მეცნიერებმა
კავკასიაში
პრომეთეს კლდეს მიაგნეს?
კავკასიის მთებში ის ადგილი იპოვეს,
სადც სავარაუდოდ, მითიური პრომეთე იყო
მიჯაჭვული.

როგორც რუსი მეცნიერი, მხარეთამცოდნე ვიქტორ ჩაშინი ირწმუნება,
ეს კლდე ანაპის მახლობლად, დიდ უტრიშზე მდებარეობს.
„ მე მხოლოდ ანტიკურ ავტორების მონაცემებს ვეყრდნობი და
დეტალურ ანალიზზს ვაწარმოებ, ჩემით არაფერს ვიგონებ“,– ამბობს
მეცნიერი.
კავკასიის თითქმის ყველა ეპოსში არსებობს ლეგენდა პრომეთეს
შესახებ. რა საკვირველია, ყველას საკუთარი ვარიაცია გააჩნია.
ჩერქეზები, ყაბარდოელები ამტკიცებენ, რომ პრომეთე იალბუზზე იყო
მიჯაჭვული; ქართველებს მიაჩნაით, რომ ეს
მყინვარწვერი იყო;
სომხები ამბობენ, პრომეთე არარტს მიაჯაჭვესო; სოჭელი გიდები კი
ტურისტებს არწმუნებენ, რომ ლეგენდალური ტიტანის დსაჯის ადგილი
ფიშტაზე მდებარე კლდეზე იყო. მეტად დეტალური ვერსია ადიღელებს
გაჩნიათ, ნარტული ეპოსი მოგვითხრობს, რომ კლდეზე მიჯაჭვული
გოლიათი
გაანთავისუფლა ნარტმა, რომლის სახელი ითარგმნება,
როგორც „მეზღვაური სწორი ცხვირით“, რაც ჰერაკლეს გარეგნობაზე
მიათითებს. თუმცა ვიქტორ ჩაშინის აზრით,თვდაპირველად
ისტორია
პრომეთეს შესახებ ძველმა ბერძნებმა ადიღელებისგან გადმოიღეს და
შემდეგ შექმნეს ჩვენთვის უკვე ცნობილი ვერსია.

დიდი უტრიში
აპოლონის

„არგონავტიკაში“ აღნიშნულია, რომ პრომეთეს კლდე

პონტოსთანაა, სადაც კავკასიის მთები იწყება, ხოლო ესხილე უფრო
ზუსტად მიგვანიშნებს :“ხმაურიან ზღვის ნაპირს გაუყევი,
აბობოქრებულ მდინარეს ნუ გადალახავ და ამორძალებთან მიხვალ“.
ვიქტორ ჩაშინმა დიდი შრომა გასწია, შეადარა რა უძველესი და ახალი
გეოგრაფიული მონაცემები და დაასკვნა, რომ ძველ თქმულებებში
საუბარი შავ ზღვაზე კი არა, არამედ მდინარე ყუბანზეა. რუსი
მეცნიერი იმ ფაქტს ეყრდნობა, რომ ამორძალები ახლანდელი როსტოვის
და კრასნოდარის ოლქების ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ. ასევე, დიდი
უტრიში ერთადერთი ადგილია, სადაც კლდის მასივი
ნაპირის სიახლოვეს მდებარეობს.

უშუალოდ ზღვის

უტრიშზე არის ერთი, ყველასგან გამორჩეული, ციცაბო კლდე. მასთან
მისასვლელი გზა ღვიის რელიქტურ ტყეზე გადის. ეს ტყე უნიკალურია
იმით, რომ ერთადერთია დედამიწაზე – ხეების ასაკი 600 წელს
აღწევს. აქ იზრდება
უჩვეულო მცენარე სათოვლია
(Colchicum
autumnale)
ანუ „შეუწველი მაყვალი“, როგორც მას ხალხში
უწოდებენ. ასანთი რომ
მოუკიდო, ალი გაჩნდება და
მალევე
ჩაქრება, მცენარე კი უვნებელი დარჩება. იწვება მხოლოდ მის მიერ
გამოყოფილი
ეთერზეთები. თუმცა, ცეცხლის გარეშეც საკმაოდ
ტოქსიკურია და მიკარებისას კანძე ძლიერ დამწვრობას ტოვებს.
ლეგენდის თანახმად, ეს მცენარე იმ ადგილზე აღმოცენდა, სადაც
პრომეთეს სისხლის წვეთები დაეცა. ჩაშინის თეორიის სასარგებლოდ
საუბროს ის ფაქტიც, რომ კლდის მახლობლად
მდებარეობს

„სისხლისმსმელი არწივის ხეობა“.

სათოვლია (Colchicum autumnale)
მეცნიერი აღნიშნავს, რომ ძვ.წ.ა. 600 წლეებში ანაპის ტერიტორიაზე
სინდები სახლოობდნენ . იმ დროს სოჭის მიდამოები
კოლხეთის
შემადგენლობაში შედიოდა. ზუსტად რომ კოლხეთში მიმავალმა
არგონავტებმა გაიგონეს პრომეთეს გმინვა და საშევლად ჰერაკლე
გააგზავნეს, რომელმაც ,მითის თანახმად , მოკლა არწივი და ტიტანი
გაანთავისუფლა.
სტრაბონიც ამბობდა, რომ პრომეთეს გადასახლების ადგილი კავკასია
იყო. ასევე საინტერესო დეტალს გვამცნობს
რომაელთა ფლოტის
მეთაური არიანე (ჩვ. წ. II ს), რომელსაც აღმოსავლეთ პონტოს
ციხე–სიმაგრეების
დათვალიერება ევალებოდა:“დიოსკურიადისკენ
(ახლანდელი სოხუმი) მიმავალ გზაზე გვანახეს კავკასიის ერთერთი
მწვერვალი სახელად სტროვილოსი, რომელზეც, მითის თანახმად, ზევსის
ბრძანებით გეფესტმა პრომეთე მიაჯაჭვა“. ანტიკური ავტორები
ტამანის და ყირიმის ტერიტორიას სკვითების მიწებს უწოდებდნენ,
ხოლო სამხრეთისკენ მდებარე მიდმოებს,
სადაც კავკასიის მთები
იწყებოდა – აეტის სამეფოს…
ასეა თუ ისე, მეცნიერები დარწმუბებით ჯერ ვერ ამბობენ, თუ რომელი
თეორიაა მართალი და რომელი მცდარი. ეს საკითხი კიდევ მრავალ
დაფარულ დეტალს ინახავს და, შესაბამისად, მკვლევარების და
ისტორიკოსების ინტერესის ობიქტს წარმოადგენს.

www.premiumi.ge

ირლანდიაში 2000 წლის წინ
დამზადებული კარაქი იპოვეს
ირლანდიის ერთერთ ჭაობში
მუშაობისას დაქირავებულმა
მუშებმა
შემთხვევით
კარაქის დიდი ნაჭერი
იპოვეს, რომლის ასაკიც
2000 წელს აღწევს.

უჩევულო ართეფაქტი 10 კგ–მდე იწონის. ის სამი უძველესი საბარონოს
სასაზღვრო ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს. მეცნიერებისთვის ცნობილია,
რომ ძველად კარაქს ხშირად
ინახავდნენ ჭაობში, თუმცა ამ
შემთხვევაში, აღმოჩენილი ნაჭერი საკერპო ძღვენად მიაჩნიათ.
ექსპერტების თქმით, 2 000 წლის წინ ამ ადგილებში მცხოვრებმა
ადამიანებმა განგებ „ჩაძირეს“ კარაქი, რათა მათ ღვთაებებს
მიწები მტრის შემოსევისგან დაეცვათ.
მუშების მტკიცებით, არტეფაქტს დღემდე აქვს კარაქის სურნელი და
საკვებადაც გამოსადეგად გამოიყურება.

დარეჯანის სასახლის სამონასტრო
კომპლექსის რეაბილიტაციის დროს
ძველი
გალავნის
ფრაგმენტი
აღმოაჩინეს
თბილისის

განვითარების

ფონდის პროექტის, „ახალი
ტფილისის“
ფარგლებში
მიმდინარე სარეაბილიტაციო
სამუშაოების
დროს,
დარეჯანის
სასახლის
სამონასტრო
კომპლექსის
ტერიტორიაზე,
საძირკვლის
გასამაგრებლად (სადრენაჟე
სისტემის ოსაწყობად) გავლებულ ღრმა ჭრილში არქეოლოგიური ნაშთები
გამოვლინდა. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. კერძოდ,
ძველი გალავნის ფრაგმენტები, რომელიც არქეოლოგების მიერ
შესაბამისი წესების დაცვით გაიწმინდა.
პროექტში
ჩართული
მხარეების:
არქეოლოგების,
ხელოვნებათმცოდნეებისა და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული სააგენტოს რეკომენდაციით, სარეაბილიტაციო
არეალში აღმოჩენილი ძველი გალავნის ნაშთები უნდა შენარჩუნდეს,
შესაბამისად, აღნიშნული რეკომენდაციის საფუძველზე პროექტი
დაკორექტირდა.
დაკორექტირებული პროექტის მიხედვით, სადრენაჟე სისტემა ვეღარ
მოეწყობა, თუმცა შენარჩუნებული იქნება კულტურული მემკვიდრეობა –
მოეწყობა სანიაღვრე სისტემა, რომლის შედეგად ბუნებრივი წყლების
ზემოქმედებისგან დაცული იქნება ციხის გალავანი. დარეჯანის
სასახლის სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაციისთვის 2 მილიონ
ლარამდეა გამოყოფილი. სამუშაოების დასრულება კი 2020 წლის ბოლოს
იგეგმება. სარეაბილიტაციო სამუშაოებს შპს „იკორთა 2007“

ახორციელებს.
თბილისის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელის, ალექსანდრე
ტოგონიძის თქმით, პროექტის დაკორექტირებით კულტურული
მემკვიდრეობაც შენარჩუნდება და გალავანს წყლებიც ასცდება.
„დარეჯანის სასახლის სამონასტრო კომპლექსის სარეაბილიტაციო
სამუშაოების ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი იყო გალავნის კედლის
რეაბილიტაცია. როდესაც უკანა კედლის მხარეს ამოვიღეთ ჭრილი, რომ
სადრენაჟე მილები ჩაგველაგებინა, აღმოვაჩინეთ ძველი გალავნის
კედელი და კერამიკული ჭურჭლის ფრაგმენტები. მას შემდეგ, რაც
არქეოლოგებთან და შესაბამის სპეციალისტებთან გავიარეთ
კონსულტაციები, გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეკორექტირებინა პროექტი
ისე, რომ არქეოლოგიური მხარეც შენარჩუნებული და აღწერილი იყოს
და იმ წყლების დიდი ოდენობა, რომელიც აზიანებს გალავნის კედელს,
ამა თუ იმ გზით ავაცდინოთ გალავანს“, – განაცხადა ალექსანდრე
ტოგონიძემ.
ფონდის
ხელმძღვანელმა
მადლობა
გადაუხადა
პროექტის
განხორციელებაში ჩართულ ყველა სპეციალისტს, მათ შორის პროექტის
ავტორს, მშენებლებს, არქეოლოგებს და საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს.

“ბერმა
უფსკრულს
ჯვარი
გადასახა და ნაბიჯი გადადგა” –
კავკასიის მთებში საბჭოთა დროს
მომხდარი სასწაული

“1960–იან
წლებში
ნიკიტა
ხრუშჩოვის დროს „კგბ“ ჯარის
დახმარებით გეგმიურად ამოწმებდა
კავკასიის
მთებს,
იჭერდნენ
ყველას,
ვინც
იქ
საბჭოთა
მთავრობას
აფარებდა
თავს.
განსაკუთრებულად ავიწროვებდნენ
ბერებს
და
გამოსასწორებელ
ბანაკებში აგზავნიდნენ. 60–იან
წლებში მოქმედი ოფიცერი, პარტიული და მსხვილი სავერტმფრენო
დანაყოფის მეთაური ვიყავი, მთაში ფრენის დიდი გამოცდილება
მქონდა.
კავკასიის მთებში თვითმფრინავიდან ბერების ჯგუფისთვის თვალთვალი
დამავალეს. ვხედავდი, რომ მთაზე 11 შავოსანი ბერი ადიოდა, მათ
ფეხდაფეხ ჯარისკაცები მიჰყვებოდნენ. სიტუაცია შევაფასე და
მოვახსენე:
–

მიწა! ჰაერი ვარ. ბერები მთის მწვერვალზე მიემართებიან!

ნელ–ნელა ალყა შემოარტყით. მწვერვალის იქით უფსკრულია, სხვა გზა
არ აქვთ და ავიყვანთ.
– ჰაერი!

მიწა ვარ, გასაგებია, კავშირის დასასრული.

ორი დღე და ორი ღამე ამ ბერებს ვუდარაჯეთ და აი, ოპერაცია
დასასრულს უახლოვდება. არ ვიცოდი, რა ბედი ელოდა ბერებს
დაკავების შემდეგ და არც მაინტერესებდა. მე მხოლოდ ბრძანებას
ვასრულებდი.
ამ დროს ბერები მწვერვალზე ავიდნენ. ქვემოდან უკვე ჯარისკაცები
სამძებრო ძაღლებით ავიწროვებდნენ, წინ კი უკიდეგანო
ციცაბო
უფსკრული იყო. მდგომარეობა გამოუვალი იყო.
წრე შემოვარტყი და უშუალოდ ბერების
თავზე შევჩერდი.
პროპელერისგან წარმოქმნილი ქარი თმასა და სამოსს უფრიალებდათ.
მათ სახეზე სასოწარკვეთა ემჩნეოდათ. ხაფანგში მოქცეულ მგლებს
ჰგავდნენ. სასიგნალო შუქები მივანათე, რათა მენიშნებინა, რომ
ყველაფერი დასრულდა. ჯარიკსაცებიც გვიახლოვდებოდნენ…

უცებ ქვემოთ რაღაც უცნაური ამბები დატრიალდა. ბერებმა წრე
შეკრეს, ერთმანეთს
ხელი ჩაჰკიდეს და მუხლი მოიყარეს. ლოცვა
დაიწყეს. შემდეგ ყველა ერთად ადგა და ხრამთან მივიდა. „ნუთუ
გადახტებიან? ეს ხომ უეჭველი სიკვდილია! ნუთუ თვითმკვლელობა
გადაწყვიტეს?“– გავიფიქრე
და რაციას ვტაცე ხელი:
– მიწა!მიწა! ახლოს არ მოხვიდეთ, გადახტომას აპირებენ! უფსკრულის
პირას დგანან!
– ჰაერი! მიწა ვარ! ხუთ წუთი დაველოდებით და გავაგრძელებთ
შეტევას. დრო არ გვაქვს – მალე დაბნელდება.
– გასაგებია.
ბერებისთვის თვალი არ მომიშორებია. ერთ–ერთმა, შუაში მდგომმა,
ორი კვერთხი აიღო, გადააჯვარედინა და სამჯერ აუჩქარებლად ჯვარი
გადასახა უფსკრულს. შემდეგ ნაბიჯი გადადგა! მაგრამ ძირს არ
ჩავარდნილა, არამედ სასწაულებრივად ჰაერში იყო გამოკიდებული.
თმა ყალყზე დამიდგა. ზემოდან ნათალად ვხედავდი, რომ ბერი მიწაზე
კი არა, ჰაერში იდგა. შემდეგ ნელ–ნელა გადადგა ნაბიჯები და
როგორც ბილიკზე, ისე გაიარა. არ გადაჩეხილა უფსკრულში! როგორ?!
მას გაყვნენ დანარჩენი ბერებიც, ერთი მეორეს მიყოლებით
მიაბიჯებდნენ ჰაერში. მშვიდად ავიდნენ ზევით და ღრუბელში
მიიმალნენ… გაქრნენ…
ნანახისგან ისე დავიბენი, რომ ვერტმფრენის მართვაზე კონტროლი
დავკარგე. გონს რომ მოვეგე, კურსი გამოვასწორე და მინდორზე
დავეშვი.
20 წუთის შემდეგ ჯარისკაცები მომცვივდნენ, მე კი კაბინაში ვიჯექი
და ნანახისთვის ლოგიკურ ახნას ვეძებდი.
– მეთაურო, სად არიან ბერები? სად წავიდნენ? მწვერვალზე ვიყავით,
მაგრამ იქ არ დაგვხდნენ.
–ისინი…ისინი ზეცაში წავიდნენ.
ექომ ჯარისკაცების სიცილის ხმა მთებს მოსდო.
***

განრისხებული პოლკოვნიკი ოთახში ადგილს ვერ პოულობდა:
– ინებეთ და ამიხსენით, სად გაქრნენ ბერები, რომლებსაც 2
დღე–ღამე ვუთვალთვალებდით?! და ისიც, თუ როგორ აიყვანეთ
ჯარისკაცები ცრუ კვალზე!
– ჩემს ახსნა–განმარტებას მაინც არ დაუჯერებთ, ასე რომ აი ჩემი
პარტიული ბილეთი და განცხადება სამსახურიდან გათავისუფელების
შესახებ.
მას შემდეგ, რაც თადარიგში გადამიყვანეს, მოვინათლე და მორწმუნე
ადამიანი გავხდი.
საოცარნი არიან, უფალო საქმენი შენნი!”
მიროსლავ მანიუკი

საბერძნეთში აღმოჩენილი თავის
ქალა
ევროპაში
ადრეულ
ადამიანთა გამოჩენას თავდაყირა
აყენებს
საბერძნეთში
აღმოჩენილმა
თავის
ქალის
ფრაგმენტმა
ახალი, ამაღელვებელი ჰიპოთეზა
წარმოშვა ევროპაში ადამიანთა
პირველად გამოჩენის შესახებ.
გაჩნდა გარკვეული სკეპტიციზმი
იმ მეცნიერებშიც, რომლებიც
იკვლევენ, როდის და რატომ
გაქრა
აფრიკიდან
ჰომო

საპიენსი.
განმარხებული თავის ქალა 1970-იან წლებში სამხრეთ-აღმოსავლეთ
საბერძნეთში, მღვიმეში აღმოაჩინეს; მას შემდეგ ის მუზეუმში
ინახებოდა. მკვლევართა განცხადებით, ის ეკუთვნოდა ანატომიურად
თანამედროვე მახასიათებელთა მქონე ინდივიდს, რომელიც დაახლოებით
210 000 წლის წინ ცხოვრობდა. თუკი ეს მართლაც ასეა, საქმე გვაქვს
აფრიკის გარეთ აღმოჩენილ ყველაზე ძველ ჰომო საპიენსთან. გარდა
ამისა, მისი ასაკი 160 000 წლით უფრო მეტია ევროპაში აღმოჩენილ
სხვა ნებისმიერი ჰომო საპიენსის ნამარხზე.
საკმაოდ წონიან ექსპერტთა მიერ ჩატარებული ახალი კვლევა
რამდენიმე დღის წინ ჟურნალ Nature-ში გამოქვეყნდა და უმალ
მიიქცია სხვა მკვლევართა ყურადღება. უთანხმოება ამ სფეროში
უჩვეულო სულაც არ არის. ნამარხები როგორც წესი იშვიათია,
დანაწევრებულია და ძნელია დათარიღება, ადამიანთა პრეისტორია კი
დიდწილად ბურუსით არის მოცული.
ახალი

კვლევა

ფოკუსირებულია

ორი

თავის

ქალის

დაზიანებულ

ფრაგმენტებზე; მათ აპიდიმა 1 და აპიდიმა 2 უწოდეს და აღმოაჩინეს
ერთმანეთისგან რამდენიმე სანტიმეტრის მოშორებით. ამის გამო,
მეცნიერებმა თავდაპირველად იფიქრეს, რომ ისინი ერთი ასაკისა იყო.
თუმცა, ნიმუშებში არსებული ურანის რადიოაქტიური დაშლის მეთოდით,
მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ინდივიდები სხვადასხვა ეპოქას
ეკუთვნის. როგორც ტესტები მიუთითებს, აპიდიმა 1 დაახლოებით 210
000 წლისაა, აპიდიმა 2 კი 170 000 წლის.
ამ თარიღებმა აბსოლუტურად შეარყია ევროპის ადრეულ ადამიანებთან
დაკავშირებით სამეცნიერო საზოგადოებაში არსებული კონსენსუსი.
სხვადასხვა მეთოდისა და მოდელის გამოყენებით, მკვლევრებმა სცადეს
გაერკვიათ, როგორ გამოიყურებოდა თავის ქალები დაზიანებამდე.
აპიდიმა 2, შედარებით ახალი თავის ქალა აშკარად ჰგავს
ნეანდერტალს და ზუსტად ემთხვევა იმ პერიოდს, როდესაც ჩვენი
წარმოდგენით ევროპაში ამ სახეობის ადრეული ადამიანები
დომინირებდნენ.
თუმცა, უფრო ძველი თავის ქალა, აპიდიმა 2 სულაც არ ჰგავს
ნეანდერტალისას; ის უფრო ადრეულ ჰომო საპიენსს წააგავს.
თავის ქალისგან ბევრი არაფერია დარჩენილი — მხოლოდ უკანა ნაწილი,

მაგრამ აქვს მომრგვალებული ფორმა და ადრეული თანამედროვე
ადამიანისთვის ჩვეული სხვა მახასიათებლები. ევროპაში ასე ადრეულ
ადამიანთა არსებობა სულაც არ არის დაუჯერებელი. შარშან
მკვლევართა სხვა ჯგუფმა ისრაელის ერთ-ერთ მღვიმეში აღმოაჩინა
მათი აზრით ჰომო საპიენსის ყბის ძვალი და კბილები, რომელიც 177
000-197 000 წლისაა.
ახალი კვლევის მიხედვით, ლევანტსა და თურქეთზე უნდა გადენილიყო
ადრეულ თანამედროვე ადამიანთათვის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისკენ
მიმდინარე გზები.
თუ ეს მოსაზრება მართებულია, ავტორთა აზრით, აპიდიმა 1 არის
ევრაზიაში ჩვენთვის ცნობილი ყველაზე ადრეული ჰომო საპიენსი, რაც
მიუთითებს, რომ ადრეულმა თანამედროვე ადამიანებმა აფრიკა იმაზე
გაცილებით ადრე დატოვეს და იმაზე მეტად შორს წავიდნენ, ვიდრე
აქამდე გვეგონა.მსგავსი: ინდოეთში აღმოჩენილმა ქვის იარაღებმა,
უძველეს…
აღმოჩენა ასევე მიუთითებს, რომ ადრეულ თანამედროვე ადამიანებს
კონტაქტი ჰქონდათ ნეანდერტალებთან, რომლებიც 40 000 წლის წინ მას
შემდეგ გადაშენდნენ, რაც დასავლეთ ევრაზიაში თანამედროვე
ადამიანთა ჯგუფი გამოჩნდა. კვლევას თან ახლავს ჩვეული
გამოწვევები, რადგან ეფუძნება მხოლოდ ერთი თავის ქალის ნაწილს,
რომელიც დამსხვრეული და დაზიანებულია.
ვერ მიაკვლიეს სხვა ვერაფერს, ვერც ქვის იარაღებს, ვერც
სამარხებს. ახალ ჰიპოთეზას მნიშვნელოვნად გაამყარებს ამ რეგიონში
მეორე ჰომო საპიენსის ნამარხის აღმოჩენა.
კვლევის წაკითხვის შემდეგ, რამდენიმე პალეონტოლოგი სკეპტიკურად
განეწყო. სმიტსონის ბუნების ისტორიის ეროვნული მუზეუმის
პალეონტოლოგი რიკ პოტი აღნიშნავს, რომ ამ კვლევის შედეგი
ერთჯერადია, წინათ დადასტურებული თარიღებისგან მნიშვნელოვნად
განსხვავებული, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ის მცდარია.
მისი თქმით, დაზუსტებით რამის მტკიცება ძნელია და ყველაფერს სხვა
ეგზემპლარების აღმოჩენა გაარკვევს.
მომზადებულია The Washington Post-ის მიხედვით
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ამ
დღეს
კონსტანტინოპოლს
სტამბოლი დაერქვა – რატომ
გაქრა ბიზანტია
1930

წლის

დაესვა

28

მარტს

წერტილი

საბოლოოდ

ბიზანტიური

იმპერიის დიდებას – 89 წლის წინ
ქალაქებს

კონსტანტინოპოლს

და

ანგორას ახალი, თურქული სახელები
მიენჭა – სტამბოლი და ანკარა.

კონსტანტინოპოლი (ბერძ. Κωνσταντινούπολις) —
საუკუნეების
განმავლობაში ბიზანტიის იმპერიის დედაქალაქი იყო (ქალაქის ძველი
ბერძნული სახელი იყო ბიზანტიუმი). ქალაქი
სტრატეგიულად
მდებარეობდა ოქროს რქისა და მარმარილოს ზღვის უბეში, იმ ადგილას
სადაც ევროპა აზიას ხვდება. მან წარმატებულად გაართვა თავი ძველი
რომის გადმოცემულ
მემკვიდრეობას და უდიდესი და უმდიდრესი ქალაქი იყო ევროპაში
მთელი შუა საუკუნეების განმავლობაში, რის გამოც მას „ქალაქთა
დედოფალი“ შეარქვეს.
1453 წლის 29 მაისს, ოსმალეთის იმპერიის ერთ-ერთმა ცნობილმა და
გამოჩენილმა სულთანმა, მეჰმედ II-მ კონსტანტინოპოლის ალყა
დაიწყო. სულთან მეჰმედის წინაპრებს არაერთი მცდელობა ჰქონდათ
ბიზანტიის იმპერიის დედაქალაქის აღების, მაგრამ ყოველი მცდელობა

უშედეგოდ სრულდებოდა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ბიზანტიის
იმპერიის დედაქალაქს აღარ გაუმართლა და ოსმალებმა მისი აღება
მოახერხეს. ეს იყო ოსმალეთის იმპერიის ისტორიაში ერთ-ერთი
უდიდესი გამარჯვება.
ისტორიკოსების შეფასებით კონსტანტინოპოლის დაცემა შიდაფეოდალური
დაპირისპირების, საზოგადოებაში გავრცელებული მანკიერების და
მძიმე ეკონომიკური პირობების შედეგად მოხდა.
ამაოდ შეაგონებდნენ ჭეშმარიტი მოძღვრები ერსა და ბერს, ამაოდ
აფრთხილებდნენ, ღვთის სასჯელი არ აგვცდებაო – სამღვდელობა უფრო
მეტად ეფლობოდა უზნეობაში, მრევლი კი განცხრომაში ატარებდა
დროს. დაივიწყეს წინაპართა სჯული. წარჩინებული და განათლებული
ახალგაზრდობა კათოლიციზმის იდეებს იზიარებდა და რომის ტახტს
ემხრობოდა. ძალზე გავრცელდა სხვდასხვა ერესი, ცრურწმენა,
მკითხაობა, მათ შორის

ამაოდ

თხოვდა

– მართლმადიდებლურ ხატზებზე.

დახმარებას

იმპერატორი

კონსტანტინე

ქედმაღალ

ფეოდალებს, ფინანსურად დახმარებოდნენ ქვეყანას იარაღის შეძენაში.
პასუხად კადნიერი
თავად–აზნაურები საეკლესიო ოქროს ნივთების
გაყიდვას ურჩევდნენ მეფეს …როდესაც დაპყრობილი ქალაქის
კანტიკუნტად დარჩენილმა დიდებულებმა სულთანს ოქროს ზოდები
მიართვეს, მას ძალზე გაუკვირდა – ამდენი ოქრო თუ გქონდათ,
იმპერატორ კონსტანტინეს რატომ არ უბოძეთ, რათა ჯარი შეეკაზმა?
აღსანიშნავია, რომ იმპერატორმა
უბრალო მეომარივით, ყველასგან
მიტოვებულმა, ქუჩის შეტაკებებში დაასრულა სიცოცხლე – ხმლით ხელში
იცავდა საკუთარ ქალაქს. ხოლო ოსმალებმა კონსტანტინოპოლის
აღებისას
სულ 3 მეომარი დაკარგეს…
კონსტანტინოპოლის დაპყრობის შემდეგ, ბიზანტიის იმპერია საბოლოოდ
გაქრა რუქიდან, ხოლო ოსმალეთის სასულთნო ოსმალეთის იმპერიად
ჩამოყალიბდა. ოსმალებმა უწოდეს მას სახელი „სტამბოლი“ და
დედაქალაქად გამოაცხადეს.
ალექსანდრე მგალობლიშვილი
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"ვერ ვენდობი, ესენი ჩვვენი
ერთგულნი არ არიანო" - გიორგი
XII რუსეთის შესახებ
ერეკლე II-ის უფროსი ვაჟი,
უფლისწული გიორგი მუდამ
გვერდით
ედგა
მამას
სახელმწიფოს მართვაში. იგი
მამაცი ვაჟკაცი ყოფილა და
კარგადაც ერკვეოდა მაშინდელ
პოლიტიკაში.

გიორგის არაერთხელ ხმლით უხსნია ქვეყანა მომხდურთა თარეშისაგან.
იგი თან ახლდა მამას ასპინძის ომში.
გიორგი ბატონიშვილი
სასტიკი წინააღმდეგი იყო რუსთა მონაწილეობისა ბრძოლაში.
ვერ ვენდობი, ესენი ჩვვენი ერთგულნი არ არიანო, – უმტკიცებდა
მამასა და სარდლებს. ლამის გაიქცა ბრძოლის ველიდან, ხელდახელ
აპირებდა რუს გენერალთან შებმას…
როგორც შემდეგ გამოჩნდა, გიორგი მართალი იყო – ტოტლებენმა ფიცხელ
ომში მიატოვა ერეკლე.
***
მეფე გიორგი XII ერთხელ ყაზახ–ბორჩალოს მიბრძანებულა და სწვევია

ერთ დარბაისელს, საქართველოს ერთგულ მოხუცებულ აღალარს.
ჩამოვარდნილა ლაპარაკი ცხენებზე და მეფეს უკითხავს მოხუცისთვის,
– ყაზახ–ბორჩალოს ცხენი უწინ განთქმული იყო მთელ საქართველოში,
ახლა კი იმისთანა ცხენები აღარ გამოდიან, რა იქნენ ის უწინდელი
ცხენებიო?
– იმ უწინდელ ცხენებზე ის უწინდელი ქართველები შესხდნენ და
წავიდნენო, – უპასუხია გულამომჯდარ მოხუცს.
***
გიორგი XII ტახტზე ავიდა მაშინ, როდესაც საქართველოს, რომელიც არ
იყო გარეშე მტრებისგან დაცული, არ ჰქონდა წესრიგი საშინაო
მმართველობაშიც. ქვეყანა გაძარცვულ-დარბეული იყო, ხალხს კი მძიმე
გადასახადები აწვა ტვირთად; ყველგან გავრცელებული იყო სიღარიბე
და სიღატაკე .
ტფილისი წარმოადგენდა ნანგრევების გროვას. მხოლოდ ორი ქუჩა იყო
თავისუფალი (გაწმენდილი) მგზავრობისთვის; მაგრამ მათაც ორივე
მხარეზე მიუყვებოდნენ გაძარცვული სახლები (* Изъ записокъ
Тучкова. Арх. главн. шт. въ С.-Петербурге).
თავად მეფე, როდესაც იგი გადმოსახლდა დარბეულ დედაქალაქში,
იძულებული შეიქმნა განთავსებულიყო თავად ბებუთაშვილის ერთადერთ
გადარჩენილ სახლში, სადაც იცხოვრა კიდეც მან თავის სიკვდილამდე,
ორ მეტად პატარა ოთახში (* ჩაწერილია თავად დ. ო. ბებუთოვის
სიტყვებიდან. იხ. ასევე письмо Коваленскаго Кноррингу 2-го
декабря 1799 г. Т. А. К. Н.).
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"ცეია ჰია" – რა საერთო აქვს
ეტრუსკებს იბერიელებთან?

მალე ცეია ჰია

ეტნამ…

ციზ ვაკლ აისვალე,
მალე ცეია ჰია ტრინთ
ეტნამ ციზ ალე.
მაოე ცეია ჰია ეტნამ,
ციზ ვაკლ ვიკლ ვალე,
ატაილე იტრიალე
ჰია ციზ ტრინთაშა…
ეს ეტრუსკული ლოცვაა. მახვილ ყურს რატომ ესმის ქართული ხმები:
ცელი ვლესე და ვერ გავლესე…
რატომ გვეცნობა

ეს “მალე”, “ცეია”, “აისვალე”,

“ალე”,

“იტრიალე” – და რატომ გვოგნია, სვანს თუ მეგრელს, ქართლელს თუ
ლაზს ვუსმენთ? რატომ ადევს ეტრუსკულ სიტყვებს ქართული ელფერი?
ეტრუსკები და იბერიელნი აპენინის მკვიდრნი იყვნენ…
…ფრესკაზე ტავერნაა, შემთვრალი ეტრუსკები ერთმანეთს გასძახიან:”
ჰელლოუ, ლარგენა, დალიუს!”
–ეი, ლარგენა, დალიე!
ნუთუ, ასეა? შესაძლოა, ოცნებაც იყოს, რომელსაც საზღვარი არ აქვს…
მაგრამ ვნახოთ, როგორია ეტრუსკულ–ქართველური შეხვედრები:
ეტრ. teta – დიდედა – ქართ. დედა ( მეგრ. დიდა; სვან. დი,
დიდელა; ჭან. დიდა)
nene – ძიძა – ქართ. ნანა, დედა, ნენე ( აჭარულად)
papa(l) – პაპა, ბაბაუა, – ქართ. პაპა (პაპალ)
cvil

–

ბავშვი, პირმშო – ქართ. ჩვილი

calu –– მკვდართ ღმერთი – ქართ. კალ/კლ – მოკვლა
lupu – სიკვდილი – ქართ.

ლპ–ობ–ა

velta – მიწა, დედამიწა – ქართ. ველ –ველი
farfalio – პეპელა – ქართ.
ფარფალი.

ფარფალია (მეგრ.) – პეპელა, ფარფატი,

ეტრუსკები თავის თავს რასენებს უწოდებდნენ, ძველი ბერძნები კი
ტირენებად მოიხსენებდნენ. ეტრუსკებმა მაღალი ცივილიზაცია შქმნეს,
დიდი წვლილი შიტანეს რომისა და იტალიის კულტურულ განვითარებაში.
მცირერიცხოვანი ერი ლათინურ–რომაულ ეთნოსის ზეგავლენის შედეგად
გაქრა. რომაელები აღიარებდნენ, რომ ეტრუსკებისგან მათ
მემკვიდრეობად დარჩა მრავალი შენობა –ნაგებობა რომში, ასევე
თეატრები,
სამთო საქმე, რკინის და კერამიკის დამუშავების
დარგის განვითარება, ჭაობების გაშრობის ოსტატობა, ფერწერობისა
და ძერწვის ხელოვნება.
ეტრუსკები ბრწყინვალედ ფლობდნენ მედიცინას, მათ განავითარეს
თერმალური წყლებით მკურნალობის ხერხები, ეწეოდნენ
მკურნალობის და პროტეზირების პრაქტიკას.

კბილების
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ჩინური აკლდამის საიდუმლო –
უცნაური
სითხე
და
უცნობი

ვირუსით გარდაცვლილი მკვლევარი
1992 წელს ჩინეთის არმია
ქ. ჩანშაში
მასშტაბურ
სამხედრო
წვრთნებს
ატარებდა. ერთ-ერთ გორაკზე
მესანგრეებმა
გვირაბი
გათხარეს და მოულოდნელად
საიდუმლო
ნაგებობას
წააწყდნენ.

12 მეტრის სიღრმეზე ამოტრიალებული პირამიდის ფორმის აკლდამა იყო
მოწყობილი. მასში, ერთი მეორეში ჩადებული 4 სარკოფაგი იდგა.
ერთ–ერთში აბრეშუმში გახვეული ქალის გვამი იყო, რომელიც არ
ჰგავდა ეგვიპტის და პერუს მუმიებს. ქალის სხეული უჩვეულო ხერხით
იყო შენახული – 80 ლიტრ უცნობ, მოყვითალო ფერის სითხეში იყო
ჩასვენებული.
აორთქლდა.

სამარხის გახსნიდან 5 წუთში ეს სუბსტანცია

აღმოჩენილი იყო ასევე აბრეშუმის დროშები, რუკები, ასტრონომიის,
ისტორიის, მედიცინის და სხვა მეცნიერების თემაზე დაწერილი 28
ტრაქტატი. სამედიცინო წიგნებში
გადანერგვის და გულის შუნტირების

დაწვრილებით აღწერილია ტვინის
ურთულესი ოპერაციები.

გვამი გახვეული იყო 20 მეტრის სიგრძის აბრეშუმის სახვევში,
რომელზეც 1:180 000 მასშტაბით დატანილი იყო ჩინეთის სამი
პროვინციის რუკა.
რუკა ისე გამოიყურებოდა, თითქოს მიწისზედა
ორბიტიდან გადაღებული ფოტოსურათებით შეადგინეს. ის ნასას–ს
თანამგზავრების მიერ შექმნილ რუკას შეადარეს და ერთი ცდომილებაც
არ აღმოჩნდა.

თუმცა ყველაზე დიდ ინტერესს ამ
დიდგვაროვანი სინ ჩჟუის
მუმია.

აღმოჩენაში

წარმოადგენდა

უცნობი ხერხით მუმიფიცირებული სხეული შესანიშნავად იყო შენახული.
მისი წონა 35 კგ–ს შეადგენდა, სახსრები მოძრავი იყო, ხოლო
კუნთები ელასტიური, კანმაც ბუნებრივი ელფერი შეინარჩუნა. გვამის
გაკვეთამ ცხადყო, რომ სისხლძარღვებში სისხლი იყო შერჩენილი,
ხოლო შინაგანი ორგანოები ისე იყო შენახული, თითქოს ქალი სულ
რამოდენიმე კვრის წინ გარდაიცვალა. გვამზე დანის არც ერთი
ნაკაწრი არ იყო. სამარხი 5 ტონა ნახშირით, ზემოდან კი თიხის
ერთმეტრიანი ფენით იყო დაფარული. მიწის ზემოთ, კი აკლდამის თავზე
15 მეტრიანი ყორღანი იყო აღმართული. ნახშირი წვიმის წყლის
შთანთქვის მიზნით გამოიყენეს.

სინ ჩჟუის აღდგენილი გარეგნობა
(სამუზეუმო ექსპონატი)
სპეციალისტების შეფასებით, სინ ჩჟუი ჰანის დინასტიის შეძლებული
დიდგვაროვანია, რომელიც ძვ. წ. ა. 160 წელს, დაახლოებით 50 წლის
ასაკში გარადიცვალა.
ამჟამად
მუმია ინახება ქ. ჩანშას ისტორიულ მუზეუმში. ჩინელი
პრინცესის მუმიფიცირების ხერხი საოცრად ჰგავს ტისულის პრინცესის
სამარხის მოწყობის ტიპს. აღმოჩენიდან 30 წელიწადზე მეტი გავიდა,
თუმცა უცნაური აკლდამის საიდუმლო
მეცნიერებმა დღემდე ვერ
ამოხსნეს.

აღსანიშანვია, რომ ჩინელი მეცნიერი ვუ ლინ ჟუ, რომელიც სინ ჩჟუის
მუმიას სწავლობდა, კვლევის შემდეგ მძიმედ დაავადდა და ერთ
კვირაში უცნობი სენისგან გარდაიცვალა. ამ დაავადების სიმპტომები
ძალიან ჰგავდა ატიპიური პნევმონიის სიმპტომებს…
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შუმერული ცივილიზაცია კლიმატის
ცვლილებამ გაანადგურა
ოქსფორდის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ძველი
უმსხვილესი შუმერული ცივილიზაციის გაქრობის მიზეზი კლიმატის
ცვლილებაა.
მანამდე სპეციალისტებს რამოდენიმე ვერსია ჰქონდათ – ზოგს
მიაჩნდა, რომ შუმერები მესოპოტამიის დიდგვაროვნებმა გაანადგურეს,
რომლებიც ხელისუფლების ცნტრალიზაციით იყვნენ უკმაყოფილოები. ზოგი
მეცნიერი კი თვლიდა, რომ ცივილიზაციას მომთაბარე ტომების
შემოსევამ მოუღო ბოლო. ახლა კი კლიმატოლოგებმა ჩრდილოეთ ირანში
მდებარე გამოქვაბული გოლ–ი–ზარადი და მასში არსებული
სტალაქტიტები შეისწავლეს და დაასკვნეს, რომ გვალვამ და მტვრის
ქარბუქებმა შუმერებს წყლის ყველა მარაგი გაუნადგურეს.
“დიდი ხანია არსებობდა ვარაუდი, რომ იმ პერიოდში კლიმატური

კატასტროფა მოხდა, რომელმაც ერთდროულად გაანადგურა არა მხოლოდ
შუმერული, არამედ ძველი ინდური და ეგვიპტური ცივილიზაციები.” –
განმარტა ოქსფორდის უნივერსიტეტის მეცნიერმა სტეისი ქეროლინმა.
დაახლოებით 4,26 ათასი წლის წინ სტალაქტიტების ზრდა მკვეთრად
შენელდა, რაც ნალექის დონის უეცარ შემცირებაზე მეტყველებს.
გვალვამ 300 წელზე მეტ ხანს გასტანა. ამასთან, სტალაქტიტების
ქიმიური შემადგენლობა იმ რეგიონში ხშირად მძვინვარე მტვრის
ქარბუქებზე მიგვითითებს.
შუმერულმა ცივილიზაციამ 4200 წლის წინ უეცრად შეწყვიტა არსებობა.
მეცნიერები დღემდე სწავლობენ შუმერების წარმომავლობას და მათი
ენის ნათესავურ კავშირებს. ეს საკითხი დიდ ისტორიულ პრობლემას
წარმოადგენს.

