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ორი აზრი  

 
15 სექტემბერი, 2009 

ბაგრატის აღდგენა 

 

მომხრე 

ქეთევან აბაშიძე-დადიანისა 

ხელოვნებათმცოდნე, საპატრიარქოს საეკლესიო ხელოვნების საბჭოს წევრი 

ბაგრატი ქართული საეკლესიო კულტურის ძეგლია, ქართული მართლმადიდებელი 

ეკლესიის წიაღშია შექმნილი და მის კუთვნილებას წარმოადგენს. ქართული ეკლესია 

დღესაც ცოცხალია და, ცხადია, მას თავისი მსახურების წარსამართად ნაგებობა, ტაძარი 

ესაჭიროება. სუროებშემოხვეული ნანგრევები ძალიან ლამაზია, მაგრამ ცარიელ, უფუნქციო 

კედლებს ვერ შევინახავთ _ დაინგრევა. იმისთვის რომ გადარჩეს, ნებისმიერი ნაგებობა 

კონსტრუქციულად უნდა შეიკრას. თუ ჩვენ, ვთქვათ, სახლი დაგვენგრა, ნანგრევებს ხომ არ 

შევინახავთ? მასში ხომ ვეღარ ვიცხოვრებთ?! ასევე ცოცხალ ეკლესიასაც სჭირდება თავისი 

გადახურული, მთელი ნაგებობა, რათა ღვთისმსახურება წარიმართოს. იგი ღვთის მიერ 

შექმნილი სამყაროს (უხილავისა და ხილულის ერთობის), ღვთის სახლის ნიშნობრივ-

პირობით (სიმბოლურ) ხატს წარმოადგენს დედამიწაზე და იმისთვისაა შექმნილი, რომ მის 

წიაღში ვეზიაროთ უფალს. მისი კედლები, რელიეფი, ნებისმიერი არქიტექტურული თუ 

მხატვრული დეტალი, თუკი ჩვენ ეს ენა ვიცით, მეტყველებს. ვთქვათ ასე, გუმბათი ზეცის 

სიმბოლოა, კედლების ვერტიკალური მიმართება _ მიწიდან ზეცისკენ აღმართული 

ლოცვაა... ხელოვნებათმცოდნეებს მოგვწონს სიძველეები, მეც მომწონს, მაგრამ მე ეკლესიის 

წევრი ვარ და ვაღიარებ, რომ ბაგრატის ტაძრის აღდგენა აუცილებელია მასში 

ღვთისმსახურების წარსამართად. ბერძნული პართენონი მკვდარი რელიგიის ნაწილია, იქ 

მსახურება აღარ მიმდინარეობს, თუმცა დღეს თვით პართენონის გადახურვაზეც მიდის 

საუბარი, რადგან ნანგრევების შენახვა ძნელია. კონსერვაცია მუდმივ ყურადღებასა და 

მოვლას მოითხოვს. როგორც ვიცით, ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ეკლესიები, 

განურჩევლად დიდიც და მცირეც, მნიშვნელოვანიც და არამნიშვნელოვანიც, აღადგინეს, 

რადგან მათი რელიგიაც ცოცხალია" და მორწმუნე მრევლი ჰყავთ. ნებისმიერი ტაძრის 

აღდგენა შესაძლებელია, თუკი ვიცით, როგორი იყო, რა ზომის, თუკი გვაქვს მონაცემები 

მისი აღდგენისთვის. სწორედ ამიტომ, ძეგლთა დაცვის სამინისტროს რესტავრატორებმა 
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აღადგინეს ძლიერ დანგრეული ეკლესიები წირქოლის, წრომის, სამწევრისის და სხვა კიდევ 

მრავალი... შარშან იუნესკო-ს წარმომადგენელმა გვითხრა (მათთან ერთად ვიყავით 

მცხეთაში), რომ იუნესკო-ს კანონთა თანახმად, ეკლესიის აღდგენა მის მფლობელ-

მეპატრონესთან შეთანხმებით და მისი მოთხოვნების გათვალისწინებით ხდება. ამიტომაც, 

სახელმწიფომ და ეკლესიამ ტაძრები ერთად და ურთიერთშეთანხმებით უნდა აღადგინონ. 

ბაგრატის ტაძრის აღდგენაზე საუბარი ეკლესიის მხრიდან, უშუალოდ პატრიარქის 

თხოვნით ჯერ კიდევ 90-იანი წლებიდან დაიწყო. იმხანად, რადგან არ არსებობდა 

მეცნიერულად დასაბუთებული კვლევები და პროექტი, არ იყო ყველა მონაცემი ტაძრის 

ხუროთმოძღვრული სხეულის აღსადგენად, არ განხორციელებულა. დღეს მიმდინარეობს 

ტაძრის მეთოდოლოგიური კვლევა-შესწავლა. არქეოლოგიურმა გათხრებმა გამოავლინა 

მრავალი დეტალი, რაც ყველა საორჭოფო, საეჭვო არქიტექტურული კვანძის დაზუსტების 

და სატაძრო ნაგებობის სხეულის სრულყოფილად აღდგენის საშუალებას იძლევა. ადრე არ 

არსებობდა გუმბათის აღდგენის შესაძლებლობა, უკანასკნელი არქეოლოგიური გათხრების 

შედეგად კი ნაპოვნია გუმბათის ნაწილები, რომელთა მიხედვით გუმბათი აღდგენადია. 

დაზუსტებულია გუმბათის სარკმელთა რაოდენობა _ 16, აგრეთვე მათი სიგანე და 

სიმაღლე... დეტალი არ დაგვრჩა, რომელიც ჰიპოთეზის დონეზეა. ამჯერად, ამ ეტაპზე 

კულტურის სამინისტროში წარმოდგენილი პროექტი სრულიად დამაჯერებელი იყო. 

ავტორებს პროექტი ჯერ საეკლესიო ხელოვნების საბჭოზე არ წარმოუდგენიათ და ამიტომ, 

დაწვრილებით არ შემისწავლია, მაგრამ მოვისმინე დიდი გამოცდილების მქონე 

ექსპერტების გია მარსაგიშვილის და გიორგი ჭანიშვილის დასკვნა. მათ თქვეს, რომ 

პროექტში თვით მცირე დეტალებიც კი კარგადაა გათვლილი. ავთენტურობა ნამდვილად არ 

ირღვევა. შარშან, იუნესკო-ს წარმომადგენელმა ბაგრატზე მიმდინარე სამუშაოების 

დათვალიერების შემდეგ გვითხრა, რომ არავითარი დარღვევა არ უნახავს; პირიქით, მან 

დადებითად შეაფასა სამხრეთის კარიბჭის ადრეული რესტავრაცია. იუნესკო-ს კანონებით, 

თუ ძველი ქვები იძლევა ყველა საკვანძო ადგილის აღდგენის საშუალებას და თავის 

თავდაპირველ ადგილებს უბრუნდება, ამ შემთხვევაში ნაგებობის რესტავრაცია-

რეკონსტრუქცია გამართლებულია; მაშინაც კი, როდესაც ძველ ქვათა რიცხობრივი 

რაოდენობა დიდი არაა, და ახლის გამოთლის საჭიროება ჩნდება. მისი განმარტებით, ამ 

დროს ძეგლის ავთენტურობა დაცულია და იუნესკო-ს წესებს ეს არ ცდება. როგორც ვიცი, 

ამჯერად ბაგრატის ტაძრის რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია ძველი, ტრადიციული 

მეთოდით, თლილი ქვის კვადრებითა და კირ-დუღაბის გამოყენებით არის განსაზღვრული, 

რკინა-ბეტონის გარეშე. ეს თავიდანვე იყო საპატრიარქოს საეკლესიო ხელოვნების საბჭოს 



საგანგებო მოთხოვნა. 

 

მოწინააღმდეგე 

ნესტან თათარაშვილი 

არქიტექტორ-რესტავრატორი 

ეკლესიის სურვილი _ ბაგრატის ტაძრისთვის გუმბათის დადგმა და მისი სრული აღდგენა, 

ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს რესტავრატორ ვახტანგ ცინცაძის ხელმძღვანელობით მიმდინარე 

მრავალწლიანი სამუშაოების დროს გამოიკვეთა. ბატონ ვახტანგის შეხედულებით, იმ დროს 

ეს დაუშვებელი იყო საკმარისი მასალების არარსებობის გამო. ის აზრი, რომ გუმბათის 

გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა ბაგრატის დაცვა _ მაშინაც და დღესაც საფუძველს 

მოკლებულია. მხოლოდ ნანგრევის სახით შემორჩენილი არქიტექტურული მემკვიდრეობა 

მსოფლიოში დღეს უამრავია, მათ შორის იუნესკო-ს ნუსხის სტატუსის მქონეც, თუმცა 

არავინ ფიქრობს მათ დასრულებას ან გადახურვას" სამომავლოდ დაცვის მიზნით. 

საქართველოს პრეზიდენტმა სატელევიზიო გამოსვლისას ჩვეული კატეგორიულობით 

გვაცნობა, რომ ბაგრატის ტაძარს გუმბათი მისი პრეზიდენტობის ვადაში უნდა დაედგას. ეს 

არის კონკრეტული პოლიტიკური დაკვეთა, რომელიც ამჯერად სრულ ჰარმონიაშია 

ეკლესიის სურვილთან. ეკლესიას ტაძრის აღდგენა ტრადიციული მეთოდით სურს, ვადებს 

კი პრეზიდენტი ადგენს; ამიტომ, დროის სიმცირიდან გამომდინარე, შეუძლებელია, 

გუმბათის დადგმამდე ტაძარი ტრადიციულად _ ხელით კვეთილი საპირე ქვებით და კირის 

დუღაბით გამაგრდეს. საბჭოთა დროს აღდგა ქართული კულტურის უმნიშვნელოვანესი 

ძეგლის, წრომის ტაძრის გუმბათი, რასაც კვლევა-ძიებისა და შესწავლის მრავალი წელი და 

ბევრი ფაქტობრივი მასალა დასჭირდა. იმისათვის, რომ როგორც მეცნიერულად, ასევე 

ვიზუალურად მომხდარიყო განსახორციელებული იდეის სრულყოფილი დასაბუთება, 

ძირითადი სამუშაოების დაწყებამდე ტაძარს რამდენიმე წელი ხელოვნური მასალით 

გაკეთებული ნატურალური ზომის გუმბათის მაკეტი ედგა. ის, რაც ახლა ბაგრატზე ხდება, 

დიდი ხანია, ბევრ ქვეყანაში მცდარ გამოცდილებად და არქიტექტურული ძეგლის 

აუთენტურობის შემლახველ ქმედებად არის მიჩნეული. შენდება სრულიად 

არატრადიციული, რკინა-ბეტონის შენობა, რომელიც ალბათ გარედან ქვის დახერხილი 

ფილებით მოპირკეთდება, ანუ იგება ისე, როგორც დღეს საქართველოში თითქმის ყველა 

ახალი ეკლესია. რთული მისახვედრია, როგორ ბაგრატს მივიღებთ ასეთი მიდგომით? განა 

საკმარისი არ არის უკვე აშენებული ასეთი უსახური თანამედროვე ეკლესია-მონასტრები, 

მათ შორის გრანდიოზული _ თბილისის სამება? ბევრ ჩემ თანამოაზრე კოლეგას, თავად 



მეც, უამრავი კანონდარღვევის მამხილებელი დოკუმენტაცია გვაქვს გაგზავნილი ძეგლთა 

დაცვის სამმართველოში, კულტურის სამინისტროსა და სხვა სამთავრობო 

დაწესებულებებში; 2004 წელს კი, როგორც რესპუბლიკის მთავარი არქმშენინსპექციის 

უფროსს _ მშენებლობებზე მიმდინარე კანონდარღვევებზე თავად მაქვს შედგენილი 

ათობით ადმინისტრაციული აქტი და სასამართლოსთვის გადაცემული, მაგრამ უშედეგოდ. 

ეს საქმეები საერთოდ არ განუხილავთ, რადგან არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ 

კანონდამრღვევთა სიაში თავად სახელმწიფო სტრუქტურები და მათთან დაახლოვებული 

მდიდარი და გავლენიანი მოქალაქეები უნდა იყვნენ. სამშენებლო-მაკონტროლებელი 

სფერო ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე მთლიანად პირველ პოლიტიკურ პირებსა და 

მათ პირად სურვილებს დაექვემდებარა. რაც შეეხება სარესტავრაციო დარგს, ვარდების 

რევოლუციის" შემდეგ მისი მეთაური" ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი გახდა. ის, ჯერ როგორც 

კულტურის მინისტრის მოადგილე, შემდეგ მინისტრი, ახლა კი ძეგლთა სააგენტოს" 

უფროსი _ დღემდე თავდადებით ასრულებს ყოველ პოლიტიკურ შეკვეთასა თუ 

მოთხოვნას, ხშირად ძეგლთა დაზიანებისა და ხანდახან მათი განადგურების ხარჯზე, იმ 

მოტივით, რომ ეს პოლიტიკური დაკვეთაა და განხილვას არ ექვემდებარება. ასე მოხდა 

სამშენებლო და სარესტავრაციო დარგების სრული პოლიტიზირება, სწორედ ამის შედეგია 

ურბანული კატასტროფის რეალური საფრთხე და თბილისის, სიღნაღის, ბათუმის, 

ქუთაისისა თუ მცხეთის რესტავრაცია", აგრეთვე ბაგრატის ევრო-რემონტი". ჩემი აზრით, 

მომავალში არა მარტო ბაგრატი, არამედ ბედია, კუმურდო და საქართველოს ყველა 

გუმბათდანგრეული ეკლესია იქნება დახურული. მანამდე ამომწურავი კვლევა, ძიება და 

ხანგრძლივი შრომაა საჭირო. საჩქარო მხოლოდ რესტავრაციის დარგის პოლიტიკური, თუ 

ეკლესიური არტახებისგან განთავისუფლებაა.  

 


