
საერთაშორისო ქარტია ძეგლთა დაცვისა და რესტავრაციის შესახებ 

”ვენეციის ქარტია” 

(ვენეცია, მაისი, 1964 წ.) 

 

ხალხთა თაობების მიერ შექმნილი ისტორიული ძეგლები, რომლებიც წარსულის 

გზავნილის მატარებელია, დღემდე რჩება მათი საუკუნოვანი ტრადიციების ცოცხალ 

მოწმედ. კაცობრიობა დღითიდღე  რწმუნდება, რომ ადამიანებს საერთო 

ღირებულებები გააჩნიათ და პატივს მიაგებს ისტორიულ ძეგლებს, როგორც საერთო 

მემკვიდრეობას. მომავალი თაობებისათვის მათი დაცვის საერთო პასუხისმგებლობა 

ასევე არის აღიარებული. თითოეული ჩვენგანის მოვალეობაა - ეს მემკვიდრეობა მისი 

ავთენტურობის მთელი სიმდიდრით გადავცეთ მომავალ თაობებს.  

არსებითია ძეგლთა დაცვისა და რესტავრაციის ძირითადი პრინციპების შეთანხმება 

და დამტკიცება საერთაშორისო დონეზე, სადაც ყოველი ქვეყანა პასუხისმგებელი 

უნდა იყოს ამ პრინციპების განხორციელებაზე საკუთარი კულტურისა და 

ტრადიციების ფარგლებში. 

პირველად განსაზღვრა რა ეს ძირითადი პრინციპები, 1931 წლის ათენის ქარტიამ 

დიდად შეუწყო ხელი ფართო საერთაშორისო მოძრაობის განვითარებას, რომელმაც 

კონკრეტული ფორმა მიიღო ეროვნული დოკუმენტების, ICOM-ისა და UNESCO-ს 

მუშაობის და ამ უკანასკნელის მიერ კულტურული ობიექტების დაცვისა და 

რესტავრაციის შემსწავლელი საერთაშორისო ცენტრის დაარსების სახით. მზარდი 

ცოდნა და კრიტიკული ხედვა მოშველიებულ იქნა უფრო და უფრო გართულებული 

და მრავალფეროვანი პრობლემების გადასაწყვეტად. დღეს დადგა დრო, როცა ეს 

ქარტია ხელახლა უნდა გადაისინჯოს, რათა საფუძვლიანად შესწავლილ იქნას მასში 

ასახული პრინციპები და გაფართოვდეს მისი მასშტაბი ახალ დოკუმენტში. 

შესაბამისად, ვენეციაში, 1964 წლის 25-31 მაისს შეკრებილმა არქიტექტორთა და 

ისტორიული ძეგლების სპეციალისტთა II საერთასორისო კონგრესმა დაამტკიცა 

შემდეგი ტექსტი:  

განმარტებები: 

მუხლი 1. ისტორიული ძეგლის ცნება მოიცავს არა მხოლოდ ცალკეულ 

არქიტექტურულ ნაწარმოებს, ასევე ურბანულ ან სასოფლო გარემოს, რომელშიც 



მოიპოვება კონკრეტული ცივილიზაციის, მნიშვნელოვანი განვითარების ან 

ისტორიული მოვლენის დამადასტურებელი მოწმობა. ეს შეეხება არა მხოლოდ 

ხელოვნების ბრწყინვალე ნიმუშებს, არამედ შედარებით მოკრძალებულ 

ნამუშევრებსაც, რომელთაც დროთა განმავლობაში შეიძინეს კულტურული 

მნიშვნელობა.  

მუხლი 2. ძეგლთა კონსერვაცია და რესტავრაცია უნდა იშველიებდეს ყველა 

სამეცნიერო დარგსა და ტექნოლოგიას, რომელთაც შეუძლიათ ხელი შეუწყონ 

არქიტექტურული მემკვიდრეობის შესწავლასა და დაცვას. 

მუხლი 3. ძეგლთა კონსერვაციის და რესტავრაციის მიზანია მათი, არანაკლებ 

როგორც ხელოვნების ნიმუშის, ვიდრე, როგორც ისტორიული მოწმობის დაცვა. 

კონსერვაცია 

მუხლი 4. ძეგლთა კონსერვაციისთვის არსებითია მათი მუდმივი მოვლა. 

მუხლი 5. ძეგლთა კონსერვაციას მუდამ ხელს უწყობს მათი გამოყენება 

საზოგადოებისათვის სასარგებლო მიზნით. ასეთი გამოყენება სასურველია, თუმცა 

დაუშვებელია ამ მიზნით შენობის გეგმარებითი სტრუქტურის ან დეკორის შეცვლა. 

ფუნქციის ცვლილებით გამოწვეული გადაკეთება მოაზრებულ და ნებადართულ 

უნდა იქნას მხოლოდ ამ შეზღუდვების გათვალისწინებით.   

მუხლი 6. ძეგლის კონსერვაცია გულისხმობს იმ გარემოს შენარჩუნებასაც, რომელიც 

არ არღვევს მასშტაბს. ყოველთვის, როცა არსებობს ტრადიციული გარემო, იგი 

შენარჩუნებულ უნდა იქნას. არ უნდა იქნას დაშვებული იმგვარი ახალმშენებლობა, 

ნგრევა, ან გადაკეთება, რომელიც შეცვლის მასისა და ფერის არსებულ 

ურთიერთმიმართებას. 

მუხლი 7. ძეგლი განუყოფელია მისი ისტორიისგან, რომლის მოწმეცაა და მისი 

გარემოსგან, რომელშიც იგი გვხვდება. ძეგლის, ან მისი ფრაგმენტის გადაადგილება 

დაუშვებელია, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ეს ქმედება გამართლებულია უმაღლესი 

მნიშვნელობის ეროვნული ან საერთაშორისო ინტერესებით. 

მუხლი 8. ქანდაკების, მხატვრობის ან დეკორატიული მორთულობის ელემენტი, 

რომელიც წარმოადგენს ძეგლის განუყოფელ ნაწილს, შეიძლება მოიხსნას მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, როცა ეს მისი შენარჩუნების ერთადერთი გზაა.  

რესტავრაცია 



მუხლი 9. რესტავრაციის პროცესი უაღრესად სპეციალიზებული ქმედებაა. მისი 

მიზანია ძეგლის ისტორიული და ესთეტური ღირებულებების შენარჩუნება და 

გამოვლენა და დაფუძნებულია თავდაპირველი მასალისა და ავთენტური 

დოკუმენტების პატივისცემაზე. რესტავრაცია უნდა შეწყდეს იქ, სადაც იწყება 

ვარაუდი და, უფრო მეტიც, ამ შემთხვევაში, ყველა საჭირო დამატებითი სამუშაო 

უნდა გამოირჩეოდეს თავდაპირველი არქიტექტურული ქმნილებიდან და ატარებდეს 

თანამედროვეობის ნიშანს. ყველა შემთხვევაში, რესტავრაციას წინ უნდა უძღოდეს და 

მოსდევდეს ძეგლის არქეოლოგიური და ისტორიული შესწავლა.  

მუხლი 10. როცა ტრადიციული ტექნოლოგიები არაადეკვატურია, ძეგლის 

კონსოლიდაცია შესაძლებელია კონსერვაციისა და მშენებლობის იმ ნებისმიერი 

თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენებით, რომლის ეფექტურობა ნაჩვენებია 

სამეცნიერო მონაცემებით და დადასტურებულია გამოცდილებით.  

მუხლი 11. რადგანაც სტილისტური ერთიანობა არ წარმოადგენს რესტავრაციის 

მიზანს, სათანადოდ გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ყველა პერიოდის წვლილი 

ძეგლის ნაშენ სტრუქტურაში. როდესაც შენობა შეიცავს სხვადასხვა პერიოდის 

ზედდებულ ფენებს, ქვედა ფენის გამოვლენის მიზნით გვიანდელი ფენების მოხსნა 

შეიძლება გამართლებულ იქნას მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში და როცა 

მოცილებული ფენა მცირედ მნიშვნელობის მქონეა, გამოვლენილი მასალა კი დიდი 

ისტორიული, არქეოლოგიური და მხატვრული ღირებულების მქონეა და საკმაოდ 

კარგადაა შემონახული იმისთვის, რომ გამართლებულ იქნას ეს ქმედება. ჩართული 

ელემენტების მნიშვნელობის შეფასება და გადაწყეტილების მიღება იმის შესახებ, თუ 

რა შეიძლება იქნას დანგრეული, არ შეიძლება მინდობილ იქნას მხოლოდ ამ 

სამუშაოზე პასუხისმგებელ ერთ პიროვნებაზე.  

მუხლი 12. ნაკლული ელემენტების შევსება უნდა მოხდეს მთელთან ჰარმონიულად, 

მაგრამ, ამავდროულად უნდა გამოირჩეოდეს თავდაპირველისგან, ისე რომ 

რესტავრაცია არ აყალბებდეს მხატვრულ ან ისტორიულ მოწმობას.  

მუხლი 13. დამატებები დაუშვებელია, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ისინი არ 

აკნინებს შენობის საინტერესო ნაწილებს, მის ტრადიციულ გარემოს, მისი 

შემადგენლობის ბალანსს და მის კავშირს გარემოსთან.  

ისტორიული ადგილები 

მუხლი 14. ძეგლების ტერიტორია უნდა იყოს განსაკუთრებული ზრუნვის საგანი, 

რათა დაცულ იქნას მათი სიმრთელე, უზრუნველყოფილ იქნას მათი სისუფთავე და 



სათანადო მეთოდით პრეზენტაცია. ასეთ ადგილებში განხორციელებული 

საკონსერვაციო და სარესტავრაციო სამუშაოები განმსჭვალულ უნდა იყოს 

წინამდებარე მუხლებში განმარტებული პრინციპებით. 

არქეოლოგიური გათხრები 

მუხლი 15. გათხრები უნდა განხორციელდეს სამეცნიერო სტანდარტების და UNESCO-ს 

მიერ 1956 წელს მიღებული რეკომენდაციის შესაბამისად, რომელიც განსაზღვრავს 

არქეოლოგიური გათხრების შემთხვევაში გამოსაყენებელ საერთაშორისო პრინციპებს. 

ნანგრევები უნდა შენარჩუნდეს და მიღებულ უნდა იქნას საჭირო ზომები 

არქიტექტურული მახასიათებლების და აღმოჩენილი ობიექტების მუდმივი 

კონსერვაციისა და დაცვისათვის. მეტიც, ყოველი საშუალება უნდა იქნას 

გამოყენებული ძეგლის გაგების ხელშეწყობისა და გამოვლენისთვის მისი საზრისის 

დამახინჯების გარეშე. 

ნებისმიერი სარეკონსტრუქციო სამუშაო უნდა გამოირიცხოს  აპრიორი. მხოლოდ 

ანასტილოზი, ე.ი. არსებული, მაგრამ განცალკევებული ნაწილების ხელახლა 

შეერთება შეიძლება იქნას დაშვებული. გამთლიანებისათვის გამოყენებული მასალა 

მუდამ ცნობადი უნდა იყოს და მისი გამოყენება კი - უმცირესი, რაც უზრუნველყოფს 

ძეგლის კონსერვაციას და მისი ფორმის აღდგენას. 

პუბლიკაციები 

მუხლი 16. შენარჩუნების, რესტავრაციის ან გათხრების სამუშაოებს მუდამ უნდა 

ახლდეს ნახაზებითა და ფოტოებით ილუსტრირებული ზუსტი დოკუმენტაცია 

ანალიტიკური და კრიტიკული ანგარიშების სახით.  

გაწმენდის, კონსოლიდაციის, გადაკეთების და ინტეგრაციის ყოველი ეტაპი, ისევე 

როგორც სამუშაოს მსვლელობისას გამოვლენილი ტექნიკური და გარეგნული 

მახასიათებლები, ჩართული უნდა იყოს. ეს ჩანაწერი უნდა განთავსდეს საჯარო 

დაწესებულების არქივში და ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს ყველა მკვლევარისთვის. 

რეკომენდირებულია ანგარიშის გამოქვეყნება.  

 

კომიტეტის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს შემდეგმა პირებმა ძეგლთა დაცვისა და 

რესტავრაციის შესახებ საერთაშორისო ქარტიის პროექტის შესადგენად: 

პიერო გაძოლა, თავმჯდომარე (იტალია) 



რეიმონდ ლემეირი, მომხსენებელი (ბელგია) 

ხოსე ბასეგონდა-ნონელი (ესპანეთი) 

ლუის ბენავენტე (პორტუგალია) 

ჯურჯე ბოსკოვიჩი (იუგოსლავია) 

ჰიროში დაიფუკუ (UNESCO) 

პ.ლ. დე ვრიზე (ნიდერლანდები) 

ჰარალდ ლანგბერგი (დანია) 

მარიო მატეუჩი (იტალია) 

ჟან მერლეტი (საფრანგეთი) 

კარლოს ფლორეს მარინი (მექსიკა) 

რობერტო პანე (იტალია) 

ს.ჩ.ჯ. პაველი (ჩეხოსლოვაკია) 

პოლ ფილიპო (ICCROM) 

ვიქტორ პიმენტელი (პერუ) 

ჰაროლდ ჯ. პლენდერლეიზი (ICCROM) 

დეოკლეციო რედიგ დე ცამპოს (ვატიკანი) 

ჟან სონიე (საფრანგეთი) 

ფრანსუა სორლინი (საფრანგეთი) 

ეუსტათიოს სტიკასი (საბერძნეთი) 

გერტრუდ ტრიპი (ავსტრია) 

ჟან ზაშვატოვიჩი (პოლონეთი) 

მუსტაფა ს. ზბისი (ტუნისი) 


