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ბაგრატი - ჯერ ისევ მსოფლიო მემკვიდრეობის ნაწილი  
გასული ორი სამშაბათი ჩვენი აქცენტები ბაგრატის ტაძრის დღევანდელობასა და 

მის მომავალს ეძღვნებოდა. როგორც მკითხველს შევპირდით, ვცდილობთ ტაძრის 

რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებული ყველა კითხვასა და მოსაზრებას 

გამოვეხმაუროთ. წინა სამშაბათს მეტნაკლებად შევეხეთ იმას, თუ რა შემთხვევაში 

შეიძლება ბაგრატის ტაძარი ამოვაწერინოთ ან ამოწერონ იუნესკოს მსოფლიო 

კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხიდან. თუმცა არ გვისაუბრია თუ რა 

მნიშვნელობა აქვს ამ ნუსხაში ქართული ძეგლების არსებობას და საერთოდ რასთან 

გვაქვს საქმე, როცა იუნესკოსა და მის ექსპერტებს ვახსენებთ. 

ამ საკითხებთან მიმართებაში ჩვენ ვერ გავესაუბრებოდით იმაზე უფრო 

კომპეტენტურ პიროვნებას, ვიდრე საქართველოს კულტურის სამინისტროს 

მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი ირაკლი მეტრეველია. 

- როდიდან შეიტანეს ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები მსოფლიო 

მემკვიდრეობის ნუსხაში და მეორე, - რა დახმარებას უწევს იუნესკო სახელმწიფოს 

ძეგლების გადარჩენის საქმეში? 

- დამოუკიდებლობის მიღებამდე იუნესკო ვერ განიხილავდა საქართველოს ძეგლებს 

საკუთარ ნუსხაში. მხოლოდ 1992 წლიდან შევუერთდით მსოფლიო მემკვიდრეობის 

კონვენციას. დამოუკიდებლობის მიღებამდე საქართველო ვერ იქნებოდა რომელიმე 

საერთაშორისო კონვენციის მხარე. მალევე, რაც გაერომ სცნო საქართველო, ჩვენ 

შევუერთდით იუნესკოს მსოფლიო კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის 

დაცვის შესახებ შექმნილ კონვენციას. მისი მიხედვით არის შექმნილი მსოფლიო 

მემკვიდრეობის ნუსხა, სადაც შეტანილი ძეგლები, როგორც კულტურული, ისე 

ბუნებრივი, პასუხობენ სპეციფიურ კრიტერიუმებს, რომლის მიხედვითაც მსოფლიო 

მემკვიდრეობის სამთავრობათშორისო კომიტეტი ცნობს, რომ ძეგლს გააჩნია 

განსაკუთრებული, ზოგადსაკაცობრიო ღირებულება. პირველი ორი ძეგლი, რაც 

შევიდა საქართველოდან ამ ნუსხაში, იყო ბაგრატი და გელათი, როგორც 

ტიპოლოგიურად მსგავსი ძეგლები. მეორე, 1994 წელს მთლიანად მცხეთა, როგორც 

ისტორიული ძეგლი. მესამე ძეგლი იყო ზემო სვანეთი (ეს ეხება მხოლოდ ჩაჟაშის 

თემს). 

რაც შეეხება იმას, თუ რას აკეთებს იუნესკო მსოფლიო მემკვიდრეობის 

ძეგლებისთვის. პირველ რიგში უნდა ვილაპარაკოთ არა იმდენად იუნესკოზე, 

არამედ მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტზე, რომელიც სამთავრობოთაშორისო 

ორგანოა და არა იუნესკოს ნაწილი. მისი ერთ-ერთი ქვედანაყოფი, კერძოდ, 

მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრი ასრულებს ამ კომიტეტის სამდივნოს ფუნქციებს. 

კონვენციის იმპლემენტაციის პროცესს ზედამხედველობს და მხარე 

სახელმწიფოების მიერ ამ კონვენციის შესრულებას კურირებს მსოფლიო 

მემკვიდრეობის სამთავრობოთაშორისო კომიტეტი, რომელიც შედგება 21 
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ქვეყნისგან, ამ კომიტეტის წარმომადგენელ ქვეყანას საშუალოდ ოთხი წლით 

ირჩევენ. ორ წელიწადში ერთხელ ეს წარმომადგენლობა გადაიხედება. მსოფლიო 

მემკვიდრეობის კომიტეტის ყოველწლიურად განიხილავს მსოფლიო 

მემკვიდრეობის ძეგლების ფიზიკურ მდგომარეობას, და გამოაქვს შესაბამისი 

დადგენილებები ამა თუ იმ ძეგლთან დაკავშირებით, თუ რა ზომები უნდა 

გაატაროს სახელმწიფომ მის მოსავლელად, რათა ძეგლი უკეთ იყოს დაცული. 

ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლებელია ფინანსური დახმარებაც. მსოფლიო 

მემკვიდრეობის ფონდში არსებობს თანხების ერთობლიობა, რომელიც გროვდება 

კონვენციის მხარე სახელმწიფოების სავალდებულო და ნებაყოფლობითი 

შენატანებით, ქვეყანას შეუძლია მოითხოვოს გარკვეული ფინანსური მხარდაჭერა 

მსოფლიო მემკვიდრეობის ამა თუ იმ ძეგლზე განსახორციელებელი პროექტისთვის. 

მაგრამ ეს როგორც წესი, არ არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი თანხები. 

მთავარი და ბევრად მნიშვნელოვანი რასაც კომიტეტი უზრუნველყოფს არის ის, 

რომ მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი ძეგლები არის მუდმივად 

საერთაშორისო კაცობრიობის ყურადღების ობიექტი და მათ მდგომარეობას 

აკვირდებიან არა მხოლოდ ეროვნული კომპეტენტური ორგანოები, არამედ 

საერთაშორისო ორგანიზაციები და მათი ექსპერტები. ამისთვის იუნესკოს ჰყავს 

სამი საკონსულტაციო ორგანო ICCROM, ICCOMOS, IUCN. 

- რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ძეგლი, რომ ის მსოფლიო 

მემკვიდრეობის ნაწილი გახდეს? 

- არის 10 კრიტერიუმი. პირველი 6 არის კულტურული ძეგლების, ბოლო ოთხი 

არის ბუნებრივი ძეგლების. ძალიან სპეციფიკური კრიტერიუმებია, მათი 

დაკმაყოფილება არის იმის ნიშანი, რომ ძეგლს გააჩნია განსაკუთრებული, 

ზოგადსაკაცობრიო ღირებულება. 

- კონკრეტულად თუ განუხორციელებია კომიტეტს რაიმე სახის პროექტები ჩვენი 

ძეგლებისთვის, ანდა სამუშაოები. ალბათ იყო დასკვნები, ექსპერტიზა. 

- ვერ გეტყვით, რომ სვანეთთან დაკავშირებით კომიტეტი დიდი ყურადღებით 

გამოირჩევა. მაგრამ რაც შეეხება მცხეთასა და ბაგრატ-გელათს, თითქმის 

ყოველწლიურად კომიტეტი განიხილავს მათ მდგომარეობას და გამოაქვს შესაბამისი 

დასკვნები. როგორც წესი, კომიტეტი არ არის ხოლმე კმაყოფილი თუ რა კეთდება 

სახელმწიფოს მიერ ამ ძეგლებისთვის. 

- რა ტიპის შენიშვნები იყო? 

- მოწოდება იყო ზოგადად ის, რომ მივხედოთ ამ ძეგლებს. ამ ასაკის ძეგლს არ 

შეიძლება სერიოზული პრობლემები არ ჰქონდეს. გამონაკლისი არ არის არც 

ბაგრატი. მაგალითად მცხეთის ჯვარს აქვს ქვის ეროზია, როგორ უნდა მივხედოთ 

ამას, ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი. ამ მიმართულებით 2005 წლიდან 

ძალიან სერიოზული სამუშაოები მიმდინარეობს. IჩღOM-თან ერთად ჩვენ 

ვახორციელებთ პროექტს, რომელიც დაგვირგვინდება იმით, რომ მცხეთისთვის 

შედგება ყოვლისმომცველი, მრავალდარგობრივი კონსერვაციის გეგმა და მოხდება 

ამ ძეგლის რეაბილიტაცია. როდესაც ასეთ ძეგლებზე და მათ პრობლემებზეა 

საუბარი, საჭიროა თავდაპირველად მოიხსნას რისკები, ამაში იგულისხმება 



გადაუდებელი სამუშაოების განხორციელება. ხშირად არსებობს უკვე სერიოზული 

ჩარევის აუცილებლობაც, რათა ძირფესვიანად აღმოიფხვრას ის პრობლემა, 

რომელიც ამ ძეგლებს გააჩნიათ. ჯვრის შემთხვევაში წელს ისევ გამოცხადდება 

ტენდერი, თუმცა ამაზე ამ ეტაპზე საუბარი არ არის საჭირო, არ მინდა მოვლენებს 

წინ გავუსწრო. მოკლედ, შეიძლება ითქვას, რომ ამ ძეგლთან მიმართებაში 

ყველაფერი აუცილებელი ხორციელდება და სამომავლოდაც გაკეთდება. ამჟამად 

ხანგრძლივი მონიტორინგი ხორციელდება. ეს არის ის აუცილებლობა, რომლის 

გარეშეც იქ ვერ ჩავატარებთ ვერანაირ სერიოზულ სამუშაოებს. ეს მონიტორინგი 

ხორციელდება IჩღOM – ის კონსულტაციების საფუძველზე. 

- კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სარეაბილიტაციო პროექტებისთვის 

რამდენად არის სამინისტრო ინვესტიციებზე დამოკიდებული? 

- სახელმწიფომ ამ ბოლოდროს იმდენად გაზარდა დაფინანსება ამ სფეროში, 

ინვესტიციების მოზიდვა აღარ არის იმდენად საჭირო. ჩვენი მთავარი პრობლემა 

არის არა იმდენად უსახსრობა, რამდენადაც საერთაშორისო ექსპერტიზის საკითხი. 

არც საბჭოთა კავშირი გამოირჩეოდა ამ მიმართულებით მოწინავე ტექნოლოგიების 

დანერგვით, მაგრამ რაც შეეხება მის შემდგომ პერიოდს, ჩვენ, სამწუხაროდ 

გამოვიარეთ ისეთი პერიოდი, ყველა დარგში იყო სტაგნაცია და ძეგლთა დაცვაც არ 

ყოფილა გამონაკლისი. ჩვენ უმაღლესი რანგის სპეციალისტები საკმარისი 

რაოდენობით არ გვყავს. ასეთი კულტურული მემკვიდრეობის მქონე ქვეყანას 

როგორიც საქართველოა, სჭირდება გაცილებით მეტი სპეციალისტი. აი ეს არის 

ჩვენი პრობლემა. ჩვენ ადამიანური რესურსები არ გვყოფნის. დღეს 5 მილიარდი 

დოლარი რომ გამოყოს ძეგლთა დაცვისთვის, დამღუპველიც კი იქნება. 

დღევანდელი სუბსიდია ამ მიმართულებით არის ოპტიმალური, რადგანაც ის 

პასუხობს ჩვენს რეალურ შესაძლებლობებს. ძირითადად ჩვენი მიდგომა არის 

ასეთი: ჩვენ ვაფინანსებთ თავად, მაგრამ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისგან 

ვითხოვთ მოწინავე ტექნოლოგიას, საუკეთესო ექსპერტებს, ყველაზე თანამედროვე 

გამოცდილებას, ცოდნას ამ სფეროში და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ამას 

ვახერხებთ, საერთაშორისო თანამშრომლობა ამ დარგში კარგად ვითარდება. სულ 

უფრო მეტ საერთაშორისო მეგობარსა და პატრნიორს ვიძენთ. 

- თქვენ აღნიშნეთ რომ პროფესიონალები ბევრად ცოტანი არიან ვიდრე საქმეა. ამ 

დეფიციტს ხომ არ ემატება უახლესი ტექნოლოგიების უცოდინრობა? თანამედროვე 

მიდგომა განსხვავდება იმისგან, რასაც ვფლობდით საბჭოთა პერიოდში, 

კონსერვაცია, პრევენციული კონსერვაცია, რამდენად ვიცნობთ და ვიყენებთ ამ ახალ 

მიდგომებსა და ტექნოლოგიებს? 

- მე ვთვლი, რომ ჩვენთან ამ მიმართულებითაც უმჯობესდება მდგომარეობა. 

ზოგჯერ დაუშვებელი მიდგომა, რაც გამოიყენებოდა საბჭოთა პერიოდში, დღეს 

წარმოუდგენელია. დაწყებული წვრილი, ტექნოლოგიური და მეთოდოლოგიური 

საკითხებიდან, როგორიც არის აბსოლუტურად გაუაზრებელი ცემენტის გამოყენება 

სარესტავრაციო სამუშაოების დროს. ეს არის ძალიან პრიმიტუიული მაგალითი და 

მეორე, რაც შეეხება სარეკონსტრუქციო-საკონსერვაციო ჩარევების მიმართ 

მიდგომას, სანამ სახელმწიფო გაბედავს და ხელს შეახებს მნიშვნელოვან ძეგლს, ის 



სათანადოდ შეისწავლის, მოამზადებს შესაბამის გეგმას და მხოლოდ მერე შეეხება 

მას. 

- დავუბრუნდეთ ბაგრატის ტაძარს... 

- დიახ, რა არის საქართველოსთვის და მსოფლიოსთვის ბაგრატი, ყველას კარგად 

გვესმის და კიდევ ერთხელ მინდა, რომ ყველას კარგად ესმოდეს, - ამ დიდ 

სიწმინდესა და სიძველეს არავინ არ შეეხება, ვიდრე ჩვენ სრულად არ 

დავრწმუნდებით იმაში, რომ ძალიან სწორად ვიქცევით მასთან მიმართებაში. 

ყოველ შემთხვევაში, ეს არის ის დაპირება, რომელიც მე პირადად მოსმენილი მაქვს 

ამ სამინისტროს უმაღლესი ხელმძღვანელობისგან. მე მჯერა ამის, უბრალოდ არ 

მაქვს სხვა ეჭვების საფუძველი. ჩვენ ვაცნობეთ ბაგრატის ტაძრის რეკონსტრუქციის 

ინიციატივის შესახებ იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის სამდივნოს. 

ისინი მალე ჩამოვლენ. იუნესკოს თანხმობის გარეშე არაფერი მოხდება. 

- არის საუბარი იმის თაობაზე, რომ შეიძლება ჩვენმა სახელმწიფომ ჩვენს 

ეკლესიასთან ერთად მიიღოს გადაწყვეტილება ბაგრატის მსოფლიო კულტურული 

მემკვიდრეობის ნუსხიდან ამოწერის შესახებ. ოღონდაც კი მისი რეკონსტრუქცია და 

განახლება იყოს სრულფასოვანი და მასშტაბური. რამდენად შესაძლებელია ეს 

ვარაუდი რეალობად იქცეს და როგორი იქნება თქვენი დამოკიდებულება ამ 

შემთხვევაში? 

- პირადად მე ამას გამოვრიცხავ. იმ წამს, რაც ამის საფრთხე გაჩნდება, მე, ერთი 

ადამიანი და თანამშრომელი წავალ სახელმწიფო სამსახურიდან. 

- იქნებ უფრო კონკრეტულად ავუხსნათ მკითხველს: რატომ არის მნიშვნელოვანი 

მსოფლიო მემკვიდრეობის ნაწილი იყოს ბაგრატი, რატომ არის სახელმწიფოსთვის 

ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლი იყოს იუნესკოსა და ექსპერტების დაკვირვებისა 

და თვალთახედვის არეალში? და კიდევ, რა შემთხვევაში შეიძლება მსოფლიო 

მემკვიდრეობის ძეგლის რეკონსტრუირება ისე, რომ ის ამ ნუსხაში დარჩეს? 

- რაც უფრო მეტი ყურადღება იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან ამ 

ძეგლზე, მით უფრო კარგია ძეგლისთვის და ქვეყნისთვის. რაც შეეხება 

რეკონსტრუქციის პრობლემას, რა თქმა უნდა, არის პრობლემა. რეკონსტრუქცია 

შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ შენ გაგაჩნია სრული ინფორმაცია მის 

შესახებ, როგორი იყო ეს ძეგლი, ვიდრე დაინგრეოდა; მეორე, თუ გაქვს 

ტექნოლოგიური შესაძლებლობა რომ აღადგინო ისე, რომ არ დაზიანდეს მისი 

ავთენტურობა. ასევე გასათვალისწინებელია სხვადასხვა მოთხოვნები. იგივე 

ვენეციის ქარტია გულისხმობს, რომ რეკონსტრუირებული ნაწილი იყოს 

მარკირებული, გამოყოფილი რეკონსტრუქციამდელი ნაწილისგან. რათა ადამიანმა 

დაინახოს რა არის ახალი და რა ძველი. ჩვენ შეგვიძლია ვენდოთ მხოლოდ 

პროფესიონალ რესტავრატორებსა და ხელოვნებათმცოდნეებს. ისინი არიან 

საქართველოშიც და საზღვარგარეთ. ისინი ძალიან მალე გამოთქვამენ თავიანთ 

აზრს. თუ მათ თქვეს, რომ ესა თუ ის კონკრეტული პროექტი არის კარგი, ჩვენ 

ვიზრუნებთ რომ სახელმწიფოს მხრიდან ამ პროექტს ჰქონდეს სრული მხარდაჭერა. 

თუმცა თეორიულად ვიცით, და მეც ვეთანხმები ამ აზრს, რომ რეკონსტრუქცია 

არის ყველაზე არასასურველი რამ. იშვიათ შემთხვევებში შეიძლება ამის გაკეთება 



და რამდენად არის ბაგრატი ეს იშვიათი შემთხვევა, უნდა გვითხრან ჩვენმა 

სპეციალისტებმა. მათ უნდა დაასაბუთონ. ჩვენს მათ აზრს ველოდებით. 

- რესტავრატორ ივანე გრემელაშვილს გააჩნია სარეკოსნსტრუქციო პროექტი, 

რომლის თანახმადაც თვალნათელი დარჩება ტაძრის ძველი სხეული და აღნიშნული 

იქნება დანამატიც. შესაბამისად გარკვეულწილად გათვალისწინებული იქნება 

მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის და ვენეციის ქარტიის მოთხოვნები. თუმცა 

სწორედ მან და კიდევ რამდენიმე სხვა რესპოდენტმა მითხრეს, რომ ბაგრატის 

ტაძარი ახლა ისეთ მდგომარეობაშია, რომ მას გაამაგრებს მხოლოდ გადახურვა, ანუ 

გადახურვა შეკრავს ტაძრის არსებულ სხეულს. თქვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კომიტეტისგან ყოველწლიურად მოდის 

დასკვნა, თუ რა მდგომარეობაშია ძეგლი. მაინტერესებს არის თუ არა ამ 

დასკვნებშიÕამ ტიპის რეკომენდაციები? 

- არა, მაგრამ ფაქტი რჩება ფაქტად, რომ ნებისმიერ ფიზიკურ საგანს აქვს არსებობის 

ვადა და ნებისმიერი ძეგლი ადრე თუ გვიან სამწუხაროდ გაქრება. ბაგრატის ტაძრის 

შემთხვევაში ამ ძეგლის ნგრევის პროცესი ყველა სხვასთან შედარებით ბევრად 

სწრაფად მიმდინარეობს. რადგანაც ის, არ არის კონსტრუქციულად მთლიანი, მას 

აწვიმს, ათოვს, ყევლა ბუნებრივი ფაქტორი მასზე მოქმედებს გაცილებით უფრო 

მეტად, ვიდრე რომელიმე მთლიან ნაგებობაზე. ფაქტია, რომ ბაგრატი რომ იყოს 

მთლიანი ნაგებობა, ის იარსებებს ასჯერ დიდხანს, ვიდრე ამ მდგომარეობით. 

მაგრამ კონსერვაცია ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ შეაჩერო ასეთი რისკის შემცველი 

ფაქტორების მოქმედება ძეგლზე, რათა შევუნარჩუნოთ შემდეგ თაობებს იმ 

მდგომარეობაში, რა სახითაც მან ჩვენამდე მოაღწია. ის თუ მასზე ზრუნვისა და 

გარადჩენის როგორი ფორმა არის ამ შემთხვევაში ყველაზე ოპტიმალური, 

ექსპერტებმა უნდა თქვან. ერთმიშვნელოვანი არც რეკომენდაცია და არც 

გადაწყვეტილება არ არსებობს. 

- საერთაშორისო ექსპერტების გარდა, ვინ არიან ის ქართველი ექსპერტები, ვის 

აზრსაც სახელმწიფო ამ საკითხთან მიმართებაში ელოდება? 

- მე ვიცი სახელმწიფოს ზოგადი მიდგომა, რომ აზრი უნდა გამოთქვას ყველამ, 

ვისაც ის აქვს და ნებისმიერ სპეციალისტს საქართველოში შეუძლია ამ საკითხთან 

მიმართებაში კულტურის სამინისტროსთან თანამშრომლობა. იგივე არქიტექტორი 

ვანო გრემელაშვილი რომელიც თქვენი რესპოდენტი უკვე იყო, წლების მანძილზე 

მუშაობს ბაგრატზე. სხვათაშორის, რამდენიმე წლის წინ იუნესკოს ეგიდით ძალიან 

საფუძვლიანი კვლევა ჩაატარა. რაც შეეხება კონკრეტულ პროექტებს, 

გადაწყვეტილება მიღებული არაა. რაც შეეხება სრულ, საფუძვლიან აღდგენას – 

მხოლოდ იდეა არსებობს. ისე კი მახსოვს წლების წინ იყო ძალიან სასაცილო 

პროექტები. ვიმედოვნებთ ამდენად მიუღებელი პროექტები აღარ შემოვა. 

- როდის ჩამოვლენ მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის ექსპერტები? 

- აპრილში, ეს იქნება მონიტორინგის მისია. იმუშავებენ ბაგრატ-გელათზე და 

მცხეთაზე. 

ვფიქრობთ, ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მსოფლიო 

მემკვიდრეობის ნუსხაში არსებობის აუცილებლობისა და დადებითი მხარეების 



ხელახალი ანალიზი აუცილებლობას აღარ წარმოადგენს. თუმცა სასურველია, 

კიდევ ერთხელ გადავხედოთ მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხიდან ამორიცხვის 

საკითხს. მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის კონვენციის პირველ ნაწილში 

ვკითხულობთ: 

"ღირსშესანიშნავი ადგილი ან ძეგლი შეიძლება ამორიცხულ იქნას მსოფლიო 

მემკვიდრეობის ნუსხიდან შემდეგ შემთხვევებში: 

1. როცა ღირსშესანიშნავი ადგილი დეგრადირებულია იმგვარად, რომ დაკარგული 

აქვს ძირითადი მახასიათებლები, რომელთაც განაპირობეს მისი მსოფლიო 

მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანა; 

2. თუკი ძეგლი მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანის 

მომენტიდან ადამიანის ქმედებებით გამოწვეული საფრთხის წინაშე დადგა და 

კომიტეტის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლების მიერ არ იქნა მიღებული ზომები 

საფრთხის თავიდან ასაცილებლად. 

სანამ აპრილი დადგება და თბილისში იუნესკოს ექსპერტები ჩამოვლენ, მანამდე 

ბატონი ირაკლი მეტრეველის რჩევას, - ყურადღება არ მოვაკლოთ ამ საკითხს, 

გავითვალისწინებთ და კიდევ ერთხელ შევეცდებით ამ ეტაპზე ისევ ქართველი 

ექსპერტების აზრის გაგებას და ამით, ამ ეტაპზე, ანუ აპრილამდე, დავასრულებთ 

დისკუსიებს ბაგრატის ტაძრის დღევანდელობასა და მომავალზე.  
Posted by Sophia Kilassonia at 4:15 AM 0 comments  
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