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გერ მა ნე ლი მხატ ვ რი სა და მოგ ზა უ რის ვერ ნერ რუ დი გე რის შე მოქ მე დე ბით და მეც ნი ე რულ მემ კ ვიდ
რე ო ბას ქარ თუ ლი ის ტო რი ი ოგ რა ფი ი სათ ვის, ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბის თ ვის და სა ერ თოდ ეროვ ნუ ლი 
მეც ნი ე რე ბი სათ ვის უდი დე სი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა... მი ზე ზი ცხა დია და მარ ტი ვია რუ დი გე რი იმ თით ზე 
ჩა მო სათ ვ ლელ მეც ნი ერ თა შო რი საა ვინც XX სა უ კუ ნის 70-80-იან წლებ ში ის ტო რი ულ სამ ხ რეთ სა ქარ თ
ვე ლო ში იმოგ ზა უ რა, ის ამას თა ნა ვე აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში ერ თა დერ თი მხატ ვა რია რო მელ მაც ტი ლო ზე 
რე გი ო ნის ათო ბით ქარ თუ ლი ის ტო რი უ ლი ძეგ ლი გა ა ცოცხ ლა. 

ვერ ნერ რუ დი გე რი 1940 წელს ქა ლაქ მი უნ ხენ ში და ი ბა და, 1961 წელს და ამ თავ რა გა მო ყე ნე ბი თი 
გრა ფი კის ფა კულ ტე ტი. 1966 წლი დან მი სი ინე ტე რე სის სფე რო თურ ქე თი ხდე ბა იგი ამ ქვე ყა ნა ში საცხოვ
რებ ლად გა და დის და ნელ ნე ლა მოგ ზა უ რო ბას იწყებს. „1979 წელს თბი ლის ში ყოფ ნი სას, ხე ლოვ ნე ბის 
ის ტო რი ის მუ ზე უმ ში ვნა ხე შუა სა უ კუ ნე ე ბის ქარ თუ ლი ეკ ლე სი ა- ტაძ რე ბის ძვე ლი ფო ტო სუ რა თე ბი, ნ ახა
ტე ბი, მა კე ტე ბი. გა მაო ცა იმან, რომ ამ შე სა ნიშ ნა ვი ძეგ ლე ბის გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლი დღე ვან დე ლი თურ
ქე თის ტე რი ტო რი ა ზე მდე ბა რე ობს... 1977 წლი დან დავ იწყე ქარ თუ ლი ენის შეს წავ ლა, პა რა ლე ლუ რად 
ვკით ხუ ლობ დი წიგ ნებს ქარ თულ სახ ვით ხე ლოვ ნე ბა ზე, შუა სა უ კუ ნე ე ბის ხუ როთ მოძღ ვ რე ბა ზე. მხო ლოდ 
რვა წლის შემ დეგ კვლავ ვეს ტუმ რე სა ქარ თ ვე ლოს. სწო რედ ამ გა რე მო ე ბე ბის გა მო შე ვუ დე ქი კვლე ვით 
სა მუ შა ო ებს სა ქარ თ ვე ლოს უძ ვე ლეს ის ტო რი ულ პრო ვინ ცი ებ ში- ტა ო- კ ლარ ჯეთ სა და სამ ცხე ში.

მო მა ვა ლი წლის გეგ მა ში შე დი ო და თურ ქე თის ჩრდი ლო -აღ მო სავ ლე თით მდე ბა რე ქარ თუ ლი ხე
ლოვ ნე ბის ძეგ ლე ბის შეს წავ ლა.  უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, სა ჭი რო იყო სა თა ნა დო სა ინ ფორ მა ციო მა სა
ლის მო ძი ე ბა. ჩემს საქ მი ა ნო ბა ში დი დი დახ მა რე ბა გა მი წია თურ ქ მა გამ ყოლ მა, რო მე ლიც შე სა ნიშ ნა ვად 

ვერნერ რუდიგერი
Werner Rüdiger 
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იც ნობ და ამ რე გი ონს. მოგ ზა უ რო ბის წარ მა ტე ბა გა ნა პი რო ბა აგ რეთ ვე იქა ურ მკვიდ რ თა სტუ მარ თ მო ყვა
რე ო ბამ, რის თ ვი საც დიდ მად ლო ბას ვუხ დი ყვე ლას. ეს იქა უ რი ცხოვ რე ბის წე სი ა, რო მე ლიც სა უ კუ ნე ე
ბის მან ძილ ზე არ და კარ გუ ლა და რომ ლის წყა ლო ბი თაც ადა მი ა ნებ მა შე ი ნარ ჩუ ნეს უშუ ა ლო ბა, ხა ლი სი, 
თვით მ ყო ფა დო ბა და ურ თი ერ თ გა ტა ნის ნი ჭი.“- წერ და ვერ ნერ რუ დი გე რი 1980 წლის აპ რილ ში

გერ მა ნე ლი მხატ ვ რის ექ ვ ს მა მოგ ზა უ რო ბამ 1980 წლი დან 1990 წლამ დე თა ნა მედ რო ვე თურ ქე თის 
ჩრდი ლო ეთ რე გი ო ნის და ის ტო რი უ ლი სამ ხ რეთ სა ქარ თ ვე ლოს საკ მა ოდ ფარ თო არე ა ლი მო იც ვა. ამ 
პე რი ოდ ში მან ნა ხა ისე თი ძეგ ლე ბი რო გო რე ბი ცა ა:  ხა ხუ ლი, ოშ კი, იშ ხა ნი, დო ლის ყა ნა, ოპი ზა, არ ტა ნუ
ჯი, ოლ თი სი, ბა ნა, ოთხ თა ეკ ლე სია და ა.შ

სა ყუ რადღე ბოა და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ის გა რე მო ე ბა, რომ ვერ ნერ რუ დი გე რი ტა ო- კ ლარ ჯეთ თან ერ
თად ის ტო რი ულ ლა ზეთ საც ათ ვა ლი ე რებს, ამ პე რი ოდ ში ის სტუმ რობს : ტრა პი ზონს, რი ზეს, ხო ფას, 
ბორ ჩხას.

მოგ ზა უ რო ბის პე რი ოდ ში მხატ ვა რი მუდ მი ვად აკე თებს ჩა ნა ხა ტებს, თუმ ცა ამას თან სულ თან და აქვს 
ფო ტო ა პა რა ტი და მის თ ვის სა ინ ტე რე სო ხე დებს ფირ ზე აფიქ სი რებს, მა შინ ფო ტო გა და ღე ბა თა ვი სე
ბუ რი თავ გა და სა ვა ლი იყო და ამას რუ დი გე რის შემ დე გი ჩა ნა წე რიც ასა ბუ თებს: „არზრუმი-თორთუმი. 
ორ შა ბა თი. 5.5.1980. ზღაპ რუ ლი ღრუბ ლე ბი და მთა- გო რი ა ნი ბუ ნე ბა. მთე ბი ალაგ -ა ლაგ თოვ ლი ა ნი... 
ერ თ -ერ თი მთის მწვერ ვალ ზე ზვი ა დად აღ მარ თუ ლია დი დე ბუ ლი ქარ თუ ლი ცი ხე- გა ლა ვა ნი. ოდ ნავ აღ
მო სავ ლე თით მივ დი ვართ უკე თე სი სათ ვალ თ ვა ლოს ძებ ნა ში. კად რი იც ვ ლე ბა- ქარ თუ ლი ცი ხე- გა ლა ვა
ნის პირ ვე ლი ფო ტო, მაგ რამ რა ხდე ბა?- მგო ნი ფო ტო ა პა რა ტი გა ფუჭ და და მე რე რა დროს! ცო ტა ხან ში 
ყვე ლა ფე რი ირ კ ვე ვა. ჰა მი დი  ერ თხელ კი დევ ამ ტ კი ცებს, რომ გა ჭირ ვე ბის ტალ კ ვე სი ა... მან და ზი ა ნე
ბუ ლი ნა წი ლი აღ მო ა ჩი ნა. 17 სა ათ ზე სა მუ შაო მთავ რ დე ბა. ჩა მა ვა ლი მზის სხი ვებ ში რამ დე ნი მე კადრს 
ვი ღებ. რა კარ გი ა, რომ ყვე ლა ფე რი კარ გად მი დის, მაგ რამ შე დეგს მხო ლოდ სახ ლ ში ვნა ხავ“

2009 წელს ვერ ნერ რუ დი გერ მა სა კუ თა რი შე მოქ მე დე ბი თი მემ კ ვიდ რე ო ბა რო მე ლიც 94 ნა მუ შე
ვარს მო ი ცავს სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლეს მუდ მივ მფლო ბე ლო ბა ში გა დას ცა, ლო გი კუ რია 
დად გა სა კითხი რომ მოგ ზა უ რო ბის ამ სახ ვე ლი ფო ტო კო ლექ ცი აც, რო მე ლიც არა ნაკ ლებ სა ინ ტე რე სოა 
და ღი რე ბუ ლი, მუ ზე უ მის სა კუთ რე ბა გამ ხ და რი ყო. ბა ტო ნი ვერ ნე რი ამ შემ თხ ვე ვა შიც გუ ლუხ ვი აღ მოჩ
ნ და და 200-ზე მე ტი უნი კა ლუ რი ფო ტო კად რი 2017 წელს მუ ზე უ მის აჩუქა. შე უძ ლე ბე ლია ამ ფო ტო კო
ლექ ცი ის მნიშ ვ ნე ლო ბა ერ თი სიტყ ვით შე ა ფა სო, რად გან ვერ ნერ რუ დი გერ მა ის ტო რი უ ლი ძეგ ლე ბის 
გარ და, ფირ ზე და ა ფიქ სი რა ადა მი ან თა ყო ფა, ეთ ნოგ რა ფი ა, ქა ლა ქე ბის ურ ბა ნუ ლი სა ხე, ბუ ნე ბის ძეგ
ლე ბი. ყვე ლა ფე რი ეს კი ცხა დია ეთ ნოგ რა ფე ბის, ის ტო რი კო სე ბის, ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ე ბის, ურ ბა ნის
ტე ბი სა და არ ქი ტექ ტო რე ბის დიდ ინ ტე რესს იწ ვევს, მო მა ვა ლი კვლე ვე ბის დროს დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვართ 
ვერ ნერ რუ დი გე რის ფო ტო კო ლექ ცია არა ერ თი მეც ნი ე რის ყუ რადღე ბას მი ი ზი დავს

ამ კონ ტექ ს ტი დან გა მომ დი ნა რე უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სია სა ქარ თ ვე ლო ში გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი უ ლი 
რეს პუბ ლი კის სა ელ ჩოს თა ნად გო მა, რომ ლის მხარ და ჭე რი თაც ხდე ბა არ ნიშ ნუ ლი ფო ტო კო ლექ ცი ის 
გა ციფ რუ ლე ბა, სა გა მო ფე ნოდ მომ ზა დე ბა და სა ელ ჩოს თა ნად გო მამ დიდ წი ლად გა ნა პი რო ბა რომ მო ვა
ხერ ხეთ და პირ ვე ლად გა მო ვე ცით ვერ ნერ რუ დი გე რის უნი კა ლუ რი ფო ტო ე ბის კა ტა ლო გი

ბედ ნი ერ მო ვა ლე ო ბად მი მაჩ ნია მკითხ ველს მი ვუ ლო ცო რუ დი გე რის კო ლექ ცი ის სა ქარ თ ვე ლო ში 
დაბ რუ ნე ბა და პირ ვე ლი მოკ რ ძა ლე ბუ ლი კა ტა ლო გის გა მო ცე მა, დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვართ ეს სა გან ძუ რი 
მო მა ვალ ში არა ერ თი წა მოწყე ბი სა თუ პრო ექ ტის სა წინ და რი გახ დე ბა

გიორგი კალანდია
ხელოვნების სასახლის გენერალური დირექტორი

პროფესორი
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Das kreative und wissenschaftliche Erbe von Werner Rüdiger – dem deutschen Künstler und Reisenden 
– spielt eine besondere Rolle für die Historiografie, Kunstwissenschaft und überhaupt die nationale Wissen-
schaft… Der Grund ist klar und einfach – Rüdiger steht in der Reihe der einzelnen Wissenschaftler, die in den 
70-er und 80-er Jahren des 20. Jahrhunderts ins historische Südgeorgien gereist sind. Er ist gleichzeitig der 
einzige Künstler der damaligen Zeit, der zahlreiche georgische historische Denkmäler der Region gemalt hat. 

Werner Rüdiger wurde 1940 in München geboren. 1961 absolviert er die Fakultät für angewandte Grafik. 
Seit 1966 wird die Türkei zu seinem Interessenbereich und er siedelt in die Türkei um und beginnt zu reisen. 
„1979 während meines Aufenthaltes in Tiflis habe ich im historischen Kunstmuseum alte Fotos, Skizzen und 
Makete der georgischen mittelalterlichen Kirchen und Tempel gesehen. Ich habe mich darüber gewundert, dass 
sich ein gewisser Teil dieser hervorragenden Denkmäler auf dem Territorium der heutigen Türkei befindet… 
Seit 1977 habe ich begonnen, die georgische Sprache zu erlernen. Parallel habe ich Bücher gelesen über die 
georgische bildende Kunst, über die mittelalterliche Baukunst. Erst acht Jahre später habe ich Georgien wieder 
besucht. Gerade wegen dieser Umstände habe ich die Forschungsarbeiten über die uralten historischen georgis-
chen Provinzen – Tao-Klarjeti und Samtskhe – aufgenommen.

Die Pläne des nächsten Jahres haben beinhaltet, die im Nord-Osten der Türkei liegenden georgischen Kun-
stdenkmäler zu erforschen. Vor allen Dingen war es erforderlich, die entsprechenden Infomaterialien zu finden. 
Eine große Hilfe hat in meiner Tätigkeit ein türkischer Begleiter gespielt, der diese Region hervorragend ge-
kannt hat. Den Erfolg der Reise hat auch die Gastfreundschaft der dortigen Bewohner bedingt und ich danke 
allen aufrichtig. Es ist die dortige Lebensregel, die seit Jahrhunderten nicht verschwunden ist und dank der die 
Menschen ihre Unmittelbarkeit, Lebensfreude, Eigenständigkeit und das Durchsetzungsvermögen füreinander 
aufrechterhalten haben“ – schreibt Werner Rüdiger im April 1980.

Sechs Reisen des deutschen Künstlers haben im Zeitraum von 1980 bis 1990 ein ziemlich breites Areal der 
nördlichen Region der Türkei und des historischen Südgeorgiens umfasst. Er hat in dieser Zeit Denkmäler gese-
hen, wie etwa Chachuli, Oschki, Ischchani, Opiza, Artanuji, Oltisi, Bana, Dörtkilise (Vierer-Kirche) etc.  

Bemerkenswert und wichtig ist der Umstand, dass Werner Rüdiger – neben Tao-Klarjeti – auch das his-
torische Lazen besucht hat und zwar Trabzon, Rize, Chofa, Bortschcha. Der Künstler macht ständig Skizzen 
während der Reise, wobei er den Fotoapparat immer dabei hat und die für sich interessanten Aussichten aufnim-
mt. Die Fotoaufnahmen waren damals ein besonderes Abenteuer und das bestätigen auch die Zeilen von Werner 
Rüdiger: „Erzurum-Thortum. Den 05.05.1980 – Märchenhafte Wolken und die Gebirgsnatur. Berge ab und zu 
mit Schnee bedeckt… Auf einem Berggipfel erhebt sich imposant eine hervorragende georgische Festung. Etwas 
östlicher gehen wir auf die Suche nach einer besseren Aussicht. Hier verändert sich das Panorama – das erste 
Foto der georgischen Festung. Was passiert aber? Ich glaube der Fotoapparat ist kaputt und das auch zu einem 
ungünstigen Zeitpunkt! In Kürze klärt sich alles auf. Hamid bestätigt erneut, ein Glücksbringer zu sein. Er findet 
den beschädigten Teil. Um 17.00 Uhr beenden wir die Arbeit. Ich mache einige Aufnahmen in den Strahlen der 
untergehenden Sonne. Es ist gut, dass alles gut läuft, das Ergebnis sehe ich jedoch erst zuhause“.

2009 übergibt Werner Rüdiger das eigene kreative Erbe aus 94 Werken dem georgischen Kunstpalast in 
den ständigen Besitz. Logischerweise hat sich die Frage gestellt, auch die Fotosammlung der Reise, die ebenso 
interessant und wertvoll ist, dem Museum ins Eigentum zu überlassen. Werner Rüdiger hat auch in diesem Fall 
die Offenheit gezeigt und über 200 unikale Fotos 2017 dem Museum überlassen. Es ist nicht möglich, die Be-
deutung dieser Fotosammlung mit einem Wort zu bewerten, denn Werner Rüdiger hat neben den historischen 
Denkmälern auch den Alltag der Menschen, Ethnografie, das urbane Gesicht der Städte, Naturdenkmäler belebt. 
Das bedingt natürlich ein großes Interesse der Ethnografen, Historiker, Kunstwissenschaftler, Urbanisten und 
Architekten. Wir sind uns sicher, die Fotosammlung Werner Rüdigers würde im Zuge der bevorstehenden 
Forschungen viele weitere Wissenschaftler akquirieren. 

Aus diesem Zusammenhang ist der Beistand der Deutschen Botschaft Tiflis sehr wichtig, mit deren Unter-
stützung die Digitalisierung dieser Fotosammlung, die Vorbereitung auf die Ausstellung erfolgt. Der Beistand 
der Botschaft hat dazu beigetragen, dass wir einen unikalen Fotokatalog von Werner Rüdiger veröffentlicht 
haben.  Ich halte es für eine glückliche Pflicht, dem Leser die Rückkehr der Fotosammlung von Werner Rüdiger 
nach Georgien sowie zur Herausgabe des ersten bescheidenen Katalogs zu gratulieren. Wir sind zuversichtlich, 
diese Schatzkammer würde in Zukunft zur Grundlage von verschiedenen Ideen und Projekten werden.   

Prof. Dr. Giorgi Kalandia 
Generaldirektor des Kunstmuseums 



8

თურქეთი. გზა და მდინარე ერთ ხეობაში
Türkei. Der Weg und der Fluss in einer Schlucht 



9

თურქეთი. მდინარის კალაპოტი
Türkei. Flussbett 



10

თურქეთი. ცხენები
Türkei. Pferde 



11

თურქეთი. წარსულის ნაშთი
Türkei. Überbleibsel der Vergangenheit 



12

თურქეთი. მთების კალთები
Türkei. Berghänge 



13

თურქეთი. ქონგურები
Türkei. Berggipfel 



14

თურქეთი. სოფელი ხეობაში
Türkei. Ein Dorf in der Schlucht 



15

თურქეთი. მთების ნაცრისფერი კალთები
Türkei. Graue Berghänge 



16

თურქეთი. პეიზაჟი
Türkei. Landschaft 



17

თურქეთი. პეიზაჟი
Türkei. Landschaft 



18

თურქეთი. მდინარე, თეთრი ქვები და ხეობა
Türkei. Ein Fluss, weiße Steine und die Schlucht 



19

თურქეთი. მთის ხმაურიანი მდინარე
Türkei. Lärmiger Bergfluss 



20



21

თურქეთი. ჩვენებურები. სელის საწნეხი (ზეთსახდელისთვის) ქვის 
ბორბალი გელაზი. გასული საუკუნის შუა წლებამდე გავრცელებული 
იყო სამხრეთ საქართველოსა და არტაანის მხარეში.
Türkei. Tschveneburebi . Ein Steinrad zum Pressen von Leinen 
(Ölpresse). Bis zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts verbreitet 
in Südgeorgien und im Kreis Artaan.



22

თურქეთი. ბავშვები მდინარის პირას
Türkei. Kinder am Flussufer 



23

თურქეთი. ქურთების ოჯახი 
Türkei. Eine Kurdenfamilie  



24

თურქეთი. დატვირთული ურემი
Türkei. Eine beladene Karre 



25

თურქეთი. საგაზაფხულო სამუშაოებზე
Türkei. Bei den Frühlingsarbeiten 



26

თურქეთი. ჩვენებურები. ფერხული
Türkei. Tschveneburebi. Kreisreigen



27

თურქეთი. ჩვენებურები. ფერხული
Türkei. Tschveneburebi. Kreisreigen



28

თურქეთი. ჩვენებურები. ფერხული
Türkei. Tschveneburebi. Kreisreigen



29

თურქეთი. ჩვენებურები. სახალხო ზეიმი
Türkei. Tschveneburebi. Volksfest



30

თურქეთი. ტაო-კლარჯეთი. ხარების შეჯიბრება „კურული“
Türkei. Tao-Klarjeti. Ochsen-Wettbewerb „Kuruli“



31

თურქეთი. ტაო-კლარჯეთი. ხარების შეჯიბრება „კურული“
Türkei. Tao-Klarjeti. Ochsen-Wettbewerb „Kuruli“



32

თურქეთი. ტაო-კლარჯეთი. ქართველთა კარ-მიდამო
Türkei. Tao-Klarjeti. ein georgischer Hof



33

თურქეთი. ტაო-კლარჯეთი. ქართველთა კარ-მიდამო
Türkei. Tao-Klarjeti. ein georgischer Hof



თურქეთი. ტაო-კლარჯეთი. ქართველთა კარ-მიდამო
Türkei. Tao-Klarjeti. ein georgischer Hof

თურქეთი. ტაო-კლარჯეთი. ქართველთა კარ-მიდამო
Türkei. Tao-Klarjeti. ein georgischer Hof



35

თურქეთი. ტაო-კლარჯეთი. ქართველთა კარ-მიდამო. წისქვილი
Türkei. Tao-Klarjeti. ein georgischer Hof. Eine Mühle 



36

თურქეთი. ტაო-კლარჯეთი. სოფლის გზაზე
Türkei. Tao-Klarjeti. Auf dem Dorfweg



თურქეთი. ტაო-კლარჯეთი. მოედანი მეჩეთთან
Türkei. Tao-Klarjeti. Ein Platz neben der Moschee 

თურქეთი. ტაო-კლარჯეთი. შესვენება
Türkei. Tao-Klarjeti. Eine Pause



თურქეთი. ძველი სახლი ართვინში
Türkei. Ein altes Haus in Artvin 

თურქეთი. სახლი სოფელ არტანუჯში
Türkei. Ein Haus im Dorf Artanuji 



39

თურქეთი. ტაო-კლარჯეთი. სოფლის გზაზე
Türkei. Tao-Klarjeti. Auf dem Dorfweg



40



41

თურქეთი. ხიდები
Türkei. Brücken 



42



43

თურქეთი. არტანუჯის ციხე. V  საუკუნე
Türkei. Festung Artanuji. 5. Jahrhundert 

თურქეთი. ხედი არტანუჯის ციხიდან
Türkei. Aussicht aus der Festung Artanuji 



44

თურქეთი. ხედი არტანუჯის ციხიდან
Türkei. Aussicht aus der Festung Artanuji 



45



46



47

თურქეთი. არტანუჯი. სოფელი ციხის კალთაზე
Türkei. Artanuji. Ein Dorf auf dem Festungshang

თურქეთი. არტანუჯი. აშოტ I კურაპალატის (+826) სამლოცველო
Türkei. Artanuji. Ein Gebetshaus von Aschot I Kurapalati (+826)



48



49

თურქეთი. ტეტრაკონქი ყარსის მახლობლად
Türkei. Tetrakonchos bei Kars 

თურქეთი. ახიზის ციხე. V საუკუნე
Türkei. Festung Akhizi. 5. Jahrhundert 



50

თურქეთი. ბანას კათედრალი. კოლონადა. IX საუკუნე
Türkei. Kathedrale Bana. Kolonnade. 9. Jahrhundert 

თურქეთი. ბანას კათედრალი. IX საუკუნე
Türkei. Kathedrale Bana. 9. Jahrhundert 



51



52

თურქეთი. დოლისყანა. X საუკუნე
Türkei. Dolisqana. 10. Jahrundert 



53

თურქეთი. კიაღმის ალთი — ტაძრის ნანგრევი ისტორიულ ამიერტაოში, ბანას მახლობლად 
სოფელ სოლომონისისაკენ (თანამედროვე ევბაქანი) მიმავალ საავტომობილო გზაზე
Türkei. Kiamis alti – Tempelruinen im historischen Amiertao, in der Nähe von Bana 

Richtung Dorf Solomon (heute Evbaqan) auf der Landstraße



54

თურქეთი. ენი რაბათის ეკლესია. X-XI საუკუნეების მიჯნა
Türkei. Eni die Rabath-Kirche. 10.-11. Jahrhunderte



55

თურქეთი. ენი რაბათის ეკლესია. X-XI საუკუნეების მიჯნა
Türkei. Eni die Rabath-Kirche. 10.-11. Jahrhunderte 



56



57

თურქეთი. იშხნის კათედრალი. დასავლეთი მკლავი. 
სამხრეთი კარის ტიმპანი. გიორგი I-ის (1014-1027) წარწერა
Türkei. Ishan Kathedrale. Der westliche Flügel. Tympanum 

der südlichen Tore. Überschrift von Giorgi I (1014-1027)

თურქეთი. იშხნის კათედრალი. VII-IX საუკუნეები
Türkei. Ishan Kathedrale. 7.-9. Jahrhunderte



58

თურქეთი. მამაწმინდის ეკლესია. XVI  საუკუნე
Türkei. Kirche des Heiligen Vaters. 16. Jahrhundert 



59

თურქეთი. თამარის ხიდი (?)
Türkei. Tamars Brücke (?)



60

თურქეთი. ოთხთა ეკლესია. X საუკუნე
Türkei. Dörtkilise, Vier Kirchen. 10. Jahrhundert 



61

თურქეთი. ოლთისის ციხე. X-XVI  საუკუნეები
Türkei. Festung Oltisi. 10.-16. Jahrhunderte 



62

თურქეთი. მდინარე თორთუმის წყალი და ოშკის ტაძარი. X საუკუნე
Türkei. Wasser aus dem Fluss Thorthum und der Tempel Oschki. 10. Jahrhundert 



63

თურქეთი. ოშკის ტაძარი. X საუკუნე
Türkei. Öskvank. 10. Jahrhundert 



64



65

თურქეთი. ოშკის ტაძარი. X საუკუნე
Türkei. Öskvank. 10. Jahrhundert 

თურქეთი. ოშკის ტაძარი. დასავლეთის ფასადი. 
შეწყვილებული სარკმელი წმინდა სვიმეონ უმრწემესის 

ქანდაკებით.  X საუკუნე
Türkei. Öskvank. Westliche Fassade. Doppeltes 
Klappfenster mit der Skulptur von St. Simeon. 

10. Jahrhundert 



66

თურქეთი. პარხლის ბაზილიკა. X საუკუნე
Türkei. Barhal-Basilika. 10. Jahrhundert 



თურქეთი. პარხლის ბაზილიკა. X საუკუნე. 
Türkei. Barhal-Basilika. 10. Jahrhundert 

თურქეთი. პარხლის ბაზილიკა. სამხრეთი ნავის სარკმლის ზედა ქვა 
ქართული წარწერით. X საუკუნე

Türkei. Barhal-Basilika. Der obere Stein des südlichen 
Klappfensters mit georgischer Überschrift. 10. Jahrhundert 



68



69

თურქეთი. ტბეთის კათედრალი. X- XI საუკუნეები
Türkei. Kathedrale Tbeti. 10.-11. Jahrhunderte 



70

თურქეთი, ხანცთის ტაძარი და სამრეკლო.  IX-X საუკუნეები
Türkei. Tempel Chandsta/Porta und Kapelle.  9.-10. Jahrhunderte



71

თურქეთი, სახლი და ვაზის ტერასები ხანცთის ტაძართან
Türkei.  Ein Haus und Weinrebenterassen neben dem Tempel Chandsta



72



73

თურქეთი. უტავის ციხე. შუა საუკუნეები
Türkei. Festung Utavi. Mittelalter 

თურქეთი. უტავის ციხე და პარხლისწყლის ხეობა. შუა საუკუნეები
Türkei. Festung Utavi und die Schlucht Barhal. Mittelalter 



74

თურქეთი. ხახულის კათედრალი. X საუკუნე
Türkei. Kathedrale Chachuli. 10. Jahrhundert 



75

თურქეთი. სამლოცველო ხახულის კათედრალის ეზოში. X საუკუნე
Türkei. Ein Gebetshaus im Hof der Kathedrale Chachuli/ Haho. 10. Jahrhundert 



76



77

თურქეთი. სათლელის (სუეტის) ციხე. IX-X საუკუნეები
Türkei. Festung Satle. 9.-10. Jahrhunderte

თურქეთი. ფარნაკის ციხე. შუა საუკუნეები
Türkei. Festung Farnak. Mittelalter 



78



79

თურქეთი. ჩანგლის ეკლესია. XIV საუკუნე
Türkei. Cengilli Kirche, Eghegnamor. 14. Jahrhundert 

თურქეთი. ჩანგლის ეკლესია  
ასომთავრული წარწერა დასავლეთ ფასადზე. XIV საუკუნე

Türkei. Cengilli Kirche, Eghegnamor. Asomtavruli (georgisches 
Alphabet) auf der westlichen Fassade. 14. Jahrhundert 



80

თურქეთი. ტრაპიზონი. აია სოფია. 1238-1263 წლები
Türkei. Trabzon. Hagia Sophia. 1238-1263 



81

თურქეთი. ტრაპიზონი. ირინეს კოშკი. XIV საუკუნე
Türkei. Trabzon. Der Turm Irine. 14. Jahrhundert 



82

თურქეთი. აქჩააბადი. მიქაელ მთავარანგელოზის  
ეკლესია. აქ დაკრძალულია გურიის უკანასკნელი 
დედოფალი სოფიო გურიელი (+1829)
Türkei. Akcaabat. Die Kirche von Erzengel Michael. 
Beigesetzt hier ist die letzte Königin von Guria  Sofia 
Gurieli (+1829)

თურქეთი. ტრაპიზონი. წმინდა ანას ბაზილიკა. IV-V საუკუნეები
Türkei. Trabzon. Basilika der Heiligen Ana. 4.-5. Jahrhunderte 



83



84

თურქეთი. ტრაპიზონის მხარე
ძველი ლაზეთი. ძველი ხიდი მდინარეზე
Türkei. Provinz Trabzon.
Altes Lazen. Eine alte Flussbrücke



85

თურქეთი.შავი ზღვის სანაპირო 
ძველი ლაზეთი. ჩაის კრეფა

Türkei. Die Schwarzmeerküste. 
Altes Lazen. Teelese 



86

საქართველო.თბილისი. ბარათაშვილის სკვერი
ფოტო გადაღებულია 1983 წელს
Georgien. Tbilissi/Tiflis. Ein Park Baratashvili. 
Aufgenommen 1983

საქართველო.თბილისი. მამა დავითი
ფოტო გადაღებულია 1983 წელს

Georgien. Tbilissi/Tiflis. Vater David. 
Aufgenommen 1983 



87



88

საქართველო. თბილისი. ხედი სიონის ტაძარზე და მთაწმინდაზე
ფოტო გადაღებულია 1972 წელს
Georgien. Tbilissi/Tiflis. Die Aussicht auf die Sioni-Kathedrale 
und Mtatsminda.  
Aufgenommen 1972



89

საქართველო. თბილისი. რესპუბლიკის მოედნის მშენებლობა
ფოტო გადაღებულია 1972 წელს

Georgien. Tbilissi/Tiflis. Bau des Republikplatzes. 
Aufgenommen 1972 



90

საქართველო. თბილისი. ახვლედიანის აღმართი
ფოტო გადაღებულია 1972 წელს
Georgien. Tbilissi/Tiflis. Wegrampe Akhvlediani. 
Aufgenommen 1972 

საქართველო. თბილისი. აღმართი 
ფოტო გადაღებულია 1972 წელს

Georgien. Tbilissi/Tiflis.  Wegrampe. 
Aufgenommen 1972
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92

საქართველო. სოფელ სიონის ბაზილიკა. X საუკუნე
Georgien. Basilika im Dorf Sioni. 10. Jahrhundert 

საქართველო. რუხის ციხე. XVII საუკუნე
Georgien. Festung Ruchi. 17. Jahrhundert 





94

საქართველო. მანგლისის სიონი. XI საუკუნე
Georgien. Manglisi Sioni. 11. Jahrhundert 

გვ. 93
page

საქართველო. სამწევრისი. VII საუკუნე
Georgien. Samtsvrisi Kirche. 7. Jahrhundert 

საქართველო. მეტეხის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი. 
XII-XIII საუკუნეები

Georgien. Entschlafungstempel der Muttergottes. 
12.-13. Jahrhunderte 
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96



97

საქართველო. სვეტიცხოვლის კათედრალი. XI საუკუნე
Georgien. Kathedrale Svetitskhoveli. 11. Jahrhundert 

საქართველო. ერთაწმინდა. XIII საუკუნე
Georgien. Ertatsminda. 13. Jahrhundert 
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საქართველო. ალავერდის კათედრალი. XI საუკუნე
Georgien. Kathedrale Alaverdi. 11. Jahrhundert 

საქართველო. დაბა ყაზბეგი. ხედი მყინვარწვერზე
Georgien. Dorf Kazbegi. Aussicht auf den Eisgipfel

გვ. 100
page
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100



101



102

საქართველო. დარიალის ხეობა. დარიალის კოშკი. გვიანი შუა საუკუნეები
Georgien. Schlucht Dariali. Der Turm Dariali. Spätes Mittelalter 

გვ. 101
page

თურქეთი. ძველი ერზერუმი. სამი აკლდამა. XII საუკუნე
Türkei. Altes Erzurum. Drei Sarkophage. 12. Jahrhundert 

თურქეთი. ძველი ერზერუმი. ერზერუმის ციხე. XI-XII საუკუნეები
Türkei. Altes Erzurum. Festung Erzurum. 11.-12 Jahrhunderte 
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