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უკანასკნელ წლებში საქართველოში ჩატარებული არქე-
ოლოგიური გამოკვლევების შედეგად დაგროვდა გარკვეული 
სახის არტეფაქტების ჯგუფი, რომელიც კონკრეტულ ინფორმა-
ციას იძლევა ქრისტიანობამდელი საქართველოს ინტელექტუ-
ალური დონის შესახებ. ეს არის დამწერლობის ნიმუშები.

უადრესი მათგანი დადასტურებულია გრაკლიან გორაზე და 
თარიღდება ძვ.წ. X საუკუნით. ეს არის საკულტო დანიშნულების 
წარწერა (პალეო-ქართული), რომელიც პატარა სამლოცველო-
ში არის გაკეთებული. ამავე ასოებით არის შესრულებული მეო-
რე წარწერაც ქვის ლანგარზე. ექსპერიმენტების საფუძველზე 
ვფიქრობ, რომ ლანგარზე მითითებულია მისი ტევადობა – ორი 
„იბერიული მინა“ მარცვლეული.

გარკვეული შუალედის შემდეგ, ძვ.წ. IV საუკუნიდან იწყება 
ადგილობრივი დამწერლობის განვითარების ახალი, საყოველ-
თაო ეტაპი, რაც აისახა კიდეც „ქართლის ცხოვრებაში“ მეფე 
ფარნავაზის მოღვაწეობასთან დაკავშირებით და რომელიც 
მოიცავს კოლხეთსა და იბერიას. დამწერლობის ეს სახეობა 
(პროტო-ქართული) გამოიყენებოდა ახ.წ. IV საუკუნემდე. ამის 
შემდეგ კი ხმარებაში შემოდის ქრისტიანული დამწერლობა.
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Archaeological excavations in Georgia in recent years have accu-
mulated a group of certain types of artefacts, which provide specif-
ic information about the intellectual level of pre-Christian Georgia. 
These are patterns of writing.

The earliest of them is confirmed on Gracliani Hill and dates 
back to the 10th century BC. This is a cult inscription (Paleo- Geor-
gian) made in a small shrine. The second inscription on the stone 
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plate is made with the same signs. Based on experiments, I believe, 
it is indicated on the plate that it can hold two “Iberian Mina” grains. 

After some interval, from the 4th century BC, begins a new, uni-
versal stage in the development of the local script, which was re-
flected in the “Life of Kartli” in connection with the activities of King 
Pharnavaz. The area of the spreading of signs includes Colchis and 
Iberia. This type of writing (Proto-Georgian) was used until the 4th 
century A.D. Then the Christian script came into use. 
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