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შესავალი
კვლევის ამ ეტაპზე, როდესაც, ჩვენთვის საინტერესო ტერიტორია
– ისტორიული კოლხეთი – არქეოლოგიურად თითქმის თანაბრად არის
შესწავლილი, დღის წესრიგში დადგა არქეოლოგიური წყაროების ახლებურად წარმოჩენა კოლხეთის არქეოლოგიური რუკის სახით. ასეთი
რუკა მოცემულია საბჭოთა კავშირის არქეოლოგიის ერთ-ერთ ტომში, რომელიც ამიერკავკასიისა და შუა აზიის უძველესი სახელმწიფოებისადმი 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 ასახული [Воронов, 1969] და ცალკეული სახის ძეგლების – ქვევრსამარხების [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, მხოლოდ ნამოსახლარებს და სამაროვნებს შევეხებით), შემდგომ ამ მასალის
ტერიტორიალური და ქრონოლოგიური პრინციპით დაჯგუფება და მიღებული მონაცემების დატანა რუკებზე. ამ რუკების საფუძველზე შევეცდებით 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 მდიდრულ სამარხებში დაკრძალვა და ქვეყნის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე
ფულის, როგორც ადგილობრივის, ასევე უცხოურის მიმოქცევაში შემოსვლა. 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
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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 გამოყენებული გვაქვს მხოლოდ ნამოსახლარები და სამაროვნები. რაც შეეხება 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 მასალა უშუალოდ გადაემოწმებინათ და ძირითადად, ლიტერატურაში 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 წარმოჩენას მხოლოდ მწირ წერილობით წყაროებზე დაყრდნობით შევეცდებით.
გარდა ამისა, მართალია არქეოლოგიურად შესწავლილია პიტიუნტი,
შორაპნისა და დიმის ციხეები, მაგრამ პიტიუნტში დღემდე არ არის გამოვლენილი 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 წარმოჩენილია შემდეგი პრინციპით: ქვეყანა, რომლის ტერიტორია თითქმის ემთხვევა დღევანდელი დასავლეთ საქართველოს ფარგლებს, დაყოფილია
რვა ზონად. ხაზგასასმელია ის გარემოება, რომ ამდაგვარი დაყოფა წინასწარულია, უფრო ინტუიციაზეა დამყარებული და ზოგიერთ შემთხვევაში
პირობით ხასიათსაც ატარებს. კოლხეთის დაყოფა სხვადასხვა რაიონებად ეკონომიკური და კულტურული ნიშნების გათვალისწინებით ხორციელდება. ეკონომიკური ფაქტორებიდან სადღეისოდ ყველაზე უფრო
თვალშისაცემია უცხოური ნაწარმის – მონეტების, კერამიკული დამღების, 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 ტიპებზე 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, მომავალში ჩვენი მონაცემების ცვლილებები შეიძლება გამოიწვიოს.
თითქმის ყველა რაიონს თავისი ცენტრი გააჩნია, რომელიც რუკაზე აღნიშნულია, როგორც „მთავარი ნაქალაქარი“ (ფიჭვნარი, ვანის
ნაქალაქარი, საირხე), ან „ძველი ქალაქი“, ჯერ არ გამოვლენილი (ფასისი, დიოსკურია). ჩვენს ხელთ არსებული წყაროები (წერილობითი და
არქეოლოგიური) ძირითადად ეკონომიკური ცენტრების გამოყოფის
საშუალებას იძლევა, ხოლო რა დამოკიდებულებაში იყვნენ ისინი სამართლებრივად 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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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 გათვალისწინებით ვახდენთ ცენტრის შემოგარენის ამსახველი ძეგლების
(ნამოსახლარი, სამაროვანი) ჩამოთვლას; ყველა ძეგლს ვნომრავთ და
რუკებზე ვნიშნავთ (რუკებზე ნამოსახლარი და სამაროვანი ერთმანეთისაგან გამიჯნული არ არის); თუ ძეგლები ერთმანეთთან ისე ახლოს მდებარეობენ, რომ რუკაზე მათი ცალ-ცალკე დატანა შეუძლებელია – ერთ
ნომერს ვაძლევთ; ლიტერატურას ვუთითებთ ყოველი პუნქტის არქეოლოგიური გათხრების შესახებ; რამდენადაც შესაძლებელია ვახდენთ
ძეგლების იდენტიფიკაციას, პერიოდიზაციას, ატრიბუციას. თუ ძეგლის
თარიღი ძალზე ზოგადია მაგ. „ანტიკური ხანა,“ მას მხოლოდ რიგით ნომერს ვაძლევთ და რუკაზე არ დაგვაქვს. სირთულეს იწვევს რუკაზე იმ
ძეგლების დატანაც, რომლებიც „გვიანელინისტური ხანით“ არიან დათარიღებულნი, ვინაიდან ჩვენს ისტორიოგრაფიაში არ არის დაზუსტებული ამ პერიოდის ზუსტი ქრონოლოგიური ჩარჩოები.
რუკების შედგენა მოხდა გეოსაინფორმაციო სისტემების პროგრამულ პაკეტში Arc Gis 10.2.2-ში. მის საფუძველს წარმოადგენს NASA-ს სატელიტის Aster-ის რელიეფის ციფრული სიმაღლითი მოდელი (რეზოლუციით 30 მ) და დაჩრდილული რელიეფის მოდელი (მასშტაბი 1:900000).
როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, ისტორიული კოლხეთი, სავარაუდოდ, რვა ზონად შეიძლება დაიყოს. ესენია:
I. სამხრეთ-დასავლეთ კოლხეთი – ეკონომიკური ცენტრით ფიჭვნარში. ეს რეგიონი შემოიფარგლება თანამედროვე აჭარით (როგორც
სანაპირო ზოლით, ასევე მთიანი რაიონებით), და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სანაპირო ზოლით, ვრცელდება გონიოდან ურეკამდე. ფიჭვნარის ცენტრად მიჩნევა გამოწვეულია ამ რეგიონში ყველაზე უფრო
დიდი ფართობის ნამოსახლარისა და დიდი სამაროვნის არსებობით. აქვეა გამოვლენილი ყველაზე დიდი რაოდენობით იმპორტული ნაწარმი
და უცხოური მონეტები. რა სოციალური დამოკიდებულება იყო ფიჭვნარსა და სამხრეთ-დასავლეთ კოლხეთის დანარჩენ მოსახლეობას შორის, ცნობილი არ არის.
აღნიშნული რეგიონი კოლხეთის დანარჩენი მხარეებისაგან გამოირჩევა 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 მონეტებისა და კერამიკის იმპორტი წყდება [ახვლედიანი, 2005:65-71] და მხოლოდ ძვ.წ. I ს-ში განახლდება [ხოშტარია, 1962:28].
II. კოლხეთის ცენტრალური სანაპირო ზოლი – ეკონომიკური ცენტრი ფასისი, მოიცავს თანამედროვე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სანაპირო ზოლს, ქ. ფოთსა და მის მიდამოებს, ხობის, ზუგდიდისა და გალის
მუნიციპალიტეტებს. ფასისის მიჩნევა ეკონომიკურ ცენტრად გამოწვეულია 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 სამოსახლოებთან. 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 ორმოსამარხები. 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 დიოსკურიაში. 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 გამოირჩევა იმით, რომ აქ კოლხური თეთრის მიმოქცევა ძალზე შეზღუდული იყო, უცხოური მონეტების ცირკულაცია კი მხოლოდ ძვ.წ. IV ს-ის შუა
წლებიდან იწყება. გარდა ამისა, საკმაოდ დიდი რაოდენობითაა დაფიქსირებული 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 იმპორტული კერამიკა (რაც სამხრეთ-დასავლეთ კოლხეთისა და ცენტრალური
სანაპირო ზოლისათვის უცხოა) [ახვლედიანი, 2005:65-71]. მიცვალებულნი
ორმოსამარხებში არიან დაკრძალულნი. რა სოციალურ დამოკიდებულებაში იყო დიოსკურია, მის მიმდებარე ტერიტორიასთან უცნობია.
IV. ცენტრალური კოლხეთი, მდ. რიონის სამხრეთით – ცენტრით
ძველი ვანი. იგი მოიცავს ოზურგეთისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტების 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 რიგითი სამარხები დაფიქსირებული არ არის, ხოლო ძვ.წ. IV ს-ის მეორე
ნახევრიდან გვხვდება ქვევრსამარხები [თოლორდავა, 1980]. მიმოქცევაშია 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 რეგიონი ძვ.წ. V-I სს-ში გამოკვეთილი ცენტრის უქონლობის გამო, შეიძლება ძველ ვანს ექვემდებარებოდა, რადგანაც ისევე როგორც მდ. რიონის
სამხრეთით, აქაც გავრცელებული იყო ქვევრსამარხები (თუმცა ორმოსამარხებიც გვხვდება) [თოლორდავა, 1980; გვინჩიძე, 2003:23-28] და
კოლხური თეთრი იყო მიმოქცევაში [Дундуа, 1987]. იმპორტული ნაწარმი
ძალზე შეზღუდული რაოდენობით არის აღმოჩენილი. იგი მოიცავს თანამედროვე 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 მდებარეობენ.
VI. აღმოსავლეთ კოლხეთი. ეს რეგიონიც, ისევე როგორც წინამორბედი, შეიძლება ძველ ვანს იყო დაქვემდებარებული, ვინაიდან, აქაც
სადღეისოდ გამოკვეთილი ცენტრი გამოვლენილი არ არის. აქაც, ასევე დამოწმებულია მიცვალებულთა ქვევრსამარხებში დაკრძალვის წესი
[თოლორდავა, 1980]. არქეოლოგიური ძეგლები ძირითადად ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, ასევე თერჯოლისა და ნაწილობრივ ბაღდადის
მუნიციპალიტეტებში არის აღმოჩენილი.
VII. ჩრდილო-აღმოსავლეთ კოლხეთი – ცენტრით საირხეში. ეს რეგიონი მოიცავს ძირითადად თანამედროვე საჩხერისა და ჭიათურის მუნიციპალიტეტებს. გამოირჩევა იმით, რომ უცხოური ნაწარმი შეზღუდული
რაოდენობით ვრცელდება – ძირითადად ბერძნული შავლაკიანი სუფრის
ჭურჭელი [ახვლედიანი, 2005:65-71]; ასევე ეს რეგიონი არ განიცდის ელინისტური კულტურის ისეთ ზეგავლენას, როგორც ძველი ვანი.
VIII. კოლხეთის მთიანი ზოლი. უმნიშვნელოვანესი ძეგლები, რომლებიც ამ რეგიონის არქეოლოგიურ კულტურას გამოხატავენ, ძირითადად 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 ბორცვზე 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; ფუთურიძე, კახიძე, 1965:11-15; Кахидзе, 1981; Инаишвили и др., 1979:163166; 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 აღნიშნული 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 მეოთხედი. პირველ ფაზის სამარხები ღარიბული იყო, მეორე ფაზაში – მდიდრული, 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 სტატუსი სხვადასხვა ეტაპზე ბერძნული კოლონიზაციის ხასიათმა განსაზღვრა. 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), რომლებიც ადგილობრივი არისტოკრატიის ხელშეწყობით, ან ძალადობრივი გზით, მიწების ხელში ჩაგდებით წარმოიშვა. მას არ უნდა ჰქონოდა 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 დანაწილების შედეგად იყო წარმოქმნილი. ძვ.წ. V ს-ის შუა წლებსა და მეორე
ნახევარში, ფიჭვნარის კეთილდღეობა – მეტროპოლისის (ათენის) აყვავების 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 საბერძნეთის დაპყრობას – ფიჭვნარის ათენელთა სამოსახლოს, რომელიც
მჭიდროდ იყო დაკავშირებული მეტროპოლისთან, დაკნინება. ამ. კახიძის აზრით, ძვ.წ. II ს-ში წვრილი ხელოსნებისა და მიწათმფლობელების 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 ფიჭვნარისაც [Кахидзе, 1981ა]. თ. მიქელაძე და დ. ხახუტაიშვილი მიიჩნევენ,
რომ ფიჭვნარის ნაქალაქარის საბოლოო დაქვეითება, სხვა ფაქტორებთან ერთად, ლაზური ტრანსგრესიით იყო გამოწვეული [Микеладзе,
Хахутаишвили, 1985:8]. გ. გამყრელიძის ვარაუდით, ფიჭვნარი, რომელიც 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-სახელმწიფოდ გარდაიქმნა [გამყრელიძე, 1985:95].
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
2. გონიო (რუკა I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. IV-III ს-ის დასაწყისი [ჩხაიძე, 1983:87-94]. ორი სამარხი – ძვ.წ. V ს. [მამულაძე, 2002; პლონტკე-ლიუნინგი და სხვ., 2002:79-81].
3. მახვილაური (რუკა I, IV). ნამოსახლარი. წარმოდგენილი მასალის 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, ამისოსი – 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, ასეთი სურათი გამოიკვეთა: ძვ.წ. V-III ს-ის დასაწყისში ეს რეგიონი, ცენტ-
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რით – ფიჭვნარი, თავისი განვითარების პიკს აღწევს, რისი ერთ-ერთი
გამოხატულებაც ნამოსახლართა სიმრავლეა. ძვ.წ. III ს-ის მეორე ნახევრიდან 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 მდებარეობდა [ლიტერატურა იხ. Качарава, Квирквелия, 1991:289-293].
ქ. ფასისის ლოკალიზაციის პრობლემას პირველად დიუბუა დე მონპერე შეეხო. ქ. ფოთის აღმოსავლეთით გამოვლენილ ციხის ნანგრევებს,
იგი ახ.წ. II ს-ის რომაულ კასტელუმთან აიგივებდა (ეს ციხე დღეს განადგურებულია). IV-VI სს-ის ფასისის ადგილმდებარეობას იგი სავარაუდოდ, ფოთის ტერიტორიაზე განსაზღვრავდა [Dubois de Montpéreux,
1839, III:62-81].
ფ. ბრუნი ფასისს პალიასტომის ტბის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაპირზე 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 ადგილს იცვლიდა. უძველეს ქალაქს იგი მდ. ფიჩორის აუზში ათავსებდა
[Куфтин, 1949:116].
მ. ბერძნიშვილის აზრით, ქ. ფასისი ყოველთვის მდებარეობდა რიონის მარცხენა სანაპიროზე: ბიზანტიური ხანის ფასისი (ახ.წ. IV-VI სს.)
– სოფ. პატარა ფოთის მახლობლად; კლასიკური ხანის ფასისი – ბიზანტიურის 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 ტერიტორიაზე 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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გ. გრიგოლია კლასიკური ხანის (ძვ.წ. VI-IV სს.) ფასისს პალიასტომის ტბის აღმოსავლეთ ნაპირზე – მდ. ფიჩორის შესართავთან ათავსებს;
ხოლო რომაული (ახ.წ. II ს.) და ბიზანტიური (ახ.წ. IV-VIII სს.) ხანის ქალაქს, ადგილ „ნაჯიხურთან“ [გრიგოლია, 1973:36].
ჭ. ჯანელიძის აზრით, ქ. ფასისი მდებარეობდა ფოთთან, ზღვის თანამედროვე ნაპირიდან 3-6 კილომეტრის დაშორებით, 2-3 მეტრის სიღრმეზე [ჯანელიძე, 1973:16].
თ. მიქელაძე მიიჩნევდა, რომ ქ. ფასისი ყოველთვის მდებარეობდა
ზღვის ნაპირზე, მაგრამ ნაპირის კონფიგურაციის გამო, იგი ადგილს აღმოსავლეთიდან დასავლეთისაკენ იცვლიდა [მიქელაძე, 1978:83].
გ. გამყრელიძის აზრით, პალიასტომის ტბაში, ადგილ „ნატეხებში“
გამოვლენილი მასალა, რომელიც III-VII სს-ით თარიღდება, ამავე პერიოდის ქ. ფასისის ადგილმდებარეობის აღმნიშვნელი უნდა იყოს [გამყრელიძე, 1987:97-117; გამყრელიძე, 1998:34]. რაც შეეხება კლასიკური და
ელინისტური ხანის ქალაქს, იგი უნდა ლოკალიზდებოდეს ყულევ-ფოთისუფსისა და ჭალადიდ-საქორქიოს შორის არსებულ სამკუთხედში [გამყრელიძე, 2003:180].
რ. პაპუაშვილისა და ზ. ჯანელიძის აზრით, ფასისი უნდა დაარსებულიყო თანამედროვე ქ. ფოთის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, 1.5-5 კოლომეტრის დაშორებით, პალიასტომის ტბასა და მდ. რიონს შორის
[Папуашвили, Джанелидзе, 2011:517].
ქ. ფასისის ისტორიის შესწავლისათვის წყაროებად ძირითადად გამოიყენება ძველი ბერძენი, რომაელი და ბიზანტიელი ავტორების თხზულებებში დაცული ინფორმაცია. ცნობების სიმცირის გამო (მეტ-ნაკლებად სრული ინფორმაცია ქ. ფასისის შესახებ დაცულია სტრაბონთან,
არიანესთან, აგათიასთან) თანამედროვე მეცნიერებაში, ქალაქის ისტორიის 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 ითვლება (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 პირველი 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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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 მოსაზრებებს გამოთქვამენ: 1) კოლხეთის სამეფოს შემადგენლობაში შემავალი 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 მეურნეობის 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) დამოუკიდებელ ქალაქ-სახელმწიფოს [გამყრელიძე, 1985:95-96]; 2) დაშლილი
კოლხეთის სამეფოს ერთ-ერთ ხელისუფალს დაქვემდებარებულ ქალაქს
[დუნდუა თ., 1993:23]; 3) სავაჭრო პოლისს, რომელიც მანამდე სამიწათმოქმედო 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 იკიდებს ფეხს. ამ პერიოდის ფასისის შესახებ ცნობები არ გაგვაჩნია.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
11. გრიგოლეთი (რუკა I). (სუფსის ტერმინალის ტერიტორია) – ნამოსახლარი, ძვ.წ. IV-II სს., სამაროვანი (ორმოსამარხები), 6 სამარხი,
ძვ.წ. VI-IV სს. [პაპუაშვილი და სხვ., 2007:43; სადრაძე და სხვ., 1999:104119; 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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ხობის მუნიციპალიტეტი
13. საქორქიო „სიმაგრე“ (რუკა I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. VI-V სს. [მიქელაძე, 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 წინამორბედ 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 პერიოდი [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 პერიოდი [Микеладзе и др., 1976:40; Микеладзе и др., 1979:106].
14. საბაჟოს უბანი (რუკა I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. V ს-ის მეორე ნახევარი [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 ნამოსახლარის 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 [მიქელაძე, 1964:25-26; მიქელაძე, 1978:78].
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17. ნადართუ (რუკა I). პალიასტომის ტბის მიდამოებში – ნამოსახლარი, 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, ადრეანტიკური 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). ნამოსახლარი, 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 სსის 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 დასახლებული ჩანს. მიუხედავად იმისა, რომ მისი მთავარი ეკონომიკური
ცენტრი ფასისი, წერილობითი წყაროების მიხედვით, ძვ.წ. III საუკუნის 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 ლიტერატურა იხ. [Качарава, Квирквелия, 1991:86-89]).
ლოკალიზაცია. სადღეისოდ საყოველთაოდ მიჩნეულია, რომ ქალაქი გაშენებული იყო სოხუმის ყურის ნაპირზე, მდ. ბესლეთის მიდამოებში
(სოხუმის შემოგარენის ტოპოგრაფიული გეგმა იხ. ტაბ. I,2. რუკა შედგენილია 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 დაარსდა; 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. მათიაშვილიც [მათიაშვილი, 2005:17].
ატრიბუცია. დიოსკურიის ატრიბუციის შესახებ სადღეისოდ აზრთა
სხვადასხვაობა არსებობს. მკვლევართა ერთი ნაწილი მას ბერძნულ ემპორიონად მიიჩნევს, რომელიც შედიოდა კოლხეთის სამეფოს შემადგენლობაში 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 ორგანიზაცია გააჩნდა, მაგრამ არ ფლობდა ხორას. ბერძნული მოსახლეობის საქმიანობას 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-სახელმწიფოდ გარდაიქმნა [გამყრელიძე, 1985:95]. თ. დუნდუას აზრით, თავდაპირველად კოლხეთის ტერიტორიაზე არსებობდა დამოუკიდებელი
ბერძნული პოლისები (ფასისი მაინც). ეთნიკური თვალსაზრისით, ქალაქები შერეული ტიპისა იყო. ძვ.წ. IV ს-ში მთელი დასავლეთ საქართველო 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 ქალაქსახელმწიფოებს წარმოადგენდნენ. შემდეგ კი მათ პროფილი შეიცვალეს
და საქმიანობის ძირითად სახეობად ადგილობრივ მოსახლეობასთან ვაჭრობა 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 სსდან ლაზური ტრანსგრესია იწყება, რომლის დროსაც ზღვის სარკემ 4-5
კმ-ით აიწია, მოხდა პოლისის ხორას დაჭაობება, რამაც გამოიწვია ამ
ცენტრების ეკონომიკის პროფილის შეცვლა მიწათმოქმედებიდან ვაჭრობით [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. გამოქვეყნებულია ერთი სამარხი (კრემაციული) – ძვ.წ. III-II სს. [Квициния, 1972:469470; 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 (ლიტერატურა იხ. [Качарава, Квирквелия, 1991:76-78]), მდებარეობს ქ. ოჩამჩირის
დასავლეთით, მდ. ჯიქუმურის შესართავთან.
სადღეისოდ, თითქმის ყველა მკვლევარი აიგივებს ოჩამჩირეში გამოვლენილ ნამოსახლარს ფსევდო სკილაქსთან მოხსენიებულ გიენოსთან. 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. (თუმცა 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 კრიზისს განიცდის [Качарава, 1971:37].
მკვლევართა ერთ ნაწილს გიენოსი მიაჩნია ნავსადგურად, რომელიც სეზონური ვაჭრობისათვის იყო გამოსადეგი [Квирквелия, 1981:346;
Соловьев, 1947:111], მეორე ნაწილი – მას ათენელთა სავაჭრო ფაქტორიად 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 სამარხი. 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., 1982:6468; 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, აღმოჩნდა კერამიკა (ამფორების და სხვა ჭურჭლის ფრაგმენტები). მათ შორისაა 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, ადრეანტიკური ხანა [Воронов, 1969:57-58, № 160].
41. წებელდა (რუკა I, II, III, IV). სამაროვანი, უადრესი სამარხები – ძვ.წ. III-I სს. კულტურული ფენა, ძვ.წ. ათასწლეულის შუა წლები – ახალი წელთაღრიცხვის დასაწყისი [Воронов, Щенкао, 1987:524-525;
Bill,2003:157].
სოხუმის მუნიციპალიტეტი
42. ახალსოფელი (რუკაზე აღნიშნული არ არის). ნამოსახლარი, ანტიკური 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 მშენებლობით დანგრეული სამაროვანი, ინჰუმაციური და კრემაციული სამარხებით. 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., 1980:209215]), 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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შუა წლებიდან ძვ.წ. I ს-ის ჩათვლით არსებობდა [Шамба Г., 1980:8]. ი. ვორონოვის 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 პერიოდს 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 სამაროვნად გადაიქცა; III. ძვ.წ. II ს-ის ბოლო – ძვ.წ. I ს. ნაქალაქარის გარშემო
შენდება თავდაცვითი სისტემა, ხოლო მატერიალური კულტურა მითრიდატე 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 ქურები, 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 პლატფორმასთან). ნამოსახლარი, ელინისტური ხანა (კრამიტის, ქვევრების, ამფორების ფრაგმენტები და თიხის საწაფები) [Шамба Г., 1978:81].
49. შიცკუბა (რუკა I). ნამოსახლარი. შემორჩენილია კერამიკის
(ამფორები, კრამიტი) ფრაგმენტები, კერამიკული სახელოსნოს ნაშთები, 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 შავლაკიანი 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 აღნიშნული). 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 ფრაგმენტები, 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 პარალელურად; 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.; გუადიხუს უმცროსი ჯგუფის სამაროვანი (58 სამარხი) ძვ.წ. V-III სს. [თრაფში, 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 უმცროსი ჯგუფის სამაროვანი (39 სამარხი), ძვ.წ. V-II სს. [Воронов, 1969:5051, № 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.; სამაროვანი, ორი სამარხი დათარიღებულია ძვ.წ. V ს-ით, სამი – ძვ.წ. V-IV სსით, 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 თარიღის განსაზღვრა შეუძლებელია.
59. სოფ. პრიმორსკი (რუკა I, II). ნამოსახლარი, ძვ.წ. V-II სს.
[Воронов, 1969:46].
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60. ანაკოფია (რუკა I, II). კულტურული ფენა, ძვ.წ. IV-II სს., რომელიც შეიცავს კერამიკის ფრაგმენტებს [Воронов, 1969:48]. ი. ვორონოვს
ნაშრომში ამ ძეგლის შესახებ დამოწმებული აქვს ლ. სოლოვიოვის ნაშრომი [Соловьев, 1947:99-148], თუმცა ამ უკანასკნელს მითითებულ გვერდებზე 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 ფრაგმენტები: იმპორტული – შავლაკიანი, ადგილობრივი – ამფორები, ქვევრები, 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 სამარხები [Воронов, 1969:43].
კოლხეთის ჩრდილო-დასავლეთ მხარის ძეგლების განხილვის შედეგად შეიძლება გამოვიტანოთ დასკვნა, რომ აქ ძვ.წ. V-II სს-ში ცხოვრება
შედარებით სტაბილურად მიმდინარეობდა. განსაკუთრებით ეს სოხუმის 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 – ზოგიერთ ნამოსახლარზე ცხოვრება საერთოდ წყდება, მცირდება უცხოური 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; ახვლედიანი 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, მჟავანაძე, 1986:9-33; ლორთქიფანიძე გ., 1962:42-46; ლორთქიფანიძე გ., 1972:135146; ლორთქიფანიძე ოთ., 1962:38-41; ლორთქიფანიძე ოთ., 1971:175-177;
ლორთქიფანიძე ოთ., 1972:7-80; ლორთქიფანიძე ოთ., 1977:13-27; ლორთქიფანიძე 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;
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ლორთქიფანიძე ოთ., მიქელაძე, 1972:96-110; ლორთქიფანიძე ოთ., ფუთურიძე, 1972ა:186-197; ლორთქიფანიძე ოთ. და სხვ., 1972ბ:198-242; ლორთქიფანიძე ოთ. და სხვ., 1972გ:33-34; ლორთქიფანიძე ოთ., და სხვ., 1973:6569; ლორთქიფანიძე ოთ. და სხვ., 1976:7-31; მიქელაძე, ლორთქიფანიძე,
1961:43-45; ფირცხალავა, ყიფიანი, 1986:52-78; ფუთურიძე, 1962:36-38; ფუთურიძე, 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., 1967:5461; ხოშტარია და სხვ., 1967ა:9-13; ხოშტარია და სხვ., 1968:27-31; ხოშტარია 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., 1983:411412; Лордкипанидзе О., 1986:401; Лордкипанидзе О., Путуридзе Р., 1968:302303; 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, 188189; 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 ნაწილი მას კლავდიოს პტოლემაიოსთან და პლინიუსთან მოხსენიებულ სურიუმთან [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 ნაქალაქარზე გამოვლენილ, ბრინჯაოს დაფაზე შესრულებულ წარწერაში ნახსენები ტაძისი უნდა იყოს [ყიფიანი, 2014:65].
პერიოდიზაცია. სადღეისოდ ძველი ვანის ისტორია ოთხ ფაზად იყოფა: 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 (ამასთან გამოიყოფა ცალკეული ეტაპებიც).
ძველი ქალაქის საბოლოო ნგრევას, სხვადასხვა მკვლევარები, სხვადასხვა ისტორიულ პირებსა და თარიღებს უკავშირებენ:
გ. ლორთქიფანიძე – პომპეუსს [Лордкипанидзе Г., 1970:32]; ოთ. ლორთქიფანიძე თავის პირველ ნაშრომში აღნიშნავს, რომ ძველი ვანი თავისი ისტორიის ბოლო პერიოდში ორჯერ ინგრევა: პირველად მას ანგრევს
ბოსფორის მმართველი ფარნაკე, ხოლო მეორედ – ძვ.წ. 47 წელს მითრიდატე 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 ფილადელფი იგდო ხელთ [Дундуа, Лордкипанидзе Г., 1983:19]. თ. თოდუას
აზრით, ძველი ვანი თავისი ისტორიის ბოლო პერიოდში სამჯერ ინგრევა: პირველად იგი მითრიდატე პონტოელმა დაანგრია ძვ.წ. II-I სს-ის
მიჯნაზე, მეორედ – მისმა ვაჟმა ფარნაკემ ძვ.წ. 49 წელს, მესამედ – მითრიდატე პერგამონელმა ძვ.წ. 47 წელს [Тодуа, 1988:142-143]. გ. გამყრელიძე 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 გვიანანტიკურ 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 განმავლობაში, ოთხი მკვლევარი შეეხო:
გ. ლორთქიფანიძის აზრით, ვანის ნაქალაქარი მთელი თავისი ისტორიის 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 პომპეუსის ლაშქრობამდე, სავარაუდოდ, კოლხი სკეპტუხი ოლთაკე მართავდა [Лордкипанидзе Г., 1970:28].
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მ. ინაძის აზრით, ძვ.წ. VIII-VII სს-ის ვანში სატაძრო ცენტრი ყალიბდება; ძვ.წ. V ს-ში იგი იღებს ჩამოყალიბებულ სახეს ქურუმთა ინსტიტუტითა 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 [ლორთქიფანიძე 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 [ლორთქიფანიძე ოთ., 1995-1996:20]. ძვ.წ. IV ს-ის მეორე ნახევარსა-ძვ.წ. III ს-ის
პირველ ნახევარში (III ფაზა) შესაძლებელია, რომ ვანის მხარემ გარკვეულ პოლიტიკურ დამოუკიდებლობას მიაღწია [ლორთქიფანიძე ოთ.,
1995-1996:24-25]. ძვ.წ. III ს-ის მეორე ნახევრიდან – ძვ.წ. I ს-ის შუა წლებამდე (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-ცერემონიალურ 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-გადამანაწილებელს წარმოადგენს [Квирквелия, 1990].
ი. ვორონოვის აზრით, ძვ.წ. III ს-დან ძველი ვანი წარმოადგენს ელინისტური „სტრუქტურის“ აკროპოლისს, რომლის შექმნაში დიდი როლი
მცირეაზიელმა ბერძნებმა ითამაშეს, რომლებმაც ადრეელინისტურ ხანაში 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 გაზიარებულია გ. ლორთქიფანიძის ადრე გამოთქმული მოსაზრება, რომლის
თანახმადაც, მითრიდატე პონტოელის მიერ კოლხეთის ოკუპაციის პერიოდში, ძველი ვანი პონტოელთა გარნიზონის სადგომი იყო.
გ. დუნდუა თავის მონოგრაფიაში, ძვ.წ. I ს-ის ძველი ვანის ატრიბუციას 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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დეგ – ძვ.წ. 65 წლამდე, როგორც ჩანს, ის ისევ მეფისნაცვლის რეზიდენციად იქცა [Дундуа, 1987:127].
გ. გამყრელიძის მოსაზრებით, ძვ.წ. I ს-ში ვანი (სურისი) იბერიის სამეფოს გავლენის ქვეშ მოექცა [გამყრელიძე, 1989:66].
ვანის სამარხები:
სამარხი № 1, ძვ.წ. III ს. [ხოშტარია, 1972:81-95], სადღეისოდ აქ გამოვლენილი რკინის ფიგურა და მისი თანმხლები ინვენტარი, სამარხად
არ შეიძლება მივიჩნიოთ.
სამარხი № 2, ნ. ხოშტარია ამ სამარხს ძვ.წ. III ს-ით ათარიღებს [ხოშტარია, 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. ლორთქიფანიძე 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 უკანასკნელის 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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ლეს არ შეეფერება. ეს ნივთები მხოლოდ სამარხის მახლობლადაა გამოვლენილი [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 [კაჭარავა, 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 ბიბლიოგრაფია მოცემულია – ვანი IX. არქეოლოგიური გათხრები (ანალიტიკური
ბიბლიოგრაფია: 1850-1995), თბ., 1996.
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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
64. გურიანთა (რუკა I, II, III, IV). ნამოსახლარი, ძვ.წ. VI-I სს. [ვაშაკიძე, 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 დერგსამარხი – 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 [ვაშაკიძე, 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].
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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., 2006:4655; 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 ნამარნუ შეიძლება იქნას გაიგივებული ფსევდო-სკილაქს კარიანდელის „პერიპლუსში“ მოხსენებულ „ბარბაროსების დიდ ქალაქთან“ [გრიგოლია,
1973ა:17].
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
76. დაფნარი (რუკა I, II). ნამოსახლარი, სამაროვანი [ლიტ.: კიღურაძე, 1969:21; კიღურაძე, 1971:347-369; კიღურაძე, 1971ა:68-72; კიღურაძე, 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 შედგება: 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, XXVIXXVIII, 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. IVIII სს-ის მიჯნიდან ჩნდება და ძვ.წ. II ს-შიც განაგრძობენ არსებობას
[თოლორდავა, 1980:82].
77. დაბლაგომი (რუკა I, II). ნამოსახლარი, სამაროვანი [ლიტ.: თოლორდავა, 1972:34-35; თოლორდავა, 1973:23-25; თოლორდავა, 1973ა:6973; თოლორდავა, 1976:48-67; თოლორდავა, 1976ა:68-78; თოლორდავა, 1977:71-80; თოლორდავა, 1980; მაკალათია, 1941:84-86; Толордава,
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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 სამაროვანი, რომელიც ქვევრსამარხებისაგან შედგება: ძვ.წ. IV ს-ის უკანასკნელი 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, 1819; 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 შეუძლებელია [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 ძეგლები 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 ციხექალაქს [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 გორაზე“. აქ აღმოჩენილია კერამიკული და ლითონგადასამუშავებელი სახელოსნოები.
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 ტერიტორიაზე. ამავე პერიოდს მიეკუთვნება „ნაბამბევის გორაზე“ შემთხვევით 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 „გეფერიძეების ნასახლარზე“. „გეფერიძეების ნასახლარზე“ აღმოჩენილი ქვევრსამარხები, თითქმის სრულად განადგურებულია, ხოლო „ნიკურაძეების
უბანზე“ – ორია რამდენადმე სრულად შემონახული. მთისძირის ქვევრსამარხები 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 ელინისტური ხანის წითელლაკიანი კერამიკა და ადგილობრივი წითელი საღებავით მოხატული ჭურჭელი, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ამ პერიოდში 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 წარმოადგენდა [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). ნამოსახლარი, [ლომთათიძე, ჯაფარიძე, 1972:61; მელითაური და სხვ., 1973:8990; 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 დაზიანებული 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 [ჯაფარიძე, 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 კარგად ჩანს ათვისებული. ძვ.წ. III ს-ის მეორე ნახევრიდან, მას შემდეგ რაც
ძველ ვანს გარს თავდაცვითი კედელი შემოერტყა, სასოფლო ტიპის სამოსახლოებზე შეინიშნება მოსახლეობის თანდათანობითი კლება (რაც
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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 ნადგურდება, 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, ადრეელინისტური 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). ნამოსახლარი, 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 შუახანები [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. [გრიგოლია და სხვ., 1967:19; გრიგოლია და სხვ., 1972:30; გრიგოლია და სხვ.,
1973:31-33]; ქვევრსამარხები (2 ც.) [გრიგოლია და სხვ., 1967:19], გ. გვინჩიძის 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 სსით [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). ნამოსახლარი, 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). ნამოსახლარი, 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. VIIVსს. [ლორთქიფანიძე ოთ., 1965:45-47; ლორთქიფანიძე ოთ., ლომოური,
1965:7-8].
98. ქ. ქუთაისი, „სარბევი გორა“ (რუკა I). ნამოსახლარი, ძვ.წ. VIIVსს. [Личели, 1987:61].

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
99. ფარცხანაყანევი (რუკა II). ქვევრსამარხები, ძვ.წ. III ს-ის მეორე
ნახევარი – გვიანელინისტური ხანა [მამულაძე, 1979:85-89; თოლორდავა, 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, გვიანელინისტური 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 ელინისტური ხანა [Джапаридзе, 1985:49].
105. „ციხია“ (რუკაზე აღნიშნული არ არის). ნამოსახლარი, ანტიკური 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. [სახაროვა, 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 ნივთები, ძვ.წ. IV-ახ.წ. IV სს. [სულავა, 1996:83].
ამ რეგიონში, ძვ.წ. V-I სს-ში, ცხოვრება, მართალია, უწყვეტად მიმდინარეობს, 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). ნამოსახლარი, 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. ადრეელინისტური ხანის ნაგებობის ნაშთებზე გამართულია გვიანელინისტური ხანის ქვევრსამარხები [ჯაფარიძე, 1999:28 Джапаридзе, 1987:67-68].
116. ძევრი (რუკაზე აღნიშნული არ არის). ქვევრსამარხები [ჯაფარიძე, 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 ძეგლები 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, 1967:6870; 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 სახოველის, 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 [ნადირაძე, 1990:139]. გ. ლორთქიფანიძე და გ. ყიფიანიც ამავე აზრს იზიარებენ
[ლორთქიფანიძე, ყიფიანი, 2009]. მ. ინაძის აზრით, კი საირხეს ნაქალაქარი გაიგივებული უნდა იქნას სტრაბონისეულ „ფრიქსეპოლის-იდეესასთან“ [ინაძე, 1994:104-118].
პერიოდიზაცია. ჯ. ნადირაძე საირხის ძვ.წ. I ათასწლეულის ძეგლებს
(მხედველობაში არ არის მიღებული გვიანანტიკური და ადრეფეოდალური 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 ეთანხმება 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 ადმინისტრაციული ერთეულია, რომელიც სამეფო ხელისუფლებას დამორჩილებულ საგამგეო ქალაქს წარმოადგენს. ქალაქის სათავეში ადგილობრივი
არისტოკრატიის წარმომადგენელი დგას, რომელიც სამეფო ხელისუფლებამ ადმინისტრაციული უფლებებით აღჭურვა და თავის მოხელედ
აქცია“. ძვ.წ. III-I სს-ში „საირხე განაგრძობს არსებობას, როგორც იბერიის სახელმწიფოს ერთ-ერთი პროვინციის ადმინისტრაციულ-პოლიტიკური ცენტრი“ [ნადირაძე, 1990:152].
ზ. ბრაგვაძის აზრით, „ძვ.წ. V-IV სს-ში კოლხეთის სამეფოს ერთ-ერთი ადმინისტრაციული ერთეულის – სკეპტუხიის ცენტრი საირხე იყო“.
საირხის ქვეყნის ადგილობრივი გვაროვნული არისტოკრატია აღჭურვილი 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, როგორც ჩანს კვლავ ინარჩუნებს ფარნავაზის მიერ შექმნილი საგამგეო
ერთეულის ცენტრალური ქალაქის ფუნქციას. ელინისტური ხანის მიწურულს ან შესაძლებელია გვიანანტიკური ხანის დასაწყისში აღმოსავლეთ 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 დასახლებული 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, 1987:1522]. გათხრების შედეგად გამოვლენილია ნაყოფიერების კულტთან დაკავშირებული გამოსახულებები და შენობის ნაშთები. ლომინაურზე
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ორი ფენა დადასტურდა. ქვედა ფენა ადრეანტიკური ხანით თარიღდება.
ზედა ფენაში აღმოჩენილი მასალა ძალზე ფრაგმენტულია და სავარაუდოდ იგი ელინისტური ხანით თარიღდება [ნადირაძე, 1975:80-100].
117. კოდისწყალი (რუკა I, II, III, IV). ადრეანტიკური და ელინისტური 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 – ადრეანტიკური; III – ძვ.წ. III ს. – ახ.წ. I ს. [ნადირაძე, 1990:8-17]. ზ. ბრაგვაძე მეორე 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 წინარეანტიკური ხანის ძეგლები. აქ გათხრილია 14 სამარხი:
სამარხი № 1 – ძვ.წ. IV-III სს-ის მიჯნა [მახარაძე, წერეთელი, 2007:3445; ნადირაძე, 1990:79].
სამარხი № 2 – ძვ.წ. III-II საუკუნის პირველი ნახევრით თარიღდება
და არ მიეკუთვნება საბადურის გორის მდიდრულ სამარხთა რიგს [მახარაძე, 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. მახარაძე კი – ძვ.წ. IV ს-ის პირველი ნახევრით [Гогиберидзе, 2003:79; მახარაძე, 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 პირველი 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 [მახარაძე, 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, წერეთელი, 2007:101-109].
ზ. ბრაგვაძე ამ სამარხებს ორ ქრონოლოგიურ ჯგუფად ყოფს: ადრეანტიკურად (№ 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; მახარაძე, წერეთელი, 2007:111-114].
118. მოდინახე (რუკა I). ჯ. ნადირაძე გამოთქვამს ვარაუდს, რომ მოდინახეს სამხრეთი ფერდობი, რომელიც სოციალური შინაარსით გორა
ნამოსახლარს წარმოადგენს, ადრეანტიკურ ხანაში ციხე-ქალაქად გაფორმებულა [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 მიაკუთვნებს 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, განსაკუთრებით 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 უბანი – უშუალოდ წინსოფლის ციხესთან არსებული სამოსახლო და ჯიეთის
ნამოსახლარი. ისინი შემოსაზღვრული ყოფილა მშრალად წყობილი ქვის
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ფართო კედლით. გარედან მშრალად წყობილი კედლებითაა ნაგები, მათ
შორის არე კი ღორღითაა ამოვსებული.
წინსოფლის ციხის სამხრეთ ფერდობზე გამოვლენილია ადრეანტიკური ხანის ნაგებობები, რომელთა შესწავლის დროს აღმოჩნდა ძვ.წ.
V-IV სს-ის კერამიკა. აქვეა გამოვლენილი ლითონის სადნობი სახელოსნო [ნადირაძე, 1990:128].
ჯიეთში ადრეანტიკური ხანის ძეგლები მიწის სამუშაოების შედეგადაა 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; აბრამიშვილი, 1964:32-34; აბრამიშვილი, 1965:41-42; გაგოშიძე, 1968:31-45].
ამ სამაროვანზე გაითხარა და სამეცნიერო მიმოქცევაში კატალოგის სახით შემოვიდა 21 სამარხი. ი. გაგოშიძემ, ნ. გოგიბერიძემ და გ.
მახარაძემ ერთობლივ ნაშრომში წარმოადგინეს ითხვისის ყველა სამარხის თარიღი და მოახდინეს ძველი თარიღების კორექტირება [გაგოშიძე 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 სსში 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 დაქვეითება 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 [ჩართოლანი, 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 [ჩართოლანი, 1996:147-149; ცინდელიანი, 2007:57-59].
ონის მუნიციპალიტეტი
124. ბრილი (რუკა I, II, III, IV). ნამოსახლარი, ძვ.წ. VI-IV სს. [ღამბაშიძე, 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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დასკვნა
ძვ.წ. V-I სს-ის კოლხეთის არქეოლოგიური რუკის შედგენისას ქვეყნის ისტორია, კვლევის ამ ეტაპზე, ოთხ პერიოდად შეიძლება დაიყოს:
პირველი – ძვ.წ. V ს. – III ს-ის დასაწყისი, ერთიანი სამეფოს პირობებში, მთელი კოლხეთი მჭიდროდ არის დასახლებული, განსაკუთრებით 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 ჩრდილოდასავლეთ 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. ერგეტა, „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 (ვერეშჩაგინის ბორცვი); 44. ეშერა; 45. გვანდრა; 47. იაშთხვა; 49. შიცკუბა;
50. შუბარა; 51. მდ. ბესლეთის შესართავთან; 52. ბაგრატის ციხე; 53. სოხუმი (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. პრიმორსკი; 60. ანაკოფია; 62. მდ. ლაფსტას მარცხენა ნაპირი; 63. ვანის ნაქა-
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მასალები ძვ.წ. V-I სს-ის კოლხეთის არქეოლოგიური რუკისათვის
(ნამოსახლარები, სამაროვნები)

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. ნოქალაქევი; 89. ნანეფიშ ჭალე; 90. ბატნაოხორუ; 97. მათხოჯი; 98. „გაბაშვილების 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. ბრილი; 125. შრომისუბანი (რუკა I).
მეორე – ძვ.წ. III ს-ის მეორე ნახევარი – II ს., ერთიანი სამეფოს დაშლის 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, ზოგიერთ 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 დაფიქსირებულია 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, ვოლოდარსკოე; 53. სოხუმი (დრამატული თეატრის ტერიტორია); 53. სოხუმი, სასტუმრო „რიწასთან“; 53. სოხუმის ციხე; 54. მთა გუადიხუ; 55. წითელი
შუქურა; 56. სოხუმის მთა; 57. ქ. გუდაუთა; 58. სოფ. ყულანურხვას მახლობლად; 59. სოფ. პრიმორსკი; 60. ანაკოფია; 62. მდ. ლაფსტას მარცხენა 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. ფარცხანაყანევი; 100. მუხიანი; 101. უკანეთი; 102. ჭოგნარი; 104. ბაში; 106. გეგუთი; 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 პონტოელის მიერ ოკუპაციის პირობებში, როგორც დიოსკურიის, ისე ძველი
ვანის გარშემო სიტუაცია იცვლება. კერძოდ, არსებობას წყვეტს ისეთი
მნიშვნელოვანი დასახლება, როგორიცაა საყანჩია. ამ პერიოდის ნამოსახლართა რაოდენობა მნიშვნელოვნად მცირდება – სულ დაფიქსირებულია 33 პუნქტი:
7. ციხისძირი; 10. ფასისი (?); 27. დიოსკურია; 31. გიენოსი; 41. წებელდა; 44. ეშერა; 46. ოსტიუში; 53. სოხუმი (დრამატული თეატრის ტერიტორია); 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. ჭოგნარი; 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 კოლხეთში სხვადასხვა ქვეყნის მიერ განხორციელებული არაერთი ლაშქრობის შედეგად არსებობას წყვეტს ძველი ვანიც. ქვეყნის ტერიტორიაზე
ნამოსახლარები მხოლოდ კანტი-კუნტად განაგრძობენ არსებობას – დაფიქსირებულია 30 პუნქტი:
3. მახვილაური; 10. ფასისი; 27. დიოსკურია; 31. გიენოსი; 41. წებელდა; 44. ეშერა; 46. ოსტიუში; 53. სოხუმი (დრამატული თეატრის ტერიტორია); 55. წითელი შუქურა; 62. მდ. ლაფსტას მარცხენა ნაპირი; 64. გურიანთა; 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 მიკუთვნება რომელიმე პერიოდისადმი შეუძლებელია, შესაბამისად, ისინი 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 გამოქვაბული; 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 მოკლე ანგარიში. – სამეცნიერო სესია მიძღვნილი 1962 წლის საველეარქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგებისადმი, თბ., 1963, გვ. 5-8.
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42-46.
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1962, გვ. 38-41.
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ლორთქიფანიძე ოთ. ქუთაისსა და მის მიდამოებში 1963 წ. ჩატარებული
საველე-არქეოლოგიური მუშაობის შედეგები. – სამეცნიერო სესია
მიძღვნილი 1963 წლის საველე-არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგებისადმი, XII, თბ., 1964, გვ. 26-30.
ლორთქიფანიძე ოთ. ქუთაისის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ 1964
წელს ჩატარებული მუშაობის ძირითადი შედეგები. – სამეცნიერო
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ლორთქიფანიძე ოთ. ვანის ნაქალაქარის არქეოლოგიური გათხრები
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ლორთქიფანიძე ოთ., ლომოური ნ., მიწიშვილი მ., სახაროვა ლ. ქუთაისის არქეოლოგიური ექსპედიციის 1965 წ. მუშაობის ძირითადი შედეგები. – XV სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი 1965 წლის საველე-არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგებისადმი, თბ., 1966, გვ. 19-20.
ლორთქიფანიძე ოთ., ფუთურიძე რ. არქეოლოგიური გათხრები ვანში
1968 წელს. – XVIII სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი საქართველოში
1968 წელს წარმოებული საველე-არქეოლოგიური კვლევა-ძიების
შედეგებისადმი, მოკლე ანგარიშები, თბ., 1969, გვ. 20.
ლორთქიფანიძე ოთ., ფუთურიძე რ. 1969 წლის არქეოლოგიური გათხრები ვანში. – მეცნიერება და ტექნიკა, № 12, თბილისი, 1969ა, გვ.
24-26.
ლორთქიფანიძე ოთ., ფუთურიძე რ. არქეოლოგიური გათხრები ვანში.
– ვ.ი. ლენინის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი გაერთიანებული სამეცნიერო სესია. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბ., 1970, გვ. 27.
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ლორთქიფანიძე ოთ., ფუთურიძე რ., თოლორდავა ვ., ჭყონია ა. არქეოლოგიური გათხრები ვანში 1969 წელს. – არქეოლოგიური კვლევაძიება საქართველოში 1969 წელს, თბ., 1971, გვ. 61-68.
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ლორთქიფანიძე ოთ., ფუთურიძე რ. არქეოლოგიური გათხრები ვანის
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გ. არქეოლოგიური გათხრები ვანში 1971 წელს. – არქეოლოგიური
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მამულაძე შ., ხალვაში მ. კოლოტაურის ანტიკური ხანის ნამოსახლარი.
– ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის შრომები, II, ბათუმი, 2002,
გვ. 28-41.
მამულაძე შ., ხალვაში მ. ქედის რაიონის სოფელ კოლოტაურში 2000
წელს წარმოებული არქეოლოგიური გათხრების მოკლე ანგარიში.
– გონიო-აფსაროსი, III, თბ., 2002ა, გვ. 17-43.
მახარაძე გ., წერეთელი მ. საირხე, თბ., 2007.
მელითაური კ., ჯაფარიძე ვ., ჯღამაია ჯ., კალანდაძე გ. ვარდციხის არქეოლოგიური ექსპედიციის მუშაობის ანგარიში. – საველე არქეოლოგიური კვლევა-ძიება 1972 წელს, თბ., 1973, გვ. 89-95.
მიქელაძე თ. ქ. ფოთსა და მის მიდამოებში 1961 წელს ჩატარებული საველე მუშაობის შედეგები. – საქართველოში 1961 წელს ჩატარებული
არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგები, თბ., 1962, გვ. 46-50.
მიქელაძე თ. ფოთის არქეოლოგიური ექსპედიციის 1962 წ. მუშაობის
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მიქელაძე თ. ფოთის არქეოლოგიური ექსპედიციის 1965 წლის საველე
მუშაობის შედეგები. – სამეცნიერო სესია მიძღვნილი 1965 წლის საველე-არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგებისადმი, XV, მოკლე
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მიქელაძე თ. არქეოლოგიური კვლევა-ძიება რიონის ქვემოწელზე, თბ.,
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მიქელაძე თ., ლორთქიფანიძე ოთ. ვანის არქეოლოგიური ექსპედიციის
მეორე უბანზე 1960 წ. ჩატარებული საველე მუშაობის შედეგები.
– საქართველოში 1960 წელს ჩატარებული არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგები (1960 წლის საველე-არქეოლოგიური კვლევაძიების შედეგებისადმი მიძღვნილი სესიის მოხსენებათა მოკლე შინაარსი), თბ., 1961, გვ. 43-45.
მიქელაძე თ., ბარამიძე მ. კოლხეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის საველე კვლევა-ძიება 1971 წელს. – არქეოლოგიური კვლევა-ძიება საქართველოში 1971 წელს, თბ., 1972, გვ. 24-29.
მიქელაძე თ., ბარამიძე მ., მუსხელიშვილი დ., ხახუტაიშვილი დ., ფხაკაძე გ. კოლხეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის შედეგები. – საველე
არქეოლოგიური კვლევა-ძიება 1972 წელს, თბ., 1973, გვ. 48-57.
მიქელაძე თ., ფხაკაძე გ., ბარამიძე მ., ლორთქიფანიძე გ., მუსხელიშვილი დ., ხახუტაიშვილი დ. კოლხეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის
კვლევა-ძიების შედეგები. – საველე არქეოლოგიური კვლევა-ძიება
1973 წელს, თბ., 1974, გვ. 32-38.
ნადირაძე ჯ. სოფელ საირხეში 1966 წელს ჩატარებული არქეოლოგიური
გათხრების შედეგები. – სამეცნიერო სესია მიძღვნილი 1966 წლის
საველე-არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგებისადმი, XVI, მოკლე ანგარიშები, თბ., 1967, გვ. 68-70.
ნადირაძე ჯ. საჩხერის რაიონში წარმოებული გათხრების ანგარიში. –
სამეცნიერო სესია მიძღვნილი საქართველოში 1968 წელს წარმოებული საველე-არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგებისადმი,
XVIII, მოკლე ანგარიშები, თბ., 1969, გვ. 21-23.
ნადირაძე ჯ. საჩხერის არქეოლოგიური ექსპედიციის გათხრების შედე-

57

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

გები. – არქეოლოგიური კვლევა-ძიება საქართველოში 1969 წელს,
თბ., 1971, გვ. 72-75.
ნადირაძე ჯ. მოდინახეს ადრეანტიკური და ელინისტური სამარხები.
– არქეოლოგიური კვლევა-ძიება საქართველოში 1971 წელს, თბ.,
1972, გვ. 38-40.
ნადირაძე ჯ. ყვირილის ხეობის არქეოლოგიური ძეგლები, თბ., 1975.
ნადირაძე ჯ. ყვირილის ხეობის არქეოლოგიური ექსპედიციის 1988 წელს
ჩატარებული მუშაობის მოკლე ანგარიში, თბ., 1989, გვ. 21-28.
ნადირაძე ჯ. საირხე – საქართველოს უძველესი ქალაქი, თბ., 1990.
პაპუაშვილი რ. არქეოლოგიური გათხრები და დაზვერვები კოლხეთის
დაბლობზე (1983-1986). – ძმ, № 4, თბ., 1987, გვ. 51-53.
პაპუაშვილი რ. გულეიკარის არქეოლოგიური ძეგლები. – მილსადენის
არქეოლოგია, I, თბ., 1999, გვ. 99-103.
პაპუაშვილი რ. არქეოლოგიური გათხრები ყულევში 1999-2001 წლებში.
– ურბანიზმი შავიზღვისპირეთის არქაულსა და კლასიკურ ხანაში:
Πόλις ʹελληνις და Πόλις βάρβαρον, თბ., 2002, გვ. 31-32.
პაპუაშვილი რ., პაპუაშვილი ნ. ნამარნუს ადრექრისტიანული ხანის ძეგლები. – გურია, III, თბ., 2001, გვ. 107-118.
პაპუაშვილი რ., ესებუა თ. ცაიშის სამაროვანი. – ძიებანი, № 9, თბ., 2002,
გვ. 48-53.
პაპუაშვილი რ., პაპუაშვილი ნ. ნამარნუ – გურია, IV, თბ., 2006,
გვ. 46-66.
პაპუაშვილი რ., პაპუაშვილი ნ. რიონ-ჩოლოქის ორმდინარეთის არქეოლოგიური ძეგლები. – გურია, V, თბ., 2007, გვ. 40-50.
პლონტკე-ლიუნინგი ა., ფელმუთი ნ., გაერი ა. გონიო-აფსაროსის გერმანულ-ქართული ერთობლივი არქეოლოგიური ექსპედიცია. – გონიო-აფსაროსი, III, თბ., 2002, გვ. 71-81.
სადრაძე ვ., ძნელაძე მ., გოგუაძე ე., დავლიანიძე რ., მურვანიძე ბ., კალანდაძე კ., კალანდაძე ზ., კახიანი კ., ჭანიშვილი თ., მგელაძე ნ.
გურიის არქეოლოგიური ექსპედიცია. 1995 წელი. – გურია, II, თბ.,
1997, გვ. 15-23.
სადრაძე ვ., დავლიანიძე რ., მურვანიძე ბ. არქეოლოგიური კვლევა-ძიება სუფსის ტერმინალსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე 1997-98 წწ.
– მილსადენის არქეოლოგია, I, თბ., 1999, გვ. 104-119.
სადრაძე ვ., დავლიანიძე რ., მურვანიძე ბ., კახიანი კ., ჭანიშვილი თ.
არქეოლოგიური კვლევა-ძიება გურიაში. 1997 წ. – გურია, III, თბ.,
2001, გვ. 7-31.
სადრაძე ვ., დავლიანიძე რ., მურვანიძე ბ., ჯიბლაძე ლ., ყარაშვილი მ.
არქეოლოგიური კვლევა-ძიება სოფ. ნიგოეთის გვიანბრინჯაო-ად-

58

მასალები ძვ.წ. V-I სს-ის კოლხეთის არქეოლოგიური რუკისათვის
(ნამოსახლარები, სამაროვნები)

რერკინის ხანის ნამოსახლარზე 2002 წ. – მილსადენის არქეოლოგია,
II, თბ., 2003, გვ. 95-114.
სახაროვა ლ. შუა კავკასიონის სამხრეთი კალთის ბრინჯაოს ხანის ექსპედიციის ლეჩხუმის რაზმის 1962 წლის ანგარიში. – სამეცნიერო სესია მიძღვნილი 1962 წლის საველე არქეოლოგიური კვლევა-ძიების
შედეგებისადმი, თბ., 1963, გვ. 34-36.
სულავა ნ. მთიანი კოლხეთი ანტიკურ ხანაში თბ., 1996.
ფირცხალავა მ., ყიფიანი გ. ცენტრალური ტერასის დასავლეთ ნაწილში 1978-1981 წწ. ჩატარებული სამუშაოების შედეგები. – ვანი, VIII,
1986, გვ. 52-78.
ფუთურიძე რ. 1961 წლის ვანის არქეოლოგიური ექსპედიციის VI უბანის თხრის ანგარიში. – საქართველოში 1961 წელს ჩატარებული
არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგები (1961 წელს საველე-არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგებისადმი მიძღვნილი სესიის
მოხსენებათა მოკლე შინაარსი), თბ., 1962, გვ. 36-38.
ფუთურიძე რ. ვანის ნაქალაქარის ცენტრალური ტერასის სამხრეთ-დასავლეთი ნაწილის არქეოლოგიური გათხრები. – ვანი, VIII, თბ.,
1986, გვ. 34-51.
ფუთურიძე რ., კახიძე ა. ფიჭვნარში 1964 წელს წარმოებული არქეოლოგიური გათხრების შედეგები. – სამეცნიერო სესია მიძღვნილი 1964
წლის საველე-არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგებისადმი, თბ.,
1965, გვ. 11-15.
ფუთურიძე რ., ხოშტარია ნ., ჭყონია ა. ვანის ნაქალაქარის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში 1961-1963 წლებში ჩატარებული არქეოლოგიური თხრის შედეგები. – ვანი, I, თბ., 1972, გვ. 111-134.
ქათამაძე ალ. კოხის „ნაჯიხურალი“ – ძველი კოლხური ნამოსახლარი. –
აჭარის ასსრ სახელმწიფო მუზეუმის შრომები, ტ. VI, ბათუმი, 1963,
გვ. 28-38.
ღამბაშიძე გ. არქეოლოგიური დაზვერვები კეჭინარაში (სოფ. ციხესულორი, ვანის რ-ნი). – სტუდენტთა XXV სამეცნიერო კონფერენცია,
თბილისი, 1963, გვ. 21.
ღამბაშიძე ო. ძველი მოსახლეობის ნაშთები ბრილში. – საქართველოში
1960 წელს ჩატარებული არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგები.
თბ., 1961, გვ. 22-23.
ყიფიანი გ. საქართველოს ანტიკური ხანის არქიტექტურული კაპიტელები, თბ., 1987.
ყიფიანი გ. ქალაქი “Σούριον”, თბ., 2014.
ჩართოლანი შ. სვანეთის 1965 წლის ექსპედიციის მუშაობის ანგარიში. –
სამეცნიერო სესია მიძღვნილი 1965 წლის საველე-არქეოლოგიური

59

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

კვლევა-ძიების შედეგებისადმი, XVI, მოკლე ანგარიშები, თბ., 1966,
გვ. 37-38.
ჩართოლანი შ. ძველი სვანეთი, თბ., 1996.
ჩხაიძე ლ. გონიო-აფსაროსის ელინისტური ხანის მასალები. – სდსძ, XII,
თბ., 1983, გვ. 87-94.
ცინდელიანი მ. უშგულის გორა. – გურია, VI, თბ., 2007, გვ. 57-61.
ციციშვილი ა. ვანის არქეოლოგიური გათხრებისას მოპოვებული ცხოველთა ძვალეულის ნაშთები. – ვანი, I, თბ., 1972, გვ. 243-251.
ჭყონია ა. არქეოლოგიური გათხრები ვანის ნაქალაქარის ცენტრალურ
ტერასაზე. – ვანი, VIII, 1986, გვ. 93-115.
ხოშტარია ნ. არქეოლოგიური გათხრები სოფ. ვანში 1947 წელს (წინასწარი ანგარიში). – მიმომხილველი, ტ. I, თბილისი, 1949, გვ. 297-308.
ხოშტარია ნ. პალიასტომის ტბის ისტორიისათვის. – მეცნიერება და ტექნიკა, №9, 1953.
ხოშტარია ნ. ციხისძირი, თბილისი, 1962.
ხოშტარია ნ. არქეოლოგიური გათხრები ვანში. – ვანის სამხარეთმცოდნეო მუზეუმის მეორე სამეცნიერო სესიის თეზისები, თბილისი, 1965,
გვ. 117-132.
ხოშტარია ნ. ვანის არქეოლოგიური შესწავლის ისტორია. – ვანი, I, თბ.,
1972, გვ. 81-95.
ხოშტარია ნ., ფუთურიძე რ., ლორთქიფანიძე ოთ. არქეოლოგიური გათხრები ვანში 1966 წელს. – XVI სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი 1966
წ. საველე-არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგებისადმი, მოკლე
ანგარიშები, თბილისი, 1967, გვ. 54-61.
ხოშტარია ნ., ფუთურიძე რ., ლორთქიფანიძე ოთ. ახალი არქეოლოგიური აღმოჩენები ვანში. – ვანის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის მესამე სამეცნიერო სესია, სამუშაო გეგმა და მოხსენებათა თეზისები,
თბილისი, 1967ა, გვ. 9-13.
ხოშტარია ნ., ლორთქიფანიძე ოთ., ფუთურიძე რ. ვანის არქეოლოგიური
ექსპედიციის მონაპოვარი. – ძეგლის მეგობარი, N 15, 1968, გვ. 27-31.
ხოშტარია ნ., ფუთურიძე რ., ჭყონია ა. ვანის ნაქალაქარის ჩრდილოაღმოსავლეთ ნაწილში 1961-1963 წწ. ჩატარებული არქეოლოგიური
თხრის შედეგები. – ვანი, I, 1972, გვ. 111-134.
ხოშტარია ნ., ლორთქიფანიძე ოთ., ფუთურიძე რ., ლეჟავა გ. არქეოლოგიური გათხრები ვანში 1966 წელს. – ვანი, I, თბ., 1972ა, გვ. 147-174.
ხოშტარია ნ., ლორთქიფანიძე ოთ., ფუთურიძე რ. არქეოლოგიური გათხრები ვანში 1967 წელს. – ვანი, I, თბ., 1972ბ, გვ. 174-185.
ჯაფარიძე ვ. ვარდციხის ნაქალაქარი, თბ., 1989.

60

მასალები ძვ.წ. V-I სს-ის კოლხეთის არქეოლოგიური რუკისათვის
(ნამოსახლარები, სამაროვნები)

ჯაფარიძე ვ. ეგრისის მატერიალური კულტურა ახ.წ. I-VIII სს. – ავტორეფერატი ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად, თბ., 1999.
ჯაფარიძე ვ. ეგრისის მატერიალური კულტურა ახ.წ. I-VIII სს. – დისერტაცია ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბ., 1999ა.
ჯაფარიძე ვ. ეგრისის ახ.წ. I-VIII სს. მატერიალური კულტურის ძეგლები, თბ., 2006.
ჯანელიძე ჭ. ფასისის ლოკალიზაციის გეოგრაფიული ასპექტი. – სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ქალაქ ფასისის ლოკალიზაციის პრობლემისადმი, თბილისი, 1973, გვ. 5-16.
ჯიბლაძე ლ., პაპუაშვილი ნ. კლასიკური ხანის მასალები ანაკლია მეორედან. – იბერია-კოლხეთი, № 3, თბ., 2007, გვ. 116-119.
ჯიქია ლ. ადრეანტიკური ხანის სამარხი ზესტაფონიდან. – ქუთაისის
აკად. ნ. ბერძენიშვილის სახელობის სახელმწიფო ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის XXXVIII სამეცნიერო სესია (თეზისები),
ქუთაისი, 1989, გვ. 6-7.
Анчабадзе З.В. История и культура древней Абхазии, Москва, 1964.
Археология СССР, Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии,
Москва, 1985.
Барамидзе М.В., Пхакадзе Г.Г. Археологические разведки в Абхазии. – АО
1976 г., 1977, с. 464-465.
Барамидзе М.В., Пхакадзе Г.Г., Квирквелия Г.Т., Квициния В.К.
Археологические раскопки в Абхазской АССР. – ПАИ 1976, Тбилиси,
1979, с. 77-82.
Барамидзе М.В., Пхакадзе Г.Г., Бжания В.В., Шамба Г.К., Чигошвили Т.Э.,
Квирквелия Г.Т., Хубутия Г.П. Отчет археологической экспедиции
Абхазии. – ПАИ 1979, Тбилиси, 1982, с. 64-68.
Барамидзе М.В., Чигошвили Т.Э., Квирквелия Г.Т., Хубутия Г.П.,
Чумбуридзе З.Г., Гамкрелидзе Г.А. Основные итоги работ
археологической экспедиции Абхазии. – ПАИ 1981, Тбилиси, 1984, с.
28-31.
Барамидзе М.В., Чигошвили Т.Э., Квирквелия Г.Т., Джибладзе Л.В.,
Хубутия Г.П. Основные итоги работ археологической экспедиции
Абхазии. – ПАИ 1982, Тбилиси, 1985, с. 40-44.
Барамидзе М.В., Чигошвили Т.Э., Пхакадзе Г.Г., Джибладзе Л.В.,
Махарадзе З.Э., Шеразадашвили Б.И., Датунашвили Т.И., Хвистани
Р.Г. Работы археологической экспедиции Абхазии. – ПАИ 1984-1985,
Тбилиси, 1987, с. 42-47.

61

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

Болтунова А.И. Античные города Грузии и Армении. – сб. «Античный
город», Москва, 1963.
Болтунова А.И. Эллинские апойкии и местное население Колхиды.
– Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного
Причерноморья. Материалы I Всесоюзного симпозиума по древней
истории Причерноморья, Цхалтубо-1977, Тбилиси, 1979, с. 256-274.
Бжания В., Бжания Д., Когония Л., Сангулия Г., Джопуа А. Работы в селе
Тамиш. – АО Абхазии в 1986-1987 гг., 1990, Тбилиси, с. 11-23.
Брун Ф. Восточный берег Черного моря по древним периплам и по
компасным картам. – Черноморье, т. II, Одесса, 1880.
Бурчак-Абрамович Н. К изучению домашних птиц древнего Вани. – ვანი,
I, თბ., 1972, გვ. 255-257.
Воронов Ю.Н. Археологическая карта Абхазии. Сухуми, 1969.
Воронов Ю.Н. Об Эшерском городище. – СА, № 1, 1972, с. 103-121.
Воронов Ю.Н. Гиэнос. – СА, № 4, 1976, с. 42-55.
Воронов Ю.Н. К изучению керамического производства Диоскуриады. –
СА, № 2, 1977, с. 162-171.
Воронов Ю.Н. Некоторые проблемы социальной истории Северной
Колхиды в эпоху греческой колонизации. – Проблемы греческой
колонизации Северного и Восточного Причерноморья. Материалы
I Всесоюзного симпозиума по древней истории Причерноморья.
Цхалтубо-1977, Тбилиси, 1979, с. 274-279.
Воронов Ю.Н. Ахул-Абаа – поселение античного времени в окрестностях
Сухуми. – Материалы по археологии Абхазии, Тбилиси, 1979ა, с. 32-36.
Воронов Ю.Н. Восточное Причерноморье в системе эллинистического
мира. – Причерноморье в эпоху эллинизма. Материалы III Всесоюзного
Симпозиума по древней истории Причерноморья, Цхалтубо 1982,
Тбилиси, 1985, с. 459-473.
Воронов Ю.Н. Новые материалы античной эпохи из окрестностей
Диоскуриады. – СА, № 1, 1991, с. 225-234.
Воронов Ю. Н., Шенкао Н.К. Исследование Цибилиума. – АО 1985 года,
Москва, 1987, с. 524-525.
Гамкрелидзе Г. А. О работе Причерноморской гидроархеологической
экспедиции. – ПАИ в 1986 г., Тбилиси, 1991, с. 77-79.
Гогиберидзе Н. Браслеты и гривны V-I вв. до н.э., Тбилиси, 2003.
Джапаридзе В.М. Археологические разведки и раскопки в Эгриси. – ПАИ
в 1982, Тбилиси, 1985, с. 49-51.
Джапаридзе В.М. Раскопки в Восточной Колхиде. – ПАИ в 1984-1985,
Тбилиси,1987, с. 66-69.

62

მასალები ძვ.წ. V-I სს-ის კოლხეთის არქეოლოგიური რუკისათვის
(ნამოსახლარები, სამაროვნები)

Джапаридзе В., Берадзе Т., Джикия Л., Цитаишвили З. Археологическая
разведка и раскопки в зоне строительства Варцихских ГЭС. – ПАИ в
1977, Тбилиси, 1980, с. 251-262.
Джапаридзе В.М., Дзидзигури Л.Ш., Каланддзе К.С. Археологические
работы в Шорапани. – ПАИ в 1987 году, Тбилиси, 1995, с.103-110.
Дундуа Г.Ф. Нумизматика античной Грузии, Тбилиси, 1987.
Дундуа Г., Лордкипанидзе Г. Денежное обращение Центральной Колхиды
в V-I вв. до н.э., Тбилиси, 1983.
Ельницкий Л.А. Из исторической географии древней Колхиды. – ВДИ, №
2, 1938, с. 305-323.
Жебелев С.А. Северное Причерноморье: Исследования и статьи по истории
Северного Причерноморья античной эпохи, Москва-Ленинград, 1953.
Инадзе М.П. Причерноморские города древней Колхиды, Тбилиси, 1968.
Инадзе М.П. О некоторой специфике греческой колонизации Восточного
Причерноморья. – Проблемы греческой колонизации Северного и
Восточного Причерноморья. Материалы I Всесоюзного симпозиума
по древней истории Причерноморья, Цхалтубо-1977, Тбилиси, 1979,
с. 283-292.
Инаишвили А., Хахутайшвили Д., Кахидзе А., Гогитидзе С., Вашакидзе
Н., Чхаидзе Л., Джавелидзе А. Итоги полевых исследований
Батумской археологической экспедиции. – ПАИ в 1976 году, Тбилиси,
1979, с.163-166.
Инаури Г. Археологические разведки в с. Сулори. – Причерномоьре в VIIV вв. до н.э., Тбилиси, 1990, с. 276-279.
Каухчишвили Т.С. Греческая надпись на бронзовой плите из Вани. –
Местные этно-политические Объединения, Причерномоьре в VIII-V
вв. до н.э., Тбилиси, 1988, с. 248-263.
Кахидзе А.Ю. Итоги полевых исследований могильника грековпришельцев в Пичвнари. – Тезисы докладов посвящонных итогам
полевых археологических исследований в 1970 году в СССР, Тбилиси,
1971 с. 180-181.
Кахидзе А. Восточное Причерноморье в античную эпоху (Колхские
могильники), Тбилиси, 1981.
Кахидзе А.Ю. Восточное Причерноморья в античную Эпоху. Автореферат
дисс. на соиск. уч. степ. доктора ист. наук, Тбилиси, 1981ა.
Кахидзе А., Давитадзе Ю., Мамуладзе Ш. Археологические раскопки в
Пичвнари и с. Вернеби. – ПАИ в 1977, Тбилиси, 1980, с. 161-169.
Качарава Д.Д. Город Гиэнос в античную эпоху. – Тезисы докладов

63

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

посвящонных итогам полевых археологических исследований в 1970
году в СССР (Дополнительный выпуск), Тбилиси, 1971, с. 34-38.
Качарава Д.Д. Город Гиэнос в античную эпоху. Автореферат дисс. канд.
ист. наук, Тбилиси, 1972.
Качарава Д.Д. Некоторые вопросы истории Гиэноса в связи с проблемой
греческой колонизации. – Проблемы греческой колонизации
Северного и Восточного Причерноморья. Материалы I Всесоюзного
симпозиума по древней истории Причерноморья Цхалтубо-1977,
Тбилиси, 1979, с. 304-310.
Качарава Д. Д., Квирквелия Г.Т. Города и поселения Причерноморья
античной эпохи (малый энциклопедический справочник), Тбилиси,
1991.
Квирквелия Г. Т. Местное население в р-не Сухумской бухты в период
греческой колонизации. – Проблемы греческой колонизации
Северного и Восточного Причерноморья. Материалы I Всесоюзного
симпозиума по древней истории Причерноморья Цхалтубо-1977,
Тбилиси, 1979, с. 317-321.
Квирквелия Г.Т. Очамчире и его окружения в VIII-V вв. до н.э. –
Демографическая ситуация в период великой греческой колонизации.
Материалы II Всесоюзного симпозиума по древней истории
Причерноморья Цхалтубо-1979, Тбилиси, 1981, с. 341-346.
Квирквелия Г. Ванский регион в VIII-V вв. до н.э. – Причерномоьре в VIIV вв. до н.э., 1990, с. 280-283.
Квициния В.К. Раннеэллинистический могильник в с. Атара. – АО 1971,
Москва, 1972, с. 469-470.
Квициния В.К. Об одном раннеэллинистическом погребении в селе Атара.
– Вопросы археологии Абхазии, Сухуми, 1989, c. 77-81.
Квициния В.К., Шенкао Н.К. О находках в с. Атара. – АО 1984, Москва,
1986, с. 399.
Кигурадзе Н.Ш. Дапнарский некрополь. – Тезисы докладов посвящонных
итогам полевых археологических исследований в 1970 году в СССР,
Тбилиси, 1971 с. 184.
Кигурадзе Н. Дапнарский могильник, Тбилиси, 1976.
Кигурадзе Н., Лордкипанидзе Г. Раскопки Дапнарского селища. – АО 1970
года, Москва, 1971, с. 380-381.
Кигурадзе Н., Лордкипанидзе Г. Итоги исследования Дапнарского селища.
– АО 1971 года, Москва, 1972, с. 467-471.
Кигурадзе Н., Лордкипанидзе Г. Дапнарское селище и могильник (К

64

მასალები ძვ.წ. V-I სს-ის კოლხეთის არქეოლოგიური რუკისათვის
(ნამოსახლარები, სამაროვნები)

проблеме сельских поселений Колхиды). – КСИА, вып. 151, Москва,
1977, с. 55-64.
Куфтин Б.А. Материалы к археологии Колхиды, т. I, Тбилиси, 1949.
Личели В.Т. Работы разведывательного отряда Кутаисской экспедиции. –
ПАИ в 1984-1985 гг., Тбилиси, 1987, с. 61-62.
Ломоури Н.Ю. Из исторической географии древней Колхиды. – ВДИ, №
4,1957, с. 90-110.
Лордкипанидзе Г. К истории древней Колхиды, Тбилиси, 1970.
Лордкипанидзе Г. Колхида в VI-II вв. до н.э. Тбилиси, 1978.
Лордкипанидзе Г.А. О характере колхо-греческих взаимоотношений
в VI-IV вв. до н.э. – Проблемы греческой колонизации Северного и
Восточного Причерноморья. Материалы I Всесоюзного симпозиума
по древней истории Причерноморья Цхалтубо-1977, Тбилиси, 1979, с.
324-326.
Лордкипанидзе Г.А., Кигурадзе Н.Ш. Археологические исследования в
Дапнари. – АО 1969 года, Москва, 1970, с. 365.
Лордкипанидзе О. Новейшие археологические открытия в Колхиде. –
„Советский Союз“, N 9, Москва, 1970, с. 50-52.
Лордкипанидзе О.Д. Ванское городище (Раскопки, история, проблемы).
– Всесоюзная научная сессия, посвященная итогам полевых ар
хеологических и этнографических исследований в СССР в1970 году,
Тезисы докладов пленарных заседаний, Тбилиси, 1971, с. 28-31.
Лордкипанидзе О.Д. Археологические раскопки в Вани. – Новые
археологические находки на территории Грузинской ССР, Экспресинформация, Тбилиси, 1972, с. 5-17.
Лордкипанидзе О.Д. К локализации τὸ τῆς Λευκοθέας ερόν. – ВДИ, №
2, 1972ა, с. 106-125.
Лордкипанидзе О.Д. Работы Ванской экспедиции. – АО 1975 года, Москва,
1976, с. 487-488.
Лордкипанидзе О.Д. Работы Ванской экспедиции. – АО 1976 года, Москва,
1977, с. 476.
Лордкипанидзе О.Д. Работы Ванской экспедиции. – АО 1977 года, Москва,
1978, с. 484-485.
Лордкипанидзе О.Д. Работы Ванской экспедиции. – АО 1979 года, Москва,
1980, с. 409-410.
Лордкипанидзе О.Д. Работы Ванской экспедиции. – АО 1980 года, Москва,
1981, с. 403-404.
Лордкипанидзе О.Д. Новые археологические открытия в Вани. –

65

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

Памятники культуры, Новые открытия (Ежегодник), Москва, 1981ა,
с. 467-481.
Лордкипанидзе О.Д. Раскопки в Вани. – АО 1981 года, Москва, 1983,
с. 411-412.
Лордкипанидзе О.Д. Раскопки в Вани. – АО 1984 года, Москва, 1986, с. 401.
Лордкипанидзе О. Вани в системе Колхидского государства. –
Причерноморье в VII-V вв. до н.э., Тбилиси, 1990, с. 327-339.
Лордкипанидзе О.Д., Путуридзе Р.В. Раскопки в Вани. – АО 1967 года,
Москва, 1968, с. 302-303.
Лордкипанидзе О.Д., Путуридзе Р.В. Археологические раскопки в Вани. –
АО 1968 года, Москва, 1970, с. 363-364.
Лордкипанидзе О. Д., Путуридзе Р.В. Работы Ванской экспедиции. – АО
1970 года, Москва, 1971, с. 381-382.
Лордкипанидзе О.Д., Путуридзе Р.В. Раскопки в Вани. – АО 1971 года,
Москва, 1972, с. 467-468.
Лордкипанидзе О.Д., Путуридзе Р.В. Раскопки Ванского городища. – АО
1972 года, Москва, 1973, с. 425-426.
Лордкипанидзе О. Д., Путуридзе Р.В., Лежава Г.И., Матиашвили Н.Н.,
Чкониа А.М., Качарава Д.Д., Мицишвили М.Н., Толордава В.А.,
Лордкипанидзе Г.А., Кигурадзе Н.Ш., Гиголашвили Е.Г. Итоги работ
Ванской археологической экспедиции. – ПАИ в 1973 году, Тбилиси,
1974, с. 35-41.
Лордкипанидзе О., Путуридзе Р., Лежава Г., Матиашвили Н., Качарава
Д., Гиголашвили Е., Пирцхалава М., Толордава В., Мицишвили
М., Кипиани Г., Личели В., Гамкрелидзе Г. Итоги работ Ванской
археологической экспедиции. – ПАИ в 1974 году, Тбилиси, 1976, с. 4146.
Лордкипанидзе О.Д., Путуридзе Р.В., Матиашвили Н.Н. Раскопки в Вани
в 1973-1974 гг. – КСИА, вып. 151, 1977, с. 39-48.
Лордкипанидзе О., Путуридзе Р., Лежава Г., Матиашвили Н., Чкониа А.,
Толордава В., Качарава Д., Мицишвили М., Личели В., Гамкрелидзе
Г., Кипиани Г., Пирцхалава М., Квирквелия Г., Гиголашвили Е.
Итоги работ Ванской археологической экспедиции. – ПАИ в 1975 году,
Тбилиси,1978, с. 64-74.
Лордкипанидзе О., Путуридзе Р., Лежава Г., Качарава Д., Квирквелия Г.,
Чкониа А., Гиголашвили Е., Толордава В., Матиашвили Н., Личели
В., Гамкрелидзе Г., Мицишвили М., Пирцхалава М., Кипиани Г.
Итоги работ Ванской археологической экспедиции. – ПАИ в 1976 году,
Тбилиси,1979, с. 137-149.

66

მასალები ძვ.წ. V-I სს-ის კოლხეთის არქეოლოგიური რუკისათვის
(ნამოსახლარები, სამაროვნები)

Лордкипанидзе О.Д., Путуридзе Р.В., Лежава Г.И., Матиашвили Н.Н.,
Пирцхалава М.С., Чкониа А.М., Толордава В.А. Раскопки Ванского
городища. – АО 1978 года, Москва, 1979ა, с. 500-501.
Лордкипанидзе О., Качарава Д., Путуридзе Р., Чкониа А., Толордава
В., Матиашвили Н., Личели В., Гамкрелидзе Г., Кипиани Г.
Работы Ванской археологической экспедиции. – ПАИ в 1977 году,
Тбилиси,1980, с. 142-155.
Лордкипанидзе О., Матиашвили Н., Путуридзе Р., Чкониа А.,
Пирцхалава М., Толордава В., Качарава Д., Кипиани Г., Личели В.
Ванская археологическая экспедиция. – ПАИ в 1978 году, Тбилиси,
1981, с. 111-119.
Лордкипанидзе О.Д., Путуридзе Р.В., Чкониа А.М.,Толордава В.А.,
Пирцхалава М.С., Матиашвили Н.Н. Итоги работ Ванской
археологической экспедиции. – ПАИ в 1979 году, Тбилиси,1982, с. 80-81.
Лордкипанидзе О. Д., Путуридзе Р.В., Матиашвили Н.Н., Чкониа А.М.,
Толордава В.А., Качарава Д.Д., Мицишвили М.Н., Личели В.Т.,
Гамкрелидзе Г.А., Пирцхалава М.С. Работы Ванской археологической
экспедиции. – ПАИ в 1980 году, Тбилиси, 1982ა, с. 40-44.
Лордкипанидзе О.Д., Путуридзе Р.В., Матиашвили Н.Н., Качарава Д.Д.,
Чкониа А.М., Пирцхалава М. С. Ванская археологическая экспедиция.
– ПАИ в 1981 году, Тбилиси, 1984, с.50-53.
Лордкипанидзе О.Д., Путуридзе Р.В., Личели В.Т., Ахвледиани Д.В.,
Матиашвили Н.Н., Чкониа А.М., Пирцхалава М.С., Толордава В.А.
Работы Ванской археологической экспедиции. – ПАИ в 1982 году,
Тбилиси, 1985, с. 46-49.
Лордкипанидзе О.Д., Путуридзе Р.В., Ахвледиани Д.В., Матиашвили
Н.Н., Качарава Д.Д., Чкониа А.М., Пирцхалава М.С., Толордава В.А.
Итоги работ Ванской археологической экспедиции. – ПАИ в 1983 году,
Тбилиси, 1986, с. 37-40.
Лордкипанидзе О.Д., Путуридзе Р.В., Качарава Д.Д., Толордава В.А.,
Пирцхалава М.С., Чкониа А.М., Матиашвили Н.Н., Ахвледиани
Д.В., Наридзе Г.Ш., Инаури Г.А. Работы Ванской экспедиции. – ПАИ
в 1984-85 году, Тбилиси, 1987, с. 51-55.
Лордкипанидзе О.Д., Путуридзе Р.В., Матиашвили Н.Н., Толордава
В.А., Пирцхалава М.С., Чкониа А.М., Квирквелия Г.Т., Инаури Г.А.
Ванская археологическая экспедиция. – ПАИ в 1986 году, Тбилиси,
1991, с. 70-74.
Лордкипанидзе О.Д., Путуридзе Р.В., Матиашвили Н.Н., Квирквелия
Г.Т., Чкониа А.М., Пирцхалава М.С., Кипиани Г.Г., Инаури Г.А. Ар-

67

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

хеологические исследования Ванского городища. – ПАИ в 1987 году,
Тбилиси, 1995, с. 93-100.
Меликишвили Г.А. Наименование города Фасиса и вопрос об этническом
составе населения древней Колхиды. – ВДИ, № 1, 1966, с. 80-86.
Микеладзе Т., Барамидзе М., Инаишвили А., Хахутаишвили Д., Мусхелишвили Д. Исследования Колхидской археологической экспедиции.
– ПАИ 1974 г., Тбилиси, 1976, с. 34-41.
Микеладзе Т., Барамидзе М., Мусхелишвили Д., Хахутаишвили Д. Полевые исследования Колхидской археологической экспедиции. – ПАИ
1975 г., Тбилиси, 1978, с. 133-138.
Микеладзе Т.К., Мусхелишвили Д.Л., Хахутаишвили Д.А., Лурсманашвили О.В. Исследования Колхидской археологической экспедиции. –
ПАИ 1976 г., Тбилиси, 1979, с.105-110.
Микеладзе Т.К., Мусхелишвили Д.Л., Хахутаишвили Д.А. Итоги полевых
исследований Колхидской археологической экспедиции. – ПАИ 1977
г., Тбилиси, 1980, с. 33-39.
Микеладзе Т.К., Хахутаишвили Д.А. Отчет о полевых исследованиях Колхидской археологической экспедиции. – ПАИ 1979 г., Тбилиси, 1982, с.
86-93.
Микеладзе Т.К., Мигдисова Н.П., Папуашвили Р.И. Исследования Колхидской археологичекой экспедиции. – ПАИ 1981 г., Тбилиси, 1984, с.
22-25.
Микеладзе Т.К., Хахутаишвили Д.А. Древне-Колхидское поселение Намчедури. – სდსძ, XIV, თბილისი, 1985, გვ. 10-15.
Микеладзе Т.К., Мигдисова Н.П., Папуашвили Р.И. О полевых исследованиях Колхидской археологической экспедиции. – ПАИ 1983 г., Тбилиси, 1986, с. 15-17.
Микеладзе Т.К., Мигдисова Н.П., Папуашвили Р.И., Чубинашвили Н.Т.
О работах Колхидской археологичекой экспедиции. – ПАИ 1984-1985
г., Тбилиси, 1987, с. 39-42.
Микеладзе Т.К., Папуашвили Р.И., Чубинашвили Н.Т. Колхидская экспедиция. – ПАИ 1986 г., Тбилиси, 1991, с. 59-65.
Микеладзе Т.К., Мигдисова Н.П., Папуашвили Р.И., Чубинашвили Н.Т.
Колхидская экспедиция. – ПАИ 1987 г., Тбилиси, 1995, с. 39-43.
Микеладзе Т.К., Мигдисова Н.П., Папуашвили Р.И. Колхидская археологичекая экспедиция. – ПАИ 1988 г., Тбилиси, 1997, с. 27-30.
Отчеты археологической комиссии за 1895 год, СПб., 1897, с. 67, 188-189.

68

მასალები ძვ.წ. V-I სს-ის კოლხეთის არქეოლოგიური რუკისათვის
(ნამოსახლარები, სამაროვნები)

Отчеты археологической комиссии за 1896 год, СПб., 1898, с. 109-110,
226-227.
Папуашвили Р.И., Джанелидзе З.Ч. Палеогеографические условия и археологическая ситуация в окрести устья р. Риони (к проблеме локализации Фасиса). – Боспорский феномен, Санкт-Петербург, 2011, с.
514-521.
Пичикян И.Р. Элементы восточного ордера в Колхиде и Иберии VII в. –
Всесоюзная конференция по Древнему Востоку, посвяшенная памяти
акад. Струве, тезисы, М., 1979, с. 70.
Пхакадзе Г., Барамидзе М., Бжания В., Шамба Г., Квирквелия Г., Чигошвили Т., Хубутия Г. Основные итоги работ археологической экспедиции Абхазии. – ПАИ 1978, Тбилиси, 1981, с. 81-89.
Смирнов К.Ф. О мечах синдо-меотского типа. – КСИА, 162, Москва, 1980,
с.38-45
Соловьев Л.Н. Диоскурия-Себастополис-Цхум. – Труды АГМ, вып. I, 1947,
с. 99-145.
Трапш М.М. Труды. 2. Сухуми, 1969.
Тодуа Т.Т. Крепости Митридата VI Евпатора в Колхиде. – ВДИ, №1, 1988,
с. 134-146.
Толордава В.А. Археологические раскопки в Даблагоми в 1970 году. – Тезисы докладов посвящонных итогам полевых археологических исследований в 1970 году в СССР, Тбилиси, 1971 с. 183-184.
Толордава В.А. Погребение с черепичным перекрытием из Даблагоми. –
КСИА, вып. 151, Москва, 1977, с. 48-54.
Толстиков В.П. Эллинистические элементы в фортификационных системах Боспора. – Причерноморье в эпоху эллинизма. Материалы III Всесоюзного Симпозиума по древней истории Причерноморья, Цхалтубо
1982, Тбилиси, 1985, с. 352-365.
Хоштариа Н.В. Археологические исследования в Ванском районе в 1952
году. – საქართველოში 1952 წელს წარმოებული საველე-არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგებისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, თბ., 1953, გვ. 12-13, 28-29.
Хоштариа Н.В. Археологические исследования в Вани и Ванском районе
в 1952 году. – მასალები საქართველოს და კავკასიის არქეოლოგიისათვის, II, თბ., 1959, გვ. 149-162.
Хоштариа Н.В. Раскопки античного города на месте современного Вани.
– საქართველოში 1958 წელს წარმოებული საველე-არქეოლოგიური
კვლევა-ძიების შედეგებისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, თეზისები, თბ., 1959ა, გვ. 22-23.

69

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

Хоштариа Н.В. Археологические раскопки в Вани в 1959 году. – სამეცნიერო სესია მიძღვნილი 1959 წლის საველე-არქეოლოგიური კვლევის
შედეგებისადმი, თბ., 1960, გვ. 47-50.
Хоштариа Н.В. Ванская археологическая экспедиция 1960 года. – საქართველოში 1960 წელს ჩატარებული არქეოლოგიური კვლევა-ძიების
შედეგები (1960 წლის საველე-არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგებისადმი მიძღვნილი სესიის მოხსენებათა მოკლე შინაარსი),
თბ., 1961, გვ. 39-42.
Хоштариа Н.В. Археологические раскопки в Вани. – კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული, II, თბ., 1962, გვ. 64-80.
Хоштариа Н.В. О раскопках на вершине холма в 1947-1957 гг. (Из архива
Н.В. Хоштариа). – ვანი IV, თბ., 1979, გვ. 115-134.
Чартолани Ш.Г., Табуева Е.Г., Размадзе Н. П., Шеразадишвили Б.И.
Результаты полевых исследований Сванетии за 1980-1981гг. – ПАИ в
1981 году, Тбилиси, 1984, с. 41-44.
Шамба Г. Раскопки на Эшерском городище и разведки в его окрестностях.
– ПАИ в 1975 году, Тбилиси, 1978, с. 80-81.
Шамба Г. О раскопках в 1974 г. на Эшерском городище. – ПАИ в 1974 году,
Тбилиси, 1976, с. 107-109.
Шамба Г. Археологические открытия на Эшерском городище. – ПАИ в
1976 году, Тбилиси,1979, с. 167-175.
Шамба Г.К. Эшерское городише, Тбилиси, 1980.
Шамба Г.К., Демирханов А.Р., Логинов В.А. Исследования на территории
Сухуми. – АО 1977 года, Москва, 1978, с. 493.
Шамба Г.К., Шамба С.М. Раскопки в Эшера. – АО 1978 года, Москва, 1979,
с. 509.
Шамба Г.К., Шамба С.М. Раскопки в селе Нижняя Эшера. – ПАИ 1977 году,
Тбилиси, 1980, с. 209-215.
Шамба С.М. Монетное обращение на территории Абхазии (V в. до н.э. –
XIII в. н.э.), Тбилиси, 1987.
Шафранов Н. Образование Палиастоми и источника его Капар-Чай. –
Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, вып.
2, Тифлис, 1882.
Шафранов Н. Образование Рионской низменности в течении
исторического периода. – Сборник сведений о Кутаисской губернии,
вып. 1, Кутаиси, 1885.
Bill A. Studien zu den Gräbern des 6. bis 1. Jahrhunderts v. Chr. in Georgien
unter besonderer Berücksichtigung der Beziehungen zu den Steppenvölk-

70

მასალები ძვ.წ. V-I სს-ის კოლხეთის არქეოლოგიური რუკისათვის
(ნამოსახლარები, სამაროვნები)

ern. – Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 96,
Bonn, 2003.
Boardman J. The Greeks Overseas, London 1980.
Dubois de Montpéreux Fr., Voyage autor du Caucase, chez les Tcherkesses et
les Abkhases, en Colchide, en Géorgie, en Arménie et en Crimée, vol. I-III,
Paris, 1839.
Ehrhardt N. Milet und seine Kolonien, Frankfurt am Main, Bem, New York,
1983.
Kachidze A. Die Gräberfelder von Pitschwnari, Bochum, 2001, S. 72-75.
Kacharava D., Kvirkvelia G. Wine, Worship, and Sacrifice: The Golden Graves of
Ancient Vani, New York, 2008.
Kvirkvelia G. On the early hellenistic burials of North-Western Colchis. – AA,
1995, pp. 75-82.
Kvirkvelia G. Gyenos. – Ancient Greek Colonies in the Black Sea. Edited by D.V.
Grammenos – E.K. Petropoulos, v. II, Thessaloniki, 2003, pp. 1267-1296.
Lordkipanidze O. Resultats de fouilles archéologiques a Vani (Georgie). – Bedi
Kartlisa, XXVII, Paris, 1970, pp. 100-110.
Lordkipanidze O. New archaeological finds at Vani (Ancient Colchis). – Annales archéologiques Arabes Syriennes, Revue d’archéologie et d’histoire,
vol. XXI, tomes 1-2 (IXemt Congres International d’ archéologie classique,
Damas, 11-20 octobre 1969), Damas, 1971, pp. 177-183.
Lordkipanidze O. Les fouilles archéologiques de Vani. – Bedi Kartlisa, XXIXXXX, Paris, 1972, pp. 87-95.
Lordkipanidze O. Phasis, Stuttgart, 2000.
Tsetskhladze G. Greek Colonization of the Eastern Black Sea Littoral (Colchis).
– „Dialogues d’histoire ancienne“, 18, 2, 1992, gv. 223-258.
Tsetskhladze G. Die Griechen in der Kolchis, Amsterdam, 1998.

71

ტაბულებისა და რუკების აღწერილობა:
ტაბ. I,1 – ფიჭვნარის ტოპოგრაფიული გეგმა, შედგენილი ა. კახიძის
მიერ [კახიძე, 2007, სურ. 2];
ტაბ. I,2 – სოხუმის შემოგარენის ტოპოგრაფიული გეგმა, შედგენილი ი.
ვორონოვის მიერ [Воронов, 1991, рис. 1];
ტაბ. II – საირხის ტოპოგრაფიული გეგმა, შედგენილი ჯ. ნადირაძის
მიერ [ნადირაძე, 1990, ტაბ. XI];
რუკა I – კოლხეთი ძვ.წ. V-III სს-ის დასაწყისში;
რუკა II – კოლხეთი ძვ.წ. III ს-ის მეორე ნახევარსა და II ს-ში;
რუკა III – კოლხეთი ძვ.წ. I ს-ის პირველ ნახევარში;
რუკა IV – კოლხეთი ძვ.წ. I ს-ის მეორე ნახევარში.

72

გეოგრაფიულ სახელთა საძიებელი

ა

აბაჟუ – 26, რუკა I.
აგუძერა – 37, რუკა I.
ათარა – 29, რუკა II.
ანაკლია, დიხა გუძუბა II – 22, რუკა I.
ანაკოფია – 60, რუკა I, II.
აჩანდარა – 48, რუკაზე აღნიშნული არ არის.
ახალსოფელი – 42, რუკაზე აღნიშნული არ არის.
ახულ-აბაა – 30, რუკა I, II.

ბ
ბაგრატის ციხე – 52, რუკა I.
ბათუმი, თამარის ციხე – 4, რუკა I.
ბანძა – 93, რუკა II.
ბარანოვკა 3 – 61, რუკაზე აღნიშნული არ არის.
ბატნახორუ – 90, რუკა I, II.
ბაღლანი – 33, რუკა I, II.
ბაში – 104, რუკა I, II, III, IV.
ბესლეთის შესართავთან – 51, რუკა I.
ბესლეთის აღმოსავლეთით 1კმ-ს დაშორებით – 51, რუკაზე აღნიშნული
არ არის.
ბრილი – 124, რუკა I, II, III, IV.
ბუკისციხე – 68, რუკა II, III, IV.

გ
გაბაშვილების გორა – 98, რუკა I.
გეგუთი – 106, რუკა II.
გვანდრა – 45, რუკა I, II.
გიენოსი – 31, რუკა I, II, III, IV.
გოგორეთი – 65, რუკა I, II.
გონიო – 2, რუკა I.
*

გეოგრაფიული სახელის შემდეგ მოყვანილი რიცხვი აღნიშნავს ტექსტში ძეგლის
რიგით ნომერს.

73

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

გრიგოლეთი – 11, რუკა I.
გუადიხუ – 54, რუკა I, II.
გუდაუთა – 57, რუკა I, II.
გულეიკარი – 74, რუკა I.
გურიანთა – 64, რუკა I, II, III, IV.

დ
დაბლაგომი – 77, რუკა I, II.
დათეშიძეების გორა – 98, რუკა I.
დაფნარი – 76, რუკა I, II.
დიოსკურია – 27, რუკა I, II, III, IV.

ე
ერგეტა, დიდი ლეტა – 20, რუკა I.
ერგეტა, იზორიების დიხაგუძუბა – 20, რუკა I.
ერგეტა, მამულიების დიხაგუძუბა – 20, რუკა I.
ერგეტა, ცვანას დიხაგუძუბა – 20, რუკა I.
ეშერა – 44, რუკა I, II, III, IV.
ეცერა – 122, რუკა I.

ვ
ვანის ნაქალაქარი – 63, რუკა I, II, III.
ვარდციხე, გიორგობიანების გორა – 81, რუკა I, II, III, IV.
ვეშაპიძის გორა – 117, რუკა II, III, IV.

ზ
ზედა დიმი – 84, რუკა II, III, IV.
ზემო ფარცხმა – 66, რუკა I, II.
ზენობანი – 69, რუკა II.
ზესტაფონი, ფერო-შენადნობთა ქარხნის მიდამოები – 112, რუკა I.

თ
თხინას ტყე – 16, რუკა I.

ი
იაშთხვა – 47, რუკა I.
ითხვისი – 120, რუკა I.

74

მასალები ძვ.წ. V-I სს-ის კოლხეთის არქეოლოგიური რუკისათვის
(ნამოსახლარები, სამაროვნები)

კ
კარახტინი – 117, რუკა I, II, III, IV.
კელასურის მარცხენა ნაპირი – 40, რუკა I.
კელასურისა და მაჭარას წყალგამყოფი თხემის გასწვრივ – 36, რუკა I.
კვაშტა – 5, რუკა I.
კოდისწყალი – 117, რუკა I.
კოდორე – 92, რუკა II.
კოლოტაური – 6, რუკა I.
კოხი, ნაჯიხურალი – 8, რუკა I.

ლ
ლაფსტას მარცხენა ნაპირი, ზღვიდან 3კმ-ს დაშორებით – 62, რუკა I, II,
III, IV.
ლარი-ლარი – 121, რუკა I.
ლეხაინდრაო, გოგიშ ნაოხარუ II – 95, რუკაზე აღნიშნული არ არის.
ლია, პალურის უბანი – 86, რუკა I.
ლომინაური – 117, რუკა I, II, III, IV.

მ
მათხოჯი – 97, რუკა I.
მარტვილი, ტაძართან – 96, რუკაზე აღნიშნული არ არის.
მაქსანიას გამოქვაბული – 87, რუკაზე აღნიშნული არ არის.
მაღლაკი – 103, რუკა III, IV.
მაჭარა – 39, რუკა I.
მახვილაური – 3, რუკა I.
მეორე სვირი, ციხურა – 113, რუკაზე აღნიშნული არ არის.
მთისძირი – 78, რუკა I, II, III, IV.
მოდინახე – 118, რუკა I.
მოქვი – 28, რუკა I.
მურის ციხის მიდამოები – 110, რუკა I.
მუხიანი – 100, რუკა II.

ნ
ნადართუ – 17, რუკა I.
ნაკარგალი – 25, რუკა I.

75

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

ნამარნუ – 75, რუკა I.
ნანეფიშ ჭალე – 89, რუკა I, II.
ნოქალაქევი – 88, რუკა I, II, III, IV.

ო
ოსტიუში – 46, რუკა II, III, IV.
ოჩამჩირე – 32, რუკა I.
ორული, პერტიების დიხაგუძუბა – 21, რუკა I.
ორული, წურწუმიების დიხაგუძუბა – 21, რუკა I.
ოფაჩაფუ – 91, რუკა II.
ოფშკვითი – 83, რუკა I.

პ
პატარა კონძა – 73, რუკაზე აღნიშნული არ არის.
პატრიკეთი – 108, რუკა I.
პრიმორსკი – 59, რუკა I, II.

ს
საბადურის გორა – 117, რუკა I, II, III, IV.
საბაჟოს უბანი – 14, რუკა I.
საგვიჩიო – 72, რუკა I.
საზანო – 115, რუკა I, II, III, IV.
საირხე – 117, რუკა I, II, III, IV.
სარბევი გორა – 98, რუკა I.
საქორქიო, სატყეო უბანი – 15, რუკა I.
საქორქიო, სიმაგრე – 13, რუკა I.
საქორქიო, სიმაგრეს ნამოსახლარის გარშემო – 13, რუკა I.
საქორქიო, სიმაგრეს ნამოსახლარის გარშემო, თხრილი
რუკა I.
საქორქიო, სიმაგრეს ნამოსახლარის გარშემო, თხრილი
რუკა I.
საქორქიო, სიმაგრეს ნამოსახლარის გარშემო, თხრილი
რუკა I.
საქორქიო, სიმაგრეს ნამოსახლარის გარშემო, თხრილი
რუკა I.

76

№26 – 13,
№33 – 13,
№37 – 13,
№38 – 13,

მასალები ძვ.წ. V-I სს-ის კოლხეთის არქეოლოგიური რუკისათვის
(ნამოსახლარები, სამაროვნები)

საქორქიო, სიმაგრეს ნამოსახლარის გარშემო, თხრილი №39 – 13,
რუკა I.
საქორქიო, სიმაგრეს ნამოსახლარის გარშემო, თხრილი №40 – 13,
რუკა I.
საყანჩია – 79, რუკა II.
სახოველი – 117, რუკა I, II, III, IV.
სერგიეთი, ნაფაცაფუ – 94, რუკაზე აღნიშნული არ არის.
სოხუმი, დრამატული თეატრის ტერიტორია – 53, რუკა I, II, III, IV.
სოხუმი, ვოლოდარსკოე, ბესლეთის მარცხენა ნაპირზე – 53, რუკა II.
სოხუმი, 1 ოქტომბრისა და კალინინის ქუჩებს შორის – 53, რუკა I.
სოხუმი, რკინიგზის სადგურის მახლობლად – 53, რუკაზე დატანილი
არ არის.
სოხუმი, სასტუმრო „რიწასთან“ – 53, რუკა II.
სოხუმის ციხე – 53, რუკა I, II.
სოხუმის მთა – 56, რუკა I, II.
სულორი – 80, რუკა I.

ტ
ტამიში – 34, რუკა I.

უ
უკანეთი – 101, რუკა II.
უსახელო – 111, რუკა I, II, III, IV.
უშგული – 123, რუკა I.

ფ
ფარნალის გორა – 98, რუკა I.
ფარცხანაყანევი – 99, რუკა II.
ფასისი – 10, რუკა I, II, III, IV.
ფაცხირი – 38, რუკაზე აღნიშნული არ არის.
ფიჩორი – 24, რუკა I.
ფიჩორის დიხაგუძუბა – 24, რუკა I.
ფიჭვნარი – 1, რუკა I.
ფოთი, ნატეხები – 12, რუკა I, II.
ფშაპი – 35, რუკა I.

77

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

ქ
ქვედა დიმი – 85, რუკაზე დატანილი არ არის.
ქვემო ეშერა, ვერეშჩაგინის გორა – 43, რუკა I, II.
ქვემო ონჭეიში – 107, რუკაზე აღნიშნული არ არის.
ქვემოხეთი – 70, რუკა II.

ყ
ყულანურხვას მახლობლად – 58, რუკა I, II.
ყულევი – 18, რუკა I.

შ
შეკვეთილი, ლეკიანი – 9, რუკა II
შეშელეთი, დიხაგუძუბა – 23, რუკაზე აღნიშნული არ არის.
შიცკუბა – 49, რუკა I.
შორაპანი – 114, რუკა I, II, III, IV.
შრომისუბანი – 125, რუკა I.
შუბარა – 50, რუკა I.

ჩ
ჩიბათი – 71, რუკა II.

ც
ცაიში – 19, რუკა I.
ციხია – 105, რუკაზე აღნიშნული არ არის.
ციხისძირი – 7, რუკა I, III.
ცხეთა – 109, რუკა I, II, III, IV.

ძ
ძევრი – 116, რუკაზე დატანილი არ არის.

წ
წებელდა – 41, რუკა I, II, III, IV.
წითელი შუქურა – 55, რუკა I, II, III, IV.
წითელხევი – 82, რუკა I.
წინსოფლის ციხე – 119, რუკა I.
წიფნარი – 67, რუკა I.

ჭ
ჭოგნარი – 102, რუკა I, II, III, IV.

78

შემოკლებათა განმარტებები:
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Института археологии АН СССР.
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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. During the research we dealt with only the settlement-sites and cemeteries and, having 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 (including 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 important 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 circulation 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 Archaeological 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 burials) 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 intuition 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, considering current administrative units, a list of the sites (settlement-site, cemetery) situated 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 archaeological 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 settlement-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 municipality, 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 circulation 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 municipalities, 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 subordinated 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. Archaeological 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. Moreover, 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 information 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. Sakorkio ‘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. Pichori ‘Dikha Gudzuba’; 25. Nakargali; 26. Abazhu; 27. Dioskuria; 28. Mokvi;
30. Akhul-Abaa; 31. Gienos; 32. City of Ochamchire; 33. Baghlani; 34. Tamishi; 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. Shorapani; 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. Shromisubani (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. Shesheleti, 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. Bukistsikhe; 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. Eshera; 46. Ostiushi; 53. Sokhumi (premises of the Drama Theatre); 55. Red Lighthouse; 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. Usakhelo; 114. Shorapani; 115. Sazano; 117.Sairkhe; 117. Sakhoveli; 117. Karakhtini; 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 campaigns 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 territory of the country – 30 sites have been recorded:
3. Makhvilauri; 10. Phasis; 27. Dioskuria; 31. Gienos; 41. Tsebelda; 44. Eshera; 46. Ostiushi; 53. Sokhumi (premises of the Drama Thaetre); 55. Red Lighthouse; 62. left bank of the River Lapsta; 64. Gurianta; 68. Bukistsikhe; 78. Mtisdziri; 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 disintegration (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 archaeology, 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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