო მე ლიც ქარ  -

თუ ლ ტრა  დი  ცი  უ ლ ყო  ფას აცოცხ ლებს. ქართლისდარბაზითელიანიდან

ბეღელიბაღუსამეგრელოდან
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ფონდი > ქე თე ვან ნე ბი ე რი ძე

იარა ღის ფონ დის კუ რა ტო რი მა მუ კა ქა ფი ა ნი ძე სპე ცი ა ლურ ხელ თათ მა ნს ირ გებს, თოფს ფრთხი ლად ეხე ბა და 

მე უბ ნე ბა: „ეს ერეკ ლეს ნა ქო ნი თო ფი ა. ნა ხე წარ წე რა?!“ – ვკითხუ ლობ: „მტერო გძლევ აჯი მუს ტა ფით, მე ფე 

ირაკ ლი ჭეშ მა რიტ შემ წე ო ბით“. აჯი მუს ტა ფა ამ თოფს ჰქვი ა?“ – ვე კითხე ბი. მა მუ კა მიხ ს ნის: „აჯი მუს ტა ფა იმ ეპო-

ქა ში სა ხელ გან თ ქ მუ ლი და ღეს ტ ნე ლი მე ლულე ყო ფი ლა. ყვე ლა ზე რთუ ლი და ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თო-

ფის შემ თხ ვე ვა ში ლუ ლის დამ ზა დე ბა ა; ეს აჯი მუს ტა ფა კი ისეთ ლულებს ამზადებდა თურ მე, რომ თოფ საც მი სი 

სა ხე ლი ერ ქ ვა…“ ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის იარა ღის ფონ დ ში ვართ. აქ მე ფე ერეკ ლეს რამ დე ნი მე თო ფი და კი დევ 

უამ რა ვი ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო ნივ თი ინა ხე ბა. ახ ლა, სპე ცი ა ლუ რად ჩვენ თ ვის, მა მუ კა ქა ფი ა ნი ძე სა ქარ თ ვე ლოს 

სამ ხედ რო ის ტო რი ა ში გვა მოგ ზა უ რებს.

ი
არა ღის ფონ დ ში იატა  კი  დან თით  -

ქ   მის ჭე  რამ   დე, რამ   დე  ნი  მე რი  გად, 

სპე ცი ა ლუ რი კა  რა  დე  ბია აღ   მარ   თუ -

ლი. ვერ   ტი  კა  ლურ თა  რო  ებ   ზე თო  ფე  ბი, 

ჰო რი ზონ ტა ლუ რად – ხმლე  ბი, ხან   ჯ   ლე  ბი 

ინა  ხე  ბა. სპე  ცი  ა  ლურ სა  კი  დებ   ზე ჯაჭ ვის 

პე  რან გე ბი, მუ  ზა  რა  დე  ბი, ჩაჩ   ქ ნე  ბი, ფა  რე -

ბი და შურ   დუ  ლე  ბია გან თავ სე ბუ ლი.

ყვე  ლა  ზე ძვე  ლი ამ ფონ   დ   ში XIII სა  უ -

კუ  ნით და  თა  რი  ღე  ბუ  ლი, ე.წ. ჯა  ლა  ლე -

დი  ნის მუ  ზა  რა  დი  ა. ეგ   რეთ წო  დე  ბუ  ლი 

იმი  ტომ, რომ ლე  გენ   დის მი  ხედ   ვით, 

მუ  ზა  რა  დი, რო  მე  ლიც ცნო  ბილ ეთ   ნოგ  -

რაფს, გი  ორ   გი ბო  ჭო  რი  ძეს მრა  ვალ  -

ძა  ლის ეკ   ლე  სი  ი  დან მუ  ზე  უმ   ში 1930-იან 

წლებ   ში გად   მო  უ  ტა  ნი  ა, ჯა  ლა  ლე  დინს 

ეკუთ   ვ   ნო  და. ლე  გენ   და გვე  უბ   ნე  ბა, რომ 

ხვა  რაზ   მ   თა იმ   პე  რი  ის ბო  ლო მმარ   თ   ვე -

ლის   თ   ვის მუ  ზა  რა  დი ბრძო  ლის დროს 

ქარ   თ   ველ თა  ვა  დებს, ამი  რე  ჯი  ბებს წა -

ურ   თ   მე  ვი  ათ. მა  მუ  კა მიხ   ს   ნის, რომ ეს 

მხო  ლოდ ლე  გენ   და  ა, რო მე ლიც XV სა-

უ კუ ნის „ამირეჯიბთა გვა როვ ნო ბი თი 

სი გე ლით“ დას ტურ დე ბა.  ამა  ზე უფ   რო 

სან   დო სა  ბუ  თი, რომ მუ  ზა  რა  დი მარ   თ  -

ლაც ჯა  ლა  ლე  დინს ეკუთ   ვ   ნის, არ გვაქვს, 

თუმ   ცა პე  რი  ო  დი მარ   თ   ლაც ემ   თხ   ვე  ვა .

მუ  ზე  უ  მის იარა  ღის ფონ   დი თით   ქ   მის 

ყო  ველ   წ   ლი  უ  რად ახ   ლ   დე  ბა. ახალ   -ა  ხა  ლი 

ნივთე  ბის წყა  რო მთი  ა  ნი სა  ქარ   თ   ვე  ლო, 

გან   სა  კუთ   რე  ბით კი სვა  ნე  თი  ა. შარ შან, 

მა  გა  ლი  თად, მა  მუ  კა ქა  ფი  ა  ნი  ძეს 1930-იან 

წლებ   ში დამ   ზა  დე  ბუ  ლი და  ნა სწო  რედ 

სვა  ნეთ   ში უპოვ   ნია – მე  გო  ბარ   თან ოჯახ   ში. 

მას   პინ   ძელ   მა რო  ცა გა  ი  გო, და  ნა სა  მუ  ზე  უ -

იარა ღის გა რე მოც ვა ში

1)სამურაისმუზარადი
იაპონია,XVIII-XIX სს.

2)ივანემუხრანბატონისჩაჩქანი
ქართული,XVIII ს.

3)აფთარი,საცერული
ხევსურული,XVIII-XIX სს.

4)ხვეულა,საცერული

ხევსურული,XVIII ს.

1)

2)

3)

4)

მო ექ   ს   პო  ნა  ტი იყო, და  უ  ფიქ   რებ   ლად აჩუ -

ქა მუ ზე უმს. 

მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვან   წი  ლად სწო  რედ კერ   ძო 

კო  ლექ   ცი  ე  ბის მეშ   ვე  ო  ბით შე  ივ   სო იარა -

ღის ფონ   დი იაპო  ნუ  რი, ჩი  ნუ  რი, შუა  აზი -

უ  რი, ინ   დუ  რი, ევ   რო  პუ  ლი, თურ   ქუ  ლი, 

სპარ   სუ  ლი თუ რუ  სუ  ლი საბ   რ   ძო  ლო ატ  -

რი  ბუ  ტი  კით. აი, მა  გა  ლი  თად, 1920-იან 

წლებ   ში მოღ   ვა  წე ქარ   თ   ვე  ლი სამ   ხედ   როს, 

ზუ  რაბ კო  ბი  აშ   ვი  ლის ის   ტო  რი ა. მის   გან, 

თურ   მე, მუ  ზე  უმს 1925 წელს საბ   რ   ძო  ლო 

იარა  ღი  სა და ბუ  დის   ტუ  რი ნივ   თე  ბის დი  დი 

კო  ლექ   ცია შე  უ  ძე  ნი  ა. კო  ბი  აშ   ვი  ლი, რო  მე -

ლიც მთელ მსოფ   ლი  ო  ში მოგ   ზა  უ  რობ   და, 

იარა  ღის დი  დი მოყ   ვა  რუ  ლი ყო  ფი  ლა და 

ამ მოგ   ზა  უ  რო  ბე  ბის დროს შე  უგ   რო  ვე  ბია 

ეს უნი  კა  ლუ  რი ნივ   თე  ბი. 

ფონ დ ში XVIII სა  უ  კუ  ნის იაპო  ნე  ლი სა -

მუ  რა  ის აღ   კაზ   მუ  ლო  ბაც კი აქვთ, ძვე  ლი 

ამე  რი  კუ  ლი ვინ   ჩეს   ტე  რე  ბის, XVIII სა  უ  კუ -

ნის გერ   მა  ნუ  ლი მუ  ზა  რა  დე  ბის თუ აფ   რი -

კუ  ლი შუ  ბე  ბის გარ   და.

თუმ   ცა, რაც ყვე  ლა  ზე მე  ტად ეამა ყე ბათ 

მეც   ნი  ე  რებს იარა  ღის ფონ   დ   ში, ქარ   თუ  ლი 

საბ   რ   ძო  ლო ხე  ლოვ   ნე  ბის ნი  მუ  შე  ბი  ა. 

მა  მუ  კა მიხ   ს   ნის, რომ გან   სა  კუთ   რე  ბუ -

ლი ნივ   თი საბ   რ   ძო  ლო ექ   ს   პო  ნა  ტებს შო -

რის ფა  რი  ა, რად   გან მას ბევ   რი რა  მის 

„მოთხრობა“ შე  უძ   ლია სხვა  დას   ხ   ვა ხალ  -

ხის კულ   ტუ  რის შე  სა  ხებ. „შეიძლება ზოგ 

ხალხს ხმლის და თო  ფის აწყო  ბის სა  შუ -

ა  ლე  ბა და ცოდ   ნა არც ჰქო  ნო  და, მაგ   რამ, 

სა  მა  გი  ე  როდ, ფა  რებს რთავ   დ   ნენ თა  ვი -

ან   თი კულ   ტუ  რის   თ   ვის დამახასიათებელი 

ორ   ნა  მენ   ტე  ბით“ – ამ   ბობს მა  მუ  კა ქა  ფი  ა -
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1)გორდა,ქართული

XVIII ს.

2)კილიჩი,თურქული

XVIII ს.

3)კალდიმი,ქართული

XVIII ს.

4)შურდული,ქართული

XVIII ს.

5)ცულიორფრთიანი,სპარსული

ფოლადი, ოქროსა და ვერცხლის ზარნიში, 

XVII-XVIII სს.

6)კვერთხიძროხისთავიანი,სპარსული

ფოლადი, სპილენძის და ვერცხლის ზარნიში, 

XVII-XVIII სს.

7)ცულისაბრძოლო,სპარსული

ფოლადი, ოქროს ზარნიში, ხე და ფერადი 

საღებავები, XVII-XVIII სს.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

ნი  ძე და ფონ   დ   ში და  ცულ რა  ჭულ, ხევ   სუ -

რულ, კა  ხურ ფა  რებ   ზე მი  ამ   ბობს: „აი, ეს 

რა  ჭუ  ლი ფა  რი: რო  გორც წე  სი, მას ხა  რის 

ან ღო  რის ტყა  ვის   გან ამ   ზა  დებ   დ   ნენ, რაჭ  -

ვე  ლებს კი ჯა  გა  რი არ მო  უ  შო  რე  ბი  ათ ამ 

ფა  რის   თ   ვის და ზედ   ვე აქვს შერ   ჩე  ნი  ლი“.

„ეს ფა  რი მიყ   ვარს ძა  ლი  ან – ინ   დურს 

ჰგავს თა  ვი  სი მორ თუ ლო  ბით, მაგ   რამ 

მხო  ლოდ ერ   თი შე  ხედ   ვით. და  აკ   ვირ   დი, ამ 

ორ   ნა  მენ   ტე  ბით რო  გო  რი ჯვრე  ბი იკ   ვ   რე -

ბა, ჩვე  ნე  ბუ  რი უნ   და იყოს“ – ვა  რა  უ  დობს 

მა  მუ  კა ქაფიანიძე. შემ   დეგ კი  დევ ერთ ექ  -

ს   პო  ნატ   ზე დაკ   ვირ   ვე  ბას მთხოვს: „ნახე, 

რო  გო  რაა და  მუ  შა  ვე  ბუ  ლი ეს ფო  ლა  დი. 

ამას ბუ  ლა  ტის ფო  ლადს ეძა  ხი  ან, დღემ   დე 

და  უდ   გე  ნე  ლი  ა, რო  გორ იღებ   დ   ნენ ძვე -

ლად ამ ფაქ   ტუ  რას“. 

თურ   მე, გა  მორ   ჩე  უ  ლად სა  ხა  სი  ა  თოა 

ხევ       სუ  რუ  ლი ფა  რი და ხმა  ლი. რო  მელ 

ქვე  ყა  ნა  შიც უნ   და და  ბეჭ   დონ სამ   ხედ   რო 

თე  მა  ზე კა  ტა  ლო  გი, თუ მას   ში ხევ   სუ  რუ -

ლი ხმა  ლი შე  აქვთ, აუცი  ლებ   ლად კონ  -

კ   რე  ტუ  ლად მი  უ  თი  თე  ბენ ხოლ   მე, რომ 

ის ხევ   სუ  რუ  ლი ა, იმ   დე  ნად გა  მორ   ჩე  უ  ლი 

სტი  ლი აქვთ ხევ   სუ  რებ   სო – გან   მარ   ტავს 

კუ  რა  ტო  რი.

ქარ   თუ  ლი წარ   მო  ე  ბის იარა  ღი იმ პო -

ლი  ტი  კუ  რი გავ   ლე  ნე  ბის შე  სა  ხე  ბაც „გვიამ-

ბობს“, რა  საც სა  ქარ   თ   ვე  ლო სა  უ  კუ  ნე  ე  ბის 

გან   მავ   ლო  ბა  ში გა  ნიც   დი  და. ასე, მა  გა  ლი -

თად, ირა  ნუ  ლი ტი  პის ქარ   თუ  ლი ხმა  ლი 

ირა  ნუ  ლი გავ   ლე  ნის შე  დე  გი  ა. 

სა  ერ   თოდ, სა  უ  კე  თე  სო ფო  ლა  დის წარ  -

მო  ე  ბით სა  ქარ   თ   ვე  ლო ყო  ველ   თ   ვის ყო -

ფი  ლა ცნო  ბი  ლი. ცი  ვი იარა  ღის მრა  ვალ  -

ფე  როვ   ნე  ბა  ზე ტერ   მი  ნო  ლო  გი  ის სი  უხ   ვეც 

მეტყ   ვე  ლებს. ჭო  ლა  უ  რი/   ლე  კუ  რი, და  ვით  -

ფე  რუ  ლი, დე  და  ლი ფრან   გუ  ლი, მა  მა  ლი 

ფრან   გუ  ლი, გვე  ლის   პი  რუ  ლი, გორ   და, 

კალ       დი  მი, თბი  ლი  სუ  რი, კა  ბი  ა  ნი – ეს სულ 

ხმლე  ბის ნა  ირ   სა  ხე  ო  ბე  ბი  ა, რომ   ლებ   საც 

სა  უ  კუ  ნე  ე  ბის წინ ქარ   თ   ვე  ლი მჭედ   ლე  ბი 

ამ   ზა  დებ   დ   ნენ. ზო  გი  ერთ მათ   განს გან   სა -

კუთ   რე  ბუ  ლი სი  ზუს   ტით აღ   წერს სულ   ხან -

სა  ბა ორ   ბე  ლი  ა  ნი, ზო  გი  ერ   თი მათ   გა  ნი კი 

ამა თუ იმ კუთხის ხალ   ხურ პო  ე  ზი  ა  შიც კი 
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1)თოფი(კაჟიანი)„მაჭახელა“

XVIII ს.

2)საპირისწამლე(დენთისჭურჭელი)

XVIII-XIX სს.

3)დამბაჩა(კაჟიანი),თბილისური

XVIII-XIX სს.

4)მეფეერეკლეIIისთოფი(კაჟიანი),

ქართული

XVIII ს.

5)გიორგისააკაძისთოფი

XVIII ს.

1) 3)

2)

4)

5)

ძა  ლი  ან ხში  რა  დაა ნახ   სე  ნე  ბი. 

„შემდეგ შე  მო  ვი  და ცეცხ   ლ   სას   რო  ლი 

იარა  ღი და მთე  ლი ეს აღ   კაზ   მუ  ლო  ბა – 

სა  მუხ   ლე  ე  ბი, სა  ფუხ რე  ე  ბი, სა  ცე  რუ  ლე  ბი, 

ჯაჭ     ვის პე  რან   გე  ბი, ასე  ვე მშვილ   დ   -ის   რე -

ბი, საბ   რ   ძო  ლო ცუ  ლე  ბი, ხმლე  ბი, დაშ   ნე  ბი 

და მუ ზა რა დე  ბი უფუნ   ქ   ცი  ოდ და  ტო  ვა“ – ამ 

ფრა  ზით გა  დავ   დი  ვართ ცეცხ   ლ   სას   რო  ლი 

იარა  ღის ეპო  ქა  ში.

რო  გორც მა  მუ  კა ქა  ფი  ა  ნი  ძე მი  ამ   ბობს, 

„ქართლის ცხოვ   რე  ბა  ში“ თო  ფი პირ   ვე -

ლად XV სა  უ  კუ  ნის მი  წუ  რულ   საა ნახ   სე -

ნე  ბი იმ ბრძო  ლის აღ   წე  რი  სას, რო  მე  ლიც 

ქარ   თ   ლ   ში, კონ   ს   ტან   ტი  ნე მე  ფის ჯარ   სა და 

თათ   რე  ბის არ   მი  ას შო  რის გა  მარ   თუ  ლა. 

თუმ   ცა, არ   ტი  ლე  რი ას ქარ   თულ შე  ი  ა  რა  ღე -

ბულ ძა  ლებ   ში XVII სა  უ  კუ  ნემ   დე არ იყე ნებ-

დ ნენ. რო  გორც ივა  ნე ჯა  ვა  ხიშ   ვი  ლი წერს, 

მონ   ღოლ   თა შე  მო  სე  ვის შემ   დე  გაც ქარ   თ  -

ვე  ლე  ბი ძვე  ლე  ბუ  რად შე  ი  ა  რა  ღე  ბუ  ლე  ბი 

გა  მო  დი  ოდ   ნენ ბრძო  ლის ველ   ზე, მაგ   რამ 

ოს   მა  ლეთ   თან შე  ტა  კე  ბი  სას აშ   კა  რა გახ   და, 

რომ ამ   გ   ვა  რი შე  ი  ა  რა  ღე  ბა უკ   ვე მოძ   ვე  ლე -

ბუ  ლი იყო.

მა  მუ  კა ქაფიანიძე იხ   სე  ნებს, რომ ჯერ 

კი  დევ ვახ   ტანგ მე  ექ   ვ   სის დროს თარ   გ   მ  -

ნი  ლა არ   ტი  ლე  რი  ის სა  ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო, 

თუმ   ცა ერეკ   ლეს ეპო  ქამ   დე ქარ   თუ  ლი 

წარ   მო  ე  ბის ზარ   ბა  ზა  ნი არ გვქო  ნი  ა. ერეკ  -

ლეს ინი  ცი  ა  ტი  ვით, 1749 წელს თბი  ლის  -

ში ჯა  ბა  ხა  ნა აუგი  ათ, თა  ნა  მედ   რო  ვე ენა  ზე 

– სა  არ   ტი  ლე  რიო ქარ   ხა  ნა, სა  დაც ცი  ხის 

თო  ფებს, თოფ   -ი  ა  რაღ   სა და ზარ   ბაზ   ნებს 

ას   ხამ   დ   ნენ. 1770 წელს ერეკ   ლეს თო  ფის  -

წამ   ლის ქარ   ხა  ნაც აუგი  ა.

ასე  ვე მა  მუ  კა ქა  ფი  ა  ნი  ძის ნა  ამ   ბო  ბის 

მი  ხედ   ვით, რუ  სულ   -ევ   რო  პუ  ლი ტი  პის 

ზარ   ბაზ   ნე  ბის ჩა  მოს   ხ   მა სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში 

ვახ   ტანგ VI-ის ძეს, პა  ა  ტა ბა  ტო  ნიშ   ვილს 

და  უწყი  ა. რუ  სეთ   ში გან   ს   წავ   ლულ ბა  ტო -

ნიშ   ვილს სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში მრა  ვა  ლი ტექ  -

ნი  კუ  რი სი  ახ   ლე შე  მო  უ  ტა  ნი  ა, მაგ   რამ 1765 

წელს, ერეკ   ლეს წი  ნა  აღ   მ   დეგ მოწყო  ბილ 

შეთ   ქ   მუ  ლე  ბა  ში მო  ნა  წი  ლე  ო  ბის გა  მო, პა  ა -

ტა ბა  ტო  ნიშ   ვი  ლი სიკ   ვ   დი  ლით და  სა  ჯეს და 

მი  სი ცოდ   ნაც გა  მო  უ  ყე  ნე  ბე  ლი დარ   ჩა.

იარა  ღის ფონ   დ   ში ქარ   თ   ვე  ლი მე  ფე  ე  ბის 

– ერეკ   ლე მე  ო  რის, სო  ლო  მონ პირ   ვე  ლის, 

სო  ლო  მონ მე  ო  რი  სა და გი  ორ   გი მე  თორ  -

მე  ტის თო  ფე  ბია და  ცუ  ლი, ასე  ვე გი  ორ   გი 

სა  ა  კა  ძის თო  ფი და თე  ი  მუ  რაზ მე  ო  რის ზარ  -

ბა  ზა  ნი. აქაა ფი თი ლი ა ნი, გორ   გო  ლა  ჭი  ა  ნი, 

კა  ჟი  ა  ნი, ფის   ტო  ნი  ა  ნი და ნემ   სი  ა  ნი ჩახ   მა  ხე -

ბის მქო  ნე ცეცხ   ლ   სას   რო  ლი იარა  ღი; აქ   ვეა 

ე.წ. სა  ქო  ნე  ე  ბი (რომლებშიც მებ   რ   ძო  ლე  ბი 

იარა  ღის გა  სა  პო  ხად ცხიმს ინა  ხავ   დ   ნენ) და 

სა  პი  რის   წამ   ლე  ე  ბი. 

თი  თო  ე  ულ ამ ნივ   თ   ზე მუ  ზე  უ  მის კუ  რა -

ტო  რებს და  უს   რუ  ლებ   ლად შე  უძ   ლი  ათ 

ლა  პა  რა  კი. მა  თი ხილ   ვა კი სხვა  დას   ხ   ვა 

გა  მო  ფე  ნაზე შე  გიძ   ლი  ათ. ასე რომ, და ე-

ლო დეთ. ეროვ   ნუ  ლი მუ  ზე  უ  მის იარა  ღის 

უმ   დიდ   რეს კო  ლექ   ცი  ას აუცი  ლებ   ლად 

უნ   და გა ეც ნოთ. 
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თ
ე ბერ ვ ლი დან მო ყო ლე ბუ-

ლი, კვი რა ში ორ ჯერ მა ინც, 

ორიდან ექვს საათამდე, 

ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის თა ნამ შ რომ ლებს 

ეს ამე რი კე ლი ქალ ბა ტო ნი ეფექ ტურ 

მე ნეჯ მენტს, მარ თ ვის თა ნა მედ რო ვე 

მე თო დებს ას წავ ლის. მი სი ბურ თი კი 

ყვე ლა ზე თვალ სა ჩი ნო ილუს ტ რა ციაა 

იმი სა, თუ რამ დე ნად ახა ლი და უცხოა 

„მოსწავლეებისთვის“ რო გორც თვი-

თონ სა გა ნი, ისე – სას წავ ლო გა რე მო. 

დღეს, ჯა ნა ში ას მუ ზე უ მის აუდი-

ტო რი ა ში, ათამ დე თა ნამ შ რო მე ლია 

შეკ რე ბი ლი. ტრა დი ცი უ ლი თხოვნა: 

გა მორ თეთ მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე-

ბი, არ ილაპარაკოთ ერ თ მა ნეთ თან. 

შემ დეგ იწყე ბა: და უს ვით თქვენ თავს 

კითხ ვა – გაქვთ თუ არა შე მუ შა ვე ბუ-

ლი სის ტე მა, რო გორ მი ი ღოთ და გას-

ცეთ და ვა ლე ბე ბი? რა შემ თხ ვე ვა ში 

შეიძლება გა და ა ბა როთ სხვას საქ მე 

და რისი გა და ნა წი ლე ბა მი გიყ ვანთ 

უფ რო ეფექ ტუ რად სა ბო ლოო შე დე-

გამ დე? რო დე საც და ვა ლე ბას მის ცემთ 

ხელ ქ ვე ითს, უნ და აკონ ტ რო ლოთ, თუ 

თა ვი სუფ ლე ბა უნ და მის ცეთ? – მაჰ ნაზ 

ჰა რი სო ნის მი ერ დას მუ ლი კითხვები 

მო ხა ლი სე
მუზეუმის მეგობარი > თამარ ბაბუაძე

მაჰანაზ ჰარისონი

ფულბრაიტის სტიპენდიანტი

ე.წ.„ნერფბოლი“ტიპურიამერიკულიმსუბუქიბურთია,

რომელიც,რამდენიმეთვეა,მუზეუმშიმიმდინარეტრე

ნინგებისგანუყრელატრიბუტადიქცა.ტრენერი,მაჰნაზ

ჰარისონიამბურთსიმმონაწილესდაუმიზნებსხოლმე,

რომელიც,შუატრეინინგში,გვერდითმჯდომთანგააბამს

ჩურჩულითსაუბარს–მოკლედ,ვინცტრენინგსგამოეთი

შება.„ბურთი,მგონი,მარტოდღესარგამომიყენებია,სულ

მიწევსხოლმემისისროლადა,ამგზით,ყურადღებაგა

ფანტულიმონაწილისუკანდაბრუნება“,–მიხსნისმაჰნაზ

ჰარისონიერთერთიტრენინგისდასრულებისშემდეგ.

იმ დე ნად უნი ვერ სა ლუ რი ა, რომ არა 

მარტო მუ ზე უ მის, არამედ ყვე ლა ტი-

პის დი დი ორ გა ნი ზა ცი ის მე ნე ჯე რე-

ბის თ ვი საა აქტუალური. თვი თო ნაც 

ასე ამბობს, რომ ხში რად თა ვის ცოდ-

ნა სა და გა მოც დი ლე ბას მე ნეჯ მენ ტ ში 

იმ კონ კ რე ტულ ორ გა ნი ზა ცი ას უსა და-

გებს, რო მელ თან მუ შა ო ბაც უწევს. მა-

გა ლი თად, წლე ბის წინ, აშშ- ში, „ერთ 

პა ტა რა თე ატრს და ვეხ მა რე სის ტე მის 

აწყო ბა ში – მოხალისედ ვიმუშავე – 

და შემ დეგ ეს მცი რე და სი საკ მა ოდ 

სოლიდურ კომ პა ნი ად ჩა მო ყა ლიბ-

და“  – იხ სე ნებს ის. თუმ ცა, თე ატ რის-

თ ვის ახა ლი ცხოვ რე ბის „დაგეგმვა“ 

მხო ლოდ ერ თი ეპი ზო დი იყო. 1987 

წლიდან წარ მო შო ბით ირა ნე ლი ამე-

რი კე ლი, მაჰ ნაზ ჰა რი სო ნი, ჯან დაც ვის 

სპე ცი ა ლის ტად მუშაობდა. დღემ დე 

ჯან დაც ვის სის ტე მებ ზე მუ შა ობს, ახ-

ლაც სა ქარ თ ვე ლო ში ფულ ბ რა ი ტის 

სტი პენ დი ით იმ ყო ფე ბა და სიმ სივ-

ნის მარ თ ვის სტრა ტე გი ას ამუ შა ვებს, 

პა რა ლე ლუ რად კი მთელ თა ვი სუ-

ფალ დროს სხვადასხვა საქმიანობას 

ახმარს მუზეუმის ჩათვლით – ამ და-

წე სე ბულ ბას ახა ლი სის ტე მი სა და 

სტრუქ ტუ რის დახვეწა ში ეხ მა რე ბა.

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ-

ზე უ მით და ვით ლორ თ ქი ფა ნი ძეს-

თან შეხ ვედ რის შემ დეგ, ჯერ კი დევ 

2004 წელს და ინ ტე რეს და. კითხ ვას – 

„დაგვეხმარებით?“ უყოყ მა ნოდ უპა-

სუ ხა – „რა თქმა უნ და“. ამის შემ დეგ 

შეხვდა მუ ზე უ მის სხვა დას ხ ვა გან ყო-

ფი ლე ბის უფ რო სებ ს, გა ე სა უბ რა მათ 

ცალ - ცალ კე და ჯგუ ფუ რად.  სწო რედ 

ამ დი ა ლო გე ბის დროს (მაჰნაზ ჰა-

რი სო ნი ძა ლი ან ზუსტ და პირ და პირ 

კითხ ვებს სვამს) გა მოკ ვე თა სა კითხე-

ბი, რო მელ თა და მუ შა ვე ბაც ტრე ნინ-

გებ ზე იყო სა ჭი რო.

„ყველა წუ წუ ნებ და, მაგალითად, 

უდ რო ო ბა ზე და მივ ხ ვ დი, რომ ერთ-

ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თე მა, რო მე-

ლიც ტრე ნინ გე ბის ნა წი ლად უნ და 

მექ ცი ა, იყო სწო რი და გეგ მ ვის მე თო-

დე ბი და დრო ის ეფექ ტუ რი მე ნეჯ მენ-

ტი. ეს სა ჭი რო უნა რე ბი ა, რომელთა 

გარეშეც რთუ ლია, შენს დაქ ვემ დე ბა-

რებ ში მყო ფი ადა მი ა ნე ბი მარ თო“, – 

ამ ბობს მაჰნაზ ჰა რი სო ნი. 

მაჰ ნაზ ჰარისონ მა იცო და, ყვე ლა ზე 

მთა ვა რი, რის გა რე შეც ეფექტს ვერ 
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მიაღწევდა იყო ის, რომ ტრე ნინ გის 

მო ნა წი ლე ებს გვერ დით უნ და გა და ე-

დოთ სა კუ თა რი რე გა ლი ე ბი, სტა ტუ სი 

და აჰ ყო ლოდ ნენ ტრე ნერს თა მაშ-

ში. „გამიკვირდა, ისე იოლად მი ვაღ-

წიე ამას. აქ ყვე ლა მონ დო მე ბუ ლია 

და გახ ს ნი ლია ახა ლი ცოდ ნის შე სა-

ძე ნად. ალ ბათ, ამი ტო მაც  შეიმჩნევა 

ამ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში აშ კა რა 

პროგრესი“.

ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ვორ ქ შო-

ფე ბი ე.წ. „მრგვალი მა გი დის“ გარ-

შე მო ჩა ა ტა რა. სპე ცი ა ლუ რად აირ-

ჩია სას წავ ლო შეხ ვედ რე ბის თ ვის ეს 

ფორ მა ტი – მე ტი ინ ტე რაქ ცია რომ 

ყო ფი ლი ყო ჯგუ ფის წევ რებს შო რის, 

თვი თონ კი უკეთ რომ შეძ ლე ბო და 

მათ ზე დაკ ვირ ვე ბა. 

ყოველ შეხ ვედ რას თა ვი სი თე მა 

ჰქონ და. ერ თ -ერ თი სა კითხი, რო მელ-

ზეც მაჰ ნა ზ ჰარისონმა ყურადღება 

გაამახვილა, გუნ დუ რი მუ შა ო ბის 

პრინ ცი პე ბი გახ ლ დათ. „მონაწილეები 

დავყავი მცი რე ჯგუ ფე ბად, მი ვე ცი და-

ვა ლე ბე ბი და შემ დეგ სპე ცი ა ლუ რად, 

მი ზან მი მარ თუ ლად ვცდი ლობ დი, ხე-

ლი შე მე შა ლა მათ თ ვის. მა ინ ტე რე სებ-

და, რამ დე ნად მჭიდ რო და ეფექ ტუ რი 

იყო მა თი ერ თო ბა. მო უ ლოდ ნე ლად 

რო მე ლი მე ჯგუ ფის ლი დერს და სპი-

კერს დე რე ფან ში ვუშ ვებ დი. წე სით, 

ამით სუსტ გუნდს გა ნა ი ა რა ღებ, არა? 

ისი ნი კი დე რე ფან შიც აგ რ ძე ლებ დ ნენ 

მუ შა ო ბას, შიგ ნით კი მა შინ ვე ირ ჩევ-

დ ნენ ახალ ლი დერს საქ მის გა საგ რ-

ძე ლებ ლად. ერთ-ერთი სესიის დროს 

ჯგუ ფებს სხვა დას ხ ვა რო ლებს ვარ გებ-

დით. გვქონ და ე.წ. დამ კ ვირ ვე ბელ თა 

ჯგუ ფი, არაფ რის მ თ ქ მე ლი სიტყ ვე ბით 

მო ლა პა რა კე ჯგუ ფი, მდუ მა რე თა ჯგუ-

ფი, რო მელ საც ხმა არ უნ და ამო ე ღო. 

ისინი ამ ბობ დ ნენ, რომ თავს დათ რ-

გუ ნუ ლად გრძნობ დ ნენ. მე კი ვე უბ ნე-

ბო დი – აი, ზოგ ჯერ მუ ზე უმ ში მო სუ ლი 

დამ თ ვა ლი ე რე ბე ლიც ასე ვე უუფ ლე-

ბოდ გრძნობს თავს და იქ ვე ვსვამ-

დით კითხ ვას – რა უნ და გა ვა კე თოთ 

იმის თ ვის, რომ მუ ზე უმ ში მო სულ მა 

სტუმ რებ მა იგი ვე არ გა ნი ცა დონ; რომ 

პი რი ქით, მუ ზე უ მი ყვე ლას თ ვის სა სი-

ა მოვ ნო, ღია სივ რ ცედ იქ ცეს“, – ასე 

იხ სე ნებს მაჰ ნა ზ ჰარისონი პირ ველ 

ტრეი ნინ გებს მუ ზე უ მის მე ნე ჯე რებ თან.

ტრე ნინ გე ბი დღე საც გრძელ დე ბა. 

იდე ა ლუ რი სის ტე მის გან მუ ზე უ მი ჯერ 

შორს დგას, თუმ ცა, მაჰნაზ ჰარისონის 

აზრით, მუზეუმში განახლებისაკენ 

და წინსვლისკენ სწრაფვა მუდამ 

შეიმჩნევა. 

ამ მონ დო მე ბას მაჰ ნაზ ჰა რი სო ნი 

გან სა კუთ რე ბით აფა სებს. სა ქარ თ ვე-

ლო ში გა ტა რე ბუ ლი დროის შემ დეგ ის 

ხომ ადა მი ა ნებს მცი რე ნი უ ან სებ შიც 

კი ამ ჩ ნევს ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის თ ვის 

და მა ხა სი ა თე ბელ მთა ვარ პრობ ლე-

მას. ესაა პოს ტ საბ ჭო უ რი სინ დ რო მი 

– პა სი უ რო ბის გან ც და, გა დაწყ ვე ტი-

ლე ბის საკუთარ თავზე აღების შიში, 

გუნ დუ რი მუ შა ო ბის, კონ ცენ ტ რა ცი-

ის, მიზ ნის მი საღ წე ვად სა ჭი რო თან-

მიმ დევ რუ ლი ნა ბი ჯე ბის და გეგ მ ვის 

სირთულე. სწო რედ ამის გადალახვაში 

ეხმარება მუზეუმის თანამშრომლებს 

მაჰნაზ ჰარისონი.

“ეროვნული მუ ზე უ მი უკ ვე ბრენ დი ა. 

ის მსოფ ლი ომ აღი ა რა. ის სა ერ თა შო-

რი სო რუ კა ზეა მო ნიშ ნუ ლი და, იმის-

თ ვის, რომ ამ სივ რ ცე ში კონ კუ რენ ტუ-

ნა რი ან და წე სე ბუ ლე ბად იქ ცეს, უნ და 

იმოქ მე დოს კი დეც ისე, რომ ნდო ბა და 

პა ტი ვის ცე მა და იმ სა ხუ როს“, – ამ ბობს 

მაჰნაზ ჰა რი სო ნი და მოს წონს ის, რომ 

ქარ თ ვე ელ ბის თ ვის ამ მნიშ ვ ნე ლო ვან 

პრო ცეს ში თვი თო ნაც მო ნა წი ლე ობს.

პრინ ციპ ში, სწო რედ ეს პრო ფე სი-

უ ლი აზარ ტია ერ თა დერ თი, რაც მაჰ-

ნაზ ჰა რი სონს მუ ზე უმ ში მუ შა ო ბას 

„ავალდებულებს“. ტრე ნინ გე ბის ორ გა-

ნი ზე ბა ში, რა საც უდი დე სი მონ დო მე ბი-

თა და პა სუ ხის მ გებ ლო ბით ეკი დე ბა, ის 

გა სამ ჯ რე ლოს არ იღებს. მაჰ ნაზ ჰა რი-

სო ნი მო ხა ლი სეა და, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 

რომ მო ხა ლი სე ო ბა მი სი ერ თ -ერ თი 

უმ თავ რე სი ფა სე უ ლო ბა და ცხოვ რე ბის 

სტი ლი ცა ა. პირ ვე ლად სხვე ბის უსას-

ყიდ ლოდ დახ მა რე ბა და ამ გზით სა-

კუ თა რი პი როვ ნუ ლი და პრო ფე სი უ ლი 

ზრდის მიღ წე ვა სტუ დენ ტო ბი სას სცა და. 

სა ა ვად მ ყო ფო ში მი ვი და და და საქ მე-

ბა ითხო ვა. საქ მე იოლად უპოვ ნეს და 

მაჰ ნა ზ ჰარისონი მიხ ვ და, რომ ეს სწავ-

ლის, ადა მი ა ნებ თან ურ თი ერ თო ბი სა 

და პრო ფე სი უ ლი გა მოც დი ლე ბის დაგ-

რო ვე ბის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე სა ინ ტე-

რე სო და მოქ ნი ლი ხერ ხი იყო. ამ ბობს, 

რომ მო ხა ლი სე ო ბა ამე რი კუ ლი თვი სე-

ბა ა, რო მე ლიც ამე რი კე ლებ ში, შე იძ ლე-

ბა ით ქ ვას, ყვე ლა ზე მე ტა დაც მოს წონს. 

თა ვი სი მონ დო მე ბით, პა სუ ხის მ გებ-

ლო ბის გრძნობით და ერ თ გუ ლე ბით 

ცდი ლობს, მო ხა ლი სე ო ბის არ სი ქარ თ-

ვე ლებ საც გა ა აზ რე ბი ნოს. ვფი რობ, მუ-

ზე უმ ში ეს გა მოს დის კი დეც.

მაჰ ნაზ ჰა რი სო ნი ეროვ ნუ ლი მუ-

ზე უ მის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ერ თ-

გუ ლი და გა მოც დი ლი მო ხა ლი სე ა, 

მაგ რამ არა ერთადერთი. მო ხა ლი-

სე ე ბის დახმარებას მუზეუმი წლე ბი ს 

განმავლობაში იყე ნე ბს. ახ ლა მას 

მიზ ნად აქვს და სა ხუ ლი, ეს მი მარ-

თუ ლე ბა კი დევ უფრო დახ ვე წოს. 

მხარ და ჭე რის სხვა დას ხ ვა ფორ მე ბის 

შექ მ ნა და გან ვი თა რე ბა დღეს ეროვ-

ნუ ლი მუ ზე უ მის სტრა ტე გი ის ნა წი ლი ა. 

ქველ მოქ მე დე ბით, მუზეუმის წევ რო-

ბით, კორპორაციებთან პარ ტ ნი ო რო-

ბით და, უბ რა ლოდ, მო ხა ლი სე ო ბით 

თქვენ ეხ მა რე ბით ეროვ ნულ მუ ზე-

უმს. თქვენი მხარ და ჭე რით მი ი ღებთ 

მონაწილეობას მუ ზე უ მე ბის შე ნო ბა თა 

განახლებაში, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მო-

ფე ნე ბის ორ გა ნი ზე ბა ში, კო ლექ ცი ე ბის 

კონ სერ ვა ცი ა- რეს ტავ რა ცი ა ში, სა ინ-

ტე რე სო სა გა ნა მან თ ლებ ლო პროგ-

რა მე ბის ორ გა ნი ზე ბა ში. მუზეუმის 

წევრთა პროგრამაში ჩართვა ნე ბის-

მი ე რ ჩვენ გა ნს შე უძ ლია. სა ნაც ვ ლოდ 

მივიღებთ გა მო ფე ნებ ზე უფა სოდ შეს-

ვ ლი სა და ექ ს პო ზი ცი ე ბის წი ნას წარ 

დათ ვა ლი ე რე ბის პრი ვი ლე გი ას, ასე ვე 

ფას დაკ ლე ბე ბს მუ ზე უ მის მა ღა ზი ებ ში.

2011 წლის მა ი სი დან კი დევ უფ რო 

ორ გა ნი ზე ბული ხა სი ათი შე ი ძინა მო-

ხა ლი სე თა პროგ რა მამაც. მუ ზე უ მის 

ვებ გ ვერ დ ზე გან თავ სე ბუ ლი გან ცხა-

დე ბა ეხე ბა ყვე ლას, ვი საც მო ხა ლი-

სე ო ბა სურს. ამ ადა მი ა ნებს მუ ზე უ მი 

საკ მა ოდ ლი ბე რა ლურ, მაგ რამ თან 

ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვან პირობებს წა-

უ ყე ნებს: „ჰქონდეთ ამ სფე რო ში მუ-

შა ო ბის მო ტი ვა ცია და ახ ლის შეც ნო-

ბი სა და სწავ ლის სურვილი“. 

მაჰ ნაზ ჰა რი სონს სწო რედ ეს თვი-

სე ბე ბი აქვს და, იმე დი ა, მსგავს გან-

წყო ბას და მისწრაფე ბას სა კუ თარ 

თავ ში ჩვენც აღ მო ვა ჩენთ. 
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ა
მ კონ   ტ   რას   ტულ ქა  ლაქ   ში გა  ა -

ტა  რა ცხოვ   რე  ბის დი  დი ნა  წი  ლი 

ნი  კო ფი  როს   მან   მა, რო  მე  ლიც 

გაც   ვე  თილ ტან   საც   მელ   თან ერ   თად, 

გო  ნით და თვა  ლით, მთელ ქარ   თულ 

კულ   ტუ  რას და  ა  ტა  რებ   და არ   ქა  უ  ლი  დან 

თა  ნა  მედ   რო  ვემ   დე. ამ თვალ   საზ   რი  სით, 

ფი  როს   მა  ნის ხე  ლოვ   ნე  ბა სწო  რედ ის 

ხი  დი  ა, რო  მე  ლიც შუა სა  უ  კუ  ნე  ე  ბის ქარ  -

თულ მხატ   ვ   რო  ბა  სა და XX სა  უ  კუ  ნის ხე -

ლოვ   ნე  ბას ერ   თ   მა  ნეთ   თან აკავ   ში  რებს. 

იგრძენი ფიროსმანი
სა ი უ ბი ლეო გა მო ფე ნა ეროვ ნულ გა ლე რე ა ში 

ხელოვნება > ეკატერინე კიკნაძე

XIXXXსაუკუნეებისმიჯნაზე,აზიისადაევროპისგასაყარზემდებარეთბილისსთანაბრად

ახასიათებდააღმოსავლურიკოლორიტულობადაევროპულირაფინირებულობა.ხისაივ

ნიანსახლებსმოდერნისსტილისარქიტექტურაენაცვლებოდა,ჩოხოსნებისადავერცხლის

ქამრიანიკინტოებისგვერდითკიპარიზისუკანასკნელიმოდისმიხედვითგამოწყობილი

ბატონებიდაქალბატონებიდააბიჯებდნენცილინდრებითადაშლაპებით.

მას   თან ორი  ვე თა  ნა  არ   სე  ბობს: ერ   თი 

მხრივ მო  ნუ  მენ   ტა  ლიზ   მი, ფრეს   კუ  ლი 

გა  რინ   დე  ბა და სუ  ლი  ე  რე  ბა, ხო  ლო მე -

ო  რე მხრივ – გე  ნი  ა  ლუ  რი მხატ   ვ   რუ  ლი 

ხერ   ხე  ბი, რომ   ლე  ბიც ავ   ლენს, რომ თბი -

ლი  სის აზი  ურ ნა  წილ   ში მე  დუქ   ნე  ე  ბი  სა 

და ვაჭ   რე  ბის გა  რე  მოც   ვა  ში მცხოვ   რე  ბი 

ფი  როს   მა  ნი ევ   რო  პე  ლი მო  დერ   ნის   ტე -

ბის მსგავ   სად აზ   როვ   ნებს.

დი  დი ადა  მი  ა  ნე  ბის   თ   ვის კი აზ   როვ  -

ნე  ბა, სუ  ლი  ე  რი სამ   ყა  რო და ყო  ფა, 

ხში  რად, სრუ  ლი  ად გან   ს   ხ   ვავ   დე  ბა ერ  -

თ   მა  ნე  თის   გან. ასეა ფი  როს   მა  ნის შემ  -

თხ   ვე  ვა  შიც. მი  უ  სა  ფა  რი და მარ   ტო  ხე  ლა, 

ამავე დროს, სა  ო  ცა  რი ში  ნა  გა  ნი ღირ  -

სე  ბით სავ   სე ადა  მი  ა  ნი იყო. თავ   მოყ   ვა -

რე  ო  ბი  სა და სი  დინ   ჯის გა  მო ნაც   ნო  ბე  ბი 

,,გრაფს“ ეძახ   დ   ნენ. სი  დინ   ჯე კა  ხე  თი  დან 

მოს   დ   გამ   და. კა  ხე  თის გა  ნა  პი  რა მხა  რეს, 

ქი  ზიყ   ში, სა  დაც ფი  როს   მა  ნი და  ი  ბა  და, 

ბა  ტონ   ყ   მო  ბა არას   დ   როს ყო  ფი  ლა. და, 

ალ   ბათ, არც ის არის შემ   თხ   ვე  ვი  თი, რომ 

ნატურმორტი
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XX სა  უ  კუ  ნის ქარ   თუ  ლი კულ   ტუ  რის ორი 

უდი  დე  სი ფი  გუ  რა – უკი  დუ  რე  სად მძაფ  -

რად გა  მოვ   ლე  ნი  ლი ინ   დი  ვი  დუ  ა  ლუ  რი 

საწყი  სით – ფი  როს   მა  ნი და ვა  ჟა, ორი -

ვე უბა  ტო  ნო მხა  რი  დან იყ   ვ   ნენ – ერ   თი 

ფშა  ვი  დან, ხო  ლო მე  ო  რე – ქი  ზი  ყი  დან, 

ტრა  დი  ცი  ის გან   ც   დი  სა და ში  ნა  გა  ნი თა -

ვი  სუფ   ლე  ბის მძლავ   რი სინ   თე  ზით. 

მი  სი მხატ   ვ   რო  ბის დამ   ფა  სე  ბელ   თა 

წრეც ისე  ვე კონ   ტ   რას   ტუ  ლი  ა, რო  გორც 

მი  სი ფერ   წე  რა: ერ   თი მხრივ ინ   ტე  ლექ  -

ტუ  ა  ლე  ბი, მე  ო  რე მხრივ – მი  კიტ   ნე  ბი და 

მე  დუქ   ნე  ე  ბი. ძმებ   მა კი  რი  ლე და ილია 

ზდა  ნე  ვი  ჩებ   მა ფრანგ მხატ   ვარ მი  შელ 

ლე დან   ტი  უს   თან ერ   თად, ფი  როს   მა  ნი 

ტრა  დი  ცი  ულ თბი  ლი  სურ სა  მი  კიტ   ნო  ში, 

,,ვარიაგში“ აღ   მო  ა  ჩი  ნეს. შემ   თხ   ვე  ვი  თი 

არ არის, რომ მი  შელ ლე დან   ტი  უს პირ  -

ვე  ლი სიტყ   ვე  ბი მის შე  სა  ხებ იყო: ,,ეს თა -

ნა  მედ   რო  ვე ჯო  ტო  ა!“.. ფრანგ მხატ   ვარ   ში 

ფი  როს   მა  ნის სუ  რა  თებ   მა „თამარ მე  ფე“, 

„ირემი“, „მონადირე თო  ფით“, „ერეკლე 

II“, „მწყემსი“ პირ   ვე  ლი ასო  ცი  ა  ცია სწო -

რედ ევ   რო  პულ მხატ   ვ   რო  ბას   თან გა  მო -

იწ   ვი  ა, ვი  ნა  ი  დან, რო  გორც ყვე  ლა დიდ 

მხატვართან, ფი  როს   მა  ნის მხატ   ვ   რო  ბა  ში 

ერ   თ   ნა  ი  რად მძაფ   რად არის გა  მოვ   ლე -

ნი  ლი რო  გორც ეროვნული, ისე ზო  გად  -

საკაცობრიო ას   პექ   ტი. 

ინ   ტე  რე  სი მის მი  მართ რო  გორც სა -

ქარ   თ   ვე  ლო  ში, ისე მის ფარ   გ   ლებს გა -

რეთ ყო  ველ   თ   ვის დი  დი  ა. 1969 წელს 

ფი  როს   მა  ნის გა  მო  ფე  ნას ლუვ   რ   მა უმას  -

პინ   ძ   ლა. 2007 წლის შემ   დ   ეგ სა  ქარ   თ   ვე -

ლოს ეროვ   ნუ  ლ მუ  ზე  უმ   ში და  ცუ  ლი უნი -

კა  ლუ  რი კო  ლექ   ცი  ა, რო  მე  ლიც მის 150 

ნა  მუ  შე  ვარს მო  ი  ცავს, არა  ერ   თხელ გა -

მო  ი  ფი  ნა საზღ      ვარ   გა  რეთ: საფ   რან   გეთ  -

ში, თურ   ქეთ   ში, ლიტ   ვა  ში, უკ   რა  ი  ნა  ში, 

ჰო  ლან   დი  ა  ში... 2008 წელს საფ   რან   გეთ  -

ში, ქ. ვეზ   ლე  ში გა  მარ   თუ  ლი ფი  როს   მა -

ნის გა  მო  ფე  ნის შემ   დეგ კი ეროვნულმა 

მუზეუმმა თბი  ლის   სა და სიღ   ნაღ   ში პი  კა -

სოს ნამუშევრებს უმასპინძლა ვეზლეს     

ცნობილი მუ  ზე  უმიდან. 

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ეროვ   ნუ  ლი მუ  ზე  უ -

მის დი  მიტ   რი შე  ვარ   დ   ნა  ძის სა  ხე  ლო -

ბის ეროვ   ნულ გა  ლე  რე  ა  ში სა  ი  უ  ბი  ლეო 

გა  მო  ფე  ნა  ზე „ფიროსმანი – 150“, მხატ  -

ვ   რის 110 ნა  მუ  შე  ვარ   თან ერ   თად, გა  მო -

ფე  ნი  ლია მისი თა  ნა  მედ   რო  ვე ქარ   თ  -

ვე  ლი მხატ   ვ   რე  ბის – დ. კა  კა  ბა  ძის, ლ. 

გუ  დი  აშ   ვი  ლის, კ. ზდა  ნე  ვი  ჩის, ე. ახ   ვ  -

ლე  დი  ა  ნის, შ. ქი  ქო  ძის, დ. შე  ვარ   დ   ნა -

ძის, ქ. მა  ღა  ლაშ   ვი  ლის ნა  მუ  შევ   რე  ბი. 

მხატ   ვ   რო  ბა, რო  მე  ლიც მას   თან ერ   თად, 

ერთ დრო  სა და სივ   რ   ცე  ში იქ   მ   ნე  ბო -

და. გა  მო  ფე  ნა წარ   მო  ად   გენს XX სა  უ -

კუ  ნის 10-20-იანი წლე  ბის ქარ   თუ  ლი 

მო  დერ   ნიზ   მის სა  უ  კე  თე  სო ნი  მუ  შებს, 

„მოცულს“ ფი  როს   მა  ნით. გა  მო  ფე  ნის 

პა  რა  ლე  ლუ  რად, ეროვ   ნულ გა  ლე  რე -

ა  ში, და  გეგ   მი  ლია სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო 

პროგ   რა  მა, რო  მე  ლიც სა  გან   გე  ბოდ 

მომ   ზად   და სხვა  დას   ხ   ვა ასა  კის აუდი -

ტო  რი  ის   თ   ვის. პროგ   რა  მის ფარ   გ   ლებ   ში 

ქარ   თ   ვე  ლი მეც   ნი  ე  რე  ბი, მწერ   ლე  ბი და 

რე  ჟი  სო  რე  ბი სა  ექ   ს   პო  ზი  ციო სივ   რ   ცე  ში 

სა  ჯა  რო ლექ   ცი  ის და დის   კუ  სი  ის ფორ  -

მატ   ში და  ინ   ტე  რე  სე  ბულ აუდი  ტო  რი  ას 

ფი  როს   მა  ნის ბი  ოგ   რა  ფი  ას და შე  მოქ  -

მე  დე  ბას გა  აც   ნო  ბენ.  

ლე  გენ   დე  ბი, ფრაგ   მენ   ტუ  ლი ცნო  ბე -

ბი მი  სი ცხოვ   რე  ბის შე  სა  ხებ და უც   ნო  ბი 

საფ   ლა  ვი – ესეც ფი  როს   მა  ნის მის   ტი -

კის ნა  წი  ლი  ა... დღეს აღარც ის დუქ   ნე -

ბი დგას, სა  დაც იგი კედ   ლებს და მი  ნებს 

აფორ   მებ   და და აღარც ის ადა  მი  ა  ნე  ბი 

და  დი  ან, რომ   ლებ   საც ხა  ტავ   და. დარ   ჩა 

მხატ   ვ   რო  ბა, და  ცუ  ლი ეროვ   ნულ მუ  ზე -

უმ   ში. ჩვენ თ ვის დი დი პა ტი ვი ა, წარ-

მო გიდ გი ნოთ ფი როს მა ნის ერთ-ერთი     

ყველაზე ფართომასშტაბიანი გა მო ფე-

ნა.

ეწ   ვიე ეროვ   ნულ გა  ლე  რე  ას და იგ   რ  -

ძე  ნი ფი  როს   მა  ნი. 

შველი პეიზაჟის ფონზეკალოზე
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ხერხდა ახალციხეში მუზეუმის ხელახლა

გახსნა. ეს ივანე გვარამაძის ვაჟის, კონს

ტანტინეს დამსახურება იყო. ახლად და

ფუძნებულ მუზეუმს მხარეთმცოდნეობის

მუზეუმისსტატუსიმიანიჭესდაუკანდაუბ

რუნესძველიმუზეუმისკუთვნილიექსპო

ნატები.1972წელსმუზეუმირაბათისციხის

ტერიტორიაზე მდებარე შენობებში გადა

ვიდა.ამპერიოდიდანდაიწყოკოლექციე

ბის გამდიდრებისათვის ზრუნვაც. სამცხე

ჯავახეთის მუზეუმში უკვე იყო დაცული

მნიშვნელოვანი ხელნაწერები, იშვიათი

გამოცემები, ფოტოები, ეთნოგრაფიული

ნიმუშები და სხვა ისტორიული მასალა,

თუმცა, სამცხეჯავახეთში გაშლილმა არ

ქეოლოგიურმაგათხრებმაარამარტომუ

ზეუმის კოლექციები გაამდიდრა, არამედ

მთლიანადახალციხისისტორიულიმნიშვ

ნელობაცსაგრძნობლადგაზარდა.

ამირანის გორა, რომელსაც ადგილობ

რივები თავშანთაფასაც ეძახიან, ახალ

ციხის მახლობლად, მდინარე ფოცხოვის

მარცხენა ნაპირზე მდებარე მთაა. სწო

რედამმთისსამხრეთკალთაზე1953წელს

დაწყებულიარქეოლოგიურიგათხრებისას

იქნააღმოჩენილიძვ.წ. IIIათასწლეულის

დროინდელი, კლდისა და რიყის ქვით,

ზოგჯერკიალიზითადახითნაგებინასოფ

ლარიმადნისგამოსადნობისახელოსნო

თი, მსხვერპლის შესაწირავი მოედნებით,

სამაროვნებით. სწორედ ამ ადგილის

ახალციხის 
მულტიკულტურული ისტორია

რეგიონი > ნინო მეგრელიძე

სამცხეჯავახეთში,მდინარეფოცხოვისორივემხარესგაშლილი

ახალციხეიმპატარაქალაქებისრიცხვსეკუთვნის,ტურისტებზე

წარუშლელიშთაბეჭდილებისდატოვებასიოლადრომახერხებენ.

კოლორიტულიძველიუბნით,რაბათისციხესიმაგრითადა18.500

მოსახლით,ახალციხედღესერთერთყველაზესაინტერესო

ღირსშესანიშნაობადითვლებასაქართველოში.მისიგანახლებული

არქიტექტურისმოწონებაარმოწონებაგემოვნებისსაკითხია.ის

ისტორიულიგანძიკი,რომელიცსამცხეჯავახეთისმუზეუმშიინახება,

დაუვიწყარშთაბეჭდილებასახდენსმნახველზე.გთავაზობთ,ერთად

ვიმოგზაუროთახალციხისწარსულსადამისმუზეუმში.

პ
ირველიმუზეუმიახალციხეშიXIXსა

უკუნის80იანწლებშიივანეგვარა

მაძესგაუხსნია.ფართოსაზოგადოე

ბისთვისშესაძლოაესარცთუისეკარგად

ნაცნობიმოღვაწე,სამცხეჯავახეთისნამდ

ვილი გმირია. ისტორიკოსი, ეთნოგრაფი

და არქეოლოგი ივანე გვარამაძე 1882

წელსგამოცემული,სპეციალურადსასწავ

ლებლებზე გათვლილი „ქართლის ცხოვ

რების“დაქართულიენისგრამატიკისსა

ხელმძღვანელოსავტორია.„ვინმემესხის“

ფსევდონიმით ის „ივერიასა“ და

„დროებაში“ აქვეყნებდა წერილებს და

ქართულსაზოგადოებასსამცხეჯავახეთის

პრობლემებსდაისტორიასაცნობდა,ხო

ლოგათურქებულმესხებსშორისსაგანმა

ნათლებლომუშაობასეწეოდა.მისიინიცი

ატივით დაარსებულა ბიბლიოთეკა და

დაწყებითი სკოლა ახალციხეში. წლების

განმავლობაში შეგროვებული ისტორიუ

ლინივთებითკისაკუთარსახლშისაოჯა

ხომუზეუმიცგაუხსნია.1921წელსსწორედ

მისსახლშიდაცულიექსპონატებისადაგა

უქმებული ეკლესიამონასტრებიდან წა

მოღებულინივთებისბაზაზეგაიხსნაახალ

ციხეშიპირველისამაზრომუზეუმი.თუმცა,

პოპულარობისმოპოვებაამდაწესებულე

ბამვერმოასწრო,რადგანმალევედაიხუ

რა,იქდაცულიექსპონატებიკითბილისში,

ს.ჯანაშიასსახელობისსახელმწიფომუზე

უმშიგადაიტანეს.მხოლოდ1937წელსმო

55saqarTvelos erovnuli muzeumi



შესწავლის შედეგად დადასტურდა, რომ

ათასწლეულების წინ ახალციხის ტერი

ტორიაზე მცხოვრები ადამიანები მიწათ

მოქმედებას ეწეოდნენ და მეტალურგია

მაღალ დონეზე ჰქონდათ განვითარებუ

ლი,რისგამოცშეუდარებელიოსტატობით

ამზადებდნენლითონისნივთებსდათიხის

ნივთებისდამზადებითაცგამოირჩეოდნენ.

არქეოლოგიურიგათხრებისასაღმოჩენი

ლი კერამიკისდიდიდერგები, ტოლჩები,

კათხები,ჯამებიდასასმისები,რომელთაც,

უმეტესწილად,სარიტუალოდანიშნულება

ჰქონდა, დღეს მესხური კერამიკის სახე

ლითააცნობილი.

გათხრების შედეგად საბოლოოდ და

დასტურდა,რომჯავახეთისტერიტორიაზე

ადამიანები უძველესიდროიდან სახლო

ბენ: აღმოჩენილია ადრეანტიკური ხანის

მრავალი ნაქალაქარი, უზარმაზარი ლო

დებისგანნაშენიციხენამოსახლარებიდა

აკლდამები.

ჯავახეთი პირველად ძვ. წ. 785 წელს

ურარტუს მეფისწარწერაში მოიხსენიება.

უშუალოდქალაქიახალციხეXIVსაუკუნე

ში ათაბაგთა სამფლობელოა, XIX საუკუ

ნის30იანწლებამდეკიე.წ.„ჩილდირის“

საფაშოს მთავარი ქალაქი – ამიერკავ

კასიისა და წინა აზიის უმნიშვნელოვანეს

სავაჭრო გზაჯვარედინზე მდებარე და

სახლება. სწორედ ამ მრავალფეროვა

ნი ისტორიის გამოა, რომ ახალციხეს ეკ

ლექტური – აღმოსავლურდასავლური

გავლენების მქონე ელფერი დაჰკრავს,

რაცსამცხეჯავახეთისისტორიისმუზეუმში

დაცულექსპონატებს–სამკაულს,სარიტუ

ალოთასებს,მინისსასმისებს,ტანსაცმელს

თუხალიჩებს–განსაკუთრებულმომხიბვ

ლელობასანიჭებს.

მას შემდეგ, რაც ივანე ჯავახიშვილის

სახელობის სამცხე ჯავახეთის ისტორი

ის მუზეუმი ეროვნული მუზეუმის შემად

გენლობაშიშევიდა,დაიწყოზრუნვამისი

სივრცის თანამედროვედ მოწყობასა და

მისისაგანძურისსათანადოდდაცვაზე.ამ

მიზნით,საერთაშორისოორგანიზაციები

სადაკომპანიებისდახმარებითახალცი

ხეშიმრავალიპროექტიგანხორციელდა.

ერთერთი ასეთი გამორჩეული ინიცი

ატივაიყოკომპანიაBPსდამისიპარტ

ნიორების მხარდაჭერით განხორციელე

ბული პროექტი, რომლის ფარგლებშიც

კოლექციები ბაქოჯეიჰანის და სამხრეთ

კავკასიური მილსადენის მშენებლობი

სასარქეოლოგიურიგათხრებისშედეგად

აღმოჩენილინივთებითგამდიდრდა.მუ

ზეუმი აღიჭურვა ფონდსაცავით არქეო

ლოგიურიკოლექციებისთვის.ამავეპრო

ექტისფარგლებშიმოეწყოგანახლებული

გამოფენაც.

თუმცა,ყველაზემნიშვნელოვანიცვლი

ლება2011წელსდაიწყო,როდესაცისტო

რიულირაბათისტერიტორიაზესარესტავ

რაციოსამშენებლო სამუშაოები დაიწყო

და მუზეუმის საგამოფენო დარბაზები

ახალშენობაში,ე.წ.ჯაყელებისსასახლეში

განთავსდა. განახლებული ექსპოზიციითა

დასაერთაშორისოსტანდარტებითგამარ

თულიმუზეუმიახალციხეში2012წელსგა

იხსნა.სამცხეჯავახეთისმუზეუმისახალი

გამოფენისკურატორი,არქეოლოგიირინა

ღამბაშიძე და მუზეუმის ხელმძღვანელი

ციური ლაფაჩი აღნიშნავენ, რომ ახალი

ექსპოზიციაერთიმკაფიოდჩამოყალიბე

ბული კონცეფციით მოეწყო. მიზანი იყო,

სრულფასოვნადწარმოეჩინათისსიმბო

ლურიდატვირთვა,რომელიცამრეგიონს

ყოველთვისჰქონდა–ახალციხეროგორც

კულტურათა გზაჯვარედინი, გავლენების

თვის,ახალიგამოცდილებისათვისდაახა

ლი კულტურული ღირებულებებისათვის

გახსნილისივრცე;რეგიონი,რომლისმთა

ვარიხიბლისწორედმრავალიკულტურის

თანაარსებობაა.

სამცხეჯავახეთის მუზეუმის დიზაინის

კონცეფციის ავტორი, დიზაინერი ლინა

მარია ლოპესი აღნიშნავს: „შევეცადეთ,

შეგვენარჩუნებინა ადგილის, შენობის ის

ტორიული იერსახე, რის გამოც შენობის

არქიტექტურული ელემენტები – ფანჯრე

ბის ნიშები, ასევე ცენტრალური კედლე

ბის თაღები – ვიტრინებად გამოვიყენეთ.

ვიტრინები მსუბუქი და ჰაეროვანი უნდა

ყოფილიყო, რომ არდაკარგულიყო სივ

რცის შეგრძნება. მართლაც, ძირითადად

მინისგანდამზადებული,გამჭვირვალედა

თვალისთვისთითქმისშეუმჩნეველივიტ

რინებითითქოსიკარგებასივრცეში,ამით

კიმთელიაქცენტიშენობასადაარტეფაქ

ტებზეგადადის.მეტიც,სპეციალურიგანა

თების წყალობით იქმნება შთაბეჭდილე

ბა, რომ გამოფენილი ნივთები, თითქოს,

„ჰაერშიდაფრინავს“.

ლ.ლოპესი აღნიშნავსიმასაც,რომგა

მოფენისათვის მეტი დინამიკურობის მი

სანიჭებლად განზრახ გამოიყენეს პრე

სამცხეჯავახეთისისტორიისმუზეუმისგანახლებულიექსპოზიცია
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ზენტაციის განსხვავებული მეთოდები:

ექსპოზიცია ქრონოლოგიური პრინციპით

მესხურისახლისგარშემოგანალაგეს.ზოგ

შემთხვევაშინივთივიტრინაშიაწარმოდ

გენილი, ზოგჯერ კი – ვიტრინის გარეშე,

რაცმნახველსსაშუალებასაძლევს,უფრო

ახლოდან,ინტიმურგარემოშიდაათვალი

ეროსწარმოდგენილინიმუშები.

„ესთეტიკადამეცნიერებაშერწყმულია

ამშენობაშიდამნახველსსრულწარმოდ

გენასუქმნისისტორიასადანივთებისარ

სზე“,–დასძენსლინამარიალოპესი.

ერთი სიტყვით, სამცხეჯავახეთის ის

ტორიისგანახლებულიმუზეუმიუკვეყვე

ლანაირ საშუალებას იძლევა თანამედ

როვე,კომფორტულგარემოშიშევძლოთ

მესხეთის ისტორიის ამსახველი არქეო

ლოგიური, ეთნოგრაფიული, პალეონტო

ლოგიური, პალეოგრაფიული, ნუმიზმა

ტიკური,ნარატიულიდაარქიტექტურული

მასალის დათვალიერება, წარმოდგენა

შევიქმნათმესხეთისტერიტორიაზეარსე

ბულუძველესლანდშაფტსადაგარემოზე,

კულტურასა და რიტუალზე, სოციალური

იერარქიის საწყისებზე, წარმართობასა

და ქრისტიანობაზე, განვითარებული შუა

საუკუნეების არქიტექტურასა და მწერ

ლობაზე. გამოფენას ქრონოლოგიური

თანმიმდევრობით გასდევს მესხეთის ტე

რიტორიაზე განვითარებული ისტორიუ

ლი მოვლენების უწყვეტი ხაზი უძველესი

დროიდანმეოცესაუკუნემდე.თითოეული

ამ ეპოქის დამახასიათებელი ნიშანი კი,

როგორცაღვნიშნეთ,მრავალიკულტურის

თანაარსებობაა. 
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რეგიონი > ქე თე ვან ნე ბი ე რი ძე

შეაბიჯებთუარასვანეთისისტორიისდაეთნოგრაფიისმუზეუმში,აუცილებლად

გაგახსენდება,რომსვანეთისაუკუნეებისგანმავლობაშისაქართველოსგანძთსაცავი

იყო.კავკასიონისმთებში,ზღვისდონიდან1300მეტრზე,მიუვალისოფლებისეკლესიებში

ინახებოდაქართულითუუცხოურიხელოვნებისგამორჩეულინიმუშები.ამგანძსსვანები

რუდუნებითუვლიდნენ.ექვთიმეთაყაიშვილი,რომელიც1910წელსსვანეთშიმოწყობილ

მნიშვნელოვანექსპედიციასხელმძღვანელობდა,წერდა,რომ„ეკლესიებშიიშვიათადთუ

ვინმესუშვებდნენ,არათუსაერო,არამედსამღვდელოპირსაც,ცნობილია,რომგაბრიელ

ეპისკოპოსსდიდიდავიდარაბადასჭირდა,რომეკლესიაშიშეეშვათ“.

მხარე-საგანძური



ა
მი  ტომ სვა  ნეთ   ში და  ცუ  ლი გან  -

ძი ს, ად   გი  ლობ   რი  ვი ყო  ფი სა და 

კულ   ტუ  რის კვლე  ვის თი  თო  ე  ულ 

მცდე  ლო  ბას მეც   ნი  ე  რე  ბი დიდ მნიშ   ვ   ნე -

ლო  ბას ანი  ჭე  ბენ. ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი 

ღრმა კვლე ვა სვა ნე თის შე სა ხებ ბრი ტა-

ნე თის სა მე ფო გე ოგ რა ფი უ ლი სა ზო გა-

დო ე ბის პრე ზი დენტს, დუგ ლას უილი ამ 

ფრეშ ფილდს ეკუთ ვ ნის. მი სი ნაშ რო მი, 

რო მე ლიც იტა  ლი  ე  ლი მთამ   ს   ვ   ლე  ლი სა 

და ერ   თ   -ერ   თი პირ   ვე  ლი ფო  ტოგ   რა  ფის, 

ვი  ტო  რიო სე  ლას ფო ტო ე ბით იყო და-

სუ რა თე ბუ ლი, ლონ დონ ში 1896 წელს 

გა მოქ ვეყ ნ და. თუმ ცა ის არ ყო ფი ლა 

ერ თა დერ თი. კავ კა სი ო ნის ქედ ზე გაშ-

ლი ლი მი უ ვა ლი და სახ ლე ბე ბი, იქა უ რი 

ყო ფა- ცხოვ რე ბა და წეს - ჩ ვე უ ლე ბე ბი 

ათო ბით მკვლე ვა რი მოგ ზა უ რის ინ ტე-

რე სის სფე როს წარ მო ად გენ და. 

ვი ტო რიო სე ლამ, რომ   ლის სა  ხელ   საც 

დღეს მეს   ტი  ის ერ   თ   -ერ   თი ქუ  ჩაც ატა  რებს, 

1886-1890 წლებ   ში სამ   ჯერ იმოგ   ზა  უ  რა 

სვა  ნეთ   ში და მეცხ   რა  მე  ტე სა  უ  კუ  ნის სვა -

ნე თის უნი  კა  ლუ  რი ფო    ტო  ე  ბი შე  მოგ   ვი  ნა -

ხა. 1500 ფო  ტო  ნე  გა  ტი  ვი ჩა  მო  უ  ტა  ნია სვა -

ნე  თი  დან ფო  ტოგ   რაფ   სა და ეთ   ნოგრაფს, 

დი  მიტ   რი ერ   მა  კოვს. ცნო  ბი  ლი  ა, რომ 

1910 წლის ექ   ს   პე  დი  ცი  ის დროს, სწო  რედ 

მან აღ   ბეჭ   და პირ   ვე  ლად ფირ   ზე ადი  შის 

ოთხ   თა  ვის ხელ   ნა  წე  რე  ბი – და  თა  რი  ღე -

ბულ ოთხ   თა  ვებს შო  რის უძ   ვე  ლე  სი (897 

წ.), რო  მე  ლიც რამ   დე  ნი  მე სა  უ  კუ  ნის გან  -

მავ   ლო  ბა  ში სვა  ნეთ   ში ინა  ხე  ბო  და და, 

ბო  ლოს, სო  ფელ ადიშ   ში, სვა  ნე  თის ის  -

ტო  რი  ი  სა და ეთ   ნოგ   რა  ფი  ის მკვლე  ვარს, 

ბე  სა  რი  ონ ნი  ჟა  რა  ძეს აღ   მო  უ  ჩე  ნი  ა. 

1930-იანი წლე ბის და საწყის ში აქ   ტი  -

უ რად და იწყო ლა პა რა კი იმის შე  სა  ხებ, 

რომ სვა ნე თის ეკ ლე სი ებ ში შე  მო  ნა ხუ ლი 

სა გან ძუ რი – უნი კა ლუ რი ხელ ნა წე რე ბი, 

უძ ვე ლე სი მო ნე ტე ბი, ეთ   ნოგ რა ფი უ ლი 

ექ ს პო ნა ტე ბი, რი ტუ ა  ლუ რი და ნიშ ნუ-

ლე ბის ნივ თე ბი თუ უნი კა ლუ რი ხა ტე ბი 

და ჯვრე ბი გა ერ თი ა ნე ბას, აღ ნუს ხ ვას 

და დაც ვას სა ჭი რო ებ და. ამ აზრს ამ-

ყა რებ და პა რიზ ში, 1937 წელს გა მო ცე-

მუ ლი ექ   ვ თი  მე თა  ყა  იშ   ვი  ლის ნაშ   რო  მი 

„არქეო ლო გიური ექ   ს   პე  დი  ცია ლეჩხუმ    -

1)სამკაული„ასლარ“

XIX ს., ვერცხლი, მოოქრული, სევადი, სიგრძე 56 სმ., მესტია

2)სამკაული„ჩაფრასტალ“

XIX ს., ვერცხლი, სევადი, მესტია

3)სამკაული„კებზარ“

XIX ს., ვერცხლი, სევადი, სიგრძე 43,5 სმ., მესტია

1)

2)

3)
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ს   ვა  ნეთ   ში 1910 წელს“ და სა ქარ თ ვე ლოს 

სა ხელ მ წი ფო მუ ზე უ მის მი ერ გან ხორ ცი-

ე ლე ბუ ლი რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

სა მეც ნი ე რო ექ ს პე  დი  ცი ა. შედ   გად, 1936 

წელს მეს   ტი  ა  ში პირ   ვე  ლი მუ  ზე  უ  მი გა -

იხ   ს   ნა. მის ფონ   დებ   ში თავ   და  პირ   ვე  ლად 

მეს   ტი  ის მთა  ვარ ეკ   ლე  სი  ა  ში – სე  ტის 

წმინ   და გი  ორ   გის ეკ   ლე  სი  ა  ში და  ცუ  ლი 

ძეგ   ლე  ბი შე  ვი  და. მუ  ზე  უ  მის დი  რექ   ტო  რი 

პე  ტერ   ბურ   გის უნი  ვერ   სი  ტეტ   დამ   თავ   რე -

ბუ  ლი ეგ   ნა  ტე გაბ   ლი  ა  ნი გახ   და, რო  მე -

ლიც 1920-იანი წლე  ბი  დან მო  ყო  ლე  ბუ -

ლი ფსევ   დო  ნი  მი  თაც (ეგნატე სვა  ნი) და 

მის გა  რე  შეც აქ   ვეყ   ნებ   და წე  რი  ლებს 

სვა  ნე  თის შე  სა  ხებ. სწო  რედ მი  სი ხელ  -

მ   ძღ   ვა  ნე  ლო  ბით, მუ  ზე  უ  მის და  არ   სე  ბის  -

თა  ნა  ვე, და  იწყო კო ლექ ცი ე  ბის გამ   დიდ  -

რებ  ა. ეს საქ   მე არც მომ დევ ნო წლებ   ში 

შეწყ   ვე  ტი  ლა. გა  დამ   წყ   ვე  ტი რო  ლი კი ამ 

პრო  ცეს   ში 1972 წელს დაწყე  ბულ   მა სვა -

ნე  თის სა  მეც   ნი  ე  რო-   კომ   პ   ლექ   სურ   მა 

ექ   ს   პე  დი  ცი  ამ შე       ა  ს         რუ  ლა. სწო  რედ ამ 

ექ   ს   პე  დი  ცი  ის შემ   დეგ მი  ი ღო საბ   ჭო  თა 

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბამ სა  გან   გე  ბო 

დად   გე  ნი  ლე  ბა სვა  ნე  თის მა  ტე  რი  ა  ლუ -

რი და სუ  ლი  ე  რი კულ   ტუ  რის ძეგ   ლ   თა 

დაც   ვის შე  სა  ხებ. მუ  ზე  უმს მი  ე  ნი  ჭა სვა -

ნე  თის ის   ტო  რი  ი  სა და ეთ   ნოგ   რა  ფი  ის მუ -

ზე  უ  მის სტა  ტუ  სი და იგი ს. ჯანაშიას სახ. 

საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის 

შემადგენლობაში შევიდა.  და  იწყო ახა -

ლი შენობის მშე  ნებ   ლო  ბაც, რო  მე  ლიც 27 

წლის გან   მავ   ლო  ბა  ში მიმ   დი  ნა  რე  ობ   და. 

შე  ნო  ბა  ში მუ  ზე  უ  მის გა  და  ტა  ნა მხო  ლოდ 

2003 წელს მო  ხერ   ხ   და. 2004 წელს ის 

როგორც ს. ჯანაშიას სახ. საქართველოს 

მუზეუმის ნაწილი ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის 

გა ერ თი ა ნე ბა ში შე ვი და. 

ვინც მეს   ტი  ა  შია ნამ   ყო  ფი, აუცი  ლებ  -

ლად ეხ სო მე  ბა ეს უც   ნა  უ  რი, წახ   ნა  გო -

ვა  ნი, ბე  ტო  ნის კონ   ს   ტ   რუქ   ცია და მი  სი 

არც თუ ისე ეფექ ტუ რი ექ   ს   პო  ზი  ცი ა. მარ  -

თა  ლი  ა, სვა  ნუ  რი სა  გან   ძუ  რი მა  ში  ნაც 

ახ   დენ   და დიდ შთა ბეჭ დი ლე ბას, თუმ  -

ცა, და  უს   რუ  ლე  ბე  ლი ში  და სა  მუ  შა  ო  ე  ბი 

და სტა ბი ლუ რი კლი მა ტუ რი გა რე მოს 

არარ   სე  ბო  ბა უნი  კა  ლუ  რი სა  გან   ძუ  რის 

დაც   ვას არ   თუ  ლებ   და. პრობ   ლე  მა იყო 

მძივები

ანტიკური ხანა, მინა და ქვა, 

უშგული

საბეჭდავები

V ს., ქვა, უშგული

სვანეთის ნუმიზმატიკურ კოლექციას განსაკუთრებით ამდიდრებს ის მონეტები, 

რომელთაც ხალხი ეკლესიებს საუკუნეების განმავლობაში სწირავდა, დაწყებული 

ძვ. წ. V საუკუნეში მოჭრილი „კოლხური თეთრით“, დამთავრებული საბჭოური 

მონეტებით. კოლექციაში შედის დავით აღმაშენებლის, თამარის, გიორგი–ლაშას 

დროინდელი, ასევე ბიზანტიური, ირანული, სელჯუკური, მონღოლური, რუსული, 

პოლონური, დანიური, გერმანული, ჩეხური მონეტები, ალექსანდრე მაკედონელის 

ოქროს სტატერი, არაბული დირჰემი და სხვ.



ისიც, რომ სა  გა  მო  ფე  ნო დარ   ბაზს არას  -

წო  რი გა  ნა  თე  ბა ჰქონ   და, სა  ცა  ვე  ბი კი ექ  -

ს   პო  ნა  ტე  ბის დაც   ვის არც ერთ თა  ნა  მედ  -

რო  ვე სტან   დარტს არ აკ   მა  ყო  ფი  ლებ   და. 

სპეციალისტების ინიციატივით და 

თავდაუზოგავი შრომით 2008 წლი  დან 

მო  ყო  ლე  ბუ  ლი, სხვა  დას   ხ   ვა სა  ერ   თა -

შო  რი  სო ფონ   დი  სა და ორ     გა  ნი  ზა  ცი ის 

მხარ   და  ჭე  რით, რამ   დე  ნი  მე მრა ვალ-

კომ   პო  ნენ   ტი  ა  ნი მას   შ     ტა  ბუ  რი  პრო ექ ტი 

გან ხორ ცი ელ და, რო  მელ   თაც თით   ქ   მის 

სრუ  ლად მო  იც   ვეს სვა  ნეთ   ში და  ცუ  ლი 

სა  გან   ძუ  რი. 

2010 წელს შე  ნო  ბის კვლე ვა Ellis 

Williams Architects-მა ჩა  ა  ტა  რა. კომ  -

პა  ნი  ის დი  რექ   ტორ   მა, დი  ტერ პფა  ნეშ  -

ტილ   მა აღ   ნიშ   ნა, რომ მუ  ზე  უ  მი და  უ  ყოვ  -

ნებ   ლივ რე  კონ   ს   ტ   რუქ   ცი  ას სა  ჭი  რო  ებ   და, 

წი  ნა  აღ   მ   დეგ შემ   თხ   ვე  ვა  ში არა მარ ტო 

შე  ნო  ბა აღ   მოჩ   ნ   დე  ბო  და უმ   ძი  მეს მდგო -

მა  რე  ო  ბა  ში, არა  მედ იქ და  ცუ  ლი არ   ტე -

ფაქ   ტე  ბიც.

ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის თა ნამ შ რომ ლე-

ბის და უცხო ე ლი ექ ს პერ ტე ბის კვლე ვის 

შე დე გად ასე ვე დად   გინ   და, რომ სას   წ  -

რა  ფოდ იყო მო  საგ   ვა  რე  ბე  ლი რამ   დე -

ნი  მე მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი პრობ   ლე  მა და 

ჩა სა ტა რე ბე ლი იყო შემ დე გი სა მუ შა ო ე-

ბი: და  ზი  ა  ნე  ბუ  ლი სა  ხუ  რა  ვის შე  კე  თე  ბა, 

მთე  ლი შე  ნო  ბის გათ   ბო  ბი  სა და კონ   დი -

ცი  რე  ბის, ასე  ვე ელექ   ტ   რო  სის   ტე  მის ხე -

ლა  ხა  ლი და  მონ   ტა  ჟე  ბა, სა  ექ   ს   პო  ზი  ციო 

სივ   რ   ცის რე  ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ა, უსაფ   რ   თხო  ე -

ბის სა კითხის გა  დაჭ   რა და სხვ.

სიღ რ მი სე უ ლი კვლე ვის შე დე გად ამ 

„სასწრაფოდ მო  საგ   ვა  რე  ბელ პრო  ბ   ლე -

მა  თა“ ნუს   ხა იმ   დე  ნად გა  ი  ზარ   და, რომ 

ბო  ლოს ძვე  ლი შე  ნო  ბის დან   გ   რე  ვა და 

ახ   ლის აშე  ნე  ბა გახ   და სა  ჭი  რო. 

2011 წელს, მეს   ტი  ის მუ  ზე  უ  მის სამ   შე -

ნებ   ლო სა  მუ  შა  ო  ე  ბის გა  მო, ექ   ს   პო  ნა  ტე  ბი 

კლი  მატ   -   კონ   ტ   რო  ლით აღ   ჭურ   ვილ სპე -

ცი  ა  ლურ დრო ე ბით სა  ცავ   ში გა  და  ი  ტა  ნეს.

რო გორც სვა ნე თის მუ ზე უ მის ხელ მ ძღ-

ვა ნე ლი, რუ სი კო ქოჩ ქი ა ნი ამ ბობს, მთე   -

ლი წლის გან       მავ       ლო    ბა    ში მუ    ზე   უ    მის ახალ 

შე    ნო    ბა    ში სა  რე  ა    ბი    ლი    ტა    ციო სა    მუ    შა   ო   ე    ბი 

მიმ       დი    ნა    რე   ობ       და: მუ  ზე  უ  მი მო  ეწყო და 

აღი  ჭურ   ვა თა  ნა  მედ   რო  ვე სა  ერ   თა  შო  რი -

მესტიისოთხთავი

ვერცხლის ბურთულებით შემკული ტვიფრული ყდის ზედა ფრთა. 1033 წ., მესტია

ლაბსყალდისოთხთავი

 მოოქრული ვერცხლით მოჭედილი ყდის ზედა ფრთა, XII ს., მესტია

ადიშისოთხთავი

კამარებიანი კანონები, 897 წ.  

მესტია

იენაშისოთხთავი

სახარების პირველი გვერდი. 

ეტრატი, XIII საუკუნე, მესტია



მაცხოვრისხატი

X ს., ხე, ჭედური ვერცხლი, უშგული

ჩვილედიღვთისმშობლისადაწმ.ბარბარესხატი

X ს., ხე, ლევკასი, ტემპერა. მესტია

ორმოცისებასტიელიმოწამისხატი

XII ს., ხე, ტილო, ლევკასი, ფურცლოვანი ოქრო, ტემპერა. მესტია

საკურთხევლისწინდასადგმელიჯვარი

ვენეცია, XII-XIV სს. ხე, ეტრატი, ფურცლოვანი ოქრო, 

მინიატურა, მარგალიტი, ვერცხლი, ფილიგრანი, თვლები; 

მესტია

საწინამძღვროჯვარი 

ესტატე ოქრომჭედელი. XI ს., ხე, ნაწილობრივ მოოქრული 

ვერცხლი. უშგული

საცეცხლურები

სირია, VI-VII სს., ბრინჯაო, 

სხმული, მესტია

სო სტა    ნ       დარ   ტე  ბის შე  სა  ბა  მი  სად, სა    დაც 

უკ   ვე გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლია ექ   ს       პო    ნა    ტე   -

ბი    ს       თ       ვის ხელ   საყ   რე  ლი სა    მუ        ზე  უ    მო გა    ნა   -

თე  ბა, გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბულ იქ       ნა მათ       თ   ვის 

აუ    ცი    ლე  ბე  ლი სპე  ცი  ა  ლუ  რი კლი  მა  ტუ  რი 

გა    რე  მო და პი  რო  ბე  ბი. 

ნე ბის მი ე რი მუ ზე უ მის კონ ცეფ ცია მას  -

ში და ცუ ლი ნივ თე ბის სპე ცი ფი კას ემ ყა-

რე ბა. სვა ნე თის მუ ზე უ მის კო ლექ ცია ძი-

რი თა დად ეკ ლე სი ე ბის თ ვის შე წი რუ  ლი 

გან ძე ბი სა გან შედ გე ბა. მუ  ზე  უ  მის სა  გა -

მო  ფე  ნო დარ   ბა  ზე  ბი სწო  რედ ამ პრინ   ცი -

პით მო  ეწყო. ის   ტო  რი  ა  ში მოგ   ზა  უ  რო  ბა 

სვა  ნეთ   ში აღ   მო  ჩე  ნი  ლი არ   ქე  ო  ლო  გი  უ -

რი მა  სა  ლით იწყე  ბა, შემ დე გი დარ   ბა  ზი 

მთლი  ა  ნად ნუ  მიზ   მა  ტი  კურ გან ძებს ეთ  -

მო  ბა, მომ დევ ნო ორ დარ ბაზ ში ხა  ტე  ბი, 

ჯვრე  ბი და ეკ ლე სი ე ბი სათ ვის შე  წი  რუ -

ლი ჭურ   ჭ  ე ლი გა მო ი ფი ნე ბა, ბო  ლო ორი 

გა ლე რეა კი უნი  კა  ლურ ხელ   ნა  წე  რებს 

და მდი  დარ ეთ   ნოგ   რა  ფი  ულ მა  სა  ლას 

და ეთ   მო  ბა. ცენ   ტ   რ   ში გან   თავ   სე  ბუ  ლია 

დრო  ე  ბი  თი სა  გა  მო  ფე  ნო სივ   რ   ცე, რო-

მე ლიც სხვა დას ხ ვა თე  მა  ტუ  რი გა  მო  ფე -

ნის მოწყო  ბის სა შუ ა ლე ბა საც იძ ლე ვა. 

სა გა მო ფე ნო სივ რ ცის გარ და, აღი  ჭურ  -

ვა მუ ზე უ მის ლა ბო რა ტო რი ა, სა ცა ვი და 

თა ნამ შ რომ ლე ბის სა მუ შაო ოთა ხე ბი, 

მო   ე    წყო სა ზო  გა  დო ებ რი ვი სივ რ ცე, სა -

დაც დამ თ ვა ლი ე რე ბელს შე უძ ლია ეს  -

ტუ  მ როს მუ  ზე უ მის მა ღა ზი ას და კა ფეს. 

მუ ზე უ მის რე ა  ბი  ლი ტა ცი ის მე ო რე ეტა  პ  -

ზე და გეგ მი ლია აუდი ტო რი ი სა და მე დი-

ა თე კის მოწყო ბა.

პრო ექ ტის დას რუ ლე ბის შემ დეგ სვა     -

ნე  თის მუ ზე უ მი, რო მე ლიც ძი რი  თა  დი 

კულ ტუ რულ - სა გან მა ნათ   ლე      ბ       ლო ცენ-

ტ რია რე გი  ონ   ში, უკ ვე სრულ   ფა სოვ ნად 

შე სა რუ ლებს და მა კავ   ში რე ბე ლი ხი დის 

როლს ტრა დი ცი ა სა და ნო ვა ცი ას, ის ტო -

რი  ა სა და თა ნა მედ რო ვეობას შო რის. 

სტატიისმომზადებისასგამოყენებულიაპუბლი

კაცია„სვანეთის ის   ტო  რი  ი  სა და ეთ   ნოგ   რა  ფი  ის 

მუ  ზე  უ  მის (უშგული) ეთ   ნოგ   რა  ფი  უ  ლი კო  ლექ   ცი  ე -

ბის შეს   წავ   ლის   თ   ვის“, მა  ნა  ნა ხი  ზა  ნიშ   ვი  ლი, 2010 წ. 

ეროვ   ნუ  ლი მუ  ზე  უ  მის მო  ამ   ბე;

ეროვ   ნუ  ლი მუ  ზე  უ  მის 2011 წლის ან   გა  რი  ში 

„სვანეთის ის   ტო  რი  ი  სა და ეთ   ნოგ   რა  ფი  ის მუ  ზე  უ  მი“



მ
უზეუმის ერთერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართუ

ლებამეცნიერულიკვლევაა,მეცნიერებისსაზღვრები

კიარნახულადააგახსნილი.

სწორედ ამ საერთაშორისო კონკურენციაში ჩართვა

იყოჩვენიმიზანი;არამხოლოდჩვენიწარსულისგაცნობა

მსოფლიოსთვისდაიმისმუდმივიმტკიცება,რომსაქართ

ველოდიდიცივილიზაციისმქონექვეყანაა, არამედჩვენი

ახალიაღმოჩენებისპოპულარიზაციადაახალიტიპისსა

მეცნიერო ცენტრების შექმნა, სადაც, ქართველებთან ერ

თად,უცხოელიმეცნიერებიცჩაატარებენკვლევას.

დმანისიამისსაუკეთესომაგალითია.დმანისსმსოფლიო

მნიშვნელობის მქონე აღმოჩენის შემდეგ საერთაშორისო

ყურადღება ისედაც არ მოაკლდებოდა, მაგრამ ჩვენ მისი

ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე ვიზრუნეთ და დღეს,

მისი სასწავლოკვლევითი ცენტრის წყალობით, ის ჩვენი

ქვეყნისელჩიცაამსოფლიოსამეცნიეროწრეებში. 

დმა ნი სი
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ე
როვ ნუ ლი გა ლე რეა მოგ ვი ა ნე ბით შე მო ვი და ჩვენს სის-

ტე მა ში საკ მა ოდ მძი მე მემ კ ვიდ რე ო ბი თა და რე ა ლო-

ბით. პრობ ლე მუ რი იყო არა მხო ლოდ შე ნო ბა, არა მედ 

კო ლექ ცი ე ბის მდგო მა რე ო ბაც. შთა ბეჭ დი ლე ბა რჩე ბო და, რომ 

მხო ლოდ ფი ნან სუ რი კრი ზი სის გა მო არ აღ მოჩ ნ და გა ლე-

რეა ასეთ დღე ში. პირ ველ ეტაპ ზე გა ლე რე ა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის სახ ს რე ბი არც ეროვ ნულ მუ ზე-

უმს ჰქონ და. 

თუმ ცა, ახ ლაც მე ა მა ყე ბა იმის გახ სე ნე ბა, რომ ჩვე ნი მუ-

ზე უ მის თი თო ე ულ მა თა ნამ შ რო მელ მა, ახალ გაზ რ დამ თუ 

ძვე ლი თა ო ბის წარ მო მად გე ნელ მა, უყოყ მა ნოდ გა მოთ ქ ვა 

მზად ყოფ ნა, მო ნა წი ლე ო ბა მი ე ღო გა ლე რე ის გაწ მენ და ში. 

ეს იყო პირ ვე ლი, მო სამ ზა დე ბე ლი ეტა პი და მხო ლოდ ამ 

ეტა პის დაძ ლე ვის შემ დეგ შე იძ ლე ბო და იქა უ რო ბის კონ-

ცეპ ტუ ა ლურ ცვლი ლე ბა ზე ლა პა რა კი. ... გა ი კე თეს ნიღ ბე ბი, 

ჩაიცვეს ხელ თათ მა ნე ბი და და იწყეს შენობ ის გა სუფ თა ვე-

ბა... შემ დეგ უკ ვე გა ლე რე ის კონ ცეფ ცია და პრო ექ ტი მო ვამ-

ზა დეთ. 

მა შინ, რო ცა კულ ტუ რის სა მი ნის ტ როს გა უჩ ნ და მა ტე რი ა ლუ-

რი სახ ს რე ბი ეროვ ნუ ლი გა ლე რე ის აღ სად გე ნად, ჩვენ უკ ვე 

მზად ვი ყა ვით; მე ტიც, რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ეტა პი უკ ვე 

დაძ ლე უ ლი გვქონ და, რა მაც მუ შა ო ბის ტემ პი და აჩ ქა რა. 

გა ლე რე ა
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22 
სექ ტემ ბერს სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის ეზომ 

ბევ რი ქარ თ ვე ლის „ბავშვობის ოც ნე ბას“ უმას პინ ძ ლა. 

National Geographic-ი სა ქარ თ ვე ლო სა ზო გა ო დე ბას 

სილქ რო უდ ჯგუფ თან და ქარ თუ ლე ნო ვა ნი გა მო ცე მის გუნ დ თან 

ერ თად აშშ-ს ეროვ ნუ ლი გე ოგ რა ფი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის აღ მას-

რუ ლე ბელ მა ვი ცე- პ რე ზი დენ ტ მა, ტე რენს ბ. ადამ სონ მა, National 

Geographic-ის ფო ტოგ რაფ მა, მარკ თი სე ნიმ და სა ქარ თ  ვე ლოს 

ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის გე ნე რა ლურ მა დი რექ ტორ მა, და ვით ლორ თ-

ქი ფა ნი ძემ წა რუდ გი ნეს. ჟურ ნა ლის პრე ზენ ტა ცი ის პა რა ლე ლუ რად 

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის დრო ე ბით სა გა მო ფე ნო სივ რ-

ცე ში გა იხ ს ნა ამე რი კე ლი მკვლე ვრის, ჯორჯ კე ნა ნის ფო ტო გა მო ფე-

ნა, რო მელ მაც სა ქარ თ ვე ლო ში XIX ს-ის ბო ლოს იმოგ ზა უ რა. მოგ-

ზა უ რო ბის 55-გვერდიანი აღ წე რა ჟურნლ National Geographic-ის 

1913 წლის ოქ ტომ ბ რის ნო მერ ში და ი ბეჭ და.

აშშ-ს ერ ვ ნუ ლი გე ოგ რა ფი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის აღ მას რუ ლე ბე-

ლი ვი ცე- პ რე ზი დენ ტის, ტე რენს ბ. ადამ სო ნის თქმით, სა ქარ თ ვე ლო 

უკ ვე ძა ლი ან დი დი ხა ნია არის National Geographic-ის ცხოვ  რე ბის 

ნა წი ლი თა ვი სი არაჩ ვე უ ლებ რი ვი არ ქე ო ლო გი უ რი აღ მო ჩე ნე ბით, 

გა ნუ მე ო რე ბე ლი ბუ ნე ბი თა და ხალ ხით. National Geographic-ი სა-

ქარ თ ვე ლოს შე სა ხებ სა უ კუ ნე ზე მე ტია წერს, რა საც ადას ტუ რებს 

კი დეც სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ მუ ზე უმ ში ორ გა ნი ზე ბუ ლი გა მო-

ფე ნა. მი სი ვე თქმით, ქარ თუ ლე ნო ვა ნი გა მო ცე მის არ სე ბო ბა კი დევ 

უფ რო მეტ შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემს National Geographic-ს, რომ 

შე იტყოს და წე როს სა ქარ  თ  ვე ლოს შე სა ხებ. ქარ თუ ლე ნო ვა ნი გა-

მო ცე მის რე დაქ ტო რის, ლე ვან ბუთხუ ზის თქმით კი ჟურ ნა ლის გა-

მო ცე მა პირ ველ რიგ ში იმი ტომ არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, რომ მას 

სა გან მა ნათ ლებ ლო და ნიშ ნუ ლე ბაც აქვს. ჟურ ნალ ში და ბეჭ დი ლი 

მა სა ლა ყო ველ თ ვის ეყ რ დ ნო ბა ღრმად გა ა ნა ლი ზე ბულ, უტყუ არ 

ფაქ ტებს, თუმ ცა იმდენად მარ ტი ვა დაა და წე რი ლი, რომ ნე ბის მი ე რი 

ადა მი ა ნის თ ვის, რო მელ საც კითხ ვა უყ ვარს, აუცი ლებ ლად იქ ცე ვა 

სა მა გი დო წიგ ნად. რაც შე ე ხე ბა National Geographic-ის პრე ზენ ტა-

ცი ის ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის ეზო ში გა მარ თ ვას და, ზო გა დად, მას თან 

თა ნამ შ რომ ლო ბას, რე დაქ ტო რის თქმით, სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ-

ლი მუ ზე უ მის და მი სი გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რის მი ერ გან ხორ ცი-

ე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი არა ერ თხელ მო ექ ცა National Geographic-ის ყუ-

რად  ღე ბის ცენ ტ რ ში. ქარ თუ ლე ნო ვა ნი ვერ სი ის შექ მ ნი სას National 

Geographic-ის ქარ თუ ლი ჯგუ ფი ყო ველ თ ვის გრძნობ და მუ ზე უ მის 

მხრი დან თა ნად გო მას და, ამი ტომ, „სხვაგან სად, თუ არა მუ ზე უმ ში 

უნ და გა მარ თუ ლი ყო პრე ზენ ტა ცი ა, იქ სა დაც National Geographic-ს 

ასე ელოდ ნენ“ – ამ ბობს ლე ვან ბუთხუ ზი. 

National Geographic-ის სა ქარ თ ვე ლო ში შე მოს ვ ლის ინ ცი ა ტო რი 

და სპონ სო რი სილქ რო უდ ჯგუ ფი და მი სი დი რექ ტორ თა საბ ჭოს 

თავ მ ჯ დო მა რე, გი ორ გი რა მიშ ვი ლი გახ ლ დათ. რო გორც თვი თონ 

აგ ვიხ ს ნა, მი სი და მი სი გუნ დის სურ ვი ლი იყო, სა ქარ თ ვე ლო ში შე-

მო ე ტა ნათ ისე თი მა ღა ლი ხა რის ხის სა მეც ნი ე რო- პო პულ რა უ ლი 

ლი ტე რა ტუ რა, რო გო რიც National Geographic-ია.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ National Geographic-ის სტა ტი ე ბის 30 პრო-

ცენ ტი ქარ თ ვე ლი ჟურ ნა ლის ტე ბის მი ერ იქ ნე ბა მომ ზა დე ბუ ლი, რაც 

მათ სა შუ ა ლე ბას მის ცემს, პირ და პირ იმუ შა ონ ამე რი კელ რე დაქ-

ტორ თან. ვორ ქ შო ფე ბი გა მი არ თე ბა ფო ტოგ რა ფე ბის თ ვი საც. Natio-

nal Geographic-ი დღეს 37 ენა ზე იბეჭ დე ბა და 100-ზე მეტ ქვე ყა ნა ში 

გა მო დის. მათ შო რის უკ ვე სა ქარ თ ვე ლო ცა ა. 

NatioNal GeoGraphic-ი სა ქარ თ ვე ლო ში
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“რ
ეკონსტრუქცია: კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბა და 

თა ნა მედ რო ვე მო და“ – ასე ერ ქ ვა ეროვ ნულ მუ ზე-

უმ ში გახ ს ნილ გა მო ფე ნას და მის თან მ ხ ლებ სა გან-

მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მას, რო მე ლიც ბრი ტა ნე თის საბ ჭოს თან 

თა ნამ შ რომ ლო ბით გა ი მარ თა. პრო ექ ტის „ახალი აბ რე შუ მის 

გზის“ ფარ გ ლებ ში, სი მონ ჯა ნა ში ას სა ხე ლო ბის სა ქარ თ ვე ლოს 

მუ ზე უმ ში, 20 ოქ ტომ ბერს 7 ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი ბრი ტა ნე ლი დი-

ზა ი ნე რის ნა მუ შევ რე ბი გა მო ი ფი ნა. ვი ვი ენ ვეს ტ ვუ დი, პოლ სმი-

ტი, პი ტერ იენ სე ნი, ჰუ სე ინ ჩა ლა ი ა ნი, სო ფია კო კო სა ლა კი, ოს მან 

იუსეფ ზა დე და მა რი ოს შვა ბი – ამ დი ზა ი ნე რე ბის კოს ტი უ მე ბის 

დათ ვა ლი ე რე ბა მუ ზე უ მის სტუმ რებს ერ თი თვის გან მავ ლო ბა ში 

შე ეძ ლოთ. თბი ლი სის თ ვის ეს იყო პირ ვე ლი შემ თხ ვე ვა, რო დე-

საც სა მუ ზე უ მო სივ რ ცე მო დის გა მო ფე ნას დაეთმო. ეს გახ ლ დათ 

კი დევ ერ თი გზავ ნი ლი სა ზო გა დო ე ბის თ ვის იმის ხაზ გა სას მე ლად, 

რომ ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მი მზადაა, მხარი დაუჭიროს სი ახ ლე ე ბს. 

ის, ამა ვე დროს, ყვე ლა ზე შე სა ფე რი სი ად გი ლი ა ტრა დი ცი ე ბი სა 

და თა ნა მედ რო ვე ო ბის შე სახ ვედ რად.

სა ინ ტე რე სო იყო გა მო ფე ნის კონ ცეფ ცი აც. თი თო ე უ ლი ის ღო-

ნის ძი ე ბა, რო მე ლიც 2007 წელს დაწყე ბუ ლი პრო ექ ტის „ახალი 

აბ რე შუ მის გზის“ ფარ გ ლებ ში ტარ დე ბა, მიზ ნად ისა ხავს აბ რე შუ-

მის გზის ის ტო რი უ ლი მარ შ რუ ტის ხე ლახ ლა გა აზ რე ბას და ძვე-

ლი, და კარ გუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის აღ დ გე ნას ცენ ტ რა ლუ რი და 

სამ ხ რეთ აზი ის ქვეყ ნებ სა და თა ნა მედ რო ვე ევ რო პას შო რის. 

ამი ტომ, ამ ჯე რა დაც, ბრი ტა ნე ლი დი ზა ი ნე რე ბის ნა მუ შევ რე ბი სა-

ქარ თ ვე ლომ დე აბ რე შუ მის გზის სხვა ქვეყ ნებ შიც იყო გა მო ფე-

ნი ლი.

ცნო ბი ლი დი ზა ი ნე რე ბის ქარ თ ვე ლი თაყ ვა ნის მ ცემ ლე ბი ინ ტე-

რე სით ათ ვა ლი ე რებ დ  ნენ მუ ზე უ მის მე სა მე სარ თულ ზე გა მო ფე-

ნილ კოს ტი უ მებს, რომ ლე ბიც თა ნა მედ რო ვე ბრი ტა ნუ ლი მო დის 

სა ხეს გან საზღ ვ რა ვენ და, ამა ვე დროს, მა თი ავ ტო რე ბის ეთ ნი-

კურ და სო ცი ა ლურ მემ კ ვიდ რე ო ბა საც წარ მო ა ჩე ნენ. სო ფია კო-

კო სა ლა კი იქ ნე ბა, პი ტერ იენ სე ნი თუ ჰუ სე ინ ჩა ლა ი ა ნი – კავ ში რი 

პი როვ ნულ გავ ლე ნებს, წარ სუ ლის მო გო ნე ბებს, ეთ ნი კურ წარ-

მო მავ ლო ბა სა და თა ნა მედ რო ვე ფა სე უ ლო ბებ თან მათ ნა მუ შევ-

რებ ში ერ თ ნა ი რად მჭიდ რო და თვალ ში სა ცე მი ა. 

გა მო ფე ნის ფარ გ ლებ ში გა ი მარ თა სა გან მა ნათ ლებ ლო ღო-

ნის ძი ე ბა თა ციკ ლიც, რაც ასე ვე დი დი სი ახ ლე იყო მო დით და-

ინ ტე რე სე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბის თ ვის. ბრი ტა ნე ლი კუ რა ტო რი ქენ-

დალ მარ ტინ   რო ბინ სი სამ ხატ ვ რო აკა დე მი ის პე და გო გებ სა და 

სტუ დენ ტებს შეხ ვ და და ვორ ქ შო ფი ჩა ა ტა რა მუ ზე უ მე ბის თა ნამ-

შ რომ ლე ბი სა და მო დის კუ რა ტო რე ბის თ ვის. ბრენ დის შე სა ხებ 

პრე ზენ ტა ცია მო აწყო პი ტერ იენ სე ნის ბიზ ნეს პარ ტ ნი ორ მა ჟე-

რარ უილ სონ მაც.

სამ ხატ ვ რო აკა დე მი ა ში გა მარ თულ ვორ ქ შოფ ზე, მარ ტინ - რო-

ბინ ს მა სტუ დენ ტებს აჩ ვე ნა ფილ მე ბი მო დის შე სა ხებ და შე ე ცა-

და, და ერ წ მუ ნე ბი ნა ახალ ბე და და დამ წყე ბი დი ზა ი ნე რე ბი, რომ 

სწო რედ ასე გა და ღე ბუ ლი სა მოყ ვა რუ ლო ფილ მე ბია სა უ კე თე სო 

სა შუ ა ლე ბა სა კუ თა რი შე მოქ მე დე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ის თ ვის. ჟე-

რარ უილ სონ მა და მარ ტინ   რო ბინ ს მა ქარ თუ ლი მო დის ბა ზა რიც 

შე ა ფა სეს და აღ ნიშ ნეს, რომ მსგავს ღო ნის ძი ე ბებს და კავ შირს 

თა ნა მედ რო ვე და სავ ლურ მო დას თან უდი დე სი მნიშ ვ ნე ლო ბა 

აქვს. 

წარ სუ ლის რე კონ ს ტ რუქ ცია და თა ნა მედ რო ვე ო ბა მუ ზე უმ ში
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ე
ქსპედიცია, რომელსაც ზურაბ მა

ხარაძე,ო.ლორთქიფანიძისარქე

ოლოგიისცენტრისუფროსიხელ

მძღვანელობდა, სოფელ ჭაბუკიანთან

ოთხი თვის განმავლობაში მუშაობდა.

გაითხარა დიდი ზომის ორი ყორღანი,

მაგრამ განსაკუთრებული მნიშვნელო

ბის ანანაურის N3 ყორღანი გამოდგა,

რომელიცგრანდიოზულიათავისიზომე

ბით–100მდიამეტრითადა12მსიმაღ

ლით.„ჩვენებურიპირამიდაა“,–განმარ

ტავს ზურაბ მახარაძედადასძენს,რომ

ასეთი დიდი ყორღანი, ოცდაათ წელზე

მეტია, არ გათხრილა საქართველოში.

ყორღნისყრილითიხისაა. ზედამხარეს

მასქვისჯავშანიიცავდა,რომლისქვეშაც

ხითგადახურული,საკმაოდმოზრდილი

კამერაიყო.ესდასაკრძალავიდარბაზი

გახლდათდა,შესაბამისად,მისიმთავა

რიატრიბუტიცორიოთხთვალადასაკრ

ძალავიეტლიიყო.როგორცწესი,მსგავს

სამარხებში ერთი ეტლი იდგა ხოლმე,

რომელიცგარდაცვლილბელადსეკუთ

ვნოდა.ჯერჯერობითდაუდგენელია,ანა

ნაურისყორღანშირატომიყოორიდა

საკრძალავიეტლი.

იქვე,კერამიკისდაოქროსნივთებთან

ერთად, აღმოჩნდა ტყავის, ჭილოფის,

ქსოვილისგან დამზადებული ნივთებიც.

მსგავსი მასალა, როგორც წესი, დროს

ვერუძლებს,თუმცა,როგორცჩანს,დარ

ბაზში ისეთი მიკროკლიმატი შეიქმნა,

რომარამარტონაზიქსოვილებიშემოგ

ვრჩა, არამედ სხვადასხვაგვარი ხილიც

კი,მაგალითად,თხილი,წაბლიდატყის

სხვადასხვა ჯიშის კენკრა, რომლებიც

კალათებითაქაიქიყოჩადგმულიდარ

ბაზში.

ორნამენტირებული ხის ჭურჭელი,

ფოჩებიანი ტყავის ჩანთა, ქალცედონის

მთლიანი ქვისგან გამოთლილი ბეჭედი,

კავკასიაში ყველაზე ადრეული ქარვის

მძივები, ხის სავარძელი“ – აგრძელებს

აღმოჩენილი ნივთების ჩამოთვლას ზუ

რაბ მახარაძე. ახლა თითოეულ ნიმუშს

ლაბორატორიაში შეისწავლიან. დეტა

ლებიც მხოლოდ კვლევის დასრულე

ბის შემდეგ გამოიკვეთება, რაც უთუოდ

მნიშვნელოვანი დეტალებით გაამდიდ

რებსჩვენცოდნასადრებრინჯაოსხანის

შესახებ. 

უახლესი აღმოჩენები კახეთში
არქეოლოგია > თამარ ბაბუაძე

2012წლისოქტომბრისდასაწყისში,საქართველოსეროვნულიმუზეუმისოთარ

ლორთქიფანიძისარქეოლოგიისცენტრისექსპედიციისმიერკახეთში,ლა

გოდეხშიწარმოებულიგათხრებიმნიშვნელოვანიდასაინტერესოაღმოჩე

ნითდასრულდა.სოფელჭაბუკიანთან,ალაზნისჭალებშიგრანდიოზული,

მდიდარიარქეოლოგიურიმასალის,მათშორისოქროსნივთებისშემცველი

ყორღანიგაითხარა,რომელიცადრებრინჯაოსხანას(ძვ.წ.IIIათასწლეული)

განეკუთვნება.
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ს
აქართველოს ეროვნულ მუზეუმსა

და ქუვეითის კულტურის, ხელოვ

ნებისადალიტერატურისეროვნულ

საბჭოს შორის ურთიერთთანამშრომ

ლობის მემორანდუმს 2010 წელს მოეწე

რა ხელი. მემორანდუმის თანახმად, სა

ქართველოსეროვნულიმუზეუმი5წლის

განმავლობაში მიავლენს მისიას კუნძულ

ფაილაკაზე, რათა დაგეგმოს და უხელმ

ძღვანელოსალავაზიმისარქეოლოგიურ

ძეგლზემიმდინარეგათხრებს.

მსგავსი ტიპის თანამშრომლობა ქუვე

ითის მხარეს სხვადასხვა დროს ჰქონდა

აშშს,იტალიის,საფრანგეთის,დიდიბრი

ტანეთის,საბერძნეთის,სპარსეთისყურის

არაბული ქვეყნების თანამშრომლობის

საბჭოს,იორდანიის,სლოვაკეთისადაპო

ლონეთისწამყვანსამეცნიეროკვლევით

დაწესებულებებთან. ქუვეითის მხარის

ინიციატივა,ზემოთჩამოთვილიქვეყნების

შემდეგ არქეოლოგიურითვალსაზრისით

მსოფლიო მნიშვნელობის მქონე ძეგლ

ზე საქართველოსთან ეთანამშრომლა,

მეტყველებს საქართველოს ეროვნული

მუზეუმისდაქართველიმეცნიერებისდიდ

საერაშორისო ავტორიტეტსა და მაღალ

პროფესიონალიზმზე.

2011 წლის გაზაფხულზე ფაილაკაზე

პირველიქართულიმისიაჩავიდა.2თვის

მუშაობის შედეგად გაითხარა ბრინჯაოს

ხანის ყორღანი და მისი მიმდებარე ტე

რიტორია.უნდააღინიშნოს,რომმსგავსი

ტიპის კონსტრუქცია მანამდე ფაილაკაზე

არ ყოფილა აღმოჩენილი. არქეოლოგი

ური გათხრების პარალელურად, საქარ

თველო–ქუვეითის მისიამ 2011 ჩაატარა

ტერიტორიის მცირემასშტაბიანი კვლევა,

მოხდაძეგლებისდანომრვა,მათიკოორ

დინატების დაფიქსირება და ფოტოფიქ

საცია. ყველა მნიშვნელოვანი ადგილი

დატანილიქნაკუნძულისსამხრეთაღმო

სავლეთნაწილისსქემატურრუკაზე.

2012 წელს მისიის ძირითადი მიზა

ნი კვლევის დროს გამოვლენილი არ

ქეოლოგიური შენობების შესწავლა და

კუნძულზე კვლევის გაგრძელება იყო.

შესწავლილ იქნა არქიტექტურული

კონსტრუქციები, შუშისა და კერამიკის

ფრაგმენტები და არქეოლოგიურ ძეგლ

ზეაღმოჩენილისხვანივთები,რომელთა

უმეტესობა ადრებრინჯაოს და შუაბრინ

ჯაოს ხანით თარიღდება. ამავე დროს,

გრძელდებოდა შემოგარენის მეცნიერუ

ლიკვლევადაგათხრილიძეგლებისნა

წილობრივიკონსერვაცია.

მომდევნო მისია ქუვეითში 2013 წლის

გაზაფხულზეიგეგმება. 

ქარ თუ ლი არ ქე ო ლო გი უ რი მი სია ქუ ვე ით ში
არქეოლოგია > ნათია ლიქოკელი

საქართველოსეროვნულიმუზეუმისარქეოლოგმკვლევართაგუნდიუკვეორი

სეზონიაქუვეითისკუნძულფაილაკაზეაწარმოებსარქეოლოგიურგათხრებს.

გუნდისმიზანიაბრინჯაოსხანისარქეოლოგიურიტერიტორიის,ალავაზიმის

სრულიგათხრადამეცნიერულიშესწავლა.
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