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სასაფლაოზე.მიდამოები ანისის მახლობლად
გიორგი კალანდიას კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Cemetery. Areas near Ani
Collection of Giorgi Kalandia. Photo of the first half of the XX century



რედაქტორისაგან

„657 (1208) წელს წყალობითა ქრისტესითა, მე მანდატურთუხუცეს-
ამირსპასალარმა შაშინშაჰმა ზაქარიამ ავაგე ეს სტელა და ზღუდე

ჩვენი და ჩვენი მშობლების სახსოვრად“
ზაქარია მხარგრძელის წარწერა.

ანისი, გაილაძორის კარიბჭის კოშკი. 

„ქალაქი ანი სი სავ სე ადა მი ა ნე ბით... გარ შე მორ ტყ მუ ლი მტკი ცე გა ლავ ნით, ეკ ლე სი ე ბიც მრავ ლად იყო 
იქ. და ფი ცე ბი სას ამ ბობ დ ნენ: „ანისის ათას ერთ ეკ ლე სი ას ვფი ცავ“. აღ სავ სე იყო ქა ლა ქი ყო ველ გ ვა რი 
სიმ დიდ რით...“ ეს სიტყ ვე ბი XIII სა უ კუ ნის გა მო ჩე ნი ლ სო მე ხ ის ტო რიკ ოსს – კი რა კოს გან ძა კე ცის ეკუთ ვ
ნის. 

სამ ხედ რო თვალ საზ რი სით სტრა ტე გი უ ლად მნიშ ვ ნე ლო ვან ანის ზე რამ დე ნი მე სა ვაჭ რო გზაც გა დი ო და, 
რაც მის მნიშ ვ ნე ლო ბას კი დევ უფ რო ზრდი და. სო მეხ ბაგ რა ტუნ თა სა მე ფოს დე და ქა ლა ქი გა მორ ჩუ ლი 
იყო თვი სი მრა ვა ლეთ ნი კუ რო ბით, რაც თა ვის მხრივ ქა ლა ქის მულ ტი კულ ტუ რა ლიზმს გა ნა პი რო ბებ და. 
ქალაქ ში ცხოვ რობ დ ნენ და თა ნამ შ რომ ლობ დ ნენ სომ ხე ბი, ქარ თ ვე ლე ბი, სელ ჩუ კე ბი. უკ ვე ნა ქა ლა ქა რად 
ქცე ულ, ერთ დროს ხალ ხ მ რა ვალ და უმ დიდ რეს ანის ზე, დღემ დე შე მორ ჩა თი თო ე უ ლი მათ გა ნის უნი კა ლუ
რი კვა ლი: სომ ხუ რი ტაძ რე ბის მრა ვალ რიცხო ვა ნი ნან გ რე ვე ბი და ეპიგ რა ფი კა, ორი ქარ თუ ლი ეკ ლე სი ა,  
ორი მი ნა რე თი, რო მელ თა გან ერ თი დღემ დე ამა ყად გა დაჰ ყუ რებს მდი ნა რე ახუ რი ა ნის (არფაჩაი) ხე ო
ბას. სწო რედ ანის თან არის და კავ ში რე ბუ ლი შუა სა უ კუ ნე ე ბის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ქარ თუ ლი იური დი უ ლი 
დო კუ მენ ტი, ეტი ფა ნე კა თა ლი კო სის წარ წე რა. ანი სის მე ო რე (დიდი) ქარ თუ ლი ეკ ლე სი ის მო ნუ მენ ტურ 
მხატ  ვ რო ბა ში მო ცე მუ ლი უფ ლის კვარ თი კი ქარ თულ სი ნამ დ ვი ლე ში დღემ დე არ სე ბულ გა მო სა ხ უ ლე ბებს 
 შო რის  უძ ვე ლე სი ა.

ანის მა წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სხვა დას ხ ვა მი ზე ზე ბის გა მო შე სამ ჩ ნე ვი ცვლი ლე ბა გა ნი ცა და. ნა გე ბო ბე
ბის ნა წი ლი და ზი ან და ან და ინ გ რა, ეპიგ რა ფი კა და ი კარ გა. სწო რედ ამი ტომ, ნა ქა ლა ქა რის მრა ვა ლეთ
ნი კუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის ავ თ ენ ტუ რო ბის შე სა სწავ ლად ძველ ფო ტო ებს, რო გორც  წყა როს, 
უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ად გი ლი უჭი რავს. 

წი ნამ დე ბა რე ალ ბომს, სა კუთ რივ ნა ქა ლა ქარ ანი სის გარ და, ერ თ ვის, ის ტო რი უ ლი სომ ხე თის სხვა რე გი
ო ნებ ში არ სე ბუ ლი კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვი დე ო ბის ძეგ ლე ბის არა ერ თი სა ინ ტე რე სო ფო ტო.  

ვფიქ რობთ, სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის - კულ ტუ რის ის ტო რი ის მუ ზე უ მის მდი და რი ფო ტო კო
ლექ ცი ის ამ ნა წი ლის პუბ ლი კა ცი ა, დახ მა რე ბას გა უ წევს არამ ხო ლოდ მეც ნი ე რებს, არა მედ ნა ქა ლა ქარ 
ანი სის სიძ ვე ლე ე ბით და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს. ალ ბო მი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დამ ხ მა რე რე სურ სი იქ ნე ბა შუა სა
უ კუ ნე ე ბის სა ქა ლა ქო ცხოვ რე ბი სად მი მიძღ ვ ნი ლი თემა ტუ რი გა მო ფე ნე ბი სა თუ სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ
რა მე ბი სათ ვის.

ვლადიმერ კეკელია

From the editor

Ani  had several trade routes strategically important from a military point of view, which high-
lighted the importance of the city. The capital of the Armenian Bagratuni Kingdom was distinguished 
by its multi-ethnicity. Armenians, Georgians and Seljuks lived and cooperated in the city. Once a 
crowded and rich Ani, left behind unique traces of each ethnicities: numerous ruins and epigraphs 
of Armenian temples, two Georgian churches, two minarets, one of which still proudly overlooks the 
valley of river Akhouryan (Arpachay). Ani is associated with the most important Georgian legal docu-
ment of the Middle Ages, the inscription of Etiphane the Catholicos. The robe of the Savior depicted 
in the monumental painting of the second (large) Georgian church in Ani is one of the oldest images 
in Georgian history.

Ani has undergone a noticeable change over the years for a variety of reasons. Part of the buildings 
were damaged or destroyed, the epigraphy was lost. That is why old photographs, as a source, hold 
an important meaning in the study of the authenticity of the multiethnic cultural heritage of the city.

There are also some interesting photos of cultural heritage sites in other regions of historical Ar-
menia attached to this album. 

We think that the publication of this part of the photo collection of Art Palace of Georgia - Museum 
of Cultural History will help not only scientists, but also people, that are interested in the antiquities 
of the city of Ani. The album will be an important supporting resource for thematic exhibitions or edu-
cational programs dedicated to medieval city life.

Vladimer Kekelia
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სომხური ოჯახი ანისის მახლობლად
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Armenian family near Ani
Collection of Giorgi Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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სა არ ქი ვო მა სა ლა ანი სის ნა ქა ლა ქა რი სა და სხვა სომ ხუ რი ის ტო რი უ ლი 
ძეგ ლე ბის შე სა ხებ

წი ნამ დე ბა რე პუბლიკაციაში თავ მოყ რი ლია ის 200-ზე მე ტი ფო ტო, რო მე ლიც ანი სის ნა-
ქა ლა ქა რი სა და მის გარ შე მო არ სე ბუ ლი ის ტო რი უ ლი ძეგ ლე ბის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლო შია 
და ცუ ლი. კო ლექ ცი ის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან და სა ყუ რადღე ბო ნა წილს წარ მო ად გენს ე.წ 
„ფლორენსკების არ ქი ვი“. ის სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლე - კულ ტუ რის ის ტო რი ის 
მუ ზე უმ ში 2019 წელს შე მო ვი და. საქ მე ისაა, რომ გა მო ჩე ნი ლი ქარ თ ვე ლი მო ქან და კი სა და 
მხატ ვ რის მა რი ნა ივა ნიშ ვი ლის პერ სო ნა ლურ გა მო ფე ნა ზე და კა ტა ლოგ ზე მუ შა ო ბის დროს სა-
შუ ა ლე ბა მო მე ცა და მეთ ვა ლი ე რე ბი ნა მი სი წი ნაპ რე ბის, კერ ძოდ ბე ბი ი სა და დე ი დე ბის– ფლო-
რენ ს კე ბის უნი კა ლუ რი არ ქი ვი. ამ გა მორ ჩე უ ლი კო ლექ ცი ის შეს წავ ლის დროს უამ რავ სა ინ ტე-
რე სო ნა ხატს, ეს კიზს, ნა ქარ გო ბა სა თუ ჩა ნა წერს შო რის აღ მოჩ ნ და ერ თი ალ ბო მი, რო მე ლიც 
მთლი ა ნად ნაქა ლაქარ ანისს და იქ მოწყო ბილ ექ ს პე დი ცი ას ეთ მო ბო და. ჩვე ნი მკითხ ვე ლი 
უფ რო კა რ გად რომ მიხ ვ დეს რა ტომ იყო ფლო რენ ს კე ბის არ ქივ ში ანი სი სად მი მიძღ ვ ნი ლი 
ფო ტო მა სა ლა, მოკ ლედ წარ მო ვად გენთ ამ ოჯა ხის ის ტო რი ას: გად მო ცე მის მი ხედ ვით, გრაფ 
ორ ლო ვის უკა ნო ნო ქა ლიშ ვი ლი აღ საზ რ დე ლად სო ლო ვი ო ვე ბის ოჯახს მი ა ბა რეს. მომ ხიბ ვ-
ლე ლი გო გო ნა ცოლად შეირთო პო ლო ნე თის აჯან ყე ბის მო ნა წი ლი სა და შემ დ გომ კოს ტ რო მა-
ში გა და სახ ლე ბუ ლი ფლო რენ ს კის შთა მო მა ვალ მა. წყვი ლი მა ლე საცხოვრებლად თბი ლის ში 
გა დმოვიდა. აქე დან იწყე ბა ფლო რენ ს კე ბის, პო ლო ნუ რი წარ მო მავ ლო ბის გვა რის ის ტო რია 
სა ქარ თ ვე ლო ში...

სა ქარ თ ვე ლო ში მცხოვ რე ბი ამ გვა რის ჩვენ თ ვის ცნო ბი ლი პირველი წარ მო მად გე ნე ლი 
ალექ სან დ რე ივა ნეს ძე ფლო რენ ს კია (1850-1908) – პრო ფე სი ით საგ ზაო ინ ჟი ნე რი – გზე ბი სა 
და ხი დე ბის მშე ნე ბე ლი. მი სი მე უღ ლე ოლ ღა (სალომე) სა ფა რო ვა (1859-1951) გა ნათ ლე ბუ-
ლი ოჯა ხის შვი ლი იყო, ყა რა ბა ღი დან სიღ ნაღ ში გად მო სახ ლე ბულ სო მეხ თა ძვე ლი საგ ვა რე-
უ ლო დან. ახალ შექ მ ნი ლი ოჯა ხი 1880-იან წლებ ში ცხოვ რობ და ბა თუმ ში, სა დაც ალექ სან დ რე 
ფლო რენ ს კი ბა თუ მი -ა ხალ ცი ხის გზის მშე ნებ ლო ბას ხელ მ ძღ ვან ლობ და. ამ გზას დღე საც ვი-
ყე ნებთ, ხო ლო აჭა რის წყალ ზე ბო ლო დრომ დე შე მო ნა ხუ ლა მი სი აშე ნე ბუ ლი ფო ლა დის ფუნ-
და მენ ტუ რი ხი დი. აღ ნიშ ნუ ლი გზის მშე ნებ ლო ბის დას რუ ლე ბის შემ დეგ ოჯა ხი თბი ლის ში გა-
და სუ ლა. წარ მა ტე ბულ მა ინ ჟი ნერ მა შვილებს სა უ კე თე სო გა ნათ ლე ბა მის ცა. ისინი გერ მა ნი ი სა 
(მიუნხენი, ბერ ლი ნი) და შვე ი ცა რი ის (ლოზანა) უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში სწავ ლობ დ ნენ.

პა ტა რე ბის აღ ზ რ და ში მშობ ლებ თან ერ თად აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ და ქარ თ ვე ლი ბე ბია 
(დედის მხრი დან) პა ა ტაშ ვილ ის ქალი...

ალექ სან დ რე ფლო რენ ს კი ს და ოლ ღა სა ფა რო ვას შვი დი შვი ლი ჰყავ დათ: პავ ლე (1882-
1937) – რუ სუ ლი მარ თ ლ მა დი დებ ელი ეკ ლე სი ის გა მორ ჩე უ ლი წარ მო მად გე ნე ლი, ღვთის-
მეტყ ვე ლი, რე ლი გი უ რი ფი ლო სო ფო სი და პო ე ტი; ალექ სან დ რე (1888-1938) – არ ქე ო ლო-
გი და ეთ ნოგ რა ფი; ან დ რია (1899-1961) – სამ ხედ რო კონ ს ტ რუქ ტო რი; იულია (1884-1947) 
– ექი მი ფსი ქი ატ რი; ელი სა ბე დი (1886-1967), ქორ წი ნე ბის გვა რი კო ნი აშ ვი ლი – მხატ ვა რი; 
ვა ლენ ტი ნა, იგი ვე ოლ ღა (1892-1914) – მხატ ვარ - მი ნი ა ტუ რის ტი; რა ი სა (1894-1932) – მხატ-
ვა რი, მოს კო ვის სამ ხატ ვა რო გა ერ თი ა ნე ბა „მაკოვეცის“ („Маковец“) წევ რი.

ანის ში დაზ ვერ ვი თი ექ ს პე დი ცი ა ალექ სან დ რე ფლო რენ ს კი სა და ოლ ღა სა ფა რო ვას შვი-
ლს არ ქე ო ლოგ სა და ეთ ნოგ რაფს ალექ სან დ რეს უნ და მო ეწყო. ეს სა მეც ნი ე რო მოგ ზა უ რო ბა 
ნა ქა ლა ქა რის შე სას წავ ლად XX  სა უ კუ ნე ში ერ თ -ერ თი პირ ველ თა გა ნი უნ და ყო ფი ლი ყო, თუმ-
ცა სამ წუ ხა როდ უც ნო ბია ექ ს პე დი ცი ის ზუსტი თა რი ღი. სა ერ თოდ, ალექ სან დ რე ფლო რენ ს კის 
შე სა ხებ ძა ლი ან მწი რი ცნო ბე ბი შე მოგ ვ რ ჩა. იგი 1937 წელს და ა პა ტიმ რეს და მა გა დან ში გა-
და ა სახ ლეს, სა დაც იმა ვე წელს გუ ლის შე ტე ვით გარ და იც ვა ლა. ცხა დია ასე თი ბი ოგ რა ფი ის 
მეც ნი ე რის ნა მოღ ვა წა რი საბ ჭო ეთ ში ინტერესმოკლებული ან მიჩ ქ მა ლუ ლი იყო, ანი სის ნა ქა-



7

ლა ქა რი სად მი მიძღ ვ ნი ლი ფო ტო ალ ბო მი სას წა უ ლებ რი ვად გა დარ ჩე ნი ლა, ის რეპ რე სი ე ბის 
პე რი ოდ ში უფ როს დას, ელი სა ბედს შე უ ნა ხავს, რო მე ლიც მემ კ ვიდ რე ო ბით ქა ლიშ ვილ მა, მა-
რი ნა ივა ნიშ ვი ლის დე დამ, ასე ვე გა მორ ჩე ულ მა მხატ ვარ მა ოლ ღა კო ნი აშ ვილ მა მი ი ღო. მა-
რი ნა ივა ნიშ ვი ლის სურ ვი ლი სა მებრ ალექ სან დ რე ფლო რენ ს კის უნი კა ლუ რი ფო ტო ალ ბო მი ამ 
წიგნის ავტორს გა და ე ცა და მი სი ფო ტო ე ბი წი ნამ დე ბა რე კრე ბულ ში პირ ვე ლად ქვეყ ნ დე ბა.

კო ლექ ცი ის მე ო რე და მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილს შე ად გენს ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის მზრუნ ველ-
თა საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რის არ ჩილ გე ლო ვა ნის შე მო წი რუ ლო ბა, რო მე ლიც მან 2018 წელს 
მუ ზე უმს გა დას ცა. ეს ფო ტო კო ლექ ცია მო ი ცავს არა მარ ტო ანი სის ნა ქა ლა ქა რის, არა მედ სომ-
ხე თის სხვა დას ხ ვა ის ტო რი უ ლი ძეგ ლე ბის ფო ტო ებს. მა თი გა მოქ ვეყ ნე ბა დი დად სა შუ რი საქ-
მე ა, რად გან ბევ რ მა ნა გე ბო ბამ სა ხე იც ვა ლა ან სა ერ თოდ გაქ რა. ამი ტომ, ვფიქ რობთ რომ 
აღნიშნული მასალა სომ ხუ რი არ ქი ტექ ტუ რის მკვლევარებს დიდად დაეხმარება.  აღ ნიშ ნუ ლი 
ფო ტო კო ლექ ცია არ ჩილ გე ლო ვან მა ერ თ -ერ თი თბი ლი სე ლი ან ტიკ ვა რი სა გან შე ი ძი ნა და რო-
გორც ჩანს ისი ნი XX სა უ კუ ნის და საწყის შია გა და ღე ბუ ლი.

კრე ბულ ში დი დი ნა წი ლი ეთ მო ბა, წიგ ნის ავ ტო რის მი ერ შეგ რო ვე ბულ კო ლექ ცი ას. აღ ნიშ-
ნუ ლი ფო ტო ე ბი, რომ ლე ბიც  მო ი ცავს ანისს, მის გარ შე მო მდე ბა რე და უმე ტე სად  ჩრდი ლო-
ეთ სომ ხეთ ში არ სე ბულ ის ტო რი ულ ძეგ ლებს, შეგ რო ვე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლო ში და სხვა დას ხ ვა 
პი რის პი რად სა კუთ რე ბას წარ მო ად გენ და. ამ კო ლექ ცი ა ში დი დი ად გი ლი ეთ მო ბა პირ ვე ლი 
ქარ თ ვე ლი პრო ფე სი ო ნა ლი ფო ტოგ რა ფის, ალექ სან დ რე რო ი ნაშ ვი ლის ფო ტო ებს, რომ ლე-
ბიც გა მო ირ ჩე ვა რო გორც გა მო სა ხუ ლე ბე ბის მა ღა ლი გარ ჩე ვა დო ბით, ისე მხატ ვ რუ ლი ღი რე-
ბუ ლე ბით.

გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა გვინ და გა ვა მახ ვი ლოთ ლატ ვი ე ლი სა ზო გა დო მოღ ვა წის, 
ეთ ნოგ რა ფის, მხატ ვა რის, პე და გო გის იული სტრა უ მეს მი ერ ანის თან და კავ ში რე ბით შეგ რო-
ვე ბულ მა სა ლა ზე. სტრა უ მეს მი ერ გა და ღე ბუ ლი ფო ტო ე ბი  კულ ტუ რის ის ტო რი ის მუ ზე უ მის  - 
ხალ ხუ რი და გა მო ყე ნე ბი თი ხე ლოვ ნე ბის კო ლექ ცი ის ნა წი ლი ა. ისი ნი სა ვა რა უ დოდ XX სა უ-
კუ ნის  I ოცწლეულში უნ და იყოს გა და ღე ბუ ლი, ჯერ კი დევ მა შინ რო ცა მა ნუ ჩეს მე ჩეთ ში ნი კო 
მა რის მი ერ ანი სის არ ქე ო ლო გი უ რი გათხ რე ბი სად მი მიძღ ვ ნი ლი ექ ს პო ზი ცია იყო მოწყო ბი ლი. 
რო გორც ჩანს სტრა უ მემ სწო რედ ამ პე რი ოდ ში იმოგ ზა უ რა ნა ქა ლა ქარ ში, რად გან მის ფო ტო-
ებ ში ექ ს პო ზი ცი ის ერ თი კუთხე ცაა ასა ხუ ლი. მარ თა ლია ფო ტო ე ბის აბ სო ლი ტუ რი უმ რავ ლე სო-
ბა ანის ში ნა პოვნ თი ხის ნა წარმს ეძღ ვ ნე ბა, თუმ ცა მათ შო რის არის ქა ლა ქის და ის ტო რი უ ლი 
ძეგ ლე ბის ამ სახ ვე ლი სა ინ ტე რე სო რამ დე ნი მე ხე დი. აქ ვეა ეჩ მი ა ძი ნის ტა ძარ ში და ცუ ლი თი ხის 
ნა წარ მის უაღ რე სად სა ინ ტე რე სო ფე რა დი ეს კი ზე ბი (კოლექცია სულ სომ ხე თი სად მი მიძღ ვ-
ნილ 82 ფო ტოს მო ი ცავს).

ცალ კე აღ ნიშ ვ ნას იმ სა ხუ რებს ჩვენს მი ერ ბრი ტა ნე თის ეროვ ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კი დან ციფ-
რუ ლი ას ლე ბის სა ხით ჩა მო ტა ნი ლი ვი ზუ ა ლუ რი მა სა ლა: კერ პორ ტე რის მემ კ ვიდ რე ო ბა ზე 
ჩვენ ქვე მოთ დაწ ვ რი ლე ბით ვი სა უბ რებთ, თუმ ცა უნ და ავ ღ ნიშ ნოთ, რომ ეს კო ლექ ცია მო ი ცავს 
უც ნო ბი ფო ტოგ რა ფის მი ერ  ანი სის შე სა ხებ XX სა უ კუ ნის და საწყის ში გა და ღე ბულ 4 შე სა ნიშ ნავ 
ფო ტოს, ასე ვე ლუ ი ჯი ვილ ლა რის 1906 წელს და ე. მარ ტე ლის  მი ერ 1908 წელს და ბეჭ დი ლი 
სა ინ ტე რე სო ფო ტო ე ბს.

ამ დე ნად ანი სის ნა ქა ლა ქა რი სა და სომ ხე თის ის ტო რი უ ლი ძეგ ლე ბის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე-
ლო ში არ სე ბუ ლი სა არ ქი ვო მა სა ლა ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და სა ყუ რადღე ბო ა. 
დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვართ ამ კო ლექ ცი ის გა მოქ ვეყ ნე ბა სა კითხით და ინ ტე რე სე ბულ ბევრ მეც ნი ერ-
სა თუ და ინ ტე რე სე ბულ პირს მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად და ეხ მა რე ბა.
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რობერტ კერ პორტერი (1775-1842). გრავიურა,
ბრიტანეთის ეროვნული ბიბლიოთეკის კოლექცია

Robert Ker Porter (1775-1842). Engraving
Collection of the British National Library

ნანგრევები ანისის მახლობლად.
ჩანახატი იულე სტრაუმეს არქივიდან. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია.

Ruins near Ani
Sketch from the archives of Jūlijs Straume. 
Collection of Art Palace

Archival material about the town of Ani and other 
Armenian historical monuments

This collection contains more than 200 photos that 
are preserved in Georgia featuring the city of Ani and 
the historical monuments around it. The most important 
and noteworthy part of the collection is the so-called 
“Florenskaya Archive”. It was received in 2019 by the Art 
Palace of Georgia – the Museum of Cultural History. The 
fact is that while working on the personal exhibition and 
catalog of renowned Georgian sculptor and artist Marina 
Ivanihvili, I was able to view the unique archive of her an-
cestors, specifically the archive of her grandmother and 
aunts – the Florenskayas. While exploring this distinc-
tive collection, I came across many interesting drawings, 
sketches, embroideries or records but one thing that 
particularly caught my attention was an album devoted 
entirely to the city of Ani and the expedition that was 
arranged there. In order to give our readers a better un-
derstanding of why there were photographs of Ani in the 
Florenskaya archives, we will briefly present the history 
of this family. According to reports, Count Orlov’s illegiti-
mate daughter was sent to be brought up in the Soloviev 
family. The charming girl was married to a descendant of 
Florensky - a participant in the Polish uprising who was 
later exiled to Kostroma. The couple soon left for Tbilisi, 
and this was the beginning of the Georgian chapter in the 
history of the Florensky family of Polish origin...

The first known member of this family to reside in 
Georgia was Alexander Ivan Florensky (1850-1908) - a 
road engineer by profession, involved in the construction 
of roads and bridges. His wife Olga (Salome) Safarova 
(1859-1951) was the daughter of an educated family. 

Archaeologist and ethnographer Alexander, one of 
the seven children of Alexander Florensky and Olga Safa-
rova, was assigned to conduct a reconnaissance expedi-
tion to Ani - a scientific expedition to explore the city in 
the twentieth century. Unfortunately, however, the date 
of the expedition is unknown. In general, we have very 
little information about Alexander Florensky. He was ar-
rested in 1937 and exiled to Magadan, where he died of 
a heart attack in the same year. Clearly such scholarly 
work was an object of persecution in the Soviet Union. 
Miraculously, the album of photographs dedicated to 
the city of Ani survived. It was kept by his older sister, 
Elizabeth, during the period of repression, and was sub-
sequently inherited by her daughter, Marina Ivanihvili’s 
mother, as well as the distinguished artist Olga Koniash-
vili. Upon the the request of Marina Ivanihvili, Alexander 
Florensky’s unique album of photographs was donated 
to the Museum of Cultural History, and his pictures are 
published in this collection for the first time.
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ფოტო ალბომი ანისის სიძველეთა შესახებ
იული სტრაუმეს არქივიდან.  
ხელოვნების სასახლის კოლექცია.

Photo album about the antiquities of Ani
From the Archives of Jūlijs Straume. 
Collection of Art Palace.

საფაროვების ოჯახი
ფლორენსკების არქივიდან.  
ხელოვნების სასახლის კოლექცია.

Safarov Family
From Floresnky Archives. 
Collection of Art Palace.

The second and most important part of the collection 
is the donation of Archil Gelovani, Chairman of the Board 
of Trustees of the Art Palace, given to the museum in 
2018. This collection of photographs includes not only 
images of the city of Ani, but also those of various histori-
cal monuments in Armenia. Publishing them is extreme-
ly significant, since many of the buildings shown have 
changed their appearance or disappeared altogether. As 
such, we think it will be of assistance to our colleagues 
when researching Armenian architecture. The collection 
of photographs mentioned was bought by Archil Gelovani 
from one of Tbilisi’s antique shops, and it would seem 
that they were taken at the beginning of the XX century.

A large part of the catalog is devoted to the collection 
acquired by the author of the book. These photographs, 
which include images of historical monuments mostly 
around Ani and in northern Armenia, were collected in 
Georgia and had been the personal property of various 
persons. A large part of this collection is comprised of 
photographs taken by the first Georgian professional 
photographer, Alexander Roinashvili, images which are 
distinguished both by their high-resolution and artistic 
value. We would like to draw special attention to the 
material about the city of Ani that was collected by Lat-
vian public figure, ethnographer, artist and teacher Juli 
Straume. The pictures taken by Straume form part of the 
collection of the Museum of Cultural History - Folk and 
Applied Arts. They must have been taken in the first half 
of the twentieth century, when an exhibition dedicated 
to the archeological excavations of Ani was organized by 
Niko Mari at the Manuche Mosque. It seems that Straume 
traveled to the city during this period, because his pho-
tos also show a corner of the exhibition. Although the 
vast majority of the photographs are dedicated to pot-
tery found in Ani, there are some interesting views of the 
city and its historical monuments, as well as highly in-
teresting color sketches of the pottery preserved in the 
Echmiadzin Temple (the collection includes a total of 82 
photographs dedicated to Armenia).

Special mention should be made of the visual material 
brought in the form of digital copies from the British Na-
tional Library: we will discuss the legacy of Ker Porter in 
more detail below, although it should be noted that this 
collection includes 4 excellent photographs taken of Ani by 
an unknown photographer from the early twentieth centu-
ry, as well as interesting photographs printed by E. Martel 
in 1908. To sum up, the archival material about the histori-
cal city of Ani and the historical Armenian monuments in 
Georgia is very important and noteworthy. We are certain 
that the publication of this collection will prove to be of 
great help to many scholars and interested parties.
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რობერტ კერ პორტერი. ქალაქი ანისი. ქაღალდი. აკვარელი. 1817 წელი (დეტალი). 
ბრიტანეთის ეროვნული ბიბლიოთეკის კოლექცია

Robert Ker Porter. City of Ani. Paper. Watercolor. 1817. (Detail)
Collection of the British National Library

რობერტ კერ პორტერი. ქალაქი ანისი. ქაღალდი. აკვარელი. 1817 წელი.
ბრიტანეთის ეროვნული ბიბლიოთეკის კოლექცია.

Robert Ker Porter. City of Ani. Paper. Watercolor. 1817
Collection of the British National Library.
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უნი კა ლუ რი ჩა ნა ხა ტი ანი სის ნა ქა ლა ქა რის შე სა ხებ

2019 წელს რუს თა ვე ლის ეროვ ნუ ლი სა მეც ნი ე რო ფონ დის მხარ და ჭე რით ხე ლოვ ნე ბის სა-
სახ ლის - კულ ტუ რის ის ტო რი ის მუ ზე უ მის თა ნამ შ რომ ლებ მა (გიორგი კა ლან დი ა, მე რი ხა რა-
იშ ვი ლი, ირაკ ლი ზამ ბა ხი ძე) სა მეც ნი ე რო ექ ს პე დი ცია მო აწყ ვეს გაერთიანებულ სამეფოში, 
ინ გ ლი სის ეროვ ნულ ბიბ ლი ო თე კა ში, მი ზა ნი მსოფ ლი ოს ამ უდი დეს წიგ ნ თ სა ცავ ში სა ქარ-
თ ვე ლოს თან და კავ ში რე ბუ ლი მა სა ლე ბის შეს წავ ლა და გა მოქ ვეყ ნე ბა იყო. ექ ს პე დი ცი ის პე-
რი ოდ ში სა შუ ა ლე ბა მოგ ვე ცა შეგ ვეს წავ ლა ინ გ ლი სე ლი მოგ ზა უ რის რო ბერტ კერ პორ ტე რის 
უნი კა ლუ რი, ილუს ტ რა ცი ე ბით უხ ვად და სუ რა თე ბუ ლი, 2 ტო მი ა ნი, დი დი ზო მის ხელ ნა წე რი, 
რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლო სა და მი სი მე ზობ ლე ბის შე სა ხებ ფრი ად სა ყუ რადღე ბო  ტექ ს ტუ ა ლურ 
და ვი ზუ ა ლურ მა სა ლას შე ი ცავს.

მკითხ ველს მოკ ლედ გა ვაც ნობთ კერ პორ ტე რის ბი ოგ რა ფი ას: დიპ ლო მა ტი, მოგ ზა უ რი, 
მხატ ვა რი და მწე რა ლი რო ბერტ კერ პორ ტე რი (ფსევდონიმი რე ი ნოლდ სტე ინ კირ კი) და ი ბა-
და 1777 წლის 26 აპ რილს და რემ ში, უილი ამ პორ ტე რის ხუთ შ ვი ლი ან, ტრა დი ცი ულ ბრი ტა-
ნულ ოჯახ ში. რო ბერ ტ მა სიყ რ მის წლე ბი ედინ ბურ გ ში გა ა ტა რა, სა დაც დე და მი სი შვი ლებ თან 
ერ თად საცხოვ რებ ლად 1780 წელს გა და ვი და. ედინ ბურ გ ში ცხოვ რე ბი სას რო ბერ ტი გა ი ტა ცა 
ცნო ბი ლი მხატ ვ რის - ფლო რა მაკ დო ნალ დის ნა მუ შევ რებ მა. მან გა დაწყ ვი ტა სამ ხედ რო მხატ-
ვა რი გამ ხ და რი ყო. 1790 წელს დე დამ მო მა ვა ლი შე მოქ მე დი გა მო ჩე ნილ ბრი ტა ნელ მხატ ვარ-
თან, ლონ დო ნის სა მე ფო სამ ხატ ვ რო აკა დე მი ის პრე ზი დენ ტ თან,  ბენ ჯა მინ უეს ტ თან, წა იყ ვა ნა, 
რო მე ლიც რო ბერ ტის ნა მუ შევ რე ბით იმ დე ნად აღ ფ რ თო ვან და, რომ მას სა მე ფო აკა დე მი ის 
სო მერ სე ტის სკო ლა ში რე კო მენ და ცია გა უ წი ა. რო ბერ ტი 13 წლის ასაკ ში სა მე ფო აკა დე მი ის 
სტუ დენ ტი გახ და.

1805 წელს პორ ტერ მა რუ სე თის იმ პე რა ტორ  ალექ სან დ რე I-ის მიწ ვე ვა მი ი ღო. სა იმ პე რა-
ტო რო კა რის შეკ ვე თით მას უნ და შე ეს რუ ლე ბი ნა ის ტო რი უ ლი ნა ხა ტე ბი სან კ ტ - პე ტერ ბურ გ ში 
არ სე ბუ ლი სა ად მი რა ლო უწყე ბის დარ ბა ზი სათ ვის. 

1817 წელს მან და გეგ მა მოგ ზა უ რო ბა სან კ ტ - პე ტერ ბურ გი დან სპარ სეთ ში, სა დაც ბრი ტა ნე-
თის მთავ რო ბის სა ი დუმ ლო და ვა ლე ბას ას რუ ლებ და. რო ბერტ პორ ტერ მა 1817-1820 წლებ ში 
კავ კა სი ა ზე გავ ლით აზი ის ქვეყ ნებ ში იმოგ ზა უ რა. პორ ტერ მა მოგ ზა უ რო ბა ში სა მი წე ლი დაჰ ყო 
და ექ ს პე დი ცი ა ში გა კე თე ბუ ლი ჩა ნა წე რე ბი ორ წიგ ნად გა მოს ცა. ესაა  მოგ ზა უ რი სა და მხატ ვ-
რის შთამ ბეჭ და ვი ნაშ რო მი, რო მელ შიც და ცუ ლია ძალ ზე სა ინ ტე რე სო ინ ფორ მა ცია აზი ის უძ-
ვე ლე სი ქვეყ ნე ბი სა და, მათ შო რის, სა ქარ თ ვე ლოს შე სა ხებ. მის ჩა ნა წე რებს კი დევ უფ რო მეტ 
ღი რე ბუ ლე ბას სძენს პორ ტე რის მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი ჩა ნა ხა ტე ბი, რაც აღ წე რილ  ად გი ლებ ზე 
ვი ზუ ა ლურ წარ მოდ გე ნა საც გვიქ მ ნის. სა ყუ რადღე ბოა ის გა რე მო ე ბა, რომ პორ ტე რი სე ულ გა-
მო ცე მა ში არ შე სუ ლა მის მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი ნა ხა ტე ბის აბ სო ლი ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა, ამი ტო-
მაც ისი ნი დღემ დე ფარ თო სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის შე იძ ლე ბა ით ქ ვას უც ნო ბი იყო. 

რო ბერტ კერ პორ ტე რის ჩა ნა წე რე ბი პირ ვე ლად შე ის წავ ლა, თარ გ მ ნა  და 2015 წელს ქარ-
თუ ლად გა მოს ცა გი ორ გი სო სი აშ ვილ მა, თუმ ცა ღრმად პა ტივ ცე მულ მკვლე ვარს, რო გორც 
ჩანს, ხე ლი მხო ლოდ პორ ტე რი სე ულ ბეჭ დურ გა მო ცე მა ზე მი უწ ვ დე ბო და, მა შინ, რო ცა ჩვენ 
სა შუ ა ლე ბა გვქონ და დე ტა ლუ რად გა მოგ ვეკ ვ ლია ბრი ტა ნე თის ბიბ ლი ო თე კა ში და ცუ ლი ავ ტო-
რი სე უ ლი უნი კა ლუ რი ხელ ნა წე რი და გრა ფი კუ ლი ნა მუ შევ რე ბი. 

თუ პორ ტე რი სე უ ლი ტექ ს ტი ქარ თუ ლი სა მეც ნი ე რო სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის მეტ ნაკ ლე ბად 
ცნო ბი ლი იყო, ვი ზუ ა ლურ მა სა ლა ზე იგი ვეს ვერ ვიტყ ვით. ამ მხრივ სა ყუ რადღე ბოა ინ გ ლი სე-
ლი ავ ტო რის გა მორ ჩე უ ლად უნი კა ლუ რი და ფარ თო სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის უც ნო ბი ჩა ნა ხა ტი. 
აქ სომ ხე თის ძვე ლი დე და ქა ლა ქი ანი სია ასა ხუ ლი და შე იძ ლე ბა ით ქ ვას ამ ქა ლა ქის ერ თ -ერ-
თი  ყვე ლა ზე ად რე უ ლი ჩა ნა ხა ტი ა. რა გვაძ ლევს ზე მოთ ქ მუ ლის გან ცხა დე ბის უფ ლე ბას? სა-
ბედ ნი ე როდ დღემ დე ანი სის ნა ქა ლა ქა რის არა ერ თი ფო ტო შე მოგ ვ რ ჩა, თუმ ცა ამ ფო ტო ებ-
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ზე ყველ გან ქა ლა ქის ოდეს ღაც ყვე ლა ზე მა ღა ლი ნა გე ბო ბე ბი ე.წ „დაცემული მი ნა რე თე ბი“, 
რო მელ თაც ასე ვე აბულ მუ ამ რა ნის მე ჩე თის მი ნა რე თებ საც უწო დე ბენ ყველ გან დან გ რე უ ლი 
გვხდე ბა. ამ მხრივ გა მო ნაკ ლი სია მა რი ბრო სე სე უ ლი ჩა ნა ხა ტი რო მელ ზეც შავ - თეთრ ფე-
რებ ში ორი ვე მი ნა რე თი მო ჩანს, მათ შუ ა ში კი ანი სის ცი ტა დე ლის სი ლუ ე ტია ასა ხუ ლი. კერ 
პორ ტერს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი რა კურ სით და უ ხა ტია მა ღა ლი მი ნა რე თე ბი, თა ნაც ფე რად ფე რებ ში, 
ანი სის კა თედ რა ლის ფონ ზე,  ეს უკა ნას კ ნე ლი კი ფრი ად სა ყუ რა ღე ბო ა, რად გან აქ კა თედ-
რა ლი გუმ ბა თი თა და სამ რეკ ლო თი მო ჩანს, რაც უნი კა ლუ რი თუ არა ნამ დ ვი ლად იშ ვი ა თი 
შემ თხ ვე ვა ა. პორ ტე რი სე ულ ნა ხატს თა ვი სე ბუ რად ავ სებს ქა ლაქ ში მოგ ზა უ რო ბის დროს შე ქმ-
ნი ლი ავ ტო რი სე უ ლი ჩა ნა წე რე ბი, რომ ლის ტექსტს მკითხ ველს აქ ვე ვთა ვა ზობთ: „ჩვენი გზა 
სამ ხ რეთ - და სავ ლე თის კენ გა ე მარ თა; ერ თი სა ა თის მოგ ზა უ რო ბამ მიგ ვიყ ვა ნა ქა ლაქ გუმ რი ში 
(Goumri), რო მე ლიც ძლი ე რი რუ სუ ლი სამ ხედ რო გა მაგ რე ბით გა მო ირ ჩე ო და. ად გი ლი თურ-
ქე თის ზღვრის პი რა მხა რეს მდე ბა რე ობს.

ანი სი, სომ ხე თის ერ თ -ერ თი უძ ვე ლე სი დე და ქა ლა ქი, თურ ქე თის საზღ ვარ თან არც თუ ისე 
შორს მდე ბა რე ობ და, და მე ძა ლი ან დი დი სურ ვი ლი მქონ და მე ნა ხა ეს ად გი ლი. შე სა ბა მი სად, 
თა ვი ვერ შე ვი კა ვე გა მო მეთ ქ ვა სურ ვი ლი ფორტის მე თა ურ თან იმის შე სა ხებ რომ აღ მოვ ჩე ნი-
ლი ყა ვი სა სურ ველ ად გი ლას თურ ქუ ლი პას პორ ტის გა რე შე, დაც ვის თან ხ ლე ბით. მან გულ დას-
მით მო ის მი ნა ჩე მი წა დი ლი და მაც ნო ბა რომ, ანი სი საზღ ვ რი დან მხო ლოდ ორ მოც ვერ ს ტ შია 
(სიგრძის ერ თე უ ლი უდ რის  1066,8 მეტრს). მან ასე ვე და მარ წ მუ ნა, რომ თუ მე მო მინ დე ბო და 
შე მეძ ლო თან გა მე ყო ლი ე ბი ნა ისე თი პი რე ბი, რო მელ თაც პას პორ ტი უკ ვე გა აჩ ნ დათ. 

შე სა ბა მი სად, შემ დეგ დი ლას, ჩემს გუ ლი თად მას პინ ძელს გა მო ვემ ში დო ბე. გა სას ვ ლელ ში 
დამ ხ ვ და და პი რე ბუ ლი თან ხ მ ლე ბი დაც ვა. დაც ვა შედ გე ბო და ათი ცხე ნო სა ნი სა გან, რომ ლე-
ბიც ჩე მი ბრძა ნე ბით უნ და გა მომ ყო ლოდ ნენ ერე ვა ნამ დე. ჩვენ ასე ვე უნ და მოგ ვე ნა ხუ ლე ბი ნა 
ანი სი. თან მ ხ ლე ბი პი რე ბი საკ მა ოდ კარ გად იყ ვ ნენ შე ი ა რა ღე ბუ ლე ბი. მე ეჭ ვი არ მე პა რე ბო და, 
რომ ისი ნი ძა ლას არ და ი შუ რებ დ ნენ ჩემს და სა ცა ვად. ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, მა თი აღ კაზ მუ ლო-
ბი დან და იერი დან ასე ჩან და; მას შემ დეგ რაც კავ კა სი ა ში ჩა მო ვე დი, საკ მა ოდ ბევრ ბო როტ-
მოქ მედ დაჯ გუ ფე ბას გა და ვე ყა რე. 

მა თი უფ რო სი იყო მა მა ცი, საკ მა ოდ ორ გა ნი ზე ბუ ლი და წინ და ხე დუ ლი ადა მი ა ნი; მას კი-
სერ ზე ეკი და იმ პე რა ტორ ალექ სან დ რეს მე და ლი, რო მ ლის გვერ დ ზეც მო ჩან და წმინ და გი ორ-
გის ლენ ტი, რო მე ლიც რუ სეთ-სპარ სე თის ომის დროს მი ღე ბუ ლი უმაღ ლე სი მა მა ცო ბის სამ-
კერ დე ნი შა ნი ა. მას ასე ვე თან ჰქონ და გრძე ლი თურ ქუ ლი პის ტო ლე ტი და დი დი და ნა. მი სი 
ჩაც მუ ლო ბა გა მო ირ ჩე ო და ქარ თუ ლი და თურ ქუ ლი ელე მენ ტე ბის ნა ზა ვით; ხო ლო - ცხე ნი, 
რო გორც ჩანს საკ მა ოდ კარ გად გაწ ვ რ თ ნი ლი ჰყავ და. და ნარ ჩე ნი თან მ ხ ლე ბი პი რე ბი, მი სი მე-
თა უ რო ბით, შე ი ა რა ღე ბულ ნი იყ ვ ნენ ანა ლო გი უ რად; თი თო ე ულ მათ განს ჰქონ და ოთხი ან ხუ-
თი ჩან თა, სავ სე სა ტე ნე ბით, ტყვი ე ბით და ა.შ... რად გან დი ლა საკ მა ოდ ცი ვი იყო,  რამ დე ნი მე 
მათ გა ნი თა ვის ნაბდებში იყო გახ ვე უ ლი, რაც მათ გა რეგ ნო ბას ბევ რად ვე ლურ იერს აძლევდა.  

გან შო რე ბი სას მას პინ ძელ მა მაც ნო ბა, რომ ამ ადა მი ა ნებ თან ერ თად, რო გორც მა თი დაც-
ვის ქვეშ მყო ფი, შე მეძ ლო თა ვი უსაფ რ თხოდ მეგ რ ძ ნო თურ ქუ ლი საზღ ვ რის მე ო რე მხა რეს, 
ზუს ტად ისე ვე რო გორც გი უმ რის ცი ხე სი მაგ რე ში. ისი ნი ძა ლი ან კარ გად იყ ვ ნენ ცნო ბი ლი იმ 
ად გი ლებ ში სა დაც გავ ლა გვი წევ და, შე სა ბა მი სად ჩვენ ზე თავ დას ხ მის მცდე ლო ბაც კი გა მო-
რიცხუ ლი იყო.  თუ მრა ვალ რიცხო ვა ნი ჯგუ ფი დაგ ვეს ხ მე ბო და თავს, მოგ ვი წევ და რა თქმა 
უნ და თა ვის დაღ წე ვა, მა გ რამ მი უ ხე და ვად იმი სა რომ მე ზო ბე ლი რა ი ო ნე ბი ბან დი ტე ბის დაჯ-
გუ ფე ბე ბით არი ან გან თ ქ მულ ნი, სა ვა რა უ დო გახ ლ დათ, რომ ჩვენს და ნახ ვა ზე პი რი ქით - მათ 
ეცა დათ თა ვის დაღ წე ვა. 

ჩვენ და ვა დე ქით გზას. სი ცი ვე რე მა უ რის (ტემპერატურის შკა ლა-გ.კ) 12 გრა დუს ზე იყო; 
უნ და აღი ნიშ ნოს რომ ჩე მი სა მო სე ლი, ალ ბათ, უფ რო თბი ლი იყო, ვიდ რე ჩე მი თა ნა მებ რ-
ძო ლე ბის ნაბდები. ჩვენ მო პირ და პი რე საზღ ვ რის კენ მი ვუყ ვე ბო დით ბორ ც ვე ბის ერ თობ ლი-
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ნაქალაქარ ანისის გალავნის ჩრდილოეთის კედელი და ლომების კარიბჭე. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო.
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. არჩილ გელოვანის შემოწირულობა.

The north wall of the city of Ani and the gate of the lions. Photo of the first half of the XX century
Art Palace Collection. Donated by Archil Gelovani

ო ბას და ფარ თო ხე ო ბას სამ ხ რე თით, ხუთ ვერ ს ტ ში გავ ც დით არ პა ჩა ის (Arpatchai), და მი ვუ-
ახ ლოვ დით თურ ქე თის საზღ ვ რებს. ეს მდი ნა რე კარის მი და მო ებ თან ახ ლოს მო ე დი ნე ბა და 
 ჰაჯი-   ბა რა მო ლოს (Hadjy-baramloo) მახ ლობ ლად არაქ ს ში ჩა ე დი ნე ბა, სა დაც და სავ ლე თით 
მდე ბა რე სპარ სულ და თურ ქულ საზღ ვ რებს ჰყოფს. 

მას შემ დეგ რაც საზღ ვა რი გა დავ კ ვე თეთ,  საკ მა ოდ სწრა ფი ტემ პით და ვიწყეთ სი ა რუ ლი და 
მა ლე ვე მი ვე დით თურ ქულ სო ფელ ში, რო მე ლიც გა მო ირ ჩე ო და თვალ წარ მ ტა ცი კოშ კუ რე ბით. 
აღ ნიშ ნუ ლი კოშ კე ბი, ისე ვე რო გორც სა ქარ თ ვე ლო ში, წარ მო ად გენ დ ნენ ან ტი კუ რი ცი ხე სი მაგ-
რე ე ბის ნა გე ბო ბებს და ძველ დრო ში ქრის ტი ა ნულ სარ წ მუ ნო ებ რი ვი დატ ვირ თ ვა ჰქონ დათ. 
ამა სო ბა ში ხე ო ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შემ ცირ და და უფ რო მე ტი ნან გ რე ვე ბი და ვი ნა ხე. ეს ძვე ლი 
ნა გე ბო ბე ბი ფრონ ტის ხა ზის კოშ კუ რე ბი გახ ლ დათ. 

რამ დე ნი მე ვერ ს ტის მო შო რე ბით, ჩვენ კარი გა დავ კ ვე თეთ და ნა კა დი, რო მე ლიც აქ ჩა მო-
ე დი ნე ბა არ პა ჩა ის სა ხე ლით არის ცნო ბი ლი; იგი არც ფარ თოა და არც ღრმა; მაგ რამ კოტ ჩი-
ვა ნის (Kotchivan) მო ნას ტ რის მახ ლობ ლად მას უერ თ დე ბა კი დევ ერ თი პა ტა რა მდი ნა რე, რო-
მელ საც უწო დე ბენ ახუ რი ანს (Akhoor). აღ ნიშ ნუ ლი შე სარ თა ვი დან მდი ნა რე საკ მა ოდ იმა ტებს 
ზო მა ში და მი ე დი ნე ბა რამ დე ნი მე მშვე ნი ერ ხე ო ბა ში, მა ნამ სა ნამ ის არა რა ტის დაბ ლობს არ 
მი აღ წევს.

ჩვენს გარ შე მო არ სე ბუ ლი მთე ბი ძი რი თა დად მომ რ გ ვა ლო ფორ მით ჩნდე ბო და; არც ქვა- 
ღორღს და არც ერთ ხეს არ და ურ ღ ვე ვია თოვ ლის გლუ ვი ზე და პი რი. თუმ ცა ჩვენ მოგ ვი წია 
ძა ლი ან ვიწყ რო ხევ ში გავ ლა, სა დაც გზა საკ მა ოდ რთუ ლი და ქვი ა ნი გახ ლ დათ. 

ჩვენ მი ვე დით უდაბ ნო- სოფ ლის ნან გ რე ვე ბამ დე; ჩე მი თა ნამ გ ზავ რე ბის თ ვის აღ ნიშ ნუ ლი 
ად გი ლი საკ მა ოდ ნაც ნო ბი გახ ლ დათ. ცი ვი ლი ზა ცი ის წყა ლო ბით ასე თი ნან გ რე ვე ბი საკ მა ოდ  
უც ნა უ რი და სა ნა ხია ევ რო პე ლის თ ვის. ამ ბა ვი, რო მელ საც ეს ნან გ რე ვე ბი მოგ ვითხ რო ბენ, საკ-
მა ოდ დიდ სა სო წარ კ ვე თას, სევ დას და მის ტე რი ას ბა დებს მნახ ვე ლის გულ ში. დრო ე ბა და 
ომე ბი მსგავს ქა ლა ქებ ზე გა და ივ ლის და ნან გ რე ვე ბად აქ ცევს მათ. მოვ ლე ნე ბი რომ ლე ბიც 
უშუ ა ლოდ საფ რ თხეს უქ მ ნის ინ დი ვი დუ ა ლურ ბედ ნი ე რე ბას, აცამ ტ ვე რებს მი და მო ებს. ამ პა ტა-
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ნაქალაქარ ანისის კარიბჭე. XII და XIV საუკუნეების კოშკებით
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე როინაშვილის ფოტო. 1900 წელი

The gate of the city of Ani with towers of XII and XIV centuries 
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Roinashvili. 1900.

ანისის მთავარი კარიბჭე 
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე როინაშვილის ფოტო. 1900 წელი

Ani main gate from inside of the city
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Roinashvili. 1900.



16

რა სოფ ლის ნან გ რე ვებ ში, ვხე დავთ სი ღა რი ბის კვალს; მკვლე ლო ბე ბის და სიკ ვ დი ლით დას-
ჯის კვა ლიც მო ჩან და რამ დე ნი მე ად გი ლას. ასე თი იყო სპექ ტაკ ლი, რო მე ლიც ამ შიშ ველ მა 
კედ ლებ მა წარ მოგ ვიდ გი ნეს; მე სი ხა რუ ლით გავ შორ დი ამ და უნ დობ ლო ბის და უბე დუ რე ბის 
ნაკ ვა ლევს. 

მაღ ლობ ზე ას ვ ლი სას, ჩვენ გა ვი ა რეთ მა ღალ მ თი ა ნი ვე ლი, რომ ლის გავ ლის შემ დ გომ და-
სავ ლე თის კენ ავი ღეთ გე ზი, ჩვენ ბარ გით დატ ვირ თუ ლი ცხე ნე ბი გზის გას წ ვ რივ მი ე მარ თე-
ბოდ ნენ კოტ ჩი ვა ნის მო ნას ტ რის კენ, სა დაც ღა მის გა სა თე ვად დავ რ ჩით. ჩემ მა თანმხლებმა 
მაც ნო ბა, რომ ანი სი ჩვენ გან ათ ვერ ს ტ ში მდე ბა რე ობ და, და ვი ნა დი ან ად გი ლის ხა რის ხი ა ნად 
და დიდ ხანს შეს წავ ლა მსურ და, საკ მა ოდ სწრა ფად გა ვუ ყე ვით და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლამ დე 
მი მა ვალ გზას. 

გზა საკ მა ოდ რთუ ლი იყო, და ბა ლი გო რა კე ბით, სა დაც ხში რად ბი ლი კი ძლივს მო ჩან და; 
უცებ ჰო რი ზონ ტ ზე გა მოჩ ნ და ძველი ქა ლა ქის კოშ კე ბი. მო უთ მე ნე ლად გა ვუ ყე ვით გზას, და, 
მი ვა დე ქი ად გილს, რო მე ლიც ქა ლა ქის უფ რო ახ ლო ხე დით ტკბო ბის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე-
ო და; ად გი ლი სამ ხ რეთ და აღ მო სავ ლე თის ღრმა და გა უ ვა ლი ხე ვე ბით იყო შე მო საზღ ვ რუ ლი; 
აქ ვე  მი ე დი ნე ბა ახუ რი ა ნიც. და სავ ლეთ და ჩრდი ლო ეთ ფრონ ტე ბი შე მო საზღ ვ რუ ლი გახ ლ-
დათ კედ ლე ბი თა და სა უ კე თე სო ქვი სა გან ნა შე ნე ბი კოშ კე ბით. სა მი დი დი შე სას ვ ლე ლი მო-
ჩან და ჩრდი ლო ე თით. ცენ ტ რა ლურ კა რიბ ჭეს თან გა მო სა ხუ ლი იყო ლე ო პარ დი ან ორ ფეხ ზე 
მდგა რი ლო მი; და მის მახ ლობ ლად, კოშ კებ ზე, ქვის რამ დე ნი მე დი დი ჯვა რი იყო მო ჩუ ქურ თ-
მე ბუ ლი და უხ ვად მორ თუ ლი დახ ვე წი ლი ორ ნა მენ ტე ბი ამ შ ვე ნებ დ ნენ კედ ლებს. 

ქა ლაქ ში შეს ვ ლი სას აღ მო ვა ჩი ნე მი წის მთლი ა ნი ზე და პი რი, რო მე ლიც და ფა რუ ლი იყო ნა-
ტი ფად და მუ შა ვე ბუ ლი ქვე ბით, გა ტე ხი ლი სვე ტის თა ვე ბით, დაშ ლი ლი, მაგ რამ ძა ლი ან ორ ნა-
მენ ტუ ლი და უძ ვე ლე სი ბრწყინ ვა ლე ბის სხვა ნაშ თე ბით. რამ დე ნი მე ეკ ლე სი ა, რომ ლე ბიც ჯერ 
კი დევ არ სე ბობს ნან გ რე ვე ბის სა ხით, კარ გად იყო შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი; ისი ნი ისე თი ვე წარ მო სა-
დეგია, რო გორც ყვე ლა სხვა ნა გე ბო ბა, რო მე ლიც დრო თა მსვლე ლო ბამ გა ან ად გუ რა. 

ამ დი დი ქა ლა ქის და სავ ლე თის უკი დუ რეს ნა წილ ში, სა დაც ჩვენს გარ და არ ცერ თი ცოცხა-
ლი არ სე ბა არ ჩან და, ვი ხი ლეთ სა სახ ლე, რო მე ლიც ოდეს ღაც სო მეხ თა მე ფეს ეკუთ ვ ნო და; ეს 
არის ძვე ლი  დე და ქა ლა ქის ღირ ს შე სა ნიშ ნა ო ბა. მი სი სიგ რ ძე გა და ჭი მუ ლია თით ქ მის მთელ 
სი გა ნე ზე, ერთ მხა რეს ქა ლა ქის კედ ლებს შო რის, ხო ლო მე ო რე მხრივ ხე ო ბა ში. მარ თ ლაც, ეს 
ნა გე ბო ბა თვით ქა ლა ქი ა. ის ისე მშვე ნივ რად არის გა ფორ მე ბუ ლი, შიგ ნი დან და გა რე დან რომ 
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ნაქალაქარ ანისის გალავნის  ჩრდილოეთის კედელი.989 წელი 
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

The northern wall of the city of Ani.989  year 
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century

არ ცერთ სიტყ ვას არ შე უძ ლია გად მოს ცეს ის მრა ვალ ფე როვ ნე ბა და სიმ დიდ რე, რაც მთელ 
შე ნო ბა შია აღ ბეჭ დი ლი;  წვრი ლად შეს რუ ლე ბუ ლი მო ზა ი კის ნი მუ შე ბი, რომ ლე ბიც ამ შ ვე ნებს 
დარ ბა ზე ბის იატა კებს საკ მა ოდ შთამ ბეჭ და ვი ა. ქა ლა ქის ცენ ტ რ თან ახ ლოს, მდე ბა რე ობს უზარ-
მა ზა რი სი მაღ ლის ორი  რვა კუთხა კოშ კი, ისი ნი ყვე ლა ზე მაღ ლა აწ ვ დი ლან და სამ ხ რეთ და-
სავ ლე თით, ხე ო ბის პი რას მდგარ ცი ტა დელ საც კი ზე მო დან დაჰ ყუ რე ბენ

რაც უფ რო ახ ლო დან ვათ ვა ლი ე რებ დი ამ უზარ მა ზა რი ქა ლა ქის ნა გე ბო ბებს, მით უფ რო 
დი დი იყო ჩე მი აღ ტა ცე ბა. სვე ტე ბის თა ვე ბი  ოს ტა ტუ რად გახ ლ დათ შეს რუ ლე ბუ ლი, რთუ ლი 
ორ ნა მენ ტე ბით და ლა მა ზი არა ბუ ლი ელე მენ ტე ბით, ისი ნი სი ლა მა ზით აღემა ტე ბო დენ ნე ბის-
მი ერ საგ ნებს, რაც მი ნა ხავს ოდეს მე საზღ ვარ გა რეთ, თუნ დაც ინ გ ლი სის ყვე ლა ზე ცნო ბილ 
ტაძ რებ ში.

მე გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბით ვიკ ვ ლევ დი რე ლი გი ურ შე ნო ბას; ის ზო მით არ გა მო-
ირ ჩე ო და, თუმ ცა მი სი არ ქი ტექ ტუ რა ყუ რადღე ბას მა ინც იქ ცევ და. იგი ძა ლი ან ახ ლოს იდ გა 
რვაკუთხა კოშ კე ბის მახ ლობ ლად; მი სი მა ღა ლი თა ღო ვა ნი სა ხუ რა ვი იყო მო ზა ი კუ რი ნა კე თო-
ბის მშვე ნი ე რი ნი მუ ში, გამ დიდ რე ბუ ლი სუფ თა ეტ რუს კუ ლი კედ ლე ბით, რომ ლე ბიც  წი თე ლი, 
შა ვი და ყვი თე ლი ქვე ბით გახ ლ დათ მორ თუ ლი. სვე ტე ბი და შე ნო ბის ყვე ლა დე კო რა ტი უ ლი 
ნა წი ლი ისე თი ვე მოვ ლი ლი და სუფ თა იყო, თით ქოს გუ შინ დე ლი აშე ნე ბუ ლი ყო ფი ლი ყოს. 
მარ თ ლაც, დრო თა მსვლე ლო ბამ აშ კა რად შე იბ რა ლა ეს ად გი ლი, ადა მი ა ნის ხე ლის გან გან-
ს ხ ვა ვე ბით. ომებ მა გა ა ნად გუ რეს ეკ ლე სი ე ბი, საცხოვ რე ბე ლი სახ ლე ბი და მი და მო. თუმ ცა აღ-
ნიშ ნუ ლი ად გი ლე ბი ბევ რად კარ გად გახ ლ დათ შე მო ნა ხუ ლი და ავ დ რის  კვა ლი იგ რ ძ ნო ბო და 
გარ კ ვე ულ შე ნო ბებ ზე. 

შე სა ნიშ ნა ვი და ბრწყინ ვა ლე მო ზა ი კა, რო მე ლიც შეს რუ ლე ბუ ლია საკ მაო სი ზუს ტით, გვხვდე-
ბო და მთელს ქა ლაქ ში; და, სხვა თა შო რის, ჯვრის ფორ მა, რო გორც ჩანს, არის ძი რი თა დი მო-
ტი ვი, რო მე ლიც ხში რად ვლინ დე ბო და ად გი ლობ რივ არ ქი ტექ ტ რუ რულ ნი მუ შებ ში. სახ ლე ბი, 
ეკ ლე სი ე ბი, კოშ კე ბი, კედ ლე ბი, ყვე ლა ნა გე ბო ბა, მა ღა ლი ან და ბა ლი, ქმნი ან მკაცრ გა რე მოს; 
სხვა ღირ ს შე სა ნიშ ნა ო ბე ბის გარ და, ასე ვე აღ მო ვა ჩი ნე გრძე ლი წარ წე რე ბი, რომ ლე ბიც  ამოტ-
ვიფ რუ ლია სომ ხუ რი ასო ე ბით, ეკ ლე სი ე ბის მთა ვარ შე სას ვ ლე ლებ ზე; ზო გი მათ გა ნის გა და ტა-
ნა მსურ და ქა ღალ დ ზე, მაგ რამ სა ღა მოს სუს ხ მა და ჩე მი თანმხლების მო უთ მენ ლო ბამ ერ თი 
ხა ზის გავ ლე ბის სა შუ ა ლე ბაც არ მომ ცა. მი უ ხე და ვად ჩე მი თან მ ხ ლე ბი პი რე ბის სიმ რავ ლი სა და 
სი მა მა ცი სა, ისი ნი მა ინც ერი დე ბოდ ნენ ბან დი ტე ბის დაჯ გუ ფე ბებს, რომ ლე ბიც ღამ - ღა მო ბით 
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ანისის გალავნის ნანგრევები.
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

The ruins of the wall of Ani.
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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ანისის გალავნის შიდა ხედი.
XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო. ბრიტანეთის ეროვნული ბიბლიოთეკის კოლექცია.

The inner walls of the city of Ani.
Photo of the first half of the XX century. Collection of the British National Library
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ანისის გალავნის კედელი. 
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

The wall of the city of Ani.
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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ნაქალაქარ ანისის ხედი სამხრეთ-დასავლეთიდან
XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო. ბრიტანეთის ეროვნული ბიბლიოთეკის კოლექცია

The inner walls of the city of Ani.
Photo of the first half of the XX century. Collection of the British National Library

ქალაქი ანისი. ყარსის კარიბჭე. გაფერადებული ფოტო
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი.

City of Ani. Kars Gate. Colored photo
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century.
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ჩდე ბოდ ნენ ქა ლა ქის მი უ ვალ ად გი ლებ ში.  
ნან გ რე ვე ბის თა ვი სე ბუ რი გან ლა გე ბა და სიბ ნე ლე ბან დი ტურ დაჯ გუ ფე ბებს ხელს უწყობ-

დათ, თავ შე სა ფა რი მსგავს ად გი ლებ ში ეპო ვათ. აზი უ რი ქა ლა ქე ბის უმე ტე სო ბის მსგავ სად, ქუ-
ჩე ბი, რო გორც ჩანს, არა უმე ტეს თორ მე ტი დან თოთხ მე ტი ფუ ტის სი გა ნემ დე იყო. სახ ლე ბი მიმ-
დევ რო ბით გახ ლ დათ ჩამ წ კ რი ვე ბუ ლი სი ვიწ რო ვე ში; საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლე ბი და ყო ფი ლი 
იყო პა ტა რა ბი ნე ბად, რომ ლებ საც ად ვი ლად გა არ ჩევ დით გა და უ ხუ რავ კედ ლებ ში. რო დე საც 
მათ გვერ დით დავ დი ო დი, და კი დევ უფ რო ვრცე ლი ნან გ რე ვე ბის თით ქ მის უფორ მო მა სებს 
ვათ ვა ლი ე რებ დი, ვერც კი ვი ფიქ რებ დი, რომ სიძ ვე ლის ასეთ ღირ ს შე სა ნიშ ნა ო ბებს წა ვაწყ დე-
ბო დი. რამ დე ნი მე დღის გან მავ ლო ბა ში მოგ ზა უ რი მხო ლოდ ზო გა დი სივ რ ცის დათ ვა ლი ე რე-
ბას შეძ ლებ და (მოგზაურს თან აუცი ლებ ლად უნ და ახ ლ დეს დაც ვა):

  ქა ლა ქს სა კ მაოდ ძლი ე რი თავ დაც ვი თი სის ტე მა გა აჩ ნ და; ხე ო ბაც ამ ფუნ ქ ცი ას ას რუ ლებ-
და და და მა ტე ბით აძ ლი ე რებ და კედ ლებ სა და სხვა დას ხ ვა სი მაღ ლის კოშ კებს. ხე ო ბის ძირ ში 
მო ჩუხ ჩუ ხე მდი ნა რე ზე ქვის ხი დის ნაშ თე ბი ჯერ კი დევ მოს ჩან და. 

რო დე საც მზემ ჩას ვ ლა და იწყო, უკ ვე უნ და გავ რი დე ბო დით ამ ად გი ლებს. მე დი დი სი-
ნა ნუ ლით და ვე მორ ჩი ლე ჩე მი თან მ ხ ლე ბე ბის რჩე ვას და ბო ლო ჯერ შე ვავ ლე თვა ლი ანი სის 
ულა მა ზეს ნა გე ბო ბებს და ნან გ რე ვებს.  გზა ზე არც ერ თი სუ ლი ე რი არ ჭა ჭა ნებ და, რაც იმა ზე 
მეტყ ვე ლებ და რომ ბან დი ტურ დაჯ გუ ფე ბებს აკ ლე ბუ ლი ჰქონ დათ ქა ლა ქი. 

მო ნას ტე რი, სა დაც ღა მე უნ და გაგ ვე თე ნე ბი ნა, იდ გა აღ მო სავ ლე თით ჩვენ გან ხუ თი მი ლის 
და შო რე ბით; რო დე საც და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლი სა კენ მივ დი ო დით, გზა ში შე მოგ ვ ხ ვ და კედ ლე-
ბი სა თუ ნა გე ბო ბე ბის სა ძირ კ ვ ლე ბი და ნან გ რე ვე ბი, რო მე ლიც ქა ლა ქი დან საკ მა ოდ მო შო რე-
ბით მდე ბა რე ობ და. ერთ ნა წილ ში აღ მარ თუ ლი ყო ორი პა ტა რა ეკ ლე სი ა, მსგავ სი ანი სის ნა გე-
ბო ბე ბი სა. ასე ვე შევ ნიშ ნე უზარ მა ზა რი ზო მის ორი კვარ ცხ ლ ბე კი, ქვის კვად რა ტუ ლი ბლო კის 
საყ რ დე ნით, რო მე ლიც და ფა რუ ლი იყო სომ ხუ რი წარ წე რე ბით.

ეს საყ რ დე ნე ბი, რო მე ლიც უძ ვე ლეს დე და ქა ლაქს ეკუთ ვ ნო და კოტ ჩი ვა ნის ახ ლოს მდე ბა-
რე ობს. ისი ნი აგე ბუ ლი გახ ლ დათ ულა მა ზე სი სა ხე ო ბის ქვის გან, რო მე ლიც სა მი ფე რი სა ა. აღ-
ნიშ ნუ ლი ქვა ასე ვე გა მო ყე ნე ბუ ლია ანი სის კედ ლებ სა და ორ ნა მენ ტუ ლი არ ქი ტექ ტუ რის ნა-
გე ბო ბებ ში. ქვის და მუ შა ვე ბა საკ მა ოდ რთუ ლი ა, ვი ნა ი დან ფშვნა დია და მას ზე ატ მოს ფე რო 
საკ მა ოდ მოქ მე დებს, თუმ ცა დრო თა გა მავ ლო ბა ში ქვის ზე და პი რი მაგ რ დე ბა და იძენს სიმ ყა-
რეს, რაც იცავს მას ამინ დის ზე მოქ მე დე ბის გან. 

სა ნამ მო ნას ტერ ში მი ვაღ წევ დით, საკ მა ოდ დაგ ვი ღამ და. სიბ ნე ლის მი უ ხე და ვად მა ინც 
შევ ძე ლი სა ინ ტე რე სო პე ი ზა ჟე ბის ხილ ვა; მა გა ლი თად,  მა ღა ლი რვა კუთხა სა გუ შა გო კოშ კი, 
ანი სის კოშ კის მსგავ სი, ასევე მი ნა ხავს ანან ში. იგი იდ გა შე მაღ ლე ბულ ად გი ლას, უახ ლო ე სი 
წყა როს სა თა ვეს თან, რომ ლის გავ ლი თაც მო ნას ტერ ში უნ და ჩავ სუ ლი ყა ვით. მო ნას ტერ ში ჩას-
ვ ლის თა ნა ვე, დაგ ხ ვ და უზარ მა ზა რი კა რიბ ჭე, რო მე ლიც საკ მა ოდ მარ ტი ვად გაგ ვი ღეს. ბარ გი 
და ცხე ნე ბი მო ვა წეს რი გეთ, რა თა უფ რო კომ ფორ ტუ ლად გვეგ რ ძ ნო თა ვი. წმინ და საძ მო დი დი 
სტუ მარ თ მოყ ვა რე ო ბით შე ე გე ბა ჩემს დაცვას...

გამ თე ნი ი სას, რო დე საც ჩე მი საკ ნის პა ტა რა ფან ჯა რი დან მზის სხი ვებ მა შე მო აღ წი ეს, მე 
უკ ვე გა მოფხიზ ლე ბუ ლი გახ ლ დით; ჩე მი დაცვის წევ რებ მაც და იწყეს მო წეს რი გე ბა და შეკ რე-
ბა. შემ დ გომ  და ვემ შ ვი დო ბე ჩემს ერ თ გულ მას პინ ძ ლებს. მათ და მი მად ლი ე რე ბა გა მოვ ხა ტე, 
არამ ხო ლოდ მას პინ ძ ლო ბი სათ ვის, არა მედ იმ თავ და დე ბის თ ვის რაც მათ ჩვე ნი რე ლი გი ი სად-
მი გა აჩ ნ დათ....

რო დე საც გზას გა ვუ დე ქით, ცხრა სა ა თი შეს რულ და;  ჩვენ მდი ნა რის ხე ო ბა ში მო ნას ტერს 
ჩა ვუ ა რეთ, მე და მატყ ვე ვა მი სის ცალ კე მდგა რი კოშ კუ რე ბის  რო მან ტი ულ მა პე ი ზაჟ მა.  ტა ძა რი 
დგას ღრმა ხე ო ბის ფერ დობ ზე, უფ რო სწო რად ჭა ლა ში, რომ ლის ბო ლო ში მო ე დი ნე ბა მდი ნა-
რე ახუ რი ა ნი; მის არ ხ ში მოქ ცე უ ლი ქა ნე ბი და ნა კა დის სის წ რა ფე, წყალ მო ვარ დ ნის სა შიშ რო ე-
ბა ზე მეტყ ვე ლებს. სო ფე ლი კოტ ჩი ვა ნის მო ნას ტ რის მახ ლობ ლად მდე ბა რე ობს;  და ბალ სა ხუ-
რა ვი ა ნი ქო ხე ბი საკ მა ოდ შთამ ბეჭ დავ სა ნა ხა ო ბას ქმნი ან. მა თი არ ქი ტექ ტუ რა იმა ვე სტი ლი საა 
რო გორც ანი სის ეკ ლე სი ე ბი სა; აქ ვე აუცი ლებ ლად უნ და ავ ღ ნიშ ნო: მი უ ხე და ვად იმი სა რომ 
ანი სის სა სახ ლე ე ბი მი ტო ვე ბუ ლია და დამ პყ რო ბელ თა გან იავარ ქ მ ნი ლი ა, მა თი ამ შე ნე ბე ლი 
მე ფე ე ბის რწმე ნის ნა პერ წ კალს ამ დი დე ბულ კედ ლებ ში აუცი ლებ ლად შე ნიშ ნავ“
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A unique sketch about the town of Ani

In 2019, with the support of the Rustaveli National Science Fund, the staff of the Art Palace 
of Georgia - Museum of Cultural History (Giorgi Kalandia, Meri Kharaishvili, Irakli Zambakhidze) 
organized a scientific expedition to the National Library of England in the United Kingdom. Dur-
ing the expedition we had the opportunity to study the unique large 2-volume, richly illustrated 
manuscript written by the English traveler Robert Ker Porter, which contained a lot of interest-
ing textual and visual material about Georgia and its neighbors.

This is a brief biography of Ker Porter: Diplomat, traveler, artist and writer Robert Kerr Porter 
(pseudonym Reynold Steinkirk) was born on April 26, 1777 in Durham, in William Porter tra-
ditional British family of five. Robert spent his teenage years in Edinburgh, where his mother 
moved in 1780 with her children. While living in Edinburgh, Robert was fascinated by the works 
of the famous artist Flora MacDonald. He decided to become a military artist, and in 1790, his 
mother took the future creator to meet the prominent British artist Benjamin West, President of 
the Royal Academy of Arts in London, who was so fascinated by Robert’s works that he recom-
mended him to the Somerset School of the Royal Academy. Robert became a student at the 
Royal Academy at the age of 13.

In 1805, Porter received an invitation from Emperor Alexander I of Russia. By order of the 
Imperial Court he was assigned with creating historical drawings for the hall of the Admiralty 
Office in St. Petersburg.

In 1817 Porter planned a trip from St. Petersburg to Persia, where he was on a secret mission 
from the British government. Robert Porter traveled through the Caucasus to Asian regions in 
1817-1820. Porter spent three years on the voyage and published his records of the expedition 
in two books. This is an impressive work of a traveler and artist, containing very interesting 
information about the ancient countries of Asia, including Georgia. The recordings are further 
enhanced by Porter’s sketches, which also provide us a visual representation of the places de-
scribed. It is noteworthy that Porter’s published edition did not include the vast majority of his 
paintings, so they remained unknown to the general public.

Robert Ker Porter’s records were first studied, translated and published in Georgian by Gior-
gi Sosiashvili in 2015, although the highly respected scholar seems to have had access only to 
the Porter print edition, while we have been able to examine in detail the authorial and unique 
manuscripts preserved in the British Library.

Although Porter’s text was more or less known to the Georgian scientific community, we 
cannot say the same about the visual material. Noteworthy in this regard is the unique sketch 
of the English author. Ani, the ancient capital of Armenia, is depicted here, and this can be said 
to be one of the earliest sketches of this city. What entitles us to the above statement? Fortu-
nately, we still have many photographs of the city of Ani, but in these pictures everywhere can 
be seen the tallest buildings in the city, the so-called “fallen minarets”, which are also called 
the minarets of the mosque of Abul Muamran. An exception in this respect is the sketch by 
Marie Brose, which shows both minarets in black and white, with the silhouette of the citadel of 
Ani in the middle. Ker Porter painted the tall minarets from a different angle, also using a color-
ful palette; here the cathedral can be seen with its dome and bell tower, which is a unique or 
extremely rare case. The portrait painting is complemented with authorial notes created dur-
ing a trip to the city, the text of which we offer to the reader: “Our road led to the south-west; 
and an hour’s more travel brought us to the town of Goumri, a strong Russian post, opposite 
the Turkish frontier. Aware that Anni, one of the ancient Capitals of Armenia, lay not far within 
the Turkish frontier, my curiosity was roused to visit it; and I could not refrain from express-
ing my wish to the commanding officer at the fort, and consulting with him how it might be 
done without the protection of a Turkish passport. So far from damping my ardour, he entered 
warmly into all the objects of my curiosity; and telling me, Anni was only forty wersts beyond 
the barrier, he assured me, if I liked to attempt it, I should have those with me who should be 
passport sufficient.
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Accordingly; next morning, at a very early hour, I took 
leave of my kind host, and found the promised guard al-
ready in waiting. It consisted of ten horsemen, who were 
to be at my orders all the way to Erivan. We were to take 
Anni in our march. These men were all well-armed, and 
capitally mounted; and, I doubted not, could be desper-
ate fellows, should occasions call them forth. At least, so 
I might gather, from their garb and faces; for, never since 
I set foot amongst the Caucasus, had I beheld a more 
murderous-looking band of villains.

Their chief was a brawny, determined-visaged man; 
and wore round his neck a medal of the Emperor Alex-
ander which had been hung there, with a ribband of St. 
George, as a badge of his superior bravery, during the 
late war between Persia and the Russian empire. A pair 
of long Turkish pistols were stuck at his girdle, from which 
were suspended his sabre, and a large knife. These, with 
a carabine slung across his shoulders, completed his arts. 
His dress was a mixture of Georgian and Turkish; and his 
horse, which was as wildly and efficiently caparisoned, 
seemed to possess equal fire with his master. The whole 
of my escort, under his command, were armed in much 
the same way; and each carried four or five pouches, 
filled with balls, cartridges, &c. The morning being cold, 
several of them were wrapped in their bourkas, which 
greatly increased the savage air of their appearance.

At parting from the friendly commandant, he told me, 
that, with these men as my guards, I might consider my-
self as safe on the other side of the Turkish lines, as in 
the fort of Goumri.; they being too well known all over 
the country we were to pass through to admit of any ap-
prehension on our side. I might calculate on their making 
all fly before them, unless opposed by very superior num-
bers; and that the officer did not think probable in the 
present case; for, though both the remains of Anni and 
the neighbouring districts bore a very bad reputation, as 
the haunts of banditti, yet their depredations had lately 
been made in such inconsiderable bodies, they might 
rather be expected to hide themselves from our sight, 
than to rush out to attack us.

We set forth. The cold was at 12 degrees of Reaumur; 
but the animation of my pursuit was, perhaps, a warmer 
defence than the bourkas of my companions; and riding 
along the wide valley to the south, towards the opposite 
frontier, kept the chain of hills, with their cloud-capped 
Alleguz, to my left. About five wersts onward, we passed 
the Arpatchai, and so entered the Turkish lines. This riv-
er rises not far from Kars, and falls into the Araxes near 
Hadjy-baramloo; marking, there, the Persian and Turkish 
frontier to the westward.

The boundary once crossed, we pricked on at a pretty 
round pace, and soon reached a Turkish village, whose 

ნაქალაქარ ანისის გალავანი და ლომების კარიბჭე.
ედუარდ ალფრედ მარტელის ფოტო 1908 წელი 

ბრიტანეთის ეროვნული ბიბლიოთეკის კოლექცია

Fence and lions gate of Ani
Photo by Edward Alfred Martel 1908 

Collection of the British National Library

ნაქალაქარ ანისის გალავანი და ლომების კარიბჭე.
ლუიჯი ვილარის ფოტო 1906 წელი

ბრიტანეთის ეროვნული ბიბლიოთეკის კოლექცია

Fence and lions gate of Ani
Photo by Luigi Villar 1906

Collection of the British National Library
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situation was rendered picturesque by the tower-crowned heights in its neighbourhood. These, 
like those in Georgia, were the remains of ancient strongholds, and of reigious buildings erect-
ed, in old times, by the Christian sovereigns of the country. At this point the valley narrowed 
considerably; and, as we proceeded, I observed more ruins. They were towers also; and, prob-
ably, had belonged to a chain of posts formerly established to close the pass.

A few wersts farther, we forded the Kars, a stream which afterwards takes the name of Ar-
patchai; here it is neither wide nor deep; but on its approach to the monastery of Kotchivan, 
it is joined by another little river, called the Akhoor, and become by the union a considerable 
body of waters, takes a course through several fine valleys, till it pours its tributary urn into the 
Araxes, long before that river reaches the plain of Ararat.

The mountains, on all sides of us, appeared of a rounded form; not a rock even, nor a single 
tree, broke the smooth surface of the snow, nor interrupted the regularly-flowing lines of the 
hills. We passed, however, through a very close ravine, where we found rock enough in our 
path, and had to ascend a rough and steep side of a mountain.

During our course over it, we came to the ruins of a deserted-village; a sight to which my 
attendants seemed in all ways, to be perfectly familiar. But such ruins, thanks to civilization, 
are almost as strange to a European’s eye, as discordant to his taste. The tale they tell, is of 
too unqualified a misery, to give any pleasing feeling of interest, while passing their trampled 
remains. The delapidations of time or of war, on great cities, or on buildings of national conse-
quence, derive grandeur from the magnitude, and not unfrequently from the obscurity of the 
events which had occasioned their decay; events, which assailing generally, do not strike so 
deeply on individual happiness. But, in the ruins of a poor little village, we see nothing but pov-
erty robbed of its pittance; murder bursting the doors of the hovel and the defenceless inmates 
put to death, or turned out on the waste to perish. Such was the spectacle these silent and 
bare walls conjured up; and I gladly passed on from so sad a memento of human ruthlessness 
and misery.

On rising the hill, we entered a wide upland valley, across which we took a westward line, 
while my baggage-horses pursued their way in another direction to the monastery of Kotchivan, 
where we were to quarter for the night. When I made this division, my escort told me we had 
then about ten wersts to ride before we should arrive at Anni. The day was far advanced and 
being eager to reach the place time enough to allow some hours of examination, we set off at 
a very rapid pace.

The road was exceedingly rough, over low hills, where often a track was scarcely visible; but 
at length the towers of the ancient city appeared at the extremity of an uneven plain, spread-
ing to a vast extent along the horizon. Impatient, I spurred on; and, at a nearer view, found its 
southern and eastern faces protected by a deep and impassable ravine, through which flows 
the Arpatchai. The western and northern fronts have been defended by a double range of high 
walls and towers of the finest masonry. Three great entrances present themselves to the north. 
Over the center gate was sculptured a leopard or lion-passant; and near it, on the flanking 
towers, several large crosses were carved in the stone, and richly decorated with exquisite 
fretwork.

On entering the city, I found the whole surface of the ground covered with hewn stones, bro-
ken capitals, columns, shattered, but highly ornamented friezes, and other remains of ancient 
magnificence. Several churches, still existing in different parts of the place retain something 
more than ruins of their former dignity; but they are as solitary as all the other structures, on 
which time and devastation have left more heavy strokes.

In the western extremity of this great town, in which no living beings except ourselves 
seemed breathing, we saw the palace, once of the kings of Armenia; and it is a building worthy 
the fame of this old capital. Its length stretches nearly the whole breadth between the walls of 
the city on one side, and the ravine on the other. Indeed, it seems a town in itself; and so su-
perbly decorated within and without, that no description can give an adequate idea of the va-
riety and richness, of the highly wrought carvings on the stone, which are all over the building; 
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or of the finely-executed mosaic patterns, which beautify the floors of its countless halls. Near 
the centre of the city, rise two enormous octagon towers of an immense height, surmounted 
by turrets. They command all around them, even to the citadel, which stands to the south-west 
on a high rock, and at the edge of a precipice.

The farther I went, and the closer I examined the remains of this vast capital, the greater 
was my admiration of its firm and finished masonry. In short, the masterly workmanship of 
the capitals of pillars, the nice carvings of the intricate ornaments, and arabesque friezes, 
surpassed any thing of the kind I had ever seen, whether abroad, or in the most celebrated 
cathedrals of England.

I particularly observed a religious edifice, of less dimensions than some of the others, but 
of exquisite architecture. It stood very near the octagon towers; and its high arched roof was a 
beautiful specimen of mosaic work, enriched with borders of the pure Etruscan, formed in red, 
black, and yellow stone. The pillars, and all ornamental parts of the building, were as sharp and 
fresh, as if but the erection of yesterday. Indeed, every where, time seemed to have dealt more 
mercifully with this city, than the hand of man. War had broken down its bulwarks; made its 
palaces, churches, and dwelling places, tenantless; and in a thousand ways left its desolating 
marks. But where time alone might be expected to act, or with its destroying auxiliaries, the 
influences of weather, there we found few symptoms of decay.

Fine, and even brilliant mosaic, executed with more or less precision, spreads itself over the 
city; and, in general, the form of the cross appears to be the root whence all the various pat-
terns spring. Houses, churches, towers, embattled walls, every structure, high or low, partake 
the prevailing taste; and, on all, we see the holy insignia carved, large or small, in black stone. 
Besides these emblems, I found long inscriptions, cut in the old Armenian character, over the 
principal entrances of the churches; and some of them I should have transmitted to paper, had 
not the evening been drawing on, and with it a cold so intense as to disable me from holding 
my pencil. But, had it been otherwise, the impatience of my escort to be gone would not have 
allowed me to trace a line. Notwithstanding their numbers and their courage, it was probable 
that, under dusk, they might be surprised by a greater force of equal determination; banditti, 
issuing from the dark and tomb-like heaps of the city, where, in the daylight, appeared only 
silence and desolation.

The disposition of many of the ruins, by their closeness and gloom, rendered them apt 
places for the lurking-holes of these sanguinary freebooters; like most Asiatic cities, the streets 
appearing to have been not more than from twelve to fourteen feet wide. The generality of 
the houses along these narrow; but widely scattered lines, were divided into a variety of small 
apartments, which are easily traced in the divisions of the roofless walls. As I passed by them, 
and over the almost formless masses of yet more extensive ruins, I could not but think of the 
interesting stores of antiquity which might be lying hid beneath those mighty fragments of 
columns, walls, and heaps of stones. Even a few days gathering on the surface would furnish 
a traveller (could it be attempted with any degree of security) with very fine specimens of the 
most beautiful ornaments of architecture. The military power of the city, as far as fortifications 
could render it formidable, must have been very great; for the ravine which I mentioned before, 
as one means of defence, was additionally strengthened with walls, and towers of different 
heights. The remains of a noble stone bridge are yet visible over the river which flows at the 
bottom of the ravine.

When the sun had quite sunk behind the mountains, it was no time to linger longer in such a 
place; and, with infinite regret, I obeyed the summons of my guides, and took a last look of the 
majestic relics of Anni, lying, a vast solitude on the grey and wintry plain; for no living creature 
appeared, even as a single looker-out, from the murderous bands reported to infest the city.

The monastery, which was to be our night’s lodging, stood five miles to the eastward; and, 
to that point, now a bitterly blowing one, we turned our faces. As we rode along, I observed low 
foundations of old walls, and other buildings, stretching to a considerable distance from the 
immediate neighbourhood of the city. At one part, two small churches were yet standing, of the 
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same character with those in Anni; and on another spot, I observed a couple of prodigious-sized 
pedestals, supporting square blocks of stone, which were covered with Armenian inscriptions.

Those pedestals, and the materials with which the ancient capital was built, have all been 
dug from immense quarries in the vicinity of Kotchivan. They consist of a beautiful kind of rock, 
which bears the three colours described before as forming the walls and ornamental architec-
ture of Anni. It is very close-grained, and susceptible of being cut into the most delicate combi-
nations without difficulty or splintering, till it is exposed to the air; and then, while it becomes 
too hard for such work, it acquires a solidity and a surface which resists every destroying effect 
from the changes of the weather.

Before we reached the convent, night had quite overtaken us; but, dark as it was, I yet 
discerned much of the interesting scenery of the road; and amongst the rest, a high octagon 
watch-tower, resembling the two I had seen in Anni. It stood on a height, close to the pathway 
of the defile through which we were to pass to the monastery. When arrived, its venerable 
gates opened on no rusted hinge. I found my baggage-horses, with their attendants, had been 
comfortably housed some hours; and the holy brotherhood welcomed the master, and his train 
of no very promising aspects, with the most cordial hospitality. Besides these attentions from 
my Christian brethren, the Turkish chief of the village honoured me with a visit.
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წმინდა გრიგოლის მეფე გაგიკისეული ტაძარი. 1001-1005 წლები
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

King Gagik’s Church of Gagikashen. 1001-1005
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century

As soon as morning dawned through the little window of my cell, I was a-stir again; and, 
going out amongst my people, with difficulty got those of my escort together. That achieved, 
I bade farewell to my pious hosts, with sentiments of gratitude, not to them only, for the ser-
vices I had received, but to the spirit of a religion which makes those establishments, whenever 
needful, in all lands, the refuge of the traveller. We find these hospitable convents in almost 
every country of Christian Europe; amongst forests, mountains, and all lonely places where 
temporary asylums might be necessary; and here, amid the savage hordes of infidel Asia, still 
the same sacred roof is extended to shelter and to succour the way-faring stranger.

It was nine o’clock before I was able to start; and in taking our course through the glen of 
the monastery, I was struck with the romantic situation of its secluded towers. It stands on the 
sloping side of a deep valley, or rather chasm, at the bottom of which dashes the river Akhoor; 
the rocks in its channel, and the rapidity of the stream, occasioning such a violence in the cur-
rent as to give it the effect of a water-fall. The village of Kotchvan is near the monastery; and its 
low-roofed cottages form picturesque groups under the other’s loftier walls. Their architecture 
is of the same style and period as the churches in Anni; and it is curious to observe, that though 
its palaces are sunk in the dust, or abandoned by their conquerors, a remnant of the faith of its 
ancient kings still exists where it was planted.”
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ცაღკოცაძორის ხეობა და ანისის ქვაბები
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

The Tzaghkotsadzor valley and boilers of Ani
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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წმინდა მოციქულთა საყდარი (სურბ არაქელოცი). 1031 წელი 
იულე სტრაუმეს არქივი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Church of the holy apostles (Surp Arak’elots). 1031.
Archive of Jūlijs Straume. Art Palace Collection. Photo of the first half of the XX century

ქა ლა ქი ანი სი და სა ქარ თ ვე ლოს სა მე ფო

ქა ლა ქი ანი სი, მარ თ ლაც რომ, გა მორ ჩე ულ ის ტო რი ულ სიძ ვე ლეს წარ მო ად გენს. მდი ნა რე 
ახუ რი ა ნის  თვალ წარ მ ტაც ნა პი რებ ზე გა შე ნე ბუ ლი ხე ლოვ ნე ბის ეს გრან დი ო ზუ ლი ნი მუ ში, ერ-
თი მხრივ, აღ ფ რ თო ვა ნე ბას იწ ვევს და, ამა სა თა ნა ვე, წა რუშ ლელ სევ დას გი ტო ვებს, რო გორც 
ამ ქ ვეყ ნი უ რი ამა ო ე ბი სა და წარ მავ ლო ბის ნი შან ს ვე ტი.

961 წელს აშოტ III-ის (952-977) მი ერ და არ სე ბუ ლი სო მეხ თა დე და ქა ლა ქი ხში რად ყო ფი-
ლა ქარ თუ ლი პო ლი ტი კუ რი თუ კულ ტუ რუ ლი გავ ლე ნის არე ა ლი. სა ი ლუს ტ რა ცი ოდ ჩა მოვ თ ვ-
ლით რამ დე ნი მე მა გა ლითს: 

1124 წლის აგ ვის ტო ში ანისის თავკაცები და ვით აღ მა შე ნე ბელს ეახ ლ ნენ თხოვ ნით სო მეხ თა 
სა ტახ ტო ქა ლა ქი გა ე თა ვი სუფ ლე ბი ნა მუ სლიმთა 60 წლიანი ტყვე ო ბი დან. ქარ თ ვე ლი მე ფე თა-
ნაგ რ ძ ნო ბით შეხ ვ და ანისის წარჩინებულთა წი ნა და დე ბას  და „მესამესა დღე სა აიღო ქა ლა ქი 
ანი სი და ცი ხე ნი მის ნი უჭირ ვე ლად, და სო ფელ ნი და ქუ ე ყა ნა ნი მიმ დ გომ ნი ანი სი სა ნი” (1;345) 
სა ქარ თ ვე ლოს მე ფემ ანი სის მიზ გი თად ქცე უ ლი  ტა ძა რი გა ა თა ვი სუფ ლა. ტაძ რის ამ შე ნე ბელს 
ბერ ძენ თა დე დო ფალ კატ რო ნი კეს კი წე სი აუგო და საფ ლავ ში სამ გ ზის ჩას ძა ხა: „გიხაროდეს შენ, 
წმი დაო დე დო ფა ლო, რა მე თუ იხ ს ნა ღმერ თ მან  საყ და რი შე ნი უს ჯუ ლო თა ხე ლით გან” (1;345)
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წმინდა მოციქულთა საყდარი (სურბ არაქელოცი). 1031 წელი 
იულე სტრაუმეს არქივი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Church of the holy apostles (Surp Arak’elots). 1031
Archive of Jūlijs Straume. Art Palace Collection. Photo of the first half of the XX century

ქარ თ ველ თა ძლე ვა მო სილ ლაშ ქ რო ბას ანის ში სომ ხუ რი მო სახ ლე ო ბა აღ ტა ცე ბით შეხ ვ და. 
მა თე ურ ჰა ე ცი წერ და: „მან (იგულისხმება და ვით IV აღ მა შე ნე ბე ლი - გ.კ) გა ა თა ვი სუფ ლა სა-
ტახ ტო ქა ლა ქი ანი, რო მე ლიც 60 წელს იმ ყო ფე ბო და ტყვე ო ბა ში, აგ რეთ ვე, საკ ვირ ვე ლი და 
დი დე ბუ ლი ეკ ლე სია ანი სა - წმინ და კა თო ლი კე, რო მე ლიც მიზ გი თად ექ ცი ათ. შეკ რი ბა სო მეხ-
თა ქვეყ ნის ეპის კო პოს ნი, მღვდელ ნი და მო წე სე ნი და აკურ თხა წმინ და და კა თო ლი კე დი დის 
ზე ი მით. იყო სი ხა რუ ლი ყო ვე ლი სომ ხის სახ ლ ში, რად გან იხი ლეს გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი წმინ და 
კა თო ლი კე მო ნო ბი სა გან” (2;248).

და ვით აღ მა შე ნე ბელ მა ანი სი და მი სი „მიმდგომი ქვე ყა ნა” სა ქარ თ ვე ლოს სა მე ფოს შე მო უ-
ერ თა და ქა ლა ქის გამ გებ ლად ქარ თ ვე ლი დი დე ბუ ლი აბუ ლე თი და მი სი შვი ლი ივა ნე და ტო ვა 
(3;225). და ვით აღ მა შე ნებ ლის გარ დაც ვა ლე ბის თა ნა ვე თურ ქებ მა ენერ გი უ ლად შე უ ტი ეს ანისს 
და „მრავალი შე ვიწ რო ვე ბა გა ნი ცა და ანიმ სპარ სელ თა ლაშ ქ რი სა გან“ (2;249). დე მეტ რე იძუ-
ლე ბუ ლი გამ ხ და რა ანი სი მი სი წი ნან დე ლი მფლო ბე ლის შვი ლი სათ ვის ამი რა აბულ -ას ვარ შა-
ვურ II-ის  შვი ლი სათ ვის, ფად ლო ნი სათ ვის და ებ რუ ნე ბი ნა ყმად ნა ფი ცო ბის პი რო ბით. სო მე ხი 
ის ტო რი კო სის ვარ და ნის ცნო ბით, ფად ლონ მა, რო მე ლიც ხო რა სან ში იმ ყო ფე ბო და „მამისა 
და ძმე ბის თავ გა და სა ვა ლი და და ვით მე ფის სიკ ვ დი ლის ამ ბა ვი შე იტყო თუ არა, მა მი სე უ ლი 
ქა ლა ქის ანი სის სათხოვ ნე ლად მო ვი და და თხოვ ნით მი მარ თა აბუ ლეთ სა და ქა ლა ქის უხუ-
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წმინდა მოციქულთა საყდარი (სურბ არაქელოცი). 1031 წელი
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე როინაშვილის ფოტო. 1900 წელი

Church of the holy apostles (Surp Arak’elots). 1031
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Roinashvili. 1900.

ცე სებს. და რა კი ქა ლა ქი თურ ქ თა გან დიდს გა ჭირ ვე ბა ში იყო ამი ტომ აბუ ლეთ მა და უთ მო ანი-
სი ფად ლონს“ (11;265). ასე რომ ფად ლონ IV-მ ქა ლა ქი ანი სი 1126 წელს და იბ რუ ნა. აქ ვე 
სა ყუ რადღე ბოა ერ თი გა რე მო ე ბა, სა ქარ თ ვე ლოს მე ფემ ქა ლა ქის ახალ მე პატ რო ნეს  ზო გი 
მოთხოვ ნა წა უ ყე ნა, რო მელ თა შეს რუ ლე ბა ფად ლონს უკის რია კი დეც. მა თე ურ ჰაეცის ცნო ბით 
„მანუჩეს შვი ლებ მა (ე.ი ფად ლონ მა და მის მა მემ კ ვიდ რე ებ მა ) დას დეს მტკი ცე ფი ცი, რომ 
წმინ და კა თო ლი კე, რო მე ლიც ანი ში მდე ბა რე ობ და, სა მუ და მოდ სომ ხებს ექ ნე ბო დათ და არ 
შე უშ ვებ დ ნენ მას ში ტა ჭი კებს ან სხვა მუ სულ მან ხალხს“ (2;266)

ამ მოვ ლე ნას თან და კავ ში რე ბით სა მარ თ ლი ა ნად შე ნიშ ნავს აკა დე მი კო სი მა რი ამ ლორ თ-
ქი ფა ნი ძე, რომ სა ქარ თ ვე ლოს მე ფე ე ბი და ვი თი და დე მეტ რე მუსლიმური მძლავ რო ბი სა გან 
ქრის ტი ან თა დამ ც ვე ლის როლს დიდ მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭებ დ ნენ  და კარ გა დაც იყე ნებ დ ნენ ამ 
პო ზი ცი ას სომ ხე ბი სა და კავ კა სი ის სხვა ქრის ტი ა ნი ხალ ხე ბის და სა რაზ მა ვად თურ ქ - სელ ჩუკ თა 
წი ნა აღ მ დეგ საბ რ ძოლ ვე ლად. და ვი თის და ამ ჯე რად დე მე ტე რეს ზრუნ ვა სო მე ხი ხალ ხის ერ თ 
-ერ თი უდი დე სი ტაძ რის - ანი სის კა თედ რა ლი სათ ვის დე მეტ რეს მი ერ მა მის პო ლი ტი კის კარ-
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წმინდა მოციქულთა საყდარი (სურბ არაქელოცი). 1031 წელი
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Church of the holy apostles (Surp Arak’elots). 1031
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century

გად გა გე ბა სა და მის მი ერ იმა ვე ხა ზის გა ტა რე ბის სურ ვი ლის მა ნიშ ნე ბე ლი ა (11;266).
1130 წელს შაჰ არ მე ნი სუქ მან II თავს და ეს ხა სა ქარ თ ვე ლოს. ეს თავ დას ხ მა ანი სის სა ქარ-

თ ვე ლოს მე ფის ხელ ში გა დას ვ ლის წი ნა აღ მ დე გაც იყო მი მარ თუ ლი, თუმ ცა დე მეტ რე მე ფემ 
„განაქცივნა სუქ მა ნეთ ნი“ (34;366).

1153-1154 წლებ ში ანი სის ხელ ში ჩაგ დე ბა გა ნუზ რა ხავს არ ზ რუ მის მფლო ბელს ამი რა 
სალ დუხს. დე მეტ რე მე ფე თა ვი სი ვა სა ლის, ანი სის მფლო ბე ლის და სახ მა რებ ლად წა სუ ლა. 
არ ზ რუ მის ამი რას ცდა მარ ცხით დას რუ ლე ბუ ლა, ქარ თ ველ თა მე ფემ ის ტყვედ ჩა იგ დო ხელ ში 
და მოგ ვი ა ნე ბით გა ა თა ვი სუფ ლა, ანი სი ისევ ძვე ლი პი რო ბი სა მებრ სა ქარ თ ვე ლოს ყმად ნა ფი-
ცად დარ ჩა.

ანი სის ის ტო რი ა ში არა ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო ვან ფაქტს ჰქონ და ად გი ლი 1161 წელს. მა შინ 
გი ორ გი III-მ ქა ლაქ ზე გა მარ ჯ ვე ბით ილაშ ქ რა, ანი სის გამ გებ ლო ბა ამირ ს პა სა ლარს - ივა ნე 
ორ ბელს მი ან დო, თა ნა შემ წედ კი დი დე ბუ ლი სარ გის მხარ გ რ ძე ლი და უ ნიშ ნა. გა მარ ჯ ვე ბულ მა 
მე ფემ ანი სის მცხოვ რებთ გა ნურ ჩევ ლად ეროვ ნე ბი სა, დი დი წყა ლო ბა უყო. მან 40 000 დრაჰ-
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წმინდა მოციქულთა საყდარი და ალექსანდრე ფლორენსკის ექსპედიციის წევრები
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Church of the holy apostles (Surp Arak’elots) and Members of the Alexander Florensky Expedition
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century

კა ნად ტყვედ წაყ ვა ნი ლი ქრის ტი ა ნე ბი და მუსლიმები გა მო ის ყი და (4;64).
გან სა კუთ რე ბუ ლი აღ ნიშ ვ ნის ღირ სია სა ქარ თ ვე ლოს სა ხე ლო ვა ნი მე ფის, თა მა რის, რო ლი 

ქა ლაქ ანი სის ცხოვ რე ბა ში. ქარ თ ვე ლი მე მა ტი ა ნის ცნო ბით და ვით სოს ლა ნის გარ დაც ვა ლე-
ბი დან სულ მა ლე არ და ვე ლის სულ თან მა ვე რა გუ ლად მო ა ხერ ხა ქა ლა ქის ხელ ში ჩაგ დე ბა და 
მარ ტო ტაძ რებ ში 12 ათას მლოც ველს მო უს წ რა ფა სი ცოცხ ლე. 

„გულისწყრომით მო ცულ მა” თა მარ მა სას წ რა ფოდ მი ი ღო კონ ტ რ ზო მე ბი. მე ფის ბრძა ნე ბის 
შემ დეგ „მესხთა, თო რელ თა, თმო გუ ელ თა, ჰერ - კახ თა და სომ ხი თარ თა” ლაშ ქარ მა ამირ ს-
პა სა ლარ ზა ქა რი ა სა და მსა ხურ თუ ხუ ცეს ივა ნეს ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით იერი ში მი ი ტა ნეს მომ ხ-
დურ ზე. „შეუხდეს და უომ რად ხელთ იგ დეს ქა ლა ქი... ხო ლო სულ ტა ნი არ და ვე ლი სა მოკ ლეს, 
ცოლ ნი და შვილ ნი მის ნი ტყუ ე- ჰ ყ ვეს და წა მო ას ხეს; ათორ მე ტი ათა სი კა ცი რჩე უ ლი მიძ გი თი-
თა ში ნა მოკ ლეს, ვი თარ მათ ყვეს ანი სი სა ეკ ლე სი ა სა ში ნა” (5;102)

ქარ თ ველ თა კულ ტუ რუ ლი რო ლი ანის ში არც თა მარ მე ფის შემ დეგ გა ნე ლე ბუ ლა, რი სი 
სა უ კე თე სო დას ტუ რიც გახ ლავთ ნა ქა ლა ქა რის ტე რი ტო რი ა ზე აღ მო ჩე ნი ლი ქარ თ ლის კა თა-
ლი კო სის ეპი ფა ნეს (ეტიფანე) 1218 წლის წარ წე რა. უმაღ ლე სი სა ეკ ლე სიო იერარ ქი ანის ში 
ეკ ლე სი ე ბის სა კურ თხებ ლად ჩა დის და ტექ ს ტის წამ კითხ ველთ შემ დე გი ფორ მუ ლი რე ბით მი-
მარ თავს „მკუიდრნო ამის ქა ლა ქი სა ნო ქარ თ ველ ნო” (6;43).

ამ დე ნად, ეს მცი რე ჩა მო ნათ ვა ლიც კარ გად ცხად ყოფს, რომ სო მეხ თა დე და ქა ლა ქის ხუთ-
სა უ კუ ნო ვან ის ტო რი ა ში (961 წელს და არ სე ბუ ლი ანი სი 1319 წლის მი წის ძ ვ რამ იმ დე ნად და-
ან გ რია რომ ქა ლაქ მა ფაქ ტობ რი ვად არ სე ბო ბა შეწყ ვი ტა)  სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფოს და 
ქარ თ ველ პო ლი ტი კურ მოღ ვა წე ებს უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი და ხში რად გა დამ წყ ვე ტი მი სია ეკის-
რე ბო დათ.



37

წმინდა მოციქულთა საყდარი (სურბ არაქელოცი). ინტერიერი. 1031 წელი
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Church of the holy apostles (Surp Arak’elots). 1031. Interior. 
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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წმინდა მოციქულთა საყდარი (სურბ არაქელოცი). 1031 წელი
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Church of the holy apostles (Surp Arak’elots). 1031.
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century



39



40

მაცხოვრის ტაძარი (სურბ ამენაფრკიჩი) 1035 წელი.
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე როინაშვილის ფოტო. 1900 წელი

Church of the Savior (Surb Amenaprkith). 1035
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Roinashvili. 1900 year

მაცხოვრის ტაძარი (სურბ ამენაფრკიჩი) 1035 წელი.
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Church of the Savior (Surb Amenaprkith) 1035
Collection of Giorgi Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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აბულ მუამრანის მეჩეთის მინარეთის ნანგრევები. XI-XII საუკუნეები
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Mosque of Abu’l Muamran. XI-XII centuries
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century

City of Ani and the Kingdom of Georgia

The city of Ani is indeed a remarkable historical antiquity. This grand work of art cultivated 
on the banks of the Akhuryan River, on the one hand arouses admiration, while at the same 
time this pillar of worldly vanity leaves you with an indelible feeling of sorrow.

The capital of the Armenians, founded in 961 by Ashot III (952-977), was often an area of 
Georgian political or cultural influence. Here are some examples:

In August 1124, the Aneli princes approached David the Builder with a request to liberate 
the Armenian capital from 60 years of Muslim captivity. The Georgian king agreed with the pro-
posal of the Aneli princes, and on the third day the city of Ani was freed. The King of Georgia 
liberated the temple of Ani, which had been built by the Greek Queen Katronike.

The Armenian population in Ani welcomed the powerful Georgian expedition with admira-
tion. Matthew Urhael wrote, “He (meaning David IV the Builder - GC) liberated the capital city 
of Ani, which had been in captivity for 60 years. Also, the marvelous and glorious church of Ani. 
Gathered the bishops and priests of the Armenian country and consecrated the temple.

“There was joy in every Armenian home, because the temple was freed from slavery” 
(2;248).

David the Builder annexed Ani and its bordering country to the Kingdom of Georgia, and left 
the Georgian grand-duke Abuleti and his son Ivan as governors of the city (3.225).

Upon the death of David, the Builder, the Turks vigorously attacked Ani. According to the 
Armenian historian Vardan, Phadlon, who was in Khorasan when he learned the death of King 
David, asked the elders of the city to return this territory to him. 11.265. Thus, Phadlon IV 
recaptured the city of Ani in 1126. One circumstance is noteworthy here: the king of Georgia 
made certain demands to the new owner of the city. According to Matthew Urhael, “Phadlon 
and his successors took an oath that the temple at Ani would forever be owned by Armenians, 
and that no Tajiks or other Muslim people would be allowed into it” (2.266)

Academician Mariam Lortkipanidze notes that the Georgian kings David and Demetrius at-
tached great importance to the role of defender against Muslim enemies, and used this posi-
tion well to prepare the Armenians and other Christian peoples of the Caucasus in the fight 
against the Seljuk Turks. The care that David and Demetrius took of the Cathedral of Ani is an 
indication of Demetrius’ good understanding of his father’s policy and his desire to follow the 
same line. (11;266)

In 1130 Shah Armen Sukman II invaded Georgia in an attack that was also directed against 
the transfer of Ani to the Georgian king, although in the event King Demetrius defeated the 
enemy.
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აბულ მუამრანის მეჩეთის ჩამოქცეული მინარეთი. XI-XII საუკუნეები. 
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე როინაშვილი ფოტო. 1900 წელი

Mosque of Abu’l Muamran. XI-XII centuries 
Collection of George Kalandia. Alexander Roinashvili Photo. 1900.

The capture of Ani in 1153-1154 was attempted by the ruler of Arzrum, Amira Salduk. King 
Demeter went to the aid of his vassal, the ruler of Ani. Amira of Arzrum’s attack ended in fail-
ure, and he was captured him but then later released by the King of the Georgians. Ani again 
remained under Georgia’s control.

A no less important event in the history of Ani took place in 1161, when George III success-
fully invaded the city. The administration of Ani was entrusted to Amirspasalar - Ivan Orbeli. He 
appointed a supporter of the glorious Sargi as an assistant. The victorious king showed mercy 
to the inhabitants of Ani, regardless of their nationality. He ransomed the Christians and Mus-
lims taken captive for 40,000 drachmas (4;64).

The role of the famous King of Georgia, Tamar, in the life of the city of Ani also deserves 
special mention. According to a Georgian historian, shortly after the death of David Soslan, the 
Sultan of Ardaveli managed to capture the city and recklessly killed 12,000 worshipers in the 
temple.

An angry Tamar immediately took countermeasures. At the king’s order, an army of 
“Meskhetians, Tories, Tmoguels, Her-Kakhets and Armenians” under the leadership of Amir-
spaslar ZaKarsa and chancellor Ivan attacked the enemy. “The city was captured ... and Sultan 
Ardaveli was killed. His wife and children were taken as prisoners. Twelve thousand men were 
killed there.” (5;102)

The cultural role of Georgians in Ani did not fade even after King Tamar, the best proof of 
which is the 1218 inscription of the Catholicos of Kartli Epiphanius found on the territory of the 
city. The highest ecclesiastical hierarch arrived in Ani to bless the churches and addressed the 
readers of the text with the following wording:” to the Georgians living in this city…” 

Thus, even this small list clearly shows that in the five-hundred-year history of the Armenian 
capital (Ani, founded in 961, was so devastated by the earthquake of 1319 that the city itself 
vAnihed), the Georgian state and Georgian politicians carried out important and often decisive 
missions there.
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ანისის კათედრალი. 1001 წელი
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე როინაშვილი ფოტო. 1900 წელი.

Cathedral of Ani. 1001
Collection of George Kalandia. Alexander Roinashvili Photo. 1900

ანისის კათედრალი. 1001 წელი
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Cathedral of Ani.  1001
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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ანისის კათედრალი. 1001 წელი.  XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. არჩილ გელოვანის შემოწირულობა

Cathedral of Ani. Photo of the first half of the XX century
Art Palace Collection. Donated by Archil Gelovani

ანისის კათედრალი. 1001 წელი
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Cathedral of Ani. 1001.
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century

ანისის კათედრალი.  ინტერიერი
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Cathedral of Ani. 1001.
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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ანისის კათედრალი. ინტერიერი
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Cathedral of Ani. 1001.
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century

ანისის კათედრალი. ინტერიერი
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Cathedral of Ani. 1001.
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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ანისის დიდი ქართული ტაძარი. 1215 წელი
იულე სტრაუმეს არქივი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

The great Georgian temple of Ani. 1215.
Archive of Jūlijs Straume. Art Palace Collection. Photo of the first half of the XX century
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ანისის დიდი ქართული ტაძარი. 1215 წელი
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

The great Georgian temple of Ani. 1215.
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century

ანი სის ნა ქა ლა ქა რის ქარ თუ ლი წარ წე რე ბი

2009 წლის 28 ივ ლი სი დან 3 აგ ვის ტომ დე სა შუ ა ლე ბა მქონ და თურ ქეთ ში მე მოგ ზა უ რა. ამ ჯე-
რად, ჩე მი ინ ტე რე სის ობი ექ ტი ქვეყ ნის აღ მო სავ ლე თით მდე ბა რე ნაქალაქარი ანი სი იყო. დი-
დი ხა ნია ამ სა ხელ გან თ ქ მუ ლი ის ტო რი უ ლი ნა ქა ლა ქა რის შე სა ხებ გა და ცე მა „ჩვენებურების” 
ციკ ლით ფილ მის გა და ღე ბას ვგეგ მავ დი. ქარ თ ველ თა კვა ლის ძი ე ბას თან ერ თად ანი სი სად მი 
ინ ტე რესს მი სი  მრა ვალ სა უ კუ ნო ვა ნი და სა ოც რად ტრა გი კუ ლი თავ გა და სა ვა ლი აღ ვი ვებ და.  

მა  ნამ   დე ანუ I სა  მეც   ნი  ე  რო ექ   ს   პე  დი  ცი  ის დროს, რო  მე  ლიც 2009 წლის გა  ზაფხულ   ზე გა  ი  მარ  -
თა ნა  ქა  ლა  ქარს ხე    ლოვ       ნე    ბის სა    სახ       ლის   -   კულ       ტუ    რის ის       ტო    რი   ის მუ    ზე   უ    მის ხე    ლოვ       ნე    ბათ       მ       ცოდ       ნე   ე   -
ბი, ფი    ლო    ლო    გე    ბი, აღ       მო    სავ       ლეთ       მ       ცოდ       ნე   ე    ბი და  ის       ტო    რი    კო    სე    ბი ესტუმრნენ. მა  შინ დაზ       ვერ       ვი   -
თი სა    მუ    შაო ჩა    ტარ       და: მე ქა    ლაქ ანის       ში ის       ტო    რი   უ    ლი სიძ       ვე    ლე   ე    ბის ფო    ტო    ზე და    ფიქ       სი    რე    ბა და 
პირ       ვე    ლა    დი ინ       ფორ       მა    ცი   ის შეკ       რე    ბა ვი    თა    ვე. ჩემ       მა  მა    შინ       დელ       მა მო   ად       გი    ლემ ფი    ლო    ლო    გი   ის 
დოქ       ტორ       მა ქე    თე    ვან ასა    თი   ან       მა კი ანი    სის შე    სა    ხებ არ       სე    ბულ ის       ტო    რი   ულ წყა    რო   ებ       სა და ლი    ტე   -
რა    ტუ    რას მო   უ    ყა    რა თა    ვი, მი    სი    ვე წყა    ლო    ბით გა   ი    შიფ       რა  ანი    სის დღემ       დე უც       ნო    ბი ის ქარ       თუ    ლი 
წარ       წე    რე    ბი, რომ       ლის გად       მო    ღე    ბა ანი    სის დიდ ქარ       თულ, იგი    ვე ტიგ       რან ჰო    ნენ       ცის ტა    ძარ       ში მო   -
ვა    ხერ       ხე.

2011 წლის 7-12 აპ რილს ხელ მე ო რედ ვეწ ვიე ანი სის ნა ქა ლა ქარს, ამ ჯე რად ტე ლე კომ პა-
ნია „პირველი კავ კა სი უ რის გა დამ ღებ ჯგუფ თან ერ თად”. მი უ ხე და ვად გა უ საძ ლი სი ყინ ვი სა და 
ქა რი სა დიდ ქარ თულ ტა ძარ ში ერთ სა ათ ზე მეტ ხანს დავ ყა ვი და ჩემ თ ვის სა ინ ტე რე სო წარ-
წე რე ბის უმე ტე სო ბა ხელახლა და ვა ფიქ სი რე. მა თი წყა ლო ბით შე ივ სო და და ზუსტდა მა ნამ დე 
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გად მო ღე ბუ ლი ტექ ს ტე ბი, ამას თა ნა ვე შეგ ვე მა ტა ახა ლი წარ წე რე ბი. ტაძ რის პირ ვე ლად მა შეს-
წავ ლამ კარ გად ცხად ყო, რომ იგი მო მა ვალ კვლე ვა ძი ე ბას სა ჭი რო ებს. შე მორ ჩე ნი ლი ფრეს-
კე ბი, მათ ზე და ტა ნი ლი გან მარ ტე ბი თი თუ რე ლი გი უ ლი ტექ ს ტე ბის ენობ რი ვი ფორ მე ბი ბევ რი 
სა ინ ტე რე სო დას კ ვ ნის გა მო ტა ნის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. თუმ ცა აღ ნიშ ნუ ლი, ახა ლი სა მეც ნი ე რო 
ექ ს პე დი ცი ე ბის საქ მე ა. ამ ჯე რად კი ჩვენ ტიგ რან ჰო ნენ ცის ტაძ რის ქარ თულ წარ წე რებ ზე შევ-
ჩერ დე ბით. 

ანი სის შეს წავ ლას წა რუშ ლე ლი კვა ლი დას დო აკა დე მი კოს მა ნი კო მარ მა. მეც ნი ერ მა რამ-
დე ნი მე ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი ექ ს პე დი ცი ის წყა ლო ბით  ნა ქა ლა ქა რი თით ქ მის სრუ ლად გათხა-
რა, შე ის წავ ლა მი სი ის ტო რი უ ლი ძეგ ლე ბი და ანისს დი დი მო ნოგ რა ფია (Ани - Книжная 
история города и раскопки на месте городища)  მი უძღ ვ ნა. სა მარ თ ლი ა ნო ბა მო ითხოვს, 
აღი ნიშ ნოს, რომ ამ ნაშ რომ ში ქარ თ ველ თა ის ტო რი უ ლი რო ლი და კვა ლი, სამ წუ ხა როდ, სა თა-
ნა დოდ არაა წარ მო ჩე ნი ლი, ხში რად ვხვდე ბით ისეთ ტენ დენ ცი ურ პა სა ჟებ საც რო გო რე ბი ცა ა: 
გრი გოლ ბა კუ რი ა ნის ძის სო მეხ მოღ ვა წედ გა მოცხა დე ბა. სამ წუ ხა როდ, ნაშ რომ ში არ მოხ ვედ-
რი ლა ჩვე ნი ინ ტე რე სის ობი ექ ტის - ტიგ რან ჰო ნენ ცის ტაძ რის ფრეს კე ბის არც ერ თი ქარ თუ-
ლი წარ წე რა. აღ სა ნიშ ნა ვია კი დევ ერ თი გა რე მო ე ბა: ტაძ რის და სავ ლეთ კე დელ ში, სა ხუ რა ვის 
კეხს ქვე მოთ ჩა მაგ რე ბუ ლია ქვის ფი ლა ჯვრის გა მო სა ხუ ლე ბით. მის გარ შე მო ფი ლის ზე და პი-
რი შევ სე ბუ ლია შე და რე ბით ვრცე ლი ქარ თუ ლი ასომ თავ რუ ლი წარ წე რით, რო მე ლიც ამ ჟა მად 
ძლი ერ და ზი ა ნე ბუ ლი ა. ეს წარ წე რა ცნო ბი ლი იყო ნი კო მა რი სა და ი. ორ ბე ლი სათ ვის, მაგ რამ, 
სამ წუ ხა როდ, იგი მათ არ გა მო უქ ვეყ ნე ბი ათ. 

წარ წე რის შე სა ხებ მოკ ლე ცნო ბა პირ ვე ლად დი მიტ რი ბაქ რა ძემ გა მო აქ ვეყ ნა: „ქვაზე შერ-
ჩე ნი ლა მხედ რულ   -ხუ ცუ რი წარ წე რა, რო მე ლიც პა ლე ოგ რა ფი უ ლის თვი სებით უძ ვე ლეს დროს 
(IX- X სა უ კუ ნე ებს) ეკუთ ნის... წარ წე რა ძნე ლად იკითხ ვის, თუმ ცა ჩე მის აზ რით იგი შე ი ცავს ბაგ-
რა ტის სა ხელს და ქო რო ნი კონს სი 280- 990 წელს.“ (12;146)

აღ ნიშ ნუ ლი წარ წე რა დი მიტ რი ბაქ რა ძის არ ქი ვი დან პირ ვე ლად პრო ფე სორ მა ვა ლე რი სი-
ლო გა ვამ გა მო აქ ვეყ ნა:

ძლე ვის ძა ლის მომ ც (ე) მ (ე) ლი
მეფჱ ბ(ა) გ რ (ა)ტ, ლი პა რიტ | მ წედ
ტ(ი) გ რან მ(ე) ფი სა. 
ქრ(ო ნი კო) ნი სი (990 წ.)
წარ წე რის ში ნა არ ს მა  პრო ფე სო რი ვა ლე რი სი ლო გა ვა და ა ეჭ ვა და ამი ტო მაც მეც ნი ერ მა 

შემ დე გი ვა რა უ დი გა მოთ ქ ვა: „ან ად რე შეს რუ ლე ბუ ლი ქვის ფი ლა ჯვრის გა მო სა ხუ ლე ბით 
ხელ მე ო რედ გა მო ი ყე ნეს გვი ა ნი ტაძ რის მშე ნებ ლო ბის დროს, ან წარ წე რის ტექ ს ტი არაა ბო-
ლომ დე სწო რად წა კითხუ ლი“ (7;16) 

უახ ლე სი კვლე ვე ბის თა ნახ მად აღ ნიშ ნუ ლი წარ წე რა შემ დეგ ნა ი რად გა ი შიფ რა:
„[წყა]ლ[ო]ბის მომ ც (ე) მ (ე) ლი, [შ(ე)]მწ [ე] დ[ა] მფ(არ ველ )ი ტ(ი) გ რ (ა) ნი სი, [...].  

(13;120)
წარ წე რა ანის ში ვი ზი ტის დროს დე ტა ლუ რად, მათ შო რის სპე ცი ა ლუ რი ვი დეო აპა რა ტუ რის 

გა მო ყე ნე ბით არა ერ თხელ და ვათ ვა ლი ე რეთ, სწო რედ მა შინ გაგ ვიჩ ნ და შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ 
ტექ ს ტი და უს რუ ლე ბუ ლია და ბო ლო სიტყ ვა (ან სიტყ ვე ბი) და კარ გუ ლი ა. ამა ზე ტექ ს ტის ში ნა-
არ სი და წარ წე რის ბო ლო სტრი ქონ ზე შე მორ ჩე ნი ლი გრა ფე მე ბის კონ ტუ რე ბი აშ კა რად მი უ თი-
თებს. ჩვე ნის აზ რით წარ წე რა ში ეკ ლე სი ის ქტი ტო რის, ამ შემ თხ ვე ვა ში ტიგ რა ნის   მფარ ვე ლი 
და შემ წე მო იხ სე ნი ე ბო და. ვინ უნ და ყო ფი ლი ყო ის? ამა ზე და ნამ დ ვი ლე ბით სა უ ბა რი დღეს 
ძნე ლი ა. თუმ ცა ბო ლო სტი ქო ნის შე მორ ჩე ნილ გრა ფე მებ ში ასო- ბ გე რა „რ“-ს ამო კითხ ვა ად-
ვი ლად შე საძ ლე ბე ლი ა.

2011 წელს ქართველ მეც ნი ერ თა ჯგუფ მა ამა ვე ტაძ რის და სავ ლეთ ფა სად ზე, შე სას ვ ლე ლი 
კა რის მარ ცხ ნივ, ანუ ამ ჟა მად დიდ წი ლად დან გ რე უ ლი კა რიბ ჭის კე დელ ზე შემ დე გი ში ნა არ-

ანისის დიდი ქართული ტაძარი. 1215 წელი. შესასვლელი.  
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

The great Georgian temple of Ani. 1215. entrance. 
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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ანისის დიდი ქართული ტაძარი. გუმბათის ყელის გაფორმება. 1215 წელი
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

The great Georgian temple of Ani. Dome decoration. 1215.
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century

სი სი ქარ თუ ლი და უს რუ ლე ბე ლი სა ვედ რე ბე ლი წარ წე რა აღ მო ა ჩი ნა: „ქ(რისტ)ე, შ[(ე იწყალ )
ე ... ]“. გა მო ით ქ ვა აბ სო ლი ტუ რად ლო გი კუ რი მო საზ რე ბა, რომ : „სავარაუდოდ, წარ წე რა 
მშე ნებ ლო ბის მო ნა წი ლე რო მე ლი მე ოს ტა ტის ან ხე ლოს ნის (ქვისმთლელის) ნა ხე ლა ვი ა. ამ გ-
ვა რი მოკ ლე, შეწყა ლე ბის ფორ მუ ლის შემ ც ვე ლი ტექ ს ტე ბი, სა ხე ლე ბი ან ინი ცი ა ლე ბი, ხში რად 
გვხვდე ბა ქარ თუ ლი სა ეკ ლე სიო არ ქი ტექ ტუ რის ძეგ ლებ ზე“ . (13;127)

დი დი ქარ თუ ლი ტაძ რის ფრეს კუ ლი მხატ ვ რო ბის წარ წე რე ბი ყვე ლა ზე ვრცლად პრო ფე სორ 
ვა ლე რი სი ლო გა ვას ნაშ რომ ში: „ანისის და ყარ სის ქარ თულ ეპიგ რა ფი კა ში ა” გად მო ცე მუ ლი. 
თუმ ცა მეც ნი ე რი აქ ვე აღ ნიშ ნავს, რომ „სამწუხაროდ, ფრეს კუ ლი მხატ ვ რო ბი სა გან გან ს ხ ვა ვე-
ბით, სრუ ლად და დე ტა ლუ რად ეს წარ წე რე ბი შე უს წავ ლე ლი ა. რამ დე ნი მე ათე უ ლი ფრეს კუ ლი 
წარ წე რი დან, რომ ლე ბიც ტიგ რან ჰო ნენ ცის ეკ ლე სი ა სა და მის მი ნა შე ნებ ში მო ი პო ვე ბა, სულ 
ექ ვ სი წარ წე რაა ლი ტე რა ტუ რა ში ცნო ბი ლი და ისიც XIX ს-ის 80-იანი წლე ბის გად მო ნა წე რე ბის 
მი ხედ ვით” (7;151).
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ანისის დიდი ქართული ტაძარი. 1215 წელი
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე როინაშვილის ფოტო. 1900 წელი

The great Georgian temple of Ani. 1215.
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Roinashvili. 1900

სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი ხარ ვე ზის შევ სე ბის მიზ ნით და ი გეგ მა ანი სის პირ ვე ლი დაზ ვერ ვი თი ექ-
ს პე დი ცი ა, თუმ ცა სა ნამ მკითხ ველს ჩვენს მი ერ მო პო ვე ბულ მა სა ლას გა ვაც ნობ დეთ, ორი ო დე 
სიტ ვით შე ვე ხე ბით ტაძ რის ამ შე ნებ ლის - ტიგ რან ჰო ნენ ცის ვი ნა ო ბა სა და მის შე სა ხებ არ სე ბულ 
ის ტო რი ულ წყა რო ებს. 

ეკ ლე სი ის სამ ხ რეთ კე დელ ზე არ სე ბუ ლი სომ ხუ რი წარ წე რი დან ირ კ ვე ვა, რომ ტიგ რა ნი, 
„სულემა სმბატორენცის ძე, ჰონენცის გვარიდან” შეძ ლე ბუ ლი ვა ჭა რი ყო ფი ლა. მას მო ნას ტ-
რის ასა შე ნებ ლად  დი დი ჯა ფა გა უ წე ვი ა, ეკალ ბარ დებ ში გახ ვე უ ლი კლდო ვა ნი მა სი ვი გა უწ მენ-
დი ა, შე მო ურ ტყამს გა ლა ვა ნი.  ოქ რო- ვერ ცხ ლით მო უ ჭე დავს ხა ტე ბი და სა ეკ ლე სიო ჭურ ჭე ლი, 
ტაძ რი სათ ვის კი მდი და რი მა მუ ლე ბი შე უ წი რავს. 

წარ წე რი დან ისიც ირ კ ვე ვა, რომ ტიგ რა ნი ძი რე უ ლა დაა და კავ ში რე ბუ ლი ქარ თულ სამ ყა-
როს თან, ის აღ მ სა რებ ლო ბით მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ა, მი სი სომ ხუ რ წარ წე რაში ქარ თუ ლი ტერ-
მი ნი „ხატებია” გამოყენებული.  ტიგ რანს გრან დი ო ზუ ლი სამ შე ნებ ლო საქ მი ა ნო ბა 1215 წელს 
და უმ თავ რე ბი ა. ახლო ხანებში უნ და მო ე ხა ტა მას ტა ძა რი.

თა მა მად შე იძ ლე ბა ით ქ ვას რომ ფრეს კუ ლი მხატ ვ რო ბა უცხო ეთ ში ქარ თუ ლი მო ნუ მენ ტუ-
რი მხატ ვ რო ბის ერ თ -ერთ სა უ კე თე სო და გა მორ ჩე უ ლი ნი მუ ში ა. ფრეს კებ ზე წარ მოდ გე ნი ლი ა, 
რო გორც სა ხა რე ბი სე უ ლი სცე ნე ბი, სა უფ ლო დღე სას წა უ ლე ბი, ისე ცალ კე უ ლი ეპი ზო დე ბი ჰა-
გი ოგ რა ფი უ ლი და ის ტო რი ოგ რა ფი უ ლი თხზუ ლე ბე ბი დან, წმინ და ნე ბი (მათ შო რის ქარ თ ველ-
თა გან მა ნათ ლე ბე ლი ნი ნო); ტაძ რის კედ ლე ბის ცალ კე უ ლი ად გი ლე ბი შემ კუ ლი ა სხვა დას ხ ვა 
ფერ წე რუ ლი ორ ნა მენ ტე ბი თა და ფი გუ რე ბით (მაგ., გრი ფო ნე ბი, მცე ნა რე უ ლი ორ ნა მენ ტე ბი, 
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The great Georgian temple of Ani. 1215 year
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Roinashvili. 1900.
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მი თი უ რი ცხო ვე ლე ბი, გე ო მეტ რი უ ლი ფი გუ რე ბი.). 
ეკ ლე სი ის გუმ ბათ ქ ვეშ ტრომ პებ ზე შე მორ ჩე ნი ლია ოთხი მა ხა რებ ლის ფი გუ რა, ორი მათ-

გა ნი ძლი ერ და ზი ა ნე ბუ ლია და ნარ ჩენ ორ ზე კი ფი გუ რებ თან ერ თად წარ წე რე ბიც კარ გად 
 მო ჩანს.  

პირ ვე ლი წარ წე რა შეს რუ ლე ბუ ლია გა მო სა ხუ ლი წმინ და ნის მხარ მარ ცხ ნივ   ასომ თავ რუ-
ლით, ოთხ სტრი ქო ნად, შა ვი სა ღე ბა ვით, ლურჯ ფონ ზე:
„წმიდა იოანე მა ხა რე ბე ლი” 

მე ო რე წარ წე რა ასე ვე წარ მოდ გე ნი ლია მა ხა რებ ლის მხარ მარ ცხ ნივ ორ სტრი ქო ნად: 
„წმიდა ლუ კა” 

იოანე მა ხა რებ ლის ფრეს კის გვერ დით, კედ ლის გა ყო ლე ბა ზე შე მორ ჩე ნი ლია სა უცხო ოდ 
შეს რუ ლე ბუ ლი „ხარების სცე ნა”, რომ ლის ლურჯ ცა ზე შუ ა ში წარ მოდ გე ნი ლია ორ სტრი ქო ნი ა-
ნი ასომ თავ რუ ლი წარ წე რა. აქ ვე გა ნირ ჩე ვა გან კ ვე თი ლო ბის ნიშ ნე ბი სამ და ორ წერ ტი ლე ბი. 
გა შიფ ვ რის შემ დეგ იგი ასეთ სა ხეს მი ი ღებს: „გიხაროდენ მი მად ლე ბუ ლა უფა ლი შენ თა ნა” 

ქარ თუ ლი წარ წე რე ბის სიმ რავ ლით გა მო ირ ჩე ვა ტაძ რის სა კურ თხე ვე ლი. აქ წმინ და მა მა თა 
ფი გუ რებს ზე მოთ შა ვი სა ღე ბა ვით შეს რუ ლე ბუ ლია ვრცე ლი წარ წე რა, რო მე ლიც მა მა თა ვი ნა-
ო ბას გან მარ ტავს. ასომ თავ რუ ლი ასო ე ბის სი მაღ ლე და ახ ლო ე ბით 11 სან ტი მეტ რი ა, გან კ ვე-
თი ლო ბის ნიშ ნად ნახ მა რია ხან ორ წერ ტი ლი, ხან ლურ ს მ ნი სე ბუ რი ორ ნა მენ ტი, ქა რაგ მის ნი-
შა ნი სტი ლი ზე ბუ ლი კლაკ ნი ლი ხა ზი ა: „[წმიდა იოანე ოქ ] რო პი რი, წმი და ნი კო ლოზ, წმი და 
გრი გოლ პარ თე ვე ლი, წმი და ლე ონ ტი ოს, წმი და პატ რი არ ქი ალექ სან დ რი ე ლი” 

ერ თ -ერთ წმინ და მა მას ხელ ში დი დი გრაგ ნი ლი უკა ვი ა, რო მელ ზეც საკ მა ოდ ვრცე ლი ქარ-
თუ ლი წარ წე რაა წარ მოდ გე ნი ლი, იგი იმ დე ნა დაა და ზი ა ნე ბუ ლი ა, რომ ამ ჯე რად მხო ლოდ შემ-
დე გი ფრაგ მენ ტე ბის ამო კითხ ვა შევ ძე ლით:

 „გიხაროდენ, ასუ ლო სი ო ნი საო და ად [...] იდ [ ] ს [......] წ [ ] [..........] იხა რებ დე” 
კი დევ ერ თი ასე თი ვე წარ წე რი ა ნი გრაგ ნი ლია შე მორ ჩე ნი ლი სა კურ თხე ველ ში, სა დაც 

ვკითხუ ლობთ: „ქრისტე ღმერ თო მო ვე დინ გან ხ რ წ ნი სა გან ცხო რე ბაი ჩე მი” ერ თ -ერთ 
გრაგ ნილ ზე წარ წე რა მთლი ა ნად გა დაშ ლი ლი ა, შა ვი სა ღე ბა ვი წვი მის წყალს სულ გა და უ-
რეცხია და მი სი ამო კითხ ვა მხო ლოდ სა ღე ბა ვის კონ ტუ რე ბი თაა შე საძ ლე ბე ლი: „რო [...] ენი-
ცა [..]ნ [..] რ  გა დი დებ შენ ქრის ტე” 

 შე მორ ჩე ნი ლია კი დევ ერ თი გრაგ ნი ლის ფრაგ მენ ტი, სა დაც ფრაგ მენ ტუ ლად ვე მო ჩანს 
წარ წე რა. იგი სა ვა რა უ დოდ ასე უნ და წა ი კითხოს „რამეთუ წმი და ხარ უფა ლო ...” 

ტაძ რის და სავ ლე თის კედ ლის სცე ნებს შო რის, რომ ლე ბიც გრი გოლ გან მა ნათ ლებ ლი სად-
მია მიძღ ვ ნი ლი, ერ თ -ერთს, კერ ძოდ თრდატ მე ფის მი ერ წმი და გრი გო ლის და კითხ ვას, ახ-
ლავს ორ ს ტ რი ქო ნი ა ნი ქარ თუ ლი გან მარ ტე ბი თი წარ წე რა: „[თრ]დატის წი ნა გრი გოლ წა-
რიდ გი ნა გან კითხ ვად” 

ამა ვე ფრეს კის გვერ დით წარ მოდ გე ნი ლია გრი გო ლის წა მე ბის ერ თი სცე ნა, წმინ და ნი მომ-
ხ დურ თა შო რის ფე ხებ შეკ რუ ლი დგას. ნა ხა ტის შუ ა ში კი ორ სტრი ქო ნად შეს რუ ლე ბუ ლია შემ-
დე გი წარ წე რა: „[წმიდა გრი გო]ლ დაგ რაგ თა მი ერ იწა მე ბის” 

გრი გოლ გან მა ნათ ლე ბი სად მი მიძღ ვ ნი ლი კი დევ ერ თი ფრეს კუ ლი წარ წე რის ამო კითხ ვა 
შე იძ ლე ბა და სავ ლე თის კედ ლე ზე, თუმ ცა აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ წარ წე რა ძლი ერ და ზი ა ნე ბუ ლია 
და ამ ჯე რად მხო ლოდ რამ დე ნი მე ფრაგ მენ ტის გარ ჩე ვა შევ ძე ლით. წარ წე რა და ზი ა ნე ბის გა მო 
ბო ლომ დე ვერ იშიფ რე ბა, იგი მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ აღ ვად გი ნეთ „[............] გრი გოლ 
აკურ თხა მღდელ თ [ მო] ძღ რად  ... არო..... ს ...ს ... შვი ლი“

სა ვა რუ დოდ ფრეს კა ზე გრი გოლ გან მა ნათ ლებ ლის ცხოვ რე ბის ერთ-ერ თი ცნო ბი ლი ეპი-
ზო დი უნ და იყოს ასა ხუ ლი. კერ ძოდ, რო ცა წმინ და გრი გოლ მა 318 წელს ნი კე ის მსოფ ლიო 
სა ეკ ლე სიო კრე ბა ზე გა სამ გ ზავ რებ ლად ეპის კო პო სად სა კუ თა რი შვი ლი არისტაკესი აკურ თხა. 

გან სა კუთ რე ბუ ლი ფერ თა პა ლიტ რით გა მო ირ ჩე ვა და სავ ლე თის კე დელ ზე არ სე ბუ ლი კი-
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ანისის დიდი ქართული ტაძარი. 1215 წელი
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

The great Georgian temple of Ani. 1215.
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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ორმოც ქალწულთა მონასტრის ეკლესია. XIII საუკუნე
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Temple of the Ripsim Virgins. XIII century
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century

დევ ერ თი ფრეს კა. ხმალ შე მარ თუ ლი ყმაწ ვი ლი სა და თეთ რ წ ვე რა მო ხუ ცის ქვეშ თავ მოკ ვე თი-
ლი ქა ლე ბის სხე უ ლი ჩანს. სცე ნის თავ ზე კი შემ დე გი წარ წე რაა შეს რუ ლე ბუ ლი: 

„აქა იწამ ნეს რიფ სი მე: და გა ი ა ნე
და: მის თა ნა ნი: იგი: ქალ წულ ნი”. 
ტა ძარ ში შეს ვ ლის თა ნა ვე ყუ რადღე ბას იქ ცევს და სავ ლე თის კედ ლის შუ ა გულ ში, სარ კ მელ ქ-

ვეშ წარ მოდ გე ნი ლი ღვთის მ შობ ლის მი ძი ნე ბის დი დი ფრეს კა. ქე რუ ბი მებს შო რის მო თავ სე ბუ-
ლი წარ წე რა ნა წი ლობ რივ გა და რეცხი ლი ა, თუმ ცა ში ნა არ სის ამო კითხ ვა ჯერ კი დევ შე საძ ლე-
ბე ლი: „მიცვალ[ე]ბა დე დი სა ღვთი სა” 

გან სა კუთ რე ბუ ლი ხაზ გას მის ღირ სია ტა ძარ ში არ სე ბუ ლი სვე ტიცხოვ ლის აღ მარ თ ვის სცე-
ნა. მის არ სე ბო ბას პირ ველ მა ყუ რადღე ბა აკა დე მი კოს მა ნი კო მარ მა მი აქ ცია და აღ ნიშ ნა: 
„ილუსტრაციებს შო რის ჩემს მი ერ აღ მო ჩე ნილ იქ ნა წმინ და ნი ნოს სა ხე ბა სვე ტიცხოვ ლის 
აღ მარ თ ვის დროს, ეს, ჯერ ჯე რო ბით, სა ქარ თ ვე ლოს განმანათლებლის ყვე ლა ზე ძვე ლი გა-
მო სა ხუ ლე ბა ა” (8;85). ფრეს კა დღემ დეა შე მორ ჩე ნი ლი, საკ მა ოდ შთამ ბეჭ დავ მხატ ვ რო ბას 
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ხიდი მდინარე ახურიანზე. X-XI საუკუნეები
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Bridge over the river Akhuriani. X-XI centuries 
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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წმინდა გრიგოლის სახელობის აბუღამრენცის ტაძარი. 1040 წელი
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

St. Gregory Abughamrents Cathedral.1040
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century

კედ ლის ქვე და რე გის ტ რი უკა ვი ა. შუ ა ში აღ მარ თუ ლი და ჰა ერ ში გა მო კი დე ბუ ლი დი დი ზო მის 
სვე ტი ორ ან გე ლოზს უპყ რია ხელთ, მათ მარ ცხ ნივ მო ჩანს მა კურ თხე ვე ლი იესო. მის ქვე მო თაა 
გან მარ ტე ბი თი წარ წე რა, რომ ლის ამო კითხ ვაც ამ ჯე რად ვერ შევ ძე ლით. მაცხოვ რის ქვე მოთ 
მთე ლი ტა ნით წმინ და ნი ნოა წარ მოდ გე ნი ლი, მას შა რა ვან დედს ზე მოთ აწე რია „ნინო”. მო-
პირ და პი რე მხა რეს შვი დი მლოც ვე ლი დე დაა და ხა ტუ ლი. მა თაც ორ ს ტ რი ქო ნი ა ნი ასომ თავ რუ-
ლი გან მარ ტე ბი თი წარ წე რაც ახ ლავს:  „დედანი, რო მელ ნი და ხუ დეს ნი ნოს” 

ტიგ რან ჰო ნენ ცის ტა ძარ ში სა ხა რე ბი სე უ ლი სცე ნე ბი სა და სა უფ ლო დღე სას წა უ ლე ბის გარ-
და, მრავ ლა დაა ცალ კე ულ წმინ დან თა გა მო სა ხუ ლე ბე ბი, აშ კა რა ა, რომ ყო ველ მათ განს გან-
მარ ტე ბი თი წარ წე რა ჰქონ და, თუმ ცა ჩვენ დრო ის სიმ ცი რის გა მო რამ დე ნი მე მათ გა ნის გად მო-
ღე ბა და ამო კითხ ვა შევ ძე ლით.
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წმინდა გრიგოლის სახელობის აბუღამრენცის ტაძრის ინტერეიერი. ფოტოზე მოჩანს ალექსანდრე ფლორენსკი
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Interior of St. Gregory Abughamrents Cathedral. Alexander Florensky is depicted on the photo
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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ტაძ რის შე სას ვ ლელ ში კა რიბ ჭის თავ ზე ხმალ შე მარ თუ ლი ან გე ლო ზის წელ-
ს ზე და ფი გუ რაა წარ მოდ გე ნი ლი, რო მელ საც წარ წე რა ქვე და ზოლ ზე მი უყ ვე ბა: 
„მიქაელ მთა ვა რან გე ლო ზი”. 

მო ნუ მენ ტუ რო ბით გა მო ირ ჩე ვა მაცხოვ რის ფი გუ რის ქვეშ მდგა რი ორი წმინ-
და ნის ფი გუ რა, ისი ნი იესოს ხე ლე ბაპყ რო ბი ლი შეჰ ყუ რე ნებ, შა რა ვან დე დებს ზე-
მოთ კი გა კე თე ბუ ლია წარ წე რე ბი: „ გი ორ გი”, „თევდორე” 

როგორც ავღნიშნეთ დიდი ქართული ტა ძა რი მდი და რია წმინ დან თა ცალ კე უ-
ლი გა მო სა ხუ ლე ბე ბით, რო მელ თაც გან მარ ტე ბი თი წარ წე რე ბი ახ ლავს, ერ თერ-
თი მათ გა ნი წმინ და ნის შა რა ვან დე ის ორი ვე მხა რე საა წარ მოდ გე ნი ლი „წმიდაი 
 სტე ფა ნე პირ ველ [ მო წა მე]”. სა ყუ რადღე ბოა ტიგ რან ჰო ნენ ცის აგებული ტაძ რის 
კი დევ ერ თი ფრეს კა, იგი სომ ხე თის მე ფის თრდა ტის (285-330) დას კუ სა რო დუხ-
ტის სა ხე ბას წარ მოგ ვიდ გენს. კუ სა რო დუხ ტის გა მო სახ ვა გრი გოლ გან მა ნათ ლებ-
ლის ცხოვ რე ბის ციკ ლ ში ლო გი კუ რი ცა ა, რად გან მან ერ თ -ერ თი გა დამ წყ ვე ტი 
რო ლი ითა მა შა სომ ხე თის გაქ რის ტი ა ნე ბის საქ მე ში. აქ წე რი ა: „წმიდაი კუ სა რო-
დუხ ტი” 

წმინ   და გი  ორ   გი  სა და თევ   დო  რეს გვერ   დით გა  მო  სა  ხუ  ლია გრაგ   ნი  ლი -
ა  ნი მა  მა  კა  ცი, რომ   ლე  საც თავს ზე  მოთ ლა  მა  ზი ასომ   თავ   რუ  ლით აწე  რი  ა: 
„წინასწარმეტყველი ესა  ი  ა”. აქ ვეა წარ   მოდ   გე  ნი  ლი შემ   დე  გი ფი  გუ  რა  წარ წე რით: 
„წმიდაი გერ   მა  ნოზ” 

სა კურ თხევ ლის თაღს ზემოთ ხუთ მე და ლი ონ ში ჩა ხა ტუ ლი წმინ დან თა ბრწინ-
ვა ლე გა მო სა ხუ ლე ბე ბი ამ შ ვე ნებს, რო მელ თაც შემ დე გი წარ წე რე ბი ახ ლავს: 
„სალ~მონ”, „არა~მ”, „ეს~რომ” „ის~აკ”, „აბრ~აეამ”. კი დევ ერ თი სა ინ-
ტე რე სო წარ წე რა, რო მელ მაც ჩვე ნი ყუ რადღე ბა მი იქ ცია დიდი ქართული ეკ ლე-
სი ის მთა ვა რი კა რიბ ჭის თავ ზე გა რე დან მდე ბა რე ობს. რო გორც ჩანს, ეს ად გი ლი 
ერთ დროს ტაძ რის ში და სივ რ ცეს წარ მო ად გენ და, ამი ტომ, მი სი კედ ლე ბი მთლი-
ა ნად ფრეს კე ბით იყო და ფა რუ ლი, თუმ ცა სტო ას დან გ რე ვის შემ დეგ მხატ ვ რო ბა 
გა რეთ დარ ჩა, რის გა მოც, უნი კა ლუ რი ფრეს კე ბის ნა წი ლი წვი მის წყალ მა გა და-
რეცხა. ტრი უმ ფა ლურ თაღ ზე დღემ დე შე მორ ჩე ნი ლია მხატ ვ რო ბის გაც რე ცი ლი 
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მანუჩეს მეჩეთი. 1072 წელი
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Manuche Mosque. 1072
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century

მანუჩეს მეჩეთის ინტერიერი. 1072 წელი 
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Manuche Mosque. 
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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მანუჩეს მეჩეთი. მეჩეთში მოწყობილი სიძველეთა მუზეუმი. 1905 წელი,
იულე სტრაუმეს არქივი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Manuche Mosque. Museum of Antiquities arranged in the mosque. 1905.
Archive of Jūlijs Straume. Art Palace Collection. Photo of the first half of the XX century

ფე ნა, მაგ რამ კარ გად გა ირ ჩე ვა სარ კ მ ლის მარ ცხ ნივ თეთ რი ასო ე ბით შეს რუ ლე ბუ ლი ორ ს ტ-
რი ქო ნი ა ნი წარ წე რა:  „ საფ ლა ვად და დე ბა” 

ამ დე ნად, წარ წე რე ბის ეს მცი რე ჩა მო ნათ ვა ლიც კარ გად ცხად ყოფს ნ. ტი ე რის მო საზ რე-
ბას რომ ტიგ რან ჰო ნენ ცის ტაძ რის ფრეს კუ ლი მხატ ვ რო ბა არის „ქართული ნა მუ შე ვა რი სომ-
ხურ გა რე მო ში” (35;1). ზე მო ჩა მოთ ვ ლი ლი წარ წე რე ბი რო მელ თა აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა 
პირ ვე ლად შე ვის წავ ლეთ და 2012 წელს გა მო ვაქ ვეყ ნეთ, კი დევ ერ თხელ ნათ ლად ადას ტუ-
რებს ქარ თუ ლი სა ხელ მ წი ფოს დიდ გავ ლე ნა ზე ქა ლაქ ანის ში.

აქ ვე ორი ო დე სიტყ ვით გვინ და შე ვე ხოთ  ანი სის მცირე ქარ თულ ეკ ლე სი ას. ცნო ბი ლია 
რომ ანი სი ერ თ -ერ თი ქარ თუ ლი მარ თ ლმა დი დებ ლუ რი სა ეკ ლე სიო ეპარ ქი ის ცენ ტ რი იყო, 
რომ ლის მმარ თ ვე ლი მღვდელ მ თა ვა რი ანე ლის ტი ტულს ატა რებ და. ანელ ეპის კო პოსს დი დი 
მდგო მა რე ო ბა ეკა ვა აღ მო სავ ლეთ და სამ ხ რეთ სა ქარ თ ვე ლოს 36 იერარქს შო რის. მე ფის 
კურ თხე ვი სას 27-ე ად გილ ზე იყო - ბოლ ნელ სა და კა რელს შო რის; თვით ტფი ლე ლი და კა რე-
ლი მის შემ დეგ იმ ყო ფე ბოდ ნენ (9;49).

ანი სის ქარ თუ ლი ტა ძა რი ყუ რადღე ბას იქ ცევს ში და რე ლი ე ფუ რი მორ თუ ლო ბე ბით, ამ ჟა-
მად მათ გან შე მორ ჩე ნი ლია მხო ლოდ ორი, კერ ძოდ, ხა რე ბა და მა რი ა მი სა და ელი სა ბე დის 
შეხ ვედ რა. ეს უკა ნას კ ნე ლი რამ დე ნი მე ევ რო პე ლი მეც ნი ე რის კვლე ვის სა გა ნი გახ და (10), 
თუმ ცა გა მო ით ქ ვა მცდა რი მო საზ რე ბა რომ ბა რე ლი ეფ თან არ სე ბუ ლი წარ წე რა მთლი ა ნად გა-
დაშ ლი ლია და, სა ვა რა უ დოდ, აქ „წმინდა მა რი ამ” ეწე რა (6;19). ჩვენ სა შუ ა ლე ბა გვქონ და 
დე ტა ლუ რად გვე ნა ხა ხსე ნე ბუ ლი ბა რე ლი ე ფი და მას თან არ სე ბუ ლი თეთ რი სა ღე ბა ვით შეს რუ-
ლე ბუ ლი შემ დე გი გან მარ ტე ბი თი წარ წე რა „წმიდაი ღვთის მ შო ბე ლი”. 

ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქ მუ ლი კარ გად ცხად ყოფს ანი სის ნა ქა ლა ქა რის უდი დეს კულ ტუ რულ 
მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე და მის გან სა კუთ რე ბულ როლ ზე ძვე ლი სა ქარ თ ვე ლოს ცხოვ რე ბა ში.
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ანისში ნაპოვნი თიხის ნაკეთობები. მეჩეთში მოწყობილი სიძველეთა მუზეუმი. 1905 წელი
იულე სტრაუმეს არქივი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Pottery found in Ani. Museum of Antiquities arranged in the mosque. 1905.
Archive of Jūlijs Straume. Art Palace Collection. Photo of the first half of the XX century
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ანისში ნაპოვნი თიხის ნაკეთობები. მეჩეთში მოწყობილი სიძველეთა მუზეუმი. 1905 წელი
იულე სტრაუმეს არქივი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Pottery found in Ani. Museum of Antiquities arranged in the mosque. 1905.
Archive of Jūlijs Straume. Art Palace Collection. Photo of the first half of the XX century
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ანისში ნაპოვნი ბრინჯაოს ნაკეთობები. მეჩეთში მოწყობილი სიძველეთა მუზეუმი. 1905 წელი
იულე სტრაუმეს არქივი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Bronze wares found in Ani. Museum of Antiquities arranged in the mosque. 1905.
Archive of Jūlijs Straume. Art Palace Collection. Photo of the first half of the XX century

Georgian Inscriptions at Ani

From July 28 to August 3, 2009 I had the opportunity to travel to Turkey. This time, my object 
of interest was the ancient city of Ani in the east of the country. I had been planning to make 
a film about this famous historical town for a long time as part of the show “Chveneburebi”. 

To explore the city, art historians, philologists, orientalists and historians of the Art Palace of 
Georgia - Museum of Cultural History, planned a future large-scale scientific expedition. During 
the first stages of the project I traveled to the city of Ani, took photos of its historical antiqui-
ties and gathered primary information. My then deputy, Doctor of Philology Ketevan Asatiani, 
gathered historical sources and literature about Ani. She managed to decipher the theretofore 
unknown Georgian inscriptions of Ani, which I had managed to copy in the large Georgian tem-
ple named Tigran Honenz.

On April 7-12, 2011, I visited the town of Ani again, this time with the “First Caucasian TV 
crew”. Despite the unbearable frost and wind, I stayed in the large Georgian temple for more 
than an hour and noted down most of the interesting inscriptions. Thanks to these notes, my 
previously copied texts were filled in and specified, as well as having new captions added. 
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ანისში ნაპოვნი ბრინჯაოს ნაკეთობები. მეჩეთში მოწყობილი სიძველეთა მუზეუმი. 1905 წელი
იულე სტრაუმეს არქივი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Bronze wares found in Ani. Museum of Antiquities arranged in the mosque. 1905.
Archive of Jūlijs Straume. Art Palace Collection. Photo of the first half of the XX century
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ანისში ნაპოვნი თიხის ნაკეთობები. მეჩეთში მოწყობილი სიძველეთა მუზეუმი. 1905 წელი
იულე სტრაუმეს არქივი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Pottery found in Ani. Museum of Antiquities arranged in the mosque. 1905.
Archive of Jūlijs Straume. Art Palace Collection. Photo of the first half of the XX century
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ანისში ნაპოვნი თიხის ნაკეთობები. მეჩეთში მოწყობილი სიძველეთა მუზეუმი. 1905 წელი
იულე სტრაუმეს არქივი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Pottery found in Ani. Museum of Antiquities arranged in the mosque. 1905.
Archive of Jūlijs Straume. Art Palace Collection. Photo of the first half of the XX century

A preliminary study of the temple made it clear that further research was needed. The sur-
viving frescoes, together with the linguistic forms of the explanatory or religious texts on them, 
allowed us to draw many interesting conclusions. However, this is a matter of new scientific 
expeditions. For the present we will focus on the Georgian inscriptions in the temple of Tigran 
Honenz. 

An Armenian inscription on the south wall of the church indicates that Tigran was a wealthy 
merchant, “the son of Sulia Smbat, a descendant of Honents.” He made an immense effort to 
build a monastery, cleared a rock mass surrounding the church and built a fence around it. He 
made icons and church utensils in gold and silver, and donated them to the temple.

It can be boldly said that the fresco painting is one of the best and most distinctive exam-
ples of Georgian monumental painting abroad. The frescoes present gospel scenes, holy feasts, 
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ციტადელი და მანუჩეს მეჩეთი. 1072 წელი
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Citadel and Manuche Mosque. 1072
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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as well as separate episodes from hagiographic and historiographical works. 
The inscriptions found in the church clearly confirm N. Thierry’s opinion that the fresco 

painting of Tigran Honents Church is a “Georgian work in an Armenian environment”. The in-
scriptions, the vast majority of which we first studied and published in 2012, once again clearly 
confirm the considerable influence of the Georgian state on the city of Ani. 

We would like to touch upon the Georgian Church of Ani in a few words. It is known that Ani 
was the center of one of the Georgian Orthodox Ecclesiastical Dioceses, whose ruler held the 
title of High Priest Aneli. Bishop Anel held a high position among the 36 hierarchs of eastern 
and southern Georgia. Five inscriptions from the Georgian Church of Ani are currently known 
and published. The Georgian temple of Ani attracts attention with its interior relief decorations, 
only two of which currently survive: the Annunciation and the meeting of Mary and Elizabeth. 
These decorations have become the subject of research by several European scientists. All the 
above clearly demonstrate the great cultural significance of the city of Ani and its special role in 
the life of ancient Georgia. Consequently, this unique historical monument should be the object 
of large-scale research among Georgian scientists.
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მანუჩეს მეჩეთი. ინტერიერი. 
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Manuche Mosque. interior. 
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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მანუჩეს მეჩეთი. ინტერიერი. 
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Manuche Mosque. interior. 
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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ანი სის მცი რე ქარ თუ ლი ტა ძა რი

ქართველთა მცირე ეკ ლე სი ა დგას ქა ლა ქის ჩრდი ლო ეთ ნა წილ ში, ე.წ „ლომების 
 კა რიბ ჭეს თან“ ახლოს. ბა ზი ლი კის ტი პის, სა შუ ა ლო ზო მის დარ ბა ზუ ლი ეკ ლე სია  ამ ჟა მად თით-
ქ მის მთლი ა ნად დან გ რე უ ლი ა, ასე ყო ფი ლა იგი XIX სა უ კუ ნე შიც, რო დე საც პირ ვე ლად გახ და 
ცნო ბი ლი  სა მეც ნი ე რო წრე ე ბი სათ ვის. დღეს შე მორ ჩე ნი ლია ეკ ლე სი ის მხო ლოდ ჩრდი ლო ე-
თის კე დე ლი და სა კურ თხევ ლის აფ სი დის ნა წი ლი. მის გარ შე მო და ახ ლო- მახ ლო ად გი ლე ბი 
ნან გ რე ვე ბი სა გან დარ ჩე ნი ლი ქვე ბი თააა მო ფე ნი ლი. ეკ ლე სია აგე ბუ ლი იყო კარ გად გათ ლი-
ლი წი თე ლი ტუ ფით დუ ღაბ ზე. სამ ხ რე თით ჰქონ და მი ნა შე ნი და ქვე და სარ თულ ზე კრიპ ტა.  

ეკ ლე სი ის აგე ბა ანის ში ქარ თ ველ თა დამ კ ვიდ რე ბის ად რე ულ პე რი ოდს უნ და უკავ შირ დე-
ბო დეს, იმ პე რი ოდს რო დე საც პირ ვე ლად ქა ლა ქი სომ ხებ მა ქარ თ ველ ბაგ რა ტი ო ნებს გა დას-
ცეს გამ გებ ლო ბა ში. ეს კი 1044 წელს მოხ და. „მატიანე ქარ თ ლი სას“ ცნო ბით „ანისის ცი ხე ნი 
გა და ე ცა დე დო ფალს“, მა რი ამ არ წ რუნს, ის სო მეხ მე ფე თა მემ კ ვიდ რე  და ამას თა ნა ვე ქარ თ-
ვე ლი მე ფის  მშო ბე ლი იყო,  სა ქარ თ ვე ლოს მე ფე ბაგ რატ IV-ისათვის ანი სი დე დუ ლეთს წარ-
მო ად გენ და.

ანისის მცირე ქართული ტაძარი. XIII-XIV საუკუნეები 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. თ.თორამანიანის ფოტო. 1912 წელი

Small Georgian temple of Ani. XIII-XIV centuries 
Art Palace Collection. Photo by T. Toramanian. 1912
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The Small Georgian temple of Ani

It is known that Ani was the center of one of the Georgian Orthodox Ecclesiastical Dioceses, 
whose ruler held the title of High Priest Aneli. Bishop Anel held a high position among the 36 hi-
erarchs of eastern and southern Georgia. At the king’s blessing he was in 27th place - between 
Bolnel and Karel; Tfileli and Kareli themselves were presented after him.

The “Georgian Church” stands in the northern part of the city, near the so-called “Lions’ 
Gate”. The basilica-type, medium-sized hall church is now almost completely destroyed, as it 
appeared in the 19th century, when it first became known to the scientific community. Today, 
only the north wall of the church and part of the apse of the altar are preserved. The surround-
ing area is strewn with stones left over from the ruins. The church was built on a well-smoothed 
red tuff dugout. To the south there was an outbuilding with an undercroft beneath.

The construction of the church must date back to the early period of the establishment of 
Georgians in Ani: to the period when the city was first handed over to the Georgian Bagrationis 
by the Armenians, which occurred in 1044. According to the “Chronicle of Kartli”, “Ani Castle 
was handed over to the Queen,” Mariam Artsruni, who was heir to the Armenian kings, and at 
the same time parent of the Georgian king. Ani was hometown to King Bagrat IV of Georgia.

The small Georgian church must be the oldest of the Georgian temples in Ani, and may have 
been both Mary’s personal chapel and tomb.

The Georgian temple of Ani attracts attention with its interior relief decorations, currently 
only two of which have survived: the Annunciation and the meeting of Mary and Elizabeth. The 
explanatory Georgian inscription in white paint mentions “Holy Mother of God.”

Five inscriptions from the Georgian Church of Anisi are currently known and published.
Surprisingly beautiful graphic images of deer are also preserved here.
All the above clearly indicate the great cultural significance of the city of Ani and its special 

role in the life of ancient Georgia.

მცი რე ქარ თუ ლი ეკ ლე სია ანი სის ქარ თუ ლი ტაძ რე ბი დან უძ ვე ლე სი უნ და იყოს, რო მე ლიც 
შე საძ ლო ა, მა რი ა მის პი რად კა პე ლა სა და სა მარ ხ საც წარ მო ად გენ და.

ანი სის ქარ თუ ლი ტა ძა რი ყუ რადღე ბას იქ ცევს ში და რე ლი ე ფუ რი მორ თუ ლო ბე ბით, ამ ჟა-
მად მათ გან შე მორ ჩე ნი ლია მხო ლოდ ორი, კერ ძოდ, ხა რე ბა და მა რი ა მი სა და ელი სა ბე დის 
შეხ ვედ რა. მას თან თეთ რი სა ღე ბა ვით შეს რუ ლე ბუ ლი გან მარ ტე ბი თი ქარ თუ ლი წარ წე რაა 
„წმიდაჲ ღვთის მ შო ბე ლი” 

ანი სის ქარ თუ ლი ეკ ლე სი ი დან ამ ჟა მად ცნო ბი ლია და გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია ხუ თი  წარ წე რა 
(36;214-216). აქ ვე შე მორ ჩე ნი ლია მო ბა ლა ხე ირ მე ბის სა ოც რად ლა მა ზი გრა ფი ტუ ლი 
 გა მო სა ხუ ლე ბე ბე ბი.
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ანისის ციტადელი  და წაღკოცაძორის ხეობა. ხედი ჩრდილო-დასავლეთიდან
იულე სტრაუმეს არქივი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Citadel of Ani. 1072-1199
Archive of Jūlijs Straume. Art Palace Collection. Photo of the first half of the XX century

ანისის ციტადელი და მდინარე ახურიანის ხეობა. 
იულე სტრაუმეს არქივი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Ani Citadel and Akhuriani River Valley. 1072-1199
Archive of Jūlijs Straume. Art Palace Collection. Photo of the first half of the XX century
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ანისის ციტადელი. სასახლის კარის ეკლესია. 
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Citadel of Ani. Palace Church. 
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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ქალწულთა ციხის (იგივე ზაქარიას) ეკლესია. 1118-1119 წლები
XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო. ბრიტანეთის ეროვნული ბიბლიოთეკის კოლექცია

Castle and Temple of Virgins. 1118-1119 
Photo of the first half of the XX century. Collection of the British National Library

ანისის ციტადელის ექვსკუთხა ტაძარი და ქალწულთა ციხის ეკლესია
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

The hexagonal temple of the citadel of Ani. 
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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ქალწულთა ციხის ეკლესია. 1118-1119 წლები. ფოტოზე ალექსანდრე ფლორენსკის ექსპედიციის წევრები
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Temple of the Virgins. 1118-1119. Photo depicts members of the Alexander Florensky Expedition
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century

ქალწულთა ციხის ეკლესია. 1118-1119 წლები. ფოტოზე ალექსანდრე ფლორენსკის ექსპედიციის წევრები
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Temple of the Virgins. 1118-1119. Photo depicts members of the Alexander Florensky Expedition
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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ჩვილი ბატონიშვილის მავზოლეუმი. XI საუკუნე
XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო. ბრიტანეთის ეროვნული ბიბლიოთეკის კოლექცია

The Mausoleum of the child princes. XI century
Photo of the first half of the XX century. Collection of the British National Library

ქალწულთა ტაძარი და ჩვილი ბატონიშვილის მავზოლეუმი. XI საუკუნე
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Temple of the Virgins and mausoleum of the child princes. XI century
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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მდინარე ახურიანის ხეობა და ჩვილი ბატონიშვილის მავზოლეუმი. XI საუკუნე
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Akhuriani river valley  and mausoleum of child princes. XI century
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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ჩვილი ბატონიშვილის მავზოლეუმი. XI საუკუნე
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე როინაშვილის ფოტო. 1900 წელი

The Mausoleum of the child princes. XI century
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Roinashvili. 1900

ციტადელი და ჩვილი ბატონიშვილის მავზოლეუმი. XI საუკუნე
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Citadel and The Mausoleum of the child princes. XI century
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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ანისის შემოგარენი და იქ მცხოვრები მოსახლეობა. მარჯვენა კუთხეში დგას ალექსანდრე ფლორენსკი.
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

The surroundings of Ani and the local people. In the right corner stands Alexander Florensky.
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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ქალაქი კარი და მისი ციხესიმაგრე
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. 1914 წელი 

The city Kars and its castle
Art Palace Collection. 1914

ქალაქი კარი და მისი ციხესიმაგრე

აკა დე მი კოს აკა კი შა ნი ძის გან მარ ტე ბით „ყარსი“ ქარ თუ ლი სა ხე ლი ა, მაგ რამ ისე გა და კე-
თე ბუ ლია ჯერ სომ ხუ რად და მერ მე თურ ქუ ლად, რომ მას დღეს ქარ თუ ლად ვე ღარ ვცნობთ. 
ძვე ლად ქა ლაქს ერ ქ ვა კარ -ი, მრავ ლო ბი თი რიცხ ვის ფორ მა კარ - ნი. ეს ქარ თუ ლი სიტყ ვის 
ფორ მა სომ ხუ რი გა მოთ ქ მით გახ და კარ-ს (გაბატონდა ბრა ლო ბი თი ბრუნ ვის ფორ მა ლო-
კა ტი ვის მნიშ ვ ნე ლო ბით), შემ დეგ პირ ვე ლი ბგე რა კ თურ ქულ გა მოთ ქ მა ში ყ-დ შე იც ვა ლა და 
მი ვი ღეთ ყარ ს -ი“ (32)

ყარ   სი უძ   ვე  ლე  სი ქა  ლა  ქი  ა. ქარ   თულ წყა  რო  ებ   ში მოხ   სე  ნი  ე  ბუ  ლია „კარის“ სა  ხელ   წო  დე -
ბით. X-XI სა  უ  კუ  ნე  ებ   ში იყო სომ   ხუ  რი სა  ხელ   მ   წი  ფოს ვა  ნან   დის სა  მე  ფოს დე  და  ქა  ლა  ქი. 1065 
წლი  დან და  ე  უფ   ლა ბი  ზან   ტი  ის იმ   პე  რი  ა. 1074 წელს, იბე  რი  ის თე  მის გამ   გე  ბელ   მა, გრი  გოლ 
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ქალაქი კარი და თორმეტი მოციქულის ტაძარი. XI საუკუნე
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. 1914 წელი 

City Kars and the Temple of the Twelve Apostles. XI century
Art Palace Collection. 1914

 ბა  კუ  რი  ა  ნის   -   ძემ, კა  რის ცი  ხე-   ქა  ლა  ქი და მი  სი მიმ   დ   გო  მი ქვე  ყა  ნა გა  დას   ცა გი  ორ   გი II-ს. ქარ  -
თ   ლის ცხოვ   რე  ბა  ში ნათ   ქ   ვა  მი  ა: „ხოლო მუნ მო  ვი  და წი  ნა  შე მათ   სა ზორ   ვა  რი აღ   მო  სა  ვა  ლი  სა, 
გრი  გო  ლი ბა  კუ  რი  ა  ნის ძე, რო  მელ   სა ჰქონ   დეს ოლ   თის   ნი, და კარ   ნუ-   ქა  ლა  ქი, და კა  რი, და დი -
დად გა  ნი  ხა  რეს და გა  ნის   ვე  ნეს: და მოს   ცა გი  ორ   გი მე  ფე  სა კა  რის ცი  ხე-   ქა  ლა  ქი და მი  სი მიმ   დ  -
გო  მი ქუჱ   ყა  ნა, და გა  ნი  ყარ   ნეს: ხო  ლო მე  ფე მან გი  ორ   გიმ და  უ  ტევ   ნა კარ   სა აზ   ნა  ურ   ნი შავ   შ   ნი, და 
წარ   მო  ვი  და  ში ნა”(1;318). დი  დი თურ   ქო  ბის დროს, 1074-80 წლებ   ში ქარ   თ   ვე  ლებ   მა და  კარ   გეს 
კა  რი და იგი ამ   ჯე  რად ყარ   სის სა  ა  მი  როს ცენ   ტ   რად იქ   ცა. 1205 წელს ყარ   სი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სა -
ხელ   მ   წი  ფოს შე  მად   გენ   ლო  ბა  ში მო  ექ   ცა. ყარ   სი სა  მე  ფო ქა  ლა  ქად გა  მოცხად   და და მის მმარ   თ  -
ვე  ლად  ივა ნე ახალ   ცი  ხე  ლი და  ი  ნიშ   ნა. ყარ   სის აღე  ბას სა  ქარ   თ   ვე  ლოს   თ   ვის სამ   ხედ   რო და სტრა -
ტე  გი  უ  ლი მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბა ჰქონ   და. ქარ თუ ლი წარ წე რე ბი მო თავ სე ბუ ლი იყო კა რის ცი ტა დელ ზე. 
ეს ორი წარ წე რა 1881 წელს ცნო ბილ მა ის ტო რი კოს მა დი მიტ რი ბაქ რა ძემ გად მო წე რა. ერ თი 
მო თავ სე ბუ ლი ყო ფი ლა „ქალაქის შე სა ვა ლის ალა ყა ფის კა რის მაღ ლა“ ხო ლო მე ო რე ცი ტა-
დე ლის მე-15 კოშ კ ზე. 

1902 წელს ექ ვ თი მე თა ყა იშ ვილს წარ წე რე ბი ად გილ ზე არ დახ ვ და, რად გან ცი ტა დე ლის ეს 
ნა წი ლი სამ ხედ რო უწყე ბას მთლი ა ნად და ენ გ რი ა. პირ ველ წარ წე რას დი მიტ რი ბაქ რა ძე X-XI 
სა უ კუ ნე ე ბით ათა რი ღებ და. მოგ ვი ა ნე ბით ისი ნი  შე ის წავ ლა და გა შიფ რა პრო ფე სორ მა ვა ლე-
რი სი ლო გა ვამ. პირ ველ წარ წე რას მეც ნი ე რი 1161 წლის ახ ლო პე რი ო დით ათა რი ღებ და და 
შემ დეგ ნა ი რად კითხუ ლობ და: „ადიდ[ენ ღმერ თ მან, გი ორ გი] აფხაზ თ [ა] მე ფი სა  წყა ლო-
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ქალაქი კარი და თორმეტი მოციქულის ტაძარი. XI საუკუნე
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. 1914 წელი 

City Kars and the Temple of the Twelve Apostles. XI century
Art Palace Collection. 1914

ბით [ა] ა[ ღე შე ნა / კოშ კი ეს ]ე ჩე[მ მი ერ] იოვა ნე სა“
ვა ლე რი სი ლო გა ვას თქმით ყარსს ქარ თ ვე ლებ მა პირ ვე ლად გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე-

ბა მი აქ ცი ეს XII სა უ კუ ნის შუა ხა ნებ ში. 1161 წელს იგი გი ორ გი III-ემ  სა ქარ თ ვე ლოს სა მე ფოს 
და უმ ორჩი ლა და აქ გამ გებ ლად ივა ნე ორ ბე ლი გა ნა ჩი ნა. თუ და ვუშ ვებთ, რომ წარ წე რის ბო-
ლოს და სა ხე ლე ბულ ივა ნე ში ეს უკა ნას კ ნე ლი იგუ ლის ხ მე ბა, მა შინ „აფხაზთა მე ფის“ ტი ტუ ლით 
მას ში გი ორ გი III უნ და ვი ვა რა უ დოთ. გა მო დის რომ ყარ სის შე მო ერ თე ბის შემ დეგ, 1161 წლის 
ახ ლოს, აქ სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას გარ კ ვე უ ლი სა მუ შა ო ე ბი ჩა უ ტა რე ბია მი სი ახა ლი 
პატ რო ნის ივა ნე ორ ბე ლის ინი ცი ა ტი ვით (6;27)

კა რის ცი ხის კი დევ ერ თი სხვა კოშ კის მშე ნებ ლო ბას ეძღ ვ ნე ბა 1237 წლის ქარ თუ ლი ასომ-
თავ რუ ლი წარ წე რა. აქ ნათ ქ ვა მი ა: „.. მე, კა რი სა ამი რა მან რავ / მა ლამ აღ ვა შე ნე [კოშკ]ი 
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ქალაქი კარი და რუსული ჯარების აღლუმი თორმეტი მოციქულის ტაძართან
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. 1914 წელი 

City Kars and a parade of Russian troops near the Temple of the Twelve Apostles
Art Palace Collection. 1914

ესე მ/ე ფო ბა[ სა] რუ სუ[ დ ]ა[ ნი] ს [ას ]ა, / წელ სა მეფ [ო ბი სა მა თი სა ივ]“
ტექ ს ტ ში იხ სე ნი ე ბა ორი ის ტო რი უ ლი პი რი რუ სუ დან მე ფე და ამი რა რავ მა ლა. პირ ვე ლი, 

რო გორც უმაღ ლე სი ხე ლი სუ ფა ლი და მე ო რე, რო გორც რე გი ო ნის ად გი ლობ რი ვი მმარ თ ვე-
ლი. სწო რედ ამი რას ჩა უ ტა რე ბია ყარ სის ცი ხე ზე გარ კ ვე უ ლი გა მაგ რე ბი თი და სა ფორ ტი ფი კა-
ციო სა მუ შა ო ე ბი. სამ წუ ხა როდ დღეს არც ეს კოშ კი და არც აღ ნიშ ნუ ლი წარ წე რა არ არ სე ბობს. 
სა ყუ რადღე ბოა ის გა რე მო ე ბა რომ ქარ თ ველ თა მე ფე რუ სუ და ნი იხ ს ნი ე ბა ცი ხის კი დევ სა მ 
სხვა სომ ხურ სა ამ შე ნებ ლო წარ წე რებ ში; ისი ნი და თა რი ღე ბუ ლია 1234 წლით. ცხა დია ჯა ლალ 
ედ - დი ნი სა და მონ ღოლ თა ლაშ ქ რო ბე ბის შე დე გად ძლი ერ და ზი ა ნე ბულ ყარ სის ცი ხე ზე, რო-
მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს სა მე ფოს შემ დ გენ ლო ბა ში იყო მოქ ცე უ ლი რუ სუ დან დე დოფ ლის დროს 
ფარ თო სამ შ ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბი ჩა უ ტა რე ბი ათ (6;27)
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რუსი ჯარისკაცები საჰაერო ბურთთან ქალაქ კარში
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. 1914 წელი 

Russian soldiers with a air-balloon in the city of Kars
Art Palace Collection. 1914
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ქალაქი კარი და რუსული ჯარების აღლუმი თორმეტი მოციქულის ტაძართან
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. 1914 წელი 

City Kars and a parade of Russian troops near the Temple of the Twelve Apostles
Art Palace Collection. 1914

The city Kars and its castle

According to Academician Akaki Shanidze, “Kars” is a Georgian name, but it has been trans-
lated into Armenian and Turkish in such a way that we can no longer recognize it in Georgian 
today. In ancient times the city was called kar-I (door), plural form kar-ni (doors). This form of 
the Georgian word with the Armenian expression became, then the first sound in the Turkish 
expression k was changed and we got kars ”(32)

Kars is an ancient city. In Georgian sources it is referred to as “Kars”. In the X-XI centuries it 
was the capital of the Vanand Kingdom of the Armenian state. From 1065 it was conquered by 
the Byzantine Empire. In 1074, the governor of the Iberian community, Grigol Bakuriani-dze, 
handed over the fortress-town of Kars and its surroundings to George II. It is written in the “life 
of Kartli”. During the Great Turkish reign, the Georgians lost their territories in 1074-80 and it 
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ქალაქი კარი და რუსული ჯარების აღლუმი თორმეტი მოციქულის ტაძართან
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. 1914 წელი 

City Kars and a parade of Russian troops near the Temple of the Twelve Apostles
Art Palace Collection. 1914

became the center of the Emirate of Kars. In 1205 Kars became a part of Georgia. Kars was 
declared a royal city and Ivane Akhaltsikheli was appointed as its ruler. Returning of Kars held 
military and strategic importance to Georgia.

Georgian inscriptions were placed on the citadel of the Kars. These two inscriptions were 
copied in 1881 by the famous historian Dimitri Bakradze. Ekvtime Takaishvili did not find these 
inscriptions on the spot in 1902, because this part of the citadel was completely destroyed by 
the military. According to scientist Valeri Sologava, Georgians first paid special attention to Kars 
in the middle of the XII century. The Georgian inscription of 1237 is dedicated to construction 
of another tower of Kars Fortress. The text mentions two historical figures, King Rusudan and 
Amira Ravmala.
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პირველი ქართული წარმოდგენა ქალაქ კარში
შუა რიგში  მარცხნიდან მესამე ტასო აბაშიძე, მეოთხე ვასო აბაშიძე, მეხუთე მარიამ საფაროვა
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. 1901 წელი. 25 იანვარი

The first Georgian performance in the city of Kars
Taso Abashidze third from the left, Vaso Abashidze fourth, Mariam Safarova fifth
Art Palace Collection. 1901. January 25th
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ჰორომოსი. წმინდა იოანეს სახელობის ტაძარი. X საუკუნე 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის დასაწყისის ფოტო

Horomos. X century. St. John’s Cathedral. X century
Art Palace Collection. Photo of the early twentieth century

ჰორომოსი. X საუკუნე . აშოტ III  ვოღორმაწის (მოწყალე) საფლავი. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. ალექსანდრე როინაშვილის ფოტო. 1900 წელი

Horomos. X century . Tomb of Ashot III Voghormatsi (Merciful). 
Art Palace Collection. Photo by Alexander Roinashvili. 1900 year
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ჰორომოსი. X საუკუნე . წმინდა იოანეს სახელობის ტაძარი.
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Horomos. X century. St. John’s Cathedral.
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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ბაგნაირის მონასტერი. X საუკუნე
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Bagnair Monastery. X century
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century



107

ბაგნაირის მონასტერი. X საუკუნე.  XX საუკუნის დასაწყისის ფოტო
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. არჩილ გელოვანის შემოწირულობა

Bagnair Monastery. X century.  Photo of the early twentieth century
Art Palace Collection. Donated by Archil Gelovani
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ხწკონქის მონასტერი. XIII საუკუნე.  
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Khtzkonk Monastery. XIII century
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century

ხწკონქის მონასტერი. XIII საუკუნე.  
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Khtzkonk Monastery. XIII century. 
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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ხწკონქი.  XIII საუკუნე
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Khtzkonk. XIII century
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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თეკორი. წმინდა სარგისის საყდარი. 480 წელი
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Tekot Basilica. The Church of Saint Sargis. 480
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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ქალაქ დვინის კარიბჭის ნანგრევები. შუა საუკუნეები
გიორგი კალანდიას კოლექცია.  ალექსანდრე როინაშვილის ფოტო 1900 წელი

Ruins of the gate of the city of Dvina. Middle ages 
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Roinashvili 1900
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რობერტ კერ პორტერი. მდინარე ბამბაკი და ახპატის მონასტერი. 1817 წელი. 
ბრიტანეთის ეროვნული ბიბლიოთეკის კოლექცია

Robert Ker Porter. Pambak River and Akhpat Monastery. 1817.
Collection of the British National Library
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ახ პა ტი და სა ნაჰ ი ნი

XVIII სა უ კუ ნის ცნო ბი ლი ქარ თ ვე ლი ის ტო რი კოს და გე ოგ რა ფი 
ვა ხუშ ტი ბა ტო ნიშ ვი ლი ქარ თ ლის აღ წე რი სას ასეთ რა მეს გვიყ ვე ბა: 
„ხოლო არს ახ პა ტი და სა ნა ი ნი მე ფე თა ქარ თ ველ თა თა აღ შე ნე ბუ-
ლი, ეკ ლე სი ა ნი გუმ ბა თი ან ნი, კე თილ ნა შენ ნი, სა ე პის კო პო ზო. გარ ნა 
აწ სხე ნან სო მეხ ნი, არა მედ მე ფე ქარ თ ლი სა და სუ ამს ეპის კო პოზ სა ... 
ვი ნაჲ თ გან რავ დენ ნი სო მეხ ნი ქართლს მსახ ლო ბელ ნი არი ან, სამ წყ-
სო ნი მის ნი არი ან“ (37;308)

1817-1820 წლებ ში კავ კა სი ა ში იმოგ ზა უ რა ინ გ ლი სელ მა მეც ნი-
ერ მა, დიპ ლო მატ მა, მხატ ვარ მა კერ პორ ტერ მა, რო მელ მაც ამ რე-
გი ო ნის შე სა ხებ  შემ დე გი სა ხის სა ინ ტე რე სო ჩა ნა წე რე ბი დაგ ვი ტო ვა: 
„როდესაც ღა მე ჩა მოწ ვა, ჩვენს ღა მის გა სა თევ ად გილს- შუ ლა ვერს 
მი ვაღ წი ეთ. სა გუ შა გო ზე სრუ ლი სი ჩუ მე სუ ფევ და. ის გან ლა გე ბუ ლი იყო 
მთებს შო რის ვიწ რო ხე ო ბა ში, რო მე ლიც აღ მო სავ ლე თით გრძელ დე-
ბო და. მომ დევ ნო დი ლას სწო რედ ამ ღრმა ხე ვებ სა და გა სას ვ ლე ლებ-
ში უნ და გვევ ლო. ამ ხე ო ბა ში შე მოს ვ ლის თა ნა ვე ჩვენ აღ მოვ ჩ ნ დით 
სა ქარ თ ვე ლოს იმ ნა წილ ში, რო მელ საც სომ ხი თი (Somhetie) ეწო დე-
ბა. ხე ო ბის მიჯ ნა ზე, შე მაღ ლე ბულ ად გი ლას, ჟამ თა  სვლი სა გან გა მო-
შა ვე ბუ ლი, ძვე ლი, ქვის ცი ხე სი მაგ რე ღა მის წყვდი ად სა და სი ჩუ მე ში 
ჩაფ ლუ ლი ყო. მდე ბა რე ო ბი დან გა მომ დი ნა რე თუ ვიმ ს ჯე ლებთ, აქე დან 
ალ ბათ ამ გა სას ვ ლე ლებს აკონ ტ რო ლებ დ ნენ. მის ძი რას  იყო რუ სუ ლი 
სა გუ შა გო, სა დაც რამ დე ნი მე კა ზა კი და ქვე ი თი ჯა რის მცი რე რაზ მი იდ-
გა. ძვე ლი რე ლი გი უ რი ნა გე ბო ბის ნან გ რე ვე ბი ამ ად გილს კი დევ უფ-
რო იდუ მალ იერს სძენ და.... ერ თ -ერ თი მე დი დუ რი მთის მწვერ ვალ ზე 
ახ პა ტის (Akpet)  მო ნას ტე რი და ვი ნა ხეთ. ეს დო მი ნი კა ნელე ბის წმინ და 
საძ მოს თ ვის აშე ნე ბუ ლი საკ მა ოდ დი დი ნა გე ბო ბა იყო. რო გორც მითხ-
რეს, მო ნას ტ რის მახ ლობ ლად აყ ვა ვე ბუ ლი და მჭიდ როდ და სახ ლე-
ბუ ლი სო ფე ლი ა. გლე ხე ბი იქ ვე მდე ბა რე პა ტა რა მდე ლოს, მო მიჯ ნა ვე 
გო რა კებ სა და მინ დ ვ რებს ამუ შა ვებ დ ნენ. ამ ტე რი ტო რი ა ზე მდე ბა რე 
ახ პა ტი სა და სა ნაჰ ი ნის მო ნას ტ რე ბი სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის დი დი მნიშ ვ-
ნე ლო ბის მქო ნე სა მო ნას ტ რო კომ პ ლექ სე ბი ა“.

    ახ პა ტის ტე რი ტო რი ა ზე სა სუ ლი ე რო ცხოვ რე ბას 976 წელს აშოტ 
III მოწყა ლეს (ვოღორმაწი) მი ერ ჩა ე ყა რა, მო ნას ტ რის და ფუძ ნე ბა ში 

ახპატის სამონასტრო კომპლექსი. X-XIII საუკუნეები
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. არჩილ გელოვანის შემოწირულობა

Akhpat monastery complex. X-XIII centuries
Art Palace Collection. Donated by Archil Gelovani
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ახპატის სამონასტრო კომპლექსი. X-XIII საუკუნეები
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. არჩილ გელოვანის შემოწირულობა

Akhpat monastery complex. X-XIII centuries
Art Palace Collection. Donated by Archil Gelovani
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დი დი რო ლი ითა მა შა დე დო ფალ მა ხოს რო ნა ვუშ მა. 1105 წელს ახ პა ტის მო ნას ტე რი სელ ჯუ-
კებ მა და არ ბი ეს. 1124 წლი დან  და ვით აღ მა შე ნებ ლის მი ერ სომ ხე თის გათ ვი სუფ ლე ბის შემ-
დეგ მო ნას ტე რი   სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფოს შე მად გენ ლო ბა ში მო ექ ცა, სწო რედ ამ პე რი-
ო დი დან ახ პა ტი ქარ თუ ლ კულ ტუ რასთან დაახლოვებულ მნიშვნელოვან ცენ ტ რად იქ ცა. ამა ზე 
მი უ თი თებს მთა ვა რი ტაძ რის მორ თუ ლო ბაც, სა კურ თხე ველ ში ტახ ტ ზე მჯდო მა რე მაცხოვ რის 
და მის გვერ დით მდგო მი მთა ვა რან გე ლო ზე ბის შე სა ნიშ ნა ვი ფი გუ რე ბი ა. იესოს ხელ ში გაშ ლი-
ლი ბიბ ლია უკა ვია რომ ლის მარ ცხე ნა გვერ დ ზე სომ ხუ რი, მარ ჯ ვე ნა ზე კი შემ დე გი ასომ თავ რუ-
ლი ქარ თუ ლი წარ წე რა ა: 

„მე ვარ ნა თე ლი სოფ ლი სა, რაჲ შე მო მიგ დეს მე არა ვი დე დეს ბნელ სა, არა მედ აქ ჳ-
ნ დეს ცხჳრე ბაი სა უკ ჳ ნოჲ“

ახ პატ ში ტაძ რის სომ ხუ რი წარ წე რე ბი არა ერთ ქარ თ ველ მე ფე სა და დე დო ფალს მო იხ სე ნი-
ებს, რაც ამ მო ნას ტერ ში მათ გან სა კუთ რე ბულ ღვაწ ლ ზე მი უ თი თებს, ამი ტო მაც მივ ყ ვეთ წარ წე-
რე ბის სა ინ ტე რე სო ცნო ბებს:

1. 1180 წე ლი,  წარ წე რა რო მელ შიც მოხ სე ნი ე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს მე ფე  გი ორ გი III :- 
„წელ სა ღმრთივ ძ ლი ე რი სა და ქრის ტეს მოყ ვა რულ მე ფე გი ორ გი სა. და ვით მე ფის ძი სა  ... 

ახპატის სამონასტრო კომპლექსი.  X-XIII საუკუნეები
ხელოვნების სასახლის  კოლექცია. ალექსანდრე  როინიშვილის ფოტო. 1900 წელი

Akhpat monastery complex. X-XIII centuries
Art Palace Collection. Photo by Alexander Roinishvili. 1900.

ახპატის სამონასტრო კომპლექსი. სამრეკლო. X-XIII საუკუნეები. შესასვლელი.  
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  როინიშვილის ფოტო. 1900 წელი

Akhpat Bell-tower. X-XIII centuries. entrance. 
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Roinishvili. 1900.



120

ახპატის სამონასტრო კომპლექსი. X-XIII საუკუნეები 
ხელოვნების სასახლის  კოლექცია. ალექსანდრე  როინიშვილის ფოტო. 1900 წელი

Akhpat monastery complex. X-XIII centuries
Art Palace Collection. Photo by Alexander Roinishvili. 1900.

შე ას რუ ლა. . . ჩ ვე ნი სათხო ვა რი ... უფალ მა და იც ვას სა მე ფო გი ორ გი სა და წმი და თა მე ფე თა 
თა ნა ზი ა რი გა ხა დოს...“ (33;134)

2.  1210 წე ლი,   წარ წე რა სა დაც მოხ სე ნი ე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს მე ფე ლა შა- გი ორ გი: - 
„ ... ეს წიგ ნი, სა უ კუ ნო ან დერ ძი, ამო იკ ვე თა ღმრთი სა (მიერ) მეფეთა მე ფის გი ორ გის, დი-

დი მეფის თა მა რის ძის კურ თხე ვის წელს, რომ ლის დრო საც მოგ ვ ცა ღმერ თ მა ორ ღვიძლ ძმას 
- ზა ქა რი ა სა და ივა ნეს სა კუ თა რი სი მაგ რე ჩვე ნი ან ბერ დი, აშე ნე ბუ ლი ჩვე ნი წი ნაპ რე ბი სა გან 
და სხვა მრა ვა ლი სი მაგ რე ნი.... „ (33;150-151)

3. 1211 წე ლი, წარ წე რა რო მელ შიც მოხ სე ნი ე ბულ ნი არი ან სა ქარ თ ვე ლოს მე ფე ე ბი გი ორ-
გი III და თა მარ მე ფე:  „ღმრთის სა ხე ლით. მე, ნაჯ მა დინ მა, სმბა ტის ძემ ... აქ და ვი დეთ ჩვე ნი 
სა მარ ხი და მე ფე თა მე ფე გი ორ გიმ და მის მა ასულ მა თა მარ მა ჩვე ნი დი დი სამ სა ხუ რი სათ ვის 
წო ფი სი გე ლით მოგ ვ ცეს...“

4. 1221 წე ლი, წარ წე რა რო მელ შიც მოხ სე ნი ე ბულ ნი არი ან სა ქარ თ ვე ლოს მე ფე ე ბი: თა მა-
რი და ლა შა- გი ორ გი : „წელ სა ღმრთივ ძ ლი ერ მე ფე თა თა მა რი სა და მის ძის გი ორ გის და ორ 
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ახპატის სამონასტრო კომპლექსი. X-XIII საუკუნეები. შესასვლელი.  
ხელოვნების სასახლის  კოლექცია. ალექსანდრე  როინიშვილის ფოტო. 1900 წელი

Akhpat monastery complex. X-XIII centuries Entrance. 
Art Palace Collection. Photo by Alexander Roinishvili. 1900.



122

ღვიძლ ძმა თა ზა ქა რი ა სი და ივა ნე სი. ამა თი ბრძა ნე ბით მო ვი წო დე წმი და ჰაბღა ტის ტახ ტის 
ეპის კო პო სად მე, ჰო ჰა ნე სი ხა ჩე ნი დან...“ (33;152-153)

აღ ნიშ ნუ ლი წარ წე რე ბი კარ გად მი უ თი თებს  ქარ თ ვე ლი მე ფე ე ბის დიდ წვლილ ზე და როლ-
ზე ჩრდი ლო ეთ სომ ხე თის კულ ტუ რულ და სუ ლი ერ ცხოვ რე ბა ში, ამ ის ტო რი უ ლი წყა რო ე ბი დან 
კარ გად ჩანს, რომ გი ორ გი III, თა მა რი და ლა შა- გი ორ გი ამ მხა რეს გა ნა გებ დ ნენ სხვა ქარ თუ-
ლი რე გი ო ნე ბის მსგავ სად, ამ ტ კი ცებ დ ნენ სა სუ ლი ე რო პი რებს, სი გე ლე ბით გას ცემ დ ნენ მა მუ-
ლებს, რე გი ონ ში ქრო ნო ლო გი ის ათ ვ ლაც მა თი გა მე ფე ბის წლე ბი დან ხდე ბო და.

რო გორც ჩანს XVIII-XIX სა უ კუ ნე ებ ში ქარ თუ ლი ენა და კულ ტუ რა ად გი ლობ რი ვი მო სახ-
ლე ო ბის ყო ფი სათ ვის გა ნუყ რე ლი ყო ფი ლა, რა ზეც ახ პა ტის მო ნას ტ რის ტე რი ტო რი ა ზე შე მორ-
ჩე ნი ლი არა ერ თი ეპი ტა ფია მი უ თი თებს, საფ ლა ვის წარ წე რე ბი ორ ენა ზეა შედ გე ნი ლი, გან-
ს ვე ნე ბუ ლე ბი სა კუ თა რი ვი ნა ო ბის შე სა ხებ წამ კითხ ველს სომ ხურ თან ერ თად ქარ თუ ლა დაც 
მო უთხ რო ბენ, ამი ტომ აქ ვი ხი ლავთ ვინ მე „გასპარის“ საფ ლა ვის ქვას, ჰო რომ სი მე კი თა ვის 
სევ დი ან ის ტო რი ას შემ დეგ ნა ი რად გვიყ ვე ბა: „ეს საფ ლავ თა ში გა მდე ბა რე ვარ უბე დუ რი წუ-
თის სოფ ლი დამ უჟა მოთ გა მო სალ მე ბუ ლი მე ახ პა ტის მო უ რა ვის მე უღ ლე ჰო რომ სი მე, მხილ-
ველ ნო გე ვედ რე ბით ვინც წა ი კითხოთ შენ დო ბა მიბ რ ძა ნოთ“ 

ახ პატ თან ერ თად არა ნაკ ლებ სა ყუ რადღე ბოა სა ნაჰ ი ნის მო ნას ტე რი, კომ პ ლექ სის უძ ვე ლე-
სი ნა გე ბო ბა ღვთის მ შობ ლის სა ხე ლო ბის ტა ძა რი 951 წელს აშენ და, და ნარ ჩე ნი ნა გე ბო ბე ბი 
X-XIII სა უ კუ ნე ე ბით თა რიღ დე ბა. ისე ვე რო გორც ახ პატ ში აქაც ქარ თ ვე ლი მე ფე ე ბი სად მი მიძღ-
ვ ნი ლი არა ერ თი სა ინ ტე რე სო წარ წე რა ა, მა გა ლი თა სათ ვის მარ ტო 4 წარ წე რა ქარ თ ველთა 
სა ხე ლო ვან ხელ მ წი ფეს, თა მა რის მა მას გი ორ გის III-ს მო იხ სე ნი ებს. წარ წე რებ ში ნათ ქ ვა მი ა: 

1.1161 წე ლი, „ქარ თ ველ თა გი ორ გის მე ფო ბა ში. აღი მარ თა წმი და მაცხო ვა რი მორ წ მუ ნე-
თა სა შუ ამ დ გომ ლოდ“ (32;132)

სანაინი. ეკვდერი. X საუკუნე
ხელოვნების სასახლის კოლექცია.  ალექსანდრე  როინიშვილის ფოტო. 1900 წელი

Sanain. Chapel. X century
Art Palace Collection. Photo by Alexander Roinishvili. 1900.
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2. 1173 წე ლი,  „ქართველთა გი ორ გის მე ფო ბა ში. მე, სპა სა ლა რი ივა ნე ორ ბე ლი ა ნი, სმბატ 
სპა სა ლა რის ძე და შვი ლიშ ვი ლი დი დი ივა ნე სპა სა ლა რი სა, წი ნა პარ თა ჩვე უ ლი სა მებრ მო ვე-
დი სა ნა ჰის წმი და ღმრთის მ შობ ლის ძმო ბა ში“. (33;132-133)

3.1184 წე ლი, „იმ წელს, რო მელ შიც აღეს რუ ლა მე ფე ქარ თ ველ თა გი ორ გი. მე, გრი გოლ 
ვარ და პე ტი, ტუ ტე ხა ჩე ნე ლის ძე დავ სახ ლ დი წმი და ღმრთის მ შობ ლის მფარ ვე ლო ბის  ქვეშ და 
ვფიქ რობ დი რა აღ სას რულ ზე, ეს ჯვა რი აღ ვ მარ თე ჩემს გან სას ვე ნე ბელ ზე“ (33;136)

4. 1184-1187 წლე ბი. „მძლე მე ფის გი ორ გის დრო ში. სარ გი სის და მი სი შვი ლე ბის ზა ქა-
რი ა სა და ივა ნეს ამის პა სა ლა რო ბა ში და ქურ დის ამი რო ბა ში. მე ჰოვ ჰა ნეს მა, ამ წმი და სა ვა ნის 
წი ნამ ძღ ვარ მა ავა შე ნე ოდეს ღაც ყო ფი ლი ეს ეკ ლე სია ამირ ქურ დის, დი დი გრი გოლ ვარ და-
პე ტის და ქრის ტე ღმერ თის შემ წე ო ბით. და (ავაგე) გა ვი თი სა ფუძ ვ ლი დან დი დი სა სო ე ბით.... 
მათ დროს კვლავ გა თა ვი სუფ ლ დ ნენ ჩვე ნი ეკ ლე სი ე ბი ყვე ლა ხარ კი სა გან. ახ სე ნეთ ქრის ტე ში“ 
(32;137)

სა ნა ჰი ნის წარ წე რე ბი მო იხ სე ნე ბენ თა მარ მე ფე სა და ლა შა გი ორ გი საც, მა გა ლი თად:
5. 1205 წე ლი: „ქარ თ ველ თა თა მა რის მე ფო ბა ში, დი დი სარ გი სის ძე თა, ღვიძლ ძმა თა ზა-

ქა რი ას და ივა ნეს ამის პა სა ლა რო ბა ში, მე მა მა ჰო ჰა ნე სი ხა ჩე ნი დან მო ვე დი და დავ სახ ლ დი 
წმი და ღმრთის მ შობ ლის მფარ ვე ლო ბის ქვეშ და ავა გე სას ტუმ რო ჩე მი სუ ლის სახ ს ნე ლად და 
ჩვენ თა უფალ თა - ზა ქა რი ა სა და ივა ნეს მზეგ რ ძე ლო ბი სათ ვის“ (33;143)

სანაჰინი. მონატერში შესასვლელი X საუკუნე
ხელოვნების სასახლის კოლექცია.  

ალექსანდრე  როინიშვილის ფოტო. 1900 წელი

Sanain. Entrance to the monastery. X century
Art Palace Collection. Photo by Alexander Roinishvili. 1900.

სანაჰინი. მრგვალი ეკვდერი. X საუკუნე
ხელოვნების სასახლის კოლექცია.  

ალექსანდრე  როინიშვილის ფოტო. 1900 წელი

Sanain. Round Chapel. X century
Art Palace Collection. Photo by Alexander Roinishvili. 1900.
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Akhpat and Sanain

Vakhushti Batonishvili, famous Georgian historian and geographer of the 18th century, de-
scribes Kartli: Akhpat and Sanain were built by Georgian kings, so the territory was ruled by 
Georgians. In 1817-1820, the British scientist, diplomat and artist Ker Porter traveled to the 
Caucasus, leaving us the following interesting written records about the region: Complete si-
lence reigned at the checkpoint. It was located between the mountains in a narrow valley that 
extended to the east. The next morning, we had to walk through these deep ravines. As soon 
as we entered this place, we found ourselves in a part of Georgia called Somhetie. At the edge 
of the valley, an old stone fortress was buried in the stillness and silence of the night. Judging 
by the location, these exits were probably controlled from here. At its foot was a Russian check-
point, where several Cossacks and a small detachment stood. The ruins of an old religious 
building made this place look even more mysterious .... We saw the Akhpat Monastery on the 
top of one of the Median mountains. It was a fairly large building built for the Holy Brotherhood 
of the Dominicans. As I was told, there is a prosperous and densely populated village near the 
monastery. The peasants cultivated a small meadow. The monastery of Akhpat and Sanain lo-
cated in this area are monastic complexes of great importance for Georgia. “

Religious life in the territory of Akhpat was introduced in 976 by Ashot III the Merciful. Queen 
Khosronavush played a major role in the founding of the monastery. In 1105 the monastery of 
Akhpat was raided by the Seljuks. After the liberation of Armenia by David the Builder in 1124, 
the monastery became part of the Georgian Kingdom. It was from this period that Akhpat 
became an important center of Georgian culture and spirituality. This is also indicated by the 
decoration of the main temple: in the sanctuary there are wonderful figures of the Savior sit-
ting on the throne and the archangels standing beside him. Jesus holds an open Bible with an 
Armenian inscription on the left and a Georgian inscription on the right.

The Armenian inscriptions of the temple in Akhpat mention many Georgian kings and 
queens, which indicates their particular merit in this monastery. Here is some interesting infor-
mation about inscriptions: 

1. 1180, an inscription mentioning King George III of Georgia.
2. 1210, an inscription where King Lasha-George of Georgia is mentioned.
3. 1211, an inscription which mentions the kings of Georgia: George III and Queen Tamar.
4. 1221, an inscription mentioning the kings of Georgia: Tamar and Lasha-Giorgi.
These inscriptions indicate the significant role of the Georgian kings in the cultural and spir-

itual life of Northern Armenia. It is clear from these historical sources that George III, Tamar and 
Lasha-Giorgi ruled this country like other Georgian regions. Chronology of the region has been 
counted since the years of their reign.

It seems that in the XVIII-XIX centuries Georgian language and culture were inseparable 
from the life of the local population, which is demonstrated by the numerous surviving epitaphs 
on the territory of the Akhpat monastery. Tomb inscriptions are written in two languages. The 
decedents tell the reader about their identity in Georgian as well as in Armenian.

No less noteworthy than Akhpat is Sanain Monastery, which is the oldest building in the 
complex. The Church of the Nativity was built in 951, while the rest of the buildings date from 
the X-XIII centuries. As in Akhpat, there are many interesting inscriptions dedicated to Georgian 
kings. For example, 4 inscriptions mention the famous ruler of Georgia, Tamar’s father George 
III. Also, there are inscriptions that mention King Tamar and King Lasha-Giorgi.

6. 1205-1206 წლე    ბი. წარ       წე    რა სა    დაც მო   იხ       სე    ნი   ე    ბა  ლა    შა-       გი   ორ       გი: „ქართველთა   გი ორ გის 
მე    ფო    ბა    ში. ზა    ქა    რი   ა    სი და მი    სი ძმის ივა    ნეს ამირ       ს       პა    სა    ლა    რო    ბა    ში.... მე, ქურ       დ       მა, ჰა    სან       მა, 
 ჰა მა ზას პ მა, სარ       გის       მა, ჰა    მა    ზასპ მარ       წ       პა    ნის ძის სარ       გი    სის შვი    ლებ       მა მი    ვე    ცით ჩვე    ნი მა    მუ    ლე   -
ბი    დან მან       თ       შის ნა    ხე    ვა    რი ტა   ო    ში სა    ნა    ჰი    ნის (ეკლესიას) ჩვე    ნი გარ       დაც       ვ       ლი    ლე    ბის სუ    ლი    სა და 
ჩვე    ნი მზეგ       რ       ძე    ლო    ბი    სათ       ვის“ (33;144)
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ქობაირი. კანკელის ფრაგმენტი. XIII საუკუნე 
გიორგი კალანდიას კოლექცია.  ალექსანდრე  როინიშვილის ფოტო. 1900 წელი

Kobair. Fragment of the iconostasis. XIII century 
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Roinishvili. 1900.
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ქობაირი.  1171 წელი
გიორგი კალანდიას კოლექცია.  ალექსანდრე  როინიშვილის ფოტო. 1900 წელი

Kobayr Monastery. 1171 year
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Roinishvili. 1900.



127

ქო ბაი რის ქარ თუ ლი წარ წე რე ბი
(მწიგნობართუხუცესი მა თე და მი სი კავ ში რი ქა ლაქ ანის თან)

ქარ თულ ეპიგ რა ფი კულ წყა რო ებს შო რის გა მორ ჩე უ ლი ად გი ლი უკა ვი ა თა ნა მედ რო ვე 
სომ ხე თის ტე რი ტო რი ა ზე გან თავ სე ბუ ლი ქო ბაი რის (ქობერის) მო ნას ტ რის წარ წე რებს. ეს ეპიგ-
რა ფი კუ ლი ძეგ ლე ბი ქარ თ ველ და სო მეხ მეც ნი ერ თა დი დი ყუ რადღე ბის სა გა ნი ყო ველ თ ვის 
იყო, თუმ ცა ერ თი მხრივ ის ტო რი უ ლი ძეგ ლის გან თავ სე ბის გე ოგ რა ფი უ ლი არე ა ლი და მე ო რე 
მხრივ ტაძ რის ტე რი ტო რი ა ზე ჩა მოყ რი ლი სამ შე ნებ ლო ქვე ბი თუ ლო დე ბი არ თუ ლებ და საფ-
ლა ვე ბის უც ნო ბი ქარ თუ ლი ეპი ტა ფი ე ბის გა მოვ ლე ნას. 

2012 წლის 9 და 17 ივ ლისს ქო ბე რის ეპი ტა ფი ე ბის შე სას წავ ლად ნა მო ნას ტ რალს 2 ჯერ 
ვეს ტუმ რე ჩემს მე გო ბარ თან და კო ლე გას თან ქე თე ვან ასა თი ან თან ერ თად. ჩა ტა რე ბულ მა სა-
მუ შა ომ მო ლო დი ნი გა ა მარ თ ლა. გა და ვი ღეთ 19 საფ ლა ვის ქვა, ამას თან ვე გა კეთ და თი თო ე-
უ ლი მათ გა ნის პა ლე ოგ რა ფი უ ლი ას ლი და გამოქვეყნდა მან ამ დე  უც ნო ბი უაღ რე სად სა ინ ტე-
რე სო 9  ეპი ტა ფი ა.

ჩვენს მი ერ მიკ ვ ლე უ ლი და გად მო ღე ბუ ლი წარ წე რე ბი დან ყუ რადღე ბას ამ ჯე რად გა ვა მახ-
ვი ლებთ ერ თ -ერთ ეპი ტა ფი ა ზე, რო მე ლიც ანი სის ის ტო რი ას გარ კ ვე ულ წი ლად ეხ მი ა ნე ბა.

მაშ ასე, კომ პ ლექ სის აღ მო სავ ლე თით მდგა რი პა ტა რა სამ ლოც ვე ლოს მარ ჯ ვე ნა მხა-
რეს, ხე ლოვ ნუ რად მო ვა კე ბულ ტე რა სის შუ ა ში მო თავ სე ბუ ლია ერ თი სა მა რის ლო დი, ზო მით 
126X77 სმ. მას ზე წარ მოდ გე ნი ლია სამ ს ტ რი ქო ნი ა ნი ლა მა ზი ხე ლით შეს რუ ლე ბუ ლი შემ დე გი 
ში ნა არ სის ასომ თავ რუ ლი წარ წე რა:

„ესე სფლვი შნშეს მწიგნ
ბთუხ ცე სი სა: მა თე სი და მ
ისი სა: მეღ ლე სი: თნი სი: შნ ღნ“ 
გა შიფ ვ რის შემ დეგ წარ წე რა ასეთ სა ხეს მი ი ღებს:
„ესე საფ ლა ვი შან შეს მწიგნ-
ობარ თუ ხუ ცე სი სა მა თე სი და მი სი სა 
მე უღ ლი სა სთე ნი სა. შე უნ დ ვენ ღმერ თ მან“
ასო ე ბის ზო მა და ახ ლო ე ბით 6 სან ტი მეტ რი ა. შეს რუ ლე ბუ ლია ლა მა ზი, კა ლიგ რა ფი უ ლი, 

კარ გად გა მოკ ვე თი ლი ასომ თავ რუ ლით. ასო ებს შო რის პრო პორ ცი ე ბი მკაც რად არის და ცუ-
ლი. ტექსტს უჭი რავს საფ ლა ვის ქვის მხო ლოდ ზე და ნა წი ლი. ხში რად ტექ ს ტის ნა წი ლი ლი გა-
ტუ რე ბი თაა წარ მოდ გე ნი ლი. აქვს გამ ყო ფი წერ ტი ლე ბი. პა ლე ოგ რა ფი უ ლი მო ნა ცე მე ბით საფ-
ლა ვის ქვა XIV სა უ კუ ნეს არ აღე მა ტე ბა. 

რო დე საც პირ ვე ლად წარ წე რა 2012 წელს გა მო ვაქ ვეყ ნეთ ჩავ თ ვა ლეთ, რომ მა თეს მე უღ-
ლის დაქარაგმებული სა ხე ლი „თნისი“ უნ და გაგ ვე შიფ რა რო გორც „თეონასი“ , მოგ ვი ა ნე ბით 
იგი ვე წარ წე რა  თე მო ჯო ჯუ ამ და გი ორ გი გა გო ში ძემ შე ის წავ ლეს და მა თეს თა ნა მეცხედ რის 
სა ხე ლი ამო ი კითხეს რო გორც „თენისი“ (20) . ის ტო რი კოს ვლა დი მერ კე კე ლი ას მი ერ 2018 
წელს გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი პუბ ლი კა ცია ტიგ რან ჰო ნენ ცის მი ერ აგე ბუ ლი ტაძ რის ეპიგ რა ფი კის 
შე სა ხებ, ამ ის ტო რი უ ლი პი რის იდენ ტი ფი ცი რე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. პუბ ლი კა ცი ა ში ჩვენ-
თ ვის სა ინ ტე რე სო სომ ხუ რი წარ წე რა  შემ დე გი სა ხი თაა მოყ ვა ნი ლი: „წელსა ჩწთ ( 1310) მე, 
ათა ბაგ -ა მირ ს პა სა ლარ შან შეს მწიგ ნო ბარ თუ ხუ ცე სი მა თეს და ჩე მი მე უღ ლე სთე ნი და ჩე მი 
ძმა მარ კო სი. ამ დროს, რო ცა პა რო ნი გულ მოწყა ლე იქ მ ნა, გად მოგ ვ ცა ჩვენ ხსე ნე ბუ ლი მო-
ნას ტე რი, რო მელ შიც ად რე ღვთის ნი ერ მა ტიგ რან მა წყა ლი გა იყ ვა ნა, მაგ რამ უთა ო ბი სა გან 
[წყალმომარაგება] და ირ ღ ვა და შეწყ და. პა რონ შან შე სა და [მისი მუღ ლის] ხუ ან დ ზის და მა თი 
ძის ზა ქა რიას მრა ვალ ჟა მი ე რო ბი სა და ჩვე ნი სუ ლე ბის ხსოვ ნი სათ ვის, ჩვენ გა ვიყ ვა ნეთ ეს წყა-
ლი და გა ვამ ტ კი ცეთ. მოგ ვიხ სე ნი ეთ ქრის ტე ში“ (19)

ამ დე ნად ცხა დია, რომ ქო ბე რის ქარ თუ ლი ეპი ტა ფი ა ში და ანი სის ნა ქა ლა ქა რის სომ ხურ 
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წარ წე რა ში მოხ სე ნი ე ბუ ლი მწიგ ნო ბარ თუ ხუ ცე სი მა თე და მი სი მე უღ ლე ერ თი და იგი ვე პი რე ბი 
არი ან, ემ თხ ვე ვა რო გორც წო დე ბა, ისე სა ხე ლე ბი და წარ წე რე ბის შეს რუ ლე ბის პე რი ო დი. 

რო გორც ირ კ ვე ვა, წარ წე რა ში მოხ სე ნი ე ბულ პი რებს  „შანშას” ანუ  ათა ბაგ -ა მირ ს პა სა ლარ 
შან შე II მხარ გ რ ძე ლის ერ თ -ერთ უმაღ ლეს მო ხე ლეს მწიგ ნო ბარ თუ ხუ ცეს მა თეს, მის ძმა მარ-
კოსს და მის მე უღ ლე სთე ნის  1310 წლი სათ ვის პატ რო ნა ჟი სათ ვის გა და ე ცათ ანი სის დი დი 
ქარ თუ ლი ტა ძა რი,  მა თაც ეკ ლე სი ის კე თილ დღე ო ბის თ ვის ფრი ად უღ ვა წი ათ და მოშ ლი ლი 
წყალ სა დე ნი ხე ლახ ლა გა ნუ ახ ლე ბი ათ. 

მა თე და სთე ნი ისე ვე რო გორც ტიგ რან ჰო ნენ ცის მი ერ აგე ბუ ლი მშვე ნი ე რი ტა ძა რი ქარ-
თულ კულ ტუ რულ და სუ ლი ერ სამ ყა როს ეკუთ ვ ნი ან, ამა ზე მა თი დაკ რ ძალ ვის ად გი ლი, ეპი ტა-
ფი ე ბის ენობ რი ვი კუთ ვ ნი ლე ბა აშ კა რად მი უ თი თებს. აქე დან გა მომ დი ნა რე  სომ ხე თის ძველ 
დე და ქა ლაქ ში არ სე ბუ ლი დი დი ქარ თუ ლი ტაძ რის მათ თ ვის საზ რუ ნა ვად გა და ცე მა აბ სო ლი ტუ-
რად ლო გი კუ რი მოვ ლე ნა იყო.

ქო ბა ირ ში დაკ რ ძა ლუ ლი ყო ფი ლა მწიგ ნო ბარ თუ ხე ცეს მა თეს და სთე ნის შვი ლი, სა ხე ლად 
ასა ფი, ამის შემ სა ხებ შემ დე გი ეპი ტა ფია მეტყ ვე ლებს: 

„ესე საფ ლ {ა} ვი შ(ა) ნ შას
მწ[იგ ნ ]ო ბარ თუხ {უ} ცე სი სა 
მ[ა თეს] [შვ(ი)]ლისა ას {ა} ფ {ი} სი,
შ{ე უნ დ ვე}ნ ღ(მერ თ მა)ნ“ (20;283)

Georgian inscriptions of Kobayr
(Royal Chancellor Matthew and his connection to the city of Ani)

Among Georgian epigraphic sources, the inscriptions of the Kober Monastery, located on the 
territory of modern Armenia, are very meaningful. These epigraphic monuments have always 
been the subject of great attention among Georgian and Armenian scholars, but on the one 
hand the geographical location of the historical monument and on the other hand the building 
stones on the territory of the temple render it difficult to identify unknown Georgian epitaphs 
on the tombs.

On July 9 and 17, 2012, I visited the monastery twice to study the Kober epitaphs with my 
friend and colleague Ketevan Asatiani. The work we managed to undertake lived up to our ex-
pectations. We took 19 tombstones and made a paleographic copy of each of them, as well as 
9 extremely interesting epitaphs that had previously been unknown to us.

From among the inscriptions we traced and copied, we will focus this time on one of the 
epitaphs that underlines to some extent the story of Ani.

Thus, on the right side of the small chapel to the east of the complex, in the middle of the 
artificially built terrace, there is a tombstone, measuring 126 X 77 cm. It features an old Geor-
gian three-line inscription with the following beautifully executed handwriting: “this tomb of 
Shanshe’s Royal Chancellor Matthew and his wife Stenisa. May God bless your souls.”

Matthew and Stenisa, as well as the magnificent temple built by Tigran Honenz, belong to 
the Georgian cultural world, while the place of their burial and the linguistic affiliation of the 
epitaphs clearly indicate this. Hence, the transfer to their care of the large Georgian temple in 
the capital of Armenia was an absolutely logical event.

ქობაირის სამონასტრო კომპლექსი.  1276 წლის ქართული წარწერა
გიორგი კალანდიას კოლექცია.  ალექსანდრე  როინიშვილის ფოტო. 1900 წელი

Kobayr Monastery Complex. Georgian inscription of 1276
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Roinishvili. 1900.
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რობერტ კერ პორტერი. გეღარდის მონასტერი. 1817 წელი. 
ბრიტანეთის ეროვნული ბიბლიოთეკის კოლექცია

Robert Ker Porter. Geghard Monastery. 1817.
Collection of the British National Library

რობერტ კერ პორტერი. გეღარდის მონასტერი. ინტერიერი.  1817 წელი. 
ბრიტანეთის ეროვნული ბიბლიოთეკის კოლექცია

Robert Ker Porter. Geghard Monastery. Interior. 1817.
Collection of the British National Library
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რობერტ კერ პორტერი. გეღარდის მონასტერი. ინტერიერი. 1817 წელი. 
ბრიტანეთის ეროვნული ბიბლიოთეკის კოლექცია

Robert Ker Porter. Geghard Monastery. Interior. 1817.
Collection of the British National Library

გეღარდის მონასტერი. 1213 წელი. ინტერიერი. 
გიორგი კალანდიას კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Geghard Monastery. 1213.  Interior. 
Collection of George Kalandia. Photo of the first half of the XX century
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გოშავანქი. XII საუკუნე
გიორგი კალანდიას კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Goshavank. XII century
Collection of George Kalandia. Photo of the first half of the XX century
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გოშავანქი. XII საუკუნე 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Goshavank. XII century. 
Art Palace Collection. Photo of the first half of the XX century

გო შა ვან ქი

სომ ხუ რი არ ქი ტექ ტუ რი სა და სუ ლი ე რე ბის მარ გა ლი ტი. ასე უწო დე ბენ გო შა ვანქს, რო მე-
ლიც ამაღ ლე ბულ გო რაკ ზე, მდი ნა რე გე ტი კის მარ ჯ ვე ნა ნა პირ ზე მდე ბა რე ოს. სა მო ნას ტ რო 
კომ პ ლექ სი 4 ძი რი თა დი ნა გე ბო ბი სა გან შედ გე ბა, მათ შო რის ყვე ლა ზე გა მორ ჩე უ ლია ღვთის-
მ შობ ლის სა ხე ლო ბის დი დი, იგი ვე ას ტ ვა წა წი ნის ტა ძა რი. აქ ყო ვე ლი დე ტა ლი გან სა კუთ რე ბუ-
ლი მონ დო მე ბი თაა და მუ შა ვე ბუ ლი, სარ კ მ ლე ბი და კა რიბ ჭის ჩარ ჩო ე ბი ულა მა ზე სი ჩუ ქურ თ მე-
ბი თაა და მუ შა ვე ბუ ლი. მთა ვა რი ტა ძა რი სწო რედ იმ პე რი ოდ ში აშენ და, რო დე საც ჩრდი ლო ეთ 
სომ ხე თი სა ქარ თ ვე ლოს სა მე ფოს შე მად გენ ლო ბა ში შე დი ო და. ყოვ ლად მოწყა ლე გვირ გ ვი-
ნო სა ნი თა მა რი ცნო ბილ სო მეხ მოღ ვა წეს მხი თარ გოშს ტაძ რის აგე ბა ში აქ ტი უ რად ეხ მა რე-
ბო და. ბი ზან ტი ე ლე ბი სა გან ჩაგ რულ და სელ ჯუ კე ბი სა გან და მო ნე ბულ სო მეხ ხალხს, სა ქარ-
თ ვე ლოს სა მე ფო ში მი ე ცა სა კუ თა რი ეროვ ნუ ლი თვით მ ყო ფა დო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის პი რო ბე ბი. 
გო შა ვან ქის ულა მა ზე სი ტა ძა რი ამი სი სა უ კე თე სო დას ტუ რი ა. იგი სწო რედ თა მა რის მმარ თ ვე-



136

ლო ბის პე რი ოდ ში 1191-1196 წლებ შია აგე ბუ ლი. მად ლი ერ მა სო მეხ მა ხალ ხ მა დი დი მეფის 
 კე თილ გო ნი ე რე ბა არ და ი ვიწყა, სწო რედ ამი ტო მაც მას დღე საც გან სა კუთ რე ბუ ლი პა ტი ვის ცე-
მით იგო ნე ბენ.

გო შა ვან ქ ზე ზრუნ ვა ქარ თ ველ მე ფე ებს არც თა მა რის შემ დეგ და ვიწყ ნი ათ, 1208-1241 
წლებ ში ჯერ ლა შა გი ორ გის, შემ დეგ კი დე დო ფალ რუ სუ და ნის შემ წე ო ბით აქ ორი ეკ ლე სია 
შენ დე ბა. სა ქარ თ ვე ლოს სა მე ფო კა რის დახ მა რე ბით გო შა ვან ქ ი თან და თან აღორ ძინ და, მიმ-
დე ბა რე მხა რე ში დი დი ეკ ლე სი ე ბის მშე ნებ ლო ბა და იწყო, აქ ვე აკა დე მი აც და არ ს და, სა დაც 
სომ ხურ თან ერ თად ქარ თულ ენა საც ას წავ ლიდ ნენ. იქ სა დაც ქარ თულს ას წავ ლიდ ნენ კედ-
ლებს დღემ დე შე მორ ჩა სა ქარ თ ვე ლოს მე ფე ე ბის სა ხე ლი:

„მე ჭა რი შვი ლი პატ რონ უმე ქი სა, გვა რით და მოდ გ მით მა ნაც კე ტი დან, მი ვარ თ ვი ძღვე ნი 
გე ტიკს, ილ ხან თა არ ღუ ნის გა რა ნუს სა დი დებ ლად, ქარ თ ვე ლებ ზე დე მეტ რე ბაგ რა ტი დის მე-
ფო ბის დროს” (38;44). 1283 წარ წე რა ში მოხ სე ნი ე ბუ ლი ქარ თ ველ თა მე ფე დე მეტ რე ბაგ რა-
ტი დი სა ხე ლო ვა ნი დი მიტ რი თავ და დე ბუ ლი ა. აქ ამოკ ვე თი ლი სიტყ ვე ბი დან კარ გა დაა ცხა დი, 
რომ მონ ღოლ თა მფლო ბე ლო ბის ხა ნა შიც სომ ხე თის სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფოს გავ ლე ნას 
გა ნიც დი და, ამი ტომ აქა უ რე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვან მოვ ლე ნებს ქარ თ ვე ლი ხელ მ წი ფე ე ბის ზე ო ბის, 
მა თი მოღ ვა წე ო ბის წლე ბით ათა რი ღებ დ ნენ. გო შა ვან ქის სა მო ნას ტ რო კომ პ ლექსს უამ რა ვი 
გა ჭირ ვე ბა ახ სოვს, მის მა კედ ლებ მა თე მურ ლენ გის შე მო სე ვებ საც გა უძ ლო და მონ ღოლ თა 
ლაშ ქ რო ბებ საც. გო შა ვან ქ მა დრო ის ყვე ლა შე მო ტე ვა გა და ლა ხა და მი სი ჩუ ქურ თ მი ა ნი ქვე ბი 
თა მა რის ბრწყინ ვა ლე ხა ნის, ორი ვე ერის კე თილ მე ზობ ლო ბის სიმ ბო ლოდ დღემ დე და სა უ კუ-
ნოდ შე მორ ჩა.....

Goshavank

The pearl of Armenian architecture and spirituality is called Goshavank, and is located on a 
hill on the right bank of the River Getik. The monastery complex consists of 4 main buildings, 
the most prominent of which is the large temple of the Virgin Mary, also named the Astvat-
satsin Church. Its windows and door frames are decorated with beautiful carvings. The main 
temple was built during the period when Northern Armenia was part of the Kingdom of Georgia. 
King Tamar actively assisted the famous Armenian figure Mkhitar Gosh in building the temple. 
The Armenian people, oppressed by the Byzantines and enslaved by the Seljuks, were only pro-
vided with the conditions to maintain their national identity under the Kingdom of Georgia. The 
beautiful temple of Goshavank is the best proof of this. It was built during the reign of Tamar 
in 1191-1196. The grateful Armenian people have not forgotten the deeds of the great queen, 
which is why she is still remembered with exceptional respect.

Even after Tamar, the Georgian kings did not neglect to take care of Goshavank. In 1208-
1241, the first two churches were built here with the help of Lasha Giorgi and then Queen Rusu-
dan: one is the domed church of St. Gregory, and the other is the small church of Lusavor. With 
the help of the Georgian royal court, it was gradually revived in Goshavank, the construction 
of large churches began in the surrounding area, and an academy was established here, where 
Georgians were taught alongside Armenians. The names of the Georgian kings have survived 
on the walls to this day.

The Georgian King Demetre Bagratid is mentioned in the inscription as: the famous Dimitri. 
It is clear from the words quoted here that even during the Mongol occupation, Armenia was 
influenced by Georgia, and as such the locals dated important events with reference to the 
years of Georgian rulers. 

The Goshavank monastery complex witnessed many hardships; its walls withstood both the 
invasions of Tamerlane and the Mongol expeditions. Goshavank withstood all the ravages of 
time, and its carved stones have remained to this day and onwards as a symbol of the glorious 
era of King Tamar and the benevolent neighborliness of both nations...

რობერტ კერ პორტერი. ეჩმიაძინი. 1817 წელი. 
ბრიტანეთის ეროვნული ბიბლიოთეკის კოლექცია

Robert Ker Porter. Etchmiadzin. 1817.
Collection of the British National Library



რობერტ კერ პორტერი. ეჩმიაძინი. დეტალი. 1817 წელი. 
ბრიტანეთის ეროვნული ბიბლიოთეკის კოლექცია

Robert Ker Porter. Etchmiadzin. Detail. 1817.
Collection of the British National Library

რობერტ კერ პორტერი. ეჩმიაძინი. 1817 წელი. 
ბრიტანეთის ეროვნული ბიბლიოთეკის კოლექცია

Robert Ker Porter. Etchmiadzin. 1817.
Collection of the British National Library



ეჩმიაძინი. 301-303 წლები
იულე სტრაუმეს არქივი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Etchmiadzin. 301-303
Archive of Jūlijs Straume. Art Palace Collection. Photo of the first half of the XX century

ეჩმიაძინი. 301-303 წლები
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Etchmiadzin. 301-303 
Art Palace Collection. Photo of the first half of the XX century
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ქოთანი ეჩმიაძინიდან
ჩანახატი იულე სტრაუმეს არქივიდან. ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Pot from Etchmiadzin
Sketch from the archives of Jūlijs Straume. Art Palace Collection
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ქოთნები ეჩმიაძინიდან
ჩანახატები იულე სტრაუმეს არქივიდან. ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Pots from Etchmiadzin
Sketch from the archives of Jūlijs Straume. Art Palace Collection
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ერევანი.
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Yerevan.
Art Palace Collection. Photo of the first half of the XX century



143



144

თეღერის მონასტერი. XIII საუკუნე. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. არჩილ გელოვანის შემოწირულობა

Tegher Monastery. XIII century.  Photo of the first half of the XX century
Art Palace Collection. Donated by Archil Gelovani

თეღერის მონასტერი. XIII საუკუნე. ინტერიერი. 
გიორგი კალანდიას კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Tegher Monastery. XIII century. Interior. 
Collection of George Kalandia. Photo of the first half of the XX century
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კეჩარისი. XI-XIII საუკუნეები.
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Kecharis. XI-XIII centuries
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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კეჩარისი. XI-XIII საუკუნეები. 
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Kecharis. XI-XIII centuries 
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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ჰაღარწინი. XIII საუკუნე. ინტერიერი. 
გიორგი კალანდიას კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევარი

Haghartsini. XIII century . interior. 
Collection of George Kalandia. The first half of the XX century

ჰაღარწინი. XIII საუკუნე. 
გიორგი კალანდიას კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევარი

Haghartsini. XIII century. 
Collection of George Kalandia. The first half of the XX century
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ქალაქი გიუმრი
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

City of Gyumri
Art Palace Collection. Photo of the first half of the XX century
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ტაილარი. X  საუკუნე. 
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Daylar. X century 
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century

მარმარაშენი. X-XIII საუკუნეები.
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Marmarashen. X-XIII centuries
Art Palace Collection. Photo of the first half of the XX century
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მუღნი. XIV საუკუნე. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. არჩილ გელოვანის შემოწირულობა

Mugni. XIV century. Photo of the first half of the XX century
Art Palace Collection. Donated by Archil Gelovani
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მუღნი. XIV საუკუნე
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Mugni. XIV century
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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საღმოსავანქი. გავითის პორტალი. 1215 წელი
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Sagmosavank. Gavit Portal. 1215.
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century

საღმოსავანქი. 1215 წელი. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. არჩილ გელოვანის შემოწირულობა

Sagmosavank. 1215. Photo of the first half of the XX century
Art Palace Collection. Donated by Archil Gelovani
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ჰო ვა ნა ვან ქი

12 კო ლონ ზე დაყ რ დ ნო ბი ლი დი დი რო ტონ და, მსგავ სი მას შ ტა ბი სა და სი ლა მა ზის სამ რეკ-
ლო სომ ხეთ ში ერ თა დერ თი ა. იგი სწო რედ იმ  დ როს აიგო, რო ცა ამ მხა რეს ქარ თ ვე ლი მე ფე ე-
ბი გა ნა გებ დ ნენ. V სა უ კუ ნე ში და არ სე ბუ ლი ჰო ვა ნა ვან ქი რამ დე ნი მე ჯერ გა ნახ ლ და, დღე ვან დე-
ლი სა ხე კი მან თა მა რი სა და მი სი მემ კ ვიდ რე ე ბის მმარ თ ვე ლო ბის პე რი ოდ ში მი ი ღო.

აქ ყო ველ დე ტალ სა და ჩუ ქურ თ მა ში რე ნე სან სის ხა ნის გა მო ძა ხი ლი მოს ჩანს. ტა ძა რი მო წი-
თა ლო ფე რის ქვი თაა ნა გე ბი და მდი ნა რე კა სა ხის ხე ო ბის ერ თ -ერთ კლდო ვან პლა ტო ზე დგას. 
თუ გა რე კედ ლე ბის გა ფორ მე ბა აქ მკაც რია და ზე და პი რუ ლი, ში და მორ თუ ლო ბა მდიდ რუ ლია 
და უხ ვი. მთა ვა რი ტაძ რის შე სას ვ ლელს მაცხოვ რი სა და ბრძე ნი დე დე ბის ბა რე ლი ე ფი ამ შ ვე-
ნებს.  ამ ტა ძარს ერ თი სა ინ ტე რე სო წარ წე რა ამ კობს, რო მელ შიც ქარ თ ველ თა მე ფე თა მა რი, 
გან სა კუთ რე ბუ ლი მად ლი ე რე ბით მო იხ სე ნი ე ბა: „კეთილმოქმედ ღმრთის წყა ლო ბით, დი დი 
გი ორ გის ასუ ლის, პატ რო ნი სა და დე დო ფა ლის თა მა რის მე ფო ბა ში....  ჩვენ, მკვიდ რ მა ძმებ მა 
ზა ქა რი ამ და ივა ნემ, ავაგ ზა ქა რი ას ძის დი დი სარ გი სის შვი ლებ მა, რო დე საც აღ მობ რ წყინ და 
ნა თე ლი ღმრთის წყა ლო ბი სა და გვეწ ვია სომ ხე თის ქვე ყა ნა სა და გა აძ ლი ე რა სი სუს ტე ჩვე-
ნი ქრის ტეს ჯვრის მტერ თა წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლა ში,  მოს პო მა თი სიძ ლი ე რე და ხან გ რ ძ ლი ვი 
მძლავ რე ბა და გა ა თა ვი სუფ ლა აირა რა ტის ქვე ყა ნა მა თი მო ნო ბის მძი მე უღ ლი სა გან. ვი სურ-
ვეთ მცი რე რამ ნიშ ნად ძღვენ თა და წყა ლო ბის ხარ კი მი ვე ცით წმი და კა რა პე ტის (სახელობის) 
ჰოვ ჰა ნა ვანქს....“ (33;142)

Hovanavank

Consisting of a large rotunda supported by 12 pillars, the bell tower is the only one of similar 
scale and beauty in Armenia. It was built at the time when this territory was ruled by Georgian 
kings. Founded in the 5th century, Hovanavank was rebuilt several times and took on its pre-
sent form during the reign of King Tamar and her heirs.

Here can be observed Renaissance themes in every detail and decoration. The temple is 
built of reddish stones and stands on one of the rocky plateaus of the Kasakhi River valley. 
While the exterior wall decoration here is harsh and superficial, the interior decoration is luxuri-
ous and abundant. The entrance to the main temple is decorated with a bas-relief of Jesus and 
the wise mothers.

This temple bears an interesting inscription, in which King Tamar of the Georgians is men-
tioned with singular gratitude.

ჰოვანავანქი. XII საუკუნე
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Hovanavank. XII century
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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ჰოვანავანქი. XII საუკუნე
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Hovanavank. XII century
Art Palace Collection. Photo of the first half of the XX century
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არაგაწავანი (ალიგიოზი). VI-VII საუკუნეები
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Aragatsavan (Aligios). VI-VII centuries
Art Palace Collection. Photo of the first half of the XX century

ნორავანქი. 1205 წელი
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Noravank. 1205.
Art Palace Collection. Photo of the first half of the XX century
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მრენი. VII საუკუნე
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Mreni. VII century
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century
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შოღაკათი. 301 წელი. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. არჩილ გელოვანის შემოწირულობა

Shoghakat. 301. Photo of the first half of the XX century
Art Palace Collection. Donated by Archil Gelovani
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ოძუნი. V-VII საუკუნეები
ხელოვნების სასახლის კოლექცია.  ალექსანდრე  როინიშვილის ფოტო. 1900 წელი

Odzun. V-VII centuries
Art Palace Collection. Photo by Alexander Roinishvili. 1900 year
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ზვართნოცი. კაპიტელის გაფორმება. VII საუკუნე
გიორგი კალანდიას კოლექცია. ალექსანდრე  ფლორენსკის ფოტო. XX საუკუნის I ნახევარი

Zvartnots. Capital decoration. VII century
Collection of George Kalandia. Photo by Alexander Florensky. The first half of the XX century

აშტარაკი. კათალიკოს ნერსეს V-ის (1770-1857) წინაპრების საფლავის ქვები აშტარაკში
XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

ხელოვნების სასახლის კოლექცია. არჩილ გელოვანის შემოწირულობა

Ashtarak. Tombstones of the ancestors of Catholicos Nerses V (1770-1857) in Ashtarak
Photo of the first half of the XX century

Art Palace Collection. Donated by Archil Gelovani
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წმ. გაიანეს ტაძარი. ეჩმიაძინი. VII საუკუნე.  XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. არჩილ გელოვანის შემოწირულობა

Saint Gayane Church. Etchmiadzin. VII century. Photo of the first half of the XX century
Art Palace Collection. Donated by Archil Gelovani

ხოშავანქი
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Khoshavank 
Art Palace Collection. Photo of of the first half of the XX century



იმერზიკი. ძველი ტაძრის ნანგრევები
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Imerzik. Ruins of an old temple
Art Palace Collection. Photo of the first half of the XX century
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კალადიბი. ძველი ციხის ნაგრევები
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Kaladib. Ruins of an old castle
Art Palace Collection. Photo of the first half of the XX century
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ბაიბურთი. ძველი ტაძრის ნანგრევები
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Bayburt. Ruins of an old temple
Art Palace Collection. Photo of the first half of the XX century
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ბაიბურთი. ძველი ტაძრის ნანგრევები
ხელოვნების სასახლის კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Bayburt. Ruins of an old temple
Art Palace Collection. Photo of the first half of the XX century
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ანისთან ახლოს ძველი ციხის ნანგრევები
ბრიტანეთის ეროვნული ბიბლიოთეკის  კოლექცია. XX საუკუნის I ნახევრის ფოტო

Ruins of an old castle near Ani
Collection of the British National Library. Photo of the first half of the XX century
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