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შესავალი
ცნობილია, რომ თანამედროვე თურქეთში მდებარეობს ისტორიული საქართველოს მხარეები,
რომლებიც პირობითად ტაო-კლარჯეთის სახელით მოიხსენიება. აქ დღემდეა შემორჩენილი
ქართული საერო და ქრისტიანული კულტურის ასობით ძეგლი. ამ ტერიტორიაზე ფიქსირდება
აგრეთვე ურარტული, სომხური, ბერძნული, თურქული და რუსული კულტურის ძეგლები. მათ
კვლევას საუკუნენახევრიანი ისტორია აქვს.
საექსპედიციო და საკვლევი სამუშაოები ტაო-კლარჯეთის ტერიტორიაზე, ჩვენი ჯგუფის მიერ,
ხორციელდება 2003 წლიდან. კვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია როგორც ბეჭდვით, ასევე,
საეთერო საინფორმაციო წყაროებში (ელექტრონულ მედიაში) - ტელევიზიებში, ინტერნეტსივრცეში.
გადაღებულია მხატვრულ-დოკუმენტური ფილმი ‘’განძის მაძიებელნი’’.
განსაკუთრებით ნაყოფიერი აღმოჩნდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ
დაფინანსებული ტაო-კლარჯეთის საკვლევი ექსპედიციების პროექტი, რომელიც 2014-2016 წლებში
ხორციელდება კავკასიის უნივერსიტეტის მიერ, საქართველოს კულტურისა და ტურისტული
რესურსების კვლევის ცენტრის მონაწილეობით.
2014 წელს ჩატარდა 9 ექსპედიცია (56 დღე) ისტორიულ არტანში, კოლაში, პალაკაციოში, ფოსოში,
ერუშეთის, ჯავახეთისა და სამცხის ნაწილში. შესწავლილ იქნა ამ მხარეებში მდებარე 314 სოფელი,
ნასოფლარი და მათი მიდამოები. შედეგად, დაფიქსირდა აქ მდებარე წერილობითი წყაროებიდან
ცნობილი კულტურის 119 ისტორიული ძეგლის თანამედროვე მდგომარეობა. გარდა ამისა,
გამოვლინდა კულტურის 143 უცნობი ისტორიული ძეგლი, რომლებიც არ იყო მოხსენიებული
ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში. (ხუციშვილი და სხვები, 2015).
აღნიშნული პროექტის ფარგლებში 2015 წელს ჩატარდა 5 ექსპედიცია (56 დღე) ისტორიული
შავშეთისა და კლარჯეთის ტერიტორიის დიდ ნაწილზე (გარდა 2 ხეობისა). შესწავლილ იქნა ამ
მხარეებში მდებარე 283 სოფელი, ნასოფლარი და მათი მიდამოები.
შედეგად, დაფიქსირდა აქ მდებარე წერილობითი წყაროებიდან ცნობილი კულტურის 116
ისტორიული ძეგლის თანამედროვე მდგომარეობა. გარდა ამისა, გამოვლინდა კულტურის 108
უცნობი ისტორიული ძეგლი, რომლებიც არ იყო მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით
წყაროებში. მათ შორის: 48 ეკლესია (12 უცნობი), 47 ნაეკლესიარი (33 უცნობი), 66 ციხე და კოშკი (31
უცნობი), 24 ქვის თაღოვანი ხიდი (1 უცნობი), 32 სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობა
(მეგალითური, მიწისქვეშა, მღვიმის, საცხოვრებელი და სხვა, მათ შორის 24 უცნობი), უცნობი
წარწერები - 1 ასომთავრული ქართული, 1 სომხური და 5 ახლადმიკვლეული ორნამენტიანი ქვა.
პარალელურად დაფიქსირდა სომხური, ბერძნული, რუსული და თურქული კულტურის ცალკეული
ძეგლების (ნაგებობები, წარწერები, ქვაზე კვეთილობები და სხვა) თანამედროვე მდგომარეობა.
მოხდა ზემოხსენებული თითოეული ძეგლის ფოტოფიქსაცია, გაკეთდა ანაზომები და დადგინდა
GPS კოორდინატები. აქვე აღინუსხა 2515 ისტორიული ტოპონიმი და მიკროტოპონიმი.
ექსპედიციებისას მიკვლეული ყველა მნიშვნელოვანი სიახლე განთავსებულია საქართველოს
კულტურისა
(

და

ტურისტული

რესურსების

კვლევის

ცენტრის

ფეისბუქ

გვერდზე

კვლევის ცენტრი/Resource Center).
2015 წლის ექპედიციებისას მიკვლეულ ძეგლთაგან განსაკუთრებით აღსანიშნავია გასადინარის

მონასტერი, ჯუღოსა და ირსას ეკლესიები, სოფელ კლარჯეთის წარწერა და შატბერდის
ორნამენტიანი ქვა, აგრეთვე, ციხე-ქალაქ არტანუჯის მიდამოებში განლაგებული მასშტაბური
ციხეები (ჯუღო, ხერთვისი, საღირა), კლარჯეთში სოფელ ხერთვისის მახლობლობაში

მდებარე

ათზე მეტი მიწისქვეშა ნაგებობა ან კომპლექსი და სოფელ სამწყარის მიწისქვეშა კომპლექსი.
ყველა ეს სიახლე მომავალში კვლევასა და სისტემატიზაციას საჭიროებს.

7

Introduction
It is known that the sides of historical Georgia are located in modern Turkey, which are conventionally named as
Tao-Klarjeti. There are still existing hundreds of Georgian National and Christian Cultural Monuments. Monuments of
Urartu, Armenian, Greek, Turkish and Russian Culture are as well fixed in this area. Their study has a half-century history.
Our group has been implementing expedition and exploration works of Tao-Klarjeti territory from 2003. Results of
the research are published both in print and by broadcasting media sources (electronic media) – television, Internet. The
feature documentary film “Treasure Seekers” is shot (geo.).
Tao-Klarjeti Research Expedition Project financed by Shota Rustaveli National Scientific Foundation was particularly
fruitful, which has been implemented in 2014-2016 by Caucasian University, with the participation of Research Center
of Georgian Culture and Tourism Resources.
9 expeditions (56 days) were carried out in 2014 in parts of Artani, Kola, Palacatsio, Poso and the parts of Erusheti,
Javakheti and Samtskhe. 314 villages, settlements and their environs located in these parts were studied. As a result, the
modern condition of 119 cultural historical monuments located here and well-known from written records was fixed.
Apart from it, 143 unknown cultural historical monuments were revealed that were not mentioned in written sources
known for us. (ხუციშვილი და სხვები 2015, geo.).
In frames of this project, 5 expeditions (56 days) were carried out in 2015 on the big part of historical Shavsheti and
Klarjeti territories (apart 2 valleys). 283 villages, settlements and their environs located in these sides were studied.
As a result, the modern condition of 116 cultural historical monuments located here and well-known from written
records was fixed. Apart from it, 108 unknown cultural historical monuments were revealed that were not mentioned in
written sources known for us. Including: 48 churches (12 unknown), 47 ruins of churches (33 unknown), 66 castles and
towers (31 unknown), 24 stones arch bridges (1 unknown), 32 various constructions (megalithic, underground, cave,
house and other, including 24 unknown), unknown inscriptions – 1 Georgian capital letter, 1 Armeniam and 5 newly
discovered ornamented stones. Simultaneously the modern condition of Armenian, Greek, Russian and Turkish cultural
monuments was fixed (constructions, inscriptions, stone engravings and others).
Photo fixing of above mentioned each monument was implemented, measurements were made, GPS coordinates
were established. 2515 historical toponyms and micro-toponyms were listed here.
All important news researched during expeditions are located on Facebook page of Research Center of Georgian Culture
and Tourism Resources (

კვლევის ცენტრი/Research Center).

Gasadinari Monastery is especially worth to mention from the researched monuments during expeditions in 2015,
Jugho and Irsa churches, village Klarjeti inscription and Shatberdi ornamented stone, large castles, also, located in castlecity Artanuji (Jugho, Kertvisi, Saghira), dozen underground constructions located near village Khertvisi, in Klarjeti or
complex and village Samtskaro underground complex.
All these innovations need research and systematization in the future.

Önsöz
Türkiye’de bulunan tarihi Gürcistan bölgeleri Tao-Klarceti adıyla adlandırılmaktadır. O bölgede bugüne kadar Gürcü
Ulusal ve Hıristiyanlık kültürünün yüzlerce anıtı bulunmaktadır. Aynı bölgede Urartu, Ermeni, Rum, Türk ve Rus
kültürüne ait anıtlar da vardır. Anıtların araştırmalarının yüz elli yıllık tarihi olup sürsürülmektedir.
Grup 2003 yılından bu yana Tao-Klarceti’de araştırma seferleri sürdürmektedir. Araştırma sonuçları basılı ve
elektronik, televizyon haber programlarında ve internette yayınlamaktadır. ‘’Hazine Arayanlar’’ isimli bir belgesel film
çekilmiştir (gürc.).
Şhota Rustaveli Milli Bilim Vakfı tarafından finanse edilen Tao-Klarceti araştırma seferler projesi özellikle verimli
oldu. Proje 2014-2016 yıllarında Gürcü Kültür ve Turizm Kaynakları Araştırma Merkezi ortaklığıyla Kafkas Üniversitesi
tarafından yürütülmektedir.
2014 yılında grup tarafından, tarihi Gürcü bölgeleri Artani, Kola, Palakatsio, Poso, Eruşeti, Cavakheti ve
Samtskhe’nin bir kısmında 9 sefer (56 gün) yapılmıştır. 314 köy, terk edilmiş köy kalıntıları ve komşu bölgeleri
keşfetmek için çalışmalar yapılmıştır. Seferlerle, yazılı kaynaklardan elde edilen verilere göre 119 tarihi anıtın şimdiki
durumu kayda geçirilmiştir. Ayrıca tarafımızdan bilinen yazılı kaynaklarda yer almayan 143 tarihi anıt keşfedilmiştir
((ხუციშვილი და სხვები 2015, gürc.).

8

Bu proje çerçevesinde 2015 yılında tarihi Gürcü bölgeleri Şavşat ve Klarceti’nin büyük kısmında (2 vadi hariç); 283
köy, terk edilmiş köy kalıntıları ve cıvarını keşfetmek için, 5 sefer (56 gün) yapılmıştır.
Seferler, yazılı kaynaklardan elde edilen verilere göre 116 tarihi anıtın şimdiki durumunu kaydetmiştir. Ayrıca
tarafımızdan bilinen yazılı kaynaklarda yer almayan 108 tarihi anıt keşfedilmiştir. Bunlar arasında: 48 kilise (12’si
şimdiye kadar bilinmeyen), 47 kilise kılıntıları (33’ü şimdiye kadar bilinmeyen), 66 kale ve kule (31’i şimdiye kadar
bilinmeyen), 24 taş kemer köprü (1’i şimdiye kadar bilinmeyen), 32 değişik amaçlı yapılar (megalitik, yeraltı, mağara,
barınaklar vb. 24’ü şimdiye kadar bilinmeyen), bilinmeyen yazıtlar -1 Gürcü yazıtı ‘‘Asomtavruli’’, 1- Ermeni ve yeni
keşfedilen 5 desenli taş. Aynı zamanda birkaç Ermeni, Rum, Rus ve Türk kültürel anıtları (yapılar, yazıtlar, taş bezemeler
vb.) günümüz haliyle ortaya çıkarılmıştır.
Yukarıdaki anıtların her birinin ölçümleri alınmış, fotoğraflanmış, ve GPS koordinatları sabitlenmiştir. Aynı zamanda
2515 tarihi yer ismi veya mikro-yer isimleri ortaya çıkarılmıştır.
Seferlerde bulunan yenilikler Gürcistan Kültür ve Turizm Kaynakları Araştırma Merkezi Facebook sitesinde yer
almaktadır/ bulunmaktadır (
კვლევის ცენტრი/Research Center).
2015 Seferler sırasında araştırılan anıtlardan özellikle Gasadinari Manastırı, Cuğo ve İrsa kiliseleri, Klarceti köyü
yazıtı ve Şatberdi desenli taşı, ayrıca Artanuci bölgesinde olan ölçekli (Cuğo, Khertvisi Sağira) , Klarceti’de Khertvisi
köyün yakınlarında bulunan on taneden fazla yer altı yapılar bütünü ve Samtskaro köyünde yeraltı yapılar.
Ancak, her yeni konu daha fazla sistematik araştırma gerektirmektedir.

Введение
Известно, что в современной Турции находятся исторические края Грузии, которые условно называются ТаоКларджети. Тут до сегодняшнего дня остаются сотни памятников Грузинской мирской и христианской культур.
На этой территории фиксируются также памятники Урартуйской, Армянской, Греческой, Турецкой и Русской
культур. Их иследование насчитывает полторавековую историю.
Экспедиционные и исследовательские работы на территории Тао-Кларджети, которые проводит наша группа,
осуществляется с 2003 года. Результаты исследований опубликованы как в печатных, так и в эфирных
информационных источниках (в электронной медии) - телевидении, интернетпространстве. Снят художественнодокументальный фильм «Искатели клада» (груз.).
Особенно плодотворным оказался проект исследовательских экспедиций Тао-Кларджети, которые были
профинансированы Национальным научным фондом Шота Руставели, осуществляемый Кавказским Университетом
в 2014-2016 годах, при участии Центра исследования культурных и туристских ресурсов Грузии.
В 2014 году были проведены 9 экспедиций (56 дней) в историческом Артани, Кола, Палакацио, Посо, в части
Эрушети, Джавахети и Самцхе. Были изучены находящиеся в этих краях 314 селений, селищ и их окрестностей. В
результате зафиксировано нынешнее состояние 119 исторических памятников культуры, известных из
письменных источников. Кроме этого, были выявлены 143 неизвестных исторических памятника культуры,
которые не были упомянуты в известных нам письменных источниках (ხუციშვილი და სხვები 2015, груз.).
В рамках вышеупомянутого проекта, в 2015 году были проведены 5 экспедиций (56 дней) на большей
территории исторического Шавшети и Кларджети (кроме 2-х ущелий). Были изучены находящиеся в этих краях
283 селений, селищ и их окрестностей.
В результате зафиксировано нынешнее состояние 116 исторических памятников культуры, известных из
письменных источников. Кроме этого, были выявлены 108 неизвестных исторических памятников культуры,
которые не были упомянуты в известных нам письменных источниках, в том числе: 48 церквей (12 неизвестных),
47 руин церквей (33 неизвестных), 66 крепостей и башен (31 неизвестных), 24 каменных арочных моста (1
неизвестный), 32 строения разных назначеннй (мегалитические, подземные, пещерные, жилые и др., в том числе
24 неизвестных), неизвестные надписи – 1 на древнегрузинском, 1 Армянская и 5 нововыявленных камней с
орнаментом. Параллельно зафиксировано нынешнее состояние отдельных памятников Армянской, Греческой,
Русской и Турецкой культур (строения, надписи, орнаментированные камни и др.).
Была произведена фотофиксация каждого вышеуказанного памятника, сделаны обмеры и установлены GPS
координаты, описаны 2515 исторических топонимов и микротопонимов.
Исследованные во время экспедиции значительные новшества расположены на фейсбук-странице Центра
კვლევის ცენტრი/Research Center).
исследования культурных и туристских ресурсов Грузии (
Из исследованных во время экспедиций 2015 года памятников особо надо отметить Гасадинарский монастырь,
церкви Джуго и Ирса, надпись в селе Кларджети и Шатбердский камень с орнаментами, также масштабные
крепости, расположенные в окрестностях города-крепости Артануджи (Джуго, Хертвиси, Сагира), больше десяти
подземных строений или комплексов, расположенных в Кларджети, вблизи села Хертвиси и подземный комплекс
села Самцкаро.
Все эти новшества требуют исследований и систематизации в будущем.
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ექსპედიცია № 10
ექსპედიცია განხორციელდა 2015 წლის 1–10 მაისს, ისტორიულ შავშეთში, რომელიც ამჟამად
თურქეთის ართვინის პროვინციის (Artvin İl) შავშათის რაიონში (Şavşat İlçe) მდებარეობს.
ექსპედიციაში მონაწილეობდნენ: ლევან წიქარიშვილი (ხელმძღვანელი), ანა გელაშვილი, ბებურ
გოზალიშვილი, ანა იმედაშვილი, შალვა კოღუაშვილი.

02. 05. 2015
ოქრობაგეთის ეკლესია, ნაეკლესიარი, სასახლე, აბანოსა და თურბეს (სამარხი) ფრაგმენტები
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ ოქრობაგეთში (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ ქოფრულუში (Köprülü), ძირითადი დასახლების ჩრდილო-აღმოსავლეთით,
ფერდზე

დგას

დიდი

ზომის,

დაზიანებული

დარბაზული

ეკლესია

(10.5×17.6 მ)

(41°16'0.24"N;

42°26'45.25"E). ნაგებობისგან შემორჩენილია აღმოსავლეთი ნაწილი. საკურთხევლის აფსიდში წრიული
ფორმის, მცირე ზომის სარკმელია გაჭრილი. საკურთხეველს ახლავს გვერდითა, ცილინდრული
გადახურვის მქონე სადგომები; ორივე სადგომში, აღმოსავლეთით, თითო კუთხოვანი ნიშაა გაჭრილი,
საკურთხევლის და სამხრეთი სადგომის ნიშის თავზე გამოსახულია მარტივი ჯვრები. სადგომებში
ორივეგან გვერდითა (სამხრეთისა და ჩრდილოეთის) კედლებშია თითო სარკმელი გაჭრილი (რადგანაც
ეკლესია აღმოსავლეთით ნაწილობრივ მთას ებჯინება, პრაქტიკული მოსაზრებით აღმოსავლეთის მაგიერ
სარკმლები გვერდითა კედლებში გაუჭრიათ). სამხრეთი სარკმლის საპირე მორღვეულია. ეკლესიის
პერანგი ამოყვანილია კარგად თლილი, საშუალო ზომის მონაცრისფრო კვადრებით. შემორჩენილია
დასავლეთის უსაპირო 1-2 მეტრი სიმაღლის კედელი.
ნიკო მარმა 1904 წლის მოგზაურობისას დააფიქსირა, რომ ტაძრის კედელში ჩადგმული ყოფილა
ჯვრიანი ქვა (155×62 სმ) ნუსხური წარწერით, რომელიც ამჟამად დაკარგულია (Марр 1911) (იხ. ფოტო).
[მარჯვენა სვეტი]
„† სხ~ლით | ა ღ~ა აღ | ვშ~ნეთ წ~ა | ეკს~ა ჩ~ნ მმ~ |
ლ~სჲ ძ~თ ქ~კ | ოსა [რმ~იდ] | “
[მარცხენა სვეტი]
„მფ შ~სა კ~პტსს | ო~ფლ შ~სჲ ბგ~რ | ტსჲ მ~მს ო~შ~ს ამ |
დრ კ~ისა ძმ~სა მ | “
[საერთო ქვედა სტრიქონი]
„აკრს~ა მწ~ლ და მკთიხ~ვი ღ~ნ და მწ~თ შიწ~ყნ~ “.
ვალერი სილოგავას წაკითხვით წარწერაში მოხსენიებულია X ს-ის ერთ-ერთი ცნობილი მოღვაწე
მიქაელ მოდრეკილი – „† ... აღვაშენეთ წმიდაჲ ეკლესიაჲ ჩუენ მამალაჲსაჲ ძეთა ქრონიკონსა რმიჲ [938] ...
მეფობასა კურაპალატისასაჲ ... მამასახლისობასა მოდრეკილისაჲ ძმისა მაკარისი ... “ (სილოგავა 1999).
ქართული ლაპიდარული წარწერების კორპუსში წარწერა სხვაგვარადაა წაკითხული – „†… აღვაშენეთ
წმიდა ეკლესია ჩუენ მამალაჲსა ძეთ ქორონიკონსა რმიდ [934 წ.] მეფობასა კურაპალატისასა უფლებასა
ბაგრატისა მამასახლისობასა მარკოზისაჲ ძმისა მაკარისა ... “ (ქართული წკ. 1980).
გიორგი და ნინო ბაგრატიონების აღწერით ეკლესია გუმბათიანი ნაგებობა იყო და შემორჩენილი
ფრაგმენტებისა და დეტალების გათვალისწინებით X საუკუნეს მიაკუთვნებენ (http://maps.nekeri.net/
caucasia/%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83
%97%E1%83%98/ – ნახვის დრო 01/07/2015).

სოფელი ოქრობაგეთი, აქ მდებარე ეკლესია და წარწერა დაფიქსირებული ან აღწერილია სხვადასხვა
მკვლევართა მიერ (ჭიჭინაძე 1905; ხოშტარია 1998 ა; სილოგავა 1999; უმიკაშვილი 1877 ა; Марр 1911;
Павлинов 1893; Kiepert 1878; Bruchhaus 1989; Baumgartner 1996).
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გეგმა გ. და ნ. ბაგრატიონებისა
(http://maps.nekeri.net/tours/oqrobageti.html
ნახვის დრო 01/07/2015)

ჯვრის გამოსახულება საკურთხევლის ნიშაზე

ჯვრის გამოსახულება სამხრეთი პასტოფორიუმის ნიშაზე

ნიკო მარის ექსპედიციის მასალები (ქვა ჯვრის გამოსახულებით და ნუსხური წარწერით) (1904 წ.)
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ტაძრის ეზოში დგას საცხოვრებელი სახლი, რომლის პირველი
სართულის კედლებში ჩატანებულია ტაძრის სამშენებლო ქვები, მათ
შორის ერთი, კარგად გათლილი, მოზრდილი, მონაცრისფრო კვადრი
– ლილვოვანი დეკორით. ადგილობრივი მცხოვრების

თქმით,

დანგრეული ეკლესიის სამშენებლო ქვებით აუგიათ ქალაქ შავშათის
სამხედრო ნაწილი ან საპატიმრო.

აქვე ადგილობრივმა მცხოვრებმა, ეკლესიის ჩრდილოდასავლეთით

300

მეტრზე,

მიგვანიშნა მეორე

ეკლესიის

ადგილზე, სადაც ახლა სკოლაა. ეკლესიის დუღაბის ფრაგმენტები ჩატანებულია ღობეებში.

ნაეკლესიართან, შემაღლებულ ადგილზე დგას მოზრდილი ნაგებობა (41°16'7.05"N; 42°26'37.09"E),
რომელსაც ნიკო მარი თურქების ახლადაშენებულ ციხედ მოიხსენიებს (Марр 1911). იგი ნაგებია რიყის
ქვითა და დუღაბით, გარღვეულია ნაგებობის სამხრეთ-აღმოსავლეთი და სამხრეთ-დასავლეთი კედლის
კუთხეები. ნაგებობა გეგმით კვადრატულია (15.0×15.0 მ). ადგილობრივი მოსახლეობა ამ ნაგებობას
დიდგვაროვანთა საცხოვრებელს, სასახლეს უწოდებს. ამ ნაგებობის სიახლოვეს შემორჩენილია ძველი
აბანოსა და თურბეს (სამარხი) ფრაგმენტებიც.
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გეგმა და ჭრილი გ. ბაგრატიონისა ჯაბა სამუშიას ექსპედიციების მასალებიდან

აბანოს ფრაგმენტები

თურბეს (სამარხის) ფრაგმენტები

კობრადათის ქვის საწნახელი
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ ველში (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ ჯირითდიუზუს (Ciritdüzü) აღმოსავლეთით 2 კმ-ზე, სოფლის ერთ-ერთ
უბანში, მდებარეობდა ისტორიული სოფელი კობრადათი (საქართველოს რსრ., 1931-1932). აქ
შემორჩენილია დიდი ზომის (3.0×2.0 მ, სიღრმე – 0.65 მ), ერთიანი ქვისგან გათლილი საწნახელი
(41°16'39.41"N; 42°25'3.95"E). საწნახლის ფსკერი დაღარულია და ღარები მიმართულია გასადინარისკენ.
საწნახელი დაფიქსირებულია მკვლევართა მიერ (ვარშალომიძე 2014).
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თაუზეთის ეკლესია
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ დაბაწვრილის (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ მეშელის (Meşeli) მთავარი დასახლების სამხრეთით 2 კმ-ზე, სოფლის ერთერთ უბანში, მდებარეობდა ისტორიული სოფელი თაუზეთი (საქართველოს რსრ., 1931-1932). აქ,
დასახლების სამხრეთით, გზასთან ახლოს, მდინარე მასურათასწყლის მარჯვენა ნაპირას შემორჩენილია
ეკლესიის ფრაგმენტები (41°17'11.56"N; 42°28'31.94"E). ეკლესია ნაგებია მცირე ზომის ნატეხი ქვითა და
დუღაბით. ჩანს, ეკლესია გზის გაყვანის დროს დაუზიანებიათ. თაუზეთის ეკლესია აღწერილი აქვს ნიკო
მარს 1904 წლის მოგზაურობის დღიურებში (Марр 1911). ამ დროისათვის ეკლესია კარგად ყოფილა
შემორჩენილი.

ეკლესიის კედლის ფრაგმენტები

წინობნის ნაეკლესიარი
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ დაბაწვრილის (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ მეშელის (Meşeli) მთავარი დასახლების აღმოსავლეთით 2,5 კმ-ზე მდებარე
ადგილს, ადგილობრივი მოსახლეობა
„წინობანს“ უწოდებს. ამ ადგილას,
ჩანს, სოფელი ყოფილა, რომლისგანაც
შემორჩენილია ნასახლარების კვალი.
აქ,

გზასთან

ახლოს

დანგრეული

ეკლესიაა (41°19'20.87"N; 42°29'49.07"E).
შემორჩენილი
საკურთხევლის

წაქცეული

კედელი

აფსიდის

კუთხეა,

რომლის გარე პირზე მოპირკეთების
ქვების დიდი, კვარდატული ბუდეებია.
გარშემო

დუღაბის

მცირე

ფრაგ-

მენტებია. ეკლესია დაფიქსირებული
და აღწერილია ნიკო მარის 1904 წლის
მოგზაურობის დღიურში (Марр 1911).
ეკლესია დაფიქსირებულია 2007 წლის თემურ ხუციშვილის ექსპედიციისას (ხუციშვილი 2008).
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კოპაძეების (?) ციხე და ეკლესია
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ დაბაწვრილის (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ მეშელის (Meşeli) მთავარი დასახლების სამხრეთით 0.5 კმ-ზე მდებარე
სოფლის ერთ-ერთ უბანს, ადგილობრივი მოსახლეობა „კოპაძეებს“ უწოდებს. სავარაუდოდ კოპაძეები
ცალკე სოფელი უნდა ყოფილიყო. აქ ბორცვზე დგას დაზიანებული ციხე (41°18'26.01"N; 42°27'51.06"E),
ნაგებობიდან ამოწვდილია ერთი ვიწრო, მაღალი კედელი, მომცრო, მონაცრისფრო კვადრებით
მოპირკეთებული. ციხის დანარჩენი კედლები უფრო დაბალზეა შემორჩენილი. ციხე დაფიქსირებული და
აღწერილია

2007

წელს

(ხუციშვილი

2008).

ასევე

მოხსენიებულია

მკვლევართა

ნაშრომებში

(ბერძენიშვილი 2009 (დაბაწვრილის კოშკად მოიხსენიებს); ფაღავა 2014 (დაბაწვრილის ციხედ
მოიხსენიებს)).

გეგმა და ჭრილი გ. ბაგრატიონისა ჯაბა სამუშიას ექსპედიციების მასალებიდან (დაბაწვრილადაა მოხსენიებული)
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ჭრილი გ. დუმბაძისა

ციხიდან სამხრეთ-დასავლეთით 750 მ-ზე ტყეში, მცირე ზომის ეკლესიის ნანგრევია (6.8×4.9 მ)
(41°18'8.68"N; 42°27'29.49"E). დარბაზული ტიპის ეკლესიისგან შემორჩენილია 2 მ-მდე სიმაღლის
აღმოსავლეთი და დასავლეთი კედლები, აღმოსალეთით ნახევარწრიული აფსიდით და მოკლე მხრებით,
ხოლო ჩრდილოეთი და სამხრეთი კედლები უფრო დაბალზეა შემორჩენილი. პერანგის მომცრო კვადრები
შერჩენილია აფსიდში. ეკლესია დაფიქსირებულია 2007 წლის თემურ ხუციშვილის ექსპედიციისას
(ხუციშვილი 2008).

გეგმა ლ. წიქარიშვილისა

მერიას მონასტრის (?) ადგილი და ეკლესია
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ მერიას (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის

(Şavşat

(Veliköy)

İlçe)

განაპირას,

სოფელ

ველიქოის

მცირე

ბორცვის

მოსწორებულ ადგილს, ადგილობრივი მოსახლეობა „მონასტერს“ უწოდებს (41°18'9.06"N;
42°25'46.60"E).

მათივე

თქმით,

აქ

ქალთა

სასწავლებელი ყოფილა. ამ ადგილას ნაგებობათა კვალი არ განირჩევა. ამ ადგილას
მონასტრისა

და

დაფიქსირებული

ეკლესიის

წერილობით წყაროებში.
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არსებობა

ჩვენთვის

არაა

ცნობილ

სოფლის ძირითადი უბნის სახრეთ-აღმოსავლეთით 1.7 კმ-ზე, მოლოხორის უბნის სიახლოვეს ტყეში
დგას დაზიანებული დარბაზული ტიპის, მომცრო ზომის ეკლესია (7.8×5.1 მ) (41°17'56.18"N; 42°26'53.23"E),
რომელსაც აღმოსავლეთით არასწორი ნახევარწრიული აფსიდი აქვს. აღმოსავლეთი და დასავლეთი
კედლები 1-2 მეტრის სიმაღლეზეა შემორჩენილი, დანარჩენი ორი კედელი დაბალზე, მიწის პირზეა
შემორჩენილი. სამხრეთით განირჩევა მინაშენის კვალი. ფასადის მოპირკეთების ქვები შემორჩენილია
აღმოსავლეთი კედლის ქვედა მხარეს – მომცრო, მოწითალო, უხეშად თლილი კვადრებით. ეკლესია
დაფიქსირებულია 2007 წელს. გამოთქმულია ჰიპოთეზა, რომ აღნიშნული ძეგლი შესაძლოა „გრიგოლ
ხანძთელის ცხოვრებაში“ მოხსენიებული მერეს მონასტერი იყოს (ხუციშვილი 2008).

გეგმა ლ. წიქარიშვილისა

03. 05. 2015
ბალვანას მონასტერი და მეგალითური ნაგებობის ფრაგმენტები
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ ბალვანას (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ ქირაზლის (Kirazlı) აღმოსავლეთით 1.5 კმ-ზე, ხეობაში, მდინარე ოშორეთის
წყლის

მარჯვენა

ნაპირას,

კლდის

ძირში

გაშენებულია

სამონასტრო

კომპლექსი

(41°16'2.22"N;

42°30'49.28"E), რომელსაც მისადგომი მხოლოდ საცალფეხო ბილიკით აქვს. მისი ნაგებობები კლდეზეა
მიშენებული.

კომპლექსის

ნაგებობებიდან

გამოირჩევა

ეკლესია

ჩრდილოეთის

მინაშენით,

რამდენიმესართულიანი საცხოვრებელი ნაგებობა, ორი სამარხი და მარანი მცირე საწნახელითა და
ქვევრებით. კლდის ზედა ნაწილში ჩანს კლდეში გაჭრილი კიბეების და კედლების კვალი, სავარაუდოდ
კომპლექსის ნაგებობების ნაწილი ზემოთაც იყო განთავსებული.
ეკლესია, (მისკენ მიმავალი ბილიკი კლდეშია გამოკვეთილი) ერთი მხრით კლდეს ეკვრის. ესაა
ორსართულიანი ნაგებობა ჩრდილოეთის მინაშენით, რომელსაც შესასვლელი მოწყობილი აქვს დასავლეთით, რომლის გვერდითაც გაჭრილია სარკმელი; სარკმლის საპირე მოჩუქურთმებულია წრე-რომბული
ორნამენტით, საპირე ზედა მხარეს მორღვეულია. ამ პატარა სადგომიდან შესაძლებელია მთავარ ტაძარში
შესვლა.

შესასვლელი

კარის

საპირე

მოჩუქურთმებულია

სამივე

მხრით,

მოწითალო

არშიაზე

გამოსახულია წრე-რომბული ორნამენტი, რომელიც ადგილ-ადგილ ჩამომტვრეულია. მთავარი ტაძრის
აღმოსავლეთი კედელი კლდეშია ამოკვეთილი, ფორმით მიახლოებულია ნახევარწრესთან, დასავლეთის
კედელში გაჭრილია ფართო სარკმელი, ჩრდილოეთით კი პატარა სარკმელი გაუჭრიათ (ამ მხრიდან
ეკლესიას ჩანჩქერი ჩამოუდის და, სავარაუდოდ, აქ დიდი სარკმლის გაჭრა ვერ მოხერხდებოდა).
ეკლესიის შიდა პერანგი კარგად თლილი დიდი მოყვითალო კვადრებითაა ამოყვანილი. ორივე სადგომის
გადახურვა ჩამოქცეულია. ეკლესიას ქვედა სართულზე აქვს თაღოვანი გადახურვის მქონე ოთახი,
საძვალე, საიდანაც აღმოსავლეთით კიდევ ორი თაღოვანი კარი გადის. გარეთა სადგომის ოთახის ქვეშაც
მცირე, თაღოვანი გადახურვის ოთახია – სავარაუდოდ ესეც საძვალეა.
ეკლესიის ფასადზე სართულები გამიჯნულია ერთიანი, ვიწრო, განაკვეთში ნახევარწრიული ფორმის
თაროთი. ნაგებობა მოპირკეთებულია კარგად თლილი, მოყვითალო ფერის დიდი კვადრებით.
დასავლეთისა და სამხრეთის კედლებზე ორგან შერჩენილა კარნიზის ფრაგმენტები, რომლებიც მეწამული
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ფერისაა, მორღვეულია სარკმლის საპირე და ქვემოთ ყრია ლილვოვანი, წრე-წნული ორნამენტით
შესრულებული ჩუქურთმიანი დეტალები. აქვეა ორი კვადრატული ფილა, რომელზედაც გამოსახულია
ოთხყურა ფოთოლი, წნულ ორნამენტში ჩასმული (ჩანს, ესენი სარკმლის საპირის ნაწილია). ტაძარს
მორღვეული აქვს სამხრეთ-დასავლეთი კუთხე.
ტაძრის შესასვლელი მოწყობილი იყო დასავლეთიდან; პატარა კარი შედიოდა გარე სადგომში და
შემდეგ მთავარ ტაძარში. დღეს კარამდე მიწიდან 2 მეტრამდე სიმაღლის ასასვლელია, ჩანს, მისასვლელი
მორღვეულა.
ეკლესიას ჩრდილოეთი მხრიდან დაუმუშავებელი ქვით აქვს მიშენებული მრუდწირული კედლის
მქონე ნაგებობა, სადაც ორი ქვევრის ფრაგმენტებია. ამ ნაგებობიდან ჩრდილოეთით 3 მ-ში, შემაღლებულ
ადგილზე, მოვარდისფრო ქვაში ამოკვეთილია მცირე ზომის (სიგრძე 1.5 მ) საწნახელი, რომლისგანაც
გამომავალი ღარი მიმართულია ქვევრებისკენ.
მონასტრის საცხოვრებელი ნაგებობა დგას ხეობის აყოლებაზე, ეკლესიისგან დაახლოებით 20 მეტრში.
ნაგებობა ასევე ეკვრის კლდეს. ესაა მაღალი, 12.5 მ სიმაღლის შენობა, რომელიც სიგრძივად გაჭრილი
კვერცხის ფორმისაა, კედელი გარღვეულია შუა ადგილას მთელს სიმაღლეზე. კედლებზე სამ რიგად
დატანილია შეისრული სარკმლები, რომელთა საპირეები კარგად თლილი ქვითაა გამოყვანილი. შემორჩენილია ნაგებობის კამაროვანი ფორმის გადახურვის სამხრეთი ნაწილი და საბჯენი თაღი, რომლის კარგად
თლილი, მოწითალო ფერის ზოგიერთი ქვა ჩამოვარდნილა და იქვე გდია. კედლები ნაგებია მომცრო,
უხეშად დამუშავებული, მოწითალო კვადრებით. კედლების სისქე ვიწროვდება სიმაღლესთან ერთად.
საცხოვრებელი ნაგებობის ზედა მხარეს, დაახლოებით 50 მ-ის სიმაღლეზე ჩანს გამოქვაბული, რომლის
წინა მხარეს შემორჩენილია კედლის ფრაგმენტები. ასევე იკითხება კომპლექსის ზედა ნაწილთან
მისადგომი კლდეში გამოკვეთილი საფეხურები.
ბალვანას კომპლექსი აღწერის გარეშე ნახსენები აქვს ნიკო მარს მოგზაურობათა დღიურებში (Марр
1911). კომპლექსს მცირედი აღწერით თავის ნაშრომში აფიქსირებს ბრუნო ბაუმგარტნერიც (Baumgartner
1996). მონასტერს მცირედ აღწერენ მკვლევარები (Nişanyan 2000-2001; აიტეკინი 2014); ამასთან, ოსმან
აიტეკინი კვლევის ისტორიას განიხილავს და აღნიშნავს, რომ მონასტერი 2006 წლიდან თურქეთის
კულტურის ძეგლთა ნუსხაშია შეტანილი.
მონასტერი

მონახულებულ

იქნა

2015

წლის

ექსპედიციისას

და

გამოქვეყნდა

ბეჭდურ

და

ელექტრონულ მედიაში (კვირის პალიტრა 2015; http://www.kvirispalitra.ge/public/25382-mnishvnelovaniaghmochena-tao-klarjethshi.html).

კომპლექსი. ხედი სამხრეთ-დასავლეთიდან
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გეგმა ლ. წიქარიშვილისა

მთავარი ტაძარი. ხედი დასავლეთიდან

ტაძრის ფასადის მამკობი ჩუქურთმები

19

სარკმლის თავსართი

სარკმლის საპირე

მარნის ნაშთი

ტაძრის დასავლეთი ფასადი

20

ტაძრის ხედი ჩრდილოეთიდან

ინტერიერი. შესასვლელი კარი მცირე სადგომიდან
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კომპლექსი. საცხოვრებელი ნაგებობა

საცხოვრებელი ნაგებობა. ინტერიერი, გადახურვა
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საცხოვრებელი ნაგებობა. ინტერიერი, ჩრდილოეთი მხარე

სოფელ ბალვანას სამხრეთ-აღმოსავლეთით, მთავარი დასახლებიდან 700 მეტრზე, ტყით დაფარულ
ბორცვზე, შემორჩენილია მეგალითური ნაგებობის ფრაგმენტები (41°15'38.37"N; 42°30'10.63"E). ოვალური
ფორმის ნაგებობიდან შემორჩენილია 1 მეტრამდე სიმაღლის მქონე კედლები, რომელიც ნაგებია საშუალო
და დიდი ზომის ქვების მშრალი წყობით. შიგ კედლებში და ნაგებობის შიგნით ამოსულია ხეები. ამ
ადგილს

ადგილობრივი

მოსახლეობა

„ხანთეფეს“

უწოდებს.

მეგალითური

ნაგებობა

არ

არის

მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.

04. 05. 2015
გასადინარის (?) მონასტერი
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ ბალვანას (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ ქირაზლის (Kirazlı) ძირითადი დასახლების სამხრეთ-აღმოსავლეთით, მისგან
1.5 კმ-ზე, ადგილობრივი მცხოვრებნი მიუთითებენ ნასოფლარს, რომელსაც „გასადინარს“ უწოდებენ.
ნასოფლარის აღმოსავლეთით 300 მეტრზე, ფერდის აყოლებაზე, მაღალი, ნაძვნარიანი მთა გლუვი
კლდეებით სრულდება. აქ შემორჩენილია მონასტრის ნაგებობათა ნაშთები (41°15'5.85"N; 42°30'33.89"E).
აღმოსავლეთი მხრიდან კლდეს ეკვრის მართკუთხედის ფორმის დაზიანებული ნაგებობა, რომელსაც
მისასვლელი სამხრეთიდან აქვს, ნაგებია ნატეხი ქვითა და დუღაბით, მის კედლებში დატანებულია
მცირე კუთხოვანი სარკმლები. უკეთ შემორჩენილა ჩრდილოეთი კედელი და ჩრდილო-დასავლეთი
კუთხე, დასავლეთი კედელი დაბალზეა შემორჩენილი, სამხრეთი – მონგრეულია. ჩრდილოეთით
ნაგებობას უხეში ქვით ამოყვანილი, მაღალი კონტრფორსი აქვს. ეს ნაგებობა, სავარაუდოდ, მონასტრის
საცხოვრებელია,

რომელიც

რამდენიმე

სართულისგან

შედგებოდა.

მისგან

10 მ-ის

მოშორებით

ნაეკლესიარია, რომლისგან შემორჩენილია უხეში ქვით აგებული კონსტრუქცია, ხოლო კლდეზე
შემორჩენილია დუღაბის კვალი (ეკლესია, ისევე როგორც ნაგებობა, ჩანს, აღმოსავლეთი კედლით
ეკვროდა კლდეს,). აქვეა გათლილი ქვებისა და დუღაბის ფრაგმენტებიც.
კლდის ზედა ნაწილზე, დაახლოებით 50 მ-ით ზემოთ, გამოქვაბულია და მის წინა მხარეს
ამოყვანილია კედელი. კომპლექსი გავს ბალვანას მონასტერს. მონასტერი მიკვლეულ იქნა 2015 წლის
ექსპედიციისას და გამოქვეყნდა ბეჭდურ და ელექტრონულ მედიაში (კვირის პალიტრა 2015;
http://www.kvirispalitra.ge/public/25382-mnishvnelovani-aghmochena-tao-klarjethshi.html).
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ეკლესიის ადგილი

05. 05. 2015
ციხისძირის ეკლესიები და ციხე (?)
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ ციხისძირის (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ კაიადიბის (Kayadibi), ჯამეს უბნის სამხრეთით 1 კმ-ზე, გზის პირას,
შემაღლებულ ადგილას დგას დაზიანებული დარბაზული ეკლესია (41°17'53.97"N; 42°22'7.26"E),
ნაგებობიდან შემორჩენილია აფსიდის კედელი (სიმაღლე – 4.0 მ, სიგანე – 4.5 მ, სიგრძე – 2.5 მ), რომელიც
შუაში გარღვეულია. დანარჩენი კედლებიდან იზომება გეგმის დონეზე შემორჩენილი 7.9 მ-ის
ჩრდილოეთი კედელი. კედელი ნაგებია რიყის ქვითა და დუღაბით, მოპირკეთების ქვები შერჩენილია
აღმოსავლეთით (რამდენიმე მომცრო, რუხი ფერის უხეშად დამუშავებული კვადრი); ასეთივე კვადრებია
აფსიდის კედლის ქვედა ნაწილში. ეკლესიის გარშემო ამოსულია ხეები.
გ. და ნ. ბაგრატიონების მოსააზრებით ეკლესია გვიანი შუასაუკუნეების უნდა იყოს (http://maps.nekeri.
net/caucasia/%E1%83%A2%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1
%83%AA%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94/ - ნახვის დრო 25/12/2015) (მოიხსენიებენ ტბეთის მცირე ეკლესიად).

ეკლესია დაფიქსირებულია სხვადასხვა მკვლევარის მიერ და ახლომდებარე სოფლის – დაბაკეთილის
ეკლესიად მოიხსენიებენ (Марр 1911; ფაღავა 2014).
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გეგმა გ. და ნ. ბაგრატიონებისა
(http://maps.nekeri.net/tours/tbeti-mcire.html
ნახვის დრო 25/12/2015)
(მოიხსენიებენ ტბეთის მცირე ეკლესიად)

გეგმა გ. დუმბაძისა

სოფელში, ჯამეს უბანში (მაჰალეში), ჯამედან ჩრდილო-აღმოსავლეთით 100 მ-ში მდებარეობს
დანგრეული ეკლესიის ნაშთი (41°18'34.92"N; 42°21'55.05"E). ნაგებობიდან შემორჩენილია ჩრდილოეთის
5.3 მ-ის სირგძის კედლის ფრაგმენტი (სიმაღლე – 2.5 მ). კედელი ნაგებია რიყის ქვითა და უხეშად
დამუშავებული მცირე ზომის, რუხი ფერის კვადრებით. ეკლესია დაფიქსირებულია მკვლევართა მიერ
(ფაღავა 2014).

გეგმა გ. დუმბაძისა

ჯამედან ჩრდილოეთით, მისგან 350 მ-ში, მაღალ ბორცვზე შემორჩენილია ორ დონეზე განლაგებული
მცირე ციხის (?) ფრაგმენტები (41°18'44.05"N;
42°21'47.17"E). ნაგებობა ოვალური ფორმისაა;
ქვედა ნაწილის კედელი შემორჩენილია გეგმის
დონეზე, კედლებზე გადავლილია მიწა, ზედა
ნაგებობის

კედლები

2 მ-ის

სიმაღლეზეა

შემორჩენილი, ნაგებია უხეშად დამუშავებული

ქვით

და

დაფიქსირებულია

დუღაბით.
მკვლევართა

ნაგებობა
მიერ.

ზოგირეთი მკვლევარი მას სვეტის ციხესთან
აიგივებს (სამუშია 2003; ბერძენიშვილი 2009).

26

გეგმა გ. ბაგრატიონისა ჯაბა სამუშიას ექსპედიციების მასალებიდან

დაბაკეთილის ნაეკლესიარი
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ დაბაკეთილის (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ იაშარქოის (Yaşarköy) ჯამეს უბნის (მაჰალეს) ჩრდილო-დასავლეთით 500 მზე, ფერდზე, ხეებს შორის შემორჩენილია ეკლესიის ნაშთი
(41°17'21.51"N; 42°22'3.79"E), ნაგებობიდან შემორჩენილია
დასავლეთი

კედლის

ჩრდილო-დასავლეთი

4.5 მ-ის
კუთხე,

სიგრძის
მათი

კედელი

სიმაღლე

და

1 მ-ია.

კედლები ნაგებია ნატეხი ქვითა და დუღაბით, ერთგან
შერჩენილია მოპირკეთების ქვები – რუხი ფერის მომცრო
კვადრები. დაბაკეთილის ეკლესია ნახსენებია მკვლევართა
მიერ (ფაღავა 2014).

ჯინალის ნაგებობა
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ ჯინალის (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ ილიჯას (Ilıca), ლაგუნეთის
მაჰალეში, კლდეზე შემორჩენილია ქვაში ნაკვეთი, წრიული
ფორმის ღრმული, მისი დიამეტრია 1.6 მ, სიღრმე – 1.5 მ.
იქვე

არის

თქმით,

ამ

დუღაბის
ადგილას

ფრაგმენტები.

ადგილობრივების

სათვალთვალო

დანიშნულების

ნაგებობა ყოფილა (41°25'35.64"N; 42°24'31.83"E). ნაგებობა არ
არის

მოხსენიებული

ჩვენთვის

ცნობილ

წერილობით

წყაროებში.
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ყვირალას ნაგებობა
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ ყვირალას (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ დემირკაპის (Demirkapı) ძირითადი დასახლების აღმოსავლეთით 700 მ-ზე,
მდინარის მარჯვენა მხარეს, ფრიალო კლდეზე, შემორჩენილია ოვალური ფორმის ნაგებობის კედლები
(41°25'34.38"N; 42°26'23.26"E). ნაგებობის ერთი მხარე ჩართულია კლდეში, დიამეტრი – 1.5 მ, სიღრმე –
1.6 მ. კედელი ნაგებია დუღაბითა და უხეშად დამუშავებული ქვით. ადგილობრივების თქმით, ამ ადგილას
სათვალთვალო დანიშნულების ნაგებობა ყოფილა. ნაგებობა არ არის მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ
წერილობით წყაროებში.

06. 05. 2015
შავმთას ეკლესია და ორნამენტიანი ქვები
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ შავმთაში (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ შენქოიში (Şenköy), ჩრდილოეთ ნაწილში, შემორჩენილია ეკლესიის ნაშთი
(41°22'31.73"N; 42°22'27.86"E). დარბაზული ეკლესიისგან შემორჩენილია აფსიდის ნაწილი. ეს ყოფილა
მოზრდილი ეკლესია; კედლები ნაგებია ნატეხი და რიყის ქვით, მოპირკეთებული ყოფილა მოწითალო,
ნათალი ქვით (მოპირკეთებიდან ერთი კვადრიღაა შემორჩენილი). ადგილობრივი მცხოვრების თქმით,
დაახლოებით 60 წლის წინათ ეკლესია დაუნგრევიათ და მისი სამშენებლო ქვებით მეზობელი სოფლის,
გარყლობის ჯამე და სკოლა აუგიათ. ეკლესია მოხსენიებულია მკვლევართა მიერ (კუდავა 2005 ა;
ბერძენიშვილი 2009; Марр 1911).
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გეგმა და ჭრილი გ. ბაგრატიონისა ჯაბა სამუშიას ექსპედიციების მასალებიდან (მოიხსენიებს გარყლობის ეკლესიად)

სოფელ გარყლობის, თანამედროვე ჩორაქლის (Çoraklı) ორსართულიანი ხის ჯამეს (41°21'54.08"N;
42°21'28.75"E) პირველი სართულის სამხრეთ კედელში, ჩატანებულია სოფელ შავმთას ეკლესიის
სარკმლის

საპირის

მოჩუქურთმებული,

მოწითალო

ფერის

ქვები.

ჯამეს

სარკმლის

საპირეზე

დაუტანებიათ მოჩუქურთმებული სარკმლის ზედა ნაწილი, ხოლო ძველივე სარკმლის მეორე ქვედა
ნაწილი, რომელიც ერთიანი ქვისგანაა გამოთლილი, დატანებულია აქვე კედელზე. სარკმლის საპირე
შემკულია წრე-რომბული და წრე-წნული ჩუქურთმით, ამავე კედელზეა კარგად თლილი, სადა ქვები და
ერთ მათგანზე შემორჩენილია მხატვრობის კვალი – წითელი, ლურჯი და მწვანე პიგმენტები.
ორნამენტიანი ქვები არ არის მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.
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ქედიელის ნაეკლესიარი
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ გარყლობის (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ ჩორაქლის (Çoraklı) უბანში
მდებარეობდა

ისტორიული

სოფელი

ქედიელი

(საქართველოს რსრ., 1931-1932). აქ შემორჩენილია
ეკლესიის

(41°22'57.81"N;

42°21'34.30"E)

ნაშთები

(კედლის მცირე ნაწილი და დუღაბის ფრაგმენტები,
ერთიც მცირე ზომის შირიმის კვადრი). ქედიელის
ეკლესია არ არის დაფიქსირებული ჩვენთვის ცნობილ
წერილობით წყაროებში.

გარყლობის ციხე
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ გარყლობის (საქართველოს ირ., 1923; საქართველოს რსრ., 1931-1932),
თანამედროვე შავშათის რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ ჩორაქლის (Çoraklı), ძირითადი დასახლების
ჩრდილო-აღმოსავლეთით 3.2 კმ-ზე, მაღალ კლდეზე შემორჩენილია ციხის ნანგრევები (41°23'19.94"N;
42°23'25.05"E). ციხის კედლები ძლიერ დაზიანებულია, იკითხება მხოლოდ ფრაგმენტები, კლდის ზედა
ნაწილში შემორჩენილია ოთხკუთხა ნაგებობის ფრაგმენტები, ჩრდილოეთ ნაწილში შემორჩენილია
მოზრდილი სათავსი და ციხის შესასვლელი კარი. კედლები ნაგებია საშუალო ზომის ნატეხი ქვითა და
დუღაბით. ციხე მოხსენიებულია ისტროიულ წყაროებში (მატიანე ქართლისა 1955; ბატონიშვილი
ვახუშტი 1973; ჯანაშვილი 1913; Марр 1911) და იდენტიფიცირებული და აღწერილია ბ. კუდავას მიერ
(კუდავა 2005 ა).
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მიქელეთის ნაეკლესიარი
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ მიქელეთის (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ ჩერმიკის (Çermik) აღმოსავლეთით 1.5 კმ-ზე, ტყიან მთაზე, შემორჩენილია
ეკლესიის ნაშთები (41°23'32.34"N; 42°23'39.10"E), რამდენიმე სამშენებლო ქვა და დუღაბის ფრაგმენტები.
ეკლესიის ადგილი გადათხრილია ოქროს მაძიებელთა მიერ. ეკლესია არ არის მოხსენიებული ჩვენთვის
ცნობილ წერილობით წყაროებში.

წითვეთის ნაეკლესიარი
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ წითვეთში (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ ათალარში (Atalar), სოფლის
სამხრეთ

ნაწილში,

გზასთან

ახლოს,

შემორჩენილია

ეკლესიის ნაშთი (41°20'2.10"N; 42°21'8.63"E), დუღაბიანი
კედლის ფრაგმენტი და რამდენიმე სამშენებლო ქვა. სოფელს
ადგილობრივი მოსახლეობა „წიწვეთს“ უწოდებს. წითვეთის
ეკლესია

არ

არის

მოხსენიებული

ჩვენთვის

ცნობილ

წერილობით წყაროებში.
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თურმანიძის ქვის გობი (?)
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ თურმანიძეში (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის

(Şavşat

İlçe)

სოფელ

კაიაბაშში

(Kayabaşı)

შემორჩენილია დიდი, მასიური გათლილი ქვა, წრიული
ფორმის ღრმულით.

ჯვარების ეკლესია
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ ჯუარების (საქართველოს რსრ., 1931-1932; ფუტკარაძე 2010),
თანამედროვე შავშათის რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ
შალჯის (Şalcı) ჯამეს უბნის (მაჰალეს) აღმოსავლეთ
ნაწილში, ფერდზე შემორჩენილია ეკლესიის ჩრდილოაღმოსავლეთი

კუთხე

(კედლის

მომრგვალება)

(41°21'5.10"N; 42°20'19.63"E); კედელი ნაგებია უხეშად
დამუშავებული ქვითა და დუღაბით. საკურთხევლის
აფსიდის გამყოფი მხარი ამოყვანილია შირიმის ქვით.
ეკლესია მოხსენიებული აქვს ნიკო მარს 1904 წლის
მოგზარობის დღიურებში (Марр 1911).

გეგმა ლ. წიქარიშვილისა

ჯვარხევის თაღოვანი ხიდი
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ ჯვარხევთან (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ სებზელისთან (Sebzeli), მთავარი დასახლების ჩრდილო-აღმოსავლეთით, 1.3
კმ-ში, მდინარე ყვირალაზე შემორჩენილია ქვის თაღოვანი ძველი ხიდი (41°22'7.10"N; 42°17'37.48"E),
რომელსაც ადგილობრივები „თამარის ხიდს“ უწოდებენ. ხიდი მოხსენიებულია მკვლევართა მიერ
(კუდავა 2005 ა; ფაღავა 2014).
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07. 05. 2015
ზოვრეთის ნაეკლესიარი
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ ჯარათის (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ ქოფრუიაკას (Köprüyaka),
ერთ-ერთ უბანში მდებარეობდა სოფელი ზოვრეთი
(საქართველოს რსრ., 1931-1932). სოფლის ტერიტორიაზე,
მის განაპირა მხარეს, კლდოვან ფერდზე ადგილობრივ
მცხოვრებთა

თქმით

მდებარეობდა

(41°15'54.99"N;

42°18'46.18"E).

ეკლესიის

ეკლესია
ადგილზე

შემორჩენილია დუღაბის მცირე ფრაგმენტები. ზოვრეთის
ეკლესია არ არის დაფიქსირებული ჩვენთვის ცნობილ
წერილობით წყაროებში.

ახალდაბას ეკლესია შავშეთში
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ ახალდაბაში (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ თეფექოიში (Tepeköy), სოფლის ჩრდილოეთით, განაპირას, ჯამედან
ჩრდილო-დასავლეთით 100 მ-ზე, შემორჩენილია დარბაზული ეკლესიის საკურთხევლის აფსიდის
ჩრდილოეთი მხარე და ჩრდილოეთი სადგომი ან მინაშენი (41°18'8.42"N; 42°19'1.47"E). კედლები ნაგებია
ნატეხი ქვითა და დუღაბით; მოპირკეთების ქვები შემოცლილი აქვს, შემორჩენილია მათი ბუდეები და
შიდა მხარეს რამდენიმე უხეშად დამუშავებული მონაცრისფრო ქვა. ეკლესია დაფიქსირებული და
აღწერილია მკვლევართა მიერ (კუდავა 2005 ა; ფაღავა 2014).
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გეგმა გ. დუმბაძისა

სინგოთის ეკლესია და კოშკები
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ სინგოთში (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ ქუფლუჯეში (Küplüce), სოფლის განაპირას, მისგან ჩრდილოეთით დგას
დიდი, აღმოსავლეთიდან-დასავლეთით წაგრძელებული ნაგებობა – ჩახაზული ჯვრის ტიპის ეკლესია
(41°17'41.75"N; 42°15'35.47"E). ეკლესიას ჩამონგრეული აქვს გუმბათი და კედლების ზედა ნაწილი, ასევე
მორღვეულია დასავლეთი კედლის კუთხე, ტაძარი ორსართულიანია, სამმხრივი პატრონიკეთი, რომლებიც
შეისრული ფორმის, აგურით ამოყვანილი თაღებით უკავშირდებიან ტაძრის სივრცეს. საკურთხეველი
ნახევარწრიულია გვერდითა ოთახებით, რომელთაც თავზე მეორე სართულის ოთახები აქვს, ჯვაროვანი
კამარებით გადახურული. ინტერიერში შემორჩენილია შელესილობის კვალი და მკრთალი წითელი
ფერის საღებავის კვალი აფსიდზე. ეკლესია ნაგებია საშუალო ზომის, უხეშად დამუშავებული,

ქვის

წესიერი რიგებით. ფასადები სადაა, კვადრებს შორის ჩანს ნალესობა. სამშენებლო ქვა მონაცრისფრო –
– მოთეთრო ფერისაა. დიმიტრი ბაქრაძის ცნობით, სინგოთი წმინდა გიორგის სახელობის ყოფილა
(ბაქრაძე 1987) (მოიხსენიებს სინაქოტად).
გ. და ნ. ბაგრატიონების მოსაზრებით სინგოთის ეკლესია IX საუკუნით თარიღდება (http://maps.
nekeri.net/caucasia/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%98/
– ნახვის დრო 01/07/2015) (მოიხსენიებენ სინკოთის ეკლესიად).
ტაძრის ინტერიერი სავსეა ჩამონგრეული კედლების მასით, შიგნით ამოსულია ხეები, ეკალ-ბარდი,
ამდენად

ინტერიერის

ფოტოგადაღება

გართულებულია.

ეკლესია

მოხსენიებულია

სხვადასხვა

მკვლევართა მიერ (ბაქრაძე 1987); უმიკაშვილი 1877 ბ; ყაზბეგი 1995; ხოშტარია 1990 (მოიხსენიებს
სინკოთად); ხოშტარია 2004 (მოიხსენიებს სინკოთად); ხოშტარია 2005 (მოიხსენიებს სინკოთად); Марр
1911(მოიხსენიებს სინკოთად); Kiepert 1878; Baumgartner 1996.).
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გ. და ნ. ბაგრატიონების გეგმა და ჭრილი (http://maps.nekeri.net/caucasia/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%91%
E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/#Sinkoti – ნახვის დრო 01/07/2015) (მოიხსენიებენ
სინკოთის ეკლესიად)

სოფლის ჩრდილოეთით აღმართულ კლდოვან
მასივზე
დუღაბიანი

შემორჩენილია
კედელი

ოვალური

(41°18'6.38"N;

ფორმის

42°15'9.63"E),

რომელიც კლდეზეა მიშენებული. ნაგებობის ზომებია
6.5 მ×2.0 მ, სიმაღლე 8.0 მ. კედლის სისქეა 1.45 მ;
ნაგებია საშუალო ზომის ქვითა და დუღაბით. აქვს
ერთი ღიობი. სათვალთვალო კოშკს ახსენებს ნიკო
მარი მოგზაურობის დღიურებში, თუმცა დეტალური
აღწერა არ აქვს მოტანილი (Марр 1911). ასევე
აღწერისა

და

ლოკალიზაციის

გარეშე

ახსენებს

„სინაქოტის“ ციხეს ა. გუგუნავა (გუგუნავა 1996).
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გეგმა ლ. წიქარიშვილისა

ამავე კოშკის აღმოსავლეთით, შედარებით დაბალი კლდის თავზე, შემორჩენილია დუღაბიანი კედლის
მცირე ფრაგმენტი (41°17'54.59"N; 42°15'38.37"E). ამ კლდეს ადგილობრივი მოსახლეობა „ლურჯას“
უწოდებს. ადგილობრივ მცხოვრებთა თქმით, ეს ორივე ნაგებობა სათვალთვალო კოშკები იყო.

08. 05. 2015
შავშათის ბიბლიოთეკაში დაცული ორნამენტიანი ქვები წარწერებით, ხიმშიაშვილების საგვარეულო
საცხოვრებელი, სათლელის ეკლესია და თაღოვანი ხიდი
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ სათლელში (საქართველოს ირ., 1923),
რომელიც ამჟამად თანამედროვე ქალაქ შავშათის (Şavşat) გარეუბანია,
სახალხო ბიბლიოთეკის შენობაში ინახება ოთხი ქვის ფილა. ორ მათგანზე
გამოსახულია ბოლოებგაფართოებული ჯვრის რელიეფური გამოსახულება
(ერთს ახლავს სომხური წარწერა), მცენარეულ ორნამენტში ჩაწერილი და
წნული ორნამენტის მოჩარჩოებით (მოტივები ორივეზე ერთნაირია), ერთ
მათგანზე ამოკაწრულია სომხური წარწერა, ხოლო ერთ-ერთზე მცენარეული
ორნამენტია გამოსახული. შავშეთში წარწერიანი ქვები დაფიქსირებული აქვს
ნიკო მარს 1904 წლის მოგზაურობის დღიურებში (Марр 1911).
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ქალაქში, მის დასავლეთ ნაწილში, მთავარი გზიდან ჩრდილოეთით 100 მეტრში, დგას საცხოვრებელი
ნაგებობა (41°15'32.95"N; 42°20'5.32"E), რომელიც ცნობილია ხიმშიაშვილების სახლის სახელით, ნაგებობამ
დღემდე დაზიანებული სახით მოაღწია. შემორჩენილია ორი სართული; სახლს აქვს შიდა ეზო. დღეს
საცხოვრებლად

იყენებს

ადგილობრივი

მოსახლე.

შესასვლელთან

ერთიანი

ქვისგან

გათლილი

საწნახელია (1.8×0.9 მ, სიღრმე – 0.45 მ) (ვარშალომიძე 2014).
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ხიმშიაშვილების საცხოვრებლიდან დასავლეთით, ხიმშიაშვილთა საგვარეულო სასაფლაოზე დგას
ეკლესია

(41°15'32.26"N;

42°19'56.03"E).

ნაგებობას

მრავალგზის

გადაკეთების

კვალი

ეტყობა.

დაზიანებულია ნაგებობის ჩრდილოეთი მხარე და მისი გადახურვა. ფასადებზე ჯვრებია გამოსახული.
გ. და ნ. ბაგრატიონების აღწერით ეკლესია რთული ხუთნავიანი ნაგებობაა და სამ ქრონოლოგიურ
ფენას შეიცავს. უძველესია IX-X საუკუნეების მიჯნაზე აგებული ბაზილიკა, შემდეგ მას X ს-ის შუა ხანებში
სამხრეთიდან ორნავიანი ბაზილიკა მიუშენდა, რომლის სამხრეთის ნავი უფრო განიერია და
საკურთხევლით სრულდება. XIV-XV სს-ში მათ შორის მეორე სართულის სათავსი ჩაიდგა, სამნავიანი
ბაზილიკის სამხრეთ კედელი მოინგრა, ორი ეკლესია გაერთიანდა და მთლიანად ხუთივე ნავი ორქანობა
სახურავის ქვეშ მოექცა. ეკლესია ნაშენია უხეშად დამუშავებული, მომცრო, თანაბარზომიერი ქვებით.
სარკმლებისა და კარის ღიობების თავზე არის რელიეფური თავსართები. ფასადებზე მედალიონებში
გამოხატული ტოლმკლავა ჯვრებია. ეკლესიას სამი – სამხრეთიდან, დასავლეთიდან და ჩრდილოეთიდან
– შესასვლელი კარი აქვს, რომელთაგან სამხრეთისა და დასავლეთისა ამოშენებულია. ორნავიანი
ბაზილიკის შეთეთრებული ზედაპირების ქვეშ ფრაგმენტულად მხატვრობის კვალი შეიმჩნევა, ხოლო მის
საკურთხეველში მაცხოვრის ხელთუქმნელი ხატის გამოსახულებაა (http://maps.nekeri.net/caucasia/%E1%83%
A1%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94/ – ნახვის დრო 01/07/2015) (მოიხსენიებენ სათლეს ეკლესიად).

ეკლესია აღწერილი და გამოქვეყნებულია სხვადასხვა მკვლევართა მიერ (ჭიჭინაძე 1905; ყაზბეგი 1995;
ბაგრატიონი 1996; ვაჩეიშვილი 1996; ხოშტარია 1998 ბ; ხოშტარია 2005; Марр 1911; Baumgartner 1996).
ზოგიერთი მკვლევარი მას სათლეს ეკლესიის სახელწოდებით მოიხსენიებს.
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გეგმა და აღმოსავლეთ ფასადი გ. და ნ. ბაგრატიონებისა (http://maps.nekeri.net/caucasia/%E1%83%90%E1%83%9A
%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/#Satle

–

ნახვის

დრო

01/07/2015)

(მოიხსენიებენ სათლეს ეკლესიად)

ქალაქ შავშათის ჩრდილოეთით, მდინარე შავშეთის წყალზე გადაყვანილია თაღოვანი ხიდი
(41°15'40.77"N; 42°20'43.32"E), რომელზეც ზემოდან, თანამედროვე ახალი ხიდია გადაყვანილი. ხიდის
სიგრძეა 13.5 მ. ადგილობრივი მცხოვრებნი ამ ხიდს „თხების ხიდს“ უწოდებენ. ხიდი დაფიქსირებულია
სხვადასხვა მკვლევართა მიერ (Марр 1911; Казбег 1873; Лисовский 1887; ფაღავა 2014).
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გურნათელის ნაეკლესიარი
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ გურნათელში (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ სუსუზში (Susuz), სოფლის
სამხრეთით ტყიან ფერდზე, სოფლიდან 300 მეტრზე,
შემორჩენილია

ეკლესიის

ნაშთები

(41°14'32.02"N;

42°18'55.57"E), კედლის წყობის მცირე ნაწილი და
დუღაბის

ფრაგმენტები,

აქაურობა

გადათხრილია

განძის მაძიებელთა მიერ. ეკლესია დაფიქსირებულია
მკვლევართა მიერ (ფაღავა 2014).

ველის ნაეკლესიარი
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ ველში (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის

(Şavşat

İlçe)

სოფელ

(Ciritdüzü),

სამხრეთის

სიახლოვეს,

ადგილობრივი

მდგარა

ეკლესია

ჯირითდიუზიუში

შესასვლელთან,

გზის

მოსახლეების

თქმით

(41°16'20.27"N;

42°22'49.89"E),

რომლისგანაც შემორჩა დუღაბის მცირე ფრაგმენტები.
ეკლესია არ არის მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ
წერილობით წყაროებში.
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ტბეთის ტაძარი
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ ტბეთში (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ ჯევიზლიში (Cevizli), დგას ტბეთის საკათედრო ტაძარი (41°18'15.99"N;
42°23'21.99"E).
ტბეთის

ტაძარი

წარმოადგენდა

რეგიონის

უმნიშვნელოვანეს

სამონასტრო

კომპლექსს

და

საეპისკოპოსო ცენტრს. ასევე, მძლავრ სამწიგნობრო კერას, სადაც მოღვაწეობდნენ ისტორიაში კარგად
ცნობილი კალიგრაფები და სასულიერო მოღვაწეები. კომპლექსის ნაგებობათაგან შემორჩენილია
მხოლოდ მთავარი ტაძარი დაზიანებული სახით.
ტბეთის საკათედრო ტაძრის დაარსება აშოტ კუხის სახელს უკავშირდება და X საუკუნის დასაწყისით
უნდა განისაზრვროს. შემდგომში ტაძარი რამდენჯერმე აღდგა და გადაკეთდა, საბოლოო სახით იგი
წარმოადგენდა ჯვრული გეგმის მქონე დიდ ნაგებობას ოთხ ბურჯზე დაყრდნობილი გუმბათით.
გუმბათმა XX საუკუნის შუა ხანებამდე კარგად მოიტანა თავი, ხოლო 1961 წელს ტაძარი ააფეთქეს.
დ. ხოშტარიას აღწერით ადრეულ ეტაპზე ტბეთის კათედრალი რვამკლავიანი შენობა იყო, ცენტრში
დიდი გუმბათით, რომელიც კედლების კუთხეებს ეყრდნობოდა. გარედან მკლავებს ერთმანეთისგან
ჰყოფდა

სამკუთხა

ნიშები.

ტბეთის

ტაძრის

დეკორატიული

შემკულობის

გათვალისწინებით

რვამკლავიანი ეკლესიის აგების ხანა X ს-ის II ნახევრით უნდა განისაზღვროს, ამდენად ის არ შეიძლება
გაიგივდეს აშოტ კუხის თაოსნობით აგებულ პირველ ტაძართან. დღესდღეისობით აშოტ კუხის
დროინდელი მშენებლობის რაიმე კვალი არ იძებნება.
X ს-ის ბოლოს ტბეთში ფართომასშტაბიანი მშენებლობა ჩატარდა, რის შედეგადაც რვამკლავიანი
ტაძრის ადგილას, ახალი განსხვავებული ტიპის ნაგებობა აღიმართა. ამ ახალი ტაძრის გეგმას საფუძვლად
დაედო ჯვარი, ერთი აფსიდიანი და სამი მართკუთხა მკლავით. ცენტრალური კვადრატის კუთხეებში
იდგა ოთხი მსხვილი გუმბათქვეშა ბურჯი. მათზე გადადიოდა ოდნავ შეისრული თაღები. გუმბათქვეშა
კონსტრუქციას შერეული აფრულ-ტრომპული სახე ჰქონდა. ჩრდილოეთის კედელი მთავრდება
რვამკლავიანი ეკლესიიდან შემორჩენილი კედლით, მაგრამ გარედან ეს მკლავი დაგრძელებულია ზედ
მიდგმული ეკვდერით, რომელიც მესამე ტაძარს არა ჰქონია.
XI ს-ის II მეოთხედში ტაძარი გააფართოვეს და ფასადებზე გადაიტანეს ყურადღება. ამდროინდელია
სამი პატარა მრგვალი სარკმელი, მოჩუქურთმებული საპირეებით. XIII ს-ში აღადგინეს ტბეთის სამხრეთი
მკლავი, ამ რემონტის დროს უნდა გამქრალიყო პატრონიკე. XIV საუკუნეს ეკუთვნის მეექვსე მშენებლობა.
ამ დროს აღადგინეს გუმბათი (ხოშტარია 2004).
ტაძრის მოხატულობა საკურთხევლის აფსიდის ზედა რეესტრში ახლაც განირჩევა. მხატვრობა ნიკოლ
და ჟან-მიშელ ტიერებმა XII-XIII საუკუნეთა მიჯნით დაათარიღეს (Thierry 1960). კონქის მხატვრობას
გიორგი და ნინო ბაგრატიონები XII საუკუნით ათარიღებენ (http://maps.nekeri.net/caucasia/%E1%83%A2%
E1%83%91%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98/ – ნახვის დრო 20/12/2015).

ტბეთის ტაძარი, ზოგიერთი წყაროს მიხედვით, ღვთისმშობლის სახელობის ყოფილა (Djobadze 1992;
ჯობაძე

2006;

ჟორდანია

1892),

ზოგიერთ

წყაროში

კი

წმ. მოციქულთა

სახელობის

ტაძრადაა

მოხსენიებული (ტბეთის 995 წლის ოთხთავის მიხედვით) (იმნაიშვილი 1977; შანიძე 1926). ეკლესია
მოგვიანებით წმინდა გიორგის სახელზე უკურთხებიათ (ბაქრაძე 1987; Уварова 1891).
ადგილობრივი მოსახლე ამბობს, რომ ტბეთის ტაძრის ნანგრევი ქვებით აუგიათ ქალაქ შავშათის
ადმინისტრაციული ნაგებობა, რომელიც მოგვიანებით ისევ დაუნგრევიათ.
ტბეთის ტაძარი, აქ გადაწერილი ოთხთავები და მონასატერში მოღვაწე პირები იხსენიება სხვადასხვა
ისტორიულ წყაროში და შესწავლილია მრავალი მკვლევარის მიერ (მატიანე ქართლისა 1955; სუმბატ
დავითისძე 1955; ჟამთააღმწერელი 1959; ბერი ეგნატაშვილი 1959; ბატონიშვილი ვახუშტი 1973; ჭიჭინაძე
2004; ყაზბეგი 1995; ჯავახიშვილი 1929; თაყაიშვილი 1907; ქართული სძ., 1965; ქართულ ხა., 1973; გორგაძე
1927; ქართულ ხა., 1976; ქართულ ხა., 1961; ჟორდანია 1892; კეკელიძე 1960; მეფარიშვილი 1958; შანიძე
1926; ქართულ ხა., 1967; Беридзе 1981; ჟორდანია 1897; Такаишвили 1909 ა; საყვარელიძე 1967; ქართულ ხა.,
1958; ქართულ ხა., 1957; ქართულ ხა., 1959; Бакрадзе 1880; Бакрадзе 1879-1881; Павлинов 1893; Марр 1911;
კეკელიძე 1969; ხოშტარია 2005; ხოშტარია 2003; ხოშტარია 2004; მენაბდე 1962; ჭიჭინაძე 1884; ჩიქოვანი
1944; Вейденбаум 1888; Джанашвили 1906; Бакрадзе 1875; დიდებულიძე 1988;

ამირანაშვილი 1971;
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ზურაბიშვილი 1918; ჭიჭინაძე 1912; ჯანაშვილი 1896; Djobadze 1978; Thierry 1960 ; Thierry 1968; Thierry
1989; Baumgartner 1996; Zdanevitch 1966 ; ჯობაძე 2006).
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ნიკო მარის ექსპედიციის მასალა (1904 წ.)
ფოტოარქივი

გეგმა ვ. ჯობაძისა

გეგმა და აღმოსავლეთ ფასადი გ. და ნ. ბაგრატიონებისა (http://maps.nekeri.net/caucasia/%E1%83%90%E1%83%9A%
E1%83%91% E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/#Tbeti – ნახვის დრო 20/12/2015)

სვეტის ციხე
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ ტბეთის (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ ჯევიზლის (Cevizli) ჩრდილო-დასავლეთით აღმართულ კლდოვანი ქედის
კეხზე (რომელსაც მკვიდრი მოსახლეობა ,,ჩამიარას“ უწოდებს) შემორჩენილია დუღაბით და მშრალი
წყობით ნაშენი კედლების და ნაგებობების მცირე ფრაგმენტები (41°19'18.87"N; 42°22'4.84"E). ქედის სიგრძე
900 მეტრამდეა. მისი სამხრეთის ფერდი აღმოსავლეთიდან და დასავლეთიდან დანაწევრებულია
კლდოვანი სვეტებით. აღმოსავლეთით მდებარე ორი კლდოვანი სვეტის თხემზე შემორჩენილია
დუღაბიანი კედლის მცირე ნაშთები და დუღაბის მცირე ფრაგმენტები (დაფხვნილი დუღაბი).
ქედის ცენტრალურ ნაწილში, რომელიც წარმოადგენს შედარებით გაშლილ და ნაკლებად დახრილ
ადგილს, შემორჩენილია დუღაბით და მშრალი წყობით ნაგები, სავარაუდოდ, საცხოვრებელი
დანიშნულების ნაგებობების ფრაგმენტები. ოთხკუთხა გეგმის მქონე ნაგებობები ერთმანეთთან ახლო
მდებარეობენ; მათი განლაგება ასიმეტრიულია. ნაგებობებს შორის აღსანიშნავია 2 ნაგებობა. ერთი,
რომლის კედლებიც შიგნიდან შელესილია – შესაძლოა წყლის ავზი ყოფილიყო. მეორე, შედარებით მცირე
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ზომის ნაგებობა მცირედით დაშორებულია ამ კომპლექსს (აღმოსავლეთით 30 მეტრში). იგი შემაღლებულ
ადგილზე მდებარეობს და კედლები მშრალი წყობითაა ნაგები. ამ ნაგებობის შიდა სივრცე საშუალო
ზომის ქვებით არის ამოვსებული, რის გამოც კედლების შიდა ზომა და წყობა არ ჩანს.
ქედის დასავლეთ ნაწილში მდებარე კლდოვანი სვეტების თავზე, ალაგ-ალაგ შეიმჩნევა დაფხვნილი
დუღაბის ფრაგმენტები. როგორც ჩანს, აქაც დუღაბით ნაშენი ნაგებობები ყოფილა და თავის დროზე
ქედის ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ნაწილში განლაგებულ ნაგებობებთან ერთად ერთ მთლიან
კომპლექსს წარმოადგენდა, რომელიც ქედის მთლიან კლდოვან თხემს მოიცავდა.
კლდოვანი მთიდან (ქედიდან) იშლება ვრცელი პანორამა – ჩანს შავშეთისა და იმერხევის დიდი
ნაწილი, წეფთის ციხე, გარყლობის ციხის მიდამოები, არსიანის ქედის დასავლეთი კალთები და მდინარე
ყვირალას ხეობის შუა და ზემო წელი, საიდანაც არსიანის გადასასვლელით ხდებოდა დაკავშირება
ისტორიული შავშეთისა და სამცხისა. ქედის ძირში, სამხრეთით მდებარეობს სოფელი ციხისძირი.
სოფელ ტბეთის მოსახლეობა, ამ მთის (ქედის) ძირში სამხრეთ-აღმოსავლეთით, დღევანდელი ტბეთის
ზემოთ მდებარე ადგილს ,,ვერანა შეჰრის“ – ვერანა ნაქალაქარს უწოდებს.
შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ ჩვენ მიერ მიკვლეული ნაგებობათა კომპლექსი საისტორიო
წყაროებით (სუმბატ დავითისძე 1955; ბატონიშვილი ვახუშტი 1973) კარგად ცნობილი სვეტის ციხეა .
სვეტის ციხის მდებარეობასთან დაკავშირებით მკვლევარები სხვა მოსაზრებებსაც გამოთქვამენ – ჯაბა
სამუშია და დევი ბერძენიშვილი სვეტის ციხეს სოფელ ციხისძირის ციხეს უწოდებენ (სამუშია 2003;
ბერძენიშვილი 2009), ხოლო ზოგი მკვლევარი სვეტის ციხედ სათლეს ციხეს მიიჩნევს (ფაღავა 2014).
აღსანიშნავია, რომ სვეტის ციხის ნაგებობათა ფრაგმენტებს ახსენებს ჟ. მურიე 1886 წლის მოგზაურობისას
და ტბეთის თავზე მდებარე მთაზე ნანგრევებს ასახელებს, თუმცა მოგზაური ადგილზე არ მისულა
(მურიე 1962).
მონასტერი

მონახულებულ

იქნა

2015

წლის

ექსპედიციისას

და

გამოქვეყნდა

ბეჭდურ

და

ელექტრონულ მედიაში (კვირის პალიტრა 2015; http://www.kvirispalitra.ge/public/25382-mnishvnelovaniaghmochena-tao-klarjethshi.html).

კლდოვანი კონცხი, რომელზეც მდებარეობს სვეტის ციხე
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გეგმა გ. ბაგრატიონისა ჯაბა სამუშიას ექსპედიციების მასალებიდან

სხლობანის ნაეკლესიარები და კოშკის ფრაგმენტები
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ სხლობანის (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ ფინარლის (Pınarlı)
სამხრეთ-დასავლეთით,

ადგილზე,

რომელსაც

ადგილობრივი მოსახლეობა „ქედათს“ უწოდებს,
ადგილობრივები ადასტურებენ ეკლესიის არსებობას
(41°20'24.89"N; 42°26'8.22"E), თუმცა ნაგებობიდან
არაფერია შემორჩენილი. აქვე გდია მოზრდილი
ზომის

ქვა,

რომელიც

შესაძლოა

იყოს

ჯვრის

კვარცხლბეკი. ამ ადგილას ნაეკლესიარი არ არის
დაფიქსირებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით
წყაროებში.
ჯვრის კვარცხლბეკი (?)
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სოფლის

სამხრეთ-აღმოსავლეთ

ნაწილში

შემორ-

ჩენილია დარბაზული ეკლესიის ნანგრევი (41°20'48.55"N;
42°28'6.06"E); იკითხება გეგმა (8.4×4.0 მ), ჩანს საკურთხევლის კედლის მცირე ნაწილი, კედლის სიმაღლე 2030 სმ-ია, ნაგებობაზე დღეს გადამცემი ანძა დგას. ეკლესია
დაფიქსირებულია 2007 წელს (ხუციშვილი 2008).

სხლობანის ჯამეს უბნის აღმოსავლეთით, 3 კმ-ზე,
მდებარეობს ნასოფლარი, რომელსაც ადგილობრივები
„ყიშლას“ უწოდებენ, ხოლო ადგილის სახელწოდებაა
„მუხლიჯვარი“. ამ ადგილას შემორჩენილია დუღაბის
მცირე

ფრაგმენტები

(41°21'29.46"N;

42°29'41.79"E).

ამ

ადგილას ეკლესია არ არის დაფიქსირებული ჩვენთვის
ცნობილ წერილობით წყაროებში.

სოფელ სხლობანის ჯამეს უბნის დასავლეთ ნაწილში,
მინდორზე შემორჩენილია ეკლესიის ნაშთი (41°21'19.50"N;
42°27'21.79"E); იკითხება გეგმა (7.4×5.0 მ); შემორჩენილია
საკურთხევლის კედლის ნაწილი, კედელი დაბალზეა
შემორჩენილი, აფსიდის კედლის კუთხეებში ჩანს მცირე
შეჭრილი

სივრცეები

მოპირკეთების
დაფიქსირებული

ქვები

(სავარაუდოდ
აღარაა.

ჩვენთვის

სათავსები).

ეკლესია
ცნობილ

არ

არის

წერილობით

წყაროებში.

სხლობანის

ჯამეს

უბნის

დასავლეთით

1.3 კმ-ზე

ადგილობრივი

მცხოვრებნი

(მაჰალეს)

შემაღლებულ
ადასტურებენ

სამხრეთადგილზე
კოშკის

არსებობას (41°20'54.01"N; 42°26'47.28"E). შემორჩენილია
დუღაბის ფრაგმენტები და წყლის შემკრები ავზი. კოშკი არ
არის დაფიქსირებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით
წყაროებში.
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ციხიას ნაეკლესიარები და წარწერიანი ქვა
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ ციხიას (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის

(Şavşat

İlçe)

სოფელ

ცენტრალური

დასახლების

ადგილობრივი

მოსახლეობა

არსებობას

(41°21'36.38"N;

იონჯალის

(Yoncalı),

ჩრდილო-დასავლეთით
ადასტურებს

42°26'20.32"E),

ეკლესიის

(ამჟამად

აქ

არაფერია შემორჩენილი). ამ ადგილის აღმოსავლეთით
150 მ-ზე შემორჩენილია დუღაბის მცირე ფრაგმენტები.
ციხიას ეკლესია არ არის დაფიქსირებული ჩვენთვის
ცნობილ წერილობით წყაროებში.

სოფელ ციხიას ერთ-ერთ უბანში, რომელსაც „ჯაყელებს“
უწოდებენ,

ადგილობრივი

მოსახლეობა

ნაეკლესიარს

მიუთითებს (41°21'23.56"N; 42°26'1.12"E), სადაც შემორჩენილია დიდი ზომის, უხეშად დამუშავებული ქვები.
ციხიას ეკლესია არ არის დაფიქსირებული ჩვენთვის
ცნობილ წერილობით წყაროებში.

ნაეკლესიარის სამხრეთ-დასავლეთით 400 მ-ზე, ძველი სასაფლაოს ტერიტორიაზე დიდი მოწითალო
ფერის გათლილი ქვაა (41°21'12.00"N; 42°25'52.86"E), რომელზედაც ასომთავრული, ქარაგმული,
ოთხსტრიქონიანი წარწერაა ამოკვეთილი. წარწერას 2005 წელს მიაკვლია ბ. კუდავამ (კუდავა 2005 ბ).
ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით ეს ქვა ზემოხსენებული „ჯაყელების“ უბანში მდებარე ნაეკლესიარის
ადგილიდანაა წამოღებული. მოსახსენებელი წარწერის ტექსტი ცხადყოფს, რომ ქვა ეკლესიისაა – აქ
იხსენიება ერისთავთერისთავი აბულასანი, სავარაუდოდ ეკლესიის ქტიტორი (კუდავა 2005 ბ). წარწერა
XII საუკუნით თარიღდება.
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პერანეთის კოშკი
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ სხლობანის (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ ფინარლის (Pınarlı) ერთ-ერთი
უბნის ადგილას მდებარეობდა ისტორიული სოფელი
პერანეთი (საქართველოს რსრ., 1931-1932). ამ უბანს
ამჟამადაც პერანეთი ჰქვია. სოფლის აღმოსავლეთით,
კლდოვანი ბორცვის თავზე შემორჩენილია დუღაბის
მცირე

ფრაგმენტები,

ადგილობრივთა

თქმით,

აქ

სათვალთვალო კოშკი მდგარა (41°22'17.50"N; 42°25'57.70"E).
კოშკი

არ

არის

მოხსენიებული

ჩვენთვის

ცნობილ

წერილობით წყაროებში.
შინდობას ნაეკლესიარები და წარწერიანი ქვა
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ ანკლიის (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ დალკირმაზის (Dalkirmaz), ერთ-ერთი უბნის ადგილას მდებარეობდა
ისტორიული სოფელი შინდობანი, რომელიც შესაძლოა გაიგივდეს ისტორიული წყაროებიდან ცნობილ
შინდობასთან (ჯუანშერი 1955; ბატონიშვილი ვახუშტი
1973; ხოშტარია 2005) ამ უბანს ამჟამადაც შინდობანი
ჰქვია. შინდობანში გზის პირას, ადგილობრივი მოსახლის
ბაღში შემორჩენილია მოზრდილი ეკლესიის ფრაგმენტი
(41°15'42.34"N; 42°17'12.25"E) – იკითხება საკურთხევლის
მომრგვალება.

ნაგებია

თლილი,

რიყის

ქვითა

და

დუღაბით. აქაურობა გადათხრილია ოქროს მაძიებელთა
მიერ. სოფელი შინდობა (შინდობანი) და აქ მდებარე
ეკლესია

მრავლადაა

მოხსენიებული

ისტორიულ

წყაროებში და დაფიქსირებულია მკვლევართა მიერ (ჯუანშერი 1955; ბატონიშვილი ვახუშტი 1973;
მენაბდე 1962; ხოშტარია 2005; Марр 1911).
ამ ეკლესიის სამხრეთ-აღმოსავლეთით 250 მ-ზე, ბაღში,
შემორჩენილია

დუღაბის

მცირე

ფრაგმენტები

(41°15'40.28"N; 42°17'6.45"E).

სოფელ შინდობანში, ქაზიმ გუნდუზის (გათენაძე)
საცხოვრებელ სახლში ინახება სომხურწარწერიანი

ქვა.

ადგილბორვი მცხოვრები ამბობს, რომ ეს ქვა ქალაქ
შავშათიდანაა მოტანილი. ეს სახლი თავის დროზე
ხიმშიაშვილების კუთვნილება იყო, მისი მაცხოვრებლის
თქმით, სახლი 200 წლისაა და მის ასაგებად ეკლესიის
ქვები გამოუყენებიათ. წარწერა არ არის მოხსენიებული
ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.
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10. 05. 2015
მამანელისის ციხე (?)
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ მამანელისის (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ იავუზქოის (Yavuzköy) სამხრეთით, მაღალ კლდოვან მთაზე შემორჩენილია
მაღალი გალავანი (41°12'54.85"N; 42°23'28.98"E), რომელიც დიდ სივრცეს შემოზღუდავს. გალავნის შიგნით
განირჩევა სხვა ნაგებობათა ნაშთებიც. გალავანი დიდი, დაუმუშავებელი ქვითაა ნაგები და მართკუთხა
გეგმარება აქვს. ნაგებია დუღაბით. გალავნის კედლები ზოგან გარღვეულია. ნაგებობა სიმაგრეს ჰგავს,
ადგილობრივები ამ ადგილს „რაბათს“ უწოდებენ. შესაძლოა ამ ადგილას ციხე ყოფილიყო. ძეგლი არ არის
მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.

შიდა სივრცე
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ექსპედიცია № 11
ექსპედიცია განხორციელდა 2015 წლის 29 მაისს – 7 ივნისს, ისტორიულ შავშეთსა და იმერხევში,
რომლებიც ამჟამად თურქეთის ართვინის პროვინციის (Artvin İl) შავშათის რაიონში (Şavşat İlçe)
მდებარეობენ.
ექსპედიციაში მონაწილეობდნენ: ლევან წიქარიშვილი (ხელმძღვანელი), ანა გელაშვილი, ბებურ
გოზალიშვილი, ანა იმედაშვილი, შალვა კოღუაშვილი.

30. 05. 2015
გურნათელის კოშკი (?) და ნამონასტრალი
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ გურნათელში (საქართველოს
რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის რაიონის (Şavşat İlçe)
სოფელ სუსუზში (Susuz), სოფლის ზემო უბნის, იუკარი მაჰალეს
აღმოსავლეთით, ტყიან ბორცვზე შემორჩენილია დუღაბიანი
ნაგებობის კედლის ნაშთი. ეს, სავარაუდოდ, თავდაცვითი
ნაგებობის

(კოშკის

42°19'32.28"E).

?)

ნაშთი

ადგილობრივები

უნდა
ამ

იყოს

ადგილს

(41°13'57.03"N;
ნაეკლესიარს

უწოდებენ. ნაგებობა არ არის დაფიქსირებული ჩვენთვის
ცნობილ წერილობით წყაროებში.
სოფლის დასავლეთით მდინარე ორთულის მარჯვენა ნაპირას, დაქანებულ ფერდზე, საგანგებოდ
მოსწორებულ ადგილზე, შემორჩენილია ნაგებობების ნაშთები (41°14'41.71"N; 42°17'55.24"E). მცირე ზომის
დარბაზული ეკლესიის სამხრეთ-დასავლეთი კედლის კუთხე (სიმაღლე 80 სმ, სისქე 60 სმ). კედლის შიდა
პირზე შემორჩენილია მოპირკეთების ქვები – მომცრო, მონაცრისფრო უხეშად დამუშავებული კვადრები.
ნაგებობის დასავლეთით შემორჩენილია 9.3 მ სიგრძის კედელი, ნატეხი ქვითა და დუღაბით ნაგები.
ადგილობრივი მცხოვრებნი ამ ადგილს დედათა მონასტერს უწოდებენ. ნამონასტრალი დაფიქსირებულია მკვლევართა მიერ და გაიგივებულია გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში მოხსენიებულ „გუნათლეს
ვანთან“ (ფაღავა 2014; ჩოხარაძე 2015). „გუნათლეს ვანის“ ლოკალიზაციასთან დაკავშრებით არსებობს
განსხვავებული მოსაზრებებიც, რომელთაგან აღსანიშნავია დ. კლდიაშვილის ვერსია „გუნათლეს“ „ნუკასსაყდართან“ გაიგივების შესახებ (კლდიაშვილი 1998). ტოპონიმი მოხსენიებული აქვს ნ. მარს (Марр 1911).

ეკლესიის დასავლეთი კედელი
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გეგმა გ. დუმბაძისა

კედლის ფრაგმენტი ნაგებობის დასავლეთით

ქვათეთრისის ციხე
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ ქვათეთრისში (საქართველოს ირ., 1923), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ ქირეჩლიში (Kireçli), ჯამეს უბნის დასავლეთით, დგას ცილინდრული კოშკი
(41°12'16.02"N; 42°19'44.12"E), ნაგებობის ჩრდილო-დასავლეთით და დასავლეთით მოზრდილი ზომის
ნაგებობის კედლების ნანგრევებია. ძეგლი აღწერილი და აზომილია მკვლევართა მიერ (ბერძენიშვილი
2009; ფაღავა 2014; Aytekin 1999). სოფელში ჯამესთან მიუთითებენ ნაეკლესიარს, რომლისგან არაფერია
შემორჩენილი.
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გეგმა და ჭრილი გ. ბაგრატიონისა ჯაბა სამუშიას ექსპედიციების მასალებიდან

ჭრილი გ. დუმბაძისა

ჩართულეთის კოშკი (?)
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ ჩართულეთში (საქართველოს ირ., 1923), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ ჩამლიჯაში (Çamlıca), მაღალ ბორცვზე შემორჩენილია ნაგებობის ნაშთი
(41°11'10.29"N;

42°20'17.30"E).

დუღაბითა

და

ნატეხი ქვით ნაგები კედლის სიგრძე 5 მ-ია,
ხოლო სიგანე 1.5 მ. ადგილობრივი მოსახლეობა
ნაგებობას

კოშკს

უწოდებს.

აქედან

მოჩანს

ჩრდილოეთით „იანგინ ქულესი“ – ხანძრის
კოშკი, ადგილი, სადაც ადრე ძველი კოშკი
მდგარა,

ხოლო

ხანთუშეთის

სამხრეთ-დასავლეთით

ციხის

კოშკები.

კი

ჩართულეთის

კოშკი არ არის მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ
წერილობით წყაროებში.
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ამავე სოფელში მიუთითებენ ეკლესიის ადგილს, სადაც შემორჩენილია დუღაბის მცირე ფრაგმენტები.

31. 05. 2015
ხანთუშეთის ციხე
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ ხანთუშეთში (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ ჰანლიში (Hanlı), დასავლეთით, კლდოვანი ქედის კეხზე, დგას
დაზიანებული ციხე (41°10'47.38"N; 42°18'15.43"E). ციხეზე ასვლა უფრო მარტივად შესაძლებელია სოფელ
ვერხნალიდან (Karaağaç). ადგილობრივი მოსახლეობა ციხეს ვერხნალის ციხეს უწოდებს. ძეგლი
აღწერილი და აზომილია მკვლევართა მიერ (ბერძენიშვილი 2009; ფაღავა 2014; Aytekin 1999).
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გეგმა და ჭრილი გ. ბაგრატიონისა ჯაბა სამუშიას ექსპედიციების მასალებიდან (ყარაღაჯადაა მოხსენიებული)

სოფლის სამხრეთ-აღმოსავლეთით, დაახლოებით 3 კმ-ზე, ტყის პირას, მდელოზე, დიდ ტერიტორიაზე შემორჩენილია ნამოსახლარი ქვაყრილების სახით, დღეს ხეებითაა დაფარული. ადგილობრივი
მცხოვრების გადმოცემით, აქ უწინ ქალაქი ყოფილა, ამ ადგილს კი ქართველი „ბეგების“ საცხოვრებელს
უწოდებენ. სოფელში ადასტურებენ ეკლესიის არსებობასაც, სადაც არაფერია შემორჩენილი. სოფლის
ჩრდილო-აღმოსავლეთით, მოსწორებულ ადგილს, მოსახლეობა ნადარბაზევს უწოდებს.
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ვერხნალის ნაეკლესიარი
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ ვერხნალის (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ ქარააღაჩის (Karaağaç) ჩრდილოეთ ნაწილში შემორჩენილია დუღაბის მცირე
ფრაგმენტები (41°11'27.35"N; 42°17'41.91"E). ადგილობრივის თქმით აქ ეკლესია მდგარა, რომელიც
დაუნგრევიათ 10-15 წლის წინათ. ნაეკლესიარიდან სამხრეთით 300 მ-ზე, ნუსრედნ დულგერის ეზოში
შემორჩენილია ტაძრის არქიტრავის ქვა, მონაცრისფრო კვადრი ზომით 1.3×0.4 მ. ვერხნალის ეკლესია არ
არის მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.

პორცელის კოშკი (?)
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ პორცელის (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ ჩავდარლის (Çavdarlı) ჩრდილო-დასავლეთით 1.5 კმ-ზე, ბორცვზე
შემორჩენილია დუღაბის მცირე ფრაგმენტები (41°12'15.98"N; 42°14'34.93"E). ადგილობრივი მცხოვრებნი ამ
ადგილს „ქილისე თეფეს“ ანუ ეკლესიის ბორცვს უწოდებენ. ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე აქ
შესაძლებელია კოშკი მდგარიყო. პორცელის კოშკი (?) არ არის მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ
წერილობით წყაროებში.

სათაფლიას მიწისქვეშა ნაგებობა
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ სათაფლიაში (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ ოთლუჯაში (Otluca), სოფლის აღმოსავლეთ ნაწილში, კლდოვანი ფერდის
ძირში

შემორჩენილია

მიწისქვეშა

სათავსი

(41°12'43.34"N; 42°15'46.32"E), სადაც დაცულია 10ზე

მეტი

ქვევრი.

პარალელურად

სათავსიდან

სიღრმეში

ერთმანეთის

ორი

გვირაბი

გრძელდება (დაახლოებით 1.5 მ-ის სიმაღლის),
გვირაბების შემორჩენილი სიგრძეა: ერთის – 6 მ,
მეორის – 30 მ. ადგილობრივი მცხოვრების თქმით
გვირაბის სიგრძე 100 მ-ზე მეტია. დღეს გვირაბი
ჩამოქცეულია და შეუძლებელია მისი ბოლომდე
გავლა.

ნაგებობა

არ

არის

მოხსენიებული

ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.
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01. 06. 2015
ანკლიას ნაეკლესიარი
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ ანკლიას (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის

(Şavşat

İlçe)

სოფელ

დალკირმაზის

(Dalkirmaz) ერთ-ერთ უბანში მიუთითებენ ეკლესიის
ადგილს, სადაც შემორჩენილია დუღაბის მცირე
ფრაგმენტები (41°15'0.01"N; 42°16'25.08"E). ეკლესია არ
არის მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით
წყაროებში.

სირას ციხე
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ სირას (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ ჩაიაღზის (Çayağzı), ჩევირნეს მაჰალეში, სოფლის განაპირას, მდინარე
შავშეთისწყლის მარცხენა ნაპირას, მომრგვალო
ფორმის

კლდეზე

შემორჩენილია

ნაგებობის

ნაშთები (41°16'37.51"N; 42°14'46.36"E), კედლის
მცირე ფრაგმენტები. აქვე თხრილებში ადამიანის
ძვლებია. ადგილობრივი მცხოვრებნი ამ ადგილს
ნაეკლესიარს

უწოდებენ.

ნაგებობის

ახლოს

შემორჩენილია კედლის ფრაგმენტი, რომელიც
ნახევრად

მიწითაა

დაფარული.

ნაგებობის

სიახლოვეს შეიმჩნევა დუღაბით ნაგები კედლების
ფრაგმენტები.

სავარაუდოდ

აქ

ციხე

უნდა

ყოფილიყო. სოფელი სირა სხვა წყაროებში სირა-სინკოთის სახელწოდებითაც გვხვდება (ცეცხლაძე 2000).
სირა-სინკოთის ციხე დაფიქსირებულია 1967 წლის ართვინის კულტურის ძეგლთა ნუსხაში (Artvin 1967).
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მოხობნის ნაეკლესიარი
ისტორიულ შავშეთში, სოფელ მოხობანში (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის

(Şavşat

İlçe)

სოფელ

უზუმლუში

(Üzümlü),

ბაღჯილარის უბანში, ფერდთან შემორჩენილია ეკლესიის
სამშენებლო
(41°15'54.45"N;

ქვები

და

42°12'16.52"E).

დუღაბის
ეკლესია

ფრაგმენტები
არ

არის

მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.

წეფთის ციხე
ისტორიულ იმერხევში, სოფელ უსტამისის (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ ესქიქალეს (Eskikale) ერთ-ერთ უბანში მდებარეობდა სოფელი წეფთა
(საქართველოს ირ., 1923; საქართველოს რსრ., 1931-1932). ამ უბნის თავზე, მაღალ ფრიალო კლდეზე
გაშენებულია ციხე (41°17'32.88"N; 42°11'26.16"E). შემორჩენილია საშუალო ზომის ნატეხი ქვით და
დუღაბით ნაგები ციხის მაღალი კედლები, ციხის ეკლესია და დიდი მარანი. ციხე მრავლადაა
მოხსენიებული ისტროიულ წყაროებში (მატიანე ქართლისა 1955; სუმბატ დავითისძე 1955; ბატონიშვილი
ვახუშტი 1973; ბაქრაძე 1987; ჭიჭინაძე 1897; Марр 1911) და აღწერილია მკვლევართა მიერ (კუდავა 2005 ა;
გუგუნავა 1996; ფაღავა 2014; Baumgartner 1996; Aytekin 1999). 2004 წელს ჩატარებულ ექსპედიციაში
სოფლის მახლობლად ადგილ „ხევღელეში“ მიკვლეულია ნამონასტრალი (კუდავა 2005 ა).

წეფთის ციხის ეკლესია

გეგმა და ჭრილი გ. ბაგრატიონისა ჯაბა სამუშიას ექსპედიციების მასალებიდან
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მარანი

მარანი

02. 06. 2015
ჩაკველთას ციხე
ისტორიულ იმერხევში, სოფელ ჩაკველთაში (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ შენოჯაკში (Şenocak), კლდოვანი მთის წვერზე დგას ციხე (41°20'44.01"N;
42°16'7.40"E). შემორჩენილია დუღაბით ნაგები ორი გოდოლი, წყლის ავზისა და კედლების ფრაგმენტები.
კომპლექსი აღწერილია და მასალები გამოქვეყნებულია მკვლევართა მიერ (გუგუნავა 1996; ბერძენიშვილი
2009 (ჯვარისხევის ციხედ მოიხსენიებს); ფაღავა 2014; კუდავა 2005 გ; Марр 1911; Aytekin 1999). ციხეს
ბარაციხედაც

მოიხსენიებენ,

რადგან

ამ

(საქართველოს რსრ., 1931-1932).

ნიკო მარის ექსპედიციის მასალები (1904 წ.)

58

ადგილას

მდებარეობდა

ისტორიული

სოფელი

ბორა

გეგმა და ჭრილი გ. ბაგრატიონისა ჯაბა სამუშიას ექსპედიციების მასალებიდან (ჯვარისხევადაა მოხსენიებული)

სურევანის ეკლესია და მიწისქვეშა ნაგებობა
ისტორიულ იმერხევში, სოფელ სურევანის (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ დუთლუს (Dutlu) განაპირას, მისგან აღმოსავლეთით, იმერხევის წყლის
მარჯვენა ნაპირას, კლდოვან გორაზე ეკლესიის ნაშთია (8.4×5.0 მ) (41°21'56.43"N; 42°17'6.17"E). მომცრო,
დარბაზული ტიპის ეკლესიისგან იკითხება გეგმა და შემორჩენილია აღმოსავლეთი კედლის ნაწილი,
რომლის შიდა მხარეს ჩანს კედლის მომრგვალება, ნაგებია დიდი ზომის, უხეშად დამუშავებული ქვითა
და დუღაბით, ხოლო შიდა მხარეს კედელი ნატეხი ქვითაა ამოყვანილი. შემოჩენილი კედლის სიმაღლე 2
მეტრამდეა (ჩრდილო აღმოსავლეთი კუთხე). ეკლესია აღწერილია ნიკო მარის მიერ 1904 წლის
მოგზაურობის დღიურებში (Марр 1911).

ნიკო მარის ექსპედიციის მასალები (1904 წ.)
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გეგმა და ჭრილი გ. ბაგრატიონისა ჯაბა სამუშიას
ექსპედიციების მასალებიდან
(დუთლუს ეკლესიადაა მოხსენიებული)

სოფელში

ჩრდილოეთით

ნახევრად

მიწაში

მოთავსებული ნაგებობაა (41°22'1.55"N; 42°16'37.23"E).
ნაგებობა ნაგებია ნატეხი ქვითა და დუღაბით.
ცენტრალურ

ნაწილში

მართკუთხა

შელესილი

ღრმულია.

03. 06. 2015
აგარას ნაეკლესიარი
ისტორიულ იმერხევში, სოფელ აგარაში (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ ერიქლიში (Erikli), შემორჩენილია ეკლესიის კედლის ნაწილი (41°24'58.33"N;
42°18'14.56"E), რომელზეც ადგილობრივი მცხოვრების სახლის აივანია დაშენებული, აქვე მდგარი სახლის კედლებში ჩატანებულია ეკლესიის სამშენებლო ქვები – მოზრდილი, მოყვითალო ფერის, თლილი, კვადრები.
ეკლესია დაფიქსირებულია მკვლევართა მიერ (ფაღავა 2014; Марр 1911). ტოპონიმი მოხსენიებული
აქვს ნ. მარს (Марр 1911).

მონატბას ქართული ტექსტის არაბული ხელნაწერი
ისტორიულ იმერხევში, სოფელ მონატბაში (საქართველოს
რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის რაიონის (Şavşat İlçe)
სოფელ
იეშლიჯეში
(Yeşlice),
მაჩხატეთის
მაჰალეში
ადგილობრივმა 90 წლის ხოჯა ნიაზ არსლანმა (ჯიჯანიძე)
წაგვიკითხა ვაიზი, გურჯი ხოჯას მიერ დაწერილი. ქართული
ტექსტი არაბული ხელნაწერით გადაწერილია 1963 წელს.
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იფხრეულის ციხე, მეგალითური ნაგებობა, თაღოვანი ხიდი და კოშკი (?)
ისტორიულ იმერხევში, სოფელ იფხრეულში (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ თაშქოფრუში (Taşköprü), მთავარი დასახლების აღმოსავლეთით 400 მეტრზე,
კლდის თავზე დგას ციხე (41°25'36.58"N; 42°14'7.68"E). შემორჩენილია ციხის საშუალო ზომის ნატეხი
ქვითა და დუღაბით ნაგები მაღალი კედლები და სხვა ნაგებობათა ფრაგმენტები. ციხე აღწერილია
სხვადასხვა მკვლევართა მიერ (ზურაბიშვილი 1918; გუგუნავა 1996; Марр 1911; Aytekin 1999; ფაღავა 2014).

ნიკო მარის ექსპედიციის მასალები (1904 წ.)

გეგმა და ჭრილი გ. ბაგრატიონისა
ჯაბა სამუშიას ექსპედიციების მასალებიდან

ციხის ნაგებობის ფრაგმენტი
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სოფელში, ჩრდილო დასავლეთით, ადგილობრივი
მცხოვრების ეზოში შემორჩენილია მეგალითური
ნაგებობა

(41°26'12.33"N;

42°13'21.44"E),

დიდი

მასიური ლოდებით ნაგები მომრგვალებული ფორმის
კედელი შიდა სივრცით 5.5×4.7 მ, კედლის სიგრძე
20 მეტრამდეა. ნაგებობა არ არის მოხსენიებული
ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.

სოფლის განაპირას ჩრდილო-დასავლეთით, მდინარე
იმერხევზე

შემორჩენილია

13.5 მ-ის

სიგრძის

ძველი

თაღოვანი ერთმალიანი ხიდი (სიგრძე 13.5 მ) (41°26'12.25"N;
42°13'11.53"E), ხიდს ეტყობა გვიანდელი აღდგენის კვალი.
ხიდი აღწერილია მკვლევართა მიერ (ფაღავა 2014)
სოფლის ჩრდილო-დასავლეთით, დასახლებიდან 300 მზე,

ფერდზე,

(41°26'17.76"N;

შემორჩენილია
42°13'17.10"E),

ნაგებობის
დუღაბიანი

ნაშთი
კედლის

ფრაგმენტები. ადგილობრივები ამ ადგილს „ნაქილისარს“
ეძახიან. იგი იფხრეულის ხიდს დაჰყურებს. სავარაუდოდ
აქ

კოშკი

უნდა

დაფიქსირებული

მდგარიყო.
ჩვენთვის

კოშკი

(?)

ცნობილ

არ

არის

წერილობით

წყაროებში.

04. 06. 2015
ფარუხის ნაეკლესიარი
ისტორიულ იმერხევში, სოფელ სურევანის (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ დუთლუს (Dutlu) ერთ-ერთ მაჰალეში მდებარეობდა ისტორიული სოფელი
ფარუხი (საქართველოს რსრ., 1931-1932 ). დასახლების სამხრეთ-დასავლეთით, მინდორში შემორჩენილია
ეკლესიის ნაშთი, რამდენიმე ქვა და დუღაბის ფრაგმენტები (41°22'2.76"N; 42°14'40.73"E). აქაურობა
გადათხრილია. ვნახეთ ჩამოცვენილი, მცირე ფრაგმენტებად ქცეული კედლის მხატვრობის ნატეხები.
ეკლესია არ არის მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.

ფარუხის ნაეკლესიარი
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სამშენებლო ქვები

მხატვრობის ფრაგმენტი

ჩამოცვენილი მხატვრობა

უბეს ნაეკლესიარები
ისტორიულ იმერხევში, სოფელ უბეში (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის (Şavşat
İlçe) რაიონის სოფელ ობაში (Oba), ჯამედან დასავლეთით, 150 მ-ზე, სადაც შემორჩენილია ძველი ღობე,
მიუთითებენ ეკლესიის ადგილს (41°22'54.23"N; 42°14'4.83"E), ღობეში ჩატანებულია ეკლესიის სამშენებლო
ქვები, შირიმის რამდენიმე კვადრი და დუღაბის ფრაგმენტები. იქიდან 50 მ-ზე, ხევთან, შემორჩენილია
ეკლესიის აფსიდის კონქის ნაწილი (1.8×0.7 მ) (41°22'55.10"N; 42°14'3.40"E). ნაეკლესიარი დაფიქსირებულია მკვლევართა მიერ (კუდავა 2005 გ). სოფელ უბეში ნიკო მარი ასახელებს დანგრეულ ეკლესიას,
რომელიც შესაძლებელია ზემოთ აღნიშნული ეკლესია ყოფილიყო (Марр 1911).

სოფელ უბედან სამხრეთ-დასავლეთით, მდინარე
ბაზგირეთისწყლის
შემორჩენილია

მარცხენა

მცირე

მხარეს,

ზომის

ფერდზე

ეკლესიის

ნაშთი

(41°22'12.12"N; 42°13'24.19"E) – სამხრეთ-დასავლეთი
კუთხე.

ეკლესია

ნაგებია

რიყის,

უხეშად

დამუშავებული მონაცრისფრო ქვით (შემორჩენილი
ნაწილის

ზომები:

ადგილორივი
უწოდებს.

1.5×2.0 მ,

მოსახლეობა

ეკლესია

არ

სიმაღლე
ამ

არის

ადგილს

–

0.7 მ).

„ბარებს“

დაფიქსირებული

ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.
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დევაძეების ეკლესია და ნაგებობა
ისტორიულ იმერხევში, სოფელ დაბას (საქართველოს ირ., 1923), თანამედროვე შავშათის რაიონის (Şavşat
İlçe) სოფელ დემირჯის (Demirci) ერთ-ერთ უბანში მდებარეობდა სოფელი დევაძეები (საქართველოს
რსრ., 1931-1932). დასახლების განაპირას, ჩრდილოეთით, მუჰეტინ თუნჯის ეზოში, ფერდზე დგას დაზიანებული ეკლესია (41°23'33.03"N; 42°12'58.92"E). შემორჩენილია ჩრდილოეთი კედელი სრულად და მცირედი
ნაწილი აღმოსავლეთი კედლისა, ჩანს მომრგვალება და ჩრდილო-დასავლეთი კუთხე, ხოლო სამხრეთი
კედლის მხოლოდ სუბსტრუქციის ნაწილია შემორჩენილი. საკურთხევლის მხარეს უფრო მცირე ზომის
ქვები გამოუყენებიათ, ეკლესიის მხარი გამოუყვიათ ქვების სიბრტყიდან ამოწევით. ეკლესია ნაგებია
მოზრდილი ზომის რიყის ქვით, მხოლოდ ქვის ზედაპირები დაუმუშავებიათ უხეშად, ფასადის ქვები
ჩამოცლილი აქვს დასავლეთით, დანარჩენი კედელი ჩრდილოეთისა კი მთის ფერდზეა მიდგმული.
ეკლესია დაფიქსირებული აქვს ნიკო მარს 1904 წლის მოგზაურობათა დღიურებში (Марр 1911).

გეგმა ლ. წიქარიშვილისა

აქვე, ადგილზე, რომლის სახელწოდებაა „კოდი“,
ეკლესიიდან

200 მ-ში,

შემორჩენილია

ნაგებობის

ნაშთი, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა „ძველ
წისქვილს“

უწოდებს

(41°23'40.09"N;

42°12'45.86"E).

შემორჩენილია ნაგებობის ნაშთი – დუღაბით ნაგები 3 მ
სიმაღლის მქონე კედელი, რომელშიდაც დატანებულია
ხვრელი, სავარაუდოდ

წყლის სადინარი. ნიკო მარი

ნაგებობას ეკლესიას უწოდებს (Марр 1911).
დასახლების დასავლეთით, 300 მ-ში, „ადგილ კოდის თავზე“, ფერდზე შემორჩენილია კედლის მცირე,
დუღაბიანი ფრაგმენტი (41°23'39.29"N; 42°12'41.66"E). ნაგებობის ფუნქცია გაურკვეველია.

დაბას კოშკები (?)
ისტორიულ იმერხევში, სოფელ დაბას (საქართველოს ირ., 1923), თანამედროვე შავშათის რაიონის
(Şavşat İlçe) სოფელ დემირჯის (Demirci) განაპირას,
დასავლეთ

ნაწილში,

მცირე

ბორცვზე,

სადაც

სასაფლაოა, შემორჩენილია მართკუთხა გეგმარების
მქონე

ნაგებობის

ნაშთი

(6.7×5.9 მ)

(41°23'41.81"N;

42°11'54.64"E), კედელი დუღაბით ყოფილა ნაგები,
შემორჩენილია

ორი

დიდი

დაუმუშავებელი

ქვა.

ადგილობრივი მოსახლეობა ამ ადგილს „კოკოლას“
უწოდებს. შესაძლოა ამ ადგილას კოშკი (?) მდგარიყო.
ნაგებობა არ არის მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ
წერილობით წყაროებში. ტოპონიმი მოხსენიებული
აქვს ნ. მარს (Марр 1911).
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სოფლის ჩრდილოეთით, მისგან 3 კმ-ის
დაშორებით, კლდეზე, შემორჩენილია ნაგებობის ფრაგმენტი (41°24'3.93"N; 42°11'45.95"E),
შემორჩენილია სამხრეთ-დასავლეთი კუთხის
ნაწილი,

ნაგებობა

უახლოვდება
ნაგებობა

გეგმით

(4.8×4.9 მ).

კვადრატს

სავარაუდოდ

სათვალთვალო

კოშკი

ეს

უნდა

ყოფილიყო.
ადგილობრივი მოსახლეობა ამ ადგილს
„ციყელისძირს“ უწოდებს. ნაგებობა არ არის
მოხსენიებული

ჩვენთვის

ცნობილ

წერილობით წყაროებში.

05. 06. 2015
ხევწვრილის ციხე და კოშკი (?)
ისტორიულ იმერხევში, სოფელ ხევწვრილში (საქართველოს ირ., 1923), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ ჩაღლაიანში (Çağlayan), უბანში, რომელსაც „ბელტეთს“ უწოდებენ,
ადგილობრივ მცხოვრებთა თქმით ყოფილა ეკლესია, თუმცა, ამჟამად მისგან არაფერია შემორჩენილი
(41°23'10.14"N; 42°11'32.71"E). ტოპონიმი მოხსენიებული აქვს ნ. მარს 1904 წელს (Марр 1911).
სოფლიდან დასავლეთით, მისგან 1 კმ-ზე, მდინარე ბაზგირეთისწყლის მარცხენა ნაპირას, კლდოვან
კონცხზე აღმართულია ციხე (41°22'28.88"N; 42°10'25.50"E), ნაგებობიდან შემორჩენილია ჩრდილოეთი და
დასავლეთი კედლები, სქელი მასიური კედლები ნაგებია მომცრო ზომის უხეშად დამუშავებული
ნაცრისფერი ქვითა და დუღაბით, კედლის გული ნატეხი ქვითაა ამოვსებული. არის კიდევ სხვა,
კედლების მცირე ფრაგმენტები. ციხე დაფიქსირებულია მკვლევართა მიერ (ფაღავა 2014).
სოფელში, ჯამეს ადგილას მიუთითებენ კიდევ ერთი ეკლესიის არსებობას. მის ეზოში შემორჩენილია
ბუხრის თავის ჩუქურთმიანი ქვა.

გეგმა და ჭრილი გ. ბაგრატიონისა ჯაბა სამუშიას ექსპედიციების მასალებიდან (ბაზგირეთადაა მოხსენიებული)
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სოფლის სამხრეთ-დასავლეთით, მდინარე ზაქიეთის წყლისა
და ბაზგირეთის წყლის შესართავთან, კლდოვან სვეტზე,
შემორჩენილია ნაგებობის ნაშთი, დუღაბიანი ფრაგმენტები
(41°22'44.16"N; 42°10'58.97"E). ნაგებობა სავარაუდოდ კოშკია. იგი
ხევწვრილის

ციხიდან

1 კმ-ზეა.

ნაგებობა

არ

მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.
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არის

ბაძგირეთის ეკლესია
ისტორიულ იმერხევში, სოფელ ბაძგირეთის (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
(Şavşat İlçe) რაიონის სოფელ მადენის (Maden) დასავლეთით, სამანქანო გზით 5 კმ-ზე, ზ.დ. 2430 მ-ზე,
ადგილზე, რომელსაც ადგილობრივები „საზგირელს“ და „ქილისეებს“ უწოდებს, დგას დაზიანებული
დარბაზული ტიპის ეკლესია სამხრეთ მინაშენით (10.1×9.0 მ) (41°22'14.62"N; 42°7'0.49"E), გარედან ნახევრად მიწაშია, შემორჩენილია აღმოსავლეთის კედლის მომრგვალება და ჩრდილოეთი კედელი დაახლოებით
1 მ-ზე, დანარჩენი კედლები დაბალზეა შემორჩენილი და თავისივე ნანგრევებითაა დაფარული,
სამხრეთით ჰქონია მინაშენი, რომლის კედლებიც უფრო დაბალზეა შემორჩენილი. ნაგებია მოყვითალო
ნათალი ქვითა და დუღაბით, ეკლესიის ჩრდილოეთით, მცირე გეგმით კვადრატული ნაგებობაა გეგმის
დონეზე შემორჩენილი. ეკლესია დაფიქსირებული და აღწერილია მკვლევართა მიერ (ყიფიანი 2011;
ფაღავა 2014 (მოიხსენიებს საზგირელის ეკლესიად)). ამ ეკლესიას ახსენებს ნიკო მარი 1904 წლის
მოგზაურობათა დღიურებში და ეკლესიის ადგილს „სადგერელს“ უწოდებს (Марр 1911). აქედან იშლება
ვრცელი პანორამა, დასავლეთით მოჩანს კარჩხალის მთები. აქედან შესაძლებელია მაჭახელას ხეობაში
გადასვლა.

გეგმა გ. დუმბაძისა (მოიხსენიებს საზგირელის ეკლესიად)

შერთულის ხიდი
შავშეთ-იმერხევის წყლის შესართავის ზემოთ, ადგილს, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა
„შერთულს“ უწოდებს, იმერხევის ხეობაში 1.5 კმ-ზე, შემორჩენილია თაღოვანი ხიდი (41°17'28.22"N; 42°13'37.89"E),
რომლის ერთი საყრდენი ბურჯი კალაპოტის შუაშია და
წყალი ჩამოუდის ორივე მხრიდან, რაც გვაფიქრებინებს,
რომ ბურჯზე კიდევ ერთი თაღი იყო დაყრდნობილი. ხიდი
აღწერილია მკვლევართა მიერ (კუდავა 2005 ა; ფაღავა 2014;
ყიფიანი 2012).
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კოკლიეთის ნაეკლესიარი
ისტორიულ იმერხევში, სოფელ დიობანის (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის
სამხრეთ

(Şavşat

İlçe)

ნაწილში

სოფელ

მეიდანჯიკის

მდეაბრეობდა

სოფელი

(Meydancık)
კოკლიეთი

(საქართველოს რსრ., 1931-1932). აქ ადგილობრივი მცხოვრების
ეზოში

შემორჩენილია

(41°25'35.96"N;

ეკლესიის

42°13'48.56"E).

კედლის

ფრაგმენტი

შემორჩენილია

დუღაბიანი

კედლის გული. ეკლესია დაფიქსირებულია მკვლევართა მიერ
(Марр 1911; ფაღავა 2014).

ძიოსის ციხე
ისტორიულ იმერხევში, სოფელ ძიოსის (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის
რაიონის (Şavşat İlçe) სოფელ თეფებაშის (Tepebaşı) დასავლეთით 700 მ-ზე, ადგილზე, რომელსაც
მოსახლეობა „კოკოლას“ უწოდებს, კლდოვან ბორცვზე, შემორჩენილია ციხის ნანგრევი (41°22'14.20"N;
42°11'55.40"E). ციხე გეგმით რელიეფს მიუყვება, შემორჩენილი კოშკის დუღაბიანი კედლები დაბალზეა,
მასზე გადავლილია მიწა და ხეებია ამოსული. განირჩევა კიდევ მეორე კოშკის ნაწილი, გეგმის დონეზე.
ციხე არ არის დაფიქსირებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში. ტოპონიმი მოხსენიებული
აქვს ნ. მარს (Марр 1911).

სოფელში, ისააკ ბილგის სახლთან, სადაც სოფლის გზა გადის, შემორჩენილია დუღაბის ფრაგმენტები
(მიწაშია და ზედაპირი ჩანს), აქ მდგარა ეკლესია (41°22'7.98"N; 42°12'18.82"E), წყლის გაყვანის დროს
აქედან ამოსულა ეკლესიის სამშენებლო ქვები და ადამიანის ძვლები.

07. 06. 2015
ჭედლეურის ეკლესია (?)
ისტორიულ იმერხევში, ჩიხორის (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე შავშათის რაიონის
(Şavşat İlçe) სოფელ ჩუქურქოის (Çukurköy) ერთ-ერთ უბანში
მდებარეობდა სოფელი ჭედლეური (საქართველოს რსრ., 19311932). აქ, გზასთან ახლოს, გადამცემ ანძასთან, ხევის პირზე
შემორჩენილია შირიმის და რიყის ქვით ნაგები ეკლესიის (?)
ჩრდილოეთი კედლის ფრაგმენტი (41°18'37.43"N; 42°12'23.94"E),
კედელს ფარავს ხეები და ხავსი. ნაგებობა დასახლებას
მოშორებულია. ჭედლეურის გაურკვეველი დანიშნულების
ნაგებობას აფიქსირებს ნიკო მარი 1904 წლის მოგზაურობის
დღიურებში (Марр 1911 (მოიხსენიებს „ჭედრიულად“ на карте „Чедлеури“).

68

ექსპედიცია № 12
ექსპედიცია განხორციელდა 2015 წლის 24 ივლისს – 2 აგვისტოს, ისტორიული კლარჯეთის იმ
არეალში, რომელიც ამჟამად თურქეთის ართვინის პროვინციის (Artvin İl) არდანუჩის რაიონში (Ardanuç
İlçe) მდებარეობს.
ექსპედიციაში მონაწილეობდნენ: თეიმურაზ ხუციშვილი (ხელმძღვანელი), ანა გელაშვილი, ბებურ
გოზალიშვილი, ანა იმედაშვილი, შალვა კოღუაშვილი, ლევან წიქარიშვილი.

24. 07. 2015
სათლელის ციხე
ისტორიულ შავშეთში, რაიონულ ცენტრ ქალაქ შავშათში (Şavşat) მდებარეობს მოზრდილი ციხე
(41°15'32.92"N; 42°19'36.68"E). ციხე მდებარეობს ისტორიულ სოფელ სათლელის ტერიტორიაზე
(საქართველოს ირ., 1923). სათლელის ციხე გეგმით რომბის მსგავსი კომფიგურაციისაა (ზომა დიაგონალზე
82.0×68.0 მ) უკეთ შემოინახა მისი აღმოსავლეთ და დასავლეთ კედლები. მოგვიანებითაა დამატებული
სამხრეთის გარე კედელი, მასიური ოვალური კორპუსი მის გაგრძელებაზე და სამხრეთ-აღმოსავლეთ
კუთხის მაღალი მრგვალი კოშკი. მეორე ასეთი კოშკი, უფრო ადრინდელი, დგას სამხრეთ-დასავლეთ
კუთხეში. ციხის შიგნით შემორჩენილია დარბაზული სამლოცველოს ნაშთი – აფსიდი და ჩრდილოეთ
კედელი. ციხე ნაგებია საშუალო ზომის უხეშად დამუშავებული ქვებით. ციხეს ეტყობა რამდენჯერმე
შეკეთების კვალი (ხოშტარია 2004)
ძეგლზე მიმდინარეობს არქეოლოგიური სამუშაოები, 2015 წლის სამუშაოების დროს (ხელმძღვანელი
ოსმან აიტეკინი), ციხის შუა ნაწილში მდებარე ერთ-ერთი ნაგებობის კედელზე, ბათქაშის ქვეშ გამოჩნდა
ქართული ნაკაწრი წარწერა. წარწერის შესახებ პუბლიკაცია ჯერ არ არსებობს.
სათლეს ციხე მრავლად იხსენიება სხვადასხვა მკვლევართა ნაშრომებში (ბატონიშილი ვახუშტი 1973;
მთავრიშვილი 1881 ა; ყაზბეგი 1995; ხოშტარია 1998 ბ; ხოშტარია 2004; Edwards 1986; ზურაბიშვილი 1918;
გუგუნავა 1996).
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გეგმა ო. აიტეკინისა

ჭრილი გ. ბაგრატიონისა ჯაბა სამუშიას ექსპედიციების მასალებიდან
(შავშეთის ციხედაა მოხსენიებული)

შიდა სივრცე. სამხრეთ-დასავლეთი ხედი

ციხის აფთიაქი

ციხის ეკლესია. ხედი დასავლეთიდან

სათლელის ციხის ქართული წარწერა (?)

არტანუჯის ციხე-ქალაქი, ეკლესია და წარწერა
ისტორიულ კლარჯეთში, ქალაქ არტანუჯში (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე ქალაქ
არდანუჩში (Ardanuç) შემორჩენილია ციხე-ქალაქის ფრაგმენტები.
არტანუჯის ციხის აგება ვახტანგ გორგასლის პერიოდს უკავშირდება (V ს.) (სუმბატ დავითისძე 1955),
როდესაც ვახტანგმა თავის დისწულს არტავაზს უბრძანა აქ ციხის აგება. ციხე IX საუკუნეში აღადგინა და
გააძლიერა აშოტ კურაპალატმა და კლარჯეთის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცენტრად აქცია. არტანუჯზე
გადიოდა მნიშვნელოვანი სავაჭრო გზები.
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არტანუჯი შედგება ფრიალო კლდის თავზე აღმართული მთავარი ციხისა (41°7'34.74"N; 42°3'18.56"E)
და მის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე დასახლებისაგან. ციხეს უჭირავს კლდის ზედა მოედანი.
გადაჭიმულია საკმაოდ დიდ ფართობზე (სიგრძე – დახლოებით 220 მ, სიგანე ყველაზე ფართო ადგილზე
– 55.0 მ). კედლები ამოყვანილია ნატეხი კლდოვანი ქვით.
ციხის ეკლესია მომცრო დარბაზული ნაგებობაა მინაშენით ჩრდილოეთიდან. აღმოსავლეთის მხარეს
2-3 მ-ის სიმაღლეზეა შემორჩენილია აფსიდი. ჩანს საკურთხევლის აფსიდის სარკმელი. გადახურვისგან
არაფერია შემორჩენილი. ეკლესია ნაგებია მოთეთრო კლდოვანი ქვით, რომელიც უხეშად არის
დატეხილი. ზოგი მათგანის ზომა 1.0×2.0 მეტრს აღწევს. შიგნით კედლები შელესილი იყო და
მოხატულიც. ერთგან შემორჩა წითელი და ლურჯი პიგმენტის კვალი (ხოშტარია 2005).

გ. და ნ. ბაგრატიონების მონაცემებით არტანუჯის ციხის ტერიტორიაზე შემორჩენილი ეკლესია 810-820
წლებში ააგო აშოტ კურაპალატმა, რომელიც შემდეგ აქვე დაიკრძალა

(http://maps.nekeri.net/caucasia/%E1%83%

90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%AF%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%94%
E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%94-%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94/ – ნახვის დრო 20/12/2015).

გეგმა გ. ბაგრატიონისა რ. ედვარდსის მიხედვით

ჭრილი გ. ბაგრატიონისა (ჯ. სამუშიას ექსპედიციები)
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არტანუჯის ციხის ეკლესია

არტანუჯის ციხის ეკლესია

ვ. ჯობაძე – ციხის ეკლესიის გეგმა

ქალაქ არტანუჯის ეკლესია ძველი უბნის ჩრდილოეთ კუთხეში, კლდოვან კონცხზეა აგებული
(41°7'45.55"N; 42°3'27.63"E). იგი არტანუჯისწყლის ხეობას გადაჰყურებს. შენობა სუბსტრუქციით
ამოშენებულ კლდოვან ბაქანზე დგას. ეკლესია თითქმის მთლიანად დანგრეულია. შემორჩენილია
ჩრდილოეთ და დასავლეთ კედლების ნაწილი 0.4-0.9 მ-ის სიმაღლეზე, სამხრეთ კედლის შუა ნაწილი
5.0 მ-ის სიმაღლეზე და სამკვეთლოს ჩრდილოეთ და დასავლეთ კედლები.
ნ. მარის აღწერილობით ეკლესია იყო ჯვარგუმბათოვანი ნაგებობა მართკუთხა გეგმით. ცენტრალურ
კვადრატს უკავშირდებოდა ოთხი მკლავი: ერთი აფსიდური-აღმოსავლეთისა და სამი მართკუთხა.
მკლავებშორის

არეებს

ავსებდა

უფრო

დაბალი

სათავსები.

პასტოფორიუმები

თითო

კარით

უკავშირდებოდნენ შესაბამის განივ მკლავებს. სამკვეთლოს დღემდე შემონახულ კარს შიგნით თაღი აქვს,
მკლავისკენ – ზღუდარი. აფსიდები პასტოფორიუმებს არა ჰქონია. საკურთხევლის აფსიდში იყო ორი
სარკმელი, თითო სარკმელი იყო დანარჩენ მკლავებში. ეკლესიას ჰქონდა ორი შესასვლელი, ერთი კარი
სამხრეთის კედლის შუაში, აქედან ჩადიოდნენ ეკლესიის იატაკის ქვეშ მდებარე კრიპტაში (Марр 1911).
არქიტექტურული ნიშნების გათვალისწინებით არტანუჯის ეკლესია IX-X სს-ის მიჯნას უნდა
მიეკუთვნოს (ხოშტარია 2005; გ. და ნ. ბაგრატიონები – http://maps.nekeri.net/caucasia/%E1%83%90% E1%
83%A0%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%AF%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83% 90%E1%83%
93%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94/ – ნახვის დრო 20/12/2015).
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ციხე-ქალაქი და ქალაქ არტანუჯის ეკლესია

ნიკო მარის ექსპედიციის მასალები (არტანუჯის ციხე-ქალაქი და ქალაქ არტანუჯის ეკლესია) (1904 წელი)

73

ნიკო მარის ექსპედიციის მასალები (ქალაქ არტანუჯის ეკლესია) (1904 წელი)

გეგმა დ. ხოშტარიასი (http://maps.nekeri.net/caucasia/%E1%
83%90%E1%83%9A%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9
B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/#ArtanujiAdakale
ძველი ქალქი არტანუჯი და ქალაქის ეკლესიის ნაშთი

– ნახვის დრო 20/12/2015)

ქალაქ არტანუჯში მეორე ეკლესიაც ყოფილა, რომელიც გვიან შუასაუკუნეებში დაინგრა. მის ადგილას
1864 წელს არტანუჯის მმართველმა სულეიმან-ფაშამ ააგო ისქანდერ-ფაშას ჯამე. მასში ჩართულია
ეკლესიის ნაშთები. ჯამეს ჩრდილო-აღმოსავლეთ კუთხეში 1904 წლის ექსპედიციისას ნ. მარმა ნახა
თავდაყირა ჩადგმული ორსტრიქონიანი ფრაგმენტი ქართული წარწერისა (იხ. ფოტო), რომელზეც
იკითხება: წ(ი)ნ(ა)მძღ(უა)რს / და მ(ის)სა დას; წარწერა ამჟამადაც ჯამეს კედელშია ჩადგმული
(41°7'40.73"N; 42°3'29.22"E) და ნაწილობრივ ჩანს, რადგან წარწერის ნაწილი ბეტონის კიბის საფეხურითაა
დაფარული. ნიკო მარმა ნახა ასევე სხვა წარწერები, მათ შორის სომხური (იხ. ფოტო), რომლებიც ამჟამად
დაკარგულია.

ნ. მარის ექსპედიციის მასალა (ჯამეს
კედელში ჩატანებული წარწერიანი
ქვა არტანუჯში) (1904 წ.)
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ჯამეს კედელში ჩატანებული წარწერიანი ქვა

ჯამეს კედელში ჩატანებული ეკლესიის სარკმლის ქვა

(2015 წლის მონაცემებით)

ადგილობრივი მცხოვრების სახლის კედელში
ჩატანებული ეკლესიის ჩუქურთმიანი ქვა

ნიკო მარის ექსპედიციის მასალა
(სომხურწარწერიანი ქვა არტანუჯში) (1904 წ.)

არტანუჯის სხვა მნიშვნელოვან ნაგებობათაგან ძველი ავტორები ასახელებენ სომხურ კათოლიკურ
ეკლესიას, მედრესეს, ჰამამ (აბანოს) და ქარვასლას. ეს უკანასკნელი დღემდე კარგადაა შემორჩენილი.
ციხე-ქალაქი არტანუჯი და მისი ცალკეული ნაგებობები მრავლადაა მოხსენიებული და აღწერილი
სხვადასხვა პერიოდის ნაშრომებში (მატიანე ქართლისა 1955; სუმბატ დავითისძე 1955; ბატონიშვილი
ვახუშტი 1973; ჟამთააღმწერელი 1959; ქართულ ხა. 1969; ქართულ ხა. 1954; ქართულ ხა. 1948; Марр 1911;
Koch 1846-1847; ჯობაძე 2006; Бакрадзе 1875;
Бакрадзе 1880; Edwards 1986; ჭილაშვილი 1970;
Уварова 1891; ქართული სძ. 1970; მეტრეველი
1982; ჟორდანია 1892; ბერძენიშვილი 1975;
ბერძენიშვილი 1990; ინგოროყვა 1954; ლომსაძე
1979; ხოშტარია 2004; Aytekin 1999; ბავრელი 1879;
ჟორდანია 1897; Джанашвили 1906; Вейденбаум
1888; ხოშტარია 1998 ა; Pereira 1971; ჯანაშია
1987; ჭიჭინაძე 1905; ტიერი 1962; Baumgartner
1996; Brosset 1842; Brosset 1849-1858; გუგუნავა
1996; სამუშია 2007; Thierry 1989).
ქალაქ არტანუჯის ქარვასლა
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25. 07. 2015
ხევას მეგალითური ნაგებობა
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ხევაში (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე არდანუჩის
რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ გეჩითლის (Geçitli) ჩრდილოეთით, სოფლის ცენტრიდან 500 მ-ში, მცირე
ხევის მარცხენა ნაპირზე, კლდოვან ბორცვზე, ტყეში შემორჩენილია მეგალითური ნაგებობა (41°2'47.12"N;
42°14'19.24"E). ნაგებობა ძლიერაა დაზიანებული, შემორჩენილია ჩრდილოეთი კედლის ცალკეული
ფრაგმენტები (სიმაღლე 2 მეტრამდე). კედლის სისქე მერყეობს 1.8 მეტრიდან 3.5 მეტრამდე. დანარჩენი
კედლები მეტადაა დაზიანებული, თუმცა გეგმა იკითხება. ნაგებია მშრალი წყობით, საშუალო და დიდი
ზომის უხეშად დამუშავებული ქვით. ნაგებობის ზომებია – 27.0×20.0 მ. ადგილობრივი მოსახლეობა მას
„შეითან კალეს“ უწოდებს. ძეგლი არაა მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.

გელაშენის ეკლესია და მეგალითური ნაგებობა
ისტორიულ კლარჯეთში,

სოფელ გელაშენის (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე

არდანუჩის რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ გიულეშის (Güleş) დასავლეთით 800 მეტრში, მთავარი გზიდან
სამხრეთით 50 მეტრში, დგას დარბაზული ტიპის, დაზიანებული ეკლესია (სიგანე 9.9 მეტრი, სიგრძე არ
იზომება) (41°2'24.06"N; 42°12'11.69"E). ნაგებია მცირე და საშუალო ზომის რიყისა და გათლილი ქვით,
გამოყენებულია დუღაბი. მოპირკეთების ქვების ძირითადი ნაწილი შემოცლილი აქვს. ეკლესიას
აღმოსავლეთით ნახევარწრიული აფსიდი აქვს, რომელსაც ახლავს გვერდითი ოთახები. ჩრდილოეთი
ოთახი სწორკუთხაა, სამხრეთი ცუდად იკითხება. ეკლესიის ინტერიერი შელესილი ყოფილა.
ადგილობრივი მცხოვრების თქმით, ეკლესიის მახლობლად უპოვიათ სამი ქვევრი, რომლებიც ამჟამად
განადგურებულია. ეკლესია არ არის მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.
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გეგმა ლ. წიქარიშვილისა

სოფლის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში, სათიბებში, რომელსაც მოსახლეობა „ოგეჩეს“ უწოდებს,
არტანუჯისწყლის მარჯვენა შენაკადის მარცხენა მხარეს, შემორჩენილია 13.9 მეტრი სიგრძის კედელი
(41°1'29.31"N; 42°13'54.35"E), რომელიც საშუალო ზომის მეგალითებითაა ნაგები, კედლის სიგანეა 2 მეტრი,
მაქსიმალური სიმაღლე 2.5 მეტრია. კედლის შუა ნაწილზე დაშენებულია ხის დიდი საბძელი. ნაგებობა არ
არის მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.

გულიჯას მღვიმე ნაგებობის ფრაგმენტებით და ციხე (?)
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ გულიჯას (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე არდანუჩის
რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ ბალლის (Ballı) ჩრდილოეთით, მისგან 2 კმ-ზე, მდინარე არტანუჯისწყლის
მარჯვენა ნაპირზე აღმართულ ვერტიკალურ კლდეში, მიწიდან დაახლოებით 30 მ-ის სიმაღლეზე,
ბუნებრივი მღვიმეა, რომლის წინა მხარეს ამოყვანილია კედელი, შემორჩენილია თაღი და კედლის
ნაწილი (თაღის მარჯვენა მხარეს) (41°1'34.57"N; 42°11'13.56"E). მღვიმის ჩრდილოეთით, კლდის ნაპრალში,
სავარაუდოდ მღვიმემდე მისასვლელი ხის კონსტრუქციების ნარჩენებია. ამ კლდეს სოფელ ბალლის
მოსახლეობა „ბალ კაიას“ (თაფლის კლდეს) უწოდებს. ძეგლი არაა მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ
წერილობით წყაროებში.
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„ბალ კაიას“ კლდის მოპირდაპირე მხარეს, მდ. არტანუჯისწყლის მარცხენა ნაპირზე აღმართული
მაღალი (60 მ-მდე სიმაღლის) შვეული კლდის თხემზე შემორჩენილია ქვითა და დუღაბით ნაგები წყლის
საცავი ნაგებობა (3.5×2.0 მ) (41°1'29.70"N; 42°11'0.74"E). ნაგებობის გარშემო და კლდეზე განირჩევა
დუღაბის უმნიშვნელო ფრაგმენტები, რომლებიც სავარაუდოდ ციხის

შემორჩენილი ნაშთებია.

ადგილობრივი მოსახლეობა ამ ადგილს „კალა ბოინას“ უწოდებს. ძეგლი არაა მოხსენიებული ჩვენთვის
ცნობილ წერილობით წყაროებში.

ზექერიას ეკლესია
ისტორიულ კლარჯეთში, თანამედროვე არდანუჩის რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ ზექერიას
(Zekeriya) (სოფლის ისტორიული სახელწოდება უცნობია) ჩრდილო-დასავლეთით 1.3 კმ-ზე მდებარეობს
საზაფხულო სადგომები. ამ სადგომების ჩრდილოეთით 700 მ-ზე, ზღ.დ. 2520 მ-ზე, უღელტეხილზე
შემორჩენილია ეკლესიის ნაშთები (40°59'52.17"N; 42°8'23.57"E). იკითხება გეგმა (8.6×5.7 მ, კედლის სისქე
0.8 მ, შემორჩენილი კედლების მაქსიმალური სიმაღლეა 0.7 მ). ნაგებია უხეშად დამუშავებული,
ადგილობრივი ქვით – გამოყენებულია შირიმის ქვაც. ნაგებობის ჩრდილო-დასავლეთით, მისგან 15 მ-ზე,
გეგმის

დონეზე

შემორჩენილია

კვადრატს

მიახლოებული

ნაგებობა

(4.1×4.0 მ).

ადგილობრივი

მოსახლეობა ამ ადგილს „ქილისე სირთი“-ს (ეკლესიის ქედი) უწოდებს. ეკლესია არაა მოხსენიებული
ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.
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უსოთის ციხე (?)
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ უსოთის (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე არდანუჩის
რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ თოსუნლუს (Tosunlu) ჩრდილოეთით, სოფლის განაპირას, ტყიან ბორცვზე,
შემორჩენილია ნაგებობის ნაშთები (41°3'10.33"N; 42°9'33.58"E); ერთგან შემორჩენილია კედლის მცირე
ფრაგმენტი რიყის ქვითა და დუღაბით ნაგები. ადგილობრივი მოსახლეობა ამ ადგილს „კალა ბოინას“
უწოდებს. ადგილმდებარეობიდან და თურქული სახელწოდებიდან გამომდინარე სავარაუდოდ აქ
თავდაცვითი ნაგებობა (ციხე ?) უნდა ყოფილიყო. ძეგლი არაა მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ
წერილობით წყაროებში.

26. 07. 2015
დიაკარუჩის ნაეკლესიარი (?)
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ დიაკარუჩის (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე
არდანუჩის რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ ქარლის (Karlı) სამხრეთით 2 კმ-ზე, შემაღლებულ ტყიან
ბორცვზე, შემორჩენილია ნაგებობის ნაშთები – რამდენიმე გათლილი ქვა და დუღაბის ფრაგმენტები
(41°4'35.85"N; 42°7'21.50"E). ადგილობრივი მოსახლეობა ამ ადგილს „ქილისე ბოინას“ უწოდებს, რაც
გვაფიქრებინებს, რომ ამ ადგილას შესაძლოა ეკლესია მდგარიყო. ადგილობრივი მცხოვრების თქმით,
აქვე, განძის მაძიებლების მიერ 15 წლის წინათ ნაპოვნი იქნა ლითონის მრგვალი ფორმის ჭედურობით
შესრულებული ჩვილედის გამოსახულება, რომლის ამჟამინდელი ადგილმდებარეობა უცნობია. ამ
სოფელში არსებული არც ერთი ძეგლი არ არის დაფიქსირებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით
წყაროებში.
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ახალდაბის (?) (ენი-რაბათის) ეკლესია და ციხე
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ლონგოთხევის (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე
არდანუჩის რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ ბულანიკის (Bulanık) ძირითადი დასახლების ჩრდილოდასავლეთით 6 კმ-ზე მდებარეობს დიდი გუმბათიანი ტაძარი (41°4'28.42"N; 42°9'56.13"E), რომელიც
ლიტერატურაში ცნობილია ენი-რაბათის სახელწოდებით (Павлинов 1893; Марр 1911; Thierry 1968; Thierry
1989; Беридзе 1981; ბავრელი 1906; ჯობაძე 2006; ჭიჭინაძე 1905; ბერძენიშვილი 2009; Туманишвили 1977).
მკვლევართა ნაწილი ენი-რაბათ შატბერდის მონასტრად მიიჩნევს (ხოშტარია 2006, ხოშტარია 2013,
გივიაშვილი 2004).
ქართლ-კახეთ-მესხეთის საკათალიკოსო მამულების 1392 წლის სითარხნის გუჯარში (ქართული 1970)
სოფელი ახალდაბა მოხსენიებულია ორჯერ, ერთი არტანუჯთან, ხოლო მეორე სავარაუდოდ შავშეთში.
ჩვენი ვარაუდით, არტანუჯთან ახლოს მდებარე ახალდაბა, შესაძლოა შეესაბამებოდეს ტოპონიმ ენირაბათს, რომელიც თურქულიდან ითარგმნება როგორც ახალი რაბათი. ამრიგად, ჩვენ ვუშვებთ, რომ ენირაბათი შესაძლოა შეიცვალოს ტოპონიმ ახალდაბით. ამ მოსაზრებას იზიარებს მკვლევართა სხვა ჯგუფი:
ნინო ბაგრატიონი, გიორგი ბაგრატიონი და გია შერვაშიძე (http://maps.nekeri.net/caucasia/%E1%83%94%E1
%83%9C%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98/

–

ნახვის

დრო

20/12/2015).
ძეგლი აღწერილი აქვთ ნიკო მარსა და ვახტანგ ჯობაძეს (Марр 1911; ჯობაძე 2006). ეკლესიას ვ. ჯობაძე
X-XI საუკუნეებით ათარიღებს. ძეგლი დეტალურად აქვს აღწერილი დავით ხოშტარიას: ახალდაბის (ენირაბათის) ეკლესია მიეკუთვნება ე.წ. ნახევრადთავისუფალი ჯვრის ტიპს. მის ძირითად ნაწილს შეადგენს
გუმბათით დაგვირგვინებული ცენტრალური კვადრატი და მისგან გამომავალი ოთხი მკლავი. ეკლესიას
აქვს ორი შესასვლელი. ეკლესიის ფასადების წამყვანი ელემენტი არის არკატურა. სამხრეთის ფასადს
განსაკუთრებით მდიდრული იერი აქვს. ეკლესიას სამხრეთით ჰქონია მინაშენი, რომელიც მთლიანად
გამქრალია (ხოშტარია 1993).
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გეგმა გ. და ნ. ბაგრატიონებისა
(http://maps.nekeri.net/tours/enirabati.html
ნიკო მარის ექსპედიციის მასალები (1904 წ.)

სამხრეთ სარკმლის საპირე

ქართულწარწერიანი ქვა (ზომა 35×42)
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- ნახვის დრო 20/12/2015)

სამხრეთი ფასადი

დასავლეთი ფასადი. სომხურწარწერიანი ქვა

ახალდაბის (ენი-რაბათის) ტაძრიდან ჩრდილო-დასავლეთით 1.5 კმ-ზე მდინარე არტანუჯისწყლის
მარჯვენა ნაპირზე 250 მ-ზე, მაღალ კლდეზე შემორჩენილია საშუალო ზომის ციხე (41°4'34.86"N;
42°9'27.75"E). ნაგებობის კედლები კლდოვან ბორცვს შემოუყვება და აღმოსავლეთით ჩართულია
გოდოლი, ციხის შესასვლელი კარი აღმოსავლეთიდანაა მოწყობილი; ციხე ძნელად მისადგომია.

შავგულარის ნაგებობის ნაშთი (სასიგნალო კოშკი ?)
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ შავგულარის (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე
არდანუჩის რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ აშიქლარის (Aşıklar) სამხრეთით 1 კმ-ზე, უბან „შუათის“
ტერიტორიაზე, ფრიალო კლდის ნაპირზე, შემორჩენილია
წრიული

ნაგებობის

დუღაბიანი

კედლის

ნაშთი

(41°5'54.12"N; 42°8'6.77"E), დიამეტრით 1.4 მ. აქაურობა
გადათხრილია ოქროსმაძიებელთა მიერ. ადგილობრივი
მოსახლეობა

ამ

ადგილს

„სარიკაიას“

უწოდებს.

შესაძლებელია ეს ნაგებობა სასიგნალო კოშკი ყოფილიყო.
ნაგებობა არ არის მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ
წერილობით წყაროებში.
ხერთვისის ორნამენტიანი ქვები
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ხერთვისის (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე
არდანუჩის რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ ქონაქლის (Konaklı) ჯამეა უბანში (მაჰალეში), ძველი ჯამეს
შენობაში ჩატანებულია შეთეთრებული ორნამენტიანი ქვები. ერთი – სამხრეთის კედლის კუთხეზე, დიდ
კვადრზე იკითხება ბოლნური ჯვრის ნაწილი (41°6'48.08"N; 42°9'24.12"E) (შემორჩენილი ქვის ზომა 0.8×0.7 მ),
კვადრი გაუჭრიათ შუაზე და შემორჩენილია მხოლოდ ჯვრის ჰორიზონტალური ერთი მკლავი.
აღმოსავლეთის კედელზე კარის თავზე დატანებულია უფრო მომცრო ზომის კვადრზე გამოსახული
მეორე ბოლნური ჯვარი. აღნიშნული ქვები, ადგილობრივის თქმით, წამოუღიათ სოფელ გელაშენიდან
(Güleş). ორნამენტიანი ქვები არაა დაფიქსირებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.

ბოლნური ჯვრის გამოსახულების დეტალი

ბოლნური ჯვრის გამოსახულება
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27. 07. 2015
ხარაულის ნაეკლესიარი
ისტორიულ

კლარჯეთში,

სოფელ

ხარაულის

(საქართველოს

რსრ,

1931-1932),

თანამედროვე

არდანუჩის რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ ჰარმანლის (Harmanli) სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში, ტყიან
ბორცვზე, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა „ზიარეთს“ უწოდებს, შემორჩენილია შირიმის
რამდენიმე თლილი ქვა და დუღაბის ნაშთები (41°6'47.63"N; 42°5'54.60"E). აქვეა კერამიკის და კედლის
შელესილობის ფრაგმენტები, რომლებზედაც საღებავების კვალია შემორჩენილი. ჩანს, აქ ეკლესია მდებარეობდა. ნაეკლესიარის ტერიტორიაზე მიმობნეულია ადამიანის ძვლები. ნიკო მარის მიხედვით, ამ
ადგილას საფლავი იყო (Марр 1911), თუმცა ჩანს, რომ უშუალოდ ადგილზე იგი ნამყოფი არაა და
ადგილობრივი მცხოვრების ინფორმაციას დაეყრდნო.

სუაგარას ეკლესია
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ სუაგარას (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე არდანუჩის
რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ სოღანლის (Soğanlı) ერთ-ერთ უბანში – „მექერეთში“, მცირე ხევის მარცხენა
ნაპირზე, ადგილობრივი მოსახლის მამულში, ფერდზე დგას დარბაზული ტიპის, დაზიანებული ეკლესია
(7.6×4.9 მ, კედლის სისქე 0.8 მ, შემორჩენლი კედლების სიმაღლე 4 მ) (41°10'2.56"N; 42°0'20.82"E), რომელსაც
ჩამონგრეული

აქვს

კამარა.

ეკლესიას

აქვს

აღმოსავლეთი

ნახევარწრიული

აფსიდი

და

ნიშა

საკურთხევლის ჩრდილოეთ ნაწილში (შესაძლებელია მეორე ნიშა სამხრეთ ნაწილშიც ჰქონოდა,
რომელიც ამჟამად მიწითაა დაფარული). აფსიდი განგრეულია სარკმლის ადგილას, ჩრდილოეთი და
სამხრეთი კედლები უკეთაა შემორჩენილი, დასავლეთის კედელი ნახევრამდეა დანგრეული (გარედან
სამხრეთ-დასავლეთ კედელი დაფარულია მიწით, შიდა არე ამოვსებულია ჩამონგრეული მასით და
მიწით). შესასვლელი კარი გაჭრილია ჩრდილოეთით, მისი საპირე კი მონგრეულია და გაფართოებული.
ეკლესია ნაგებია რიყის მომცრო ზომის ქვებით, ინტერიერი შელესილია. ეკლესია არ არის მოხსენიებული
ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.
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გეგმა ლ. წიქარიშვილისა

28. 07. 2015
ჯუღოს ციხე, ეკლესია და ხიდები
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელი ჯუღოს (საქართველოს რსრ, 1931-1932; Главное УГК СССР, 19671991), თანამედროვე არდანუჩის რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ სოღანლის (Soğanlı) უბნის – „ჯუღოს“
სამხრეთ-დასავლეთით 1.5 კმ-ზე, მდინარე არტანუჯისწყლის მარჯვენა მხარეს, ზღ.დ. 920 მეტრზე,
ძნელად მისადგომი, მაღალი და კლდოვანი ბორცვის თხემზე შემორჩენილია მასშტაბური ციხის
ნაგებობათა კომპლექსი (41°9'4.96"N; 42°1'9.70"E) (ამჟამინდელი სოფელი სოღანლი (Soğanlı) ისტორიულ
სოფელ სუაგარასაც მოიცავს).
ამ ნაგებობათაგან გამოსარჩევია სამი მართკუთხა გეგმის მქონე ნაგებობა, ორი წრიული ფორმის
გოდოლი და გალავნის კედლის ფრაგმენტები. გარდა ამ ნაგებობებისა, ციხის ტერიტორიაზე კიდევ
გვხვდება სხვა ნაგებობათა ძლიერ დაზიანებული კედლის მცირე ზომის ნაშთები. ამჟამად მათი
თავდაპირველი დანიშნულებისა და ფუნქციის დადგენა ვერ ხერხდება.
ციხის კომპლექსი, მასში შემავალი ნაგებობების მდებარეობის მიხედვით, შესაძლებელია პირობითად
სამ ნაწილად დაიყოს – აღმოსავლეთ, ცენტრალურ და დასავლეთ უბნებად. ყველა ეს ნაგებობა ნაშენია
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დუღაბითა და უხეშად დამუშავებული მოყვითალო ფერის, საშუალო ზომის კვადრებით, თუმცა
ზოგიერთ ნაგებობათა კედლების ქვედა (საწყის) ნაწილში შედარებით მოზრდილი და განსხვავებული
სახეობის ქვით (მონაცრისფრო ქვა) ნაშენი კედლის წყობებიც შეიმჩნევა – სავარაუდოდ, ეს უფრო
მშენებლობის გაცილებით ადრეულ პერიოდს უნდა მიეკუთვნებოდეს. გარდა ამისა, ალაგ-ალაგ აგურით
ნაშენი კედლების მცირე ფრაგმენტებიცაა შემორჩენილი. ნაგებობები მთლიანობაში მოზრდილ არეალზეა
განფენილი (130×30 მ).
კომპლექსის აღმოსავლეთ ნაწილში შემორჩენილია გოდოლი და მართკუთხა გეგმის მქონე ნაგებობა
ზომით 3.0×4.8 მ. ამ ნაგებობის კამაროვანი გადახურვა ჩაქცეულია. გოდოლი საკმაოდ დაზიანებულია და
მისი კედლები თითქმის მიწის დონემდე არის მორღვეული.
შუა ნაწილში კიდევ ერთი გოდოლი და მართკუთხა ფორმის ნაგებობაა შემორჩენილი. გოდლის
დიამეტრი 1.8 მეტრია და ისიც აღმოსავლეთ გოდლის მსგავსად საკმაოდ დაზიანებულია. აქვე, მის
სიახლოვეს, მართკუთხა ფორმის ნაგებობაა ზომით 3.7×5.7 მ. ამ ნაგებობის ჩრდილოეთის კედელი
დანგრეულია, დანარჩენი კედლები კი გაცილებით კარგად არის შემორჩენილი. კედლების მაქსიმალური
სიმაღლე 3 მეტრამდეა. შეიმჩნევა ნაგებობის თაღოვანი გადახურვის კვალი.
კომპლექსის დასავლეთ ნაწილში მართკუთხა ფორმის კიდევ ერთი ნაგებობა და გალავნის ყველაზე
მაღალი კედლის ნაწილია (10-12 მ). მარკუთხა ფორმის ნაგებობას აქაც კამაროვანი გადახურვა ჰქონია,
რომლისგანაც მცირე ნაწილია შემორჩენილი. შიდა სივრცე ამოვსებულია ჩანგრეული მასით. ნაგებობას
კარის კვალი არ ემჩნევა. აღმოსავლეთ კედელი ნაწილობრივ გარღვეულია. ჩრდილოეთ კედელში
გაჭრილია ორი მცირე ზომის ნიშა. ნაგებობის ზომებია 3.6×6.0 მ, ხოლო კედლების სისქე – 0.8 მ.
კლდოვანი ბორცვიდან, სადაც ციხე მდებარეობს, იშლება ვრცელი პანორამა – ციხე პირდაპირ თავზე
დაჰყურებს ახიზას ციხეს, მისგან სამხრეთ-აღმოსავლეთით არტანუჯის ციხე მოჩანს, ხოლო დასავლეთით
მდინარეების – იმერხევისა და არტანუჯისწყლის, კიდევ უფრო შორს კი იმერხევისა და ჭოროხის
ხეობების შეერთების ადგილები. ჯუღოს ციხე, მდებარეობიდან და მასშტაბიდან გამომდინარე, როგორც
ჩანს, ისტორიულ კლარჯეთში, კერძოდ არტანუჯის რაიონში, არტანუჯის ციხესთან ერთად აქ არსებულ
საფორთიფიკაციო ნაგებობათა ქსელში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკვანძო ობიექტს წარმოადგენდა. ამ
ციხეს ადგილობრივი მოსახლეობა ,,ყალაბოინას“ უწოდებს.
ციხე მიკვლეულ იქნა 2015 წლის ექსპედიციისას და მასალები გამოქვეყნდა ელექტრონულ მედიაში
(http://www.wv13.sites.ac.ge/index.php/more/culture/7072-2015-08-11-13-14-38).
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სოფელ ჯუღოს აღმოსავლეთით 200 მ-ზე, გზის პირას, სამხრეთით ფერდზე შემორჩენილია ეკლესიის
ფრაგმენტები (41°9'33.58"N; 42°1'56.04"E). ტაძრის გეგმა არ იკითხება, ცალფერდა გადახურვა და ნაგებობის
გარშემო მდებარე კედლის ფრაგმენტები გვაფიქრებინებს, რომ შემორჩენილი ნაწილი ტაძრის
ჩრდილოეთის მინაშენია (4.0×2.7 მ). იგი გასრულებულია ნახევარწრიული კამარით, კედლები ამოყვანილია
ქვიშაქვითა და დუღაბით. შერჩენილია მხატვრობა – საღებავების მკრთალი ლაქები. მინაშენის
სამხრეთით განირჩევა კედლების ფრაგმენტები, რომლებიც ძირითადი ტაძრის ნაგებობის ფრაგმენტებია:
მინაშენის პარალელურად 9.1 მ-ზე შემორჩენილია 11.7 მ-ის კედელი, ამ კედლებს შორის კი სხვა
კედლების ფრაგმენტებია. ეკლესია არ არის მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.
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მხატვრობის ფრაგმენტი

გეგმა ლ. წიქარიშვილისა

ეკლესიიდან სამხრეთით, მისგან დაახლოებით 1.5 კილომეტრზე, მდ. არტანუჯისწყლის მარჯვენა
ნაპირზე, ძველ გზაზე, ერთმანეთისგან დაახლოებით 200 მ-ზე, მცირე ხევებზე შემორჩენილია ორი ძველი
ხიდი: ხიდი 1 (41°8'56.85"N; 42°1'32.47"E), ხიდი 2 (41°8'52.38"N; 42°1'23.98"E).

ხიდი 1

ხიდი 2
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29. 07. 2015
ანჩის საკათედრო ტაძრის (?) ნაშთები, ეკლესია და ეკლესიის ორნამენტიანი ქვები, ციხე და კოშკი
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ანჩის (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე არდანუჩის
რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ ინჯილლიში (İncilli), ხევის პირას მოსახლეობა მიუთითებს დიდი ტაძრის
არსებობას, რომლისგანაც ამჟამად შემორჩენილია გათლილი ქვები (მათ შორის შირიმის) და დუღაბის
მოზრდილი ფრაგმენტები (41°11'32.02"N; 42°6'34.79"E). ვახტანგ ჯობაძის მოსაზრებით, ანჩის ისტორიულ
წყაროებში მრავლად მოხსენიებული საეპისკოპოსო ტაძარი სოფელში უნდა ყოფილიყო (ჯობაძე 2006).
სავარაუდოდ, ეს სწორედ ის ადგილია, თუმცა მისი ლოკალიზაცია არ ხერხდება. ადგილობრივ
მოსახლეებს ტაძრის დანგრევის დრო არ ახსოვთ, მაგრამ, გადმოცემით იციან, რომ ტაძარი იმდენად
დიდი იყო, რომ მისი ჩრდილი მეზობელ სოფელ ნორგიელს წვდებოდა.

სოფელ ანჩის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, მისგან 600 მ-ზე, მდ. სამწყარის მარცხენა მხარეს, მაღალ
ქარაფზე შემორჩენილია ეკლესიის ნანგრევები (41°11'52.60"N; 42°7'5.96"E), რომელთაც მკვლევართა
ნაწილი ანჩის საეპისკოპოსო ტაძრად მიიჩნევს. ტაძარი მრავალგზისაა აღწერილი სხვადასხვა პერიოდის
მკვლევართა მიერ (ხოშტარია 2004; ჯობაძე 2006; Бакрадзе 1880; Марр 1911; Baumgartner 1996; Djobadze
1992; Aytekin 1999). ტაძრის სიახლოვეს შემორჩენილია გაურკვეველი დანიშნულების კიდევ ერთი
ნაგებობის კვალი.
ანჩის ამ ეკლესიიდან წამოღებული ქვები გვხვდება სოფლის ნაგებობებში. ჯამეს სამხრეთის კედელში
ჩატანებულია სარკმლის თავსართი – მოყავისფრო ფერის ქვა, წნული ორნამენტის გამოსახულებით, ქვას
კიდეებზე სამპიროვანი ლილვი შემოუყვება. ჯამეს აღმოსავლეთ კედელზე სამრიგად დატანებული
მოყავისფრო ფერის, კარგად თლილი, მოზრდილი ზომის კვადრებია. ეკლესიის ქვები გაბნეულად
ჩატანებულია სოფლის სხვადასხვა სახლებშიც. ეკლესიის ორნამენტიან ქვებს ვხვდებით სოფლის
პინტიგილის უბანშიც: №20 სახლის კუთხეზე დატანებულია წნულორნამენტიანი ქვა, აქვე, ფარდულის
შესასვლელი კარის წირთხლში კიდევ ერთი წნულორნამენტიანი ქვაა ჩადგმული. №11 სახლის გომურის
კედლის ქვედა ნაწილზე დატანებულია მოვარდისფრო ფერის ქვაზე შესრულებული წნულორნამენტიანი
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ქვა დაზიანებული ზედაპირით. აქვეა ერთიანი ქვისგან გათლილი მრგვალი სვეტის ფრაგმენტი.
ორნამენტიანი ქვები (გარდა№11 სახლში ჩატანებული ორნამენტიანი ქვისა) და სვეტი დაფიქსირებულია
მკვლევართა მიერ (Baumgartner 1996; Djobadze 1992.).

ნიკო მარის ექსპედიციის მასალები (1904 წ.)

ეკლესიასთან შემორჩენილი კედელი
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ჯამეს კედელში ჩატანებული ორნამენტიანი ქვა

ეკლესიის ჯამეს კედელში ჩატანებული
ეკლესიის სამშენებლო ქვები

წნულ ორნამენტიანი ქვა

ეკლესიის ორნამენტიანი ქვები

ეკლესიის სვეტი

სოფელ ანჩის დასავლეთ ნაწილში, ტყიანი ქედის თხემზე აღმართულ კლდოვან ბორცვზე
შემორჩენილია მცირე ზომის ციხის ნაგებობათა ფრაგმენტები (41°11'39.96"N; 42°5'45.45"E). კლდის წვერზე,
ერთი კედლით კლდეზე მიდგმული, წრიული ფორმის ორი შეწყვილებული ნაგებობაა; ისინი ნაგებია
რიყის ქვითა და დუღაბით, რომელიც შიგნიდან შელესილი ყოფილა. მათი კელდები შემორჩენილია
დაახლოებით 1 მეტრის სიმაღლეზე. ციხის ქვედა ნაწილში შემორჩენილია თიხის მილების ფრაგმენტები,
რომლებიც მიმართულია ქვემოთკენ, სავარაუდოდ ძლიერ დაზიანებული ოთხკუთხა წყალსატევისკენ.
აქვეა უკეთ შემორჩენილი მეორე წყალსატევიც (დიამეტრი 2.0 მ, სიღრმე 1.5 მ), რომლის კედლებიც
უხეშად დამუშავებული ქვით ამოუყვანიათ; მის კედლებზე შემორჩენილია შელესილობის კვალი. ციხე
დაფიქსირებულია ბ. კუდავას 2015 წლის ექსპედიციისას.

92

93

სოფელ ანჩის დასავლეთით, ტყიანი ქედის
ქვედა ნაწილში სოფლის დასავლეთით, სამანქანო
გზიდან 300 მ-ზე, შემორჩენილია საშუალო ზომის
უხეშად დამუშავებული ქვები და დუღაბის მცირე
ფრაგმენტები (41°11'54.49"N; 42°5'54.87"E). გეგმა არ
იკითხება. ადგილობრივების თქმით, აქ ციხე იდგა.
შესაძლოა
ნაგებობები

აქ

და

ქედის

ერთიანი

თხემზე

თავდაცვითი

მდებარე
სისტემის

ნაწილს წარმოადგენდნენ. ამ ადგილას ციხე არ
ფიქსირდება

ჩვენთვის

ცნობილ

წერილობით

წყაროებში.

სოფელ ანჩის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, სამანქანო გზით 6 კმ-ზე, შემდგომ საფეხმავლო ბილიკით
500 მ-ზე, მდ. სამწყარის მარცხენა ნაპირზე აღმართულ კლდოვან ბორცვზე, შემორჩენილია მრგვალი
ფორმის, დუღაბით ნაგები კოშკის მცირე ფრაგმენტი (41°12'30.73"N; 42°6'59.42"E). კარგადაა შემორჩენილი
გოდლის სამხრეთ ნაწილის 5 მ-იანი კედელი; გოდლის დიამეტრი 5 მ. კედლის სისქე 2 მ. ამ მიდამოებში
ნიკო მარი ახსენებს კოშკს, რომელიც, სავარაუდოდ, ზემოხსენებული კოშკი უნდა იყოს (Марр 1911).
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ანარგეთის ნაეკლესიარი (?) და თავდაცვითი ნაგებობის (?) ნაშთი
ისტორიულ
(საქართველოს
არდანუჩის

კლარჯეთში,
რსრ,

რაიონის

სოფელ

1931-1932),
(Ardanuç

ანარგეთის

თანამედროვე
İlçe)

სოფელ

ჯევიზლიკის (Cevizlik) სამხრეთით, სამანქანო გზით
3 კმ-ზე,

შემორჩენილია

დუღაბის

მცირე

ფრაგმენტები (41°11'31.87"N; 42°8'11.41"E), ნაგებობა
აღმოსავლეთისაკენაა
გამომდინარე,

დამხრობილი,

შესაძლებელია,

რომ

აქ

აქედან
ეკლესია

ყოფილიყო, ადგილობრივი მოსახლეობა ამ ადგილს
„ზიარეთს“ უწოდებს.

ამავე სოფლის ტერიტორიაზე, მდინარე სამწყარის მარჯვენა ნაპირზე, შემორჩენილია მრუდხაზოვანი
გეგმის მქონე დუღაბითა და ნატეხი ქვით ნაგები კედლები (14.0×5.5 მ, კედლის სისქე – 0.8 მ)
(41°12'17.20"N; 42°8'0.46"E). ადგილორივი მოსახლება ამ ნაგებობასაც ეკლესიას უწოდებს. თუმცა
არქიტექტურული მონაცემებით ეს ნაგებობა ვერ იქნებოდა ეკლესია. შესაძლებელია, აქ თავდაცვითი
ნაგებობა ყოფილიყო. ასევე, სოფლის ერთ-ერთ უბანში, აშალე მაჰალეში, უბნის ცენტრში, გზის პირას,
ადგილობრივი მოსახლეობა მიუთითებს ადგილს, სადაც ეკლესია მდგარა (41°11'54.35"N; 42°8'1.59"E).
ნაგებობები არაა მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.

30. 07. 2015
გორეშეთის ციხე და ნაეკლესიარი
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ გორეშეთის (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე
არდანუჩის რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ ქუთლუს (Kutlu) ჩრდილოეთით, სოფლის ბაღებში, ოდნავ
შემაღლებულ ბორცზე, სოფლიდან 4 კმ-ზე მდებარეობს მასშტაბური, დიდი ზომის ციხე (35.0×40.0 მ)
(41°13'2.18"N; 42°12'2.93"E), გეგმით მართკუთხედს მიახლოებული, მრუდხაზოვანი კედლების მქონე. იგი
ნაგებია დიდი ზომის უხეშად დამუშავებული ქვებით, კედლების ნაწილი მშრალი წყობითაა ნაგები,
ხოლო ზოგან გამოყენებულია დუღაბი. შესასვლელი დიდი კარი გაჭრილია დასავლეთით, ხოლო მცირე
კარი – აღმოსავლეთით. ციხის შიდა მხარეს განირჩევა შიდა ნაგებობები. კედლის სისქე 2 მ-ია,
ჩრდილოეთის კედელი ძლიერ დაზიანებულია, ხოლო დანარჩენი კედლები შემორჩენილია 6-8 მეტრის
სიმაღლის დონემდე. თურქულ წყაროებში ციხეს „პეტრიკ ისმანის“ სახელწოდებით მოიხსენიებენ
(Aytekin 1999).
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გეგმა და ჭრილი გ. ბაგრატიონისა ჯაბა სამუშიას ექსპედიციების მასალებიდან (გორაშენადაა მოხსენიებული)
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სოფელ გორეშეთიდან აღმოსავლეთით, სოფლის მეჩეთიდან დაახლოებით 800 მ-ზე, სათიბებში,
მოსახლეობა მიუთითებს ადგილს, სადაც შემორჩენილია დუღაბის მცირე ფრაგმენტები (41°11'50.98"N;
42°13'22.19"E).

ადგილოვრივი

მოსახლეების

თქმით

აქ

ეკლესია

მდებარეობდა.

აქვე,

სოფლის

ჩრდილოეთით, ბაღებში, მიუთითებენ მეორე ნაეკლესიარსაც (41°11'54.79"N; 42°12'24.89"E), რომელიც
აღწერილი აქვს ნიკო მარს (Марр 1911), დღეს მისგან აღარაფერია შემორჩენილი.

კორსნიას ორნამენტიანი ქვები, ნაეკლესიარი და ციხე
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ კორსნიას (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე არდანუჩის
რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ კაპის (Kapı) ჯამეს (41°10'43.50"N; 42°13'39.10"E) ეზოში დგას ეკლესიის
ტრაპეზის ქვა (სიმაღლე 0.85 მ, წინა მხრის
სიგანე

0.65 მ).

გამოსახულია

ქვაზე
წრიული

ერთი
ფორმის

მხრიდან
წნული

ორნამენტი. ასევე, ჯამეს კედელზე დატანებულია წნულორნამენტიანი მოყვითალო
ფერის ქვა. ჯამეს კედელზე ჩატანებულია
კარგად თლილი, საშუალო ზომის კვადრები,
რომლებიც, მოსახლეობის თქმით, სოფელთან
ახლოს

მდებარე

ეკლესიიდან

ყოფილა

წამოღებული. აქედანვე წამოუღიათ ზემოთ
აღნიშნული
სოფლის
ტრაპეზის ქვა

ტრაპეზის

ქვაც.

ჩრდილო-დასავლეთით,

ეკლესია
მისგან

1 კმ-ზე ყოფილა, შემაღლებულ ბორცვზე, სადაც

ამჟამად დუღაბის მცირე ფრაგმენტებიღა შეიმჩნევა (41°11'6.34"N; 42°13'8.08"E). ეკლესია და ორნამენტიანი
ქვები არ არის დაფიქსირებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.
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სოფელ კორსნიას სამხრეთ-აღმოსავლეთით 2 კმ-ზე, ტყიანი ბორცვის თხემზე, შემორჩენილია ციხის
დუღაბიანი კედლის გულის ფრაგმენტი (სიმაღლე – 3.0 მ, სისქე – 1.1 მ, სიგრძე – 14.0 მ) (41°10'9.61"N;
42°15'6.34"E). ადგილობრივები ამ ადგილს „ტოპრაკ კალეს“ უწოდებენ. ციხე არ არის მოხსენიებული
ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.

უსტამელის კოშკი
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ უსტამელის (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე
არდანუჩის რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ უსტალარის (Ustalar) სამხრეთ-აღმოსავლეთით 1.5 კმ-ზე,
კლდოვანი ქედის კეხზე, დგას სამკუთხედს მიახლოებული მრუდხაზოვანი გეგმის მქონე კოშკი (5.2×5.5 მ,
კედლის სისქე 1.0 მ, სიმაღლე 7.0 მ) (41°10'4.85"N; 42°13'13.49"E). კოშკი ნაგებია ნატეხი ქვითა და
დუღაბით, აღმოსავლეთით აქვს ორი სარკმელი, ჩრდილოეთით – ერთი. კარი დასავლეთის მხარესაა
გაჭრილი. კოშკი დაფიქსირებულია ოსმან აიტეკინის ნაშრომში (Aytekin 1999).

სამწყარის მეგალითური კომპლექსი და ეკლესია
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ სამწყარის (საქართველოს ირ, 1923), თანამედროვე არდანუჩის
რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ აშაღი ირმაქლარის (Aşağı Irmaklar) სამხრეთ-დასავლეთით 600 მ-ზე,
ფერდობზე მდებარეობს კომპლექსი, რომელთაგან დღეს სრულად ან ნაწილობრივ, ერთ ჯგუფში,
იკითხება ათამდე ნაგებობა (41°10'36.18"N; 42°10'4.73"E). მათ შორის გამორჩეულია კომპლექსის
ცენტრალურ ნაწილში მდებარე, სავარაუდოდ სამმკლავიანი ნაგებობა, რომლისგან შემორჩენილია ორი
მკლავი თავისი აფსიდებით. იგი ნაგებია დიდი ზომის გათლილი მეგალითების მშრალი წყობით.
სამხრეთის მკლავში, ქვედა მხარეს, დატოვებულია ღიობი, რომლიდანაც იწყება ვიწრო, 3 მეტრიანი
გვირაბი, იგი უერთდება წრიული ფორმის სათავსს, ამ სათავსიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით გრძელდება
7 მ-იანი გვირაბი, რომლის ბოლო ჩამონგრეულია. გვირაბებიც და წრიული სათავსიც ნაწილობრივ
ამოვსებულია მიწით. ნაგებობის ჩრდილოეთით გაჭრილია ვიწრო შესასვლელი კარი.
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კამაროვან ნაგებობას ჩრდილოეთით ახლავს კედლებით ერთმანეთზე მიბჯენილი სამი დიდი
სადგომი. მთავარი ნაგებობის გარშემო შემორჩენილია ცალკეული კედლების ფრაგმენტები. კომპლექსის
გარშემო ტერიტორია მოშანდაკებულია და შეიმჩნევა გალავნის კვალი.
ამ ტერიტორიას ადგილობრივი მოსახლეობა „შალამბერეთს“ უწოდებს. მიწისქვეშა ნაგებობები
მიკვლეულ იქნა 2015 წლის ექსპედიციისას და მასალები გამოქვეყნდა ელექტრონულ მედიაში
(http://medianews.ge/ge/istoriulklardjetshiutsnobimitsisqveshanagebobebiskompleqsebiaghmoachines/114503).

მიახლოებითი გეგმა ლ. წიქარიშვილისა
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სოფლის აღმოასავლეთ ნაწილში, გზასთან მდებარებდა ეკლესია (41°10'48.89"N; 42°10'53.60"E), რომელიც
აღწერილი აქვს ნიკო მარს 1904 წლის მოგზაურობათა დღიურებში (Марр 1911), ადგილობრივ მცხოვრებთა თქმით ეკლესია 30 წლის წინათ დაუნგრევიათ. შემორჩენილია დუღაბის მცირე ფრაგმენეტები.

ნიკო მარის ექსპედიციის მასალები (1904 წ.)

31. 07. 2015
მაცალახეთის ნაეკლესიარი
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ მაცალახეთის (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე
არდანუჩის რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ ნალდოკენის (Naldöken) აღმოსავლეთით 1.5 კმ-ზე, ფერდზე
შემორჩენილია ეკლესიის დუღაბის ფრაგმენტები (41°8'39.15"N; 42°2'46.84"E). იკითხება მხოლოდ კედლის
2 მ-იანი მონაკვეთი. ეკლესია არ არის მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.
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სოლიანის მღვიმე ნაგებობის ფრაგმენტებით
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ სოლიანის (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე არდანუჩის
რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ იაილაჯიკის (Yaylacık)
სამხრეთით, ფრიალო კლდეზე (41°9'15.43"N; 42°12'16.78"E)
მიგვითითეს გამოქვაბულზე, რომლის შესასვლელში
განირჩევა მცირე ზომის კედელი. ძეგლზე ასვლა მხოლოდ
სპეციალური

აღჭურვილობითაა

შესაძლებელი.

სოლიანის ნაგებობა არ არის მოხსენიებული ჩვენთვის
ცნობილ წერილობით წყაროებში.

სამწყარის ეკლესია
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ სამწყარის (საქართველოს ირ, 1923), თანამედროვე არდანუჩის
რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ იუქარი ირმაქლარის (Yukarı Irmaklar) ჩრდილოეთით (სოფელი სამწყარი
მოიცავს თანამედროვე სოფელ აშაღი ირმაქლარსაც – Aşağı Irmaklar), მისგან 1 კმ-ზე, კლდოვანი, მაღალი
მთის წვერზე, შემორჩენილია ეკლესიის ფრაგმენტები (41°12'2.43"N; 42°11'5.77"E). კლდის თხემზე
შემორჩენილია საშუალო ზომის ქვითა და დუღაბით ნაგები 1 მეტრი სიმაღლის კედლები. აღმოსავლეთისკენ შეინიშნება საკურთხევლის მომრგვალების კვალი. ეკლესია შედარებით უკეთეს მდგომარეობაში აღწერილი აქვს ნიკო მარს 1904 წლის მოგზაურობის დღიურებში (Марр 1911). ადგილობრივი
მცხოვრებნი ამ ადგილს „მაღლის უკანის მთას“ ეძახიან. სოფელ გორეშეთის მოსახლეების თქმით, ამ
ადგილიდან წაუღიათ ქვები სოფლის ჯამეს გასაშენებლად. ამჟამად მეჩეთში ქვები არ განირჩევა.

ნორგიელის ციხე (?)
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ნორგიელის (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე
არდანუჩის რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ ჩაკილარის (Çakıllar) სამხრეთით, მისგან 700 მ-ზე, კლდოვან
ფერდზე, შემორჩენილია დუღაბითა და საშუალო ზომის, უხეშად დამუშავებული ქვით ნაგები შენობა
(41°12'13.53"N; 42°9'21.51"E). მის გარშემო შეიმჩნევა დუღაბის უმნიშვნელო ფრაგმენტები. ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, ამ ადგილას ციხე უნდა ყოფილიყო. ციხე არ არის მოხსენიებული
ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში. ნორგიელთან ნიკო მარი აფიქსირებს გაურკვეველი
დანიშნულების ნანგრევებს, რომლებიც შესაძლოა აღნიშნული ნაგებობის ფრაგმენტები ყოფილიყო (Марр 1911).
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ჭიდილის წისქვილი
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ჭიდილის (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე არდანუჩის
რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ ბაღლიჯას (Bağlıca), იუქარი მაჰალეში, მცირე ხევში, შემორჩენილია
უხეშად დამუშავებული ქვითა და დუღაბით ნაგები, კამაროვანი გადახურვის მქონე წისქვილი, რომელიც
საბჯენ თაღზეა დაყრდნობილი (41°14'4.86"N; 42°8'43.95"E). ამავე უბანში მიგვითითეს ეკლესიის ადგილი
(41°13'53.50"N; 42°8'4.07"E), რომლისგანაც ამჟამად არაფერია შემორჩენილი. ნიკო მარის 1904 წლის
მოგზაურობის დღიურებიდან ჩანს, რომ ჭიდილის წისქვილს ნიკო მარი ეკლესიად მიიჩნევს (Марр 1911).

სამწყარის შესართავის ხიდი
ისტორიულ კლარჯეთში, თანამედროვე არდანუჩის რაიონში (Ardanuç İlçe), სადაც მდ. სამწყარი
უერთდება

მდ.

იმერხევის

წყალს,

შერთვის

ადგილიდან 70 მ-ის მანძლზე, შემორჩენილია ქვის
თაღოვანი ხიდის ნაშთები (41°13'51.20"N; 42°5'33.51"E).
ხიდის საყრდენებს შორის მანძილი 10 მ-ია, ძირითადი
მალი ჩანგრეულია.

01. 08. 2015
ტანძოთის ეკლესია და ციხე
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ტანძოთის (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე არდანუჩის
რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ აიდინის (Aydın) ცენტრში დგას სომხური ეკლესია (41°2'34.01"N;
42°5'42.07"E). ეკლესიას აქვს სომხური წარწერა კარის თავზე. ეკლესია დარბაზული ტიპისაა, აშენებულია
1843 წელს (Марр 1911).
სოფელში მდებარე ქართული ეკლესიის ადგილზე XIX საუკუნეში აშენდა ჯამე (41°2'35.60"N;
42°5'39.78"E), რომლის კედლებში ნიკო მარმა ნახა ქართულწარწერიანი ქვები. ერთ-ერთ წარწერას ნიკო
მარი ამგვარად კითხულობს: „ქ. აღეშენა წ˜ჲ ესე ეკლესიაჲ ზ˜ა / წ˜ისა ქ˜წლისა ქ˜ეს მოწამისა მარინა˜ისა
ქ˜რო / ნიკონსა ფ˜ ლ˜ა რ˜ა [1312 ქრისტეს აქეთ] მხ˜ბითა მისითა მოგ˜ცეს მტ˜ებჲ / ცდვათ˜ჲ რ˜ ა˜ქს
კადნიერ˜ბჲ ქ˜ს მოწმ˜ეს მარინა შე / იწრ˜ე მცირე ესე სამს˜ხრი კალმ˜ხელისა საიმდავლის [გ˜ნ და] /
თამარისგ˜ნ და შვილთა მ˜თთა გ˜ი და ი˜ე და სჳმბ˜ტისგ˜ნ“ (Марр 1911). მეორე წარწერა, შედარებით
მცირე ზომისა, კირით ყოფილა დაფარული.
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ტანძოთის ეკლესია აღწერილია სხვადასხვა მკვლევართა მიერ (Марр 1911; Aytekin 1999; ჭიჭინაძე 1905;
ხოშტარია 2005; Kiepert 1878; Baumgartner 1996).

ტანძოთის სომხური ეკლესია

ტანძოთის სომხური ეკლესია
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წარწერა სომხური ეკლესიის კედელში

წარწერა სომხური ეკლესიის კედელში

ნიკო მარის ექსპედიციის მასალები (ქართული ეკლესიის წარწერები ჯამეს კედელში) (1904 წ.)

სოფლის

ჩრდილო-დასავლეთით

400 მ-ზე,

მდ.

ტანძოთისწყლის მარჯვენა ნაპირას, მაღალ კლდეზე დგას
ციხე

(41°2'53.00"N;

წაგრძელებულია

და

42°4'37.39"E).
კლდის

ციხის

ფორმის

გეგმა

მიხედვითაა

შემუშავებული (Марр 1911). ციხეს შესასვლელი ჩრდილოაღმოსავლეთის მხრიდან აქვს. ციხის შიგნით, აღმოსავლეთ
ნაწილში არის წყალსაცავი. ქვაღორღით ნაშენები გალავნის
სისქე 0.7 მ-ია. გალავანი ძირითადად დაუნგრევლად არის
შემორჩენილი (ბერძენიშვილი 2009; Aytekin 1999)
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გეგმა და ჭრილი გ. ბაგრატიონისა ჯაბა სამუშიას ექსპედიციების მასალებიდან

სოფლის სამხრეთ ნაწილში, შემაღლებულ ადგილას, დგას დაზიანებული ნაგებობა, 1.5 მეტრი სიგრძის
კედლით, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა წისქვილს უწოდებს. შესაძლოა ამას იხსენიებდეს ნიკო
მარი ეკლესიად (Марр 1911).

კაპტახორის მიწისქვეშა ნაგებობები და კლდეზე მიშენებული კოშკი
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ კაპტახორის (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე
არდანუჩის რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ ფეინირლის (Peynirli) სამხრეთით, მისგან 700 მ-ზე,
შემორჩენილია მცირე ზომის მიწისქვეშა თაღოვანი
ნაგებობები

(41°0'46.11"N;

42°2'51.55"E),

რომლებიც

50 მეტრის რადიუსზეა განფენილი და პირობითად სამ
ჯგუფად შეიძლება დაიყოს. ერთ-ერთი წრიული
ფორმისაა

(დიამეტრი

1.6 მ),

საიდანაც

გადიოდა

დერეფანი სხვა წრიული ფორმის ნაგებობაში. ნაგებია
მშრალი წყობის ნატეხი ქვით. მეორე მიწისქვეშა
ნაგებობა პირველისგან დასავლეთით მდებარეობს
(41°0'44.92"N;

42°2'47.69"E),

ტრაპეციის

ფორმისაა

კამაროვანი გადახურვით. შემორჩენილი სათავსის
ზომებია 2.5×3.0 მ. ამ არეალზე კიდევ განირჩევა ძლიერ დაზიანებული ნაგებობების კვალი (მესამე
ჯგუფი), რომელიც შესაძლებელია ერთ კომპლექსს წარმოადგენდა. მიწისქვეშა ნაგებობები მიკვლეულ
იქნა

2015

წლის

ექსპედიციისას

და

მასალები

გამოქვეყნდა

ელექტრონულ

მედიაში

(http://medianews.ge/ge/istoriulklardjetshiutsnobimitsisqveshanagebobebiskompleqsebiaghmoachines/114503).
მდინარე კაპტახორისწყლის მარცხენა ნაპირზე აღმართულ, 60 მეტრამდე სიმაღლის ვერტიკალურ
კლდეზე წარმოქმნილ ბუნებრივ ბაქანზე, კლდეზე, მიშენებულია მართკუთხა ფორმის ნაგებობა
(სავარაუდოდ კოშკი) (41°0'58.69"N; 42°2'39.02"E), ნაგებია ნატეხი ქვითა და დუღაბით. ნაგებობის
გადახურვა და დასვლეთის კედელი ბუნებრივი კლდეა, აღმოსავლეთის და ჩრდილოეთის კედელი
სრულად შემორჩა, ხოლო სამხრეთისა მორღვეულია. კარი გაჭრილია ჩრდილოეთის კედელში. ნაგებობის
მაქსიმალური სიმაღლეა 3 მ, აღმოსავლეთით გაჭრილია სარკმელი. ამავე კედელზე დატანებულია
მართკუთხა ფორმის ორი მცირე ნიშა. ამავე ნაგებობიდან

აღმოსავლეთით, კლდის ქვედა, დამრეცი

ბაქნის კიდეზე, მისგან 40 მ-ზე, შემორჩენილია ნახევარწრიული ფორმის კედლის ფრაგმენტი; ნაშენია
ნატეხი ქვითა და დუღაბით, სიგრძით 3 მ. სავარაუდოდ ეს ნაგებობები ერთიანი თავდაცვითი სისტემის
ნაწილს წარმოადგენდნენ. ნაგებობა არ არის მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.
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ვართხელის ნაეკლესიარი
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ვართხელის (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე
არდანუჩის რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ მეშექოის
(Meşeköy)

სამხრეთით

400

მ-ზე,

შემაღლებულ

ბორცვზე, შემორჩენილია რამდენიმე გათლილი ქვა და
დუღაბის ფრაგმენტები (41°1'32.95"N; 41°58'46.24"E),
აქვეა დიამეტრით 1.6 და სიმაღლით 1.8 მეტრის ნატეხი
ქვითა და დუღაბით ნაგები, მიწაში ამოყვანილი
ნაგებობა, სავარაუდოდ მარცვლეულის შესანახი ან
წყლის

ავზი.

მოსახლეობა

ამ

ადგილს

„ჯენეთს“

უწოდებს და მათივე თქმით აქ ეკლესია მდებარეობდა.
ეკლესია არ არის მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ
წერილობით წყაროებში.
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02. 08. 2015
არქიმის ნაეკლესიარი
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ არქიმის (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე არდანუჩის
რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ ავჯილარის (Avcilar) განაპირას, მინდორში შემორჩენილია ეკლესიის
კედლის მცირე ფრაგმენტი მოპირკეთების ქვების გარეშე (41°7'40.02"N; 41°58'20.58"E). გარშემო
მიმობნეულია დუღაბის ფრაგმენტები და რამდენიმე სამშენებლო ქვა. ეკლესია არ არის მოხსენიებული
ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.

შაგორას ეკლესია
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ შაგორას (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე არდანუჩის
რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ გუმუშჰანესთან (Gümüşhane), სამხრეთ-აღმოსავლეთით, გზასთან,
შემაღლებულ ადგილზე დგას დაზიანებული, დარბაზული ტიპის ეკლესია (41°6'37.34"N; 41°57'14.59"E),
ტაძარს მონგრეული აქვს აღმოსავლეთი და სამხრეთი კედლები, შემორჩენილია ჩრდილო-აღმოსავლეთის
კუთხის მცირედი ნაწილი, რომელზედაც ჩანს მომრგვალება, ჩრდილოეთის კედელზე მონგრეული და
გაფართოებულია სარკმლის საპირე. კედლებზე შემორჩენილია საშუალო ზომის ქვის ბუდეები. სოფელი
შაგორა და იქ მდებარე ძეგლი მოხსენიებული ან შესწავლილია მკვლევართა მიერ (ინგოროყვა 1954;
ხუციშვილი 2006; Kadiroĝlu 1999; Zdanevitch 1966; Thierry 1989; Baumgartner 1996).
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ექსპედიცია № 13
ექსპედიცია განხორციელდა 2015 წლის 27 აგვისტო – 6 სექტემბერს, ისტორიული კლარჯეთის,
სამცხისა და არტანის იმ არეალში, რომელიც ამჟამად თურქეთის ართვინის (Artvin İl) და არდაჰანის
(Ardahan İl) პროვინციების ართვინის (Artvin Merkez İlçe), ფოსოფის (Posof İlçe) და არდაჰანის (Ardahan
Merkez İlçe) რაიონებში მდებარეობენ.
ექსპედიციაში მონაწილეობდნენ: ლევან წიქარიშვილი (ხელმძღვანელი), ანა გელაშვილი, ბებურ
გოზალიშვილი, ანა იმედაშვილი, შალვა კოღუაშვილი.

27. 08. 2015
ღვიმეს წარწერა
ისტორიულ სამცხეში, სოფელ ღვიმეში (გურჯისტანის ვრ., 1958), თანამედროვე ფოსოფის რაიონის
(Posof İlçe) სოფელ ქუმლუქოზის (Kumlukoz) სოფლის შესასვლელთან, ადგილობრივი მცხოვრების
სახლში (№1D) ინახება ასომთავრულწარწერიანი ქვა. აღნიშნული ქვა, დაახლობით 15 წლის წინათ
უნახავთ სოფელ ღვიმის მახლობლად მდებარე ყანებში (ბოლო დრომდე ქვა ერთ-ერთი ადგილობრივი
მცხოვრების სახლის კიბეში იყო ჩატანებული, დღეს ის ამოღებულია და მომზადებულია მუზეუმში
გადასატანად). ადგილობრივი მცხოვრების თქმით, იმ ადგილას, სადაც ქვა ნახეს, ყოფილა სხვა
წარწერიანი ქვა, რომელიც სიდიდის გამო ვერ ამოუღიათ და იგი ისევ მიწის ფენით დაფარულა.
წარწერიანი ქვა 2015 წელს აღწერა ბ. კუდავას ექსპედიციამ. ამ ექსპედიციის მონაწილეების ი. ბერიძისა
და ნ. ხიზანიშვილის მასალის მიხედვით, წარწერა წინასწარი მონაცემებით X-XI საუკუნეებით
თარიღდება.

წარმოადგენს

საფლავის

ქვა-ჯვარის

ნაწილს

და

მასში

იხსენიება

„ზაქარია“

-

„[ღმრთისმშობე]ლო, / მ(ეო)ხ / ეყ(ა)ვ / ს(უ)ლ(ს)ა / ზ(ა)ქ(ა) / რ(ია)ს / ა, / ა(მი)ნ“. წარწერას მიაკვლია თურქმა
არქეოლოგმა სამი პატაჯიმ (ბერიძე 2015).
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ლონგოთხევის ეკლესია
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ლონგოთხევის (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე
არდანუჩის რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ ბულანიკის (Bulanık) ჩრდილო-დასავლეთით 1 კმ-ზე, გზიდან
200 მ-ში, ტყიან, კლდოვან ფერდზე შემორჩენილია დაზიანებული დარბაზული ტიპის ეკლესია (9.45×4.5 მ)
დასავლეთი მინაშენით (41°4'14.06"N; 42°10'22.13"E). ტაძარს დანგრეული აქვს აფსიდი, სამხრეთი კედლის
დიდი ნაწილი და გადახურვა. შემორჩენილია ჩრდილოეთი კედელი და მისი მიმდებარე აფსიდის
ნაწილი. მონგრეული და გაფართოებულია დასავლეთით გაჭრილი კარი, რომელიც, ჩანს, თაღოვანი
ფორმის უნდა ყოფილიყო. ეკლესია ნაგებია მონაცრისფრო ქვიშაქვის საშუალო ზომის კვადრებით.
აფსიდში შემორჩენილია შელესილობის კვალიც. გარე მოპირკეთების ქვები ნანგრევს აღარ შერჩენია,
დასავლეთის კედელზე შემორჩენილია კვადრატული ფორმის, მცირე ზომის ქვის ბუდეები. აქვეა
დანგრეული კედლის ფრაგმენტები. შემორჩენილი კედლების მაქსიმალური სიმაღლე 3 მეტრია.
ადგილობრივი მცხოვრების თქმით, დაახლოებით 40 წლის წინათ ტაძარს სრულად ჰქონდა შემორჩენილი
გადახურვა. ამ ადგილს „ქუჩუქ ქილისეს“ უწოდებენ. ეკლესია არ არის მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ
წერილობით წყაროებში.
ეკლესიის სამხრეთით, დაახლობით 50 მ-ში შეიმჩნევა გაურკვეველი დანიშნულების ნაგებობის ნაშთი,
შემორჩენილია რამდენიმე სამშენებლო ქვა.

ჩრდილო-დასავლეთი ნაწილი

აფსიდის ნაწილი

გეგმა ლ. წიქარიშვილისა
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29. 08. 2015
ზემო ხოდის ციხე, ნაგებობის ფრაგმენტები და კოშკი (?)
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ზემო ხოდში (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე
ართვინის რაიონის (Artvin Merkez İlçe) სოფელ იუქარი მადენის
(Yukarı Maden) უღურის მაჰალეს ჩრდილო-დასავლეთით ხევში,
მაღალ, ძნელად მისადგომ კლდოვან ბორცვზე, შემორჩენილია
დაზიანებული ციხე (41°0'50.46"N;

41°54'22.98"E) – მართკუთხა

ფორმის კოშკი და გალავნის ნანგრევები. ციხე ნაგებია უხეშად
თლილი საშუალო ზომის ქვითა და დუღაბით. ციხის მისასვლელი
მოშლილია და საგანგებო აღჭურვილობის გარეშე მასზე ასვლა
რთულია.

ციხე

დაფიქსირებული

აქვთ

მკვლევარებს

(ბერძენიშვილი 2009; კუდავა 2012; Aytekin 1999).

სოფელ ზემო ხოდის უბან ჯანოღულარში, მდინარის
მარჯვენა ნაპირას, მცირე კლდოვანი ბორცვის სამხრეთ
კიდეზე შეიმჩნევა დუღაბიანი კედლის მცირე ფრაგმენტები
(40°59'33.43"N; 41°51'55.55"E). ადგილობრივი მცხოვრებნი ამ
ადგილს

„კალეს“

უწოდებენ.

შესაძლოა

ამ

ადგილას

თავდაცვითი დანიშნულების ნაგებობა ყოფილიყო. ძეგლი
არაა მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.
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ამავე სოფლის ბირლიქის უბნიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით 20 კმ-ზე, ზ.დ. 2530 მ-ზე, ქედის თხემზე,
კლდოვან ბაქანზე, დგას მართკუთხა გეგმის მქონე
ნაგებობა (კოშკი ?) (6.0×4.3 მ) (41°0'1.96"N; 41°56'40.89"E).
ნაგებობა მოგვიანებით აღუდგენიათ, მისი კედლების
ძველი წყობა შემორჩენილია მხოლოდ ნაგებობის
ქვედა მხარეს. ნაგებია წვრილი ფიქლის ქვით. ციხე
მდებარეობს არტანუჯისა და ართვინის რაიონების
ადმინისტრაციულ

საზღვარზე.

ადგილობრივი

მცხოვრებნი ამ ადგილს „ევლიას“ უწოდებენ. ძეგლი
არაა მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით
წყაროებში.

30. 08. 2015
ხანძართის ნაეკლესიარი
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ხატილას (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე ართვინის
რაიონის (Artvin Merkez İlçe) სოფელ ტაშლიჯას (Taşlıca) სამხრეთით, ძირითადი დასახლებიდან 6 კმ-ზე,
მდებარეობდა ისტორიული სოფელი ხანძართი (საქართველოს ირ., 1923; საქართველოს რსრ., 1931-1932).
ნასოფლარის ტერიტორიაზე შემორჩენილია ეკლესიის ნანგრევი (41°7'14.06"N; 41°42'28.69"E) – დუღაბის
მცირე ფრაგმენტები და მოზრდილი თლილი ქვები. ადგილობრივი მცხოვრებნი ამ ადგილას
ადასტურებენ ეკლესიის არსებობას. ხანძართის ეკლესია დატანილია ივანე ჯავახიშვილის საქართველოს
ისტორიულ რუკაზე (საქართველოს ირ., 1923), ასევე ეკლესიის არსებობას ადასტურებს ფრანგი
მკვლევარი ჟან-მიშელ ტიერი, თუმცა აღწერა არ აქვს მოყვანილი (Thierry 1989).

მელოს ციხე
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ მელოს (საქართველოს ირ, 1923), თანამედროვე ართვინის რაიონის
(Artvin

Merkez

İlçe)

სოფელ

სარიბუდაკში

(Sarıbudak),

დასავლეთით, მაღალ, კლდოვან, ძნელად მისადგომ ქარაფზე
დგას

ციხე

(41°4'28.68"N;

41°45'45.13"E).

ციხე

გეგმით

მრუდხაზოვანია და კლდის რელიეფს მიუყვება. ნაგებობის
სამხრეთით მაღალი კოშკია აღმართული, გალავნის ნაწილი
დაზიანებულია. ნაგებია ნატეხი ქვითა და დუღაბით. ციხე
აღწერილია მკვლევართა მიერ (ბერძენიშვილი 2009; Aytekin
1999; Artvin 1967).
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გეგმა და ჭრილი გ. ბაგრატიონისა ჯაბა სამუშიას ექსპედიციების მასალებიდან

31. 08. 2015
თხევნართის ნაეკლესიარი
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ხატილას (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე ართვინის
რაიონის (Artvin Merkez İlçe) სოფელ ტაშლიჯას (Taşlıca) ერთ-ერთი უბნის, სითიმზარას აღმოსავლეთით 1
კმ-ზე, ფიქსირდება ისტორიული სოფელი თხევნართი (საქართველოს რსრ, 1931-1932), სადაც
მიუთითებენ

ეკლესიის

არსებობას.

ადგილზე

შემორჩენილია რამდენიმე მცირე ზომის თლილი
ქვა

და

დუღაბის

41°43'18.56"E),

ფრაგმენტები

ეკლესიის

(41°8'31.00"N;

ნანგრევზე

მიწაა

გადავლილი. ნაეკლესიარი არაა მოხსენიებული
ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.
თხევნართის სიახლოვეს ფიქსირდება ადგილი
დიდბოგოს სახელწოდებით, სადაც ადასტურებენ
კიდევ

ერთი

ეკლესიის

არსებობას,

თუმცა,

ადგილზე არაფერია შემორჩენილი (41°8'8.29"N;
41°43'29.51"E). დიდბოგოს ნაეკლესიარი დაფიქსირებული აქვს როზეტა გუჯეჯიანს (გუჯეჯიანი 2014).
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ითლიეთის (?) ციხე
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ხატილას (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე ართვინის
რაიონის (Artvin Merkez İlçe) სოფელ ტაშლიჯას (Taşlıca) ერთ-ერთი უბნის, დემირჯილარის (ამ ადგილზე
ადგილობრივი მოსახლეობა აფიქსირებს სოფელ ითლიეთს) ჩრდილო-დასავლეთით 1 კმ-ზე, მაღალ,
შვეულ კლდეზე შემორჩენილია ციხის კომპლექსი (41°9'44.25"N; 41°44'22.46"E), იგი მოიცავს: ეკლესიას,
კოშკს, გალავნის ფრაგმენტებს, წყლის საცავ ნაგებობას და ქვევრებს.
ციხის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, ვიწრო კლდეზე, დგას გეგმით კვადრატული ფორმის კოშკი,
რომლის კედლების ზედა ნაწილი ჩამოშლილია. ნაგებია მონაცრისფრო ფერის ნატეხი ქვითა და
დუღაბით. შემორჩენილი კედლების მაქსიმალური სიმაღლე დაახლოებით 5 მ-ია.
ციხის ზედა ნაწილში, აღმოსავლეთით, დგას დაზიანებული,
მცირე ზომის ეკლესია (5.6×4.7 მ), ნაგებობა იმდენად ვიწროა,
რომ

იგი

კოშკ-ეკლესია

აღმოსავლეთის

უნდა

მომრგვალება;

ყოფილიყო,

ნაგებია

ნატეხი

შეიმჩნევა
ქვითა

და

დუღაბით, შიდა სივრცე ამოვსებულია დანგრეული კედლების
მასით. შემორჩენილი კედლების მაქსიმალური სიმაღლე 2 მ-ია.
ეკლესიის ჩრდილოეთით შემორჩენილია მიწაში ჩადგმული
დაზიანებული ქვევრების ფრაგმენტები.
ციხის შუა ნაწილში შემორჩენილია ტრაპეციის ფორმის წყლის ავზი (2.0×2.5 მ). ნაგებობათა შორის
შეიმჩნევა დაზიანებული კედლების ცალკეული ფრაგმენტები. ციხეს შემოუყვება კლდეში ჩართული
გალავანი, რომლის სიმაღლე 1.5 მ-დან 3.5 მ-მდე მერყეობს. გალავნის გარშემოწერილობა დაახლოებით
50 მ-ია, ციხის ქვედა ნაწილში, ერთი იარუსით დაბლა, შემორჩენილია გალავნის ერთი ნაწილის ფრაგმენტი.
ადგილობრივი მოსახლეობა ამ ადგილს „კალეს“ უწოდებს. ციხე, აღწერის გარეშე, მოხსენიებული აქვს
როზეტა გუჯეჯიანს (გუჯეჯიანი 2014).
ციხის

შესახებ

მასალები

2015

წელს

გამოქვეყნდა

ჩვენს

მიერ

ელექტრონულ

მედიაში

(http://medianews.ge/ge/eqspeditsiamtao-klardjetshikulturisutsnobidzegliaghmoachina/110724;
http://www.ambebi.ge/sazogadoeba/140510-qarthvelma-mecnierebma-tao-klarjethshi-maghali-kldis-thkhemze-ucnobi-cikhiskompleqsi-aghmoachines.html).

ციხის კოშკი
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ციხის კედელი

ქვევრების ნაშთი

წყლის საცავი ავზი

01. 09. 2015
ქვარცხანას ციხე
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ქვარცხანას (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე ართვინის
რაიონის

(Artvin

Merkez

İlçe)

სოფელ

ბაქირქოის

(Bakırköy)

სამხრეთ-აღმოსავლთით

600 მ-ზე,

(სუმბულლუს (Sümbüllü) საზღვართან) მაღალ კლდეზე შემორჩენილია ციხის კომპლექსი (41°14'6.85"N;
41°48'22.08"E). შემორჩენილია ციხის გალავანი, მასში ჩართული კოშკით, ეკლესია და წყლის ავზი.
ნაგებობები ტერასებადაა განლაგებული.
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ციხის გალავანის მაღალი (ზოგან 10 მ-დე), მასიური დუღაბით ნაგები კედლები გარღვეულია
რამდენიმე ადგილზე. განირჩევა მშენებლობის სულ ცოტა ორი ფენა. გალავნის შიგნით განირჩევა სხვა
ნაგებობათა კედლის ფრაგმენტებიც.
ციხის აღმოსავლეთ ნაწილში შემორჩენილია დაზიანებული ეკლესია – შემორჩენილია სამხრეთი
კედელი და კამარის მცირე ნაწილი, დასავლეთ კედლად კლდეა გამოყენებული, რომელიც შელესილი
ყოფილა, ამ კედლის ზედა ნაწილზე შემორჩენილია მხატვრობის ფრაგმენტი – წითელი და ლურჯი
საღებავის კვალი. მის ზემოთ, კედლის პირზე, ჩანს ეკლესიის ორქანობა გადახურვა (დუღაბით
გამაგრებული კრამიტების კვალი), რომელზედაც მოგვიანებით ციხის კედელი დაუშენებიათ, რამაც
ეკლესიის გადახურვის ეს ნაწილი შემოინახა. სამხრეთ კედელზე რამდენიმე თლილი ქვაა შემონახული.
ციხე დაფიქსირებულია თანამედროვე მკვლევართა მიერ (ბერძენიშვილი 2009; Artvin 1967; Aytekin
1999). ადგილობრივი მოსახლეობა ციხეს „ყალაბოინას“ უწოდებს.
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ეკლესიის სამხრეთ-დასავლეთი კუთხე

მხატვრობის ფრაგმენტი

ირსას ეკლესია და კოშკი
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ირსას (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე ართვინის
რაიონის (Artvin Merkez İlçe) სოფელ ერენლერის (Erenler) უბან სალიოღულარში, სასაფლაოს ახლოს დგას
დიდი,

დაზიანებული

დარბაზული

ეკლესია

(41°16'26.73"N;

41°47'22.25"E);

აღმოსავლეთით

ნახევარწრიული აფსიდია, რომელშიც ღრმა, ნახევარწრიული ნიშებია გაჭრილი. გარღვეული და
გაფართოებულია აფსიდის სარკმლის საპირე, დანგრეულია კედელი სამხრეთი ნიშის თავზე. უკეთ
შემორჩა სამხრეთი კედელი, სადაც შუა ადგილას შესასვლელი კარია გაჭრილი. ეკლესიის დასავლეთი და
ჩრდილოეთი კედლები დანგრეულია. ეკლესიას აღარ აქვს შემორჩენილი მოპირკეთების ქვები (მხოლოდ
რამდენიმეღაა აღმოსავლეთის კედელზე შემორჩენილი). კედლებს მცენარეულობა ფარავს. ტაძრის
მახლობლად რამდენიმე თლილი შირიმის ქვაა. ადგილობრივი მოსახლეობა ეკლესიას „ქილისე ქაფის“
ანუ ეკლესიის კარს უწოდებს. ეკლესია მოხსენიებული არაა ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.

გეგმა ლ. წიქარიშვილისა

ამავე

სოფლის

მოლაოღულარის

უბანში,

ადგილობრივი მცხოვრების ყანაში, მცირე კლდეზე,
შემორჩენილია ოვალური გეგმის მქონე კოშკი
(41°16'47.15"N;

41°46'56.84"E),

ადგილობრივი,

რუხი

რომელიც

ნაგებია

ფერის

უხეშად

დამუშავებული სხვადასხვა ზომის ქვით. მისი შიდა
სივრცე

ნანგრევი

მასითაა

ამოვსებული.

შემორჩენილი კედლის სიმაღლე 2.5 მ-ია. კოშკის
მახლობლად
ფრაგმენტები.
ხედი სამხრეთ-დასავლეთიდან
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შეიმჩნევა
კოშკს

სხვა

კედლების

ეკლესიად

მოიხსენიებს

ფაჰრიე ბაირამი (Bayram 2005ა).

02. 09. 2015
სვეტის ეკლესიები და ნაგებობის ფრაგმენტები
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ სვეტის (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე ართვინის
რაიონის (Artvin Merkez İlçe) სოფელ სეითლერის (Seyitler) ლიგანას უბანში, გზის პირას შემორჩენილია
სამნავიანი ბაზილიკა (41°12'2.12"N; 41°50'37.25"E).
დ. ხოშტარიას აღწერით ბაზილიკა ამჟამად ძლიერაა დაზიანებული – დანგრეულია კამარები, ნავების
გამყოფი თაღები და მათი საყრდენები, სამხრეთის კედლის შუა ნაწილი, ჩრდილოეთის კედელი 1.0-1.2 მის დონის ზემოთ, ჩრდილო-აღმოსავლეთ კუთხე თითქმის მთლიანად, აფსიდის მხრები; ფასადებზე
ბევრგან მორღვეულია საპირე წყობა. დასავლეთ კედელზე შემორჩენილია ორი მასიური, ძლიერ შვერილი
კრონშტეინი.

ეს

ბაზილიკურობას.

არის

ერთადერთი

კრონშტეინებს

დეტალი,

ეყრდნობა

რომელიც

ნავების

გამყოფი

უეჭველად

ადასტურებს

შენობის

თაღების

დასავლეთის

წყვილი.

შემორჩენილია სამხრეთ ნავის კამარის ნაშთები ორსავე ბოლოში. ერთი კარი ეკლესიას აქვს დასავლეთ
კედლის ცენტრში, მეორე უნდა ყოფილიყო სამხრეთიდან – იქ, სადაც კედელი გარღვეულია.
შემორჩენილია სამი სარკმელი – საკურთხეველში, დასავლეთ კედელში კარსზემოთ და სამხრეთ ნავის
აღმოსავლეთ ბოლოში. ეკლესია ნაგებია კლდოვანი ჯიშის მოყვითალო-ქვიშისფერი და რუხი ქვით.
გეგმის პროპორციებითა და საერთო კომპოზიციით სვეტის ბაზილიკა X ს-ის I ნახევარს უნდა
მივაკუთვნოთ. (ხოშტარია 2004).

გეგმა და ჭრილი გ. და ნ. ბაგრატიონებისა (http://maps.
nekeri.net/caucasia/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%
91%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%
E1%83%98/#Sveti – ნახვის დრო 20/12/2015)
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ამავე

სოფლის

ქილისეს

უბანში,

შემაღლებულ

ადგილას,

შემორჩენილია

მეორე

ეკლესიის

ფრაგმენტები (41°12'22.67"N; 41°51'19.47"E). დღეს ეკლესიის ნაშთს ადგილობრივი მცხოვრების სამეურნეო
ნაგებობა აქვს მიშენებული. ადგილობრივი მოსახლეობა მას „ქილისე ქაფის“, ანუ, ეკლესიის კარს
უწოდებს. სავარაუდოდ, ეს ნაშთი სვეტის ეკლესიას უნდა ეკუთვნოდეს, რომელიც სამეცნიერო
ლიტერატურაში ცნობილია ა. პავლინოვის 1888 წლის ექსპედიციის მასალებით (Павлинов 1893) და პრ.
უვაროვას მოკლე ცნობით (Уварова 1891). სვეტის ეკლესია წარმოადგენდა მეტად თავისებურ ნაგებობას
(14.5×12.6 მ) - უგუმბათო ტეტრაკონქს. ხოლო ეკლესიის ჩრდილოეთით 7-8 მ-ის მოშორებით იდგა
რამდენიმესართულიანი მართკუთხა კოშკი (5.2×4.8 მ). კოშკის ნაშთები ამჟამად გამქრალია.
დ. ხოშტარიას

მონაცემებით

კომპლექსისგან

მხოლოდ

გაურკვეველი

კედლის

ფრაგმენტებია

შემორჩენილი, რომელიც არ ეთანხმება ა. პავლინოვის ნახაზებს – ნაშთს, რომელსაც სოფლელები „ქილისე
ქაფის“ უწოდებენ, მოიცავს ერთ, ძლიერ დაზიანებულ კედელსა და მისი მართობული კედლების
ფრაგმენტებს კუთხეებში. ეს ნაშთი დარბაზული ეკლესიის დასავლეთ კედელს ჰგავს. ძნელი
წარმოსადგენია, რომ ის ა. პავლინოვის მიერ დაფიქსირებული შენობების ნაშთი იყოს (ხოშტარია 2005).

ა. პავლინოვის ექსპედიციის მასალები (XIX ს.)
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ორივე ძეგლი აღწერილი და გამოქვეყნებულია სხვადასხვა მკვლევართა მიერ (ბერიძე 1950; ხოშტარია
2004; Baumgartner 1996; Thierry 1989; Bayram 2005ა;Уварова 1891; Юрченко 1881; Павлинов 1888).
სოფელ სვეტის ქილისე მაჰალეში მცირე ბორცვზე შემორჩენილია დუღაბით ნაგები კედლების
ფრაგმენტები (41°12'4.81"N; 41°51'20.34"E), გეგმის დონეზე შემორჩენილი კედელი წრიულად შემოუყვება
ბორცვის რელიეფს. იგი წითელი ფერის, ნატეხი ქვითაა ნაგები. ადგილობრივი მოსახლეობა ამ ადგილს
„სარაი ქაფის“ უწოდებს. ძეგლი არ არის მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.
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ვაზრიასთან მდებარე ნაეკლესიარი
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ვაზრიას (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე ართვინის
რაიონის (Artvin Merkez İlçe) სოფელ ვეზირქოის
(Vezirköy)

ჩრდილო-დასავლეთით,

მისგან

3 კმ-ზე,

ზ.დ. 1700 მ-ზე, ტყიან მთაზე, შემორჩენილია დუღაბის
ფრაგმენტები

და

(41°13'32.57"N;

თლილი

41°49'48.74"E).

შირიმის

ქვები

ადგილობრივები

აქ

ადასტურებენ ეკლესიის არსებობას და ამ ადგილს
„ავჯი ქილისეს“, ანუ მონადირის ეკლესიას უწოდებენ.
ძეგლი

მოხსენიებული

არაა

ჩვენთვის

ცნობილ

წერილობით წყაროებში.

ვარაჩკანის ნაგებობათა ფრაგმენტები
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ვარაჩკანის (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე ართვინის
რაიონის (Artvin Merkez İlçe) სოფელ ვარლიკის (Varlık) ჯამეს უბანში, სოფლის ჯამეს ჩრდილოეთით,
დაახლოებით 50 მ-ზე, ადგილობრივი მოსახლის ეზოში, წყლის ავზთან შემორჩენილია დუღაბიანი
კედლის მცირე ფრაგმენტი (41°13'18.75"N; 41°52'5.39"E). მოსახლეობის თქმით, ადრე აქ ეკლესია ყოფილა.
ამავე ჯამეს აღმოსავლეთით 80 მ-ზე, გზის პირას, ფერდზე, შემორჩენილია დუღაბით ნაგები კედლის
ფრაგმენტები (41°13'15.05"N; 41°52'9.77"E). ნაგებობის მდებარეობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია ეს
სათვალთვალო კოშკი ყოფილიყო. ნაგებობები არ არიან მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით
წყაროებში.

ეკლესიის ფრაგმენტი

სათვალთვალო კოშკი (?)

03. 09. 2015
ნაძვიას კოშკი
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ნაძვიას (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე ართვინის
რაიონის (Artvin Merkez İlçe) სოფელ ფისტიკლის (Fıstıklı) ჩრდილო-დასავლეთით 2 კმ-ზე, მდ.
ხატილასწყლის მარჯვენა ნაპირას აღმართულ კლდეზე შემორჩენილია მრუდხაზოვანი გეგმის მქონე,
მცირე ზომის კოშკის დუღაბიანი კედლების ფრაგმენტები (41°13'13.36"N; 41°46'51.84"E). ერთ-ერთი
კედლის აღმოსავლეთ ნაწილში დატანებულია მცირე ზომის, კუთხოვანი ფორმის სარკმელი.
სოფელი ნაძვია „ნაჯვიას“ სახელწოდებით დატანილია ალექსანდრე ჯავახიშილის საქართველოს
რესპუბლიკის საზოგადო რუკაზე (ჯავახიშილი 1931-1932). ადგილობრივი მოსახლეობა კი განმარტავს,
რომ გადმოცემით სოფლის სახელწოდება ნაძვნარიან ადგილს უკავშირდება. ნაძვიას კოშკი არ არის
მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.
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ამ ნაგებობის ქვემოთ, იქ სადაც ხატილას წყალი მდინარე ჭოროხს უერთდებოდა, შესართავთან
ახლოს, ხატილას წყალზე, გადებული იყო ქვის თაღოვანი ხიდი. ბორჩხის კაშხლის აშენების შემდეგ,
ხიდი წყალქვეშ მოექცა. ხიდი მოხსენიებული აქვს ე. ვეიდენბაუმს 1878 წლის მოგზაურობისას
(ვეიდენბაუმი 2005).

04. 09. 2015
ართვინის ციხე და ნაეკლესიარები
ისტორიულ კლარჯეთში, ქალაქ ართვინში (Artvın), მდინარე ჭოროხის მარცხენა ნაპირზე კლდოვანი
ბორცვის თხემზე შემორჩენილია ციხე (41°11'18.30"N; 41°49'29.94"E). ციხე მრავლადაა მოხსენიებული
წერილობით წყაროებში (ბაქრაძე 1987; ხოშტარია 2004; Edwards 1986; Уварова 1891; Юрченко 1881;
Мачавариани 1879; გუგუნავა 1996). ციხის მაღალი კელდლები კლდის პირს შემოუყვება მრუდხაზოვნად.
უკეთაა დარჩენილი მაღალი, რამდენიმესართულიანი კოშკი. დანარჩენი ნაგებობებიდან აღსანიშნავია
ციხის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარე მართკუთხა ნაგებობა, რომელიც შესაძლებელია სამლოცველო
ყოფილიყო.

ასევე

დარჩენილია

წყლის

ავზისა

და

ქვევრების

ფრაგმენტები.

ართვინის

ციხე

რესტავრირებულია თურქების მიერ. ადგილოვრივი მოსახლეობა ციხეს „ლივანე კალეს“ უწოდებს.
ქალაქ ართვინის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მკვლევართა მიერ დასახელებულია ექვსი ეკლესია,
რომლებიც XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე უკვე გადაკეთებული, დაზიანებული ან დანგრეული იყო
(ჭიჭინაძე 1905; Вейденбаум 1901; მურიე 1962; ბაქრაძე 1987). ეკლესიათაგან აღსანიშნავია კორძულის
(კარ-ძველი) ეკლესია (კორძული ისტორიულ სოფელს წარმოადგენდა) (Мачавариани 1879). კორძულის
ეკლესიაში ბევრი სიგელი და ქართული ხელნაწერი წიგნები ყოფილა, რომლებიც ამჟამად დაკარგულია
(ჭიჭინაძე 1905). ეკლესიის ადგილზე ამჟამად სკოლა მდებარეობს.

121

გეგმა და ჭრილი გ. ბაგრატიონისა ჯაბა სამუშიას ექსპედიციების მასალებიდან
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გურჯანის ეკლესია
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ გურჯანის (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე ართვინის
რაიონის (Artvin Merkez İlçe) სოფელ დერინქოის (Derinköy) სამხრეთით, მოსწორებულ ვაკეზე
შემორჩენილია დაზიანებული დარბაზული ეკლესია, აღმოსავლეთის ნახევარწრიული აფსიდითა და
საკურთხევლის გვერდითა ოთახებით (41°4'57.16"N; 41°53'7.75"E), შემორჩენილია აღმოსავლეთისა და
დასავლეთის გარღვეული კედლები, ხოლო დანარჩენი კედლები მონგრეულია. ეკლესიას დასავლეთით
ჰქონია მინაშენი, რომლისგანაც მხოლოდ ჩრდილო-დასავლეთი კუთხეა შემორჩენილი. ეკლესია ნაგებია
მოყვითალო ქვიშაქვითა და დუღაბით. მომცრო, უხეშად დამუშავებული კვადრები მხოლოდ ერთი
მხრიდანაა გათლილი. გურჯანის ეკლესია დაფიქსირებული და აღწერილია მკვლევართა მიერ (ჟორდანია
1997; ბერძენიშვილი 2009). ფ. ბაირამს მოჰყავს ტაძრის გეგმის განსხვავებული ვერსია და მას გუმბათოვან
ტაძრად მიიჩნევს. (Bayram 2005 ბ).
გ. და ნ. ბაგრატიონები გურჯანის ეკლესიას არასტანდარტული გეგმარების ეკლესიად მიიჩნევენ:
„ფაჰრიე ბაირამი მას ჯვარ-გუმბათიან ეკლესიად განიხილავს, თუმცა მასების განაწილებამ და
არათანაბარმა გუმბათქვეშა „კვადრატმა“ ჩვენში ეჭვები გამოიწვია, რომ ეს გარდამავალი პერიოდის კიდევ
ერთი

არასტანდარტული

ნაგებობა

უნდა

იყოს“

(http://maps.nekeri.net/caucasia/%E1%83%92%

E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98/ – ნახვის დრო 20/12/2015).

გეგმა გ. და ნ. ბაგრატიონებისა
(http://maps.nekeri.net/caucasia/%E1%83%90%E1
%83%9A%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9B
%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/#Gurjani
- ნახვის დრო 20/12/2015)
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შატბერდის მონასტერი, წარწერა, ორნამენტიანი ქვა და ციხე
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ბოსელთას (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე ართვინის
რაიონის (Artvin Merkez İlçe) სოფელ ოქუმუშლარის (Okumuşlar) სამხრეთ-დასავლეთით 400 მეტრზე,
ტყიან, მოსწორებულ ადგილზე დგას შატბერდის მონასტრის დაზიანებული მთავარი ტაძარი და
მონასტრის რამდენიმე ნაგებობის ნაშთი (41°5'42.14"N; 41°55'11.45"E). შატბერდის მონასტერი გრიგოლ
ხანძთელის მიერაა დაარსებული (გიორგი მერჩულე 1963) და ქართული და ქრისტიანული კულტურის
ისტორიაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს, როგორც მწიგნობრობისა და თეოლოგიურ სასულიერო
კერას.
შატბერდის მონასტერის იდენტიფიკაციის საკითხი მეცნიერთათვის პრობლემურ საკითხად იდგა
ბოლო დრომდე. მონასტრის ადგილმდებარეობის შესახებ XIX საუკუნიდან მოყოლებული მკვლევართა
მიერ არაერთი ვარაუდი გამოითქვა, აღნიშნულ საკითხს შეეხნენ: მ. ბროსე (1851); პ. ინგოროყვა (1954);
ნ. მარი (1911); ე. თაყაიშვილი (1909 ბ); დ. ხოშტარია (2005); ი. გივიაშვილი (2004); თ. ხუციშვილი (2004 ა;
2004 ბ; 2004 გ); მ. კადიროღლუ (2003-2004); ვ. ჯობაძე (2006) და სხვა.
პ. ინგოროყვამ გამოთქვა მოსაზრება შატბერდის მონასტრის არტანუჯის სამხრეთ-დასავლეთით
მდებარეობის შესახებ (ინგოროყვა 1954). მინე კადიროღლუმ 1995 წელს ამ რეგიონში ისტორიულ სოფელ
ბოსელთასთან მიაკვლია დიდ სამონასტრო კომპლექსს, რომელიც გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების
ტექსტის გაანალიზებით გააიგივა შატბერდის მონასტერთან (Kadiroĝlu 1999). აღნიშნული ინფორმაცია
ქართველ მკვლევარებს ან შეუმჩნეველი დარჩათ, ან არ გაიზიარეს ეს მოსაზრება.
მკვლევართა ნაწილი (ხოშტარია 2005, ხოშტარია 2013, გივიაშვილი 2004) შატბერდის მონასტერს
აიგივებს ენი-რაბათის ეკლესიასთან. ვ. ჯობაძე უშვებს, რომ შესაძლოა ენი-რაბათი იყოს შატბერდის
მონასტერი, თუმცა თავის მონოგრაფიაში შატბერდსა და ენი-რაბათს ცალ-ცალკე ობიექტებად
განიხილავს (ჯობაძე 2006).
ქართლ-კახეთ-მესხეთის საკათალიკოსო მამულების 1392 წლის სითარხნის გუჯარში (ქართული 1970)
სოფელი ახალდაბა მოხსენიებულია ორჯერ: ერთი არტანუჯთან, ხოლო მეორე, სავარაუდოდ, შავშეთში.
ჩვენი ვარაუდით, არტანუჯთან ახლოს მდებარე ახალდაბა, შესაძლოა შეესაბამებოდეს ტოპონიმ ენირაბათს, რომელიც თურქულიდან ითარგმნება როგორც ახალი რაბათი. ამრიგად, ჩვენ ვუშვებთ, რომ ენირაბათი შესაძლოა შეიცვალოს ტოპონიმ ახალდაბით. ამ მოსაზრებას იზიარებს მკვლევართა სხვა ჯგუფი:
ნინო ბაგრატიონი, გიორგი ბაგრატიონი და გია შერვაშიძე (http://maps.nekeri.net/caucasia/%E1%83% 94%
E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98/ - ნახვის
დრო 20/12/2015).
შატბერდის მონასტრის სოფელ ბოსელთასთან არსებობის სასარგებლოდ დამატებითი ინფორმაცია
მოიძია და არგუმენტებით გაამყარა თ. ხუციშვილმა (2004). მისი მოსაზრებით, შატბერდის მონასტრის
სოფელ ბოსელთასთან არსებობის სასარგებლოდ მეტყველებს როგორც გრ. ხანძთელის ტექსტი, ასევე
გეოგრაფიული მონაცემები, არტეფაქტები (დიდი სამონასტრო კომპლექსი) და წარწერა. ესაა სოფელ
ბოსელთას ეკლესიის წარწერა, რომლის პალეოგრაფიული ასლიც ინახება ექვთიმე თაყაიშვილის არქივში
(№2259).

წარწერის

ასლი ვასილ დეკანოზიშვილს

გადაუცია ე. თაყაიშვილისთვის.

წარწერაში

მოხსენიებულია ბაგრატ კურაპალატი და მარიამ დედოფალი (იხ. ფოტო)
დღეისათვის დიდი ტაძრისგან პერანგშემოცლილი აღმოსავლეთი და სამხრეთი კედლის ნაწილებიღა
შემორჩა. ასევე შემორჩა ორი მცირე სამლოცველო და სატრაპეზო.
მოგვყავს

კომპლექსის

კადიროღლისეული

აღწერა:

იქნა

დაფიქსირებული

ერთი

ეკლესიის,

სატრაპეზოს, სენაკისა და საერთო შესასვლელიანი ორი შენობის კედლის ნანაგრევები. კედლის
ნანგრევები გვიჩვენებს, რომ ეკლესია ბაზილიკური ტიპის გუმბათიანი ნაგებობა იყო, წრიული გეგმის
აფსიდი, თავისი სიმეტრიული სარკმლით აღმოსავლეთისაკენ იხსნება. აფსიდის ორივე მხარეს
მართკუთხა გეგმის სივრცის არსებობა ფიქსირდება. კედლის ნანგრევები გვიჩვენებს, რომ სამხრეთი
მხარე თაღიანი და აფსიდიანი იყო. სამხრეთი მკლავი ნაწილობრივ მიწითაა დაფარული, ჩანს მხოლოდ
სამ მეტრამდე სიმაღლის კედელი. ჩრდილოეთის მკლავს ნაწილობრივ ხე-მცენარეები ფარავს.
დასავლეთი მკლავიდან შემორჩენილია ჩრდილოეთ კედლის ნანგრევი – აქ შემორჩენილი კედლის
ნაწილს მკვლევარი ტაძრის მშენებლობის მეორე ფენას მიაკუთვნებს.
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მთავარი ნაგებობის აღმოსავლეთით მართკუთხა გეგმის, ერთშესავლიანი შენობის ღორღით
დაფარული ნანგრევებია. მონასტრის ჩრდილო-დასავლეთით ნანგრევებია, დღევანდელი მდგომარეობით
შეუძლებელია აღმოჩენილი შენობის ზომების განსაზღვრა. იგივე პრობლემა იჩენს თავს ეკლესიის
სამხრეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარე შენობის ან შენობების კუთვნილი ნანგრევების
დახასიათებისას. მთავარი ტაძრის მოსაპირკეთებელი ქვების ზომაა 40×50 სმ-ია (Kadiroĝlu 2003-2004).

მთავარი ეკლესია
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სატრაპეზო

ექვთიმე თაყაიშვილის არქივში დაცული წარწერა
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გეგმა გ. და ნ. ბაგრატიონებისა (http://maps.nekeri.net/caucasia/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%
9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/#Shatberdi - ნახვის დრო 20/12/2015)

ჩვენს მიერ სოფელ ბოსელთაში მიკვლეულ იქნა ნამონასტრალის ტერიტორიიდან მოტანილი
ორნამენტიანი ქვა, რომელიც არ იყო დაფიქსირებული წერილობით წყაროებში (ადგილობრივი
მცხოვრების თქმით, ქვა მის წინაპრებს მოუტანიათ ეკლესიიდან და ამჟამად მისი სახლის კედელშია
ჩატანებული) (41°6'5.87"N; 41°55'18.24"E). მოყვითალო ფერის ქვიშაქვაზე (ზომა 25×26 სმ) გამოსახულია
მცენარეული ორნამენტი – სიბრტყობრივად გაშლილი ფოთლები, რომელთა ხვეულებში წრიული
ჩაღრმავებებია, მათ შორის კი მოთავსებულია გამოსახულება – ოთხი ჩაკვეთილი რომბი, რაც ჯვრისებრ
გამოსახულებას ქმნის და მას მკლავთაშორის წრიული ჩაღრმავებები აქვს.

შატბერდის ეკლესიის ორნამენტიანი ქვა
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ნამონასტრალიდან დასავლეთით 550 მეტრზე, მაღალ, ვიწრო, ფრიალო კლდეზე დგას ციხის
კომპლექსი (41°5'42.95"N;

41°54'47.76"E). შემორჩენილია გალავანი, კვადრატული გეგმარების მქონე

ცალკე, შემაღლებულ ადგილზე მდგომი კოშკი, მცირე ეკლესია და წყალსაცავი ავზი. ციხის აღმოსავლეთ
ნაწილში მდებარეობს მცირე ზომის, ცალნავიანი ეკლესია, აღმოსავლეთი ნახევარწრიული აფსიდით.
ეკლესიას დაზიანებული აქვს კედლების ნაწილი და გადახურვა, ნაგებია მოყვითალო ფერის ქვით.
სამხრეთით მას მცირე მინაშენი აქვს, რომელიც სავარაუდოდ სამარხს წარმოადგენდა, რადგანაც იატაკის
დონეზე კარგად ჩანს ოვალურად ამოკვეთილი კლდე. მის სამხრეთ-აღმოსავლეთით დგას დიდი ზომის
კოშკი. ციხის შუა ნაწილში არსებულ გლუვ კლდეზე ამოკვეთილია მართკუთხა ფორმის წყლის შემკრები,
საიდანაც კლდეშივე ამოჭრილი ღარი მიემართება აქვე, მიწაში არსებული დახურული წყლის ავზისკენ,
რომლის ზედაპირი დაზიანებულია. შატბერდის ციხე მოხსენიებულია მკვლევართა მიერ (ჟორდანია
1997; კადიროღლუ 2003-2004; Kadiroğlu 2003-2004; ბაირამი 2006).

ციხის კოშკი
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ციხის ეკლესია სამხრეთ-დასავლეთი ხედი

გეგმა და ჭრილი გ. ბაგრატიონისა ჯაბა სამუშიას ექსპედიციების მასალებიდან (ბოსელთადაა მოხსენიებული)

05. 09. 2015
თუხარისის (?) ციხე
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ბაკთას (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე ართვინის
რაიონის (Artvin Merkez İlçe) სოფელ დიქმენლის (Dikmenli) სამხრეთ-დასავლეთით 3 კმ-ზე, მდ.
ხოდისწყლის ჭოროხთან შესართავიდან 1.2 კმ-ზე, მდინარე ჭოროხის მარჯვენა ნაპირზე, კლდოვანი მთის
თავზე შემორჩენილია ციხის ფრაგმენტები (41°1'44.67"N; 41°47'24.63"E). ციხე ძლიერაა დაზიანებული,
შემორჩენილია რამდენიმე ნაგებობის კედლების ფრაგმენტები: 1. ზედა ნაწილში სავარაუდოდ გოდლის
ფრაგმენტებია; შემორჩენილია 5 მეტრი სიგრძისა და 1.3 მეტრი სიმაღლის კედელი (სისქე 1.2 მ).
დუღაბისა და სამშენებლო ქვების ნაშთები. იკითხება სხვა კედლების კვალიც;

2. ციხის ამავე ნაწილში

გოდლის (?) სიახლოვეს კიდევ ერთი, გეგმის დონემდე დანგრეული ნაგებობაა; 3. შედარებით ქვემოთ,
ერთი მხრიდან მომრგვალებული, წაგრძელებული ფორმის ნაგებობაა (5.3×3.2 მ), ნაგებობა შელესილია,
კედლის მაქსიმალური სიმაღლე 1.5 მეტრია, ნაგებობის სიახლოვეს განირჩევა კედლების კვალი;
4. შედარებით ქვემოთ დუღაბის და შელესილი კედლების ფრაგმენტებია მიმობნეული, სავარაუდოდ, აქ
წყლის ავზი უნდა ყოფილიყო; 5. ნაგებობების სიახლოვეს თიხის ჭურჭლისა და დუღაბის ფრაგმენტებია
მიმობნეული, შემორჩენილი კედლები ნაგებია დუღაბითა და მწვანე ფერის საშუალო ზომის ქვებისაგან,
შემორჩენილი ფრაგმენტების განფენილობა ზედხედით სიგრძეში 68 მეტრი, ხოლო სიგანეში 37 მეტრია.
ციხის ზღუდეს, ჩანს, ნაწილობრივ კლდეები წარმოადგენდა და კედლები ამ კლდოვან რელიეფში იყო
ჩართული. რელიეფიდან გამომდინარე, ციხეს გრძელი და მაღალი კედლები არ უნდა დასჭირვებოდა. ამ
არეალში (კლარჯეთისა და ტაოს შესაძლო საზღვარი), ჭოროხის პირზე ციხე დღემდე არ ფიქსირდებოდა.
ციხე მდებარეობს მაღალი, რთულად მისადგომი კლდის თავზე, სადაც მდინარე ჭოროხი ძალზე
ვიწრო ხეობაში მიედინებოდა, მარყუჟს ქმნიდა და კლდეს სამი მხრიდან შემოუვლიდა (ამჟამად
წყალსაცავის ტბორია). კლდოვანი მთა მხოლოდ ერთი მხრიდან, ვიწრო კლდოვანი თხემითაა
დაკავშირებული მაღალ ქედთან. ციხიდან ორივე მხარეს მოჩანს ხეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი.
კლდოვანი მთა მდებარეობს ხოდის ხეობის ჭოროხთან შეერთების ადგილიდან დაახლოებით
1 კილომეტრში. ჩანს, აქ გადიოდა ერთ-ერთი მთავარი გზა, რომელიც არტანუჯსაც გაივლიდა.
გეოგრაფიული მდებარეობით ცხადია, რომ ციხე საგანგებოდ შერჩეულ ადგილზე აუგიათ და იგი
აკონრტოლებდა ხეობის საკმაოდ დიდ არეალს.
ისტორიაში კარგადაა ცნობილი თუხარისის ციხე-ქალაქი, რომელიც ამ არეალში ერთ-ერთ
უმნიშვნელოვანეს პუნქტს წარმოადგენდა. ციხე მრავლადაა მოხსენიებული წერილობით წყაროებში
(ლეონტი მროველი 1955; მატიანე ქართლისა 1955; ჯუანშერი 1955; ბერი ეგნატაშილი 1959; ბერიძე 1947;
ქართულ ხა., 1949; ქართული სძ., 1970; ქართულ ხა., 1973; ქართულ ხა., 1976;Такаишвили 1907; ინგოროყვა
1954; ქართულ ხა., 1957; ჟორდანია 1892; კლდიაშვილი 2012),
წერილობითი წყაროებიდან დგინდება, რომ თუხარისი მდებარეობდა კლარჯეთისა და ტაოს
საზღვართან და ჭოროხის პირას: „თუხარისი მდინარესა ზედა სპერისასა“ (ლეონტი მროველი, XI ს.);
„თუხართა რომელ არს ჭოროხის პირსა“ (ბერთის ოთხთავი, XV-XVI საუკუნეების მინაწერი).
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თუხარისის მდებარეობის შესახებ არსებობს რამდენიმე მოსაზრება. ეს სავარაუდო ადგილები მდინარე
ჭოროხის მარჯვენა შენაკადების ხოდისა და ერკინისის მიდამოებში, ხეობის სიღრმეში მდებარეობენ.
გარდა ამისა, წერილობით წყაროებში გამოთქმულია მოსაზრება თუხარისის ხერსის ხეობასთან
მდებარეობაზეც (ინგოროყვა 1954). ამ ხეობებში მდებარე პუნქტებიდან აღსანიშნავია ხოდის ხეობაში
ისტორიულ სოფელ ხოდში და ერკინისის ხეობაში, ისტორიულ სოფელ ერკინისის საზაფხულო სადგომებთან მდებარე ციხეები. ორივე ციხე ხეობის სიღრმეში მდებარეობს და ეწინაღმდეგება წერილობით
წყაროებს ჭოროხის პირზე მდებარეობის შესახებ. თუხარისის ლოკალიზების შესახებ არსებულ ვერსიებს
შორის აღსანიშნავია ბუბა კუდავას მოსაზრება ციხე-ქალაქის ერკინისთან (Demirkent) მდებარეობის
შესახებ (კუდავა, 2012), სადაც შემორჩენილია ციხის, ეკლესიისა და ნამოსახლარების ფრაგმენტები.
არსებობს კიდევ ერთი მოსაზრება ვახუშტი ბატონიშვილისა თუხარისის შავშეთში, ტბეთთან მდებარეობაზე, რომელიც შეუსაბამობაში მოდის სხვა წერილობით წყაროებთან (ბატონიშვილი ვახუშტი 1973).
აღსანიშნავია, ბერთას ოთხთავის (X ს.) XV-XVI საუკუნეების მინაწერი, სადაც თუხარისის ეკლესიის
დაარსების შესახებაა მოთხრობილი. აქ ვხვდებით რამდენიმე ტოპონიმს, მათ შორის ყურადღებას
გავამახვილებთ „სალიჯვარზე“. „სალიჯვარი“ უნდა იყოს ისტორიულ სოფელ ხოდის ამჟამინდელი უბანი
„სალიჩორი“.

მინაწერში

ნათქვამია,

რომ

კონსტანტინოპოლიდან

„მთავარ

მოწამე“

სალიჯვარს

დაუსვენებიათ, ხოლო სალიჯვარიდან „მთავარ მოწამის“ ბრძანებით თუხარისს ჩაუბრძანებიათ –
„აღდეგით და წამასუენეთ თუხართა რომელ არს ჭოროხის პირსა; ხოლო აღდგა ბერი იგი და ძმანი მისნი
და წასვენეს ვითარცა უბრძანა მათ ქრისტეს მოწამემან და ჩაასვენა თუხართა“. აქ საყურადღებოა
სიტყვები „ჩაასვენა თუხართა“, რომელიც მხარს უჭერს თუხარისის ჩვენეულ ლოკალიზაციას.
წერილობითი წყაროები გვაძლევენ საშუალებას, რომ თუხარისი მოვიაზროთ არა მხოლოდ ციხექალაქის, არამედ მიკრო რეგიონის სახელწოდებადაც. მკვლევართა ნაწილი მიიჩნევს, რომ თუხარისის
სახეცვლილი ფორმაა ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ დადასტურებული „თუხარეთი“ და „ხერსი“
(კუდავა 2012). აღსანიშნავია, რომ „თუხარეთი“ სწორედ ხოდის ხევში დაფიქსირდა, იმ სოფელში,
რომელთანაც უცნობი ციხე ყველაზე ახლოს მდებარობს.
ამჟამად ციხის ადგილს „ყალა-ბოინას“ უწოდებენ. ეს ტოპონიმი ტაო-კლარჯეთში მდებარე ციხეების
სახელწოდებად მრავლად გვხვდება: ჯაყის ციხე, ქვარცხანას ციხე და სხვა.
რაც შეეხება ქალაქს – შესაძლოა იგი ხოდის ხეობაში ყოფილიყო: სოფლის სავარგულები იძლევა აქ
ქალაქის არსებობის შესაძლებლობას, ხოლო ციხე – ზემოხსენებულ კლდეზე
ამრიგად, გამოვთქვამთ ჰიპოთეზას, რომ ზემოთ აღნიშნული უსახელო ციხე, შესაძლოა, ისტორიაში
კარგად ცნობილი თუხარისის ციხე იყოს. ეს საკითხი საჭიროებს შემდგომ კვლევას და ანალიზს.
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06. 09. 2015
დოლისყანის მონასტერი
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ დოლისყანაში (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე
ართვინის რაიონის (Artvin Merkez İlçe) სოფელ ჰამამლიში (Hamamlı), შემორჩენილია წერილობით
წყაროებიდან კარგად ცნობილი დოლისყანის ეკლესია (41°9'53.54"N; 41°57'9.37"E). ძეგლი მრავალგზის
შესწავლილია მკვლევართა მიერ (ხოშტარია 2004; Павлинов 1893; Марр 1911; მთავრიშვილი 1881 ბ;
სხირტლაძე 1993; Закарая 1990; Беридзе 1989; Беридзе 1981; ხოშტარია 1998 ა; Джанашвили 1906; Sinclair
1989; Eid 1990; Nişanian 2000; Туманишвили 1977; Winfield 1968; ხოშტარია 2005; Allen 1953; Thierry 1968;
ბერიძე 1967; Бакрадзе 1879-1881; Бакрадзе 1882-1883; Уварова 1891; Бакрадзе 1880; Бакрадзе 1887).
გ. და ნ. ბაგრატიონების აღწერით დოლისყანის ეკლესია, ფასადზე განთავსებული სამშენებლო
წარწერის მიხედვით, აგებულია 954-958 წლებში. ეკლესია ჩახაზული ჯვრის ტიპის გუმბათოვანი
ნაგებობაა, აღმოსავლეთით ნახევარწრიული აფსიდითა და პასტოფორიუმებით, დასავლეთით –
მინაშენით, სამხრეთ-დასავლეთით – გალერეით, ხოლო ჩრდილო-დასავლეთით – სათავსით. ეკლესია
ნაგებია საშუალო ზომის, ზერელედ დამუშავებული ნაირფერი ქვებით, ხოლო კონსტრუქციული
ნაწილები და გუმბათის ყელი ამოყვანილია სუფთად თლილი კვადრებით. გუმბათი შემკულია
თაღნარით,

რომლის

კაპიტელები

მოჩუქურთმებულია.

დოლისყანის

ფასადები

გამოირჩევა

ფერადოვნებითა და სკულპტურული რელიეფების სიუხვით. აქ ვხვდებით მთავარანგელოზთა,
ღვთისმშობლის, მაცხოვრის, გაბრიელ დეკანოზისა და სუმბატ მეფის რელიეფებს. გამოირჩევა სამხრეთის
სარკმლის მორთულობა. მცენარეულ მოტივიანი წარბის ქვეშ, სარკმლის თავზე განთავსებულია დიდი
ნახევარწრიული წარწერა. სამხრეთ გალერეის კარის ტიმპანის ქვეშ შემორჩენილია ფრესკის კვალი, ხოლო
მის ქვეშ – ლაპიდარული წარწერა. ეკლესიის საკურთხეველში შემორჩენილია ფრესკების პირველი
რეგისტრი (წმ. მამების გამოსახულებები) წარწერებით. ეკლესია გადახურული იყო კრამიტით
(http://maps.nekeri.net/caucasia/%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A7%E1%83%
90%E1%83%9C%E1%83%90/ - ნახვის დრო 20/12/2015).
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ვ. ჯობაძის მოსაზრებით, ტაძარი ააშენა ბაგრატმა (937-945), ხოლო სუმბატმა (მისმა უმცროსმა ძმა
სუმბატ კურაპალატმა (945-958) მხოლოდ აღადგინა ან განაახლა ტაძარი, რისი თქმის საფუძველსაც
მკვლევარს აძლევს სამხრეთის ფასადზე განთავსებული რელიეფებისა და მოპირკეთების ქვების
არაერთგვაროვნება. რაც შეეხება ტაძრის მოხატულობას, მკვლევრის აზრით, იგი XII საუკუნისა უნდა
იყოს (ჯობაძე 2006).
ნ. ტიერმა დოლისყანის მხატვრობა 1964-67 წლებში უკეთეს მდგომარეობაში ნახა და დაათარიღა საკურთხევლის მოხატულობა XI-XII სს-თა მიჯნით, გუმბათის ყელის მოხატულობა – XII-XIII
საუკუნეებით, ხოლო ნართექსის მოხატულობა – XIII ს-ის პირველი ნახევრით (Thierry 1989).
XIX საუკუნიდან 1999 წლამდე ტაძარში ჯამე იყო გახსნილი. საარქივო ფოტოებიდან ცნობილია
დოლისყანის მზის საათი, რომელიც 2003 წელს დაიკარგა. 2014 წელს ჩამოინგრა ეკვდერის კამარა (კამარას
დაზიანება მანამდეც ჰქონდა).

სამხრეთ-აღმოსავლეთი ფასადი

ნიკო მარის ექსპედიციის მასალა (1904 წ.)
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ეკვდერის კამარა 2015 წლის მდგომარეობით

გეგმა გ. და ნ. ბაგრატიონებისა (http://map
s.nekeri.net/caucasia/%E1%83%90%E1%83
%9A%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%
9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
#Doliskana - ნახვის დრო 20/12/2015)

სამხრეთი ფასადი

საკურთხევლის აფსიდის მხატვრობა

მზის საათი (საარქივო ფოტო)

ხოზაბირის ნაეკლესიარი
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ხოზაბირის (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე ართვინის
რაიონის (Artvin Merkez İlçe) სოფელ იანიქლიში (Yanıklı) (ხოზაბირი ამჟამად იანიკლის ერთ-ერთი
უბანია), დასახლების ჩრდილოეთით 250 მეტრზე, ადგილობრივი მცხოვრების

ყანაში შემორჩენილია

ეკლესიის ნაშთი – წაქცეული კედლის ფრაგმენტი და მცირე ზომის შირიმის ქვები (41°15'16.74"N; 42°
9'20.44"E). ეკლესია 20-25 წლის წინათ განძის ძიების მიზნით ყანის პატრონს დაუნგრევია. მისი
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ინფორმაციით, ტაძარს ჰქონია მისთვის გაურკვეველ ენაზე შესრულებული წარწერა. აღნიშნული ქვის
ფილა გადაუტანია ართვინის ტურიზმის სამსახურში (ართვინის მერიაში მოგვაწოდეს ინფორმაცია, რომ
მერიის შენობის განახლებისას ეს ქვა გადაუგდიათ). სოფელ
ხოზაბირის წარწერის ფოტო გამოქვეყნებული აქვს ოსმან
აიტეკინს (Aytekin 2002). ფოტოს მეშვეობით წარწერა X
საუკუნით თარიღდება და იკითხება: „ქ(რისტ)ე შ(ეიწყალ)ე
აშ(ოტ)ჲ (?)“ (ბერიძე 2015).
ხოზაბირის ეკლესია კარგ მდგომარეობაში ნახა და
აღწერა ნიკო მარმა 1904 წლის მოგზაურობის დღიურში
(Марр 1911).

დუდუნასთან მდებარე ეკლესია და მეგალითური ნაგებობა
ისტორიულ არტანში, სოფელ დუდუნას (საქართველოს რსრ, 1931-1932), თანამედროვე არდაჰანის
რაიონის (Ardahan Merkez İlçe) სოფელ ბალიქჩილარის (Balıkçılar) დასავლეთით 4 კმ-ზე, მდინარე
მტკვრის მარცხენა ნაპირზე შემორჩენილია ნასოფლარი. ნასოფლარის ტერიტორიაზე, მოსწორებულ
ადგილზე დგას დაზიანებული, მომცრო ზომის, დარბაზული ეკლესია (41°9'44.64"N; 42°47'51.07"E),
რომელსაც ერთი მეტრის სიმაღლეზეღა შემორჩა აღმოსავლეთის ნახევარწრიული აფსიდის ჩრდილოეთი
მხარე, დანარჩენი კედლები კი უფრო დაბალზეა. ეკლესიის გარშემო

დანგრეული კედლების

ფრაგმენტებია მიმობნეული. ტაძარი ნაგებია მომცრო ზომის, მოვარდისფრო-მონაცრისფრო ქვის
კვადრებით. შემორჩენილი აქვს უხეშად თლილი მოპირკეთების ქვები ორივე მხრით. ეკლესია არ არის
დაფიქსირებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.

აფსიდი
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აფსიდის კედლის ნაწილი

გეგმა ლ. წიქარიშვილისა

ნასოფლარის

სიახლოვეს,

სამხრეთ-დასავლეთით

1 კილომეტრზე, ხევთან, ბორცვზე შემორჩენილია დიდი
ზომის, მშრალი წყობის მეგალითებით ნაგები ციხის
ნანგრევი (41°9'13.22"N; 42°47'14.63"E). ციხის კედლების
ძირითადი ნაწილი ქვაყრილის სახითაა მოღწეული. ციხე
2015 წელს სატელევიზიო გამოსვლაში დაფიქსირებული
აქვს ბუბა კუდავას.
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ექსპედიცია № 14
ექსპედიცია განხორციელდა 2015 წლის 5 – 18 ოქტომბერს, ისტორიულ კლარჯეთში, რომელიც ამჟამად
თურქეთის ართვინის პროვინციის (Artvin İl) არდანუჩის (Ardanuç İlçe), ბორჩკას (Borçka İlçe) და მურგულის
(Murgul İlçe) რაიონებში მდებარეობს.
ექსპედიციაში მონაწილეობდნენ: ლევან წიქარიშვილი (ხელმძღვანელი), ანა გელაშვილი, ბებურ
გოზალიშვილი, ანა იმედაშვილი, შალვა კოღუაშვილი.

05. 10. 2015
ჯუვანის ნაგებობის ნაშთი
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ჯუვანის (საქართველოს რსრ 1931-1932), თანამედროვე ბორჩკას
რაიონის (Borçka İlçe) სოფელ ჯივანის (Civan) უბან ილდიზლიში, ადგილობრივი მცხოვრების ეზოში
შემორჩენილია დუღაბიანი კედლის ფრაგმენტები (41°20'31.15"N; 41°39'37.51"E), რომელზედაც დღეს
სამეურნეო ნაგებობაა დაშენებული. დანიშნულება გაურკვეველია. ნაგებობა არაა მოხსენიებული
ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.

კეულის ხიდი, ნაეკლესიარი (?) და კლდეზე გამოსახული ფიგურები
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ კეულის (საქართველოს რსრ 1931-1932), თანამედროვე მურგულის
რაიონის (Murgul İlçe) სოფელ ქორუჯულარის (Korucular) ჩრდილო-დასავლეთით 1.5 კმ-ზე, მდინარე
მურღულისწყლისა და კოკოლეთისწყლის შესართავთან გადებულია დუღაბითა და დამუშავებული ქვით
ნაგები ერთმალიანი თაღოვანი ხიდი (41°18'33.71"N; 41°37'24.95"E). ხიდი დაფიქსირებულია მკვლევართა
მიერ (კვეზერელი-კოპაძე 1972).
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ამავე სოფლის ორთა უბანში (მაჰალეში), შემაღლებულ ბორცვზე, მოსწორებულ ადგილზე,
შემორჩენილია ნაგებობათა დუღაბიანი კედლების მცირე ფრაგმენტები (41°18'52.73"N; 41°38'34.22"E),
ასევე, თიხის მილების და კერამიკის ფრაგმენტები. ნაგებობის დანიშნულების დადგენა ვერ ხერხდება.
ადგილობრივი მოსახლეობა ამ ადგილს ნაეკლესიარს უწოდებს. ნაგებობა არაა მოხსენიებული ჩვენთვის
ცნობილ წერილობით წყაროებში.
სოფლის სამხრეთ-აღმოსავლეთით 2 კმ-ზე, ტყეში, კლდეზე გამოსახულია ფიგურები (41°18'6.01"N;
41°39'33.76"E), რომლებიც შემდგომ შესწავლას მოითხოვს.

კეულის ხიდი

ნაგებობის ნაშთი

თიხის მილის ფრაგმენტი
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კლდეზე გამოსახული ფიგურები

კოკოლეთის (?) ნაგებობები
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ კეულის (საქართველოს რსრ 1931-1932), თანამედროვე მურგულის
რაიონის (Murgul İlçe) სოფელ ქორუჯულარის (Korucular) სამხრეთ-აღმოსავლეთით 2 კმ-ზე, კოკოლეთისწყლის მარჯვენა ნაპირას, ტყიან ფერდზე, ხელოვნურად მოსწორებულ ადგილზე, შემორჩენილია
ნაგებობათა ფრაგმენტები (41°16'49.94"N; 41°39'3.88"E) – დუღაბითა და ნატეხი ქვით ნაგები კედლები
(ჩრდილოეთის – 6.5 მ, აღმოსავლეთის – 1.5 მ). აქვე მიწაში, 1.5 სიღრმეზე, შემორჩენილია წრიული
ფორმის, ქვით ნაგები შელესილი სათავსი და დანგრეული კედლების ცალკეული ფრაგმენტები. ამ
ნაგებობიდან აღმოსავლეთით, მისგან 30 მ-ში შემორჩენილია კვადრატული ფორმის ნაგებობის ნანგრევი.
ამ ნაგებობის აღმოსავლეთით შემორჩენილია ნაგებობის ნაშთები (41°16'49.70"N; 41°39'8.77"E), მიჯრით
მდგარი ორი მოზრდილი ოთახი, ნაგები დუღაბითა და ნატეხი ქვით. შემორჩენილია აღმოსავლეთი და
ჩრდილოეთი კედლები, აქვეა ქვევრის ნაშთი. აქვეა დაბალი გალესილი ოთახი, რომელიც კარგადაა
შემორჩენილი.
დაახლოებით 60 წლის წინათ, ადგილობრივ მცხოვრებს აქ უპოვია ლითონის ჯვარი, რომელიც დღეს
დაკარგულია.
ისტორიული სოფელი კეული დატანილია ალექსანდრე ჯავახიშვილის საქართველოს რესპუბლიკის
საზოგადო რუკაზე, ასევე დატანილია მდინარე კოკოლეთისწყალი (საქართველოს რსრ 1931-1932).
სავარაუდოდ აქ სოფელი კოკოლეთი უნდა ყოფილიყო და ზემოთ დასახელებული ნაგებობები ამ
სოფელს ეკუთვნოდა. ნაგებობები არაა მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.
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ბუჯურის ხიდი
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ბუჯურის (საქართველოს რსრ 1931-1932), თანამედროვე მურგულის
რაიონის (Murgul İlçe) სოფელ აქანთაშის (Akantaş) აღმოსავლეთით, მდინარე კოკოლეთისწყალზე
შემორჩენილია თაღოვანი, ქვითა და დუღაბით ნაგები ხიდი (41°18'6.49"N; 41°38'3.59"E). ხიდი
დაფიქსირებულია თ. ხუციშვილის ექსპედიციისას (ხუციშვილი 2008).
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კორიდეთის ნაეკლესიარი
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ კორიდეთში (საქართველოს რსრ 1931-1932; ბერიძე 2009),
თანამედროვე მურგულის რაიონის (Murgul İlçe) სოფელ ოზმანლიში (Ozmanli), ადგილობრივი
მოსახლეების თქმით სკოლის სტადიონის ტერიტორიაზე მდებარეობდა ეკლესია (41°17'46.75"N;
41°36'4.53"E). ისტორიაში კარგადაა ცნობილი კორიდეთის ეკლესია. აქ ინახებოდა ბერძნული სახარება,
რომელიც IX საუკუნით თარიღდება (კორიდეთის საბუთები 1989). სახარებას აქვს ქართული მინაწერები
(იურიდიული

აქტები),

რომელიც

კორიდეთის

საბუთების

სახელწოდებით

მოიხსენიება

და

მკვლევართათვის მრავალ საინტერესო ინფორმაციას შეიცავს (კორიდეთის საბუთები 1989; Марр 1911;
Джанашвили 1908; ჯავახიშვილი 1984; სამუშია 2007; ჯანაშვილი 1909; ჯავახიშვილი 1929; შანიძე 1971).
ისტორიულ სოფელ კორიდეთში სხვა ნაეკლესიარი არ ფიქსირდება. შესაძლოა სტადიონზე მდებარე
ეკლესია კორიდეთის ზემოაღნიშნული ეკლესია ყოფილიყო. ნაეკლესიარი ადგილი 2009 წელს
მოინახულა თ. ხუციშვილის ექსპედიციამ (ხუციშვილი 2009).

კორიდეთის ბერძნული სახარება და მისი ქართული მინაწერები (საარქივო ფოტოები 1870-1910 წწ.)

06. 10. 2015
„ქილისე თეფეს“ ნაეკლესიარი (?) სოფელ დამართან
ისტორიულ კლარჯეთში, თანამედროვე მურგულის რაიონის (Murgul İlçe) სოფელ დამარის (Damar)
სამხრეთით, 4 კმ-ზე, ტყიანი ბორცვის თხემზე, შემორჩენილია ნაგებობის ნაშთი (41°12'36.69"N;
41°34'59.03"E), იკითხება 3 მ-მდე სიგრძის კედლის კონტური, რომელზედაც შემორჩენილია რამდენიმე
სამშენებლო ქვა. ადგილობრივი მოსახლეობა ამ ადგილს „ქილისე თეფეს“ - ეკლესიის ბორცვს უწოდებს.
შესაძლებელია ამ ადგილას ეკლესია მდგარიყო.
სოფელი დამარი დატანილია ე. ბერიძის მურღულის ხეობის სოფლების რუკაზე (ბერიძე 2009).
ადგილი „ქილისე თეფე“ მოხსენიებული აქვს რ. ჟორდანიას, თუმცა იგი ადგილზე არ ასულა (ჟორდანია
1997). რ. ჟორდანია, ადგილობრივ მცხოვრებთა თქმით, აქ არსებულ ეკლესიასაც მიუთითებს.
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ქილისე თეფე. შორი ხედი

დუღაბის ნაშთები

მურღულის ციხე
ისტორიულ კლარჯეთში, თანამედროვე ქალაქ მურგულის (Murgul) სამხრეთით 500 მ-ზე, მდინარე
მურღულისწყლის მარცხენა ნაპირას

აღმართული კლდოვანი ბორცვის

თხემზე შემორჩენილია

დაზიანებული ციხე (41°15'58.92"N; 41°33'29.08"E), რომლის კედლები კლდის რელიეფს შემოუყვება. ციხე
განფენილია ორ ტერასაზე. შემორჩენილია გალავნის 3 მეტრამდე სიმაღლის კედლები და შესასვლელი
კარი. შიგნით შემორჩენილია თლილი ქვით მოპირკეთებული კვადრატული ფორმის ნაგებობა
(2.3×2.15 მ), ციხის ქვედა იარუსის კედლის 9 მეტრამდე სიგრძის ფრაგმენტი და წრიული ფორმის
ნაგებობა, სავარაუდოდ წყლის ავზი. კედლები ნაგებია საშუალო ზომის ნატეხი ქვითა და დუღაბით.
მურღულის ხეობა მრავლადაა მოხსენიებული ისტორიულ წყაროებში (ჟამთააღმწერელი 1959;
თურქული

წყაროები

1983).

სოფელი

მურღული

დატანილია

მურღულის

ხეობის

სოფლების

ე. ბერიძისეულ რუკაზე (ბერიძე 2009). დღევანდელი ადმინისტრაციული დაყოფით ციხე ეკუთვნის
ისტორიულ სოფელ გურბენს (თანამედროვე პეტეკი (Petek). ციხე მოხსენიებულია თანამედროვე
მკვლევართა მიერ (მალაყმაძე 2002).
ქალაქ მურგულში ძველი ქარხნის ტერიტორიაზე მიუთითებენ ეკლესიის ადგილს (41°16'31.86"N;
41°33'45.06"E), სადაც არაფერია შემორჩენილი.
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07. 10. 2015
ერეგუნას ნაეკლესიარი
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ერეგუნას (ბერიძე 2009),
თანამედროვე მურგულის რაიონის (Murgul İlçe) სოფელ ერენქოის
(Erenköy) ჩუბუნას უბანში (მაჰალეში) ადგილობრივი მოსახლეების
თქმით

მდგარა

ეკლესია.

მისგან

შემორჩენილია

დანგრეული

ეკლესიის ჩრდილო-დასავლეთი კუთხე და მოზრდილი დუღაბიანი
კედლის ფრაგმენტები (41°18'19.50"N; 41°35'48.62"E), ასევე რამდენიმე
დიდი ზომის მომწვანო ფერის თლილი ქვა. ეკლესია არაა
მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.
ბაშქოის ხიდები
ისტორიულ კლარჯეთში, თანამედროვე მურგულის რაიონის (Murgul İlçe) სოფელ ბაშქოის (Başköy)
მერკეზ უბანსა და ფოროსეთის უბანს შორის შემორჩენილია თაღოვანი ერთმალიანი ხიდი (41°18'2.55"N;
41°31'17.43"E), რომელსაც ეტყობა გვიანდელი აღდგენის კვალი (სიგრძე – 9.3 მ, სიგანე – 3.0 მ, სიმაღლე – 5.0 მ).
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ამავე სოფლის გოგლიეთის უბანში შემორჩენილია დუღაბით ნაგები თაღოვანი (მოქმედი) ერთმალიანი ხიდი (41°17'9.93"N; 41°31'11.15"E) (სიგრძე – 7.2 მ, სიგანე – 2.0 მ, სიმაღლე – 4.0 მ). ამავე უბნის
დასახლებასთან მიუთითებენ ქვის თაღოვანი ხიდის ადგილს (41°17'28.38"N; 41°31'30.61"E), რომელიც
წყალს წაუღია და ამჟამად აღარაფერია შემორჩენილი.
გოგლიეთში ადგილობრივი მკვიდრი ადასტურებს ეკლესიის არსებობასაც. დღეს მისი ადგილი
უცნობია და ადგილზე არაფერია შემორჩენილი.

ამავე სოფლის ჩხალეთის მაჰალეში (უბანში) შემორჩენილია ხიდის ორი ბურჯი (41°17'38.58"N;
41°31'58.33"E), ნაგები უხეშად დამუშავებული ქვითა და დუღაბით.

სოფელ ბაშქოის უბნების ხიდები არაა მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.
მხოლოდ ფარასეთის ხიდს, ამასთან, აღწერის გარეშე ახსენებს მკვლევარი ვ. ლისოვსკი და ეს შესაძლოა
ზემოაღნიშნულ ფოროსეთთან მდებარე ხიდი იყოს (კვეზერელი-კოპაძე 1972).

08. 10. 2015
ოთინგოს ეკლესია
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ბაგინის (საქართველოს რსრ 1931-1932), თანამედროვე ბორჩკას
რაიონის (Borçka İlçe) სოფელ ბალჯის (Balcı) აღმოსავლეთით 5 კმ-ზე, მდ. დევესქელისწყალის მარჯვენა
მხარეს, გზის პირას, შემორჩენილია დაზიანებული ეკლესია (41°18'52.52"N; 41°52'26.23"E); მისგან
შემორჩენილია დასავლეთი კედელი და მასში გაჭრილი თაღოვანი კარი, რომლის თაღი თლილი, მოგრძო
კვადრებითაა გადაყვანილი. კედელი ნაგებია უხეშად თლილი, მონაცრისფრო ქვითა და დუღაბით.
შემორჩენილი კედლის სიგრძეა 6.6 მ, სიმაღლე – 3.7 მ, კედლის სისქე – 0.8 მ. ასევე, შემორჩენილია
ეკლესიის დუღაბის ფრაგმენტები და შირიმის კვადრები.
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ადგილობრივი მცხოვრებნი ამ ადგილს „ყურიდიდს“ უწოდებენ. ამ მიდამოებში მდებარეობდა
ისტორიული სოფელი ოთინგო (საქართველოს რსრ., 1931-1932). მათი თქმით, დაახლოებით 20 წლის
წინათ, ეკლესიას მხოლოდ გადახურვა ჰქონია ჩამოქცეული, ერთ-ერთ კედელზე კი დიდი ზომის ქვაზე
შესრულებული წარწერა ჰქონია. ეკლესია დაფიქსირებული და აღწერილი აქვს ბ. ბაუმგარტნერს, ამ
პერიოდისათვის ეკლესიას ჯერ კიდევ ჰქონია საკურთხევლის მომრგვალების ნაწილი (Baumgartner 1996
(მოიხსენიებს ბალჯის ეკლესიად). ასევე, ეკლესიის ფრაგმენტები მოხსენიებული აქვს ე. ბერიძეს (ბერიძე
2008).

გეგმა ლ. წიქარიშვილისა
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ბ. ბაუმგარტნერის ექსპედიციის მასალა (მოიხსენიებს ბალჯის ეკლესიად)

ბაგინის ხიდი
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ბაგინის (საქართველოს რსრ 1931-1932), თანამედროვე ბორჩკას
რაიონის (Borçka İlçe) სოფელ ბალჯის (Balcı) ბუღარეთისა და ნაძვნარას უბნებს შორის არსებულ ხევში,
მდინარე ყურიდიდზე გადებულია ერთმალიანი თაღოვანი ხიდი (41°18'3.03"N; 41°47'59.77"E). ხიდი
ნაგებია უხეშად თლილი ქვითა და დუღაბით. ხიდს ეტყობა გვიანდელი შეკეთების კვალი (სიგრძე – 14 მ,
სიგანე –3.0 მ, სიმაღლე –9.0 მ). ხიდი დაფიქსირებულია თანამედროვე მკვლევართა მიერ (მალაყმაძე 2002).
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კვინტაურის ხიდის ნაშთები
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ბაგინის (საქართველოს რსრ 1931-1932), თანამედროვე ბორჩკას
რაიონის (Borçka İlçe) სოფელ ბალჯის (Balcı) კვინტაურის
მაჰალეში (უბანში) (ამჟამინდელი სოფლის უბანი ისტორიულ
სოფელს წარმოადგენდა) შემორჩენილია ერთმალიანი თაღოვანი
ხიდის
ბეტონის

ბურჯები
ახალი

(41°18'3.03"N;
ხიდია

41°47'59.77"E),

აგებული.

ხიდი

რომელზეც
არ

არის

დაფიქსირებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.

09. 10. 2015
ეკლევანას (?) ციხე სოფელ სუაგარაში
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ სუაგარას (საქართველოს რსრ 1931-1932), თანამედროვე არდანუჩის
რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ სოღანლის (Soğanlı) ეკლევანას (როგორც მას ადგილობრივი მოსახლეობა
უწოდებს) უბნის განაპირას, კლდოვანი ბორცვის თხემზე, შემორჩენილია საშუალო ზომის დაზიანებული
ციხე (41°9'36.80"N; 41°59'29.49"E), რომლის კედლები კლდოვანი თხემის კიდეებს მიუყვება. შემორჩენილია
ციხის გალავნის, წყლის ავზისა და ციხის შიგნით არსებულ ცალკეულ ნაგებობათა ფრაგმენტები. ციხე
ნაგებია მომწვანო ფერის, მომცრო, უხეშად თლილი ქვითა და დუღაბით. ამჟამად ციხე სამივე მხრიდან
მოქცეულია კაშხლის საგუბარ წყალში. ციხის ტერიტორიიდან ჩანს ახიზას და ჯუღოს ციხეები. ციხე
მიკვლეულ იქნა 2015 წლის ექსპედიციისას და მასალები გამოქვეყნდა ელექტრონულ მედიაში
(http://medianews.ge/ge/istoriulklardjetshiakhaltsikheebsmiakvlies/114290).
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10. 10. 2015
კაპტახორის ციხე
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ კაპტახორის (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე
არდანუჩის რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ ფეინირლის (Peynirli) ემინაღაგილის უბანში, კლდოვანი
ბორცვის თხემზე შემორჩენილია ციხე (41° 2'0.96"N; 42° 2'42.59"E). უკეთაა შემორჩენილი ციხის გალავნის
სამხრეთი კედელი, რომელშიც დატანებულია ორი ღიობი, დანარჩენი კედლები კი უფრო დაბალზეა.
ციხის შიგნით შემორჩენილია გალავანს შერწყმული ოვალური ფორმის წყლის შემკრები ავზი. განირჩევა
ციხის სულ ცოტა ორი სამშენებლო ფენა. ციხე აღწერილი და დაფიქსირებულია დ. ბერძენიშვილის მიერ
(ბერძენიშვილი 2009 (მოიხსენიებს ქობთაქორის ციხედ).
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მუქერის ეკლესია და მიწისქვეშა ნაგებობები
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ მუქერის (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე არდანუჩის
რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ თეფედიუზუს (Tepedüzü) ძირითადი დასახლების ჩრდილო-დასავლეთით
1.5 კმ-ზე, ტყიან ფერდობზე შემორჩენილია დარბაზული ტიპის მომცრო, დაზიანებული ეკლესია
აღმოსავლეთის ნახევარწრიული აფსიდით (41°5'31.10"N; 42°3'28.66"E). შესასვლელი კარი დასავლეთიდანაა გაჭრილი, ნაგებია უხეშად თლილი ქვითა და დუღაბით. ადგილობრივი მცხოვრების თქმით,
ეკლესია 1980-იან წლებამდე დაუზიანებლად ყოფილა შემორჩენილი და გადახურული ყოფილა
ლორფინებით. ამჟამად შემორჩენილია 1 მეტრამდე სიმაღლის კედლები.

გეგმა ლ. წიქარიშვილისა
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ეკლესიის სიახლოვეს შემორჩენილია ნასახლარების კვალი და ათზე მეტი მიწისქვეშა ნაგებობა
(41°5'32.18"N; 42°3'30.07"E), რომლებიც პირობითად შესაძლებელია დაიყოს ხუთ ჯგუფად. მათი
განფენილობაა 80 მ. მათგან ხუთი უკეთაა შემორჩენილი. ერთ-ერთი დარბაზი თაღოვანი გადახურვისაა,
საიდანაც სამ მხარეს გაჭრილია გვირაბები, რომლებითაც გადიოდნენ უფრო მომცრო ზომის სადგომებში.
ეკლესია და მიწისქვეშა ნაგებობები გეოგრაფიული მახასიათებლებით ახლოს არის ისტორიულ სოფელ
მუქერთან, თუმცა, ადმინისტრაციულად დღეს ექშინარის (Ekşinar) შემადგენლობაშია. ეკლესია და მიწისქვეშა ნაგებობები მიკვლეულ იქნა 2015 წლის ექსპედიციისას და მასალები გამოქვეყნდა ელექტრონულ
მედიაში (http://medianews.ge/ge/istoriulklardjetshiutsnobimitsisqveshanagebobebiskompleqsebiaghmoachines/114503).
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კუნიას ეკლესია
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ საღარას (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე არდანუჩის
რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ საქარიას (Sakarya) კუნიას უბანთან (კუნია ისტორიულად წარმოადგენდა
დამოუკიდებელ სოფელს (საქართველოს 1931-1932), მის სამხრეთით 500 მ-ზე, მცირე შემაღლებულ
ადგილზე, დგას დაზიანებული ეკლესია (41°4'33.51"N; 42°1'39.05"E). ესაა დარბაზული ტიპის მცირე
ზომის ნაგებობა აღმოსავლეთით ნახევარწრიული აფსიდით და მინაშენით სამხრეთი მხრიდან.
შემორჩენილია აღმოსავლეთი და სამხრეთი კედლები ცოკოლითურთ. ეკლესიას მოპირკეთების შიდა და
გარე ქვები შემოცლილი აქვს. იგი ადგილობრივი ნატეხი ქვითა და დუღაბით ყოფილა ნაგები.
მინაშენისგან შემორჩენილია აღმოსავლეთ კედლის მცირე ნაწილი, ჩანს, აქ სამარხი იყო მოწყობილი,
რადგანაც ადამიანის ძვლებია შემორჩენილი.
ეკლესია დაფიქსირებულია თ. ხუციშვილის მიერ 2007 წლის ექსპედიციისას (ხუციშვილი 2009)
(მოიხსენიებს საქარიას ეკლესიად).

გეგმა ლ. წიქარიშვილისა
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კლარჯეთის ციხე და წარწერა
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ კლარჯეთის (საქართველოს ირ., 1923; გურჯისტანის ვრ., 1953),
თანამედროვე არდანუჩის რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ ბერექეთის (Bereket) თათურგილის უბანში,
დასავლეთით, კლდოვან ბორცვზე დგას ციხე (41°4'30.91"N; 41°57'52.23"E). ძეგლი მრავალგზისაა
მოხსენიებული სამეცნიერო წყაროებში (Baumgartner 1996; Марр 1911; Aytekin 1999; Kiepert 1878; Artvin
1967).
ნიკო მარის აღწერით – ციხის კედლები მიუყვება კლდის პირებს. მცირე კარი ისრისებური თაღით
გამოდის სამხრეთისაკენ. არის მეორე კარი საწინააღმდეგო მხარეს. კედლები მცირედდამუშავებული
ქვითაა ნაშენი. ციხეში შესასვლელად კლდეზე ცოცვაა საჭირო. სამხრეთ-დასავლეთ კუთხეში ორი კოშკია
ერთმანეთის ახლოს, ერთი მათგანი დანგრეულია (Марр 1911).
ციხე აღწერილია, აგრეთვე ბ. ბაუმგარტნერის მიერ – [ციხის] კედლები ისეა აშენებული, რომ
ბუნებრივად ერწყმის კლდეს. კარგადაა შემორჩენილი კოშკი. იქვე კედლების ნარჩენებია. ჩანს, ადრე აქ
ორი კოშკი იყო. ერთში წყალსაცავი იყო მოთავსებული (Baumgartner 1996).
სოფელ კლარჯეთში, ციხის სამხრეთ-დასავლეთით ნიკო მარი აღნიშნავს ეკლესიას (Марр 1911),
რომლის ადგილზე ადგილობრივთა მითითებით აღარაფერია შემორჩენილი. ამ ეკლესიას ასახელებს
მ. ტიერიც, რომლის მონაცემებითაც 1979 წელს ეკლესია ჩამონგრევის შედეგად მთლიანად განადგურდა
(Thierry 1989).

გეგმა და ჭრილი გ. ბაგრატიონისა ჯაბა სამუშიას ექსპედიციების მასალებიდან
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ამავე სოფლის თიკმანეთის უბანში, ჯამეს ადგილზე ადასტურებენ ეკლესიის არსებობას, ჯამეს
სამხრეთის კედლებში ჩატანებულია კარგად თლილი, მოვარდისფრო ფერის ეკლესიის სამშენებლო
ქვები, მათ შორის სამხრეთის კედელში ჩატანებულია მოვარდისფრო ფერის საშუალო ზომის კვადრი
ასომთავრული წარწერით (41°4'0.34"N; 41°58'56.24"E).
წარწერის ტექნიკური აღწერილობა:
წარწერა ამოკვეთილია კარგად დამუშავებული ზედაპირის მქონე ღვინისფერი ქვის ფილაზე,
რომელიც ისტორიული კლარჯეთის სოფელ კლარჯეთის (თურქ. ბერექეთი) ერთ-ერთი უბნის,
თიკმანეთის ჯამეს სამხრეთის კედელშია ჩადგმული; ძველად ჯამეს ადგილას ეკლესია მდგარა და
წარწერიანი ფილაც, სავარაუდოდ, სწორედ იმ ეკლესიის პერანგის სწორკუთხა ქვის ფრაგმენტი უნდა
იყოს; წარწერიანი ქვის ფრაგმენტის ზომა: 30.0×35.0 სმ; წარწერის ტექსტს ქვის ფილის ზედა 3/4 ნაწილი
უჭირავს; ქვის ფილის ქვედა 1/4 ნაწილი დაუწერლად არის დატოვებული, რაც მიუთითებს, რომ ტექსტი
აქ აღარ გრძელდებოდა; წარწერამ ჩვენამდე ძალზედ ნაკლული სახით მოაღწია: დღეისათვის მისი
ტექსტიდან შემორჩენილია მხოლოდ სამი სტრიქონი, რომლებსაც, ქვის ფილის მარცხენა და მარჯვენა
ნაწილების დაკარგვის გამო, დასაწყისი და დასასრული ფრაგმენტები აკლია; წარწერას, სავარაუდოდ,
აკლია წინა სტრიქონი თუ სტრიქონებიც, რომელიც (// რომლებიც) ქვის ფილის ზედა ნაწილთან ერთად
არის დაკარგული; ტექსტი ასომთავრული დამწერლობით არის გადმოცემული; გრაფემები საკმაოდ
ღრმად

ჩაკვეთილი

სქელი

ზოლებისა

და

პრაქტიკულად,

„ამოკაწრული“

წვრილი

ხაზების

მონაცვლეობით არის შესრულებული; გრაფემათა მოხაზულობა თვალშისაცემად დახვეწილი და
რაფინირებულია; ჩანს, ტექსტის მონახაზის შესრულებასა თუ გრაფემების ამოკვეთაზე მწიგნობრობაში
გაწაფული ოსტატი მუშაობდა; გრაფემები, ძირითადად, თანაბარი სიმაღლისაა და ორხაზოვანი ბადის
დაცვით არის ამოკვეთილი; გამონაკლისს წარმოადგენს ორი გრაფემა: 1. I სტრიქონის მესამე გრაფემა,
სავარაუდოდ, f (ფ), რომლის ვერტიკალური ბუნიც ორხაზოვანი ბადის ქვემოთ არის ჩასული; და 2. II
სტრიქონის მეორე გრაფემა i (ი), რომლის სიმაღლეც, სხვა გრაფემათა სიმაღლის ნახევარს შეადგენს;
ტექსტში

განკვეთილობის

ნიშნები

არ

გვხვდება;

წარწერაში ქარაგმის ნიშნად საშუალო ზომის განივი
სწორი ხაზია გამოყენებული; ტექსტს ახასიათებს
კიდურწერტილოვნება;

წარწერა,

პალეოგრაფიული

ნიშნების მიხედვით, X საუკუნის II ნახევარსა და XI
საუკუნეს (უფრო მეტად, XI საუკუნეს) მიეკუთვნება.
წარწერის

გადმონაწერი,

დედნის

შრიფტის

დაცვით:
[...]
1. [...]ა(?) მფ(?)[...]
2. [...]ლ(?)ი ამს(?)[...]
3. [...]ა(?)რვ ყ~ლთ(?)[...]
ამჟამად წარწერის წაკითხვაზე მუშაობს ილიას
სახელმწიფო

უნივერსიტეტის

ხელოვნების

ფაკულტეტის

მეცნიერებათა

ასოცირებული

და
პრო-

ფესორი თეიმურაზ ჯოჯუა. მასვე ეკუთვნის წარწერის
ტექნიკური აღწერილობა და ტექსტის გადმონაწერი.
მკვლევარი ვარაუდობს, რომ წარწერის I სტრიქონში
სიტყვა „მეფე“ უნდა იყოს მოხსენიებული.
წარწერა მიკვლეულ იქნა 2015 წლის ექსპედიციისას და მასალები გამოქვეყნდა ელექტრონულ მედიაში
(http://medianews.ge/ge/istoriulklardjetshitsartserianqvasmiakvlies/114423).
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11. 10. 2015
ოხორდიას ხიდი
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ოხორდიას (საქართველოს ირ., 1923), თანამედროვე ბორჩკას
რაიონის (Borçka İlçe) სოფელ შერეფიეს (Şerefiye) ორთა
უბანში, მცირე ხევზე გადებულია ერთმალიანი თაღოვანი ხიდი, ნაგები უხეშად დამუშავებული, მომცრო
ზომის

კვადრებითა

და

დუღაბით

(41°27'50.67"N;

41°39'35.14"E) (სიგრძე – 9 მ, სიგანე 2.4 მ, სიმაღლე – 4 მ).
ამ

ხეობაში

ხიდები

ზოგადადაა

დასახელებული

ნ. კვეზერელი-კოპაძის ნაშრომში, თუმცა უშუალოდ
აღნიშნული ხიდი არ აქვს მოხსენიებული (კვეზერელიკოპაძე 1972).

ბეღლევანის ხიდები
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ბეღლევანის (საქართველოს რსრ 1931-1932), თანამედროვე ბორჩკას
რაიონის (Borçka İlçe) სოფელ გურეშენის (Güreşen) ქესიქთაშის უბანში, მცირე ხევზე გადებულია მომცრო
ზომის, დუღაბითა და უხეშად დამუშავებული ქვით ნაგები ერთმალიანი თაღოვანი ხიდი (41°27'16.62"N;
41°39'1.44"E) (სიგრძე – 10.0 მ, სიგანე – 2.3 მ, სიმაღლე – 6.5 მ).
სოფელი ბეღლევანი დატანილია ე. ბერიძის რუკაზე (ბერიძე 2009). ამ ხეობაში ხიდები ზოგადადაა
დასახელებული ნ. კვეზერელი-კოპაძის ნაშრომში, თუმცა უშუალოდ ზემოაღნიშნული ხიდი არ აქვს მოხსენიებული (კვეზერელი-კოპაძე 1972). ხიდი შესულია თანამედროვე თურქულ კატალოგებში (Artvin 2012).

ამავე

სოფლის

ბეღლევანისწყალზე

გომის

უბანში,

გადებულია

მდინარე

მოზრდილი

ერთმალიანი თაღოვანი ხიდი, რომელიც ნაგებია
მომცრო ზომის, თლილი კვადრებითა და დუღაბით
(41°27'4.52"N; 41°38'31.54"E) (სიგრძე – 17.0 მ, სიგანე –
2.6 მ, სიმაღლე – 10.0 მ). ხიდი დაფიქსირებულია
ნ. კვეზერელი-კოპაძის

ნაშრომში,

ასევე

მოხსენიებულია თანამედროვე მკვლევართა მიერ
(კვეზერელი-კოპაძე 1972; მამულაძე 2014).
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გუზელიურთის ხიდი
ისტორიულ კლარჯეთში, თანამედროვე ბორჩკას რაიონის (Borçka İlçe) სოფელ გუზელიურთის
(Güzelyurt) ქემერქოფრუს უბანში, მდ. ბეღლევანისწყალზე გადებულია ერთმალიანი თაღოვანი ხიდი,
ნაგები უხეშად თლილი ქვითა და დუღაბით (41°26'50.06"N; 41°40'12.39"E) (სიგრძე – 20.0 მ, სიგანე – 3.0 მ,
სიმაღლე – 11.0 მ). ხიდი დაფიქსირებულია ნ. კვეზერელი-კოპაძის ნაშრომში (კვეზერელი-კოპაძე 1972).

12. 10. 2015
დამპალას ეკლესია
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ დამპალას (საქართველოს ირ 1923), თანამედროვე ბორჩკას რაიონის
(Borçka İlçe) სოფელ ამბარლის (Ambarlı) მერკეზ
მაჰალეში (უბანში), ადგილობრივი მცხოვრების ბაღში,
მისივე

თქმით

შემორჩენილია

ეკლესიის

ნაშთი

(41°19'21.49"N; 41°42'7.56"E) – ნაგებობის სამხრეთდასავლეთი

კუთხის

მცირე

ნაწილი

(3.0×1.5 მ).

კედლები ნაგებია დუღაბითა და უხეშად თლილი,
მომცრო, მომწვანო ფერის ქვით. კედლის სიმაღლე
საშუალოდ

1 მეტრამდეა.

მოხსენიებული

ჩვენთვის

ეკლესია
ცნობილ

არ

არის

წერილობით

წყაროებში.
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თხილაზურის ციხე და ნაეკლესიარი
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ თხილაზურის (საქართველოს რსრ 1931-1932), თანამედროვე
ბორჩკას რაიონის (Borçka İlçe) სოფელ ზორლუს (Zorlu) მენშუროღლუს უბანში, ჩრდილო-დასავლეთით
500 მ-ში, მიუდგომელი კლდოვანი ბორცვის თხემზე შემორჩენილია ციხის ნაგებობათა კედლების
ფრაგმენტები (41°17'51.81"N; 41°43'7.25"E). ბორცვის ყველაზე მაღალ ნაწილში შემორჩენილია მართკუთხა
გეგმის მქონე ნაგებობის, სავარაუდოდ კოშკის კედლის მცირე ფრაგმენტები. თხემის ქვედა დონეზე
შემორჩენილია წრიული ფორმის წყალსაცავი ავზის კედლის ფრაგმენტები. ასევე შემორჩენილია სამი,
მიწაში ჩადგმული ქვევრის ფრაგმენტები. ციხე მიკვლეულ იქნა 2015 წლის ექსპედიციისას და მასალები
გამოქვეყნდა ელექტრონულ მედიაში (http://medianews.ge/ge/istoriulklardjetshiakhaltsikheebsmiakvlies/114290).

ამავე

სოფლის

იუკარი

უბანში

გზასთან

ახლოს

მიუთითებენ ეკლესიის არსებობას; ადგილზე შემორჩენილია
დუღაბის ფრაგმენტები (41°17'30.50"N; 41°42'26.77"E). ეკლესია
არაა

მოხსენიებული

წყაროებში.

156

ჩვენთვის

ცნობილ

წერილობით

არხვას ნაეკლესიარი
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ არხვას (საქართველოს ირ 1923), თანამედროვე ბორჩკას რაიონის
(Borçka İlçe) სოფელ აკფინარის (Akpınar) ორთა უბანში,
ადგილობრივი მცხოვრების (Avnik Kavuzis) ეზოში
მიუთითებენ ეკლესიის ადგილს – მიწის დონეზე
შემორჩენილია კედლის კონტური და დუღაბისა და
რამდენიმე ქვის მცირე ფრაგმენტი (41°19'44.40"N;
41°39'5.83"E).

ეკლესია

არ

არის

მოხსენიებული

ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.

ტრაპენის ნაეკლესიარი
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ტრაპენის (საქართველოს რსრ 1931-1932), თანამედროვე ბორჩკას
რაიონის (Borçka İlçe) სოფელ ტარაკლის (Taraklı)
მერკეზ უბანში, ძველი სკოლის ადგილას მიუთითებენ
ეკლესიის

არსებობას,

შემორჩენილია

დუღაბის

ფრაგმენტები (41°20'2.05"N; 41°41'26.03"E). ტრაპენის
ეკლესია არ არის მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ
წერილობით წყაროებში.

13. 10. 2015
ჩხალას ხიდები
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ჩხალას (ბერიძე 2009), თანამედროვე ბორჩკას რაიონის (Borçka İlçe)
სოფელ დემირჯილერის (Demirciler) ვანეთის მაჰალეში
(უბანში),

მდინარე

თაღოვანი

ჩხალასწყალზე

ერთმალიანი

ხიდი

გადებულია
(41°22'4.07"N;

41°38'36.63"E), ნაგები უხეშად თლილი ქვითა და
დუღაბით,

ხიდი

აღდგენილია

მოგვიანებით

და

ბეტონის ფენითაა დაფარული (სიგრძე – 11.5 მ, სიგანე
– 2.5 მ, სიმაღლე – 7.5 მ).

ამავე

სოფლის

გადებულია

მერკეზ

თაღოვანი

უბანში,
ხიდი

მდინარეზე
(41°22'13.80"N;

41°37'57.73"E), ნაგები საშუალო ზომის ქვითა და
დუღაბით.
ხიდები მოხსენიებულია თურქულ წყაროებში და
შესულია კულტურის ძეგლთა კატალოგებში (Artvın
2012).
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მაკრეთის ციხე
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ მაკრეთის (საქართველოს რსრ 1931-1932), თანამედროვე ბორჩკას
რაიონის (Borçka İlçe) სოფელ ქალექოის (Kaleköy) ჯამარკეთის უბანში, კლდოვან ბორცვზე, შემორჩენილია
ციხის დაზიანებული გალავანი და მასში ჩართული ორსართულიანი მრუდხაზოვანი გეგმარების კოშკი
გადახურვითურთ, რომლის სიმაღლე 6 მ-ია. ციხე ნაგებია ნატეხი ქვითა და დუღაბით (41°22'54.02"N;
41°36'47.53"E). ციხე დაფიქსირებულია მკვლევართა მიერ (ბერიძე 2009).
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გეგმა და ჭრილი გ. ბაგრატიონისა ჯაბა სამუშიას ექსპედიციების მასალებიდან (ჩიხისხევადაა მოხსენიებული)

დუზქოის ხიდი
ისტორიულ კლარჯეთში, თანამედროვე ბორჩკას რაიონის (Borçka İlçe) სოფელ დუზქოის (Düzköy)
ჭათის უბანში, მდინარე ჩხალისწყალზე გადებულია ორმალიანი ხიდი (41°22'43.19"N; 41°36'13.23"E),
ხიდის შუა ბურჯი ებჯინება უზარმაზარ ლოდს. ხიდი გვიანდელი აღდგენილია და განახლებულია მისი
დიდი ნაწილი. ნაგებია მომცრო ზომის უხეშად თლილი კვადრებით. ხიდი დაფიქსირებულია
ნ. კვეზერელი-კოპაძის ნაშრომში, ასევე თანამედროვე მკვლევართა მიერ (კვეზერელი-კოპაძე 1972;
მამულაძე 2014).

მონასტრის (სოფელი ბორჩხასთან) ნაეკლესიარი
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ მონასტრის (ბერიძე 2009), თანამედროვე ბორჩკას რაიონის (Borçka
İlçe), სოფელ იეშილქოიში (Yeşilköy), ადგილობრივი მცხოვრების ბაღში (სახლი №1) შემორჩენილია
მოზრდილი

ეკლესიის

ნაშთი

(41°25'17.98"N;

41°39'20.64"E)

–

შემორჩენილია

საკურთხევლის

ნახევარწრიული აფსიდის 1.5 მ-მდე სიმაღლის კედელი, ნაგები უხეშად თლილი საშუალო ზომის ქვით.
ეკლესიას ჩრდილოეთით, სავარაუდოდ, ჰქონდა მინაშენი – შემორჩენილია ნახევარ მეტრამდე ზომის
კედელი მიწის დონეზე. შემორჩენილი კედლებიდან იზომება აღმოსავლეთი კედელი – 7.5 მ,
ჩრდილოეთი – 4.3 მ და დასავლეთი – 4.0 მ. ეკლესიის ჩრდილოეთ მხარეს შემორჩენილია 4 მეტრამდე
სიგრძის კედლის ფრაგმენტი მიწის დონეზე. ნაგებობის გარშემო დუღაბიანი კედლის ნაწილები და მცირე
ზომის შირიმის კვადრებია. სახელწოდებიდან და ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, შესაძლოა ამ
ადგილას მონასტერი ყოფილიყო. ეკლესია არ არის მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით
წყაროებში.
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14. 10. 2015
შუბანის ნაგებობა
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ხებას (საქართველოს რსრ 1931-1932), თანამედროვე ბორჩკას
რაიონის (Borçka İlçe) სოფელ ქარშიქოის (Karşıköy) შუბანის უბანში (ისტორიულად ცალკე სოფელს
წარმოადგენდა) (საქართველოს რსრ 1931-1932) მცირე ბორცვის თხემზე შემორჩენილია ნატეხი ქვითა და
დუღაბით ნაგები კედლების ფრაგმენტები (41°26'47.13"N; 41°42'17.16"E). სავარაუდოდ, აქ თავდაცვითი
ნაგებობა უნდა ყოფილიყო, ადგილობრივი მცხოვრებნი კი მას „ქილისედ“ მოიხსენიებენ. ნაგებობა არ
არის მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.

საბაურის ეკლესია
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ხებას (საქართველოს რსრ 1931-1932), თანამედროვე ბორჩკას
რაიონის (Borçka İlçe) სოფელ ქარშიქოის (Karşıköy) საბაურის უბანში (ისტორიულად ცალკე სოფელს
წარმოადგენდა) (საქართველოს რსრ 1931-1932), ქედის თხემზე, მოსწორებულ ადგილზე შემორჩენილია
დარბაზული ტიპის მცირე ზომის ეკლესია (41°27'2.20"N; 41°43'3.93"E). ტაძარს ჩამონგრეული აქვს
გადახურვა და სამხრეთით და დასავლეთით არსებული გარშემოსავლელის კედლები, ასევე კედლების
ზედა ნაწილიც. ეკლესია ნაგებია ადგილობრივი, უხეშად თლილი რუხი ფერის ქვითა და დუღაბით.
ტაძრის ჩამონგრეული კედლების მასა ავსებს ტაძრის ინტერიერს. ტაძრის სამხრეთ-დასავლეთით
შემორჩენილია ცალკეულ ნაგებობათა ფრაგმენტები. ეკლესია არ არის მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ
წერილობით წყაროებში.
ეკლესიიდან მოშორებით, ქვედა მხარეს, დასავლეთით შემორჩენილია დუღაბით ნაგები ორი ვიწრო
სადგომის ნაშთი, რომელთა ფუნქცია გაურკვეველია. ამ ადგილას ამჟამად სოფლის სასაფლაოა.
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კინწურეთის ეკლესია და ნაეკლესიარი
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ხებას (საქართველოს რსრ 1931-1932), თანამედროვე ბორჩკას
რაიონის (Borçka İlçe) სოფელ ქარშიქოის (Karşıköy) კინწურეთის უბანში (ისტორიულად ცალკე სოფელს
წარმოადგენდა) (საქართველოს რსრ 1931-1932), ქედის თხემზე შემორჩენილია მცირე ზომის დარბაზული
ეკლესია (41°25'30.86"N; 41°42'59.94"E) აღმოსავლეთი ნახევარწრიული აფსიდით და აფსიდის კედლის
კუთხეებში გაჭრილი ნახევარწრიული ნიშებით. შესასვლელი კარი გაჭრილია დასავლეთით. ტაძარს
მორღვეული აქვს კედლების ზედა ნაწილი, ნაგებია უხეშად თლილი საშუალო ზომის ქვითა და
დუღაბით.

გეგმა ლ. წიქარიშვილისა
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ამავე უბანში, ჯამესთან ყოფილა კიდევ ერთი ეკლესია
– ჯამეს ღობეში ჩატანებულია დუღაბიანი კედლის
ფრაგმენტები (41°25'17.68"N; 41°43'2.49"E).
ეკლესიები არ არის მოხსენიებული ჩვენთვის ცნობილ
წერილობით წყაროებში.

ქვემო კლასყური
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ქვემო კლასყურის (საქართველოს რსრ 1931-1932), თანამედროვე
ბორჩკას რაიონის (Borçka İlçe) სოფელ არალიკის (Aralık) კოძირის უბანში, მდინარე კლასყურისწყლისა და
ჭოროხის შეერთების ადგილთან, მდინარე კლასყურისწყლის მარცხენა ნაპირზე, კლდოვან კონცხზე
შემორჩენილია მცირე ზომის ორსართულიანი სამლოცველო (41°24'18.86"N; 41°41'35.62"E), სწორკუთხა
აღმოსავლეთის კედელზე დატანილია ერთი სარკმელი, დასავლეთით გაჭრილია ფართო თაღოვანი კარი.
სამლოცველოს ქვედა სართული სამარხს წარმოადგენდა, იგი გადახურულია ოდნავ შეისრული კამარით.
შესასვლელი გაჭრილია ჩრდილო-აღმოსავლეთით. შენობა ნაგებია უხეშად თლილი ქვითა და დუღაბით.
ნაგებობის სამხრეთ-აღმოსავლეთით ფერდის ჩაყოლებაზე შემორჩენილია ნაგებობათა ფრაგმენტები,
რომელთა დანიშნულება გაურკვეველია, უკეთ შემორჩენილა ჩრდილოეთით არსებული ნაგებობა
(41°24'18.20"N; 41°41'36.08"E), რომელიც მცირე ზომისაა და სრულდებოდა ნახევარწრიული კამარით;
შემორჩენილია ნაგებობის დასავლეთი და ჩრდილოეთი კედლები (დასავლეთ კედელში გაჭრილია ნიშა).
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აქვე, მდინარე კლასყურისწყლის მარჯვენა ნაპირზე, მაღალი ფრიალო კლდის თავზე, შემორჩენილია
კოშკის უმნიშვნელო ფრაგმენტები (41°24'25.21"N; 41°41'40.77"E), რომლის ძირითადი ნაწილი ხავსითაა
დაფარული.
სოფელი კლასყური ამ სახელწოდებითაა დატანილი ალექსანდრე ჯავახიშვილის საქართველოს
რესპუბლიკის საზოგადო რუკაზე (საქართველოს რსრ., 1931-1932), ხოლო ივანე ჯავახიშვილის რუკაზე
კლისურის სახელწოდებითაა მონიშნული (საქართველოს ირ., 1923). ნაგებობები დაფიქსირებულია
მკვლევართა მიერ (ბავრელი 2008; ვეიდენბაუმი 2005).

15. 10. 2015
ხერთვისის ციხე, ექვსი მიწისქვეშა ნაგებობა ან კომპლექსი და ნაეკლესიარები
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ხერთვისთან (საქართველოს ირ., 1923), თანამედროვე არდანუჩის
რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ ქონაქლიდან (Konaklı) ჩრდილო-აღმოსავლეთით 2 კმ-ზე, ტყიანი ქედის
თხემზე შემორჩენილია მშრალი წყობით ნაგები ციხის კედლების ფრაგმენტები (41° 7'5.90"N; 42°11'6.06"E),
ციხე საკმაოდ დიდ არეალს მოიცავს (განფენილობა 120.0×25.0 მ). კედლები რამდენიმე იარუსად იყო
განფენილი. ადგილობრივი მოსახლეობა მას „შეითან ყალეს“ უწოდებს.
ციხე მიკვლეულ იქნა 2015 წლის ექსპედიციისას და მასალები გამოქვეყნდა ელექტრონულ მედიაში
(http://medianews.ge/ge/istoriul klardjetshiakhaltsikheebsmiakvlies/114290).

სოფლის გარშემო, საკმაოდ ვრცელ არეალზე დაახლობით 1 კმ-ის რადიუსში, შემორჩენილია
ერთმანეთისგან მცირედ დაშორებულ უბნებად დაყოფილი მიწისქვეშა ნაგებობათა ჯგუფები:
ხერთვისი 1
სოფელ ხერთვისთან, იანიკის უბანში აღმოსავლეთით შემორჩენილია ნაგებობათა ორი ჯგუფი
(41°6'30.44"N; 42°9'41.88"E). ტიპოლოგიისთვის აღვწერთ ყველაზე უკეთ შემორჩენილ ერთ მათგანს
– ესაა მიწისქვეშა ნაგებობა, რომელსაც აქვს ერთი საერთო, მრუდხაზოვანი გეგმის მქონე დარბაზი
სამი მკლავით (აღმოსავლეთიდან, დასავლეთიდან და სამხრეთიდან), მკლავები გადახურულია
ნახევარწრიული ფორმის თაღებით. შესასვლელი დაბალი კარი გაჭრილია ჩრდილოეთის
მხრიდან. ნაგებია ქვის მშრალი წყობით, უხეშად თლილი, საშუალო ზომის კვადრებით. ამ
თაღებიდან მიწაში გადის ვიწრო დერეფნები, ამათგან შემორჩენილია მხოლოდ ერთი, ორი
მათგანი ჩამოქცეულია და სავსეა მიწის მასით. მთავარი დარბაზი გადახურულია თაღებზე
ზემოდან დადებული დიდი ზომის ბრტყელი ქვებით (ასრულებს მზიდ ფუნქციას). ეს
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ხუთკუთხედი დიდი ქვების (ტრომპების იმიტაციის) მეშვეობით გადადის შედარებით მცირე
ზომის მრავალკუთხედში, რომელზეც ოთხ ფენადაა ქვები დაწყობილი, ქვების ეს წყობა
ზემოთკენ ვიწროვდება და სრულდება კვადრატული ფორმის ღიობით, რაც დარბაზის სინათლის
წყაროს წარმოადგენდა. გადახურვის ეს ტიპი ე.წ. მესხური დარბაზის ტიპს მოგვაგონებს.

ხერთვისი 1

ხერთვისი 1

ხერთვისი 1

ხერთვისი 1

ხერთვისი 2
ხერთვისი 1-ის ჩრდილო-აღმოსავლეთით 400 მ-ზე მდებარეობს მიწისქვეშა ნაგებობათა კომპლექსი,
რომელიც შეიცავს ნაგებობათა ათზე მეტ ჯგუფს (განფენილობა 70 მ) (41°6'37.79"N; 42°9'54.00"E).
ისინი ერთმანეთთან დაკავშირებულია დერეფნების
სისტემით. დერეფნები ორგვარია – თაღოვანი და
სწორკუთხა გადახურვის. ზოგან ეს დამაკავშირებელი
დერეფნები
ნაწილს

ჩამოქცეულია.

სხვადასხვა

ცალკეულ

ნაგებობათა

მიმართულებით

რამდენიმე

დერეფანი აქვს, ნაწილი კი სრულდება თაღოვანი
აფსიდისებური ან სწორკუთხა დაბოლოებით. ერთერთ,

თაღოვანი

შემორჩენილია

გადახურვის
ქვევრების

მქონე

ნაშთი

სადგომში

(ადგილობრივ

მცხოვრებს ახსოვს, რომ ეს ქვევრები დაზიანებამდე
დაახლოებით 1,5 მეტრის იყო).
ამ ტერიტორიაზე ფიქსირდება ეკლესიის ნაშთები – დუღაბის, სამშენებლო ქვების და
კერამიკის ფრაგმენტები.
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ხერთვისი 3
ხერთვისი 2-ის სამხრეთ-აღმოსავლეთით 100 მეტრზე მდებარეობს მიწისქვეშა ნაგებობათა
კომპლექსი, რომელიც შეიცავს ათამდე ჯგუფს (41°6'35.23"N; 42°9'54.99"E). თითოეული ჯგუფი
წარმოდგენილია

ცალკეული

მცირე

ზომის

თაღოვანი

ნაგებობის

სახით.

ნაგებობათა

განფენილობაა 100 მეტრი.
ადგილობრივი

მოსახლეების

თქმით,

ზემოაღნიშნილი

ნაგებობების

ჩრდილოეთ

და

აღმოსავლეთ მიმართულებით, მთის ფერდებზე, მრავლადაა მსგავსი ტიპის ნაგებობები.
სულოხანი 1
სოფელ

ხერთვისიდან

სამხრეთ-აღმოსავლეთით

მდებარე ადგილს ადგილობრივი მოსახლეობა სულოხანს
უწოდებს. ამ ტერიტორიაზე, ხერთვისიდან 2 კმ-ზე, ორ
ჯგუფად

წარმოდგენილია

თაღოვანი,

მცირე

ზომის

მიწისქვეშა ნაგებობები (41°6'24.63"N; 42°11'23.08"E).
ამ ნაგებობების სიახლოვეს შემორჩენილია მიწისზედა
საცხოვრებლების კვალიც. ასევე ფიქსირდება ეკლესიის
ნაშთები – დუღაბის, სამშენებლო ქვებისა და კერამიკის
ფრაგმენტები.
სულოხანი 2
სულოხანი 1-ის აღმოსავლეთით 800 მ-ზე კიდევ ერთი
ჯგუფია, წარმოდგენილი ერთი ნაგებობის და აქედან
გამავალი დერეფნის ნაშთით (41°6'0.09"N; 42°11'18.39"E).

სულოხანი 3
სულოხანი 2-ის აღმოსავლეთით 300 მ-ზე მდებარეობს
მიწისქვეშა

ნაგებობათა

კომპლექსი,

რომელიც

აერთიანებს ათამდე ჯგუფს (41°5'55.48"N; 42°11'26.40"E),
განფენილს

100 მეტრის

რადიუსზე.

ჩანს

თაღოვანი

დერეფნები და სათავსები, ასევე დიდი ქვები, რომლებიც
ტრომპების იმიტაციას წარმოადგენენ.
სულოხანის

მიწისქვეშა

ნაგებობების

სამხრეთით

ვრცელი ქვაყრილებია, რომლებიც შესაძლებელია ამგვარ
ნაგებობათა ნაშთებს წარმოადგენდეს.
„ხერთვისი 2“-ის სიახლოვეს არის ეკლესიის ადგილი (41°6'36.03"N; 42°9'49.03"E). ეკლესია ოქროს
მაძიებელთა მიერაა დანგრეული, შემორჩენილია ფრაგმენტები, რამდენიმე შირიმის ქვა და დუღაბის
ფრაგმენტები, საძირკვლის დიდი ქვები და ადამიანის ძვლები.
კიდევ ერთი ეკლესია ყოფილა „სულოხანი 1“-თან, ხერთვისის სამხრეთ-აღმოსავლეთით, 2.5 კმ-ზე.
მისგან შემორჩენილია დუღაბის ფრაგმენტები (41°6'8.78"N; 42°11'8.27"E), რამდენიმე შირიმის ქვა,
კრამიტის ფრაგმენტები, ასევე საძირკვლის დიდი ზომის ქვები, კარნიზის და ლორფინის ფრაგმენტები.
ეკლესია გადაუთხრიათ ოქროს მაძიებლებს.
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ხერთვისის ნაეკლესიარები და მიწისქვეშა ნაგებობები მიკვლეულ იქნა 2015 წლის ექსპედიციისას და
მასალები გამოქვეყნდა ელექტრონულ მედიაში (http://medianews.ge/ge/istoriulklardjetshiutsnobimitsisqvesha
nagebobebiskompleqsebiaghmoachines/114503).

16. 10. 2015
ბიჯეს ციხე
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელი ბიჯე (საქართელოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე არდანუჩის
რაიონის

(Ardanuç

İlçe)

თუთუნლუს

(Tütünlü)

დაკოგილის

უბანში,

ჩრდილო-აღმოსავლეთით

300 მეტრზე, კლდოვანი ბორცვის თხემზე შემორჩენილია ციხის ნაგებობათა ნაშთები (41°9'44.64"N;
42°6'50.40"E) – გალავნის კედლის მოზრდილი ფრაგმენტი და წყლის საცავი ავზი. სხვა ნაგებობანი
დანგრეულია და არ იკითხება, შემორჩენილია ასევე ორი საკმაოდ მოზრდილი ქვევრის ნაშთი. გალავნის
კედლის შემორჩენილი ნაწილის ზომებია: სირგძე – 25.0 მ, სიმაღლე – 4.0 მ. ციხის განფენილობაა 60×15 მ
ციხე ნაგებია ადგილობრივი ნატეხი ქვითა და დუღაბით. ადგილობრივი მცხოვრებნი ციხეს „კალე
არდის“ უწოდებენ. ციხე მოხსენიებულია 1967 წლის ართვინის კულტურის ძეგლების ჩამონათვალში
(Artvin 1967). ციხე მონახულებულ იქნა 2015 წლის ექსპედიციისას და მასალები გამოქვეყნდა
ელექტრონულ მედიაში (http://medianews.ge/ge/istoriulklardjetshiakhaltsikheebsmiakvlies/114290).
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ხარაულის ციხე
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ხარაულის (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე
არდანუჩის რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ ჰარმანლის (Harmanlı) ჯანჯიგილის უბანში, აღმოსავლეთით
500 მ-ზე, ვიწრო, კლდოვანი ქედის კეხზე შემორჩენილია ციხის ნაგებობათა მცირე ფრაგმენტები
(41°6'36.56"N; 42°5'39.99"E) – მრუდხაზოვანი გეგმის მქონე გალავნის და გოდლის გეგმის დონემდე
შემორჩენილი ნაშთები და წყლის საცავი ავზი. ციხე ნატეხი ქვითა და დუღაბით ყოფილა ნაგები. ციხის
განფენილობაა 75.0×20.0 მ.
ციხე მიკვლეულ იქნა 2015 წლის ექსპედიციისას და მასალები გამოქვეყნდა ელექტრონულ მედიაში
(http://medianews.ge/ge/istoriulklardjetshiakhaltsikheebsmiakvlies/114290).

საღირას ციხე
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ საღირას (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე არდანუჩის
რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ საქარიას (Sakarya) კუნიას უბნის სამხრეთ-აღმოსავლეთით 500 მ-ზე,
საკმაოდ მოზრდილი კლდოვანი ბორცვის თხემზე შემორჩენილია მასშტაბური ციხის ნაგებობათა
ფრაგმენტები
შემორჩენილია

(41°5'0.25"N;

42°2'17.36"E).

დაზიანებული,

მცირე

ციხე

განფენილია

ზომის

ჯვრული

90.0×50.0 მეტრზე.
გეგმარების

ნაგებობებიდან

ეკლესია

დასავლეთი

გარშემოსავლელით (სავარაუდოდ, გუმბათიანი). ეკლესიის ნატეხი ქვითა და დუღაბით ნაგები კედლები
დაბალზეა შემორჩენილი.
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შემორჩენილია გადახურვამორღვეული, დაზიანებული კამაროვანი სადგომი. ციხის გალავნისა და
სხვა ნაგებობათა ფრაგმენტები მორღვეულია და ქვაყრილის სახითაა შემორჩენილი. შემორჩენილია
კრამიტების ფრაგმენტები. ადგილობრივები ამ ადგილს „ციხელთას“ უწოდებენ.
ციხე მიკვლეულ იქნა 2015 წლის ექსპედიციისას და მასალები გამოქვეყნდა ელექტრონულ მედიაში
(http://medianews.ge/ge/istoriulklardjetshiakhaltsikheebsmiakvlies/114290).

გეგმა ლ. წიქარიშვილისა
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17. 10. 2015
ქვამჭირეთის ციხე
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ქვამჭირეთის (საქართველოს ირ 1923), თანამედროვე მურგულის
რაიონის (Murgul İlçe) სოფელ ქიურეს (Küre), ჩრდილოეთით 1.5 კმ-ზე, მაღალი, რთულად მისადგომი
შვეული კლდის თხემზე ციხე დგას (41°18'18.24"N; 41°34'57.51"E). შემორჩენილია უხეშად დამუშავებული
საშუალო ზომის ქვითა და დუღაბით ნაგები მაღალი კედლები. ციხე განფენილია ორ ტერასაზე
(45.0×30.0 მ). ზედა ნაწილში შემორჩენილია სქელი (1.9 მ) 4-5 მეტრის სიმაღლის კედლები, რომლებიც
მრუდხაზოვნად მიუყვება კლდოვანი მთის თხემის კიდეებს. კედლების ნაწილი დაზიანებულია. აქვეა
ოვალური ფორმის წყლის მოზრდილი ავზი. ციხის ამ ნაწილში შემორჩენილია შიდა ნაგებობათა
ნაშთებიც. ქვედა ნაწილის ზღუდეც მრუდწირულად მიუყვება კლდოვანი ფერდის კიდეს და ციხის ზედა
ნაწილის კედლებს თითქმის პარალელურად გასდევს, სამი მხრიდან შემოუვლის ბაქანს და ერთვის ზედა
ტერასის გალავანს. ქვედა ნაწილის კედლები შედარებით თხელია და მეტადაა დაზიანებული. ამ ნაწილში
შემორჩენილია ქვევრების ფრაგმენტები. ციხე რთულად მისადგომია ყველა მხრიდან. კლდის ძირში
შემორჩენილია დუღაბით ნაგები კედლის მცირე ფრაგმენტი, რაც, სავარაუდოდ, კარიბჭის ნაშთი უნდა
იყოს. ციხესთან მდებარე ყველაზე ახლო დასახლებას, რომელიც წარმოადგენს სოფელ ქვამჭირეთის
ნაწილს, ადგილობრივი მოსახლეობა „ნაქალაქევს“ უწოდებს. ადგილობრივი მოსახლეები ციხეს
„ქვამჩირეთს“ უწოდებენ.
ციხე აღწერის გარეშე დაფიქსირებულია სხვადასვა მკვლევართა მიერ (ხუციშვილი 2009; ბერიძე 2009).
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შუახევის თაღოვანი ხიდები
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ შუახევის (საქართველოს რსრ 1931-1932), თანამედროვე ბორჩკას
რაიონის (Borçka İlçe) სოფელ ალაჯას (Alaca), სანათისის უბანში, შემორჩენილია დაზიანებული ქვის
თაღოვანი ხიდი (41°19'56.71"N; 41°45'43.59"E). დანგრეულია ხიდის მალის ნაწილი. ხიდის მალის სიგრძეა
7.5 მ, სიგანე – 2.0 მ, სიმაღლე – 8.0 მ. ხიდი დაფიქსირებულია თანამედროვე მკვლევართა მიერ (მალაყმაძე
2005)
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ამავე სოფელში, ბანაკლას უბანში შემორჩენილია კიდევ ერთი თაღოვანი ხიდი (41°20'57.52"N;
41°43'33.59"E). ხიდი აგებულია ვიწრო და მაღალი კანიონის თავზე. ხიდის ერთი კიდურა ნაწილი
დაზიანებულია. ხიდის მალის სიგრძეა 8.4 მ, სიგანე – 2.3 მ, სიმაღლე მდინარის ზედაპირიდან – 21 მეტრი.
ხიდის ცალ მხარეს შემორჩენილია დაბალი მოაჯირი. ხიდი დაფიქსირებულია თანამედროვე
მკვლევართა მიერ (მალაყმაძე 2002).

ბორჩხის ციხე და ხიდი
თანამედროვე ბორჩკას რაიონის (Borçka İlçe) ქალაქ ბორჩკას გარეუბანში, მდინარე ჩხალასა და
ჭოროხის შეერთების ადგილას მდებარეობდა ციხე (41°21'52.51"N; 41°40'33.99"E). მცირე ზომის ციხე
საშუალო ზომის, უხეშად დამუშავებული ქვით ყოფილა ნაგები. ციხეში ყოფილა მცირე დარბაზული
ეკლესიაც. ციხე ამჟამად რესტავრირებულია და დაკარგული აქვს ძველი იერსახე. ციხეში სამხედროთა
საფლავებია. ციხე აღწერილია მკვლვართა მიერ (ვეიდენბაუმი 2005; ბავრელი 2008).
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გეგმა და ჭრილი გ. ბაგრატიონისა ჯაბა სამუშიას ექსპედიციების მასალებიდან

ქალაქში დევისყელის წყალზე, ჭოროხთან შეერთების ადგილთან შემორჩენილია სამმალიანი ხიდი
(41°21'38.05"N; 41°40'48.07"E). ძველ სამმალიან ხიდზე
დაშენებულია ახალი, თანამედროვე ბეტონის ხიდი.
ხიდის სიგრძეა 42 მ, სიმაღლე – 6.0 მ. ხიდი აღწერილია
მრავალ

მკვლევართა

მიერ

(ვეიდენბაუმი

2005;

ბავრელი 2008).

18. 10. 2015
მამაწმინდას ეკლესია
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ მამაწმინდაში (საქართველოს რსრ 1931-1932), თანამედროვე ბორჩკას
რაიონის (Borçka İlçe), სოფელ იბრიქლისთან (İbrikli), ტყიან ფერდზე, დგას კუპელჰალეს ტიპის ეკლესია
(41°19'57.08"N; 41°44'29.26"E).
დ. ხოშტარიას აღწერით: ეკლესია გეგმით მიეკუთვნება კუპელჰალეს ტიპს. გუმბათი ეყრდნობა
კედლებიდან გამოწეულ მართკუთხა შვერილებს. აფსიდი ეკლესიას არა აქვს. საკურთხეველი
მართკუთხაა და გადახურულია ცილინდრული კამარით. არ არის დამატებითი სათავსები. გადასვლა
გუმბათქვეშა კვადრატიდან წრეზე აფრების მეშვეობით ხორციელდება. გუმბათის ყელი მრგვალია,
სრულიად გლუვი. მასში ოთხი სარკმელია. შენობის ოთხივე კედლის ცენტრში გაჭრილია თითო
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სარკმელი. შესასვლელი დასავლეთიდან აქვს. ვრცელი კარიბჭე კარის წინ მოგვიანებით უნდა იყოს
მიშენებული.

კედლები

გარედან

მოპირკეთებულია

თლილი

ქვით.

მამაწმინდის

ეკლესიის

არქიტექტურული გადაწყვეტა საფუძველს გვაძლევს ის XVI საუკუნით დავათარიღოთ. ინტერიერი
მთლიანად შელესილი და მოხატულია. მხატვრობა სტილისტურად ე.წ. „ხალხურ ნაკადს“ უკავშირდება
(ხოშტარია 2004).
ტაძრის მოხატულობას მკვლევარი ნ. გენგიური XV ს-ის ბოლოს ანდა XVI ს-ის დასაწყისს მიაკუთნებს:
- მამაწმინდის ეკლესია შიგნიდან მთლიანად მოხატული ყოფილა. წარწერები შესრულებული იყო
ბერძნულად და ქართული ასომთავრულით. შემორჩა წარწერების ოთხი ფრაგმენტი, შინაარსის დადგენა
ვერ ხერხდება (გენგიური 2005).
გ. და ნ. ბარგატიონების აღწერით მცირე ზომის, გუმბათიანი ეკლესია ისტორიულ კლარჯეთში.
ტიპოლოგიურად მიეკუთვნება ე.წ. გუმბათიანი დარბაზის ტიპს, თუმცა იმ განსხვავებით, რომ
საკურთხევლისთვის აფსიდი არ გააჩნია. დასავლეთით კი აქვს მიდგმული კარიბჭე, საიდანაც
ერთადერთი კარია გაჭრილი. გუმბათი ეყრდნობა განივ კედლებზე მიდგმულ შვერილებს. გუმბათის
წრეზე გადასასვლელ კონსტრუქციას აფრები შეადგენს. გუმბათის ყელი წრიულია და ოთხი სარკმელი
აქვს გაჭრილი. ყოველ კედელში კიდევ თითო სარკმელია. ეკლესიის კედლები დაბრეცილია, რაც
პავლინოვის გეგმაზე არ ჩანს. ნაგებია ცუდად ნათალი ქვით, გუმბათის ამოსაყვანად გამოყენებულია
აგურიც. ფასადები კი მთლიანად მოპირკეთებული იყო სწორ რიგებად დაწყობილი ქვით. პერანგი
დიდწილად მოფლეთილია.
ეკლესია შელესილი და მთლიანად მოხატულია. აფრებში ოთხი მახარებელია, გუმბათის ყელში,
სარტყელზე წმინდა მამებია, ტაძრის სხვა კედლებზე საუფლო სცენებია, დასავლეთ კედელზე კარგად
ჩანს „საყდარი გამზადებული“, აღმოსავლეთით თაღში კი იშვიათი იკონოგრაფია გვხვდება „მართალთა
სულები უფლის ხელშია“. წმინდანთა სახეებს თუ სცენებს განმარტებითი წარწერები აქვს ქართულ და
ბერძნულ ენებზე. სამხრეთ კედელზე სავედრებელი ასომთავრული წარწერებია. ეკლესიის მოხატულობა
XV საუკუნის მიწურულით თარიღდება. ეკლესიის შენების ხანაც ბევრად ადრეული არ უნდა იყოს და XV
საუკუნეს უნდა მივაკუთვნოთ (http://maps.nekeri.net/caucasia/%E1%83%9B%E1%83% 90%E1%83%9B%E1% 83%
90%E1%83%AC%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90/ – ნახვის დრო – 20/12/2015).
ჩვენი ექსპედიციის დროს ტაძრის ინტერიერში იდგა წყალი, რომელიც ფარავდა მხატვრობის ნაწილის
ქვედა ფენას.
მამაწმინდა აღწერილია სხვადასხვა პერიოდის მკვლევართა მიერ (Павлинов 1893; Марр 1911;
გეგნგიური 2005; ხოშტარია 2004; Беридзе 1981; გუგუნავა 1996; Baumgartner 1996; Thierry 1989).

გეგმა გ. და ნ. ბაგრატიონებისა ა. პავლინოვის
ექსპედიციის მიხედვით – (http://maps.nekeri.
net/caucasia/%E1%83%90%E1%83%9A%E1% 83%
91%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%8
3%91%E1%83%98/#Mamatsminda - ნახვის დრო
– 20/12/2015)
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ახიზას ციხე და ეკლესიები
ისტორიულ კლარჯეთში, სოფელ ახიზაში (საქართველოს რსრ., 1931-1932), თანამედროვე არდანუჩის
რაიონის (Ardanuç İlçe) სოფელ ფერჰათლიში (Ferhatli), კლდოვან

კონცხზე შემორჩენილია დიდი,

დაზიანებული ციხე (41°8'35.95"N; 42°0'32.89"E), რომლის შიდა სივრცეში არსებული ნაგებობები
დანგრეული და გადათხრილია ოქროს მაძიებელთა მიერ.
ახიზაში მდებარობდა ტაო-კლარჯეთში ერთ-ერთი პირველი ეპარქია. ახიზის ციხის, საეპისკოპოს და
აქ მდებარე ტაძრების შესახებ მრავლადაა ცნობები წერილობით წყაროებში (ვახუშტი ბატონიშვილი 1973;
ჯუანშერი 1955; კეკელიძე 1957; სხირტლაძე 1991; Koch 1846-1847; ხოშტარია 2004; ხოშტარია 1998 ა;
ჯობაძე 2006; Edwards 1986; Уварова 1891; Thierry 1989; Baumgartner 1996.).
ახიზის ციხე დგას კლდოვანი მთის წვერზე, მისი გალავნის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილი
არტანუჯისწყლის

ხეობას

გადაჰყურებს.

კედელი

გამაგრებულია

რამდენიმე

მასიური

კოშკით.

დანგრეულია მართკუთხა გეგმის დიდი კოშკი ციტადელის შიგნით. საფორთიფიკაციო სისტემის
არსებითი ნაწილია ბუნებრივი და ნაკვეთი გამოქვაბულების ქსელი, რომელიც ჯერ კიდევ არტავაზმა
VI საუკუნეში შექმნა. ახიზის ციხე ნაგებია მართკუთხა ბლოკებით, რომლებიც სწორ რიგებად არის
დალაგებული. (ხოშტარია 2004)
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გეგმა და ჭრილი გ. ბაგრატიონისა ჯაბა სამუშიას ექსპედიციების მასალებიდან

ამავე სოფლის განაპირას, აღმოსავლეთით, მცირე ბორცვზე შემორჩენილია დარბაზული ტიპის,
მომცრო დაზიანებული ეკლესიის (41°8'24.95"N; 41°59'50.89"E) აღმოსავლეთ კედლის მცირე ნაწილი –
საკურთხევლის მომრგვალება და სამხრეთის დაზიანებული კედელი. კედელს შემოცლილი აქვს
მოპირკეთების ქვები, ნაგებია თლილი, მოყვითალო ქვითა და დუღაბით (ჯობაძე 2006).

გეგმა ლ. წიქარიშვილისა

ამავე სოფელში, განაპირას, სამხრეთით, მოსწორებულ ადგილზე, დარბაზული ტიპის, მოზრდილი
ზომის ეკლესია დგას (41°7'57.30"N; 42°0'15.75"E), რომელსაც ჩამონგრეული აქვს გადახურვა და
გარღვეულია

კედლები.

თაღოვანი

ფორმის

კარი

გაჭრილია

დასავლეთით.

პერანგის

უხეშად

დამუშავებული საპირე ქვები შემორჩენილია საკურთხევლის აფსიდის კედლის ქვედა ნაწილზე, ესაა
მომცრო ზომის, მოყვითალო ფერის კვადრები (ჯობაძე 2006).
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გეგმა ვ. ჯობაძისა
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დანართი №1. 2015 წლის ექსპედიციებისას გამოვლენილი ობიექტები, რომლებიც არ ფიქსირდება
ჩვენთვის ცნობილ წერილობით წყაროებში.
№

ობიექტების ჩამონათვალი
1

ანარგეთის თავდაცვითი ნაგებობის (?) ნაშთი

2

GPS კოორდინატები

გვ.

(41°12'17.20"N; 42°8'0.46"E)

95

ანარგეთის ნაეკლესიარი (?)

(41°11'31.87"N; 42°8'11.41"E)

95

3

ანკლიას ნაეკლესიარი

(41°15'0.01"N; 42°16'25.08"E)

56

4

ანჩის ორნამენტიანი ქვა

(41°11'25.60"N; 42°7'11.56"E)

90

5

ანჩის საკათედრო ტაძრის (?) ნაშთები

(41°11'32.02"N; 42°6'34.79"E)

90

6

არქიმის ნაეკლესიარი

(41°7'40.02"N; 41°58'20.58"E)

107

7

არხვას ნაეკლესიარი

(41°19'44.40"N; 41°39'5.83"E)

157

8

ბალვანას მეგალითური ნაგებობის ფრაგმენტები

(41°15'38.37"N; 42°30'10.63"E)

17

9

გასადინარის (?) მონასტერი

(41°15'5.85"N; 42°30'33.89"E)

23

10

გელაშენის ეკლესია

(41°2'24.06"N; 42°12'11.69"E)

76

11

გელაშენის მეგალითური ნაგებობა

(41°1'29.31"N; 42°13'54.35"E)

76

12

გულიჯას მღვიმე ნაგებობის ფრაგმენტებით

(41°1'34.57"N; 42°11'13.56"E)

77

13

გულიჯას ციხე (?)

(41°1'29.70"N; 42°11'0.74"E)

77

14

გურნათელის კოშკი (?)

(41°13'57.03"N; 42°19'32.28"E)

50

15

დაბას კოშკი (?)

(41°23'41.81"N; 42°11'54.64"E)

64

16

დაბას კოშკი (?)

(41°24'3.93"N; 42°11'45.95"E)

64

17

დამპალას ეკლესია

(41°19'21.49"N; 41°42'7.56"E)

155

18

დიაკარუჩის ნაეკლესიარი (?)

(41°4'35.85"N; 42°7'21.50"E)

80

19

დუდუნასთან მდებარე ეკლესია

(41°9'44.64"N; 42°47'51.07"E)

134

20

ეკლევანას (?) ციხე სოფელ სუაგარაში

(41°9'36.80"N; 41°59'29.49"E)

146

21

ერეგუნას ნაეკლესიარი

(41°18'19.50"N; 41°35'48.62"E)

142

22

ვაზრიასთან ნაეკლესიარი

(41°13'32.57"N; 41°49'48.74"E)

120

23

ვარაჩკანის ნაგებობის ფრაგმენტები

(41°13'15.05"N; 41°52'9.77"E)

120

24

ვარაჩკანის ნაგებობის ფრაგმენტები

(41°13'18.75"N; 41°52'5.39"E)

120

25

ვართხელის ნაეკლესიარი

(41°1'32.95"N; 41°58'46.24"E)

106

26

ველის ნაეკლესიარი

(41°16'20.27"N; 42°22'49.89"E)

40

27

ვერხნალის ნაეკლესიარი

(41°11'27.35"N; 42°17'41.91"E)

55

28

ზემო ხოდის კოშკი (?)

(41°0'1.96"N; 41°56'40.89"E).

110

29

ზემო ხოდის ნაგებობის ფრაგმენტები

(40°59'33.43"N; 41°51'55.55"E)

110

30

ზექერიას ეკლესია

(40°59'52.17"N; 42°8'23.57"E)

79

31

ზოვრეთის ნაეკლესიარი

(41°15'54.99"N; 42°18'46.18"E)

33

32

თუხარისის (?) ციხე

(41°1'44.67"N; 41°47'24.63"E)

129

33

თხევნართის ნაეკლესიარი

(41°8'31.00"N; 41°43'18.56"E)

112

34

თხილაზურის ნაეკლესიარი

(41°17'30.50"N; 41°42'26.77"E)

156

35

თხილაზურის ციხე

(41°17'51.81"N; 41°43'7.25"E)

156

36

ირსას ეკლესია

(41°16'26.73"N; 41°47'22.25"E)

116

37

იფხრეულის კოშკი (?)

(41°26'17.76"N; 42°13'17.10"E)

61

178

№

ობიექტების ჩამონათვალი

38

იფხრეულის მეგალითური ნაგებობა

39

GPS კოორდინატები

გვ.

(41°26'12.33"N; 42°13'21.44"E)

61

კაპტახორის კლდეზე მიშენებული კოშკი

(41°0'58.69"N; 42°2'39.02"E)

105

40

კაპტახორის მიწისქვეშა ნაგებობები

(41°0'46.11"N; 42°2'51.55"E)

105

41

კეულთან მდებარე კლდეზე გამოსახული ფიგურები

(41°18'6.01"N; 41°39'33.76"E)

136

42

კეულის ნაეკლესიარი (?)

(41°18'52.73"N; 41°38'34.22"E)

136

43

კვინტაურის ხიდის ნაშთები

(41°18'3.03"N; 41°47'59.77"E)

146

44

კინწურეთის ეკლესია

(41°25'30.86"N; 41°42'59.94"E)

161

45

კინწურეთის ნაეკლესიარი

(41°25'17.68"N; 41°43'2.49"E)

161

46

კლარჯეთის წარწერა

(41°4'0.34"N; 41°58'56.24"E)

152

47

კოკოლეთის (?) ნაგებობა

(41°16'49.70"N; 41°39'8.77"E)

138

48

კოკოლეთის (?) ნაგებობა

(41°16'49.94"N; 41°39'3.88"E)

138

49

კორსნიას ნაეკლესიარი

(41°11'6.34"N; 42°13'8.08"E)

97

50

კორსნიას ორნამენტიანი ქვები

(41°10'43.50"N; 42°13'39.10"E)

97

51

კორსნიას ციხე

(41°10'9.61"N; 42°15'6.34"E)

97

52

ლონგოთხევის ეკლესია

(41°4'14.06"N; 42°10'22.13"E)

109

53

მამანელისის ციხე (?)

(41°12'54.85"N; 42°23'28.98"E)

49

54

მაცალახეთის ნაეკლესიარი

(41°8'39.15"N; 42°2'46.84"E)

100

55

მიქელეთის ნაეკლესიარი

(41°23'32.34"N; 42°23'39.10"E)

31

56

მონასტრის (სოფელი ბორჩხასთან) ნაეკლესიარი

(41°25'17.98"N; 41°39'20.64"E)

159

57

მოხობნის ნაეკლესიარი

(41°15'54.45"N; 42°12'16.52"E)

57

58

მუქერის ეკლესია

(41°5'31.10"N; 42°3'28.66"E)

149

59

მუქერის მიწისქვეშა ნაგებობები

(41°5'32.18"N; 42°3'30.07"E)

149

60

ნაძვიას კოშკი

(41°13'13.36"N; 41°46'51.84"E)

120

61

ნორგიელის ციხე (?)

(41°12'13.53"N; 42°9'21.51"E)

101

62

პერანეთის კოშკი

(41°22'17.50"N; 42°25'57.70"E)

48

63

პორცელის კოშკი (?)

(41°12'15.98"N; 42°14'34.93"E)

55

64

საბაურის ეკლესია

(41°27'2.20"N; 41°43'3.93"E)

160

65

სათაფლიას მიწისქვეშა ნაგებობა

(41°12'43.34"N; 42°15'46.32"E)

55

66

სამწყარის მეგალითური კომპლექსი

(41°10'36.18"N; 42°10'4.73"E)

98

67

საღირას ციხე

(41°5'0.25"N; 42°2'17.36"E)

167

68

სვეტის ნაგებობის ფრაგმენტები

(41°12'4.81"N; 41°51'20.34"E)

117

69

სინგოთის ერთ-ერთი კოშკი

70

სოლიანის მღვიმე ნაგებობის ფრაგმენტებით

71

სუაგარას ეკლესია

72

34
(41°9'15.43"N; 42°12'16.78"E)

101

(41°10'2.56"N; 42°0'20.82"E)

84

სულოხანი 1 (მიწისქვეშა ნაგებობა)

(41°6'24.63"N; 42°11'23.08"E)

163

73

სულოხანი 2 (მიწისქვეშა ნაგებობა)

(41°6'0.09"N; 42°11'18.39"E)

163

74

სულოხანი 3 (მიწისქვეშა ნაგებობა)

(41°5'55.48"N; 42°11'26.40"E)

163

75

სულოხანი 1-თან ნაეკლესიარი

(41°6'8.78"N; 42°11'8.27"E)

163

76

სხლობანის კოშკის ფრაგმენტები

(41°20'54.01"N; 42°26'47.28"E)

45

77

სხლობანის ნაეკლესიარი

(41°20'24.89"N; 42°26'8.22"E)

45

179

№

ობიექტების ჩამონათვალი

GPS კოორდინატები

გვ.

78

სხლობანის ნაეკლესიარი

(41°21'19.50"N; 42°27'21.79"E)

45

79

სხლობანის ნაეკლესიარი

(41°21'29.46"N; 42°29'41.79"E)

45

80

ტრაპენის ნაეკლესიარი

(41°20'2.05"N; 41°41'26.03"E)

157

81

უბეს ნაეკლესიარი

(41°22'12.12"N; 42°13'24.19"E)

63

82

უსოთის ციხე (?)

(41°3'10.33"N; 42°9'33.58"E)

80

83

ფარუხის ნაეკლესიარი

(41°22'2.76"N; 42°14'40.73"E)

62

84

ქედიელის ნაეკლესიარი

(41°22'57.81"N; 42°21'34.30"E)

30

85

ყვირალას ნაგებობა

(41°25'34.38"N; 42°26'23.26"E)

28

86

შავგულარის ნაგებობის ნაშთი (სასიგნალო კოშკი ?)

(41°5'54.12"N; 42°8'6.77"E)

83

87

შავმთას ორნამენტიანი ქვები

(41°21'54.08"N; 42°21'28.75"E)

28

88

შატბერდის ორნამენტიანი ქვა

(41°6'5.87"N; 41°55'18.24"E)

124

89

შინდობას წარწერა

90

შუბანის ნაგებობა

(41°26'47.13"N; 41°42'17.16"E)

160

91

ჩართულეთის კოშკი (?)

(41°11'10.29"N; 42°20'17.30"E)

52

92

ციხიას ნაეკლესიარი

(41°21'23.56"N; 42°26'1.12"E)

47

93

ციხიას ნაეკლესიარი

(41°21'36.38"N; 42°26'20.32"E)

47

94

ძიოსის ციხე

(41°22'14.20"N; 42°11'55.40"E)

68

95

წითვეთის ნაეკლესიარი

(41°20'2.10"N; 42°21'8.63"E)

31

96

ხარაულის ციხე

(41°6'36.56"N; 42°5'39.99"E)

167

97

ხევას მეგალითური ნაგებობა

(41°2'47.12"N; 42°14'19.24"E)

76

98

ხევწვრილის კოშკი (?)

(41°22'44.16"N; 42°10'58.97"E)

65

99

ხერთვისი 1 (მიწისქვეშა ნაგებობა)

(41°6'30.44"N; 42°9'41.88"E)

163

100

ხერთვისი 2 (მიწისქვეშა ნაგებობა)

(41°6'37.79"N; 42°9'54.00"E)

163

101

ხერთვისი 3 (მიწისქვეშა ნაგებობა)

(41°6'35.23"N; 42°9'54.99"E)

163

102

ხერთვისი 2-თან ნაეკლესიარი

(41°6'36.03"N; 42°9'49.03"E)

163

103

ხერთვისის ორნამენტიანი ქვები

(41°6'48.08"N; 42°9'24.12"E)

83

104

ხერთვისის ციხე

(41°7'5.90"N; 42°11'6.06"E)

163

105

ჯინალის ნაგებობა

(41°25'35.64"N; 42°24'31.83"E)

27

106

ჯუვანის ნაგებობის ნაშთი

(41°20'31.15"N; 41°39'37.51"E)

136

107

ჯუღოს ეკლესია

(41°9'33.58"N; 42°1'56.04"E)

85

108

ჯუღოს ციხე

(41°9'4.96"N; 42°1'9.70"E)

85

180

48

დანართი №2. ტოპონიმები და მიკროტოპონიმები
ისტორიული ტოპონიმი
(სოფელი ან
ნასოფლარი / მხარე)

თანამედროვე
თურქული
სახელწოდება
(სოფელი / რაიონი)
Ağıllar / Artvin

1

აგარა / კლარჯეთი

2

აგარა / შავშეთი

3

აგარა / შავშეთი

4

აგარა / შავშეთი

Çukurköy-ის უბანი /
Şavşat
Meşeli -ის უბანი /
Şavşat
Erikli / Şavşat

5

აგლახა / კლარჯეთი

Ahlat / Artvin

6

ადაგული / კლარჯეთი

Adagül / Borçka

7

ავანა / კლარჯეთი

Avcilar / Borçka

8

ავარტელია / კლარჯეთი

Beratlı / Ardanuc

9

ანარგეთი / კლარჯეთი

Cevizlik / Ardanuc

10

ანარეთი / კლარჯეთი

11

ანდრიაწმინდა / შავშეთი

Kalburlu-თან /
Artvin
Çukurköy-ის უბანი /
Şavşat

12

ანკლია / კლარჯეთი

13

ანკლია / შავშეთი

14

გვ.

ფერჯეთი, საქუთი, ენექორი, ყურა, ვართისხევი,
კლდისთავი, შარბიეთი, ზანზა, ღელე, შანახშურა,
ორთაკაპანი, შუაკლდე

60

სამარილე, შავიტყე, სათხრიანთი, ნადირაული,
წალკოტი, ქარაფიღელე, თეთროზათი, ვენახსირა,
დევიკიბე, არყნალი, სარჩევი, აკვანა, სათოვლია,
ყანიკიდურა, სათხარახევი, ვაშლიღელისერი,
გვერდა, აღმართისთავი, ნაცარათი
ახოთი, ვანათი, კოკოშაური, ახალთი, საჭინკე,
საყავრე, საბურთე, ლეკთა, დიდვაკე, ჭანჭახი,
ქურდაული, ბოსტანეთი, ნაურმე, მაღლისა
ვაშლიძირი, ტყე, კოდელა, ქვიშნარა, თხილვანა,
დიდვაკე, ზედვაკე ზედავენახი, წყალი, ზემოწყალი,
წყაროსთვალი, სახასო, ნაფუძარი, საბურთე, თირო,
დელისულოყანა, თიკავრი, ჭალივნარი, ნასყიდი,
საჯამიკლდე, კორტნალი, მამუდაწყარო, საბადური,
ზედვაკე, ორიკლდე, ჯინჭარახევი, ბალასკედი,
ფარჩები, საინძლე, ნადიკვარა, სატურიხევი, ნაქერახევი, ნაროზაული, ზედვაკებოლო, წითლობი,
ზელიეთი, ჭილვანა, ზეგანი კორნალი, კირაკოზი,
კარიანიკლდე,
ჭიჭიგილი, ვანათი, სათხე, კლდითავი, ნაკაფი

95

ჭიკორი, საფსეთი, ბარნეფი, ნაფუძარი, გოლათი,
გობიხოტა, ყულესხევი, ფალატი

ბლისერი, ნაგუთი,ზეგანი, ოჭიკარაი, ყურისქედი,
სინკოთური, ურისაკლავი, მაღმატყე, კოტათი,
მარიაწმინდა, გაღმაბაირი, ფუცერი, სონალი,
სეფიენთახო, სასადილო, ქვაბიწინა, დიდახო,
ნახრაკევი, კალოწინი, დიდხევითავი, შუაგზა,
კალო, მილისერი, დათვიბაბა, ლობიოხევი

Tepedüzü-ის უბანი /
Ardanuc
Dalkirmaz / Şavşat

56

ანჩი / კლარჯეთი
(სხვა ვერსიით დიდი ანჭი)
ანჩკორა / კლარჯეთი
(სხვა ვერსიით ანჩგორა)

İncilli / Ardanuc

90

16

არავეთი / კლარჯეთი

Torbalı / Ardanuc

17

არგანეთი / კლარჯეთი

18

ართვინი / კლარჯეთი

Taşlıca-ის უბანი /
Artvin
Artvin / Artvin

121

19

არტანუჯი / კლარჯეთი

Ardanuc / Ardanuc

70

20

არქიმი / კლარჯეთი

Avcılar / Ardanuc

107

15

მიკროტოპონიმები
(სოფლებში, ნასოფლარებში და მათ შემოგარენში)

Anaçlı / Ardanuc

ნარკოლა, ტიანისახლი, გოლა, ხატოყანა, დავალი,
ზიანთური, ვეჯანაური, გარგათული
ღარათი, ჭისლობი, ორკანტოლი, კორხი
მუხლანეთი, დიდყანა, ყულეჭალა, იმანოჯორი,
ჭარაული, კოდიხევი, ნაფლატი, ახალთა, ყორხი,
ორთაბაღი, ყარალი, დარლაქედი, დუმასქედი,
ზაქარეთი
ნაფუძარი, ჭილაგარა, შართევი, ჭალა, მინდორი,
ლეღვიეთი, წიწკათი, ნაქხევი, აგარა, სალეთი

მადიგორა, ჯოჯოგილი, კირკიტი

181

ისტორიული ტოპონიმი
(სოფელი ან
ნასოფლარი / მხარე)
21

არჩვეთი / კლარჯეთი

თანამედროვე
თურქული
სახელწოდება
(სოფელი / რაიონი)
Örücüler / Borçka

გვ.

მიკროტოპონიმები
(სოფლებში, ნასოფლარებში და მათ შემოგარენში)

22

არხვა / კლარჯეთი

Akpınar / Borçka

157

იმხრიეთი, ჩევირმა იეთიმისვენახი, დაბლასერი,
მაღლიკარი,

23

ახალდაბა / კლარჯეთი

24

81

25

ახალდაბა / კლარჯეთი
(სხვა ვერსიით ენი-რაბთი)
ახალდაბა / შავშეთი

Adagül-ის უბანი /
Borçka
Bulanık-ის უბანი /
Ardanuc
Tepeköy / Şavşat

26

ახარშია / კლარჯეთი

Akarsu / Ardanuc

27

ახაშენი / შავშეთი

Köprülü-თან / Şavşat

28

ახიზა / კლარჯეთი

Ferhatlı / Ardanuc

29

ბაგეთი / შავშეთი

Köprülü-თან / Şavşat

30

ბაგინი / კლარჯეთი

31
32

33

საკირეთი, ღელეთი, ჟეჟეთა, არიშეთი, პაპათი,
კაცათი, გალათი, კორაკეთი, ბოგერთი, ზირზირათი
ავაზანათი, ნენებათური, საფთაყანა

174

გობჭერეთი, მადიგორა, ჭატმასხარა, ვახსეთი, მეშევრა

Balci / Borçka

145

ბაკთა / კლარჯეთი

Dikmenli / Artvin

129

ნაძვნარა, ბუღარეთი, შაქარეთი, ვაკე, ლოთავი,
ვანი, ნასრეთი, ხენდეკი, ხევალი, ნაკირევი, ბარი,
სამძიარი, ცხევნარა, ბოსელთი, სომეხიკალო,
ჭალა, ტურივაკე, სამძორე, ყურდიდი, ზეგანთი,
საკოდელა, დიდყანა, ახალშენი, შემშიეყანა, ჯვართი,
ნიგზარი, საფერხულო, ტანახრო, პატინამთა
ჭარაყანი, ჩიმაკი, დალაურთი, ავაზანი

ბალვანა / შავშეთი

Kirazlı / Şavşat

23

ოშერეთი, ხევიჭალა, ხანიალი, საჯინობა

33

ბაშქოი / კლარჯეთი

Başköy / Murgul

142

ჭილაური, გოგლიეთი, ფოროსეთი, ჩხალეთი,
ლომიკეთი, ზემოფოროსეთი, ნაფლატი, აგასკური,
ორფხარზენი, ქარიამოქრი, კორდონი, ხეჭირეთი,
სეკვიეთი, სიმონდეკი, პაპულიყანა, მერე

34

ბაცა / კლარჯეთი

Yolüstü / Ardanuc

35

ბაცა / კლარჯეთი

36

ბაძგირეთი / შავშეთი
(სხვა ვერსიით ბაზგირეთი)

Soğanlı-ის უბანი /
Ardanuc
Maden / Şavşat

67

37

ბელტეთი / შავშეთი

38

ბეღლევანა / კლარჯეთი

Yağlı-ის უბანი /
Şavşat
Güreşen / Borçka

154

39

ბეშაული / კლარჯეთი

Beşağıl / Artvin

40

ბინათი / კლარჯეთი

Dokuzoğul / Artvin

41

ბიჯე / კლარჯეთი

Tütünlü / Ardanuc

166

42

Şenocak-ის უბანი/
Şavşat
Borçka / Borçka

58

43

ბორა / შავშეთი
(სხვა ვერსიით ბარა)
ბორჩხა / კლარჯეთი

171

44

ბოსელთა / კლარჯეთი

Okumuşlar / Artvin

124

45

ბოსელთა / კლარჯეთი

46

ბრილი / შავშეთი

Çavuşlu-ის უბანი/
Borçka
Çukurköy-ის უბანი/
Şavşat

182

ეკლევანი, ძეგისწყარო, ელიეტური
გამეშეთი, მლაშეთი, საღებავეთი, სახელიხევი,
თხილნათი, გომთი, გოხი, გაღმიჭალა, მუჭია,
კოპათი,
მწვანეხევი,
ფოსტი,
ქვაბისკართი,
ნაფუძარი, სასროლაი, სათხიკიდე, მეხრიენთი,
სათავრე,
ფერდათი,
ფოლოტე,
სელიხანა,
კაპანეთი, ციალდათი, კუზნაფაცახი, არყნალთი,
სათიბიწყარო, საუზნიაი, ჯინჯირი, თეთრიბითავი

სათიბე, კაკლევანი, სომანისახლევი, საბადური,
კირიანთი, ნაფლატი, ნაბეღლავი, კოძირი
გიები, ქვეშაყანა, დიდღელე, მოსულიკარი, შაგორა,
მურტიეთი, კალახელი, კაციკარი, მსხალათი
ვაკე, დუბათი, ბორბიჭალა, გუნიათერი, იმახე,
საზელე, ფარაქი

დიდყანა, ვაკეყანა, ორთაღები, მახევი, ახოები,
პაწა ბერიეთი, ლონჯი, პაწაღელე, მოჩოჩდიღელე,
ხაბო, გინაგლიკალო

ისტორიული ტოპონიმი
(სოფელი ან
ნასოფლარი / მხარე)

თანამედროვე
თურქული
სახელწოდება
(სოფელი / რაიონი)
Akantaş / Murgul

გვ.

მიკროტოპონიმები
(სოფლებში, ნასოფლარებში და მათ შემოგარენში)

139

ხობრგეთი, ხოსროლი, ზეგანი, ტრიალი, დიდვაკე,
კოტოლა, ზენბადეთი
ხილვეთი, ჭიმლარი

47

ბუჯური / კლარჯეთი

48

Çoraklı / Şavşat

30

49

გარყლობი / შავშეთი
(სხვა ვერსიებით გარყილობა,
გარკილობა)
გასადინარი / შავშეთი

Kirazlı-თან / Şavşat

23

50

გელაშენი / კლარჯეთი

Güleş / Ardanuc

76

51

გიოსხანე / კლარჯეთი

Köseler / Artvin

52

გიუმუშხანე / კლარჯეთი

53

გოლა / კლარჯეთი

Gümüşhane /
Ardanuc
Çifteköprü / Borçka

54
55

გორეშეთი / კლარჯეთი (სხვა
ვერსიით გორაშეთი)
გორიელა / შავშეთი

56

გუდათი / კლარჯეთი

57

ქორაგარა, კატამავლა, ნანაური, სანდაური, ანკლია
დიდვენახი, გეიყანა, ოჩუბეთი, ბაგათი, შერთუმი,
ქორისყანა, სარფილი, მოდრეკილი, ნასთემელი,
ნაშობი, ხევისყანა
გორა, ბელისკოპი, საბურთეული, ყურიგოლი,
ვასხეთი
ნაქოხე, ოვაშე

Kutlu / Ardanuc

95

ყორანახევი, ნაბეღლავი, ბაღჩიკაკალი

გუზელიურთი / კლარჯეთი

Çukurköy-ის უბანი /
Şavşat
Bağlıca-ის უბანი /
Ardanuc
Güzelyurt / Borçka

155

ლონგონა

58

გულიჯა / კლარჯეთი

Ballı / Ardanuc

77

პანტალუღი

59

გურბინი / კლარჯეთი

Petek / Murgul

141

60

გურნათელი / შავშეთი

Susuz / Şavşat

40;
50

61

გურჯანი / კლარჯეთი

Derinköy / Artvin

123

62

დაბა / შავშეთი

Demirci / Şavşat

ბაგა, ხახური, საყავრიეთი, ნასელავი, გულიყანა,
გოღობეთი, წითელმიწა, ბოზოტეთი, ქარაფიძირი,
ზენაფეთი, კატროვანი, სასვენთუკანი, კუჭიყანა,
სხლობუნა,
შველაური,
ზეგანი,
ახალშენი,
კარტნალი, ვაკეზეგანი, ნალიკარი, ხაშროვანი,
კორდი, ნავანევი
ნატაძრევი, წიწელთა, ბოიალი, იახმეტური, ველთა,
ნაჭარი, ეწერი, ზოილე, პატარაყანა, კოკოშაური,
ჯურღმული, სარქისეური, ქოშევრათი, ბუჩათი
ბორაკეთი, განზართი, კანარიეთი, სათიბი, ბაგათი,
გომფაკო, ორექეთი, ბაგრიგეთი, ოპაძირი
კოკოლა, ქედი, იხლამური, ხოზანი, ქვანაძლათი,
ლოდივაკე, გვერდივაკე, ბელტეთი, ქვემოუბანი,
ზემოუბანი, მოჩოჩდასწუა, ციყელისძირი, ვაკია,
წასადექი, განაყოფური, ბაწარი, კალობოლო,
ტოტოლაყანა, ციხისყელი, გადაჭრილი

63

დაბაკეთილი / შავშეთი

Yaşarköy / Şavşat

64

დაბაწვრილი / შავშეთი

Meşeli / Şavşat

65

დავიეთი / შავშეთი

Dutlu-ის უბანი /
Şavşat

66

დავითეთი / კლარჯეთი

67

დამარი / კლარჯეთი

Taşlıca-ის უბანი /
Artvin
Damar / Murgul

140

68

დამპალა / კლარჯეთი

Ambarli / Borçka

155

27
ახოები, მენჯიეთი, სამგლიეთი, ნატბაურეთი,
ზემოსურევანი, ზედაკახო, ნამილევი, მაწონეთი,
სამარხილო, ილენბერიკარები

ისკები, ზენწული, კაკლოვანი, აგარა, კოდლიყანა,
ჭერული, გორა, ბაღდათი, გორისხევი, ბარდნალი,
თიკალთა, ყანა, შუაღელეთი, სათიბი, ღელეყანა,
ციხვარეთი, ხახვილეთი, ჯეირაღი, სათიბი,
დამპალყანა, გორიხევი, ჯებეხური, ახალშენი,
ნეკველეთი, წისკარეთი, წყალყა, ჯიმშერეთი,
შეშევი, ქვაბისკარი, თიდევლეთი, შეუვალიკლდე,
ქვახიდი, კურტუმელა
ნაღვარევი, წითლობი, ველიყანა, სალიურები,
გვერდული, კალო

183

ისტორიული ტოპონიმი
(სოფელი ან
ნასოფლარი / მხარე)

თანამედროვე
თურქული
სახელწოდება
(სოფელი / რაიონი)
Dereiçi / Şavşat

გვ.

მიკროტოპონიმები
(სოფლებში, ნასოფლარებში და მათ შემოგარენში)

64

ბოსელთა, გრძელა, სათარი, ქოლათი, თერძული,
გორგოული, ფონა, გუჯბისათი, სათარი, შავტყე,
ჩირდილთი, ვაკეთი, დიდსათიბი, შავწყალა, გომთა,
დიდვაკე
გაღმობანი, ქვემობანი, უკანმერე, ჩიტაური, ოხვათი,
ტყემალეთი, კალოვანი, რუსთავი, ტანახრო,
საფერხულო, ნაბეღლავი, ბებერათი, ვირისაკვარა,
ფიქალი, ჩირდილათი, საქორიქეთი, თენნარა,
დედოფალაკლდე
ვაკენი, ყორანჯაული, ჯავრაგილი, თორგია,
სასირეთი, მასრევანი, ჩოლქეთი, ჯოთი, მარაპანი,
სათხე, ჯავლაგერი, ჭიჭო, ზეუბანი
ჯვარა, სიალეთი, უშახეთი, ომნიეთი, გაღმაბაღჩა,
ყუმაშეთი, ქვემოგილი, მოფენილა, ზემოგილი,
წიქრიზელური
გომოხეთი, ზეზები, გოვდიეთი, წარო, კოჭეკათი,
მტილნები, საბელევეთი, ნაქერავი, რუთავი,
კოჭყანა, ლექი, სარსხევი, შიკაშარი, წინდაურა,
ნატაძრევი, ფიჩანოთი, პროლეთი, გორი, დუბე,
ბარგუნა, ნაკელეპი, ჯანჯღები, ფარცხანეთი,
ნაგათი, თავსაჩინო, მელიანგორი, საჩინგეთი,
შუშანაკეთი, ყურანჯეთი, კორდუნი, სამჩინო,
ლაშხევი, თავკალო, დიდევი, ნაფეტვარი
დიდვაკე, სათიბი, ჭოჭი, კლდითავი, დაწულები,
კარავაქეთი, დარიები, გომელათები, კუჭხე, სერი,
ფეგები, გაღმაახო, ქლიავები, ჭალებიკიდურები,
ოფოთავი, თხილებუკანი, გადაღმითი, გორხანა,
მრგვალჭალა, ნამყნები, სახლიანი, იბუენთახო,
ავაზანი, ნაშალები
შემეყარა, ახო, ვაკე, ქედიმაღალა, კუტალევი,
ნაურმევი, საბენეთი, ფილალევი, ზვარი, კორკოტი,
ჭანჭახარი, ჭიპნარი, მაჭერევი, მემღვოთი, არდოლა,
ბიკინალა, ქუსლათი, უნჩიფათი, გოგენევი, თეთითი
ხაჭიკეთი, ბეღელეთი, დანალიყური, მიქელავი,
ქვემოვენახი, ყურმელაძირი, მოჭვენა, ხარშოვანი,
ტურიყანა, ქომელე, შუათანა, ზემოზეგანი, ხევი,
წიფლისძირი, ვენახი, ქვემოზეგანი, ღელიყანა,
წინვენახი, დაბლაზეგანი
ჭუბუნა, ქამილათი, ვარდანეთი, საცირული,
სიმტრავლი

69

დასამობი / შავშეთი

70

დევაძე / შავშეთი

Demirci-ის უბანი /
Şavşat

71

დევისყელი / კლარჯეთი

Kaynarca / Borçka

72

დიაკარუჩი / კლარჯეთი

Karlı / Ardanuc

80

73

დიობანი / შავშეთი

Meydancık / Şavşat

68

74

დირინკი / კლარჯეთი

Ballı Üzüm / Artvin

75

დოვლათი / შავშეთი

Küplüce-თან / Şavşat

76

დოლისყანა / კლარჯეთი

Hamamlı / Artvin

77

დურჩა / კლარჯეთი

Ardıçlı / Murgul

78

ერეგუნა / კლარჯეთი

Erenköy / Murgul

142

79

ვაზისხევი / კლარჯეთი

80

ვაზრია / კლარჯეთი

Derinköy-თან /
Artvin
Vezirköy / Artvin

120

საყავრეთი, ნებულა, ჭილოყანა, ბასილაური,
თინარი, ოფოთაური, დიდიახო, ქორაფა, ჭორატი,
ჭინჭრობი, სინიკეთი

81

ვანთა / შავშეთი

Elmalı / Şavşat

82

ვარაჩკანი / კლარჯეთი

Varlık / Artvin

120

83

ვართხელი / კლარჯეთი

Meşeköy / Ardanuc

106

ქომესაგარა, ფითაბური, ვერხვიძირი, სუმბატური,
ფირენგაური, სუმეთაგარა, ქეისაგარა, ბორბა, ურეკი
ხოდაბური, ქაბდური, ქარაული

84

ველი / შავშეთი

Ciritdüzü / Şavşat

40

184

131

კლდითავი, პირდაპირი, ახო, აფტიორი, დუმათი,
ველისთავი, კუნჭული, დელებეთი, თითიძირი,
შინდლერი, ქოუჩი, გელისმანი, ველიბოლო,
წოხმორა, ვაზნარა, საწილე, ჭიდილა, გადამახო,
კოპიტათა

ისტორიული ტოპონიმი
(სოფელი ან
ნასოფლარი / მხარე)
85

ვერხნალი / შავშეთი

თანამედროვე
თურქული
სახელწოდება
(სოფელი / რაიონი)
Karaağaç / Şavşat

86

ზაქიეთი / შავშეთი

Yağlı / Şavşat

87

ზედვაკე / კლარჯეთი

Düzenli / Borçka

88

ზემო ადაგული / კლარჯეთი

89

ზემო კლასყური / კლარჯეთი

Adagül-ის უბანი /
Borçka
Aralik-თან / Borçka

90
91

ზემო სულესი / შავშეთი
(სხვა ვერსიით ზედა სულისი)
ზემო ჩიხიეთი / კლარჯეთი

92

ზემო ხოდი / კლარჯეთი

93

ზენდება / შავშეთი

Arpalı / Şavşat

94

ზექერია / კლარჯეთი

Zekerya / Ardanuc

79

95

ზოვრეთი / შავშეთი

33

96

თაბზორი / კლარჯეთი

Köprüyaka-ის უბანი
/ Şavşat
Çıralar-თან / Ardanuc

97

თანზაგირა / კლარჯეთი

98

თაუზეთი / შავშეთი

99

თეთრაკეთი / შავშეთი

100

თოლგომი / კლარჯეთი

Salkımlı / Artvin

101

თურმანიძე / შავშეთი

Kayabaşı / Şavşat

32

102

თხევნართი / კლარჯეთი

112

103

თხილაზური / კლარჯეთი

Taşlıca-ის უბანი /
Artvin
Zorlu / Borçka

Yukarı Koyunlu /
Şavşat
Taşlıca-ის უბანი /
Artvin
Yukarı Maden /
Artvin

Yukarı Maden-ის
უბანი/ Artvin
Meşeli -ის უბანი /
Şavşat
Çukurköy-ის უბანი /
Şavşat

გვ.

მიკროტოპონიმები
(სოფლებში, ნასოფლარებში და მათ შემოგარენში)

53;
55

შიმშილაური, კენჭა, ბელეშეთი, აგარა, ნაღვარევი,
ანჩილაური, კოლუსური, ტებათინჭოჭი, ნახსითი,
სალესაური, კორნაული, თეთრათი, დიბაგარა,
კოხლარი, საირმიჭოჭი, შავკეთი, ჭოლოთი
დიდგორთი, სამთავრიღელე, მამლევრი, მაშამული,
ბაგათსერი, დულალაური, ახიზა, გადმოხვარდა,
ზვარიქე, ჯვარი, ტიზათი, ნელაი, ძაღლისსაფრი,
წყალთაშუა, კორტოხათი, სამსაკეთი, საჯღერილა,
უსტუმა, ნაფუძარი, გაბრევლაი, გოგოურები, ახო,
კოკოლასერი, ვაკია, კოტანეთი, ჭვინთა, ბაყრევლი,
კოჭობეთი, ზენობანი, ხანძარათი, ნავი, თაროვათი
სამანი, წამალევი, სურვანა, ხორგიანი, გოხინავი
ვაკე, ზემოყანა, წითურიჯვარი, ჩავარდნილი,
ვაკესთავი
თეთრიეთი, წიქვაური, გორგაული, კვესაური,
კალოქედი, ქებაური, პერნაული, სასმენი, არყყანა,
დუბაური, საბეჭდავი
არყიეთი, ჩუარეთი, ტახმელეთი, რუთავი, თენარი,
ოქროული

110

ნაკალევი, დოვა, ვერენეთი, ნაძიგილი, ტანძაგარა,
სალალთი, სოთი, ხოზაბირი, ჯათიეთი, ახალეთი,
ვანი, ჯანიგილი, ოსტაძორი, შენიეთი, ნაყანევი,
დიდვაკე, წელიყანა, ზომი, ზემოვაკე, ზურკიდე,
ბალიძორი
ფიქალთა, ავაზანათი, ნათიევი, სამსათი, ახოთი,
ლერწმანა, გორდეზილი, ქადაღული, ჭუტა, ჭიგო,
ასისწორი, თესახარი, ნაბუგარი, მიზგინერი,
წისყანა, ალხუსერი, სარეკელა

14

156

კლდიკარა, კოკოლა, ნაცხვარა, ტლაპო, ნაკალოევი,
ნაფუძარი, სახათი, კოტათი, მიღმა, მახვილათი,
გაღმიყანა, გორგულები, ყანჭალა, კურცხალთი,
გვერდა, კოხები, დიდარე, თვალთი, ფაცხები,
დიდჭალა, წყალწინე, ვარდიყანა, ქვემოლიბანი,
მემცხვრიეთი, ულურიენთკარები, ბეღელსუკანი,
ნაფეტვარი, ჯვარისერი, ლიბანი, წისქვილუკანი
შუაბარი, ჩნგაური, საჭინკე, ნადირაული, ზვარი,
ნადლიბო, ჭაბლანა, ელიაწმინდა, გენაური
პატარაღელეთი, კოდისწყარო, ლელოვანი, ნიცნი,
ვაჩურვა, ზედვაკე, თეთრიწყარო, ასალმეთი,
მიჭაჭი, პირკათი, მოგონებული, კორტნა

გონთახევი, ხამყანა, სამძიარი, გაღმაყანა, ნაცელავი,
აბანო, წიფლისძირი, მილიმაყანა, ბარი, კონდრახევი,
სახლითავი, ფეტვიყანა, ქედსუკანი, აგარა, ველისწვერი

185

ისტორიული ტოპონიმი
(სოფელი ან
ნასოფლარი / მხარე)

თანამედროვე
თურქული
სახელწოდება
(სოფელი / რაიონი)
Meydancık-თან /
Şavşat
Taşlıca-ის უბანი /
Artvin
Ekşinar / Ardanuc

გვ.

104

ივეთი / შავშეთი

105

ითლიეთი / კლარჯეთი

106

იკშინარი / კლარჯეთი

107

იმერხევი / შავშეთი

Taşköprü-ის უბანი /
Şavşat

108

ირსა / კლარჯეთი

Erenler / Artvin

116

109

ისპირი / შავშეთი

110

იფხრეული / შავშეთი
(სხვა ვერსიით იფხრევლი)

Köprülü-ის უბანი /
Şavşat
Taşköprü / Şavşat

61

111

იშხალბური / კლარჯეთი

Kalburlu / Artvin

112

კაპარჭეთი / კლარჯეთი

Kabaca / Murgul

113

კაპტახორი / კლარჯეთი

Peynirli / Ardanuc

114

კატაფხია / კლარჯეთი

Çavuşlu / Borçka

115

კაშუხჩი / კლარჯეთი

Kaşıkçı / Ardanuc

116

კეული / კლარჯეთი

Korucular / Murgul

136

117

კვინტაური / კლარჯეთი

147

118

კიკიეთი / შავშეთი
(სხვა ვერსიით კოკლიეთი)

Balci-ის უბანი /
Borçka
Meydancık-ის უბანი
/ Şavşat

186

მიკროტოპონიმები
(სოფლებში, ნასოფლარებში და მათ შემოგარენში)

ქვაბისხევი, ოხორთი, საფერეთი, გომისკარი,
სალავარდიეთი, კოეთი, ბულულა, წიქარაული
113
ჯანჯიგილი, სახგილი

105;
148

ბზათა, ქოქლიეთი, გადაჭრილი, მიკარი, ქვიშნობი,
ბეღელყანა, სათარი, ვაშლანა, ვინგიშლისწყარო,
ახალჭალები, ნიცაური, ავაზანათი, ლერწამაული,
წყაროთხევა, ხუშიფათათავე, ხევი, კლდითავაი,
ნაჯვარევი, სარყელაი, ანეკრელი, წყაროთღელე,
ვაშლანა, ნაკალოევი, ჩუმბაური, პილისახოთი,
თოკლიკართი
მამისახეთი, ლეკთა, ნაშქარაული, წელწყარო,
თექაური, ნასირევი, ნაშინაური, ჯოჯგინია,
ლოპატევი, ახალდაბა, ბუზნაური, ასაული,
სალახორა, ჩორდლეხევი, ვაკეხევი, გორყანა

კოკოტასძირი, სარჩვითავი, სანაკოდე, კვაროთი,
გოგრასძირი, კორტოხული, ტყისძირი, გორა,
ღურღუმელა, სადავე, საჯინჭრე, ქათმიჯიჯა,
კლდოვანაძირი, ნაცართი, სანახშირე, შუბლი,
სათარი, სათავე, აკვანა, ჩავარდნილი, ნაბერწი,
ნაცარაი, თანდლიეთი, პირდაპირი, მოსიეთი,
ვახათი, სორყიეთი, ფეზვენთი, ელიაწმინდა,
ღაღანეთი, სადევე, კიბიათი, გენაქაური, გოგიეთი,
ველისკონდარა, ლოდიხევი, სანახევრე, ჭალაყანა,
ბოქანეთი, ხიდისველი, საბძელათი, ვაკევაკე,
ოროვითავი, ხერთვისი, ნასახლევი, სარჩევთი,
საბადური,
ქვაბლიანი,
ველა,
საქართი,
ბორჯოსავათი
გიგოლარი, ჯიღენეთური, დავლიეთი, ბასრული,
საფურეთი,
ოგეჩა,
ანჩეეთური,
აგარქალი,
ნიკოროზული, ვერნება, ბაგათური, მურზული,
ვერიკაური, კომლატური, ღოთაური, კოკენაური,
მოჩინაური
წყალყა, ბუდუეთი, ზემოყანა, დიდვაკე, ყანა,
მონახორტი, უსკულეფეთი, ვენახი, მიღმაყანა,
ვაკე, კუპიჭალა, მერე, შავიტყე, დიდველი, ზემო
ბუდიეთი
შავლათური, ირმეთული, ჭალათი, ქარქეშეთი,
სალესავი, აგარა, ლომისაგარა, დავეთაგარა, ზვარი,
ხუსაგარა, ჭალისაგარა, ზემო ზვარი, ქვემო
ზვარიანი, დათვიჭალა, ნაზეგილი, ლესმანეთი,
ლეკეთი, ჯეჯილათი
მურკივეთი, გაღმაყანა, კაპანიყანა, ოკონორია,
ღელეგაღმა, ვაკეები, ნაგუმვარი, ბელდუხეთი,
დიდღელე, ვაკე, ზემოყანეები
პანტალუღი, ლაშეთი, ჭურისპირი, ფუშნი
კაკლიძირი, ხარატეთი, კვირიკეთი, თოხვაური,
ვაშანეთი, ქერიეთი, ბილომსალა, თოხვავი, ბიჭიეთი,
წითლობათი, სატურიეთი, ნაკუტნევი,

გოგელეთი, ხევპირა, ჯუარი, სანებათი, საყდარი,
პარეხაი

ისტორიული ტოპონიმი
(სოფელი ან
ნასოფლარი / მხარე)
119

კინწურეთი / კლარჯეთი

120

კლარჯეთი / კლარჯეთი

121

კობრადათი / შავშეთი

122

კოკოლეთი / კლარჯეთი

123

კონტრომი / კლარჯეთი

124

კოპაძე / შავშეთი

125

თანამედროვე
თურქული
სახელწოდება
(სოფელი / რაიონი)
Karşiköy-ის უბანი /
Borçka
Bereket / Ardanuc

Ciritdüzü-ის უბანი
/ Şavşat
Korucular-თან /
Murgul
Yolağzı / Ardanuc

გვ.

მიკროტოპონიმები
(სოფლებში, ნასოფლარებში და მათ შემოგარენში)

161
152

თიკმანეთი, ბარვერეთი, ქითათი, ხოდაბური,
იორდანეგილი, ნარგო, ტალახეთი, ბარბარეთი,
ჭაჭათი, ნაფლატი

13
138
ჩანჩქარი, პატარაყანა, ჭონათი, გორჭილა, კორხი,
ჭიჭოჭალა, თილებიყანა, ნაყორევი, ლაშე, გოჩია,
ნასუდევი, საბურთე, ნახალხევი, შულღატერი,
ქერტაული, შარაული, სინდისგომი, კობალგილი,
პანტალუღი, სერიყანა, სათორნა, გირგოლა,
დამბალყანა, ნაილევი

კორიდეთი / კლარჯეთი

Meşeli-ის უბანი /
Şavşat
Özmal / Murgul

140

126

კორსნია / კლარჯეთი

Kapı / Ardanuc

97

127

კოშმეთი / შავშეთი

Yamaçlı-თან / Şavşat

128

კუნია / კლარჯეთი

151

129

ლიონიძე / შავშეთი

130

ლომაშენი / კლარჯეთი

131

ლონგოთხევი / კლარჯეთი

Sakarya-ის უბანი /
Ardanuc
Çukurköy-ის უბანი /
Şavşat
Seyitler-ის უბანი /
Artvin
Bulanık / Ardanuc

132

მაკრეთი / კლარჯეთი

Kaleköy / Borçka

158

133

მამანელისი / შავშეთი

Yavuzköy / Şavşat

49

134

მამაწმინდა / კლარჯეთი

Şehitlik / Artvin

ნაკალავეთი, ახალამეთი, დავთაგილი, ჩამოყარა,
აივაზგილი, ქარეგილი, დუმათი, დაბაკათი,
ფენქირეთი
ზემომამაწმინდა, ვანი, ბაშოთი, ხიხაური

135

მამაწმინდა / კლარჯეთი

İbrikli / Borçka

172

კასიმეთი, ებრიკა, პეტრული, ქარაფათი, ნიგია,
უკანკალო

136

მაჩხატეთი / შავშეთი

60

137

მაცალახეთი / კლარჯეთი

Yeşilce-ის უბანი /
Şavşat
Naldöken / Ardanuc

100

138

მელო / კლარჯეთი

Sarıbudak / Artvin

111

139

მერია / შავშეთი

Veliköy / Şavşat

16

140

მეცაგელი / კლარჯეთი
(სხვა ვერსიით მეცეგილი)
მიქელეთი / შავშეთი

Müezzinler / Ardanuc

მოკთა / შავშეთი
(სხვა ვერსიით მოქვთა)
მონასტერი / კლარჯეთი

Savaş / Şavşat

141

142
143

Çermik / Şavşat

Yeşilköy / Borçka

109

31

წოწოლყანა, თხობუნა, ჯემილეყანა, ნაფლატი,
სანაოთხო, ზეგანი, ქვაყანა, მსხალვერისძირი,
ნაფურნევი, ნაქელავი, ბოგახუნა, კალოები,
სარვენავი, ტბეთი, დამისხიძირი, ტურიყანა
ბალვანა, წითელყანა, პანტები, დუმანაკაფი,
ნაკორდალი, კარდებახა, ათეგილი, ბარევანი, ვაკე,
ნაყორავი, ხუციყანა, გორიძირი, პისკინათური,
ნაჯაგარი

არნაული, ფაჩირეთი, დუდუმეთი, აბლესენეთი,
ლორი, ბახტური
სათიბე, უჩათი

ოპჭალეთი, მორკოლა, ხანთიეთი

მარმალეთი, ახო, კოკასანი, ჭანჭახი, ჭიპათი, ჩაღმა,
კუნჭულა
ჩუნთა, მაჭალა, ნაკორდალი, ზელა, ზედაკარი,
ყაფარი, ქვიანა, ლერწმანი, ველთი, ნასუდარი,
ციხისყელი
ბოლოყანა,
გადაღმა,
ლომორა,
ბარევანი,
აბრამეთი, რომიეთი, გორჩათი, აგაროსმანი

159

187

ისტორიული ტოპონიმი
(სოფელი ან
ნასოფლარი / მხარე)

თანამედროვე
თურქული
სახელწოდება
(სოფელი / რაიონი)
Yeşilce / Şavşat

გვ.

მიკროტოპონიმები
(სოფლებში, ნასოფლარებში და მათ შემოგარენში)

60

საბადურა, ნაკალოევი, ღარები, ვანათი, ნაცარა,
რობანეთი, საყინაული, ფაცახი, სამათვალიერო,
ყანჩიეთი, ღურღულეთი, სანადირო, ასკილოვანი
მორღელი, ჭალაჭალათი, ნასხევი, სასანეხევი, ჭოჭი,
ჩიტიყანა, ლალანზი, ლემფეროლი, პირდაპირაი,
კონიაური
სწორიყანა, გვერდიყანა, მაღლისა, სიკნა
კლდითავი, დიდჭალა, ავაზანათი, საველე, ჩაკათი,
სარუკარი, მინდადერეთი, ტებათი, დუბათი,
გომთა, შერათი, აბანოთი, ყანაბილათი, ფონათი,
ნაფუძარი, სარაბკარი, შიგანთი, კონსწყალთი,
კუბოყანათი, განათი, გორჩაული, ღელეთი

144

მონატბა / შავშეთი

145

მორგელი / შავშეთი
(სხვა ვერსიით მორღელი)

Kurudere / Şavşat

146

მოროხოზი / შავშეთი

Çavdarlı-თან / Şavşat

147

მოხობანი / შავშეთი
(სხვა ვერსიით მუხობანი)

Üzümlü / Şavşat

57

148

მურღული / კლარჯეთი

Murgul / Murgul

141

149

მუსტითი / შავშეთი

Kurudere-თან / Şavşat

150

მუქერი / კლარჯეთი

Tepedüzü / Ardanuc

151

მუხრანი / კლარჯეთი

152

ნატაძრევი / კლარჯეთი

Taşlıca-ის უბანი /
Artvin
Sarıbudak-ის უბანი /
Artvin

153

ნაფეტვარი / კლარჯეთი

154

ნაძვია / კლარჯეთი

155

ნიგოლა / კლარჯეთი

156

149

მასლევანქი, ზუვადური, ვერხვი, ეკლენსახო,
ახალეთი, წერთიხევი, კოდლარა, მერექეთი

სამიწინო, ნაცოხარა, დიდუბე, დუბე, კორდონი,
კეცემი, ფერდი, წოწოლათი, სასოფლე, ჭალა,
ხაჭოვარი, ბურლიათი, სალილეთი, ხანძათი,
ყურიციხე, სახრეხევი

Varlık-ის უბანი /
Artvin
Fıstıklı / Artvin

120

დიდვაკე, ნაბეღლავი, საბანაოხევი, ქულთავათი,
გარამოლი, მანისათი, ვერხნათი, სათიფლავი,
საყავრეთი, იმრეგულა, ნიჩხაული, ქურდიგეთი,
გორახარა,
შაშვიგელა,
ჯერათი,
ნაურმევი,
მურიკეთი, ახო

ნორგიელი / კლარჯეთი

Seyitler-ის უბანი /
Artvin
Çakıllar / Ardanuc

101

ჭედრული, ბუანჯეთი, გორისძირი, ულამაური,
თინასგორა, კომლარი, ნაციხორი, ტირიფანა,
დაითური, ლოდითავი, ზორბიყანა, კარავათი,
ურთიეთი, დორიკე, ჯოგისარი, ფერდზეყანა

157

ოთინგო / კლარჯეთი

Balci-თან / Borçka

143

158

ომანა / კლარჯეთი

Ormanlı / Artvin

159

ორთისი / კლარჯეთი

Örtülü / Ardanuc

160

ოქრობაგეთი / შავშეთი

Köprülü / Şavşat

161

ორჯოხი / კლარჯეთი

Oruçlu / Artvin

162

ოფისჭალა / კლარჯეთი (სხვა
ვერსიით ოიკისჭალა)

Gökçe / Ardanuc

163

ოხორდია / კლარჯეთი

Şerefiye / Borçka

188

გორა, სევაილი, ზვართი, თიხნარი, კლდითავი,
ლეღვარი, სათემო, სულუქი, ნათიეთი, ფაცახი,
ახო, კოხური, დარაუნბაღი, ნახმუდარი
ჩარახელი, ბაგათი, ჭიჭო, ჭიმიჭორი, კომისძირი,
ნაკოლოვი, ჭალამათური, ნასიქეთი, ქერსაული,
თალიკი, კორკათი, კამარა, შიშოლტი
10

154

გულიკეთი, მიქიეთი, ნასართი, ზორფალახი,
ბაგათი, ვაკე, ჭოვარი, კარავათი, ზაბაზარი,
ორიქიყანა, გორმეჭალა, უთიეთი, გრისეული,
შალაური, შუშანიკეთი, სამთუთი, კატრევანი,
გოშინაური, გაური, ვორთხელი, კევტეხელი,
გორი, საგულეთი, კაპანი, ზედვაკე, გორწეული,
ლეღვათი
ამითგილი, ვერყანა, თავიჭალა, ქოსაგილი,
ღელეზე,
ზულალი,
ნაფეტური,
ყანაგორა,
სალთაყანა, გორა
ზენითი, ლაგათა, ქვარიჯი, ჯეფუკა, ეცერი,
ჩანჯახონა, ინჯინარი

ისტორიული ტოპონიმი
(სოფელი ან
ნასოფლარი / მხარე)
164

პატარა ანარგეთი / კლარჯეთი

165

პატარა ანჩი / კლარჯეთი
(სხვა ვერსიით პატარა ანჭი)
პერანეთი / შავშეთი

166
167

თანამედროვე
თურქული
სახელწოდება
(სოფელი / რაიონი)
Cevizlik-თან /
Ardanuc
İncilli-თან / Ardanuc

გვ.

მიკროტოპონიმები
(სოფლებში, ნასოფლარებში და მათ შემოგარენში)

Yoncalı-თან / Şavşat

48

Çavdarlı / Şavşat

55

ხიზნახევი, გინალა, ღელე, ნაკორავი, გათანიძე,
დისთერი, სათურეთი
ნაბეღლავი, წისვილხევი, ხიზანდარი, ვერანა,
გვირგვინეთელი, კოკოლა, ნასლევი

49
160

168

პორცელი / შავშეთი
(სხვა ვერსიით წორწელი)
რაბათი / შავშეთი

169

საბაური / კლარჯეთი

170

საბუდარა / შავშეთი

Yavuzköy-ის უბანი /
Şavşat
Karsiköy-ის უბანი /
Borçka
Kurudere-თან / Şavşat

171

სათაფლია / შავშეთი

Otluca / Şavşat

55

172

Şavşat / Şavşat

36;
69

174

სათლელი / შავშეთი
(სხვა ვერსიებით სათლე,
შავშეთი)
სათლელის რაბათი /
შავშეთი
სალიჯვარი / კლარჯეთი

175

სამწყარი / კლარჯეთი

176
177

სამწყარი / კლარჯეთი
(სხვა ვერსიით სამსარ-წყალი)
სამჯელი / შავშეთი

178

სარსალათი / კლარჯეთი

179

საფორი / შავშეთი
(სხვა ვერსიით სოფორო)

180

საღირა / კლარჯეთი

Sakarya / Ardanuc

181

სახმარი / შავშეთი

Kirazlı-თან / Şavşat

182

სახრე / კლარჯეთი

Ovacık / Ardanuc

183

სვეტი / კლარჯეთი

Seyitler/ Artvin

117

184

სვეტისბარი / კლარჯეთი

185

სინგოთი / შავშეთი
(სხვა ვერსიით სინკოთი)

Seyitler-ის უბანი /
Artvin
Küplüce / Şavşat

34

186

სინკოთი / კლარჯეთი

Sümbüllü / Artvin

34

187

სირა / შავშეთი
(სხვა ვერსიით სირა-სინკოთი)

Çayağzı / Şavşat

56

173

Şavşat-ის უბანი /
Şavşat
Aşağı Maden-ის
უბანი / Artvin
A. Irmaklar /
Ardanuc
Y. Irmaklar / Ardanuc

98
101

ნადარბაზევი, ნაფუძარი, ხოჭოურა, ტაკინახო,
ნასაბძელი, თოფალა, ტომანა, დილაური

შალამბერეთი, კოჭარეთი, კორდათი, ჭიმდარა,
თეთრყანები, ძაღლაურა, ჭონათი, ბარგაბურგა
მაღლისუკანი

Şavşat-თან / Şavşat
Boyalı-ის უბანი /
Ardanuc
Düzenli / Şavşat

167

ნაფლატი, კოპჭოური, ნახსეთი, გორამეთი, თოსი,
წინდული, ნაკალევი, ლაზი, ნაფუძარი, ნაკაფი,
ვავუსკარა, ბუმბულარი, პანტალოღი, ჭიჭყეთი,
ლოჯღაური, ხარაული
ჭოლა, ციხელთა, კამარა, გარბეთული, ბარნები,
აბეშეგური
ჭანჭახი, ჩოჩორი, ნაკალობი, საჩილე, დიდჭალა,
ჯორუთი, სამალეთი, ზერიჭალა, სათახეთი, გუფთი,
ქითათი, გუნათეური
ბუღარეთი, აგარაკეთი, შარბიეთი

ბერული, ვანათი, საისარი, ლურჯა, ჭეჭევრა,
ენეკევრა, კეტრული, გორიეფი, ბაღდადელა,
კურსივეთი, ნახსითი, სამსანური, კუპრეულა,
თატბევი
ვაკე, ზენუბანი, ნაფუძარი, გარგათა, ბაგათი,
ჭიჭოვანი, სავირე, ქეჯანაქედი, ნასელვარი,
ქორისწყარო, ქოზირი, ჭიდილა, საქორე, ჭერათი
შავყანა, ნაფუძარი, ნატიევი, საფაქურსახო, ახო,
ქუსახო, ავაზანათი, კადისწყალი, ნიქაური, ორმათი,
თოთიძე, პატარაყანა, ქელათური, ვადიანთური,
თათრული, მოღობილეთი, პოჭანეთი, წუმპოლა,
გოგანთური, თავარეთი, ქერიათუბანი, ნავარქედი,
ყანავლეთი

189

ისტორიული ტოპონიმი
(სოფელი ან
ნასოფლარი / მხარე)
188

სოლიანი / კლარჯეთი

თანამედროვე
თურქული
სახელწოდება
(სოფელი / რაიონი)
Yaylacık / Ardanuc

გვ.

მიკროტოპონიმები
(სოფლებში, ნასოფლარებში და მათ შემოგარენში)

101

მარანეთი, სანგულიეთი, ჰორიანი, ზედვაკე,
ნადარბაზევი, ბინდაური, ბარევანი, ჭორიანთი,
ვრხვიჭალა, ნაქერვალი, საბურთე

189

სტეფანიძე / კლარჯეთი

Taşlıca-ის უბანი

190

სუაგარა / კლარჯეთი

Soğanlı / Ardanuc

84;
146

ეკლევანა, ანზა, ველისათი, გოლათი, საკეპირი,
ქანთელაური, ჩარექეთული, შარდნალი, მექერეთი,
ფარეხეთი, ჯიბელეური

191

სულოხანი / კლარჯეთი

165

192

სურევანი / შავშეთი
(სხვა ვერსიით სვირევანი)

Konaklı-თან /
Ardanuc
Dutlu / Şavşat

193

სხა / კლარჯეთი

194

59

წისქვილიკარი, კაკლისძირი, ქლიავისძირი, კეკრია,
ნაფუძარი, ახალშენი, ტოკხაური, ჯილაური,
დარითავი

სხლობანი / შავშეთი

Kızılcık-ის უბანი /
Ardanuc
Pınarlı / Şavşat

45

195

ტანძოთი / კლარჯეთი

Aydın / Ardanuc

102

196

ტბეთი / შავშეთი

Cevizli / Şavşat

41

ქედათი, ფონა, ნაზალპირევი, ხუცველი, მოკლეჯვარი
(მუხლიჯვარი), თეთრობი, ნადაბურა, ნაქალაქარი
ბორყანა, პანტალუღი, მიქელეთი, სანევეთი,
ყურალთი, ვარკენეთი
ნაკალოევი, ზედვაკე, ღურღულათი, ჩიტიბუდე,
კოპიტაური, ქედიყანა, გვერდიყანა, სანზეთევი,
დედოფლისწყალი, ჭუნთა

197

ტოლმანა / კლარჯეთი

Kalburlu-თან / Artvin

198

ტრაპენი / კლარჯეთი

Tarakli / Borçka

157

199

უბე / შავშეთი

Oba / Şavşat

63

200

უკეთი / შავშეთი

201

უნუსხევი / კლარჯეთი

Şalcı-ის უბანი /
Şavşat
Kızılcık / Ardanuc

ვაშლევანა, ასაბეთი, კამორჯიკა, ჩამახეთი, აბანო,
შავრუპი, ბაბოსკარი, ჭალევლა, ზემოტრაპენი,
ქვემოტრაპენი, ქვაშედებული
ჯორიფეხი, კაპანათი, ბორჩხნათი, ჩუტა, გაღმები,
გრძელიყანები, ოროტაული, ენდროყანა, ხევათი,
წყაროთი, ორომაული, ბეღლისწინა, საბუზანკლე,
ჭომათი, ზედუბე, ვენირა, ზიალაგი, სასკია, ბერები
შარა, საჭოლიე, კოხიყანა, ნაჭარვალი, დუბე,
პანტალუღი
ჭანჭახი, კუზიყანა, ჩართოლი

202

ურძუმა / კლარჯეთი

203

უსოთი / კლარჯეთი

Ormanlı-ის უბანი /
Artvin
Tosunlu / Ardanuc

80

სალყანა, გრძელყანა, ხამთა, ახალყანა, ვენახი,
ნათამლევი, სახლითავი, ბაირყანა
ჯერმათი, საზერთე, მარტაპი, ქარსევანი

204

უსტამელი / კლარჯეთი

Ustalar / Ardanuc

98

გურუთაული, ფუსნა, გორდა, საჭიამარი

205

უსტამისი / შავშეთი

Eskikale / Şavşat

57

206

ფარუხი / შავშეთი

Dutlu-ის უბანი /
Şavşat

62

207

ფეთობანი / კლარჯეთი

Hisarlı / Ardanuc

სამგლიეთი, საყდარი, ქერაული, ნაფუძარი,
მინდაური, ზეგანი, მაჩიჯვარი, წითელისერი,
ნაცუხარა, კაცწვერი, კოხოთი, ამოსავალთი,
პეტრიყანა, ვენახი, ჭიშკარი, ფიჭვნარა
დიდსათიბი, კაუჭები, ვაკინჭალა, ფუჭათი, ნაფუძარი,
ორომელა, უკანჭალა, კოხათი, ქვაბრევლა, სათავე,
ჩრდილიპირი, გელაური, დარითავები, ვერხვნალები
ჭალისპირი, მინდრობი, მაღლისუკანი, ფაფაყანა,
სალისაყარი, ტყეშიყანა, ნადიკორი, წითელყანა,
ნაფუძარი

208

ფხიკური / შავშეთი

Şenocak-თან / Şavşat

209

ქადაგეთი / შავშეთი

210

ქართლა / კლარჯეთი

Çoraklı-ის უბანი /
Şavşat
Tütüncüler / Artvin

190

გუგუჭური, ზეგანი, ჭაა, ნაფუძარი, სევაილი, ლეკთა,
ნაბეღლავი, ცხინვალი, სხლოვანი, სამალავი,
გიორგიწმინდა, ნარიკარი, ბორიყანა, ჩამეყარა,
წყარო,
ბოგნარი,
ბოსლოვანი,
ავაზანათი,
კითონჯვარი, ახოები, ჭენჭიკალო, მუროები

ისტორიული ტოპონიმი
(სოფელი ან
ნასოფლარი / მხარე)

თანამედროვე
თურქული
სახელწოდება
(სოფელი / რაიონი)
Çoraklı-თან / Şavşat

გვ.

Kireçli / Şavşat

51

Küre-ის უბანი /
Murgul
Bakırköy / Artvin

169
114

საფარაული, სასადილო, გარგათა, სათავე, ლეკთა

162

წინწკალა, ნაშიეთი, წკირმენეთი, გვარამეთი, ტიბეთი,
ნიგოზმერი, მაყლიეთი, ვაკესოფელი, ხალხიყანა,
წვერიყანა, ჭურიყანა, ხატიქედი, შველისერი,
ჯინჭრიყანა, ქურდიეთი, კაპანყანა, ვაკეწიფნარი,
ვაკეყანა, ლორხევი, ნაბეღლავი, შავშური, ქედიყანა
კეკიეთი, ჯამნარეთი, ბერძნევი, ჯღელიბეთი,
ყურდიბე, ზემოყანა, გოგიეთი, პლაკეთავი,
შავტყე,
ქვაყანა,
ნადარბაზევი,
ნიზგნარი,
ლეღვისძირი, ანტამა, ჯორიფეხი, რანწყულეთი,
წაბლისძირი, ვარდიჭალა, ნაცელავი, წყალოქრო,
ნაბეღლავი, ხამი, ჩხავნარა, სამარიობო, ნაომარი,
ჩირდილი, ობრუჯი, ნაფოცხვარი, დიდყანა,
კასიამიეკარი, ხურხია, ონჯავრეთი, ქვასტიეთი
აბაშაური, კინჩხაური, ბუჩე, კრანტაული, ინკავარი,
გერიაული, დავთათი, კატარზორი, კოკორაული,
შავყური, ჭინალი
ნასაფლავი, გოლახორა, ციხელთა

211

ქედიელი / შავშეთი

212
213

ქვათეთრისი / შავშეთი
(სხვა ვერსიით ქოთეთრისი)
ქვამჭირეთი / კლარჯეთი

214

ქვარცხანა / კლარჯეთი

215

ქვემო კლასყური /
კლარჯეთი

Aralik / Borçka

216

ქვემო მარადიდი / კლარჯეთი

Muratli / Borçka

217

ქვემო სულესი / შავშეთი
(სხვა ვერსიით ქვედა სულისი)

Aşağı Koyunlu /
Şavşat

218

ქვემო ჩიხიეთი / კლარჯეთი

219

ქვემო ხოდი / კლარჯეთი

Taşlıca-ის უბანი /
Artvin
Aşağı Maden / Artvin

220
221

ქოროვანი / შავშეთი
(სხვა ვერსიით კარავათი)
ქურა / კლარჯეთი

222

ღვინია / კლარჯეთი

30

223

ყვირალა / შავშეთი

224
225

ყუჩენი / შავშეთი
(სხვა ვერსიით კუჭენი)
შაგორა / კლარჯეთი

226

შავგულარი / კლარჯეთი

Gümüşhane-ის
უბანი / Ardanuc
Aşıklar / Ardanuc

227

შავკეთი / შავშეთი

Karaköy / Şavşat

228

შავმთა / შავშეთი

Şenköy / Şavşat

28

229

შატბერდი / კლარჯეთი

124

230

შინდობა / შავშეთი

231

შოლტისხევი / შავშეთი

Okumuşlar-თან /
Artvin
Dalkirmaz-ის უბანი /
Şavşat
Meydancık-ის უბანი
/ Şavşat

ორთვალი, აღმადაღმა, ჩამიყარა, კოჩლითი,
მუხოვლა, მაზმანი, ვაკებუხი, ზურაბული

დიდვაკე, კალნაგირი, ავაზანი, კატნაგარა, ნუსახარა,
ტანზექი, ხოზაგარა, ხანსი, ოსუთი, აღუსეთი, ხაშუთი
ჩაკიდულა, ნაფუძარი, საყდნელა, ვერხვნალა,
კოდისყანა, ხაფური, მისკინაური
ნაქალაქევი, ბოგნარი, არია, გომი, მუხრიჭეთი,
ნაბეღლავი, ლომიჯიყანა, კეკურთი, ცხენაკეთი,
საწიბლიეთი, ყანადიდი, ქვახიდი, ქორთეკეთი,
ჭაპალეთი, სისვენი, ქედი, აზენეთი, წითიეთი,
მაღლაყანა, გიალეთი, ნაგომავი

Saylıca / Şavşat
Küre / Murgul

Adagül-ის უბანი /
Borçka
Demirkapı / Şavşat

მიკროტოპონიმები
(სოფლებში, ნასოფლარებში და მათ შემოგარენში)

28

ქვაწითელა, ნაკაფი, თამიქელეთური, ქერავლა,
სათავიქედი, ჭოლვანა, ხორელა

Kocabey / Şavşat
107
83

48

ნასხაბა, ლაშეთი, ფულოთი, სულოხანი, შუათი,
მირმალეთი
ნაქალაქევი, ნაყოროვი, ლესპანა, თოვლიანიჭალა,
კეცანი, ჩარბა, კალო, კუნდუსწყარო, შუაჭალა,
გადასევი, თხილიჭალა
ჯორთანა, დაირეყანა, კოდლარი, მუხათი, ოფოთა

კორდიყანა, ქედიყანა, თეთრიყანა, გორდიყანა
წაკლოტი, გვერდითავი, ბუბნი, მახვილეთი, ქედა,
მახვილაური, ბარნათი, ფურნეღელე, ქვაბისხევი,
ნავარდოთვალი, სამლიქედი, ულბენიზები, ვაშლაური,
ხევიქარაფი, სამარილე, ქედქედი, აღმართისთავი

191

ისტორიული ტოპონიმი
(სოფელი ან
ნასოფლარი / მხარე)
232

შუახევი / კლარჯეთი

233

შუბანი / კლარჯეთი

234

ჩაირი / კლარჯეთი

235

თანამედროვე
თურქული
სახელწოდება
(სოფელი / რაიონი)
Alaca / Borçka

გვ.

მიკროტოპონიმები
(სოფლებში, ნასოფლარებში და მათ შემოგარენში)

170

ბანაკლა, სანათისი, ოხოჯინი, ვალაში, კვეტიეთი,
ჭაბუკეთი, ნინაგარა, ტანახრომი, ვენახი, აგარა,
უკანვაკე, კატროვანი, ჭიჭო, საძაღლე, წითლობი,
კალოქედი, ჭკნარა, შავბინარი, ვაკე, იმსისათხარი,
ჭომათი, ტყემალათი, ნიგვზნარი, უკანვაკე,
ჩილდიყანა, ნაბარევი, თავკალო, თავთანიქედი,
გალეკარო, ნაბეღლავი

Karşiköy-ის უბანი /
Borçka
Çayliköy / Borçka

160

ჩაკველთა / შავშეთი
(სხვა ვერსიით ჩაქველთა)

Şenocak / Şavşat

58

236

ჩართულეთი / შავშეთი

Çamlıca / Şavşat

52

237

ჩივთლიკი / შავშეთი

Çiftlik / Şavşat

238

ჩითიმზარა / კლარჯეთი

239

ჩიფთა / შავშეთი

240

ჩიხორი / შავშეთი

Taşlıca-ის უბანი /
Artvin
Dalkirmaz-ის უბანი /
Şavşat
Çukurköy / Şavşat

241

ჩიხტა / შავშეთი
(სხვა ვერსიებით ჩიხვტა,
ჩიხვთა)

Akdamla / Şavşat

242

ჩხალა / კლარჯეთი

Demirciler / Borçka

243

ცეცხლამური / შავშეთი (სხვა
ვერსიით წეწლაური)

Ziyaret / Şavşat

244

ციხია / შავშეთი

Yoncalı / Şavşat

47

245

ციხისძირი / შავშეთი

Kayadibi / Şavşat

25

246

ცოცხობა/ კლარჯეთი

247

ცრია / კლარჯეთი

Çavuşlu-ის უბანი /
Borçka
Zeytinlik / Artvin

248

ძიოსი / შავშეთი
(სხვა ვერსიით ზიოსი)

192

Tepebaşı / Şavşat

68

157

68

სათიბე, ჯერფუკა, თოლოსათი, ქვათახევი,
ქვახეხი, ქვაშოვთა
ციხისყელი, ახოსთავი, წყაროგვერდი, ლაზიენთი,
ჩაკიდულაი, ვენახი, კვესაური, ძუარეთი, შუაგზა,
კარგიყანა, დიდყანები, ბუნთოყანა, დარიები,
გრძელაი, მეთაბრა, დიდიენთი, გოზალიენთი,
ზედაურები, სერიყანა, კორკლაძირი, ნაჭარგალი,
ზეხმოგანი, ჩიმაგეთი, ლაზიენთი
მუჭურტანა, ჭორაველთა, რესმანა, პანტირალი,
ავჭალა, ხორნათი, ორბუკა
უკანჭალა, ქედიყური, ავაზანათი, ბენზურული

ფურცელეთი, დიდყანათი, გოროდეთი, გაღმაები,
ხევი, გორგოთა, შარაბული, კოტათი, ყანაზორი,
საუზნიათი, ნამზღვლევი, სვანეთი, ჭალათი,
მახრიეთი, პაწა ჩიხორი, დასამობი, მწყერიეთი,
ხუნდიჯვარი, ზეგანი, წულიეთი, გაძრომილაი,
ივანიეთი, გახვრეტილაი, სორნალი, საბადურაი
დიჭალა, ნაქვიშნევი, ხარიწაწოლათი, ვერხნალი,
ნაკორდალი, დიდყანა, კოძირი, ქედი, სამარილე,
კარზიყანა, თხილნარი, ვაშლიანველები, სარიყევი,
ბოსნელი, პატრახევი, ნაფლატი
კოსტანეთი, ვანეთი, ფიჩვათი, მამანათი, მულონა,
ფანჩვეთი, ჩაღმეთი, სუმარჯილი, აზურო
თეთრიეთი, მოხოლა, ნაყორანგელი, ნალექი,
გილგილაური, სირამლიათი, სათიბი, ჭახარვა,
ჯვარი
მჭედლური, ჯაყელები, ციხეული, ფულათეთი,
ხევიჭალა, ატათი, დათიკული, გურბელათი,
ბიდათი, ტიტათი, ანეკაური
თეთრიკლდე, ჩამიარა

საჭურაძირი, ჭალათი, საფოცხელაი, ულეველაი,
ჭერულა, ტყია, გაღმიეთი, ქუნდრათი, კოდები,
დარითავი, ბამიეთური, ბიბოყანა, ტბათი, წყარო,
კოხიღელე, კოკოლა, ელიაწმინდა, საყდარი,
ხოქიეთი,
გიშერეთი,
უკანეთი,
ფაცერათი,
მიქიეთური, კოდიქედი, ტაბიკოლა, ფაზნარათი,
ნაფუძარი, გალალევი, დიდფერდი, ჩახაგულთი,
საქვაბიეთი, ქურხულა, ნაფარეხევი, ქურქულები,
დიდლოდი

ისტორიული ტოპონიმი
(სოფელი ან
ნასოფლარი / მხარე)
249

წეთილეთი / შავშეთი

250

წეფთა / შავშეთი

251

წეფთის-ბარი / შავშეთი

252

წიაღი / კლარჯეთი

253

წითვეთი / შაშვეთი

თანამედროვე
თურქული
სახელწოდება
(სოფელი / რაიონი)
Erikli-ის უბანი /
Şavşat
Eskikale-ის უბანი /
Şavşat
Eskikale-ის უბანი /
Şavşat
Bağlıca-ის უბანი /
Ardanuc
Atalar / Şavşat

გვ.

254

წინობანი / შავშეთი

Meşeli-თან / Şavşat

14

255

Çoraklı-თან / Şavşat

256

წიწვეთი / შავშეთი
(სხვა ვერსიით წითვეთი)
წყალსიმერი / შავშეთი

257

ჭედლეური / შავშეთი

258

ჭიდილი / კლარჯეთი

259

ჭილაური / კლარჯეთი

260

ხანთუშეთი / შავშეთი

261

ხანძართი / კლარჯეთი

262

ხარაული / კლარჯეთი

Taşlıca-ის უბანი /
Artvin
Harmanlı / Ardanuc

263

ხატილა / კლარჯეთი

Taşlıca / Artvin

264

ხება / კლარჯეთი

Karsiköy / Borçka

160;
161

265

ხევა / კლარჯეთი

Geçitli / Ardanuc

76

266

ხევათი / კლარჯეთი

Boyalı / Ardanuc

267

ხევწვრილი / შავშეთი
(სხვა ვერსიით ხევწრული)

Çağlayan / Şavşat

268

ხემოგრეთი / კლარჯეთი

Hamurlu / Ardanuc

269

ხერთვისი / კლარჯეთი

Konaklı / Ardanuc

270

ხეძორი / კლარჯეთი

Hızarlı / Artvin

271

ხოზაბირი / კლარჯეთი

Yanıklı-ის უბანი /
Artvin

272

ხოხლევი / შავშეთი

Çağlıpınar / Şavşat

მიკროტოპონიმები
(სოფლებში, ნასოფლარებში და მათ შემოგარენში)

ახალთი, ახალბაირი, ახალჭალა, ვაკეკლდითავი,
ნარევიტყე, ნამყუდრევი, გაჭრილიკლდე
57

31

Meydancık-ის უბანი
/ Şavşat
Çukurköy-ის უბანი /
Şavşat
Bağlıca / Ardanuc

102

Küre-ის უბანი/
Murgul
Hanlı / Şavşat

53

68

დიდყანა, ბათმანა, გადაღმითყანები, სულოყანა,
კოკოლა
გრძელყანა, ჭაჭო, ბარათეულა, ჩანჩქერი, კამარა,
აბისონყანები, კლდიანი, გორა, ხუცური, ბოსლები

ნადარბაზევი, კომლარი, ფანჩატური, ნაგმურთი, ლერსმანა, ღინაური, ბოცოთური, ფიცარათული, ბაცანათური

111
84;
167
ზედუბანი, ხინწყანა, ზეგანი, ბაკი, სანისლე,
ჯოგანეთი, გორგაული, კონტოხი, ჭინკური,
ქუთლიეთი, ქედსიქეთი, ორიკი, ნაბეღლავი,
ანწლანა, ნასახლევი, ცარა, დიდხევი, ოროიქვეთი,
ნაბაკევი, ღოქიეთი, მუხნარი, ფათხნარი, ნარვანი
ჯინდარი, ზალხევი
ჭიღოთი, მაღლისა, შაგარა, სანგულეთი, ფუშნი
65

საყდარი, გოჩიანთი, ნაბოსტნი, ბერეული, ბუჭე,
მერბედაული, გამეკლიეთი, ხატავრა, მეიდანი,
სისონათი, ფილანევრი, აბუშაქარა
ქუთათი, ერდოსგომი, სადგომი, სათხე, სანათი,
სულუხანი, ქათამეთი, მიჭიტანა

83;
163

133

დალაური, ჭარაკანი, მათუთი, მედროსახო,
ბეიჭური, ჭანჭახი, ზანზა, ტალახეთი, წოწოლები,
ხოსკამი, შეიჯური, გაარნი, მატოთი, ჯახტაძორი,
ავაზანი, ასლანგარა, ჭიმაკი
დარბაზწყალი, კიაური, დარითავი, სათლეთური,
ქორხათი, ნაგუბარი, ძაღლაური, გაგულათი,
საყდარი, კლდითავი
დიდახო, დითავი, ბუჭათი, კლდეჭრელი, ტყითავი,
ვაქილეთი, ნაფუძარი, კატრუანი, ქარაფა, ახოები,
ქვახვრეტილა, ოფისერი, დიდსახლნი, საკვირაძლო,
კლდითავი, კაძეყანა, არყნალი, ქვაბთი, კურცხალთი
(კვირცხალთა), ვაკითავი, სორწიო, ბაკათი, დიდტყე,
ქვაწითელი, ქვაბიყელი, ეკლუანთი, ნაჯვარევი,
ქვატაბლა, ქვემომთა, ფარჩიენთი, ლამაზიკლდითავი

193

ისტორიული ტოპონიმი
(სოფელი ან
ნასოფლარი / მხარე)

თანამედროვე
თურქული
სახელწოდება
(სოფელი / რაიონი)
Düzköy-ის უბანი /
Borçka
Çıralar Köyü /
Ardanuc
Köprüyaka / Şavşat

გვ.

273

ჯათი / კლარჯეთი

274

ჯარა / კლარჯეთი

275

ჯარათი / შავშეთი

276

ჯვარები / შავშეთი
(სხვა ვერსიებით ჭუარები,
ჭვარები)

Şalcı / Şavşat

32

277

ჯვარხევი / შავშეთი
(სხვა ვერსიით ჯვარისხევი)

Sebzeli / Şavşat

32

278

ჯინალი / შავშეთი

Ilıca / Şavşat

27

279

ჯუვანი / კლარჯეთი

Düzköy / Borçka

280

ჯუვანი / კლარჯეთი

Civan / Borçka

136

281

ჯუღო / კლარჯეთი

85

282

Soğanlı-ის უბანი /
Ardanuc
Findikli/ Borçka

283

Kayadibi/ Borçka

194

მიკროტოპონიმები
(სოფლებში, ნასოფლარებში და მათ შემოგარენში)

ზირქედი
33

სასაუზმე, ველიყანა, ჭალაჭალათი, ნარღვევი,
ყურუთხევი, პიკისახო, ეწერი, საულუფე, ვანთა,
შურბახი, კატკატი, ბაჩური, გობათი, სარდაული
მარიამწმინდა, კოწახურა, თხილიჭალა, ასალმეთი,
ნადირაული, გადასაკალი, ჩარდალია, ჩითისყანა,
კორნაული, ფასმანაური, დარისთავი, შავიტბა,
ნათისწყარო, ჩაბითავი
ოთხკლდე, წყალთბილა, თავბულული, ნაფუძარი,
ქვაბიკარი, აღმართიძირი, ქორწინა, თეთრიმიწა,
ვაკითავი, ციხისყელი, გაღმური, ვაკე, ვაკეები,
მინდორი, საძელეთი, ქუციანყანები, კოსაურები,
დამტვრეული, ფევლიენყანა, ქვემოყანები
დედულეთი, სათიბეთი, ორწყაროთი, ბაკათი,
ყაფარი, ჭუნთა, ზიგელა, საწუწლიე, სათოკიე,
ღელეძირი, აბრიკი, სისყოლათი, ნაკაფი, სათანი,
ლაგუნეთი, ზაქარეთი, დიდღელე, მანასკირი,
ბასაურა, ყურელა
მარჯვანეთი, ფოკათი, ჭარმათი, ჭათი, ჭანითი,
ჭირათი, კონტიათი, ტამახენი, აიანო, ოსუმოთა,
ჯგერაზენი
წითელმიწა, წყარო, გაღმიყანა, შუაკაია, ატიეთი,
ნაკანაფვარი, კატროვანი, ვაზიანიხე, ღელე

ჯამაკეთი, ჯირგოლა, სათიბე, დობრაათი
ქვაყანა, ნანადური

ლიტერატურა:
1.

აიტეკინი ო., აიტეკინი ე., ნაკლებად ცნობილი ქართული მონასტერი შავშეთში (ართვინის პროვინცია),
III საერთაშორისო კონფერენცია ტაო-კლარჯეთი, მოხსენებათა თეზისები, თბ., 2014.

2.

ამირანაშვილი შ., ქართული ხელოვნების ისტორია, თბ., 1971.

3.

ასლანიშვილი-ბავრელი ს., წერილები „ოსმალურ საქართველოზე“, სამხრეთ კავკასიისა და ანატოლიის
კვლევის ცენტრი, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადეს, შესავალი წერილი, შენიშვნები და საძიებლები
დაურთეს ლელა ქურდაძემ და გოჩა საითიძემ, სერიის მთ. რედაქტორი როინ მეტრეველი, თბილისი,
2008.

4.

ბაგრატიონი გ., მოგზაურობა თურქეთში, ჟურნ. “ძეგლის მეგობარი”, 1/92. 1996.

5.

ბავრელი ს., ახალი ქვეყნის ამბავი, გაზ. “დროება”, №4, 1879.

6.

ბაირამი ფ., ართვინის ქართული მონასტრების ადგილმდებარეობა, წიგნიდან “წმ. გრიგოლ ხანძთელი”,
თბ., 2006.
ბატონიშვილი ვახუშტი, აღწერა სამეფოსა საქართველოსა, ქართლის ცხოვრება, ტექსტი დადგენილი

7.

ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით ს. ყაუხჩიშვილის მიერ, IV ტ., თბ., 1973.
8.

ბაქრაძე დ., არქეოლოგიური მოგზაურობა გურიასა და აჭარაში, ბათუმი, 1987.

9.

ბერი ეგნატაშვილი, ახალი ქართლის ცხოვრება, III ტექსტი, ქართლის ცხოვრება, ტექსტი დადგენილი
ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით, ს. ყაუხჩიშვილის მიერ, II ტ., თბ., 1959.

10. ბერიძე ე., თერთმეტი დღე ნიგალის ხეობაში, ჟურნ. “ფიროსმანი”, №6, 2008.
11. ბერიძე ე., ნიგალი, თბილისი, 2009.
12. ბერიძე ვ., აგარის მონასტრის ტრაპეზი, საქ. სსრ მეცნ. აკად. მოამბე, ტ. VIII, №1-2, თბ., 1947.
13. ბერიძე ვ., კაცხის ტაძარი, “ქართული ხელოვნება”, ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის
შრომები, 3, 1950.
14. ბერიძე ვ., ძველი ქართველი ოსტატები, თბ., 1967.
15. ბერიძე ი., ხიზანიშვილი ნ., ახალი ეპიგრაფიკული ძეგლები ტაო-კლარჯეთიდან (წინასწარი მონაცემები
და მოკლე აღწერილობა), გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, №11-12 (ნოემბერი-დეკემბერი),
ქუთაისი, 2015.
16. ბერძენიშვილი დ., ანდრია პირველწოდებულის ნაკვალევზე, „ანდრია პირველწოდებულის გზის
მკვლევი ექსპედიციის ‘’ სრული ანგარიში, თბ., 2009.
17. ბერძენიშვილი დ., ჯავახეთის ისტორიული გეოგრაფიის საკითხები, საქართველოს ისტორიული
გეოგრაფიის კრებული, V, თბ., 1975.
18. ბერძენიშვილი ნ., საქართველოს ისტორიის საკითხები, თბ., 1990.
19. გენგიური ნ., კუპელჰალე, თბ., 2005.
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გრიგოლისი არქიმანდრიტისაჲ, ხანცთისა და შატბერდისა აღმაშენებლისაჲ, და მის თანა ჴსენებაჲ
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