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ბაგრატის ტაძრის ორგვარი მომავალი  
მორიგი სამშაბათი აქცენტისთვის იგივე თემით შემოიფარგლება. თუმცა ბაგრატის 

ტაძრის აღდგენისა და საერთოდ პერსპექტივების საკითხი იმდენად ვრცელი და 

მრავალასპექტიანია, რომ ძნელია ასე მარტივად დავასრულოთ და 

შემოვიფარგლოთ. 

მისი სირთულე ნებისმიერისთვის ცხადია, რელიგია და ხელოვნება - ეს ის თემაა, 

რომელიც არათუ ათეულობით წელი, არამედ მრავალი საუკუნე თეოპრიზირების 

საგანი გახლავთ. მაგრამ მაინც ვიცნობთ ეპოქებს, როცა რელიგიისა და ხელოვნების 

ტანდემი არა სირთულეს, არამედ გენიალურ მთლიანობას წარმოადგენს. სწორედ 

ასეთი მთლიანობის ნიმუში უნდა ყოფილიყო ჩვენს მიერ გასულ სამშაბათს და დღეს 

ავად თუ კარგად განსახილველი ტაძარი, ბაგრატ მეფის ერთიანი საქართველოს 

გვირგვინი. ეპოქაც სწორედ ის იყო, როდესაც მხატვრული ენა, მისი პრინციპები 

ერთ-ერთი ამოსავალი საყრდენი უნდა ყოფილიყო როგორც ერისთვის, ისე 

ბერისთვის. შესაბამისად, დღეს მსჯელობენ როგორც ერთის, ისე მეორის 

განვითარებულ გემოვნებაზე, უნარებზე, ხედვასა და დამოკიდებულებებზე. 

არქიტექტორი და რესტავრატორი ივანე გრემელაშვილი ის პიროვნებაა, რომელიც 

ჩვენი კვლევისა და თუნდაც ძიების მთავარ პერსონაჟად აღმოვაჩინეთ. ადამიანი, 

რომელიც ამ ბოლო დროს ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციის გარშემო გაჩენილი 

კითხვების მთავარი ადრესატიც უნდა გახდეს. ჩვენი შეხვედრის ყველაზე 

საინტერესო ნაწილიც მის აღმოჩენებსა და დასკვნებზე მოდის. როცა ბატონი ივანე 

ბაგრატის ტაძრის მთავარ ამოცანას - გუმბათის აქამდე უცნობ სიმაღლეს ხსნიდა, 

მოახდინა ოშკიდან დაწყებული ძეგლების მთელი თაობისა და მეცამეტე-

მეთოთხმეტე საუკუნეების საფარისა და ზარზმის ტაძრების პროპორციათა 

ანალიზი. ის, რომ მისი კოლეგა, ბაგრატის მშენებელი, გენიალური იყო, ბატონმა 

ვანომაც იცოდა და სხვებსაც კარგად მოეხსენებოდათ, მაგრამ არ ვიცი, 2007 

წლამდე, სანამ მეტროლოგიაზე დაყრდნობით კვლევას დაასრულებდა, 

წარმოიდგენდა თუ არა, რომ, ბაგრატის ტაძრის მხატვრული გენიალურობის 

მიუხედავად, ან მის მიღმა, იმალებოდა ასევე უნაკლო სისტემა პროპორციებისა, 

სისტემა, რომელიც მილიმეტრებშიც კი არ უშვებს ცდომილებას. სწორედ ამ საერთო 

სისტემის დანახვის შემდეგ, რომელსაც ამყარებს იგივე ეპოქის ტაძრების 

პროპორციათა ათეული ერთეულებით გადაწყვეტის იგივე მეთოდი, როგორც ვანო 

გრემელაშვილი ამბობს, მან უკვე ზუსტად იცის ბაგრატის ტაძრის გუმბათის 

სიმაღლე, ის, რაც ლამის ტაბუირებულ საკითხად ითვლებოდა. მისი ეს მიგნება 

მხოლოდ დეტალია, თუმცა მნიშვნელოვანი. ბატონ ივანეს ბაგრატის ტაძართან 

წლები აკავშირებს, წლები საინტერესო მუშაობისა. ალბათ ამიტომაც ის 

ერთადერთია, ვისი პროექტიც დღეს განიხილება, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ 
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მისი ხედვა, თუ როგორ უნდა შეიქმნას ბაგრატის ტაძრის სრული სივრცე, 

საზოგადოებისთვის ერთნაირად მისაღებია. 

რესტავრატორ ვანო გრემელაშვილის პროექტი ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციასთან 

დაკავშირებით ერთგვარი შუალედური გზა აღმოჩნდა ორ ცალსახა, შეიძლება 

ითქვას, რადიკალური ხედვების დასაბალანსებლად. ჩვენი რესპონდენტიც ასე 

გამიჯნავს პოზიციებს: საზოგადოება, რომელიც ტაძრის მხოლოდ არსებული 

სხეულის შენარჩუნებას ითხოვს და საზოგადოება, ეკლესია, რომელსაც ბუნებრივად 

აქვს სურვილი ბაგრატის ტაძარი ნებისმიერი გზით განახლდეს, სრულფასოვანი 

მშენებლობა გაჩაღდეს, რკინით, ბეტონით, ქვითა, კირით - სადაც რომელი იქნება 

საჭირო - ოღონდ ტაძარი ტაძარს დაემგვანოს და ღვთის სახლი სრულქმნილი 

დავინახოთ. დიახ, აშკარად არსებობს ორი არგუმენტირებული ხედვა. ჩვენ კი, თუ 

დიდ დროსა და საგაზეთო ფართობს გამოვყოფთ, ერთნაირი სიმძაფრით 

დავასაბუთოთ როგორც ერთი, ისე მეორე მოსაზრება. ერთი სამეცნიერო ენით, 

სამეცნიერო ლიტერატურის გამოყენებით, მეცნიერთა აზრების მოშველიებით და იმ 

ტაძრების გახსენებით, რომლებიც ჩვენს ეპოქაში გადაიხურა და გუმბათით 

დამშვენდა, მაგრამ რომლებიც ორიგინალური იერისა და, მით უფრო, მათი ეპოქის 

შესახებ საერთოდ აღარაფრის მთქმელია. დარჩა მხოლოდ ვარაუდები... ალბათ 

სწორედ ასეთი უთვალავი შედეგის გამო მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ორგანიზაციები და მათი ექსპერტები, იშვიათი გამონაკლისის გარდა, 

რესტავრაციას კონსერვაციით ცვლიან. 

ალბათ ასეთივე წარმატებით დავასაბუთებთ ეკლესიის ხედვას - ტაძრის 

თეოლოგიური სემანტიკის გაანალიზებით, ტაძრისა, რომელიც ღვთის სახლია, 

ქრისტეს სხეულია და ა.შ. ასეთი არგუმენტებით გამოსავალი სრული განახლებაა, 

მიუხედავად მისი შედეგებისა. მაგრამ ისიც ხომ კარგად ვიცით, რომ მხოლოდ 

ასეთი დამოკიდებულებით ჩვენი დიდი თუ პატარა კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლი არ იქნებოდა უნიკალური და გამორჩეული. 

რამდენიმე დღის წინ კულტურის სამინისტროს ინიციატივით ბატონმა ვანო 

გრემელაშვილმა კოლეგებისთვის გამართა საკუთარი პროექტის პრეზენტაცია. 

ჯერჯერობით ქართველი რესტავრატორები და კონსერვატორები რაიმე სახის 

დისკუსიაზე უარს ამბობენ. ჩვენდა სასიხარულოდ, დეტალური საუბრისთვის 

მოწადინებული აღმოჩნდა თავად პროექტის ავტორი. ვანო გრემელაშვილი 

ბაგრატის ტაძრზე მუშაობს 1984 წლიდან. მაშინ ტაძრის კვლევის პროცესში ის 

ვახტანგ ცინცაძემ ჩართო. ბატონი ვახტანგი ბაგრატის ტაძარზე ნახევარ საუკუნეზე 

მეტხანს მუშაობდა. ცინცაძემ ჯერ თურქების, შემდეგ კი რუსების მიერ ლამის 

სრულიად განადგურებული კედლები ჩაიბარა და 1991 წელს კოლეგებსა და მთელ 

ერს განახლებული დასავლეთის კარიბჭე და კამაროვან სისტემამდე აყვანილი 

კედლები წარუდგინა. ბატონი ვანო იხსენებს, რომ წინააღმდეგობები მაშინაც იყო, 

მაგრამ, თუ ვიზუალური მასალით ვიმსჯელებთ, მაშინ არც არაფერი უნდა 

ყოფილიყო სადავო, რადგან კედლების ნაცვლად სიცარიელე გახლდათ, თუმცა 

სხვადასხვა ვიზუალური მასალის გამოყენებით, რაც მთავარია, იქვე ჩამოცვენილ და 

აღმოჩენილ ნაშთებზე დაყრდნობით აღადგინეს კედლები იმ მდგომარეობამდე, 



როგორსაც ბაგრატს დღეს ვხედავთ. იუნესკომაც ამ სახით მიიღო ტაძარი. მაშინ 

შენიშვნები არ ჰქონიათ: "ჯონ უორენმა, რომელიც გამოიგზავნა საქართველოში, 

აღფრთოვანებით გაიარა ამ კარიბჭეში. სხვათა შორის, ჩვენი სარესტავრაციო სკოლა 

ითვლებოდა საუკეთესოდ საბჭოთა კავშირში. ეს ეხება მხატვრობასაც და 

არქიტექტურასაც. 

- რატომ არ დასრულდა და გადაიხურა მაშინვე, თუ ასეთი შესაძლებლობა და 

მხარდაჭერა იყო? 

- სხვათა შორის, ეს მაშინ ვახტანგ ცინცაძესაც უნდოდა, მაგრამ მაინც აქ შეჩერდა. 

თუმცა, ისიც უნდა გითხრათ, რომ საკმარისი მასალა მაშინ არც იყო. 

ცინცაძის მუშაობის დროს გადახურვა მიზნად არ დასახულა. მაშინ ეკლესიაც არ 

ყოფილა ძლიერი. მაგრამ შემდგომში აღმოჩნდა დამატებითი დეტალები, 

მაგალითად, თაღის შემკვრელი დამატებითი ლილვები, რომელიც აბსოლუტურად 

ადასტურებს ამ სარკმლების სისქესაც კი. ჯერ კიდევ სევეროვს აქვს გაკეთებული 

თავისებური რეკონსტრუქცია და არსებობს გუმბათის ყელის გეგმა. გუმბათის 

საყრდენი კოლონები დგას ადგილზე და ამას ვერსად გავექცევით. შეასბამისად, არ 

შეიძლება ან უფრო ფართო იყოს, ან უფრო ვიწრო. არსებობს აღწერები, რომლებიც 

ადასტურებენ, რომ გუმბათის ყელში იყო 16 სარკმელი. არსებობს ისეთი 

დეტალები, რომლებიც მის მორთულობას ადასტურებენ. ამას გარდა, არსებობს ამ 

გუმბათის კედლის სისქისა და კონფიგურაციის ინფორმაციის მატარებელი ქვებიც. 

მხატვრული სახე ცნობილია, მაგრამ მაინც რატომ იყო ტაბუირებული მისი 

გადახურვა? იმიტომ რომ ყოველთვის სადავო იყო გუმბათის სიმაღლე. 

- როდის დაიწყო თქვენი პროექტის მზადება? 

- 2003 წელს. როდესაც ბაგრატის ტაძრის აშენებიდან ათასი წლის იუბილეს 

აღვნიშნავდით, იუნესკოდან მოვითხოვეთ თანხა პროექტისთვის "ბაგრატის ტაძრის 

მეცნიერული დაცვის კონცეფცია". მაშინვე იყო საუბარი, შევძლებდით თუ არა 

აღდგენას. 

- ეს მოთხოვნა არ ყოფილა ოფიციალური ნებართვის თხოვნა ტაძრის განახლება-

აღდგენისთვის. 

- ცხადია, არა, მაგრამ მიღებული თანხით ჩვენ შევძელით გვეწარმოებინა კვლევა, 

რათა დაგვედგინა, რას გაუძლებდა ეს კედლები, რა მდგომარეობაში იყო და ა.შ. 

პროექტი იუნესკომ დააფინანსა. 

- რა გაკეთდა? 

- პირველ რიგში, აქ არის ირგვლივ მიმოფანტული ოთხასზე მეტი ფრაგმენტი. ჩვენ 

შევისწავლეთ ყველა დეტალი, მოხდა მისი მარკირება. შევისწავლეთ ტაძრის 

გეოლოგიური მდგომარეობა - მანამდე ამ ტიპის სამუშაო არ ჩატარებულა. 

გეოლოგიამ მოგვცა ის, რომ, როგორც ვფიქრობდით, ტაძარი არ ყოფილა ნაგები 

ძირითად ქანებზე, კლდეზე. ის არის თიხნარზე აშენებული, მაგრამ, მიუხედავად 

ამისა, ჩვენი კოლეგების სანაქებოდ, მათ ყველაფერი ზუსტად გათვალეს. 

საძირკველი ღრმა არ არის, მაგრამ აქ მთავარია მისი გაფართოება და ეს პრობლემა 

ძალიან კარგად არის გადაწყვეტილი. ცოკოლებმა, რომელთა სიმაღლე ორ მეტრზე 

მეტია, უზრუნველყვეს ის, რომ საძირკველი საერთოდ არ დაზიანებულა. სხვა 



თვალსაზრისით სავალალო მდგომარეობა დაგვხვდა. კედლის ფენები 

მორღვეულია, დაღარულია ბზარებით, რომლებიც აფეთქების დროისაა. ბევრი 

სიცარიელეა კედლებში, რომლებიც მათზე განვითარებული მცენარეების ბრალია. 

მოკლედ, სხეული საკმაოდ დაძაბუნებულია. კონსტრუქტორებმა საინტერესო 

ექსპერიმენტი ჩაატარეს. შეისწავლეს, როგორი სეისმური მდგრადობა ექნებოდა 

ბაგრატის ტაძარს 1003 წელს. აღმოჩნდა, რომ ის შვიდბალიან ბიძგებს თავისუფლად 

გაუძლებდა. და, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, დაადასტურეს ის, რომ ტაძარი 

კატასტროფულ მდგომარეობაშია და, აღდგენაზე რომ არ ვისაუბროთ, მისი 

გამაგრება გადაუდებელია. ზედა ფენები ისეა მორყეული, რომ მრევლისთვის 

საშიშია. ამავე დროს შევისწავლეთ 150 წლის სეისმოლოგიური სტატისტიკა. 

აღმოჩნდა, რომ, ღვთის მადლით, არც ერთხელ არ ყოფილა ბიძგები შვიდ ბალამდე. 

შვიდ და რვაბალიან ბიძგებს ტაძარი ვერ გაუძლებს მისი გამაგრების შემთხევაშიც 

კი. არადა, ქუთაისი რვაბალიანი ზონაა. 

რაც შეეხება ახლანდელ სხეულს, კედლების ფენების გადაბმის საშუალება არის და 

შესაძლებელია სარტყელიც გაუკეთდეს. გამაგრება უზრუნველყოფს იმას, რომ 

თავისით რღვევას არ განაგრძობს. მაგრამ სწორედ გამაგრებაზე ფიქრმა მიგვიყვანა 

სხვა გადაწყვეტილებამდე. ვიფიქრეთ, რომ რაკი აქამდე მივედით, იქნებ წავიდეთ 

იმ გზით, რომ აღვადგინოთ თაღკამაროვანი სისტემა. რაღაც ღონისძიებები ამ 

მიმართულებით ჩასატარებელია და შეიძლება მათი განხორციელება, მაგრამ ამდენი 

მასალაა! ამდენი კვალია! ცნობილია კამარების სიგანეებიც... ამ მიმართულებით 

ფიქრმა მიგვიყვანა დღევანდელ პროექტამდე, რომლის თანახმად ვფიქრობთ, რომ 

შესაძლებელია გავამაგროთ ლითონის მსუბუქი კონსტრუქციით, რომელიც ზემოთ 

შეკრავს და კედლებს ერთმანეთთან დააკავშირებს. ისინი კი შეიმოსება შიგნიდან და 

გარედან იმ საპერანგე წყობითა და მორთულობით, რომლის გადაწყვეტისას 

შემორჩენილი მასალით ვიხელმძღვანელებთ. გარდა იმისა, რომ ეს კონსტრუქცია, 

ჩვენი აზრით, გაამაგრებს კედლებს, სივრცეს აღადგენს და მსახურებაც 

შესაძლებელი იქნება, ეს კონსტრუქცია დაექვემდებარება დემონტაჟსაც. 

ჩემი პროექტის გარდა, არსებობს ეკლესიის აზრი, რომ ტაძარი გადაიხუროს არა 

მსუბუქი კონსტრუქციით, არამედ აშენდეს კაპიტალურად, რკინა-ბეტონით, სადაც 

საჭიროა - კირითა და ქვით. საბჭოთა პერიოდისგან განსხვავებით, დღეს ეკლესიამ 

ძალა მოიკრიბა, ის სავსებით სამართლიანად ითხოვს, რომ მისი სახლი 

დასრულებულად იხილოს. 

- თქვენ ემხრობით ასეთ მშენებლობას? 

- მე მსუბუქი კონსტრუქციის მომხრე ვარ. ჯერ ერთი, იმიტომ, რომ როცა საჭირო 

გახდება (სამომავლოდ, თუ გამოჩნდება უკეთესი მეთოდები ან ლითონის 

კონსტრუქციაზე უკეთესი მასალა ტაძრის დაცვისთვის), მაშინ ძალიან ადვილი 

იქნება ახალი კონსტრუქციის მოხსნა. ამას გარდა, ჩვენი პროექტის თანახმად, 

მნახველი არ მოტყუვდება: იქნება ძველი, ორიგინალური, მაგრამ სივრცე - 

მთლიანი, კედლები - დაცული. ბოლოს და ბოლოს, შეიძლება რაღაც სხვა 

თეორიული მასალა აღმოჩნდეს, თუნდაც ბიზანტიურ არქივებში. ამას გარდა, როცა 

სრულფასოვან აღდგენაზეა საუბარი, როცა ხარაჩოს მოხსნი და შეხედავ, მხოლოდ 



მაშინ დგები ფაქტის წინაშე. ფაქტი კი სხვადასხვაგვარი შეიძლება იყოს. ჩვენი 

პროექტის შემთხვევაში ერთმნიშვნელოვანი და შეუცვლელი არ იქნება 

გადაწყვეტილება. დაბოლოს, ჩემთვის მნიშვნელოვანია ეთიკური, მორალური 

მხარე. მე სიფრთხილეს ვიჩენ ჩემი დიდი კოლეგის, ბაგრატის ტაძრის მშენებლის 

მიმართ, რომ საბოლოო სიტყვა არ ვთქვა, თუ როგორი იყო ბაგრატი. ძნელია თქვა, 

რომ ის იყო ასეთი და არა სხვანაირი. ამას გარდა, ვითვალისწინებ იუნესკოს 

რეკომენდაციებს, რომ დავტოვოთ ეპოქის დაღი. ჩვენ დავტოვებთ სადემარკაციო 

შრეებს და ტყუილს არ ვიტყვით. გვინდა თუ არ გვინდა, ჩვენ თანამედროვე 

სამყაროს შვილები ვართ და უნდა გავითვალისწინოთ თანამედროვეობაში 

მიღებული მიდგომები. თუმცა შეიძლება სახელმწიფომ და ეკლესიამ მიიღონ 

გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ აშენდეს კაპიტალურად. ეს გასაგებიც იქნება, 

რადგან ეკლესია ბუნებით ტრადიციულია და სურს ტაძრის ტრადიციული სხეული. 

ეს ძალიან პროფესიული და ამავე დროს თეოლოგიური საკითხებია. 

ამას გარდა, წელსვე იგეგმება საფუძვლიანი საინჟინრო კვლევაც. 

- რა იგულისხმება ამაში? 

- არსებობს სპეციალური აპარატურა, რომელიც აფიქსირებს კედელთა წყობის უკან 

არსებულ სიცარიელეებს, ხილული გზებისა და მათი მიმართულების გარდა, ასევე 

უხილავ ბზარებს. ამას ჰქვია დაზიანების სრული რუკა. ამ კვლევის ჩატარების 

შემდეგ არჩევანს ამ კვლევის შედეგები განაპირობებს - არსებულის განახლება და 

მსუბუქი კონსტრუქციით გადახურვა თუ მონოლითური მშენებლობა. 

ასეთ სიტუაციაში ვანო გრემელაშვილის პროექტი ყველაზე ადეკვატურია. ის 

ერთდროულად ინარჩუნებს არსებულს და ამავე დროს სივრცესაც ამთლიანებს. 

თუმცა, თუ მაინც ძეგლის ინტერესებს დავუბრუნდებით, მაშინ, როგორც ჩვენს 

მსჯელობაში, ისე რესტავრატორების ქმედებაში თანამიმდევრობის შენარჩუნებაა 

მთავარი. საინჟინრო კვლევა ტაძრისა, რომელზეც ჩვენი რესტავრატორი ზემოთ 

გვესაუბრებოდა, სავარაუდოდ, გაზაფხულიდან დაიწყება. ამ კვლევის შედეგები, 

რომელიც, მისი აზრით, იმაზე უფრო სავალალო იქნება, ვიდრე ბაგრატის კედლები 

თვალის ერთი შევლებით გვიქმნიან შთაბეჭდილებას, გადაწყვეტილების ვექტორს 

რომელიმე მხარეზე გადაწევს. ორ სრულიად განსხვავებულ მეთოდსა და 

ტაძრისადმი დამოკიდებულებას შორის საბოლოოდ გაკეთდება არჩევანი. ამის 

შემდეგ ქართველებს იუნესკოს საერთაშორისო ექსპერტებისთვის მოუწევთ 

დასაბუთება ამ არჩევანის სისწორისა. 

ასეთ დროს მეცნიერებმა უნდა იმსჯელონ და თანაც ხმამაღლა. თუ ის, როგორც 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და როგორც ტაძარი, მრევლისა და ერისაა, 

მაშინ ამ ლოგიკით საზოგადოებისთვის ამ საკითხის აქტუალიზება აუცილებელია. 

ჩვენ კი ვიმედოვნებთ, რომ მეცნიერებს, რომლებსაც, იმედი მაქვს, ჩვენს ქვეყანაში 

ისევ უსმენენ, მომავალი სამშაბათისთვის მაინც მოინდომებენ ამ საკითხებზე 

საუბარს და სატელეფონო რეპლიკებით არ შემოიფარგლებიან. რადგან იმისთვის, 

რომ მოვუსმინოთ, უნდა ისაუბრონ... 

დღეს, როცა ბაგრატის ტაძრის რეაბილიტაციასა და რესტავრაციაზე ვსაუბრობთ, 

ვხვდებით, რომ ეს სწორედ ის მომენტია, როცა თეოლოგიური და სახელოვნებო 



მოსაზრებები ერთმანეთს შეიძლება გაემიჯნოს, გენიალური მთლიანობა 

არაფრისმომცემ დაპირისპირებად იქცეს. ამიტომ მსჯელობა და ფიქრი 

გამწვავებების გარეშე ერთადერთი გზაა, სანამ გამოსავალი გამოჩნდება. ეს ჩვენი 

მსჯელობა კი არა უგნური კომპრომისების, არამედ წარმატებით გავლილი ბეწვის 

ხიდი უნდა გახდეს. ამ წარმატებას კი უდიდესი პროფესიონალიზმი და საკითხების 

რაციონალური გაანალიზება ესაჭიროება. გაგვაჩნია თუ არა პროფესიონალიზმი და 

შეგნება ერთდროულად, უახლოეს მომავალში გამოჩნდება.  
Posted by Sophia Kilassonia at 4:01 AM  

Labels: 2 იანვარი, 2008 წელი  
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