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(arqivi daamuSaves da aRweres giorgi kalandiam, qeTi asaTianma da 
irina moiswrafiSvilma)

nikoloz (niko) iakobis Ze mari (d. Zv. st. 25 dekemberi, 1864/6 

ianvari, 1865, quTaisi, saqarTvelo ― g. 20 dekemberi, 1934, 
leningradi axlandeli sanqt-peterburgi, ruseTi), enaTmecnieri, 
filologi, aRmosavleTmcodne, arqeologi, kulturis istorikosi. 
ruseTis mecnierebaTa akademiis namdvili wevri (1912). mama 
Sotlandieli hyavda, deda — qarTveli. 1884 wels daamTavra 
quTaisis klasikuri gimnazia, 1890 — peterburgis universitetis 
aRmosavlur enaTa fakulteti. 1891-idan amave universitetis privat-
docenti iyo. 1894-1896 wlebSi muSaobda strasburgis universitetis, 
vatikanisa da romis biblioTekebSi. qarTul xelnawerTa 
Sesaswavlad 1898 gaemgzavra n. kondakovis eqspediciaSi aTonis 
mTaze, 1902 — sinis mTaze i. javaxiSvilTan erTad. 1913 wlidan iyo 
peterburgis universitetis aRmosavlur enaTa fakultetis dekani, 
1924-1930 wlebSi leningradis sajaro biblioTekis direqtori, 1930-
idan — ssrk-is mecnierebaTa akademiis vice-prezidenti. mari 
ikvlevda somxur enas, qarTuls da mis naTesaobas sxva enebTan. 
wamoayena hipoTeza (1888-1916), rom qarTuli enaTesaxeba semitur 
enebs da qarTvelur enebs iafeturi enebi uwoda (bibliuri noes 
Svilis — iafetis saxelidan). semituri da iafeturi enebi erTi 
(noeturi) ojaxis or Stod gamoacxada. mTis kavkasiuri enaTa 
Seswavlis Sedegad marma iafeturi enebis wreSi Seitana afxazur-
adiRuri, CaCnuri da daRestnuri enebic (1916-1920) da iafeturi 
damoukidebel enaTa ojaxad miiCnia. SemdgomSi iafetur enaTa 
ojaxs miakuTvna baskuri, agreTve wina aziisa da xmelTaSua zRvis 
mkvdari enebi: pelazguri, etruskuli (1920-1923). naSromSi "iafeturi 
kavkasia da mesame eTnikuri elementi xmelTaSua zRvis kulturis 
SeqmnaSi" (1920) marma iafeturi eTnikuri elementi qronologiurad 
ufro Zvelad cno, vidre semituri da indoevropuli — iafetidebi 
xmelTaSua zRvis auzis uZveles mosaxleobas warmoadgendneno; 
amitom semiturTan naTesaobis sakiTxi moixsna. aRiarebul iqna 
iafetur enaTa Sejvareba jer semitur, xolo ufro gvian 
indoevropul enebTan.
momdevno periodSi mari mivida im daskvnemde, TiTqos iafetizmebi 
dasturdeba msoflios yvela enaSi. man iafeturi enebi gamoacxada 
metyvelebis uZveles safexurad (stadiad), xolo — enaTa ojaxis 
cneba uaryo. 1923 wlidan (naSromi "xmelTaSua zRvis indoevropuli 
enebi") marma gawyvita kavSiri adrindel enaTmecnierebasTan, 
romelic burJuaziul ideologiaze dafuZnebul mecnierebad 
gamoacxada; uaryo misi principebi, rogorc miuRebeli marqsistuli 



mecnierebisaTvis da Seqmna "axali saenaTmecniero moZRvreba", 
romelsac, rogorc marqsistul Teorias, ZaliT axvevda Tavs 
sabWoTa enaTmecnierebas. am TeoriaSi ena miCneulia zednaSenad da 
klasobriv movlenad, mari Tvlida, rom bgeriTi ena imTaviTve 
klasobrivi iyo, araklasobrivi ena arasodes arsebulao. man uaryo 
erTmaneTisagan damoukidebeli monaTesave enaTa ojaxebis arseboba 
da wamoayena stadialuri ganviTarebis principi. am principis 
Tanaxmad enebi erTmaneTisagan gansxvavdeba ara warmoSobis, aramed 
ganviTarebis stadiebis mixedviT, xolo TviT stadiebis raodenoba 
maris ar gaurkvevia. 1926 marim Seqmna pirveli afxazuri anbani 
laTinur damwerlobis safuZvlebze. am anbanma 1928 wels cvlileba 
ganicada xolo Semdeg saerTos gauqmda da Seicvala qarTuli 
anbanis safuZvelze Seqmnili afxazuri damwerlobiT. 1950 wels 
saenaTmecniero diskusiam naTelyo, rom axali saenaTmecniero 
moZRvreba ar aris marqsistuli Teoria da rom am Teoriis 
ZiriTadi debulebebi mecnierulad gaumarTlebelia.mwerloba da 
kultura.
marma didi amagi dasdo qarTul sasuliero da saero mwerlobisa 
da kulturis sakiTxebis Seswavlis fundamenturi monografiuli 
gamokvlevebiT. man Zveli xelnawerebis mixedviT, saTanado 
mecnieruli komentarebiT, leqsikiTa da rusuli TargmaniTurT 
gamosca „petre iberis cxovreba“ (1896), ipolite romaelis 

„Targmanebia qeba-qebaTaჲ“ (1901), basili kesarielis „fiziologi“ 
(1904), antioqe stratigis „ierusalimis wartyvevnis“ arabuli 
teqstis qarTuli Targmani (1909), gansakuTrebiT mniSvnelovani iyo 
giorgi merCules „grigol xanZTelis cxovreba“ (1911). ioane 

petriwisadmi miZRvnili gamokvlevebiT (ЗВО t. XIX, 1909) marma 
safuZveli Cauyara qarTul sazogadoebrivi da filosofiuri azris 
ganviTarebis istoriul Seswavlas. mniSvnelovani gamokvlelebi 
uZRvna marma qarTuli klasikuri saero mwerlobis Zeglebs: 
pirvelma gamosca gamokvleviTa da komentarebiTurT „abdulmesiani“ 
da „Tamariani“ („Zveli qarTveli mexotbeni“, rusul enaze, 1902). 
gaaSuqa „amirandarejanianTan“, „visramianTan“, „SahnamesTan“, 
„rusudanianTan“, dakavSirebuli qarTul-sparsuli da qarTul-
arabuli literaturuli urTierTobebis sakiTxebi. marma safuZveli 
Cauyara rusTvelologias, rogorc samecniero disciplinas, 
gansakuTrebuli Rvawli dasdo vefxistyaosnis teqstis sakiTxebis, 
rusTavelis ideologiisa da misi epoqis Seswavlas, gamosca poemis 
prologisa da epilogis teqstebi («SoTa rusTavelis 
„vefxistyaosnis“ Sesavali da daskvniTi strofebi», rusul enaze, 
1910) saTanado gamokvleviTa da rusuli TargmaniTurT; 
mniSvnelovania misi naSromi rusTavelis epoqisa da kulturuli 
garemos Sesaxeb „vefxistyaosani da axali kulturul-istoriuli 
problema“ (1917). didia maris damsaxureba saqarTvelos istoriis 
mecnierul SeswavlaSic. feodaluri xanis calkeul gaurkvevel 



problemaTa gaSuqebis garda (tao-klarjeTis istoriis sakiTxebi, 
anisSi aRmoCenili etifane qarTlis kaTalikosis warweris analizi 
da sxva), mas ekuTvnis "saqarTvelos istoria" (peterburgi, 1906) 
rusul enaze, romelSic gadmocemulia qarTveli xalxis istoria 
Zveli welTaRricxvis II aTaswleulis dasasrulidan; ganxilulia 
qarTuli kulturis istoriuli sakiTxebi (damwerlobis, 
qristianobis warmoSoba, literaturis istoria da sxva); yuradReba 
eqceva qarTveli xalxis eTnogenezis problemasac. saqarTvelo-
kavkasiis uZvelesi xanis istoria erT mTlianobaSia gadawyvetili 
(qarTvel-kavkasiur tomTa mcire aziidan migraciis, qarTvel-
urartuel tomTa naTesaobis, qarTvel-baskuri paralalebis 
sakiTxebi da sxva).maris mecnierul moRvaweobaSi garkveuli adgili 
uWiravs arqeologiasac. mis mier Catarebul gaTxrebs anisSi (1892-
idan) didi mniSvneloba hqonda Sua saukuneebis somxur qalaqebisa 
da kulturis istoriis SeswavlisaTvis. 1893 daiwyo vornakis 
samarovanis gaTxra, gansakuTrebiT nayofieri iyo gaTxrebi vanis 
tbis (TurqeTi) samxreT sanapiroze 1916. aq marma gaSifra i. 
orbelis mier aRmoCenili urartus mefis sardur II-is (760-730) 
cnobili solisebri warwera, romlis erT-erT muxlSi 
moxseniebuli iyo kulxas (kolxas) qveyana.
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ნიკო მარის ფოტოკოლექცია


(arqivi daamuSaves da aRweres giorgi kalandiam, qeTi asaTianma da irina moiswrafiSvilma)


nikoloz (niko) iakobis Ze mari (d. Zv. st. 25 dekemberi, 1864/6 ianvari, 1865, quTaisi, saqarTvelo ― g. 20 dekemberi, 1934, leningradi axlandeli sanqt-peterburgi, ruseTi), enaTmecnieri, filologi, aRmosavleTmcodne, arqeologi, kulturis istorikosi. ruseTis mecnierebaTa akademiis namdvili wevri (1912). mama Sotlandieli hyavda, deda — qarTveli. 1884 wels daamTavra quTaisis klasikuri gimnazia, 1890 — peterburgis universitetis aRmosavlur enaTa fakulteti. 1891-idan amave universitetis privat-docenti iyo. 1894-1896 wlebSi muSaobda strasburgis universitetis, vatikanisa da romis biblioTekebSi. qarTul xelnawerTa Sesaswavlad 1898 gaemgzavra n. kondakovis eqspediciaSi aTonis mTaze, 1902 — sinis mTaze i. javaxiSvilTan erTad. 1913 wlidan iyo peterburgis universitetis aRmosavlur enaTa fakultetis dekani, 1924-1930 wlebSi leningradis sajaro biblioTekis direqtori, 1930-idan — ssrk-is mecnierebaTa akademiis vice-prezidenti. mari ikvlevda somxur enas, qarTuls da mis naTesaobas sxva enebTan. wamoayena hipoTeza (1888-1916), rom qarTuli enaTesaxeba semitur enebs da qarTvelur enebs iafeturi enebi uwoda (bibliuri noes Svilis — iafetis saxelidan). semituri da iafeturi enebi erTi (noeturi) ojaxis or Stod gamoacxada. mTis kavkasiuri enaTa Seswavlis Sedegad marma iafeturi enebis wreSi Seitana afxazur-adiRuri, CaCnuri da daRestnuri enebic (1916-1920) da iafeturi damoukidebel enaTa ojaxad miiCnia. SemdgomSi iafetur enaTa ojaxs miakuTvna baskuri, agreTve wina aziisa da xmelTaSua zRvis mkvdari enebi: pelazguri, etruskuli (1920-1923). naSromSi "iafeturi kavkasia da mesame eTnikuri elementi xmelTaSua zRvis kulturis SeqmnaSi" (1920) marma iafeturi eTnikuri elementi qronologiurad ufro Zvelad cno, vidre semituri da indoevropuli — iafetidebi xmelTaSua zRvis auzis uZveles mosaxleobas warmoadgendneno; amitom semiturTan naTesaobis sakiTxi moixsna. aRiarebul iqna iafetur enaTa Sejvareba jer semitur, xolo ufro gvian indoevropul enebTan.


momdevno periodSi mari mivida im daskvnemde, TiTqos iafetizmebi dasturdeba msoflios yvela enaSi. man iafeturi enebi gamoacxada metyvelebis uZveles safexurad (stadiad), xolo — enaTa ojaxis cneba uaryo. 1923 wlidan (naSromi "xmelTaSua zRvis indoevropuli enebi") marma gawyvita kavSiri adrindel enaTmecnierebasTan, romelic burJuaziul ideologiaze dafuZnebul mecnierebad gamoacxada; uaryo misi principebi, rogorc miuRebeli marqsistuli mecnierebisaTvis da Seqmna "axali saenaTmecniero moZRvreba", romelsac, rogorc marqsistul Teorias, ZaliT axvevda Tavs sabWoTa enaTmecnierebas. am TeoriaSi ena miCneulia zednaSenad da klasobriv movlenad, mari Tvlida, rom bgeriTi ena imTaviTve klasobrivi iyo, araklasobrivi ena arasodes arsebulao. man uaryo erTmaneTisagan damoukidebeli monaTesave enaTa ojaxebis arseboba da wamoayena stadialuri ganviTarebis principi. am principis Tanaxmad enebi erTmaneTisagan gansxvavdeba ara warmoSobis, aramed ganviTarebis stadiebis mixedviT, xolo TviT stadiebis raodenoba maris ar gaurkvevia. 1926 marim Seqmna pirveli afxazuri anbani laTinur damwerlobis safuZvlebze. am anbanma 1928 wels cvlileba ganicada xolo Semdeg saerTos gauqmda da Seicvala qarTuli anbanis safuZvelze Seqmnili afxazuri damwerlobiT. 1950 wels saenaTmecniero diskusiam naTelyo, rom axali saenaTmecniero moZRvreba ar aris marqsistuli Teoria da rom am Teoriis ZiriTadi debulebebi mecnierulad gaumarTlebelia.mwerloba da kultura.

marma didi amagi dasdo qarTul sasuliero da saero mwerlobisa da kulturis sakiTxebis Seswavlis fundamenturi monografiuli gamokvlevebiT. man Zveli xelnawerebis mixedviT, saTanado mecnieruli komentarebiT, leqsikiTa da rusuli TargmaniTurT gamosca „petre iberis cxovreba“ (1896), ipolite romaelis „Targmanebia qeba-qebaTaჲ“ (1901), basili kesarielis „fiziologi“ (1904), antioqe stratigis „ierusalimis wartyvevnis“ arabuli teqstis qarTuli Targmani (1909), gansakuTrebiT mniSvnelovani iyo giorgi merCules „grigol xanZTelis cxovreba“ (1911). ioane petriwisadmi miZRvnili gamokvlevebiT (ЗВО t. XIX, 1909) marma safuZveli Cauyara qarTul sazogadoebrivi da filosofiuri azris ganviTarebis istoriul Seswavlas. mniSvnelovani gamokvlelebi uZRvna marma qarTuli klasikuri saero mwerlobis Zeglebs: pirvelma gamosca gamokvleviTa da komentarebiTurT „abdulmesiani“ da „Tamariani“ („Zveli qarTveli mexotbeni“, rusul enaze, 1902). gaaSuqa „amirandarejanianTan“, „visramianTan“, „SahnamesTan“, „rusudanianTan“, dakavSirebuli qarTul-sparsuli da qarTul-arabuli literaturuli urTierTobebis sakiTxebi. marma safuZveli Cauyara rusTvelologias, rogorc samecniero disciplinas, gansakuTrebuli Rvawli dasdo vefxistyaosnis teqstis sakiTxebis, rusTavelis ideologiisa da misi epoqis Seswavlas, gamosca poemis prologisa da epilogis teqstebi («SoTa rusTavelis „vefxistyaosnis“ Sesavali da daskvniTi strofebi», rusul enaze, 1910) saTanado gamokvleviTa da rusuli TargmaniTurT; mniSvnelovania misi naSromi rusTavelis epoqisa da kulturuli garemos Sesaxeb „vefxistyaosani da axali kulturul-istoriuli problema“ (1917). didia maris damsaxureba saqarTvelos istoriis mecnierul SeswavlaSic. feodaluri xanis calkeul gaurkvevel problemaTa gaSuqebis garda (tao-klarjeTis istoriis sakiTxebi, anisSi aRmoCenili etifane qarTlis kaTalikosis warweris analizi da sxva), mas ekuTvnis "saqarTvelos istoria" (peterburgi, 1906) rusul enaze, romelSic gadmocemulia qarTveli xalxis istoria Zveli welTaRricxvis II aTaswleulis dasasrulidan; ganxilulia qarTuli kulturis istoriuli sakiTxebi (damwerlobis, qristianobis warmoSoba, literaturis istoria da sxva); yuradReba eqceva qarTveli xalxis eTnogenezis problemasac. saqarTvelo-kavkasiis uZvelesi xanis istoria erT mTlianobaSia gadawyvetili (qarTvel-kavkasiur tomTa mcire aziidan migraciis, qarTvel-urartuel tomTa naTesaobis, qarTvel-baskuri paralalebis sakiTxebi da sxva).maris mecnierul moRvaweobaSi garkveuli adgili uWiravs arqeologiasac. mis mier Catarebul gaTxrebs anisSi (1892-idan) didi mniSvneloba hqonda Sua saukuneebis somxur qalaqebisa da kulturis istoriis SeswavlisaTvis. 1893 daiwyo vornakis samarovanis gaTxra, gansakuTrebiT nayofieri iyo gaTxrebi vanis tbis (TurqeTi) samxreT sanapiroze 1916. aq marma gaSifra i. orbelis mier aRmoCenili urartus mefis sardur II-is (760-730) cnobili solisebri warwera, romlis erT-erT muxlSi moxseniebuli iyo kulxas (kolxas) qveyana.
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მარ-012 სინა. ქართული ხელნაწერი. გამოუქვეყნებელი ფოტო.   1902წ. 21X28


მარ-013 ერთ-ერთი  სინური ხელნაწერის  გვერდები. ნიკო მარის კატალოგის მიხედვით №64 ხელნაწერი. ”სცენებაი წმიდათა მამათა და მთავართაი და დრესასწაულებაი მხსნელისა ცვენისა შობისაი”. 73 ფურცელი. ხელნაწერის ქვედა ფურცელზე არის აქლემებისა და ირმის ნახატი.  ფოტო.  1902წ. 21X28


მარ-014 სინური  ხელნაწერის ყდის ფოტო.  ნიკო  მარის  კატალოგის მინაწერის მიხედვით ხელნაწერი №70. ტრიოდიონი. (მარხვანი) არსენის თარგმანი. ფოტო.  1902წ. 21X28


მარ-015 სინური ხელნაწერის ერთ-ერთი გვერდის ფოტო. გამოუქვეყნებელია. წარმოდგენილია ანდერძი, რომელშიც მოხსენიებულია გურიელი და მისი თანამეცხედრე დარეჯანი, ასევე ფარსადანი. 1902წ. 21X28


მარ-016 სინური ხელნაწერის ერთ-ერთი გვერდის  ფოტო. ნ. მარის კატალოგის მიხედვით №92  ხელნაწერი.ფოტოზე არსებული  მინაწერის მიხედვით პალიმფსესტი. სინას მთის  ბიბლიოთეკის წიგნების კატალოგის ნაწყვეტი. ფოტო.  1902წ. 1ფ. 21X28

მარ-017 სინური ხელნაწერის ერთ-ერთი გვერდის  ფოტო.გამოუქვეყნებელია. უკანა გვერდზე ი. მეგრელიძის შემდეგი  მინაწერით; ” ეს და ესეთი ფურცლები სინადან უნდა იყოს. თითები და ბლუზა ივ. ჯავახიშვილისა. ფოტო ნიკო მარისა”. ი. მეგრელიძის ხელმოწერით. 15.12. 1952წ.  1902წ. 21X28


მარ-018 სინური ხელნაწერის ერთ-ერთი გვერდის ფოტო. გამოუქვეყნებელია. უკანა გვერდზე მინაწერის მიხედვით ხელნაწერი №74. 194 ვერსო.1902წ. 21X28

მარ-019 სინური ხელნაწერის ერთ-ერთი გვერდის  ფოტო. ნ. მარის კატალოგის მიხედვით №65  ხელნაწერი ”ძლისპირნი ღვთისმშობლისანი”.  1902წ. 21X28

მარ-020 სინური ხელნაწერის ერთ-ერთი გვერდის  ფოტო. ნ. მარის კატალოგის მიხედვით №67 ხელნაწერი. ”საგალობელი”  ფოტოს მინაწერის  მიხედვით 10 საუკუნის ხელნაწერი. 1902წ. 21X28


მარ-021 ერთ-ერთი  სინური ხელნაწერის გვერდი. გამოუქვეყნებელია.  უკანა მინაწერის მიხედვით; ”მხეცთათვის სახისა მეტყველ  წიგნთაგან”.1902წ. 21X28


მარ- 022 ერთ-ერთი  სინური ხელნაწერის  გვერდები. ნიკო მარის კატალოგის მიხედვით №41 ხელნაწერი. ”შესხმანი წდისა ღთისმშობლისანი”. 101-102 გვერდები.  1902წ. 21X28


მარ-023 სინური ხელნაწერის გვერდები. მინაწერის მიხედვით ” Синайская рукопись №1. Песнопения с нотными знаками”. ნევმირებული ჰიმნოგრაფიული კრებული. 30v – 31г. გამოუქვეყნებული ფოტო.  1902წ. 21X28


მარ-024 სინას  მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერი არაბული მინაწერით. გამოუქვეყნებელი ფოტო. 1902წ. 21X28


მარ-025 სინას  მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერის ერთ-ერთი გვერდი.ასომთავრული ანბანით. გამოუქვეყნებელი ფოტო.  1902წ. 21X28

მარ-026  სინას  მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერის ერთ-ერთი გვერდი.მოხატულია ასომთავრული და ნუსხურით. მიწერის მიხედვით 11 საუკუნე.  გამოუქვეყნებელი ფოტო.   1902წ. 1ფ. 21X28

მარ-027 სინას  მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერის ერთ-ერთი გვერდი. გამოუქვეყნებელი ფოტო.  1902წ.   21X28

მარ-028 სინას  მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერი  ფოტო.ნიკო მარის კატალოგის მიხედვით №70 ხელნაწერი. ”ანდრია კრიტელის მარხვანი”. არსენის თარგმანი.  1902წ. 21X28

მარ-029 სინას  მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერი. გამოუქვეყნებელი ფოტო. ”საბა განმწმენდელის ცხოვრება”. მე-20 საუკუნე. ფოტო.  1902წ. 21X28

მარ-030 სინას  მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერი. გამოუქვეყნებელი ფოტო. საბა განმწმენდელის ცხოვრება. მე-20 საუკუნე. 1902წ. 21X28


მარ-031 სინას  მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერი. გამოუქვეყნებელი ფოტო. ”თავი წმინდისა მარკობ მახარებლისია”. მოხსენებულია იოანე ცოდვილი.   1902წ. 21X28


მარ-032 სინას  მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერი. გამოუქვეყნებელი ფოტო. მინაწერის მიხედვით  ბიბლიის 1-ლი ფურცელი. ფოტო.  1902წ. 1ფ. 21X28


მარ-033 სინას  მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერი. გამოუქვეყნებელი ფოტო.მინაწერის მიხედვით  ხელნაწერი 1074წ.   1902წ. 21X28

მარ-034 სინას  მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერი. გამოუქვეყნებელი ფოტო. მინაწერის მიხედვით  ”ხარება”.  1902წ. 21X28

მარ-035 სინას  მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერი. გამოუქვეყნებელი ფოტო. მინაწერის მიხედვით ” Песнопения”. В конце 12-ого вишщитого листа. (22В рукописи) Запись на арабском языке. яз. без. точек” ”ოდეა ბროსეს სიკვდილი.   ფოტო.  1902წ. 21X28


მარ-036 სინას  მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერის ყდის ფოტო. გამოუქვეყნებელი ფოტო. მინაწერის მიხედვით ” Синай. Перепл.” 902წ. 21X28


მარ-037 სინას  მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერის ერთ-ერთი გვერდი. გამოუქვეყნებელი ფოტო. მინაწერის მიხედვით ” Синай. Текст пунктуаций. рук. 10 века.” ფოტო.  1902წ. 21X28

მარ-038 სინას  მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერის უკანა ყდა. გამოქვეუნებულია  ნიკო მარის კატალოში როგორც ხელნაწერი  №68. ხელნაწერი საყურადღებოა იმით, რომ იგი შეიცავს ღვთიშობლის კვართისა და სარტყლის თავგადასავალს.    1902წ. 21X28      

მარ-039 სინას  მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერის  ყდა.მინაწერის მიხედვით მეოცე საუკუნის  ყდა. ხელნაწერი 864წ. გამქვეყნებულია  ნიკო მარის კატალოში როგორც ხელნაწერი  №32-33.    1902წ. 21X28      

მარ-040 სინას  მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერის უკანა ყდა. გამოქვეყნებულია  ნიკო მარის კატალოში როგორც ხელნაწერი  №32-33.  მინაწერის მიხედვით მეოცე საუკუნის  ყდა. ხელნაწერი 864წ. ყდის შემკვეთი იოანე.  1902წ. 21X28      

მარ-041 სინას  მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერის ერთ-ერთი გვერდები. გამოუქვეყნებელი ფოტო.  მინაწერის მიხედვით 10 საუკუნის საეკლესიო კალენდარი. ფოტო.  1902წ. 1ფ. 21X28

მარ-042 სინას  მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერის ერთ-ერთი გვერდი. გამოუქვეყნებელი ფოტო.  გადაღებულია ხელნაწერის ანდერძი, რომელშიც მოხსენებულნი არიან ყვარყვარე ჯაყელი, შიო (ყოფილი შილა). 1902წ. 21X28

მარ-043 სინას  მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერის  დამცავი ქაღალდი, ფორცაზი, ბერძნული ტექსტით. გამოუქვეყნებელი ფოტო.   1902წ. 21X28

მარ-044 სინას  მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერის ერთ-ერთი გვერდი.გამოქვეყნებულია ნ. მარის გკატალოგში, როგორც №92 ხელნაწერი. დაწერილია კუთხოვანი ხუცურით, წარმოადგენს თვენის ტექსტს.  1902წ. 21X28     

მარ-045     სინას  მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერის ერთ-ერთი გვერდი.გამოუქვეყნებელი ფოტო.მინაწერის მიხედვით     ” Иерусалимский канон. 12  глава. Праздников. Синайская рукопись 20век.”.  1902წ. 21X28     

მარ-046 სინას  მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერის  ყდის დამცავი ფურცელი. ფორმატი ნუსხური ტექსტით. გამოქვეყნებულია ნ. მარის კატალოგში №92 ხელნაწერად. მინაწერის მიხედვით ”Синай. Фрагмент библиотечного каталога” .  ფოტო.  1902წ. 1ფ. 21X28     

მარ-047 სინას  მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერის ერთ-ერთი გვერდი. ერთი გვერდი დაწერილია ნუსხურით, მეორეზე მხედრული ხელით ანდერძი. მოხსენებულნი არიან მიქაელი, გრიგოლი. მინაწერის მიხედვით სინოდიკონი.    გამოუქვეყნებელი ფოტო. 1902წ. 21X28          

მარ-048 სინას მთის ქართული ხელნაწერის ფერადი ორნამენტის ფოტო. ნიკო მარის კატალოგის მიხედვით №47 ხელნაწერი. მიწერის მიხედვით 10 საუკუნის ხელნაწერი. 1902წ. 1ფ. 21X28      

მარ-049 სინას  მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერის ერთ-ერთი გვერდი.ყდაზე დაკრული პერგამენტი ბერძნული ტექსტი.  ნიკო მარის კატალოგოს მიხედვით №32-33 ხელნაწერი ”საკითხავები”.  1902წ. 21X28      

მარ-050 სინას  მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერის ერთ-ერთი გვერდი. გამოუქვეყნებელი ფოტო. მინაწერის მიხედვით. 907წ..  1902წ. 21X28                       

