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შესავალი

კვლევის ამ ეტაპზე, როდესაც, ჩვენთვის საინტერესო ტერიტორია 
– ისტორიული კოლხეთი – არქეოლოგიურად თითქმის თანაბრად არის 
შესწავლილი, დღის წესრიგში დადგა არქეოლოგიური წყაროების ახ-
ლებურად წარმოჩენა კოლხეთის არქეოლოგიური რუკის სახით. ასეთი 
რუკა მოცემულია საბჭოთა კავშირის არქეოლოგიის ერთ-ერთ ტომ-
ში, რომელიც ამიერკავკასიისა და შუა აზიის უძველესი სახელმწი-
ფოებისადმი არის მიძღვნილი, მაგრამ ძალზე ზოგადად ასახავს ძვ.წ. 
vII-ახ.წ. Iv სს.-ის ძეგლებს [Археология СССР, 1985:15]. სხვა სახის 
რუკები შედგენილია ორი ძირითადი მიზნით: ცალკეული რეგიონის 
ძეგლებისათვის, როგორიცაა მაგ., აფხაზეთის არქეოლოგიური რუკა, 
სადაც ამ ტერიტორიაზე გამოვლენილი ყველა პერიოდის ძეგლია ასა-
ხული [Воронов, 1969] და ცალკეული სახის ძეგლების – ქვევრსამარხე-
ბის [თოლორდავა 1980, ტაბ. I], კოლხური თეთრის [Лордкипанидзе Г., 
1978:30] და სხვ. წარმოსაჩენად.

ჩვენი ნაშრომის მიზანია, მოვახდინოთ კოლხეთის ტერიტორიაზე 
გამოვლენილი ძვ.წ. v-I სს-ის ძეგლების კომპილირება (ამჯერად, მხო-
ლოდ ნამოსახლარებს და სამაროვნებს შევეხებით), შემდგომ ამ მასალის 
ტერიტორიალური და ქრონოლოგიური პრინციპით დაჯგუფება და მი-
ღებული მონაცემების დატანა რუკებზე. ამ რუკების საფუძველზე შე-
ვეცდებით იმ ცვლილებების ასახვას, რომელსაც ჩვენთვის საინტერესო 
ეპოქაში ჰქონდა ადგილი. ქვედა ქრონოლოგიურ ზღვრად ძვ.წ. v ს-ის 
დასაწყისს ვიღებთ, ვინაიდან იგი წარმოადგენს მნიშვნელოვანი ეტაპის 
დასაწყისს ძველი კოლხეთის ისტორიაში: ესაა წარჩინებულთა მდიდ-
რულ სამარხებში დაკრძალვა და ქვეყნის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე 
ფულის, როგორც ადგილობრივის, ასევე უცხოურის მიმოქცევაში შე-
მოსვლა. ზედა ქრონოლოგიური ზღვარი (წელთაღრიცხვათა მიჯნა) კი 
პირობითია და მისი დაზუსტება მომავალი კვლევა-ძიების საქმეა.

განსახილველ საკითხს მიეძღვნა დ. ახვლედიანის სადისერტაციო 
შრომის ნაწილი, ოღონდ იმ განსხვავებით, რომ ზემოთდასახელებულ 
ნაშრომში წარმოდგენილი იყო ძვ.წ. v-II სს-ის ძეგლები [ახვლედიანი, 
2004ა]. ამჯერად, მას დაემატა ძვ.წ. I ს-ის მასალაც. დისერტაციაში ყუ-
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დიმიტრი ახვლედიანი, მიხეილ ელაშვილი, გიორგი კირკიტაძე  
სულხან ხარაბაძე, გიორგი ასათიანი

რადღება უფრო ისტორიულ დასკვნებზე იყო გამახვილებული. ჩვენს 
ამოცანას კი, უპირველეს ყოვლისა, ამ მონაცემების ახალი მასალებით 
შევსება და ძვ.წ. v-I სს-ის კოლხეთის არქეოლოგიური რუკების შედგენა 
წარმოადგენს. როგორც ზემოთ გვქონდა აღნიშნული, წყაროებად გამო-
ყენებული გვაქვს მხოლოდ ნამოსახლარები და სამაროვნები. რაც შეეხე-
ბა განძებს და ცალკეულ არტეფაქტებს, არქეოლოგიური რუკისათვის 
მათი დამუშავება სამომავლოდ იგეგმება.

წარმოდგენილი მონოგრაფიის ხარვეზები, როგორც სუბიექტური, 
ასევე ობიექტური ხასიათისაა. სუბიექტური ფაქტორით გამოწვეულია 
ის ხარვეზი, რომ ავტორებს საშუალება არ ჰქონდათ მოყვანილი მა-
სალა უშუალოდ გადაემოწმებინათ და ძირითადად, ლიტერატურა-
ში არსებულ თარიღებს ეყრდნობიან (იშვიათი გამონაკლისის გარდა). 
ობიექტური ფაქტორი კი იმაში მდგომარეობს, რომ სადღეისოდ არ არის 
მიკვლეული აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის ისეთი მნიშვნელოვანი 
ქალაქები, როგორებიცაა ფასისი და დიოსკურია. ამიტომ მათ წარმოჩე-
ნას მხოლოდ მწირ წერილობით წყაროებზე დაყრდნობით შევეცდებით. 
გარდა ამისა, მართალია არქეოლოგიურად შესწავლილია პიტიუნტი, 
შორაპნისა და დიმის ციხეები, მაგრამ პიტიუნტში დღემდე არ არის გა-
მოვლენილი სტრაბონის მიერ ნახსენები ქალაქის დროინდელი ძეგლები 
(ძვ.წ. II-I სს.). ასევე შორაპანსა და დიმში არ არის მიკვლეული იბერიის 
მეფის ფარნავაზის დროინდელი (ძვ.წ. Iv-III სს.) ციხეთა ნაშთები.
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თავი I

ძვ.წ. V-I სს-ის კოლხეთის არქეოლოგიური რუკისათვის 
წყაროების მოგროვებისა და წარმოჩენის პრინციპები

ნაშრომში წყაროები (იგულისხმება ნაქალაქარები, ნამოსახლარები, 
სამაროვნები და ცალკეული სამარხები) მოგროვებულია და წარმოჩენი-
ლია შემდეგი პრინციპით: ქვეყანა, რომლის ტერიტორია თითქმის ემთ-
ხვევა დღევანდელი დასავლეთ საქართველოს ფარგლებს, დაყოფილია 
რვა ზონად. ხაზგასასმელია ის გარემოება, რომ ამდაგვარი დაყოფა წინას-
წარულია, უფრო ინტუიციაზეა დამყარებული და ზოგიერთ შემთხვევაში 
პირობით ხასიათსაც ატარებს. კოლხეთის დაყოფა სხვადასხვა რაიონე-
ბად ეკონომიკური და კულტურული ნიშნების გათვალისწინებით ხორ-
ციელდება. ეკონომიკური ფაქტორებიდან სადღეისოდ ყველაზე უფრო 
თვალშისაცემია უცხოური ნაწარმის – მონეტების, კერამიკული დამღე-
ბის, კერამიკული ტარის, სუფრის ჭურჭლის გავრცელება. კულტურული 
ფაქტორით კოლხეთის რაიონირება გულისხმობს სხვადასხვა რეგიონში 
აღმოჩენილი არქეოლოგიური მასალის თავისებურებების თავმოყრასა 
და გამოვლენას. ჩვენ ამ შემთხვევაში ძირითად აქცენტს სამარხთა ტიპებ-
ზე ვაკეთებთ, თუმცა მხედველობაში გვაქვს მატერიალური კულტურის 
სხვა ძეგლებიც. თითოეული რაიონის გამოყოფაზე ცალ-ცალკე გვექნება 
საუბარი. ასევე აღსანიშნავია, რომ ისტორიული კოლხეთის სხვადასხვა 
მხარე, სხვადასხვა სისრულითაა შესწავლილი, და შესაბამისად, მომავალ-
ში ჩვენი მონაცემების ცვლილებები შეიძლება გამოიწვიოს.

თითქმის ყველა რაიონს თავისი ცენტრი გააჩნია, რომელიც რუ-
კაზე აღნიშნულია, როგორც „მთავარი ნაქალაქარი“ (ფიჭვნარი, ვანის 
ნაქალაქარი, საირხე), ან „ძველი ქალაქი“, ჯერ არ გამოვლენილი (ფა-
სისი, დიოსკურია). ჩვენს ხელთ არსებული წყაროები (წერილობითი და 
არქეოლოგიური) ძირითადად ეკონომიკური ცენტრების გამოყოფის 
საშუალებას იძლევა, ხოლო რა დამოკიდებულებაში იყვნენ ისინი სა-
მართლებრივად მომიჯნავე ტერიტორიებთან, ამის შესახებ არანაირი 
პირდაპირი ინფორმაცია არ გაგვაჩნია. ეს მკვლევართა შორის აზრთა 
სხვადასხვაობას იწვევს, ამიტომ ამ პრობლემას გვერდს ავუვლით. ამავე 
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დიმიტრი ახვლედიანი, მიხეილ ელაშვილი, გიორგი კირკიტაძე  
სულხან ხარაბაძე, გიორგი ასათიანი

დროს ცენტრი და შემოგარენი მეტ-ნაკლებად ერთიან სისტემას ქმნის, 
შესაბამისად, შემოგარენში დაფიქსირებული ცვლილებები, ცენტრში 
მომხდარ ცვლილებებს უნდა ასახავდეს.

ყველა რაიონს პირობით დასახელებას ვაძლევთ, განვსაზღვრავთ 
მის ცენტრს და თანამედროვე ადმინისტრაციული ერთეულების გათ-
ვალისწინებით ვახდენთ ცენტრის შემოგარენის ამსახველი ძეგლების 
(ნამოსახლარი, სამაროვანი) ჩამოთვლას; ყველა ძეგლს ვნომრავთ და 
რუკებზე ვნიშნავთ (რუკებზე ნამოსახლარი და სამაროვანი ერთმანეთი-
საგან გამიჯნული არ არის); თუ ძეგლები ერთმანეთთან ისე ახლოს მდე-
ბარეობენ, რომ რუკაზე მათი ცალ-ცალკე დატანა შეუძლებელია – ერთ 
ნომერს ვაძლევთ; ლიტერატურას ვუთითებთ ყოველი პუნქტის არქე-
ოლოგიური გათხრების შესახებ; რამდენადაც შესაძლებელია ვახდენთ 
ძეგლების იდენტიფიკაციას, პერიოდიზაციას, ატრიბუციას. თუ ძეგლის 
თარიღი ძალზე ზოგადია მაგ. „ანტიკური ხანა,“ მას მხოლოდ რიგით ნო-
მერს ვაძლევთ და რუკაზე არ დაგვაქვს. სირთულეს იწვევს რუკაზე იმ 
ძეგლების დატანაც, რომლებიც „გვიანელინისტური ხანით“ არიან დათა-
რიღებულნი, ვინაიდან ჩვენს ისტორიოგრაფიაში არ არის დაზუსტებუ-
ლი ამ პერიოდის ზუსტი ქრონოლოგიური ჩარჩოები.

რუკების შედგენა მოხდა გეოსაინფორმაციო სისტემების პროგრა-
მულ პაკეტში Arc Gis 10.2.2-ში. მის საფუძველს წარმოადგენს nASA-ს სა-
ტელიტის Aster-ის რელიეფის ციფრული სიმაღლითი მოდელი (რეზოლუ-
ციით 30 მ) და დაჩრდილული რელიეფის მოდელი (მასშტაბი 1:900000).

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, ისტორიული კოლხეთი, სავარა-
უდოდ, რვა ზონად შეიძლება დაიყოს. ესენია:

I.	 სამხრეთ-დასავლეთ	 კოლხეთი – ეკონომიკური ცენტრით ფიჭვ-
ნარში. ეს რეგიონი შემოიფარგლება თანამედროვე აჭარით (როგორც 
სანაპირო ზოლით, ასევე მთიანი რაიონებით), და ოზურგეთის მუნიცი-
პალიტეტის სანაპირო ზოლით, ვრცელდება გონიოდან ურეკამდე. ფიჭ-
ვნარის ცენტრად მიჩნევა გამოწვეულია ამ რეგიონში ყველაზე უფრო 
დიდი ფართობის ნამოსახლარისა და დიდი სამაროვნის არსებობით. აქ-
ვეა გამოვლენილი ყველაზე დიდი რაოდენობით იმპორტული ნაწარმი 
და უცხოური მონეტები. რა სოციალური დამოკიდებულება იყო ფიჭვ-
ნარსა და სამხრეთ-დასავლეთ კოლხეთის დანარჩენ მოსახლეობას შო-
რის, ცნობილი არ არის.

აღნიშნული რეგიონი კოლხეთის დანარჩენი მხარეებისაგან გამოირ-
ჩევა იმით, რომ აქ ძვ.წ. v-Iv სს. და III ს-ის პირველ ნახევარში კოლხურ 
თეთრთან ერთად მიმოქცევაშია უცხოური მონეტები. მიცვალებულები, 
როგორც ბერძნები, ასევე კოლხები – დაკრძალულნი არიან ორმოსამარ-
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მასალები ძვ.წ. V-I სს-ის კოლხეთის არქეოლოგიური რუკისათვის
(ნამოსახლარები, სამაროვნები)

ხებში, ზოგიერთ შემთხვევაში შიგ ჩადგმული ხის კუბოთი. ძვ.წ. III ს-ის 
პირველი ნახევრიდან სამხრეთ-დასავლეთ კოლხეთში უცხოური მონე-
ტებისა და კერამიკის იმპორტი წყდება [ახვლედიანი, 2005:65-71] და მხო-
ლოდ ძვ.წ. I ს-ში განახლდება [ხოშტარია, 1962:28].

II.	კოლხეთის	ცენტრალური	სანაპირო	ზოლი – ეკონომიკური ცენტ-
რი ფასისი, მოიცავს თანამედროვე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სანა-
პირო ზოლს, ქ. ფოთსა და მის მიდამოებს, ხობის, ზუგდიდისა და გალის 
მუნიციპალიტეტებს. ფასისის მიჩნევა ეკონომიკურ ცენტრად გამოწვე-
ულია იმით, რომ იგი იწოდებოდა კოლხთა სავაჭრო ადგილად (Strabo 
XI, 2,16), ისევე როგორც ფიჭვნარის შემთხვევაში, არ არის ცნობილი თუ 
რა სოციალურ დამოკიდებულებაში იყო ფასისი მის მიმდებარე სამოსახ-
ლოებთან. ეს რეგიონი სხვებისაგან იმით გამოირჩევა, რომ აქ ძვ.წ. v-Iv 
სს. და III ს-ის პირველ ნახევარში მიმოქცევაში იყო მხოლოდ კოლხური 
თეთრი. მცირე რაოდენობით, მაგრამ მაინც გამოვლენილია ორმოსამარ-
ხები. ამ რეგიონშიც, ისევე როგორც სამხრეთ-დასავლეთ კოლხეთში, 
თითქმის არ არის გამოვლენილი ძვ.წ. II-I სს-ის იმპორტული ნაწარმი 
[ახვლედიანი, 2005:65-71].

III.	ჩრდილო-დასავლეთ	კოლხეთი – ეკონომიკური ცენტრით დიოს-
კურიაში. ეს რეგიონი მოიცავს თანამედროვე აფხაზეთის ტერიტორიას, 
როგორც სანაპირო ზოლს, ასევე შიდა რაიონებს, გალის გამოკლებით. 
დიოსკურია მის გარშემო მცხოვრები ტომების სავაჭრო ადგილად იყო 
მიჩნეული (Strabo XI, 2, 16). ეს რეგიონი მისი წინამორბედი ორისაგან გა-
მოირჩევა იმით, რომ აქ კოლხური თეთრის მიმოქცევა ძალზე შეზღუდუ-
ლი იყო, უცხოური მონეტების ცირკულაცია კი მხოლოდ ძვ.წ. Iv ს-ის შუა 
წლებიდან იწყება. გარდა ამისა, საკმაოდ დიდი რაოდენობითაა დაფიქსი-
რებული ძვ.წ. III ს-ის მეორე ნახევრისა და ძვ.წ. I ს-ის უცხოური მონეტები 
[Дундуа, 1987; Шамба С., 1987]. ასევე გამოვლენილია ძვ.წ. II-I სს-ის იმპორ-
ტული კერამიკა (რაც სამხრეთ-დასავლეთ კოლხეთისა და ცენტრალური 
სანაპირო ზოლისათვის უცხოა) [ახვლედიანი, 2005:65-71]. მიცვალებულნი 
ორმოსამარხებში არიან დაკრძალულნი. რა სოციალურ დამოკიდებულე-
ბაში იყო დიოსკურია, მის მიმდებარე ტერიტორიასთან უცნობია.

IV.	 ცენტრალური	 კოლხეთი,	 მდ.	 რიონის	 სამხრეთით – ცენტრით 
ძველი ვანი. იგი მოიცავს ოზურგეთისა და ლანჩხუთის მუნიციპალი-
ტეტების შიდა ტერიტორიას, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტს, სენაკის, 
აბაშის და სამტრედიის მუნიციპალიტეტების იმ ნაწილს, რომლებიც მდ. 
რიონის სამხრეთით მდებარეობენ, გარდა ამისა ვანისა და ბაღდადის 
მუნიციპალიტეტებს.
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დიმიტრი ახვლედიანი, მიხეილ ელაშვილი, გიორგი კირკიტაძე  
სულხან ხარაბაძე, გიორგი ასათიანი

ეს ის რეგიონია, სადაც ძვ.წ. v ს. და Iv ს-ის პირველი ნახევრის რი-
გითი სამარხები დაფიქსირებული არ არის, ხოლო ძვ.წ. Iv ს-ის მეორე 
ნახევრიდან გვხვდება ქვევრსამარხები [თოლორდავა, 1980]. მიმოქცე-
ვაშია კოლხური თეთრი. ძვ.წ. Iv ს-ის შუა წლებიდან ძვ.წ. III ს-ის შუა 
წლებამდე ცირკულირებს უცხოური მონეტებიც, რაც დროებით შეწყდა 
და ძვ.წ. II-I სს-ში ისევ აღდგა [Дундуа, 1987]. იმპორტული ნაწარმი ძვ.წ. 
v-I სს-ის განმავლობაში მუდმივად შემოდის [ახვლედიანი, 2005:65-71].

V.	 ცენტრალური	 კოლხეთი,	 მდ.	 რიონის	 ჩრდილოეთით. ეს რეგი-
ონი ძვ.წ. v-I სს-ში გამოკვეთილი ცენტრის უქონლობის გამო, შეიძლე-
ბა ძველ ვანს ექვემდებარებოდა, რადგანაც ისევე როგორც მდ. რიონის 
სამხრეთით, აქაც გავრცელებული იყო ქვევრსამარხები (თუმცა ორ-
მოსამარხებიც გვხვდება) [თოლორდავა, 1980; გვინჩიძე, 2003:23-28] და 
კოლხური თეთრი იყო მიმოქცევაში [Дундуа, 1987]. იმპორტული ნაწარმი 
ძალზე შეზღუდული რაოდენობით არის აღმოჩენილი. იგი მოიცავს თა-
ნამედროვე ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, მარტვილის, ხონის, წყალტუბოს 
და ცაგერის მუნიციპალიტეტებს, ასევე ქ. ქუთაისსა და მის მიდამოებს, 
და აბაშის, სენაკის და სამტრედიის მუნიციპალიტეტების იმ ნაწილს, 
რომლებიც მდ. რიონის მარჯვენა სანაპიროს ჩრდილოეთით მდებარე-
ობენ.

VI.	აღმოსავლეთ	კოლხეთი. ეს რეგიონიც, ისევე როგორც წინამორ-
ბედი, შეიძლება ძველ ვანს იყო დაქვემდებარებული, ვინაიდან, აქაც 
სადღეისოდ გამოკვეთილი ცენტრი გამოვლენილი არ არის. აქაც, ასე-
ვე დამოწმებულია მიცვალებულთა ქვევრსამარხებში დაკრძალვის წესი 
[თოლორდავა, 1980]. არქეოლოგიური ძეგლები ძირითადად ზესტაფო-
ნის მუნიციპალიტეტში, ასევე თერჯოლისა და ნაწილობრივ ბაღდადის 
მუნიციპალიტეტებში არის აღმოჩენილი.

VII.	ჩრდილო-აღმოსავლეთ	კოლხეთი – ცენტრით საირხეში. ეს რეგი-
ონი მოიცავს ძირითადად თანამედროვე საჩხერისა და ჭიათურის მუნი-
ციპალიტეტებს. გამოირჩევა იმით, რომ უცხოური ნაწარმი შეზღუდული 
რაოდენობით ვრცელდება – ძირითადად ბერძნული შავლაკიანი სუფრის 
ჭურჭელი [ახვლედიანი, 2005:65-71]; ასევე ეს რეგიონი არ განიცდის ელი-
ნისტური კულტურის ისეთ ზეგავლენას, როგორც ძველი ვანი.

VIII.	კოლხეთის	მთიანი	ზოლი. უმნიშვნელოვანესი ძეგლები, რომ-
ლებიც ამ რეგიონის არქეოლოგიურ კულტურას გამოხატავენ, ძირითა-
დად მესტიისა და ონის მუნიციპალიტეტებშია აღმოჩენილი. კოლხეთის 
მთიან ზოლს არ გააჩნია ცენტრი.
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თავი II

ძვ.წ. V-I სს-ის კოლხეთის ნამოსახლარები და სამაროვნები

§ I. სამხრეთ-დასავლეთ კოლხეთი:

1.	ფიჭვნარი (რუკა	 I); ფიჭვნარის ტოპოგრაფიული გეგმა იხ. ტაბ. 
I,1, შედგენილი ა. კახიძის მიერ [კახიძე, 2007, სურ. 2]). ძეგლი შედგება 
ნაქალაქარისა და სამაროვნისაგან [Кахидзе, 1971], ნამჭედურის ბორცვ-
ზე გაშენებული უნდა ყოფილიყო „აკროპოლისი“ [ვაშაკიძე, 1983:64-86; 
ვაშაკიძე, კახიძე, 1978:42-58; ვაშაკიძე, კახიძე, 1979:68-84; ინაიშვილი, 
1973:3-37; ინაიშვილი, 1974:154-170; ინაიშვილი, 1977:54-66; ინაიშვილი, 
1977ა:67-90; ინაიშვილი და სხვ., 1967:67-68: ინაიშვილი და სხვ., 1973:110; 
კახიძე, 1964:30-32; კახიძე, 1971; კახიძე, 1974:49-101; კახიძე, 1979:42-67; 
კახიძე, 1981:37-77; კახიძე, 1983:53-63; კახიძე, ვაშაკიძე, 1977:25; ფუ-
თურიძე, კახიძე, 1965:11-15; Кахидзе, 1981; Инаишвили и др., 1979:163-
166; Кахидзе и др., 1980:161-169; Микеладзе и др., 1976:34; Микеладзе 
и др., 1978:133-134; Микеладзе, Хахутаишвили, 1982:86-88; Микеладзе, 
Хахутаишвили, 1985:10-15; კახიძე და სხვ., 2004; კახიძე, 2007; კახიძე და 
სხვ., 2010; კახიძე და სხვ., 2014; კახიძე და სხვ., 2014ა].

იდენტიფიკაცია. ა. კახიძე გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ნაქალაქარი 
პომპონიუს მელასთან ნახსენებ კიკნოსთან უნდა იყოს გაიგივებული 
[Кахидзе, 1981ა]; ნ. ლომოურის აზრით კი Tabula Peuntigeriana-ზე აღნიშ-
ნული პორტუს ალტუსია [ლომოური, 1962:81-82].

პერიოდიზაცია. ფიჭვნარის ნაქალაქარზე ჩატარებული გათხრების 
საფუძველზე ანტიკური პერიოდის (ძვ.წ. vI-II სს.) ორი – კლასიკური 
და ელინისტური ხანის – ფენა გამოიყოფა [კახიძე, 1971:36; ფუთურიძე, 
კახიძე, 1965; Микеладзе, Хахутаишвили, 1985:11-13].

სამაროვანი დაყოფილია სამ ჯგუფად: 1) ბერძნული სამარხები – 
ძვ.წ. v-Iv სს.; 2) კოლხური სამარხები – ძვ.წ. v ს.; 3) ელინისტური ხანის 
სამარხები – ძვ.წ. Iv-III სს. (კოლხური) (იხ. ტაბ. I – ფიჭვნარის გენე-
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დიმიტრი ახვლედიანი, მიხეილ ელაშვილი, გიორგი კირკიტაძე  
სულხან ხარაბაძე, გიორგი ასათიანი

რალური გეგმა, რომელიც შედგენილია ამირან კახიძის მიერ [კახიძე, 
2007:310, სურ. 2]).

სადღეისოდ გათხრილია 418 ბერძნული სამარხი, რომლებსაც ამ. 
კახიძე სამ ფაზად აჯგუფებს: 1) ძვ.წ. v ს-ის მეორე მეოთხედი; 2) ძვ.წ. 
v ს-ის შუა და მეორე ნახევარი; 3) ძვ.წ. Iv ს-ის პირველი სამი მეოთხე-
დი. პირველ ფაზის სამარხები ღარიბული იყო, მეორე ფაზაში – მდიდ-
რული, მესამე ფაზაში ისევ დაკნინება იწყება [Kachidze, 2001:72-75]. 
სამაროვნის კოლხურ ნაწილში ძვ.წ. v ს-ის 383 სამარხი, ხოლო ძვ.წ. 
Iv-III სს-ის – 238 სამარხია გამოვლენილი [კახიძე და სხვ., 2004; კახიძე, 
2007; კახიძე და სხვ., 2010; კახიძე და სხვ., 2014; კახიძე და სხვ., 2014ა].

ატრიბუცია. ამ. კახიძე მიიჩნევს, რომ ძველი ფიჭვნარის სტატუ-
სი სხვადასხვა ეტაპზე ბერძნული კოლონიზაციის ხასიათმა განსაზღვ-
რა. ძვ.წ. vII ს-ის ბოლოს – ძვ.წ. v ს-ის პირველ მეოთხედში, იონიური 
კოლონიზაციის პირობებში, იგი წარმოადგენდა იონიელი ბერძნების 
სამოსახლოს (ისევე, როგორც ბათუმი, ურეკი, ოჩამჩირე, ეშერა), რომ-
ლებიც ადგილობრივი არისტოკრატიის ხელშეწყობით, ან ძალადობ-
რივი გზით, მიწების ხელში ჩაგდებით წარმოიშვა. მას არ უნდა ჰქო-
ნოდა ვრცელი ხორა. ძვ.წ. v ს-ის 80-70-იან წლებში იწყება ატიკური 
კოლონიზაციის ეტაპი. თავდაპირველად საკოლონიზაციო პროცესში 
ატიკის საზოგადოების მაღალი ფენის წარმომადგენლები იღებდნენ 
მონაწილეობას. მათ ოიკოპედონი და ნაკვეთი ქალაქის ტერიტორიაზე 
უნდა ჰქონოდათ, რომელიც ფილის წევრებს შორის მიწის დანაწილე-
ბის შედეგად იყო წარმოქმნილი. ძვ.წ. v ს-ის შუა წლებსა და მეორე 
ნახევარში, ფიჭვნარის კეთილდღეობა – მეტროპოლისის (ათენის) აყ-
ვავების ხანას უკავშირდება. ათენის დამარცხებას პელოპონესის ომში 
და მის დასუსტებას, ძველი ფიჭვნარის ცხოვრების დონის დაქვეითება 
მოჰყვა, ხოლო ძვ.წ. Iv ს-ის 30-იან წლებში მაკედონელთა მიერ საბერ-
ძნეთის დაპყრობას – ფიჭვნარის ათენელთა სამოსახლოს, რომელიც 
მჭიდროდ იყო დაკავშირებული მეტროპოლისთან, დაკნინება. ამ. კა-
ხიძის აზრით, ძვ.წ. II ს-ში წვრილი ხელოსნებისა და მიწათმფლობე-
ლების გაკოტრება, ქონებრივი დიფერენციაციის გაღრმავება, მიწის 
მფლობელი ზედაფენის ხელში მონური შრომის ფართო გამოყენება 
და სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების დაქვეითება იწყება. ამან 
გამოიწვია შავიზღვისპირეთის ქალაქების კრიზისი, მათ შორის ფიჭვ-
ნარისაც [Кахидзе, 1981ა]. თ. მიქელაძე და დ. ხახუტაიშვილი მიიჩნევენ, 
რომ ფიჭვნარის ნაქალაქარის საბოლოო დაქვეითება, სხვა ფაქტორებ-
თან ერთად, ლაზური ტრანსგრესიით იყო გამოწვეული [Микеладзе, 
Хахутаишвили, 1985:8]. გ. გამყრელიძის ვარაუდით, ფიჭვნარი, რომე-
ლიც მანამდე კოლხეთის სამეფოს შემადგენლობაში შედიოდა, ძვ.წ. Iv 
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მასალები ძვ.წ. V-I სს-ის კოლხეთის არქეოლოგიური რუკისათვის
(ნამოსახლარები, სამაროვნები)

ს-ის მეორე ნახევარში დამოუკიდებელ, ბუფერულ ქალაქ-სახელმწი-
ფოდ გარდაიქმნა [გამყრელიძე, 1985:95].

ხელვაჩაურის	მუნიციპალიტეტი

2.	 გონიო	(რუკა	I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. Iv-III ს-ის დასაწყისი [ჩხა-
იძე, 1983:87-94]. ორი სამარხი – ძვ.წ. v ს. [მამულაძე, 2002; პლონტკე-ლი-
უნინგი და სხვ., 2002:79-81].

3.	 მახვილაური	 (რუკა	 I,	 Iv). ნამოსახლარი. წარმოდგენილი მასა-
ლის მიხედვით აქ გამოვლენილი ძეგლი ძვ.წ. v-III სს-ითა და ძვ.წ. I – 
ახ.წ. I სს-ით თარიღდება [მამულაძე, 2002].

4.	 ბათუმი,	„თამარის	ციხე“	(რუკა	I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. vIII-III სს. 
[კახიძე, ხახუტაიშვილი, 1989].

ქედის	მუნიციპალიტეტი

5.	 კვაშტა	 (რუკა	 I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. v ს. [კახიძე, მამულაძე, 
1988:47-60].

6.	 კოლოტაური	(რუკა	 I). ნამოსახლარი. ძვ.წ. v-III სს. [მამულაძე, 
2002; მამულაძე, ხალვაში, 2002:28-41; მამულაძე, ხალვაში, 2002ა:17-43].

ქობულეთის	მუნიციპალიტეტი

7.	 ციხისძირი	(რუკა	I,	III). ნ. ხოშტარიას აზრით, ეს პუნქტი „ახ.წ. vI 
საუკუნიდან ცნობილი იყო სახელწოდებით ქობულეთი-პეტრა.... ხოლო 
ადრე – ფიჭვნარი-ფითია [ხოშტარია, 1962:35-36].

ციხისძირში გამოვლენილია ძვ.წ. I ათასწლეულის სპილენძის სამი 
მონეტა: პანტიკაპეონის – ძვ.წ. Iv ს-ის უკანასკნელი მეოთხედის, ამისო-
სი – 2 ც., ძვ.წ. 105-90 წწ. [ხოშტარია, 1962:28].

8.	 კოხი	 „ნაჯიხურალი“	 (რუკა	 I). ნამოსახლარი (ანტიკური ხანა): 
დანგრეული სამარხი – ძვ.წ. Iv ს-ის ბოლო [ქათამაძე, 1963:28-38].

ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტი

9. შეკვეთილი,	„ლეკიანი“	(რუკა	II). ჩოლოქის ნამოსახლარი – ძვ.წ. 
II ს. [პაპუაშვილი რ., პაპუაშვილი ნ. 2007:43-46].

სამხრეთ-დასავლეთ კოლხეთის ძეგლების განხილვის შემდეგ, ასე-
თი სურათი გამოიკვეთა: ძვ.წ. v-III ს-ის დასაწყისში ეს რეგიონი, ცენტ-
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დიმიტრი ახვლედიანი, მიხეილ ელაშვილი, გიორგი კირკიტაძე  
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რით – ფიჭვნარი, თავისი განვითარების პიკს აღწევს, რისი ერთ-ერთი 
გამოხატულებაც ნამოსახლართა სიმრავლეა. ძვ.წ. III ს-ის მეორე ნახევ-
რიდან ხდება ცენტრის გაქრობა და რეგიონში, ზოგადად ნამოსახლართა 
რაოდენობის მკვეთრი შემცირება.

§ II. კოლხეთის ცენტრალური სანაპირო ზოლი:

10.	ფასისი	(რუკა I, II, III, IV). სადღეისოდ მიჩნეულია, რომ ძველი 
ქალაქი თანამედროვე ფოთის ტერიტორიაზე, ან მის მიდამოებში მდება-
რეობდა [ლიტერატურა იხ. Качарава, Квирквелия, 1991:289-293].

ქ. ფასისის ლოკალიზაციის პრობლემას პირველად დიუბუა დე მონ-
პერე შეეხო. ქ. ფოთის აღმოსავლეთით გამოვლენილ ციხის ნანგრევებს, 
იგი ახ.წ. II ს-ის რომაულ კასტელუმთან აიგივებდა (ეს ციხე დღეს გა-
ნადგურებულია). Iv-vI სს-ის ფასისის ადგილმდებარეობას იგი სავარა-
უდოდ, ფოთის ტერიტორიაზე განსაზღვრავდა [Dubois de Montpéreux, 
1839, III:62-81].

ფ. ბრუნი ფასისს პალიასტომის ტბის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაპირ-
ზე ათავსებდა [Брун, 1880:250].

ნ. შაფრანოვი უძველესი პერიოდის ფასისის ადგილმდებარეობას 
უკავშირებდა პალიასტომის სამხრეთ სანაპიროს; ახ.წ. II ს-ის ქალაქს – 
მდ. რიონის მარცხენა ნაპირს, სოფ. პატარა ფოთის მახლობლად; ახ.წ. 
vI ს-ის ფასისს კი – ფრ. დიუბუა დე მონპერეს გამოვლენილი სიმაგრის 
ნანგრევებთან აიგივებდა [Шафранов, 1882:45-58; 1885].

ლ. ელნიცკი ფასისს რიონის მარცხენა ნაპირზე, ზღვის შესართავთან 
ათავსებდა [Ельницкий, 1938:307-320].

ბ. კუფტინიც მიიჩნევდა, რომ ქალაქი დროთა განმავლობაში ად-
გილს იცვლიდა. უძველეს ქალაქს იგი მდ. ფიჩორის აუზში ათავსებდა 
[Куфтин, 1949:116].

მ. ბერძნიშვილის აზრით, ქ. ფასისი ყოველთვის მდებარეობდა რი-
ონის მარცხენა სანაპიროზე: ბიზანტიური ხანის ფასისი (ახ.წ. Iv-vI სს.) 
– სოფ. პატარა ფოთის მახლობლად; კლასიკური ხანის ფასისი – ბიზან-
ტიურის აღმოსავლეთით; ხოლო რომაული ხანის (ახ.წ. II ს.) – იქ, სადაც 
დიუბუა დე მონპერემ ციხის ნანგრევები დააფიქსირა [ბერძნიშვილი, 
1942:19-20].

გ. მელიქიშვილი და ნ. ხოშტარია ქ. ფასისს უცვლელად ფოთის ტერი-
ტორიაზე ათავსებდნენ [ხოშტარია, 1953:33; Меликишвили, 1966:82-86].

ნ. ლომოური არ აზუსტებს რა ქალაქის ისტორიის პერიოდს, მას ფრ. 
დიუბუა დე მონპერეს მიერ მითითებულ ციხის ნანგრევებთან აიგივებს 
[Ломоури, 1957:96-110].
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მასალები ძვ.წ. V-I სს-ის კოლხეთის არქეოლოგიური რუკისათვის
(ნამოსახლარები, სამაროვნები)

გ. გრიგოლია კლასიკური ხანის (ძვ.წ. vI-Iv სს.) ფასისს პალიასტო-
მის ტბის აღმოსავლეთ ნაპირზე – მდ. ფიჩორის შესართავთან ათავსებს; 
ხოლო რომაული (ახ.წ. II ს.) და ბიზანტიური (ახ.წ. Iv-vIII სს.) ხანის ქა-
ლაქს, ადგილ „ნაჯიხურთან“ [გრიგოლია, 1973:36].

ჭ. ჯანელიძის აზრით, ქ. ფასისი მდებარეობდა ფოთთან, ზღვის თა-
ნამედროვე ნაპირიდან 3-6 კილომეტრის დაშორებით, 2-3 მეტრის სიღრ-
მეზე [ჯანელიძე, 1973:16].

თ. მიქელაძე მიიჩნევდა, რომ ქ. ფასისი ყოველთვის მდებარეობდა 
ზღვის ნაპირზე, მაგრამ ნაპირის კონფიგურაციის გამო, იგი ადგილს აღ-
მოსავლეთიდან დასავლეთისაკენ იცვლიდა [მიქელაძე, 1978:83].

გ. გამყრელიძის აზრით, პალიასტომის ტბაში, ადგილ „ნატეხებში“ 
გამოვლენილი მასალა, რომელიც III-vII სს-ით თარიღდება, ამავე პე-
რიოდის ქ. ფასისის ადგილმდებარეობის აღმნიშვნელი უნდა იყოს [გამყ-
რელიძე, 1987:97-117; გამყრელიძე, 1998:34]. რაც შეეხება კლასიკური და 
ელინისტური ხანის ქალაქს, იგი უნდა ლოკალიზდებოდეს ყულევ-ფოთი-
სუფსისა და ჭალადიდ-საქორქიოს შორის არსებულ სამკუთხედში [გამყ-
რელიძე, 2003:180].

რ. პაპუაშვილისა და ზ. ჯანელიძის აზრით, ფასისი უნდა დაარსე-
ბულიყო თანამედროვე ქ. ფოთის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, 1.5-5 კო-
ლომეტრის დაშორებით, პალიასტომის ტბასა და მდ. რიონს შორის 
[Папуашвили, Джанелидзе, 2011:517].

ქ. ფასისის ისტორიის შესწავლისათვის წყაროებად ძირითადად გა-
მოიყენება ძველი ბერძენი, რომაელი და ბიზანტიელი ავტორების თხზუ-
ლებებში დაცული ინფორმაცია. ცნობების სიმცირის გამო (მეტ-ნაკლე-
ბად სრული ინფორმაცია ქ. ფასისის შესახებ დაცულია სტრაბონთან, 
არიანესთან, აგათიასთან) თანამედროვე მეცნიერებაში, ქალაქის ისტო-
რიის სხვადასხვა ეტაპის მიმართ სხვადასხვა შეხედულება არსებობს, 
ხშირ შემთხვევაში ურთიერთგამომრიცხვაი. განსაკუთრებით ეს ეხება 
იმ ეტაპს, რომელიც ექცევა ძვ.წ. vI-I სს-ის ფარგლებში.

პერიოდიზაცია. ფასისის დაარსება უკავშირდება დიდ ბერძნულ 
კოლონიზაციას და მის დამაარსებლად თემისტაგორას მილეთელი ითვ-
ლება (Pomp. Mela, I, 108). რაც შეეხება კოლონიის დაარსების თარიღს, 
აქ მკვლევართა შორის ერთიანი მოსაზრება არ არის – 1) ძვ.წ. vII ს-ის 
ბოლო – ძვ.წ. vI ს-ის დასაწყისი [ბერძნიშვილი, 1969:121; ლომოური, 
1962:46-52]; 2)ზოგადად ძვ.წ. vI ს. [Ehrhardt, 1983:85]; 3) ძვ.წ. vI ს-ის პირ-
ველი ნახევარი [ინაძე, 1982:120-121]; 3) ძვ.წ. vI ს-ის მეორე ნახევარი 
[Boardman, 1980:254]; 4) ძვ.წ. vI ს-ის შუა წლები [Tsetskhladze, 1992:240]; 
5) ძვ.წ. vI ს-ის ბოლო [Жебелев, 1953:55; Болтунова, 1963:155]; 6) არაუად-
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დიმიტრი ახვლედიანი, მიხეილ ელაშვილი, გიორგი კირკიტაძე  
სულხან ხარაბაძე, გიორგი ასათიანი

რეს ძვ.წ. v ს-ის ბოლო, ან ძვ.წ. Iv ს-ის დასაწყისი [მიქელაძე, 1974:104; 
მიქელაძე, 1978:83-84]; 7) ძვ.წ. 600-570 წწ. [Lordkipanidze O., 2000:61].

ფასისის და მისი შემოგარენის ისტორიის პერიოდიზაციის შესახებ 
არავითარი პირდაპირი ცნობა არ გაგვაჩნია. თ. დუნდუას აზრით, ძვ.წ. 
III ს-ის მეორე ნახევარში იწყება ქალაქის დაკნინება, რაც კოლხური 
თეთრის ემისიის შეწყვეტაში გამოიხატა [დუნდუა თ., 1993:23].

ატრიბუცია. ქალაქის ისტორიის ადრეული ეტაპის (ძვ.წ. vI-Iv სს.) 
კვლევისას მეცნიერები ფასისის ატრიბუციის შესახებ სხვადასხვა მო-
საზრებებს გამოთქვამენ: 1) კოლხეთის სამეფოს შემადგენლობაში შემა-
ვალი კოლხური ქალაქი, ბერძნული ემპორიონით [ლორთქიფანიძე ოთ., 
1966:63-64]; 2) დამოუკიდებელი ბერძნული სამიწათმოქმედო პოლისი 
[Болтунова, 1979:259; Лордкипанидзе Г., 1979:325; Tsetskhladze, 1998:54]; 3) 
დამოუკიდებელი ბერძნული პოლისი ხორის გარეშე, რომლის მეურნე-
ობის ძირითადი მიმართულება ვაჭრობა იყო [Инадзе, 1979:289]. ასევე 
არ არის ერთიანი აზრი ძვ.წ. III-II სს-ის ფასისის ატრიბუციის შესახებ. 
კოლხეთის სამეფოს დაშლის შემდეგ ფასისი წარმოადგენს: 1) დამო-
უკიდებელ ქალაქ-სახელმწიფოს [გამყრელიძე, 1985:95-96]; 2) დაშლილი 
კოლხეთის სამეფოს ერთ-ერთ ხელისუფალს დაქვემდებარებულ ქალაქს 
[დუნდუა თ., 1993:23]; 3) სავაჭრო პოლისს, რომელიც მანამდე სამიწათ-
მოქმედო პოლისი იყო. ლაზური ტრანსგრესიის შედეგად კი დაკარგა 
ხორა და პროფილის შეცვლა მოუწია – მიწათმოქმედებიდან ვაჭრობაზე 
[Tsetskhladze, 1998:55-57].

ძვ.წ. II ს-ის ბოლოსა და I ს-ის პირველ ნახევარში მთელი კოლხეთი 
მითრიდატე პონტოელის გამგებლობაშია. მითრიდატეს დამარცხების 
შემდეგ აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში თანდათანობით რომი იკი-
დებს ფეხს. ამ პერიოდის ფასისის შესახებ ცნობები არ გაგვაჩნია.

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტი

11.	გრიგოლეთი	(რუკა	I). (სუფსის ტერმინალის ტერიტორია) – ნა-
მოსახლარი, ძვ.წ. Iv-II სს., სამაროვანი (ორმოსამარხები), 6 სამარხი, 
ძვ.წ. vI-Iv სს. [პაპუაშვილი და სხვ., 2007:43; სადრაძე და სხვ., 1999:104-
119; სადრაძე და სხვ., 2001:7-19; სადრაძე და სხვ., 2003:95-114]. ჩვენი 
აზრით, ნამოსახლარის ზედა ქრონოლოგიური ზღვარი ძვ.წ. III ს-ს არ 
უნდა სცდებოდეს, ვინაიდან ძვ.წ. II ს-ის მასალა მოპოვებული არ არის.

12. ქ.	 ფოთი	 (რუკა	 I, II). ადგილ „ნატეხებში“ (პალიასტომის ტბის 
ჩრდილო-დასავლეთ მხარეს) – ნამოსახლარი, ძვ.წ. Iv-II სს. [Гамкрелидзе, 
1991:77-78]
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მასალები ძვ.წ. V-I სს-ის კოლხეთის არქეოლოგიური რუკისათვის
(ნამოსახლარები, სამაროვნები)

ხობის	მუნიციპალიტეტი

13.	საქორქიო	„სიმაგრე“	(რუკა	I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. vI-v სს. [მი-
ქელაძე, 1962:48-50; მიქელაძე, 1963:50-52; მიქელაძე, 1964:26; მიქელაძე, 
1966:21-23; მიქელაძე, 1978:43-72; მიქელაძე და სხვ., 1972:28-29; მიქელაძე 
და სხვ., 1973:55; მიქელაძე და სხვ., 1974:38; Микеладзе и др. 1976:40 – 41; 
Микеладзе и др. 1979:106-108].

13.	„სიმაგრეს“	ნამოსახლარის	გარშემო	(რუკა	I). ძვ.წ. v ს-ის მეორე 
ნახევარი [მიქელაძე, 1978:73-75].

13.	 საქორქიო,	 სიმაგრეს	 ნამოსახლარის	 გარშემო,	 თხრილი	 № 26, 
(რუკა	I). სიმაგრის ნამოსახლარიდან სამხრეთით 1 კმ-ის დაშორებით – 
ნამოსახლარი, ძვ.წ. III-II სს. [მიქელაძე, 1978:36-37]. ისევე როგორც წინა-
მორბედ შემთხვევაში, ამ ნამოსახლარის ზედა ქრონოლოგიური ზღვარი 
ძვ.წ. III ს-ს არ უნდა სცდებოდეს [ახვლედიანი, 2004].

13. საქორქიო,	 სიმაგრეს	 ნამოსახლარის	 გარშემო,	 თხრილი	 № 33,	
(რუკა	I). „სიმაგრის“ ბორცვის ჩრდილოეთით, 60 მეტრის დაშორებით – 
ნამოსახლარი. ძვ.წ. v-Iv სს. [მიქელაძე და სხვ., 1974:36-37].

13.	 საქორქიო,	 სიმაგრეს	 ნამოსახლარის	 გარშემო,	 თხრილი	№ 37 
(რუკა	 I). 40 მ-ით ჩრდილო-დასავლეთით (თხრილი № 33-დან 60 მ-ის 
დასავლეთით) – ნამოსახლარი, ძვ.წ. vI-Iv სს. [მიქელაძე და სხვ., 
1974:37-38].

13.	 საქორქიო,	 სიმაგრეს	 ნამოსახლარის	 გარშემო,	 თხრილი	 № 38 
(რუკა	I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. v ს-ის მეორე ნახევრის შემდგომი პერი-
ოდი [Микеладзе и др., 1976:40; Микеладзе и др. 1979:106].

13.	 საქორქიო,	 სიმაგრეს	 ნამოსახლარის	 გარშემო,	 თხრილი	 № 39 
(რუკა	I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. v ს. [Микеладзе и др., 1976:40].

13.	 საქორქიო,	 სიმაგრეს	 ნამოსახლარის	 გარშემო,	 თხრილი	 № 40 
(რუკა	I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. v ს-ის მეორე ნახევრის შემდგომი პერი-
ოდი [Микеладзе и др., 1976:40; Микеладзе и др., 1979:106].

14.	საბაჟოს	უბანი	(რუკა	I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. v ს-ის მეორე ნახე-
ვარი [მიქელაძე, 1978:75-76].

15.	 საქორქიო,	„სატყეო	უბანი“	 (რუკა	 I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. III-II 
სს. [Микеладзе и др., 1980:38-39]. დ. ახვლედიანის აზრით, ამ ნამოსახლა-
რის ზედა ქრონოლოგიური ზღვარი ძვ.წ. III ს-ზე უფრო გვიანდელი არ 
უნდა იყოს [ახვლედიანი, 2004].

16.	 თხინას	 ტყე	 (რუკა	 I). ნამოსახლარი. გამთხრელებს იგი № 26 
თხრილში აღმოჩენილი ნამოსახლარის სინქრონულად მიაჩნიათ [მიქე-
ლაძე, 1964:25-26; მიქელაძე, 1978:78].
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17.	ნადართუ	(რუკა	I). პალიასტომის ტბის მიდამოებში – ნამოსახლა-
რი, ძვ.წ. vI-v სს. [პაპუაშვილი, 1987:51; პაპუაშვილი, და სხვ., 2007:48-49].

18. ყულევი	 (რუკა	 I). მდ. ცივას მარცხენა ნაპირი – ნამოსახლარი, 
ძვ.წ. vI-III სს-ის დასაწყისი [პაპუაშვილი, 2002:31-32].

ზუგდიდის	მუნიციპალიტეტი

19. ცაიში	(რუკა	I). სამაროვანი, ძვ.წ. I ათასწლეული [პაპუაშვილი, 
ესებუა, 2002:48-53].

20.	ერგეტა,	„მამულიას	დიხა	გუძუბა“	(რუკა	I). კულტურული ფენა, 
ძვ.წ. v-Iv სს. [Микеладзе и др., 1986:15-17]; ნამოსახლარი, ადრეანტი-
კური ხანა [Микеладзе и др., 1987:40-41; Микеладзе и др., 1991:59-65; 
Микеладзе и др., 1995:39-43; Микеладзе и др., 1997:29].

20.	 ერგეტა,	 „იზორიების	 დიხა	 გუძუბა“	 (რუკა	 I). ნამოსახლარი, 
ძვ.წ. II ათასწლეულის დასაწყისიდან ძვ.წ. Iv-III სს-მდე [პაპუაშვილი, 
1987:51-53].

20.	ერგეტა,	„ცვანეს	დიხა	გუძუბა“	(რუკა	I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. II 
ათასწლეულის დასაწყისიდან ძვ.წ. Iv-III სს-მდე [პაპუაშვილი, 1987:51].

20.	ერგეტა,	„დიდი	ლეტა“	(რუკა	I). კულტურული ფენა, ძვ.წ. v-Iv 
სს. [Микеладзе и др., 1986:15-17].

21.	ორული,	„წურწუმიების	დიხა	გუძუბა“	(რუკა	I). ნამოსახლარი, 
ძვ.წ. II ათასწლეულის დასაწყისიდან ძვ.წ. Iv-III სს-მდე [პაპუაშვილი, 
1987:51].

21.	 ორული,	 „პერტიების	 დიხა	 გუძუბა“	 (რუკა	 I). ნამოსახლარი, 
ძვ.წ. II ათასწლეულის დასაწყისიდან ძვ.წ. Iv-III სს-მდე [პაპუაშვილი, 
1987:51].

22.	ანაკლია,	„დიხა	გუძუბა	II“	(რუკა	I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. vI-Iv 
სს. [გოგაძე, 1982:37; მიქელაძე და სხვ., 1973:50-51; ჯიბლაძე და სხვ., 
2007:116-118].

გალის	მუნიციპალიტეტი

23. შეშელეთი,	„დიხა	გუძუბა“	(რუკაზე	არ	არის	აღნიშნული).	ნამო-
სახლარი, ელინისტური ხანა [Барамидзе и др., 1982:67-68].

24.	 ფიჩორი	 (რუკა	 I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. Iv-III სს-ის მიჯნა 
[Барамидзе и др., 1985:41; Барамидзе и др., 1987:43].

24.	ფიჩორის	„დიხა	გუძუბა“	(რუკა	I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. Iv-III სს-
ის მიჯნა [Барамидзе и др., 1984:29-30].
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25.	 ნაკარგალი	 (რუკა	 I). ნამოსახლარი, ადრეანტიკური ხანა 
[Барамидзе и др., 1987:47].

26.	აბაჟუ	(რუკა	I). ნამოსახლარი, ადრეანტიკური ხანა [Барамидзе и 
др., 1982:64-66; Барамидзе и др., 1987:46-47].

კოლხეთის ცენტრალური სანაპირო ზოლის შესწავლამ დაგვანახა, 
რომ ეს რეგიონიც ძვ.წ. v-III ს-ის დასაწყისში მაქსიმალურად დასახ-
ლებული ჩანს. მიუხედავად იმისა, რომ მისი მთავარი ეკონომიკური 
ცენტრი ფასისი, წერილობითი წყაროების მიხედვით, ძვ.წ. III საუკუ-
ნის მეორე ნახევრიდან ფუნქციონირებას არ წყვეტს [ბერძნიშვილი, 
1969], მის შემოგარენში მოსახლეობის ცხოვრების კვალი თითქმის არ 
შეინიშნება.

§ III. ჩრდილო-დასავლეთ კოლხეთი:

27.	დიოსკურია	(რუკა	I, II, III, IV). (შესწავლის ისტორია და ლიტე-
რატურა იხ. [Качарава, Квирквелия, 1991:86-89]).

ლოკალიზაცია. სადღეისოდ საყოველთაოდ მიჩნეულია, რომ ქალა-
ქი გაშენებული იყო სოხუმის ყურის ნაპირზე, მდ. ბესლეთის მიდამოებში 
(სოხუმის შემოგარენის ტოპოგრაფიული გეგმა იხ. ტაბ. I,2. რუკა შედგე-
ნილია ი. ვორონოვის მიერ [Воронов, 1991:рис. 1].). 

პერიოდიზაცია. დიოსკურიის ისტორია სამ პერიოდად შეიძლება 
დაიყოს, თუმცა მათი აბსოლუტური თარიღები დადგენილი არ არის. ა. 
ბოლტუნოვა მიიჩნევს, რომ ქალაქი ბერძნების მიერ ძვ.წ. vI ს-ში დაარ-
სდა; ძვ.წ. v-III სს-ში იგი თავისი განვითარების ზენიტს აღწევს, რისი 
გამოხატულებაც ხორას ზრდა არის; ძვ.წ. III ს-ის ბოლოს, ან ძვ.წ. II 
ს-ის დასაწყისიდან იწყება კრიზისი, რომელიც ძვ.წ. I ს-შიც გრძელდება 
[Болтунова, 1979:264-268].

ი. ვორონოვის აზრით, დიოსკურია – ასევე ძვ.წ. vI ს-ში არსდება; 
აღმავლობას ძვ.წ. v-III სს-ში განიცდის; ხოლო კრიზისი ძვ.წ. II ს-ის შუა 
წლებიდან იწყება და ძვ.წ. I ს-ში გრძელდება [Воронов, 1979:276-277]. 
ძვ.წ. I ს-ში საქალაქო ცხოვრების დაქვეითებას აღნიშნავს ნ. მათიაშვი-
ლიც [მათიაშვილი, 2005:17].

ატრიბუცია. დიოსკურიის ატრიბუციის შესახებ სადღეისოდ აზრთა 
სხვადასხვაობა არსებობს. მკვლევართა ერთი ნაწილი მას ბერძნულ ემ-
პორიონად მიიჩნევს, რომელიც შედიოდა კოლხეთის სამეფოს შემადგენ-
ლობაში და თავისი სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორია არ ჰქონდა და 
ამდენად, არ შეიძლება თავისი თვითმართველობა ჰქონოდა [ლორთქი-
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ფანიძე ოთ., 1966:63-64; Квирквелия, 1979:320]; მეორე ნაწილს მიაჩნია, 
რომ იგი ბერძნულ სამიწათმოქმედო პოლისს წარმოადგენდა, ქალაქური 
ორგანიზაციით და ადგილობრივი მოსახლეობისათვის სავაჭრო ცენტრი 
იყო [Болтунова, 1979:259; Воронов, 1979; Лордкипанидзе Г., 1979:325]. მ. 
ინაძის აზრით, დიოსკურიის მოსახლეობა შერეული იყო – ბერძნული და 
ადგილობრივი, ამის გამო მას გარკვეული ტიპის ქალაქური ორგანიზა-
ცია გააჩნდა, მაგრამ არ ფლობდა ხორას. ბერძნული მოსახლეობის საქ-
მიანობას ვაჭრობა წარმოადგენდა. მათი ექსპანსია მიმართული იყო არა 
ქვეყნის შიგნით, არამედ ზღვისაკენ [Инадзе, 1979:289]. გ. გამყრელიძის 
ვარაუდით, ძვ.წ. Iv ს-ის მეორე ნახევარში დიოსკურია, ისევე როგორც 
ქობულეთ-ფიჭვნარი, ფასისი, გიენოსი, რომლებიც მანამდე კოლხეთის 
სამეფოს შემადგენლობაში შედიოდა, დამოუკიდებელ ქალაქ-სახელმ-
წიფოდ გარდაიქმნა [გამყრელიძე, 1985:95]. თ. დუნდუას აზრით, თავ-
დაპირველად კოლხეთის ტერიტორიაზე არსებობდა დამოუკიდებელი 
ბერძნული პოლისები (ფასისი მაინც). ეთნიკური თვალსაზრისით, ქალა-
ქები შერეული ტიპისა იყო. ძვ.წ. Iv ს-ში მთელი დასავლეთ საქართვე-
ლო კოლხთა ეგიდის ქვეშ გადავიდა. მართალია, ის მალე დაიშალა და 
ძვ.წ. III-II სს-ში ბერძნული ქალაქები ადგილობრივმა ხელისუფლებმა 
დაიქვემდებარეს [დუნდუა თ., 1993:23]. გ. ცეცხლაძის აზრით, კოლხეთის 
სანაპიროზე თავდაპირველად ბერძნული ახალშენები აგრარულ ქალაქ-
სახელმწიფოებს წარმოადგენდნენ. შემდეგ კი მათ პროფილი შეიცვალეს 
და საქმიანობის ძირითად სახეობად ადგილობრივ მოსახლეობასთან ვაჭ-
რობა გაიხადეს [Tsetskhladze, 1998:54]. ამის მიზეზად მკვლევარს მიაჩნია 
ე.წ. ფანაგორიული რეგრესიის დროს, რომელიც ძვ.წ. II ათასწლეულის 
შუა წლებში დაიწყო და ძვ.წ. III-II სს-მდე გასტანა, კოლხეთის სანაპირო 
ზოლში მიწათმოქმედებისათვის ხელსაყრელი პირობები. ძვ.წ. III-II სს-
დან ლაზური ტრანსგრესია იწყება, რომლის დროსაც ზღვის სარკემ 4-5 
კმ-ით აიწია, მოხდა პოლისის ხორას დაჭაობება, რამაც გამოიწვია ამ 
ცენტრების ეკონომიკის პროფილის შეცვლა მიწათმოქმედებიდან ვაჭ-
რობით [Tsetskhladze, 1998:55-57].

ოჩამჩირის	მუნიციპალიტეტი

28. მოქვი	(რუკა	I). დანგრეული სამარხი, ძვ.წ. Iv-III სს. [Пхакадзе и 
др., 1981:87].

29. ათარა	(რუკა	I, II). სამაროვანი, ელინისტური ხანა. გამოქვეყნე-
ბულია ერთი სამარხი (კრემაციული) – ძვ.წ. III-II სს. [Квициния, 1972:469-
470; Квициния, Шенкао, 1986:399; Квициния, 1989:77-81; Bill, 2003:150].
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30.	ახულ-აბაა	(რუკა	I, II). ნამოსახლარი, ძვ.წ. vI-II სს-ის სამარხები: 
სამარხი – ორი ცხენის თავის ქალით – ძვ.წ. v ს-ის ბოლო – ძვ.წ. Iv ს., 
ორი – ძვ.წ. Iv ს-ის, ორიც – ძვ.წ. Iv ს-ის მეორე ნახევრის, ერთი – ძვ.წ. 
III-II ს.ს [Воронов, 1979ა:32-36; Воронов, 1991:225-234; Bill, 2003:221-222].

31.	გიენოსი	(რუკა	I, II, III, IV). ნაქალაქარი, სამაროვანი (ლიტერა-
ტურა იხ. [Качарава, Квирквелия, 1991:76-78]), მდებარეობს ქ. ოჩამჩირის 
დასავლეთით, მდ. ჯიქუმურის შესართავთან.

სადღეისოდ, თითქმის ყველა მკვლევარი აიგივებს ოჩამჩირეში გა-
მოვლენილ ნამოსახლარს ფსევდო სკილაქსთან მოხსენიებულ გიენოს-
თან. თუმცა გ. კვირკველია გამოთქვამს ეჭვს ამ დებულების სისწორეში 
[Kvirkvelia, 2003:1267-1296].

ი. ვორონოვი ძველი ქალაქის ისტორიას სამ ეტაპად ჰყოფს: I – ძვ.წ. 
vI ს-ის შუა წლები – ძვ.წ. v ს.; II – ძვ.წ. Iv-I სს.; III – ახ.წ. II-vII სს. (თუმ-
ცა ამ უკანასკნელს იგი მკვეთრად არ გამოჰყოფს) [Воронов, 1976:42-55]. 
დ. კაჭარავა გიენოსის ისტორიას ასევე სამ ეტაპად ყოფს: I – ძვ.წ. vI-Iv 
სს.; II – ძვ.წ. III-I სს.; III – გვიანანტიკური ხანა [Качарава, 1972].

თავისი განვითარების მწვერვალს გიენოსი, ი. ვორონოვის აზრით, 
ძვ.წ. Iv-I სს-ში აღწევს – ქალაქის ფართობი 10-15 ჰა ხდება [Воронов, 
1976:47]. დ. კაჭარავას მიაჩნია, რომ ქალაქი ძვ.წ. II-ახ.წ. II სს-ში კრი-
ზისს განიცდის [Качарава, 1971:37].

მკვლევართა ერთ ნაწილს გიენოსი მიაჩნია ნავსადგურად, რომე-
ლიც სეზონური ვაჭრობისათვის იყო გამოსადეგი [Квирквелия, 1981:346; 
Соловьев, 1947:111], მეორე ნაწილი – მას ათენელთა სავაჭრო ფაქ-
ტორიად თვლის [Инадзе, 1968:124-125, 200; Качарава, 1972; Качарава, 
1979:307], მესამე ნაწილს – მილეთელთა სამიწათმოქმედო კოლონიად 
[Воронов, 1976:47].

32.	ქ.	ოჩამჩირე	(რუკა	I). სამი სამარხი, ცხენის თავის ქალიანი, ძვ.წ. 
v-Iv სს. [Bill, 2003:209].

33.	ბაღლანი	(რუკა	I,	II). სამაროვანი, გამოქვეყნებულია ორი სამარ-
ხი. ერთი თარიღდება ძვ.წ. III ს-ის პირველი ნახევრით, მეორე – ძვ.წ. III 
ს-ის მეორე ნახევრით [Пхакадзе и др., 1981:81-89; Барамидзе и др., 1982:64-
68; Барамидзе и др., 1984:28-31; Kvirkvelia,1995:75-82; Bill, 2003:149].

34.	 ტამიში	 (რუკა	 I). სამაროვანი, ძვ.წ. v-Iv სს. [Бжания и др., 
1990:11-12].
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გულრიფშის	მუნიციპალიტეტი

35.	 ფშაპი	 (რუკა	 I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. vI-v სს. [Бжания и др., 
1990:19-23].

36. მდ.	კელასურსა	და	მდ.	მაჭარის	წყალგამყოფი	თხემის	გასწვრივ	
(რუკა	I). ნამოსახლარი, ადრეანტიკური ხანა [Воронов, 1969:58, № 162].

37. აგუძერა	(რუკა	I). ნამოსახლარი, ადრეანტიკური ხანა [Воронов, 
1969:58, № 162].

38. ფაცხირი	(რუკაზე	აღნიშნული	არ	არის). ნამოსახლარი, აღმოჩნ-
და კერამიკა (ამფორების და სხვა ჭურჭლის ფრაგმენტები). მათ შორი-
საა შავლაკიანი ჭურჭლის ძირი [Воронов, 1969:58, № 176].

39. მაჭარა	 (რუკა	 I). ნამოსახლარი, ადრეანტიკური ხანა [Воронов, 
1969:54-56].

40. მდ.	კელასურის	მარცხენა	ნაპირი	(რუკა	I). სამარხები, ადრეან-
ტიკური ხანა [Воронов, 1969:57-58, № 160].

41.	 წებელდა	 (რუკა	 I, II, III, IV). სამაროვანი, უადრესი სამარხე-
ბი – ძვ.წ. III-I სს. კულტურული ფენა, ძვ.წ. ათასწლეულის შუა წლე-
ბი – ახალი წელთაღრიცხვის დასაწყისი [Воронов, Щенкао, 1987:524-525; 
Bill,2003:157].

სოხუმის	მუნიციპალიტეტი

42.	ახალსოფელი	(რუკაზე	აღნიშნული	არ	არის). ნამოსახლარი, ან-
ტიკური ხანა [Воронов, 1969:57, № 149].

43.	ქვემო	ეშერა	(ვერეშჩაგინის	ბორცვი)	(რუკა	I, II). ნამოსახლარი, 
ადრეანტიკური და ელინისტური ხანა [Шамба Г., 1978:80-81]. ნაქალაქარის 
ჩრდილო-აღმოსავლეთით 100-200 მ-ის დაცილებით აღმოჩნდა გზის მშე-
ნებლობით დანგრეული სამაროვანი, ინჰუმაციური და კრემაციული სა-
მარხებით. პუბლიცირებულია ორი სამარხი: I – ძვ.წ. Iv-III სს-ის მიჯნას, 
II – ძვ.წ. III ს. უნდა ეკუთვნოდეს [Смирнов, 1980:38-45; Bill,2003:205-206].

ვერეშჩაგინის ბორცვზე აღმოჩნდა სამაროვანი. გამოქვეყნებულია 
ელინისტური ხანის ორი სამარხი – ძვ.წ. III ს. [Куфтин, 1949:18-19, 21-41; 
Bill,2003:205-206].

44.	ეშერა	(რუკა	I,	II,	III,	Iv). ნაქალაქარი (ლიტერატურა იხ. [Качарава, 
Квирквелия, 1991:88-89; Шамба Г., 1976:107-109; Шамба Г., 1978:80-81; Шамба 
Г., 1979:167-175; Шамба Г., Шамба С., 1979:509; Шамба Г., Шамба С., 1980:209-
215]), მდებარეობს სოხუმის დასავლეთით 8-10 კმ-ის დაცილებით, მდ. 
გუმისთას მარჯვენა ნაპირზე, სოფ. ეშერას ერთ-ერთ ბორცვზე. მისი 
ფართობი 4 ჰექტარს შეადგენს. ანტიკური ხანის ქალაქი ძვ.წ. vI ს-ის 
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(ნამოსახლარები, სამაროვნები)

შუა წლებიდან ძვ.წ. I ს-ის ჩათვლით არსებობდა [Шамба Г., 1980:8]. ი. ვო-
რონოვის აზრით, ძველი ეშერის აღმავლობა ძვ.წ. v ს-ის შუა წლებიდან 
იწყება, ხოლო კულმინაციას თავის განვითარებაში ძვ.წ. Iv ს-ის ბოლოსა 
და ძვ.წ. I ს-ში აღწევს [Воронов, 1972:117-118]. თავის მეორე სტატიაში 
ეშერის ნაქალაქარის ელინისტური ხანის ისტორიის განხილვისას სამ პე-
რიოდს გამოჰყოფს: I. ძვ.წ. Iv ს-ის ბოლო – ძვ.წ. III ს-ის დასაწყისი. ამ 
პერიოდში ნამოსახლარი მაქსიმალურ საზღვრებს აღწევს; II. ძვ.წ. III ს-ის 
შუა წლები – ძვ.წ. II ს-ის შუა წლები. ამ პერიოდში ხდება ნამოსახლარის 
დაკნინება, ქალაქის ზედა ნაწილი ადგილობრივი მოსახლეობის სამაროვ-
ნად გადაიქცა; III. ძვ.წ. II ს-ის ბოლო – ძვ.წ. I ს. ნაქალაქარის გარშემო 
შენდება თავდაცვითი სისტემა, ხოლო მატერიალური კულტურა მით-
რიდატე პონტოელის გარნიზონის ყოფას ასახავს [Воронов, 1985:460]. თ. 
თოდუას აზრით, ქალაქს ჯერ ბოსფორის მმართველი ფარნაკე ანგრევს, 
ხოლო შემდეგ მითრიდატე პერგამონელი [Тодуа, 1988:142-143].

45. გვანდრა	(რუკა	I, II). კერამიკული სახელოსნო, კერამიკული ქუ-
რები, ძვ.წ. III ს. [Воронов, 1977:162-165].

46. ოსტიუში	(რუკა	II, III, Iv). ნამოსახლარი, ძვ.წ. II-I – ახ.წ. I-II სს. 
[Воронов, 1969:54-56].

47.	 იაშთხვა	 (რუკა	 I). ორი სამარხი, ძვ.წ. vI-Iv სს. [კვირკველია, 
1978:74-79; Bill, 2003:173].

48.	აჩანდარა	(რუკაზე	არ	არის	აღნიშნული)	(რკინიგზის	პლატფორ-
მასთან). ნამოსახლარი, ელინისტური ხანა (კრამიტის, ქვევრების, ამფო-
რების ფრაგმენტები და თიხის საწაფები) [Шамба Г., 1978:81].

49.	 შიცკუბა	 (რუკა	 I). ნამოსახლარი. შემორჩენილია კერამიკის 
(ამფორები, კრამიტი) ფრაგმენტები, კერამიკული სახელოსნოს ნაშთე-
ბი, ამფორის დამღები ΔΙΟΣΚΟΥ შავლაკიანი კერამიკის ფრაგმენტები 
[Воронов, 1969:50, № 85].

50.	 შუბარა	 (რუკა	 I). სამაროვანი, ნამოსახლარი, ძვ.წ. v-III სს. 
[Бжания и др., 1990:13-16].

51.	მდ.	ბესლეთის	შესართავთან	(რუკა	I). სამარხი, ძვ.წ. v – ძვ.წ. Iv 
ს-ის დასაწყისი [Bill, 2003:222].

51.	მდ.	ბესლეთის	აღმოსავლეთით	1	კმ-ის	დაშორებით	(რუკაზე	არ	
არის	აღნიშნული). ანტიკური ხანის ნამოსახლარი. გამოვლენილია შავ-
ლაკიანი კერამიკის ფრაგმენტები [Воронов, 1969:57, № 144].

52.	 ბაგრატის	ციხე	 (რუკა I). ნამოსახლარი – ადრეანტიკური ხანა. 
გამოვლენილია შავლაკიანი კერამიკა [Воронов, 1969:57, № 145; Соловьев, 
1947:122].

53.	სოხუმი,	ვოლოდარსკოე	(მდ.	ბესლეთის	მარცხენა	ნაპირი)	(რუკა	
II). სამარხი, ძვ.წ. III-II სს. [Воронов, 1969:57, № 146, 147].
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53.	სოხუმი	(რკინიგზის	სადგურის	მახლობლად)	(რუკაზე	არ	არის	აღ-
ნიშნული). შავლაკიანი კერამიკის ფრაგმენტები [Воронов, 1969:52, № 114].

53.	სოხუმი	(დრამატული	თეატრის	ტერიტორია)	(რუკა	I, II, III, IV). 
კულტურული ფენა, ძვ.წ. v-I სს. [Трапш, 1969:221].

53.	სოხუმი	(სასტუმრო	„რიწასთან“)	(რუკა	II). კულტურული ფენა, 
ძვ.წ. III-II სს. თიხის საწაფები, ამფორისკები, ამფორების ფრაგმენტე-
ბი, მეგარული თასი, შავლაკიანი კერამიკა [Воронов, 1969:51, № 110; 
Соловьев, 1947:121; Трапш, 1969:221].

53.	სოხუმი	(1.	ოქტომბრისა	და	კალინინის	ქუჩებს	შორის	დადებულ	
საკოლექტორო	თხრილში,	სიგრძე	500	მ,	ზღვის	სანაპიროს	პარალელუ-
რად;	2.	ლენინის	ქუჩაზე)	(რუკა	I, II). კულტურული ფენა, ძვ.წ. Iv-III სს. 
[Шамба Г., и др., 1978:493].

53. სოხუმის	 ციხე	 (რუკა	 I,	 II). კულტურული ფენა, ძვ.წ. Iv-III სს. 
[Воронов, 1969:50, № 93; Трапш, 1969:222].

54.	მთა	გუადიხუ	(რუკა	I, II). კულტურული ფენა, ძვ.წ. v-II სს.; გუ-
ადიხუს უმცროსი ჯგუფის სამაროვანი (58 სამარხი) ძვ.წ. v-III სს. [თრაფ-
ში, 1953:15-16; Воронов, 1969:53, № 119-120; Трапш, 1969:223, 242-268].

55.	 წითელი	 შუქურა	 (რუკა	 I, II, III, IV). ნამოსახლარი, ძვ.წ. v-I 
სს.; კერამიკული ქურა – ძვ.წ. III ს-ის ბოლო; წითელი შუქურის უმც-
როსი ჯგუფის სამაროვანი (39 სამარხი), ძვ.წ. v-II სს. [Воронов, 1969:50-
51, № 94-98; Трапш, 1969:223-227, 268-284; Барамидзе и др., 1977:464-465; 
Барамидзе и др., 1979:77-82; Лордкипанидзе Г., 1978:46-52; Bill, 2003:198]. 
ამ სამაროვნის №№ 8, 38 და 39 სამარხებს ნ. გოგიბერიძე ძვ.წ. Iv ს-ის 
ბოლოთი და ძვ.წ. III ს-ის დასაწყისით ათარიღებს [Гогиберидзе, 2003:79].

56.	სოხუმის	მთა	(რუკა I, II). ნამოსახლარი, ძვ.წ. v-II სს.; სამარო-
ვანი, ორი სამარხი დათარიღებულია ძვ.წ. v ს-ით, სამი – ძვ.წ. v-Iv სს-
ით, ორი – ძვ.წ. Iv ს-ის მეორე ნახევრით, ერთი – ძვ.წ. III ს-ით, ერთიც 
– ძვ.წ. III-II სს-ით [კალანდაძე ალ., 1954:27-35; Лордкипанидзе Г., 1978].

გუდაუთის	მუნიციპალიტეტი

57.	ქ.	გუდაუთა	(რუკა	I, II). სამარხი, ძვ.წ. v-II სს. [Воронов, 1969:45].
58.	სოფ.	ყულანურხვას	მახლობლად	(რუკა	I,	II). ნამოსახლარი, ძვ.წ. 

vII-II სს. ძირითადად გამოვლენილია კერამიკის ფრაგმენტები [Воронов, 
1969:46], თუმცა გამოქვეყნებული მასალის მიხედვით ამ ძეგლის თარი-
ღის განსაზღვრა შეუძლებელია.

59.	 სოფ.	 პრიმორსკი	 (რუკა	 I, II). ნამოსახლარი, ძვ.წ. v-II სს. 
[Воронов, 1969:46].
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მასალები ძვ.წ. V-I სს-ის კოლხეთის არქეოლოგიური რუკისათვის
(ნამოსახლარები, სამაროვნები)

60.	ანაკოფია	(რუკა	I, II). კულტურული ფენა, ძვ.წ. Iv-II სს., რომე-
ლიც შეიცავს კერამიკის ფრაგმენტებს [Воронов, 1969:48]. ი. ვორონოვს 
ნაშრომში ამ ძეგლის შესახებ დამოწმებული აქვს ლ. სოლოვიოვის ნაშ-
რომი [Соловьев, 1947:99-148], თუმცა ამ უკანასკნელს მითითებულ გვერ-
დებზე არავითარი მონაცემი არ გააჩნია [Соловьев, 1947:133-136, 138, 144].

გაგრის	მუნიციპალიტეტი

61.	ბარანოვკა	3,	მდ.	ლაფსტას	მარცხენა	ნაპირი	(რუკაზე	არ	არის	
აღნიშნული). ნამოსახლარი, გამოვლენილია მხოლოდ კერამიკის ფრაგ-
მენტები: იმპორტული – შავლაკიანი, ადგილობრივი – ამფორები, ქვევ-
რები, ჯამები [Воронов, 1969:43, № 2].

62.	მდ.	ლაფსტას	მარცხენა	ნაპირი,	ზღვიდან	2,5-3	კმ-ის	დაცილებით	
(რუკა	I, II, III, IV).	სამაროვანი, ძვ.წ. Iv – ახ.წ. v სს., ინჰუმაციური სა-
მარხები [Воронов, 1969:43].

კოლხეთის ჩრდილო-დასავლეთ მხარის ძეგლების განხილვის შედე-
გად შეიძლება გამოვიტანოთ დასკვნა, რომ აქ ძვ.წ. v-II სს-ში ცხოვრება 
შედარებით სტაბილურად მიმდინარეობდა. განსაკუთრებით ეს სოხუ-
მის გარშემო არსებულ ძეგლებს შეეხება. აღმავლობის პიკს ეს რეგიონი 
ძვ.წ. Iv ს-ის მეორე ნახევარსა და III ს-ის პირველ ნახევარში აღწევს 
(უცხოური მონეტების შემოსვლა, ადგილობრივი ამფორების წარმოების 
დაწყება და სხვა). ძვ.წ. III-II სს-ში ცხოვრების დონე ქვეითდება – ზო-
გიერთ ნამოსახლარზე ცხოვრება საერთოდ წყდება, მცირდება უცხო-
ური ნაწარმის – მონეტების, კერამიკული ტარისა და სუფრის ჭურჭლის 
შემოსვლა.

§ IV. ცენტრალური კოლხეთი, მდ. რიონის სამხრეთით:

63.	ვანის	ნაქალაქარი	(რუკა	I, II, III). [ახვლედიანი, 1997:7-8; ახვლედი-
ანი და სხვ., 2010:33-45; გამრეკელი, 1972:252-254; გამრეკელი, 1979:38-40; 
გიგოლაშვილი და სხვ., 1979:41-114; თაყაიშვილი, 1907:1-12, 19-21, 23, 40; 
თოლორდავა, 1986:79-92; კაჭარავა და სხვ., 1979:7-37; კაჭარავა, მჟავანა-
ძე, 1986:9-33; ლორთქიფანიძე გ., 1962:42-46; ლორთქიფანიძე გ., 1972:135-
146; ლორთქიფანიძე ოთ., 1962:38-41; ლორთქიფანიძე ოთ., 1971:175-177; 
ლორთქიფანიძე ოთ., 1972:7-80; ლორთქიფანიძე ოთ., 1977:13-27; ლორ-
თქიფანიძე ოთ., ფუთურიძე, 1969:20; ლორთქიფანიძე ოთ., ფუთურიძე, 
1969ა:24-26; ლორთქიფანიძე ოთ., ფუთურიძე, 1970:27; ლორთქიფანიძე 
ოთ., ფუთურიძე, 1970ა:33-40; ლორთქიფანიძე ოთ. და სხვ., 1971:61-68; 



26

დიმიტრი ახვლედიანი, მიხეილ ელაშვილი, გიორგი კირკიტაძე  
სულხან ხარაბაძე, გიორგი ასათიანი

ლორთქიფანიძე ოთ., მიქელაძე, 1972:96-110; ლორთქიფანიძე ოთ., ფუთუ-
რიძე, 1972ა:186-197; ლორთქიფანიძე ოთ. და სხვ., 1972ბ:198-242; ლორთ-
ქიფანიძე ოთ. და სხვ., 1972გ:33-34; ლორთქიფანიძე ოთ., და სხვ., 1973:65-
69; ლორთქიფანიძე ოთ. და სხვ., 1976:7-31; მიქელაძე, ლორთქიფანიძე, 
1961:43-45; ფირცხალავა, ყიფიანი, 1986:52-78; ფუთურიძე, 1962:36-38; ფუ-
თურიძე, 1986:34-51; ფუთურიძე და სხვ., 1972:111-134; ღამბაშიძე გ., 1963:21; 
ციციშვილი, 1972:243-251; ჭყონია, 1986:93-115; ხოშტარია, 1949:297-308; 
ხოშტარია, 1965:7-9; ხოშტარია, 1972:81-95; ხოშტარია და სხვ., 1967:54-
61; ხოშტარია და სხვ., 1967ა:9-13; ხოშტარია და სხვ., 1968:27-31; ხოშტა-
რია და სხვ., 1972:111-134; ხოშტარია და სხვ., 1972ა:147-174; ხოშტარია 
და სხვ., 1972ბ:175-185; Бурчак-Абрамович, 1972:255-257; Лордкипанидзе 
О., 1970:50-52; Лордкипанидзе О., 1971:28-31; Лордкипанидзе О., 1972:5-17; 
Лордкипанидзе О., 1976:487-488; Лордкипанидзе О., 1977:476; Лордкипанидзе 
О., 1978:484-485; Лордкипанидзе О., 1980:409-410; Лордкипанидзе О., 
1981:403-404; Лордкипанидзе О., 1981ა:467-481; Лордкипанидзе О., 1983:411-
412; Лордкипанидзе О., 1986:401; Лордкипанидзе О., Путуридзе Р., 1968:302-
303; Лордкипанидзе О., Путуридзе Р., 1970:363-364; Лордкипанидзе О., 
Путуридзе Р., 1971:381-382; Лордкипанидзе О., Путуридзе Р., 1972:467-468; 
Лордкипанидзе О., Путуридзе Р., 1973:425-426; Лордкипанидзе О. и др., 
1974:35-41; Лордкипанидзе О. и др., 1976:41-46; Лордкипанидзе О. и др., 
1977:39-48; Лордкипанидзе О. и др., 1978:64-75; Лордкипанидзе О. и др., 
1979:137-149; Лордкипанидзе О. и др., 1979ა:500-501; Лордкипанидзе О. и 
др., 1980:142-154; Лордкипанидзе О. и др., 1981:111-119; Лордкипанидзе О. 
и др., 1982:80-86; Лордкипанидзе О. и др., 1982ა:40-44; Лордкипанидзе О. и 
др., 1984:50-53; Лордкипанидзе О. и др., 1985:46-49, 51-55; Лордкипанидзе О. 
и др., 1986:37-40; Лордкипанидзе О. и др., 1987:51-55; Лордкипанидзе О. и 
др., 1991:70-74; Лордкипанидзе О. и др., 1995:93-100; Отчеты... 1897:67, 188-
189; Отчеты... 1998:109-110, 226-227; Хоштария, 1953:12-13, 28-29; Хоштария, 
1959:149-162; Хоштария, 1959ა:22-23; Хоштария, 1961:39-42; Хоштария, 
1962:64-80; Хоштария, 1979:115-134; Kacharava, Kvirkvelia, 2008; Lordkipanidze 
O., 1970:100-110; Lordkipanidze O., 1971:177-183; Lordkipanidze O., 1972:87-95] 
ვანის ნაქალაქარი თანამედროვე ადმინისტრაციული ცენტრის ქ. ვანის 
დასავლეთ გარეუბანში, მდ. რიონის მარცხენა შენაკადის, მდ. სულორის 
მარცხენა ნაპირზე მდებარეობს. ნაქალაქარი „ახვლედიანების გორის“ სამ 
ტერასაზეა განლაგებული.

იდენტიფიკაცია. ვანის ნაქალაქარის იდენტიფიკაციის შესახებ 
სამი განსხვავებული მოსაზრება არსებობს. მკვლევართა ერთი ნაწი-
ლი მას კლავდიოს პტოლემაიოსთან და პლინიუსთან მოხსენიებულ სუ-
რიუმთან [Хоштария, 1960:47-50; Воронов, 1985:459-468; Каухчишвили, 
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მასალები ძვ.წ. V-I სს-ის კოლხეთის არქეოლოგიური რუკისათვის
(ნამოსახლარები, სამაროვნები)

1988:254-256], მეორე ნაწილი სტრაბონისეულ ლევკოთეასთან აიგივებს 
[Лордкипанидзе O., 1972ა:106-125]. გ. ყიფიანის აზრით კი, ვანის ნაქალა-
ქარზე გამოვლენილ, ბრინჯაოს დაფაზე შესრულებულ წარწერაში ნახ-
სენები ტაძისი უნდა იყოს [ყიფიანი, 2014:65].

პერიოდიზაცია. სადღეისოდ ძველი ვანის ისტორია ოთხ ფაზად იყო-
ფა: I – ძვ.წ. vIII-vII სს.; II – ძვ.წ. vII ს-ის ბოლო – ძვ.წ. Iv ს-ის შუა 
წლებამდე; III – ძვ.წ. Iv ს-ის მეორე ნახევარი – ძვ.წ. III ს-ის პირველი 
ნახევარი; Iv – ძვ.წ. III ს-ის შუა ხანიდან – ძვ.წ. I ს-ის შუა ხანამდე (ამას-
თან გამოიყოფა ცალკეული ეტაპებიც).

ძველი ქალაქის საბოლოო ნგრევას, სხვადასხვა მკვლევარები, სხვა-
დასხვა ისტორიულ პირებსა და თარიღებს უკავშირებენ:

გ. ლორთქიფანიძე – პომპეუსს [Лордкипанидзе Г., 1970:32]; ოთ. ლორ-
თქიფანიძე თავის პირველ ნაშრომში აღნიშნავს, რომ ძველი ვანი თავი-
სი ისტორიის ბოლო პერიოდში ორჯერ ინგრევა: პირველად მას ანგრევს 
ბოსფორის მმართველი ფარნაკე, ხოლო მეორედ – ძვ.წ. 47 წელს მითრი-
დატე პერგამონელი [Лордкипанидзе О., 1972ა:106-125]. გ. დუნდუა და გ. 
ლორთქიფანიძე ერთობლივ ნაშრომში გამოთქვავენ მოსაზრებას, რომ 
ძველი ვანი ძვ.წ. I ს-ის 80-იან წლებში მითრიდატე პონტოელის მიერ 
ინგრევა, როდესაც მისი გამდგარი ვაჟი მითრიდატე ფილოპატორ ფი-
ლადელფი იგდო ხელთ [Дундуа, Лордкипанидзе Г., 1983:19]. თ. თოდუას 
აზრით, ძველი ვანი თავისი ისტორიის ბოლო პერიოდში სამჯერ ინგ-
რევა: პირველად იგი მითრიდატე პონტოელმა დაანგრია ძვ.წ. II-I სს-ის 
მიჯნაზე, მეორედ – მისმა ვაჟმა ფარნაკემ ძვ.წ. 49 წელს, მესამედ – მით-
რიდატე პერგამონელმა ძვ.წ. 47 წელს [Тодуа, 1988:142-143]. გ. გამყრელი-
ძე ქალაქის პირველ ნგრევას მითრიდატე პონტოელს უკავშირებს ძვ.წ. I 
ს-ის 60-იან წლებში, მეორეს – პომპეუსს [გამყრელიძე, 1989:67].

ცალკეული აღმოჩენები მოწმობს, რომ ცხოვრება ბორცვზე გვი-
ანანტიკურ ხანასა და შუა საუკუნეებშიც გრძელდებოდა, თუმცა არა 
ისე ინტენსიურად, როგორც ძვ.წ. I ათასწლეულში [ლორთქიფანიძე 
ოთ., 1995-1996:5].

ატრიბუცია. ძველი ვანის ატრიბუციას, მისი მთელი ისტორიის გან-
მავლობაში, ოთხი მკვლევარი შეეხო:

გ. ლორთქიფანიძის აზრით, ვანის ნაქალაქარი მთელი თავისი ის-
ტორიის განმავლობაში კოლხეთის სამეფოს ერთ-ერთი სკეპტუხიის 
ცენტრს წარმოადგენს [Лордкипанидзе Г., 1978:61], ხოლო ძვ.წ. II ს-ის 
ბოლოდან – მითრიდატე vI-ის დასაყრდენ პუნქტს, რომელსაც პომპე-
უსის ლაშქრობამდე, სავარაუდოდ, კოლხი სკეპტუხი ოლთაკე მართავ-
და [Лордкипанидзе Г., 1970:28].
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დიმიტრი ახვლედიანი, მიხეილ ელაშვილი, გიორგი კირკიტაძე  
სულხან ხარაბაძე, გიორგი ასათიანი

მ. ინაძის აზრით, ძვ.წ. vIII-vII სს-ის ვანში სატაძრო ცენტრი ყალიბ-
დება; ძვ.წ. v ს-ში იგი იღებს ჩამოყალიბებულ სახეს ქურუმთა ინსტიტუ-
ტითა და საკრალური რიტუალების სახით [ინაძე, 1986:33-35].

ოთ. ლორთქიფანიძე კი მიიჩნევს, რომ ვანი ძვ.წ. vIII-vII სს-ში (I 
ფაზა) მნიშვნელოვან რელიგიურ ცენტრადაა დაწინაურებული [ლორთ-
ქიფანიძე ოთ., 1995-1996:7]. შემდეგ ეტაპზე – ძვ.წ. vI ს-ის ბოლო-ძვ.წ. 
Iv ს-ის პირველ ნახევარში (II ფაზა) კოლხეთის სამეფოს ერთ-ერთი 
ადმინისტრაციული ერთეულის პოლიტიკური ცენტრი ხდება [ლორთქი-
ფანიძე ოთ., 1995-1996:20]. ძვ.წ. Iv ს-ის მეორე ნახევარსა-ძვ.წ. III ს-ის 
პირველ ნახევარში (III ფაზა) შესაძლებელია, რომ ვანის მხარემ გარკ-
ვეულ პოლიტიკურ დამოუკიდებლობას მიაღწია [ლორთქიფანიძე ოთ., 
1995-1996:24-25]. ძვ.წ. III ს-ის მეორე ნახევრიდან – ძვ.წ. I ს-ის შუა წლე-
ბამდე (Iv ფაზა) ძველი ვანი ფუნქციური თვალსაზრისით იცვლება. იგი 
ქალაქ-სამლოცველოდ, სატაძრო ქალაქად იქცევა [ლორთქიფანიძე ოთ., 
1995-1996:25; Лордкипанидзе O., 1972ა:106-125].

გ. ყიფიანის აზრით, ძველი ვანი წარმოადგენდა საკულტო-ცერემო-
ნიალურ არეს და მიძღვნილი იყო ადგილობრივ დინასტთა კულტისადმი. 
იგი „მკვდარი ქალაქი“, ანუ ტაძარი იყო [ყიფიანი, 2014:65].

დანარჩენი მკვლევარები ქალაქის ისტორიის მხოლოდ ცალკეული 
ეტაპების ატრიბუციას ახდენენ:

გ. კვირკველიას აზრით, ძვ.წ. v-Iv სს-ში ვანი ცენტრ-გადამანაწილე-
ბელს წარმოადგენს [Квирквелия, 1990].

ი. ვორონოვის აზრით, ძვ.წ. III ს-დან ძველი ვანი წარმოადგენს ელი-
ნისტური „სტრუქტურის“ აკროპოლისს, რომლის შექმნაში დიდი როლი 
მცირეაზიელმა ბერძნებმა ითამაშეს, რომლებმაც ადრეელინისტურ ხა-
ნაში კოლხეთის შიდა რაიონების კოლონიზაცია მოახდინეს [Воронов, 
1985:264-265].

გ. დუნდუას და გ. ლორთქიფანიძის ერთობლივ მონოგრაფიაში 
[Дундуа, Лордкипанидзе Г., 1983:14], ასევე ვ. ტოლსტიკოვისა [Толстиков, 
1985:352-365] და თ. თოდუას [Тодуа, 1988:142-143] ნაშრომებში გაზიარე-
ბულია გ. ლორთქიფანიძის ადრე გამოთქმული მოსაზრება, რომლის 
თანახმადაც, მითრიდატე პონტოელის მიერ კოლხეთის ოკუპაციის პე-
რიოდში, ძველი ვანი პონტოელთა გარნიზონის სადგომი იყო.

გ. დუნდუა თავის მონოგრაფიაში, ძვ.წ. I ს-ის ძველი ვანის ატრი-
ბუციას კიდევ უფრო აზუსტებს: ძვ.წ. II საუკუნის ბოლოდან ძვ.წ. 85 ან 
83 წლამდე ვანი პონტოს მეფისნაცვლის რეზიდენციას წარმოადგენდა; 
ძვ.წ. 85-83 წლებში, ან ძვ.წ. 83-80 წლებში ვანი მითრიდატე ფილოპატორ 
ფილადელფის საგამგებლოს სატახტო ქალაქად გარდაიქმნა; ხოლო შემ-
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მასალები ძვ.წ. V-I სს-ის კოლხეთის არქეოლოგიური რუკისათვის
(ნამოსახლარები, სამაროვნები)

დეგ – ძვ.წ. 65 წლამდე, როგორც ჩანს, ის ისევ მეფისნაცვლის რეზიდენ-
ციად იქცა [Дундуа, 1987:127].

გ. გამყრელიძის მოსაზრებით, ძვ.წ. I ს-ში ვანი (სურისი) იბერიის სა-
მეფოს გავლენის ქვეშ მოექცა [გამყრელიძე, 1989:66].

ვანის სამარხები:

სამარხი № 1, ძვ.წ. III ს. [ხოშტარია, 1972:81-95], სადღეისოდ აქ გა-
მოვლენილი რკინის ფიგურა და მისი თანმხლები ინვენტარი, სამარხად 
არ შეიძლება მივიჩნიოთ.

სამარხი № 2, ნ. ხოშტარია ამ სამარხს ძვ.წ. III ს-ით ათარიღებს [ხოშ-
ტარია, 1972:89-90], ნ. გოგიბერიძე კი ძვ.წ. Iv ს-ის პირველი ნახევრით 
[Гогиберидзе, 2003:57].

სამარხი № 3, ძვ.წ. III ს. [ხოშტარია, 1972:81-95].
სამარხი № 4, ნ. ხოშტარია ამ სამარხს თავის ერთ ნაშრომში ძვ.წ. 

III ს-ით ათარიღებს [Хоштария, 1962:67], მეორე ნაშრომში ძვ.წ. Iv ს-ის 
დასასრულით [ხოშტარია, 1972:89-90].

სამარხი № 6, რ. ფუთურიძე, ნ. ხოშტარია და ან. ჭყონია ამ სამარხს 
ძვ.წ. v ს-ით ათარიღებენ [ფუთურიძე და სხვ., 1972:113], ოთ. ლორთ-
ქიფანიძე კი ძვ.წ. Iv ს-ის პირველი ნახევრით [ლორთქიფანიძე ოთ., 
1977:17].

სამარხი № 7, გაძარცვული [ფუთურიძე და სხვ., 1972:119-120].
სამარხი № 8, ძვ.წ. v ს-ის პირველი ნახევრი [ფუთურიძე და სხვ., 

1972:120].
სამარხი № 9, ოთ. ლორთქიფანიძე, რ. ფუთურიძე, ვ. თოლორდავა 

და ან. ჭყონია ამ სამარხს ძვ.წ. Iv ს-ის მესამე მეოთხედით ათარიღებენ 
[ლორთქიფანიძე ოთ. და სხვ., 1972ბ:203], ნ. გოგიბერიძე კი ძვ.წ. Iv ს-ის 
შუა წლებით [Гогиберидзе, 2003:48]. როგორც ზემოთ, აქაც ჩვენ ამ უკა-
ნასკნელის აზრს ვიზიარებთ.

სამარხი № 10, ძვ.წ. Iv ს-ის მიწურული [თოლორდავა, 1986:92].
სამარხი № 11, ძვ.წ. v ს-ის შუა წლები [ლორთქიფანიძე ოთ. და სხვ., 

1972ბ:239].
სამარხი № 12, დ. კაჭარავა, ოთ. ლორთქიფანიძე, რ. ფუთურიძე 

და გ. ყიფიანი ამ სამარხს ძვ.წ. III ს-ით ათარიღებენ [კაჭარავა და სხვ., 
1979:27], ნ. გოგიბერიძე კი ძვ.წ. Iv ს-ის მეორე ნახევრით [Гогиберидзе, 
2003:79]. ად. ბილს აღნიშნული აქვს, რომ ოქროს ყელსაბამი და ჰიერონ 
II-ის მონეტა ამ სამარხშია აღმოჩენილი [Bill, 2003:236], რაც სინამდვი-
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დიმიტრი ახვლედიანი, მიხეილ ელაშვილი, გიორგი კირკიტაძე  
სულხან ხარაბაძე, გიორგი ასათიანი

ლეს არ შეეფერება. ეს ნივთები მხოლოდ სამარხის მახლობლადაა გა-
მოვლენილი [კაჭარავა და სხვ., 1979:27].

სამარხი № 13, ძვ.წ. III ს. [კაჭარავა და სხვ., 1979:27].
სამარხი № 14, ძვ.წ. III ს. [კაჭარავა და სხვ., 1979:27].
სამარხი № 15, ძვ.წ. III ს-ის პირველი ნახევარი [თოლორდავა, 

1986:84].
სამარხი № 16, დ. კაჭარავა და ზ. მჟავანაძე ამ სამარხს ძვ.წ. Iv 

ს-ის მეორე ნახევრითა და ძვ.წ III ს-ის დასაწყისით ათარიღებენ [კაჭა-
რავა, მჟავანაძე, 1986:25], ნ. გოგიბერიძე კი ძვ.წ. Iv ს-ის შუა წლებით 
[Гогиберидзе, 2003:79].

სამარხი № 17, ძვ.წ. Iv ს-ის მეორე ნახევრი – ძვ.წ III ს-ის დასაწყისი 
[კაჭარავა, მჟავანაძე, 1986:26].

სამარხი № 18, ძვ.წ. Iv ს-ის მეორე ნახევრი [Лордкипанидзе O., 
1990:328].

სამარხი № 19, ძვ.წ. Iv ს-ის მეორე ნახევარი [Kacharava, Kvirkvelia, 
2008:68].

სამარხი № 20, ძვ.წ. Iv ს-ის მეორე ნახევარი [Kacharava, Kvirkvelia, 
2008:68].

სამარხი № 21, ძვ.წ. Iv ს-ის მეორე ნახევარი [Kacharava, Kvirkvelia, 
2008:68].

სამარხი № 22, ძვ.წ. Iv ს-ის მეორე ნახევარი [Kacharava, Kvirkvelia, 
2008:68].

სამარხი № 23, ძვ.წ. Iv ს-ის მეორე ნახევარი [Kacharava, Kvirkvelia, 
2008:68].

სამარხი № 24, ძვ.წ. Iv ს-ის მეორე ნახევარი [Kacharava, Kvirkvelia, 
2008:68].

სამარხი № 25, ძვ.წ. III ს-ის პირველი ნახევარი [Kacharava, Kvirkvelia, 
2008:68].

სამარხი № 26, ძვ.წ. Iv ს-ის მეორე ნახევარი [Kacharava, Kvirkvelia, 
2008:68].

სამარხი № 27, ძვ.წ. III ს-ის პირველი ნახევარი [Kacharava, Kvirkvelia, 
2008:68].

სამარხი № 28, ძვ.წ. Iv ს-ის მეორე ნახევარი [Kacharava, Kvirkvelia, 
2008:68].

ვანის ნაქალაქარის შესახებ არსებული ლიტერატურის ბიბლიოგრა-
ფია მოცემულია – ვანი IX. არქეოლოგიური გათხრები (ანალიტიკური 
ბიბლიოგრაფია: 1850-1995), თბ., 1996.
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მასალები ძვ.წ. V-I სს-ის კოლხეთის არქეოლოგიური რუკისათვის
(ნამოსახლარები, სამაროვნები)

ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტი

64.	გურიანთა	(რუკა	I, II, III, IV). ნამოსახლარი, ძვ.წ. vI-I სს. [ვაშა-
კიძე, 1971:5-27].

65.	გოგორეთი	(რუკა	I, II). ადრეანტიკური და ელინისტური ხანის 
კერამიკა. ერთი ქვევრსამარხი [ვაშაკიძე, 1971:12].

ჩოხატაურის	მუნიციპალიტეტი

66.	ზემო	ფარცხმა,	ე.წ.	„ვარდნაულის	გორის“	სამხრეთ	ფერდობზე	
(რუკა	I, II). სამაროვანი, გამოვლენილია 35 ქვევრსამარხი: ძვ.წ. Iv ს-ის 
ბოლო – ძვ.წ. III ს-ის პირველი ნახევარი – 22 ქვევრსამარხი (№№ 10, 12, 
14-15, 17-18, 20-35); ძვ.წ. III ს-ის შუა წლები – 1 ქვევრსამარხი (№ 16); 
ძვ.წ. III ს-ის ბოლო – ძვ.წ. II ს. – 8 ქვევრსამარხი (№ 1-4, 6-9). დანარჩენი 
სამარხები უინვენტარობის გამო არ თარიღდება [ვაშაკიძე, 1972:25-26; 
ვაშაკიძე, 1973:84-86; ვაშაკიძე, 1985:39, 103-106].

67.	 წიფნარი	 (რუკა	 I). ქვევრსამარხი, ძვ.წ. Iv-III სს. [ვაშაკიძე, 
1973:74-78; ვაშაკიძე, 1996:85-89].

68. ბუკისციხე	 (რუკა	 II, III, IV). სამაროვანი. ერთი ქვევრსამარხი, 
ძვ.წ III ს. [თოლორდავა, 1980:27]. ექვსი ქვევრსამარხი და ოთხი დერგ-
სამარხი – ძვ.წ. II-I სს. [სადრაძე და სხვ., 1997:15-23].

69. ზენობანი	(რუკა	II). ქვევრსამარხი, ძვ.წ III ს-ის მეორე ნახევარი 
[ვაშაკიძე, 1973:79-80; ვაშაკიძე, 1996:89-90].

70.	ქვემოხეთი	(რუკა	II). ქვევრსამარხი, ძვ.წ III ს-ის მიწურული – 
ძვ.წ. II ს. [ვაშაკიძე, 1973:82-84; ვაშაკიძე, 1996:92-94].

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტი

71.	ჩიბათი	(რუკა	II). ქვევრსამარხი, ძვ.წ. Iv-III სს-ის მიჯნა [ვაშა-
კიძე, 1973:78-79; ვაშაკიძე, 1996:87-88]. ვ. თოლორდავა ამ ქვევრსამარხს 
ძვ.წ. III-II სს-ით ათარიღებს [თოლორდავა, 1980:29].

სენაკის	მუნიციპალიტეტი	(მდ.	რიონის	სამხრეთით)

72.	საგვიჩიო	(რუკა	I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. vI-v სს. [გრიგოლია და 
სხვ., 1973:33-36].

73.	 „პატარა	კონძა“	 (რუკაზე	აღნიშნული	არ	არის). ნამოსახლარი, 
ელინისტური ხანა [გრიგოლია და სხვ., 1967:19-20].



32

დიმიტრი ახვლედიანი, მიხეილ ელაშვილი, გიორგი კირკიტაძე  
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აბაშის	მუნიციპალიტეტი	(მდ.	რიონის	სამხრეთით)

74.	გულეიკარი	(რუკა	I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. vI-Iv სს. [პაპუაშვილი, 
1999:99-103; პაპუაშვილი და სხვ., 2006:59-60].

75. ნამარნუ	 (რუკა	 I). ნამოსახლარი, ანტიკური ხანის ორი – II და 
III ფენა. II ფენა – ძვ.წ. Iv-III სს.; III ფენა – ძვ.წ. v ს. [პაპუაშვილი, 
1987:52; პაპუაშვილი და სხვ., 2001:107-118; პაპუაშვილი და სხვ., 2006:46-
55; Микеладзе и др., 1984:22-25; Микеладзе и др., 1987:39-40; Микеладзе и 
др., 1991:59-60; Микеладзе и др., 1997:27-30].

იდენტიფიკაცია. გ. გრიგოლია გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ნამარ-
ნუ შეიძლება იქნას გაიგივებული ფსევდო-სკილაქს კარიანდელის „პე-
რიპლუსში“ მოხსენებულ „ბარბაროსების დიდ ქალაქთან“ [გრიგოლია, 
1973ა:17].

სამტრედიის	მუნიციპალიტეტი

76.	 დაფნარი	 (რუკა	 I, II). ნამოსახლარი, სამაროვანი [ლიტ.: კი-
ღურაძე, 1969:21; კიღურაძე, 1971:347-369; კიღურაძე, 1971ა:68-72; კი-
ღურაძე, 1971ბ:57-61; კიღურაძე, 1973:25-27; ლორთქიფანიძე გ. და 
სხვ., 1972:35-36; Кигурадзе, 1971:184; Кигурадзе,1976:40-41; Кигурадзе, 
Лордкипанидзе Г., 1971:380-381; Кигурадзе, Лордкипанидзе Г., 1972:469; 
Кигурадзе, Лордкипанидзе Г., 1977:55-64]. ნამოსახლარი ზოგადად ძვ.წ. 
vI-III სს-ით თარიღდება [Кигурадзе, Лордкипанидзе Г., 1971; Кигурадзе, 
Лордкипанидзе Г., 1972:469; Кигурадзе, Лордкипанидзе Г., 1977:55-64]. აქვე 
გამოვლენილია სამაროვანი, რომელიც ქვევრსამარხებისაგან შედგე-
ბა: ძვ.წ. Iv ს. – 8 ქვევრსამარხი (№ I, vII-vIII, XIII, Xv, XvII, XXXI, 
XXXIII); ძვ.წ. Iv-III სს. – 10 ქვევრსამარხი (№ III, vI, X, XX, XXII, XXvI-
XXvIII, XXXIv-XXXv); ძვ.წ. III ს. – 9 ქვევრსამარხი (№ II, Iv-v, IX, XI, 
XIX, XXI, XXIII-XXIv); ძვ.წ. III-II სს. – 2 ქვევრსამარხი (№ XXII, XXvII) 
[Кигурадзе, 1976:40-41].

ვ. თოლორდავა მიიჩნევს, რომ დაფნარში ქვევრსამარხები ძვ.წ. Iv-
III სს-ის მიჯნიდან ჩნდება და ძვ.წ. II ს-შიც განაგრძობენ არსებობას 
[თოლორდავა, 1980:82].

77.	დაბლაგომი	(რუკა	I,	II). ნამოსახლარი, სამაროვანი [ლიტ.: თო-
ლორდავა, 1972:34-35; თოლორდავა, 1973:23-25; თოლორდავა, 1973ა:69-
73; თოლორდავა, 1976:48-67; თოლორდავა, 1976ა:68-78; თოლორდა-
ვა, 1977:71-80; თოლორდავა, 1980; მაკალათია, 1941:84-86; Толордава, 
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მასალები ძვ.წ. V-I სს-ის კოლხეთის არქეოლოგიური რუკისათვის
(ნამოსახლარები, სამაროვნები)

1971:183-184; Толордава, 1977:48-54]. ნამოსახლარი, ზოგადად ძვ.წ. vI-III 
სს-ით თარიღდება (ამ ტერიტორიაზე უფრო ადრინდელი მასალაც არის 
ფიქსირებული) და ნასოფლარს წარმოადგენს. აქვე გამოვლენილია სამა-
როვანი, რომელიც ქვევრსამარხებისაგან შედგება: ძვ.წ. Iv ს-ის უკანას-
კნელი მეოთხედი – ძვ.წ. III ს-ის დასაწყისი – 7 ქვევრსამარხი (დგ. I – № 
1, 25-27; დგ. II – № 1, 8, 15); ძვ.წ. III ს. – 5 ქვევრსამარხი (დგ. I – № 4, 18-
19; დგ. II – № 3-4); ძვ.წ. III ს-ის მიწურული – 3 ქვევრსამარხი (დგ. I – № 
7, 21; დგ. II – № 12); ძვ.წ. III-II სს-ის მიჯნა ან ძვ.წ. II ს. – 1 ქვევრსამარხი 
(დგ. II – № 12). დანარჩენი ქვევრსამარხების დათარიღება შეუძლებე-
ლია [თოლორდავა, 1980:14]. აქვე გამოვლენილია სინოპური კრამიტით 
გადახურული სამარხი, რომელიც ძვ.წ. III ს-ის დასაწყისით თარიღდება 
[თოლორდავა, 1976ა:76].

ვანის	მუნიციპალიტეტი

78.	მთისძირი	(რუკა	I,	II,	III,	Iv). ნამოსახლარი. აქ აღმოჩენილი ძეგ-
ლები ზოგადად თარიღდება ძვ.წ. vII – ახ.წ. vIII სს-ით. ძვ.წ. vII-I სს-ში 
ნამოსახლარი წარმოადგენს ნასოფლარს, ახ.წ. I-vIII სს-ში პატარა ციხე- 
ქალაქს [გამყრელიძე, 1977:74-78, გამყრელიძე, 1977ა:58-70].

ძველი მთისძირის ისტორია იყოფა ოთხ ფაზად: 1) ძვ.წ. vII-vI 
სს.; 2) ძვ.წ. v-ძვ.წ. Iv ს-ის პირველი ნახევარი; 3) ძვ.წ. Iv ს-ის მეორე 
ნახევარი-ძვ.წ. I ს.; 4) ახ.წ. I-vIII სს.

ძვ.წ. vII-vI სს-ში ნამოსახლარი ვრცელდებოდა „ადეიშვილების გო-
რაზე“. აქ აღმოჩენილია კერამიკული და ლითონგადასამუშავებელი სა-
ხელოსნოები.

ძვ.წ. v-ძვ.წ. Iv ს-ის პირველი ნახევარში ნამოსახლარი ვრცელდება 
„ადეიშვილების გორაზე“, „გეფერიძეების გორაზე“, „მთისძირის გორაზე“, 
„ნაბამბევის გორის“ აღმოსავლეთ ფერდობზე და მათ მიმდებარე ტერი-
ტორიაზე. ამავე პერიოდს მიეკუთვნება „ნაბამბევის გორაზე“ შემთხვე-
ვით აღმოჩენილი სამარხის ინვენტარი.

ძვ.წ. Iv ს-ის მეორე ნახევარი – ძვ.წ. I ს-ის ცხოვრების ამსახველი 
არქეოლოგიური მასალა ძირითადად აღმოჩენილია „ადეიშვილების 
გორაზე“, „მთისძირის გორაზე“, „ნიკურაძეების უბანსა“ და „გეფერიძე-
ების ნასახლარზე“. „გეფერიძეების ნასახლარზე“ აღმოჩენილი ქვევრსა-
მარხები, თითქმის სრულად განადგურებულია, ხოლო „ნიკურაძეების 
უბანზე“ – ორია რამდენადმე სრულად შემონახული. მთისძირის ქვევ-
რსამარხები ზოგადად ძვ.წ. III-II სს-ითაა დათარიღებული. ამ დროს 
ნამოსახლარზე შეიმჩნევა ცხოვრების რამდენადმე დაკნინება. თუ გა-
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ვითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ მთისძირში არ არის გამოვლენილი 
ძვ.წ. II-I სს-ით დათარიღებული მასალა, მაგ., როდოსული, კოსური, 
კნიდური და თეთრანგობიანი ამფორები, ასევე იმპორტული ელინის-
ტური ხანის წითელლაკიანი კერამიკა და ადგილობრივი წითელი სა-
ღებავით მოხატული ჭურჭელი, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ამ პე-
რიოდში ნამოსახლარი ან ძალიან დაკნინდა, ან საერთოდ შეწყვიტა 
ფუნქციონირება და მხოლოდ ახ.წ. დამდეგიდან აღდგა [გამყრელიძე, 
1982; Хоштария, 1959].

79.	 საყანჩია	 (რუკა	 II). ნამოსახლარი, ზოგადად ძვ.წ. III-II სს-ით 
თარიღდება. ვ. ლიჩელის გამოთვლით მისი მოსახლეობა 256-320 სული 
უნდა ყოფილი [ლიჩელი, 1991:88] და ძველი ვანის სამეურნეო უბანს წარ-
მოადგენდა [ლიჩელი, 1977:52-57; ლიჩელი, 1991]. მის განადგურებას ძვ.წ. 
II-I სს-ის მიჯნაზე ვ. ლიჩელი მითრიდატე პონტოელის მიერ კოლხეთის 
ოკუპაციას უკავშირებს [ლიჩელი, 1991:89].

80.	 სულორი	 (რუკა	 I). ნამოსახლარი, ზოგადად ძვ.წ. vII-Iv სს-ით 
თარიღდება. იგი წარმოადგენს ნასოფლარს [Инаури, 1990:276-279].

ბაღდათის	მუნიციპალიტეტი

81.	ვარდციხე,	„გიორგობიანების	გორა“	(რუკა	I, II, III, IV). ნამოსახ-
ლარი, [ლომთათიძე, ჯაფარიძე, 1972:61; მელითაური და სხვ., 1973:89-
90; ჯაფარიძე, 1989:132]. ადრეანტიკური და ელინისტური ხანა (წყვეტს 
არსებობას ელინისტური ხანის მიწურულს).

82.	 წითელხევი	 (რუკა	 I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. vI-Ivსს. [ლომთაძე, 
2010:110-116]. შესაძლებელია ასევე ყოფილიყო ელინისტური ხანის და-
ზიანებული სამარხი [ლორთქიფანიძე ოთ., 1966:140-141].

83.	 ოფშკვითი	 (რუკა	 I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. vI-Iv სს. [Личели, 
1987:62].

84. ზედა	 დიმი	 (რუკა	 I, II, III, IV). კედლები და ქვევრსამარხები, 
ძვ.წ. II-I სს. [ჯაფარიძე, 1999:29].

85.	ქვედა	დიმი	(რუკაზე	აღნიშნული	არ	არის). ქვევრსამარხები [ჯა-
ფარიძე, 1999:29].

მდ. რიონის სამხრეთით, ცენტრალური კოლხეთის ტერიტორიაზე 
გამოვლენილი ძეგლების შესწავლის შედეგად გარკვეული ტენდეცია 
შეინიშნება: ძვ.წ. v ს-დან III ს-ის დასაწყისამდე რეგიონი საკმაოდ კარ-
გად ჩანს ათვისებული. ძვ.წ. III ს-ის მეორე ნახევრიდან, მას შემდეგ რაც 
ძველ ვანს გარს თავდაცვითი კედელი შემოერტყა, სასოფლო ტიპის სა-
მოსახლოებზე შეინიშნება მოსახლეობის თანდათანობითი კლება (რაც 
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მასალები ძვ.წ. V-I სს-ის კოლხეთის არქეოლოგიური რუკისათვის
(ნამოსახლარები, სამაროვნები)

სამარხთა რაოდენობის შემცირებაში გამოიხატება). სამაგიეროდ, ვანის 
მახლობლად, იწყებს ფუნქციონირებას საყანჩია, რომელიც ძველი ვანის 
სამეურნეო უბნად არის მიჩნეული. ძვ.წ. II-I სს-ის მიჯნაზე იგი ნადგურ-
დება, ხოლო ძვ.წ. I ს-ის შუა წლებში ძველი ვანიც წყვეტს არსებობას.

§ V. ცენტრალური კოლხეთი, მდ. რიონის ჩრდილოეთით:

წალენჯიხის	მუნიციპალიტეტი

86.	სოფ.	ლია,	პალურის	უბანი	(რუკა	I). ნამოსახლარი, ადრეელინის-
ტური ხანა [გრიგოლია და სხვ., 1971:27-28]. სამაროვანი, ძვ.წ. vI-v სს. 
[აბრამიშვილი და სხვ., 1965:14-15; გრიგოლია და სხვ. 1971:28-29].

87.	მაქსანიას	გამოქვაბული	(რუკაზე	აღნიშნული	არ	არის). ნამოსახ-
ლარი, ელინისტური ხანა [აბრამიშვილი და სხვ., 1965:13-14].

სენაკის	მუნიციპალიტეტი

88.	 ნოქალაქევი	 (რუკა	 I, II, III, IV). ნამოსახლარი, ანტიკური ხანა 
[ლომიტაშვილი, 2003]; ორმოსამარხები, ძვ.წ. Iv ს. – ძვ.წ. III ს-ის შუ-
ახანები [გვინჩიძე, 2003:23-28]; ქვევრსამარხები ძვ.წ. III ს-ის შუახანები 
– ძვ.წ. II ს-ის ბოლო; ორმოსამარხები, ძვ.წ. II ს-ის ბოლო – ძვ.წ. I ს-ის 
ბოლო [გვინჩიძე, 2003:23-28].

89.	 ნანეფიშ	ჭალე	 (რუკა	 I, II, III, IV). ორმოსამარხი, ძვ.წ. Iv ს-ის 
ბოლო – ძვ.წ. III ს-ის შუახნები, ქვევრსამარხი ძვ.წ. III ს-ის ბოლო – ძვ.წ. 
II ს-ის შუახანები [გვინჩიძე, 2003:24-25].

90.	ბატნაოხორუ	(რუკა	I, II). ნამოსახლარი, ძვ.წ. vI-III სს. [გრიგო-
ლია და სხვ., 1967:19; გრიგოლია და სხვ., 1972:30; გრიგოლია და სხვ., 
1973:31-33]; ქვევრსამარხები (2 ც.) [გრიგოლია და სხვ., 1967:19], გ. გვინ-
ჩიძის აზრით, ისინი ძვ.წ. III ს. – ძვ.წ. II ს-ის მიწურულით თარიღდებიან 
[გვინჩიძე, 2003:25-26]. გ. გრიგოლიას, გ. ფხაკაძის, მ. ბარამიძის და გ. 
ლორთქიფანიძის აზრით, ქვევრსამარხი № 1 თარიღდება ძვ.წ. Iv-III სს-
ით [გრიგოლია და სხვ., 1973:31-33].

აბაშის	მუნიციპალიტეტი

91.	ოფაჩაფუ	(რუკა	II). ქვევრსამარხი (3 ც.), ძვ.წ. III ს-ის შუახნები 
– ძვ.წ. II ს. [გვინჩიძე, 2003:25].

92. კოდორე	(რუკა	II). ქვევრსამარხი, ძვ.წ. III ს-ის შუახანები – ძვ.წ. 
II ს. [გვინჩიძე, 2003:25].
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მარტვილის	მუნიციპალიტეტი

93.	 ბანძა	 (რუკა	 II). ქვევრსამარხი, ძვ.წ. II ს-ის მეორე ნახევარი 
[გვინჩიძე, 2003:26].

94.	 სერგიეთი,	 ნაფაცაფუ	 (რუკაზე	 აღნიშნული	არ	არის). ნამოსახ-
ლარი, ანტიკური ხანა [გრიგოლია და სხვ., 1973:30].

95. ლეხაინდრაო,	გოგიშ	ნაოხორუ	II	(რუკაზე	აღნიშნული	არ	არის). 
ნამოსახლარი, ანტიკური ხანა [გრიგოლია და სხვ., 1973:36-37].

96.	მარტვილი,	ტაძართან	(რუკაზე	აღნიშნული	არ	არის). ნამოსახ-
ლარი, ანტიკური ხანა [გრიგოლია და სხვ., 1973:37].

ხონის	მუნიციპალიტეტი

97. მათხოჯი	(რუკა I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. vI-Iv სს. [Джапаридзе и 
др., 1995:110].

98.	ქ.	ქუთაისი,	„გაბაშვილების	გორა“	(რუკა	I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. 
v ს. [ლორთქიფანიძე ოთ., ლომოური, 1965:7-8].

98.	ქ.	ქუთაისი,	„დათეშიძეების	გორა“	(რუკა	I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. 
vI-v სს. [ლორთქიფანიძე ოთ., 1963:5-8; ლორთქიფანიძე ოთ., 1964:28].

98.	ქ.	ქუთაისი,	„ფარნალის	გორა“	(რუკა	I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. vI-
Ivსს. [ლორთქიფანიძე ოთ., 1965:45-47; ლორთქიფანიძე ოთ., ლომოური, 
1965:7-8].

98.	 ქ.	 ქუთაისი,	 „სარბევი	გორა“	 (რუკა	 I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. vI-
Ivსს. [Личели, 1987:61].

წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტი

99.	ფარცხანაყანევი	(რუკა	II). ქვევრსამარხები, ძვ.წ. III ს-ის მეორე 
ნახევარი – გვიანელინისტური ხანა [მამულაძე, 1979:85-89; თოლორდა-
ვა, 1980:31-32].

100.	 მუხიანი	 (რუკა	 II). ქვევრსამარხები, გვიანელინისტური ხანა 
[თოლორდავა, 1980:32-33].

101.	 უკანეთი	 (რუკა	 II). ქვევრსამარხები, გვიანელინისტური ხანა 
[თოლორდავა, 1980:33].

102. ჭოგნარი	(რუკა	I, II, III, IV). ნამოსახლარი, ძვ.წ. vI-v სს. და ძვ.წ. 
III-I სს. [ლორთქიფანიძე ოთ., 1963:5-8; ლორთქიფანიძე ოთ., 1964:28-30; 
ლორთქიფანიძე ოთ. და სხვ. 1966:20]. ქვევრსამარხები, გვიანელინისტუ-
რი ხანა [თოლორდავა, 1980:33-34].
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103.	 მაღლაკი	 (რუკა	 III, IV). ქვევრსამარხები, გვიანელინისტური 
ხანა [თოლორდავა, 1980:34-35].

104. ბაში	(რუკა	I, II, III, IV). ნამოსახლარი, ადრეანტიკური და ელი-
ნისტური ხანა [Джапаридзе, 1985:49].

105.	„ციხია“	(რუკაზე	აღნიშნული	არ	არის). ნამოსახლარი, ანტიკუ-
რი ხანა [Личели, 1987:61].

106.	გეგუთი	(რუკა	II). ნამოსახლარი, ძვ.წ. III-II სს.; ორმოსამარხი, 
ძვ.წ. II ს. [Личели, 1987:62].

107.	ქვემო	ონჭეიში	(რუკაზე	აღნიშნული	არ	არის). ნამოსახლარი, 
ანტიკური ხანა [კალანდაძე კ., 2006:37-38].

108.	 პატრიკეთი	 (რუკა	 I). ნამოსახლარი, ადრეანტიკური ხანა 
[Джапаридзе и др., 1980:251-262].

ცაგერის	მუნიციპალიტეტი

109.	ცხეთა	(რუკა	I, II, III, IV). ნამოსახლარი, ძვ.წ. vI-v სს. [სახარო-
ვა, 1963:34-35]. სამაროვანი (15 ორმოსამარხი), აქედან სამარხები № 6, 
12-13 – ძვ.წ. II-I სს. [სახაროვა, 1963:35; სულავა, 1996:9-45].

110.	მურის	ციხის	მიდამოები	(რუკა	I). ქვევრსამარხი, ძვ.წ. Iv ს-ის 
ბოლო – ძვ.წ. III ს. [სულავა, 1996:58-60].

111. უსახელო	(რუკა	I, II, III, IV). შემთხვევით აღმოჩენილი ნივთე-
ბი, ძვ.წ. Iv-ახ.წ. Iv სს. [სულავა, 1996:83].

ამ რეგიონში, ძვ.წ. v-I სს-ში, ცხოვრება, მართალია, უწყვეტად მიმ-
დინარეობს, მაგრამ ძვ.წ. I ს-ში ერთგვარი კრიზისი შეიმჩნევა.

§ VI. აღმოსავლეთ კოლხეთი:

ზესტაფონის	მუნიციპალიტეტი

112.	ქ.	ზესტაფონი	(ფერო-შენადნობთა	ქარხნის	მიდამოები)	(რუკა	
I). სამარხი, ძვ.წ. v ს. [ჯიქია, 1989:6-7].

113.	მეორე	სვირი,	„ციხურა“	(რუკაზე	აღნიშნული	არ	არის). ნამო-
სახლარი, ანტიკური ხანა [ჯაფარიძე და სხვ., 1999ა:82-98].

114.	შორაპანი	(რუკა	I, II, III, IV). კულტურული ფენები: ძვ.წ. vI-Iv 
სს. [ჯაფარიძე, 1999:12]; ელინისტური ხანა [ჯაფარიძე, 1999ა; ჯაფარიძე, 
2006:20].
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თერჯოლის	მუნიციპალიტეტი

115. საზანო	(რუკა I, II, III, IV). ნამოსახლარი, ანტიკური ხანა. ადრე-
ელინისტური ხანის ნაგებობის ნაშთებზე გამართულია გვიანელინისტუ-
რი ხანის ქვევრსამარხები [ჯაფარიძე, 1999:28 Джапаридзе, 1987:67-68].

116.	ძევრი	(რუკაზე	აღნიშნული	არ	არის). ქვევრსამარხები [ჯაფა-
რიძე, 1999:30].

კოლხეთის აღმოსავლეთ მხარეს ძვ.წ. v-I სს-ის ძეგლების სიმცირის 
გამო რაიმე დასკვნის გამოტანის საშუალება გვიძნელდება. კვლევის ამ 
ეტაპზე შეიძლება ითქვას, რომ აქ ძვ.წ. v-Iv სს-ით დათარიღებული ძეგ-
ლები სჭარბობს.

§ VII. ჩრდილო-აღმოსავლეთ კოლხეთი:

საჩხერის	მუნიციპალიტეტი

117.	საირხე	(რუკა	I, II, III, IV); საირხის ტოპოგრაფიული გეგმა იხ. 
ტაბ. II, შედგენილი ჯ. ნადირაძის მიერ [ნადირაძე, 1990, ტაბ. XI]). [ლიტ.: 
ბრაგვაძე, 1997:11-13; მახარაძე, წერეთელი, 2007; ნადირაძე, 1967:68-
70; ნადირაძე, 1969:21-23; ნადირაძე, 1971:72-75; ნადირაძე, 1989:21-28; 
ნადირაძე, 1990] ნაქალაქარი განლაგებულია 15 ბორცვზე. ანაკრეფი 
მასალის მიხედვით იგი 70 ჰა ფართობს მოიცავს [ნადირაძე, 1990:139]. 
სადღეისოდ მთლიანად გათხრილი და შესწავლილია საბადურის და სა-
ხოველის, ნაწილობრივ წყაროსთავის და ვეშაპიძის გორები [ბრაგვაძე, 
1993:4-5; ნადირაძე, 1967:68-70; ნადირაძე, 1969], (იხ. ტაბ. II – საირხის 
ტოპოგრაფიულ გეგმა, შედგენილი ჯურხა ნადირაძეს მიერ [ნადირაძე, 
1990, ტაბ. XI]).

იდენტიფიკაცია. ჯ. ნადირაძეს გამოთქმული აქვს ვარაუდი, რომ 
საირხე პტოლემაიოსთან ნახსენები „სარაკე“ შეიძლება იყოს [ნადირა-
ძე, 1990:139]. გ. ლორთქიფანიძე და გ. ყიფიანიც ამავე აზრს იზიარებენ 
[ლორთქიფანიძე, ყიფიანი, 2009]. მ. ინაძის აზრით, კი საირხეს ნაქალაქა-
რი გაიგივებული უნდა იქნას სტრაბონისეულ „ფრიქსეპოლის-იდეესას-
თან“ [ინაძე, 1994:104-118].

პერიოდიზაცია. ჯ. ნადირაძე საირხის ძვ.წ. I ათასწლეულის ძეგლებს 
(მხედველობაში არ არის მიღებული გვიანანტიკური და ადრეფეოდალუ-
რი მასალა) სამ პერიოდად ყოფს: I – ძვ.წ. vIII-vII სს.; II – ძვ.წ. vI-Iv სს.; 
III – ძვ.წ. III-I სს. [ნადირაძე, 1990:18]. ზ. ბრაგვაძე ძირითადად ეთანხმე-
ბა საირხის არსებულ პერიოდიზაციას, მაგრამ ცალკე გამოჰყოფს კიდევ 
ერთ ფაზას, რომელსაც ძვ.წ. vI ს-ის დასაწყისს და ძვ.წ. vI ს-ის ბოლოს, 
ან ძვ.წ. v ს-ის დასაწყისს მიაკუთვნებს [ბრაგვაძე, 1993:58-59].
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ატრიბუცია. ჯ. ნადირაძის აზრით, ადრეანტიკურ ხანაში (ძვ.წ. vI-Iv 
სს.) „საირხის ქვეყანა“ ტერიტორიულ პრინციპებზე შექმნილი ადმინისტ-
რაციული ერთეულია, რომელიც სამეფო ხელისუფლებას დამორჩილე-
ბულ საგამგეო ქალაქს წარმოადგენს. ქალაქის სათავეში ადგილობრივი 
არისტოკრატიის წარმომადგენელი დგას, რომელიც სამეფო ხელისუფ-
ლებამ ადმინისტრაციული უფლებებით აღჭურვა და თავის მოხელედ 
აქცია“. ძვ.წ. III-I სს-ში „საირხე განაგრძობს არსებობას, როგორც იბე-
რიის სახელმწიფოს ერთ-ერთი პროვინციის ადმინისტრაციულ-პოლი-
ტიკური ცენტრი“ [ნადირაძე, 1990:152].

ზ. ბრაგვაძის აზრით, „ძვ.წ. v-Iv სს-ში კოლხეთის სამეფოს ერთ-ერ-
თი ადმინისტრაციული ერთეულის – სკეპტუხიის ცენტრი საირხე იყო“. 
საირხის ქვეყნის ადგილობრივი გვაროვნული არისტოკრატია აღჭურ-
ვილი უნდა ყოფილიყო ადმინისტრაციული ფუნქციებით [ბრაგვაძე, 
1993:13]. ფარნავაზის ექსპანსიის აქტიური დასაწყისი ძვ.წ. 279 წლის 
შემდეგ ხანაში უნდა განხორციელებულიყო. ძვ.წ. II ს-ში საირხე, რო-
გორც ჩანს კვლავ ინარჩუნებს ფარნავაზის მიერ შექმნილი საგამგეო 
ერთეულის ცენტრალური ქალაქის ფუნქციას. ელინისტური ხანის მი-
წურულს ან შესაძლებელია გვიანანტიკური ხანის დასაწყისში აღმოსავ-
ლეთ კოლხეთში არსებული მცირე ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული 
ერთეულები ერთ დიდ საგამგეო ცენტრად ერთიანდებიან – არგვეთის 
საერისთაოს სახით, რომლის ცენტრალური ქალაქი ალბათ შორაპანი 
გახდა [ბრაგვაძე, 1993:50-52]. „ძვ.წ. II-I საუკუნეებიდან იგი (საირხე – 
დ.ა., ს.ხ.) გვევლინება როგორც ყვირილის ხეობის რიგითი დასახლებუ-
ლი პუნქტი“ [ბრაგვაძე, 1993:67].

117.	სახოველი	(რუკა	I, II, III, IV). ორი კულტურული ფენა. I ქვედა 
– ადრეანტიკური ხანა, ბრინჯაოს სადნობი სახელოსნო; II ზედა – ძვ.წ. 
II-I სს. [ნადირაძე, 1975:117-124; ბრაგვაძე, 1993:5].

117.	კარახტინი	(რუკა	I, II, III, IV). სამი ქრონოლოგიური ჯგუფი. I 
– წინარეანტიკური ხანის კერამიკა; II – ადრეანტიკური ხანის კერამიკა 
(ამ ორ ფენაში ფიქსირდება ბრინჯაოსა და რკინის ზოდები); III – ახ.წ. I 
ს-ის სამარხები [ბრაგვაძე, მახარაძე, 1990:39; ბრაგვაძე, 1993:5-6].

117.	 ვეშაპიძის	გორა	 (რუკა	 I, II, III, IV). გვიანელინისტური ხანის 
სამარხები (2 ც.) [ნადირაძე, 1975:124-132; ბრაგვაძე, 1993:6].

117. ლომინაური	(რუკა	I, II, III, IV). აქ შემთხვევით გამოვლენილი 
იქნა სვეტის დეტალი (ბაზა ან კაპიტელი), რომელსაც ჯ. ნადირაძე ძვ.წ. 
v-Iv სს-ით ათარიღებს [ნადირაძე, 1990:110], ი. პიჩიკიანი კი ძვ.წ. vII-vI 
სს-ით [Пичикян, 1979:70], გ. ყიფიანი – ძვ.წ. II-I სს-ით [ყიფიანი, 1987:15-
22]. გათხრების შედეგად გამოვლენილია ნაყოფიერების კულტთან და-
კავშირებული გამოსახულებები და შენობის ნაშთები. ლომინაურზე 
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ორი ფენა დადასტურდა. ქვედა ფენა ადრეანტიკური ხანით თარიღდება. 
ზედა ფენაში აღმოჩენილი მასალა ძალზე ფრაგმენტულია და სავარა-
უდოდ იგი ელინისტური ხანით თარიღდება [ნადირაძე, 1975:80-100].

117.	კოდისწყალი	(რუკა	I, II, III, IV). ადრეანტიკური და ელინისტუ-
რი ხანის სამარხები [ბრაგვაძე, 1993:6].

117.	საბადურის	გორა	(რუკა	I, II, III, IV). აქ დადასტურებულია სამი 
კულტურული ფენა: I – წინარეანტიკური (ძვ.წ. vIII-vII სს.); II – ადრეან-
ტიკური; III – ძვ.წ. III ს. – ახ.წ. I ს. [ნადირაძე, 1990:8-17]. ზ. ბრაგვაძე მე-
ორე ფენას ძვ.წ. vI ს-ით ათარიღებს [ბრაგვაძე, 1993:7]. ჯ. ნადირაძე III 
ფენაში მოპოვებულ კერამიკულ მასალას სამ ქრონოლოგიურ ჯგუფად 
ყოფს: I – ზოგადად ძვ.წ. III-II ს.; II – ყველაზე უფრო მრავალრიცხოვანი 
მიეკუთვნება ძვ.წ. I – ახ.წ. I სს-ს; III ჯგუფის ნაწარმი მხოლოდ ახ.წ. I 
ს-ში არსებობს [ნადირაძე, 1990:17].

სამაროვანს ჩაჭრილი ჰქონდა ადრეანტიკური და ნაწილობრივ წი-
ნარეანტიკური ხანის ძეგლები. აქ გათხრილია 14 სამარხი:

სამარხი № 1 – ძვ.წ. Iv-III სს-ის მიჯნა [მახარაძე, წერეთელი, 2007:34-
45; ნადირაძე, 1990:79].

სამარხი № 2 – ძვ.წ. III-II საუკუნის პირველი ნახევრით თარიღდება 
და არ მიეკუთვნება საბადურის გორის მდიდრულ სამარხთა რიგს [მახა-
რაძე, წერეთელი, 2007:45].

სამარხი № 4 – ძვ.წ. Iv ს-ის მესამე მეოთხედი [ნადირაძე, 1990:45; 
მახარაძე, წერეთელი, 2007:47-50].

სამარხი № 5 – ძვ.წ. v ს-ის შუა წლები [ნადირაძე, 1990:45; მახარაძე, 
წერეთელი, 2007:50-59].

სამარხი № 6 – ძვ.წ. Iv-III სს-ის მიჯნა [ნადირაძე, 1990:65], ძვ.წ. Iv 
ს-ის შუა ხანები ან მესამე მეოთხედი [მახარაძე, წერეთელი, 2007:59-61].

სამარხი № 7 – დერგსამარხი, ძვ.წ. III-II სს. [მახარაძე, წერეთელი, 
2007:61].

სამარხი № 8 – ჯ. ნადირაძე ამ სამარხს ძვ.წ. Iv ს-ის შუა წლებით 
ათარიღებს [ნადირაძე, 1990:45]: ნ. გოგიბერიძე, მ. წერეთელი და გ. მახა-
რაძე კი – ძვ.წ. Iv ს-ის პირველი ნახევრით [Гогиберидзе, 2003:79; მახარა-
ძე, წერეთელი, 2007:61-72].

სამარხი № 9 – ძვ.წ. Iv ს-ის ბოლო [ნადირაძე, 1990:64].
სამარხი № 10 – ჯ. ნადირაძის აზრით, ეს სამარხი ძვ.წ. v ს-ის პირ-

ველი ნახევრით თარიღდება [ნადირაძე, 1990:97]; ნ. გოგიბერიძე კი მას 
ძვ.წ. Iv ს-ის პირველი ნახევრით ათარიღებს [Гогиберидзе, 2003:78], 
ხოლო მ. წერეთელი და გ. მახარაძე – ძვ.წ. Iv ს-ის მეორე ნახევრით [მა-
ხარაძე, წერეთელი, 2007:73-80].

სამარხი № 11 – ძვ.წ. III-II სს. [მახარაძე, წერეთელი, 2007:80-83].
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სამარხი № 12 – ძვ.წ. III-II სს. [მახარაძე, წერეთელი, 2007:80-83].
სამარხი № 13 – ძვ.წ. v ს-ის პირველი ნახევარი [ბრაგვაძე, მახარაძე, 

1999:7].
სამარხი № 14 – ძვ.წ. v ს-ის პირველი ნახევარი [მახარაძე, წერეთე-

ლი, 2007:101-109].
ზ. ბრაგვაძე ამ სამარხებს ორ ქრონოლოგიურ ჯგუფად ყოფს: ად-

რეანტიკურად (№ 5, 8, 10) და ადრეელინისტურად (№ 1, 4, 6, 9), მაგრამ 
მათ შორის არავითარ განსხვავებას არ ამჩნევს და მათ ერთ პერიოდს 
(ძვ.წ. v-III სს.) მიაკუთვნებს [ბრაგვაძე, 1993:8].

№ 5 სამარხის სამხრეთით გაითხარა ძვ.წ. v ს-ის მეორე ნახევრით 
დათარიღებული სარიტუალო მოედანი, ხოლო უშუალოდ კლდესთან 
გაიწმინდა საკულტო ორმო, რომლის დიამეტრი 2, ხოლო სოღრმე 11 მ-ს 
აღწევდა და ძვ.წ. I-ახ.წ. I სს. თარიღდება [ნადირაძე, 1990:79-86; მახარა-
ძე, წერეთელი, 2007:111-114].

118.	მოდინახე	(რუკა	I). ჯ. ნადირაძე გამოთქვამს ვარაუდს, რომ მო-
დინახეს სამხრეთი ფერდობი, რომელიც სოციალური შინაარსით გორა 
ნამოსახლარს წარმოადგენს, ადრეანტიკურ ხანაში ციხე-ქალაქად გა-
ფორმებულა [ნადირაძე, 1972:38-40; ნადირაძე, 1990:126].

გათხრების შედეგად დაფიქსირდა სამი კულტურული ფენა: I – ძვ.წ. 
III ათასწლეულის მეორე ნახევარი (მტკვარ-არაქსის კულტურა); II – 
ძვ.წ. XII-vII სს.; III – ძვ.წ. vI-Iv სს. [ნადირაძე, 1975:15-21, 26].

აქვე აღმოჩენილია სამარხები, აქედან ოთხს (№ 1-4) ჯ. ნადირაძე მი-
აკუთვნებს ადრეანტიკურ ხანას; ორს (№5-6) ძვ.წ. III ს-ით ათარიღებს 
[ნადირაძე, 1975:15-21, 26]. ნ. გოგიბერიძე № 6 სამარხს ძვ.წ. Iv ს-ის შუა 
წლებს მიაკუთვნებს [Гогиберидзе, 2003:79].

მოდინახეში მოსახლეობა ისევე როგორც საირხეში, განსაკუთრე-
ბით გაზრდილი და გაფართოებული ძვ.წ. vI-I საუკუნეებში ჩანს. ქვის 
საძირკველზე დაფუძნებული, ბათქაშებით შელესილი ხის ნაგებობები 
ტერასებად მოწყობილ ეზოებშია განლაგებული. დასახლება, რომელიც 
დაახლოებით 4 ჰა-ს მოიცავს, შემოზღუდული ყოფილა მშრალად ნაშენი 
ქვის ფართო კედლით [ნადირაძე, 1990:125].

ჭიათურის	მუნიციპალიტეტი

119.	წინსოფლის	ციხე	(რუკა	I). მდებარეობს საირხის დასავლეთით 20 
კმ-ის დაშორებით, სოფ. წინსოფელში, მდ. ყვირილას მარცხენა ნაპირზე.

აქ წარმოებული სამუშაოების შედეგად გამოვლენილ იქნა ორი უბა-
ნი – უშუალოდ წინსოფლის ციხესთან არსებული სამოსახლო და ჯიეთის 
ნამოსახლარი. ისინი შემოსაზღვრული ყოფილა მშრალად წყობილი ქვის 



42

დიმიტრი ახვლედიანი, მიხეილ ელაშვილი, გიორგი კირკიტაძე  
სულხან ხარაბაძე, გიორგი ასათიანი

ფართო კედლით. გარედან მშრალად წყობილი კედლებითაა ნაგები, მათ 
შორის არე კი ღორღითაა ამოვსებული.

წინსოფლის ციხის სამხრეთ ფერდობზე გამოვლენილია ადრეანტი-
კური ხანის ნაგებობები, რომელთა შესწავლის დროს აღმოჩნდა ძვ.წ. 
v-Iv სს-ის კერამიკა. აქვეა გამოვლენილი ლითონის სადნობი სახელოს-
ნო [ნადირაძე, 1990:128].

ჯიეთში ადრეანტიკური ხანის ძეგლები მიწის სამუშაოების შედეგა-
დაა განადგურებული. კარგად შემორჩა მხოლოდ ძვ.წ. I ათასწლეულის 
პირველი ნახევრის მასალა [ნადირაძე, 1990:127-128].

ამ ძეგლების გარდა წინსოფელში გამოვლენილია ახ.წ. II-Iv სს-ის 
ვრცელი სამაროვანი [ნადირაძე, 1990:129].

120.	 ითხვისი	 (რუკა	 I). სამაროვანი [აბრამიშვილი, 1963:5-8; აბრა-
მიშვილი, 1964:32-34; აბრამიშვილი, 1965:41-42; გაგოშიძე, 1968:31-45].

ამ სამაროვანზე გაითხარა და სამეცნიერო მიმოქცევაში კატალო-
გის სახით შემოვიდა 21 სამარხი. ი. გაგოშიძემ, ნ. გოგიბერიძემ და გ. 
მახარაძემ ერთობლივ ნაშრომში წარმოადგინეს ითხვისის ყველა სამარ-
ხის თარიღი და მოახდინეს ძველი თარიღების კორექტირება [გაგოში-
ძე და სხვა, 2006:36-59, ტაბ. v-XXIv; გაგოშიძე, გოგიბერიძე, მახარაძე, 
2010:49-55]:

ძვ.წ. v ს-ის შუა ხანა, ან მეორე ნახევარი – სამარხები №№ 16, 20, 21.
ძვ.წ. v ს-ის ბოლო – Iv ს-ის პირველი ნახევარი – სამარხი № 11.
ძვ.წ. Iv ს-ის დასწყისი – სამარხი № 1
ძვ.წ. Iv ს-ის პირველი ნახევარი – №№ 2, 3, 4.
ძვ.წ. Iv ს-ის პირველი ნახევარი-შუახანები – სამარხები №№ 7, 8.
ძვ.წ. Iv ს-ის შუა ხანა – სამარხები №№ 9, 12, 13, 14, 15.
ძვ.წ. Iv ს. – სამარხები №№ 10, 18.
ძვ.წ. Iv ს-ის მეორე ნახევარი – III ს-ის დასწყისი – სამარხი № 6.
ძვ.წ. Iv-III სს. – სამარხი № 5 [გაგოშიძე, გოგიბერიძე, მახარაძე, 

2010:54].
კოლხეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ მხარეს ძვ.წ. v-I სს-ში ცხოვრება 

უწყვეტად მიმდინარეობს, ოღონდ ძვ.წ. III ს-ის მეორე ნახევრიდან მისი 
დონე მკვეთრად ეცემა.

კოლხეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ მხარის ისტორია ძვ.წ. v-I სს-
ში ორ ძირითად პერიოდად შეიძლება დაიყოს: პირველი – ძვ.წ. v-III 
სს.-ის დასაწყისი; მეორე – ძვ.წ. III ს-ის მეორე ნახევარი – I ს. პირველ 
პერიოდში ეს რეგიონი განვითარებული ჩანს; მეორედან, კი დაქვეითე-
ბა შეინიშნება.
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§ VIII. კოლხეთის მთიანი ზოლი:

ამ რეგიონს გამოკვეთილი ცენტრი არ გააჩნია.

მესტიის	მუნიციპალიტეტი

121.	 ლარი-ლარი	 (რუკა	 I). სამაროვანი [გობეჯიშვილი და სხვ. 
1965:33-35; ჩართოლანი, 1966], ორი კრემაციული მოედანი: I – ძვ.წ. vI-Iv 
სს., II – ძვ.წ. v ს-ის დასასრული – ძვ.წ. III ს-ის დასასრული [ჩართოლა-
ნი, 1996:143-145; Чартолани и др., 1984:41-44].

122.	 ეცერა	 (რუკა	 I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. vI-Iv სს. [ჩართოლანი, 
1996:146-147].

123.	უშგული	(რუკა	I). ნამოსახლარი, ადრეანტიკური ხანა [ჩართო-
ლანი, 1996:147-149; ცინდელიანი, 2007:57-59].

ონის	მუნიციპალიტეტი

124.	ბრილი	(რუკა	I, II, III, IV). ნამოსახლარი, ძვ.წ. vI-Iv სს. [ღამ-
ბაშიძე, 1961:22-23]. სამაროვანი, ძვ.წ. vII-Iv სს-ის 12 სამარხი, ძვ.წ. III-I 
სს-ის 4 სამარხი [გობეჯიშვილი, 1953:14; გობეჯიშვილი, 1962:22].

125.	შრომისუბანი	(რუკა	I). სამაროვანი (3 სამარხი), ძვ.წ. v-Iv სს. 
[გობეჯიშვილი, 1963:27-30].

არსებული მასალების შესწავლის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, 
რომ კოლხეთის მთიანი ზოლი შედარებით უკეთ ათვისებულია ძვ.წ. 
v-Iv სს-ში; ძვ.წ. III ს-დან აქაც აღინიშნება ცხოვრების დაკნინება.
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დ ა ს კ ვ ნ ა

ძვ.წ. v-I სს-ის კოლხეთის არქეოლოგიური რუკის შედგენისას ქვეყ-
ნის ისტორია, კვლევის ამ ეტაპზე, ოთხ პერიოდად შეიძლება დაიყოს:

პირველი – ძვ.წ. v ს. – III ს-ის დასაწყისი, ერთიანი სამეფოს პი-
რობებში, მთელი კოლხეთი მჭიდროდ არის დასახლებული, განსაკუთ-
რებით სანაპირო ზოლი, რიონის შუა წელის მარცხენა სანაპირო და 
ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთი ნაწილი. დაწინაურებული ჩანს ხუთი 
ცენტრი: სამი – ფიჭვნარი, ფასისი, დიოსკურია სანაპირო ზოლში; შიდა 
რაიონებში – ვანი და საირხე. სულ დაფიქსირებულია 115 პუნქტი:

1. ფიჭვნარი; 2. გონიო; 3. მახვილაური; 4. ბათუმი, „თამარის ციხე“; 
5. კვაშტა; 6. კოლოტაური; 7. ციხისძირი; 8. კოხი „ნაჯიხურალი“; 10. 
ფასისი; 11. გრიგოლეთი; 12. ქ. ფოთი (პალიასტომის ტბის ჩრდილო-
დასავლეთ მხარეს), ადგილი „ნატეხები“ 13. საქორქიო „სიმაგრე“; 13. 
„სიმაგრეს“ ნამოსახლარის გარშემო; 13. თხრილი № 26; 13. თხრილი № 
33; 13. თხრილი № 37; 13. თხრილი № 38; 13. თხრილი № 39; 13. თხრილი 
№ 40; 14. საბაჟო უბანი; 15. საქორქიო, „სატყეო უბანი“; 16. თხინას ტყე; 
17. ნადართუ; 18. ყულევი; 19. ცაიში; 20. ერგეტა, „დიდი ლეტა“; 20. ერ-
გეტა, „მამულიას დიხა გუძუბა“; 20. ერგეტა, „იზორიების დიხა გუძუბა“; 
20. ერგეტა, „ცვანეს დიხა გუძუბა“; 21. ორული, „წურწუმიების დიხა 
გუძუბა“; 21. ორული, „პერტიების დიხა გუძუბა“; 22. ანაკლია, „დიხა 
გუძუბა II“; 24. ფიჩორი; 24. ფიჩორის „დიხა გუძუბა“; 25. ნაკარგალი; 
26. აბაჟუ; 27. დიოსკურია; 28. მოქვი; 30. ახულ-აბაა; 31. გიენოსი; 32. ქ. 
ოჩამჩირე; 33. ბაღლანი; 34. ტამიში; 35. ფშაპი; 36. მდ. კელასურსა და 
მდ. მაჭარის წყალგამყოფი თხემის გასწვრივ; 37. აგუძერა; 39. მაჭარა; 
40. კელასურის მარცხენა ნაპირი; 41. წებელდა; 43. ქვემო ეშერა (ვე-
რეშჩაგინის ბორცვი); 44. ეშერა; 45. გვანდრა; 47. იაშთხვა; 49. შიცკუბა; 
50. შუბარა; 51. მდ. ბესლეთის შესართავთან; 52. ბაგრატის ციხე; 53. სო-
ხუმი (დრამატული თეატრის ტერიტორია); 53. სოხუმი (1. ოქტომბრისა 
და კალინინის ქუჩებს შორის დადებულ საკოლექტორო თხრილში); 53. 
სოხუმის ციხე; 54. მთა გუადიხუ; 55. წითელი შუქურა; 56. სოხუმის მთა; 
57. ქ. გუდაუთა; 58. სოფ. ყულანურხვას მახლობლად; 59. სოფ. პრიმორ-
სკი; 60. ანაკოფია; 62. მდ. ლაფსტას მარცხენა ნაპირი; 63. ვანის	ნაქა-
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ლაქარი; 64. გურიანთა; 65. გოგორეთი; 66. ზემო ფარცხმა; 67. წიფნარი; 
72. საგვიჩიო; 74. გულეიკარი; 75. ნამარნუ; 76. დაფნარი; 77. დაბლაგომი; 
78. მთისძირი; 80. სულორი; 81. ვარდციხე, „გიორგობიანების გორა“; 82. 
წითელხევი; 83. ოფშკვითი; 86. სოფ. ლია, პალურის უბანი; 88. ნოქალა-
ქევი; 89. ნანეფიშ ჭალე; 90. ბატნაოხორუ; 97. მათხოჯი; 98. „გაბაშვილე-
ბის გორა“; 98. „დათეშიძეების გორა“; 98. „ფარნალის გორა“; 98. „სარბევი 
გორა“; 102. ჭოგნარი; 104. ბაში; 108. პატრიკეთი; 109. ცხეთა; 110. მურის 
ციხის მიდამოები; 111. უსახელო; 112. ქ. ზესტაფონი; 114. შორაპანი; 115. 
საზანო; 117. საირხე; 117. სახოველი; 117. კარახტინი; 117. ლომინაური; 
117. კოდისწყალი; 117. საბადურის გორა; 118. მოდინახე; 119. წინსოფლის 
ციხე; 120. ითხვისი; 121. ლარი-ლარი; 122. ეცერა; 123. უშგული; 124. ბრი-
ლი; 125. შრომისუბანი (რუკა I).

მეორე – ძვ.წ. III ს-ის მეორე ნახევარი – II ს., ერთიანი სამეფოს დაშ-
ლის შემდეგ, თითქმის მთლიანად ქრება ცხოვრების კვალი კოლხეთის 
სამხრეთ-დასავლეთ და ცენტრალურ სანაპირო ზოლში; ნამოსახლართა 
რიცხვი ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში კლებულობს; მდ. რიონის 
სამხრეთით, სასოფლო ტერიტორიებზე მოსახლეობა მცირდება, ზო-
გიერთ ადგილას საერთოდ ქრება და სავარაუდოდ, მისი კონცენტრაცია 
ძველ ვანთან, საყანჩიაზე ხდება; ასევე ცხოვრების დონის ერთგვარი 
დაქვეითება კოლხეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილშიც შეინიშნება. 
დიოსკურია და ვანი – ამ პერიოდის გამოკვეთილი ცენტრებია. სულ და-
ფიქსირებულია 64 პუნქტი:

9. შეკვეთილი, „ლეკიანი“; 10. ფასისი (?); 12. ქ. ფოთი, „ნატეხები“; 23. 
შეშელეთი, დიხა გუძუბა; 27. დიოსკურია (?); 29. ათარა; 30. ახულ-აბაა; 
31. გიენოსი; 33. ბაღლანი; 41. წებელდა; 43. ქვემო ეშერა (ვერეშჩაგინის 
ბორცვი); 44. ეშერა; 45. გვანდრა; 46. ოსტიუში; 53. სოხუმი, ვოლოდარს-
კოე; 53. სოხუმი (დრამატული თეატრის ტერიტორია); 53. სოხუმი, სას-
ტუმრო „რიწასთან“; 53. სოხუმის ციხე; 54. მთა გუადიხუ; 55. წითელი 
შუქურა; 56. სოხუმის მთა; 57. ქ. გუდაუთა; 58. სოფ. ყულანურხვას მახ-
ლობლად; 59. სოფ. პრიმორსკი; 60. ანაკოფია; 62. მდ. ლაფსტას მარც-
ხენა ნაპირი; 63. ვანის	 ნაქალაქარი; 64. გურიანთა; 65. გოგორეთი; 66. 
ზემო ფარცხმა; 68. ბუკისციხე; 69. ზენობანი; 70. ქვემოხეთი; 71. ჩიბათი; 
76. დაფნარი; 77. დაბლაგომი; 78. მთისძირი; 79. საყანჩია; 81. ვარდციხე, 
„გიორგობიანების გორა“; 84. ზედა დიმი; 88. ნოქალაქევი; 89. ნანეფიშ 
ჭალე; 90. ბატნაოხორუ; 91. ოფაჩაფუ; 92. კოდორე; 93. ბანძა; 99. ფარცხა-
ნაყანევი; 100. მუხიანი; 101. უკანეთი; 102. ჭოგნარი; 104. ბაში; 106. გეგუ-
თი; 109. ცხეთა; 111. უსახელო; 114. შორაპანი; 115. საზანო; 117. საირხე; 
117. სახოველი; 117. კარახტინი; 117. ვეშაპიძის გორა; 117. ლომინაური; 
117. კოდისწყალი; 117. საბადურის გორა; 124. ბრილი (რუკა II).
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დიმიტრი ახვლედიანი, მიხეილ ელაშვილი, გიორგი კირკიტაძე  
სულხან ხარაბაძე, გიორგი ასათიანი

მესამე – ძვ.წ. I ს-ის პირველი ნახევარი, კოლხეთის მითრიდატე პონ-
ტოელის მიერ ოკუპაციის პირობებში, როგორც დიოსკურიის, ისე ძველი 
ვანის გარშემო სიტუაცია იცვლება. კერძოდ, არსებობას წყვეტს ისეთი 
მნიშვნელოვანი დასახლება, როგორიცაა საყანჩია. ამ პერიოდის ნამო-
სახლართა რაოდენობა მნიშვნელოვნად მცირდება – სულ დაფიქსირე-
ბულია 33 პუნქტი:

7. ციხისძირი; 10. ფასისი (?); 27. დიოსკურია; 31. გიენოსი; 41. წებელ-
და; 44. ეშერა; 46. ოსტიუში; 53. სოხუმი (დრამატული თეატრის ტერიტო-
რია); 55. წითელი შუქურა; 62. მდ. ლაფსტას მარცხენა ნაპირი; 63. ვანის	
ნაქალაქარი; 64. გურიანთა; 68. ბუკისციხე; 78. მთისძირი; 81. ვარდციხე, 
„გიორგობიანების გორა“; 84. ზედა დიმი; 88. ნოქალაქევი; 102. ჭოგნა-
რი; 103. მაღლაკი; 104. ბაში; 109. ცხეთა; 111. უსახელო; 114. შორაპანი; 
115. საზანო; 117. საირხე; 117. სახოველი; 117. კარახტინი; 117. ვეშაპიძის 
გორა; 117. ლომინაური; 117. კოდისწყალი; 117. საბადურის გორა; 161. 
ბრილი (რუკა III).

მეოთხე – ძვ.წ. I ს-ის მეორე ნახევარი. ძვ.წ. I ს-ის შუა წლებში კოლ-
ხეთში სხვადასხვა ქვეყნის მიერ განხორციელებული არაერთი ლაშქრო-
ბის შედეგად არსებობას წყვეტს ძველი ვანიც. ქვეყნის ტერიტორიაზე 
ნამოსახლარები მხოლოდ კანტი-კუნტად განაგრძობენ არსებობას – და-
ფიქსირებულია 30 პუნქტი:

3. მახვილაური; 10. ფასისი; 27. დიოსკურია; 31. გიენოსი; 41. წებელ-
და; 44. ეშერა; 46. ოსტიუში; 53. სოხუმი (დრამატული თეატრის ტერი-
ტორია); 55. წითელი შუქურა; 62. მდ. ლაფსტას მარცხენა ნაპირი; 64. გუ-
რიანთა; 68. ბუკისციხე; 78. მთისძირი; 81. ვარდციხე, „გიორგობიანების 
გორა“; 84. ზედა დიმი; 88. ნოქალაქევი; 102. ჭოგნარი; 103. მაღლაკი; 104. 
ბაში; 109. ცხეთა; 111. უსახელო; 114. შორაპანი; 115. საზანო; 117. საირხე; 
117. სახოველი; 117. კარახტინი; 117. ვეშაპიძის გორა; 117. ლომინაური. 
კოდისწყალი; 117. საბადურის გორა; 124. ბრილი (რუკა Iv).

დანარჩენი ძეგლების თარიღი ძალზე ზოგადია, ამიტომ მათი მი-
კუთვნება რომელიმე პერიოდისადმი შეუძლებელია, შესაბამისად, ისი-
ნი რუკაზეც დატანილნი არ არიან. ეს ძეგლებია: 23. შეშელეთი, „დიხა 
გუძუბა“; 38. ფაცხირი; 42. ახალსოფელი; 48. აჩანდარა; 51. მდ. ბესლეთის 
აღმოსავლეთით, 1კმ-ის დაშორებით; 53. სოხუმი (რკინიგზის სადგურის 
მახლობლად); 61. ბარანოვკა 3; 73. პატარა კონძა; 87. მაქსანიას გამოქ-
ვაბული; 94. სერგიეთი, ნაფაცაფუ; 95. ლეხაინდრაო, გოგიშ ნაოხარუ II; 
96. მარტვილი, ტაძართან; 105. ციხია; 107. ქვემო ონჭეიში; 113. მეორე 
სვირი, ციხურა; 116. ძევრი.
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გამოყენებული ლიტერატურა:

აბრამიშვილი	რ. ითხვისის არქეოლოგიური ექსპედიციის მუშაობის მოკ-
ლე ანგარიში. – სამეცნიერო სესია მიძღვნილი 1962 წლის საველე-
არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგებისადმი, თბ., 1963, გვ. 5-8.

აბრამიშვილი	რ. ითხვისის არქეოლოგიური ექსპედიციის 1963 წ. მუშა-
ობის შედეგები. – სამეცნიერო სესია მიძღვნილი 1963 წლის სავე-
ლე-არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგებისადმი, თბ., 1964, გვ. 
32-35.

აბრამიშვილი	 რ. არგვეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ 1964 
წელს ჩატარებული მუშაობის ანგარიში. – სამეცნიერო სესია მიძღ-
ვნილი 1964 წლის საველე-არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგე-
ბისადმი, XIv, მოკლე ანგარიშები, თბ., 1965, გვ. 39-42.

აბრამიშვილი	რ.,	მიქელაძე	თ.,	რამიშვილი	რ.,	ბარამიძე	მ. ენგურის არ-
ქეოლოგიური ექსპედიციის მუშაობის შედეგები. – სამეცნიერო სე-
სია მიძღვნილი 1964 წლის საველე-არქეოლოგიური კვლევა-ძიების 
შედეგებისადმი, თბ., 1965, გვ. 11-15.

ახვლედიანი	 დ. ახალი მონაცემები ვანის საფორტიფიკაციო სისტემის 
შესახებ. – კავკასიის არქეოლოგია: უახლესი აღმოჩენები და პერს-
პექტივები, საერთაშორისო სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა მოკ-
ლე შინაარსები, თბ., 1997, გვ. 7-8.

ახვლედიანი	დ. კოლხეთის სოციალ-ეკონომიკური და პოლიტიკური ის-
ტორიის საკითხები ძვ.წ. v-II სს-ში, ისტორიის მეცნიერებათა დოქ-
ტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დი-
სერტაციის ავტორეფერატი, თბ., 2004.

ახვლედიანი	დ. კოლხეთის სოციალ-ეკონომიკური და პოლიტიკური ის-
ტორიის საკითხები ძვ.წ. v-II სს-ში, ისტორიის მეცნიერებათა დოქ-
ტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დი-
სერტაცია, ხელნაწერი, თბ., 2004ა.

ახვლედიანი	დ. უცხოური ნაწარმის გავრცელება კოლხეთის ტერიტო-
რიაზე ძვ.წ. v-II სს-ში. – იბერია-კოლხეთი № 2, 2005, გვ. 65-71.

ახვლედიანი	დ.,	 კაჭარავა	დ.,	 მათიაშვილი	ნ. ვანის ნაქალაქარზე 2007 
წელს ჩატარებული მუშაობის ანგარიში. – ძიებანი, № 19, 2010, გვ. 
33-45.

ბერძნიშვილი	მ. ქალაქ ფაზისის ლოკალიზაციისათვის. – თბილისის სა-
ხელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, XXIII, 1942, გვ. 19-20.

ბერძნიშვილი	მ. ქალაქ ფაზისის ისტორიისათვის, თბ., 1969.
ბრაგვაძე	ზ. აღმოსავლეთ კოლხეთი ძვ.წ. v-I საუკუნეებში, თბ., 1993.
ბრაგვაძე	 ზ. ახალი აღმოჩენები ჩრდილო-აღმოსავლეთ კოლხეთში. – 
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დიმიტრი ახვლედიანი, მიხეილ ელაშვილი, გიორგი კირკიტაძე  
სულხან ხარაბაძე, გიორგი ასათიანი

კავკასიის არქეოლოგია: უახლესი აღმოჩენები და პერსპექტივები, 
საერთაშორისო სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა მოკლე შინაარსე-
ბი, თბ., 1997, გვ. 11-13.

ბრაგვაძე	ზ.,	მახარაძე	გ. არქეოლოგიური გათხრები კარახტინში. – ძმ., 
№ 1, თბ., 1990, გვ. 32-39.

ბრაგვაძე	ზ.,	 მახარაძე	გ. ძვ.წ. v-Iv საუკუნეების ბერძნული იმპორტი 
საირხიდან. – ვაჭრობა შავ ზღვაზე არქაულსა და კლასიკურ ხანაში: 
აბრეშუმის გზის ისტორიული პერსპექტივა, თბ., 1999, გვ. 7.

გაგოშიძე	ი. ითხვისის სამარხი. – სსმმ., XXv-A, თბ., 1968, გვ. 31-45.
გაგოშიძე	ი.,	გოგიბერიძე	ნ.,	მახარაძე	გ. ითხვისის სამაროვანი. – არქე-

ოლოგიური ჟურნალი Iv, თბ., 2006, გვ. 36-59.
გაგოშიძე	ი.,	გოგიბერიძე	ნ.,	მახარაძე	გ. ითხვისის სამაროვნის ქრონო-

ლოგია. – არქეოლოგიური ჟურნალი v, თბ., 2010, გვ. 49-55.
გამრეკელი	ნ. შინაური ცხენი ვანის ნაქალაქარიდან. – ვანი, I, 1972, გვ. 

252-254.
გამრეკელი	ნ. შინაური ცხენები ვანის ნაქალაქარიდან. – ვანი, Iv, 1979, 

გვ. 38-40.
გამყრელიძე	გ. არქეოლოგიური გათხრები სოფ. მთისძირის მიდამოებ-

ში. – არქეოლოგიური ძიებანი (ახალგაზრდა მკვლევართა სამეცნი-
ერო სესიის მასალები), თბ., 1977, გვ. 74-78.

გამყრელიძე	გ. მთისძირის არქეოლოგიური ძეგლები. – ვანი, III, 1977ა, 
გვ. 58-70.

გამყრელიძე	 გ. ცენტრალური კოლხეთის ძველი ნამოსახლარები, თბ., 
1982.

გამყრელიძე	გ. აზო-ფარნავაზის დროინდელი კოლხეთის ისტორიიდან. 
– მაცნე (ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიის და ხელოვნების 
ისტორიის სერია) № 3, 1985, გვ. 86-99.

გამყრელიძე	გ. წყალქვეშა არქეოლოგიური ექსპედიციის კვლევა-ძიება 
ქ. ფოთის მიდამოებში. – საქ. მეცნიერებათა აკად. „მაცნე“ ისტო-
რიის, ..., სერია 1, თბ., 1987, გვ. 97-117.

გამყრელიძე	გ. მითრიდატე ევპატორი და კოლხეთ-იბერიის ისტორიის 
ზოგიერთი საკითხი. – მაცნე (ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრა-
ფიის და ხელოვნების ისტორიის სერია), № 2, თბ., 1989, გვ. 65-68.

გამყრელიძე	გ. ფოთი-ფასისის ტოპოარქეოლოგიისათვის, თბ., 1998.
გამყრელიძე	 გ. ქალაქ ფასისის (Φᾶσις, Phasis) ადგილმდებარეობის და 

დეფინიციის საკითხისათვის. – კრებ. იბერია-კოლხეთი, № 1, თბ., 
2003, გვ. 170-189.

გვინჩიძე	გ. მდ. ტეხურის აუზის ძვ.წ. Iv – ახ.წ. vI სს-თა სამარხები. – 
იბერია-კოლხეთი, № 1, თბ., 2003, გვ. 23-28.
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მასალები ძვ.წ. V-I სს-ის კოლხეთის არქეოლოგიური რუკისათვის
(ნამოსახლარები, სამაროვნები)

გიგოლაშვილი	ელ.,	კაჭარავა	დ.,	ფირცხალავა	მ.,	ფუთურიძე	რ.,	ჭყონია	
ა. ვანის ნაქალაქარის ზედა ტერასაზე 1970-1977 წლებში მოპოვებუ-
ლი არქეოლოგიური მასალის კატალოგი. – ვანი, Iv, 1979, გვ. 41-114.

გობეჯიშვილი	 გ. მდ. რიონის სათავეებში 1952 წ. ჩატარებული არქე-
ოლოგიური გათხრების შედეგები. – ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტო-
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ბი. – სდსძ, vI, თბ., 1977, გვ. 25-53.

კახიძე	ა.,	მამულაძე	შ. კვაშტას ანტიკური ხანის ნამოსახლარი. – სდსძ, 
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მეგობარი, № 27-28, თბ., 1971ა, გვ. 68-72.
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1977, გვ. 52-57.
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ჟურნალი, v, თბ., 2010, გვ. 110-116.

ლომიტაშვილი	დ. ცენტრალური კოლხეთი ძვ.წ. vIII – ახ.წ. Iv სს. – ავ-
ტორეფერატი ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხა-
რისხის მოსაპოვებლად, თბ., 2003.



54

დიმიტრი ახვლედიანი, მიხეილ ელაშვილი, გიორგი კირკიტაძე  
სულხან ხარაბაძე, გიორგი ასათიანი

ლომოური	ნ. კოლხეთის სანაპიროს ბერძნული კოლონიზაცია, თბ., 1962.
ლორთქიფანიძე	გ. ვანის 1961 წლის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ 

I საძიებო თხრილისა და I უბნის 88-91, 101-104 კვადრატებში ჩატა-
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MATErIALS FOr ThE ArchAEOLOGIcAL MAp OF cOLchIS 
IN ThE 5th-1st cc Bc

(SETTLEMENT SITES, cEMETErIES)

Summary

At this stage of research, when the territory in question – historical Colchis 
– has been almost equally investigated in terms of archaeology, it has become a 
priority to demonstrate the archaeological sources in a new way and produce 
an archaeological map of Colchis. The aim of our work is to compile the sites 
of the 5th-1st cc BC that have been revealed on the territory of Colchis. Dur-
ing the research we dealt with only the settlement-sites and cemeteries and, hav-
ing grouped them on the basis of the territorial and chronological principle, we 
marked them on the maps. Using the maps we tried to reflect the changes (in-
cluding the demographic one) that occurred at different periods in the second 
half of the 1st millennium BC. It will give us basis for elaborating periodization 
of the country’s history according to demographic changes. The beginning of the 
5th c BC is taken as the lower chronological border, as it was then that an impor-
tant stage in the history of Colchis commenced: they started burying the nobility 
in rich graves and using both local and foreign currency in the monetary circu-
lation almost throughout the country. The upper chronological border – turn 
of the new era – is conventional and its specification is the matter of the future 
research. The work consists of the introduction, two chapters (the second chapter 
is divided into eight paragraphs) and the conclusion. It has a list of references, 
plates and description of the maps, an index of geographical names, explanations 
of abbreviations, plates and maps, and a summary in English.

Chapter I. ‘Principles of Collecting and Representing Sources of the Archae-
ological Map of Colchis of the 5th-1st cc BC’. It is described in what ways the 
sources used in the work were collected, described and represented. Specifically, 
in the work the sources (city-sites, settlement-sites, cemeteries and separate buri-
als) are collected and represented as the country divided into eight zones whose 
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territory corresponds to the boundaries of the present-day western Georgia. It 
has to be emphasized that such a division is preliminary, based more on the in-
tuition and, in some cases, it is even conventional. nearly every zone has its own 
center marked on the map as the ‘main city-site’ (Pichvnari, the city-site of vani, 
Sairkhe), or as ‘an ancient city not revealed yet’ (Phasis, Dioskuria). The available 
sources (written and archaeological) allow us to distinguish mainly economic 
centers; however, we do not possess any direct information about what kind of 
judicial relationship they had with their contiguous territories. At the same time, 
the center and its environs form more or less a united system and, accordingly, 
the changes recorded in the environs must reflect those occurring in the center.

Every zone is given a conventional name, its center is defined and, consider-
ing current administrative units, a list of the sites (settlement-site, cemetery) situ-
ated in each unit is presented; every site is given a number and is marked on the 
maps (settlement-sites and cemeteries are not demarcated on the maps); if the 
sites are situated so close to each other that it is impossible to mark them on the 
map separately, they are represented under one number; references on archaeo-
logical excavations of each point are indicated; we feasibly make identification, 
periodization and attribution of the sites. If the date of a site is very general, e.g. 
‘early Classical period’, it is only given the number on the list and is not marked 
on the map. The maps were drawn in the program package of Geo-Information 
Systems– Arc 10.2.2. It is based on the nASA satellite, ASTER Global Digital 
Elevation Model (resolution 30 m) and Shaded Relief Model (scale 1:900,000).

These zones are: I. South-western colchis – with its economic center in 
Pichvnari. This region covers modern Adjara (both coastal areas and highlands) 
and the coastal line of Ozurgeti municipality stretching from Gonio to Ureki. 
Pichvnari is considered to be the center due to the presence of the largest set-
tlement-site and cemetery in the region. It was here that the biggest number of 
imported products and foreign coins were recovered. Social relationship between 
Pichvnari and the population of the rest of south-western Colchis is unknown. 
The mentioned region is distinguished from the other parts of Colchis by the fact 
that here, in the 5th-4th cc and the first half of the 3rd c BC, foreign coins are 
in monetary circulation alongside Colchian tetri. The deceased, both Greek and 
Colchian, are buried in pit burials, in some cases in wooden coffins placed in the 
pits. From the first half of the 3rd c BC the import of foreign coins and pottery 
ceases and it resumes only in the 1st c BC; II. central coastline of colchis – with 
its economic center in Phasis, covers the coastline of modern Lanchkhuti mu-
nicipality, Zugdidi and Gali municipalities. Considering Phasis as the economic 
center is conditioned by the fact that it was called the commercial place of the 
Colchians, and, just like in the case of Pichvnari, it is unknown what kind of so-
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cial relationship Phasis had with the settlements adjacent to it. This region differs 
from others by the fact that in the 5th-4th cc and the first half of the 3rd century 
BC, it was only Colchian tetri that was in circulation here. A few pit burials have 
been revealed here. Like in south-western Colchis, imported goods have hardly 
been revealed in this region; III. North-western colchis – with its economic 
center in Dioskuria. This region covers the territory of modern-day Abkhazia, 
both coastal and inland areas, excluding Gali district. Dioskuria was considered 
to be the trading center of the communities living around it. This region differs 
from the two previous ones by the fact that here circulation of Colchian tetri was 
very limited, while that of foreign currency starts only from the middle of the 4th 
c BC. In addition, rather large numbers of foreign coins of the second half of the 
3rd c BC and the 1st c BC have been recorded. Imported pottery of the 2nd-1st 
cc BC has also been revealed (which is not familiar to south-western Colchis 
and the central coastline). The dead are buried in pit-graves. Social relationship 
between Dioskuria and the area adjacent to it is unknown; Iv. central colchis, 
south of the river rioni – with the center in Dzvelivani. It embraces the inland 
area of Ozurgeti and Lanchkhuti municipalities, Chokhatauri municipality, and 
the part of Senaki, Abasha and Samtredia municipalities situated south of the 
River Rioni, where no ordinary burials of the 5th c and the first half of the 4th c 
BC have been documented, while pithos burials are encountered from the second 
half of the 4th c BC. Colchian tetri is used as a medium of exchange. From the 
middle of the 4th c BC to the middle of the 3rd c BC foreign coins are in circula-
tion too, which stopped temporarily and resumed in the 2nd-1st cc BC. Imported 
goods do not cease to come in during the 5th-1st cc BC; v. central colchis, 
north of the river rioni. Due to the absence of a distinct center in the 5th-1st cc 
BC, this region might have been subordinated to the ancient town of vani, as, just 
like at the south of the Rioni, pithos burials were common (although there are 
some pit-burials as well) and Colchian tetri was in circulation here too. Imported 
products have been discovered in very limited numbers. It comprises present 
Chkhorotsku, Tsalenjikha, Martvili, Khoni, Tskaltubo and Tsageri municipali-
ties, also the city of Kutaisi and its environs and the part of Abasha, Senaki and 
Samtredia municipalities situated north of the right bank of the River Rioni; vI. 
Eastern colchis. This region, just like the previous one, was probably subordi-
nated to the ancient town of vani as there is no distinct center here either. Here, 
too, funerary custom of burying the deceased in pithos burials was practiced. Ar-
chaeological sites have been discovered mainly in Zestafoni municipality as well 
as in Terjola and, partly, Baghdadi municipalities; vII. North-eastern colchis 
– with its center in Sairkhe. This region covers mainly present-day Sachkhere and 
Chiatura municipalities. It is distinguished by the fact that imported products are 
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distributed in limited numbers – mainly Greek black polished tableware. More-
over, this region does not experience such an impact of Hellenistic culture as the 
ancient vani; vIII. Mountainous zone of colchis. The most prominent sites that 
demonstrate the archaeological culture of this region have been discovered in 
Mestia and Oni municipalities. The mountainous zone of Colchis has no center.

Chapter II. ‘City-sites and Cemeteries of Colchis of the 5th-1st cc BC’ is 
divided into eight paragraphs. Considering contemporary administrative units 
(contemporary administrative units do not coincide with the former division 
of the country; it is used in order to facilitate for the reader to search informa-
tion about a certain site), each paragraph gives a list of the sites revealed in each 
zone and complete information about them is provided (it does not provide the 
description of the surrounding landscape and coordinates of each site, which 
should be the subject of further works).

At this stage of research, while drawing the archaeological map of Colchis 
of the 5th-1st cc BC, the history of the country can be divided into four periods:

The first – the 5th-beginning of the 3rd c BC, when the kingdom was united. 
The whole area of Colchis is densely populated, especially its coastal line, the left 
bank of the middle stretch of the Rioni and the north-eastern part of the country. 
Five centers seem to be advanced: three – Pichvnari, Phasis and Dioskuria – on 
the coastal line; two – vani and Sairkhe – inlands. Overall, 115 sites have been 
recorded:

pichvnari; 2. Gonio; 3. Makhvilauri; 4. Batumi, ‘Tamaris Tsikhe’; 5. Kvashta; 
6. Kolotauri; 7. Tsikhisdziri; 8. Kokhi ‘najikhurali’; 10. phasis; 11. Grigoleti; 12. 
city of Poti (north-western side of Paliastomi Lake), place ‘natekhebi’; 13. Sa-
korkio ‘Simagre’; 13. around the settlement-site of ‘Simagre’; 13. trench n26; 13. 
trench n33; 13. trench n37; 13. trench n38; 13. trench n39; 13. trench n 40; 
14.Sabazhoubani (Customs District); 15. Sakorkio, ‘Forest district’; 16. Tkhina 
forest; 17. nadartu; 18. Kulevi; 19. Tsaishi; 20. Ergeta, ‘Didi Leta’; 20. Ergeta, 
‘Mamulias Dikha Gudzuba“; 20. Ergeta, ‘Izoriebis Dikha Gudzuba; 20. Ergeta, 
‘Tsvanes Dikha Gudzuba’; 21. Oruli, ‘Tsurtsumias’ Dikha Gudzuba’; 21. Oruli, 
‘Pertias’ ‘Dikha Gudzuba; 22. Anaklia, ‘Dikha Gudzuba II’; 24. Pichori; 24. Pi-
chori ‘Dikha Gudzuba’; 25. nakargali; 26. Abazhu; 27. Dioskuria; 28. Mokvi; 
30. Akhul-Abaa; 31. Gienos; 32. City of Ochamchire; 33. Baghlani; 34. Tami-
shi; 35. Pshapi; 36. along the watershed of the rivers Kelasuri and Machara; 37. 
Agudzera; 39. Machara; 40. left bank of the Kelasuri; 41. Tsebelda; 43. Kvemo 
Eshera (vereshchagin Hill); 44. Eshera; 45. Gvandra; 47. Iashtkhva; 49. Shitskuba; 
50. Shubara; 51. at the estuary of the River Besleti; 52. Bagrati Castle; 53. Sokhumi 
(premises of the Drama Theatre); 53. Sokhumi (in the ditch of the main between 
1 October and Kalinin streets); 53. Sokhumi Castle; 54. Mount Guadikhu; 55. 
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Red Light; 56. Mount Sokhumi; 57. City of Gudauta; 58. near v. Kulanurkhva; 59. 
v. Primorski; 60. Anakopia; 62. left bank of the River Lapsta; 63. vani city-Site; 
64. Gurianta; 65. Gogoreti: 66. Zemo Partskhma; 67. Tsipnari; 72. Sagvichio; 74. 
Guleikari; 75. namarnu; 76. Dapnari; 77. Dablagomi; 78. Mtisdziri; 80. Sulori; 81. 
vardtsikhe ‘Giorgobianebis Gora’; 98. ‘Dateshidzeebis Gora’, 98. ‘Parnalis Gora’; 
98. ‘Gabashvilebis Gora’; 102. Chognari; 104. Bashi; 108. Patriketi; 109; Tskheta; 
110. environs of Muris Tsikhe; 111. usakhelo; 112. City of Zestafoni; 114. Shora-
pani; 115. Sazano; 117. Sairkhe; 117. Sakhoveli; 117. Karakhtini; 117. Lominauri; 
117. Kodistskali; 117. Sabaduris Gora; 118. Modinakhe; 119. Tsinsoplis Tsikhe; 
120. Itkhvisi; 121. Lari-lari; 122. Etsera; 123. Ushguli; 124. Brili; 125. Shromi-
subani (Map I).

The second – second half of the 3rd c – 2nd c BC, after the disintegration of 
the united kingdom, trace of habitation completely vanishes in south-western 
and central parts of the Colchian coastline; number of the settlement-sites in the 
north-western part of the country decreases; the population on the agricultural 
areas south of the Rioni is reduced and it completely disappears at some places; 
presumably, its concentration occurs near Dzvelivani, Sakanchia; decline is also 
observed in the north-eastern part of Colchis. Dioskuria and vani are distinct 
centers of this period. On the whole, 64 sites have been recorded:

9. Shekvetili, ‘Lekiani’; 10. phasis (?); 12. City of Poti, ‘natekhebi’; 23. Sheshe-
leti, Dikha Gudzuba; 27. Dioskuria (?); 29. Atara; 30. Akhul-Abaa; 31. Gienos; 
33. Baghlani; 41. Tsebelda; 43. Kvemo Eshera (vereshchagin Hill); 44. Eshera; 45. 
Gvandra; 46. Ostiushi; 53. Sokhumi, volodarskoe; 53. Sokhumi (premises of the 
Drama Theatre); 53.Sokhumi, near the Hotel Ritsa; 53. Sokhumi Castle; 54. Mount 
Guadikhu; 55. Red Lighthouse; 56. Mount Sokhumi; 57. City of Gudauta; 58. near 
v. Kulanurkhva; 59. v. Primorski; 60. Anakopia; 62. left bank of the River Lapsta; 
63. city-Site of vani; 64. Gurianta; 65. Gogoreti; 66. Zemo Partskhma; 68. Bukist-
sikhe; 69. Zenobani; 70. Kvemokheti; 71. Chibati; 76. Dapnari; 77. Dablagomi; 78. 
Mtisdziri; 79. Sakanchia; 81. vardtsikhe, ‘Giorgobianebis Gora’; 84. Zeda Dimi; 88. 
nokalakevi; 89. nanepish Chale; 90. Batnaokhoru; 91. Opachapu; 92. Kodore; 93. 
Bandza; 99. Partskhanakanevi; 100. Mukhiani; 101. Ukaneti; 102. Chognari; 104. 
Bashi; 106. Geguti; 109. Tskheta; 111. Usakhelo; 114. Shorapani; 115. Sazano; 117. 
Sairkhe; 117. Sakhoveli; 117. Karakhtini; 117. veshapidzis Gora; 117. Lominauri; 
117. Kodistskali; 117. Sabaduris Gora; 124. Brili (Map II).

The third – in the first half of the 1st c BC, under Mithridates of Pontus’ 
occupation of Colchis, the situation around both Dioskuria and ancient vani 
changes. Specifically, such an important settlement as Kanchaeti ceases to exist. 
The number of settlement-sites of this period considerably decreases – totally, 33 
sites have been recorded:
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7. Tsikhisdziri; 10. phasis (?); 27. Dioskuria; Gienos; 41.Tsebelda; 44. Es-
hera; 46. Ostiushi; 53. Sokhumi (premises of the Drama Theatre); 55. Red Light-
house; 62. left bank of the River Lapsta; 63. city-site of vani; 64. Gurianta; 68. 
Bujitsikhe; 78. Mtisdziri; 81. vardtsikhe, ‘Giorgobianebis Gora’; 84. ZedaDimi; 
88. nokalakevi; 102. Chognari; 103. Maghlaki; 104. Bashi; 109. Tskheta; 11. Us-
akhelo; 114. Shorapani; 115. Sazano; 117.Sairkhe; 117. Sakhoveli; 117. Karakhti-
ni; 117. veshapidzis Gora; 117. Lominauri; 117. Kodistskali; 117. Sabaduris Gora; 
161. Brili (Map III).

The fourth – second half of the 1st c BC. Due to the repeated military cam-
paigns of different countries in Colchis, ancient vani ceases to exist in the middle 
of the 1st c BC. Settlement-sites continue functioning sporadically on the terri-
tory of the country – 30 sites have been recorded:

3. Makhvilauri; 10. phasis; 27. Dioskuria; 31. Gienos; 41. Tsebelda; 44. Es-
hera; 46. Ostiushi; 53. Sokhumi (premises of the Drama Thaetre); 55. Red Light-
house; 62. left bank of the River Lapsta; 64. Gurianta; 68. Bukistsikhe; 78. Mtis-
dziri; 81. vardtsikhe, ‘Giorgobianebis Gora’; 84. Zeda Dimi; 88. nokalakevi; 102. 
Chognari; 103. Maghlaki; 104. Bashi; 109. Tskheta; 11. Usakhelo; 114. Shorapani; 
115. Sazano; 117. Sairkhe; 117. Sakhoveli; 117. Karakhtini; 117. veshapidzis 
Gora; 117. Lominauri.Kodistskali; 117. Sabaduris Gora; 124. Brili (Map Iv).

Date of the rest of the sites is very general, therefore, it is difficult to attribute 
them to any of the periods and, accordingly, they are not marked on the map. 
These sites are: 23. Shesheleti, ‘Dikha Gudzuba’; 38. Patskhiri; 42. Akhlsopeli; 48. 
Achandara; 51. at 1 km east of the River Besleti; 53. Sokhumi (near the railway 
station); 61. Baranovka3; 73. Patara Kondza; 87. Maksania Cave; 94. Sergieti, 
napatsapu; 95. Lekhaindrao, Gogish naokharu II; 96. Martvili, near the church; 
105. Tsikhia; 107. KvemoOncheishi; 113. MeoreSviri, Tsikhura; 116. Dzevri.

The conclusion summarizes the results received in the course of working on 
the task; specifically, the four maps reflect Kingdom of Colchis (Map I), its disin-
tegration (Map II), its conquest by the enemy (Map III) and its collapse (Map Iv).

The work is the first attempt made in the historiography of Georgian ar-
chaeology, which shows the role of demographic changes of ancient Colchis at 
different stages of its development (prior to this, only cultural factors had been 
considered while working out periodization of Colchis).
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