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შევარნაძის დროს – სამების კათედრალი, სააკაშვილის დროს – ბაგრატის ტაძარი? 

რატომაც არა?!  

კონფლიქტი იუნესკოსთან 

ისე უკუღმართად აეწყო ჩვენი ცხოვრება, რომ ფართო საზოგადოებას უმეტესწილად 

მაშინ ახსენდება ქართული მატერიალური კულტურის ძეგლები, როცა მათ გარშემო 

სკანდალური ისტორიები აგორდება. მაშინ მოექცევა ისინი საზოგადოებრივი 

ყურადღების ცენტრში: “რა განძი გვქონია!” 

ეს ერთხელ კიდევ სულ ახლახან დადასტურდა, როცა ბაგრატის ტაძრის აღდგენითი 

სამუშაოების გამო ავფორიაქდით. მომწიფდა საერთაშორისო სკანდალიც. 

საქართველო დაუპირისპირდა იუნესკოს გაეროს ორგანიზაციას განათლების, 

მეცნიერებისა და კულტურის საკითხებში კულტურული ძეგლების დაცვის შესახებ 

კონვენციის მოთხოვნილებათა დარღვევისა გამო. 

მაგრამ ჯერ ორიოდ სიტყვა ბაგრატის ტაძრის შესახებ. 

ტაძრის აგება 1003 წელს გასრულდა, გაერთიანებული საქართველოს პირველი მეფის 

ბაგრატ მესამის დროს მთელი თავისი დიდებულებით აღიმართა იგი ქუთაისის 

ცენტრში, როგორც სიმბოლო მაღალი ქართული სულიერების, სახელმწიფოებრივი 

სიძლიერის მატერიალური განსახიერება. 

“ბაგრატის ტაძარი, ჩაწერილია ქართულ ენციკლოპედიაში, ხუროთმოძღვრების 

ძეგლი ქუთაისში, “უქიმერიონის გორაზე”, აგებულია X-XI საუკუნეების მიჯნაზე. 

ბაგრატ III-ს (975-1014) მეფობის პერიოდში. ჩრდილოეთის კედლის წარწერის 

თანახმად, “ქ. ოდეს განმტკიცნა იატაკი, ქორონიკონი იყო 223” (1003), ტაძარი 
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ღვთისმშობლის მიძინების სახელობისა იყო. 

თავისი ხუროთმოძღვრული და მხატვრული ღირსებებით განსაკუთრებული 

ადგილი უჭირავს ქართული არქიტექტურის ისტორიაში, როგორც განვითარებული 

შუა საუკუნეების დროინდელი სტილის საბოლოოდ დამამკვიდრებელ ნაწარმოებს. 

XVII საუკუნის დასასრულამდე ძეგლი უვნებლად იდგა. 1692 წელს, როგორც 

ვახუშტი მოგვითხრობს, “შემუსრეს ოსმალთა”. XIX საუკუნის 30-იან წლებამდე 

შემორჩენილი იყო ტაძრის სამხრეთი და დასავლეთი კარიბჭეებიც, რასაც მოწმობს 

მხატვარ ნიკოლაი ჩერენცოვის ჩანახატები. 

...ბაგრატის ტაძრის დახვეწილი პროპორციები, გარე მასების ჰარმონიულობა, 

გრანდიოზული შიდა სივრცე, ფასადების კომპოზიცია, მრავალფეროვანი 

მორთულობა, რთულ ტექნიკურ ამოცანათა დაძლევა არქიტექტორის შესანიშნავ 

მხატვრულ ნიჭს, დიდ პრაქტიკულ გამოცდილებასა და ოსტატობას მოწმობს. 

1952 წლიდან დაიწყო ტაძრის აღდგენა-კონსერვაციის დიდი სამუშაოები. 

პარალელურად მიმდინარეობს ძეგლის მეცნიერული შესწავლა და გამოკვლევა”. 

საბაზისო ცოდნა უკვე განვიახლეთ და, უთუოდ, მიაქცია ჩვენმა მკითხველმა 

ყურადღება იმას, თუ როგორი ხაზგასმითაა გამოყოფილი არქიტექტორის როლი და 

ადგილი ამ დიდებულების შექმნაში: მისი შემოქმედების ნაყოფია ქართული და 

მსოფლიო ხუროთმოძღვრების ეს გამორჩეული ძეგლი. 

სწორედ არქიტექტორებს შორის (უწინარესად, მათ შორის) წარმოიქმნა პრობლემა, 

რომელიც ტაძართანაა დაკავშირებული: აღდგენა თუ კონსერვაცია? როგორი 

არქიტექტურულ-ტექნიკური გადაწყვეტით? და ა.შ. 

ეს ერთი კვირაა, სიტუაცია დაიძაბა, გასცდა პროფესიონალთა (მეტ-ნაკლებად 

ცნობილ არქიტექტორთა და ხელოვნებათმცოდნეთა) დავისა და კამათის ჩარჩოებს, 

ფართო საზოგადოებრიობის ინტერესის საგნად იქცა, და, როგორც ყოველთვის, 

გამოჩენილი ქართველი არქიტექტორის გიგა ბათიაშვილის თქმისა არ იყოს, “დღეს 

ქვეყანა იმართება “ხოშით” და არა წესითა და რიგით”, აქაც თავი იჩინა მიკერძოებამ, 

სუბიექტივიზმმა, თავდაჯერებულმა უმწიფარობამ, კლანური ინტერესებით 

მოიკირწყლა ის გზა, რომელიც, ჩვეულებრივ, ჯოჯოხეთისკენ მიდის. 

ბაგრატის ტაძრის ნანგრევები კეთილი განზრახვით ხელყვეს, თანაც, ისე, რომ 

იავარქმნის საშიშროების წინაშე დააყენეს “ნაშთი ძველი დიდებისა”, რომელიც, 

საბედნიეროდ, “არ გამქრალა ჯერაც ყველა”. 

ემოციური ფონი ხომ შევიქმენით, ახლა თავად პრობლემაში ვცადოთ გარკვევა. 

ახლახან იხილა იქ დაწყებული აღდგენითი სამუშაოები საქართველოში ჩამოსულმა 

იტალიელმა ინჟინერმა და არქიტექტორმა სილვიო კალვომ, გამოაქვეყნა სტატია და 

ატყდა სკანდალი სოციალურ ინტერნეტქსელ “ფეისბუკში”. 

სანამ უცხოელები არ იტყვიან ჩვენს სატკივარზე სიმართლეს, ჩვენთან ხომ არავინ 

არის ხმის ამომღები. უმეტეს შემთხვევაში ასეა. 

ჩურჩულისა და მიყურადების ხელოვნებას კი, იცოცხლეთ, კარგად ვართ 

დაუფლებულები: 

 გაიგე, ზუგდიდში რა მოხდა? 

 აბა, კაცო! 



და ეს “აბა, კაცო!”, “მაგარიასი” არ იყოს, მოწონებასაც ნიშნავს და დაგმობასაც, 

გაოცებასაც და კატეგორიულ მიუღებლობას იმისა, რაც, ვთქვათ, ზუგდიდში მოხდა. 

ვერც ვერავინ შეედავება, რადგან არ შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს. 

ტელეფონშიც არ ეტყვიან ერთმანეთს ამის შესახებ სიმართლეს, რადგან მიყურადების 

ვირუსი შეჰყრია კავშირგაბმულობის ამ მასობრივ საშუალებას.  

შიში დაბრუნდა საქართველოში, შავი მანტიით დემოკრატიის მეცხრე ტალღაზე 

გაიძვერულად ამხედრებული. 

მეცხრეა თუ მეორე, თქვენ გაარკვიეთ, ჩვენ კი ბაგრატის ტაძრის რეკონსტრუქცია-

რესტავრაციის პრობლემას დავუბრუნდეთ. 

არსი: ტაძარი დღემდე იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული საგანძურის სიაშია 

შეტანილი, ერთ-ერთია 450 შედევრს შორის. 

ეს ნიშნავს, რომ საერთო საკაცობრიო მფარველობის კალთა აქვს გადაფარებული 

ქართული ტაძრის ნანგრევებს. 

ჯერჯერობით. 

რადგან ბაგრატის ტაძრის აღდგენითი სამუშაოების მნახველი სპეციალისტები 

გვარწმუნებენ გამორიცხული არ არის, შედევრების ნუსხიდან ამოშალონ 

ხუროთმოძღვრების ეს დიდებული ქმნილება. 

რატომ? 

იმიტომო, ამბობენ პროფესიონალები, რომ, რაც იქ ხდება, ვნებს ძეგლის 

ავთენტურობას. 

ძეგლის გამაგრება თუ კაშხლის გამაგრების სამუშაოები? 

ძეგლთა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის “იკომოსის” საქართველოს 

წარმომადგენლობის გენერალური მდივანი, არქიტექტორ-რესტავრატორი ნატო 

ცინცაბაძე, რომელმაც კოლეგებთან ერთად დაათვალიერა ტაძარში გაშლილი 

“სამშენებლო პოლიგონი”, აცხადებს, რომ, რაც იქ კეთდება, ტაძრის გამაგრებას არ 

ჰგავს, ეს უფრო კაშხლის გამაგრებას მოგვაგონებსო. 

რა ხდება ასეთი? 

ახლავე გეტყვით, რომ ტაძრის თავს დამტყდარი თვითკმარი აქტიურობა, რომლის 

მოსალოდნელ შედეგებს ფრიადი სკეპტიციზმით აფასებს პროფესიონალთა დიდი 

ჯგუფი, არ უნდა იყოს გაზვიადებული და ხელასაქნევი ხელისუფლებისა და იმ 

ორგანიზაციების, განსაკუთრებით, საპატრიარქოს მხრიდან, რომლის უშუალო 

კომპეტენციაშია ამ პრობლემის მოგვარება. 

ამ ჯგუფთან დაპირისპირებულია “საქმეში გასული” რამდენიმე არქიტექტორი, მათ 

შორის, ეკლესიის მსახურნიც, რომელთაც ნათელ ფერებში ესახებათ ხვალინდელი 

დღე ტაძრისა, რომლის აღდგენას შესდგომიან ძლიერთა ამა ქვეყნისა მხარდაჭერითა 

და თანადგომით. 

ახლა მოკლედ იმის თაობაზე, თუ რა არგუმენტები აქვს ეკლესიას, რომლის ლოცვა-

კურთხევით მიმდინარეობს ტაძრის აღდგენითი სამუშაოები. 

ისტორიულად დადგენილი პროცესია, რომ საქართველოში ტაძრების მშენებლობის 

პარალელურად, ყოველთვის მიმდინარეობდა მათი აღდგენა-გაფართოება, განახლება 

და რეკონსტრუქციის დროს ხშირად გამოიყენებოდა წინამორბედ ეკლესიათა 



კედლების ძველი ფრაგმენტები, ზოგჯერ ხელუხლებლად, ზოგჯერ ახალი 

ვარიაციებით. 

ესე იგი, პრინციპულად, პრეცედენტი არსებობს. 

ამ პრეცედენტზე დაყრდნობით საპატრიარქო გამართლებულად მიიჩნევს ბაგრატის 

ტაძრის აღდგენას იქ ღვთისმსახურების გამართვის მიზნით. 

მაშასადამე, აღდგენა-გამაგრებაში არათუ არაფერია ცუდი, არამედ კეთილშობილური 

და მაღალსულიერი საქმეა ეს. 

მაგრამ... 

მოწინააღმდეგე პროფესიონალები შეშფოთებულები არიან იმ მეთოდის გამო, 

რომელიც რესტავრატორებმა გამოიყენეს იმ შედეგების გამო, რომლებიც 

შეუქცევადად უარყოფითი შეიძლება აღმოჩნდეს. 

ნეგატიური ფაქტების მოკლე ჩამონათვალი ასეთია: “დიდია ინტერიერში ჩარევა”, 

“ყველა სვეტი მოხსნილია”, “ბაზები არის დაბურღული, ანუ დაზიანებულია 

ფიზიკური ქსოვილი”, რკინის არმატურა უკვე ჩაწყობილია, რომელიც უფრო ღრმად 

უნდა ჩასვან, რაც “ძალიან მძიმეა საძირკვლისთვის”, რომელიც “მთლიანად ბეტონის 

სარტყელშია, ანუ ძველი ქსოვილი დაფარულია ბეტონით” და ა.შ. ისეთი 

სპეციფიკური დეტალები, რომლებშიც გარკვევა ჩვენთვის ძნელია. სამაგიეროდ, 

დასკვნაა ნათელი: “სანამ ეს პროცესი მთელ ტაძარზე არ გადასულა; საჭიროა, 

გაიმართოს მსჯელობა, გაანალიზდეს, ითქვას, რომ ეს მეთოდი სწორად არ იყო 

შერჩეული.” 

აი, ვმსჯელობთ, მაგრამ აქვს კი ისეთ მსჯელობას აზრი, როცა ამ მეთოდს 

პრაქტიკულად და დიდი ფრონტით უკვე იყენებენ სარესტავრაციო სამუშაოებში, 

გალავნად კი რკინა-ბეტონზე უმაგრესი მხარდაჭერა აქვთ შემოვლებული 

ხელისუფლების და იგივე ეკლესიის მხრიდან. 

გუმბათი უნდა დაიდგას და მორჩა! 

პროექტი, რომლის ავტორია არქიტექტორი ივანე გრემელაშვილი და რომლის 

მიხედვით წლევანდელი გაზაფხულიდან ფორსირებულად მიმდინარეობს 

სამუშაოები, იუნესკოსთან არ შეუთანხმებიათ, თუმცა ელემენტარული წესიერება 

მოითხოვდა ამის გაკეთებას, რადგან ბაგრატის ტაძარი, როგორც ვთქვით, იუნესკოს 

ნუსხაშია შეტანილი და მისი მფარველობითაა გარემოსილი. 

ნებისმიერი ხელყოფა ამ დიდებული ნაშთისა, რაგინდ კეთილშობილური მიზნებით 

იყოს ნაკარნახევი, ტაძრის დღევანდელი სტატუსის დაკარგვას გამოიწვევს, ამას 

შესაბამისი კონვენცია ითვალისწინებს. 

შეუთანხმეთ თუ არა ეს პროექტი იუნესკოს? შეეკითხებიან ტელეეთერში 

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელს 

ნიკოლოზ ვაჩეიშვილს და პასუხს ისეთს მიიღებენ, როგორსაც სალტიკოვ-შჩედრინის 

ქალაქ გლუპოვოს გამოშტერებულ ობივატელებსაც არ აკადრებდნენ: 

 ორი დღეა, რაც გავუგზავნეთო (?!) 

დანარჩენი თვეები?! 

 საჭიროდ არ ჩავთვალეთ, გვეცნობებინა, რადგან სვეტების მოხსნა კონვენციის 

მოთხოვნათა დარღვევად არ ითვლებაო. 



გემცხეთება ადამიანს! 

თავისმართლების ეს არგუმენტები, სტენოგრაფიული სიზუსტით თუ არა, 

არსობრივად დაუმახინჯებლად გადმოსცემს ძეგლთა პატივცემული დამცველის 

სიტყვებს. 

მისი პოზიციის ფრაგმენტების გადმოცემის პატივი კვლავაც გვექნება, მანამდე კი 

ჩვენი ვთქვათ. 

არსებობს ასეთი მცნება “დიდებული ნანგრევები”, რომელთა გაცოცხლების 

დილეტანტური, თანაც, მერკანტილური მცდელობა, შეიძლება ითქვას, ვანდალიზმის 

ნაირსახეობაა. ამიტომ უფრთხილდება თვალისჩინივით ასეთი შედევრების ჩვენამდე 

მოღწეულ ნანგრევებს იუნესკო, ამიტომ მოითხოვს კატეგორიულად მათთან შეხების 

ნებისმიერი პროექტის ამ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან შეთანხმებას. 

ბატონ ვაჩეიშვილს კი მიაჩნია, რომ საჭირო არ არის; პროვინციას ახასიათებს ასეთი 

თავდაჯერებულობა. 

იგი, მაგალითად, დარწმუნებულია, რომ: “რაც დღეს ბაგრატის ტაძარზე ხდება, 

მხოლოდ საძირკვლის გაძლიერებაა, ანუ ვიზუალურ მხარეზე გავლენას არ 

იქონიებს”. 

მხოლოდ ვიზუალურ მხარეზე რომ არაა ლაპარაკი?! 

ივანე გრემელაშვილის პროექტის მოწინააღმდეგენი იწუნებენ მეთოდს, რომელიც “ამ 

ტიპის ძეგლების ე.წ. პირვანდელი სახით აღდგენას გულისხმობს”. ასეთი პრაქტიკა 

არ არსებობს, არავინ აკეთებს ამას... ახლა მთავარია, ავთენტურობის შენარჩუნება, 

გამაგრება, კონსერვაცია, დაცვა, შენობის სტაბილიზაცია ისე, რომ არ დაინგრეს იგი, 

არ დაზიანდეს და არა მისი აღდგენა-რესტავრაცია, ანუ მისი ხელახალი აშენება”. 

“ავთენტურობის ხსენებაზე მეცინება! განაცხადა ორშაბათის დილის “კურიერში” 

პატივცემულმა ვაჩეიშვილმა, რადგან 70-იან წლებში მიშენებულის დანგრევაზეაო 

ლაპარაკი. 

აი, ნატო ცინცაბაძე კი შენიშნავს, რომ ამ პრობლემასთან დაკავშირებით ბევრი 

ნიუანსია გასათვალისწინებელი. მაგალითად, შესაძლებელია, “მისი ნაწილობრივი 

რესტავრაცია, მაგრამ ასე, აიღო და შენობას უცბათ გუმბათი დაადგა, ასეთი პრაქტიკა 

მიუღებელია. ამას უკვე, დიდი ხანია, აღარ აკეთებენ”. 

არ აკეთებენ და, თავშიც ქვა უხლიათ, ოღონდ რიყის, სამაგიეროდ, ჩვენ გავაკეთებთ 

და, თანაც, პირველად საქართველოში! 

მიხეილ სააკაშვილმა აკი ბრძანა თავის სატელევიზიო გამოსვლაში, რომ “ბაგრატის 

ტაძარს გუმბათი მისი პრეზიდენტობის პერიოდში უნდა დაედგას, შეშფოთებულია 

არქიტექტორ-რესტავრატორი ნესტან თათარაშვილი,  

ეს არის კონკრეტული პოლიტიკური დაკვეთა, რომელიც ამჯერად სრულ 

ჰარმონიაშია ეკლესიის სურვილთან. ეკლესიას ტაძრის აღდგენა ტრადიციული 

მეთოდით სურს, ვადებს კი პრეზიდენტი ადგენს”. 

ექსპერტები თვლიან, რომ დროის სიმცირე არცთუ უმნიშვნელო ფაქტორია. 

“შეუძლებელია, ამბობენ ისინი, გუმბათის დადგმამდე ტაძარი ტრადიციული ხელით 

კვეთილი საპირე ქვებითა და კირის დუღაბით გამაგრდეს”. ასახელებენ წრომის 

ტაძრის მაგალითს, რომლის გუმბათის აღდგენას კვლევა-ძიებისა და შესწავლის 



მრავალი წელიწადი დასჭირდა. ისინი ხაზს უსვამენ გამოცდილების ერთ 

უმნიშვნელოვანეს გარემოებას: “იმისათვის, რომ, როგორც მეცნიერულად, ასევე, 

ვიზუალურად მომხდარიყო განსახორციელებელი იდეის სრულყოფილი 

დასაბუთება, ძირითადი სამუშაოების დაწყებამდე ტაძარს რამდენიმე წელიწადი 

ხელოვნური მასალით გაკეთებული, ნატურალური ზომის გუმბათის მაკეტი ედგა”. 

მაგრამ ეს საბჭოთა პერიოდში ხდებოდა, ახლა სხვა დროა: უნდა დაიდგას და მორჩა! 

“ამოქუხდი, ნაკადულო!” ასეთია უმაღლესი დირექტივა! 

პრეზიდენტის პრობლემა გასაგებია. 

ეკლესიის მხარდაჭერის საკითხი კი უნდა დაკონკრეტდეს, დასახელდნენ ისინი, ვინც 

ივანე გრემელაშვილის პროექტს უჭერს მხარს. 

ეს პროექტი 16 მილიონი ღირს და ამ რეალობაში, როგორც დეტალში, ხომ არ ზის 

მერკანტილიზმის ეშმაკი? 

სპეციალისტები კარტების გახსნას ისტორიული ფაქტის დასახელებით იწყებენ: 1870-

იან წლებში ეპისკოპოსი წულუკიძე წმიდა სინოდს 700 ოქროს რუბლსა სთხოვს 

ბაგრატის ტაძრის მთლიანად დასაშლელად და მის ადგილზე ახლის ასაგებად. 

იმ დროისათვის სინოდმა ვერ შეძლო ასეთი თანხის გამოყოფა და მაშინ გადარჩა 

გაქრობას ბაგრატის დიდებულება. 

დღეს ეპისკოპოსი კალისტრატე, რომელიც ამ მშენებლობას ხელმძღვანელობს, 16-

მილიონიანი პროექტის მომხრეა. ეს ეპისკოპოსი პროექტის ავტორის უახლოესი 

ნათესავია და, რა თქმა უნდა, ტაძრის აღდგენის გრემელაშვილის მიერ შეთავაზებულ 

პრინციპს აღიარებს. 

უეჭველია, რომ საპატრიარქოს მშენებლობის განყოფილების უფროსი სოსო 

ბანძელაძეც ამ აზრზე უნდა იდგეს. 

ბოდიში უნდა მოვიხადო ამ პატივცემულ გვამთა და სხვათა ტიტულების 

არასრულად წარმოდგენისათვის და განვაგრძო, რომ ამავე პოზიციას იზიარებენ 

პროფესიით არქიტექტორები, ამჟამად კი სასულიერო პირები: მამა ბესარიონი 

(მენაბდე) ზემოთ დასახელებული განყოფილების მდივანი, მეუფე დავითი და 

სხვები. 

ამათ ყველას ისეთი ძლიერი მხარდამჭერები ჰყავთ, როგორიც კულტურის ყოფილი 

მინისტრი გოკა გაბაშვილი და მის კვალზე მოსიარულე, ზემოთ უკვე ნახსენები 

ნიკოლოზ ვაჩეიშვილია კულტურის ყოფილი მინისტრის ყოფილი მოადგილე, 

შემდეგ თავად ყოფილი მინისტრიც, ამჟამინდელ მის თანამდებობას ნუღარ 

გამამეორებინებთ. 

უმცროსი გაბაშვილი კი საქართველოს პარლამენტის იმ კომიტეტის თავმჯდომარეა, 

რომლის კომპეტენციაში შედის კულტურის ძეგლთა დაცვა-განახლების საქმე. 

მიდი და გაარღვიე ეს ჩადუღაბებული დამცავი სალტე თუ სარტყელი, რომელიც 

აქამდე ნებისმიერ რყევას უძლებს. 

დიდი ფულია 16 მილიონი. ფუი ეშმაკს! 

ალბათ, ისიც სათქმელია, რომ ამ ბოლო დღეებში მათი მხრიდან თითქოს შემხვედრი 

ნაბიჯების გადადგმის სურვილი გამოიხატა, თითქოს შერბილდა კატეგორიული 

ტონი და ამბიციურობა. 



ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი აცხადებს: “პროექტის მიხედვით განხორციელებული 

სამუშაოები იქნება კიდევ მრავალგზის განხილული”. მისი აზრით, თუ დაშვებულია 

შეცდომები, არსებობს მათი გამოსწორების გზებიც “დასჯა რომ არ ვთქვა, არის 

სანქციები, რომლებიც ამოქმედდება იქნება ეს ფინანსური, იქნება შეჩერების თუ ამა 

თუ იმ მონაკვეთის მთლიანად გამოცვლის შემთხვევები... ეს ყველაფერი არის მთელ 

არსენალში. ასე რომ, იქ თუ რამე ისე არ გაკეთდება ან ვერ გაკეთდება, ან უკეთესად 

შეიძლება გაკეთდეს, ეს გაკეთდება ისე, როგორც უნდა გაკეთდეს”. 

ვნახოთ, რა შეიძლება “უკეთესად გაკეთდეს, როგორც უნდა გაკეთდეს”. 

სისხლისსამართლებრივი სანქციებიც არსებობს, სხვათაშორის. 

მოქმედი ეკლესია თუ “დიადი ნანგრევები”? 

გასულ შაბათს “რუსთავი 2”-ის პროგრამა “პოსტ სკრიპტუმის” მიერ ჩატარებულ 

ინტერაქტიულ გამოკითხვაში ბაგრატის ტაძრის თავდაპირველი ფუნქციის აღდგენას 

მხარი დაუჭირა ინტერაქტივში მონაწილეთა 70 პროცენტმა. 

კითხვა ისე იყო დასმული, რომ ტაძრის ავთენტურობას არ ეხებოდა, გინდა თუ არას 

დონეზე ეკითხებოდნენ. 

შევეცადოთ ამ ხარვეზის გამოსწორებას და ვიკითხოთ: შეიძლება თუ არა ტაძარში 

ღვთისმსახურების აღდგენა ისე, რომ არ დაირღვეს შედევრული ხუროთმოძღვრული 

ძეგლის ავთენტურობა, ანუ განეიტრალდეს ის კონფლიქტური სიტუაცია, რომელიც 

ამჟამად შეიქმნა იუნესკოსთან ურთიერთობაში და, ამასთან, დაკმაყოფილდეს 

ეკლესიის მისწრაფებაც? 

მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას თავი დავანებოთ, რადგან, თუ განხილვას 

შევუდგებით, ძალიან უხერხულ დასკვნამდე შეიძლება მივიდეთ, ამბიციური 

სურვილის გამჟღავნებამდე: თუ შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს წმიდა სამების 

ტაძარი აიგო, სააკაშვილის პრეზიდენტობა ბაგრატის ტაძრის აღდგენით რატომ არ 

უნდა აღინიშოს? 

ბარი-ბარში! 

პროფესიონალს 

ვთხოვოთ სიტუაციის 

შეფასება, გამოჩენილ 

ქართველ 

არქიტექტორსა და 

მოღვაწეს გიგა 

ბათიაშვილს: 

- რა გამოსავალს 

ხედავთ, ბატონო გიგა? 

 საკითხი ძალიან 

დელიკატურია და მის 

გადაჭრასაც 

დელიკატურად უნდა 

მივუდგეთ. ჩემი 

აზრით, ჩასატარებელი 



იყო კონსერვაციის სამუშაოები, ანუ ბოლომდე ყოფილიყო კარგად დაფიქსირებული 

არსებული მდგომარეობა, რათა ნანგრევებს ყველა სტიქიური მოვლენისათვის 

გაეძლო, ახალი ტაძარი აეშენებინათ იქვე, გვერდით, თუნდაც კედელზე ყოფილიყო 

მიმდგარი. ამით ორ საქმეს გავაკეთებდით: ეკლესია აღადგენდა თავის სასულიერო 

საქმიანობას ტრადიციულ ადგილზე და, ამავე დროს, შევინარჩუნებდით ჩვენი 

ისტორიის ფურცელს. 

და, მესამე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია: 

რადგან იუნესკომ აღიარა ტაძარი მსოფლიო კულტურის ძეგლად, რა უფლებით 

ატარებენ რაღაც ღონისძიებებს ისე, რომ არც ეკითხებიან ამ საერთაშორისო 

ორგანიზაციას?! 

ყველა შემთხვევაში ბაგრატის ტაძრის ნანგრევები უნდა დაგვეცვა, მაგრამ ჩვენთან 

პრინციპია გაბატონებული, როცა ორგანიზაციები, რომელთაც ამის გაკეთება 

ევალებათ, აკეთებენ იმას, რასაც ეტყვიან და უბრძანებენ, და არა იმას, რაც საჭიროა. 

- არსებობს თუ არა რაიმე პროექტი, რომელიც ყველა ამ მოთხოვნას 

დააკმაყოფილებს? 

- როგორ არა! იყო, იყო. არქიტექტორ კახა ქორიძეს ჰქონდა ძალიან საინტერესო 

პროექტი. 

- და გაქრა? თუმცა რატომ მიკვირს, როცა უკვე აგებული და დამთავრებული 

სასახლის პროექტის ავტორობა თქვენ წაგართვეს... 

- ხდება ასეთი ამბები... თუ საკითხი დადგებოდა იმგვარად, რომ ბაგრატის ტაძარი 

თავისი ფუნქციის შესასრულებლად უნდა აღდგენილიყო, რა თქმა უნდა, ის მეთოდი, 

რომელიც ქორიძემ შემოგვთავაზა, ერთადერთი სწორი მეთოდია. 

- “საქართველო და მსოფლიო” აპირებს ბატონ კახა ქორიძესთან შეხვედრას. 

- კარგ საქმეს იზამთ... რასაც ახლა აკეთებენ ბაგრატის ტაძარში, არა მგონია, 

პროფესიულ დონეზე მიმდინარეობდეს. მშენებლობის ტექნოლოგია, მეთერთმეტე 

საუკუნის შემდეგ რომ განვითარდა, ცხადზე უცხადესია. მაგრამ საკითხი ასე დგას: 

რისთვისაა საჭირო და რა დოზით? 

უნდა ვიხმაროთ თუ არა თანამედროვე მასალები? რა თქმა უნდა, უნდა გამოვიყენოთ. 

სარტყელით უნდა შეკრა ეს შენობა ზევიდან, რომელიც საფეხურებად არის 

დანგრეული, ხერხით ხომ არ არის გადაჭრილი?! საფეხურებად სარტყელის 

შესაკრავად, რკინა-ბეტონის გარდა, არ არსებობს სხვა მასალა. 

- აბა, არ ვარგაო რკინა-ბეტონი? 

- რკინა-ბეტონის კედელი კი არ უნდა აშენდეს, სარტყელი უნდა გაკეთებულიყო.  

- კირზეცაა ლაპარაკი. 

 ამ მასალას აქვს იდეალური თვისება სინესტეში მაგრდება, მაგრამ კირის გამოყენება 

ლითონთან ერთად არ შეიძლება ლითონი იწყებს კოროზიას. ბეტონში კი რკინა 

დაცული არის კოროზიისგან. 

პროფესიულ საზოგადოებასთან საუბარი იყო საჭირო. მე არ ვადანაშაულებ ეკლესიას. 

მისი სურვილია, შეასრულოს თავისი ფუნქცია, მაგრამ ეს სურვილი რომ 

განხორციელდეს, ხელოვნება უნდა ჩაერიოს, არქიტექტურა. ბაგრატის ტაძარი ხომ 

არქიტექტორის აგებულია? 



არქიტექტორი კი იტყვის: მოდი, ნუ შევცვლით ისტორიას, რაც შემოგვრჩა, 

გავამაგროთ. ვაჩვენოთ, რანი ვიყავით და რა დღეში ჩაგვაგდეს. შევინახოთ მომავალი 

თაობებისთვის როგორც თვალსაჩინოება. ვარშავის ნახევარი ხელშეუხებლად 

დატოვეს, კელნის ტაძრის მხოლოდ ფასადი აღადგინეს და ასე შემდეგ, რათა მეორე 

მსოფლიო ომის საშინელება ყოფილიყო მუდმივად ილუსტრირებული. 

ჩვენც ასე მოვქცეულიყავით, რა გვიშლიდა ხელს? მსოფლიოც ტაშს დაგვიკრავდა და 

მართლმადიდებლობაც თავისი ნაფუძარიდან აღავლენდა წირვა-ლოცვას. 

* * * 

მაშ ასე, “საქართველო და მსოფლიოს” მორიგ ნომერში ეძებეთ საუბარი არქიტექტორ 

კახა ქორიძესთან 2003 წელს შექმნილი მისი პროექტის თაობაზე. 

არმაზ სანებლიძე 

კომენტარები (3 კომენტარი): 

inkognito 01 10, 2009 05:39  

 
თუ თქვენს გაზეთში გამოქვეყნებული ყველა სტატია ასეთი "ობიექტურობისა" იქნება 

მალე დაკარგავთ მკითხველს....  

იცით ბატონებო ვის მიერ აგორებულ ჭორს წამოგეთ? -ალბათ არა! ავადსახსენებელი 

"თავისუფლების ინსტიტუტისა" , თეა თუთბერიძისა ლევან რამიშვილისადა ძმათთა 

მათთა...დიახ,სწორედ მათი წამოწყებულია... 

რატომ და, კიდევ ერთი ლახვარი რომ ჩაეცათ ეკლესიისთვის...(რაც ნაწილობრივ 

მიღწეულია). 

აქაოდა ეკლესიამ სამლოცველო მოიწყოს და არად დაგიდევთ ისტორიულ და 

კულტურულ ფასეულობებსო. და ძალიან კარგად რომ უწყიან ,თუ რა რეიტინგით 

სარგებლობს დღეს მათი პრეზიდენტი ხალხსა და ოპოზიციაში-სწორედ 

მის გვერდით დააყენეს საპატრიარქო... 

კაცმა არ იცის ,ინებებს თუ არა მიხეილი თავის წამოწყებული ბაგრატის ტაძრის 

დასრულებას, მაგრამ მან ერთი ქულა უკვე ჩაიწერა ამ ჩუმ პაექრობაში, ისე როგორც 

თურქეთის ძეგლებზე ჩაშლილი უნიკალური პროექტის შემთხვევაში... 

ხელი საპატრიარქოს შეაწმინდა და მორჩა;თქვენ მართლა გგონიათ ამ 

ხელისუფლებას ჩვენი მემკვიდრეობა აწუხებს, მას პიარი სჭირდება და ყველაზე 

ბედნიერი მაშინ იქნება,თუ საპატრიარქო, ან იუნესკო, ან ოპოზიცია და ან უბრალოდ 

თქვენ ხელს შეუშლით ბაგრატის აღდგენაში, რომელიც მას არასდროს 

აინტერესებდა.... პიარი განხორციელებულია.ჯერ ჯერობით ყველაფერი 

მათი სცენარით მიმდინარეობს! 

და თქვენ პატივცემულო ბატონებო მის მიერ დაგებულ ხაფანგში გაებით.... 

სინამდვილეში კი ,სწორედ იუნესკოს მოთხოვნით დაიწყო ტაძრის გამაგრებითი 

სამუშაოები.დამიჯერეთ ყველაფერი აპრობირებული და საერთაშორისო ნორმების 



დაცვით მიმდინარეობს. თუ არ გჯერათ თქვენ თვითონ მოიძიეთ ინტერნეტში , რა 

სამშენებლო მასალების გამოყენებით მუშაობს თანამედროვე რესტავრაცია.რომ 

რკინა-ბეტონი ერთადერთი სამშენებლო მასალაა დღეს და ამაში უბედურებას 

ვერავინ ხედავს, რადგან ის ქიმიო-ფიზიკური მახასიათებლები და სეისმო მედეგური 

თვისებები რაც ამ მასალას ახასიათებს შეუცვლელია... 

დავანებოთ თავი ამას და სულ ახალი ინფორმაცია მათთვის, ვინც ტაძრის აღდგენის 

წინააღმდეგია; 

რომის მერმა 15 სექტემბერს გამოაცხადა ქალაქის ნება, კოლიზეუმის აღდგენის 

თაობაზე და მოუწოდა სპონსორებს გამოყონ 40 მილიონი ევრო ამისათვის. 

მე მინდა ისევ ჩვენს საოცარ ქვეყანას დავუბრუნდე.... 

ქვეყანას სადაც ბაგრატი და დანარჩენი ყველაფერი, მხოლოდ პირადი ინტერესების 

ჭრილში აინტერესებთ;ასეა ხელისუფლებაც და რიგითი მოკვდავიც. საერთაშორისო 

ქარტიები და კანონები ამათთვის მხოლოდ სარფიანი "უსტავებია", რომელსაც 

თვითონ მოირგებენ და არა ქვეყნის სასიკეთოდ გამოიყენებენ.მაინც რა წერია ამ 

საერთაშორისო დოკუმენტებში? არაფერი, ქვეყნისა და ხალხის 

საწინააღმდეგოდ,უფრო პირიქით; მაგალითად თუ ჩვენ ქართველებს გვაქვს ნება და 

სურვილი მტერთაგან დანგრეული ჩვენი ტაძრების აღდგენისა, ის მიღებული 

ძეგლთადაცვითი პრინციპების ჩარჩოებში, ხელს უწყობს ქვეყანას, მისი 

ზედამხედველობითა და ხელშეწყობით (რეკომენდაციებით) განახორციელოს ეს, მით 

უფრო თუ ამ ქვეყანაში მიღებული ტრადიციით მუდმივად ახლდებოდა , ძველ 

ადგილას იგებოდა და საერთოდ, ნანგრევი სიწმინდედ მიიჩნეოდა და მისი ყოველი 

ქვა, ხელახალ ფუნციას იბრუნებდა. 

ვინმე თქვენგან მოწონებული კალვე რომ არა, არა მხოლოდ მოწინააღმდეგეს, 

მომხრესაც არ გაახსენდებოდათ ბაგრატი და მისი რეკონსტრუქცია.ჩვენ ვნებებს მაშინ 

ვიმძაფრებთ, როცა ტელე და მედია საშუალებებით კომენტირებას გვთხოვენ.კიდეც 

თქვა თქვენმა ერთმა რესპოდენტმა,მე რომ მეკითხებოდნენო... 

რომ ეკითხებიან, რას ამბობს პროფესიული თვალსაზრისით?- არაფერს, იმიტომ 

რომარ იცის არაფერი საკითხის შესახებ და მხოლოდ თავისი პერსონის წარმოჩენითაა 

დაკავებული. აქ ჟურნალისტებიც სცოდავენ, რატომაა, რომ ყველა ერთი და იმავე 

კაცთან გარბის საქმის გასარკვევად? ნუთუ გჯერათ რომ ამ ქვეყანასი 

პროფესიონალიზმი და პატიოსნება აღარ არსებობს და მხოლოდ ეკრანის მონებიღა 

დარჩნენ?თქვენ ბატონო არმაზ, მხოლოდ ხელისუფლებაზე განაწყენებულები რომ არ 

გეძებნათ, ისეთი პროფესიული საკითხების გასარკვევად , როგორიც ბაგრატის 

ტაძრის ყოფნა-არყოფნის საკითხია, უფრო დამაჯერებელი და მამულიშვილური 

იქნებოდა თქვენი მცდელობები, მაგრა ხომ გითხარით ყველას საკუთარი გაჭირებია 

და ვისღა ახსოვს ბაგრატი?  

მე მინდა მოგმართოთ და ვიკთხო-ვინაა თქვენი ფავორიტი კახა ქორიძე? 

კინომსახიობი? მოზარდთა აღზრდის მაკარენკო? მელიორატორი? ყოფილი 

მინისტრის მოადგილე? კანცელარიის ჩინოვნიკი? ყველა მთავრობის ვარსკვლავთ 

ბიჭუნა? (სააკაშვილის მართლაც, რომ თავნება გადაწყვეტილებას,რომ გადაურჩა 

ბაგრატი და კახა ვერ გაიყვანა), ახლად განაწყენებული და ვაი ოპოზიციონერი?, 



ხელმოცარული დეპუტატობის კანდიდატი? არქიტექტორი ? თუ უბრალოდ სნობი... 

თქვენ ეტყობა არქიტექტურულ პროექტზე წარმოდგენაც არ გაქვთ, რადგან ის რასაც 

ბატონი ქორიძე წარმოადგენს , მეოთხე კლასელი, კომპიუტერში კარგად 

გაცნობიერებული ბავშვიც კი გააკეთებდა ფოტოშოფში. კარგად რომ აგიხსნათ, ესაა 

ფოტო კოლაჟი, სხვის რეკონსტრუქციაზე . მას არასდროს არ უწარმოებია ტაძრის 

კვლევა-მისი მდგრადობა, კედლების მდგომარეობა, წარმოდგენა არა აქვს 

დაზიანების იმ მასშტაბებზე და იმ საშიშროებებზე , რაც სეისმურად აქტიურ ზონაში 

მყოფ ტაძარს ემუქრება ... ან საიდან უნდა იცოდეს, მას ხომ ცნობილ "პოლიტიკოსს" 

ერთი დღეც არ უმუშავია არქიტექტურაში... 

აი, რატომ ყელყელაობს ასე თამამად და გვთავაზობს თავის "ორიგინალურ"ე.წ. 

პროექტს. 

თავს რომ იკატუნებს, როგორც დაჩაგრული და პრეზიდენტისგან მოძულებული, 

საქმე სულ სხვაგვარადაა. ჩვენს თავნება პრეზიდენტს,ძლივს გადაათქმევინეს 

ქორიძის სახელი... (მადლობა ღმერთს,ესღა აკლდა ჩვენს უბედურებას).მაგ ბატონს, 

ისიც ეყოფა 9 აპრილის მემორიალი რომ შეაპარა მიშას.ყოვლად უკონცეფციო შუშები 

(მაინ რამ შეაყვარათ მაგას და მიშას ეს შუშები,მე მგონი ეგ მიშას ესთეტიკის 

მასწავლებელია!) 

მას ისიც კი არ გაუცნობიერებია, რომ მხოლოდ გადახურვა პრობლემას ვერ გადაჭრის 

, რაც უნდა ლამაზად ჩანდეს მის ფონზე წმინდანები. ტაძრის სხეული იმდენადაა 

დაძაბუნებული, რომ მას ნალექების მოშორება ვერ უშველის თუ არ გაჯანსაღდა 

არსებული კედლები, მის ჩამოქცევას (რმერთმა დაგვიფაროს!) მიწისძვრაც აღარ 

დასჭირდება. 

თუ ყურადღებას მიაქცევთ ,მიხვდებით რა წინააღმდეგობაში ვარდება ბატონი კახა. 

მას ერთი მხრივ რკინა -ბეტონის მოწინააღმდეგეთა ამღვრეულ წყალში უნდა ღლავის 

დაჭერა,m  

givi 20 10, 2009 02:25  

 
momewona  

ელიზა კოწოწაშვილი 06 09, 2010 11:32  

 
ეს ტაძარი ჩემთვის ყველაზე ძვირფასია. მისი სიდიადე და სილამაზე მის 

ნანგრევებშია...ტაძარი მარტო იმიტომ კი არ უნდა შევინარჩუნოთ, რომ იუნესკო 

იცავს. არამედ იმიტომ, რომ ის ჩვენ ისტორიის ძალიან კარგი გამომხატველია. 

მოგეხსენებათ საქართველოში მრავლადაა ისეთი ძეგლები რომელთაც ნამდვილად 

ესაჭიროება გადარჩენა(რესტავრაცია ან კონსევაცია). ჩვენი კულტურის თვალსაჩინო 

ძეგლებს კონსერვაცია უფრო ესაჭიროება, რადგან შევინარჩუნოთ ასეთი ძეგლების ის 

იერსახე რომელიც თვით ეპოქამ შემოგვინახა. ისტორიასთან კი არ უნდა 

ვიბრძოლოთ, არამედ უნდა ვიბრძოლოთ , რაც შეიძლება დიდხანს შევინარჩუნოთ 



ის;ბაგრატის ტაძრის სიდიადე და სილამაზე მის ნანგრევებშია. მისი რესტავრაციის 

შემდგომ ის გადაიქცევა ჩვეულებრივ ტაძრად...  
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ივანე გრემელაშვილის პროექტი რომლის მიხედვით ტაძრის აღდგენა 

მიმდინარეობს არის ყველაზე მართებული. რაც შეეხება იმას,რომ ბურჯები 

მოხსნეს, ისინი იქ ვახტანგ ცინცაძის დროს დადგეს(კვლევის 

შედეგად)ზოგადად ნანგრევებით არსად ამაყობენ.(შესანიშნავად არის 

აღდგენილი ელინისტური ტაძარი გარნი სომხეთში, კიოლნის კათედრალი და 

წმინდა მარტინის ტაძარი, ასევე იმპერატორ ტიტეს თაღი რომში, ემზადებიან 

კოლიზეუმის რესტავრაციისთვისაც)ბაგრატის ამჟამინდელი სახით 

შენარჩუნება თავის მოტყუება იქნებოდა რადგან ის დაშლას განაგრძობს 

დაუსრულებელი კონსტრუქციის გამო. 40-იანი წლების ფოტოებზე ნათლად 

ჩანს რომ ტაძრის ოთხივე მხარეს “პერანგები” გარღვეულია, ამიტომ 

ცინცაძისეული რესტავრაციისას უბრალოდ ფორმები შეუნარჩუნეს ტაძარს. 

გაუგებარია იუნესკოზეც აპელირება – კი ბატონო კარგია იუნესკო, მაგრამ ეს 

ხომ პირობითობაა… გაეროს წევრობაც არ ნიშნავს ხშირად ბევრს!!! რაც შეეხება 

იტალიელი არქიტექტორის სტატიას – იგრძნობა სუბიექტივიზმი რეალობის 

მისეულ აღქმაში, დინამიკაში მას არ აქვს წარმოდგენა რა იყო ტაძრისგან 

დარჩენილი და აღიქვა ყველაფერი სტატიკაში, თან ის არ წარმოადგენს 

ეტალონს როგორც არქიტექტორი, რიგითი არქიტექტორები ბევრია როგორც 

იტალიაში ასევე საქართველოში. 
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