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შესავალი

ევ რო პუ ლი ხე ლოვ ნე ბი სად მი ინ ტე რე სი სა ქარ თ ვე ლო ში უძ ვე ლე სი დრო ი
დან არსებობდა, ამას ან ტი კუ რი პე რი ო დის უნი კა ლუ რი არ ტე ფაქ ტე ბი და მა თი 
სიმ რავ ლეც ცხად ყოფს. ძნელ ბე დო ბი ს მი უ ხე და ვად, ეს ცხო ვე ლი ინე ტერ სი 
არც შუა სა უ კუ ნე ებ ში გა ნე ლე ბუ ლა, ამის დას ტუ რია სვა ნე თის ის ტო რი ი სა და 
ეთ ნოგ რა ფი ის მუ ზე უმ ში დღემ დე შე მორ ჩე ნი ლი XIII-XIV სა უ კუ ნე ე ბის სა კურ
თხევ ლის წინ და სად გა მი ვე ნე ცი უ რი ჯვა რი. თუმ ცა ევ რო პუ ლი და გან სა კუთ რე
ბით, და სავ ლეთევ რო პუ ლი ხე ლოვ ნე ბა XVIII სა უ კუ ნის და სას რუ ლი დან გახ და 
სა ქარ თ ვე ლო ში პო პუ ლა რუ ლი, მას შემ დეგ რაც ქვე ყა ნამ რუ სე თის იმ პე რი ის 
სა შუ ა ლე ბით ევ რო პას თან უფ რო აქ ტი უ რი და მჭიდ რო კონ ტაქ ტი და ამ ყა რა. 
სწო რედ ამ პე რი ოდ ში ევ რო პის სა ხელ მ წი ფო ებ ში ხში რად მოგ ზა უ რო ბენ ქარ
თველ თა ვა დ-აზ ნა უ რთა წარ მო მად გენ ლე ბი და ევროპული ტრადიციებით, 
კულტურითა და ხელოვნებით მოხიბლულები ნა ნა ხის სამ შობ ლო ში გად მო ტა
ნას ცდი ლო ბენ. ასე ნელ - ნე ლა იქ მ ნე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში და სავ ლეთევ რო პუ
ლი ხე ლოვ ნე ბის ნი მუშ თა კო ლექ ცია. ამ მხრივ გა მორ ჩე უ ლი და ალ ბათ უპირ
ვე ლე სი ად გი ლი და დი ან თა საგ ვა რე უ ლოს ეკუთ ვ ნის. ზუგ დი დის და დი ა ნე ბის 
სა სახ ლე არა მხო ლოდ მთა ვარ თა რე ზი დენ ცი ად, არა მედ ქარ თუ ლი ეროვ
ნუ ლი კულ ტუ რის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს კე რად იქ ცა, სა დაც თა ვი მო ი ყა რა რამ
დე ნი მე უნი კა ლურ მა კო ლექ ცი ამ. მათგან უძ ვე ლე სი სამეგრელოს მთავ რის, 
და ვით და დი ა ნი სე უ ლი (1812-1853) კოლექცია უნ და იყოს. ცნო ბი ლი ა, რომ 
მთა ვა რი აგ რო ვებ და ქარ თუ ლი და ევ რო პუ ლი ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შებს, ეთ ნოგ
რა ფი ულ ნივ თებს, მის ბიბ ლი ო თე კა ში ინა ხე ბო და ხელ ნა წე რე ბი, პა ლე ოგ რა
ფი უ ლი ას ლე ბი და მრავალი სხვა. და ვი თი, ევ რო პელ მო ნარ ქ თა და წარ ჩი
ნე ბულ პირ თა მსგავ სად, თა ვის სამ თავ რო ში არ ქე ო ლო გი ურ გათხ რებ საც 
აწარ მო ებ და, რა საც მა რი ბრო სეს ის ტო რი უ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბა ადას ტუ რებს. 
მეც ნი ერ მა 1847 წელს და ათ ვა ლი ე რა და დი ა ნე ბის სა სახ ლე და და წე რა: „მე 
და ვით და დი ა ნის კა ბი ნეტ ში ვნა ხე სიძ ვე ლე თა ღირ ს შე სა ნიშ ნა ვი კო ლექ ცი ა, 
მთა ვა რი ყოვ ლად გა ნათ ლე ბუ ლი ა, მო აგ რო ვა ასი ო დე მო ნე ტა რო მა უ ლი და 
ბერ ძ ნუ ლი, რო მელ თა გან უმ რავ ლე სო ბა ნო ქა ლა ქე ვის გათხ რე ბი დან, ლა ზე
ბის არ ქე ო პო ლი სი დან აქვს ნა პოვ ნი “. 

სა ბედ ნი ე როდ, ჩვე ნამ დე მო აღ წია სა მეგ რე ლოს მმართველების, კერძოდ, 
დე დოფ ალ ეკატერინე ჭავჭავაძე-დადიანის (1816-1882) საცხოვ რე ბე ლი ოთა
ხე ბის გრა ფი კულ მა ნა ხა ტებ მა. მარ თა ლია, ეს ოთა ხე ბი რუსეთში, ცარ ს კოე 
სე ლო ში იყო, თუმ ცა იქ წარ მოდ გე ნი ლი ნივ თე ბის უმე ტე სო ბა  დე დოფა ლ მა 
შემ დეგ სა ქარ თ ვე ლო ში ჩამოიტანა. ნა ხა ტე ბის ავ ტო რი ცნო ბი ლი აკ ვა რე ლის
ტი ედუ არდ ჰაუ (1807-1887) გახ ლავთ, რო მე ლიც ერ მიტ ა ჟი სა და ზამ თ რის 
სა სახ ლის დარ ბა ზე ბის ხატ ვით იყო გა ტა ცე ბუ ლი. ოს ტა ტის თვალს არც ეკა
ტე რი ნეს სა ლო ნე ბის ბრწყინ ვა ლე ბა გა მოჰ პარ ვი ა. აქა ურ კედ ლებს არა ერ თი 
ევ რო პუ ლი ტი პის პორ ტ რე ტი თუ პე ი ზა ჟი ამ შ ვე ნებს. სა ლო ნე ბის ნა ხა ტებ თან 
ერ თად შე მორ ჩე ნი ლია და დი ა ნე ბის სა სახ ლის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი ავე ჯი სა და 
ინ ვენ ტა რის ჩა ნა ხა ტე ბი. რო გორც ჩანს, მათ ძი რი თა დად რუ სეთ სა და ევ რო
პა ში უკ ვე თავ დ ნენ, რად გან პრო ექ ტებ ზე რუ სული და ფრან გუ ლი წარ წე რე ბია 
შეს რუ ლე ბუ ლი.  და დი ა ნე ბის სა სახ ლე ე ბის ინ ტე რი ე რე ბის XIX სა უ კუ ნის ფო ტო
ე ბიც გარ კ ვე ულ წარ მოდ გე ნას გვიქ მ ნის სა სახ ლის ში და მორ თუ ლო ბის შე სა
ხებ. ირ კ ვე ვა, რომ კედ ლე ბს ევ რო პუ ლი სტი ლით შესრულებული პორ ტ რე ტე
ბი ამ შ ვე ნებ და.

და დი ა ნე ბის კო ლექ ცი ის გა მორ ჩე უ ლი ნი მუ შია ეკა ტე რი ნე ჭავ ჭა ვა ძე- 
და დი ა ნის პორ ტ რე ტი (გვ.42-43). მი სი ავ ტო რია ცნო ბი ლი გერ მა ნე ლი 
ფერ მ წე რი ფრანც ქსა ვერ ვინ ტერ ჰალ ტე რი (1805-1873). იგი თა ვი სი 
დრო ის სა ხელ მოხ ვე ჭი ლი პორ ტ რე ტის ტი იყო, გან სა კუთ რე ბით კი ქალ თა 
პორ ტ რე ტე ბი ემარ ჯ ვე ბო და, რომ ლებ ში ც დი დი სი კეკ ლუ ცე და გრა ცია შეჰ
ქონ და.  ეკა ტე რი ნეს პორ ტ რე ტი საზღ ვარ გა რეთ არის შეს რუ ლე ბუ ლი. იგი 
დედოფალს საფ რან გე თი დან გა მო უგ ზავ ნია დი მიტ რი ყი ფი ა ნისთვის, 
რომელსაც იმხანად სამეგრელოს სამთავროს ქონებასა და მამულებზე 
ზრუნვა ჰქონდა დაკისრებული. ბა რათ ში ნათ ქ ვა მი ა: „უძვირფასესო და უსა
სი ქა დუ ლე სო დე დო ფა ლო! ამ დი ლას ერ თი დი დი შეხ ვე უ ლი ქა ღალ დი შე
მო მი ტა ნეს, გავ შა ლე, ვნა ხე თქვე ნი პორ ტ რე ტი, გარ წ მუ ნებთ, რომ ჩემ თ ვის 
უკე თეს ჯილ დოს ვერ მო ი გო ნებ დით. შე ხედ ვა ამ პორ ტ რე ტი სა და გუ ლი დან 
გა დაყ რა ყოვ ლის ჯავ რი სა და ჭუნ ვის ერ თი იქ ნე ბა და რა საკ ვირ ვე ლია თვა
ლი დან არ  მო ვი ცი ლებ. რო გორც მე ამ თქვენს პორ ტ რეტს ვუ ყუ რებ, არა მგო
ნი ა,  ვინ ტერ ჰალ ტე რი სტყუ ო დეს და ბა რა ქა ლა იმის ოს ტა ტო ბას. თქვე ნი უერ
თ გუ ლე სი დი მიტ რი  ყი ფი ა ნი. 1865 წლის 22 იან ვა რი “.

სა მეგ რე ლოს გვირ გ ვი ნო სა ნი დე დო ფა ლი სუ რათ ში სა ზე ი მო ელ ფე რით 
არის გას ხი ვოს ნე ბუ ლი. პორ ტ რე ტი და წე რი ლია ცოცხა ლი, ნა თე ლი ფე რე
ბით.  ის, სა ვა რა უ დოდ, პა რიზ ში ან ვის ბა დენ შია შექ მ ნი ლი (დაახლოებით 
1865 წელს). დე დო ფა ლი გა მო სა ხუ ლია წმინდა ეკა ტე რი ნე დი დის ჯვრის 

PREFACE

Interest in European art has existed in Georgia since ancient times, 
proven by the abundance of unique artefacts dating back to antiquity. De-
spite hard times in the Middle Ages, this interest did not wane; preserved 
in the Museum of History and Ethnography of Svaneti, a Venetian Cross 
created for the church altar in the XIII-XIV centuries is a perfect illustration 
of this fact.

European, more precisely Western European, art became popular in 
Georgia in the late XVIII c. after the establishment of active cultural ties 
with Europe through the Russian Empire. During this time, representatives 
of the Georgian nobility traveled frequently to Europe, saw and liked the 
traditions, culture and art of the West, and attempted to bring them back 
to their homeland.

The collection of Western European art in Georgia was created over 
time in such a way. In this respect, the Dadiani dynasty is the most impor-
tant contributor, as their palace in Zugdidi was not only a residence for 
the governors, but also a major hub of Georgian national culture where a 
number of unique collections were gathered. 

The elder Prince David Dadiani (1812-1853) collected works of Geor-
gian and European art and ethnographical objects, filling his library with 
numerous manuscripts and paleographic replicas. Like the European mon-
archs and noblemen, David conducted archaeological excavations in his 
province, confirmed by the historical notes of Marie-Félicité Brosset. 

In 1847, the scientist, Marie Brosset visited the Dadiani Palace and 
wrote: “In David Dadiani’s study, I saw a remarkable collection of antiqui-
ties. The Prince is highly educated, having collected hundreds of Roman 
and Greek coins, the majority of which were found in the Nokalakevi exca-
vations from the Archaeopolis of the Laz people.”

The graphic sketches of the rooms of the Samegrelo Queen Ekater-
ine Chavchavadze-Dadiani (1816-1882) are fortunately in Georgia today, 
having been returned from Tsarskoye Selo (Ца́рское Село́) in Russia. The 
author of the drawings is renowned watercolor painter Eduard Hau (1807-
1887), who often painted the halls of the Hermitage and Winter Palace. 
The master was amazed by the splendor of Ekaterine’s rooms, which were 
plentiful in items brought by the Queen to Georgia from abroad. Along 
with the paintings of these are preserved sketches of furniture and the 
inventory of the Dadiani Palace. The furniture was created in Russia or 
Europe, proven so by Russian and French inscriptions. Photographs of the 
interior of the Dadiani Palace from the XIX century also give us an idea of 
the interior decoration of the time. The walls of the palace were painted in 
a European style and portraits were of that same style. 

The distinguishing artwork of the Dadiani collection is a portrait of 
 Ekaterine Chavchavadze-Dadiani (1816-1882) (pp.42-43) by renowned 
German painter and portraitist Franz Xaver Winterhalter (1805-1873). He 
was especially good at creating women’s portraits, in which he invested 
coquetry and grace.

Later, Ekaterine sent the painting from France to Georgia to Dimitri 
 Kipiani, who was supervising her lands and possessions. In a letter of re-
ply, preserved in the archive of the museum, Dimitri Kipiani says: 

“Gracious and excellent Queen! This morning I received one large 
wrapped parcel. I opened it and saw your face. I assure you that you could 
not give me a better reward. I know every time I look at this face, my sor-
row and grief will disappear. I will keep this painting always. The author 
Mr. Winterhalter is a true master. Your devoted Dimitri Kipiani. 22 January 
1865”.

The portrait is painted with bright colors and was supposedly created 
in Paris or Wiesbaden (about 1865). The Queen of Samegrelo is presented 
in ceremonial attire with a scarlet sash and insignia of the Order of Saint 
Catherine, given to her in 1856 on the coronation day of Emperor Alexan-
der II. At the same time, the then-Princess Ekaterine was appointed as a 
lady-in-waiting of the Imperial Russian Court (Придворная Дама) of the 
Empress Maria Alexandrovna of Russia. The insignia of this honor is also 
depicted by the painter.

On the left shoulder of the Queen is a blue ribbon of the Order of St. 
Andrew and the bronze medal of St. George, given to her for participating 
in the Russo-Turkish War of 1853-1855. The Queen’s chest bears the eight-
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წი თე ლი ლენ ტი თა და იმ ორ დე ნით, რო მე ლიც მას უწყა ლო ბეს 1856 წელს, 
იმ პე რა ტორ ალექ სან დ რე II-ის კო რო ნა ცი ის დღეს. ამა ვე დროს „მთავრინა“ 
და ი ნიშ ნა იმ პე რატ რი ცა მა რია ალექ სან დ რეს ასუ ლის „სტატს-და მად“. პორ
ტ რეტ ზე მო ჩანს ამ პა ტი ვის აღ მ ნიშ ვ ნე ლი ორ დე ნიც. ეკა ტე რი ნეს მარ ცხე ნა 
მხარს წმინდა ან დ რი ას ორ დე ნის ცის ფე რი ლენ ტი უმ შ ვე ნებს, მარ ჯ ვ ნივ კი 
გა მო სა ხუ ლია წმინდა გი ორ გის ბრინ ჯა ოს მე და ლი, რო მე ლიც დე დო ფალს 
გა და ე ცა 1853-1855 წლე ბის რუ სეთ - თურ ქე თის ომ ში მო ნა წი ლე ო ბი სთვის. დე
დოფ ლის გულ მ კერდს ამ კობს წმინდა ეკა ტე რი ნეს ორ დე ნის რვა ქი მი ა ნი ვარ
ს კ ვ ლა ვიც, რო მე ლიც რუ სე თის იმ პე რი ა ში ერ თ -ერთ უმაღ ლეს სა ხელ მ წი ფო 
ჯილ დოდ ით ვ ლე ბო და.

უც ნო ბი ევ რო პე ლი მხატ ვ რის მი ერ უნ და იყოს შეს რუ ლე ბუ ლი ეკა ტე რი ნე 
ჭავ ჭა ვა ძე- და დი ა ნის უფ რო სი ვა ჟის, ნი კო ლოზ და დი ა ნის (1847-1903) პორ
ტ რე ტი (გვ.44). ნა ხა ტის შეს წავ ლამ ახა ლი ინ ფორ მა ცია მოგ ვ ცა ამ დი დი მა
მუ ლიშ ვი ლის ცხოვ რე ბის შე სა ხებ. იგი და წე რი ლია არა უგ ვი ა ნეს 1889 წლი სა, 
რო ცა სამ ხედ რო ებს ნე ბა და ერ თოთ ეტა რე ბი ნათ ერ თი და იგი ვე ორ დე ნე ბის 
რამ დე ნი მე ხა რის ხი - და დი ანს კი სა ყე ლოს ქვეშ წმინ და ვლა დი მი რის III ხა რის
ხის, ხო ლო მკერ დ ზე IV ხა რის ხის ორ დე ნე ბი უჩანს. უბ რ წყინ ვა ლე სი თა ვა დი 
ფლი გელ -ა დი უ ტან ტის მუნ დირ შია გა მო სა ხუ ლი და მას პოლ კოვ ნი კის ეპო ლე
ტე ბი ამ შ ვე ნებს. და დი ა ნის ლურ ჯი შარ ვა ლი მი უ თი თებს, რომ იგი კა ვა ლე რი ა
ში, კერ ძოდ, ლე იბ - გ ვარ დი ის ჰუ სარ თა პოლ კ ში ირიცხე ბო და. ნი კოს მკერდს 
ასე ვე უმ შ ვე ნებს წმინ და ან ას II ხა რის ხ ის ორ დე ნი და მე და ლი რუ სეთ - თურ ქე
თის 1877-1878 წლე ბის ომ ში მი ღე ბუ ლი მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის. მის ხმალ ზე 
კი ჩანს წმინ და ან ას IV ხა რის ხის ორ დე ნის ტემ ლა კი „ერთგულებისათვის“. 
ამ დე ნად, პორ ტ რე ტის მხატ ვ რულ -ის ტო რი ულ მა ანა ლიზ მა სა შუ ა ლე ბა მოგ ვ ცა, 
უფ რო ზუს ტად დაგ ვედ გი ნა ნი კო და დი ა ნის სამ ხედ რო კა რი ე რის დე ტა ლე ბი, 
რაც ტი ლოს დიდ ის ტო რი ულ ღი რე ბუ ლე ბა ზე მი უ თი თებს.

უც ნო ბი ევ რო პე ლი მხატ ვ რის მი ე რაა შეს რუ ლე ბუ ლი ეკატერინე ჭავჭავაძე-
დადიანის მეორე ვაჟის, ან დ რია და დი ა ნის (1850-1910) პორ ტ რე ტი (გვ.45). 
ან დ რია და დი ა ნი პირ ვე ლი ქარ თ ვე ლი პრო ფე სი ო ნა ლი მო ჭად რა კე ა. მი სი სა
ხე ლი კარ გა დაა ცნო ბი ლი მსოფ ლიო სა ჭად რა კო სამ ყა რო ში. ჰა ი დელ ბერ გის 
უნი ვერ სი ტე ტის იური დი უ ლი ფა კულ ტე ტის კურ ს დამ თავ რე ბულ მა 1874 წელს 
ცარ ს კოე სე ლოს ლე იბ -გ ვარ დი ის პოლკს მი ა შუ რა, ხო ლო ხუ თი წლის შემ დეგ 
რომ ში, რუ სე თის სა ლე ჩო ში გა აგ რ ძე ლა სამ სა ხუ რი. ჩვე ნი აზ რით, სწო რედ ამ 
პე რი ოდ ში უნ და იყოს და ხა ტუ ლი უბ რ წყინ ვა ლე სი თა ვა დი. მას პორ ტ რე ტი, სა
ვა რა უ დოდ, იტა ლი ი დან კი ე ვის სა კუ თარ სა სახ ლე ში უნ და წა ე ღო. ან დ რი ამ 
ცხოვ რე ბის ბო ლო წლე ბი კი ე ვის სა სახ ლე ში, მარტოობაში გა ა ტა რა, ამი ტომ 
სა ვა რა უ დო ა, რომ პორ ტ რე ტი, ძმის გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ, მისმა დამ - 
 სა ლო მე მი უ რატ მა ზუგ დიდ ში ჩაიტანა.

სა ინ ტე რე სო ნა მუ შე ვა რია და დი ა ნე ბის სა სახ ლის ექ ს პო ზი ცი ა ში გა მო ფე ნი
ლი ნა პო ლე ო ნი I-ის (1769-1821) პორ ტ რე ტი (გვ.55), სა დაც საფ რან გე თის 
იმ პე რა ტო რი მთე ლი თა ვი სი ბრწყინ ვა ლე ბი თაა წარ მოდ გე ნი ლი. ის მის კითხ
ვა, რო გორ მოხ ვ და ეს ტი ლო ზუგ დიდ ში? 1868 წლის 18 მა ისს ეკატერინე და 
დავით დადიანების ქალიშვილი სა ლო მე და ქორ წინ და ნა პო ლე ონ I-ის ერ თ -
ერ თი სა ხე ლო ვა ნი სარ დ ლის, საფ რან გე თის კა ვა ლე რი ის მთა ვარ სარ დ ლის 
იოაჰიმ მი უ რა ტის (1767-1815) შვი ლიშ ვილ ზე, აშილ შარლ ლუი მიურატზე 
(1847-1895). აშილი ნა პო ლე ონ III-ის (1808-1873) ადი უ ტან ტი იყო. 1870 
წელს, საფ რან გეთ - პ რუ სი ის ომ ში და მარ ცხე ბის შემ დეგ, აში ლი სა მეგ რე ლო შო 

ჩა მო დის და თან მო აქვს საფ რან გე
თის სა იმ პე რა ტო რო კა რის ქო ნე ბა. 
 სა ვა რა უ დო ა, რომ ზე მოხ სე ნე ბუ ლი 
პორ ტ რე ტი სწორედ მა შინ მოხ ვ და 
 და დი ა ნე ბის სა სახ ლე ში. ნა ხა ტი 
ჟაკ ლუი და ვი დის (1748-1825) 
მი ერ 1812 წელს შეს რუ ლე ბუ ლი 
 ნა პო ლე ო ნის ცნო ბი ლი პორ ტ რე
ტის ას ლია (დედანი და ცუ ლია ვა
შინ გ ტო ნის ხე ლოვ ნე ბის ნა ცი ო ნა
ლურ გა ლე რე ა ში). თუ და ვი დის 
ტი ლო ზე იმ პე რა ტო რი მთე ლი 
ფიგურითაა გამოსახული, ჩვენს 
შემ თხ ვე ვა ში იგი მხო ლოდ ზე და ტა
ნი თაა წარ მოდ გე ნი ლი.

ქარ თულ კო ლექ ცი ებ ში 1812 
წლის საფ რან გეთ - რუ სე თის ომ ში 
მო ნა წი ლე პირ თა არა ერ თი პორ ტ
რე ტი თუ ჩა ნა ხა ტია და ცუ ლი, მათ 
შო რის გა მო ვარ ჩევ დით და დი ა ნე

painted star with rays of the Order of Catherine, which was considered 
one of the highest state awards in the Russian Empire.

The portrait of Nikoloz Dadiani (1847-1903), son of Ekaterine 
Chavchavadze-Dadiani, was painted by an unknown, and possibly Euro-
pean, artist (p.44). Study of this work has revealed new information about 
the life of Niko Dadiani. Although the author of the painting is unknown, it 
was likely painted no later than 1889, when soldiers were allowed to wear 
several orders at the same time. Under the collar of Niko is a third-degree 
Order of Saint Vladimir, and other fourth-degree orders are shown on his 
chest. Depicted in the Flügel-adjutant uniform, the Prince’s shoulders are 
adorned with Colonel Epaulettes. His blue trousers indicate that he served 
in the Leib Guard (The Russian Imperial Guard) cavalry, in the Hussar 
regiment. 

Among different orders there is an Order of Saint Anna and a medal for 
participation in the Russo-Turkish War of 1877-1878. On his sword we see 
a fourth-degree sword-knot of Saint Anna for loyalty. 

Artistic and historical analysis of the portrait has given us the oppor-
tunity to clarify the details of the military career of Niko Dadiani, which 
indicates to the great historical value of the depiction.

The portrait of Andria Dadiani is also painted by an unknown European 
artist (p.45). Andria Dadiani (1850-1910) was the first Georgian profes-
sional chess player and his name is well known in the world of chess. In 
1874, having graduated from the Heidelberg University (Faculty of Law), 
Andria enrolled in the Leib Guard in Tsarskoye Selo. Five years later, he 
began working in the Russian Embassy in Rome. The portrait was likely 
painted exactly at that time, and he may well have taken this work from 
Italy to his palace in Kiev. The last years of Andria’s life were spent in Kiev 
Palace. It is possible that after his death, Salome Murat (Andria’s sister) 
took the painting to Zugdidi.

In the exhibition of the Dadiani Palace, one of the most interesting art-
works is the portrait of Napoleon I (1769-1821) (p.55), where the Emperor 
of France is presented with a distinguished appearance.  

One might question how the canvas came to be in Zugdidi. On May 18, 
1868, Salome Dadiani (daughter of David and Ekaterine Dadiani) married 
Achille Charles Louis Napoleon Murat (1847-1895), grandson of Joachim-
Napoléon Murat (1767-1815) and an adjutant of Napoleon III (1808-1873). 
In 1870, after the defeat in the French-Prussian War, Achille went to Same-
grelo and took with him property from the French Imperial House. It is 
likely that the above-mentioned portrait of Napoleon I was taken to Same-
grelo during this time.

The painting is a copy of the world-renowned famous portrait of Na-
poleon painted by Jacques-Louis David (1748-1825) in 1812 (the original 
version is preserved in the National Gallery of Art in Washington). The 
difference between these two works is that on Jacques-Louis David’s can-
vas, the emperor is depicted from head-to-toe, whereas in the “Zugdidi” 
version, we see only his head and torso.

The portrait of Commander-in-Chief and General Peter Bagration 
(1765-1812) (p.56) was painted by Salvatore Tonci in 1802. Tonci created 
the work based on the gravure of Joseph Sounders, an engraver of the 
Hermitage Royal Court.  Sounders released numerous black and white 
engravings in 1805. One of the portraits of Bagration, painted based on 
the gravure mentioned above, is preserved in the collection of Russian 
scientist Peter Romanov. In this version, although the colours of Peter’s 
uniform are correctly determined, as confirmed by his military service 
paper (Russian Central Military-Historical Archives, fund 489, description 
2, №.2-4, pp. 65-70), the artist seems not to have understood how the 
uniform and orders of Bagration looked, or perhaps was ill-informed, as 
there are numerous errors in the depiction on the canvas.

In 1802, Peter Bagration was the head of the Russian Imperial Guard, 
officially known as the Leib Guard, which in 1806 was transformed into a 
regiment. Therefore, Peter would have worn the uniform of this regiment, 
which was light green with a golden-threaded orange collar.  

In the portrait, the artist painted a blue uniform instead of light green. 
For the collar, he used red instead of orange; the ribbon of the Order is de-
picted as blue, which corresponds to the Order of St. Andrew the Apostle, 
however, this sash needed to be on the left instead of the right shoulder.

In 1802, Bagration received a sash of the Order of Saint Alexander 
დადიანების სასახლე. ინტერიერი. XX საუკუნე
Dadiani Palace. Interior. XX c.
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ბის სასახლის ექსპონატს - ცნო ბი ლი ქარ თ ვე ლი მთა ვარ სარ დ ლის პეტ რე 
ბაგ რა ტი ო ნის (1765-1812) პორ ტ რეტს (გვ.56). ეს ნა ხა ტი ერ მი ტა ჟის კა რის 
გრა ვი ო რის, იოსებ სა უნ დერ სის ნა მუ შევ რის მი ხედ ვით არის შეს რუ ლე ბუ ლი, 
რო მე ლიც თა ვის მხრივ, სალ ვა დორ ტონ ჩ მა 1802 წელს და ხა ტა, ხო ლო სა
უნ დერ ს მა მი სი შავ - თეთ რი გრა ვი უ რა 1805 წელს დი დი ტი რა ჟით გა მოს ცა. 
მოს კო ვე ლი მეც ნი ე რის პეტ რე რო მა ნო ვის კო ლექ ცი ა ში და ცუ ლია ზე მო აღ ნიშ
ნუ ლი გრა ვი უ რის მი ხედ ვით შედ გე ნი ლი ფერ წე რუ ლი პორ ტ რე ტი, სა დაც მუნ
დი რის ფერ თა შე ხა მე ბა სწო რა დაა გა დაწყ ვე ტი ლი, ამას ადას ტუ რებს პეტ რე 
ბაგ რა ტი ო ნის ნამ სა ხუ რო ბის ფურ ცე ლიც (რუსეთის ცენ ტ რა ლუ რი სამ ხედ რო -
ის ტო რი უ ლი არ ქი ვი. ფონ დი 489, აღ წე რა 2, №2-4, გვ.65-70), მაგ რამ ზუგ
დიდ ში და ცუ ლი ნა მუ შევ რის მხატ ვა რი, რო გორც ჩანს, ვერ გა ერ კ ვა, რო გორ 
უნ და გა მო ი ყუ რე ბო დეს ბაგ რა ტი ო ნის მუნ დი რი და ორ დე ნე ბი, ან და მას ცუ დი 
კონსულ ტან ტე ბი ჰყავ და, რის გა მოც ტი ლოს შეს რუ ლე ბი სას ბევ რი შეც დო მა 
და უშ ვა. 

1802 წელს პეტ რე ბაგ რა ტი ო ნი იმ ეგერ თა ლე იბ - გ ვარ დი ის ბა ტა ლი ო ნის 
ხელმძღვანელია, რო მე ლიც 1806 წელს პოლ კად გა და კეთ და , ა მი ტომ პეტ რე 
ამ პოლ კის მუნ დირს ატა რებ და, მუნ დი რი ღია მწვა ნე ფე რის გახ ლ დათ, მას 
ოქ რომ კე დით შეს რუ ლე ბუ ლი ნა რინ ჯის ფე რი სა ყე ლო ამ შ ვე ნებ და. მხატ ვარ მა 
კი მუნ დი რი ზღვის ფე რად დახატა, სა ყე ლო - წი თელი ფე რით, ხო ლო ორ
დე ნის ლენ ტი, მარ ჯ ვე ნა მხა რეს, ლურ ჯი ფე რით შე ას რუ ლა, ისე, რო გორც 
ეს წმინ და ან დ რია მო ცი ქუ ლის ორ დენს შე ე სა ბა მე ბა. არა და, ამ ლენტს მარ
ცხე ნა მხა რე ს ატა რებ დ ნენ. 1802 წელს კი ბაგ რა ტი ო ნი წმინ და ალექ სან დ რე 
ნე ვე ლის წი თელ სამ ხ რე ლენტს ფლობ და, თა ვად ორ დე ნი მან მოგვიანებით, 
1809 წელს მი ი ღო, რო ცა უკ ვე გე ნე რა ლი იყო და შე სა ბა მის მუნ დირს იც ვამ
და. ასე რომ, რო გორც ზე მოთ აღ ვ ნიშ ნეთ, ბაგ რა ტი ო ნის სამ ხედ რო ფორ მა 
ტი ლო ზე არას წო რად არის წარ მოდ გე ნი ლი. რაც შეეხება ორდენებს, თუ რამ
დე ნი მე უმ ნიშ ვ ნე ლო შეც დო მას არ ჩავ თ ვ ლით, პორ ტ რეტ ზე ისინი სწო რად 
არის გა მო სა ხუ ლი. 1812 წლის სა მა მუ ლო ომის გმირს გულ მ კერდს შემ დე გი 
სა ხის ორ დე ნე ბი უმ შ ვე ნებს: სა ყე ლო ზე გა მო სა ხუ ლი (წითელი ჯვა რი, კუთხე ებ
ში ოქ რო თი დამ შ ვე ნე ბუ ლი) წმინ და ან ას I ხა რის ხის ორ დე ნი გახ ლავთ, მის 
ქვე მოთ მა რია ტე რე ზას II ხა რის ხის ავ ს ტ რი უ ლი სამ ხედ რო ორ დე ნია (აქ იგი 
არას წო რად არის შეს რუ ლე ბუ ლი, სი ნამ დ ვი ლე ში ორ დე ნი თეთ რი ფე რი სა 
იყო). ამ ნიშ ნის ქვე მოთ განთავსებულია წმინ და ლა ზა რე სა და წმინ და მავ რი
კის I ხა რის ხის სარ დი ნი უ ლი სამ ხედ რო ორდენი, ხოლო გვერ დით თეთ რად 
შეს რუ ლე ბუ ლი ნი შა ნი პავ ლე I-ის და წე სე ბუ ლი მალ ტის კო მან დორ თა ჯვა რი 
გახლავთ. გულზე ჩამოკიდებული პატარა წითელი ჯვარი წმინ და ვლა დი მი
რის IV ხა რის ხის ბაფ თი ა ნი ორ დე ნი ა, რო მე ლიც ბაგ რა ტი ონ მა ჯერ კი დევ 
1794 წელს პო ლო ნე ლებ თან ბრძო ლის დროს გა მო ჩე ნი ლი მა მა ცო ბის თ ვის 
მი ი ღო. 

ამ დე ნად, და დი ა ნე ბის კო ლექ ცი ა ში და ცუ ლი პეტ რე ბაგ რა ტი ო ნის პორ ტ
რე ტი და ხა ტუ ლია და ახ ლო ე ბით 1805 წელს ს. ტონ ჩის ნა მუ შევ რი დან სა უნ
დერ სის გრა ვი უ რის მი ხედ ვით და შეს რუ ლე ბის მა ნე რი დან გა მომ დი ნა რე, ბაგ
რა ტი ო ნის შე მორ ჩე ნილ პორ ტ რეტ თა შო რის ერ თ -ერ თი უნი კა ლუ რი ა.

და სავ ლეთევ რო პუ ლი ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შე ბის კო ლექ ცია სა ქარ თ ვე ლო
ში არა  მარ ტო ევ რო პი დან ჩა მო ტა ნი ლი ნა ხა ტე ბით იქ მ ნე ბო და, არა მედ იმ 
ნამუშევრებითაც, რომ ლებ საც ევ რო პე ლი მხატ ვ რე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში ცხოვ რე
ბის ან მოგ ზა უ რო ბის დროს ქმნიდ ნენ.

1857 წელს, სანქტ-პე ტერ ბურ გ ში, მე ფე ალექ სან დ რე II-ის კო რო ნა ცი ა ზე 
მიწ ვე ულ და დი ა ნე ბის ოჯახს იმ პე რა ტო რი პი რა დად შეხ ვ და და სა მეგ რე ლოს 
ტახ ტის მემ კ ვიდ რეს, უფ ლის წულ ნი კოს სა ჩუქ რად ოქ რო- ვერ ცხ ლით მო ვა რა
ყე ბუ ლი დი დი ალ ბო მი გა დას ცა . ალ ბო მი გან სა კუთ რე ბუ ლი იყო, რად გა ნაც 
ეთ მო ბო და ცნო ბი ლი მხატ ვ რე ბის მი ერ შეს რუ ლე ბულ კავ კა სი ურ სა ხე ებს, პე ი
ზა ჟებს, მათ შო რის ფრიდ რიხ ფრი შის ნა მუ შევ რე ბის კო ლექ ცი ას.

მო ნუ მენ ტუ რი ტი ლო ე ბი სა და ბა ტა ლუ რი სცე ნე ბის ოს ტა ტი ფრიდ რიხ 
 ფრი ში ჯერ დარ მ შ ტად ტის, შემ დეგ რუ სე თის სა იმ პე რა ტო რო კა რის მხატ ვა რი 
იყო. ალექ სან დ რე II-ის ამა ლას კავ კა სი ა ში მოგ ზა უ რო ბის დროს თან ახ ლ და 
და ყვე ლა ღირ შე სა ნიშ ნა ვი მოვ ლე ნა ქა ღალ დ ზე გა დაჰ ქონ და. ეს იყო ეს კი
ზე ბი, რო მელ თა გან მოგ ვი ა ნე ბით მხატ ვარ მა 5 დი დი ტი ლო შექ მ ნა. ფრიშ
მა თით ქ მის დაწ ვ რი ლე ბით აღ წე რა იმ პე რა ტო რის მთე ლი მარ შ რუ ტი, მი სი 
ხე ლოვ ნე ბის მეშ ვე ო ბით შე მოგ ვ რ ჩა კავ კა სი ის ბევ რი ქა ლა ქი სა თუ სოფ ლის 
პე ი ზა ჟე ბი და, რაც მთა ვა რი ა, მხატ ვ რის კო ლექ ცი ის უმე ტეს მა ნა წილ მა, და დი
ა ნე ბის სა სახ ლე ში მო ი ყა რა თა ვი.

„დიდებულია! მრა ვალ ფე რო ვა ნი ა! ყვე ლა ფე რი ეს შე შურ დე ბო და თვით 
პა რიზს, თქვენს მიყ რუ ე ბულ კუთხე ებ შიც შეხ ვ დე ბა თურ მე კა ცი მო დურ ფრან
გულ რო მა ნებს და მშვე ნი ერ სა ზო გა დო ე ბას, რო მე ლიც გა რე მო ცუ ლია თქვე
ნე ბუ რი კომ ფორ ტით, თქვენც გყავთ ბრძო ლებ ში ნა ცა დი მე ო მა რი ვაჟ კა ცე ბი 
და მხატ ვარ თა იდე ა ლე ბი, თქვე ნი პირ მ შ ვე ნი ე რი ასუ ლე ბი“, - ასე მი მარ თა 

Nevsky, and in 1809, the badge of the Order. At the time he had already 
been made General and would have been wearing the relevant uniform. 
So, as mentioned above, the military uniform of Bagration is incorrect-
ly depicted in the portrait, although the Orders are correctly painted on 
his coat. On his collar is the first-degree Order of Saint Anna (red cross 
adorned with gold), under which we see the second-degree Austrian Mili-
tary Order of Maria Theresa (presented incorrectly, as, in fact, the Order 
was white). Below these Orders is the Sardinian Order of Saints Maurice 
and Lazarus (first-degree) next to which the painter depicted the fourth-
degree Order of St John of Malta, which Bagration received in 1794 for his 
courage in battles against the Poles.

The portrait of Peter Bagratoni in the Dadiani collection was painted 
around 1805.  Based on the gravure of Saunders and Tonci,  because of 
the technique employed, this work is one of the most unique portraits of 
Bagration.

In Georgia, the collection of Western European art was made up not 
only of paintings brought from Europe, but also of artworks created by 
European painters during their time in Georgia.

In 1857, during the coronation of King Alexander II in Saint Petersburg, 
the Emperor personally met the Dadiani family. From the Emperor, Prince 
Niko Dadiani, the heir to the Samegrelo throne, received an album of gold 
and silver as a gift. The album was exceptional because it encompassed 
paintings, landscapes and Caucasian characters created by famous art-
ists. The album also included a collection of Friedrich Frisch’s paintings.

A master of monumental paintings and battle scenes, Friedrich Frisch 
primarily worked in Darmstadt and then in Russia as an imperial court 
painter. Frisch accompanied Alexander II and his retinue during their jour-
ney around the Caucasus, where he reflected all the most remarkable 
events on paper. Primarily, these papers were sketches, based on which 
the painter later created five large canvases. 

Many Caucasian urban and rural landscapes have been preserved 
through Frisch’s art, the majority of which are now kept at the Dadiani 
Palace.

“Magnificent! Diverse! Even Paris would be jealous…ostensibly, one 
can meet the French style couple with beautiful modern society in your 
silent and remote streets. Here, one can feel a particular comfort and 
relaxation. You have brave warriors, beautiful young ladies and idealized 
artists,” the French artist and 
journalist Pierre Blanchar told 
the staff of the Russian news-
paper ‘Caucasus’ in Tbilisi in 
1856, during a dinner held in 
honor of Aleksandr Baryatin-
sky, Governor of the Caucasus. 
Regrettably, little is known 
about Pierre Blanchar’s time in 
Georgia, although he devoted 
much of his life to the Cauca-
sus, in particular to the study 
of Georgian historical monu-
ments, cities,  landscapes and 
history.

Blanchar was born on Feb-
ruary 25, 1805, in Lyon, one 
of the most beautiful cities in 
Europe. He was 14 years old 
when he moved to Paris to 
study in the school of fine art 
there, which played an impor-
tant role in the creativity of the 
future professional painter.

The album of Niko Dadiani, 
gifted to him by the Emperor 
of Russia, contained a consid-
erable number of Blanchar’s 
graphic works, today pre-
served in Zugdidi at the Dadi-
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1856 წელს მე ფის ნაც ვალ ბა რი ა ტინ ს კის პა ტივ სა ცე მად გა მარ თულ ნა დიმ ზე 
თბი ლის ში მყოფ მა ფრან გ მა მხატ ვარ მა და ჟურ ნა ლის ტ მა პი ერ (პარამონ) 
ბლან შარ მა ცნო ბი ლი რუ სუ ლი გა ზე თის „კავკაზის“ თა ნამ შ რომ ლებს. 

სამ წუ ხა როდ, ჩვენ ში ცო ტა რამ თუ იცი ან ამ გა მო ჩე ნი ლი შე მოქ მე დის შე
სა ხებ, არა და პი ერ ბლან შარ მა თა ვი სი შეგ ნე ბუ ლი ცხოვ რე ბის დი დი ნა წი ლი 
კავ კა სი ას, კერ ძოდ კი სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი უ ლი ძეგ ლე ბის, ქა ლა ქე ბის, 
ლან დ შაფ ტე ბი სა და ის ტო რი ის შეს წავ ლას და უთ მო.

პი ერ ბლან შა რი და ი ბა და 1805 წლის 25 თე ბერ ვალს ევ რო პის ერ თ -ერთ 
ულა მა ზეს ქა ლაქ ლი ონ ში. 14 წლი სა პა რიზს ჩა სუ ლა და იქ ნა ტი ფი ხე ლოვ ნე
ბის სკო ლა ში და უწყია სწავ ლა, თა ნა მედ რო ვე თა გად მო ცე მის თა ნახ მად, პა ტა
რა ბლან შა რი სწო რედ აქ ეზი ა რა ხატ ვი სა და ფერ წე რის იმ სა ი დუმ ლო ე ბებს, 
რო მელ თა წყა ლო ბი თაც, უკ ვე სი ჭა ბუ კის წლებ ში ვე, აკ ვა რე ლის ჭეშ მა რი ტი 
დი დოს ტა ტი შე იქ ნა.

ჩვენ და სა ბედ ნი ე როდ, მი სი გრა ფი კუ ლი ნა მუ შევ რე ბის სო ლი დუ რი კო
ლექ ცია ალექ სან დ რე II-ის ოქ როს ალ ბო მის წყა ლო ბით, სა ქარ თ ვე ლო ში, 
 და დი ა ნე ბის სა სახ ლე ში მოხ ვ და. ბლან შა რის ხე ლოვ ნე ბით მო ხიბ ლულ მა 
 და დი ა ნებ მა მა თი ნა წი ლი ალ ბო მი დან ამო ი ღეს და სა სახ ლის კედ ლებ ზე დაჰ
კი დეს, ნა წი ლი კი გა ა სა ჩუქ რეს (სწორედ ამი ტომ, ბლან შა რის ზო გი ერ თი ნა მუ
შე ვა რი დღემ დე ინა ხე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ეროვნული მუ ზე უ მის - ხელოვნების 
მუზეუმის, რუ სუ ლი მუ ზე უ მი სა და ერ მი ტა ჟის ფონ დებ ში). 

აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ბლან შა რი თა ვის გრა ფი კულ ნა ხა ტებს თან ურ
თავ და პუბ ლი ცისტურ -  შე მეც ნე ბით წე რი ლებს, რომ ლე ბიც საფ რან გე თი სა და 
ევ რო პის სხვა სა ხელ მ წი ფო ე ბის წამ ყ ვან გა ზე თებ ში იბეჭ დე ბო და.

1858 წელს პა რიზ ში, დი უ რან - რუ სე ლის სა ლონ ში, იმ მხატ ვარ თა გა მო ფე
ნა მოეწყო, რო მლებიც ალექ სან დ რე II-ის კო რო ნა ცი ა ზე მიიწვიეს.  გა მო ფე ნამ 
თა ვი დან ვე მი იქ ცია XIX სა უ კუ ნის ფრან გუ ლი ბო ჰე მუ რი ელი ტის ყუ რადღე ბა, 
რად გან სა ლო ნის კედ ლებს ამ შ ვე ნებ და ბლან შა რის სა ყუ რადღე ბო ნა მუ შევ რე
ბი კავ კა სი ი სა და სა ქარ თ ვე ლოს თე მებ ზე. მი სი პორ ტ რე ტე ბი სა და კომ პო ზი
ცი ე ბის პერ სო ნა ჟე ბი იყ ვ ნენ ფრან გი მოგ ზა ურ - მე მუ ა რის ტე ბის ნაშ რო მებ სა და 
ენ ციკ ლო პე დი ებ ში მრა ვალ გ ზის ხსე ნე ბუ ლი „თვალწარმტაცი სა ქარ თ ვე ლო“ 
და მი სი რო მან ტი კულ - რა ინ დუ ლი გა რეგ ნო ბის შვი ლე ბი. პა რი ზუ ლი პრე სა 
ცხო ვე ლი ინ ტე რე სით გა მო ეხ მა უ რა გა მო ფე ნას. ორ მა გა მო ცე მამ - „Tour de 
Monde”-მ და “Illustration de Paris”-მა თა ვის ფურ ც ლებ ზე დას ტამ ბა მხატ ვარ 
პი ერ ბლან შა რის აღ ფ რ თო ვა ნე ბუ ლი წე რი ლე ბი სა ქარ თ ვე ლო სა და ქარ თ ველ 
ხალ ხ ზე. ერ თ -ერთ მათ განს, რო მე ლიც ქარ თულ ენა ზე პირ ვე ლად ქვეყ ნ დე ბა, 
გთა ვა ზობთ აქ ვე, რად გან ვფიქ რობთ, ეს წე რი ლი არა მარ ტო სა უცხო ოდ გად
მოს ცემს უცხო ე ლი შე მოქ მე დის გან წყო ბა სა და ხა სი ათს, არა მედ შე სა ნიშ ნა
ვად ასა ხავს XIX სა უ კუ ნის სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ას. 

„ჩემდა უნე ბუ რად ჩა მო ვარ დ ნილ მდუ მა რე ბას, რო გორც იქ ნა, ვარ ღ ვევ, 
რად გან თქვენ თ ვის არ მო მი წე რია მას შემ დეგ, რაც მოს კო ვი დან გა მო ვემ გ ზავ
რე, მაგ რამ ალ ბათ მე გობ რე ბის სა შუ ა ლე ბით იცით ყვე ლა ფე რი ჩე მი თავ გა
და სავ ლე ბის შე სა ხებ. მე კავ კა სი ა ში ექ ვ სი კვი რით ჩა მო ვე დი. მაგ რამ რა ტომ
ღაც უკ ვე ხუთ თვე ზე მე ტია აქ ვცხოვ რობ, თუმ ცა აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ამ 
პე რი ოდ ში ჩა ვი დი ნე წარ მო უდ გე ნე ლი გმი რო ბა, - შევ ქ მე ნი 50 ნა ხა ტი სა გან 
შემ დ გა რი გა სა ო ცა რი ალ ბო მი. ამ ჟა მად გიგ ზავ ნით პირ ველ ნა წილს, რო მე
ლიც ამას თა ნა ვე ჩე მი მოგ ზა უ რო ბის და საწყისს ასა ხავს. ამ წე რილს კი პი რო
ბი თად შემ დე გი სა თა უ რი შე გიძ ლი ათ წა უმ ძღ ვა როთ - „თავისუფლებაზე“, მე ო
რეს - „დაღესტანი“ უწო დეთ, და ნარ ჩე ნებს კი „კახეთი“ და „ტიფლისი“. მინ და 
ისიც დავ ს ძი ნო, რომ ეს ამა ნა თი უფ რო მრავ ლის მ თ ქ მე ლი და ზუს ტი ა, ვიდ რე 
გა ზაფხულ ზე გა მოგ ზავ ნი ლი, რად გან მა შინ ყვე ლა ფე რი ნაჩ ქა რე ვად მო ვამ ზა
დე. მე აწი წე რი ლებს რე გუ ლა რუ ლად გა მო ვაგ ზავ ნი და ამი ტომ თქვენ მი სი 
ბეჭ დ ვა უკ ვე შე გიძ ლი ათ და იწყოთ. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ჩე მი წე რი ლე ბის 
გა მოქ ვეყ ნე ბა და ემ თხ ვა პა რიზ ში დი დი მთავ რის კონ ს ტან ტი ნე ნი კო ლო ზის 
ძის სტუმ რო ბას, რო მე ლიც კავ კა სი ა საც წელს ეწ ვე ვა, ამი ტომ ვფიქ რობ ეს მა
სა ლა მის თ ვი საც სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა. ჩე მი ბო ლო წე რი ლი სა ო ცა რი ქა ლა ქის, 
ტიფ ლი სის შე სა ხებ მო გითხ რობთ. 

მე სა ხე ებ ზე უფ რო მე ტად სცე ნე ბის ნა ხა ტე ბი მო ვამ ზა დე. აქ თქვენ იხი
ლავთ ყა რა ნა ის სი მაღ ლე ებს, სა ი და ნაც მოს ჩანს შა მი ლის სამ შობ ლო გი უმ რი, 
აქ ვეა ალექ სან დ რე დი დის ქა ლა ქი  დერ ბენ დი და მუდ მი ვი ცეცხ ლის სამ შობ
ლო ბა ქო. თქვენ იხი ლავთ შე მა ხი ას, რო მე ლიც სულ ახ ლა ხან მი წის ძ ვ რამ 
და ან გ რი ა. ნუ ხას, ხან თა სა სახ ლე ებ სა და სპარ სელ მო ცეკ ვა ვე ებს, ამაყ ქარ თ
ველ თა ვა დებ სა და ტიფ ლის ში კავ კა სი ის მე ფის ნაც ვ ლის მობ რ ძა ნე ბას, ილუ
მი ნა ცი ებ სა და წმინ და გი ორ გის ორ დე ნის კა ვა ლერ თა ზე ი მებს. მინ და იმა შიც 
გა მო გიტყ დეთ, რომ გა ზე თის ეგ ზემ პ ლა რებ სა და ილუს ტ რა ცი ებს კავ კა სი ა ში 
დი დი ინ ტე რე სი თა და მო უთ მენ ლო ბით ელი ან... კი დევ ერ თი რამ, ტიფ ლი სი 
ჩემ თ ვის მსოფ ლი ო ში ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ლა მა ზი და მომ ხიბ ვ ლე ლი ქა ლა
ქი ა, თუმ ცა ცუდ ამინ დ ში ძა ლი ან ბინ ძუ რი და ტა ლა ხი ა ნი ა, მაგ რამ ამ ჟა მად აქ 

ani Palace. Enchanted by Blanchar’s art, Dadiani took some his paintings 
out of the album and hung them on the walls of the palace. Some paint-
ings were given away as presents by the Dadiani family, however, which 
is why some of Blarnar’s works are now kept in the Art Museum of Georgia 
and depositaries of the Russian Museum and Hermitage.

Notably, Blanchar wrote letters of publicity for his graphic drawings, 
which were printed in leading newspapers in France and other European 
countries.

In 1858, Salon ‘Durán-Russell’ in Paris hosted painters who had been 
invited to the coronation of Alexander II. The exhibition attracted the elite 
of France, giving visitors the chance to see the remarkable works of Blan-
char on the themes of Georgia and the Caucasus. The characters within 
his portraits and the overall compositions displayed “beautiful Georgia” 
and Georgians, and were frequently mentioned in the memoirs or publica-
tions of various French travelers.  

The Parisian press also expressed great interest in the exhibition. Two 
editions of the ‘Tour de Monde’ and ‘Illustration de Paris’ published the let-
ters of the painter about Georgia and Georgian people. In this catalogue, 
we publish one of Pierre Blanchar’s letters, as it reveals not only the at-
titude of the foreign artist towards Georgia but also perfectly reflects the 
Georgian history of the 19th century.

“I am finally breaking my silence, which happened without intent. I 
have not written to you since I left Moscow, though you probably know 
about my adventures from our friends. I came to the Caucasus planning to 
stay for six weeks, but somehow I ended up living here for more than five 
months.  Nevertheless, in this period I have done some incredible work, 
creating an amazing album of 50 paintings.

“Now I am sending you the first part, which reflects the beginning of 
my journey. This letter can be conditionally titled ‘Towards Freedom’; the 
second can be named ‘Dagestan’, and the others ‘Kakheti’ and ‘Tiflis’. I 
would like to add that this parcel is more abundant and accurate than the 
one I sent in the spring; everything was prepared too hastily then. From 
now on, I will send you letters regularly so that you can start printing them 
immediately.

“Notably, the publication of my letters coincided with the visit of the 
great ruler Constantine - the son of Nikoloz, who will visit the Caucasus this 
year, so I think these materials will be interesting for him too. My last letter 
is about the amazing city of Tiflis. I have painted more scenes than faces. 
You will see here the heights of Kranaya, from which one can see Shamil’s 
homeland Gyumri; here is the town of Alexander the Great – Derbent, and 
Baku, the home-
land of eternal fire. 
Along with She-
makhia (Caucasian 
Albania) which was 
recently destroyed 
by an earthquake, 
you will see Sha-
ki (Azerbaijan), 
Khans’ palaces, 
Persian dancers, 
proud Georgians, 
the visit of the 
Viceroy to Tiflis, as 
well as illumina-
tions and celebra-
tions of knights of 
the St. George’s 
Order. People in 
Caucasia look for-
ward to seeing 
the newspapers 
and illustrations… 
One more thing: 
Tiflis is one of the 
most beautiful and 
charming cities in 

ანდრია დადიანის სასახლე. ინტერიერი. XX საუკუნე. კიევი
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ახ ლა კარ გი ამინ დე ბია და ამ სა შიშ რო ე ბამ უკ ვე ჩა ი ა რა...
ვფიქ რობ, კავ კა სი უ რი სცე ნე ბი სა და ტი პე ბის ჩვე ნე უ ლი გა მო ცე მე ბი მკითხ

ვე ლი სათ ვის ინ ტე რეს მოკ ლე ბუ ლი არ იქ ნე ბა და ამი ტომ ერთ რა მე ზე გან სა
კუთ რე ბით მწყდე ბა გუ ლი, ჩვე ნი თა ნა მე მა მუ ლე ფერ მ წე რე ბი და მხატ ვ რე ბი 
ნაკ ლებ ინ ტე რეს დე ბი ან ამი ერ კავ კა სი ით, მი სი ბუ ნე ბით, ის ტო რი უ ლი წარ სუ
ლით, აქ მო სახ ლე ხალ ხე ბის წეს - ჩ ვე უ ლე ბე ბით, მა შინ, რო ცა ჩვენ ში ესე მო დუ
რი ყი რი მის ნა ხე ვარ კუნ ძუ ლი საგ რ ძ ნობ ლად ჩა მორ ჩე ბა კავ კა სი ას რო გორც 
ბუ ნე ბის სი ლა მა ზით, ისე ორი გი ნა ლუ რო ბით. თქვე ნი პი ერ ბლან შა რი, 1857 
წლის 18 აპ რი ლი“. 

პიერ ბლანშარმა ამ კო რეს პონ დენ ცი ას თბი ლი სის სა ინ ტე რე სო ჩა ნა ხა ტი 
და ურ თო. აქ ვო რონ ცო ვის პროს პექ ტი იყო ასა ხუ ლი, სა დაც კარ გად მოჩანდა 
მე ფის ნაც ვ ლის ძვე ლი სა სახ ლე, კო მენ დან ტუ რა და ვან ქის ეკ ლე სი ა. სა ინ
ტე რე სოა ისიც, რომ ნახატზე იმ დ რო ინ დე ლი თბი ლი სი ა ასახული, რომ ლის 
მთა ვარ პროს პექ ტ ზე ჯერ კი დევ ცხე ნოს ნე ბი და ურემ ში შებ მუ ლი კა მე ჩე ბი და
დი ოდ ნენ. 

ზე მოხ სე ნე ბუ ლი კო რეს პონ დენ ცი ის და წე რამ დე ერ თი წლით ად რე, პი ერ 
ბლან შა რი ქარ თ ვე ლებს მოს კოვ ში, 17 აგ ვის ტოს, ალექ სან დ რე II-ის კო რო
ნა ცი ა ზე გა ეც ნო. აქ იყ ვ ნენ სა მეგ რე ლოს ულა მა ზე სი დე დო ფა ლი ეკა ტე რი ნე 
ჭავ ჭა ვა ძე- და დი ა ნი სა, აფხა ზე თის უკა ნას კ ნე ლი მთა ვა რი მი ხე ილ შარ ვა ში ძე, 
მა ნა ნა ორ ბე ლი ა ნის ქა ლიშ ვი ლი, პე ტერ ბურ გის სა ლო ნებ ში გა ნე ბივ რე ბუ ლი 
ტა სო ორ ბე ლი ა ნი- გა გა რი ნი სა, მომ ხიბ ვ ლე ლი პა შა და დი ა ნი- ვიტ გენ შ ტე ი ნი
სა, თა ვა დი ბა რი ა ტინ ს კი. აქ ვე გახ ლ დათ ეკა ტე რი ნე ზე უზო მოდ შეყ ვა რე ბუ
ლი, სიმ დიდ რი თა და პო ლი ტი კუ რი კა რი ე რით სა ხელ მოხ ვე ჭი ლი ეს პა ნე თის 
ელ ჩი ჰერ ცო გი დ’ო სუ ნა... 

ჩვენს სამ შ ბ ლო ში პი ერ ბლან შა რი ჩრდი ლო-კავ კა სი ი დან შე მო ვი და. 
ფრან გ მა სტუ მარ მა სა ქარ თ ვე ლოს ბუ ნე ბა პირ ვე ლად და რი ა ლის ხე ო ბა ში იხი
ლა, მყინ ვარ წ ვე რის სი თეთ რი თა და სა ლი კლდე ე ბის მე დი დუ რო ბით მო ხიბ
ლუ ლი მხატ ვა რი იქ ვე, გზის პი რას ჩა მომ ჯ და რა და თვალ წარ მ ტა ცი პე ი ზა ჟი 
ქა ღალ დ ზე გად მო უ ტა ნი ა (გვ.75). 

სა ქარ თ ვე ლოს სამ ხედ რო გზა ზე მო მა ვა ლი ბლან შა რის ყუ რადღე ბას არც 
ანა ნუ რის სა მო ნას ტ რო კომ პ ლექ სი გა მორ ჩე ნი ა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ნა მუ
შე ვარს არა მარ ტო მხატ ვ რუ ლი, არა მედ ის ტო რი უ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბაც ენი ჭე ბა, 
რად გან ნახატზე არ ქი ტექ ტუ რუ ლი ძეგ ლის პირ ვე ლა დი სა ხეა აღ ბეჭ დი ლი. 
კარ გად მო ჩანს ეპის კო პო სის სა სახ ლე, ანა ნუ რის გა რე ეკ ლე სია და ძვე ლი 
გზა, რო მლ ებიც მოგ ვი ა ნე ბით ჟინ ვალ ჰეს მა ჩა ძი რა. 

რო გორც ჩანს, ბლან შა რი სა ქარ თ ვე ლოს ძველ სა ტახ ტო ქა ლაქ საც ეწ ვი ა.  
მას საკ მა ოდ დი დი ზო მის ქა ღალ დ ზე ფე რა დი აკ ვა რე ლით სვე ტიცხოვ ლის სა
კა თედ რო ტა ძა რი ჩა უ ხა ტავს. მელ ქი სე დეკ კა თა ლი კო სის კა რიბ ჭე, მღვდელ მ
თა ვარ თა საფ ლა ვე ბი და გა ლავ ნის ქონ გუ რე ბი ძვე ლი სვე ტიცხოვ ლის შე მორ
ჩე ნილ სა ხე თა გან ერ თ -ერ თი უნი კა ლუ რი ა. 

ქარ თ ვე ლებ თან შეხ ვედ რით მო ხიბ ლუ ლი პი ერ ბლან შა რი პა რიზ ში წე
რილს წე რილ ზე აგ ზავ ნი და, სა დაც თა ნა მე მა მუ ლე ებს რო მან ტი კუ ლი ქარ თუ
ლი წეს - ჩ ვე უ ლე ბე ბის შე სა ხებ მო უთხ რობ და. „ყვარელი, - წერს ბლან შა რი, 
- სა დაც ღა მე გა ვა თი ეთ, დიდ სო ფელ თან გა მაგ რე ბუ ლი სამ ხედ რო პოს ტი ა. 
აქ ჩვენ ყვე ლა ზე სა სი ა მოვ ნო შეხ ვედ რა მოგ ვე ლო და“. ქარ თუ ლი სტუ მარ -    
მას პინ ძ ლო ბის შე სა ბა მი სად, მხატ ვა რი თა ვად ჭავ ჭა ვა ძეს ვე ე ბა მა რან ში მი უწ
ვე ვი ა, სა დაც ქარ თუ ლი ლა ზა თით დამ შ ვე ნე ბუ ლი სუფ რა დახ ვედ რია და აქ, 
უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, მი სი ყუ რადღე ბა მი უქ ცე ვია ზარ ნი ში ან და მო სე ვა დე ბულ 
ნა ირ - ნა ირ ქარ თულ ჭურ ჭელს. „თავს ისე ვგრძნობ დი, თით ქოს შუა სა უ კუ ნე
ებ ში მოვ ხ ვედ რი ლი ყა ვი. მდიდ რუ ლი ჩაც მუ ლო ბა, იარა ღას ხ მუ ლო ბა, ყვე ლა
ფე რი ეს ამ გაცხო ვე ლე ბულ სცე ნას, თქვენ და მერ წ მუ ნე ბით, გან სა კუთ რე ბულ 
ორი გი ნა ლუ რო ბას ანი ჭებ და. თქვენ თ ვის ძნე ლად და სა ჯე რე ბე ლი იქ ნე ბა, მაგ
რამ სრუ ლი ჭეშ მა რი ტე ბა ა, რომ ასე თი „ჰომერული“ ნა დი მის გან მავ ლო ბა ში 
დამ ხ ვ დურ თა გან არა ვის შე უბღა ლავს ყოვ ლად დარ ბა ის ლუ რი და კდე მა მო სი
ლე ბით დამ შ ვე ნე ბუ ლი მხი ა რუ ლი საზღ ვ რე ბი“. 

ბლან შა რი ქარ თუ ლი სუფ რის სი ლა მა ზეს „თვალწარმტაც ნა ტი ურ მორტს“ 
უწო დებს. მას მეფისნაცვალ ალექსანდრე ბა რი ა ტინ ს კის თან (1815-1879)
ერ თად მო უ ნა ხუ ლე ბია ალექ სან დ რე  ჭავ ჭა ვა ძის სა სახ ლე: „ვისაც კი უნა ხავს 
იტა ლი ა, მას შე უძ ლია წარ მო იდ გი ნოს ამ ქვეყ ნის ყვე ლა ზე უფ რო წარ მ ტა ცი 
ქა ლა ქი. თე ლავს გარს არ ტყია მშვე ნი ერ ხევ ნარ თა ხში რი ტევ რი და ძვე ლი 
ცი ხის გა ლა ვა ნი“. ბლან შა რი გან სა კუთ რე ბით მო უ ხიბ ლავს ქარ თულ სათ ვალ
თ ვა ლოს. ლე კი ა ნო ბით შე ში ნე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბა თურ მე ყვე ლა სო ფელ ში, 
ყა ნებ სა და სა ძოვ რებ ზე ჩა ლით გა და ხუ რულ ოთხ ფე ხა ხის კოშ კუ რებს აშე
ნებ და, სა ი და ნაც ერ თი და რა ჯი მუდ მი ვად ადევ ნებ და თვალ ყურს არე მა რეს. 
ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქ მუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ცხა დი ა, რომ ფრან გ მა ჟურ ნა ლის
ტ მა და მხატ ვარ მა პი ერ ბლან შარ მა XIX სა უ კუ ნის სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ი სა 
და კულ ტუ რის შეს წავ ლას დი დი ღვაწ ლი დას დო.

the world, but it is very dirty and muddy in bad weather. Tough, as we have 
a good weather now, this danger has already passed. I hope the readers 
will be interested in our publications of Caucasian scenes and characters.  
It is a pity that our fellow artists are less interested in the Caucasus, its 
nature, historical background, customs and the traditions of the people 
living here; a fortiori Crimean Peninsula, which is so trendy within us, is far 
behind the Caucasus with its magnificent nature and extraordinariness. 
Your Pierre Blanchar. 18 April, 1857”.

Pierre Blanchar added an interesting sketch of Tbilisi to this corre-
spondence showing Vorontsov Avenue, where the old palace of the Vice-
roy, Commandant’s Office and the Vank Monastery are well visible. We can 
also see Old Tbilisi, on whose main avenue are depicted horses, buffalos 
and carriages as means of  transportation.

Blanchar first met Georgians in Moscow on August 17 at the coronation 
of Alexander II – a year before he wrote the above-mentioned correspond-
ence, namely the beautiful Ekaterine Chavchavadze-Dadiani, the Queen 
of Samegrelo; the last Head of State of the Principality of Abkhazia, Mikhail 
Sharvashidze; Tasso Orbeliani-Gagarina, daughter of Manana Orbeliani; 
the charming Pasha Dadiani Wittgenstein; Prince Baryatinsky; and the 
Duke of Osuna, a wealthy and successful Spanish Ambassador who was in 
love with Queen Ekaterine. 

Blanchar came to Georgia through the North Caucasus. Passing 
through the Dariali Valley, the French guest was amazed by the sublime 
steep rocks and Kazbegi glacier ‘Mkinvartsveri’. He unhesitatingly and im-
mediately started to reflect this magnificent landscape on paper (p.75). 

During his journey along the Georgian Military Road, Blanchar also 
painted the Ananuri Monastery Complex, showing its original appearance 
and making the work one of artistic and historical value for today’s viewer. 
The Palace of the Bishop, Ananuri’s outer church and the old road, which 
was later flooded by the Jinval Dam, are well-visible in the painting. 

The French artist also visited the old capital city of Georgia, where on 
a large piece of paper, he depicted the Svetitskhoveli Cathedral in bright 
watercolour. The gate of the Melchizedek Catholicos, graves of the arch-
deacons and the wall of the ancient Svetitskhoveli are the most unique 
samples among other existing paintings.

Fascinated by the Georgians, Pierre Blanchar sent a number of letters 
to Paris describing the romantic Georgian customs and traditions to his 
friends.  “Kvareli, where we stayed at night, is a military base located near 
a large Georgian village. We had the most pleasant meeting here,” - writes 
Blancher. The artist was invited into the cellar of Prince Chavchavadze, 
where a beautifully laid table and Georgian tableware made a special im-
pression on him. “I felt as if I had stepped back in time to the Middle Ages. 
Luxurious attire and weaponry made this wonderful atmosphere even 
more special. It will be hard for you to believe, but it’s the complete truth 
that no-one has ever hosted me like this, only respect and amusement 
accompanied the feast.

Blanchar named the Georgian Supra (feast) a “captivating still life”. He 
visited the Palace of Aleksandre Chavchavadze together with the Viceroy 
(1815-1879) Baryatinsky: “who has seen Italy, and is well-able to imagine 
the most beautiful city in the country. Telavi is surrounded by a dense for-
est and an old castle wall”.

Blanchar was especially fascinated by the Georgian defensive build-
ings, discovering that to control and defend their territory from the 
Lezghins, the Georgian people built a four-story wooden tower, from which 
point one watchman was able to constantly control a whole village.

It is apparent that the French journalist and artist Pierre Blanchar did 
great work in the study of the history and culture of 19th century Georgia. 
Yet, as said above, Georgian society knows little about this important per-
son, whereas the French press of that period is full of his publications and 
colourful sketches. These materials are undoubtedly a priceless source for 
the history of Georgia.
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ქარ თუ ლ კოლექციებში დაცული და სავ ლე თევ რო პუ ლი ხელოვნების 
გამორჩეული ნი მუ შად უნ და ჩა ით ვა ლოს ჯო ტო დი ბონ დო ნეს (1266-1377) 
 ერ თ -ერ თი სა უ კე თე სო მოს წავ ლის, ფლო რენ ცი ის სკო ლის წარ მო მად გე ნე
ლის, იტა ლი ე ლი მხატ ვ რის ბერ ნარ დო და დის (1290-1348) ტრიპ ტი ქი ღვთის
მ შობ ლი სა და ჯვარ ც მის კომ პო ზი ცი ე ბით. ცენ ტ რა ლურ ნა წილ ში, შე ის რულ 
თაღ ქ ვეშ, ტახ ტ ზე, ღვთის მ შო ბე ლი ყრმას თან ერ თა დაა გა მო სა ხუ ლი, რომ
ლის გარ შე მო მთა ვა რან გე ლო ზე ბი და წმინ და ნე ბი, იოანე ნათ ლის მ ცე მე ლი 
და წმინ და ბე ნე დიქ ტე დგა ნან. ტრიპ ტი ქის მარ ჯ ვე ნა კა რედ ზე (პრაღის ნა ცი ო
ნა ლურ გა ლე რე ა ში და ცუ ლი და დის მე ო რე ნა მუ შევ რის მსგავ სად) წარ მოდ გე
ნი ლია ჯვარ ც მა (ქვედა რე გის ტ რ ში) და ღვთის მ შობ ლის დე და ანა (ზედა რე
გის ტ რ ში). მარ ცხე ნა კა რედ ზე კი (ზე და რე გის ტ რ ში) მა ხა რე ბე ლი ან გე ლო ზის 
ქვეშ პეტ რე და პავ ლე მოციქულები დგა ნან. 

მკითხ ველ მა კარ გად რომ გა აც ნო ბი ე როს მხატ ვ რის მნიშ ვ ნე ლო ბა მსოფ
ლიო ხე ლოვ ნე ბი სთ ვის, ორი ო დე სიტყ ვით შევ ჩერ დე ბით მის ბი ოგ რა ფი ა ზე. 
ბერ ნარ დო და დი ფლო რენ ცი ა ში ეწე ო და მოღ ვა წე ო ბას, მის შე მოქ მე დე ბა ზე 
ჯო ტოს თან ერ თად დი დი გავ ლე ნა მოახდინა სი ე ნუ რი მხატ ვ რო ბის გა მორ ჩე
ულ მა წარ მო მად გე ნელ მა პი ეტ რო ლო რენ ცე ტიმ (1280-1348). და დიმ წმინ და 
სტე ფა ნე სა და წმინდა ლავ რენ ტის ცხოვ რე ბის სცე ნე ბით გა ა ფორ მა ბე რარ დი- 
პულ ჩის კა პე ლა ფლო რენ ცი ის სან ტაკ რო ჩის ტა ძარ ში. მას ეკუთ ვ ნის სა კურ
თხევ ლის ფრეს კე ბი უფი ცი ში (1328 წე ლი- ტრიპ ტიქი წმინ და მა თეს, წმინდა 
ნიკოლოზისა და ღვთის მ შობ ლის გა მო სა ხუ ლე ბით), მა რ ი ა მი იესო თი ფლო
რენ ცი ის ორ სან მი ქე ლე ს ტაძარში (1346-1347). და დის ნა მუ შევ რე ბი მსოფ ლი
ოს არა ერთ უდი დეს მუ ზე უმ შია და ცუ ლი.

One of the best samples of the Western European collection in Georgia 
is thought to be Bernardo Daddi’s (1290-1348) triptych with compositions 
of the Virgin Mary and the Crucifixion. Notably, Daddi was one of the best 
apprentices of Giotto di Bondone (1266-1377) and the leading painter of 
Florence of his generation. The Virgin and Child are seated in majesty on 
a gabled throne. They are surrounded by archangels and saints - John 
the Baptist and the Holy Benedict. On the right panel of the altarpiece is 
a scene of the Crucifixion (as in another work of Daddi preserved in the 
Prague National Gallery). At the top of the same panel is the mother of the 
Virgin Mary - Saint Anna. In the lower area of the left panel St. Peter and 
St. Paul are presented standing below the evangelist angel.

Florentine Bernando Daddi was one of the artists who contributed to 
the revolutionary art of the Renaissance. He was particularly successful 
with his small-scale works and contributed to the development of the 
portable altarpiece, a format that subsequently gained great popularity. 
Aside from Giotto, Daddi was influenced by Pietro Lorenzetti (1280-1348) 
– one of the most distinguished representatives of Sienese Art. Daddi 
depicted scenes of the lives of Saint Stephane and Saint Laurent in the 
Cappella Pulci-Berardi of the Basilica di Santa Croce. He worked on the 
frescoes on the altar of the Uffizi Gallery (triptych – Virgin Mary and Child 
with Saints Matthew and Nicholas, 1328) and on ‘Virgin Mary and Child’ 
(1346-1347) in Orsanmichele, Florence. Daddi’s works are preserved in 
the largest museums of the world.
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ბერნარდო დადი (1280-1348)
„მადონა ყრმით“. სამკარედი ხატი. ხე, ზეთი
შუა ნაწილი 100x46, ფრთები 75x24. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
Bernando Daddi (1280-1348)
‘Virgin Mary with Child’. Middle part of the Triptych
Oil on wood. 100x46, panels 75x24. Georgian National Museum
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ბერნარდო დადი (1280-1348)
„მადონა ყრმით“.  დეტალი
Bernando Daddi (1280-1348)
‘Virgin Mary with Child’. Detail
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ბერნარდო დადი (1280-1348)
„მადონა ყრმით“.  დეტალი
Bernando Daddi (1280-1348)
‘Virgin Mary with Child’. Detail
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და სავ ლე თევ რო პუ ლი ხელოვნების ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო და 
უძ ვე ლე სი ნი მუ ში, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლო შია და ცუ ლი, პო ლიპ ტი ქია წმინ
დან თა გა მო სა ხუ ლე ბით. ხატწერის ეს ძვირფასი ძეგლი ცნობილ ქართველ 
საზოგადო მოღვაწეს ელისაბედ ორბელიანს ეკუთვნოდა, რომლისგანაც 1927 
წელს ცნო ბილ მა ქარ თ ველ მა მხატ ვარ მა და ეროვ ნუ ლი გა ლე რე ის და მა არ სე
ბელ მა დი მიტ რი შე ვარ დ ნა ძემ (1885-1937) სახელმწიფო კოლექციისთვის 
შეიძინა. ნა მუ შე ვა რი, რომ ლის ავ ტო რი პა ო ლო ვე ნე ცი ა ნოა (1333-1358 
წლებ ში მუ შა ობ და) ვე ნე ცი უ რი ფერ წე რუ ლი სკო ლის ერ თ -ერთ სა უ კე თე სო 
ნიმუშად უნ და მი ვიჩ ნი ოთ. აღ ნიშ ნუ ლი სკო ლა ყვე ლა ზე მე ტად XV-XVI სა უ კუ
ნე ებ ში გან ვი თარ და. მის თ ვის ფერ წე რუ ლი საწყი სე ბის სი ჭარ ბე და ნა თე ლი 
კო ლო რის ტუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბია და მა ხა სი ა თე ბე ლი. ვე ნე ცი ის სკო ლა ის
ტო რი უ ლი გან ვი თა რე ბის რამ დე ნი მე ას წ ლე ულს მო ი ცავს. პირ ველ ეტა პებ ზე 
მთა ვა რი რო ლი არ ქი ტექ ტუ რას ეკუთ ვ ნო და. გე ოგ რა ფი უ ლი მ დე ბა რე ო ბი სა 
და რო გორც და სავ ლე თი დან (გოთიკა), ისე აღ მო სავ ლე თი დან (უპირველეს 
ყოვ ლი სა, ბი ზან ტი ი დან) არ სე ბუ ლი კულ ტუ რუ ლი გავ ლე ნე ბის სპე ცი ფი კურ მა 
პი რო ბებ მა შექ მ ნა უკი დუ რე სად თა ვი სე ბუ რი ხე ლოვ ნე ბის ნა ზა ვი, რო მე ლიც 
ეგ რეთ წო დე ბულ, ვე ნე ცი ურ გო თი კა ში ბრწყინ ვა ლედ აისა ხა. კულ ტუ რუ ლი 
მიმ დი ნა რე ო ბის ამ დარგს არ ჰქონ და კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი ხა სი ა თი (როგორც 
საფ რან გეთ ში), ამ დროს ნა გე ბო ბა თა დე კორ ში ჭარ ბობ და ბი ზან ტი ის იმ პე რი
ის ხე ლოვ ნე ბი სთ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ელე მენ ტე ბი, მათ შო რის: ტიხ რუ ლი 
მი ნან ქა რი, მო ზა ი კა, ხა ლი ჩა და ძვირ ფა სი ქსო ვი ლი. ხშირ შემ თხ ვე ვა ში ეს 
ნი მუ შე ბი უშუ ა ლოდ ბი ზან ტი უ რი წარ მო შო ბი სა იყო, ხან ნა ყი დი, ხა ნაც ნა ა ლა
ფა რი. 

ვე ნე ცი ის ფერ წე რუ ლი სკო ლა მყა რი გან ვი თა რე ბის 400 წელს ით ვ ლის. 
XV სა უ კუ ნის პირ ვე ლი ძეგ ლე ბი, რო გორც ზე მოთ ა ღვ ნიშ ნეთ, ბი ზან ტი უ რი ხატ
წე რი სა და მო ზა ი კის ტრა დი ცი ე ბის აშ კა რა და და უ ფა რავ ზე გავ ლე ნას გა ნიც
დი ან, გო თი კის ელე მენ ტებ თან შერ წყ მის შე დე გად კი, თა ვი სე ბურ, ახ ლე ბურ 
და მხო ლოდ ვე ნე ცი ი ს სკოლისთვის და მა ხა სი ა თე ბელ ხე ლოვ ნე ბის სტილს 
ბა დე ბენ . ამ სკო ლის სა უ კე თე სო ოს ტა ტე ბი ალ ვი ზე ვი ვა რი ნი (1442-1505), 
ჯო ვა ნი ბე ლი ნი (1430-1516) და პა ო ლო ვე ნე ცი ა ნო არი ან. ეს უკა ნას კ ნე ლი 
სამ არ თ ლი ა ნად ით ვ ლე ბა ვე ნე ცი უ რი სკო ლის ერ თ -ერთ ფუ ძემ დებ ლად. ის 
მხატ ვარ თა ოჯახ ში და ი ბა და, მუ შა ობ და სა კუ თარ შვი ლებ თან, მარ კოზ თან, 
ლუ კას თან და ჯო ვა ნის თან ერ თად. იყო ვე ნე ცი ის დო ჟის ან დ რეა დან დო ლოს 
(1305-1354) ოფი ცი ა ლუ რი მხატ ვა რი, სა ვა რა უ დოდ, ას წავ ლი და  ლო რენ ცო 
ვე ნე ცი ა ნოს. მი სი პირ ვე ლი ხელ მო წე რი ლი ნა მუ შე ვა რი 1333 წლით თა რიღ
დე ბა, უკა ნას კ ნე ლი კი თავის ვაჟთან, ჯო ვა ნის თან ერ თად 1358 წელს შე ას
რუ ლა.  პა ო ლო ვე ნე ცი ა ნოს ნა მუ შევ რებ ში ოქ როს ფო ნი და უხ ვი ფერ თა გა მა 
თა ნად რო ულ მხატ ვარ თა (მათ შო რის ჯო ტოს) და მოგ ვი ა ნო იტა ლი უ რი ფერ
წე რის სკო ლებ თან პო უ ლობს პა რა ლე ლებს, თუ ად რე ულ პე რი ოდ ში მხატ ვ
რის ნა მუ შევ რე ბი ბი ზან ტი უ რი ხე ლოვ ნე ბის დიდ გავ ლე ნას გა ნიც დი და, 1340 
წლის შემ დეგ ის გო თი კის აშ კა რა ატ რი ბუ ტი კით იმო სე ბა, სწო რედ ამ დროს 
ვა ჟიშ ვი ლებ თან, ლუ კას თან და ჯო ვა ნის თან ერ თად მო ნა წი ლე ო ბს დოჟ ან
დ რეა დან დო ლოს მი ერ შეკ ვე თი ლ „საკვირაო კან კე ლის“ შექ მ ნა ში (1345), 
რომ ლი თაც იკე ტე ბო და წმინ და მარ კო ზის ტაძ რის ოქ როს სა კურ თხე ვე ლი 
(იგივე „პალა დო რო“). 1347 წლის შემ დეგ პა ო ლო ვე ნე ცი ა ნომ სა კუ თა რი სა
ხე ლოს ნო ჩა მო ა ყა ლი ბა, სა დაც შე სა ნიშ ნავ მო ზა ი კებს, სა კურ თხევ ლებ სა და 
პო ლიპ ტი ქებს ამ ზა დებ და.

პაოლო ვენეციანო (?-1362)
„მადონა ყრმით და წმინდანებით“. პოლიპტიქი
ხე, ზეთი. 132x226. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
Paolo Veneziano (?-1362) 
‘Virgin Mary and Child with Saints’. Polyptych
Oil on wood. 132x226. Georgian National Museum

პაოლო ვენეციანო (?-1362)
„მადონა ყრმით და წმინდანებით“. დეტალი
Paolo Veneziano (?-1362) 
‘Virgin Mary and Child with Saints’. Detail
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საქართველოში და სავ ლე თევ რო პუ ლი ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შე ბის დი დი კო
ლექ ცია ინა ხე ბო და რუ სე თის დი დი მთავ რის ნი კო ლოზ მი ხე ი ლის ძე რო მა ნო
ვის (1859-1919) ლი კა ნის და რუ სე თის უფ ლის წუ ლის გი ორ გი ალექ სან დ რეს 
ძე რო მა ნო ვის (1871-1899) აბას თუმ ნის სა სახ ლე ებ ში. 1921 წელს, სა ქარ თ
ვე ლოს ოკუ პა ცი ის დროს, ეროვ ნულ მა მთავ რო ბამ ზე მოხ სე ნე ბუ ლი სა სახ ლე
ე ბი დან ხე ლოვ ნე ბის არაერთი ნი მუ ში გა ი ტა ნა უცხო ეთ ში. თუმ ცა ცნო ბი ლია 
ის ფაქტიც, რომ ექ ვ თი მე თა ყა იშ ვილ მა ბა თუმ ში და ტო ვა ლი კა ნის სა სახ ლი
სე უ ლი ქო ნე ბი დან 7 ყუ თი ირ მის რქე ბი თა და სუ რა თე ბით. „ის ნივ თე ბი, რო
მე ლიც ჩვენ კრე ი სერ ზე ვერ მო ვა თავ სეთ, - იხ სე ნებ და მოგ ვი ა ნე ბით ექ ვ თი მე 
ამ სუ რა თე ბის შე სა ხებ, - შე ი ცავ და სუ რა თებს ნა პო ლე ო ნის მარ შ ლე ბი სა, მი სი 
მი ნის ტ რე ბი სა და მი სი ის ტო რი ი სა, ხო ლო ეს სუ რა თე ბი იყო კო პი ო ე ბი ლუვ
რის სუ რა თე ბი სა და ამი ტომ დიდ ღი რე ბუ ლე ბას არ წარ მო ად გე ნედ ნენ“. ცხა
დი ა, ასე თი შე ფა სე ბა იმით აიხ ს ნე ბა, რომ ექ ვ თი მე თაყაიშვილს აჩქარებამ არ 
მისცა სა შუ ა ლე ბა, კარ გად გარ კ ვე უ ლი ყო ამ სუ რა თებ ში, რო მელ თა შო რის 
იგი ნა ხავ და არა მარ ტო „ნაპოლეონის მარ შ ლე ბი სა და მი ნის ტ რე ბის სუ რა
თებს“ და არც მარ ტო „კოპიოებს“. 

ლი კა ნი სა და აბას თუმ ნის სა სახ ლე ე ბი დან საფ რან გეთ ში სულ 91 სუ
რა თი გაიტანეს, რო მელ თა გან პრო ფე სორ გი ვი ჟორ და ნი ას დაკ ვირ ვე
ბით, 41  დე და ნი აღ მოჩ ნ და. ავ ტო რებს შო რის იყ ვ ნენ ჟ. დოუ, რ. ფრენ ცი, 
ტ.  ლა უ რენ სი,  ა.  პე ტერ სი, ე.  ბერ ნ - ბელ კუ რი, იპერ მა ნი. 

ქართულ კო ლექ ცი ა ში ხელოვნების გა მორ ჩე უ ლი ნი მუ შია ლუ კას  კრა ნახ 
უფ რო სის (1472-1553) მი ერ 1548 წელს შექ მ ნი ლი შე სა ნიშ ნა ვი ნა ხა ტი 
„მაჭანკალი“ (ზოგჯერ ნა მუ შე ვა რი „შეუფერებელი ქორ წი ნე ბის“ სა ხე ლი თა
ცაა მოხ სე ნი ე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა ში). ხე ლოვ ნე ბის ეს ძვირფასი ძეგ ლი თბი
ლი სე ლი კო ლექ ცი ო ნე რის ყორ ღა ნო ვის ხელ ში მოხ ვედრილა, ამ უკან ს კ ნე
ლი სა გან შე ის ყი და მხატ ვარ მა დი მიტ რი შე ვარ დ ნა ძემ. 1921 წელს ექვთიმე 
თაყაიშვილმა ნა ხა ტი გა დარ ჩე ნის მიზ ნით საფ რან გეთ ში წა ი ღო და მას 
ერ თ გუ ლად იცავ და. 1940 წლი დან, საფ რან გე თის ჰიტ ლე რუ ლი ოკუ პა ცი ის 
პერიოდში, კრა ნა ხის დი დე ბუ ლი ტი ლო, სა ქარ თ ვე ლო დან გა ტა ნილ სხვა 
გან ძე უ ლო ბას თან ერ თად, ექ ვ თი მე თა ყა იშ ვილს ფრანგ გან ძის მცველ პ. ჟო
დონ თან ერ თად ვერ სალ ში გა უ ხიზ ნავს და ყუ თით ვერ სა ლის ბიბ ლი ო თე კის 
ქვე და სარ თულ ზე, უფ რო სწო რად, სარ დაფ ში, ნაგ ვი სა და ღორ ღის ქვეშ და
უ მა ლავს. ჰიტ ლე რელ ოკუ პან ტებს შე უტყ ვი ათ სა ქარ თ ვე ლო დან წა ღე ბუ ლი 
სა უნ ჯის შე სა ხებ, მათ 1942 ან 1943 წელს დასაკითხ ად და უ ბა რე ბი ათ გან ძის 
ფრან გი მცვე ლი პ. ჟო დო ნი. ჟოდონს გა ნუცხა დე ბია გერ მა ნე ლე ბი სთ ვის: ქო
ნე ბა სა სა მარ თ ლოს წე სი თა მაქვს ჩა ბა რე ბუ ლი და სად წა ი ღეს ბან კი დან, არ 
ვი ცი ო... ფრან გ მა მო ხე ლემ ფა შის ტე ბის არ ნა ხულ წნეხ სა და მუ ქა რას გა უძ
ლო და გან ძის, მათ შო რის კრა ნა ხის შე დევ რის ად გილ მ დე ბა რე ო ბა არ გათ
ქ ვა... 1945 წელს ექ ვ თი მე თა ყა იშ ვილ მა და შალ ვა  ამი რა ნაშ ვილ მა ნახატი 
სამ შობ ლო ში და აბ რუ ნეს....

1994 წლის 29 ივ ლისს თბი ლის ში ხმა გა ვარ და, რომ სა ქარ თ ვე ლოს 
ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უმს თავს მძარცველები და ეს ხ ნენ. გა ტა ცე ბულ ნივ თებს შო
რის  აღმოჩნდა ლუ კას კრა ნა ხის „მაჭანკალი“. ერ თ -ერ თი ვერ სი ით, მძარ ც ვე
ლე ბი მუზეუმის შენობაში დი ლით შე ვიდ ნენ, შემ დეგ სარ დაფ ში და ი მალ ნენ, 
მოახერხეს პო ლი ცი ე ლე ბის დატყ ვე ვე ბა და ნა მუ შევ რის მო პარ ვა. 10 წლის 
შემ დეგ, 2004 წლის 11 მა ისს ქარ თ ველ მა სა მარ თალ დამ ცა ვებ მა ქორ წი ნე
ბის სახ ლის წინ, ერ თ -ერთ ხეს თან, ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უ მი დან გა ტა ცე ბუ ლი 
 კრა ნა ხის „მაჭანკალი” იპო ვეს, მსოფ ლიო მნიშ ვ ნე ლო ბის შე დევ რის დაბ
რუ ნე ბა პო ლი ცი ის და სპეც სამ სა ხუ რე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბულ წარ მა ტე ბულ სპე
ცო პე რა ცი ას უკავ შირ დე ბო და... შარლ ბოდ ლე რი კრანახის იგივე სიუჟეტის 
ერთ-ერთ ნამუშევარზე წერ და: „რაც მი ნა ხავს, მათ შო რის ყვე ლა ზე იდუ მა ლი 
კრა ნა ხის „მაჭანკალია”. თით ქოს რა ღაც ბე დის წე რას ვხე დავ მას ში. ამი ტო
მაც ყო ველ თ ვის უბე დუ რე ბა მო აქვს მფლო ბე ლის თ ვის”.

A large collection of Western European art was kept in the Likani palace 
of Nikolai Mikhailovich Romanov (1859-1919) and in the Abastumani 
palace of George Alexandrovich Romanov (1871-1899).

In 1921, during the Soviet occupation, a considerable number of unique 
art objects were taken abroad by the National Government of Georgia 
from the two above mentioned palaces. Ekvtime Takaishvili left seven 
boxes with deer horns and paintings in Batumi which had been removed 
from the Likani palace. “Paintings that we were unable to place on the 
ship,” recalled Ekvtime, “contained pictures of Napoleon’s marshalls, 
ministers, and their lives. They were copies of pictures from the Louvre 
and therefore were not as valuable”. Apparently, such an assessment can 
be explained by the fact that Ekvtime did not have time to investigate the 
paintings, among which he would have found not only “copies” and not 
only “pictures of Napoleon’s marshalls and ministers”.

A total of 91 pictures were taken from the Likani and Abastumani 
palaces to France, of which, according to Professor Givi Zhordania, 41 
turned out to be originals. Among the authors were J. Dieu R. Frentz,  
T. Lawrence, A. Peters and other prominent artists. 

A distinguished masterpiece of the Georgian collection is ‘Matchmaker’ 
by Lucas Cranach the Elder (1472-1553), created in 1548. (in literature, 
the magnificent drawing is sometimes referred to as the ‘Inappropriate 
Marriage’). The painting was in the property of the collector Korganov from 
whom it was later purchased by a prominent Georgian artist and founder 
of the Georgian National Gallery, Dimitri Shevardnadze (1885-1937).   

To protect the painting from the Bolsheviks, along with other treasures, 
Ekvtime Takaishvili took the painting to France in 1921. During the Nazi 
occupation of France from 1940, together with treasury defender P. Jodoin, 
Takaishvili hid the painting in the basement of the Versailles Library.

Despite the hiding of the treasure, Hitler’s occupants still heard about 
the precious materials brought from Georgia and interrogated the French 
protector about it in 1942 or 1943. Jodoin told the Germans: “The painting 
was taken from me according to a court decision and I have no idea where 
is it now...” The Frenchman endured unprecedented pressure and threats 
from the fascists and yet refused to give up the location of Cranach’s 
masterpiece. In 1945, ‘Matchmaker’ was returned to Georgia by Ekvtime 
Takaishvili and Shalva Amiranashvili.

On July 29, 1994, the Art Museum of Georgia was looted, and among 
other works the thieves took ‘Matchmaker’.  According to one version of 
the story, the robbers entered the building in the morning and hid in the 
basement. They tied up the guards and stole the painting. 10 years later, 
on May 11, 2004, Georgian law-enforcement officers found the stolen 
painting in the Tbilisi Marriage House. The return of the masterpiece 
came thanks to a successful special operation carried out by police and 
intelligence services.

Charles Pierre Baudelaire wrote about one of the versions of Cranach’s 
“Matchmaker”: “Of all I have seen in my life, Cranach’s ‘Matchmaker’ is 
the most mysterious. It is as if I see a mysterious fate in it. That is why it 
always brings disaster to its owner”.
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ლუკას კრანახი უფროსი (1472-1553)
„მაჭანკალი“
ხე, პარკეტაჟი, ზეთი. 85x57,5. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
Lucas Cranach the Elder (1472-1553)
‘Matchmaker’
Oil on wood, metal layer. 85x57.5. Georgian National Museum 



2017 წელს სა                ქარ                               თ                               ვე                ლოს ხე                ლოვ                               ნე                ბის სა                სახ                               ლემ კერ                               ძო პი                რი                ს               გან შე        
ის                               ყი                და ფერ                               წე                რუ                ლი ნა                მუ                შე                ვა                რი, პი                რო                ბი                თი სა                ხელ                               წო                დე                ბით „მადონა“.
ჩატარებულმა კვლე                ვებ                               მა ცხად                               ყო რომ ნა                მუ                შე                ვა                რი, აღორ                               ძი                ნე                ბის ხა                ნის იტა               
ლი         ე                ლი მხატ                               ვ                               რის ჯო                ვა                ნი ბოლ                               ტ                               რა                ფი         ოს (1466-1516) ცნო                ბი                ლი ქმნი                ლე                ბის 
„ღვთისმშობელი ყრმით“ XVIII სა         უ                კუ                ნის ას                               ლია (დედანი და                ცუ                ლია ბუ                და                პეშ                               ტის 
ხე                ლოვ                               ნე                ბის მუ                ზე         უმ                               ში). ჯორ                               ჯო ვა                ზა                რის (1511-1574) ცნო                ბით  ბოლ ტ რა ფიო, 
რო                მე                ლიც არის                               ტოკ                               რა                ტი         უ                ლი წარ                               მო                შო                ბი                სა იყო, იზ                               რ                               დე                ბო                და ვინ                               ჩენ                               ცო ფო               
პის (1430-1515), ბერ                               ნარ                               დო ძე                ნა                ლეს (1463-1526) ამ                               ბ                               რო                ჯო ბერ                               გო                ნო                ნეს 
(1453-1523) მხატ                               ვ                               რულ ტრა                დი                ცი         ებ                               ზე, თუმ                               ცა მის შე                მოქ                               მე                დე                ბა                ზე გა                დამ                               წყ                               ვე               
ტი მნიშ                               ვ                               ნე                ლო                ბა ლე         ო                ნარ                               დო და  ვინ                               ჩის (1452-1519) სა                ხე                ლოს                               ნო                ში სწავ                               ლამ 
იქო                ნი         ა. ხე                ლოვ                               ნე                ბათ                               მ                               ცოდ                               ნე         ე                ბი ფიქ                               რო                ბენ, რომ ლე         ო                ნარ                               დოს ცნო                ბილ ტი               
ლო                ზე „მადონა ლი                ტა“ ყრმა იესო სწო                რედ ჯო                ვა                ნის მი         ე                რაა ჩა                ხა                ტუ                ლი. 

სა                ყუ                რადღე                ბოა ის გა                რე                მო         ე                ბა, რომ ჩვენ                               თ                               ვის სა         ინ                               ტე                რე                სო ნა                მუ                შე                ვა                რი 
ბოლ                               ტ                               რა                ფი         ოს ცნო                ბი                ლი ქმნი                ლე                ბის ზუსტ ასლს არ წარ                               მო         ად                               გენს და მი                სი თა
               ვი                სე                ბუ                რი ინ                               ტერ                               პ                               რე                ტა                ცი         ა         ა. ამ მხრივ ბევრ სა         ერ                               თო და გან                               მას                               ხ                               ვა                ვე                ბელ ნი               
შანს აღ                               მო                ვა                ჩენთ. ორი                ვე ნა                ხა                ტი                სათ                               ვის სა         ერ                               თოა სი         უ                ჟე                ტი, თუმ                               ცა ხე                ლოვ                               ნე               
ბის სა                სახ                               ლე                ში და                ცულ ნა                მუ                შე                ვარ                               ზე მთა                ვა                რი გან                               მას                               ხ                               ვა                ვე                ბე                ლი ერ                               თი 
დე                ტა                ლი         ა: ბოლ                               ტ                               რა                ფი         ოს ნა                ხატ                               ზე ყრმა იესო ხე                ლე                ბით რა                ღა                ცი                სა                კენ მი         ი                წევს, 
თუმ                               ცა ეს რა                ღა                ცა ნა                მუ                შე                ვარ                               ზე არ მო                ჩანს, ამი                ტომ არ                               სე                ბობს მო                საზ                               რე                ბა, რომ 
იტა                ლი         ელ                               მა დი                დოს                               ტატ                               მა სა                კუ                თა                რი ქმნი                ლე                ბა ვერ და         ას                               რუ                ლა. ჩვენს შემ                               თხ                              
ვე                ვა                ში კი იმ ქოთ                               ნი                დან, რო                მე                ლიც ბოლ                               ტ                               რა                ფი         ოს ნა                ხატ                               ში ცა                რი         ე                ლი         ა, ყვა                ვი               
ლია ამოზ                               რ                               დი                ლი და ჩვი        ლი მაცხო        ვა        რიც სწო                რედ ამ ყვა                ვი                ლი                სა                კენ მი         ი                წევს. 
ეს კი დას                               რუ                ლე                ბუ                ლი სი         უ                ჟე                ტის ლო                გი                კურ სუ                რათს ქმნის. ხაზ                               გა                სას                               მე                ლია ის 
გა                რე                მო         ე                ბაც, რომ უც                               ნობ                               მა ავ                               ტორ                               მა ას                               ლის შექ                               მ                               ნი                სა და ინ                               ტერ                               პ                               რე                ტი                რე                ბის 
დროს ქო                თან                               ში ყვა        ვი                ლი გა         აზ                               რე                ბუ                ლად ჩა                ხა                ტა, კერ                               ძოდ, აქ გა                მო                სა                ხუ                ლი მცე
               ნა                რე თეთ                               რი შრო                შა                ნია (ლათ: Lílium candídum). შრო                შა                ნი კი კა                თო                ლი                კე                თათ
                              ვის რწმე                ნის სიწ                               მინ                               დეს გა                ნა                სა                ხი         ე                რებს, შუა სა         უ                კუ                ნე         ე                ბის აღ                               წე                რი                ლო                ბებ                               სა და 
ნა                ხა                ტებ                               ში, გან                               სა                კუთ                               რე                ბით  ამაღ ლე ბი სას, ღვთის                               მ                               შო                ბელს ხში                რად შრო                შან                              
თან ერ                               თად გა                მო                სა                ხავ                               დ                               ნენ. გარ                               და ამი                სა, წმინ                               და იოსე                ბი და                სავ                               ლე                თევ                               რო               
პულ მხატ                               ვ                               რო                ბა                ში ხში                რად შრო                შან                               თან ერ                               თა                დაა წარ                               მოდ                               გე                ნი                ლი რაც კა                თო               
ლი                კურ რწმე                ნას და მის ღვთის                               მ                               შო                ბელ                               თან წმინ                               და ქორ                               წი                ნე                ბას უს                               ვამს ხაზს. 
ფრან                               გე                ბი                სათ                               ვის შრო                შა                ნი, რო                გორც ღვთის                               მ                               შობ                               ლის სტი                ლი                ზი                რე                ბუ                ლი ფორ                              
მა, ჰე                რალ                               დი                კურ სიმ                               ბო                ლოდ იქ                               ცა. ამ                               დე                ნად, ას                               ლის შემ                               ქ                               ნე                ლის სა                სა        ხე                ლოდ 
უნ                               და ით                               ქ                               ვას, რომ მან ნა                ხატს ინ                               ტერ                               პ                               რე                ტი                რე                ბი                სას აბ                               სო                ლუ                ტუ                რად ლო                გი                კუ               
რი და სიმ                               ბო                ლუ                რი დე                ტა                ლი და         ა                მა                ტა. რო                გორც ჩანს, თეთ                               რი შრო                შა                ნი თა                ვი               
დან ცო                ტა სხვა ფორ                               მი                სა იყო, რაც მოგ                               ვი         ა                ნე                ბით ავ                               ტორს ოდ                               ნავ შე         უც                               ვ                               ლია და 
და         უ                პა                ტა                რა                ვე                ბი         ა, ეს კი ნა                მუ                შე                ვარ                               ზე დღემ                               დე კარ                               გად მო                ჩანს, იკ                               ვე                თე                ბა რა 
ყვა                ვი                ლის ად                               რინ                               დე                ლი ფორ                               მის კონ                               ტუ                რე                ბი.

უნ                               და აღი                ნიშ                               ნოს ის გა                რე                მო         ე                ბა, რომ ას                               ლის შექ                               მ                               ნის დროს მხატ                               ვა                რი სა                ხე        
ე                ბის მო                დე                ლი                რე                ბი                სას ბოლ                               ტ                               რა                ფი         ოს ნა                მუ                შე                ვარ                               ზე უფ                               რო მე                ტად ლე         ო                ნარ                               დო 
და  ვინ ჩის შე                მოქ                               მე                დე                ბით საზ                               რ                               დო         ობს, ამი                ტომ ჩვენს ნა                ხატ                               ზე მა                დო                ნას სა               -

ხე უფ                               რო ლე         ო                ნარ                               დოს „წმინდა 
ან                               ნას“ „ლედას თავს“ და „La 
Scapigliata“-ს მოგ                               ვა                გო                ნებს. 
ნა                ხატ                               ზე ისეთ გან                               ს                               მას                               ხ                               ვა                ვე                ბელ 
დე                ტა                ლებ                               საც ვხე                დავთ, რო                გო                რი               
ცაა სა                მო                სი. თუ დე                დან                               ში ღვთის                              
მ                               შო                ბელს  ლურ                               ჯი კვარ                               თი და 
მოყ                               ვი                თა                ლო მო                სას                               ხა                მი ამ                               შ                               ვე               
ნებს, ას                               ლ                               ში კა                ბა მო                ყა                ვის                               ფ                               რო, 
მო                სას                               ხა                მი კი მწვა                ნე ფე                რე                ბი                თაა 
შეც                               ვ                               ლი                ლი. სხვა ფე                რე                ბია გა               
მო                ყე                ნე                ბუ                ლი ქოთ                               ნის და ყრმა 
იესოს და                საბ                               რ                               ძა                ნე                ბე                ლი ბა                ლი                შის 
და                ხატ                               ვი                სას.

ამ                               დე                ნად, ხე                ლოვ                               ნე                ბის სა                სახ                              
ლე                ში და                ცუ                ლი ნა                მუ                შე                ვა                რი ლე         ო               
ნარ                               დოს სკო                ლის, უფ                               რო სწო                რად 
ლე         ო                ნარ                               დოს მიმ                               დე                ვარ                               თა ერ                               თ                               
-ერთ ყვე                ლა                ზე სა         ი                ნე                ტერ                               სო და 
რაც მთა                ვა                რია, სა                ქარ                               თ                               ვე                ლო                ში 
ერ                               თა                დერთ ნა                მუ                შევ                               რად უნ                               და 
 მი ვიჩ ნი ოთ.

In 2017, the Art Palace of Georgia purchased a painting from a private 
seller. It had the conditional title of ‘Madonna’. Studies have since shown 
that the work is a copy of the XVIII century painting ‘Madonna and Child’ 
(the original version of which is preserved in the Museum of Fine Arts, 
Budapest) by famous Italian painter of the renaissance period, Giovanni 
Antonio Boltraffio (1466-1516). 

According to Giorgio Vasari (1511-1574), Boltraffio, who was from an 
aristocratic family, grew up among the works of Vincenzo Foppa (1430-
1515), Bernardo Zenale (1463-1526), and Ambrogio Borgognone (1453-
1523); however, studying in the workshop of Leonardo da Vinci (1452- 
1519) appeared crucially influential for Boltraffio’s creativity. 

Art critics claim that in the famous painting ‘Madonna Litta’, which is 
attributed to Leonardo da Vinci, the divine infant was in fact painted by 
Giovanni Boltraffio.

The painting preserved in the Art Palace is not an exact copy of 
Boltraffio’s famous work and although they both have one theme, there are 
vivid differences between the two masterpieces. In Boltraffio’s painting, 
the infant Jesus is bent towards something and as that “something” was 
not painted by the author, there is an opinion that the Italian master had 
not finished his work.

In our case, the infant Jesus is reaching for a potted flower, a pot which 
in Boltraffio’s work is empty. The author of the Art Palace piece intentionally 
painted a white lily (Latin: Lílium candídum) in the pot and therefore 
completed the theme of the painting. For Catholics, a lily represents the 
holiness of faith. In the medieval works of art, the Mother of God and Saint 
Joseph are often depicted with lilies, emphasizing the sacred marriage 
of Jesus’s parents. For the French, the lily flower, as a stylistic form of 
the Virgin Mary, has become a heraldic symbol. Thus, while creating a 
copy of Boltraffio’s painting, the author logically added a symbolic detail 
in the pot. It seems that the white lily was initially different, and was later 
changed slightly. While creating the faces of the Madonna and Jesus, the 
artist tended towards the style of Leonardo Da Vinci rather than Boltraffio; 
therefore, the face of Madonna in the Art Palace painting is more like 
Leonardo’s Saint Anna, Leda, and La Scapigliata (The Head of a Woman).

We also see distinct differences in the attire. Where in the painting’s 
original version, the Madonna is depicted with a blue robe and a yellowed 
pelerine, in the copy, the dress is brown and the pelerine green. The colors 
of the pot and the pillow of the infant Jesus are the same in both works.

Thus, the painting preserved in the Art Palace of Georgia is considered 
to be the work of one of the most interesting followers of Leonardo’s 
school.

ჯოვანი ბოლტრაფიო. „მადონა“
ბუდაპეშტის ხელოვნების მუზეუმი
Giovanni Boltraffio. ‘Madonna’
Museum of Fine Arts. Budapest
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უცნობი ავტორი. ლეონარდო და ვინჩის სკოლა (XVIII საუკუნე)
„მადონა ყრმით“. ჯოვანი ბოლტრაფიოს (1466-1516) მიხედვით
ხე. მუყაო. 47,4x39,8. საქართველოს ხელოვნების სასახლე
Unknown painter. Leonardo da Vinci School (XVIII c.) 
‘Virgin Mary with Child’. Based on a work of Giovanni Boltraffio (1466-1516)
Wood, cardboard. 47.4x39.8. Collection of the Art Palace of Georgia
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უცნობი ავტორი
„მადონა ყრმით“. დეტალი
Unknown painter
‘Virgin Mary with Child’. Detail
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უცნობი ავტორი
„მადონა ყრმით“. დეტალი
Unknown painter 
‘Virgin Mary with Child’. Detail
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გვიდო რენი (1575-1642)
„მიქაელ მთვარანგელოზი“
ტილო, ზეთი. 72x57,5. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
Guido Reni (1575-1642) 
‘Saint Michael the Archangel’
Oil on canvas. 72x57.5. Georgian National Museum



25

უცნობი მხატვარი. იტალიური სკოლა. XVII  საუკუნე
„მარიამ მაგდალინელი“
ტილო, ზეთი. 50,5x39,5. საქართველოს ხელოვნების სასახლე. დავით კობახიძის საჩუქარი
Unknown painter. Italian school. XVII c. 
‘Saint Mary Magdalene’
Oil on canvas. 50.5x39.5. Art Palace of Georgia. Contributed by David Kobakhidze
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უცნობი მხატვარი. იტალიური სკოლა. XVII საუკუნე
„ნიმფა გაურბის პანს“
ტილო, ზეთი. 95x139. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
Unknown painter. Italian school. XVII c. 
‘Nymph Escapes from Pan’
Oil on canvas. 95x139. Georgian National Museum

უცნობი მხატვარი. ფლამანდიური მხატვრობა. XVI-XVII საუკუნეები
პიტერ პაულ რუბენსის სკოლა (1577-1640). „სასიყვარულო სცენა“ 
ხე, ზეთი, პარკეტაჟი. 110x105. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
Unknown painter. Flemish painting. XVI-XVII cc. 
School of Peter Paul Rubens (1577-1640). ‘Love scene’
Oil on wood, metal layer. 110x105. Georgian National Museum
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იან სტენი (1626-1679)
„ოჯახური ნადიმი“
ტილო, ზეთი. 79x63. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
Jan Steen (1626-1679) 
‘Family Feast’
Oil on canvas. 79x63. Georgian National Museum
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უცნობი მხატვარი. ფლამანდიური სკოლა. XVII  საუკუნე
დევიდ ტენიერს უმცროსის (1610-1690) მიხედვით
„ეჭვიანი ცოლი“. ხე, ზეთი. 19,5x15. საქართველოს ხელოვნების სასახლე
Unknown painter. Flemish painting. XVII c. 
‘Jealous Wife’. based on the school of David Teniers the Younger (1610-1690)
Oil on wood. 19.5x15. Art Palace of Georgia
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უცნობი მხატვარი. გერმანული სკოლა. XVII საუკუნე
„წმინდა იოსები მძინარე ყრმა იესოსთან“
ტილო, ზეთი. 74x98. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
Unknown painter. German school. XVII c.
‘Saint Joseph with Sleeping Jesus’
Oil on canvas. 74x98. Georgian National Museum

იაკობ ვან რუისდალი (1628-1682)
„ჩანჩქერი“
ტილო, ზეთი. 93x75. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
Jacob van Ruisdael (1628-1682) 
‘Waterfall’
Oil on canvas. 93x75. Georgian National Museum
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იორის ვან სონი (1623-1667)
ნატურმორტი. 1666 წელი
ტილო, ზეთი. 85x119. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
Joris van Son (1623-1667)
Still life. 1666
Oil on canvas. 85x119. Georgian National Museum

იორის ვან სონი (1623-1667)
ნატურმორტი. დეტალი
Joris van Son (1623-1667)
Still life. Detail
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უცნობი მხატვარი. იოაჰიმ ბეიკელარის (1530-1574) სკოლა
„მაგიდა კიბორჩხალით და გოგონა“
ხე, ზეთი. 110x83. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
Unknown painter. School of Joachim Beuckelaer (1530-1574)
‘Table with Crab and a Girl’
Oil on wood. 110x83. Georgian National Museum

პიტერ სნეიერსი (1681-1752)
„პეიზაჟი“
ხე, ზეთი. 66x105. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
Pieter Snyers (1681-1752)
‘Landscape’
Oil on wood. 66x105. Georgian National Museum
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ალბერ კეიპი (1620-1691)
„ზღვის პეიზაჟი“
ხე, ზეთი. 46x66. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
Aelbert Cuyp (1620-1691)
‘Sea Landscape’ 
Oil on wood. 46x66. Georgian National Museum
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შარლ ფრანსუა ლაკრუა (1700-1782)
„ნავსადგური“
ტილო, ზეთი. 89x118. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
Charles François Lacroix (1700-1782)
‘Harbour’ 
Oil on canvas. 89x118. Georgian National Museum
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დადიანების სასახლეში ინახება პეტ რე I-ის (1672-1725) საინტერესო პორ
ტ რე ტი. იგი 1717 წელს პა რიზ ში ცნო ბილ მა მხატ ვარ მა ნი კო ლა ლარ ჟი ლიერ
მა (1656- 1746) და ხა ტა, მოგ ვი ა ნე ბით ეს ტი ლო იმ პე რა ტორ მა  ალექ სან დ რე 
II-მ პოლ ტა ვის კა დეტ თა კორ პუსს უსახ სოვ რა, სა დაც ცნო ბი ლი რუ სი მხატ ვა
რი ივა ნე ზა ი ცე ვი მსა ხუ რობ და (1805-1890). ზა ი ცე ვი ხში რად ხა ტავ და ერ მი
ტაჟ ში და ცუ ლი პორ ტ რე ტე ბის ას ლებს, მას ვე გა და უ ხა ტავს ლარ ჟი ლე რის ტი-
ლო, რო მე ლიც რუ სულ მუ ზე უმ ში ინა ხე ბა. არ არის გა მო რიცხუ ლი ზუგ დიდ ში 
წარ მოდ გე ნი ლი ნა მუ შე ვა რიც სწო რედ ზა ი ცე ვის ხე ლით იყოს შეს რუ ლე ბუ ლი.

ევ რო პუ ლი ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შე ბის დი დი და სა ინ ტე რე სო კო ლექ ცია ინა ხე
ბო და სმირ ნო ვე ბის თბი ლი სის სახ ლ ში. აქ ერ თ მა ნეთ ზე მყა რად იყო გა და ჯაჭ
ვუ ლი სხვა დას ხ ვა ეპო ქე ბი, მხატ ვ რუ ლი სტი ლე ბი და სა უ კუ ნე თა სიღ რ მე ში გან
ფე ნი ლი გე ნეა ლო გი უ რი ფეს ვე ბი, რომელიც ასახავდა ამ გვა რის  კავ ში რე ბ ს 
ქარ თულ, რუ სულ, სომ ხურ, იტა ლი ურ, გერ მა ნულ, პო ლო ნურ, ფრან გულ 
საწყი სებ თან. 1847 წლის ზაფხულ ში, ქ. კა ლუ გა ში, გუ ბერ ნა ტორ  ნი კო ლოზ მი
ხე ი ლის ძე სმირ ნო ვის (1808-1870) და მი სი მე უღ ლის,  ალექ სან დ რა ოსი პის 
ასუ ლი სმირ ნო ვა- რო სე ტის (1809-1882) ოჯახ ში უმ ც რო სი ვა ჟიშ ვი ლი მი ხე ი
ლი და ი ბა და.

ბავ შ ვის მა მა ნი კო ლოზ სმირ ნო ვი ძვე ლი რუსული გვა რის წარ მო მად გე
ნე ლი იყო. მი სი ერ თ -ერ თი წი ნა პა რი სერ გეი ლე ონ ტის ძე ბუხ ვოს ტო ვი, პირ
ვე ლი რუ სი ჯა რი კა ცი, პეტ რე პირ ვე ლის არ მი ა ში მსა ხუ რობ და. ხელ მ წი ფე 
დი დად აფა სებ და თა ვის ერ თ გულ ჯა რის კაცს, რო მე ლიც ყვე ლა მის მი ერ ჩა
ტა რე ბუ ლი ბრძო ლის მო ნა წი ლე იყო. სმირ ნო ვე ბის ოჯახ ში ფა ქი ზად ინა ხავ დ
ნენ იმ პე რა ტო რის სა ჩუქ რებს და მათ შო რის უნი კა ლურ ევ რო პულ ნივ თებ სა 
თუ ფერ წე რულ ტი ლო ებს. 

1876 წელს სმირ ნო ვე ბის საგ ვა რე უ ლო გა მო ჩე ნილ თბი ლი სურ გვარს 
თა მამ შე ვებს და უ კავ შირ და . ა ხალ გაზ რ და მეც ნი ე რი მი ხე ილ სმირ ნო ვი და
ქორ წინ და რა ელი სა ბედ თა მამ შევ ზე. თა მამ შე ვე ბის მთე ლი ოჯა ხი მჭიდ როდ 
იყო და კავ ში რე ბუ ლი ხე ლოვ ნე ბას თან. ელი სა ბე დის ძმა, გე ნე რალ - მა ი ო რის 
წო დე ბის მქო ნე, ვა სილ თა მამ შე ვი, მთა ვარ მარ თე ბელ თან გან სა კუთ რე ბულ 
და ვა ლე ბა თა ოფიც რის და პირ ვე ლი მსოფ ლიო ომის დროს, ლტოლ ვილ
თა გან სახ ლე ბის კავ კა სი ის ფრონ ტის პა სუ ხის მ გე ბე ლი წარ მო მად გენ ლის 
თა ნამ დე ბო ბებს თბი ლი სის სა ხა ზი ნო თე ატ რის დი რექ ტო რის საქ მი ა ნო ბა საც 
უთავ სებ და (1907-1917). მე უღ ლეს თან, ოპე რის ცნო ბილ მომ ღე რალ, ელი
სა ბედ ზუ ბა ლო ვას თან (ზუბალაშვილი) ერ თად, ვა სილ თა მამ შე ვი თით ქ მის 
ყო ველ წ ლი უ რად მოს კოვ ში, პე ტერ ბურ გ სა და ევ რო პის უდი დეს ქა ლა ქებ ში 
მოგ ზა უ რობ და, ეც ნო ბო და ამ ქა ლა ქე ბის სა ო პე რო რე პერ ტუ არს, ნო ვა ცი ებს 
მარ თ ვის სის ტე მა ში და თბი ლის ში ცნო ბილ უცხო ელ შემ ს რუ ლებ ლებს იწ ვევ
და. თა მამ შე ვე ბი ცნო ბი ლი თუ ნაკ ლე ბად ცნო ბი ლი ავ ტო რე ბის ფერ წე რუ ლი 
და გრა ფი კუ ლი ნა მუ შევ რე ბის მდიდ რულ კო ლექ ცი ას ფლობ დ ნენ. ოჯა ხის  
 გან სა კუთ რე ბუ ლი სი ა მა ყის სა განს ამ კო ლექ ცი ის მშვე ნე ბა, ცნო ბი ლი რუ-
სი მა რი ნის ტის ი. აივა ზოვ ს კის ხუ თი ფერ წე რუ ლი ტი ლო შე ად გენ და. ეს ნა
მუ შევ რე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში ვი ზი ტის დროს ფერ მ წერ მა თა მამ შე ვებს თა ვად 
 უსახ სოვ რა. 

საგ ვა რე უ ლოს უკა ნას კ ნელ მა შთა მო მა ვალ მა, მი ხე ილ გი ორ გის ძე სმირ
ნოვ მა წი ნაპ რე ბის და ნა ტო ვა რი მემ კ ვიდ რე ო ბა სა ქარ თ ვე ლოს უან დერ ძა. ის, 
რაც დღეს „სმირნოვთა სახ ლ ში ა“ და ცუ ლი, მხო ლოდ ნა წი ლია დი დი ქო ნე ბი
სა, რო მელ საც მი სი მკვიდ რ ნი ფლობ დ ნენ, რად გან მრა ვალ ჭირ ვა რამ გა მოვ
ლი ლი ოჯა ხი, წლე ბის მან ძილ ზე, ამ კა პი ტა ლით ირ ჩენ და თავს. ფერ წე რუ ლი 
ტი ლო ე ბის რიცხ ვი სამ ათე უ ლამ დე ა. 

კო ლექ ცი ის მშვე ნე ბაა ალექ სან დ რა სმირ ნო ვა- რო სე ტის პორ ტ რე ტე ბი 
(გვ.40-41). ერ თ -ერ თი მათ გა ნი ფრაც ქსავიერ ვინ ტერ ჰალ ტერს (1806-1873) 
ეკუთ ვ ნის. ნა პო ლე ონ III-ის კა რის მხატ ვ რის ნა ხე ლა ვი პორ ტ რე ტი მა შინ ვე იქ
ცევს მა ყუ რებ ლის ყუ რადღე ბას. მხატ ვარ მა ალექ სან დ რა ბუ ნე ბის წი აღ ში გა
მო სა ხა, თა ვი სუფ ლად, ფეხ მორ თხ მით მჯდო მა რე, აღ მო სავ ლუ რი კა ბით და 
თავ სა ბუ რა ვით შე მო სი ლი. ფერ მ წე რის მი ზანს არა მარ ტო ალექსანდრას გა
რეგ ნუ ლი მსგავ სე ბის გად მო ცე მა, არა მედ პერ სო ნა ჟის რო მან ტი კუ ლი სა ხის 
შექ მ ნაც წარ მო ად გენ და. 

მე ო რე, უფ რო მცი რე ზო მის პორ ტ რე ტი (მხატვარი ა.  რე მი (1800-1872), 
სა ლო ნუ რი ხა სი ა თი სა ა, შეს რუ ლე ბუ ლი ლე სი რე ბის ტექ ნი კით. მას ზე წარ მოდ
გე ნი ლი ახალ გაზ რ და ქა ლის გა რეგ ნო ბა იდე ა ლი ზე ბუ ლი ა (გვ 46).

An interesting portrait of Peter the Great (1672-1725) is kept in the 
Zugdidi Dadiani Palace. The portrait was painted by well-known painter 
Nicolas de Largillière (1656- 1746) in 1717. The Emperor later gifted 
the painting to the Alexander II Cadet Corps in Poltava, where a well-
known Russian painter Ivane Zaytsev (1805-1890) served. Zaytsev often 
painted copies of portraits kept in the Hermitage and copied the oeuvre 
of Largillière kept in the Russian museum. The portrait of Peter the Great 
displayed in the Zugdidi Palace might also have been painted by Zaytsev.

A great and interesting collection of European artworks was kept at the 
Smirnovs’ House in Tbilisi. Various epochs, artistic styles and genealogical 
roots dating back through the depths of centuries and reflecting the 
Georgian, Russian, Armenian, Italian, German, Polish and French 
intersections can be found tightly interlaced in the Smirnovs’ House. The 
youngest Smirnov child, Michael, was born into the family of Governor 
Nicholas (Nicgolay) M. Smirnov (1808-1870) and his wife Alexandra O. 
Smirnova-Rosset (1809-1882), in Kaluga, in the summer of 1847.

The newborn baby’s father, a representative of an old Muscovite family 
on his mother’s side, was a descendant of L. Buchvostov, “The first Russian 
Soldier” serving in the army of Peter I (Peter the Great). The sovereign ruler 
Peter had appreciated his devoted servant, who accompanied him in all 
military operations. The Smirnovs kept the Emperor’s gifts with great love 
and care, and willingly showed them to their friends and acquaintances.

In 1876, the Smirnov family was connected with another famous 
family in Tbilisi when young scientist Michael Smirnov married Elizabeth 
M. Tamamsheva in 1876. 

The Tamamshevs were deeply rooted in the arts. Elizabeth’s brother 
Vasil was a Major-General, an officer of special mission under the rule of 
the Governor of the Caucasus, and an authorized agent in the settlement 
of refugees of the Caucasian front of World War II, but this did not prevent 
him from retaining his position as Director of the Tbilisi Public Theatre 
during ten years (1907-1917).

Vasil Tamamshev, together with his wife, well-known operatic-singer 
Elizabeth Zubalova (Zubalashvili), almost every year visited Moscow, 
Petersburg and the West European cities. Vasil not only acquainted 
himself with the repertoire of various opera-houses there but sought to 
improve his skill for managing affairs and invited the best performers on 
tour to Tbilisi. Many paintings and graphic drawings – the works of various 
masters – decorated the walls of the Tamamshevs’ residences, but the 
true objects of pride were five works of the famous Russian marine painter 
Ivan Aivazovski. These five paintings were gifted to Tamamshev by the 
artist during a visit to Georgia. According to the will of the family’s last 
descendant, Michael G. Smirnov, his ancestors’ property was handed over 
to the Georgian State. Everything preserved today in the Smirnovs’ House 
is just a part of the great property that once belonged to the dwellers of 
the building, as the long-suffering family was forced to live on the capital 
left by their ancestors for many years. 

There are about 30 canvases remaining in the collection. 
Alexandra Smirnova-Rosset’s painted portraits must be regarded as 

the main beauty of the given collection. One of them, painted by Franz 
Xaver Winterhalter (1805-1873), shows the artist trying not only to show 
the likeness of the lady but to create a romantic image. He portrayed her 
in the lap of nature, sitting freely with her legs crossed, clad in an oriental 
style and wearing an oriental kerchief. 

The other, comparatively small, portrait (artist – A. Tam, 1800-1872) 
is in more of a salon style; the appearance of the young lady depicted is 
idealized, and the portrait was created using glazing techniques (p.46).
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უცნობი ავტორი. ნიკოლა ლარჟილიერის (1656-1746) მიხედვით
რუსეთის იმპერატორ პეტრე I-ის (1672-1725) პორტრეტი
ტილო, ზეთი. 75x60. ზუგდიდის დადიანების სასახლე
Unknown painter. Portrait of the Russian Emperor – Peter I (1672-1725)
Based on Nicolas de Largillière (1665-1746)
Oil on canvas. 75x60. Zugdidi Dadiani Palace



ფრანც ქსავერ ვინტერჰალტერი (1805-1873)
ალექსანდრა სმირნოვა-როსეტის (1809-1882) პორტრეტი 
პარიზი. 1837. ტილო, ზეთი. 130x98. სმირნოვების სახლი
Franz Xaver Winterhalter (1805-1873)
Portrait of Alexandra Smirnova-Rosset (1809-1882)
Paris. 1837. 130x98. The Smirnov House

ფრანც ქსავერ ვინტერჰალტერი (1805-1873)
ალექსანდრა სმირნოვა-როსეტის (1809-1882) პორტრეტი 
დეტალი
Franz Xaver Winterhalter (1805-1873)
Portrait of Alexandra Smirnova-Rosset (1809-1882)
Detail
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ფრანც ქსავერ ვინტერჰალტერი (1805-1873)
სამეგრელოს დედოფლის ეკატერინე ჭავჭავაძე-დადიანის (1816-1882) პორტრეტი
ტილო, ზეთი. 100x140. ზუგდიდის დადიანების სასახლე
Franz Xaver Winterhalter (1805-1873)
Portrait of Samegrelo Queen – Ekaterine Chavchavadze-Dadiani (1816-1882)
Oil on canvas. 100x140. Zugdidi Dadiani Palace

ფრანც ქსავერ ვინტერჰალტერი (1805-1873)
სამეგრელოს დედოფლის 
ეკატერინე ჭავჭავაძე-დადიანის  (1816-1882) პორტრეტი. დეტალი
Franz Xaver Winterhalter (1805-1873)
Portrait of Samegrelo Queen 
Ekaterine Chavchavadze-Dadiani (1816-1882). Detail
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უცნობი მხატვარი. 
უბრწყინვალესი თავადის ნიკო დადიანის (1853-1903) პორტრეტი
ბულგარეთი. 1872 წელი. ტილო, ზეთი. 140x100. ზუგდიდის დადიანების სასახლე
Unknown painter. 
Portrait of the great Prince Niko Dadiani (1853-1903)
Bulgaria. 1872. Oil on canvas. 140x100. Zugdidi Dadiani Palace
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უცნობი მხატვარი. 
უბრწყინვალესი თავადის ანდრია დადიანის (1850-1910) პორტრეტი
რომი. XIX საუკუნე. ტილო, ზეთი. 75x59. ზუგდიდის დადიანების სასახლე
Unknown painter 
Portrait of the great Prince Andria Dadiani (1850-1910)
Rome. XIX c. Oil on canvas. 75x59. Zugdidi Dadiani Palace
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ავგუსტ რემი (1800-1872)
ალექსანდრა სმირნოვა-როსეტის (1809-1882) პორტრეტი 
ბერლინი. 1836. ტილო, ზეთი. 50x51. სმირნოვების სახლი
August Remy (1800-1872)
Portrait of Alexandra Smirnova-Rosset (1809-1882)
Berlin. 1836. Oil on canvas. 50x51. The Smirnov House
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ა.ბოჰი. XIX საუკუნე. გერმანული სკოლა
„ბიჭუნა თეთრი მაქმანით“. 1872 წელი
ტილო, ზეთი. 52x41,3. საქართველოს ხელოვნების სასახლე. დავით ბეჟუაშვილის განათლების ფონდის საჩუქარი
A. Boch (XIX c.). German school
‘Boy with White Lace’. 1872. Oil on canvas. 52x41.3. Art Palace of Georgia
Contribution of the David Bejuashvili Education Fund
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უცნობი ავტორი. იტალიური სკოლა. XIX საუკუნე
„გოგონა ძაღლთან ერთად“
ტილო, ზეთი. 46x38. საქართველოს ხელოვნების სასახლე
Unknown painter. Italian school. XIX c. 
‘A Girl with a Dog’ 
Oil on canvas. 46x38. Art Palace of Georgia
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უცნობი მხატვარი. იტალიური სკოლა
„ქალები წყაროსთან“
ტილო, ზეთი. 50x60. საქართველოს ხელოვნების სასახლე
Unknown painter. Italian school 
‘Women at the Spring’ 
Oil on canvas. 50x60. Art Palace of Georgia
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ალფრედ ფრანკ დე პრადე (1820-1890)
ეჟენ ლუი ჟან ჟოზეფ ბონაპარტი (1856-1879). 1872 წელი
ტილო, ზეთი. 55x50. ზუგდიდის დადიანების სასახლე
Alfred Frank De Prades (1820-1890)
Eugène Louis Jean Joseph Bonaparte (1856-1879)
1872. Oil on canvas. 55x50. Zugdidi Dadiani Palace
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დადიანების სასახლეში და ცუ ლია ცნო ბი ლი მხატ ვ რის ალფრედ ფრანკ 
დე  პრა დეს (1820-1890) ნა მუ შე ვა რი. იგი ძი რი თა დად სპორ ტულ თე მებ ზე 
მუ შა ობ და. ზუგ დი დის კო ლექ ცი ა შიც ცხე ნო სა ნი ნა პო ლე ონ მე ოთხეა გა მო სა
ხუ ლი, ტი ლო ზე ძი რი თა დად შა ვი და ნაც რის ფე რი ფე რე ბი ჭარ ბობს, მაგ რამ 
მა თი ოს ტა ტუ რი შე ხა მე ბა გან საც ვიფ რე ბელ შე დეგს იძ ლე ვა. ნა პო ლე ონ IV-დ 
წო დე ბუ ლი ეჟენ ლუი ჟან ჟო ზე ფი 1856 წელს და ი ბა და.   სე დან თან მა მის   ნა
პო ლე ონ III-ის და მარ ცხე ბის შემ დეგ, დე დას თან, ევ გე ნია მონ ტიხ თან ერ თად 
ინ გ ლის ში გა იქ ცა. ცხოვ რობ და ლონ დონ თან ახ ლოს ჩიზ ლ ჰორ ტის სა სახ ლე
ში. მსა ხუ რობ და ინ გ ლი სის კო ლო ნი ა ლუ რი არ მი ის ოფიც რად. 1870 წელს 
საფ რან გე თის რეს პუბ ლი კის გა მოცხა დე ბის შემ დეგ, პა რი ზის კო მუ ნის მოქ მე
დე ბე ბით და ში ნე ბუ ლი რე აქ ცი ო ნე რე ბი მო ნარ ქი ის აღ დ გე ნას ცდი ლობ დ ნენ 
და მო მა ვალ იმ პე რა ტო რად ჟან ჟო ზეფს მო ი აზ რებ დ ნენ . დე დამ და ინ გ ლი სის 
დე დო ფალ მა ვიქ ტო რი ამ პრინ ცი სამ ხ რეთ აფ რი კა ში გა ამ გ ზავ რეს, სა დაც 
 ინ გ ლი სი ზუ ლუ სე ბის წი ნა აღ მ დეგ კო ლო ნი ა ლურ ომს აწარ მო ებ და. თუმ ცა, 
ბე დის წე რა ტრა გი კუ ლი აღ მოჩ ნ და. 1879 წელს იზა ნალ ვა ნას თან 23 წლის 
პრინ ცი ცხენიდან გადმოვარდა, მას თავ ზე ზუ ლუ სი მე ომ რე ბი და ეს ხ ნენ, რომ
ლებ მაც იგი შუ ბე ბით და ჩე ხეს...

The Dadiani Palace preserves a painting by the famous British artist 
Alfred Frank De Prades (1820-1890), who worked on sporting themes. 
While creating said picture, the author used black and grey to depict 
Napoleon IV as a horse rider. Napoléon Eugène Louis Jean Joseph 
Bonaparte was born in 1856. After the defeat of Emperor Napoleon III 
in the Battle of Sedan, together with his mother, Eugène de Montijo, 
Napoléon IV fled to England and settled in Chislehurst, Kent. He served 
as an officer in the Colonial Army of England.

After the declaration of the French Republic in 1870, the French 
reactionaries tried to restore the monarchy and intended Jean Joseph as 
the future Emperor of France. However, to obtain real “Bonaparte” military 
glory, his mother and Queen Victoria sent him to South Africa, where 
England had organized a colonial war against the Zulus. Jean Joseph’s fate 
was tragic. In 1879, the 23-year-old Prince was killed in a skirmish with a 
group of Zulus. His early death sent shockwaves throughout Europe, as 
he was the last serious dynastic hope for the restoration of the House of 
Bonaparte to the throne of France.

ემილ ჟან ორას ვერნე (1789-1863) 
„მაზეპა მგლებში“ 
ტილო, ზეთი. 100x138. ილია ჭავჭავაძის კოლექცია. საგურამოს სახლი
Émile Jean-Horace Vernet (1789-1863)
‘Mazeppa and the Wolves’
Oil on canvas. 100x138. Collection of Ilia Chavchavadze. Saguramo house
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უცნობი მხატვარი. ფრანგული სკოლა. XIX საუკუნე
„გოგონა ქუდით“
ტილო, ზეთი. 65x45. ზუგდიდის დადიანების სასახლე
Unknown painter. French school. XIX c. 
‘A Girl with a Hat’
Oil on canvas. 64x45. Zugdidi Dadiani Palace
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უცნობი მხატვარი. გერმანული სკოლა. XIX საუკუნე
„მადონა“
ტილო, ზეთი. 50x60. ალექსანდრე ჭავჭავაძის წინანდლის სასახლე
Unknown painter. German school. XIX c.
‘Madonna’
Oil on canvas. 50x60. Alexander Chavchavadze’s Tsinandali Palace
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უცნობი მხატვარი. პოლ დელაროშის (1797-1856) მიხედვით
ნაპოლეონ ბონაპარტის (1769-1821) პორტრეტი
ქაღალდი, ტუში, აკვარელი. 60x50. ზუგდიდის დადიანების სასახლე
Unknown painter. Based on Paul Delaroche (1797-1856)
Portrait of Napoléon Bonaparte (1769-1821)
Paper, ink, watercolour. 60x50. Zugdidi Dadiani Palace



55

უცნობი მხატვარი. ჟაკ ლუი დავიდის (1748-1825) მიხედვით
ნაპოლეონ ბონაპარტის (1769-1821) პორტრეტი
ტილო, ზეთი. 60x50. ზუგდიდის დადიანების სასახლე
Unknown painter. Based on Jacques-Louis David (1748-1825)
Portrait of Napoléon Bonaparte (1769-1821)
Oil on canvas. 60x50. Zugdidi Dadiani Palace
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უცნობი მხატვარი. სალვადორ ტონჩის (1756-1844) მიხედვით
პეტრე ბაგრატიონის (1765-1812) პორტრეტი
ტილო, ზეთი. 38x33. ზუგდიდის დადიანების სასახლე
Unknown painter. based on a work of Salvatore Tonci (1756-1844)
Portrait of Peter Bagration (1765-1812) 
Oil on canvas. 38x33. Zugdidi Dadiani Palace
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პიერ-ნარსის გერენი (1774-1833)
მარშალ ანდრე მასენას (1758-1817) პორტრეტი
ტილო, ზეთი. 63x52. ლიკანის სასახლის კოლექციიდან. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833) 
Portrait of Marshal André Masséna (1758-1817)
Oil on canvas. 63x52. From the collection of Likani Palace. Georgian National Museum
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უცნობი მხატვარი. იტალიური მხატვრობა
„მადონა“. XIX საუკუნე
ტილო, ზეთი. 55x65. ზუგდიდის დადიანების სასახლე
Unknown painter. Italian school. XIX c.
‘Madonna’
Oil on canvas. 55x65. Zugdidi Dadiani Palace
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უცნობი მხატვარი. იტალიური მხატვრობა
„იოანე ნათლისმცემელი“. XIX საუკუნე
ტილო, ზეთი. 55x63. ზუგდიდის დადიანების სასახლე
Unknown painter. Italian school. XIX c.
‘John the Baptist’
Oil on canvas. 55x63. Zugdidi Dadiani Palace
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უცნობი მხატვარი. 
პიერ ჟან მარიეტის (1694-1774) გრავიურის მიხედვით
„იასონის მიერ ოქროს საწმისის მოტაცება“
ტილო, ზეთი 56x45. ზუგდიდის დადიანების სასახლე
Unknown painter
‘Jason stealing the Golden Fleece’ 
based on the gravure of Pierre-Jean Mariette (1694-1774)
Oil on canvas. 56x45. Zugdidi Dadiani Palace
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და დი ა ნე ბის კო ლექ ცი ას ამ შ ვე ნებს ფრან გი მხატ ვ რის ადოლფ ლა დი ურ
ნე რის (1798-1856) ფა ი ფურ ზე შეს რუ ლე ბუ ლი ნა ხა ტი. ლა დი ურ ნე რი ძი რი თა
დად სამ ხედ რო თე მებ ზე მუ შა ობ და, მან კავ კა სი ა შიც იმოგ ზა უ რა და ზუგ დიდ ში 
და ცულ ნა ხატ ზე სამხედრო სა ჯი ნი ბო ასა ხა. ლა დი ურ ნე რის ნა მუ შევ რე ბი იმ
დე ნად მოს წონ და რუ სე თის იმ პე რა ტორ ნი კო ლოზ I-ს (1796-1855), რომ იგი 
„უსაყვარლეს მხატ ვ რად“ გა მო აცხა და.

Another interesting work in the Dadiani’s collection belongs to the 
French painter Adolphe Ladurner (1798-1856). The painting ‘Stable near 
Tbilisi’ is depicted on porcelain. Ladurner mainly worked on military 
themes. He traveled to the Caucasus and painted his renowned ‘Military 
Stable’ scene. The works of the artist were so beloved by Russian Emperor 
Nicholas I (1796-1855), that he named the painter “his favourite artist”.

ადოლფ ლადიურნერი (1798-1856)
„საჯინიბო თბილისის ახლოს“
კერამიკა. 23x32,5. ზუგდიდის დადიანების სასახლე
Adolphe Ladurner (1798-1856)
‘Stable near Tbilisi’
Ceramics. 23x32.5. Zugdidi Dadiani Palace
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გუსტავ შონლებერი (1851-1917)
„სახლები ნავსადგურთან“
ტილო, ზეთი. 55x68,5. საქართველოს ხელოვნების სასახლე
დავით ლაზაშვილის საჩუქარი 
Gustav Schönleber (1851-1917)
‘Houses Near the Harbour’
Oil on canvas. 55x68.5. Art Palace of Georgia
Contribution of David Lazashvili



63

უცნობი მხატვარი. ინგლისური მხატვრობა
„გემები ზღვაზე“. 1840-1860 წლები
ხე, ზეთი. 25x20. საქართველოს ხელოვნების სასახლე
Unknown painter. English school 
‘Ships at Sea’. 1840-1860
Oil on wood. 25x20. Art Palace of Georgia
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ახა ლი ქარ თუ ლი მხატ ვ რო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში (XIX ს.) რუ სე თის გზით 
დამ კ ვიდ რე ბუ ლი ევ რო პუ ლი გა მოც დი ლე ბა რე ა ლის ტუ რი სტი ლით შე მო ვი და. 
უცხო ელ მა მხატ ვ რებ მა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი შე ას რუ ლეს სა ქარ თ ვე ლო ში 
დაზ გუ რი ფერ წე რის გან ვი თა რე ბა სა და ევ რო პუ ლი გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე
ბის საქ მე ში. კავ კა სია და სა ქარ თ ვე ლო მათ თ ვის სა ინ ტე რე სო აღ მო ჩე ნად 
იქ ცა. მათ შო რის გა მორ ჩე უ ლია გერ მა ნელ ხე ლო ვან თა რო ლი. სა ქარ თ ვე
ლო ში მოღ ვა წე გერ მა ნელ მხატ ვარ თა შო რის იყ ვ ნენ რო გორც კო ლო ნის ტ თა 
შთა მო მავ ლე ბი, ასე ვე კავ კა სი ა ში მოწ ვე უ ლი ან სა კუ თა რი სურ ვი ლით ჩა მო სუ
ლე ბი და ბუ ნებ რი ვი ა, მათ შე მოქ მე დე ბა ში თვალ სა ჩი ნოდ აისა ხა კავ კა სი ის 
თე მა ტი კა, პე ი ზა ჟე ბი და ეთ ნოგ რა ფი უ ლი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი, სა ინ ტე რე სო დ  წარ
მოჩინდა სა ქარ თ ვე ლო, რო გორც ამი ერ კავ კა სი ის ცენ ტ რი, თბი ლი სის თე მა ზე 
შეს რუ ლე ბუ ლი სე რი ე ბი და სხვა. 

XIX სა უ კუ ნის 50-იან წლებ ში სა ქარ თ ვე ლოს ეს ტუმ რ ნენ გერ მა ნე ლი მხატ ვ
რე ბი, ცოლ - ქ მა რი პა ულ და ჰე ლენ ფონ ფრან კე ნე ბი.  მათ ბი ნა თბი ლის ში და
ი დეს. ბევრს მოგ ზა უ რობ დ ნენ მთელ კავ კა სი ა ში, სა ქარ თ ვე ლოს  სხვა დას ხ ვა 

პაულ ფონ ფრანკენი (1818-1884) 
„სოფელი საქართველოს მთებში“
ტილო, ზეთი. 47,5x66
საქართველოს ხელოვნების სასახლე. არჩილ გელოვანის საჩუქარი
Paul von Franken (1818-1884)
‘Village in the Mountains of Georgia’
Oil on canvas. 47.5x66
Art Palace of Georgia. Contribution of Archil Gelovani

პაულ ფონ ფრანკენი (1818-1884) 
„სოფელი საქართველოს მთებში“. დეტალი
Paul von Franken (1818-1884)
‘Village in the Mountains of Georgia’. Detail

During the process of formation of a new Georgian Art in the XIX 
century, European experience came to Georgia through Russia with a 
realistic style. European painters played an important role in terms of 
sharing experience and developing easel painting in Georgia. For them, 
the Caucasus and Georgia were fascinating discoveries. 

Among foreign artists, German painters who were either descendants 
of colonists or artists invited to the Caucasus, reflected well the landscapes 
and ethnographic characteristics of the region. Notably in their works, 
with a series on Tbilisi and other cities, Georgia is represented as the 
centre of the Caucasus region.

In the 1850s, German artists Paul and Helene von Franken paid a visit 
to Georgia, settled in Tbilisi and began to explore the Caucasus. 

In different parts of Georgia, the artists painted landscapes and various 
characters among the Georgian people, becoming influenced and inspired 
by what they saw. In the works of Paul Franken, it can be seen that the 
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კუთხე ში, ხა ტავ დ ნენ ხე დებ სა და ტი პა ჟებს. ჩვენს ქვე ყა ნა ში გა ტა რე ბულ მა 
წლებ მა გავ ლე ნა იქო ნია მხატ ვარ თა შემ დ გომ ცხოვ რე ბა ზე. პა ულ ფრან კე ნის 
შე მოქ მე დე ბა ში კავ კა სი ამ და გა მორ ჩე უ ლად სა ქარ თ ვე ლომ, რო გორც მხატ
ვ რუ ლი შთა გო ნე ბის წყა რომ, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ად გი ლი და იმ კ ვიდ რა, ხო ლო 
ჰე ლენ ფრან კე ნის თ ვის ჩვე ნი ქვე ყა ნა მე ო რე სამ შობ ლოდ იქ ცა. ორი ვე მხატ
ვარ მა საკ მა ოდ მდი და რი მემ კ ვიდ რე ო ბა დაგ ვი ტო ვა ფერ წე რუ ლი ტი ლო ე ბის, 
ეტი უ დე ბის, ეს კი ზე ბი სა და ჩა ნა ხა ტე ბის სა ხით.

პა ულ ფონ ფრან კე ნი და ი ბა და 1818 წელს გო დეს ბერ გ ში. იგი იყო დი უ
სელ დორ ფის ხე ლოვ ნე ბის აკა დე მი ის აღ ზ რ დი ლი. მის პრო ფე სი ულ ინ ტე რესს 
იწ ვევ და ქა ლა ქე ბი - დრეზ დე ნი, ბრი უ სე ლი, ან ტ ვერ პე ნი, რო მელ თა ხში რი 
სტუ მა რი იყო.  დ რეზ დენ ში პა ულ ფრან კე ნი ეწე ო და პე და გო გი ურ მოღ ვა წე ო
ბას. მი სი მო წა ფე იყო მი სი მო მა ვა ლი მე უღ ლეც - ჰე ლენ კი ო ბე რი, რო მე ლიც 
და ი ბა და 1825 წლის 19 მარტს, ყო ფი ლი კურ ლან დი ის დე და ქა ლაქ მი ტა ვა
ში. მი ტა ვა ში მას მხატ ვ რო ბას ას წავ ლიდ ნენ გიმ ნა ზი ის მას წავ ლე ბე ლი ეგინ
კი, რო მელ მაც 1834 წელს და წე რა ცნო ბი ლი რუ სი მე ი გა ვის - კრი ლო ვის 

პაულ ფონ ფრანკენი (1818-1884) 
„ძველი თბილისი“
ტილო, ზეთი. 85x119
საქართველოს ხელოვნების სასახლე. არჩილ გელოვანის საჩუქარი
Paul von Franken (1818-1884)
‘Old Tbilisi’
Oil on canvas. 85x119
Art Palace of Georgia. Contribution of Archil Gelovani

პაულ ფონ ფრანკენი (1818-1884) 
„ძველი თბილისი“. დეტალი
Paul von Franken (1818-1884)
‘Old Tbilisi’. Detail

Caucasus and Georgia were an important place for him, while for his wife-  
Helene Franken, Georgia became a second homeland.

Both artists left a considerable legacy of paintings, sketches and 
études.

Paul Von Franken was born in 1818, in Godesberg. He studied at the 
Art Academy of Düsseldorf. As a professional, cities like Dresden, Brussels 
and Antwerp were the subject of interest and saw him paying frequent 
visits. Franken lived and worked in Dresden, where, in 1850, he married 
one of his students, Helene Köber. Helene was born in Mitau (Jelgava, 
Latvia) in March 19, 1825. The painters During and Eggink, who in 1834 
painted the portrait of famous fabulist Ivan Krilov, educated Helene.

In 1847, Helene came to Dresden. Before Paul Franken, her teacher in 
art was Rioting. After their marriage in 1851, the pair moved to Helene’s 
homeland Mitau in 1852. A year later, via St. Petersburg and Moscow, 
the newlyweds arrived in Tbilisi. The art of Paul Franken is said to have 
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 პორ ტ რე ტი და მხატ ვა რი დი უ რინ გი. 1847 წელს ჰე ლე ნი დრეზ დენ ში ჩა მო ვი
და.  სა ნამ ფრან კე ნის მო წა ფე გახ დე ბო და, ფერ წე რის გაკ ვე თი ლებს მხატ ვა რი 
რი ო ტინ გი უტა რებ და. 1851 წელს პა ულ ფრან კე ნი და ჰე ლენ კი ო ბე რი და ქორ
წინ დ ნენ. 1852 წელს ახალ და ქორ წი ნე ბუ ლე ბი ჰე ლე ნის სამ შობ ლო ში - ქა ლაქ 
მი ტა ვა ში (ამჟამად ქა ლა ქი იელ გა ვა, ლატ ვი ა) გა და ვიდ ნენ საცხოვ რებ ლად, 
სა დაც ერ თი წე ლი წა დი გა ა ტა რეს .  შემ დეგ სან ქ ტ - პე ტერ ბურ გი სა და მოს კო ვის 
გავ ლით თბი ლის ში ჩა მო ვიდ ნენ. აქ სა ბო ლო ოდ ჩა მო ყა ლიბ და პა ულ ფრან კე
ნის მი მარ თუ ლე ბა ხე ლოვ ნე ბა ში. თბი ლის ში მრა ვა ლი წლის ცხოვ რე ბამ და 
ხშირ მა მოგ ზა უ რო ბამ კავ კა სი ის ყვე ლა კუთხე ში გა ნამ ტ კი ცა მას ში მრწამ სი, 
რო მე ლიც ხე ლოვ ნე ბა ში უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებ და „ცივილიზაციით შე ურ ყ ვ ნე
ლი” ხალ ხე ბის წეს - ჩ ვე უ ლე ბებს, მათ თა ვის თა ვა დო ბას. კავ კა სია მხატ ვარს ნა
ირ ფე რო ვან ლან დ შაფ ტებ სა და ეთ ნოგ რა ფი ულ მო ტი ვებს სთა ვა ზობ და. ისიც 
მთე ლი არ სე ბით ჩა ეფ ლო შე მოქ მე დე ბით პრო ცეს ში. ამან თა ვი სი შე დე გი გა
მო ი ღო. პა ულ ფონ ფრან კე ნი კავ კა სი ის მხატ ვა რი გახ და.

პაულ ფონ ფრანკენი (1818-1884) 
„ანდალუსია“
ტილო, კერამიკა, ზეთი. 52,1x81,3
საქართველოს ხელოვნების სასახლე. არჩილ გელოვანის საჩუქარი
Paul von Franken (1818-1884)
‘Andalusia’
Canvas, ceramics, oil. 52.1x81.3
Art Palace of Georgia. Contribution of Archil Gelovani

პაულ ფონ ფრანკენი (1818-1884) 
„ანდალუსია“. დეტალი
Paul von Franken (1818-1884)
‘Andalusia’. Detail

been formed in the city. Many years of life in Tbilisi and frequent travel 
throughout the Caucasus strengthened the faith of the artist towards the 
Georgian people who, for her were, “undecayed by civilization”. 

While working on the theme of the Caucasus, the region offered 
the artist a variety of landscapes and ethnographic motifs in which to 
thoroughly immerse himself. As a result, Paul Von Franken became known 
as a painter of the Caucasus.
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უცნობი მხატვარი. ხელმოწერა L.S. გერმანული მხატვრობა
„კოკნესის ტბა“ (ბალტიისპირეთი). XIX საუკუნე
ტილო, ზეთი. 33,5x25,5. კერძო კოლექცია
Unknown painter. Signiture L.S. German school
‘Kokness Lake’ (the Baltic States) XIX c.
Oil on canvas. 33.5x25.5. Private collection 

იოსეფ ვილმანი. XIX-XX საუკუნეების მიჯნა
„ტყის სიღრმეში“. ტილო, ზეთი. 63x95,05
საქართველოს ხელოვნების სასახლე
Joseph Willman. XIX-XX cc.
‘In the Depths of the Forest’
Oil on canvas. 63x95.05. Art Palace of Georgia
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უცნობი მხატვარი. ფრანგული მხატვრობა
„ოხუნჯი ბიჭუნები“. XX საუკუნის დასაწყისი
ტილო, ზეთი. 30x25. კერძო კოლექცია
Unknown painter. French school
‘Naughty Boys’. Beginning of XX c.
Oil on canvas. 30x25 Private collection
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პიერ (პარამონ) ბლანშარი (1805-1873)
„ცეცხლთაყვანისმცემელი ქურუმები ბაქოში“. 1857 წელი
ქაღალდი, აკვარელი. 39x31. ზუგდიდის დადიანების სასახლე
Pierre Léon (Pharamond) Blanchard (1805-1873)
‘Zoroastrian Priests in Baku’. 1857
Paper, watercolour. 39x31. Zugdidi Dadiani Palace
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პიერ (პარამონ) ბლანშარი (1805-1873)
„გადასვლა მდინარეზე“. 1857 წელი. ქაღალდი, აკვარელი. 25,5x39,5. ზუგდიდის დადიანების სასახლე
Pierre Léon (Pharamond) Blanchard (1805-1873)
‘Crossing the River’. 1857. Paper, watercolour. 25.5x39.5. Zugdidi Dadiani Palace

პიერ (პარამონ) ბლანშარი (1805-1873)
„ყარანაის მთებში“. 1857 წელი. ქაღალდი, აკვარელი. 25,5x39,5. ზუგდიდის დადიანების სასახლე
Pierre Léon (Pharamond) Blanchard (1805-1873)
‘In the Mountains of Karanai’. 1857. Paper, watercolour. 25.5x39.5. Zugdidi Dadiani Palace
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პიერ (პარამონ) ბლანშარი (1805-1873)
„დარაიალის ხეობა“. 1857 წელი. ქაღალდი, აკვარელი. 39x31. ზუგდიდის დადიანების სასახლე
Pierre Léon (Pharamond) Blanchard (1805-1873)
‘The Darial Gorge’. 1857. Paper, watercolour. 39x31. Zugdidi Dadiani Palace
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უცნობი მხატვარი. ჰოლანდიური მხატვრობა
„ზამთარი გაყინულ ტბაზე“. XIX საუკუნე
ხე, ზეთი. 33,5x25,5. საქართველოს ხელოვნების სასახლე
Unknown painter. Dutch school
‘Frozen Lake in Winter’. XIX c.
Oil on wood. 33.5x25.5. Art Palace of Georgia
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ფრანსისკო პრადილა (1848-1921)
„მეჯლისი პლაჟზე“. რომი. 1892 წელი
ხე, ზეთი. 24x39. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
Francisco Pradilla (1848-1921)
‘Banquet at the Beach’. Rome. 1892
Oil on wood. 24x39. Art Palace of Georgia



78

უილიამ რანუ. XIX-XX საუკუნეების მიჯნა
ნატურმორტი ყვავილებით. ბერლინი. 1901 წელი
ტილო, ზეთი. 49x65. გიორგი კალანდიას კოლექცია
William Rannu. XIX-XX cc.
Still life with Flowers. Berlin. 1901
Oil on canvas. 49x65. Collection of George Kalandia

მიქელანჯელო მეუჩი (1840-1890)
„შემოდგომის ხილი“. ფლორენცია. 1890 წელი
ტილო, ზეთი, 100x40. ხელოვნების სასახლე
Michaelangelo Meucci (1840-1890) 
‘Autumn Fruit’. Florence. 1890
Oil on canvas. 100x40. Art Palace of Georgia
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ფრიდრიხ ფრიში (1813-1886)
„იმპერატორი ალექსანდრე მეორე ამალასთან ერთად კავკასიაში 
მოგზაურობის დროს“
ტილო, ზეთი, 162x237. ზუგდიდის დადიანების სასახლე
Friedrich Frisch (1813-1886) 
‘Emperor Alexander II with his Suit during a Trip to the Caucasus’
Oil on canvas. 162x237. Zugdidi Dadiani Palace
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ფრიდრიხ ფრიში (1813-1886)
„სტანიცა ურუპსკაია“
ტილო, ზეთი, 149x206. ზუგდიდის დადიანების სასახლე
Friedrich Frisch (1813-1886) 
‘Stanitsa Urupskaya’
Oil on canvas. 149x206. Zugdidi Dadiani Palace
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ჰ. კროკე. XIX-XX საუკუნეების მიჯნა
„წმინდა ჯვრის სააბატო ტიპერარიში“. ირლანდიური მხატვრობა
ტილო, ზეთი. 35x24,5. გიორგი კალანდიას კოლექცია
H. Croke. XIX-XX cc. Irish school
‘Holy Cross Abbey in Tipperary’
Oil on canvas. 35x24.5. Collection of George Kalandia
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ადალბერტ ვააგენი (1833-1898)
„სამეფო ტბა გერმანიაში“
ტილო, ზეთი. 66,5x52. ზუგდიდის დადიანების სასახლე
Adalbert Waagen (1833-1898)
‘Royal Lake in Germany’
Oil on canvas. 66.5x52. Zugdidi Dadiani Palace
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ადალბერტ ვააგენი (1833-1898)
„მდინარე ალპებში“
ტილო, ზეთი. 66,5x52. ზუგდიდის დადიანების სასახლე
Adalbert Waagen (1833–1898)
‘River in the Alps’
Oil on canvas. 66.5x52. Zugdidi Dadiani Palace
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ადალბერტ ვააგენი (1833-1898)
„წისქვილი წყლის პირას“
ტილო, ზეთი. 66,5x52. ზუგდიდის დადიანების სასახლე
Adalbert Waagen (1833–1898)
‘Gristmill by the Water’
Oil on canvas. 66.5x52. Zugdidi Dadiani Palace
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სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლე ში გერ მა ნე ლი მხატ ვ რე ბის არა ერ თი 
ნა მუ შე ვა რია და ცუ ლი, XIX სა უ კუ ნე სხვებ თან ერ თად იოსეფ თო მას სა ხი თააა 
წარ მოდ გე ნი ლი. ნა ხატს სა ხელ წო დე ბით „სახლი ალ პე ბის მთებ ში” სა ინ ტე რე
სო ის ტო რია აქვს. იგი სა ქარ თ ვე ლოს საბ ჭო თა სო ცი ა ლის ტუ რი რეს პუბ ლი კის 
ცენ ტ რა ლუ რი კო მი ტე ტის პირ ველ მა მდი ვან მა ვა სილ მჟა ვა ნა ძემ მოს კოვ ში სა
კუ თა რი კო ლექ ცი ის თ ვის შე ი ძი ნა და დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში მის კა ბი ნეტს 
ამ შ ვე ნებ და. 2014 წელს ნა ხა ტი ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კუთ ვ ნი ლე ბა გახ და. 
ხე ლოვ ნე ბის ეს ნი მუ ში უმ ძი მეს მდგო მა რე ო ბა ში იყო და და ახ ლო ე ბით ერ თი 
წე ლი წა დი დას ჭირ და მის რეს ტავ რა ცი ას (რესტავრატორი: მა რი ამ იმე დაშ ვი
ლი). ამ ჟა მად ტი ლო სა სახ ლის გოთურ დარ ბაზ შია გა მო ფე ნი ლი.

Among works of the German painters preserved in the Art Palace of 
Georgia, the oeuvre of Josef Thoma (1828-1899) is a distinctive one. 

‘House in the Alps’ has an interesting history. It was purchased by 
the First Secretary of the Communist Party of the Georgian SSR, Vasil 
Mzavanadze. The painting adorned Mzavanadze’s study in Moscow 
for many years and in 2014, in extremely bad condition, it became the 
property of the Art Palace. It took about a year to restore the work of the 
German painter (restorer: Mariam Imedashvili). Currently, ‘House in the 
Alps’ is displayed in the Hall of Columns of the museum.

იოსეფ თომა (1828-1899)
„სახლი ალპების მთებში“
ტილო, ზეთი, 103x68. საქართველოს ხელოვნების სასახლე
Josef Thoma (1828-1899)
‘House in the Alps’
Oil on canvas. 103x68. Art Palace of Georgia

იოსეფ თომა (1828-1899)
„სახლი ალპების მთებში“. დეტალი
Josef Thoma (1828-1899)
‘House in the Alps’. Detail
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უცნობი მხატვარი. გერმანული სკოლა.
„ციხე-დარბაზი ტბის პირას“. XIX საუკუნე
ტილო, ზეთი. 66,5x52. ზუგდიდის დადიანების სასახლე
Unknown painter. German school
‘Castle at the lake’. XIX c. 
Oil on canvas. 66.5x52. Zugdidi Dadiani Palace
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უცნობი მხატვარი. იტალიური სკოლა
„ნეაპოლი, ხედი ვეზუვზე“. XIX საუკუნე
ტილო, ზეთი. 22x38. საქართველოს ხელოვნების სასახლე
Unknown painter. Italian school
‘Naples, view on Vesuvius’. XIX c.
Oil on canvas. 22x38. Art Palace of Georgia
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ზარდახშა
კაპოდიმონტე. იტალია. 1771-1834 წლები
საქართველოს ხელოვნების სასახლე
Casket
Capodimonte. Italia. 1771-1834
Art Palace of Georgia
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ლარნაკი
კაპოდიმონტე. იტალია. 1771-1834 წლები
საქართველოს ხელოვნების სასახლე
Vase
Capodimonte. Italia. 1771-1834
Art Palace of Georgia
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ოგიუსტ როდენი (1840-1917)
„მუდმივი გაზაფხული“
ბრინჯაო. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
Auguste René Rodin (1840-1917)
‘Eternal Spring’
Bronze. Georgian National Museum
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ორესტი და პილადე. ფრანგული ქანდაკება
ანტიკური ქანდაკების მარმარილოს ასლი 
XIX საუკუნე. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
Orestes and Pylades. French sculpture 
Marble replica of an antique sculpture. XIX c. 
Georgian National Museum



94

საფო 
ტერაკოტა
XX საუკუნის დასაწყისი. საქართველოს ხელოვნების სასახლე
Sappho 
Terracotta. Beginning of XX c. 
Art Palace Georgia
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ფერნანდ ლეჟე (1881-1955)
„ქალი ბავშვით“. პარიზი. 1953 წელი
ფერადი კერამიკა. 3,8x19x28. საქართველოს ხელოვნების სასახლე
Fernand Léger (1881-1955)
‘Woman with Child’. Paris. 1953
Colorful ceramics. 3,8x19x28. Art Palace of Georgia
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მაქსიმილიან ლუსი (1858-1941)
„ზღვის ტალღებში“
ქაღალდი, გუაში. 25x33. დავით კობახიძის კოლექცია
Maximilien Luce (1858-1941)
‘In the Waves of the Sea’
Paper, gouache. 25x33. Collection of David Kobakhidze
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ლუი ვალტა (1869-1952)
„ზაფხულის ფერები“. 1920 წელი
ტილო, ზეთი. 47x49. დავით კობახიძის კოლექცია
Louis Valtat (1869-1952)
‘Colours of Summer’. 1920
Oil on canvas. 47x49. Collection of David Kobakhidze
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