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ძველი ბაგრატი თუ ახალი, მაგრამ რიგითი?  

რუბრიკა "აქცენტი" 

14 სექტემბერს კინოს სახლში სხვადასხვა თაობის ხელოვნებათმცოდნეები, 

ხელოვანები, არქიტექტორები და რესტავრატორები შეიკრიბნენ. ხელთ ჰქონდათ 

წერილი სათაურით “ბაგრატის ტაძარი შველას ითხოვს!”. წერილს ხელი მოაწერა 

უკლებლივ ყველამ, ვინც თვლის რომ ბაგრატის ტაძარი, ისეთი როგორიც ის არის 

და ისეთი როგორიც დრომ შემოინახა, მისი სიამაყეა. სამწუხარო ისაა, რომ 

დამსწრეთა უმრავლესობას აქამდე წარმოდგენაც არ ჰქონდა რომ ბაგრატი 

“შენდება”. შესაბამისად ეს შეხვედრა აშკარად გამართლებული და შედეგიანი 

გამოდგა. საინიციატივო ჯგუფმა გამოხატა ცალსახა პოზიცია – შეჩერდეს 

სარემონტო სამუშაოები ბაგრატზე. პოზიციას დაეთანხმა ყველა, ისინიც კი, 

ვისთვისაც საინიციატივო ჯგუფის ვერც პეტიცია და ვერც წარმომადგენლობა ვერ 

აღმოჩნდა ბოლომდე დამაჯერებელი და სანდო. შეხვედრის ინიციატორთა 

სულისკვეთება და ღელვა სრულიად გასაგებია, ასევე სურვილიც შეჩერდეს 

მეთერთმეტე საუკუნის ქვების, კელდების, სვეტის ბაზისების ბურღვა, ჩაბეტონება 

და დისკუსიის საგანი გახდეს ეს პროცესები. თუმცა ეს შეშფოთება ტრადიციულად 

დაგვიანებულია. პროფესიონალთა გამოფხიზლებაში დიდი როლი კი ისევ 

უცხოელებს მიუძღვით. იტალიელი არქიტექტორის სალვიო კალვის წერილის 

სიმძაფრე გულგრილს ქართველებსაც კი ვერ დატოვებდა... 

2007-2008 წლების მიჯნაზე “24 საათში” რამდენიმე სტატია დავბეჭდე იმ თემაზე, 

რომელსაც დღეს ისევ ვუბრუნდები. ამ სტატიების სათაურები შინაარსზე 

საუკეთესოდ მეტყველებენ: 2007 წელი, დეკემბერი – “რესტავრაცია – გზა ზრუნვის 

ან ამბიციების”, 2008 წელი, იანვარი – “ბაგრატის ტაძრის ორგვარი მომავალი”; 2008 

წელი, თებერვალი – “ბაგრატის ტაძარი ჯერ ისევ მსოფლიო მემკვიდრეობის 

ნაწილი”. დღესაც, როცა ამ სტატიებს გადახედავენ ხოლმე, ხშირად ტექსტის 

სირთულისა და ზომის გამო მსაყვედურებენ. სხვა შემთხვევაში მივიღებდი 

შენიშვნას, მით უფრო რომ ორივე პერიოდულად მახასიათებს, თუმცა ამ სტატიების 

შესახებ მხოლოდ ერთი მაქვს სათქმელი – თემა და პრობლემა ცოტაოდენი 

კალორიების დახარჯვას ყველასგან, მათ შორის მკითხველისგანაც საჭიროებს. თემა 

იყო და არის ურთულესი. როცა განსახილველი ობიექტი არა მხოლოდ შენი ქვეყნის 
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უმნიშვნელოვანესი ძეგლია, არამედ მსოფლიო კულტურის საგანძურად 

აღიარებული და თან მაშინ, როცა არა ამ მნიშვნელობაზე წერ და საუბრობ, არამედ 

ისეთ სპეციფიკურ საკითხებზე, როგორიც არის საკონსერვაციო, სარესტავრაციო და 

სარეკონსტრუქციო პროექტები. მათ განსხვავებაზე და სპეციფიკურობაზე ზოგადად 

და კონკრეტულად ამ ტაძართან მიმართებაში. დღეს მკითხველს დავინდობ ამისგან, 

მხოლოდ ერთს ვიტყვი, რომ დღეს ბაგრატის ტაძრის სრულყოფილი და 

სრულფასოვანი რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს. რკინა-ბეტონის კონსტრუქციებით, 

ინტერიერის შელესვა-მოპირკეთებით. საბოლოოდ - გადახურვით. საკურთხევლის 

ფასადი უკვე ახალი ქვით არის მოპირკეთებული. იბურღება ძველი ქვები... სულ 

მალე ალბათ ახალი და პრიალა ფენა დაფარავს იმას, რაც ამ სამუშაოებს 

გადაურჩება. სამწუხაროდ არსებობს ეჭვები, რომ მთელი ამ გარჯისა და შრომის 

შემდეგ მივაღწევთ მხოლოდ ერთს - ბაგრატის ტაძრის მრავალმნიშვნელოვანი 

ფენომენის ნაცვლად კიდევ ერთ დიდსა და ლამაზ ნაგებობას მივიღებთ, ოღონდაც 

ეს იქნება ჩვენი საუკუნის ეკლესია, ჩვენი საუკუნის ტაძარი, - ერთ-ერთი იმ 

რამდენიმე ასეულს შორის, რომლებიც ბოლო ორი-სამი ათეული წლის 

განმავლობაში ღვთის, მდიდარი ადამიანებისა და შეძლებული სასულიერო პირების 

შეწევნით აგვიგია საქართველოს ტერიტორიაზე. ის იქნება არა ქართული 

ხუროთმოძღვრების განვითარების მწვერვალის სანიმუშო მაგალითი, არამედ ერთ-

ერთი, ახალი, მაგრამ მორიგი – საუკუთესო შემთხვევაში ასლი იმისა, როგორიც 

ჩვენს წარმოდგენაში შეიძლება ყოფილიყო მეთერთმეტე საუკუნეში 

დასრულებული, ახლადაგებული ბაგრატის ტაძარი. სავარაუდოდ ეს იქნება ამ 

წარმოდგენათა თეთრი ფერის, ყველაფრისგან დაცლილი, სულ ჩვილი, მაგრამ 

უზარმაზარი ასლი ამ ჩვენი წარმოდგენებისა, თუ ამბიციებისაც არა. უარეს 

შემთხვევაში მძიმე და უხეში ორნამეტნებით მორთული ფასადები და ფერადი 

მარმარილოთი მორთული ინტერიერი... 

2008 წლის ბოლოს ჩვენს მიერ გაშლილ თემას გამოხმაურება არ მოჰყოლია. 

მიუხედავად იმისა, რომ “24 საათმა” ძეგლის მომავლის ნებისმიერ ვერსიას და 

პროექტს (ე.წ. შუალედური, საკონსერვაციო და აღდგენის პროექტები) დიდი 

ყურადღება და ამასთანავე საგაზეთო ადგილი დაუთმო. შედეგად მხოლოდ 

მივიღეთ ის, რომ პროექტების ავტორები და მხარეები შევაწუხეთ, ცოტაც 

გადავღალეთ. მხარეები კი მაშინ იმაზე მძაფრად იკვეთებოდა ვიდრე დღეს, როცა 

ტაძრის რეკონსტრუქცია კარგად დიდი ხნის დაწყებულია და რესტავრატორებისა 

და ხელოვნებათმცოდნეების დიდი ნაწილი აღელდა. მაშინ ცალკე მხარე იყო 

პროფესიონალებისა, ასევე - კულტურისა და ძეგთა დაცვის სამინისტრო, რომელიც 

კიდევ ორ სხვადასხვა მხარეს შორის იწვოდა – საქართველოს საპატრიარქოსა და 



იუნესკოს ქვეინსტანციის – “იკომოსს” შორის. სამინისტრო ცდილობდა არ 

ყოფილიყო კატეგორიული და ცოტა კომპრომისით და ნებრი დიპლომატიით 

შეემუშავებინა ისეთი პროექტი, რომელიც დააკმაყოფილებდა საპატრიარქოს 

ბაგრატის ტაძარის გადახურვასთან დაკავშირებულს ამბიციურ ოცნებას და 

ამავდროულად დაემშვიდებინა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის 

მზრუნველი უმაღლესი ინსტანცია, რომელიც საკმაოდ კულტურულად, მაგრამ 

კატეგორიულად ერთსა და იმავეს იმეორებდა წერილებში: არ დაწყებულიყო 

არავითარი სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, მანამ სანამ გეგმას სრულყოფილად არ 

გაეცნობოდნენ საერთაშორისო ექსპერტები და არ განაცხადებდნენ თანხმობას. 

მაგრამ წერილების ადრესატებისთვის ისედაც ნათელი იყო რომ ტაძრის რკინა-

ბეტონით რეკონსტრუქციის გეგმას არავინ და არასოდეს არ დაეთანხმებოდა, 

რადგანაც მსოფლიო კულტურული მემკვირდეობის ძეგლებთან მიმართებაში ეს 

მეთოდი დიდი ხნის წინ გახლდათ უარყოფილი. მეტიც, მსოფლიოში უპირატესობა 

ენიჭება პრევენციულ კონსერვაციას, - ხელშეუხებელ კონსერვაციას და თუ კი ეს არ 

შველის საქმეს, მხოლოდ მაშინ ეხებიან და ეს შეხებაც კონსერვაციის მექანიზმებით 

უნდა შემოიფარგლოს. კონსერვაცია კი გულისხმობს არსებულის გამაგრებას, 

შენარჩუნებას, დაფიქსირებას და სხვა არაფერს. “იკომოსის” ექსპერტების 

წერილებშიც ყოველი P.S. სწორედ ამ შინაარსისა იყო. 

როდესაც ვსვამდით კითხვას, თუ რატომ აპირებდა საქართველო (საქართველოში 

ვაერთიანებ ყველას, რადგანაც მგონია, რომ ბაგრატის ტაძარი არც მხოლოდ 

ეკლესიის საკუთრებაა და არც მხოლოდ რომელიმე სახელმწიფო ინსტიტუციის) 

მაინცდამაინც მკაფიო ჩარევას მეთერთმეტე საუკუნის შედევრად აღიარებულ 

არქიტექტურულ ქსოვილში, წვრილი დატვირთვის პასუხი ბევრი იყო, მაგრამ იყო 

ერთი მაინც ძალიან საყურადღებო და ალბათ რეალობასთან ახლოს არსებული - 

ბუნებრივი ნალექების უარყოფითი გავლენა გადაუხურავ კედლებზე. მაგრამ 

ძალიან შევცდებით თუ ჩავთვლით რომ ეს პრობლემა მხოლოდ ჩვენს ბაგრატს 

სჭირდა და ასეთი შემთხვევებისგან თავდაცვის მექანიზმები მსოფლიოსთვის უცხო 

გახლდათ. პრობლემას ასევე კარგად უწყოდა იუნესკო, რომელმაც კიდეც 

შემოგვთავაზა ტაძრის არსებული ნაშთები მინის კონსტრუქციაში მოქცეულიყო. 

მინის გამჭვირვალე უზარმაზარი სივრცე დაიცავდა კიდეც და შეიძლება კარგად 

გაკეთების შემთხვევაში შთამბეჭდავიც ყოფილიყო. (იუნესკოს ფინანსური 

დახმარებით ტაძრის შესწავლა და გამაგრება სხვადასხვა დროს და თანაც 

არაერთხელ მომხდარა, ანუ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციას ბაგრატის შესახებ 

ინფორმაციაც გააჩნია და მის შენარჩეუნებაში დიდი წვლილიც მიუძღვის). მაგრამ 

... ეს ყველაფერი რაც დავწერე ჯერჯერობით ლირიკაა იმ რეალობასთან 



მიმართებაში რომელიც სახეზეა. 

დღეს საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობაზე პასუხისმგებელია ძეგლთა 

დაცვის სააგენტო, რომელიც ფაქტობრივად 2008 წლის კულტურის სამინისტროს 

ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტს წარმოადგენს, უბრალოდ ცენტრი ამჯერად 

სამინისტროსგან განცალკევებით არსებობს. მისი წარმომადგენლები ისევ ძეგლთა 

დაცვის შენობად აღიარებულ ნაგებობაში მუშაობენ, ანუ სახლში დაბრუნდნენ, 

უბრალოდ სხვა სახელით. ამ სააგენტოს ხელმძღვანელობს 2008 წლის დასაწყისის 

კულტურის მინისტრი ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი. სააგენტოში ბევრი პროფესიონალია 

გაერთიანებული. ეს ინსტიტუცია წლების განმავლობაში სხვა საქმესთან ერთად 

გამოსცემს უახლეს ლიტერატურას რესტავრაცია-კონსერვაციის თანამედროვე 

სტანდარტების შესახებ. ასე რომ, მათ წინაშე ამ საკითხებზე საუბარი სხვისთვის და 

მათ შორის ჩემთვისაც უხერხულობას ნამდვილად ქმნის, მაგრამ, აქაც სამი 

წერტილი... 

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დიდი ნაწილი ამავდროულად 

საქართველოს საპატრიარქოს იურიდიულ მფლობელობაშია. რელიგიურსა და 

სახელოვნებო საკითხებში კი ამ ბოლო დროს იშვიათად ვთანხმდებით. რა საოცარიც 

არ უნდა იყოს ეს ჩვენი წარსული გათვალისწინებით. მიუხედავად ამისა, 

პასუხისმგებლობას ვერც ერთი პროფესიონალი ხელოვნებათმცოდნე ვერ 

გავექცევით, თუკი ბოლო წუთამდე არ შევეცდეთ ქვეყნის კულტურის უძვირფასესი 

ნიმუშის შენარჩუნებას. აქვე დავამატებ იმას, რომ შენარჩუნებაში იგულისხმება 

მეთერთმეტე საუკუნის ძეგლის ხილვადობა და ხელშეუხებლობა. ტაძრის 

მდგომარეობა აქამდე ლეტალური არ ყოფილა და მისი შენარჩუნება იქამდე უნდა 

გვეცადა, სანამ უკანასკნელი ქვათა წყობა მაინც იდგებოდა. და ეს არ არის 

უბრალოდ ერთი და ორი ადამიანის პოზიცია, იმიტომ რომ ასეთ საკითხთან 

მიმართებაში სულ ცოტა უხერხულია რამდენიმე პოზიციის არსებობა. აქ სადაოც 

არაფერი არ უნდა გამხდარიყო, მით უფრო ქვეყანაში, რომელიც წლების 

განმავლობაში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისთვის გაღებული მილიონებით 

და ამ სფეროსთვის გამოყოფილი მზარდი ბიუჯეტით ამაყობს. ბაგრატის ტაძრის 

მომავალზე კვლევა-ძიებას პირადად მე მაშინ დავანებე თავი, რაც მითხრეს, რომ 

ტაძარი “ალბათ სრულიად აღდგება, ხელახლა ამოშენდება, თუნდაც მსოფლიო 

მემკვიდრეობის სტატუსსაც შეველიოთ”-ო. ასე რომ, ეს ამბავი 2008 წელის 

დასაწყისში გადაწყდა და გუშინ კინოს სახლში შეკრებილებმა პეტიციითა და 

ხელმოწერებით ცოტა დავაგვიანეთ. ასევე დაგვიანებულია იტალიელი 

არქიტექტორის სილვიო კალვის კატეგორიული წერილი და შეშფოთება ტაძრის 

რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ეს უკანასკნელი 



უაღრესად საინტერესო ტექსტს სწერს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ორგანიზაციას და ასევე ქართულ მხარესაც. ის საკმაოდ ვრცლად და 

ქრონოლოგიურად მიმოიხილავს იუნესკოსა და თბილისის 2004-2008 წლების 

მიმოწერას. საინტერესო ფაქტი რომელიც ამ წერილში იკვეთება არის ის, რომ 

ბაგრატის თემაზე მსჯელობის გაგრძელება და საერთაშორისო ექსპერტიზაზე 

ტაძრის რეკონსტრუქციის შესახებ დოკუმენტაციის წარდგენა ჩვენს მხარეს 2011 

წლისთვის გადაუდია. “იმ დრომდე როგორც ჩანს მთელი სამუშაო დამთავრებული 

იქნება”, – აღნიშნავს წერილის ავტორი, - ერთ დროს ქართული კულტურისა და 

კონკრეტულად ბაგრატის ტაძრის გულშემატკივარი, დღეს კი ადამიანი, რომელიც 

იუნესკოს ამ წერილში მიმართავს მოთხოვნით: “მხოლოდ ერთი საღი შემოთავაზება 

მრჩება, მოდით ამოვიღოთ ბაგრატი მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხიდან. არა 

მგონია, ღირდეს მისი განთავსება რისკის წინაშე მდგარი ძეგლების ნუსხაში. დაე, 

მან გააგრძელოს სიცოცხლე, როგორც ადგილობრივი მნიშვნელობის რელიგიური 

არქიტექტურის ბრჭყვიალა ნიმუშმა...” 

P.S. როცა ამ ზემოთ განხილულ საკითხთან მიმართებაში ამა თუ იმ პირისა და 

ინსტანციის პროფესიონალიზმსა და პასუხისმგებლობაზე ვსაუბრობთ, ალბათ უნდა 

მოვიგონოთ გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ხელოვნების ისტორიისა და 

ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი, რომლის წარმომადგენლებსაც 

დღესდღეობით პროფესიონალიზმსა და გამოცდილებაში ტოლს ვერავინ დაუდებს. 

შესაბამისად დღეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია მათი აზრი და კომენტარები. 

რამდენადაც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, ცენტრი ამ საკითხზე საგანგებო წერილს 

ამზადებს. ამიტომაც აღვნიშნავთ, რომ “24 საათი” მზად არის ამ თემას კიდევ 

არაერთხელ დაუბრუნდეს, თუნდაც გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ცენტრის 

წერილის სრული პუბლიკაციის სახით. 


