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რესტავრაცია - გზა ზრუნვის, ან ამბიციების !  
ქუთაისის ბაგრატის ტაძრის შესახებ 

 

"ამანვე აკურთხა ეკლესია ქუთაისისა, განგებითა დიდითა და მიუწვდომელთა। რამეთუ 

შემოკრიბნა მახლობელნი ყოველნი ხელმწიფენი და კათალიკოსნი, მღვდელმთავარნი, და 

ყოველნი დიდებულნი ზემონი და ქვემონი, მამულისა და სამეფოსა მისისა მყოფნი და 

სხუათა ყოველთა სახელმწიფოთაგან", - "მატიანე ქართლისა" ბაგრატის ტაძრის საზეიმო 

კურთხევის შესახებ. იმ ტაძრისა, რომელიც საქართველოს გამაერთიანებელი მეფის ბაგრატ 

III-ის მიერ, ისევ ამ ტაძრის ჩრდილოეთ ფასადის მთავარი სარკმლის წარწერის თანახმად 

აკურთხეს. მაშინ "ოდენ განიმტკიცა, იატაკი, ქორონიკონი იყო 223", ანუ ქრისტიანულ 

წელთაღრიცხავაზე თუ გადავიყვანთ (780+223) 1003 წელს. 

რამდენიმე დღის წინ ქართველებმა თამამად ვთქვით ის, რაზეც დიდი ხანია ვფიქრობდით, 

თუმცა გულისწადილის გახმიანების გვეშინოდა. "ბაგრატის ტაძარი უნდა აღდგეს !" - ამ 

დევიზის შინაარსი სულაც არ არის მხოლოდ ქადაგების ნაწილი და არც მხოლოდ 

ეფემერული სურვილებისა. საქმე, არც მეტი, არც ნაკლები, უნიკალური კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლზე ურთულესი ოპერაციის განხორციელებას გულისხმობს. ტაძრის 

კედლების სრულქმნა, გუმბათიანი გადახურვის შექმნა - ეს რესტავრაციაა. გვითხრეს, რომ 

ტაძრის აღდგენის საქმეში უმაღლესი რანგის მეცნიერები, რესტავრატორები და 

ხელოვნებათმცოდნეები ჩაერთვებიან. თუმცა... 

ქართველი და უცხოელი "უმაღლესი რანგისა" და უმაღლესი მიღწევების მქონე 

სპეციალისტები უკვე დაახლოებით სამი ათეული წელია რესტავრაციას, როგორც 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის, მით უფრო უნიკალური შედევრის გადარჩენისთვის 

მიმდინარე პროცესებში საერთოდ აღარ მიმართავენ. მოწინავე მიღწევების ავტორებმა 

ათეულობით წიგნი გამოსცეს, თუ რატომ არ შეიძლება რესტავრაცია, რატომ არის 

დამღუპველი და რაც მთავარია, ამ მეცნიერებმა დიდი ხნის წინ საკუთარი დევიზი 

ჩამოაყალიბეს, რომელიც ქართულ ენაზე დაახლოებით ასე ჟღერს "არანაირი რესტავრაცია, 

მხოლოდ კონსერვაცია !" 

ამ თეორიის და ჩვენთვის ამ უახლესი დამოკიდებულებების ე.წ. პოპულარიზაცია 5-4 წლის 

წინ დაიწყო. საქართველოში ბევრი, ძალიან კარგი პროფესიონალი მომავლ თაობებს და 

სტუდენტებს არა თუ უბრალოდ კონსერვაციის არამედ "პრევენციული კონსერვაციის" 

უპირატესობას უზიარებს. გვახსოვს მის უპირატესობაზე გვიამბობდა არაერთ ინტერვიუში 

ერთდროს მინისტრ გიორგი გაბაშვილის მოადგილე, ბატონი ნიკა ვაჩეიშვილი, ადამიანი, 

რომელმაც ოთხი წლის წინ ახალი და ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი დაიწყო ქართული 

კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენის საქმეში და რომლის ნებითა და მხარდაჭერითაც 

არაერთი სამეცნიერო ლიტერატურა ითარგმნა, რომელშიც კონსერვაციის უპირატესობა და 

მისი ნაირფეროვნების ათვისების ხერხები მნიშვნელოვან ადგილს იკავებენ. თუმცა... 
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სწორედ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს თანამშრომლები სატელევიზიო 

საინფორმაციო გამოშვებების ჟურნალისტებს ბაგრატის ტაძრის აღდგენა-რესტავრაციის 

პროექტის შესახებ უამბობდნენ და თუ მათ მიერ ნაამბობით ვიმსჯელებთ, როგორც 

ყოველთვის, აბსტრაქტულ "ექსპერტებს" გადაწყვეტილება ტაძრის განახლებასთან 

დაკავშირებით უკვე მიღებული აქვთ. ასეთი გადაწყვეტილება სრულიად 

არააბსტრაქტულმა პირებმა მიიღეს, ალბათ იმის იმედად, რომ დიდი მრევლი ასეთი 

დაპირებით აღფრთოვანებაში მოვა და რატომაც არა, რა შეუშლის ხელს აღფრთოვანებას, 

როცა თავად ამ ინფორმაციის გამავრცელებელ პირებს ამ მასშტაბის რესტავრაციის საეჭვო 

რეპუტაციის შესახებ არაფერი სმენიათ და არც რეალურად არსებული პროფესიონალების 

აზრი უკითხავთ. არადა საქმე არც რომელიმე რიგით ნაგებობას და არც ჩვენი დროისა და 

ჩვენი თაობების დაგროვილ ქონებას ეხება. იმედი ვიქონიოთ, რომ ამაზე ვინმე აქამდეც 

ეჭვობდა. 

ცხადია ვიცით და ის, რაც ვიცით, ძალიან გაცვეთილ და უკვე შინაარსსა და მნიშვნელობას 

მოკლებულ ტექსტებად დაგვრჩა, თუმცა ჩვენ მაინც გავიმეოროთ და დასაწყისისთვის 

გავხდეთ ოდნავ მაინც პათეტიკურნი: "ბაგრატის ტაძარი ხელოვნების უამღლესი დონის 

ქმნილებაა, იგი ერის სიამაყეა" - ასე დაასრულა ტექსტი ბაგრატის ტაძარზე პროფესორმა 

პარმენ ზაქარაიამ 2000 წელს გამოცემულ წიგნში. ეს დაწერა ბევრად ადრე, მაგრამ მას 

შემდეგ, რაც ამ და სხვა რამდენიმე ტაძარზე თავად ყველაზე სიტყვაძუნწი ქართველი და 

უცხოელი მეცნიერებმა საქებარი არ დაიშურეს. საქმე როდი ეხება უბრალოდ უნიკალური 

ესთეტიკური ფასეულობების მატარებელ ძეგლს. უნდა შევთანხმდეთ, რომ ხელოვნებაში 

არსებობს შედევრები მნიშვნელოვან ძეგლებს შორის. მათ სხვებისგან გამოარჩევს არა 

მხოლოდ ჰარმონია ან ორიგინალურობა ყოველგვარ ასპექტში, არამედ ის, რომ ისინი 

გამორჩეული ეპოქის, გამორჩეული დანიშნულების ნიშნების მატარებელნი არიან. ბაგრატი, 

მანამდე ოშკი, შემდეგ კი ალავერდი და უკვე XI საუკუნეში გარდაქმნილი სვეტიცხოველი 

მხოლოდ დიდ ეპოქაში, გამარჯვებული ერის ხელით, გონებითა და რწმენით აიგებოდა. 

ცხადია, ისინი ქართველი ერის კულტურულ მემკვიდრეობად იქცა, სამუდამოდ, მაგრამ 

მაინც ნუ დაგვავიწყდება, რომ ჩვენთვის ისინი მემკვიდრეობაა, ძალიან ძვირფასი, სათუთი 

და სწორედ ამგვარი მემკვიდრეობა გვაიძულებს გავხდეთ ბევრად მართალნი და უკეთესნი 

ვიდრე ვართ, რათა მართლა ვიგრძნოთ, რომ ამ მემკვიდრეობას ვიმსახურებთ, რომ მისი 

მოვლის უფლება გვაქვს. დიახ, მოვლის უფლება და ესეც ძალიან ბევრია. 

გავაგრძელოთ მომაბეზრებელი ამბების თხრობა: X-XII საუკუნეები ქართული 

ხუროთმოძღვრებისთვის მეორე მნიშვნელოვანი ეტაპია, პირველი V-VII საუკუნეების 

შემდეგ. თუმცა თავისებური ხიბლი, ხიბლი გარდამავლობისა VIII-IX საუკუნეებსაც დიდი 

დოზით გააჩნდა. X-XI საუკუნეები შემოქმედებითად ძალიან დატვირთული გახლდათ. ეს 

პერიოდი არქიტექტურულ სახეთა მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ერთი მხრივ 

ჩამოყალიბდა გრძივი ჯვრული გეგმის მქონე კომპოზიციები, ხოლო მეორე მხრივ, წრეს 

მიახლოებული მრავალფასადიანი. პირველი სახეობა იწყება ოშკით, ხოლო მეორე - 

კუმურდოთი." პირველმა კომპოზიციამ, რომლის სამაგალითო ნიმუშები, საეტაპო და 

ეპოქალური მნიშვნელობის მქონენიც არიან (ოშკი, ბაგრატი, ალავერდი და 



სვეტიცხოველი), ძალიან დიდხანს იარსება. მხოლოდ ფორმისეული თვალსაზრისით 

სწორედ მის გიგანტურ ვარიაციას მივმართეთ ახალი სამების ტაძრის შემთხვევაშიც, მეორემ 

კი სულ რაღაც 6-7 ათეული წელი იცოცხლა. 

ოშკი, ქუთაისის ბაგრატის ტაძარი, ალავერდი და სვეტიცხოველი - "მათში ჩანს არა მარტო 

ეპოქის სიდიადე, არამედ საქართველოს საკმაოდ დაშორიშორებული რეგიონების იდეური 

ერთიანობა, რაც მეტად საინტერესოა ახლადგაერთიანებული ქვეყნის მთლიანობის 

წარმოსადგენად", - აღნიშნავდა პარმენ ზაქარაია. იდეურ ერთიანობაზე, არქიტექტურის 

იკონოგრაფიაზე, ფორმისა და შინაარსის პრობლემაზე, არქიტექტურულ ფორმათა 

ჰარმონიასა და რაც მთავარია, მთლიანობაში ქართული ხუროთმოძღვრების გამორჩეულ 

ხასიათზე დღესაც საუბრობენ მეცნიერები. ჩვენ ყოველთვის ვხელმძღვანელობთ 

ზემოთნახსენები მაგალითებითა და შუა საუკუნეების მიღწევებით და სამწუხაროდ 

უმცირეს ლოგიკას, თანმიმდევრულობას და რაიმე იდეათა ხორცშესხმის აღმოჩენა 

გვეძნელება თანამედროვე არქიტექტურაში, ხუროთმოძღვრებაში. მაგრამ, როცა ჩვენვე 

ვპასუხობთ ჩვენსავე შეკითხვებს, ვპასუხობთ იმით, რომ ესთეტიკურ და სახელოვნებო 

საკითხებს ქართული ეკლესია და ბერთან ერთად ქართველი ერი წინა პლანზე ვერ 

დააყენებდა, რადგანაც მიზნები იყო ბევრად უფრო ეგზისტენციალური, ისეთი, როგორიც 

არის მრევლის დაბრუნება, რწმენის გადარჩენა, დახურულ ტაძრებში ღვთისმსახურების 

აღდგენა და სხვა მრავალი, ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ ყველა დროით მონაკვეთს აქვს 

თავისი აუცილებელი მაქსიმუმები შესაძლებლობებისა, მოთხოვნებისა, აუცილებლობებისა. 

დღეს კი, როცა საუბარია მასშტაბურ პროექტზე, სახელად, - ბაგრატის ტაძრის აღდგენა, 

უნებლიედ ჩნდება ერთდროულად უნდობლობა იმ შემოქმედებითი ძალებისა, რომლებსაც 

ეს საქმე დაევალება. უნდობლობა პროექტისადმი, მით უფრო მაშინ, როცა ვიცით, რაოდენ 

არაპოპულარული და არაგამართლებული სვლაა თანამედროვეობაში რესტავრაცია; 

უნდობლობა პროექტის მხატვრული გააზრების ხარისხიანობაში, რადგანაც მხატვრულად 

კარგად გააზრებული, ღირებული კულტურული ფასეულობა, ვეჭვობთ, რომ ჯერ არ 

შეგვიქმნია. ჩვენი ეპოქის და ჩვენი, თუნდაც როგორც მრევლის ერთადერთი მონაპოვარი ამ 

თვალსაზრისით არის დიდი სიყვარული და დიდი სურვილი, რომლითაც იმედი 

ვიქონიოთ, რომ ბაგრატის ტაძრის ფენომენის გამთლიანების სურვილი გამოითქვა, მაგრამ 

სურვილი როდი კმარა?! მთავარია გზა, რომლითაც ამ დამოკიდებულებას გამოვხატავთ, 

გზები კი ხელოვნების თეორიასა და მეცნიერებაზე გადის. მეცნიერება კი ძალიან ხშირ 

შემთხვევაში სულ სხვას ამბობს. 

IჩჩღOM - ის წევრი, გამოჩენილი სპეციალისტი გაელ გიშენის 1999-2001 წლებში სამეცნიერო 

გამოცემებში - Mუსეუმ ინტერნატიონ 201, N1; Mარდაგა 2001; გამოქვეყნებული 

სტატიებიდან: 

"კონსერვაცია - ნივთებზე ადამიანის პირდაპირი ან არაპირდაპირი ზემოქმედებაა, რომლის 

მიზანია ჯანმრთელი თუ დაზიანებული კოლექციისთვის სიცოცხლის გახანგრძლივება. 

რესტავრაცია - უშუალოდ ძეგლზე ჩატარებული ოპერაცია, მისთვის თავდაპირველი 

ესთეტიკური სახის დასაბრუნებლად. 

კონსერვაცია და რესტავრაცია შეიძლება შევადაროთ მედიცინას და პლასტიკურ 



ქირურგიას. პრევენციული კონსერვაცია, ისევე, როგორც პრევენციული მედიცინა, ზრუნავს 

კულტურული მემკვიდრეობის ყველა ელემენტზე მთლიანად, დაზიანებულია ის, თუ 

ჯანმრთელი. მისი მიზანია, დაიცვას კულტურული მემკვიდრეობა ყველა სახის - ბუნებისა 

თუ ადამიანის აგრესიისგან. პრევენციული კონსერვაცია არის პასუხი იმ ძლიერ 

ცვლილებებზე, რაც გარემომ და კულტურულმა მემკვიდრეობამ განიცადა გასული 

საუკუნეებიდან დღევანდლამდე... 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა-გადარჩენა, უპირველეს ყოვლისა, ითხოვს 

საზოგადოებისა და პროფესიონალების შეგნების ამაღლებას და შესაფერისი სტრატეგიის 

შემუშავებას. . . 

რესტავრაცია, რა სახის ოპერაციაც არ უნდა ვიგულისხმოთ სიტყვა "რესტავრაციის" ქვეშ, 

ძვირი ღირს. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ რესტავრაციის შემდეგ ძეგლის 

ღირებულება, ანდა ნივთის ფასი ეცემა. არსებობს აზრი, რომ დაზიანებული საგანი 

რესტავრაციის შემდეგ პირველად სახეს აღიდგენს. არაფერია ამაზე მცდარი. კარგად 

ჩატარებული რესტავრაცია მომხდარ, ანდა მიმდინარე დაზიანებებს შეაჩერებს, ზოგს 

შენიღბავს, მაგრამ საგანს იმ მთლიანობას, რაც მას თავდაპირველად გააჩნდა, ვერასოდეს 

მიანიჭებს. 

საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ არ არსებობს რესტავრაციის სფეროში მარტივი და 

რთული ოპერაცია. ცუდად ჩატარებული გაწმენდა - ეს არის ძეგლის, ქანდაკების თუ სხვა 

ნიმუშის სამუდამოდ დაკარგული სახე, ავტორისეული ჩანაფიქრი. 

ხელოვნების ნიმუშთა დაცვისთვის საჭიროა ვიცოდეთ რას ვფლობთ, რასთან გვაქვს საქმე." 

ამ შემთხვევაში ძიება, თუ რასთან გვაქვს საქმე, არ იქნება ზუსტი გზა, რომელიც ამ 

კონკრეტული გადაწყვეტილების სისწორესა და მართებულობაში დაგვარწმუნებს. ამ 

შემთხვევაში ყველამ გულწრფელად უნდა ვუპასუხოთ რამდენიმე კითხვას. რატომ 

ვაპირებთ ბაგრატის ტაძრის ცხოველხატულსა და მართლაც უბადლოდ დახვეწილ, 

ვირტუოზულად გადაწყვეტილ არქიტექტურულ მოცულობებს პლასტიკატის, ან მინის 

გაუგებარი კონსტრუქციები დავადგათ? რას ემსახურება ეს გადაწყვეტილება? რას 

დაემგვანება თუნდაც ჩვენს წარმოსახვაში ეს ტაძარი? რა ქვეცნობიერი მოტივაცია 

გვამოძრავებს ამბიციების გარდა? 

ბაგრატის ტაძარში წირვა და ლოცვა აღევლინება. ცხადია, ბევრად სასიამოვნოა როცა ეს 

პროცესები გადახურულ და "დალაგებულ" ტაძარში მიმდინარეობს. მაგრამ ის, როგორც 

ტაძარი, საკუთარ უტილიტარულ ფუნქციებს დიდი ხანია გასცდა და მასთან მიმართებაში 

უნდა გაგვაჩნდეს ეთიკა და მასთან დამოკიდებულებაში უნდა ჩანდეს ცნობიერი 

დამოკიდებულება, ბოლოს და ბოლოს მართლაც უნდა გავუწიოთ ანგარიში იმას, თუ რა 

ტიპის ტაძართან, რა ტიპის ძეგლთან გვაქვს საქმე. ალბათ უნდა გამოვიჩინოთ მოკრძალება 

და ვაღიაროთ, რომ ჩვენ, მოქალაქეები, თუნდაც ძალიან ძლიერი ქვეყნისა, ვერ ვქმნით 

ჩვენი დროისთვის იმ ხარისხისა და მხატვრული ღირებულებების ნაწარმოებებს, 

როგორებიც ჩვენმა წინაპრებმა შუა საუკუნეებში შექმნეს. თუნდაც სწორედ ამიტომ აჯობებს 

მოკრძალებით გავუფრთხილდეთ იმას, რაც დღემდე მოვიდა და თუ მაინც გვაწუხებს 

ენერგია და მასშტაბური მხატვრული პროექტების განხორციელების წყურვილი, სხვა 



ეპოქის საქართველოს შედევრებს მოვეშვათ და ჩვენი ეპოქისა შევქმნათ. 

გაელ გიშენის სტატიების გარდა არსებობს მრავალი სხვა ავტორის მოსაზრება მასშტაბური 

სარესტავრაციო პროექტების არამართებულობასთან დაკავშირებით. ცხადია, იარსებებს 

სულ სხვა პოზიციის გამომხატველი ტექსტები და მათთან ერთად მათივე ავტორები. 

საქართველოში არიან პროფესიონალი რესტავრატორები და ხელოვნებათმცოდნეები, 

რომლებიც კომპეტენტურნი არიან ამ საკითხთან მიმართებაში. შესაძლოა ამ თემაზე ფართო 

დისკუსია და მრგვალი მაგიდაც გავმართოთ. სწორედ ამიტომ ქუთაისის ბაგრატის ტაძრის 

რესტავრაციასა და საერთოდ, მომავლს მომდევნო სამშაბათსაც სხვადასხვა 

რესპოდენტებთან ერთად დავუბრუნდებით.  
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