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 იდე ა ლუ რი ად გი ლი სწავ ლე ბი სათ ვის80 / 

ფო ტოს ტუ დია ერ მა კო ვი72 / 

არ ქე ო ლო გი ის გა ნახ ლე ბუ ლი გა მო ფე ნა32 / 

თანამშრომლობა რეგიონულ მუზეუმებთან 62 / 

ინტერვიუ რიდ ფერინგთან19 / 



მეტროპოლიტენის მუზეუმში მიმდინარე თორმეტდღიანი ფორუმის 
განმავლობაში  სემინარების, ვორკშოპებისა და დიალოგის 
ფორმატში მონაწილეები განიხილავდნენ მუზეუმების მენეჯმენტისა 
და სტრატეგიის შემუშავების საკითხებს. დაგეგმილი შეხვედრების 
მნიშვნელოვანი ნაწილი დაეთმო ღია დიალოგს მოწვეული 
მუზეუმების დირექტორთა შორის, რომლებმაც ერთმანეთს 
გაუზიარეს თავიანთი ინსტიტუციების გამოცდილება, ისაუბრეს 
საერთაშორისო სამუზეუმო სფეროში არსებულ გამოწვევებზე  და 
დასახაეს თანამშრომლობის ახალი გზები.

მსოფ ლი ოს მუ ზე უ მე ბის ლი დერ თა ფო რუ მი (Global 
Museum Leaders Colloquium) ორ კ ვი რი ა ნი პროგ რა მა ა, რო
მელ საც ნი უ ი ორ კის მეტ რო პო ლი ტე ნის ხე ლოვ ნე ბის მუ
ზე უ მი მას პინ ძ ლობს. ის შექ მ ნი ლია იმის თ ვის, რომ ხე ლი 
შე უწყოს მსოფ ლი ოს მუ ზე უ მე ბის დი რექ ტო რებს შო რის 
სა ერ თა შო რი სო დი ა ლოგს მუ ზე უ მის მარ თ ვის და კო ლე
ქცი ე ბის მოვ ლა პატ რო ნო ბის შე სა ხებ. პირ ველ ფო რუმ ზე 
ნიუიორკში 14 დი რექ ტო რი შე იკ რი ბა აზი ი ს, აფ რი კი ს, 
ევ რო პისა და ლა თი ნუ რი ამე რი კი ს ქვეყნებიდან.

„ყველა დიდი მუზეუმის მსგავსად, მეტროპოლიტენის ხელოვნების 
მუზეუმი არის ადგილი, სადაც ადამიანები ერთიანდებიან 
განსხვავებული მოსაზრებების გასაზიარებლად. სწორედ ამის 
გათვალისწინებით მივესალმებით ჩვენ მუზეუმების ლიდერთა 
გამორჩეულ ჯგუფს, რომელიც წარმოადგენს 14 ქვეყანას ხუთი 
კონტინენტიდან. ისინი ჩამოვიდნენ, რათა საფუძველი ჩაუყარონ 
მუზეუმის მართვის გლობალურ პროგრამას. საუკეთესო 
შემთხვევაში, აღნიშნული ფორუმის ფარგლებში იდეებისა და 
გამოცდილების გაზიარება ხელს შეუწყობს არა მარტო მონაწილე 
ინსტიტუციების, არამედ კულტურის სფეროს სხვა დაწესებულებების 
განვითარებასაც“ ‒ ტომას კემპბელი, მეტროპოლიტენის 
ხელოვნების მუზეუმის აღმასრულებელი დირექტორი.

მონაწილე ქვეყნები

იაპონია

ჩინეთი

ინდოეთი

ავღანეთი

საქართველო

ჰოლანდია

პოლონეთი

აშშ

მექსიკა

პერუ

არგენტინა სამხრეთ აფრიკა

ტაილანდი

სინგაპური

ბრაზილია

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის 
მხრი დან ფო რუმ ში მო ნა წი ლე ო ბას 
იღებ და მი სი გე ნე რა ლუ რი დი რექ
ტო რი პროფ. და ვით ლორ თ ქი ფა
ნი ძე. სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი 
მუ ზე უ მი ფო რუმ ზე მიწ ვე უ ლი იყო 
რო გორც ხან გ რ ძ ლი ვი სა მუ ზე უ მო 
ტრა დი ცი ე ბის გამ გ რ ძე ლე ბე ლი და, 
ამავ დ რო უ ლად, რე გი ო ნის წამ ყ ვა ნი 
რე ფორ მა ტო რი ინ ს ტი ტუ ცი ა. 
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სარჩევი

ინტერვიუ
არგოსქართულწყლებშიშესვლადა
შემდეგრიონშიგადასვლაქართველ
მოხალისეებთანერთადერთისიტყ
ვითრომვთქვასიურეალიზმიიყო.

16 / 

თანამშრომლობა
აგვისტოსბოლოკვირაშირიმინიუკვე
30წელიაკულტურისსაერთაშორისო
ცენტრიხდება,სადაცკულტურისყვე
ლაზედიდსაერთაშორისოფორუმზე
თავსიყრიანცნობილიმეცნიერე
ბი,ნობელისპრემიისლაურეატები,
სხვადასხვარელიგიებისადაკულტუ
რებისწარმომადგენლები,ცნობილი
პოლიტიკურიფიგურები,ხელოვანები,
მწერლები,მუსიკოსებიდასპორტსმე
ნებიმთელიმსოფლიოდან.

68 / 

პროექტი
ნაქარგობისკოლექციისშეგროვე
ბაXIXსაუკუნისმეორენახევარში
დაიწყოდაწერაკითხვისგამავრ
ცელებელიდასაქართველოსსაის
ტორიოსაეთნოგრაფიოსაზოგადო
ებებისმოღვაწეობასუკავშირდება.

50 /

06 / 

19 / 

32 / 

36 / 

42 / 

48 / 

52 / 

56 / 
71 / 

76 / 

78 /

მთა ვა რი თე მა
„კოლხურიხუფი“მეტყველებსიმა
ზე,რომკოლხეთისტერიტორიაზე
ადრეანტიკურპერიოდშიდაშემ
დეგაცაუცილებლადუნდაარსე
ბულიყოადგილობრივისაოქრომ
ჭედლოსახელოსნოები,რომლებიც
ამტექნიკურისაშუალებებითამზა
დებდნენმაღალმხატვრულსაიუვე
ლირონივთებს.

10 / 

ის ტო რი ა
1950იანიწლებისბოლოსთვისიწყება
მზადებაახალიარქეოლოგიურიგა
მოფენისთვის.არქეოლოგიისფონ
დშიკოლექციებისრიცხვისზრდამ
საგრძნობლადგაართულასაგამოფე
ნოექსპონატებისშერჩევისპროცესი.

22 / 

ტიმ სევერინი
იასონისმოგზაურობისთვისმოსამზადებ
ლადდაახლოებითსამიწელიდაგვჭირდა.
თავდაპირველადუნდაშემესწავლაჩვე
ნამდემოღწეულიუძველესიტექსტებიდა
მათზეარსებულიყველაკომენტარი.

სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პუ ლი მის წ რა ფე ბე ბი

ინტერვიუ რიდ ფერინგთან

სა ქარ თ ვე ლოს არ ქე ო ლო გი ის 
გა ნახ ლე ბუ ლი გა მო ფე ნა

პოს ტ ს ტა ლი ნუ რი ლი ბე რა ლი ზა ცია 
ქარ თულ მხატ ვ რო ბა ში

ძვე ლი სა ქარ თ ვე ლოს მო ნუ მენ ტუ რი 
მხატ ვ რო ბა და მი სი მო ა მა გე ნი

დი მიტ რი ერ მა კო ვი: 
ფო ტოგ რა ფი და კო ლექ ცი ო ნე რი

ქარ თუ ლი ეროვ ნუ ლი სა მო სი

ებ რა უ ლი კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბა

სა ქარ თ ვ ელოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მი 
პარ ტ ნი ორ თა ქსელს აფარ თო ებს

წარ ჩი ნე ბუ ლი მე ომ რის სა მარ ხი 
დმა ნი სი დან 

არ ქე ო ლო გი უ რი გათხ რე ბი არ მაზ ცი ხე ზე



10 
წელია, რაც ეროვნული მუზეუმი შეიქმნა. ბევრჯერდამისვამს ჩემი

თავისთვისკითხვა,თურამდენადმიაღწიაჩვენმაგუნდმადასახულ

მიზნებს.ვფიქრობ,რომმიუხედავადპრობლემებისა,დაწესებულება

აგრძელებსთავისმთვარმისიას,არამარტომოუაროსსაკუთარმემკვიდრე

ობას,არამედაწარმოოსმისიმეცნიერულიშესწავლადაგააცნოსიგისაზო

გადოებას.

მუზეუმისჟურნალისამნომერშიწარმოდგენილიაჩვენიდაწესებულების

თვის დამახასიათებელი მრავალფეროვნება. გარდა იმისა, რომ თქვენ სა

შუალება გაქვთ, წაიკითხოთ სტატიები ეროვნული მუზეუმის კოლექციებში

დაცული ნაქარგობის, მხატვრობისა თუ არქეოლოგიური მასალის შესახებ,

გთავაზობთგაიცნოთისეთიგანსაკუთრებულიადამიანები,როგორებიცარი

ანცნობილიმეცნიერიდაჩვენიქვეყნისადამუზეუმისდიდიმეგობარირიდ

ფერინგიდასახელგანთქმულიმოგზაურიტიმსევერინი,რომელთანშეხვედ

რისბედნიერებაცპირველად1984წლისაგვისტოშიმხვდაწილად.მაშინთან

ვახლდიმამას,რომელიცXXსაუკუნისარგონავტს,კაპიტანტიმსევერინსდა

მისგუნდსსაქართველოსნაპირებთანდახვდა.კარგადმახსოვსისგანსაკუთ

რებულიემოციები,როდესაც  შავი ზღვის აკვატორიაში  „არგო“ გამოჩნდა.

ბევრისაზრითამექსპედიციამკოლხეთისშესახებბერძნულიმითებისრეალობადაადასტურა.იმდროს

ვერწარმოვიდგენდი,რომ30წლისშემდეგსაქართველოსეროვნულმუზეუმშითავადვუმასპინძლებდი

ადამიანს,რომელიცაერთიანებსმეცნიერისაკადემიურცოდნასადასახიფათომოგზაურობისადათავგა

დასავლებისმოყვარულისთვისდამახასიათებელაზარტს.

ტიმსევერინისმსგავსადქართველიმეცნიერის,ერმილემაღრაძისექსპერიმენტიცმითისადარეალობის

დაახლოებისმცდელობასწარმოადგენს.მისიმრავალწლიანიექსპერიმენტულიკვლევაადასტურებს,რომ

ქართულიოქრომჭედლობისტექნოლოგიაანტიკურხანაშიიღებსსათავესდაეხმიანებამითსოქრომრავა

ლიკოლხეთისშესახებ.მისიექსპერიმენტინათელიმაგალითიაიმისა,თუროგორარისშესაძლებელიპა

ტარაქვეყანაშიდიდიდანახარჯებისგარეშეემსახურონამდვილმეცნიერებასდაგააკეთომსოფლიომნიშ

ვნელობისაღმოჩენები.

ნომერშიჩვენიკავშირებისშესახებაცმოგითხრობთ–მეტროპოლიტენისხელოვნებისმუზეუმი,უკრაინი

სადააზერბაიჯანისხელოვნებისეროვნულიმუზეუმები,ეგვიპტისმუზეუმები,ასევეჩვენიქვეყნისრეგიონუ

ლიმუზეუმებიმარტვილსადაცაგერშიჩვენსუმნიშნვნელოვანესპარტნიოერბსწარმოადგენენ.

საგანმანათლებლოსაქმიანობაეროვნულიმუზეუმისერთერთპრიორიტეტულიმიმართულებაა.ჩვენი

პროგრამებიიქმნებაყველაასაკისადაინტერესისმქონეადამიანებისთვის.ჩვენსჟურნალშირამდენიმე
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ი
დენტობის ძიება ადამიანთა სა

ზოგადოების ევოლუციური გან

ვითარების ერთერთი ნაწილია.

ევროპული იდენტობის ჩამოყალიბე

ბაზე მრავალი ფაქტორი ახდენს გავ

ლენას – გეოგრაფიული, პოლიტიკური,

კულტურული, რელიგიური, ანთროპო

ლოგიური, ტექნოლოგიური და სხვა.

თვით ევროპის განსაზღვრებაც საკმა

ოდ პირობითია – ფიზიკური გეოგრა

ფიის თვალსაზრისით ევროპა და აზია

ერთიკონტინენტის–ევრაზიის–ნაწი

ლებია.მეარვაპირებიმისგანხილვას,

თუროგორფორმირდებაიდენტობადა

არც ეროვნული ან ევროპული იდენ

ტობის ჩემეული განსაზღვრების შემო

თავაზება მინდა. ევროპადიდიოჯახია,

რომელშიცერთიანდებიანსაერთოღი

რებულებებისა და ინტერესების მქონე

ქვეყნები. მიუხედავად ევროკავშირის

ეფექტურობისშესახებგამოთქმულინე

გატიურიანკრიტიკულიმოსაზრებებისა,

მემჯერაასეთიტიპის–ღირებულებებზე

დაფუძნებული–კავშირებისა.ჩვენიმი

ზანი უნდა იყოსტრანსდისციპლინარუ

ლი,საერთოევროპულიქსელისშექმნა

სხვადასხვადონეზე.ესგაერთიანებები,

ადაპტირებული დღევანდელ რეალო

ბასთან, შეიძლება გახდეს საფუძველი

ახალიდაპროგრესულიევროპულიღი

რებულებებისგასავრცელებლად.

საქართველოს და კავკასიის მთელი

რეგიონის მრავალსაუკუნოვან ისტო

რიას საკუთარი წვლილის შეტანა შე

უძლიაამპროცესში.ისტორიისშესწავ

ლასაკმაოდძლიერიიარაღიადამისი

სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პუ ლი მის წ რა ფე ბე ბი: 
მო მა ვა ლი და ფუძ ნე ბუ ლი მდი დარ წარ სულ ზე

დავითლორთქიფანიძე

საქართველოსევროკავშირთანასოცირებისხელშეკრულებისრატიფიკაციასთანდა

კავშირებითგადავწყვიტეთ,შემოგთავაზოთსიტყვა,რომელიცსაქართველოსეროვნუ

ლიმუზეუმისგენერალურმადირექტორმა,პროფ.დავითლორთქიფანიძემწარმოთქვა

ევროპისსაბჭოშიევროპულიიდენტობისშესახებგამართულმეხუთესაერთაშორისო

განხილვაზე2013წლის10ოქტომბერს.
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გამოყენება შესაძლებელია როგორც

პოზიტიური, ასევე ნეგატიური მხრი

დან.ვფიქრობ,რომწარსულისკვლევა

ჩვენი გაერთიანების საფუძველი შეიძ

ლება გახდესდა არადაყოფისა. ჩვენი

მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობა

მხოლოდ არქივებში კი არ უნდა ინა

ხებოდეს, არამედ უნდა დაგვეხმაროს

საერთო მომავლის ახლებური ხედვის

ჩამოყალიბებაში. საქართველოს ევ

როპისკენ მისწრაფება არ არის ახალი

ამბავი. ჩვენ ევროპის ნაწილი ვიყავით

ამ ცნების ფართო გაგებით პრეისტო

რიიდანმოყოლებულიდღემდე.საქარ

თველოს ხანგრძლივი და მშფოთვარე

ისტორია აქვს, რომლის კულტურაზე

სასიკეთოდაისახამისიმრავალფერო

ვანიმოსახლეობადამეზობელიქვეყნე

ბისტრადიციები.

საქართველოს მდიდარმა ბუნებ

რივმა რესურსებმა ხელი შეუწყო ამ

ტერიტორიაზეადამიანისდასახლებას

ათასწლეულებისგანმავლობაში.

კავკასიის ტერიტორიაზე კაცობრი

ობის ისტორიისთვის უდიდესი მნიშ

ვნელობის მქონე რამდენიმე არქეო

ლოგიური ძეგლი აღმოჩნდა და ჩვენი

რეგიონი საერთაშორისო სამეცნიერო

საზოგადოების ყურადღების ცენტრში

მოექცა.ამანჩვენმეცნიერებსსაერთა

შორისო ინსტიტუციებთან თანამშრომ

ლობის საშუალება მისცა, რის შედეგა

დაცისინისაერთაშორისოსამეცნიერო

საზოგადოებისღირსეულიწევრებიგახ

დნენ.მემჯერა,რომხელოვნებადამეც

ნიერება ის მიმართულებებია,რომელ

თა საშუალებითაც ხდება ნამდვილი

ღირებულებებისგავრცელებადა,ამას

თანავე, ისინი დიპლომატიის მნიშვნე

ლოვანიიარაღია.

არქეოლოგიური აღმოჩენების ნაციო

ნალისტური მიზნებისთვის გამოყენებაში

ახალი არაფერიადა ბევრი ქვეყანა ამტ

კიცებს,რომარის„პირველი“,„აკვანი“ან

„უნიკალურიკულტურისმატარებელი“.ეს

ხანდახანგარკვეულიშეჯიბრისფორმასაც

იღებს – იწყება კონკურენცია,რათა ხაზი

გაესვას ქვეყნის მნიშვნელოვნებას. ამის

კარგიმაგალითია„პირველიევროპელე

ბის“ ამბავი. ბევრი ქვეყანა ამტკიცებდა,

რომესტიტულიეკუთვნისმასშემდეგ,რაც

იქ„პირველი“ჰომინინის–ადამიანისბიო

ლოგიურიწინაპრისნაშთიაღმოჩნდა.XX

საუკუნისდასაწყისშიაღმოჩენილიქვედა

ყბამაუერში(გერმანია),ჰაიდელბერგთან

ახლოს, ევროპაში ადამიანის უძველეს

ნაშთად იყო მიჩნეული 1970იან წლე

ბამდე, როდესაც საფრანგეთის სოფელ

ტოტეველში გაკეთებული აღმოჩენის სა

ფუძველზე პირველი ევროპელის ასაკად

450 000 წელი განისაზღვრა. ტურისტული

ნიშნები დღესაც გვამცნობს ტოტეველში,

რომ „აქ დაიბადა პირველი ევროპელი“.

1990იანი წლების დასაწყისში გაკეთებუ

ლი აღმოჩენები ჩეპრანოში (იტალია) და

ატაპუერკაში(ესპანეთი)800000წლითდა

თარიღდადა„პირველევროპელთა“ტი

ტულიცმათხვდათწილად.

ვფიქრობ, ჩვენი მიზანი კონკურსების

მოწყობის ნაცვლად ყველასთვის მომ

გებიანიგარემოსშექმნაუნდაიყოს.მიუ

ხედავადიმისა,რომუკანასკნელიწლე

ბის განმავლობაში საქართველო იქცა

„პირველი ევროპელების“ სამშობლოდ,

მეტისმეტად გულუბრყვილო იქნება 1.8

მილიონი წლის წინ მცხოვრები არსე

ბების „ევროპელებად“ განხილვა! დმა

ნისისაღმოჩენებინამდვილადუდიდესი

მნიშვნელობისაა მეცნიერებისათვის და

ჩვენი მიდგომა იყო, რომ განგვეზოგა

დებინა ადამიანის მიგრაციის შესახებ

ცოდნადაარაგვემტკიცებინა,რომვართ

„პირველები“. თუმცა, ჟურნალისტების

ფანტაზიას შეჯიბრების ახალმა ტალღამ

შეუწყოხელი–დმანისისამბავიგაშუქ

და მთელი მსოფლიოს საერთაშორისო

მედიასაშუალებებით, მათ შორის ისე

თიჟურნალებისყდებზე,როგორებიცაა:

„Science Magazine“, „National Geogra

phic“, „New York Times“ და მრავალი

სხვა.

დმანისი საქართველოს დედაქალა

ქიდან სამხრეთდასავლეთით, 85 კი

ლომეტრში მდებარეობს ევროპისა და

აზიის დამაკავშირებელ ძველ აბრეშუ

მისგზაზე.იგიმდიდარიაშუასაუკუნეე

ბისადაბრინჯაოსხანისარტეფაქტებით,

მაგრამ მსოფლიო სამეცნიერო რუკაზე

ის პრეისტორიული ხანის აღმოჩენების

წყალობით მოხვდა. ადრეული Homoს

დმანისში აღმოჩენილმა 1.8 მილიო

ნი წლის ნაშთებმა კავკასია მსოფლიო

მეცნიერებისყურადღებისცენტრშიდა

აყენაროგორცსრუილადახალირეგი

ონი ადრეულიHomoსევოლუციისშე

სასწავლად.

საქართველოში დმანისის პროექტი

გადამწყვეტ როლს თამაშობს პალეო

ანთროპოლოგიისა და, ზოგადად, მეც

ნიერების განვითარებაში მჭიდრო კავ

შირების დამყარებით საერთაშორისო

სამეცნიერო ცენტრებთან და ქართულ

მეცნიერებაში ახალი მეთოდებისა და

ტექნოლოგიების შემოტანით. პროექ

ტებმა დააკავშირა ერთმანეთთან სა

ერთაშორისოსამეცნიეროინტერესები,

რის შედეგადაც დიდი, აქტიური საერ

თაშორისო ჯგუფი შეიქმნა. ჩვენ დავა

არსეთსაველესკოლადმანისში,სადაც

ყოველ წელს ათეულობით სტუდენტი

შეერთებული შტატებიდან და ევროპი

დანჩართულიატრენინგებშიდასაუნი

ვერსიტეტო კრედიტებს იღებს. მთელი

მსოფლიოდან ჩამოსული სტუდენტების

მასპინძლობასშეუძლიასაგრძნობლად

შეამციროს ენობრივი ბარიერი, გააძ

ლიეროს სამეცნიერო გაცვლაგამოც

ვლა და მოგვცეს მრავალი საშუალება

ახალიკოლეგებისადამეგობრებისშე

საძენად.ამითთანდათანიქმნებამომა

ვალ მეცნიერთა ფართო ქსელი. დღეს

დმანისისსაველემუზეუმიიმისიშვიათი

მაგალითია,თუროგორშეუძლიათმეც

ნიერებს ერთდროულად გაამარტივონ

კვლევა,რომელიცგათხრებზემიმდინა

რეობსდაესგათხრებიდამისიკვლევის

შედეგებიმისაწვდომიგახადონფართო

აუდიტორიისთვის.

მეორესაკითხი,რომელიცდავისსა

განიგახდარამდენიმექვეყანასშორის,

იყო „რომელი ქვეყანაა „ღვინის სამ

კავკასიამთავისიადგილიუნდადაიმკვიდროსსამყაროში,
რომელშიცარიქნებაკონფლიქტი.ისშეიძლებაგახდესგა
ერთიანებისადგილი,სადაცსხვადასხვათაობისადამიანები
ერთიანღირებულებებსქმნიან.
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შობლო“? საქართველო ისევ ამ ქვეყ

ნებს შორისაა, რადგან ის ამტკიცებს,

რომ აქ მოიპოვება ვაზის კულტურის

არსებობის უადრესი კვალი. კავკასი

ის ტერიტორია ახლო აღმოსავლეთის

ზონაში მდებარეობს, ერთერთში იმ

შვიდ ზონათაგან, სადაც საკვები მცე

ნარეების „წარმოშობის ცენტრია“, სა

დაც მეცნიერების ვარაუდით სოფლის

მეურნეობისადამნიშვნელოვანიმარ

ცვლეული კულტურების კულტივაცია

უნდა მომხდარიყო. კულტივირებული

მცენარეების მრავალფეროვნებამ და

ფორმებმა, რომლებიც კავკასიიდან

მომდინარეობს,გვიჩვენა,რომესარე

ალი საკვები მცენარეების სახეობე

ბის კულტივაციისა და გამრავლების

(დივერსიფიკაციის) უძველესი ცენტრი

იყო.

შეჯიბრებიდან,ვინარის„ღვინისპირ

ველი მწარმოებელი“ ჩვენ გადავედით

ღვინისა და სხვა საკვების ისტორი

ის მულტიდისციპლინარულ კვლევაზე.

სოფლის მეურნეობის დასაწყისი გარ

დატეხის ეპოქაა კაცობრიობის ისტო

რიაში, რომელიც მეცნიერებს მაღალი

დონის საერთაშორისო ინტერდისციპ

ლინარული თანამშრომლობის კიდევ

ერთშესაძლებლობას აძლევს. ეს კარ

გი საშუალებაა დმანისის მსგავსი მო

დელის შესაქმნელად, სადაც ერთადაა

თავმოყრილი სხვადასხვა აკადემიური

დაწესებულება, რომელიც საზოგადოე

ბისგანათლებასემსახურება.

უმრავლესობისთვის ნაცნობია მი

თი ბერძენი არგონავტების შესახებ,

მაგრამ ყველამ არ იცის მისი საქარ

თველოსთან ისტორიული კავშირის

შესახებიასონისადაოქროსსაწმისის

მითიდან. ძველი ბერძენი ავტორების

მიერ მოთხრობილი ამბის თანახმად,

იასონმა და არგონავტებმა იმოგზაუ

რეს კოლხეთში ოქროს საწმისის სა

ძებნელად,რომელსაცდრაკონიიცავ

და. ვანში,დასავლეთსაქართველოში

გათხრებისშედეგადაღმოჩენილინივ

თები ამ ქვეყნის ისტორიას იასონისა

დაოქროსსაწმისისმითსუკავშირებს.

დღევანდელი დასავლეთ საქართვე

ლოს ტერიტორიაზე არქეოლოგიური

აღმოჩენების შედეგად გამოვლენი

ლი მაღალგანვითარებული კულტურა

ცხადყოფს, რომ კოლხეთის მითიური

ქვეყანა სწორედ ამ რეგიონში მდე

ბარეობდა. აქ აღმოჩენილი არტე

ფაქტები ადასტურებს, რომ კოლხეთი

ოქროთი მდიდარი რეალური ქვეყანა

იყო. ხელოვნების ეს მაღალგანვითა

რებული ნიმუშები ადასტურებს ასევე,

რომ საქართველოს კულტურადასავ

ლეთის ცივილიზაციის განუყოფელი

ნაწილია, ხოლო კოლხეთის სამეფო

საქართველოს კულტურული იდენტო

ბისმთავარისაყრდენია.მეცნიერების

უმრავლესობა კლასიკურ ბერძნულ

კულტურასევროპულიკულტურისადა

ცივილიზაციის ბაზისად განიხილავს.

არქეოლოგიური აღმოჩენები ცხად

ყოფს, რომ წინაქრისტიანულმა კულ

ტურულმატრადიციებმა ხელიშეუწყო

საქართველოში განვითარებული ცი

ვილიზაციისშექმნას.

ბიზანტიის იმპერიის გაძლიერებას

თან ერთად ქვეყანამ მჭიდრო კავში

რი დაამყარა ევროპულ კულტურას

თან. საქართველოს გაქრისტიანებისა

და ამასთანდაკავშირებით საკუთარი

დამწერლობისშექმნისშედეგადIVსა

უკუნეში ქვეყანამ შეძლო ეროვნული

თვითმყოფადობის შენარჩუნება. ბი

ზანტიურმა კულტურულმა ტრადიციამ

დაიწყოჩამოყალიბებაამსიმბოლური

კულტურის აღმოსავლურ ქრისტიანო

ბასთანშერწყმისშედეგად,რომელმაც

მრავალი ქვეყანა მოიცვა საქართვე

ლოსჩათვლით.ელინისტურიკულტუ

რულიტენდენციებისსაფუძველზეახა

ლი კულტურული ცენტრები შეიქმნა

აღმოსავლური ქრისტიანობის წიაღში

საკუთარიდამწერლობებითდა კულ

ტურული ტრადიციებით, რომლებიც

აღმოსავლურდასავლური ცივილი

ზაციების გავლენას განიცდიდა. ამაში

მდგომარეობსქართულიმატერიალუ

რიდასულიერიკულტურისუნიკალუ

რობა,მისიმიმზიდველობაორივესამ

ყაროსათვის,როგორცაღმოსავლური,

ისედასავლური.

გეოგრაფიული მდებარეობის წყა

ლობითსაქართველოდიდიხნისმან

ძილზე იყო მრავალი ძლიერი კულ

ტურისბუნებრივიგზაჯვარედინი. ამის

მიუხედავადქვეყანამშეძლო,შეენარ

ჩუნებინა თავისი კულტურული იდენ

ტობა უდრეკი მისწრაფებით დასავ

ლურისამყაროსაკენ. ახლა,როდესაც

საქართველო ისევ იმკვიდრებს თავს

მსოფლიორუკაზე, ჩვენიღრმარწმე

ნით, ევროპის ქვეყნები ჩვენი პარტ

ნიორები იქნებიან დასავლეთისკენ

მიმავალგზაზე.ჩვენიმიზანიასაერთო

ღირებულებების ჩამოყალიბება ჩვენი

უნიკალური კულტურული იდენტობის

შენარჩუნებასთან ერთად, მრავალ

ფეროვნებისა და ტოლერანტულობის

ხელშეწყობა სხვა კულტურებთან ხი

დებისგადებისას.
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კავკასიამთავისი ადგილიუნდადა

იმკვიდროს სამყაროში, რომელშიც

არ იქნება კონფლიქტი. ის შეიძლება

გახდეს გაერთიანების ადგილი, სა

დაც სხვადასხვა თაობის ადამიანები

ერთიან ღირებულებებს ქმნიან. დღეს

არქეოლოგია კოლონიალური მეცნიე

რებიდან, რომელსაც ის უკანასკნელი

საუკუნეების მანძილზე წარმოადგენ

და, განვითარდა მეცნიერებად, რო

მელიც მოუწოდებს ქვეყნებს, დაიცვან

და შეისწავლონ თავიანთი კულტურუ

ლიმემკვიდრეობა–სადაცსხვადასხვა

ხალხებსშეუძლიათგანიხილონდადა

მოუკიდებლად ჩამოაყალიბონ თავი

ანთი ეროვნული მემკვიდრეობისა და

იდენტობის ხედვადა მოძებნონ გზები

ამმემკვიდრეობისმსოფლიოისტორი

ასთანდაკავშირებისა.

რაში გვჭირდება ევროგაერთიანე

ბა, ან რომელიმე სხვა გაერთიანება?

ის უეჭველად ხელს უწყობს მსოფლი

ოს გაუმჯობესებას! ეს გაერთიანებები

ხელს უწყობს ადამიანის უფლებებისა

დაგარემოსდაცვასკულტურულიმემკ

ვიდრეობისშენარჩუნებასთანერთად…

ეს მხოლოდ მაშინ იქნება შესაძლე

ბელი,თუ ჩვენ ამღირებულებებს ად

რეულ ასაკში ჩამოვაყალიბებთ – ამ

გვარად, მე დარწმუნებული ვარ, რომ

ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი პროფესია და

ჩვენი დაწესებულება აქტიურად უნდა

მონაწილეობდესამპროცესში.  
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ტ
იხრული მინანქარი, მეტალის

შემკობის ეს ულამაზესი სახეობა

როგორცდამოუკიდებელიფენო

მენიახალიწელთაღრიცხვისIIIIIსაუკუ

ნეებიდანიღებსდასაბამსდაარსებობს

XV საუკუნის შუა ხანებამდე. იგი გავრ

ცელებულიიყობიზანტიასადასაქართ

ველოში.XXIსაუკუნეებიდანიგიკიევის

რუსეთშიც შედის. XV საუკუნის შემდეგ

ტიხროვანიმინანქრისდამზადებისტექ

ნოლოგიაიკარგებადაამტექნიკითშეს

რულებულინივთებიაღარგვხვდება.

ჩვენამდე მოღწეული მინანქრის ძეგ

ლების კვლევის საფუძველზე იკვეთება

უძველესი სახელოსნოების ტექნიკურ

საშუალებათა მთელი არსენალი, რო

მელსაც შუა საუკუნეებისოსტატები ფე

რადიმინისმიღებისათუმოსამინანქრე

ბელიძვირფასილითონისდამუშავების

თვალსაზრისითფლობდნენ.

არქეოლოგიური გათხრების შედე

გად საქართველოში აღმოჩენილი მი

ნანქრის ნიმუშები ადასტურებს, რომ

ფერად მინას ამ არეალში უძველესი

დროდან – ძვ.წ. VIV საუკუნეებიდან

აწარმოებდნენ.ქართველმაოსტატებმა

იცოდნენროგორცუფერო,ისეფერადი

მინისდამზადება. სწორედ მინის წარ

მოებისმაღალმადონემგანაპირობააქ

ტიხროვანიმინანქრისსახელოსნოების

ჩამოყალიბება.

საქართველოს ტერიტორიაზე არქე

ოლოგების მიერ მოპოვებული ტიხრო

ვანიმინანქრისადრეულ,ახ.წ.IIIVსაუ

კუნეებისნიმუშებს (ასპავრუკპიტიახშის

ხანჯლის ქარქაშის შესამკობელი მე

„კოლხური ხუფიდან“ 
შუა საუკუნეების ტიხროვანი მინანქრის ტექნოლოგიამდე

მთავარითემა>ერმილემაღრაძე

2013წელსსაქართველოსეროვნულმუზეუმშიUNESCOსმხარდაჭერითგანხორციელდა

პროექტი„დაკარგულიტექნოლოგიებისკვალდაკვალ–ტიხროვანიმინანქარი“,რომელიც

მიზნადისახავდაშუასაუკუნეებისტიხროვანიმინანქრისდაკარგულიტექნოლოგიისაღ

დგენასსამეცნიეროკვლევითისამუშაოებისადამრავალიწლისმანძილზეჩატარებული

ლაბორატორიულიცდებისადადაკვირვებებისსაფუძველზე.
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დალიონი, არაგვისპირის პექტორალის

ცენტრალური ნაწილის მინანქროვანი

ვარდულის გამოსახულება), რომლებ

ზეც ტიხრებს შორის ჩამდნარი ფერადი

მინადასტურდება,ჯერკიდევარგააჩნი

ათ ნამდვილი ტიხროვანი მინანქრისთ

ვისდამახასიათებელისრულყოფილება,

მაგრამისინიცხადმაგალითებსწარმო

ადგენსიმისა,რომამპერიოდიდანაღ

ნიშნულრეგიონშიარსებულიძვირფასი

მეტალისდამამუშავებელისახელოსნო

ები ფერადი მინის მასას უკვე იყენებენ

ძვირფასი მეტალის შესამკობადდა მას

ტიხრებსშორისალღობენმანამდეგავ

რცელებული ინკრუსტაციის მეთოდის

ნაცვლად.

რაცშეეხება სრულყოფილისახისმი

ნანქრისძეგლებს,ისინიVIIIსაუკუნიდან

გვხვდება. ტექნიკური თვალსაზრისით

ტიხროვანი მინანქრის ტექნოლოგიის

ქვაკუთხედი ოქროს უთხელეს საფუძ

ველზევერტიკალურადმირჩილულიტი

ხარია.ტიხრისძირითადიფუნქცია,კონ

სტრუქციულთან ერთად, ერთი ფერის

მინანქრის მეორისგან გამოცალკევება

დანამუშევრისთვისგრაფიკულიგამომ

სახველობისმინიჭებაა.როგორცზემოთ

ვახსენეთ,ტიხროვანიმინანქრისტექნო

ლოგიისგაჩენამდეფართოდიყოგავრ

ცელებულიინკრუსტაციისმეთოდი.

ჩვენამდე მოღწეული ინკრუსტირე

ბული ნივთების კვლევის საფუძველზე

ირკვევა,რომძველიმსოფლიოსხალ

ხთა საიუველირო სახელოსნოები ინ

კრუსტაციისთვის ბუნებრივ, ძვირფას

და ნახევრად ძვირფას მინერალებს

იყენებდნენ. ეს მინერალები ბიბლიურ

ტექსტებშიცაამოხსენიებული12ბიბლი

ურიქვისსახელით.შემდგომშიკითან

დათანბუნებრივმინერალთაგვერდით

გვხვდებაადამიანისმიერამმინერალ

თა ფერებში დამზადებული ხელოვნუ

რიმინისფირფიტები.შუასაუკუნეების

ქართულბიზანტიური მინანქრის ძეგ

ლებზე დასტურდება თორმეტივე ბიბ

ლიური ქვის მიხედვით შემუშავებული

ფერთაპალიტრა.

თორმეტიფერის შესახებ წმინდა მო

ციქული იოანეც წერდათავის გამოცხა

დებაში (აპოკალიფსისში). მათ შესახებ

ცოდნა ემყარებოდა უძველეს რელიგი

ურ ცენტრებში არსებულ თეოლოგიურ

სიბრძნეს,რომელიცშემდეგგაგრძელდა

ქრისტიანულ ტრადიციაშიც. სწორედ ამ

ცოდნისსაფუძველზეპატიოსანიქვებით

იმკობოდა საკრალური დანიშნულების
ხანჯლისქარქაში.არმაზისხევი

ახ.წ.IIIIIსს.

წმინდასვიმეონმოციქულისმედალიონიხახულისკარედიდან

ახ.წ.XIIს.ორიგინალი

წმინდასვიმეონმოციქულისმედალიონიხახულისკარედიდან

ახ.წ.XIIს.ასლი

saqarTvelos erovnuli muzeumi 11



ნივთები, ჯვრები, ხატები და იქმნებოდა

მინანქროვანი ფირფიტები. მინანქარს

ამზადებდნენ ეზოთერული ცოდნის მი

ხედვით,მაღალისიწმინდისმთისბრო

ლისკრისტალებით–„ჭიქითაბრწყინვა

ლითა“–პატიოსანქვათამსგავსად.

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა სა

მეცნიერო კვლევა დალაბორატორიუ

ლი ცდები ჩვენამდე მოღწეულორ მე

ტადმნიშვნელოვანისტორიულძეგლზე

დაყრდნობით. ესენია შუა საუკუნეებში,

სავარაუდოდ XIXII საუკუნეებში მოღ

ვაწე ბენედიქტელი ბერის, თეოფილუს

პრესვიტერის ტრაქტატი „სხვადახსვა

ხელოვნებებზე“ და XVIII საუკუნის პო

ლიტიკური მოღვაწის, ქართლის მეფე

ვახტანგVIისტრაქტატი„წიგნიზეთების

შეზავებისადაქიმიისაქმნის“.

თეოფილუსის ტრაქტატისადმი ინტე

რესი გაიზარდა მას შემდეგ, რაც XVIII

საუკუნეში აღნიშნული ხელნაწერის

ერთერთ ვარიანტს გერმანელმა პო

ეტმა,სწავლულმადაგანმანათლებელ

მა,გოტჰოლდეფრაიმლესინგმავოლ

ფენბიუტელში ბრიუსვიკის ჰერცოგის

ბიბლიოთეკაში მიაგნო 1770 წელს და

ნაშრომიც გამოაქვეყნა ამ ტრაქტატის

იმთავის შესახებ,რომელშიცთეოფი

ლუსიმხატვრობაშისელისთესლისზე

თისგამოყენებაზელაპარაკობს.

ამის შემდეგ აღნიშნული ხელნაწე

რის რამდენიმე ეგზემპლარი ევროპის

სხვადასხვა ქვეყნის ბიბლიოთეკებშიც

აღმოჩნდა და გამოიცა სათანადო კო

მენტარებით. ამ დროიდან ინტერესი

აღნიშნულიხელნაწერისმიმართარგა

ნელებულა და მრავალი მეცნიერი იკვ

ლევდამასშიაღწერილსხვადასხვატექ

ნოლოგიურპროცესს.

„თეოფილუსი, უბრალო მღვდელი,

უფლისმსახურთამსახური,უღირსიატა

რებდესბერმონაზვნისსახელსადაპრო

ფესიას, მივმართავყველას, ვისაცსურს

ხელების სასარგებლო საქმიანობითდა

ახალირამეებისსასიამოვნოგააზრებით

გონებისმცონარებისადასულისხეტია

ლისთავიდანაცილებადადამორჩილე

ბა:ღვთაებრივისაზღაურისდამსახურე

ბა“–ასეიწყებსთეოფილუსიტრაქტატს

და, ჭეშმარიტი ქრისტიანული მრწამსით

აღჭურვილი, მოძღვრის პოზიციიდან

უანგაროდაღწერსსხვადასხვახელობა

თატექნოლოგიურპროცესებს,რომლე

ბიც ადრეგადაეცემოდაოსტატიდანშე

გირდსროგორცცოცხალი,პრაქტიკული,

სახელოსნოებშიარსებულიმკაცრადგა

საიდუმლოებულიცოდნა.

თეოფილუსპრესვიტერისმიერაღწე

რილი ძვირფასი მეტალების – ოქროსა

და ვერცხლის დამუშავების პროცესე

ბიდაამსაქმისათვისსაჭიროსარჩილი

ნივთიერება ფასდაუდებელი განძია ამ

საქმით დაინტერესებულ მკვლევარ

თათვის. თუმცა, როგორც ასეთი ტიპის

ისტორიულ დოკუმენტებს ახასიათებს,

ამ ხელნაწერში აღწერილი ზოგიერთი

ტექნოლოგიური პროცესი შორს არის

იმსრულყოფილებისაგან,როდესაცმათ

მიხედვით ჩატარებულ ყოველ ექსპე

რიმენტს დადებითი შედეგი შეიძლება

მოჰყვეს. ასეთი ამოცანების გადაწყვე

ტის დროს მკვლევარს ერთდროულად

უწევსარსებულიისტორიულიდოკუმენ

ტისშესწავლადაემპირიულადუამრავი

ცდისჩატარება,რათაამოხსნასსაუკუნე

თამანძილზემივიწყებულიდადაკარგუ

ლიტექნოლოგიები.

აღნიშნულ ხელნაწერში ტიხროვა

ნი მინანქრისდამზადებას მთელითავი

ეძღვნება.თეოფილუსიამპროცესისაღ

წერისას ძირითად ყურადღებას მინან

ქრისათვის ოქროს საფუძვლის მომზა

დებაზეამახვილებსდაამმხრივმეტად

მნიშვნელოვან ცნობებსაც გვაწვდის,

ხოლოფერადისაიუველირომინისმო

დუღებაზეძალზეზედაპირულადლაპა

რაკობს.როგორცჩანს,ისსრულყოფი

ლადვერფლობსამსაქმისთვისსაჭირო

ცოდნას და გვევლინება როგორც ტექ

ნიკური ოპერაციების დამკვირვებელი

და არა პრაქტიკოსი ოსტატი. ეს ფაქტი

კარგადჩანსმისიხელნაწერისXIIთავ

ში „სხვადასხვა ფერის მინის შესახებ’’.

აქიგიამბობს,რომ„ძველწარმართულ

შენობებზე მოზაიკური ნამუშევრების

სხვადასხვახარისხისმინასპოულობენ:

თეთრს, შავს, მწვანეს, ზაფრანისფერს,

საფირონისფერს, წითელს, მეწამულს,

გაუმჭვირვალეს და მკვრივს, როგორც

მარმარილო; ისინი მოიპოვება ოთხ

კუთხა ქვების მინამსგავსი სახით, სა

იდანაც აკეთებენ ძვირფას ქვათა იმი
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ტაციებს... ასევე ამ საქმეში გამოცდილი

ფრანკები პოულობენ სხვადასხვა ჭურ

ჭელს ამავე ფერებში. ისინი ალღობენ

თავიანთღუმელებშისაფირონისმსგავს

მინას,რომელსაც უმატებენ ცოტა გამჭ

ვირვალე და თეთრ მინას და ამზადე

ბენძვირფასსაფირონისფერსხმულებს

ფანჯრებისთვის. ასეთივე სახით ისინი

იღებენ მეწამულ და მწვანე მინას.“ ამ

ციტატიდან კარგად ჩანს, რომ იმ გეო

პოლიტიკურ არეალში, სადაც თეოფი

ლუსი ცხოვრობდა, მინის მიღებისა და

ღებვისზედმიწევნითმცოდნეხელოსნე

ბიდასახელოსნოები ამდროს ჯერარ

არსებობდადათვითთეოფილუსიცვერ

ფლობდამყარცოდნასფერადისაიუვე

ლირო მინის მოდუღების შესახებ. რო

გორცჩანს,ესდარგიაქმხოლოდმისი

მოღვაწეობის პერიოდში იწყებს განვი

თარებას.

თეოფილუსისგან განსხვავებით, სა

იუველირო მინის მოდუღების შესახებ

ძალზემნიშვნელოვანცნობებსგვაწვდის

ვახტანგ VI და მის მიერ აღწერილი ფე

რადიმინისმიღებისპროცესიავსებსზე

მოთაღნიშნულხარვეზებსშუასაუკუნე

ების ტიხროვანი მინანქრის დაკარგული

ტექნოლოგიის კვლევის დროს. ვახტანგ

VIის ტრაქტატში საგანგებოდ ფერადი

მინის მოდუღებისადმი მიძღვნილ პა

რაგრაფებში იგი მკაფიოდ და დამაჯე

რებლად აღწერს ამ საქმისათვის საჭი

რონედლეულისდამუშავებისდამისგან

„ფერადფერადი ჭიქების“ მოდუღების

პროცესს.აქვეაღწერსდახატავსვახტანგ

VIფერადი მინის მოდუღებისთვის საჭი

როთვითშებერვის პრინციპზე მომუშავე

ღუმელს, რომელიც მაღალ ტემპერატუ

რას იძლევა მინის მისაღებად. მნიშვნე

ლოვანია ისფაქტი,რომ ვახტანგ მეექვ

სეც პატიოსან ქვათა სახელებს უწოდებს

სხვადასხვა ფერის მინას. მაგალითად,

„წითელიიაგუნდისფრადრომჭიქისგა

კეთება გინდოდეს“, „გაკეთება ხრიზო

ლითისა“,„ფირუზისმსგავსისთუცისფე

რი“, „ლურჯიიაგუნდისფერისგაკეთება“,

„ზურმუხტისმსგავსისგაკეთება“დასხვა.

როგორც ზემოთ ითქვა, ეს უძველესი

ცოდნაა და ტრაქტატის აღნიშნულ პა

რაგრაფებში კარგად ჩანს,რომ ეს საკ

რალურიტრადიციავახტანგVIისეპოქა

შიცგრძელდება.მასმრავალგვარიკაზმი

(მინის წარმომქნელი მრავალი კომპო

ნენტის ნარევი) აქვს მოყვანილი სხვა

დასხვა ფერის მინის მოსადუღებლად,

ოღონდ ამ შემთხვევაში აღნიშნული

ფერადფერადი„ჭიქები“უკვეაღარგა

მოიყენება ტიხროვანი მინანქრისათვის,

არამედიგიმათბიბლიურქვათაიმიტა

ციებისშესაქმნელადიყენებს.

პროექტი განხორციელდა ქ. გორში

არსებულ ტიხროვანი მინანქრის ლა

ბორატორიაში, სადაც ზემოაღნიშნულ

ორისტორიულდოკუმენტშიაღწერილი

ცნობებისმიხედვითმოეწყოდააღიჭურ

ვა სახელოსნო. დამზადდა თეოფილუს

პრესვიტერისა და ვახტანგ VIის მიერ

აღწერილიმეტალისადამინისდასამუ

შავებელი ყველა ხელსაწყო. ჩატარდა

მრავალი ცდა და მიღებულ შედეგებზე

დაყრდნობით დადასტურდა, რომ რო

გორც ვახტანგ მეექვსის, ისე თეოფი

ლუსის მიერ აღწერილი ტექნიკური სა

შუალებებით მართლაც შესაძლებელია

მინანქრისწარმოებისთვისსაჭიროტექ

ნიკურიპროცესებისგანხორციელება.

კვლევისა და ექსპერიმენტების პარა

ლელურად სამეცნიერო ლიტერატურის

დამუშავების დროს ვსწავლობდით არ

ქეოლოგიურ მასალასაც, რამაც კიდევ

უფრო შეუწყო ხელი სამეცნიეროლა

ბორატორიულსაქმიანობას. აღსანიშნა

ვია ერთი მეტად მნიშვნელოვანი არქე

ოლოგიური მონაპოვარი – ისტორიული

კოლხეთის ტერიტორიაზე, ვანის ნაქა

ლაქარის არქეოლოგიური გათხრების

დროს 1966 წელს აღმოჩენილი რკინის

დაფანჯრული,კონუსისფორმისხუფიდა

ლანგარი. ესნივთიგამოქვეყნებულსა

მეცნიერომასალაშიარქეოლოგებისმი

ერსასაკმევლედიქნამიჩნეული.

ჩემი კვლევისა და ექსპერიმენტების

დროს ამ ნივთს პარალელი გამოეძებნა

თეოფილუსისმოსამინანქრებელიხუფის

სახით. თეოფილუს პრესვიტერი ტრაქ

ტატისიმთავში,სადაცმომინანქრებული

ოქროს ფირფიტის გამოწვაზე ლაპარა

კობს,აღგვიწერსრკინისხუფსლანგრით,

რომლისსაშუალებითოსტატმაესოპერა

ცია უნდა ჩაატაროს. „შეიტანე ფირფიტა

(იგულისხმებამომინაქრებულიგამოსაწ

ვავიფირფიტა) ცეცხლშითხელირკინის
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ლანგრით,რომელსაცმოკლესახელური

უნდაჰქონდეს,დააფარემასმეორერკი

ნის ნაწილი, იგი უნდა იყოს ჩაზნექილი

პატარა თასის მსგავსად და მთლიანად

უნდაიყოსდახვრეტილი...”.ძალიანმნიშ

ვნელოვანია,რომთეოფილუსი,როგორც

ჩანს,ამშემთხვეაშიაღწერსშუასაუკუნე

ების საოქრომჭედლო სახელოსნოებში

გავრცელებულ ერთერთი ტიპის მუფე

ლისკამერას(თიხისანრკინისყუთი,კო

ლოფი, რომლითაც ნაკეთობა ღუმელში

გამოსაწვავადიდგმება).

აღწერილი მოსამინანქრებელი ხუფის

რეკონსტრუქციისა და მისი საშუალებით

ჩატარებული ცდების შედეგად შესაძ

ლებელი გახდა თეოფილუსის ხუფთან

ფუნქციურად, გარეგნულადდა მასალით

ახლოსმდგომი,ვანშიაღმოჩენილიკოლ

ხურირკინისხუფისფუნქციისგანსაზღვრა.

დამზადდაკოლხურიხუფისასლიდამისი

საშუალებითჩატარდამრავალიექსპერი

მენტი. მიღებული შედეგებით დადგინდა,

რომ „კოლხური ხუფი“ საოქრომჭედლო

ხელსაწყოა – რკინისაგან დამზადებული

მუფელისკამერა.თუმასანთებულინაკ

ვერჩხლების გროვის ქვეშ ისე მოვათავ

სებთ,როგორცამასთეოფილუსიაღწერს,

კამერისშიგასივრცეშიმაღალიტემპერა

ტურამიიღება,რომლითაცკარგადდახე

ლოვნებულიოსტატიატარებსსხვადასხვა

საიუველიროოპერაციასმინის,ოქროსან

ვერცხლისდამუშავებისას.

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ

ხელსაწყომ, რომლითაც ძველი კოლ

ხებითეოფილუსამდე 16 საუკუნით ად

რე,ადრეანტიკურპერიოდშიძვირფასი

მეტალის დამუშავების დროს სარჩილ

ოპერაციებსატარებდნენ,ჩვენამდემო

აღწია. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ

ასეთი კამერები იმ პერიოდის კოლ

ხურ საოქრომჭედლო სახელოსნოებ

ში მრავალნაირი ზომისა და ფორმის

ექნებოდათ სხვადასხვა საიუველირო

ნაკეთობისა და საოქრომჭედლო ოპე

რაციებისათვის, მაგრამ ვინაიდან აღ

ნიშნულ ხელსაწყოებს მაღალი ტემ

პერატურისთვის უნდა გაეძლო, რასაც

ფერადი მეტალით გაკეთებული ხელ

საწყოვერშეძლებდა,ისინირკინისაგან

მზადდებოდა.ცნობილია,რომრკინაამ

დროისთვისძალიანძვირფასმეტალად

ითვლებოდა და მისგან დამზადებული

ნაკეთობებიხშირშემთხვევაშიმეორად

გადამუშავებას ექვემდებარებოდა, ან

მიწაში მოხვედრის დროს ნადგურდე

ბოდაოქსიდირებისპროცესისშედეგად.

„კოლხური ხუფი“ მეტყველებს იმაზე,

რომ კოლხეთის ტერიტორიაზე ადრე

ანტიკურპერიოდშიდაშემდეგაცაუცი

ლებლადუნდაარსებულიყოადგილობ

რივი საოქრომჭედლო სახელოსნოები,

რომლებიც ამ ტექნიკური საშუალებე

ბით ამზადებდნენ მაღალმხატვრულ

საიუველირო ნივთებს, მაგრამ თვით

სახელოსნოთა კვალი აქამდე არ იყო

გამოვლენილი. ამის შესახებ მართებუ

ლივარაუდიაქვსგამოთქმულიაკადე

მიკოსო.ლორთქიფანიძეს: „შეიძლება

თამამადვივარაუდოთ,რომძველვანში

არსებობდასწორედპროფესიონალხე

ლოვანთა მძლავრი სკოლა, რომელიც

ურთულესიტექნიკურიხერხებისგამო

ყენებით (კვერვა, ჭედვა, რჩილვა, გა

ვარსი,ტვიფრვა)საუკუნეებისმანძილზე

ქმნიდა მხატვრული ოქრომჭედლობის

უბრწყინვალეს ნიმუშებს“. სწორედ ამ

ვარაუდის დადასტურებაა პროექტის

ფარგლებში ჩვენ მიერ წარმოებული

ლაბორატორიული ექსპერიმენტების

საშუალებითკოლხურიხუფისფუნქცი

ისგანსაზღვრა.

პროექტის „დაკარგული ტექნოლო

გიების კვალდაკვალ – ტიხროვანი მი

ნანქარი“ განხორციელებისას, იმის
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დასადასტურებლად, რომ შუა საუკუ

ნეების ტიხროვანი მინანქრის მივიწყე

ბული ტექნოლოგიის ყველა ნიუანსი

სრულყოფილად აღდგა,  სამაგალითო

ასლის დამზადება გადაწყდა. ამისათ

ვის შეირჩა ხახულის ყოვლადწმინ

და ღვთისმშობლის კარედის წმინდა

სვიმეონ მოციქულის მედალიონი.

ამ მედალიონის ასლისათვის სარჩი

ლი ოპერაციები რეკონსტრუირებუ

ლი კოლხური ხუფით და თეოფილუს

პრესვიტერის აღწერილობის მიხედ

ვით დამზადებული სარჩილი ნივთი

ერებით ჩატარდა. რჩილვის ხარისხი

ძალიან მაღალი აღმოჩნდა. ყველატი

ხარი რამდენიმეეტაპიანი გამოწვით

საიმედოდ და ხარისხიანად მიერჩილა

საფუძველს. თეოფილუსის მიერ აღწე

რილისარჩილინივთიერებაუეჭველად

ის უნდა იყოს, რომელსაც ადრეანტი

კურდაელინისტურსამყაროშიიყენებ

დნენ ცვარათი (გავარსით) შემკული ან

საინკრუსტაციო ტიხრებიანი ნივთების

რჩილვისას. ეს არის ეგრეთწოდებული

რეაქციულისარჩილი,რომლისხელოვ

ნურად დამზადების ერთერთი მეთო

დითეოფილუსსაქვსაღწერილი.ასეთი

სარჩილი ბუნებაშიც მოიპოვება მინე

რალქრიზოკოლასსახით(ქრიზოკოლა

ბერძნულადოქროსწებოს,მაკავშირე

ბელსნიშნავს).

მიღებული შედეგიდან გამომდინარე

შეიძლება ითქვას, რომ კოლხურ ხუფს

დამისიფუნქციისგანსაზღვრასძალიან

დიდიმნიშვნელობააქვს.ესფაქტიგვაძ

ლევსსაშუალებასუკვემატერიალურად

გამოვლენილი საბუთის მეშვეობით ვი

ლაპარაკოთ ისტორიული კოლხეთის

ტერიტორიაზე ტრადიციულად არსებულ

საიუველირო სახელოსნოებზე, რომ

ლებშიც საქართველოს ეროვნულ მუ

ზეუმში დაცული და გამოფენილი უნი

კალური ნივთები მზადდებოდა. ჩვენ

წინაშე იშლება სრული სურათი საქარ

თველოს ტერიტორიაზე მრავალი სა

უკუნის მანძილზე უწყვეტად მოქმედი

საიუველირო სახელოსნო ტრადიციები

სა.ამსახელოსნოებისწიაღშიშემდგომ

პერიოდებში არის შექმნილი ადრე და

განვითარებული შუა საუკუნეების ქარ

თული ტიხროვანი მინანქრის მრავალი

შესანიშნავინიმუშიროგორცმსოფლიო

კულტურისთვალსაჩინომონაპოვარი.  

სამაჯური,მცხეთა,ახ.წ.IVს.

რკინისხუფი,ვანი

ძვ.წ.IIსაუკუნისმეორენახევარი

კვადრიფოლიუმიჯვარცმისგამოსახულებით

ხახულისკარედი,ახ.წ.VIIIს.

წმინდაპეტრე

მარტვილისღვთისმშობლისხატი

ახ.წ.IXს.

მარტვილისვედრება,მარტვილისკარედისშუანაწილი

ახ.წ.VIIIIXსს.

პექტორალი,ვანი

ძვ.წ.IVსაუკუნისდასაწყისი

ღვთისმშობელი

ხახულისკარედი

ახ.წ.IXს.

წმინდათევდორე

ხახულისკარედი

ახ.წ.IXს.



ბატონოტიმ,პირველრიგშიმადლობას

გიხდით, რომ დაგვთანხმდით ინტერვი

უზე. თქვენ თავგადასავლებით აღსავსე,

ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია გაქვთ,

„ცხრა მთა და ცხრა ზღვა არაერთხელ

გადაიარეთ” და ყოველთვის წარმატე

ბითბრუნდებოდითშინ.დღესრაგანცდა

გეუფლებათ,როდესაცამაზეფიქრობთ?

დიდიმადლობაასეთისიტყვებისთვის.

მგონია, რომ ბედმა გამიღიმა, რადგან

შევძელიმრავალიქვეყნისკულტურაშე

მესწავლაზღვითმოგზაურობასთან,გემ

თმშენებლობასთან, მათიმეზღვაურების

წარმატებებთან მიმართებაში. ყოველი

ჩემი მოგზაურობის დროს ბედნიერება

მქონდა, გამეცნოდა გამეზიარებინა გა

მოცდილებაიმკონკრეტულიკულტურის

წარმომადგენლებისთვის, რაც ნამდვი

ლადდიდიპრივილეგიაა.

მოგზაურობები, რომლებიც თქვენ

მოაწყვეთ, ძირითადად ლეგენდებს

ეფუძნება.როგორირჩევდითმათ–უბ

რალოდიღებდითისტორიას,რომელიც

მოგწონდათ, თუ ატარებდით კვლევას

და წინასწარვე იცოდით,რამდენად შე

საძლებელიიქნებოდაამათუიმპროექ

ტისგანხორციელება?

მაგალითად, იასონისა და არგო

ნავტების მითი ავირჩიე როგორც შე

საძლებლობა, განმეხორციელებინა

საზღვაო ექსპედიცია, შეიძლება ამას

„არქეოლოგიური ექსპერიმენტიც“ ვუ

წოდოთ. ამასთანავე, ეს ჩემთვის გან

ვითარების ახალ ეტაპზე გადასასვლე

ლად ბუნებრივი ნაბიჯი იყო: მე უკვე

ვიმოგზაურე ტყავის გემით, რომლითაც

მეზღვაურთა მფარველი წმინდა ბრენ

დანისგზაგავიმეორედაყველაზეცნო

ბილიმეზღვაურის, სინდბადისგზა,რო

მელიც VIVIII საუკუნეების არაბული

საზღვაოგემისმიხედვითაგებულიხომა

ლდით გავიარე. ამიტომ გადავწყვიტე,

მეცადა, ისტორიაში არსებული ყველაზე

ადრეული მოგზაურობა გამეცოცხლები

ნა,რომლისდროსაც ისაონმადა მისმა

არგონავტებმა ურთულესი გზა გაიარეს

ოქროს საწმისის ძიებაში. წინასწარმა

კვლევამაჩვენა,რომბევრისირთულის

გადალახვა მომიწევდა და, ამასთანავე,

სულაცარიქნებოდაადვილიისეთიუც

ნაური,20ნიჩბიანიგემისაგებადაიმის

დამტკიცება,რომმასშეეძლოიმდროში

ასეთი ხანგრძლივი მოგზაურობისთვის

გაეძლო.

თქვენი ეს მოგზაურობა განსაკუთრე

ბით საინტერესოა საქართველოს ის

ტორიისმკვლევართათვისდაზოგადად

ქართველი ხალხისთვის. გარდა ზემოთ

ხსენებულიმიზეზებისა,რომელთაგამოც

აირჩიეთ ეს ამბავი, რას გვეტყოდით

თვითონმითისშესახებ?

იასონისადაარგონავტებისმითიჩემთ

ვისიმდენადიყოგანსაკუთრებული,რამ

ინტერვიუ>ნათია ხულუზაური

2014წლისივლისშისაქართველოსეწვიაცნობილიმოგზაური

ტიმსევერინი,რომელმაც30წლისწინ,XXსაუკუნეშიგაიმეორა

არგონავტებისმარშრუტიდა1984წლისზაფხულშიხომალდ

„არგოთი“მოადგასაქართველოსნაპირებს.ტიმსევერინის

საქართველოშიდაბრუნებასარაერთიღონისძიებამიეძღვნა,მათ

შორისსაქართველოსეროვნულმუზეუმშიგაიმართაღონისძიება

„30წელიტიმსევერინისექსპერიმენტის„იასონისმოგზაურობის“

შემდეგ“.

 ტიმ სევერინი

XX საუკუნის არგონავტი

ტიმსევერინი,ილიაფერაძე,დავითლორთქიფანიძე.დმანისი,2014წ.
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დენადაცესანტიკურლიტერატურაშიცნო

ბილი პირველი მოგზაურობის ისტორიაა.

ასევეუნდააღინიშნოს,რომესჩვენთვის

დღემდე ცნობილი პირველი შემთხვევაა,

როდესაც გემს სახელი ეწოდა – არგო.

გარდა ამისა, საკმაოდ ბევრი სავარძელ

შიმოკალათებულიმეცნიერიმასისეუყუ

რებდა,როგორც ნამდვილლეგენდას. მე

კიჩემიბუნებიდანგამომდინარე,მიდრე

კილივარ,კითხვისნიშნისქვეშდავაყენო

ნებისმიერიაღიარებულიჭეშმარიტება.

რამდენი დრო დაგჭირდათ ამ ექს

პედიციისთვის მოსამზადებლად და თუ

ელოდით,რომსაქართველოშიიხილავ

დით არქეოლოგიურ მასალას, ოქროს

მოპოვების უძველეს მეთოდს და წყა

როებს, რომლებიც არგონავტების მითს

უმაგრებენზურგს?

იასონის მოგზაურობისთვის მოსამზა

დებლად დაახლოებით სამი წელი დაგ

ვჭირდა. თავდაპირველად უნდა შემეს

წავლა ჩვენამდე მოღწეული უძველესი

ტექსტებიდამათზეარსებულიყველაკო

მენტარი,რომელსაცკივიპოვიდიიმთე

ორიების ჩათვლით, რომლებიც ოქროს

საწმისისრაობასდაარსებობასშეეხებო

და.ვეძებდიყველაფერსქართულიარქე

ოლოგიის და საქართველოს ნაპირებზე

არსებული შესაძლო პორტების შესახებ.

ასევე,ვიკვლევდიგვიანბრინჯაოსხანაში

რეალურადარსებულიგემისტიპებს,ვამ

ზადებდით ტექნიკური დიზაინის გეგმებს,

ვითვლიდით გემის მასშტაბს, ვაგროვებ

დითმასალას,გემთმშენებლებსდაა.შ.მე

ჩავედისტამბულშიდაშევისწავლემოგზა

ურობისთვისყველაზესახიფათოადგილი

– ბოსფორის სრუტე. კრიტიკულად გან

წყობილი მხარე ამბობდა, რომ შეუძლე

ბელი იყო ამ დინების საწინააღმდეგოდ

ცურვა. ამიტომ ბოსფორზე მეთევზეებს

დაწვრილებითგამოვკითხეიქარსებული

დინებების შესახებ და ის, თუ რამდენად

შესაძლებელიიყომათიგვერდისავლა.

შეგიძლიათმოგვიყვეთ,რაგრძნობადა

გეუფლათ,როდესაც ბოლოსდა ბოლოს

კოლხეთისმიწასმიადექით1985წელს?

არგოს ქართულ წყლებში შესვლა და

შემდეგრიონშიგადასვლაქართველმო

ხალისეებთანერთადერთისიტყვითრომ

ვთქვა, სიურეალიზმი იყო. მოგზაურო

ბის დასაწყისში ნამდვილად არ ვიცოდი,

როგორ განვითარდებოდა მოვლენები,

საქართველოშიც არ ვიყავი ნამყოფი მა

ნამდედაამიტომყოველიწუთიგამაოგნე

ბელიიყოჩემთვის.ქართველებისენთუზი

აზმიცასსწვდებოდა.ისინიყველანაირად

გვეხმარებოდნენ და გვესალმებოდნენ

თანამედროვე არგონავტებს. ჩვენთვის

და, ვფიქრობ, ქართველებისთვისაც ეს

უზარმაზარი ემოციების დღე იყო. ენერ

გიულიდახვედრისქარიშხალიშემიძლია

ტიმსევერინი,ოთარლორთქიფანიძე,
იურისენკევიჩი.ვანი,1984წ. ტიმსევერინიდა„თანამედროვეარგონავტები“.ფოთი,1984წ.

ილიაფერაძე,ტიმსევერინი,ნუგზარფოფხაძე,
ოთარლორთქიფანიძე.ვანი,1984წ.

ტიმსევერინი,ოთარლორთქიფანიძე,
ალექსანდრეჯავახიშვილი.1984წ.
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ვუწოდოიმდღეს.დაარამხოლოდჩემზე,

არამედჩემიგუნდისყველაწევრზესაქარ

თველოშიგატარებულმადღეებმაწარუშ

ლელიშთაბეჭდილებადატოვა.

ახლა, როდესაც 30 წლის შემდეგ

კვლავესტუმრეთსაქართველოს,შეხვ

დითყოფილ„არგონავტებს“დამეცნი

ერთა უმეტესობას, ბევრი რამ

ალბათშეცვლილიდაგხვდათ.

ერთი შეხედვით თანამედ

როვე საქართველო ძალიან

განსხვავდება იმ ქვეყნისგან,

რომელშიც წლების წინ ვიყა

ვი, იმდენი ახალი შენობა, გზა

და დაწესებულებაა გარშემო,

ქუჩებშიმანქანებისტევააღარ

არის და ქუჩების გასწვრივ

რეკლამებია ჩამწკრივებული...

თუმცა,როდესაცისევუახლოვ

დებიადამიანებს,ხვდები,რომ

ისინიისევისეთივეგულღიადა

მეგობრულები არიან, ყოველ

თვის ცდილობენდაგეხმარონ,

ეამაყებათთავიანთი ისტორია

დამზადარიანცვლილებების

თვის,თუმცათავიანთფესვებ

თან სიახლოვითაც კომფორ

ტულადგრძნობენთავს.

ვანის არქეოლოგიური ძეგლი

და იქ მოპოვებული არქეოლო

გიური მასალა, რომელიც არ

გონავტების მითს რეალობას

თან აკავშირებს, საქართველოს

ეროვნული მუზეუმის ნაწილია.

ახლაჩვენიმუზეუმიტრანსფორ

მაციისადაგანახლებისპროცეს

შიადათანამედროვეტიპისინ

სტიტუციად ყალიბდება. რა იყო

თქვენთვის ძირითადი განმას

ხვავებელი ნიშანი იმ მუზეუმის

გან, რომელიც 30 წლის წინათ

ნახეთდაროგორშეაფასებდით

იმცვლილებებს,რომლებიცმუ

ზეუმშიმიმდინარეობს?

ეროვნულიმუზეუმიარაჩვე

ულებრივი მაგალითია პროგ

რესული მსოფლმხედველო

ბისა, რისკენაც მიმართულია

დღევანდელი საქართველო.

ადრე სტანდარტად მიჩნეული

სტატიკური ტიპის გამოფენები

დღეს აღარსად არის. მიდგომა: მკაც

რი სწავლება, ძირითადად მხოლოდ

მათთვის, ვისაც პროფესიული ინტე

რესი აქვს, ასევე გაქრა. ახლა მნიშ

ვნელოვანია პრეზენტაციის ახალი

მეთოდები: მსუბუქი და კაშკაშა, თა

ნამედროვე მასალების გამოყენებადა

დამთვალიერებლის მოზიდვის ტექნი

კის გამოყენება, რათა უკეთ მოხდეს

არაჩვეულებრივი საგანძურის ჩვენება.

ჩემთვისგასაოცარიდამოულოდნელი

იყო ყველაფერი ამის საქართველოს

ეროვნულმუზეუმშიხილვა.ასევეუნდა

აღინიშნოს,რომეროვნულმამუზეუმმა

საქართველოს უახლესი ისტორიაც არ

დაივიწყა და არაჩვეულებრივი აქცენ

ტებით,ინტერპრეტაციითადა

დიზაინითწარმოადგინაიგი.

საქართველოს ეროვნულ

მუზეუმს როგორც მცველს

ისეთი არაჩვეულებრივი კო

ლექციებისა, რომლებიც უძ

ველესი დროით თარიღდე

ბა, დიდი პასუხისმგებლობა

აწევს, რათა გააგრძელოს

დამთვალიერებლის მოზიდ

ვა, მასთანურთიერთობადა

შთაგონება.

რაიქნებოდათქვენირჩე

ვა, რა არის საუკეთესო გზა

ისეთი პატარა ქვეყნისთვის,

როგორიც საქართველოა,

რომ გააცნოს თავისი კულ

ტურა, ისტორია და ტრადი

ციები დანარჩენ მსოფლი

ოს თანამედროვე ხერხების

გამოყენებით ისე, რომ არ

დაკარგოს თავისი იდენტუ

რობა?თქვენიაზრით,სწორ

გზასვადგავართ?

მე არც ისე კარგი მრჩე

ველი ვარ, თუმცა ვფიქრობ,

ისეთმა პატარა ქვეყნებმა,

როგორიც საქართველოა

(და ირლანდია, სადაც მე

ვცხოვრობ) უნდა გამოიყე

ნონ თანამედროვე კომუნი

კაციის ყველა ხერხი, რათა

თავიანთი კულტურა მსოფ

ლიო საზოგადოებას წარუდ

გინონ. ციფრულ სამყაროში

კრეატიულობა უფრო მნიშვ

ნელოვანია, ვიდრე სიდიდე.

საქართველოს არაჩვეულებ

რივი მუზეუმები, მუსიკა,თე

ატრიდავიზუალურიხელოვ

ნება აქვს. ყოველივე ეს მას

საშუალებასაძლევს,წარმო

აჩინოს თავისი ეროვნული

თვითმყოფადიკულტურა.

„თანამედროვეარგო“საქარართველოსნაპირთან,1984წ.

ტიმსევერინიხომალდზე„არგო“,1984წ.
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ბატონორიდ,პირველრიგშიდიდმად

ლობასგიხდითინტერვიუზედათანხმების

თვის. თქვენი მეგობრობა საქართველოს

ეროვნულმუზეუმთანსაკმაოდდიდიხნის

წინდაიწყო.თუშეიძლებაგაიხსენეთ,რო

გორ ჩამოხვედით პირველად საქართვე

ლოში?

1993 წლის გაზაფხულის ერთ მშვენი

ერდღესჩემმამეგობარმა,პროფესორმა

ოფერ ბარიოზეფმა დამირეკა ჰარვარ

დისუნივერსიტეტიდანდამითხრა:„რიდ,

ლიკის ფონდის გრანტი მივიღეთ საქარ

თველოშიწასასვლელადდაგვინდა,რომ

შენც შემოგვიერთდე“. მომიყვა დმანისში

ქვედაყბისაღმოჩენისშესახებდამითხრა,

რომუნდოდათგაეგოთ,თურაშესაძლებ

ლობებიიყოსაქართველოშიკვლევისდა

საწყებად.აი,ასეგავატარეაგვისტოსსამი

კვირაპირველადსაქართველოში–არქე

ოლოგიური ძეგლების დათვალიერებასა

და გეოლოგიური ჭრილების დაზვერვაში

ოფერთან და სხვა მეგობრებთან ერთად

ისრაელიდანდაამერიკიდანდა,რათქმა

უნდა,ქართველარქეოლოგებთნდაგეო

ლოგებთანერთად.მასშემდეგყოველწე

ლიწადსჩამოვდივარსაქართველოში.

მოგვიყევითპირველივიზიტისდროსმი

ღებულიშთაბეჭდილებებისშესახებ.

ბევრიშთაბეჭდილებაჯერკიდევცოცხ

ლად მახსოვს ჩემი პირველი მოგზაურო

ბიდან. სამწუხაროდ, მაშინვე მოახდინა

უდიდესიშთაბეჭდილებაიმსირთულეებ

მა,რომელთაგადალახვაცუხდებოდასა

ქართველოს სამოქალაქო ომის შემდეგ.

დამწვარი შენობები და უამრავი ნატყვი

არი რუსთაველის გამზირზე გადატანილ

ომზემეტყველებდა,ხოლოღამითგანუწყ

ვეტელი სროლის ხმა გვამცნობდა, რომ

ეს ომი ჯერ კიდევ არ იყო დასრულებუ

ლი.ჩვენზემძიმეშთაბეჭდილებადატოვა

შუქისა და წყლის მუდმივმა პრობლემამ,

საკვებისადასაწვავისუქონლობამდაიმ

ფაქტმა, რომ გარშემო პრაქტიკულად არ

არსებობდა უნივერმაღი ან რესტორანი,

რომელიცღიაიქნებოდა.თუმცა,ამმძიმე

სიტუაციის პარალელურად, აღფრთოვა

ნებაში მომიყვანა ქართველებისთბილმა

დალაღმა სტუმართმოყვარეობამ. ყველ

გან,სადაცმივიდოდით,გაშლილისუფრა

გვხვდებოდასაჭმლითადაღვინითსავსე

და,რათქმაუნდა,ქართველები,რომლე

ბიცჩვენსსტუმრობასზეიმობდნენ.მაშინვე

მივხვდი,რომქართველებიგანსაკუთრე

ბულიხალხიადათავიდანვეშემიყვარდა

ისინი.რათქმაუნდა,ვმუშაობდითკიდეც

და მაშინვე გამოიკვეთა კვლევის მრავა

ლი შესაძლებლობა. დმანისშიც ვიყავით,

მაგრამმაშინვერაფრითწარმოვიდგენდი,

თურამდენადმნიშვნელოვანიგახდებოდა

მომავალშიჩემთვისესადგილი.

უკან მხოლოდ სამეცნიერო ინტერესის

გამოდაბრუნდით?

ერთხელერთმაბრძენმაშვედმამითხ

რა, რომ მეგობრებთან ერთად საქმის

წამოწყება საკმაოდ რისკიანია, თუმცა

მუშაობის დროს შეძენილი მეგობრები

ღმერთის მიერ ბოძებული საჩუქარია. ეს

სიტყვები ზუსტად ახასიათებს საქართვე

ლოშიჩემსმუშაობას.კარიერისიმეტაპზე

ჩემთვის განსაკუთრებითმინშვნელოვანი

იყოსაქართველოშიგეოლოგიურიდაარ

ქეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება და

სულმალეშემიყვარდააქაურიპეიზაჟები,

ისტორიადა ყველაზე მეტად კი – ქართ

ველი ხალხი. საბედნიეროდ, სწორედ იმ

პერიოდშიმივიღეგადაწყვეტილება,რომ

არა მარტო მეშრომა მეცნიერებისთვის,

არამედ დავმტკბარიყავი კიდეც კვლევის

პროცესით. ასე რომ, ყოველ მომდევნო

წელს, როდესაც თვითმფრინავი თბილი

სისაეროპორტშიეშვებოდა,ორირამმა

ხარებდა–ერთისულიმქონდა,თუროდის

დავიწყებდისაინტერესოკვლევასდარო

დისშევხვდებოდიკვლავჩემსმეგობრებს.

თქვენ ერთერთი ხართ იმ მცირე

რიცხოვანმეცნიერთაშორის,რომლებმაც

მონაწილეობა მიიღეს და პრაქტიკულად

დასაწყისიდანიხილეს,თუროგორგახდა

დმანისი მსოფლიო მნიშვნელობის არ

ქეოლოგიური ძეგლი. საინტერესოა, თუ

როგორიათქვენითვალითდანახულიეს

პროცესი?

დმანისისარქეოლოგიურძეგლზემიმ

დინარე სამუშაოებში მონაწილეობამ

მართლაც რომ არაჩვეულებრივი გა

მოცდილება მომცა: ყოველწლიური სა

ველე სამუშაოები მუდმივად ცვალებადი

„პერსონაჟებით“ მთელი მსოფლიოდან,

რომლებიცდმანისშიადამიანისნაშთების

შესანიშნავმა აღმოჩენებმა ჩამოიყვანა.

ყოველიაღმოჩენაამაღელვებელატმოს

ფეროში ხდებოდა. ამ მღელვარებას ამ

მუზეუმისმეგობარი>ნათია ხულუზაური

პროფესორირიდფერინგიძირითადადჩრდილოეთტეხასის

უნივერსიტეტში(აშშ)მოღვაწეობს,თუმცაუკვე20წელზემეტია,რაც

ზაფხულსსაქართველოში,დმანისისარქეოლოგიურძეგლზეატარებს.

იგიმონაწილეათითქმისყველამნიშვნელოვანიაღმოჩენისა,

რომელსაცთანსდევდადმანისისსაერთაშორისოაღიარებადა

დღემდეაქტიურადააჩართულიკვლევაში.გარდაამისა,ბატონი

რიდირეგულარუადკითხულობსლექციებსდმანისისსაზაფხულო

საველესკოლისსტუდენტებისთვის,ასევედაინტერესებული

საზოგადოებისთვის,რომელიცსაქართველოსეროვნულიმუზეუმისს.

ჯანაშიასსახელობისსამეცნიეროკაფეშიიკრიბება.

რიდ ფერინგი
ორ ათწლეულზე მეტი დმანისში
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ძაფრებდაიმისცოდნაც,რომთითოეულ

მათგანს სავარაუდოდ კაცობრიობის ის

ტორიაუნდაშეეცვალა.რამდენიმეგარ

დამტეხიმომენტიმახსენდება–პირველი

იყო1996წელს,როდესაცკარლსვიშერ

მადამეპირველადგანვსაზღვრეთდმა

ნისისზუსტიასაკი (სხვათაშორის,ჩვენი

მაშინდელი ვარაუდი ყოველი შემდგომი

დათარიღებისშემდეგმყარდებოდა).მე

ორემნიშვნელოვანიეტაპიიყო 1999წე

ლი,როდესაცპირველიორითავისქალა

აღმოჩნდა, რომელსაც შესაბამისი პუბ

ლიკაცია მოჰყვა დმანისის ასაკისა და

ნამარხის შესახებ 2000 წელს ჟურნალში

Science.კიდევერთზღურბლს2005წელს

გადავაბიჯეთ,როდესაცდმანისის ადრე

ულფენებშიაღმოვაჩინეთარტეფაქტები.

ამაღმოჩენამპირველადგამოააშკარავა,

თუ რამდენად დიდი და კომლექსურია

დმანისი როგორც არქეოლოგიური ძეგ

ლი. სწორედ ამ აღმოჩენის წყალობით

შევძელითგრანტისგაგრძელებადადმა

ნისის კონცხზე გათხრების გაფართოება.

დღესვიცით,რომიქდაახლოებით40000

კვადრატულ მეტრზეა განამარხებული

მასალა და არტეფაქტები. ყოველივე ეს

კიმოწმობსიმას,რომგარდაადამიანის

ნაშთებისდიდირაოდენობისა,დმანისმა

შემოგვინახა ასვე გასაოცარი ინფორმა

ციაპირველიევრაზიელებისნამოსახლა

რისტიპისადამათისაქმიანობისშესახებ.

გარდა არქეოლოგიური კვლევისა,

თქვენაქტიურადხართჩართულიდმანი

სისსაზაფხულოსკოლისცხოვრებაშიდა

ლექციებს უკითხავთ ახალგაზრდა პრო

ფესიონალებსადასტუდენტებს,შესაბამი

სად, მონაწილეობას იღებთმკველვართა

ახალითაობებისჩამოყალიბებაში.თქვენი

აზრით,რამდენადმნიშვნელოვანიაარქე

ოლოგიურძეგლებზესაზაფხულოსკოლე

ბისორგანიზება, სადაც სტუდენტს საშუა

ლებააქვს,აკადემიურცოდნასთანერთად

პრაკქტიკულიგამოცდილებაცმიიღოს?

საზაფხულო საველე სკოლები ყველა

ზე მნიშვნელოვანი და შედეგიანი კომ

პონენტია დმანისის პროექტისა. რიგი

სტუდენტებისა მსოფლიოს სხვადასხვა

ქალაქიდან ჩამოდის, რომ მონაწილოე

ბამიიღოსკვლევაში, ისწავლოსგათხრა,

ურთიერთობა ჰქონდეს გუნდის პროფე

სიონალწევრებთანდა გაიჩინოს მეგობ

რები, რომლებიც აუცილებლად მნიშვ

ნელოვან როლს ითამაშებენ მომავალში

მათ კარიერულ წინსვლაში პალეოანთ

როპოლოგიისგანხრით.ჩვენსდისციპლი

ნაშიყოველდღიურსწავლასადასაველე

გამოცდილების მიღებას ალტერნატივა

არ გააჩნია. ჩვენი სტუდენტები არა მხო

ლოდ საველე მეთოდიკას სწავლობენ,

არამედმათაღაფრთოვანებთიმისცოდ

ნა, რომ მონაწილეობას იღებენ ძალი

ან მნიშვნელოვან კვლევაში. სწორედ ამ

„აღფრთოვანებას“ უზიარებენ ჩვენი სტუ

დენტები ერთმანეთს შემდგომ ისტორიე

ბით,რომლებსაც„ჩემიდმანისურიგამოც

დილება“ჰქვია.

როგორც მუზეუმის მეგობარი, თქვენ

ხშირად მოხალისედ მუშაობთ, დიდი

წვლილიმიგიძღვითდმანისისარქეოლო

გიურიძეგლისვებგვერდისშექმნაში,მო

ნაწილეობა მიგიღიათ ბევრ აქტივობაში,

რომელიც ძეგლის როგორც მეცნიერულ,

ასევე ზოგად პოპულარიზაციას უწყობდა

ხელსდაამყველაფერშიარმიგიღიათმა

ტერიალური ანაზღაურება. თუ შეიძლება

გვითხარით,რაარისთქვენიმოტივაცია?

ამ ყველაფრის კეთებისთვის რამდე

ნიმე მიზეზი მქონდა. პირველ რიგში,

დმანისი უდაოდ არის მსოფლიო მნიშ

ვნელობის ძეგლი სამეცნიერო საზო

გადოებისთვის და მე უზარმაზარ პასუ

ხისმგებლობას ვგრძნობ და ვცდილობ,

ყველა ღონე ვიხმარო, რათა წვლილი

შევიტანო ამ ძეგლის სრულყოფილი

შესწავლის საქმეში. მეორეც, როგორც

მეცნიერი და ცოდნის გამავრცელე

ბელი, ვფიქრობ, რომ სასიცოცხლოდ

მნიშვნელოვანია ფართო საზოგადოე

ბას„გადაუთარგმნო“ჩვენისამეცნიერო

კვლევისშედეგები.დაბოლოს,დმანის

შიდა,ზოგადად,მუზეუმშიმოხალისეობა
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ჩემთვის მართლაც პატარა საშუალებაა,

ვუპასუხო იმ სიკეთესადა მეგობრობას,

სამეცნიეროკვლევისთვისმოცემულშე

საძლებლობას,რომელსაცწლებისმან

ძილზევიღებსაქართველოში.

ვიცი, რომთქვენი ოჯახის კიდევ ერთი

წევრი არის ჩვენი ქვეყნისა და მუზეუმის

მეგობარი. თქვენი მეუღლე ინგლისურს

ასწავლიდასაქართველოში,ხომასეა?

2006 წელს ჩემი მეუღლე ელისაბედი

მახლდასაქართველოში,როდესაცხან

გრძლივად ვიმყოფებოდიფულბრაიტის

გრანტის ფარგლებში. მან გრძელვადი

ანიშვებულება აიღოტეხასშიდათავი

სი პედაგოგიური ენერგია აქეთ, მუზე

უმისკენ მიმართა, რათა ბავშვებისა და

ზრდასრულებისთვისინგლისურიესწავ

ლებინა.ვხედავდი,თუროგორმოსწონ

დათსტუდენტებსმისი „სწავლებისამე

რიკულისტილი“დათვითონაცროგორ

ზრუნავდათითოეულმათგანზე.დღესის

ფაქტი,რომ ყველა მისი სტუდენტილა

პარაკობს ინგლისურად, ძალიან მახა

რებს!ისიცვიცი,რომმისსტუდენტებსაც

ახსოვთდაუყვართის,რადგანყოველ

თვის, როდესაც დამინახავენ, მორბიან,

რომმკითხონ:„ელისაბედიროგორაა?!“

როგორშეაფასებდითიმცვლილებებს,

რომლებსაც საქართველოს ეროვნული

მუზეუმი ახორციელებს, რათა თანამედ

როვე ტიპის მუზეუმად იქცეს, რომლის

მთავარი მისია არა მხოლოდ გამოფენე

ბისორგანიზება, არამედსამეცნიეროსა

განმანათლებლოსაქმიანობაცარის.

მე მოწმე ვარიმისა,თუროგორიქცა

მუზეუმი პრაქტიკულად ნანგრევებისგან

თანამედროვე, ცოცხალ ადგილად,რო

გორიც ის დღეს არის. ეს ცვლილებები

შედეგიაბევრინიჭიერიხალხისშრომი

სა,რომელთასაერთომიზანსმუზეუმში

თანამედროვე ხედვის დანერგვა წარ

მოადგენს. როდესაც დღევანდელ მუ

ზეუმსვუყურებ,ვეღარვიჯერებ,რომეს

ის ადგილია, რომელიც პირველად 1993

წელსვნახე.არქიტექტურულიგანახლე

ბა, გამოფენების მზარდი რიცხვი, მუზე

უმისსამეცნიეროფრთამართლაცუდი

დესი მიღწევებია, რომლითაც მთელი

საქართველო უნდა ამაყობდეს. სხვათა

შორის,„სამეცნიეროფრთა“არწარმო

ადგენსმხოლოდსაფონდოსივრცეებსა

დაკოლექციებს;ესარისმზარდიერთე

ული,სადაცთავმოყრილნიარიანახალ

გაზრდა, ენერგიულიდა პროდუქტიული

ქართველი მეცნიერები. ახალი სადოქ

ტოროპორგრამაკიუზრუნველყოფსამ

მეცნიერთაზოგადადქართულსამეცნი

ეროსაზოგადოებასთანუწყვეტკავშირს.

ეს ზრდა შემთხვევითი სულაც არაა, ეს

არისანარეკლისწორადგანსაზღვრული

გეგმისა,რომელიც გულისხმობსთანამ

შრომლობასადასხვადასხვატიპისერ

თობლივპროგრამებსმსიოფლიოსწამ

ყვანმუზეუმებთან.

როგორ ფიქრობთ, როგორ შეუძლია

მუზეუმნაკრძალებსსაზოგადოებისსამუ

ზეუმოცხვორებაშიჩართვა?

გამოფენები და საგანმანათლებლო

პროგრამები გასაღებია საზოგადოების

ჩართულობისა. მუზეუმი არაჩვეულებრი

ვად მდიდარ კოლექციასფლობს,რომე

ლიც საგამოფენო პოტენციალის ბირთვს

წარმოადგენს და მისი დემონსტრირება

არამხოლოდსაგანძურისფანტასტიკური

გამოფენით ხდება, არამედ, მაგალითად,

ხალიჩების,ფოტოებისთუბუნებისისტო

რიისდროებითი გამოფენებით. მუზეუმმა

მრავალი სხვა გზაც მოძებნა საზოგადო

ებასთანკავშირისდასამყარებლად–სა

მეცნიეროკაფეშიჩატარებულილექციების

სერიებიდასხვადასხვაკოლექციებისამ

სახველი არაჩვეულებრივი კატალოგების

გამოცემაცამასმოწმობს.მევხედავ,რომ

საბავშვოდაზრდასრულთაპროგრამების

შემუშავებისმხრივკარგიბალანსიგაქვთ,

აღარ ვლაპარაკობდამთვალიერებელთა

მზარდრიცხვზე.ასერომვფიქრობ,მუზე

უმი ყველაფერს სწორად აკეთებს საზო

გადოებასთანდასაახლოვებლადდა,ჩემი

აზრით, ამას ადასტურებს როგორც დამ

თვალიერებელთა, ასევე მუზეუმის ინდი

ვიდუალურდაკორპორატიულმეგობარ

თამზარდირიცხვი.

როგორც მეცნიერი ფიქრობთ თუ არა,

რომსამეცნიერომოღვაწეობასამუზეუმო

ცხოვრებისფუნდამენტია?

ჩემთვის ამ მუზეუმის ფუნქცია მისსავე

სათაურშიაჩადებული:ესარისქართველი

ხალხის მუზეუმი. სამეცნიერო აქტივობა

მუზეუმისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნე

ლოვანია, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია

პროგრამები, რომლებიც ისტორიას, ეთ

ნოგრაფიასდაქართულიხელოვნებისნე

ბისმიერ ასპექტს მოიცავს. სინამდვილეში

საქართველოსეროვნულიმუზეუმიძალი

ან ჰგავს ჩვენს სმითსონის ინსტიტუციას,

რომლის მისია არის მრავალი მიმართუ

ლებით ფუნდამენტურ ღირებულებებზე

დამყარებული პროგრამების გავრცელე

ბა.სამეცნიეროპერსპექტივიდანსაქართ

ველოს ეროვნული მუზეუმი ნამდვილად

იღებსლიდერისროლსროგორცკვლევის,

ასევე კოლექციების მენეჯმენტის კუთხით

ბუნების ისტორიისა და არქეოლოგიის

დარგებში.მისიაქტიურიროლიახალისა

დოქტორო პროგრამის განხორციელება

შიუზრუნველყოფსქართულსამეცნიერო

საზოგადოებასთან მყარ კავშირს და მის

მნიშვნელობასროგორცმზარდისაგანმა

ნათლებლოდაწესებულებისა.

კიდევხომარისურვებდითრამისდამა

ტებას?

მგონიმხოლოდიმისთქმამინდა,რომ

მადლობელი ვარ შესაძლებლობისთვის,

მესაუბრა ამ წლების მანძილზე დაგრო

ვილ ჩემს შთაბეჭდილებებსა და საქმია

ნობაზესაქართველოში.მეარამხოლოდ

„მუზეუმის მეგობრის ბარათის მფლობე

ლი“ მეგობარი ვარ მუზეუმისა, არამედ

ადამიანი,რომელსაც ბედმა იმდენადგა

უღიმა, რომ მუზეუმის ოჯახის ნამდვილ

წევრად მიიღეს. როგორც ჩემმა შვედმა

მეგობარმა ივარაუდა, ჩემთვის მუზეუმში

შეძენილი მეგობრები ნამდვილად დიდ

ღვთისწყალობადიქცნენ.

დმანისიუდაოდარისმსოფლიომნიშვნელობის
ძეგლისამეცნიეროსაზოგადოებისთვისდამეუზარმაზარ
პასუხისმგებლობასვგრძნობდავცდილობყველაღონე
ვიხმარო,რათაწვლილიშევიტანოამძეგლისსრულყოფილი
შესწავლისსაქმეში,ხოლოროგორცმეცნიერიდა
ცოდნისგამავრცელებელი,ვფიქრობ,რომსასიცოცხლოდ
მნიშვნელოვანიაფართოსაზოგადოებას„გადაუთარგმნო“ჩვენი
სამეცნიეროკვლევებისშედეგები.

saqarTvelos erovnuli muzeumi 21



„სეიფი“ და 
არქეოლოგიის 
გამოფენა XX საუკუნეში
ისტორია>მიხეილწერეთელი

ბატონიალექსანდრეჯავახიშვილისპირმშოა

საქართველოსსახელმწიფომუზეუმისსეიფი:

ოქროსადავერცხლისმაღალმხატვრულინივთების

მართლაცრომბრწყინვალედაშთამბეჭდავი

გამოფენა,აგრეაღტაცებაშირომმოჰყავს

აურაცხელიმნახველი...

ოთარლორთქიფანიძე,2004

მ
უზეუმის ღვაწლმოსილ თანამშრომლებს, არქეოლო

გებსაკად.ოთარჯაფარიძესდადოქ.ლეილაფანცხავას,

რომლებიც გასულ საუკუნეში მოწყობილი გამოფენე

ბისთვითმხილმხილველებიდამომსწრენიარიან,ვთხოვეთ

გაეხსენებინათ,თუროგორ მზადდებოდა 1950იანი წლების

ბოლოსოქროსფონდის–„სეიფისა“დასაქართველოსარ

ქეოლოგიისგამოფენები.მუზეუმისამმნიშვნელოვანიეტაპის

გახსენება საყურადღებოა, რადგანაც ის აღწერს თაობები

სათვის საყვარელიგამოფენის შექმნის პროცესს,რომელიც

აკად.ალექსანდრეჯავახიშვილისსახელსუკავშირდება. ეს

მრავალმხრივ გამორჩეული პიროვნება იყოდიდი მეცნიე

რი,საუკეთესოსაველეარქეოლოგი,დახვეწილიმხატვრუ

ლიგემოვნებისმქონეადამიანი,ამასთანავე,იგიფლობდა

დიდსამხატვროოსტატობას,იყოსანიმუშოკოლეგადასა

მუზეუმო საქმის საუკეთესო სპეციალისტი XX საუკუნის სა

ქართველოში.

დღევანდელიგადმოსახედიდანგაოცებასიწვევსმისიდი

დისამუშაოკულტურა,ის,თუროგორისიყვარულითქმნიდა

იგიგამოფენას.„სეიფისა“დასაქართველოსარქეოლოგიის

გამოფენის სამეცნიერო კონცეფციისა და კომპოზიციის

გარდამანმოამზადამთელისაგამოფენოპაკეტიერთიანი

ხედვით–გზამკვლევის,პლაკატის,მოსაწვევიბარათისეს

კიზები.სწორედამმაღალმაპროფესიონალიზმმაშექმნაგა

ნუმეორებელისტილიდაგამოფენა,რომელიცთითქმის40

წლის განმავლობაში იყო საქართველოს ისტორიის ამსახ

ველიმთავარიექსპოზიცია.
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ალ.ჯავახიშვილისმიერ„სეიფის“გამოფენისთვისშესრულებულივიტრინისჩანახატი.

ფანქარი,აკვარელი,მუყაო,1958წ.
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აკად.ოთარჯაფარიძე:

გასული საუკუნის 30იანი წლების და

საწყისში თბილისის სახელმწიფო უნი

ვერსიტეტიდან გამოძევებული ივანე ჯა

ვახიშვილი საქართველოს სახელმწიფო

მუზეუმის მეცნიერკონსულტანტად დაი

ნიშნა.მუზეუმშიმისიმოღვაწეობისუპირ

ველესისაზრუნავიარქეოლოგიურიგამო

ფენისმოწყობაიყო.იგიაღნიშავდა,რომ

მუზეუმის ფონდებში დაცული მდიდარი

კოლექციების გამოფენა, მათი წარდგენა

დიდადწაადგებასაქართველოსისტორი

ის უძველესი პერიოდის კვლევის საქმეს,

რადგან წინაქრისტიანული ხანის ამსახ

ველი გამოფენა ყოფილ კავკასიის მუზე

უმში არ გამართულა. მუზეუმში დაცული

არქეოლოგიური კოლექციები თითქმის

უძრავად ინახებოდა საცავებში. სწორედ

ეს მდიდარი მასალადაედო საფუძვლად

პირველ არქეოლოგიურ გამოფენას. გა

მოფენისგეგმისშედგენაივ.ჯავახიშვილმა

საქართველოში საცხოვრებლად ახლად

გადმოსულ ცნობილ არქეოლოგს ბორის

კუფტინსმიანდო.

1934წელსსაქართველოსსახელმწიფო

მუზეუმში მოეწყო არქეოლოგიური გა

მოფენა „წინაკლასობრივი საზოგადოება

ამიერკავკასიაში“. მოკლე დროში ასეთი

გამოფენის გამართვა, რომელიც მთლი

ანად მოიცავდა წინაქრისტიანულ ხანას

კავკასიაში ადამიანის პირველი გამოჩე

ნიდან ადრე შუა საუკუნეების ეპოქამდე,

შესაძლებელი იყო მხოლოდ დაძაბული

შრომისადასაქმისადმითავდადებისშე

დეგად.

გამოფენასეჭირასაქართველოსმუზეუ

მისმთავარიკორპუსისმეორესართულის

ორიდარბაზი. წინა, შედარებითმომცრო

დარბაზი მთლიანად ეთმობოდა ქვის ხა

ნას. დარბაზის ერთ მხარეს გამართული

იყო დევის ხვრელის გამოქვაბულის მა

კეტი, რომლის შესასვლელთან ხვლიკზე

მონადირე ბავშვის ქანდაკება იდგა, სიღ

რმეში კი ცეცხლთან მჯდარი ფიგურები

იყოწარმოდგენილი.დარბაზის კედლებს

ბრწყინვალედ შესრულებული ნახატები

ამშვენებდა– ნადირობის სცენა, ქვის ხა

ნისფერწერისშესანიშნავინიმუშებისას

ლები–სხვადასხვაცხოველისგამოსახუ

ლებები. კედლებისგასწვრივვიტრინებში

გამოფენილიიყოძველიქვისხანის–პა

ლეოლითის–ქვისადაძვლისიარაღები,

ძირითადად ყვირილის ხეობაში გვარჯი

ლისკლდისგამოქვაბულშიმოპოვებული

მასალადაარქეოლოგიისგანყოფილების

გამგის,გ.ნიორაძისმიერდევისხვრელის

მღვიმეშიახლადნაპოვნიექსპონატები.ეს

დარბაზი მეტადშთამბეჭდავი იყო, სადაც

პირველად იყო წარმოდგენილი კავკასი

აში, კერძოდ საქართველოში პირველ

ყოფილიადამიანისნაკვალევისნაშთები.

მეორე,უფრომოზრდილდარბაზშიგამო

იფინა ყოფილკავკასიის მუზეუმშიდაცუ

ლიბრინჯაოსდარკინისხანისმდიდარი

კოლექციებიდან შერჩეული ექსპონატები,

რომლებიც, ქრონოლოგიური თანმიმ

დევრობითგანლაგებულნი,ამშვენებდნენ

საექსპოზიციო კარადებს. დარბაზის შუა

ნაწილში იდგა გ. ნიორაძის მიერ ზემო

ავჭალაში ახლად აღმოჩენილი სამარ

ხის მიწიანად გადმოტანილი მონოლითი.

დარბაზის უკანა კედლის ერთ კუთხეში

გამოფენილი იყო არქეოლოგიის ფონდ

შიდაცულიეგვიპტურიკოლექცია–სარ

კოფაგი, მუმიფიცირებული თავის ქალა

და სხვა მასალა, მოპირდაპირე კუთხეში

კიწარმოდგენილიიყოურარტულიხანის

ძეგლები – ლურსმულწარწერიანი ქვები

დაამეპოქისსხვაექსპონატები.

წინაქრისტიანული ხანის ექსპოზიციას

სულ მალე შუა საუკუნეების ეპოქის ამ

სახველი გამოფენა მოჰყვა, რომელიც

1937წელსშოთარუსთაველის750წლის

იუბილესმიეძღვნა.გამოფენასწინუძღ

ოდააქტიურიმოსამზადებელისამუშაო

ები. ივ. ჯავახიშვილის ხელმძღვანელო

ბითითხრებოდადმანისისფეოდალური

ხანის ნაქალაქარი. ძირითადად აქ მო

პოვებული მასალა დაედო საფუძვლად

პირველისართულისერთერთდარბაზ

შიგამართულექსპოზიციას„შოთარუს

თაველიდამისიეპოქისკულტურა“.

1930იანი წლების მეორე ნახევარში

ფართო არქეოლოგიური კვლევაძიება

მიმდინარეობდა მცხეთის მიდამოებში

და თრიალეთის მაღალმთიან ზოლში

წალკის პლატოზე. მცხეთის არქეოლო

გიურექსპედიციასსათავეშიივ.ჯავახიშ

ვილიჩაუდგა,თრიალეთშიექსპედიციის

ხელმძღვანელობა მისი წინადადებით

ბ. კუფტინს დაევალა. ბრწყინვალე აღ

მოჩენებმა სრულიად ახლებურად წარ

მოაჩინა საქართველოს და, საერთოდ,

კავკასიისუძველესიისტორიისმნიშვნე

ლოვანისაკითხები.თრიალეთშიმოპო

ვებული მასალის საფუძველზე შემუშავ

და წინაქრისტიანული ხანის სრულიად

ახლებური პერიოდიზაცია. მცხეთის არ

ქეოლოგიური ექსპედიციის მუშაობა

დაგვირგვინდა პიტიახშთა სამარხების

აღმოჩენით არმაზისხევში. ამ ახლად

მოპოვებული მასალისადმი ინტერესი

იმდენადდიდი იყო,რომ მუზეუმშიდა

იწყო მზადება მის გამოსაფენად. ახალ

ექსპოზიციასეთმობოდამეორესართუ

ლის ორი დარბაზი. შედარებით მოკლე

დროში 1941 წელს გაიხსნა საინტერესო

არქეოლოგიურიგამოფენისკუთხე.დევისხვრელი

სკულპტორვასილვატაგინისქანდაკება,1938წ.ფოტოგრაფი:ბაგლალიშვილი
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ალ.ჯავახიშვილისმიერშესრულებულიწინაქრისტიანულიხანისკერამიკულინაწარმისალბომისმაკეტი,ფანქარი

ალ.ჯავახიშვილისმიერ

შესრულებულიაკვარელები.

ქვაცხელებისგათხრებზე

აღმოჩენილიკერამიკული

ნივთები.აკვარელი,ფანქარი.

1950იანიწლები
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გამოფენა, სადაც ქართული კულტურის

უძველესიკერები–თრიალეთიდამცხე

თაწარმოდგენილიიყოწალკისპლატო

ზეაღმოჩენილიძეგლებითქვისხანიდან

მოყოლებული შუა საუკუნეებამდე. გა

მოფენაზე პირველად იყო გამოტანილი

მანამდეუცნობიადრედაშუაბრინჯაოს

ხანის მტკვარარაქსის და თრიალეთის

კულტურებისათვის დამახასიათებელი

ექსპონატები. მცხეთის არქეოლოგიური

ექსპედიციის მიერ მოპოვებული მასა

ლიდანწარმოდგენილიიყოსამთავროს

დაარმაზისხევისპიტიახშთასამარხებში

აღმოჩენილიინვენტარი.არქეოლოგიუ

რი გამოფენა მეოთხედ საუკუნეზე მეტი

ხნის განმავლობაში წარმოაჩენდა სა

ქართველოსშორეულწარსულს.

1952 წელს საქართველოს არქეოლო

გიური განყოფილების ხელმძღვანელად

ალ.ჯავახიშვილისმიერ„სეიფის“გამოფენისთვისშესრულებულივიტრინისჩანახატი.

ფანქარი,აკვარელი,მუყაო,1958წ.

ალ.ჯავახიშვილისმიერ„სეიფის“გამოფენისთვისშესრულებულივიტრინისჩანახატი.

ფანქარი,აკვარელი,მუყაო,1958წ.



ალექსანდრეჯავახიშვილიდაინიშნა.ამა

ვე დროს იგი სათავეში ჩაუდგა მთავარ

საგანძურს–„სეიფს“,რომლისუცვლელი

მცველი სიცოცხლის ბოლომდე იყო. მან

ღირსეულადიტვირთადიდიექვთიმეთა

ყაიშვილისქართულისაუნჯისდაცვისადა

მოვლაპატრონობისსაქმე.

საგანძური თანდათანობით ივსებო

და ახალი მასალით. ალექსანდრე ჯავა

ხიშვილის თაოსნობით სეიფში მოეწყო

„ძვირფასი ნივთების გამოფენა“, სადაც

ძველ მასალასთან ერთად წარმოდგენი

ლიიყომცხეთისადათრიალეთისექსპე

დიციებშიმოპოვებულიოქრომჭედლობის

ნიმუშები. ეს ის დროა, როდესაც ჩვენში

ფართოდ იშლება არქეოლოგიური სამუ

შაოები.საქართველოსსახელმწიფომუზე

უმის არქეოლოგიური ექსპედიცია იწყებს

ფართო მასშტაბის კვლევაძიებას ურბ

ნისისნაქალაქარზედამისშემოგარენში.

ალექსანდრე ჯავახიშვილი ხელმძღვანე

ლობს ურბნისის მახლობლად მდებარე

ქვაცხელებისნამოსახლარზეწარმოებულ

გათხრებს.აქგამოვლინდამისიროგორც

საველე არქეოლოგის დიდი შესაძლებ

ლობები. ქვაცხელები ძვ.წ. III ათასწლე

ულის მტკვარარაქსის კულტურის ხანის

ნამოსახლარია. ამ დროს საგრძნობლად

იზრდებაინტერესიძვ.წ.IIIათასწლეულში

წინააზიაშიამერთერთიფართოდგავრ

ცელებულიკულტურისადმი. ამიტომ, მისი

ეთნიკური წარმომავლობის, პირველადი

ადგილსამყოფელის საკითხი უაღრესად

დიდინტერესსიწვევდა.

საქართველოს მუზეუმის არქეოლოგი

ის ფონდი თანდათანობით მდიდრდება

სხვადასხვა პერიოდის მასალით. საგრძ

ნობლადიზრდებაქვისხანისფონდი;გან

საკუთრებით იმატა ბრინჯაოსა და ადრე

რკინისხანისამსახველმამასალამ;მნიშ

ვნელოვნად მდიდრდებაფონდი ანტიკუ

რი ხანის ექსპონატებით.თანდათანობით

მწიფდება აზრი,რომ მოქმედი გამოფენა

უკვევეღარასახავსწინაქრისტიანულხა

ნაში საქართველოს მიწაწყალზე მცხოვ

რები საზოგადოების განვითარების რეა

ლურვითარებას.

1950იანი წლების ბოლოსთვის იწყება

მზადება ახალი არქეოლოგიური გამო

ფენისთვის. არქეოლოგიის ფონდში კო

ლექციებისრიცხვისზრდამსაგრძნობლად

გაართულა საგამოფენო ექსპონატების

შერჩევისპროცესი.ალექსანდრეჯავახიშ

ვილმა,რომელიცსათავეშიჩაუდგაახალი

გამოფენის მოწყობას, მისი გამართვა

სრულიადახლებურადგადაწყვიტა.

ექსპონატებიჩაბნელებულდარბაზებ

ში შიგნიდან განათებულ ვიტრინებში

იყოწარმოდგენილი,დარბაზისცენტრ

ში იყო ქვაცხელების ნამოსახლარიდან

მოჭრილი და გადმოტანილი საცხოვ

რებელი სახლის ნაწილი კერით. ეს იმ

დროსაითვის სრულიად ახალი სიტყვა

იყო საგამოფენო საქმეში. ექსპოზიცია

ზე თითქმის არ იყო გამოფენილი ფო

ტოები, ნახატები თუ ნახაზები. მთელი

ყურადღება ნივთზე იყო გადატანილი.

19612005წლებისარქეოლოგიურიგამოფენა.ქვაცხელებისნამოსახლარიდანმოჭრილისახლისნაწილიკერით.

ალ.ჯავახიშვილისმიერარქეოლოგიურიგამოფენისთვისშესრულებულივიტრინებისჩანახატები.

ქვაცხელებისნამოსახლარიდანმოჭრილისახლისნაწილიკერით.ფანქარი,აკვარელი,მუყაო,1958წ.
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ერთადერთინახაზიკედელზემისმიერ

რეკონსტრუირებული ქვაცხელების ნა

მოსახლარისგეგმაიყო.

ჩაბნელებულ დარბაზში, შიგნიდან

განათებულ კარადებში, ფერად ლაქე

ბად დადებულ ფონზე წარმოდგენილი

ნივთები დიდ შთაბეჭდილებას ახდენ

და.გამოფენისმხატვრადმანცნობილი

ფერმწერი,ავთოვარაზიმოიწვია,რო

მელთან თანამშრომლობამაც შესანიშ

ნავიშედეგიგამოიღო.

არქეოლოგიურ გამოფენას „საქარ

თველოსმატერიალურიკულტურაუძ

ველესიდროიდანახ.წ.IVსაუკუნემდე“

პირველი სართულის დარბაზები ეთ

მობოდა.ერთმხარესექსპონირებული

იყოქვისხანისდაადრედაშუაბრინ

ჯაოს ეპოქის ამსახველი მასალა, მე

ორე მხარე კი გვიანბრინჯაოადრერ

კინის ხანის ექსპონატებს ეთმობოდა

ანტიკური პერიოდის დასასრულამდე.

ამ გამოფენამ დროს გაუძლო და ნა

ხევარი საუკუნის მანძილზე თითქმის

უცვლელად იარსება და წარუშლელ

შთაბეჭდილებასახდენდადამთვალი

ერებელზე.

დოქ.ლეილაფანცხავა:

1958 წლის განმავლობაში მიმდინა

რეობდა არქეოლოგიური გამოფენის

მოსამზადებელი სამუშაოები. ყოველი

გამოფენის მომზადების საფუძველი

კონცეფციაა. გამოფენის კონცეფცია

არქეოლოგ ალექსანდრე ჯავახიშვი

ლისშემუშავებულიიყო:საქართველოს

ტერიტორიაზე აღმოჩენილი მატერია

ლური ძეგლების საშუალებით გაბმით

მოეთხრო საქართველოს მატერიალუ

რი კულტურის ისტორია პერიოდების

მიხედვით–პალეოლითიდანანტიკური

ხანისჩათვლით.

მახსოვს, როგორ გამიკვირდა,

როდესაც ვნახე, თუ როგორ ხატავდა

ბატონი ალექსანდრე რაღაცას მუყაოს

სქელნაჭერზე–ესიყოახალიარქეო

ლოგიური გამოფენის ესკიზები. მანვე

შეადგინა გამოფენისთვის ახალი ვიტ

რინებისნახაზები,რომლებიცთბილის

ში დაამზადეს. მაშინ არ ვიცოდი, რომ

თურმებატონიალექსანდრე1940წელს

სანკტპეტერბურგში (მაშინდელ ლე

ნინგრადში)სამხატვროაკადემიაშიჩა

რიცხულა, მაგრამ მალე ფინეთის ომი

დაიწყო და თბილისში უკან დაბრუნე

ბამოუწია.მიუხედავადიმისა,რომიგი

თვითონ ძალიან კარგად ხატავდა აკ

ვარელით და განსაკუთრებით კარგად

გრძნობდაფერებს, გამოფენისოფიცი

ალურმხატვრადავთოვარაზიმოიწვია.

ალ.ჯავახიშვილისმიერარქეოლოგიურიგამოფენისთვისშესრულებულივიტრინისჩანახატი.ფანქარი,აკვარელი,მუყაო,1958წ.
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ბატონი ალექსანდრე ძალიან წუხდა

ვიტრინებისადა ქვაცხელებისდა ხოვ

ლეს ნამოსახლარებიდან გადმოტანი

ლინაწილებისგანათებისგამო.ფორმა

მოძებნილიჰქონდა,მაგრამტექნიკური

განხორციელება მაშინდელი ტექნიკუ

რი საშუალებებით შეუძლებელი იყო.

გასათვალისწინებელია, რომ გამოფე

ნაკეთდებოდანახევარსაუკუნეზემეტი

ხნისწინ.ახლარომყველაფერიიშოვე

ბა,ასეარიყომაშინ...მახსოვს,მოვიდო

და სამსახურში და მალევე წავიდოდა

ვიტრინების სქელი მინის საშოვნელად

მინისტრთასაბჭოში,რომელიც,ბედად,

ახლოს იყო მუზეუმთან. 11 მმმდე მინა

ალ.ჯავახიშვილისმიერარქეოლოგიურიგამოფენისთვისშესრულებულივიტრინისჩანახატი.ფანქარი,აკვარელი,მუყაო,1958წ.

ალ.ჯავახიშვილისმიერ„სეიფის“გამოფენისთვისშესრულებულივიტრინისჩანახატი.ფანქარი,აკვარელი,მუყაო,1958წ.
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და ელექტრონის მავთული მინისტრთა

საბჭოს ლიმიტიდან უნდა გამოეყოთ.

სპილენძის მავთული უნდა ყოფილიყო

აუცილებლად,რომელიცასეველიმიტი

დანუნდაგამოყოფილიყო.აი,ასეთპი

რობებშიუხდებოდამუშაობა.

გამოფენისათვის მასალის შერჩევა,

კარადაში ჯვალოს გაკვრა, კომპოზი

ციურად მასალის დალაგება და აქცენ

ტირება, გამოფენის გზამკვლევისა და

ბროშურის შედგენა, გამოფენის ირმე

ბიანიპლაკატის,ვიტრინებისადადარ

ბაზის ესკიზების შექმნა – ყველაფერი

ესბატონიალექსანდრესსახელსუკავ

შირდება.ერთიკარადისგაკეთებასიგი

ზოგჯერერთიკვირაუნდებოდა:გაშლი

და ქაღალდს იატაკზე და კომპოზიცი

ურად ალაგებდა ნივთებს. ძნელი გად

მოსაცემია ის შრომა, რაც გამოფენის

კონცეფციის შემუშავებაზე, ნივთების

შერჩევაზე,საგამოფენოავეჯისშექმნა

ზე, ვიტრინებში ნივთების განაწილება

ზე,გამოფენისმხატვრულგადაწყვეტაზე

და ექსპოზიციისათვის საბოლოო სა

ხისმიცემაზედაიხარჯა. ეს იყობატონი

ალექსანდრეს შემოქმედება. ყოველი

ახალივიტრინაახალისურათისშექმნის

ალ.ჯავახიშვილისმიერარქეოლოგიურიგამოფენისთვისშესრულებულიგზამკვლევისესკიზები.ფანქარი,გუაში,მუყაო,1958წ.
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ტოლფასიიყო.დიდიწვლილიმიუძღვის

ავთოვარაზს.ამორიადამიანისთანამ

შრომლობამ ქართული მუზეოგრაფიის

ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი როლი

შეასრულა, თუმცა სიცოცხლის ბოლო

დღეებში ბატონი ალექსანდრე ამბობ

და, მე ახლაამასსულსხვანაირადგა

ვაკეთებდიო.გულიმწყდებოდა,რომარ

ვკითხე, თუ როგორ გააკეთებდა ახალ

ექსპოზიციას. რამდენიმე ხნის შემდეგ

გავიგე,რომიგივესხვებისთვისაცუთქ

ვამს,ხოლომათკითხვაზე,თუროგორ

გააკეთებდა, უპასუხია: „გავაკეთებ და

ნახავთო“. სამწუხაროდ, ამ დიალოგი

დან რამდენიმე დღეში ბატონი ალექ

სანდრეგარდაიცვალა.

მახსოვს თბილისს ეწვია ცნობილი

გერმანელი არქეოლოგი ალფრედ გი

ოტცე,რომელსაც ძალიან მოეწონა ექ

სპოზიცია. ამავე ხანში თბილისში ჩა

მოვიდამსტისლავკელდიში–საბჭოთა

კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდენტი.მასისემოეწონაგამოფე

ნა,რომბატონალექსანდრესშესთავა

ზა, საბუთები შეეგროვებინა ლენინის

პრემიაზე წარსადგენად. რასაკვირვე

ლია,მასსაბუთებიარშეუგროვებია.

ალ.ჯავახიშვილისმიერარქეოლოგიური

გამოფენისთვისშესრულებულიპლაკატისადა

მოსაწვევიბარათებისესკიზები.ფანქარი,გუაში,

1958წ.

saqarTvelos erovnuli muzeumi 31



სა ქარ თ ვე ლოს არ ქე ო ლო გი ის 
გა ნახ ლე ბუ ლი გა მო ფე ნა

გ
ანახლებულ არქეოლოგიურ გა

მოფენას განსაკუთრებული ინ

ტერესით ელოდა საზოგადოე

ბა: საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში

მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაო

ებისგამოაუცილებელიგახდა19612005

წლებშიმოქმედიგამოფენისდემონტა

ჟი,რომელმაცგასულსაუკუნეშისახელი

გაუთქვა არქეოლოგიური გათხრების

შედეგად გამოვლენილ უძველეს ქარ

თულკულტურას. გარდა ამისა, არქეო

ლოგიურიკოლექცია,რომელიცყველა

ზე მრავალრიცხოვანია საქართველოს

ეროვნულ მუზეუმში დაცულ კოლექცი

ებს შორის, საბედნიეროდ მუდმივად

მდიდრდებოდა ახალი აღმოჩენებით.

თანამედროვე სამუზეუმო სტანდარ

ტების მიხედვით გამართული ძველი

ვიტრინები და ახალი სცენოგრაფიით

(ავტორი ვახტანგ ხოშტარია) წარმოდ

გენილიექსპონატებისიმბოლურადგა

მოხატავსძველსადაახალს,წარსულსა

დააწმყოსშორისკავშირს,იდეას,რო

მელსაცთავადარქეოლოგიაემსახურე

2013წლისმიწურულსსიმონჯანაშიასსახელობისსაქართველოსმუზეუმშიგა

იხსნაგამოფენა„საქართველოსარქეოლოგიაძვ.წ.VIIIათასწლეულიდანახ.წ.

IVსაუკუნემდე“,რომელიცუკვეათიათასობითდამთვალიერებელმაიხილა.

გამოფენა>დარეჯანკაჭარავა,ნინოლორთქიფანიძე

გლადიატორისადალომისბრძოლის

ამსახველიმინიატურულიქანდაკება

ბრინჯაო.თბილისი

ახ.წ.Iსაუკუნისპირველინახევარი
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ბა. აღსანიშნავიაისიც,რომგამოფენის

მომზადებაშიეროვნულიმუზეუმისყვე

ლათაობისწარმომადგენლებმამიიღეს

მონაწილეობა.

გამოფენა,რომელზედაცპირველადაა

წარმოდგენილი უკანასკნელ წლებში

საქართველოში აღმოჩენილი არქეო

ლოგიურიმასალა,ძველიაღმოჩენების

ფონზენათლადასახავსქართულიკულ

ტურისგანვითარებისერთიანდაუწყვეტ

ხაზსნეოლითისეპოქიდანგვიანანატი

კურხანამდე.ამხანგრძლივიპერიოდის

მრავალრიცხოვანი არქეოლოგიური

მასალა, რომელიც ძვ.წ. VIII ათასწლე

ულსადაახ.წ.IVსაუკუნესმოიცავს,არა

მხოლოდქრონოლოგიურიპრინციპით,

არამედთემების, კერძოდ კონკრეტულ

ეტაპზეგამოვლენილიკულტურებისმი

ხედვითაა ნაჩვენები: 1. ადრესამიწათ

მოქმედოკულტურა(ძვ.წ.VIIIათასწლე

ულიძვ.წ. IV ათასწლეულის პირველი

ნახევარი), 2. მტკვარარაქსის კულტუ

რა (ძვ.წ. IV ათასწლეულის მეორე ნა

ხევარიძვ.წ. III ათასწლულისპირველი

ნახევარი), 3. ადრეყორღანული კულ

ტურა (ძვ.წ. III ათასწლეულის მეორე

ნახევარი), 4. თრიალეთის დიდი ყორ

ღანების ბრწყინვალე კულტურა (ძვ.წ.

II ათასწლეულის პირველი ნახევარი),

5. აღმოსავლეთ საქართველო გვიან

ბრინჯაოადრერკინის ხანაში (ძვ.წ. II

ათასწლეულის მეორე ნახევარი– ძვ.წ.

I ათასწლეულის პირველი ნახევარი),

6. კოლხური ბრინჯაოს კულტურა (ძვ.წ.

II ათასწლეული – ძვ.წ. I ათასწლეუ

ლის პირველი ნახევარი), 7. კოლხე

თი და იბერია ანტიკურ ხანაში (ძვ.წ. I

ათასწლეულის მეორე ნახევარიახ.წ.

IVს.),8.უძველესითბილისი (ძვ.წ.VIV

ათასწლეულები– ახ.წ. I ს.).თითოეულ

სექციაში საყოველთაოდ ცნობილ ნივ

თებთანერთადდამთვალიერებელსშე

უძლიაიხილოსახალიაღმოჩენები.მათ

შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია:

არუხლოსძვ.წ.VIVათასწლეულისნა

მოსახლარზეაღმოჩენილიქვის,ძვლის, მამაკაცისფიგურა.ბრინჯაო.მელაანი

ძვ.წ.VIIIVIIსს.
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თრიალეთისკულტურისთიხისჭურჭელი

ძვ.წ.IIათასწლეულისპიველინახევარი

ჭაბუკისტორსი.ბრინჯაო.ვანი

ძვ.წ.IIIსს.

რქისადაობსიდიანისიარაღები,რელი

ეფურიკერამიკა,სარდიონისსაკიდები,

სპილენძის მძივები და თიხის ტიგელი,

რომლებიც საქართველოში ლითონის

ათვისებას ჯერ კიდევ ნეოლითის ეპო

ქაშიადასტურებს;კერამიკადასპილენ

ძისუძველესისამკაულიბერიკლდეების

ენეოლითურნამოსახლარზეგამოვლე

ნილი სატაძრო კომპლექსიდან, რომე

ლიცამპერიოდშიერთადერთიამთელ

კავკასიაში; მრავალფეროვანი მასალა

ციხიაგორასნამოსახლარიდან,რომელიც

მტკვარარაქსის კულტურის ერთერთი

საეტაპო ძეგლია; საყდრისში – მადნი

სეული ოქროს მოპოვების უძველეს კე

რაზე და მასთან ახლოს მდებარე ბალი

ჭიძეძვების ნამოსახლარზე აღმოჩენილი

ქვის იარაღები, უშუალოდ მაღაროებში

ნაპოვნიმტკვარარაქსულითიხისჭურ

ჭელი, რომელიც ცხადყოფს, რომ ოქ

როს მოპოვება მტკვარარაქსის კულ

ტურისშემადგენელინაწილიიყო;ძვ.წ.

III ათასწლეულის ოქრომჭედლობის

ნიმუშები, წარმოდგენილი ორნამენტი

რებული საკიდებით, მძივებით, უმბო

ნებით, ასევე ქარვის მძივებისგან შედ

გენილიუნიკალურიყელსაბამიდასხვა

ძვირფასინივთებიგრანდიოზულიყორ

ღანულისამარხებიდან,რომლებიც2012

წელს კახეთში, სოფელ ჭაბუკიანთან

იქნა აღმოჩენილი; ასევე ადრეყორღა

ნული,კერძოდბედენურიკულტურისთ

ვისდამახასიათებელიმასალაბერიკლ

დეებისნამოსახლარიდან,რომელიციმ

საზოგადოებისყოფასასახავს,რომლის

მმართველი ფენაც ბედენის მდიდრულ

ყორღანებშიადაკრძალულიდა მნიშვ

ნელოვანი სიახლეა,რადგან აქამდე ეს

კულტურა მხოლოდ ყორღანული სა

მარხებით იყო ცნობილი; თრიალეთის

კულტურის ეპოქის ორნამენტირებული

კერამიკულიჭურჭელიქვემოქართლში

აღმოჩენილი ყორღანებიდან; სრული

ად გამორჩეული კერამიკული ნაწარმი

დაბრინჯაოსმხატვრულინიმუშები,მათ

შორისშტანდარტები,ყველაზეგვიანდე

ლი–გვიანბრინჯაოსხანისმდიდრული

ყორღანიდან,რომელიცბერიკლდეებში

იქნა აღმოჩენილი; გვიანბრინჯაოად

რერკინისხანისმრავალრიცხოვანიარ

ქეოლოგიური მასალა,რომელიც წალ

კაში BPს მიერ ნავთობსადენი მილის

გაყვანისას იქნა აღმოჩენილი. ასევე

ახალმშენებლობებსუკავშირდებამარ

ნეულში, კერძოდ, სოფელილმაზლოში

ადრერკინისხანისსამარხისაღმოჩენა,

რომელიც ოქროს სამკაულით გამო

ირჩევა და „თრიალეთის ბრწყინვალე

კულტურის“ ეპოქის შემდეგ საქართვე

ლოს ტერიტორიაზე ოქრომჭედლობის

აღორძინებისკიდევერთიმნიშვნელო

ვანი მოწმობაა; ანტიკური ხანის აღ
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ორპროტომიანიკაპიტელი.კირქვა.

ციხიაგორა.ძვ.წ.IVს.

მოჩენებიდან გამოფენაზე გამორჩეუ

ლი ადგილიუჭირავს 2007 წელსვანში,

კოლხეთისრელიგიურცენტრშიგანძის

სახითაღმოჩენილუნიკალურსატაძრო

ინვენტარს,კერძოდ,ბრინჯაოსსარიტუ

ალო ჭურჭელს, ჭრაქებს, სასაკმევლეს,

რომლებზეცბერძნულიმითოლოგიური

პერსონაჟების,ასევესპილოებისმინია

ტურულიფიგურებიაგამოსახული.ელი

ნისტური ხელოვნების ეს შედევრები,

რომლებიცსაბერძნეთისწამყვანიცენტ

რებიდანუნდაიყოსშემოტანილი,იმაზე

მეტყველებს,რომ კოლხეთი აქტიურად

იყო ჩართული ელინისტურ სამყაროში

მიმდინარე კულტურულ პროცესებში.

გამოფენაზეასევეშესაძლებელიავანის

ცნობილი ბრინჯაოს ჭაბუკის ტორსის

ნახვა, რომელიც ელინისტური ეპოქის

ე.წ. კლასიცისტური ქანდაკების ერთ

ერთგამორჩეულნიმუშადაააღიარებუ

ლი;რომთან,ასევესასანიდურირანთან

ქართლის (იბერიის) სამეფოს მჭიდრო

სავაჭროდაკულტურულიურთიერთო

ბების დამადასტურებელ მრავალფე

როვან მასალასთან ერთად წარმოდ

გენილია რომაული ყოფის ამსახველი

სხვადასხვანივთი.

ექსპოზიცია ლოგიკურად სრულ

დება თანამედროვე დედაქალაქის

ფარგლებში აღმოჩენილი იმ არქე

ოლოგიური მასალით, რომელიც აქ

ენეოლითიდანგვიანანტიკურხანამდე

უწყვეტი ცხოვრების კვალს მოწმობს.

თავისი განსაკუთრებული გეოგრაფი

ული მდებარეობის გამო ეს ტერიტო

რია ათასწლეულების განმავლობაში

ევრაზიის კულტურათა გზაჯვარედინს

წარმოადგენდა, რამაც მნიშვნელო

ვანიროლი შეასრულა ერთიანი ქარ

თული კულტურის ჩამოყალიბებაში.

ახალი აღმოჩენებიდან აღსანიშნავია

ცვარათი შემკული ოქროს საყურეე

ბი თრელის სამაროვნის ადრერკინის

ხანის ერთერთი მდიდრული სამარ

ხიდან, რომლებიც ამ ეპოქის ადგი

ლობრივი ოქრომჭედლობის ტიპური

ნიმუშებია;გლადიატორისადალომის

ბრძოლის ამსახველი ბრინჯაოს ქან

დაკება,რომელიცრომაულიპლასტი

კის ერთერთგამორჩეულნიმუშადაა

მიჩნეული.

სიმბოლურია, რომ ექსპოზიცია საზე

იმოდ გაიხსნა ექვთიმე თაყაიშვილის

150 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღო

ნისძიებების ფარგლებში. ქართული

არქეოლოგია,რომლისმთავარმისიად

რჩება ეროვნული კულტურის როგორც

მსოფლიო ცივილიზაციის განუყოფელი

ნაწილის მაღალ მეცნიერულ დონეზე

წარმოჩენა, მისი ფუძემდებლის, დიდი

ექვთიმეთაყაიშვილისტრადიციებსაგ

რძელებს.  

ცხენისაღკაზმულობისდეტალები.მინა.ფევრეშო

ძვ.წ.VIVსს.

უახლესიაღმოჩენებიანანაურისN3ყორღანიდან.ქარვის,სარდიონის,მთისბროლისმძივები,

ქალცედონისბეჭედი,ოქროსსამკაული,ძვ.წ.IIIათასწლეულისმეორენახევარი

საწოლისდეტალი.ბრინჯაო.დედოფლისგორა

ახ.წ.Iს.

35saqarTvelos erovnuli muzeumi



პოს ტ ს ტა ლი ნუ რი ლი ბე რა ლი ზა ცია 
ქარ თულ მხატ ვ რო ბა ში
გამოფენა>ეკაკიკნაძე

გასულისაუკუნის50იანიწლებისთვისთანამედროვექართულდაზგურმხატვრობასერთიმხრივხანმოკლე,მეორე

მხრივკიპიროვნებებით,ძიებებითადამიგნებებითმდიდარიისტორიააქვს.უკანარისდარჩენილიXIXსაუკუნის

დასაწყისიდანქართულიმხატვრობისჩამოყალიბებისპირველიეტაპი,„თბილისურიპორტრეტულისკოლის“სახე

ლითცნობილიდაისეთივემულტიკულტურულიგავლენებითმოცული,როგორიცყოველთვისიყოთბილისისშე

მოქმედებითიგარემო;შემდგარიაპროფესიულიმხატვრობისპირველიწარმომადგენლებისგამოსვლაასპარეზზე;

შემდეგ,ერთიმხრივგიგოგაბაშვილისშემოქმედებარუსულიფერწერისმისეულიინტერპრეტაციით,მეორემხრივ

კიფიროსმანაშვილი,შუასაუკუნეებისქართულიფრესკისადაXXსაუკუნისმოდერნიზმისგენიალურისინთეზით;

მოსეთოიძისინტერესიევროპელიმხატვრებისძიებებისმიმართ;განვლილიაქართველიმოდერნისტებისპირვე

ლიდაუკანასკნელითაობისდრამატულიშემოქმედებისარსობრივიეტაპები;წარსულშირჩება3040იანიწლე

ბისმხატვრობაშისოცრეალიზმისე.წ.მხატვრულიმეთოდისუალტერნატივობატონობადა,მისსაპასუხოდ,50იანი

წლებისმეორენახევრიდანიწყებაპოსტსტალინურილიბერალიზაციისეტაპზეასპარეზზეგამოსულიახალგაზრდა

მხატვრებისმიერმოხდენილიფერწერული„რევოლუცია“.
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ხ
ელოვნებაზე ტოტალური კონ

ტროლის პროცესი, ისევე რო

გორც ნაცისტურ გერმანიაში,

საბჭოთა კავშირშიცლიტერატურიდან

დაიწყოდაშემდეგსახვითხელოვნე

ბაზეგავრცელდა.1932წლის23აპრილს

საბჭოთა კავშირის კომუნისტურ

მა პარტიამ გამოსცა „დადგენილება

ლიტერატურულმხატვრული ორგა

ნიზაციების გარდაქმნის შესახებ“. ეს

დადგენილება მცირე სახელოვნებო

გაერთიანებების გაუქმებასა და პრო

ფესიული ნიშნით ერთიანი კავშირე

ბისშექმნასგულისხმობდა.1933წელს

დადგენილების საფუძველზე შეიქმნა

საქართველოს მხატვართა კავშირი.

კავშირი კადრებისა და იდეოლოგი

ის ცენტრალიზებას და მათ მკაფიო

მართვას გულისხმობდა. ამ ფორმით

სახვითი ხელოვნება სახელისუფლე

ბო იდეების აგიტაციაპროპაგანდის

მნიშვნელოვან იარაღად გადაიქცა.

საბჭოთა მხატვრისთვის ერთადერთ

დაშვებულ მეთოდად სოციალისტუ

რი რეალიზმი განისაზღვრა და მისი

პრინციპები ხელოვანისთვის ისეთივე

უზენაესიგახდა,როგორცმოქალაქის

თვისსისხლისსამართლისკოდექსი.

საბჭოთა მხატვარს ცენზურის მი

ერ მკაფიოდ ჰქონდა განსაზღვრული

რა უნდა დაეხატა და როგორ. სოც

რეალისტური მხატვრობის მთავარი

გმირები პარტიის გაიდეალებული ბე

ლადებიიყვნენ;მათგვერდით–მშრო

მელი საბჭოთა ადამიანი, რომელიც

კოლმეურნეობაში, ქარხანაში, რკი

ნიგზასა თუ ელექტროსადგურზე მომ

ღიმარისახითიღწვოდასოციალიზმის

მშენებლობისთვის და კოლექტიური

შრომის სიდიადეს ასხამდა ხოტბას;

ბელადებისა და შრომის განდიდების

გვერდით მნიშვნელოვანი ადგილი

ეჭირა ,,სოციალისტურ სამოთხეში“

მცხოვრები ბედნიერი საბჭოთა მოქა

ლაქისყოფისასახვას.არსებულთემა

ტიკას 40იანი წლების დასაწყისიდან

II მსოფლიო ომის გმირების, განად

გურებული მტრისადა ბრძენი გენერ

ლებითმართულიუძლეველისაბჭოთა

არმიისთემაშეემატა.

ამგვარიყალბიპათოსითგაჟღენთი

ლითემატიკანატურალიზმამდედასუ

ლი რეალისტური და თხრობითრეა

ლისტური მანერით უნდა ყოფილიყო

გადმოცემული.სოცრეალიზმისუმკაც

რესი ფორმით დამკვიდრებას ხელი

შეუწყოიმფაქტმაც,რომ30იანიწლე

გურამქუთათელაძე.„პეიზაჟი“

saqarTvelos erovnuli muzeumi 37



ბისდასაწყისიდან საბჭოთა მხატვარი

,,რკინისფარდით“იყოიზოლირებული

დასავლურ მხატვრობაში მიმდინარე

პროცესებისგან,სადაცამასობაშიმო

დერნიზმმა განვლო და პოსტმოდერ

ნისტულეტაპსდაედო საფუძველი. ამ

დროს საბჭოთა კავშირსა და ნაცის

ტურგემანიაშირეალიზმიდანმცირეო

დენიგადახვევაცკიოფიციოზისმიერ

,,ფორმალიზმად“ და ,,დეგენერატულ

მხატვრობად“ ირაცხებოდა, ხოლო

„ურჩი“ ხელოვანი პოლიტიკური დევ

ნისა და რეპრესიის მსხვერპლი ხდე

ბოდა. სოცრეალისტურმა მანერამ

ვულგარიზაციის პიკს 30იან40იან

წლებში მიაღწია. ბუნებრივია, ქარ

თველი მხატვრების ყველა თაობაში

რეპრესიების მსხვერპლთა რეაბილი

ტაციაში,ხოლოხელოვნებაში–უმკაც

რესი ცენზურის მცირედ შესუსტებაში

გამოიხატა,რამაცმაშინვეპოვაასახვა

ქართველიმხატვრებისახალითაობის

შემოქმედებაში.

1950იანი წლების II ნახევრიდან

ასპარეზზე გამოსულმა ახალგაზრდა

მხატვრებმა დამოუკიდებლად მუშაო

ბისპირველივეწლებიდანნახატშითუ

ფერწერაში წინა პლანზე მხატვრული

ენის სპეციფიკა წამოწიეს. მათ უარი

თქვეს „ლაკირებული“ რეალობის

ფოტოგრაფიული სიზუსტით ასახვაზე,

თხრობითსიუჟეტურ სურათებზე; და

ინტერესდნენ იმპრესიონისტული და

პოსტიმპრესიონისტული ფერწერის,

იყვნენ ადამიანები, რომელნიც ფასე

ულ ხელოვნებას ქმნიდნენ, თუმცა ამ

პერიოდში ერთეულებმა თუ შეძლეს

მხატვრული საწყისისა დარანგის შე

ნარჩუნება.

1953 წლის 5 მარტს გარდაიცვალა

იოსებ სტალინი. სამი წლის შემდეგ,

1956 წელს, XXI ყრილობაზე კომუნის

ტური პარტიის გენერალურმა მდი

ვანმა, ნიკიტა ხრუშჩოვმა, ისტორიულ

სიტყვაშისაჯაროდდაგმოპიროვნების

კულტი. ეს მოვლენა საფუძვლადდაე

დოათწლიანპერიოდს50იანიწლების

მეორე ნახევრიდან, რომელსაც ისტო

რიკოსები „დათბობის ხანას“ უწოდე

ბენ. პოლიტიკაში „დათბობა“ რეჟი

მის შედარებითლიბერალიზაციასადა

ედმონდკალანდაძე.„საცხოვრებელი

სახლებითბილისისზღვასთან“ ჯიბსონხუნდაძე.„ლურჯიმთა“
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კოლაჟის, აბსტრაქციის გააზრებით,

რითაც მხატვრული რეალობის არ

სობრივი რეფორმირება მოახდინეს

დაქართულიმხატვრობისახალეტაპს

ჩაუყარესსაფუძველი.

50იანელთა თაობის მთავარმა ფი

გურებმა ინდივიდუალური (და არა

ცენზურისმიერდაკანონებული)მხატ

ვრული ძიებებით გამოჩენისთანავე

მიიპყრეს საზოგადოების ყურადღება,

პალიტრაში კი საბჭოთა მხატვრობის

თვის უჩვეულოდ სუფთა, ინტენსიური

ფერი აქციეს დომინანტად. ხელოვნე

ბათმცოდნე რენე შმერლინგმა ორ

მოცდაათიანელების ერთერთი პირ

ველიგამოფენისნახვისშემდეგთქვა:

„მიხარია, რომ ყავისფერმა საღება

ვებმადასტოვესესკედლებიდამასზე

ნამდვილიფერებიაელვარდნენ“.

თუმცა, კრიტიკა ყოველთვის ამგ

ვარად კეთილგანწყობილი არ იყო

ახალგაზრდა მხატვრების მიმართ.

50იანწლებშისაბჭოთაკავშირშიარ

სობრივად არაფერი შეცვლილა. მო

ქალაქეებზე პოლიტიკური წნეხი შე

ნარჩუნდა;საზღვრებიკვლავ„რკინის

ფარდით“იყოჩაკეტილიდაგარესამ

ყაროსგან მკაცრი იზოლაციის ფაქ

ტორი მოქმედებდა; ხელოვნება ისევ

ცენტრალიზებულად იმართებოდა და

პროპაგანდისტული ფუნქცია ჰქონდა;

საბჭოთა მხატვრის მთავარ მოთხოვ

ნად დარჩა პროპორციულ სისტემაზე

დამყარებული რეალისტური ნახატი

და ფერწერა. 50იანელთა თაობის

არაერთმა წარმომადგენელმა საკუ

თარ თავზე გამოცადა ფორმალიზმსა

დაექსპერიმენტატორობაშიბრალდე

ბა,სამხატვროაკადემიიდანგარიცხვა,

მკაცრი კრიტიკა. თუმცა, მიუხედავად

ყველაფრისა, ხელოვნებაში არსებუ

ლისტაგნაციასწორედმათიასპარეზ

ზეგამოსვლითდასრულდა.

მნიშვნელოვანისტიმულიახალითა

ობის მხატვრული აზროვნებისთვის

ლადოგუდიაშვილის 1957 წლის 14 მა

ისს გამართული გამოფენა იყო, რომ

ლის გახსნა ცენზურის გადაწყვეტილე

ბით აიკრძალა, მაგრამ გალერეასთან

შეკრებილმა ხალხმა ძალით შეაღო

დარბაზის კარი. ასევე, უფროსი თაო

თენგიზმირზაშვილი.„საღამო“
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ბისსხვამხატვრების–ვალენტინშერ

პილოვის, ალექსანდრე ციმაკურიძის,

დავით კაკაბაძის, ალექსანდრე ბაჟბე

უქმელიქოვის,დავითგაბაშვილისთუ

სხვათაშემოქმედება,რომელთაცსოც

რეალისტური მანერის ტოტალური ბა

ტონობისპერიოდშიცშეძლესმაღალმ

ხატვრულიდონისშენარჩუნება.

ამ ძირითადმა ფაქტორებმა განა

პირობა ქართულმხატვრობაშიორ

მოცდაათიანელთა მიერ მოხდენი

ლი უდიდესი ცვლილება, რომელიც

ფერწერულ საფუძვლად დაედო

შემდგომი თაობების მხატვრულ აზ

როვნებას.

2014 წლის 24 ნოემბერს საქართ

ველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტ

რი შევარდნაძის სახელობის ეროვ

ნულ გალერეაში გაიხსნა გამოფენა

,,პოსტსტალინური ლიბერალიზაცია

ქართულ მხატვრობაში", რომელიც

50იანი წლების თაობის წარმომად

გენელთაშემოქმედებასადამათმიერ

ქართულმხატვრობაშიმოხდენილრე

ფორმასგვიჩვენებს.

ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია სა

ქართველოს ეროვნულ მუზეუმსა და

კერძო კოლექციებში დაცული ფერ

წერულიდაგრაფიკულინამუშევრები,

აგრეთვე ავტორთა მიერ სხვადასხვა

წლებში ილუსტრირებული წიგნები.

დამთვალიერებელს აგრეთვე საშუა

ლება აქვს, გაეცნოს საინფორმაციო

მასალას საქართველოს შინაგან საქ

მეთასამინისტროსადასაქართველოს

ეროვნულიარქივებიდან.

გამოფენაზე წარმოდგენილია ისე

თიცნობილიავტორებისნამუშევრები,

როგორებიც არიან: ედმონდ კალან

დაძე, ჯიბსონ ხუნდაძე, ზურაბ ნიჟარა

ძე, ალექსანდრე ბანძელაძე, დიმიტრი

ერისთავი,თენგიზმირზაშვილი,გურამ

ქუთათელაძე, ლეოპოლდ ძაძამიძე,

რევაზ თარხანმოურავი, ლევან ცუც

ქირიძე,ჟანგომეძმარიაშვილი,მიხეილ

ხვიტია,ალბერტდილბარიანი,ლევბა

იახჩევი, გოგიოჩიაური, ავთოვარაზი,

ვალენტინშერპილოვი,ზურაბლეჟავა,

უჩა ჯაფარიძე,თამარ აბაკელია, კორ

ნელისანაძე,რობერტსტურუა,დავით

კაკაბაძედალადოგუდიაშვილი.

ჟანგომეძმარიაშვილი.„აფიშებისგამკვრელი“

ალექსანდრებანძელაძე.„აბსტრაქცია“
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ძვე ლი სა ქარ თ ვე ლოს 
მო ნუ მენ ტუ რი მხატ ვ რო ბა 
და მი სი მო ა მა გე ნი

ქტიტორიეპისკოპოსიგერასიმეჩხეტისძე.XVIსსაუკუნის20იანიწწ.

წმ.გიორგისეკლესია.ტაბაკინი,იმერეთი.გ.ხმალაძისასლი.1913წ.ტილო,ზეთი.

169x171სმ.
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გამოფენა
ნინოჩიხლაძე

2013წელსსაქართველოს

ეროვნულმამუზეუმმაექვთი

მეთაყაიშვილის150წლისთავი

მნიშვნელოვანიღონისძიებე

ბითაღნიშნა.მათშორისიყო

შალვაამირანაშვილისსახე

ლობისხელოვნებისმუზეუმში

მოწყობილიგამოფენა„ძველი

საქართველოსმონუმენტური

მხატვრობადამისიმოამაგენი“,

რომელზედაცშუასაუკუნეების

ქართულიკედლისმხატვრობი

სადამოზაიკისმრავალრიცხო

ვანინიმუშიიმავდროულად

მათიშესწავლისადაგადარჩე

ნისასწლოვანისტორიასწარ

მოადგენდა.

ა
მ ისტორიას საფუძველი ექვთიმე

თაყაიშვილმა ჩაუყარა მის მიერ

დაარსებული საქართველოს სა

ისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგა

დოებისდაკვეთითშექმნილიქართული

ფრესკის ასლების პირველი კოლექ

ციით, რომელსაც წლების განმავლო

ბაში აკეთებდნენ მხატვრები ქრისტინ

კრონი, ჰენრიკ ჰრინევსკი, თეოდორე

კიუნე, გიორგი ხმალაძე, სერგი პოლ

ტორაცკი,აკოფგარიბჯანიანი,ალექსეი

ეისნერი და, მათ შორის, ახალგაზრ

და დავით კაკაბაძე. დიდი წამოწყების

პირველი ნაბიჯები ცოცხლდება საზო

გადოების1913წლისანგარიშისთუნდაც

ერთფურცელში,საიდანაცვიგებთ,რომ

„საბჭოსმინდობილობითთავმჯდომარე

ე.თაყაიშვილმადასაბჭოსმიერსაგან

გებოდ მოწვეულმა მხატვარფოტოგ

რაფმა კიუნემ გურიასამეგრელოს და

იმერეთისეპარქიისსხვადასხვაკუთხე

შიიმოგზაურეს,დაათვალიერესმონას

ტრები, გადმოიღეს ფოტოგრაფიული

სურათები ნივთებისა, ფრესკებისა და

ეკლესიისგეგმები.მოგზაურობისდროს

გადმოღებული მარტო ფოტოგრაფიუ

ლი სურათების რიცხვი ოთხასორმოც

დაათსაღემატება.ამასგარდა,მდივან

მას.გორგაძემახალგაზრდამხატვრის,

გიორგი ხმალაძის თანხლებით გან

მეორებით ინახულა ტაბაკინის მონას

ტერი (შორაპნის მაზრაში), რომლის

კედლიდანაცმხატვარმაგადმოიღოსა

ზოგადოების მუზეუმისათვის ქუთათე

ლიმიტროპოლიტისგერასიმეჩხეტიძის

(ტაძრის განმაახლებლის) სურათის პი

რი, ხოლო საბჭოს წევრმა ირ. სონღუ

ლაშვილმანორვეგიელმხატვარქრისტ.

კრონთან ერთად ინახულა ბეთანიის

მონასტერი (ტფილისის მახლობლად),

რომლის კედლიდანაც მხატვარმა გად

მოიღოცნობილიჯგუფი:თამარდედო

1916წ.სოფელიავლევი.ნაბახტევისმოხატულობისასლებზემომუშავემხატვრები.
სხედან:გიორგიერისთავი,მიხეილჭიაურელი,მოსეთოიძე;დგანან:დიმიტრიშევარდნაძე,

მასპინძლისმეუღლექეთევანამირეჯიბი,ახალგაზრდაირაკლითოიძედალადოგუდიაშვილი

აკვანი„ღვთისმშობლისშობის“სცენიდან.XIIIსაუკუნისდასაწყისი.ღვთისმშობლისეკლესია.ახტალა,
ისტორიულილორე,სომხეთი.ტ.შევიაკოვასასლი.1945წ.ქაღალდი,ტემპერა.12,5x16სმ.
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ლიფაქსიმილესშექმნისრთულსადა

შრომატევად ტექნოლოგიას იყენებ

დნენ. თუმცა, პეტერბურგელი სპეცია

ლისტების მოწვევის მიზეზი მხოლოდ

ფრესკის ასლის დამზადების ახალი

ტექნოლოგიის შესწავლაგაზიარება

არ ყოფილა. მათთან ერთად დაიწყო

მზადება შუა საუკუნეების ქართული

კულტურისპირველიდიდიევროპული

გამოფენისთვის.1930წლისზაფხულში

გერმანიის ქალაქებში ქართული ოქ

რომჭედლობის,ნაქარგობისადახატ

წერისნიმუშებთანერთადფრესკების

ასლებისმდიდარიკოლექციაცგამოი

ფინა.

ქართული მონუმენტური მხატვრო

ბის ასლების შექმნაში განსაკუთრე

ბული ღვაწლი მიუძღვის ტატიანა შე

ვიაკოვასა და სოფიო მირზაშვილს,

რომელთამრვალრიცხოვანინამუშევ

რებიდედნებთანმსგავსებისუტყუარი

სიზუსტითადადახვეწილიოსტატობით

გამოირჩევა.ტატიანაშევიაკოვასშეს

ფრაგმენტი„ჯვარცმის“სცენიდან.1172წ.მიქაელ
მთავარანგელოზისეკლესია.იკორთა,ცხინვალის
ოკუპირებულირეგიონი.ტ.შევიაკოვასშემცირებულიასლი.
1951წ.ქაღალდი,ტემპერა.17x12,8სმ.

გიორგილიპარტიანჩიქვანისოჯახისსაქტიტოროკომპოზიცია.XVII
საუკუნის80იანიწწ.ღვთისმშობლისმიძინებისტაძარი.მარტვილი,
სამეგრელო.მ.მიქელაძებაგრატიონისასლი.1937წ.
ტილო,ტემპერა.214x189სმ.

ფალი,მისიმამადაძელაშაგიორგიდა

რამდენიმე სხვა სურათიც... საბჭოსავე

მინდობილობითახალგაზრდამხატვარ

მადავ. კაკაბაძემ ნაყურალეშის ეკლე

სიის (ლეჩხუმი) კედლებიდან გადმოი

ღო ორი დიდი მხატვრობა ჩიქოვანთა

(დადიანთა) წინაპრებისა. იმავე დროს

მხატვარი მოსე თოიძე მოგზაურობდა

საქართველოსსხვადასხვაკუთხეშისა

ზოგადოების მუზეუმისთვის საეთნოგ

რაფიოსურათებისდასამზადებლად.“

1916 წლიდან საისტორიოდა საეთ

ნოგრაფიო საზოგადოების წამოწყე

ბას შეუერთდნენ გერმანიაში განს

წავლული მხატვრისა და შემდგომ

დიდი საზოგადომოღვაწის,დიმიტრი

შევარდნაძის ინიციატივით შექმნილი

ქართველ ხელოვანთა საზოგადო

ების წევრები: ლადო გუდიაშვილი,

მოსე და ირაკლი თოიძეები, გიორ

გი ერისთავი, მიხეილ ჭიაურელი და

შალვა ქიქოძე. შეგროვებული მასა

ლისსაფუძველზეორისაზოგადოების

ძალისხმევით 1917 წლის 8 იანვარს

დღევანდელი ეროვნული გალერეის

დარბაზებშიგაიხსნაქართულიფრეს

კის ასლების გამოფენა, რომელიც

საზოგადო მოღვაწეებმა ივანე ჯავა

ხიშვილმა, გერონტი ქიქოძემ, ირო

დიონ სონღულაშვილმა იმთავითვე

შეაფასეს ეროვნული ენერგიის გა

მოღვიძებისახალეტაპადდაქართუ

ლი კულტურის ყველაზე მასშტაბურ

ღონისძიებად.შეფასებადამთვალიე

რებელთა (9000ზე მეტი) არნახულმა

ინტერესმაცდაადასტურა.

XXსაუკუნის20იანიწლებისბოლოს

მონუმენტური მხატვრობის ასლებზე

მუშაობაში ერთვებიან ქეთევან მაღა

ლაშვილი, ვალერიან სიდამონერის

თავი, სევერიან მაისაშვილი, შალვა

აბრამიშვილიდა პეტერბურგიდან სა

განგებოდმოწვეულიმხატვარიკოპი

ისტები ლიდია დურნოვო, ბორის შე

ვიაკოვი,ტატიანაშევიაკოვა,ნატალია

ტოლმაჩევსკაია და სხვები. ისინი ას
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ინტერიერისნაწილი.XIIIსაუკუნის10იანიწლები.

სატრაპეზოსნიში.ბერთუბანი.დავითგარეჯი,

აზერბაიჯანი.ე.ლანსერესჩანახატი.1921წ.

ქაღალდი,აკვარელი.51x 34სმ.



რულებული აქვს ასლირეკონსტრუქ

ციისმაგალითებიცადაორნამენტული

დეკორისათუსხვადასხვადეტალების

უმშვენიერესი შემცირებული ჩანახა

ტებიც.მონუმენტურმხატვრობაშიდა

ცულისტორიულპირთაპორტრეტების

მდიდარი გალერეა კი ლოზანასა და

პარიზში განათლებამიღებული, გი

გო გაბაშვილის საყვარელი მოწაფის,

მერი მიქელაძებაგრატიონის 30იან

წლებში შესრულებული ასლებით შე

მოგვრჩა.

ეროვნულმუზეუმსმოზაიკურიმხატ

ვრობისა თუ ფრესკების დედნების

გადარჩენის ტრადიციაც უკავშირდე

ბა, რაც 30იანი წლების დასაწყისში

დიმიტრი შევარდნაძის თაოსნობით

წრომისეკლესიისVIIსაუკუნისმოზა

იკურიფრაგმენტებისადანაბახტევის

XVსაუკუნისფრესკებისნაწილისსა

მუზეუმო სივრცეში გადმოტანით და

გაერთიანებულისაქართველოსმეფებაგრატIIIისმემორიალურიპორტრეტიდაგვიანიშუა

საუკუნეებისქტიტორები:მარეხდეუფალთდეუფალიდამანდატურთუხუცესიგიორგიდადიანი.

XIVსაუკუნისმეორენახევარი.ღვთისმშობლისეკლესია.ბედია,აფხაზეთისოკუპირებული

რეგიონი.შ.აბრამიშვილისასლი.1939წ.ქაღალდი,ტემპერა.274x384სმ.
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იწყო.XXსაუკუნის6070იანწლებში

პროფესიონალი და გამბედავი სპე

ციალისტების, ნუგზარ ალხაზაშვი

ლის, ოთარ თორთლაძის, თეიმურაზ

და შალვა აბრამიშვილების, კარლო

ბაკურაძის ძალისხმევით გადარჩა

დავითგარეჯის ბერთუბნის XIII საუ

კუნისდასაწყისის კედლისმხატვრო

ბის ნაწილი, ხოლო 1950იან წლებში

აფხაზეთში, ბიჭვინთისტერიტორიაზე

აღმოჩენილი კომპლექსის VVI საუ

კუნეების იატაკის მოზაიკური მხატვ

რობის ფრაგმენტებს თეიმურაზ თო

დუას ოსტატურად დამონტაჟებული

ექსპონატებისწყალობითვიცნობთ.

დასაღუპად განწირულიფრესკების

გადარჩენის ღირსეული მაგალითია

19962007წლებშიხელოვნებისისტო

რიის მკვლევრის, ზაზა სხირტლაძის

თაოსნობით ჩატარებული „თეთრი

უდაბნოს“VIIVIIIსაუკუნეებისმხატვ

რობისმოხსნისადამუზეუმშიდამონ

ტაჟების ღონისძიებანი, რომლებიც

მერაბ ბუჩუკურისა და ამირან გოგ

ლიძის რესტავრატორთა ჯგუფების

საშუალებით განხორციელდა. მსგავ

სიმაგალითიდღესმითუფროდასა

ფასებელია, რადგან დროის გამოწ

ვევებმა გაუბედავი მოქმედებისა და

უპატიებელი დაგვიანების გამო უკვე

დაგვაკარგვინა XIIXIII საუკუნეების

მხატვრობის მნიშვნელოვანი ნიმუ

შები ყანჩაეთის კაბენში, დირბის წმ.

გიორგის ეკლესიაში და ბევრ სხვა

განაც.დღეს ეროვნულმუზეუმშიდა

ცულიქართულიფრესკისუნიკალური

კოლექცია, რომლის შექმნაში დიდი

წვლილიმიუძღვისმხატვარკოპიისტ

თარამდენიმეთაობას,ბევრისეთას

ლსაც ინახავს, რომელთაც ორიგინა

ლის დაღუპვის, ძლიერი ცვლილების

ან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მი

უწვდომლობისგამოდედნებისმნიშ

ვნელობამიენიჭა.თუმცა,უმთავრესი

მაინც ისაა, რომ მათი ერთობლიობა

შუა საუკუნეების მდიდარი ქართული

კულტურის, მხატვრულ სტილთა და

სკოლათა მრავალფეროვან სურათს

გადმოსცემს. ამის ერთად ხილვა კი

მხოლოდ სამუზეუმო სივრცეშია შე

საძლებელი.

2014 წელს გამოფენაზე წარმოდგე

ნილ ექსპონატთა საფუძველზე შედ

გა და გამოსაცემად მომზადდა ამავე

სახელწოდების კატალოგი, რომელიც

ფართო საზოგადოებას გააცნობს

ეროვნული მუზეუმის ფონდებში და

ცულ, ქართული მონუმენტური მხატ

ვრობის ამსახველ მრავალმხრივ

საყურადღებო, მეტწილად დღემდე

გამოუქვეყნებელ300მდეარტეფაქტს,

რომელთა გათვალისწინების გარე

შეც, ვფიქრობთ, შეუძლებელია არა

მხოლოდ შუა საუკუნეების ქართული

კულტურის,არამედსაერთოდქართუ

ლიკულტურისსრულისურათისწარ

მოდგენა.
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დი მიტ რი ერ მა კო ვი 
ფო ტოგ რა ფი და კო ლექ ცი ო ნე რი
პუბლიკაცია>ნათიალიქოკელი

ს
აქართველოს ეროვნული მუზეუ

მისთვის 2014 წელი კიდევ ერთი

მნიშვნელოვანი პუბლიკაციით

აღინიშნა.ინგლისურენოვანიკატალოგი

„დიმიტრიერმაკოვი–ფოტოგრაფიდა

კოლექციონერი“დაგვირგვინებაასაერ

თაშორისო ქართულნიდერლანდური

პროექტისა, რომელიც 2000 წელს და

იწყო.პროექტისფარგლებში,რომელიც

ფონდ„ჰორაიზონთან“ (ჰოლანდია)და

როტერდამის ფოტომუზეუმთან ერთად

განხორციელდა, მოწესრიგდა საქარ

თველოს ეროვნული მუზეუმის ფოტო

არქივი, მოხდა ფონდების სრული კა

ტალოგიზაცია, ნამუშევრებს ჩაუტარდა

რესტავრაცია, მოეწყო დიმიტრი ერმა

კოვისნამუშევრებისარაერთიგამოფე

ნადასხვა.

კატალოგი, რომელშიც შესულია სა

ქართველოს ეროვნული მუზეუმის არ

ქივშიდაცულიუნიკალურიფოტომასალა,

პირველი მცდელობაა საქართველოში

ფოტოგრაფიის განვითარების სრული

ისტორიისწარმოდგენისა.შესავალშიგა

მოყენებულია ფოტომასალა ეროვნული

არქივის, აშშ კონგრესის ბიბლიოთეკის,

დიმიტრი ერმაკოვის შვილიშვილის, მი

ლიტრისა დავიდოვას, ემანუელ სევრი

უგინის, გიორგი გერსამიას და არჩილ

დარჩიასკოლექციებიდან.  
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სვა ნე თის მუ ზე უ მის კა ტა ლო გი 
პუბლიკაცია>სალომეგურული

2014 
წელს საქართვე

ლოს ეროვნულმა

მუზეუმმა გამოსცა

სვანეთისგანახლებულიმუზეუმისექ

სპოზიციისკატალოგიქართულდაინ

გლისურენებზე.

სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრა

ფიის შესწავლა, ეკლესიებში დაცული

ხელოვნებისნიმუშებისაღწერაXIXსა

უკუნეში დაიწყო. მას შემდეგ სვანეთის

ძეგლებს ქართველ მეცნიერთა სხვა

დასხვათაობის არაერთი ნაშრომი მი

ეძღვნა.

გარდა იმისა, რომ კატალოგში ასახუ

ლიმასალისნაწილიპირველადგამოიცა,

აღსანიშნავიაისიც,რომმკითხველსპირ

ველად ეძლევა საშუალება ასეთი მრა

ვალფეროვნებით იხილოს საუკუნებიის

განმავლობაშისვანეთშიშემონახულიის

უნიკალურინიმუშები,რომლებიცმსოფ

ლიო საგანძურის ნაწილს წარმოადგენს

დასვანეთისმუზეუმშიადაცული. მუზეუ

მისარქეოლოგიური,ნუმიზმატიკური,ეთ

ნოგრაფიული, შუა საუკუნეების ხელოვ

ნებისა და ხელნაწერების კოლექციების

საუკეთესო ნიმუშები ქრონოლოგიური

თანმიმდევრობითაადალაგებული.

ახლადგამოცემულიკატალოგისმიზანია,

მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი გახადოს

ჩვენიქვეყნისკულტურულიმემკვიდრეობა

როგორც სპეციალისტების, ასევე დაინტე

რესებულიმკითხველისთვისდახელიშე

უწყოსმისშემდგომკვლევას.  
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 ქარ თუ ლი ნა ქარ გო ბი სა და ქსო ვი ლის კო ლექ ცია
პროექტი>მარიამგველესიანი

გარდამოხსნა.კომპოზიცია„ქრისტესდატირება“.საჩხერე.ცენტრალურისცენაXIVს.,წარწერა15101565წწ.

ენქერი.კომპოზიცია„სულიწმინდისმოფენა“
აღმოსავლეთსაქართველო
XVIIსაუკუნისIIნახევარი

ქართულიხელოვნებისგანვითარებისისტორიაშიდეკორატიულგამოყენებითიხელოვნებისდარგებსმნიშვ

ნელოვანიადგილიუჭირავს.მათგანშედარებითნაკლებშესწავლილიდაფართოსაზოგადოებისათვისუცნობი

ქართულინაქარგობაა.მისიმნიშვნელოვანინაწილისაქართველოსეროვნულიმუზეუმისშალვაამირანაშვი

ლისსახელობისხელოვნებისმუზეუმისქსოვილისადანაქარგობისფონდშიადაცული.

კ
ოლექციისშეგროვებაXIXსაუკუ

ნისმეორენახევარშიდაიწყოდა

წერაკითხვის გამავრცელებელი

და საქართველოს საისტორიოსაეთ

ნოგრაფიო საზოგადოებების მოღვაწე

ობას უკავშირდება. მოგვიანებით იგი

საეკლესიო მუზეუმისა და კერძო პირ

თაგან შეწირული, ასევე მუზეუმის მი

ერ შეძენილი ექსპონატებით შეივსო,

რომელთა გარკვეული ნაწილი ექვთი

მე თაყაიშვილმა და გიორგი ბოჭორი

ძემსაქართველოსსხვადასხვაკუთხეში

მოწყობილი ექსპედიციების შედეგად

მოიპოვეს. ნაქარგობის ნიმუშთა რაო

დენობა ფონდში ხუთი ათასს აღემა

ტება. კოლექცია ტიპოლოგიურად ორ

ძირითად  ჯგუფადაა გაყოფილი: 1. სა

ეკლესიო – ღვთისმსახურებისათვის

განკუთვნილი ნივთები და სასულიერო

პირთასამოსიდა2.საეროდანიშნულე

ბისნივთები.

ქართული ნაქარგობის  ოსტატებმა,

რომელთადიდნაწილსდიდგვაროვანი

მანდილოსნებიწარმოადგენდნენ,ხელ

საქმის მრავალფეროვან ტრადიციაში

ჩააქსოვეს შემოქმედებითი ფანტაზია,

რელიგიურიმსოფლაღქმისადაუნატი

ფესი ფერწერული აზროვნების მაღა

ლი კულტურა, დახვეწილი გემოვნება

და შექმნეს ეროვნულითავისებურებე

ბითგაჯერებულიმსოფლიოდონისხე

ლოვნების ძეგლები. ეს ის შემთხვევაა,
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მიტრა.აღმოსავლეთსაქართველო
XVIსაუკუნისბოლოXVIIსაუკუნისდასაწყისი

გარდამოხსნა.კომპოზიცია„ქრისტესდატირება“.წილკანი,1686წ.

საკოსი.კომპოზიცია„ათორმეტიდღესასწაული“
იმერეთი,XVIIIსაუკუნისIნახევარი*ომოფორისმოსართავი.წმ.იოანენათლისმცემელი.XVIIIსაუკუნე

როდესაც ეროვნული კულტურული

მემკვიდრეობის ნიმუშები თავიანთი

მაღალმხატვრულობით სცილდება

ლოკალურ საზღვრებსდა მსოფლიო

კულტურულიმემკვიდრეობისნაწილი

ხდება.

1979წლიდან–მასშემდეგ,რაცქსო

ვილისადანაქარგობისფონდიხე

ლოვნების მუზეუმის საგანძურის

განყოფილებას გამოეყო, კო

ლექციისთვის გამოიყო ცალკე

საცავი, მაგრამ იქ არსებუ

ლი მოძველებული ხის

კარადების მცირე

რაოდენობა ვერ

უზრუნველყოფ

და სამუზეუმო

ე ქ ს პ ო ნ ა ტ თ ა

წესისამებრ გან

თავსებას. ნაქარ

გობისასობითნიმუში,

რომელთა უმრავლესობა

ძვირფასი ქვებითაა შემკუ

ლი, ერთმანეთზე მჭიდროდ

დაწყობილი და დაკეცილი ინა

ხებოდა,რაცქარგვისასგამოყენე

ბულიოქროსა და ვერცხლის ძაფის

სიმყიფის გამო მათ იოლად ტყდომა

დაზიანებასგანაპირობებდა.

2006 წელს, აშშს საელჩოს მიერ გა

მოცხადებულ საგრანტო პროექტთა

კონკურსში – „ელჩის ფონდი კულტუ

რულიმემკვიდრეობისდაცვაშენახვისა

დაკონსერვაციისათვის“საქართველოს

ეროვნულმამუზეუმმაწარადგინაპრო

ექტი,რომელიცშალვაამირანაშვილის

სახელობის ხელოვნების მუზეუმის ნა

ქარგობისა და ქსოვილების კოლექცი

ის დაცვაშენახვასა და კონსერვაციას

ითვალისწინებდა.პროექტი2006

2008 წლებში განხორციელდა,

რის შედეგადაც ექსპონატე

ბი განთავსდა ქსოვილე

ბის შენახვის ნორმების

დაცვით შექმნილ

ახალ სათავსო

ებში – რკინის

საცავ კარა

დებში. მოხდა

ექ ს პონა ტე ბის

მონაცემთა ბაზის

გადაყვანა ციფრულ

ფორმატში,ჩატარდასა

კონსერვაციოსარესტავრა

ციოსამუშაოებიდასიცოცხ

ლე შეუნარჩუნდა ნაქარგობის

ასობით უნიკალურ ნიმუშს. 2008

წლის ივნისში ხელოვნების მუზე

უმშიგაიმართანაქარგობისადაქსოვი

ლის კოლექციის გამოფენა „მოვქარგე

ესედიდება“,სადაცექსპონატებისგარ

და წარმოდგენილი იყო ასევე საკონ

სერვაციოსარესტავრაციო სამუშაო

პროცესის ამსახველი ფოტოსურათები.

გამოფენამ, რომელზეც ასე მასშტაბუ

რად პირველად იყო წარმოდგენილი

ქართული ნაქარგობის კოლექცია, სა

ზოგადოების დიდი ინტერესი გამოიწ

ვია.მასმოჰყვაკატალოგისდა,შემდეგ,

ორი ილუსტრირებული მონოგრაფიის,

საგანმანათლებლობუკლეტებისდაბა

რათების გამოცემაც,რამაც სრული სი

სავსითწარმოაჩინაქართულიხელოვ

ნებისამდარგისმნიშვნელობადამისი

მაღალმხატვრულიდაისტორიულიღი

რებულება.  



ს
აქართველოს ეროვნულ მუზე

უმს და კომპანიას „სამოსელი

პირველი“ დიდი ხნის მეგობ

რობა და თანამშრომლობა აკავში

რებთ. სწორედ ამ თანამშრომლობის

შედეგიაწიგნი„ქართულიეროვნული

სამოსი“, რომელიც წარმოგვიდგენს

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის

ფონდებში დაცულ XVIIIXIX საუკუ

ნეების საქართველოს ყველა კუთხის

საერო სამოსს, აქსესუარებს, ნაქარ

გობის ბრწყინვალე ნიმუშებს, ასევე

საქართველოს რეგიონული მუზეუ

მების ექსპონატებსა და საოჯახო თუ

კოლექციონერთა არქივებში დაცულ

XIX საუკუნის ფოტოსურათებს, რომ

ლებზეც აღბეჭდილნი არიან ქართულ

სამოსში გამოწყობილი სხვადასხვა

სოციალური ფენისა თუ კუთხის წარ

მომადგენლები. წიგნი თანმიმდევ

რულად გვიყვება ქართული სამოსის

ისტორიას და სრულ წარმოდგენას

გვიქმნისძველქართულტრადიციებზე

აღმოცენებული, ტექნიკურად უზადო

და დახვეწილი ფერადოვანი გამით

შესრულებულიქართულისამოსისშე

სახებ.

აღსანიშნავია, რომ ამ წიგნის მეშ

ვეობით კოსტიუმის სპეციალისტებს

(დიზაინერებს, მქარგველებს, ხელოვ

ნებათმცოდნეებს) საშუალება ეძლე

ვათდღესუკვემრავალსახელოსნოსა

თუ კერძო ოსტატთა მიერ შექმნილი

სამოსი შეადარონძველს, პარალელი

ქარ თუ ლი ეროვ ნუ ლი სა მო სი 
პროექტი>იზოლდა მელიქიშვილი
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გაავლონძველსადაახალსშორისდა

დაინტერესდნენ ეროვნული ტრადი

ციების აღორძინებით თანამედროვე

ქართულდიზაინერულსამოსში.

ამავეპროექტისფარგლებშიდაგეგმი

ლიასაქართველოსეროვნულმუზეუმში

გამოფენის მოწყობა, სადაც წარმოდგე

ნილიიქნებასიმონჯანაშიასსახელობის

საქართველოსმუზეუმისეთნოგრაფიულ

და შალვა ამირანაშვილის სახელობის

ხელოვნების მუზეუმის ნაქარგობისა და

ქსოვილისფონდებშიდაცულისაქართ

ველოს სხვადასხვა კუთხის ქალისა და

მამაკაცის – ქართლკახეთჰერეთის,

ფშავხევსურეთთუშეთის, მთიულეთი

სადახევის,გურიასამეგრელოაჭარის,

რაჭალეჩხუმსვანეთის მრავალფერო

ვანი სამოსისა და აქსესუარების უნიკა

ლური ნიმუშები. ექსპოზიცია მნახველს

წარმოდგენას შეუქმნის იმაზე, თუ რო

გორ შექმნეს ჩვენმა წინაპრებმა კლი

მატურგეოგრაფიული თუ სოციალური

ფაქტორების გათვალისწინებით ფუნ

ქციურად მრავალფეროვანი და, იმავ

დროულად, მხატვრული და ტექნიკური

თვალსაზრისითდახვეწილისამოსი.

გამოფენასთან ერთად დაგეგმილია

სხვა შემეცნებითსანახაობრივი სახის

ღონისძიებები. პროექტის მონაწილე

ები ჩაატარებენ ლექციასაუბრებს ექ

სპოზიციაზე წარმოდგენილი მასალის

შესახებ,მომზადდებასპეციალურისა

განმანათლებლო პროგრამა – ეროვ

ნული მუზეუმის სააქტო დარბაზში

პროექტის მონაწილეები წაიკითხავენ

მოხსენებებს სხვადასხვა თემაზე, ხო

ლო საგამოფენო დარბაზში მოეწყობა

„სამოსელიპირველის”მიერშექმნილი

თანამედროვე ქართული ეროვნული

სამოსისჩვენება.

უნდა აღინიშნოს, რომ საერო სამო

სის შესახებ ქართულინგლისური სა

ინფორმაციოშემეცნებითი ხასიათის

პირველი მონუმენტური პუბლიკაციის

გამოცემა „სამოსელ პირველთან“ ერ

თადშესაძლებელიგახდარუსთაველის

ეროვნულისამეცნიეროფონდისმხარ

დაჭერით. 
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ებ რა უ ლი კულ ტუ რუ ლი 
მემ კ ვიდ რე ო ბა 
სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის 
კო ლექ ცი ებ ში
პროექტი>ლელაწიწუაშვილი

ებრაულიდიასპორასაქართველოშიერთერთიუძველესთაგანიადაძვ.წ.VIსაუკუნე

შიებრაელთამცხეთაშიდასახლებასუკავშირდება.XIსაუკუნისქართულიწერილობითი

წყაროებისთანახმად,ებრაელებისაქართველოშიბაბილონელიმეფენაბუქოდონოსორის

მიერძვ.წ.586წელსსოლომონისპირველიტაძრისდანგრევისდაიერუსალიმიდანებ

რაელთაგანდევნისშემდეგგამოჩნდნენდაქართლშიდასახლდნენ,თუმცაამპერიოდის

მატერიალურიკულტურისძეგლებსჩვენამდეარმოუღწევია.

ე
ბრაული დიასპორის ისტორიისა

დაკულტურისსამეცნიეროშესწავ

ლას საქართველოში საფუძველი

ჩაეყარა 1933 წელს თბილისელ დალე

ნინგრადელ მეცნიერთანამშრომელთა

ჯგუფის ინიციატივითადა საქართველოს

ებრაელი საზოგადოების მხარდაჭერით

დაარსებულ საქართველოს ებრაელ

თა ისტორიულეთნოგრაფიულ მუზე

უმში. თავდაპირველად იგი სამეცნიერო

დაწესებულებას წარმოადგენდა და არ

ჰქონდა კოლექცია. მუზეუმი ჯერ პირვე

ლი მაისის (ამჟამად გ. აბესაძის) ქუჩაზე

არსებულ ებრაელთა კულტბაზის შენო

ბაში(ახლანდელისამეფოუბნისთეატრი)

განთვსდა,ხოლომოგვიანებითივანიძის

(ამჟამად ანტონ კათალიკოსის) ქუჩაზე

მდებარე 1896 წელს აგებული ძველი სი

ნაგოგისგუმბათიანშენობაშიიქნაგადა

ტანილი.მისიპირველიდირექტორია.კუ

ლიჯანოვიიყო,1935წლიდან–ა.კრიხელი,

ხოლო1948წლიდან–ი.პაპისმედოვი.მუ

ზეუმისდირექციამთანამშრომლობისათ

ვისცნობილიმეცნიერები:ნ.ბერძენიშვი

ლი,გ.ჩიტაია,შ.ჩხეტია,შ.ამირანაშვილი,

ს.იორდანაშვილი,ლ.მელიქსეთბეგიდა

სხვებიმოიწვია.სწორედმათიდახმარე

ბით მომზადდა მუზეუმის ახალგაზრდა

მეცნიერთანამშრომელთაჯგუფი.

მუზეუმის კოლექცია 19331936 წლებში

მოწყობილი რეგიონული სამეცნიერო

ეთნოგრაფიულიექსპედიციებისშედეგად

შეგროვდა. ექსპედიციაში მონაწილე, სა

განგებოდ მოწვეული ქართველი მხატვ

რები ადგილზე აკეთებდნენ ებრაელთა

და მათი ცხოვრების ამსახველი დეტა

ლებისჩანახატებსდაშემდეგუკვემუზე

უმშიჩამოტანილინივთებისსაფუძველზე

ქმნიდნენებრაულიყოფისათურელიგიუ

რიდარიტუალურიშინაარსისსურათებს.

პირველი ექსპოზიცია „საქართველოს

ებრაელთა ძველიდა ახალი ყოფა“ 1937

წელსმოეწყო.

ამჟამადმუზემისსახვითიხელოვნების

კოლექციაში სხვადასხვა ავტორთა 170

მდე ფერწერული და გრაფიკული ნამუ

შევარია. კოლექციის ძირითად ნაწილს

წარმოადგენს თვითნასწავლი ებრაელი

მხატვრის, შალომ კობოშვილისა (1876

1941) და ქართველი ფერმწერის, დავით

გველესიანის (18901949) ნამუშევრები,

რომლებშიცყველაზესაინტერესოდაისა

ხაქართველებრაელთაცხოვრება.

1951 წელს მუზეუმი დაიხურა როგორც

სიონიზმის კერა. 1953 წელს, სინაგოგის

შენობის კონფისკაციის შემდეგ, კოლექ

ციბიგადანაწილდადღესსაქართველოს

ეროვნულიმუზეუმისგაერთიანებაშიშე

ოქროკაბა(ქალისსაქორწილოტანსაცმელი)
XIXს.



მავალ სიმონ ჯანაშიას სახელობის სა

ქართველოსმუზეუმშიდაიოსებგრიშაშ

ვილის სახელობისთბილისის ისტორიის

მუზეუმში(ქარვასლა),სადაცისინიდღემ

დეადაცული.

ებრაული კოლექციები ათწლეულების

მანძილზეუცნობიიყოარამარტოფართო

საზოგადოებისთვის,არამედსპეციალის

ტებისთვისაც. საქართველოს ეროვნული

მუზეუმისშექმნისშემდეგგანხორციელდა

რამდენიმე პროექტი, რომელთა ფარგ

ლებში აქ დაცული ებრაული კოლექცი

ები მეცნიერულად იქნა შესწავლილი,

ექსპონატებისმნიშვნელოვანნაწილსჩა

უტარდა კონსერვაციარესტავრაცია და

მომზადდა საგამოფენოდ,რის შემდეგაც

მოეწყო ებრაული კოლექციების ამსახ

ველიექვსიგამოფენადაგამოიცაოთხი

კატალოგი.

განხორციელებული პროექტებიდან

აღსანიშნავია 2006 წელს საქართველოს

ეროვნულ მუზეუმში ებრაელი თვითნას

წავლი მხატვრის, შალომ კობოშვილის

130 წლის იუბილესთან დაკავშირებული

გამოფენა,რომელიციოსებგრიშაშვილის

სახელობის თბილისის ისტორიის მუზე

უმში (ქარვასლა) მოეწყო. გამოიცა მი

სინამუშევრებისსრულიკატალოგი.არა

მარტოშალომკობოშვლისშემოქმედება,

მისი ბიოგრაფიაც განსაკუთრებულ ყუ

რადღებას იმსახურებს – ებრაული ტრა

დიციისთანახმად,მშობლებმამასხატვის

სწავლა აუკრძალეს. 1937 წელს მან სა

ქართველოსებრაელთაისტორიულეთ

ნოგრაფიულმუზეუმშიდარაჯადდაიწყო

მუშაობა და სამუზეუმო გარემომ უბიძგა

ბავშვობისოცნებისასრულებისკენ–მან

61 წლის ასაკშიდაიწყოხატვა. მიუხედა

ვად იმისა, რომ ამის შემდეგ მხოლოდ

სამიწელიიცოცხლა,მოასწროქართველ

ებრაელთაყოფისდოკუმენტურნარატი

ული მატიანე შეექმნათავისიფერწერუ

ლიტილოებისსაშუალებით.

იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბი

ლისის ისტორიის მუზეუმშივე 2008წელს

მოეწყო საქართველოს ებრაელთა ის

ტორიულეთნოგრაფიულიმუზეუმისდა

არსებიდან 75 წლისა და ისრაელის სა

ხელმწიფოსდამოუკიდებლობის60წლის

იუბილესთან დაკავშირებული გამოფენა

„მარადიული ცეცხლი“, რომელიც ებრა

ული მუზეუმის კოლექციას მიეძღვნა და

ქართველებრაელთაკულტურასადაყო

ფას ასახავდა. გამოიცა გამოფენის სრუ

ლიკატალოგი.

2010 წელს საქართველოს ეროვნულმა

მუზეუმმაშალვაამირანაშვილისსახელო

ბისხელოვნებისმუზეუმშიგანახორციელა

პროექტი „ქართველი ებრაელები. ისტო

რიადაკულტურა“.პროექტისფარგლებში

გამოიცაკატალოგიდამოეწყოგამოფენა,

რომელიცმიეძღვნაიერუსალიმისბენცვი

სეფერთობისგვირგვინები,XIXს.

ქალისსაქორწილოფეხსაცმელი
XIXსაუკუნისმეორენახევარი

შადაი–ამულეტი
XIXსაუკუნისმეორენახევარი
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სინაგოგისშანდალი,XIXსაუკუნისმეორენახევარი
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ინსტიტუტისმიერსაქართველოშიმოწყო

ბილ ებრაული ისტორიის საერთაშორი

სო სემინარს. მანამდე წარმოდგენილი

გამოფენებისგან განსხვავებით აქ, გარდა

ებრაული მუზეუმის კოლექციისა, საქარ

თველოსეროვნულიმუზეუმისფონდებში

დაცული ქართველებრაელთა ისტორიის

ამსახველი უძველესი ექსპონატებიც იყო

წარმოდგენილი. აქვე უნდა აღინიშნოს

2012 წელს ხანუქის დღესასწაულისადმი

მიძღვნილი მცირემასშტაბიანი გამოფენა,

რომელსაც საქართველოს პარლამენტის

ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო

დარბაზმაუმასპინძლა.

დავით ბააზოვის სახელობის საქართ

ველოს ებრაელთა ისტორიის 80 წლის

იუბილეს2013წელსმიეძღვნაფართომას

შტაბიანი პროექტი საქართველოს კულ

ტურისადაძეგლთადაცვისსამინისტროსა

და საქართველოში ისრაელის საელჩოს

მხარდაჭერით. მის ფარგლებში გამოიცა

ებრაულიკოლექციებისამსახველისრუ

ლი კატალოგი „ქართველ ებრაელთა

კულტურულიმემკვიდრეობა“,რომელშიც

პირველადაა წარმოდგენილი ებრაული

კულტურის ბოლოდროინდელი სამეც

ნიეროკვლევისდაატრიბუციებისშედე

გები, რელიგიური და ეთნოგრაფიული

მასალა ხელახლა დათარიღდა. დიმიტ

რი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ

გალერეაში მოეწყო ფართომასშტაბიანი

საიუბილეოგამოფენა,რომელზედაცმუ

ზეუმის კოლექციის 200 ექსპონატი იყო

წარმოდგენილი.აღსანიშნავია,რომუკვე

ცნობილი ექსპონატების გარდა პირვე

ლადგამოიფინააქამდეუცნობინივთები.

ებრაულიკოლექციებისძირითადინა

წილიმოწესრიგებულიქნაზემოხსენებუ

ლიპროექტებისფარგლებში,თუმცაჯერ

კიდევდიდისამუშაოაჩასატარებელი.

2014 წელს საქართველოს ეროვნულ

მუზეუმისა და ბრიტანული ფონდის „Ro

thschild Foundation (Hanadiv) Europe“ის

თანამშრომლობას ჩაეყარა საფუძველი.

ერწლიანიპროექტი,რომელსაცაღნიშნუ

ლიფონდიუჭერსმხარს,ითვალისწინებს

შალომკობოშვილი(18761941).ცეკვასაივო

დავითგვესელიანი(18901949).ებრაელი
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ებრაულიკოლექციებისშემდგომკვლევა

მოწესრიგებას,საგანმანათლებლოპროგ

რამის შემუშავებას – ლექციათა ციკლს,

რომელიც ჩაიწერება DVDფორმატში და

ხელმისაწვდომიიქნებადაინტერესებული

საზოგადოებისთვის.

აქვეუნდააღინიშნოს,რომ2014წლის

ოქტომბერშიდამთავრდადავით ბააზო

ვისსაქართველოსებრაელთაისტორიის

მუზეუმისრეკონსტრუქცია. საქართელოს

ეროვნული მუზეუმისადადავით ბააზო

ვისსაქართველოსებრაელთაისტორიის

მუზეუმის თანამშრომლობით მომზადდა

ექსპოზიცია,რომელიცამჟამადწარმოდ

გენილია ებრაულიმუზეუმისსაგამოფე

ნო სივრცეში. გამოფენილი ექსპონატები

მხოლოდნაწილიასაქართველოსეროვ

ნულმუზეუმშიდაცულიებრაულიკოლექ

ციებისა. საქართველოს ერონული მუზე

უმი და დავით ბააზოვის საქართველოს

ებრაელთა ისტორიის მუზეუმი კიდევ

ერაერთსაინტერესოპროექტსგანახორ

ციელებსერთობლივად.

დავითგველესიანი(18901949).წინადაცვეთასინაგოგაში

დავითგველესიანი(18901949).პუფა
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თანამშრომლობა>ნინოსულავა

საქართველოსთითქმისყველამუნიციპალურქალაქშიარისრეგიონულიმუზეუმი.საბჭოთაპერიოდშიშექმნილიეს

მუზეუმებიუმთავრესადრეგიონისგულშემატკივარი,სიძველეებისმოყვარულიადამიანებისმიერაადაარსებული,

რომლებიცდიდიმონდომებითაგროვებდნენსამუზეუმოექსპონატებსიმშეგნებით,რომქვეყნისთვისდამომავალი

თაობებისათვისსაჭიროსაქმესაკეთებდნენ.ექსპონატებისმოძიებასიძველეებისმოყვარულებისაგანკერძოშეწი

რულობებისგზით,ზოგჯერსაქართველოსსახელმწიფომუზეუმიდანკოლექციებისანმულაჟების,საქართველოს

მხატვრულიფონდიდანფერწერულიდაგრაფიკულინამუშევრებისგადაცემისგზითხდებოდა;ზოგჯერამრეგიონში

მომუშავეარქეოლოგიურიექსპედიციებიმოპოვებულმასალასმუზეუმებშიაბარებდნენ.ყოველივეამისწყალობით

რეგიონულმუზეუმებშისაინტერესოდაჩვენიქვეყნისისტორიისათვისუმნიშვნელოვანესიმასალაშეგროვდა.

ს
აბჭოთაპერიოდისრეგიონულიმუ

ზეუმების უმეტესობა განთავსებუ

ლი იყო მუზეუმისთვის შეუსაბამო

შენობებში. რეგიონული მუზეუმები თა

ნამედროვე ექსპოზიციით, სწორად შედ

გენილი კულტურულსაგანმანათლებლო

პროგრამებითშეიძლებაიქცესრეგიონის

კულტურულსაგანმანათლებლო ცენტ

რად, რომელიც მოსახლეობის მუზეუმის

მოწყობის საქმეში მონაწილეობით, სუ

ვენირების დამზადებით, ადგილობრივი

პროდუქტისწარმოებითდაა.შ.ხელსშე

უწყობსმხარისკულტურულიდატურის

ტულიცხოვრებისაღორძინებასდაადგი

ლობრივიმოსახლეობისდასაქმებას.

2012წელსკულტურისადაძეგლთადაც

ვის სამინისტრომ და ცაგერის მუნიციპა

ლიტეტმადააფინანსაცაგერისვ.მახარობ

ლიძისსახელობისისტორიულიმუზეუმისა

და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის

ერთობლივი პროექტი ,,ცაგერის ისტო

რიული მუზეუმი: ლეჩხუმის კულტურულ

საგანმანათლებლო ცენტრი (ფონდები,

გამოფენისადა ალბომის მომზადება, სა

განმანათლებლოპროგრამა)“.

მიუხედავადდროისსიმცირისა,განხორ

ციელდასაფონდოსამუშაოები–მუზეუმის

დავთრების დიგიტალიზაცია კოლექციე

ბისმიხედვით,რესტავრაციაკონსერვაცია

ჩაუტარდა ლითონის ყველა ექსპონატს,

გამოფენისათვისდაკატალოგისთვისშე

ირჩა მასალა და მომზადდა სათანადო

დოკუმენტაცია.შენობისხელახალიზონი

რების საფუძველზე შესაძლებელი გახდა

საგანმანათლებლო სივრცისა და ბიბლი

ოთეკის მოწყობა. წიგნების დიდი ნაწი

ლი საქართველოს ეროვნულმა მუზეუმმა

ცაგერისგანახლებულისტორიულმუზეუმს

გადასცა.

პროექტი ახალი ექსპოზიციის, ახალი

ალბომის, კულტურულსაგანმანათლებ

ლოსივრცისადაბიბლიოთეკისპრეზენ

ტაციითდასრულდა.

,,ცაგერისისტორიულიმუზეუმი:ლეჩხუ

მისკულტურულსაგანმანათლებლოცენ

ტრი“ პირველი პროექტი იყო, რომელიც

საქართველოს ეროვნული მუზეუმისა და

რეგიონული მუზეუმის თანამშრომლო

ბითგანხორციელდა.იგიმნიშვნელოვანი

იყოარამარტომიღწეულიშედეგით,არა

მედიმითაც,რომშედგათანამშრომლო

ბისპირველიპრეცედენტიქვეყნისწამყვან

მუზეუმსადარეგიონულ მუზეუმს შორის.

პროექტისლოგიკურგაგრძელებადშეიძ

ლებამივიჩნიოთსაქართველოსეროვნუ

ლი მუზეუმის თანამშრომლების ლექცი

ების ციკლი, რომლის ჩატარება ცაგერის

მუზეუმშიუახლოესმომავალშიადაგეგმი

ლი,ასევეცაგერისისტორიულიმუზეუმის

შრომებისკრებულისIტომისგამოცემაცა

გერის მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით.

ყოველივე ზემოთქმული ხელს შეუწყობს

რეგიონის წარსულით დაინტერესებული

ახალგაზრდობის სამეცნიერო–ინტელექ

ტუალური დონის ამაღლებას. კრებულის

შემდეგ ტომებში ივარაუდება კონკურსის

საფუძველზე უფროსკლასელებისა და

სტუდენტებისნაშრომებისდაბეჭდვაც.

ამთანამშრომლობისშედეგადჩამო

ყალიბდა მჭიდრო ურთიერთობა, რო

მელმაც საფუძველი ჩაუყარა ახალ

პროექტებს. ცაგერის ისტორიულ

მუზეუმთან სოფ. დეხვირში

შეიქმნა არქეოლოგიურეთ

ნოგრაფიული მუზეუმი ღია

ცის ქვეშ, რომელშიც მოექცა

შუა საუკუნეების დეხვირის ცი

ხეები,ძვ.წ.VIIIVსაუკუნეებისკოლხუ

რი ნასახლარის ნაშთები და ანტიკური

ხანის სამაროვანი. აქვე უნდა აღინიშ

ნოს,რომსამაროვანზედანასახლარზე

მოპოვებული არქეოლოგიური მასა

საყურერგოლი.ოქრო.

ძვ.წ.IVსაუკუნის

დასასრული–IIIს.

ცაგერისისტორიული

მუზეუმი

მხედრისქანდაკება,ცაგერასგანძი

ძვ.წ.VIIIVIIსს.ცაგერისისტორიულიმუზეუმი

ხარისქანდაკება.ბრინჯაო.

დეხვირი.ძვ.წ.VIIIVIIსს.

ცაგერისისტორიულიმუზეუმი

მურისციხესთან

აღმოჩენილიბავშვის

ქვევრსამარხის

მასალა.ძვ.წ.IVსაუკუნის

დასასრული–IIIს.

ცაგერისისტორიული

მუზეუმი



ეთნოგრაფიულიგამოფენა,მარტვილისმხარეთმცოდნეობისმუზეუმი

ძეგლთადაცვისსამინისტრომ.დანარჩე

ნისამიდარბაზიდაეთმოეთნოგრაფიულ

მასალას. გამოიცა ალბომი ,,მარტვილის

მხარეთმცოდნეობისმუზეუმი“.

განხორციელებული პროექტების ყვე

ლაზე მნიშვნელოვან შედეგად შეიძლება

მივიჩნიოთ არა მხოლოდ დამთვალიე

რებელთა რიცხვის ზრდა, არამედ ისიც,

რომ ორივე მუზეუმი იქცა დაწესებულე

ბად, სადაცსაინტერესოექსპოზიციასთან

ერთად ფუნქციონირებს თანამედროვედ

აღჭურვილი საგანმანათლებლო ცენტ

რი, რომელშიც შესაძლებელია ღია გაკ

ვეთილების, კონფერენციებისა თუ სხვა

კულტურულსაგანმანათლებლო ღონის

ძიებების ჩატარება. მუზეუმის ფონდებში

არსებული მდიდარი და თანამედროვე

სტანდარტების შესაბამისად მოწესრიგე

ბული მასალა ახალი ექსპოზიციებისადა

გაცვლითიგამოფენებისგაკეთებისსაშუ

ალებასიძლევა.

საქართველოს ეროვნული მუზეუმისა

დარეგიონული მუზეუმებისთანამშრომ

ლობა მნიშვნელოვანია როგორც რეგი

ონული მუზეუმების აღორძინებისათვის,

ასევე დედაქალაქსა და რეგიონს შორის

მჭიდრო და რეგულარული ურთიერთო

ბისათვისაც.

სტატერი.ოქრო.ალექსანდრემაკედონელი

(ძვ.წ.336323)

ცაგერისისტორიულიმუზეუმი

ჯვრები.ვერცხლი,ბზა.XVIIXVIIIსს.

ცაგერისისტორიულიმუზეუმი

ლა ცაგერის ისტორიულ მუზეუმშია

დაცული. დეხვირის არქეოლოგიურ

ეთნოგრაფიული მუზეუმის ინფრასტ

რუქტურის შექმნაში კვლავ საქართვე

ლოსეროვნულიმუზეუმიმონაწილეობს.

2013წლისმაისშისაქართველოსეროვ

ნული მუზეუმი ჩაერთო მსგავსი ტიპის

ახალ პროექტში „მარტვილის მხარეთმ

ცოდნეობის მუზეუმი: მარტვილის კულ

ტურულსაგანმანათლებლო ცენტრი“.

მარტვილში პროექტი ერთ წელიწადს

გაგრძელდა. მუზეუმში მთლიანად შეიც

ვალა ზონირება, მარტვილის მუზეუმში

არსებული და საქართველოს ეროვნულ

მუზეუმში შეგროვილი წიგნებით დაკომ

პლექტებული ბიბლიოთეკა განთავსდა

გიორგი ჭყონდიდელის სახელობის ახ

ლადშექმნილ საგანმანათლებლო ცენტ

რში. შეიქმნა ადგილობრივი ღვინოების

სადეგუსტაციო დარბაზი. ჩატარდა იმავე

ტიპის საფონდო სამუშაოები, როგორც

ცაგერის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში.

მოეწყო ექვსი საექსპოზიციო დარბაზი:

გეოლოგიაპალეონტოლოგია, არქეო

ლოგია,ნუმიზმატიკისკაბინეტი,ფრესკები

და საეკლესიო წიგნები,რომელთარეს

ტავრაციაკონსერვაციისათვის ერთთვი

ანიპროექტიდააფინანსაკულტურისადა
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ბზობა(იერუსალიმშიშესვლა).XVIIსაუკუნის80იანიწლები



ონტოფოში გაგონილი ამბავი
თანამშრომლობა>მერაბმიქელაძე

ერთიკეთილშობილიოჯახისისტორიამშეიძლებამთელიეპოქაგააცოცხლოს...სამეგრელოს,აბაშისრაიონის

სოფელონტოფოსმკვიდრინადარეიშვილებისძირძველიოჯახისთავგადასავალიწაბლისხისგანნაშენმა,კოპ

წიაოდასახლმათითქოსონტოფოდანთბილისშითანგამოიყოლაროცახელახალი,სამუზეუმოადგილსამყო

ფელიშეიძინაგიორგიჩიტაიასსახელობისეთნოგრაფიულმუზეუმშიღიაცისქვეშ.მხოლოდხელსაყრელიდრო

იყოსაჭიროიმისათვის,რომნადარეიშვილებისოჯახურისაგა,სამეგრელოსმდიდარეთნოგრაფიასთანერთად,

ხატოვნადგაცოცხლებულიყო...ესდროცდადგა.2011წლისსექტემბერშიშვედეთისინსტიტუტისმხარდაჭერით

დაიწყოსაქართველოსეროვნულიმუზეუმისადასკანსენისღიაცისქვეშმუზეუმისერთობლივიპროექტი,რომ

ლისფარგლებშიგადაწყდა,ონტოფოსკარმიდამოსკანსენისმოდელისმიხედვითაღდგენილიყო.
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რ
ას გულისხმობს სკანსენის

მოდელიდარითია გამორჩე

ული სტოკჰოლმის ცენტრში

მდებარე ეს ულამაზესი მუზეუმი? სკან

სენის მოდელისხიბლიიმაშია,რომის

მნახველს„დროშიმოგზაურობის“დაუ

ვიწყარწუთებსჩუქნის.მუზეუმიაცოცხ

ლებს კონკრეტულ „დროს“ და მის

შესატყვის ისტორიულკულტურულ გა

რემოსქმნის:დაახლოებითსამისაუკუ

ნისხალხურიყოფისუწყვეტხაზსდღე

ვანდელობამდემოვყავართ–თვალწინ

იშლება რეწვის, სოფლის თუ შინამე

ურნეობის, ხელოსნობის, სოციალუ

რი თუ კულტურული ყოფაცხოვრების

განვითარებისისტორიულიგზა.სკანსე

ნის მუზეუმს ხანგრძლივი ისტორია და

ძლიერი საგანმანათლებლო ბაზა აქვს.

მუზეუმისთითოეული„დროშიგაცოცხ

ლებული“ კარმიდამო მოქცეულია სა

მუზეუმო კონცეფციის მკაცრ ჩარჩოში,

რომელიცგულისხმობსავთენტურიის

ტორიულკულტურული გარემოს შექმ

ნას, მისთვის სპეციალურად შეთხზულ

ამბავს, რომელიც ისტორიულ ჭრილში

აცოცხლებსაღნიშნულგარემოს.

შვედეთის ინსტიტუტის მიერ დაფი

ნანსებულიპროექტისფარგლებშიგაც

ვლითისემინარებიჩატარდათბილისსა

დასტოკჰოლმში,გაიგზავნაექსპედიცია

სოფელ ონტოფოში და შედგა არაერ

თი კონსულტაცია ნადარეიშვილების

შთამომავლებთან თბილისში, რამაც

განაპირობა კიდეც ოდასახლის სა

მომავლო კონცეფციის ჩამოყალიბება.

აღნიშვნის ღირსია ნადარეიშვილების

კეთილშობილური ჟესტი – ნარატიული

ხასიათის მასალასთან ერთად მუზეუ

მისთვისრამდენიმესაოჯახორელიქვი

აცუშურველადესახსოვრათ.

ამგვარადგაჩნდა „ონტოფოში გაგო

ნილი ამბავი“, რომელიც ძმების, ნეს

ტორ და გრიგოლ ნადარეიშვილების

საინტერესო ბიოგრაფიას XX საუკუნის

ოციანი წლების საქართველოს მძაფ

რი მოვლენების ფონზე აცოცხლებს...

ნესტორი, წმინდა გიორგის ჯვრის ორ

გზისკავალერი,მეფისრუსეთისყოფი

ლიოფიცერი, ქართული ჯარის რიგებ

ში ბოლშევიკურ ოკუპაციას ებრძვის,

გრიგოლნადარეიშვილი კი მონაზონია

– წმინდა მამის, ალექსი შუშანიას სუ

ლიერი შვილი თეკლათის მონასტერში

მოღვაწეობს...

იმდენად აქტიური იყო ძმების მონა

წილეობა დამოუკიდებელი საქართვე

ლოსპოლიტიკურთუსოციალურცხოვ

რებაში, რომ გადაწყდა პროექტისთვის

შერჩეული ოდასახლის ისტორიაც XX

საუკუნის დასაწყისის მოვლენებზე აგ

ვეგო და მასში ამავე სახლის ჭერქვეშ

მცხოვრები ოჯახის თავგადასავალი

ჩაგვერთო. აღსანიშნავია, რომ პროექ

ტის კონტექსტში „დროის“ შესაბამისად

მოეწყო და გამდიდრდა ოდასახლის

ინტერიერი. გაცოცხლდა ეზოც. ეროვ

ნული მუზეუმის ძალისხმევით მთლია

ნად აღორძინდა და ეთნოგრაფიულად

განახლდა ოდასახლის უკან მდებარე

უნიკალური სამზადი სახლი, რომელიც

სამეგრელოს სოფელ ახალხიბულადა

ნააგადმოტანილი.

ონტოფოს განახლებული კარმიდა

მო მნახველთათვის მიმზიდველი გახდა

არა მხოლოდ ეთნოგრაფიული, არამედ

საგანმანათლებლო თვალსაზრისითაც

– ოქტომბრის თვიდან კვირაში ორჯერ,

ხუთშაბათსადაშაბათს,ოდასახლშივი

ზიტორთათვის წარმოდგენილია ნახევ

რადთეატრალურისანახაობა,რომელიც,

ოჯახის ნარატიულ ცნობებზე დაყრდნო

ბით,XXსაუკუნისოციანიწლებისსაქარ

თველოსეპოქალურსურათსქმნის.

პროექტის საზეიმო პრეზენტაცია,

სკანსენელ კოლეგებთან ერთად, 28

სექტემბერსშედგა.გახსნისცერემონი

ალისერთერთიმთავარიმასპინძელი

გახლდათ ონტოფოდან საგანგებოდ

ჩამოსული, ნესტორ ნადარეიშვილის

ვაჟი ბატონი რევაზი, რომლის ცრემ

ლნარევი ღიმილი ქართულშვედური

ერთობლივი პროექტის წარმატებით

დასრულებისმაუწყებელიციყო.  
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შეხვედრა კაცობრიობის სათავეებთან
საერთაშორისოთანამშრომლობა>ეკატერინეგამყრელიძე

70იანიწლებისდასასრულსრამდენიმემეგობარსიტალიისქალაქრიმინიდანგაუჩნდაერთმანეთანშეხვედ

რის,სხვადასხვარელიგიისდაკულტურისმატრებელიადამიანისგაცნობისადაკულტურისადახელოვნების

საუკეთესონიმუშებისადამეცნიერებისმიღწევებისრიმინიშიწარმოდგენისსურვილი.ასეგაჩნდარიმინის

შეხვედრებისიდეა1980წელს.

ა
გვისტოსბოლოკვირაშირიმინი

უკვე30წელიაკულტურისსაერ

თაშორისო ცენტრი ხდება, სა

დაც კათოლიკური მოძრაობის

Comunione e liberazione თაოსნობით,

კულტურისყველაზედიდსაერთაშორი

სოფორუმზე, რომელსაც მხარს უჭერს

200ზემეტიპარტნიორიდასპონსორი,

თავს იყრიან ცნობილი მეცნიერები,

ნობელის პრემიის ლაურეატები, სხვა

დასხვა რელიგიებისა და კულტურების

წარმომადგენლები, ცნობილი პოლი

ტიკურიფიგურები, ხელოვანები, მწერ

ლები, მუსიკოსები და სპორტსმენები

მთელიმსოფლიოდან.რიმინისშეხვედ

რებზე ყოველ წელიწადს ერთი თემის

გარშემოწარმოდგენილიაადამიანების

ისტორიებიგამოფენების,შეხვედრების,

წარმოდგენებისადასპორტულიპროგ

რამების საშუალებით. ამ შეხვედრებს

ყოველწლიურადესწრებადაახლოებით

20ეროვნების800000მდეკაცი,170000

მ2 ფართობზე იმართება 130 შეხვედრა,

8 გამოფენა, 35 წარმოდგენა, 10 სპორ

ტული პროგრამა. შეხვედრებს აშუქებს

1000აკრედიტებულიჟურნალისტი. რი

მინის შეხვედრებმა საფუძველი ჩაუყა

რაისეთღონისძიებებს,როგორებიცაა,

ყოველწლიურიNewYorkEncounterდა

კაიროსშეხვედრებიეგვიპტეში.

რიმინის შეხვედრების ორგანიზებაზე

მუშაობს 7 ადამიანი, რომელთა გარ

დაერთიკვირისმანძილზესხვადასხვა

სამუშაოზე,ასევეგამოფენებისაწყობა

სა და დემონტაჟზე დაკავებულია 4000

მოხალისე იტალიიდან და მსოფლიოს

სხვა 10 ქვეყნიდან. მოხალისეები თა

ვიანთ შვებულებას იყენებენ რიმინიში

უსასყიდლოდ სამუშაოდ. შეხვედრებ

ზე მუშაობის მსურველები ერთი წლით

ადრე განაცხადს აკეთებენ და წინას

წარ არ იციან, რა სამუშაოს მიიღებენ.

ექსკურსიის მძღოლებად გამოფენებზე

მხოლოდ შესაბამისი პროფილის სტუ

დენტები მუშაობენ, რომლებიც მთელი

წლისმანძილზეემზადებიანდასემინა

რები უტარდებათ შესაბამისი გამოფე

ნისთემატიკაზე.

მიუხედავად იმ უზარმაზარი ფინან

სურიმხარდაჭერისა,რომელიცფესტი

ვალს სპონსორების მხრიდან აქვს, მა

ინცშეუძლებელიიქნებოდაასეთიდიდი

ფორუმისორგანიზებადაჩატარებამო

ხალისეებისგარეშე.რიმინიშიდასაქმე

ბულიმოხალისეებიღამის12საათამდე

მუშაობენ. მიუხედავად ასეთი გრაფი

კისა, ყოველი მათგანი მზადაა, შემდეგ

წელსაც გამოიყენოს თავისი შვებულე

ბის ერთი კვირა, რომელიც უმეტესო

ბისთვის ერთადერთია იმის გამო,რომ

მთელიწლისდანაზოგსამერთკვირაში

ხარჯავენრიმინიშისამუშაოდ.

2014წლისრიმინისფორუმისთემაიყო

„სამყაროსპერიფერიებისაკენ.ადამიანი

ბედმაარდატოვამარტო“.არქეოლოგე

ბის, პროფ. მერლინ კელიბუჩელატისა
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დაპროფ.ჯორჯობუჩელატისინიციატი

ვით და კურატორობით საქართველოს

ეროვნულ მუზეუმთან თანამშრომლო

ბით მოეწყო გამოფენა „დროის სიღრ

მიდან:კომუნიკაციისადასაზოგადოების

ჩამოყალიბების სათავეებთან“, რომ

ლის ძირითადი მიზანი იყო ეჩვენებინა,

თუ რატომ ერთიანდებიან ადამიანები

ჯგუფებად და როგორ ყალიბდება ადა

მიანთა საზოგადოება. წარმოდგენილი

იყო დმანისში (სამხრეთ საქართველო)

ქვედაპალეოლითისნამოსახლარზედა

ქალაქსახელმწიფო ურქეშში (სირიის

სამხრეთაღმოსავლეთი) მიმდინარე

არქეოლოგიურიგათხრებისშედეგები.

გამოფენა სამი ნაწილისგან შედგე

ბოდა: ქვედა პალეოლითის პერიოდის

დმანისი,ურბანულირევოლუციაურქე

შის ცივილიზაციაში და, ბოლოს, თანა

მედროვესირია.

გამოფენისპრეზენტაციაზე3000კაციანი

აუდიტორიის წინაშე, რომელიც არქეო

ლოგიური პროექტის Mozan/Urkesh დი

რექტორს,პროფ.მერლინკელიბუჩელა

ტის მიჰყავდა და რომელიც გამოფენაზე

წარმოდგენილი საკითხების განხილვას

შეეხებოდა, მოხსენებით გამოვიდნენ

პროფ.დავითლორთქიფანიძე–საქარ

თველოს ეროვნული მუზეუმის გენერა

ლურიდირექტორი:„დროისსიღრმიდან:

კომუნიკაციისა და საზოგადოების ჩამო

ყალიბების სათავეებთან“, პროფ. თამაზ

გამყრელიძე–საქართველოსეროვნული

აკადემიისსაპატიოპრეზიდენტი:„ინდო

ევროპელი ტომების წინარე სამშობლო

დამიგრაციები“,პროფ.ჯორჯობუჩელატი

(ULCA,აშშ),რომელმაცწარმოადგინასი

რიაშიმისიდაპროფ.მერლინკელიბუ

ჩელატის ხელმძღვანელობით მიდინარე

გათხრების შედეგები და პროფ. პაოლო

მატიე(რომისუნივერსიტეტი„LaSapien

za“), ქალაქ ებლას გათხრების ხელმძღ

ვანელი,რომელმაცილაპარაკაპირველი

ქალაქების წარმოშობაზე ძვ.წ. III ათასწ

ლეულში.

გამოფენასდიდიწარმატებახვდაწი

ლად,იგი21500მაადამიანმამოინახუ

ლა ერთ კვირაში, გაიყიდა გამოფენის

700კატალოგი.

რიმინის 2015 წლის შეხვედრებზე სა

ქართველო კვლავ წარდგება გამოფე

ნით„წინაქრისტიანულიდაქრისტიანუ

ლისაქართველო“.
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პარტნიორობა უკ რა ი ნის ხე ლოვ ნე ბის 
ეროვ ნუ ლ მუ ზე უ მთან
თანამშრომლობა>ნინოკალანდაძე

გ
ოეთეს ინსტიტუტთან და ბერ

ლინის სახელმწიფო მუზეუმების

გაერთიანებასთან თანამშრომ

ლობით საქართველოს ეროვნულმა

მუზეუმმა 2012 წლის სექტემბერშითბი

ლისში  საერთაშორისო კონფერენცია

„რასნიშნავსმუზეუმიდღეს?წარსულის

შენარჩუნებადამომავლისშექმნა“მო

აწყო.კონფერენციისერთერთიმიზანი

იყოშექმნილიყოპროგრამა,რომელიც

იმუშავებდა მოდელზე, თუ როგორ შე

იძლება იქცეს პოსტსაბჭოთა მუზეუმი

თანამედროვე, სამეცნიერო, ინოვაცი

ურ,შემოქმედებითდადამთვალიერებ

ლისათვის საინტერესო ინსტიტუციად,

რომელიც აქტიურად იქნება ჩართული

ურბანულ ქსოვილში და სოციალურ

ცხოვრებაში.

კონფერენციის ერთგვარი გაგრძე

ლება იყო ინიციატივა სახელწოდებით

„სამუზეუმო სფეროს პროფესიონალთა

ფორმირების ცენტრი“, რომელიც ითვა

ლისწინებდაპოსტსაბჭოთაქვეყნებისმუ

ზეუმთაქსელისშექმნასდაიმპლატფორ

მისსაფუძვლისჩაყრას,სადაცმოხდებოდა

გამოცდილებისგაზიარება.ამინიციატივის

ფარგლებშიბერლინში,თბილისსადამეს

ტიაში მოეწყო რამდენიმე კონფერენცია,

სამუშაოშეხვედრათუსემინარი.

აღნიშნულმა ღონისძიებებმა მჭიდ

რო პარტნიორული ურთიერთობების

დამყარებას შეუწყო ხელი. განსა

კუთრებით აღსანიშნავია უკრაინის

ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმსა და

საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს

შორის გაფორმებული ურთიერთთა

ნამშრომლობის მემორანდუმი. უკ

რაინის ხელოვნების ეროვნული მუ

ზეუმი ქვეყნის ერთერთი ყველაზე

დიდი მუზეუმია, რომელიც თავისუფ

ლების მოედანთან (ე.წ. მეიდანთან)

მდებარეობს.კიევშიგანვითარებული

მოვლენების დროს მუზეუმი ქარტე

ხილებისეპიცენტრშიმოექცადამისი

ხელმძღვანელები თუ უბრალო თა

ნამშრომლებიოცდაოთხსაათიანრე

ჟიმში იდგნენ საკუთარი მემკვიდრე

ობისსადარაჯოზე.

თანამშრომლობის მემორანდუმის

ფარგლებში 2014 წლის განმავლობაში

საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს სამ

ჯერეწვიაუკრაინისხელოვნებისეროვ

ნული მუზეუმის თანამშრომელთა ჯგუ

ფი. ვიზიტის მიზანი იყო საქართველოს

ეროვნული მუზეუმის მიერ სხვადსხვა

მიმართულებით გატარებული რეფორ

მებისგაცნობადაგამოცდილებისგაზი

არება.

კოლექციების გადატანის, რესტრავ

რაციაკონსერვაციისა და ახალ სივ

რცეში განთავსების პროცესს უკრა

ინელი კოლეგები გაეცნენ პროექტის

„აღმოსავლური კოლექციების ახალი

სიცოცხლე“მაგალითზე.რესტავრაცია

კონსერვაციის დეპარტამენტის თანამ

შრომლებმა მათ გაუზიარეს კვლევის

მეთოდოლგია, ხოლო საქართველოს

ეროვნული მუზეუმის განათლების დე

პარტამენტშისტუმრებიგაეცნენმისსაქ

მიანობასა და მიმდინარე პროექტებს,

ასევეხელოვნებისნიმუშთასაცავისადა

რესტავრაციის ცენტრის დასრულებულ

პროექტს.

ვიზიტის ფაგლებში უკრაინელმა კო

ლეგებმა მოინახულეს საქართველოს

ეროვნული მუზეუმის  გაერთიანებაში

შემავალი ის მუზეუმები, რომლებშიც

რეაბილიტაციის პროცესი უკვედასრუ

ლებულია,ასევეგ.ჩიტაიასსახელობის

ეთნოგრაფიულიმუზეუმიღიაცისქვეშ,

სადაცგანახლებისპროცესიეტაპობრი

ვადმინდინარეობს.

უკრაინისადასაქართველოსსახელ

მწიფო მუზეუმებს შორის დაწყებული

პარტნიორობა გააღრმავებსორქვეყა

ნასშორისარსებულიკულტურულიურ

თიერთობებისტრადიციებს,რაც,თავის

მხრივ, ხელს შეუწყობს არა მხოლოდ

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა

დაპოპულარიზაციას,არამედსამომავ

ლოდ დარგის სპეციალისტებს შორის

მჭიდრო და ხანგრძლივ თანამშრომ

ლობას.   

70
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თანამშრომლობა>მიხეილწერეთელი თანამშრომლობა>ნათიალიქოკელი

ეგვიპტისმუზეუმებთანთანამშრომლობის

ხელშეკრულებაგაფორმდა

აზერბაიჯანისხელოვნებისეროვნულმუზეუმთან

მემორანდუმიგაფორმდა

2014 
წლის 7 დეკემბერს კაიროში, ეგვიპტის

სიძველეთასამინისტროშიგაფორმდათა

ნამშრომლობისხელშეკრულებასაქართ

ველოსეროვნულმუზეუმსადაეგვიპტისარაბთარესპუბლი

კისმუზეუმებსშორის.

დოკუმენტის ხელმოწერის საზეიმო ცერემონიალი გახ

სნა ეგვიპტის სიძველეთა მინისტრმა, ეგვიპტოლოგიის

პროფესორმა მამდუ ელდამატიმ. ღონისძიებას საქარ

თველოს ეროვნული მუზეუმისა და ეგვიპტის მუზეუმების

წარმომადგენელთა გარდა ესწრებოდა საქართველოს

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ეგვიპტეში არჩილ

ძულიაშვილი.

მემორანდუმს, რომელიც კონსერვაციარესტავრაციის,

განათლების,არქეოლოგიის,საგამოფენოდასხვამიმარ

თულებებისსფეროშიგაცვლითპროგრამებსგულისხმობს

და2015წლისგაზაფხულიდანდაიწყება,ეგვიპტურიმხრი

დანსამიწამყვანიმუზეუმისხელმძღვანელმამოაწერახე

ლი.ესენიიყვნენ:ეგვიპტისმუზეუმის,ეგვიპტურიცივილი

ზაციისეროვნულიმუზეუმისადაეგვიპტისდიდიმუზეუმის

გენერალურიდირექტორები, ხოლო საქართველოს მხრი

დანეროვნულიმუზეუმისგენერალურიდირექტორიდავით

ლორთქიფანიძე.

ხელშეკრულებისგაფორმებისშემდეგსაქართველოსდელე

გაცია მიიწვია ეგვიპტური ცივილიზაციის ეროვნული მუზეუმის

გენერალურმა დირექტორმა ბატონმა ხალედ ელენანიმ. მან

სტუმრებსდაათვალიერებინამუზეუმშიმიმდინარეფართომას

შტაბიანისარენოვაციოსამუშაოები,რომლებიცითვალისწინებს

ახალი ექსპოზიციების, რესტავრაციაკონსერვაციის ცენტრისა

დასამუზეუმოსაცავისშექმნას.

საქართველოსეროვნულმუზეუმსადა აზერბაიჯანის კულტუ

რულ ინსტიტუციებს მრავალწლიანი თანამშრომლობა და მე

გობრობა აკავშირებთ, რისი დასტურიც არაერთი ერთობლივი

პროექტიგახლავთ,თუმცა,ალბათ,განსაკუთრებულიაღნიშვნის

ღირსია,როდესაცდაწესებულებებსშორისგრძელვადიანიმემო

რანდუმიფორმდება.

2014წლის18ნოემბერსბაქოშისაქართველოსეროვნულმუ

ზეუმსადააზერბაიჯანისხელოვნებისეროვნულმუზეუმსშორის

ხელიმოეწერაურთიერთთანამშრომლობისმემორანდუმს.

ხელმოწერისსაზეიმოცერემონიალსსხვაოფიციალურპირებ

თანერთადსაქართველოსკულტურისადაძეგლთადაცვისმი

ნისტრიმიხეილგიორგაძედააზერბაიჯანისკულტურისადატუ

რიზმისმინისტრიაბულფასგარაევიესწრებოდნენ.მემორანდუმს,

რომელიცითვალისწინებსგაცვლითიგამოფენების,სამუზეუმო

სფეროსთან დაკავშირებული კონფერენციების, სემინარების,

სიმპოზიუმების,ტრენინგებისორგანიზებასადათანამშრომლო

ბასრესტავრაციაკონსერვაციასადასხვასამეცნიერომიმართუ

ლებებში, ხელი მოაწერეს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის

გენერალურმადირექტორმადავითლორთქიფანიძემდააზერ

ბაიჯანისხელოვნებისეროვნულიმუზეუმისდირექტორმაჩინგის

ფარზალიევმა.ხელმოწერისცერემონიალისშემდეგაზერბაიჯა

ნისხელოვნებისეროვნულმუზეუმშიქართველმხატვართანამუ

შევრებისგამოფენა„საქართველოსგანსიყვარულით“გაიმართა.

აზერბაიჯანის ხალიჩების მუზეუმში მოეწყოასევე კატალოგის

„აზერბაიჯანულიხალიჩებისაქართველოსეროვნულმუზეუმში“

პრეზენტაცია, რომელიც საქართველოს ეროვნული მუზეუმისა

დათბილისისმირზაფათალიახუნდოვისსახელობისაზერბაიჯა

ნულიკულტურისმუზეუმისერთობლივიპროექტისფარგლებში

მომზადდადაგამოიცა.
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ფო ტოს ტუ დია ერ მა კო ვი
ფო ტოგ რა ფი, კო ლექ ცი ო ნე რი და ანტრეპრენიორი
საერთაშორისოგამოფენები>ნათიალიქოკელი

„ფოტოსტუდიაერმაკოვი“–ასეერქვაგამოფენას,რომელიც2014წლის14ივნისიდან31აგვისტოსჩათვლით

ნიდერლანდებისფოტოგრაფიისმუზეუმშიგაიმართა.ექპოზიციაზეწარმოდგენილიიყოსაქართველოსეროვ

ნულიმუზეუმისფოტოარქივშიდაცულიდიმიტრიერმაკოვის(18461916)ასზემეტინამუშევარი.

ა
ღნიშნული გამოფენით საქართ

ველოს ეროვნულ მუზეუმს საშუ

ლება მიეცა, უცხოელი დამთვა

ლიერებლისთვისგაეცნოარამხოლოდ

თავისი დროის ერთერთი უდიდესი

ფოტოგრაფიკავკასიისრეგიონში–დი

მიტრიერმაკოვი,არამედწარმოედგინა

კავკასიის რეგიონი XIXXX საუკუნეე

ბის მიჯნაზე. აღსანიშნავია, რომ ბევრი

ფოტო იმდენად კარგად შეესაბამება

დღევანდელ რეალობასაც, რომ ბევრი

დასავლეთევროპელისთვის გამოფენა

ჩვენირეგიონისუკეთგაცნობისსაშუა

ლებასიძლეოდა.

გარდა ფოტონამუშევრებისა, გამო

ფენაზე მოწყობილი იყო ერმაკოვის

ფოტოსტუდიის იმიტიაცია, სადაც წარ

მოდგენილი იყო ორიგინალები მისი

სტუდიიდან.ნიდერლანდებისფოტომუ

ზეუმისსარესტავრაციოსტუდიაკისაშუ

ალებას აძლევდა დამთვალიერებელს,

საკუთარითვალითეხილა,თუროგორ

ხდებაძველიფოტოებისკონსერვაცია

რესტავრაცია.

აღნიშნული სტუდიების წარმოდგენა

მიშვნველოვანი იყო არა მარტო იმის

თვის, რომ დამთვალიერებელს წარ

მოდგენაშექმნოდაიმტექნოლოგიების

შესახებ, რომლებსაც ფოტოგრაფიაში

იყენებდნენXIXსაუკუნისბოლოსდაXX

საუკუნის დასაწყისში, არამედ იმითაც,
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ღვინის კულტურა
საერთაშორისოგამოფენები>ნათიალიქოკელი

ღვინისისტორიასაქართველოშირომსაუკუნეებსითვლის,ახალიარა

ვისთვისაა.ქართულიღვინოცმრავალიწელიაჩვენიქეყნისერთერთ

სავიზიტობარათადიქცა.ამდენად,ალბათ,გასაკვირიარავისთვისიქნე

ბა,რომროდესაცსაქართველოსკულტურისდღეებიიმართებასადმე,

მნიშვნელოვანიენიჭებაღვინისთემას.

2014
წლის 1 აგვისტოდან

5 ოქტომბრის ჩათ

ვლით გერმანიაში

საქართველოსკულტურისდღეებიგაი

მართა,სადაცმონაწილეობასაქართვე

ლოსეროვნულმამუზეუმმაცმიიღოდა

გერმანიისევროპულიკულტურისმუზე

უმში წარმოადგინა გამოფენა „ღვინის

კულტურა“.

გამოფენაზენაჩვენებიეთნოგრაფი

ული მასალა – ნივთები, რომლებსაც

ღვინის დასამზადებლად იყენებდნენ

და ფოტოგრაფ დიმიტრი ერმაკოვის

(18461916) მიერფოტოებზე აღბეჭდი

ლი XIXXX საუკუნეებშიღვინისდამ

ზადებისპროცესიდამთვალიერებელს

საშუალებას აძლევდა, გაცნობოდა

ღვინის ტრადიციებსა და კულტურას

საქართველოში, რომელიც დაახლო

ებით8000წელსითვლის.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქარ

თველოს კულტურის დღეების ფარგ

ლებშიგემანიაშიგაიმართაქართული

რელიგიურიდასახალხოდღესასწაუ

ლებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებე

ბი, ტრადიციული მუსიკისადა ცეკვის

წარმოდგენებიდათანამედროვექარ

თულილიტერატურისსაღამოები.

ყოველივე ზემოთქმული შესაძლე

ბელი გახდა საქართველოს კულ

ტურისა და ძეგლთა დაცვის სამი

ნისტროს, საქართველოს საგარეო

სამინისტროს, საქართველოს საელ

ჩოს გერმანიაში, პრუსიის კულტურუ

ლიმემკვიდრეობისფონდისადასხვა

პარტნიორებისმხარდაჭერით.  

რომ გამოფენის ორგანიზატორების

თვის ეს იყო ერთგვარი ხერხი, თვალ

ნათლივეჩვენებინათ,თუროგორმოხ

და საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში

არსებული ფოტოარქივის რესტავრა

ციაკონსერვაცია ათწლიანი პროექტის

ფარგლებშინიდერლანდებისფოტომუ

ზეუმთან თანამშომლობით, რომელსაც

მხარს უჭერდა ჰოლანდიური ფონდი

„ჰორაიზონი“.

სწორედამგამოფენაზემოეწყოკატა

ლოგის„დიმიტრიერმაკოვი–ფოტოგ

რაფიდაკოლექციონერი“პრეზენტაცია.

გამოფენა მოგვიანებით დალე

მის მუზეუმში (ბერლინი, გერმანია)

და საქართველოს ეროვნული მუზეუ

მის დ. შევარდნაძის ეროვნულ გალე

რეში იყო წარმოდგენილი. 2016 წელს

იგეგმება გამოფენის წარდგენა გენტის

ისტორიულსახლებში(გენტი,ბელგია).

ექსპოზიცია საქართველოს ეროვ

ნული მუზეუმის, ნიდერლანდების

ფოტომუზეუმისადაფონდ„ჰორაიზონის“

ურთიერთთანამშრომლობით მომზადდა.

აღსანიშნავია ასევე პრინც ბერნჰარდის

კულტურისფონდის, ჰოლანდიის განათ

ლების, კულტურისა და მეცნიერების სა

მინისტროს, როტერდამის მუნიციპალი

ტეტის, „ბანკგიროლოტერის“, ვერთიმერ

ფონდის, როტერდამის პორტის, გენტის

ისტორიული სახლებისა და კომპანია

OVGსმხარდაჭერა.  
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სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ე ბი
სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ მუ ზე უმ ში
კონფერენცია>ნათიალიქოკელი

საქართველოსეროვნულიმუზეუმიროგორცსამეცნიეროკველვითიდაწესებულებამრავალიმიმართულებით

მუშაობს.კონფერენციებიმისთვისერთერთისაშუალებაა,გააცნოსსამეცნიეროწრეებსდადაინტერესებულ

პირებსკვლევისმიმდინარეობადაშედეგებიდადაამყაროსახალიკონტაქტებიინსტიტუციურდონეზერო

გორცქვეყნისშიგნით,ისემისსაზღვრებსგარეთ.

2014 
წელს საქართველოს ეროვნულმა მუზე

უმმაოთხსაერთაშორისოკონფერენციას

უმასპინძლა: ბრიტანელი არქეოლოგის,

მაიკლვიკერსისადმიმიძღვნილსაერთაშორისოკონფერენ

ციას,ასევეკონფერენციებს„მუზეუმნაკრძალები–ისტორიის

სათავეებთან“, „მსოფლიომემკვიდრეობადამდგრადიგან

ვითარება“და„სამხრეთკავკასიისადაანატოლიისადრელი

თონებისხანისარქეოლოგიისპრობლემები“.

საკონფერენციო სეზონი საქართველოს ეროვნული მუზე

უმის აუდიტორიაში მიმდინარე წლის 5 სექტემბერს ცნობი

ლი ბრიტანელი არქეოლოგის, პროფესორ მაიკლ ვიკერსი

სადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციით გაიხსნა,

რომელზედაც ანტიკური ეპოქის არქეოლოგიის საკითხები

იყოგანხილული.მასშიმონაწილეობამიიღესქართველმადა

უცხოელმამეცნიერებმა.

პროფესორმაიკლვიკერსსსაქართველოსთანდასაქართ

ველოს ეროვნულმუზეუმთან მრავალწლიანი ურთიერთობა

აკავშირებს;20052010წლებშიიგი,,საქართველოშისამეცნი

ეროკვლევისმეგობართასაზოგადოების“თავმჯდომარეიყო.

ერთი წლის წინ კითავისი პირადი ბიბლიოთეკა,რომელიც

3500ზემეტწიგნსითვლის,საქართველოსეროვნულმუზეუმს

უსახსოვრა.

თავადმეცნიერისკვლევისსფერომეტადფართოადამო

იცავს ბერძნულრომაული და ბიზანტიური სამყაროს არქე

ოლოგიას, ისტორიასა და ლიტერატურას. იგი ოქსფორდის

უნივერსიტეტის ემერიტუსპროფესორია და წლების მან

ძილზეაშმოლისმუზეუმის(ოქსფორდი)ბერძნულრომაული

სიძველეებისკურატორიიყო.ამასთანერთადკითხულობდა

ლექციებისკურსსდუბლინის,ბენგაზის,ოსტინის,ბულდერის,

პრინსტონისუნივერსიტეტებში.იგიწლებისმანძილზეთავის

კოლეგასთან, ამირანკახიძესთანერთადხელმძღვანელობ

დაარქეოლოგიურსამუშაოებსფიჭვნარში.მ.ვიკერსირეგუ

ლარულადმონაწილეობდაშავიზღვისპირეთისძველიისტო

რიისადმიმიძღვნილვანისსიმპოზიუმებში.

მაიკლ ვიკერსი არის გერმანიის არქეოლოგიის ინსტიტუ

ტისწევრკორესპონდენტი(1978),ანტიკვართასაზოგადოების

(1978) და ხელოვნების სამეფო საზოგადოების წევრი (1993),

არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის ვანის არქეოლოგიური

ექსპედიციისსაპატიოწევრი(1995),ბათუმისშოთარუსთავე

ლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი, ამე

რიკისარქეოლოგიისინსტიტუტისწევრი(2009).2009წლიდან

იგითბილისისივანეჯავახიშვილისსახელობისსახელმწიფო

უნივერსიტეტისპიტრივერსისადმიმიძღვნილიყოველწლიუ

რისიმპოზიუმისუცვლელითავმჯდომარეა.

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სვანეთის ისტორიისა

და ეთნოგრაფიის განახლებული მუზეუმი 2013 წელს გაიხს

ნა ახალი ექსპოზიციით. მუზეუმში რეგულარულად ეწყობა

ღონისძიებები,დროებითი ექსპოზიციებიდა სამუზეუმო, სა

მეცნიეროსაგანმანათლებლო საკითხებისადმი მიძღვნილი

კონფერენციები. მიმდინარე წლის 2425 სექტემბერს სვანე

თისმუზეუშიგაიმართასაერთაშორისოკონფერენციათემაზე

„მსოფლიომემკვიდრეობადამდგრადიგანვითარება“.
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კონფერენციისმიზანსწარმოადგენდარეგიონშიმსოფლიო

მემკვიდრეობის კონვენციის განხორციელების ხელშეწყობა

დაქვეყნისბუნებრივიდაკულტურულიმემკვიდრეობისდაც

ვისადაგანვითარებისსტრატეგიებისჰარმონიზაცია.

მსოფლიომემკვიდრეობისცენტრის,ICOMOSის,ICCROM

ის, IUCNის წარმომადგენლებმადა მათმა კოლეგებმა სამ

ხრეთ კავკასიის რეგიონიდან განიხილეს მსოფლიო მემკ

ვიდრეობის წინაშე არსებული გამოწვევები და მსოფლიო

კულტურული და ბუნებრივი ძეგლების მართვასა და განვი

თარებაშისაერთაშორისოორგანიზაციებისროლი,გამოცდი

ლებადაამკუთხითგანხორციელებულიწარმატებულიპრო

ექტები.

ღონისძიება გაიმართა საქართველოს კულტურული მემ

კვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით,

საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნულ კომისიასთან,

საქართველოსეროვნულმუზეუმთანდაკულტურისადაძეგ

ლთადაცვისსამინისტროსთანთანამშრომლობით.

ICAmTი (არქიტექტურისა და სამუზეუმო ტექნიკის საერ

თაშორისოკომიტეტი)ICOmის(მუზეუმებისსაერთაშორისო

საბჭო) საერთაშორისო კომიტეტია, რომელიც აერთიანებს

არქიტექტორებსა და ტექნიკური დარგის იმ პროფესიონა

ლებს,რომლებიცსამუზეუმოსფეროშიმუშაობენ. ICAMTის

ყოველწლიურ კონფერენციას 2014 წლის 2226 სექტემბერს

საქართველოსეროვნულიმუზეუმისაუდიტორიამუმასპინძ

ლა.კონფერენციისთემას„მუზეუმნაკრძალები–ისტორიის

სათავეებთან“წარმოადგენდა.

კონფერენციის მონაწილლები განიხილავდნენ კულტურუ

ლიმემკვიდრეობისდაცვაშიმუზეუმნაკრძალების(SiteMu

seums) განსხვავებულროლს, მათ მნიშვნელობას, იმას, თუ

როგორუნდახდებოდესმათთვისშესაბამისითანამედროვე

არქიტექტურისადაინფრასტრუქტურისშექმნათუვიზიტიორ

თამომსახურებისგაუმჯობესება.განხილვისთემაიყოასევე

მუზეუმნაკრძალებისეკონომიკურისიცოცხლისუნარიანობის

გაზრდა,მათიგანვითარებადასხვა.

კონფერენციაშიმონაწილეობა50მდეუცხოელმადაქარ

თველმასპეციალისტმამიიღო.მონაწილეებსსაშულაებამი

ეცათ, წვეოდნენ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ივანე

ჯავახიშვილისსახელობისსამცხეჯავახეთისმუზეუმსდადმა

ნისის არქეოლოგიურ მუზეუმნაკრძალს, სადაც მოისმინეს

საქართველოსეროვნულიმუზეუმისგენერალურიდირექტო

რისდავითლორთქიფანიძისლექციაუშუალოდარქეოლო

გიურძეგლზე.

ღონისძიებას ორგანიზება გაუწიეს ICOM/ICAMTმა და

ICOMის საქართველოს ეროვნულმა კომიტეტმა საქართვე

ლოსკულტურისადაძეგლთადაცვისსამინისტროს,საქართ

ველოსეროვნულიმუზეუმისადასაქართველოსკულტურული

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელშეწყო

ბით.

საერთაშორისო კონფერენცია „სამხრეთ კავკასიისა და

ანატოლიისადრელითონებისხანისარქეოლოგიისპრობლე

მები“ საქართველოს ეროვნული მუზეუმისოთარლორთქი

ფანიძისსახელობისარქეოლოგიისცენტრისადაშოთარუს

თაველისსამეცნიეროფონდისორგანიზებით1923ნოემბერს

საქართველოსეროვნულიმუზეუმისაუდიტორიაშიჩატარდა.

განსაკუთრებული აღნიშვნის ღისრია ის ფაქტი, რომ რე

გიონული მნიშვნლეობის კონფერენცია, რომელიც სამხრეთ

კავკასიისა და ანატოლიის ტერიტორიაზე მიმდინარე არქე

ოლოგიურკვლევებს ეძღვნებოდა, სწორედსაქართველოში

ჩატარდა. მასში მონაწილეობის მისაღებადჩამოვიდნენ აღ

ნიშნულთემაზემომუშავემეცნიერებიაზერბაიჯანიდან,სომ

ხეთიდან,თურქეთიდან, იტალიიდან, გერმანიიდან, საფრან

გეთიდანდაისრაელიდან.

კონფერენციაზეგანიხილესსამხრეთკავკასიისადაანატო

ლიისარქეოლოგიურკულტურათაურთიერთობებისდალი

თონისწარმოებისადრეულისაფეხურის(ძვ.წ.IVIIათასწლე

ულები) პრობლემები. მეცნიერებს, ასევე, საშულება მიეცათ,

გაცნობოდნენუახლესისაველეარქეოლოგიურიკვლევაძი

ებისმონაცემებსდაგაეზიარებინათსამეცნიეროშეხედულე

ბები.

კონფერენციისმონაწილეებსსაშუალებამიეცათ,დაეთვა

ლიერებინათ მცხეთის და ძალისას მუზეუმნაკრძალები და

გორისსერგიმაკალათიასსახელობისისტორიულეთნოგრა

ფიულიმუზეუმი.
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დმანისისრეგიონიცნობილიაისტორიულიძეგლებისსიუხვითადა

მრავალფეროვნებით.ამტერიტორიაზეაღმოჩენილიდაშესწავლილია

სხვადასხვაპერიოდისათეულობითარქეოლოგიურიძეგლი.მათშო

რისბევრიგამოვლენილიაახალმშენებლობებისდროს.

2014 
წლის ოქტომბრის

თვეშიდმანისისმუნი

ციპალიტეტის სოფელ

განთიადთან, ადგილ ორწყლებში კომ

პანია „სილქნეტის“ ოპტიკურბოჭკოვანი

კაბელისათვის თხრილის გაჭრის დროს

აღმოჩნდაქვისლოდებიდათიხისჭურ

ჭლის ნატეხები, რის გამოც დროებით

შეჩერდა მიწის სამუშაოები და საქართ

ველოს ეროვნული მუზეუმის დმანისის

მუზეუმნაკრძალის ექსპედიციამ არქეო

ლოგიურიგათხრებიდაიწყო.

გათხრების შედეგად დადგინდა, რომ

ქვისლოდებისამარხისგადახურვასწარ

მოადგენდა. მასზე დალაგებული რკინის

შუბისპირი,თიხისჭურჭელიდამსხვილ

ფეხა საქონლის ნაწილები  იმაზე მიუ

თითებს,რომ იქდაკრძალვისრიტუალი

ჩაუტარებიათ.გადახურვისქვეშგრუნტში

ამოჭრილი,დასავლეთნაწილშიფართო,

ხოლოაღმოსავლეთმხარესოდნავუფ

როვიწროდასაკრძალავიორმოაღმოჩ

ნდა,რომლისსიგრძე2,5მიყო.მიცვალე

ბულიდაუკრძალავთორმოსდასავლეთ

ნაწილში,როგორცჩანს,სარეცელზე,ქვე

დადაზედაკიდურებმოხრილი,მარჯვენა

გვერდზე,თავითაღმოსავლეთით.მიცვა

ლებულისთავსუკან,იატაკზე,იდგათიხის

ოთხიჭურჭელი–ორიდოქი,გადასაწურ

ტუჩიანიქოთანიდაკოჭობი,ხოლომისი

სახის წინ – ყურიანი ტოლჩა. აქვე იდო

ორი ორნამენტირებული მილაკისა და

ორი რგოლისაგან შემდგარი ბრინჯაოს

ნივთი.გარდაამისა,სამარხშიაღმოჩნდა

ბრინჯაოს რგოლსაკანჭურები, რკინის

მოზრდილი დანა, რკინის მცირე ზომის

სატევარი, აქატის და სარდიონის სხვა

დასხვაფორმისმძივები,სამინიჟარაკა

ურიდაზარისებურიფორმისნიჟარა.

სამარხშიაღმოჩენილითიხისჭურჭელი

ჩარხზეადამზადებული,გამომწვარიამო

შავოდ და ნაცრისფრად. ყველა მათგანი

რელიეფურიდაამოღარულიზოლებითაა

ორნამენტირებული. განსაკუთრებული

აღნიშვნის ღირსია ფართოპირიანი, ორ

ყურა ქოთანი, რომელსაც მხარზე გადა

საწურიჩაიდნისებურიტუჩიაქვს.მსგავსი

კერამიკულინაწარმიამპერიოდისსამარ

ხებშისაქართველოშიიშვიათია.

ლითონის ინვენტარი, რკინის საბრ

ძოლო იარაღის გარდა, წარმოდგენი

ლიაბრინჯაოსსაკანჭურებითადანივ

თით,რომელიც შედგებაორი მილაკის

დაორირგოლისგან.საკანჭურებიწვი

ვებზედასამაგრებლადგამოიყენებოდა.

მსგავსირგოლებისხვასამაროვნებზეც

გვხვდებადაისძირითადადმიცვალებუ

ლებისქვედაკიდურებთანარისნაპოვ

ნი ან მათ კანჭებზე აქვთ გაკეთებული.

ყურადღებას იმსახურებსორიმილაკი

საგანდაორირგოლისაგანშედგენილი

ნივთი. მილაკები ორნამენტირებულია,

ხოლორგოლებიდამზადებულიარომ

ბისებური განივკვეთის მქონე ბრინჯა

ოსაგან და თავებგახსნილია. თითქმის

ანალოგიურინივთებიგვხვდებამაშავე

რასხეობისამპერიოდისსამაროვნებზე

დაისინი,როგორცწესი,წარჩინებული

მეომრების, მხედრების და მდიდრუ

ლადდაკრძალულიქალებისსამარხებ

შიგვხვდება.

სამარხშინაპოვნიააგრეთვერამდენი

მენიჟარაკაურიდაზარისებურიფორმის

ნიჟარა. აღნიშნული ნიჟარები არ არის

დამახასიათებელი კავკასიისათვის და

ისინიიმპორტსწარმოადგენს.

სამარხიწარჩინებულმეომარსეკუთვ

ნისდაძვ.წ.VIIIVIIსაუკუნეებითთარიღ

დება.

არქეოლოგია>კახაკახიანი
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არ ქე ო ლო გი უ რი გათხ რე ბი არ მაზ ცი ხე ზე
არქეოლოგია>ვახტანგნიკოლაიშვილი

ქართლის(იბერიის)სამეფორეზიდენციაარმაზციხე(ძვ.წ.IV–ახ.წ.IVVსს.)ცნობილიარო

გორცქართული,ასევეუცხოურიწერილობითიწყაროებით,მაგრამძირითადიინფორმაცია

მიღებულიაარქეოლოგიურიგათხრებისშედეგადმოპოვებულიმასალით.

პ
ირველი არქეოლოგიური გათხრები არმაზციხეზე 1889

წელს ჩატარდა ილია ჭავჭავაძისთაოსნობითადა ექ

ვიმე თაყაიშვილის მონაწილეობით. სხვა ნივთებთან

ერთადაღმოჩნდაპოლიქრომულიფერწერისნიმუში–Iსა

უკუნისფრესკისნატეხი.XXსაუკუნისორმოციანწლებშიაღ

მოჩნდასამეფოსასახლე,საფორტიფიკაციოსისტემა,ახალი

წელთაღრიცხვისპირველისაუკუნეებისაბანო, აკლდამადა

სარკოფაგიუმდიდრესიინვენტარით.

19931998წლებშიაღმოჩნდაIIIIIსაუკუნეებისტაძარიმარ

ნითურთ, რომელშიც 20 ტონა ღვინო ინახებოდა, რომაული

ტიპისორიაბანოდაეპიგრაფიიკულიწარწერებიძველბერძ

ნულენაზე,რომლებიცIIIIIსაუკუნეებისქართლის(იბერიის)

მეფეთასამშენებლოსაქმიანობაზემოგვითხრობს.

არქეოლოგიურიგათხრებიარმაზციხეზე2011წელსგანახლ

და,როდესაცძეგლინაკრძალადგამოცხადდა.201214წლებ

შიტაძრისმარნისდასავლეთით4სათავსიაღმოჩნდა.ყველა

მათგანი საკარეღიობების მეშვეობით სატაძრო კომპლექსს

უკავშირდებოდა. სათავსებში დიდი რაოდენობით აღმოჩნ

და(55ც.)ქვისდასამუშავებელიიარაღები(ცულწერაქვი,წე

რაქვები, ჩაქუჩები, პალოები, სატეხები, ძალუინები). ასეთი

იარაღი გამოიყენებოდა ეთნოგრაფიულ ყოფაში. აღმოჩნდა

აგრეთვებრინჯაოსნივთები,რომელთაგანაღსანიშნავიასა

ვარძლისფეხიდასახელურისნაწილი,რომელიცადრეაღ

მოჩენილიმარმარილოსლომისგამოსახულებიანისარეცლის

ფეხთანერთადრომაულიმპორტსწარმოადგენს.

სამეფო სასახლის დასავლეთით, II ტერასაზე ორი სამშე

ნებლო პერიოდის სახლებიდადასტურდა. ზედაფენისორი

ნაგებობაქვატეხილითდაქვათლილებითარისნაშენებიდა

ბრტყელიდაღარიანიკრამიტებითააგადახურული.იქგამოვ

ლენილი მასალები, მეტწილად კერამიკა, IVV საუკუნეების

მასალისშემცველია.

მეორედონე ქვისსაფუძველზეალიზითნაგებისახლებით

არისწარმოდგენილი,რომლებიცწერნაქითშეღებილიკრამი

ტებითააგადახურული.ისინიერთდონეზეაგამართული,ერ

თნაირი ტექნოლოგიით ნაგები, დაახლოებით ერთი ზომისაა

(3540 მ2), ერთმანეთთანდაკავშირებულია საკარეღიობების
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მეშვეობითდა,ბუნებრივია,ერთდროსფუნქცი

ონირებდა. სახლებშიაღმოჩნდა IIIII საუკუნეე

ბითდათარიღებულიკერამიკა,აგრეთვემინისა

დაძვლისნივთები,მათშორისძვლისსტილოსი,

რომელიცგასანთლულდაფაზესაწერადგამოი

ყენებოდა.ესმეფისკარზემწიგნობრობისგანვი

თარებაზე მეტყველებს. იქვე, სამეფო სასახლის

ჩრდილოეთით გაითხარა ორიგინალური სანი

აღვრე,რომელიცზემოაღნიშნულინამოსახლა

რისქვეშშედისდა,როგორცჩანს,კაპიტალური

ნაგებობისათვის (შესაძლოა, სამეფო სასახლი

სათვის) წვიმის წყლის ნაკადის ასაცილებლად

ყოფილაგაკეთებული.

სანიაღვრის თავზე, ერთერთ ნაგებობა

ში აღმოჩნდა არქიტექტურული დეტალები

(ხბოსგამოსახულებიანიპროტომა,ხარისთავე

ბისგამოსახულებები,კაპიტელისნაწილი,ფრი

ზისნატეხი).ესდეტალებისტილისტურადერთი

ნაგებობის შემკულობის ნაწილები უნდა იყოს

დაძვ.წ.Iსაუკუნესგანეკუთვნებოდეს.

არმაზციხეზე უკანასკნელ ხანს აღმოჩენილი

ნივთებისდიდი ნაწილი ადგილზე ჩანსდამზა

დებული, ნაწილი კი აშკარად შემოტანილია,

რაც თავისთავად ერთხელ კიდევ მიუთითებს

ქართლის(იბერიის)სამეფოსკონტაქტებზეან

ტიკურისამყაროსქვეყნებთან,განსაკათრებით

კირომისძლიერსახელმწიფოსთან.
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მუ ზე უ მი  
იდე ა ლუ რი ად გი ლი სწავ ლე ბი სათ ვის
განათლება>მიხეილწერეთელი,ნინობაქანიძე

მუზეუმიდაგანათლება

მუზეუმისროგორცინსტიტუციისისტო

რია XVII საუკუნის ბოლოს იწყება. მისი

ერთერთი მნიშვნელოვანიფუნქცია იმ

თავითვეიყოგანათლება,ცოდნისგავრ

ცელება.XXIსაუკუნეშიმუზეუმებისდიდი

შესაძლებლობებიკიდევერთხელშეფას

დადადღეს ის განსაკუთრებულროლს

თამაშობსროგორცფორმალურსწავლე

ბაში,ასევეარაფორმალურსადასაზოგა

დოებრივ განათლებაში. თანამედროვე

მუზეუმსდიდიროლიაკისრიაინკლუზი

ურგანათლებასათუმარგინალურიჯგუ

ფებისინტეგრაციაშიც.

სასწავლოპროცესიმუზეუმში

ახალი ინფორმაციის ათვისების, უნარ

ჩვევებისა და გამოცდილების შეძენის

პროცესი უშედეგო იქნება, თუ ახალი ინ

ფორმაცია მანამდე დაგროვილ ცოდნას

ბუნებრივად არ შეერწყმება. ადამიან

თა უმეტესობა კომფორტულად გრძნობს

თავს,როდესაცახლისშეთვისებასიწყებს

იმით,რაცმისთვისუკვეცნობილია.ამშემ

თხვევაში მოსწავლე ახალ ინფორმაცი

ას ეტაპობრივად შეიმეცნებს. იგი ზედმეტი

დაძაბულობის გარეშე – კონტრასტისადა
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გარეშე, რომლებიც სწავლის პროცეს

შიმოსწავლისთანამონაწილეობასუზ

რუნველყოფენ.

DeutschLernenimmuseum– 

გერმანულიენისსწავლებამუზეუმში

აქტიურისწავლებისმეთოდზედაფუძ

ნებული საგანმანათლებლო პროგრამა

„ვისწავლოთგერმანული ენა მუზეუმში“

მუზეუმი–იდეალურიადგილი

სწავლისათვის

სწავლა შედეგიანია, თუ პროცესი

ინტერაქტიულია. მუზეუმები აქტიური

სწავლებისათვისუსაზღვროშესაძლებ

ლობებსიძლევა;ამიტომაცითვლებაის

შემეცნებისთვის იდეალურ ადგილად.

სწავლება დღეს წარმოუდგენელია

თვალსაჩინოებისადაიმსაშუალებების

ანალოგების მოძიების, მათი შედარებისა

თუანალიზისმეშვეობით–გადადისნაცნო

ბიდანუცნობსაკითხზედასაბოლოოჯამში

იოლადეუფლებაცოდნას.

ადამიანისწავლობსკითხვით,მოსმენით,

დაკვირვებით,მსჯელობით,კეთებით.სწავ

ლისპროცესიუფროშედეგიანია,თუმასში

მოსწავლისთანამონაწილეობისადაჩარ

თულობისხარისხისაკმარისადმაღალია.
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თბილისის გოეთეს ინსტიტუტმა და სა

ქართველოს ეროვნულმა მუზეუმმა ერ

თობლივად შეიმუშავეს. ის გერმანული

ენის მასწავლებლებისათვის მომზადდა

და მუზეუმში გასვლითი გაკვეთილების

ჩატარების საშუალებას იძლევა. პედა

გოგებისათვის შემუშავდა გაკვეთილის

დეტალური გეგმა, ინსტრუქციები და

სამუშაო ფურცლები. მასწავლებელს

შესაძლებლობა აქვს, გამოიყენოს ექ

სპოზიცია და საგამოფენო დარბაზებში

ჩაატაროსგაკვეთლი,რომელიცემსახუ

რებანასწავლიმასალისგახსენებასადა

განმტკიცებას,ასევეკრიტიკულიაზროვ

ნების, დაკვირვებისა და ანალიტიკური

უნარისგანვითარებას.

პროგრამამომზადდაბაზელისხელოვ

ნების მუზეუმში წარმატებით განხორციე

ლებული პროექტის სქემით. გოეთეს ინ

სტიტუტმა თბილისში მოიწვია სამუზეუმო

განათლების შვეიცარელი სპეციალისტი

ერიკაიეგი.მანთბილისშირამდენიმესა

მუშაოშეხვედრაჩაატარაგერმანულიენის

ადგილობრივიპედაგოგებისადამუზეუმის

თანამშრომლებისათვის, რომელთაც აღ

ნიშნულიმეთოდებიდამიდგომაგააცნო.

სამუშაოშეხვედრისშემდეგგაჩნდაიდეა,

შექმნილიყო ანალოგიური პროგრამები,

რომლებაცენისპედაგოგებიდამუზეუმის

თანამშრომლებიმოამზადებდნენ.

პროექტის „ვისწავლოთ გერმანული

ენა მუზეუმში“ ფარგლებში მომზადებული

პროგრამები სხვადასხვა დონის ჯგუფე

ბისათვის – როგორც დამწყებებისათვის,

ასევე მეორედონეზე მყოფთათვისააგან

კუთვნილი. შეირჩა შესაბამისი თემები:

პროგრამა„როგორვზეიმობთდღესასწაუ

ლებს“ფიროსმანისნამუშევრებსუკავშირ

დებადა,შესაბამისად,გაკვეთილიდიმიტრი

შევარდნაძისგალერეაშიტარდება,ხოლო

პროგრამა„სტატუსისგანმსაზღვრელისიმ

ბოლოებიწარსულშიდადღეს“ს.ჯანაშიას

სახელობისსაქართველოსმუზეუმშიგამო

ფენილარქეოლოგიურსაგანძურსადააღ

მოსავლურკოლექციებსეფუძნება.

2014 წლის აპრილში ეროვნულ გალე

რეაში გაიმართა დამწყებებისთვის (A1)

განკუთვნილი გაკვეთილის მოდელის

წარდგენა, ხოლონოემბერშითბილისის

გოეთეს ინსტიტუტში მიმდინარე კონფე

რენციაზე„დროისმანქანა–მუზეუმიXXI

საუკუნეში“, მსმენელები გაეცნენ უფრო

მაღალი საფეხურისთვის მომზადებული

გაკვეთილისმოდელს.

გაკვეთილის ჩასატარებლად საჭირო

მასალახელმისაწვდომიამასწავლებლე

ბისთვისეროვნულგალერეასადასაქარ

თველოსმუზეუმში,ასევეეროვნულიმუ

ზეუმისვებგვერდზე.

მუზეუმიშეხვედრისადგილი

ოქტომბერში მსოფლიოს მრავალ

ქვეყანაში დაუნის სინდრომის მქონე

ადმიანების საზოგადოებაში ინტეგრა

ციის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიება

იმართება. 2014 წელს საქართველოს

ეროვნული მუზეუმიც შეუერთდა ამ

ინიციატივას და პროექტის „გამიცანი“

ფარგლებშიდიმიტრიშევარდნაძისსა

ხელობის ეროვნულ გალერეაში უმას

პინძლა მოზარდებს, მხატვრებსა და

სახელმწიფოს პირველ პირებს. ეს იყო

ნამდვილი შემოქმედებითი საღამო,

რომელზეც მოწვეულმა სტუმრებმა ერ

თობლივიმუშაობისშედეგადშესანიშ

ნავი ნამუშევრები შექმნეს, რომელთა

გამოფენაც მოგვიანებით დიასპორის

საკითხებში საქართველოს სახელმწი

ფომინისტრისაპარატშიმოეწყო.

საღამოგაიმართაკავშირის„ჩვენიბავ

შვები“, დიასპორის საკითხებში საქარ

თველოს სახელმწიფო მინისტრის აპა

რატისადაბავშვთადაახალგაზრდობის

ეროვნულიცენტრისორგანიზებით.
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