
ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციის საკითხებისადმი მიძღვნილი საჯარო განხილვის ანგარიში 

24 იანვარს მეცნიერებათა აკადემიის სხდომათა დარბაზში “ძეგლის მეგობრის“ ინიციატივით 

ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციის საკითხებისადმი მიძღვნილი საჯარო განხილვა გაიმართა. 

შეხვედრამ აკადემიურად ჩაიარა, სიტყვიერი შეურაცყოფისა თუ ფიზიკური შეხლა–

შემოხლის გარეშე, რაც ჩვენს დროში დიდი იშვიათობაა და, ნამდვილად რომ, 

მისასალმებელია. დიდი ფერმწერისა და მოაზროვნის ლეონარდო და ვინჩის სიტყვებს 

დავიმოწმებ: „ჭეშმარიტებაა ის, რომ როცა დამაჯერებელი არგუმენტები არ გააჩნიათ, 

მონაკლისებულ არგუმენტებს ყვირილით ჩაანაცვლებენ ხოლმე“. ორივე მხარემ 

დამაჯერებელი არგუმენტები კი წარმოადგინა, მაგრამ მართალ–მტყუანის გარჩევა არ 

მომხდარა. შეხვედრის წამყვანმა (დღეს ამ ქართული ტერმინის ნაცვლად,  რატომღაც,  

ინგლისურ სიტყვას – „მოდერატორს“ ხმარობენ) პარმენ მარგველაშვილმა იმთავითვე ჩაკლა 

პოლემიკის რაიმე მცდელობა. მან რამდენჯერმე განაცხადა, რომ შეხვედრაზე პოლემიკის 

გამართვის წინააღმდეგი იყო იმ მოსაზრებით, რომ ორივე მხარეს მთელი სისრულით 

წარმოეჩინა საკუთარი არგუმენტები (თითქოს, პოლემიკაში არგუმენტების სისწორე თუ 

უსუსურობა უფრო ნათლად არ წარმოჩნდებოდეს და ჭეშმარიტება არ იბადებოდეს).  ასე 

რომ, შეხვედრაზე ორივე მხარემ თავთავიანთი არგუმენტები კი მოიყვანა, მაგრამ პოლემიკა 

არ გამართულა. შეხვედრის რაობა ზედმიწევნით ზუსტად გადმოსცა თავის კომენტარში 

თსუ–ს ისტორიკოსმა ქეთევან ნადირაძემ, რომელმაც თავის სტუდენტებს მიმართა: „თქვენ 

მოწმე ხართ, თუ როგორი პროფესიონალები სხედან ორივე მხარეს. მათ თავისი საქმის ყველა 

წვრილმანი იციან. მიუხედავად ამისა, შეცდომა მაინც დაშვებულია. ამის მიზეზზე კი არავინ 

საუბრობს. ახლა ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ბაგრატის ტაძრის პანაშვიდზე ვიმყოფები: 

ორივე მხარე ამბობს, რომ გამოსავალს ვერ ხედავს... არსებობს უპირობოდ მიღებული 

ფასეულობები, რომელთა შებღალვა არ შეიძლება. ვფიქრობ, რომ მიზეზთა მიზეზი ჩვენს 

მენტალობაშია. ვინმეს მოუვა აზრად, რომ წმ. პეტრეს ტაძარს ვატიკანში, ან ღვთისმშობლის 

ტაძარს პარიზში რაიმე უმსგავსო მიაშენოს და მერე დაჯდეს და ამ გადაცდომაზე 

იმსჯელოს?“   

ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციის საკითხების საჯარო განხილვა სალომე ჭანტურიძემ გახსნა. 

მოკრძალებიდან გამომდინარე, „ძეგლის მეგობრებმა“ სხდომის წაყვანა პარმენ 

მარგველაშვილს სთხოვეს, რომლის შესავალი სიტყვის შემდეგ სლაიდშოუ გაიმართა. ამას 

მოჰყვა მარიკა ლორთქიფანიძის ინტერვიუ, რომელშიც მან ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციის 

საკითხის ისტორია გაიხსენა. ვიდეოინტერვიუს დამთავრების შემდეგ სიტყვა ითხოვა ნანა 

ინწკირველმა, არქიტექტორ–რესტავრატორმა, რომელიც ბაგრატის ტაძრის პროექტზე ი. 

გრემელაშვილთან ერთად მუშაობდა. გამომსვლელმა საგანგებოდ გაამახვილა ყურადღება იმ 

ფაქტზე, რომ ბაგრატის მე–11 საუკუნის ტაძარი ძველი ნატაძრალების ადგილზეა აგებული. 

გვაჩვენა გეგმები, რომლებიც სხვადასხვა საუკუნეების შრეებს წარმოაჩენს.  ამას მიაყოლა 

ტაძრის ნანგრევების ფოტოები (პირველ აღდგენამდე), რათა ნაგებობის თავდაპირველი 

სავალალო მდგომარეობა ეჩვენებინა. გაგვაცნო საავტორო პროექტის დეტალები. ნანა 

ინწკირველმა სრული რეკონსტრუქციის პროექტის განხორციელების შესაძლებლობა იმით 

გაამართლა, რომ ტაძრის ინტერიერში და ეზოში ნაპოვნი ფრაგმენტები, აგრეთვე რუსთა 

ელჩობის აღწერები ბაგრატის ტაძრის სრულად აღდგენის საშუალებას იძლეოდა. თავისი 

მოსაზრების შესამაგრებლად, მან მაიკელ პეტეცის მიერ კონსერვაციის პრინციპებთან 

დაკავშირებით გამოთქმული მოსაზრება დაიმოწმა, რომ თუ ძეგლი გადარჩენილი 



ფრაგმენტების გამოყენებით აღდგება, ის ავთენტურობას შეინარჩუნებს.  ისაუბრა რისკებზეც: 

წარმოადგინა იზომეტრული ნახაზები, რომლებზეც ნაჩვენები იყო სამბალიანი მიწისძვრის 

დროს მოსალოდნელი ტაძრის კედლების გადახრის ამპლიტუდები და მიმართულებები. ამას 

მოაყოლა დასკვნა, რომ ტაძრის სტრუქტურის არამდგრადობის გამო, მისი დაუსრულებელი 

სახით დატოვება არ შეიძლებოდა. 

ნანა ინწკირველის შემდეგ სიტყვა ციცინო ჩაჩხუნაშვილმა, „საზოგადოება და კულტურული 

მემკვიდრეობის“ წარმომადგენელმა ითხოვა. როგორც თავად აღნიშნა, იგი ბაგრატის ტაძრის 

პირველი სარესტავრაციო პროექტის რეცენზენტი იყო. ც. ჩაჩხუნაშვილის თქმით, საბჭოს 

სხდომაზე ი. გრემელაშვილის პროექტს საბჭოს წევრთა ნაწილმა მხარი დაუჭირა, ნაწილი კი 

წინააღმდეგი წავიდა იმ საბაბით, რომ პროექტი ტაძრის 70–80%–ის აღდგენას 

ითვალისწინებდა, რაც გაუმართლებელი იყო. მომხსენებელის თქმით, პროექტის 

მოწინააღმდეგეები სარესტავრაციო სამუშაოების პერიპეტიებს ჩამოაშორეს. მისი თქმით, 

როცა ტაძარზე არსებითი და „ძლიერი“ ჩარევები დაიწყეს, პროექტი დამტკიცებული არც კი  

იყო. ის იუნესკოსთვისაც არ მიუწოდებიათ. ამაზე  ნანა ინწკირველმა გააკეთა კომენტარი, 

რომ პროექტი თავიდან ბოლომდე ინგლისურად ითარგმნა და იუნესკოში გაიგზავნა. 

„პროექტზე მუშაობა 2008 წელს დავიწყეთ, ხოლო 2009 წლის სექტემბერში საბჭოსაგან 

თანხმობაც მივიღეთო“, აღნიშნა ნ. ინწკირველმა.  

შემდეგი გამომსვლელი ხელოვნებათმცოდნე მანანა სურამელაშვილი იყო. მისი თქმით, 

ტაძრის ეზოში ნაპოვნი ფრაგმენტები და ნაგებობის პროპორციების მეტროლოგიური 

გათვლები არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ აღდგენილი ძეგლი ავთენტური იქნება. 

მეტროლოგიური გათვლების რამდენიმე მეთოდი არსებობს, რომლებიც სხვადასხვა შედეგს 

იძლევა. მანანა სურამელაშვილმაც აღნიშნა, რომ პროექტის განხორციელების 

მოწინააღმდეგეები საქმეს საერთოდ ჩამოაშორეს. 

შემდეგი იყო გიორგი ოთხმეზური. მისი გამოსვლის რეზიუმირება ერთი წინადადებით 

შეიძლება: ეს არის მიშას ტაძარი, ნაციონალური მოძრაობის ოფისი. 

ირინე ელიზბარაშვილმა გააკეთა კომენტარი, რომ მიუხედავად ი. გრემელაშვილის 

პროექტის მაღალ დონეზე შესრულებისა, მისი განხორციელების აუცილებლობა არ 

არსებობდა.  „არსებული ნანგრევების კონსერვაცია უნდა ჩატარებულიყო“. 

მომდევნო გამომსვლელი გია ჭანიშვილი იყო, ხელოვნებათმცოდნე, საპატრიარქოსთან 

არსებული ხელოვნების საბჭოს წევრი. მისი თქმით, ბაგრატის რესტავრაციის პროექტი 

საპატრიარქოს საბჭოს მიაწოდეს და ამ უკანასკნელმა პროექტს მხარი დაუჭირა. „ ალბათ 

ხვდებით, რომ ამგვარი მხარდაჭერა მხოლოდ კათოლიკოს–პატრიარქის ლოცვა–კურთხევით 

იქნებოდა შესაძლებელი. პირველად, ი. გრემელაშვილმა მსუბუქ კონსტრუქციებზე 

გათვლილი პროექტი წარმოგვიდგინა, მაგრამ მასზე საპატრიქრქომ უარი თქვა. 

რეკონსტრუქცია, ბრუნოს მიერ დაპროექტებული დასავლეთი მკლავის გარდა, საბჭოსთან 

შეთანხმებული იყო“. 

მანანა სურამელაშვილმა გააკეთა კომენტარი, რომ ავთენტური სვეტები გაბურღეს და შიგ 

ბეტონის მასა ჩაასხეს. გაბურღვის დროს ერთი სვეტი გასკდომიათ კიდეც. გ. ჭანუყვაძემ და 

სააგენტოს კიდევ ერთმა თანამშრომელმა წამოიძახეს, რომ ეს ტყუილია.  „როგორ თუ 

ტყუილი, გაბურღული სვეტების ფოტოები მაქვს გადაღებული და შემიძლია გიჩვენოთ“. 



შემდეგ სიტყვა გიგლა ჭანუყვაძემ, ინჟინერ–კონსტრუქტორმა, სააგენტოს თანამშრომელმა 

ითხოვა. მან აქცენტი იმაზე გადაიტანა, რომ საქართველოში არ არსებობს არცერთი ისეთი 

ტაძარი, რომელიც თავის დროზე არ აღედგინათ. „რაც შეეხება სვეტებს, ისინი ციციშვილის 

გადმოტანილი იყო და ჩვენ ხიმინჯებზე დავამაგრეთ, რადგან კონსტრუქციის ზიდვას ვერ 

შესძლებდნენ. ნაგებობის აღდგენა აუცილებელი იყო, რამეთუ არ არსებობდა თაღნარები, 

რომლებიც მას საიმედოდ შეკრავდნენ. ანდრეა ბრუნო საქმეში მაშინ ჩაერთო, როცა ბაგრატის 

ტაძრის იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის სიიდან ამოღებაზე დაიწყო მითქმა–

მოთქმა. ბრუნომ, ტაძრისთვის სიაში ადგილის შესანარჩუნებლად, დასავლეთი მკლავის 

პროექტი შემოგვთავაზა“. 

სიტყვა ქეთევან აბაშიძემ, ჩუბინაშვილის ცენტრის თანამშრომელმა, საპატრიარქოსთან 

არსებული ხელოვნების საბჭოს წევრმა ითხოვა. მან აღნიშნა, რომ საპატრიარქო, იმთავითვე, 

ბაგრატის ტაძრის სრულ აღდგენას უჭერდა მხარს. „ეკლესიის არქიტექტურული სხეულის 

მუდმივი განახლების ტრადიცია არსებობს. ეს იმიტომ, რომ მამოძრავებელი ძალა 

მართლმადიდებლობის ინტერესებია. ეკლესიის არქიტექტურის სიმბოლიკა ზედმიწევნითაა 

გაწერილი. ტაძრის გუმბათი ცის სიმბოლოა,  ამიტომ ტაძარს გუმბათი უნდა დადგმოდა. 

იუნესკოს სპეციალისტები ბაგრატის ტაძრის კონსერვაციას უჭერდნენ მხარს, თუმცა იმასაც 

ამბობდნენ, რომ თუ რესტავრაციის პროექტი მათთვის იქნებოდა წარდგენილი, მისი 

განხორციელების შესაძლებლობას განიხილავდნენ. ისე მოხდა, რომ პროექტი იუნესკოს არ 

წარუდგინეს“. ოდნავ მოგვიანებით, ქ. აბაშიძემ საინტერესო ფაქტი ახსენა: „2011 წლის 

ნოემბერში იუნესკოს მიმართეს თხოვნით, რომ ბაგრატის ტაძრის რეაბილიტაციაში 

დახმარებოდნენ. წარდგენილ პირობებში ეწერა, რომ გუმბათქვეშა სივრცეს სარიტუალო 

მიზნით გამოიყენებდნენ, ხოლო დასავლეთ მკლავში, რადგან მის შესახებ არანაირი მასალა 

არ არსებობდა, არქიტექტურისა და კათედრალის მუზეუმს მოაწყობდნენ“.  

ლერი მეძმარიაშვილმა, ძეგლთა დაცვის სამმართველო ყოფილმა უფროსმა, ბაგრატის 

ტაძრის სარესტავრაციო პროექტის მომზადების ისტორია გაიხსენა. „რამდენადაც მახსოვს, 

გიორგი ჩუბინაშვილისათვის ბაგრატის ტაძართან მიმართებაში სიტყვა „აღდგენა“ 

აბსოლუტურად მიუღებელი იყო. ალბათ, ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტს, რომელსაც 

სარესტავრაციო პოლიტიკას ეკითხებოდნენ, მკაცრად უნდა განეცხადებინა, რომ ბაგრატის 

ტაძრის აღდგენა დაუშვებელია. 1994 წელს შაშიაშვილის თაოსნობით ბაგრატის ტაძრის 

აღდგენის ფონდიც კი შეიქმნა. დავიბარეთ ჩვენს საზოგადოებაში და დიპლომატიური 

გადაწყვეტილებაც მივიღეთ იმ მიზნით, რომ რეკონსტრუქცია თავიდან აგვეშორებინა: 

მოკვლეულ იქნას ტაძრის აღდგენისათვის აუცილებელი დამატებითი მასალა. ჩვენ ხომ 

კარგად ვიცოდით, ვერანაირი ახალი მასალა ვერ იქნებოდა მოძიებეული. 2001 წლის 14 

იანვარს გამოქვეყნდა საქართველოს პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძისა და კათოლიკოს–

პატრიარქის ილია მეორის ერთობლივი განცხადება, რომელიც 2003 წელს ბაგრატის ტაძრის 

1000 წლის საიუბილეო ღონისძიებებთან დაკავშირებით გაკეთდა. განცხადება 

ბოლოვდებოდა ერთობლივი სურვილით, რომ 2003 წლისათვის ტაძარი აღდგენილი 

ყოფილიყო. წლების განმავლობაში ეს ვერ ხერხდებოდა, თუმცა საბოლოოდ, სახელმწიფოსა 

და ეკლესიის ერთობლივი ძალისხმევით, ტაძარი აღადგინეს.“  

შემდეგი გამომსვლელი ისტორიკოსი ქეთევან ნადირაძე იყო, რომლის სიტყვის შესახებ ამ 

რეპორტაჟის დასაწყისში უკვე მოგახსენეთ. 



გოგი ხოშტარია: „ხელოვნების კანონია, რომ ძეგლი არ მეორდება. წარმოვიდგინოთ, რომ 

რემბრანტის მიერ შექმნილი ნახატის ნახევარი დავკარგეთ. განა შეიძლება ვინმე მიადგეს 

გადარჩენილ ნაწილს და დაკარგული ნაწილი მიახატოს? ქაშუეთის ტაძარი სამთავისის 

ასლია, მაგრამ რამდენად არამეტყველი ის; უბრალო მულაჟია. ამ უბედურების მიზეზი ისაა, 

რომ, სამწუხაროდ, ხელოვნებათმცოდნეები არ ვიყავით შეკრულნი“. 

ამის შემდეგ განხილვისადმი მიძღვნილი სხდომა დავტოვე, ამიტომ მომდევნო 

გამომსვლელების შესახებ ვერაფერს მოგახსენებთ.  

დაიწერა 2013 წლის 24 იანვარს, სხდომის დამთავრებისთანავე.  

ქალაქი თბილისი. 

ლადო მირიანაშვილი 


