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წინასიტყვაობა

ძვირფასო მკითხველო თქვენს წინაშეა უნიკალური
წიგნი, წიგნი რომელიც წლების განმავლობაში რუდუ-
ნებით,დიდიმონდომებითადათავდაუზოგავიშრომით
იქმნებოდა. დადიანების სასახლე და მასში დავანებუ-
ლი სიმდიდრე ჩვენი ქვეყნის უდიდესი ეროვნული სა-
განძურია.პარადოქსიამაგრამდღემდეარარსებობდა
ორ ენოვანი, მაღალპოლიგრაფიულდონეზე შედგენი-
ლი სამეცნიერო შრომა, რომელიც ამ სულიერ საგან-
ძურს მკითხველს გააცნობდა. დღეს ეს თეთრი ლაქა
შევსებულია.
მუზეუმის დირექტორის ლილი ბერაიას სასახელ-

ოდუნდაითქვას,რომმანშეძლოდაუმაღლესდონე-
ზემოამზადასაყურადღებონაშრომი,წიგნი,რომელიც
შეიცავს ამომწურავ ინფორმაციას ზუგდიდის დადიანე-
ბის სასახლეების ისტორიულ-არქიტექტურულ მუზეუმში
დაცული ჯვარ-ხატებისა და მათზე შესრულებული წარ-
წერების შესახებ. ამ მრავლისმომცველი ინფორმაციის
გამოქვეყნების შედეგად სამეცნიერო მიმოქცევაში შე-
მოდისარაერთისაყურადღებოწყარო,რომელთაცდი-
დიმნიშვნელობაგააჩნიათრეგიონის, ქვეყნისდამათ
შორისქართულ-ევროპულიურთიერთობებისისტორიის
შესწავლისდროს.კრებულშიმოცემულიაროგორცქარ-
თული,ისებერძნულიდარუსულიწარწერები,ნივთების
აღწერილობებისაბსოლუტურუმრავლესობასთანერთ-
ვისფერადიფოტოები,აქვეაპალეოგრაფიულიალბომი
დაშესაბამისისამეცნიეროაპარატი.ნივთებისქრონო-
ლოგიამოიცავსვრცელპერიოდსდაწყებულსანტიკური
პერიოდიდანვიდრეXXსაუკუნისდასაწყისამდე.
სასიამოვნომოვალეობადმიგვაჩნიაგანსაკუთრებუ-

ლიმადლობაგადავუხადოთშოთარუსთაველისეროვ-
ნულ სამეცნიერო ფონდს და მის მესვეურებს რომელ-
თა მხარდაჭერითაც შეიქმნა ნაშრომის ელექტრონული
ვერსია. კრებული საგამომცემლოდ მომზადდა საქარ-
თველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსი-
ტეტის და ხელოვნების სასახლე-კულტურის ისტორიის
მუზეუმის სამეცნიერო ბაზაზე, ზუგდიდის დადიანების
სასახლეებისთანამშრომლობაამსამეცნიერო-საგანმა-
ნათლებლოდაკულტურულინსტიტუციებთანშეიძლება
ითქვასერთ-ერთიყველაზეგამორჩეულიდანაყოფიე-
რია.დიდიმადლობაგვინდაგადავუხადოთსაქართვე-
ლოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტს
დამისრექტორსბატონთეიმურაზქორიძეს,რომელმაც
წიგნისგამოსაცემადსერიოზულიინტელექტუალურიდა
მატერიალური რესურსები გაიღო, ასევე განსაკუთრე-
ბულ მადლობას ვუხდით საქართველოს განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს,
რომელიცმთელიპროცესისმხარდამჭერიდააქტიური
დონორიიყო
ვფიქრობთ წინამდებარე ნაშრომი დაინტერესებულ

მკითხველსბევრსაინტერესოდასაყურადღებოინფორ-
მაციასმიაწვდის.

გიორგიკალანდია
საქართველოსდავითაღმაშენებლისსახელობის

უნივერსიტეტისპროფესორი
საქართველოსხელოვნებისსასახლის-კულტურის

ისტორიისმუზეუმისგენერალური
დირექტორი

Introduction 

Dearreader,wepresentyouauniquebook,a
book that has been created over the years with
hardwork,greatdiligenceandbig labor.Dadiani
Palaces and the wealth left in it, is the greatest
nationaltreasureofourcountry.Paradoxically,un-
til now, there has been no bilingual, highly poly-
graphed scientificwork thatwould introduce this
treasuretothereader.Today,thisgapwillbefilled.
The director of the museum, Lili Beraia, was

able to prepare a remarkable work, a book con-
tainingcomprehensiveinformationaboutthecross
iconsandtheinscriptionsonthempreservedinthe
historical-architecturalmuseumofZugdidiDadiani
palaces.Asaresultofpublishingthisvaluableinfor-
mation,weacquiredanumberofimportantsourc-
esthatareofgreatimportanceinthestudyofthe
historyoftheregion,thecountry itselfandGeor-
gian-European relations. The collection includes
Georgian,GreekandRussianinscriptions.Thevast
majorityofitemdescriptionsareaccompaniedby
colored photos. There is also a palaeographic al-
bum and the corresponding scientific apparatus.
The chronologyof items covers anextensivepe-
riodfromtheancientperiodtothebeginningofthe
twentiethcentury.
Weconsideritapleasantdutytoexpressspe-

cialgratitudetotheShotaRustaveliNationalSci-
ence Foundation and its supervisors. With their
supporttheelectronicversionofthebookwascre-
ated. The collectionwasprepared for publication
onthescientificbasisoftheDavidAgmashenebeli
UniversityofGeorgiaand theArtPalaceofGeor-
gia-MuseumofCulturalHistory.Thecooperation
ofZugdidiDadianiPalaceswiththesescientific-ed-
ucationalandcultural institutionswasoneof the
mostdistinguishedcooperation.Wewould like to
thanktheDavidAgmashenebeliUniversityofGeor-
giaand itsRector,Mr.TeimurazKoridze,whodo-
nated serious intellectual andmaterial resources
topublishthebook.Wearealsoespeciallygrateful
totheMinistryofEducation,Science,Cultureand
SportsofGeorgia,whichwasasupporterandac-
tivedonorofthewholeprocess.
Wethinkthisworkwillprovidevarietyofinfor-

mationtointerestedreaders.

GeorgeKalandia
ProfessorattheDavidAgmashenebeli

UniversityofGeorgia
GeneralDirectorofArtPalaceofGeorgia-

MuseumofCulturalHistory.
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ძველი კოლხეთი მდიდარი იყო ოქროთი, აქაური ოქრომჭედელბი
კი გამორჩეულ ხელოვნების ნიმუშებს ქმნიდნენ. ზუგდიდისდადიანების
სასახლეების ისტორიულ-არქიტექტურულ მუზეუმში კოლხური
ოქრომჭედლობის არაეთი საუკეთესო ნიმუშია დაცული. მათ შორის
საყურადღებოაე.წ „თაგილონისგანძი“რომელიც1930წელსენგურის
მარჯვენა ნაპირზე იპოვნეს. იგი შედგება შემდეგი ექსპონატებისაგან:
1.ოქროს ირმის თავი, 2.ოქროს სამკაულის დეტალები, 3.ცხენის
მოსართავი, 4.რკინის მუზარადი, ვერცხლის ჭიქები, ფიალები და სხვ.
მათი უმეტესობა ჩვენი წელთააღრიცხვის I-II საუკუნეებით თარიღდება.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია მუზეუმში დაცული ირმის ოქროს თავი,
რომელიც „თაგილონისრიტონის“ მხოლოდფრაგმენტია. ის შიგნიდან
ცარიელია,სიგრძე0,087მ, სიმაღლერქებისგარეშე0.03მ. სიმაღლე
რქებიანად 0,010, ოქროს სისქე ყველგან ერთნაირი არაა, საშუალო
სისქე 0,00074 მ, წონა 0,105 კგ. ეს რიტონი ძალიან ჰგავს პართიულ
ვერცხლისირმისთავარიტონს(ჩვ.წ.აღ50წ.0დაბულგარეთში,ვრაცაში,
აღმოჩენილ თხისთავა ოქროს სასმისს (ჩვ.წ.აღ. VI-IVსს), რომელიც
შესაძლოა მივამსგავსოთ ერმიტაჟში დაცულ სკვითურ-ყუბანურ ნივთებს
სასმისებს.ასევემნიშვნელოვანიამამაკაცისოქროსმინიატურულინიღაბი,
რომლისწარმომავლობაუცნობია,თუმცააშკარაა,რომნივთიკოლხური
ცივილიზაციისნიმუშსწარმოადგენს.ნიღაბისტილისტურადმოგვაგონებს
მეტროპოლიტენ მუზეუმში დაცულ გორგონას სახიან გულსაკიდს
დათარიღებულს ძველი წელთაღრიცხვის 450 წლით (მეტროპოლიტენ
მუზეუმი Accession Number:74.51.3397b). ზუგდიდში წარმოდგენილი
ექსპონატი სარიტუალო სამკაულის ან  ნივთის ნაწილი უნდა იყოს. მას
პირობითადმეფეაიეტისნიღაბიეწოდება

გამოცემა: А.И. Амиранашвили. Новая
находка в низовьях реки
Ингура.Тифлис.1935
გ.კალანდია,ლ.ბერაია: „ირმის

ოქროსთავი-80წლისშემდეგამოხ-
სნილითაგილონისოქროს განძის
საიდუმლო“.ჟურნ:„გელათისმეც-
ნიერებათააკადემიისჟურნალი“
N2.2006

Old Colchiswas rich in gold. The local goldsmiths created outstanding
worksofart.Thehistorical-architecturalmuseumofZugdidiDadianipal-
acespreservesthebestexamplesofColchiangoldsmithing.Amongthem
istheso-called"Tagilonhoard"whichwasfoundin1930ontherightbank
oftheEnguri.ThisvesselisverysimilartotheParthiansilverdeervessel
(50BC)andthegoat-headedgoldenvessel(VI-IVcenturiesBC)foundin
Vratsa, Bulgaria, whichmay resemble the Scythian-Kuban vessels pre-
servedintheHermitage.
Also important isthegoldminiaturemaskofamanwhoseorigin isun-
known,althoughitisundeniablethattheitemisaworkofColchianciv-
ilization. Themask stylistically reminds us of theGorgon face pendant
preservedintheMetropolitanMuseumdatingbackto450years(Metro-
politanMuseumAccessionNumber:74.51.3397b).Thisitemmustbepart
oftheritualjewelrypresentedinZugdidi
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1.[922-957წწ]გიორგიIIაფხაზთამეფისწარწერა
საცეცხლურიობუჯისეკლესიიდან;N415;ჭედური;ვერცხლი;მო-

ოქრული;ზომა: სიმაღლე81სმ;დიამეტრი:11,3-8,4სმ; საცეცხ-
ლურიდაბალფეხზეაოთხიძლიერგამობურცულინაწილით.დამ-
შვენებულიაფოთლოვან-ყვავილოვანიორნამენტით.საცეცხლური
დაკიდულიავერცხლისოთხძეწკვზე.ზომა90სმ;რომელთაშუანა-
წილიჯვრებითაადამშვენებული,ძეწკვისბოლოებიმთავრდებაპა-
ტარა,მრგვალიფირფიტით.
საცეცხლურის ძირზე, გარედან ამოტვიფრულია ასომთავრული

წარწერა: ერთსტრიქონიანი; შესრულებული ჩაჭედვით; გრაფემე-
ბის სიმაღლე: 0,2-0,3 სმ; განკვეთილობის ნიშანი: განივი სწორი
ხაზი.

დათარიღება:

წარმოდგენილი

გ.ჩუბინაშვილისაცეცხლურს
ათარიღებსXს-ით
[(33)გვ148-149]
დათარიღებისსაფუძველი:
გ. ჩუბინაშვილისმიერჩატარებუ-
ლისტილისტურ-იკონოგრაფიული
ანალიზისმიხედვითსაცეცხლური
X საუკუნეს განეკუთვნება. წარ-
წერაში მოხსენიებულია მეფე
გიორგი.Xსაუკუნეშიკიდასავ-
ლეთ საქართველოში (ეგრის-
აფხაზეთის სამეფოში), სადაც
მდებარეობდა ქიაჩის ეკლესია
(თანამედროვეოჩამჩირისრ-ნი,
სოფ.ჯგერდისმიდამოები)ცნო-
ბილია მეფე გიორგი II, რომე-
ლიც ზეობდა 922-957 წწ (იხ.
სინIIგვ429)

ႼႭ ႤႩႪႠႭ ႫႤႭႾ ႫႤႷႠႥ ႫႤ ႢႨ ႫႤႴႤႱႠ ႼႤ ႶႨႱႠ
წ(მი და )ო ეკ ლ (ე სი )ა ო, მე ოხ მე ყავ მე, გ(ი ორ გ )ი  მე ფე სა
 წ(ი ნაშ )ე ღ(მრთ)ი სა

Censer.Itdatesbacktothe10thcentury.Theinscriptionmen-
tionsKingGeorge(922-957).Theinscriptionalsomentionsthe
KiachiChurch,locatedinwesternGeorgia(KingdomofEgri-Ab-
khazia).
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2.[922-957წწ]გიორგიIIაფხაზთამეფისწარწერა
ქიაჩისხატისამწერობელი;N1;ჭედური;ვერცხლი;მოოქრული;

წინამხარეზე,მთლიანადსამწერობლისოთხივემომიჯნავეფრთა
თავისი წრეებით შეიცავს ერთ სიუჟეტურ კომპოზიციას, ეს არის
ოთხი მახარებლის სიმბოლური მგამოსახულებანი: ანგელოზის,
ლომის, ხბოსდა არწივის. მარჯვენადა მარცხენაფრთაზე მზისა
დამთვარისგამოსახულებებიაგანმარტებითიწარწერით.ႫႦႤჂ-
მზეჲ;ႫႧႭႥႠႰႤჂ-მთოვარეჲ
სამწერობლისმეორემხარეზეწმინდანებიდამათიგანმარტები-

თიწარწერებია.ႼჂႰႴႪ-წ(მიდა)ჲრა(ფიე)ლ;ႼჂႫႵႪ-წ(მიდა)ჲ
მ(ი)ქ(აე)ლ;ႼჂႵႰႡႬ-წ(მიდა)ჲქერ(უ)ბ(ი)ნ;ႼჂႢႡႰႪ-წ(მიდა)ჲ
გ(ა)ბრ(იე)ლ;ႼჂႫႫ-წ(მიდა)ჲმ(არია)მ.
სამწერობელიმოთავსებულიავერცხლისკარედბუდეშიზომით:

35X35სმ;კარებზეგამოსახულია12წმინდანი.ბუდესზურგზეაქვს
დასაკიდიძეწკვი,რომლისსიგრძეა2მ.
სამწერობლისოთხივეფრთაზემოთავსებულიაწარწერა;ასომ-

თავრული;15სტრიქონი;შესრულებულიჩაჭედვით;კიდურწერტი-
ლოვანი;გრაფემებისსიმაღლე:0,5-0,7სმ;განკვეთილობისნიშა-
ნიარახლავს;ქარაგმისნიშანიგანივისწორიხაზი.

დათარიღება:

წარმოდგენილი

გამოცემა:

ე.თაყაიშვილიხატსათარიღებს
XIII-XIVს-ით[(16);გვ238-240];
გ.ჩუბინაშვილიX-ს-ით
[(33)გვ.137-141]
დათარიღების საფუძველი: თუ
გიორგიჩუბინაშვილისდათარი-
ღებას(Xს)მართებულადმივიჩ-
ნევთ,წარწერაშიმოხსენიებული
მეფეგიორგიუნდაიყოსაფხაზ-
თა (დას. საქართველოს) მეფე
გიორგიII(922-957წწ).

1.M.Brosset,1850.р.IXр.9
2.ე.თაყაიშვილი,1914,გვ238
3.Г.Чубинашвили;1958;стр138.

KiachiiconLiturgicalfan;Engraved;Silver;Gilded;Liturgical
fanisplacedinasilverdoorcasket.size:35X35cm;Thedoors
depict12saints.Thebackofthecaskethasahangingchainlet,
whichis2meterslong.Aninscriptionisplacedonallfourwings
of theLiturgical fan;KingGeorgementioned in the inscription
mustbeKingGeorgeIIofAbkhazia(WesternGeorgia)(922-957).
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ႼჂ ႰႴႪ
ႱႾႪႧ
ႠႶႧႨ
ႱႠჂႧ
ႠႫႤႢႨ
ႫႴႫႬ
ႣႠႥ
ႱႾႤ
ႬႤႱႤ
ႱႠႫႼႤ
ႰႭႡႤႪ
ႬႨႼႣႱ
ႠႠႫႠ
Ⴑ

ႼჂ ႫႵႪ
ႤႩႪႤႱ
ႨႠႱႠႵ
ႨႠႹႱႱ
ႠႪႭႺ
ႥႤႪႠႣ
ႱႳ
ႪႨႱႠ 
ႹႤႫႨႱ
ႠႧჃႱ
ႫႶႣႤ
ႪႬႭ 
ႰႯႱ

ႼჂ ႢႡႰႪ
ႸႱႼႰႥ
ႣႧ ჄႭ
ႰႺႱႠ
ႣႠႱႨ
ႱႾႪႱ
ႠႵႤႱႠ 
ႪႭႺႥ
ႠႱႠ 
ႫႭႫ
Ⴈ
ჄႱႤ
ႬႤႧ ႠႬ

ႼჂ ႫႫ
ႼႭ ႶႧႱ 
ႫႸႡႪႭ
ႫႤႭႾ
ႫႤႷႠ
Ⴅ 
ႼႤ ႻႨ
ႱႠ ႸႬ
ႨႱႠ Ⴃ
Ⴀ ႶႧႨ
ႱႠႹႬ
ႨႱႠႫ
ႤႢႨႫ
ႴႱႠ

ს(ა) ხ (ე) ლ (ი) თა ღ(მრ)თი საჲ თა მე, გ(ი ორ გ )ი მ(ე) ფ (ე) მ (ა)ნ 
დავ ს ხენ ესე სამ წე რო ბელ ნი წ(მი) დ (ა) სა ამას ეკ ლე სი ა სა ქი
აჩს, სა ლოც ვე ლად სუ ლი სა ჩე მი სათჳს

მღ(ვ)დელ ნო, რ(ა) ჟ (ამ)ს შ(ე) ს წ (ი) რ ვ (ი) დ (ე)თ ჴორცსა და 
სის ხ ლ სა ქ(რის ტ )ე სა ლოც ვა სა მო მიჴ სე ნეთ, ა( მი)ნ: წ(მი და )ო 
ღ(მრ)თ(ი)ს მშ(ო) ბ (ე) ლო, მე ოხ მ ე ყავ წ(ი ნაშ )ე ძი სა შ(ე) ნი სა  
და ღ(მრ)თი სა ჩ(ვე) ნი სა მე, გ(ი ორ გ )ი მ(ე) ფ (ე) სა.
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3. [1001-1008წწ] ბაგრატ აფხაზთა მეფისა და კურაპალატის
წარწერა
ცაიშისსაწინამძღვროჯვარიN6;ჭედური;ვერცხლი;მოოქრული;

ზომა:40X33სმ;ცენტრშიწარმოდგენილიაჯვარცმა;ჯვრისბოლო-
ებზეგამოყვანილიამედალიონებიფიგურებით,ზემოთმაცხოვარია,
ქვემოთ ღვთისმშობელი, მარჯვნივ და მარცხნივ კი მთავარანგე-
ლოზები,ჯვარიშემკობილიყოფილასხვადასხვაზომისთვლებით.
ამჟამადმხოლოდ14თვალიაშემორჩენილი.იგიძლიერდაზიანე-
ბულია,საჭიროებსრესტავრაციას.
ჯვრის წინა მხარეზე მოთავსებულია წარწერა: ასომთავრული,

შესრულებულიდაწერტვლით;1სტრიქონი;გრაფემებისსიმაღლე:
0,8-0,9სმ;განკვეთილობისნიშანიარახლავს;ქარაგმისნიშანი:
განივისწორიხაზი.

დათარიღება:

წარმოდგენილი
დათარიღებისსაფუძველი:

გამოცემა:

ე. თაყაიშვილის აზრით წარწე-
რის თავდაპირველი ტექსტი XI
საუკუნისაა,ხოლომოგვიანებით
მომხდარამისიგანახლება.
[17გვ.178-179]
გ. ჩუბინაშვილი ჯვარს ათარი-
ღებსX-XIIსს-ით[35გვ.612-613]
წარწერაში ბაგრატი იხსენიება,
როგორცმეფეკურაპალატი,ეს
კიშეიძლებაიყოსმხოლოდბაგ-
რატIII,ისაფხაზთამეფეგახდა
978წელს;ხოლოკურაპალატი
1001წ. (38გვ.130);ესააწარ-
წერისშესრულებისქვედაქრო-
ნოლოგიურიზღვარი.წარწერის
შესრულების უკიდურესი ზედა
ზღვარია 1008 წელი, როდე-
საც ბაგრატ III ტიტულატურას
დაემატა “ქართველთა მეფე”
(38გვ131)ამდრომდეისმხო-
ლოდ აფხაზთა მეფისა და კუ-
რაპალატის ტიტულებს ფლობ-
და.ამდენადწარწერაეკუთვნის
პერიოდსბაგრატIIIმიერკურა-
პალატობის მიღებიდან (1001
წ)ქართველთამეფისტიტულის
მიღებამდე(1008წ).

1.M.Brosset,1849.рVIIIp.28
2.ე.თაყაიშვილი,1914,გვ178-179
3.Г.Чубинашвили;1958;
стр612-613
4.ივ.ჯავახიშვილი1963გვ131.
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ႼႭ ႻႪႭ ႺႾႡႱႭ ႠႣႤ ႡႢႰႲ  ႠႴႾႦႧႠ ႫႴႤ ႣႠ ႩႰႮႪႲႨ
წ(მი და )ო ძ(ე) ლო ცხ(ო რე) ბ (ი) ს (ა )ო ად (იდ )ე ბ(ა) გ რ (ა)ტ  
აფხ (ა) ზ თა მ(ე) ფე და  კ(უ) რ (ა) პ (ა) ლ (ა) ტი.

ცა
იშ
ის
ს
აწ
ინ
ამ
ძღ
ვრ
ო
ჯ
ვა
რ
ი



ცა
იშ
ის
ს
აწ
ინ
ამ
ძღ
ვრ
ო
ჯ
ვა
რ
ი
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4.[1001-1008წწ]ეფრემცაიშელისწარწერა
ცაიშისსაწინამძღვროჯვრისN6ზურგზეშესრულებულიაწარწე-

რა:ასომთავრული;დაწერტვლით;1სტრიქონიანი;გრაფემებისსი-
მაღლე:0,8-0,9სმ;განკვეთილობისნიშანიარახლავს;ქარაგმის
ნიშანი:განივისწორიხაზი.

წარმოდგენილი
დათარიღებისსაფუძველი:

გამოცემა:

წარწერა თანადროულია იმავე
ჯვრის წარწერისა, სადაც იხსე-
ნიებაბაგრატაფხაზთამეფედა
კურაპალატი და თარიღდება
1001-1008 წლებით. (იხ. აქვე
წარწერაN4)

1.M.Brosset,1849.рIVр.28
2.ე.თაყაიშვილი,1914,გვ.178-179
3.Г.Чубинашвили;1958;
стр.612-613

ႼႭ ႻႪႭ ႺႾႰႤႡႱႭ ႸႤ ႤႴႫ ႺႸႪႨ
წ(მი და )ო ძ(ე) ლო ცხ(ო) რებ (ი) ს (ა )ო, შ(ე იწყალ )ე ეფ ( რე)მ 
ც(ა ი) შ (ე) ლი

The abbot cross of Tsaishi; Engraved; Silver; Gilded; Size:
40X33cm;Thecrucifixionisshowninthecenter;Thecrosswas
decoratedwithgemsofdifferentsizes.Currentlythereareonly
14gems left.AcademicianG.Chubinashvilidates thecross to
theX-XIIcenturies.TheinscriptionontheiconmentionsBagrat
asKingKuropalates,andthiscanonlybeBagratIII,hebecame
kingoftheAbkhaziansin978;AndKuropalatesin1001.
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5.[XIIს]ღვთისმშობლისხატისჩასასვენებელიხობისეკლესიიდან.
ღვთისმშობლის ხატის ჩასასვენებელი; N403 ჭედური; ვერცხ-

ლი;მოოქრული;ზომა:108X70სმ;ზემოთ,კამარისქვეშწარმოდ-
გენილიადედაღვთისადაიოანეღვთისმეტყველი,მვედრებელნი
ჯვარცმულისა,რომელსაცხატისშუანაწილიუჭირავს,ზემოთმოს-
ჩანსსაბაოთი.ასევეცენტრალურნაწილშიწარმოდგენილიაჯვარი,
რომლისზომაა:155X11სმ;მისმარჯვნივდამარცხნივმოთავსებუ-
ლიაორიდისკი,რომელთადიამეტრებია:7X7სმდა8X8სმ;მო-
ხატულია ფოთლოვან-ყვავილოვანი ორნამენტებით, თითთოეულ
მათგანზედამაგრებულიადიდიტოტებიყვავილებით,რომლისსი-
მაღლეა14სმ;ჩასასვენებელითაღიგაფორმებითგამორჩეულია.
იგი მოსევადებულია და მწკრივად მის გასწვრივ განლაგებულია
დიდი ზომის მუქი ფერის თვლები. ზემოთა ნაწილის კუთხეებში
ამობურცული ნახევარსფეროებია  დამაგრებული, ჩასასვენებლის
მთლიანი კომპოზიცია მდიდრულ შთაბეჭდილებას ქმნის. მთელს
სივრცეზეგანლაგებულიასხვადასხვაფერისადაზომისთვლები.
ისინი ზედაპირზე ჯვრის ფორმას ქმნიან. ამჟამად ჩასასვენებელი
192თვლითააშემკული,უშუალოდხატიმუზეუმშიარინახება.იგი
1921წელსგადატანილიქნაშ.ამირანაშვილისსახ.ხელოვნების
მუზეუმში.
ხატისჩასასვენებელსაქვსხისკარები,N404ზომით:92X36სმ;

რომელიცმოხატულიასამრეგისტრად:ზემოთღვთისმშობელიწიგ-
ნითხელში,მეორემხარესსულიწმინდაგაბრიელმთავარანგელოზი
ყვავილით,რომელმაცახარაღვთისმშობელსრომმისგანიშვებოდა
მესია.აქვსგანმარტებითიასომთავრულიწარწერაႤႡႠ-ება჻ႠႾႰ
-ახრ-ხარება,რაცნიშნავს“ღვთისმშობელოქალწულოგიხარო-
დენ მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანაა კურთხეულხარ შენ
დედათაშორისდაკურთხეულარსნაყოფიმუცლისშენისა,რამეთუ
მაცხოვარიგვიშევსულთაჩვენთა.”(ლუკა1;28)შემდგომჩასასვე-
ნებლისკარებზემარჯვენადამარცხენამხარესგამოსახულიათორ-
მეტიწმინდანიგანმარტებითიასომთავრულიწარწერით:
მარჯვენა მხარეს: ႮႤႲႰႤ჻ - პეტრე; ႨႳႣႠ: ႳႴႪႨႱႠ჻ - იუდა

უფლისა;ႨႠႩႭႡႠႪႴႤႱႨ჻იაკობალფესი;ႧႭႫႠ჻თომა;ႨႩႭႡ:
ႳႨႱႠ-იაკობუფლისა;ႫႠႧႤ჻-მათე
მარცხენამხარეს:ႠႬႣႰႨႠ჻-ანდრია;ႨႬႤ:-იოანე;ႮႠႥႪႤ:-პავ-
ლე;ႴႨႮႤ჻-ფილიპე;ႱႨႫႭႬ჻სვიმონ;ႡႠႰႧႪႭႫႤ჻-ბართლომე

დათარიღება:

გამოცემა:

ე.თაყაიშვილიხატსათარიღებს
XII საუკუნით, ხოლო ჩასასვე-
ნებლის კარებს XVIII საუკუნით
[17 გვ. 139]და იგი აღნიშნავს,
რომ ხატი ქართული ხელობი-
საა “საუცხოვო ნახელავი, რო-
მელიც საერთოდ მოგვაგონებს
ხახულისხატისსტილს.”
[17გვ.139]

ე.თაყაიშვილი,1914.გვ.139.
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6.[XIIს.IIნახ]ბურდუხანდედოფლისწარწერა
ხობისმრავალნაწილიანიხატი;ზიმ20833.N395;ფერწერული

დაჭედური;ვერცხლი;მოოქრული;ზომა47X39სმ;ხატიდაყოფი-
ლიასხვადასხვაზომისსანაწილებუდეებად(სულ52),რომელშიაც
წმინდანაწილებიყოფილაშენახული,შუაშიმოთავსებულიაგრძე-
ლი ჯვარიძელიჭეშმარიტისა, ზომით:25,5X14სმ,რომელზედაც
ცენტრშიჯვარცმულიმაცხოვარიაგამოსახულიასომთავრულიგან-
მარტებითიწარწერით:ႨႭႵႤ,დაყოფილუჯრებზეწარწერებისნაშ-
თებიადარჩენილი,რომლებიცცუდადიკითხება.ხატსშემოვლებუ-
ლიაქვსარშიამცენარეულიორნამენტისა;ქვედანაწილიძლიერ
დაზიანებული,ფერწერულინაწილიკიგაფერმკთალებულია.ხატი
სარესტავრაციოა.
ხატისსანაწილებსახლავსგანმარტებითიწარწერები:

Ⴕ ႼႱႠ ႭႬႨႴႲႱႨ : ႱႾႪႨ ႫႼႫႧႨ : ႼႨႱႠ : ႧႤႱႨ : ႼႨႱႠ : 
ႮႬႲႪႤႫႬႱႨ : ႼႨႱႠ ႤႥႱႲႧႱႠ : [...]ႱႠ ႤႥႰႲႨႱႨ : ႼႨႱ[Ⴀ] 
ႤႥႢႬႨႠႱႨ : ႼႨႱႠ ႮႰႩႱႨ 

ქ. წმი დი სა ონი ფა ნი ტე სი: სის ხ ლი მო წა მე თი: წმი დი სა თე ო
დო რე სი: წმი დი სა პან ტე ლე ი მო ნი სი: წმი დი სა ევ ს ტა თი სა: წმი
დი სა  ევ ს ტ რა ტი სი: წმი დი სა ევ გე ნი ა სი: წმი დი სა პრო კო პი სი 
ხატისმარცხენამხარისზედაკუთხისუჯრაშიჩადგმულიაპატარა

ვერცხლისოვალურიფორმისსანაწილე,ზომით5,4X1,5სმ.ოთხი
დანაყოფით,წარწერაასომთავრულიაშესრულებულისევადითდა
დაწერტვლით,რომელიცვერტიკალურხაზებშიამოქცეულიდაცუ-
დადიკითხება.

1.
Ⴜ Ⴈ ႱႠ Ⴔ Ⴈ
ႪႮႨႱ
Ⴋ Ⴈ ႵႪႨ Ⴑ

7.
ႬႼႨ
ႪႨ

2.
Ⴜ Ⴈ ႱႠ 
ႩႪ Ⴈ Ⴋ
Ⴈ Ⴑ Ⴈ

8.
ႬႼ
ႨႪ
Ⴈ

3.
Ⴜ Ⴈ ႱႠ 
ႥႪႠ
Ⴑ Ⴈ Ⴑ Ⴈ

9.
ႬႼ
Ⴈ
Ⴈ

4.
Ⴜ Ⴈ Ⴑ 
Ⴀ  ႫႤ
Ⴐ
Ⴑ Ⴈ

10.
ႬႼ
ႨႪ

5.
Ⴜ Ⴈ ႱႠ
ႮႬႲႤ
ႪႫ
Ⴈ Ⴈ 

11.
ႬႼႨႪ
Ⴈ :

6.
ႼႼႸႪႨႱႱႠ
ႢႫႨႱႫႨႠ
Ⴐ

1.   წმინ დი სა ფი ლი პეს [ი], მიქ [ა ე] ლის [ი]
2.   წმინ დი სა კლი მი სი
3.   წმინ დი სა ვლა სი სი
4.   წმინ დი სა მერ [ კუ რი] სი, [მარკოზისი]
5.   წმინ დი სა პან ტე ლე ი მო ნი სი
6.   წ.წ შლის სა
7.   გე მის მია
      რ.
8.   ნ[ა] წილ [ი]
9.   ნ[ა] წი ლი
10. ნ[ა] წილ [ი]
11. ნ[ა] წი ლი
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ჯვრისმარცხენამხარესერთკიდეზეარისასომთავრული
განმარტებითიწარწერა:
ႬႧ ႭႨႱႨ: Ⴀ ႭႧႾႧႠ ႱႠ ႬႨႬႭႨ
[მ]ნ(ა)თ[ბ]ოის ა ოთხ თა [წმიდი]სა ნი ნოი

მარ ცხე ნა მხა რეს ვერ ტი კა ლუ რად ასომ თავ რუ ლი წარ წე რა ა.
ႠႶႠႧႠႬႢႤႪႨႱႨ  ႬႤႱ ႵႨႭႲ ႸႨႬႠႰႤ ႨႾႨႪႠ ႠႰႲႤႫ
აღა თან გე ლი სი [ხეს] ქსის ტე [...] ში ნა რე იხი ლა წ[მ]ი[ და] სა 
 არ ტემ.

მრავალწლიანიხატისქვედაარშიაზემოთავსებულიაწარწერა;
ასომთავრული;რელიეფური; 4 სტრიქონი; გრაფემების სიმაღლე
1,8 სმ; განკვეთილობის ნიშანი: ორი წერტილი ყოველი სიტყვის
ბოლოს;ქარაგმაარახლავს;წარწერაძლიერდაზიანებულია,გრა-
ფემებიბევრგანნაკლულია

დათარიღება:

გამოცემა:

ე. თაყაიშვილი წარწერას ათა-
რიღებსXIIს-ით[7,გვ.148-149]

ე.თაყაიშვილი,1914,გვ148-149

Ⴕ ႤႪႥႠႬ ႨႠႥႤႡႰ : ႫႱႼႰႠႴႪ[Ⴘ]ႤႼႥႬႠႣႫႥႤႣႰႧႠ: 
ႧႵႳႤႬ ႫႭႼႠႫႤႬႭ: ႫႶႣႤႪႧႫႭႻႶჃႥႠႰႬႭ: [Ⴋ]ႠႫႠႬႭ: 
ႳႫႼႨႰႥႠ ႪႤႬႭ : 
ႧႠႥႬႭ ႶႫႧႨႱႫႤႲႷႥႤႪႧႠႬႭ : ႨႭႾႤႧႣႠႺႥႠႣ ႫႲႤႰႨႱႠ 
ႱႠႡႰႾႤႧႠႢႠႬ ႫႭႱႠႥႨ : ႧႵႳႤႬႨ : ႡႳႰႣႳႾႠႬ 
ႣႤႣႭႴႠႪႨ

“ქ. ელ ვა ნი ა ვებრ მსწრაფლ შე წევ ნად მვედ რ თა,
თქუ ენ მო წა მე ნო, მღდელ თ მოძღ ვარ ნო, მა მა ნო
უმ წ ვერვა ლეს ნო, თავ ნო ღმრთის მეტყ ვე ლთანო
იოხეთ დაც ვად მტე რი სა საბ რ ჴე თა გან
მო სა ვი თქუ ე ნი ბურ დუ ხან დე დო ფა ლი.

წარწერაშიმოხსენიებულიბორდოხანდედოფალი,თამარისდე-
დაა,იგიგადმოცემისთანახმადლექსებსწერდა.ვფიქრობთ,რომ
ხატზეგაკეთებულიწარწერაარისხუთტაეპიანითორმეტმარცვლი-
ანილექსიიამბიკო,რომელიცბორდოხანდედოფალსეკუთვნის.
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7.[XVს.IIნახ.]მარეხდადიანისწარწერა
ხობის მრავალწლიანი ხატი;N395; ხატის ზურგზე ცენტრალურ

ნაწილში,ჯვრისგარშემომოთავსებულიაწარწერა;ასომთავრული;
რელიეფური;12სტრიქონი;გრაფემებისსიმაღლე;3სმ;კიდეებზე
წარწერასზოგიერთიასოაკლია;განკვეთილობისნიშანი:სამწერ-
ტილი,ზოგანორი;ქარაგმისნიშანიარახლავს.

დათარიღება:

გამოცემა:

ე. თაყაიშვილი წარწერას ათა-
რიღებსXVს-ით[(17)გვ.149]

1914წ.გვ.149

ႵჵႨ  ႸႤႱႠႻႰႼႳႬ[Ⴄ]ႡႤႪႭ : ႣႨႣႭ : ႬႠႧႤႪႭ ჻ 
ႣႠႡႬႤႪႤႡႳႪႧ[Ⴀ]ႥႭ : ႰႭႫႤႪႫႬ 
ႿႥႺႫႠ ჻ ႣႠႣႠႴႪႥႠ ჻ ႣႠ ႨႧႫႨႬႤ ჻
ႣႠ ႱႨႩႥႣႨႪႨ ႧႠႥႱႨႣႤႥ : ႣႠ
ႤႴႪ ჻ ႶႫႤႰႧႨ Ⴤ[Ⴄ]ႪႫႼႨႴႤႡႨႧႠ ჻ ႣႠ 
ႠႶႱ ႣႤႢ ႫႤႱႫႤ[Ⴑ]Ⴀ : Ⴃ : ႶႫႤႰႧႨ 
ႳႩႥႣႠႥႨ ჻ ႤႢႥႤ : ႩႺႧ
ႫႭႷႥႠႰႤႡႠ  ႸႤႬႨ : ႫႭႠႥႪႨႬႤ 
ႣႶႤႱႠ ႫႱႱႠႸႨႬႤႪႱ : ႢႠႩႨႧႾႥ[ႨႱႠ] 
ႫႤႭႾႤႵႫႤႬ ႣႨႣႨႱႠ : ႫႤႴႤႧ
[Ⴋ]ႤႴႨႱႠ ႸႥႨႪႨႱ ႸႥႨႪႨႱႠ ႪႨႮႰႨႱ 
ႣႠႣႨႠႬႨႱႠ : ႠႱ ႫႠႰႤႾႱ : ႠႬ
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ქჵი, შე საძ რ წუ ნე ბე ლო, დი დო ნა თე ლო დაბ ნე ლე ბულ თა ვო, 
რო მელ მან ჯვარ ც მა და დაფ ლ ვა და ით მი ნე და სიკ ვ დი ლი თავს 
იდევ, და ე ფალ ღმერ თი, ჴელმწიფებითა და აღ ს დეგ მე სა მე სა 
დღე სა ღმერ თი უკ ვ და ვი, ეგ რე ვე კაც თ მოყ ვა რე ბა შე ნი მო ავ
ლი ნე დღე სა მას სა ში ნელ სა გან კითხ ვი სა მე ო ხექ მენ დი დი სა 
მე ფე თა მე ფი სა შვი ლის შვი ლი სა, ლი პა რის და დი ა ნი სა ასულს 
მა რეხს, ამინ.

Khobi’smulti-particon;Pictorialandengraved;Silver;Gilded;
Size47X39cm;Theiconisdividedintocasketsofdifferentsizes
(52intotal),inwhichthesacredpartswerekept,inthemiddle
isplaceda longcross called “DzeliCheshmaritebisa” (column
oftruth),measuring25.5X14cm,onwhichthecrucifiedJesusis
depictedinthecenter.Oneoftheinscriptionsontheiconmen-
tionsQueenBordokhan,themotherofQueenTamar.Theinscrip-
tionofthesameiconmentionsMarekhDadiani,afigureofthe
secondhalfofthe15thcentury,andLevanIIDadiani,theDuke
ofSamegrelo(1611-1657).
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8.1640წ.ლევანIIდადიანისწარწერა
ხობისმრავალნაწილიანი("საწელიწდო")ხატი;N395;წარწერა

მოთავსებულიახატისმოჩარჩოებისკიდეებზე;მხედრული;რელი-
ეფური; 9 სტრიქონი; გრაფემების სიმაღლე: 0,6-0,7 სმ; განკვე-
თილობისნიშანი:სამწერტილი.თითქმისყოველისიტყვისდასას-
რულს;ქარაგმისნიშანიგვხვდებამხოლოდერთგან.

თარიღი:


გამოცემა:

1640წ.

ე.თაყაიშვილი,1914,გვ.150-151

ქ, სა მე ბით, ერ თო ბით, და უ სა ბა მო ღ(მერ ) თო მა მაო სულ
ყოვ ლად წმი და ნო ძეო |მაცხოვარო ჯვარ ც მა (ო) ხ(ო) ფი სა ო, 
ჩვენ თი ხა შე ზე ლილ მან, ტვირ თ მ ძი მე მან ცვა| ფარ ვა თა შენ თა 
მონ დო ბილ მან. ძე მან პატ რო ნი სა მა ნუ ჩა რი სა მან, და დი ან მა1 | 
პატ რონ მა ლე ვან, რო მელ მან გა ნა ვახ ლეთ2  სა ხე თქვე ნი, ხა ტი 
ესე ჟამ თა | ვი თა რე ბი სა გან მოშ ლი ლი, გა გი ახ ლეთ და შე ვამ
კე ვით თვა ლი თა და მარ გა ლი ტი თა, ოქ როს გვირ გ ვი ნი თა, ახ
ლა[დ] და ხატ ვი თა კი დე ბი და წი ნა ფენ გე ბის მო ჭე დი თა, ოქ
როთ და ფერ ვი თა | გა გი ახ ლეთ ყოვ ლად პა ტი ო სა ნი ჯვარ ც მის 
ხა ტი ესე მის კურ თხე უ ლი სა თა ნა მეცხედ რი სა ჩვე ნი სა ჭი ლა ძის 
ასუ ლი სა3 დე დოფ ლი სა, ბა ტო ნის ნეს ტან და რე ჯა ნი სა | სუ ლის 
სახ ს რად და სა ო ხად. ეჰა, ძეო მაცხო ვა რო, იესოვ, მრა ვალ
თ მოწყა ლეო მცი რე ესე შე სა წი რა ვი შე ი წი რე ჩუ ენ ცოდ ვილ თა 
ძღვე ნი ესე | ნაც ვალ აგე მად ლი და წყა ლო ბა თქვე ნი, და ი ცევ 
და იხ სენ მის თა ცოდ ვა თა და სა ტან ჯ ველ თა გან, ნათ ლად ყავ 
და გა ნუს ვე ნე მას სა მოთხე სა ში ნა სა და იგი | და უ ღა მე ბე ლი 
ნა თე ლი არს, და მკვიდ რე სუ ლი კურ თხე უ ლი სა დე დოფ ლი სა, 
ბა ტო ნის ნეს ტან და რე ჯა ნი სა, ამინ. მო ი ჭე და და და ი ხა ტა ხა ტი 
ესე ჯვარ ც მი სა | ქ(რო ნი) კ (ონ ) სა სა მას  ოც დარ ვა სა. 

Multi-particon;Engraved;Silver;Wood;Size:67X49.6cm;It
isarareiconwheretherelicsarepresentedinsuchabundance;
Manysacredpartswereplacedin81caskets,andherearetwo
casketswiththeimageoftheVirginMaryandSt.George.Inthe
centralpartoftheiconthereisacolumn.Theiconcanbecon-
sideredamonumentofthe12thcentury.Consideringtheframe,
theiconwasbadlydamagedanditwaslaterrenovated.

1დადიანმანთ
2განვაახლეთ
3ასულისთ.
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9.[XIIს]მრავალნაწილიანიხატისწარწერები
მრავალნაწილიანი ხატი; N498; ჭედური; ვერცხლი; ხე; ზომა:

67X49,6 სმ; იშვიათი ხატია, სადაც სიწმინდეები მსგავსი სიუხვი-
თააწარმოდგენილი;81უჯრაშიამდენივეწმინდანაწილიყოფილა
განთავსებულიდააქვეაორისანაწილეღვთისმშობლისადაწმინ-
და გიორგის გამოსახულებით.  ზომა: 3X2,5 სმ; 2X2,5 სმ; ხატის
ცენტრალურ ნაწილში ჩამაგრებული ძელი ჭეშმარიტების ჯვარი.
იგიოსტატსბიზანტიურიჯვრისფორმადჩაუსვამს.ისევე,როგორც
ბურდუხანდედოფლისხატზე (XIIს) აქაც ყოველუჯრას ამათუიმ
წმინდანის ვინაობის განმარტებითი წარწერა ახლავს,რომელთა-
განსამწუხაროდმხოლოდფრაგმენტებიაშემორჩენილი.შეიძლება
ესწარწერებიასეთისახითწარმოგიდგინოთ:

ႱႨႱႾႪႨ : ႵႲႱ : ႮႰႭႩႭႮႨ ႱႨႱႾႪႨ 
სის ხ ლი ქ(რის ) ტ (ე) ს (ი) პრო კო პი სის ხ ლი 

ႰႨ ႫႤႭ ႪႫႭ ႱႠႨ რ(ო მელ )ი [.....]

ႱႬႧႪႨႱႫႺႫႪ : ႼႫႨႣႨႱႠ ႢႨႱ : ႼႨ ႥႪႠႱႤႱႨႱ Ⴃ ႱႠႰႲႷႤႪႨ 
ႧႫႠႨ 
ს(ა) ნ თ ლის მ ც (ე) მ (ე)ლ წმი დი სა გი (ორ გ )ის წ(მ)ი( დის )ი ვლა 
სე სის დ(ა) სარ ტყე ლი თმა ი. 

ႪႭႣႨ : ႰႭႫႤႪႱႠ ႧႤ ႲႨႰႭႬႨ Ⴇ:Ⴄ
ლო დი რო მელ სა თ(ე ო დორ )ე ტი რო ნი თ(ე ო დორ )ე

ႤႥႱႡႨ  ევ ს (ე) ბი

პალეოგრაფიულითვალსაზრისითწარწერებიXIIსაუკუნითუნდა
დათარიღდეს. სავარაუდოდ XIX საუკუნეში ხატი განუახლებიათ,
სიწმინდეებით დატვირთული მისი ცენტრალური ნაწილი ახალ
მოჩარჩოებაშიგადაუტანიათ.
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10.[1533-1572წწ]ცაიშელკირილეჟვანიძისწარწერა
ცაიშისსაწინამძღვროჯვარი;N58;ჭედური;ვერცხლი;მოოქრუ-

ლი;ზომა:17X14სმ;ჯვრისცენტრალურნაწილშიჯვარცმააგამო-
ქანდაკებული, ფრთების ბოლოებზე, მედალიონებში წარმოდგე-
ნილიაႣႤႣႠႶႠ-დედაღვთისადაႨႤႫႠႾႠႰႭႡႤႪႨ -იოანე
მახარობელი,ზემოთ-ႼႠႫႨႵႤႪ-მიქაელმთავარანგელოზი,ქვე-
მოთმეოთხემედალიონიმცენარეულიორნამენტია.ჯვრისჩასადებ
სიონზეგამოქანდაკებულია:ႣႤႣႠႶႠ-დედაღ[ვთი]საჩვილედი;
ႼႠႢႨ-წ(მიდ)აგ(იორგ)ი,ႼႠႣႫႲႨ-წ(მიდ)ად[ი]მ[ი]ტ[რ]ი,ႼႠ
ႧႤ-წ(მიდ)ათ(ეოდორ)ე.ამჟამადჯვარცმას36სხვადასხვაზომისა
დაფერისქვაამშვენებს.იგისარესტავრაციოა.
საწინამძღვრო ჯვრის უკანა მხარეს მოთავსებულია წარწერა:

ასომთავრული;შესრულებულიჩაჭედვით;17სტრიქონი;გრაფემე-
ბისსიმაღლე:0,3-0,4-0,8სმ;განკვეთილობისნიშანი:ორწერიტი-
ლი,ზოგანსამი;ქარაგმისნიშანი:განივისწორიხაზი.

დათარიღება:

წარმოდგენილიდათარიღების
საფუძველი:

გამოცემა:

ე. თაყაიშვილი წარწერას ათა-
რიღებსXVIს-ითათარიღებს
[16;გვ.177-178,ხოლოკონდა-
კოვიჯვარსXIIIს.ხელობადმი-
იჩნევს[19]
გვ.66-79
წარწერაში მოხსენებული ლე-
ონდადიანიმთავრობდა1533-
1572წლებში(16,გვ.103)

1.ე.თაყაიშვილი,1914,გვ.177-178
2.Кондаковь и Бакрадзе, Опись
памятникамъдревностивъхрамах
имонастыряхъГрузии.

Ⴜ ႿႠႰႭ 
                                     ႵႱႲႤႱႭ 
                                     ႸႨႼႷႠႪႤ 
                 ႣႠ : ႣႠႨႺႤႥ ႫႸႨႣႭႡႨႧ : ႪႤႭႬ 
                 ႣႠႣႨႠႬႨ ႭႰႧႠႥႤ ႸႠ : ႺႾႭႥႰႤႡႠႧ
                  Ⴀ : ႿႭ : ႵႰႱႲႤႱႠ : ႸႤ : ႺႠႨႸႤႪႨ : ႫႫႠႧႫႧႠ
                                     ႥႠႰႨ 
                                     ႩႨႰႨႪႤ : Ⴏ
                                     ႠႬႨႻႤ : Ⴐ
                                     ႬႸႥႫႩႤႥ 
                                     ႿႥႤႱႤ : ႮႠ
                                     ႲႨႭႱႠႬႨ : ႰႠ 
                                     ႸႤႫႼႤႫႤ
                                     ႵႫႬႤႱႣႶႤ
                                     ႱႠ : ႫႠႱ ႢႠႬႩ
                                     ႨႧႾႥႨႱႠႱႠ 
                                     ႠႬ
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წ. ჯ[ვ]ა რო ქ[რის ] ტე სო შ[ე ]იწყა ლე და და ი ცევ მშ[ვ]ი დო ბით 
ლე ონ და დი ა ნი ორ თა ვე შ[ინ ]ა ცხო რე ბა თა: ჯ[ვარ ]ო ქრის ტე
სა, შ[ე იწყალ ]ე ცა ი შე ლი მ[ა] მათ მ თა ვა რი კი რი ლე ჟ[უ ]ა ნი ძე, 
რ[ო მელ მა]ნ შ[ე] ვ [ა] მ კევ ჯვ[არ ]ი ესე პა ტი ო სა ნი, რ[ათ ]ა შემ
წე მექ მ ნეს დღე სა მას გან კითხ ვი სა სა. ა[ მი]ნ. 

TsaishiabbotCross;Engraved;Silver;Gilded;Size:17X14cm;
Acrucifixiscarvedinthecentralpartofthecross,E.Takaishvili
datesthecrosstothe16thcentury.WhereasKondakovdatesit
tothethirteenthcentury.Theinscriptiononthe iconmentions
LeonDadiani,whoruledfrom1533-1572
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11. [1572-1573; 1579-1582 წწ] ბედიელ მიტროპოლიტის
კირილეჟვანიძისწარწერა
ილორისწმინდაგიორგისხატიN35;ზუგდიდისეკლესიიდან;ჭე-

დური;ვერცხლი;მოოქრული;ზომა:24X18,5სმ;დასაკეცი,ჯაჭვით,
ზომა: 146 სმ; დაზიანებული: წინა პირზე გამოსახულია მარცხნივ
წმინდა დიმიტრი და მარჯვნივ წმინდა თეოდორე, განმარტებითი
ასომთავრულიწარწერით:ႼႠႣႫႨႲႰႨ,ႼႠႧႤႰႤ.წმინდათეო-
დორესშუბიაქვსხელში,ხოლოწმინდადიმიტრისმახვილი,ხატი
იხსნება, შიგნითფეხზემდგომარე წმინდაგიორგიაგამოსახული
საომარსამოსელში.წმინდაგიორგისხმალიქარქაშიდანამოზიდუ-
ლიაქვს.მარჯვენამხარესმოსჩანსსამეგრელოშიწმინდაგიორგის
კულტის განუყრელი სიმბოლო თეთრი ხარი, მარჯვენა მხარეს,
წმინდანს ევედრება ქტიტორი ხატისა ბედიელი მიტროპოლიტი
კირილე ჟვანიძე, აქვს ასომთავრული წარწერა: ႡႪႫႨႲႰႭႪႨႲႨ
ႩႥႨႰႨႪႤ - ბედიელი მიტროპოლიტი კვირილე. წმინდა გიორგის
მხარზეფარიაქვსმოგდებული,რომელზედაცსულიწმინდისნიშანი
შარავანდედიანიმტრედიაგამოქანდაკებული,თაღსზემოთკუთხე-
ებშიასომთავრულიგანმარტებითიწარწერაა:ႼႠႢႨ-წმინდაგი-
ორგი. ხატი შემკულია სხვადასხვა ზომისა და ფერის ძვირფასი
თვლებით,სულარის69დიდიდაპატარათვალი.ხატისფრთებზე
მთელიტანითწარმოდგენილნიარიან:მთავარანგელოზიმარცხნივ
ႫႧႰႠႦႨდამარჯვნივႷႣႼႠყოვლადწმინდა.
წმ. გიორგის ხატის ჩასასვენებელზე გაკეთებულია წარწერა:

ასომთავრული; რელიეფური; 15 სტრიქონი; გრაფემების სიმაღ-
ლე:1-1,2-1,8სმ;განკვეთილობისნიშანი:სამწერტილი.ქარაგმის
ნიშანი:კლაკნილიხაზი.

დათარიღება:

წარმოდგენილიდათარიღების
საფუძველი:

გამოცემა:



ე. თაყაიშვილი წარწერას ათა-
რიღებს1572-1582წლებით
[17გვ.195],ხოლოჩუბინაშვილი
კიხატსXVIსაუკუნით[33]
გვ.630-631].
წარწერაში მოხსენებული გიორგი
III დადიანი ოდიშის  მთავარი
იყოჯერ1572-1573;შემდეგკი
1579-1582წლებში.

1.M.Brosset,1849VIIр.22
2.ე.თაყაიშვილი,1914,გვ.195
3.Г.Чубинашвили,1958;
стр.630-631

Ⴜ : ႶႱႠ : Ⴑ߬߰߰߰߰߰߰߰߰߰ႠႷႣႠႰႧႠ : ႼႤ : ႫႣႢႭႫႠႰ
Ⴄ : ႾႠႰ : ႢႠႬႠႧႪႤႡႳႪႨ 
ႫႭႼႠႫႤႭ : ႢႨ : ႥႠ : ႢႠႵႳႱ : ႩႠ
ႣႬႨႤႰႤႡႠ : ႣႨႣႨ ႼႨႬႠႸႤ : ႶႠ
ႫႭႾ : 
ႫႷႠႥ : ႫႤ ႫႠႰႠႣႨႱ : ႷႭ : ႱႠႬႠ
ႲႰႤႪႭ : ႰႠ ႫႤჄႱႬႠ : Ⴃ : ႫႾ
ႫႤႵႬ : ႣႶႤႱႠ :  ႫႱ : ႢႠႬႩႨႧ
ႾႥႨႱႠႱႠ : ႸႤႫႠႫႩႭႡႤႪႨ : 
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ႾႠႲႨႠ : ႸႤႬႨႱႠ : ႫႤ : ႡႤႣႨႪ : 
ႫႨႲႰႠႮႭႪႨႲႨ : ႩႥႨႰႨႪႤ : ႯႥႠႬႨ
ႻႤႱႠ : ႠႬ : Ⴜ ႠႣႨႣႬႤႱ : ႶႬ 
ႣႠႣႨႠႬႨ : ႢႨ : Ⴃ : ႧႬႠ ႫႤႺႾႤ
ႣႰႤ : ႫႧႨ : ႣႤႣႭႴႠႪႨ : ႧႠႫႠႰ : Ⴃ 
ႻႤ : ႫႠႧႨ : ႠႶႦႠႰႣႬႤႱ : ႶႬ : ႠႬ

წ. ღ(მრთი)სა საყ დარ თა წ(ი ნაშ )ე მდგო მა რე ხარ გა ნათ ლე
ბუ ლი მო წა მეო გი ორ გი, ვი თარ ცა გა ქუს  კად ნი ე რე ბა დი დი წი
ნა შე ღმრთი სა, მე ოხ მე ყავ მე მა რა დის, ყოვ ლად სა ნატ რე ლო, 
რა თა მეჴ ს ნა და მექ მენ დღე სა მას გან კითხ ვი სა სა შე მამ კო ბე
ლი ხა ტი სა შე ნი სა მე, ბე დი ელ მიტ რა პო ლი ტი კვი რი ლე ჟვა ნი
ძე სა, ამინ. 

წ. ადიდ ნეს ღმერ თ მან და დი ა ნი გი ორ გი და თა ნა მეცხედ რე მა
თი დე დო ფა ლი თა მარ და ძე მა თი აღ ზარ დ ნეს ღმერ თ მან, ამინ.
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12.ცაიშელ-ბედიელმიტროპოლიტისკირილეჟვანიძისწარწერა
ილორის წმინდა გიორგის ხატის ზურგზე შესრულებულია წარ-

წერა; ასომთავრული;რელიეფური;5სტრიქონი;გრაფემებისსი-
მაღლე: 1-1,5 სმ; სამწერტილი, ზოგან ერთი; ქარაგმის ნიშანი:
კლაკნილიხაზი.

დათარიღება:

წარმოდგენილიდათარიღების
საფუძველი:

გამოცემა:

ე. თაყაიშვილი წარწერას ათა-
რიღებს1572-1582წლებით
[17გვ.194]
წარწერა თანადროულია ამავე
ხატის იმ წარწერისა, სადაც იხ-
სენიება ოდიშის მთავარი გი-
ორგიIIIდადიანიდარომელიც
1572-1573ან1579-1582წლე-
ბითთარიღდება.

1.M.Brosset,1849VIIр.22
2.ე.თაყაიშვილი,1914,გვ.194

ႼႭ : ႢႨ : ႨႪႭႰႱႠႭ : ႸႤႨႼႷႤႱႳ
ႪႨ ႺႠႨႤႪ ႡႪႫႨႲႰႠႮႭႪႲႨ 
ႩႳႰႨႪႤ
ႯႳ
ႠႬႨႻႨႱႠ ႰႬ  ႨႡႠ ႸႤႩႡ  ႾႲႠ ႠႨႱ  ႠႬ

წმინ დაო გი ორ გი ილო რი საო შე იწყა ლე სუ ლი ცა ი შელ ბე დი
ელ მიტ რო პო ლი ტი კუ ი რი ლე  ჟუ ა ნი ძი სა, რო მელ მან ინე ბა შემ
კო ბა ხა ტი სა ამის. ამინ.



ცაიშელ-ბედიელმიტროპოლიტიკირილეჟვანიძე
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TheIloriiconofSt.George;FromZugdidiChurch;Engraved;
Silver;Gilded;Size:24X18,5cm;.Withchain,size:146cm;the
iconwasmadeforMetropolitanKirileZhvanidzefromBedi,the
icon is decoratedwith 69 largeand small gems.Academician
GiorgiChubinashvilidatestheicontothe16thcentury წა
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13.[XVIIს]ანდრიამოქველისწარწერა
მოქვის კარედი ხატი ღვთისმშობლისა, ჩვილედი N398; ჭედუ-

რი; ვერცხლი; მოოქრული; ოქრო; შუაში მოთავსებულია ღვთის-
მშობელი ფეხზე მდგომარე, ზომით: 25X19 სმ; მარჯვნივ იოანე
ნათლისმცემელი წინამორბედი უფლისა, მარცხნივ კი სტეფანე
მთავარდიაკონიდგას.ხატიჩასვენებულიადიდვერცხლითშეჭე-
დილკარედბუდეში.ზომა:65X117სმ.კარისზემოთამარცხენადა
მარჯვენაფრთაზეასომთავრულიწარწერააႠႾႠႰႠႵႠႪႼႳႪႱႠ
- ახარა ქალწულსა და ႨႡႰႤႪ-გაბრიელ, ასევე ხატის დასაკეც
ფრთებზე წარმოდგენილნი არიან ათორმეტნი მოციქულები, რო-
მელთასახელებიასომთავრულიგანმარტებითიწარწერებითაააღ-
ნიშნული: ႼႠႫႰႩႭႦ-წმ.მარკოზ;ႼႠႱႥႫႭႬ -წმ.სვიმეონ;
ႼႠ ႡႠႰႧႪႭႫႤ - წმ. ბართლომე;ႼႠ ႴႨႪႨႮႤ - წმ.ფილიპე;
ႢႠႡႰႨႤႪ-გაბრიელ;ႼႠႪႳႩႠ-წმ.ლუკა;ႼႠႠႬႣႰႨႠ-წმ.ან-
დრია;ႼႠႧႭႫႠ-წმ.თომა;ႼႠႨႠႩႭႡ-წმ.იაკობ.
ზემოთბუდისშუანაწილზეგამოსახულიაორსვეტზედაყრდნო-

ბილი კამარა, გამოქანდაკებულია ჯვარცმა წინამდგომებითურთ.
იოანეთი და მარიამით, მარიამ მაგდალინელითა და მხედარი
ლონგინით.აქვსასომთავრულიგანმარტებითიწარწერა -  ႨႯႵႤ
- იესოქრისტე.ტახტის ქვედარეგისტრში,ლოდზე ასვენია ქრის-
ტეს სხეული.თავსდასცქერიან ათორმეტნი მოციქულნი, კარედის
გარედანზედარეგისტრშივხედავთხარებისსცენას.
ხატის ჩასასვენებელი შემკობილია ძვირფასი თვლებისგან გა-

მოყვანილიჯვრისსახეებისაგან,სულ18ჯვარია;ოთხიკამარისზე-
მოთ,ორიკამარაში,ექვს-ექვსიასომთავრულწარწერიანსვეტებზე.
ხატიამჟამადშემკულია90სხვადასხვაზომისადაფერისთვლები-
საგან.
ხატიმოაჭედინაანდრიამოქველმამოქვისეკლესიისათვისდა

იგიშემდგომგადმოუბრძანებიათხობისეკლესიაში.
წარწერაჩასასვენებლისსვეტებზეაგანლაგებული:ასომთავრუ-

ლი;შესრულებულიჩაჭედვით;22სტრიქონი;გრაფემებისსიმაღლე:
0,5-1სმ;განკვეთილობისნიშანი:სამწერტილი;ქარაგმისნიშანი:
კლაკნილიხაზი,რაცყველგანარგვხვდება.წარწერაძლიერდა-
ზიანებულია;ჩასასვენებელიმთლიანადსაჭიროებსრესტავრაციას.

დათარიღება:

გამოცემა:

ე.თაყაიშვილისაზრით,ხატიხე-
ლობისა და სტილის მიხედვით
დაქვეითებისხანისაა
[16გვ.146-148],ხოლოგ.ჩუბი-
ნაშვილი ხატს ათარიღებს VXII
საუკუნით[26გვ.638]

1.ე.თაყაიშვილი1914,გვ.146-148
2.Г.Чубинашвили,1959;стр.638.



45

მარ ჯ ვე ნა სვე ტი 

მარ ცხე ნა სვე ტი

Ⴜ჻ ႱႨႲႷႥႨႱႠ჻  ႶႧ
ႨႱႠ჻ ႣႤႣႠႭ჻            
ႳႡႨႼႭႭ჻ ႱႠႾ             
ႤႪ჻ ႣႨႣႭ჻ Ⴋ
ႠႰႨႫ჻ ႶႫႰႧ
ႨႱႠ჻ ႱႻႠႪႭ: 
ႫႱႠႱႤႡႨႪႫ
ႠႬ჻ Ⴑ[ႨႼ]ႫႨႣႨႱႠ 
ႸႬ[ႨႱ]ႠႫႠႬ჻ ႹႥ
ႤႬ჻ ႫႭႵႥႤႪ
ႫႬ ႱႠႷႥႰႤႪ
ႨႻႤႫႠႬ჻ ႡႠႲႭ
ႬႫႠႬ჻ ႠႬႣႰ
ႨႠ჻ ႫႭႥႽႤ                   
ႣႨႬႤႧ჻ ႾႠ                   
[ႲႨ჻  ႤႱႤ ႱႠႾႤ]         
Ⴃ჻ ႣႠ [Ⴋ]ႦႢႠ
ႥႱႠႣ ჻ ႸႤႬ
ႣႠ ჻ Ⴃ ჻ ႣႠႥ[Ⴀ]
Ⴑ[ႥႤႬႤႧ] ႲႠ
ႻႰႱႠ ჻ ႧႵႥႤ
ႬႱႠ ჻ ႫႭႵႳႱ ჻

჻ ႱႠႾႱႰႣ ჻ ႣႠ 
჻ ႱႠႭႾႠႣ 
჻ ႱႳႪႨႱႠ ჻ ႹႥ
ႤႬႨႱႠႧႥႨ
ႱႠ ჻ [ႰႠ ႫႤ] 
ႭႾ ჻ ႫႤႵႫႬ
Ⴀ ჻ ႭႰႧႥႤ 
჻ ႸႨႬႠ ႺႾႭ
ႰႤႡႧႠ ჻ Ⴃ ჻
჻ ႫႨႾႱႤႬ ჻ ႣႶ
ႤႱႠ ႫႱ ჻ ႢႠ
ႬႩႨႧႾႥႨႱႠ
ႱႠ ჻ 
ჄႤႪႧႠ                
ႢႬ ႫႲႤႰႧ                  
Ⴀ ႫႻႪ[Ⴀ]Ⴅ[Ⴐ]
ႤႡႨႱႠႧႠ ჻ Ⴀ
Ⴌ ჻ ႥႺႠ ჻ ႹႥႤ
ႬႢႠႬ ჻ [Ⴘ]ႤႼႨႰ
ႳႪႨ ჻ 

ႢႠႫႭႱႼႨႰႭႱ
ႫႭႵႳႧႠႢႠႬ ႢႬ

ႨႩႨႧ[ႾႭ]Ⴑ ჻ ႠႫ

ႼႠ ႮႤ
წმინ და პეტ რე

ႼႠ ႨႤ჻
წმინ და იოანე

 

ႼႠ ႮႤ
წმინ და პავ ლე
თი თით მე სია

ႼႠ ႫႧ
Ⴄ
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წ. სიტყვისა ღ(ვ)თისა1 დედაო, უბიწოო სახელდიდო მარიამ,
ღმრთისა სძალო მსას(ო)ებ(ე)ლმან სიწმიდისა შენისამან, ჩვენ
მოქველმ(ა)ნსაყვ(ა)რელიძემანბატონმანანდრია,მო(ვ)აჭედინეთ
ხატიესესახედდამზგავსად2 შენდადადავ(ა)სვენეთტაძ(ა)რსა
თქვენსა მოქუს სახსრ(ა)დდასაოხადსულისა ჩვენისათვისრათა
მეოხმექმნაორთ(ა)ვე შინაცხორებ(ა)თა3დ(ა) მიხსენდღესმ(ა)
სგანკითხვისასახელთაგ(ა)ნმტერთამძლავრებისათა.ამ(ი)ნვი-
თარცა4 ჩვენგან შეწირული გამოსწიროს, მოქუთაგან განიკითხოს
ა(მი)ნ.

MokviiconofVirginMarywithdoors,engraved;Silver;Gilded;
Gold; In themiddle there isVirginMary standingonher feet,
size:25X19cm;Theiconisframedinalargesilver-platedframe.
Size:65X117cm.Theiconiscurrentlydecoratedwith90gems
ofdifferent sizesandcolors.AcademicianGiorgiChubinashvili
datestheicontothe17thcentury

მარ ჯ ვე ნა ან გე ლო ზი
ახა რა

მარ ცხე ნა ღვთის მ შო ბე ლი

მარ ჯ ვე ნა
ღვთის მ შო ბე ლი
ႠႾႠႰႠ ႵႪႼႳႪ
ႱႠ

წმ. ლუ კა წმ. ან დ რია
წმ. თო მა წმ. იაკობ

მარ ცხე ნა
ႢႠႡႰႨႤႪ  გაბ რი ელ 
ან გე ლო ზი
წმ. მარ კოზ, წმ, სვი მონ
წმ. ბარ თ ლო მე, წმ. ფი ლი პე

მარ ჯ ვე ნა
ႼႠ: ႮႤ ჻
წმ. პავ ლე
ႼႠ: ႨႤ ჻
იოანე

მარ ჯ ვე ნა 
იოანე წი ნა მორ ბე დი
ღვთის მ შო ბე ლი
იესო

მარ ცხე ნა
სტე ფა ნე
მთა ვარ დი ა კო ნი

მარ ცხე ნა
ႼႠ ႮႤ 
პეტ რე
ႼႠ ႫႧႤ .
მა თე
სა მი თი თი მე სია აქვს  პეტ რე

1.ღთისათ3.ცხოვრებათა
2.მსგავსადთ4.ვინცათ
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14.[1611-1615წწ]წარწერაცაიშისჯვარცმისხატზე,იგივე-დიდი
ჯვარცმა.
ცაიშისჯვარცმისდიდიანუ12საუფლოდღესასწაულთახატი,N392-

393; შედგებაორი ნაწილისაგან ჩასასვენებლისგან: ჭედური; ვერცხ-
ლი;მოოქრული;ზომა:107X89სმ;რომელზედაცგამოქანდაკებულია
მოციქულებიდა ათორმეტი საუფლოდღესასწაულიდათვით ჯვარც-
მისხატისაგან;ზომა:25,5X19,5სმ;ოქროშიგამოსახულიაჯვარცმული
ქრისტე,წარწერით:ႿႥႰႺႫႠ–ჯვ(ა)რცმა.ქვემოთდგანან:ႣႣႠႶႠ
-დედაღვთისადაႼႠႨႤႫႾႰႤႡႤႪႨ-იოანემახარებელი;ზემოთორი
ანგელოზიწარწერით:ႠႢႦႨ-ა(ნ)გ(ელო)ზი.ჯვრისზემოთარისწარ-
წერა:ႨႭႵႤႫႳႴႤႳႰႨႠႧႠ-ი(ეს)ოქ(რისტ)ემ(ე)უფეურიათა.ხა-
ტისჩარჩოსამშვენებსმცენარეულიორნამენტი,ამჟამადმასზეთხუთ-
მეტითვალიადარჩენილი,ერთზეკუფიურიწარწერაა.ქვედაჩარჩოზე
არისოთხსტრიქონიანიასომთავრულიწარწერა,სტრიქონებისბოლო
დამშვენებულიაჩუქურთმიანიარშიით.ზურგიხატისავერცხლითაადა-
ფარული. აქვს პატარა სანაწილე, ძელი ჭეშმარიტისა,რომელიც მო-
ჭედილია ოქროთი, ხატი დაზიანებულია და სარესტავრაციოა.ხატის
ჩასასვენებლისზედაჩარჩოსამშვენებსშვიდიმედალიონიგამოსახუ-
ლებებით:იესო-ქრისტემარიამით,იოანენათლისმცემლითდაორიმა-
ხარებლით;აქვეაექვსიმედალიონიგრავირებულიორნამენტითადა
მათშიჩასმულისხვადასხვაზომისსერდოლიკისთვლებით;მარჯვნივ
და მარცხნივ ათორმეტნი მოციქულნი; ქვემოთ მარცხნივ წმინდაოქ-
როპირიდამარჯვნივკათალიკოზიმალაქია“აღმშენებელისაყდრისა
ამის”. ჩასასვენებელზეწარმოდგენილიასცენები: ხარება, შობა,ტაძ-
რად მიყვანება, ნათლისღება, საუბარი ქრისტესი მოწაფეთადმი,ფე-
რისცვალება, ლაზარეს აღდგინება, ბზობა, ჯოჯოხეთის წარტყვევნა,
ღვთისმშობლისმიძინება.ცაიშისჯვარცმისხატზეწარწერამოთავსებუ-
ლიაჩასასვენებლისქვედაარშიაზე.ასომთავრული;შესრულებულიჩა-
ჭედვით;1სტრიქონი;გრაფემებისსიმაღლე:0,4სმ;განკვეთილობის
ნიშანი:სამწერტილი,ზოგანორი;ქარაგმისნიშანი:კლაკნილიხაზი.

დათარიღებისსაფუძველი:

გამოცემა:

წარწერაშიმოხსენიებული
გიორგილიპარტიანი1611-1615
წლებშილევანIIდადიანის
რეგენტიიყო.

1.M.Brosset,1849р.VIIр.33
2.ე.თაყაიშვილი,1914,გვ.166

N1 წარ წე რა
Ⴕ. ႫႭႨႽႤႣႠ : Ⴃ : ႸႨႫႩႭ : ႾႲႨ : ႤႱႤ : ႡႲႭႬႭႡႱႠ : ႫႬႭႹႰႨႱ 
ႻႨႱႠ : ႡႲႭႬႨႱႠ : ႪႤႥႠႬႨႱႠ : Ⴃ : ႪႨႮႰႨႲႨႠႬႭႡႱႠ : 
ႡႲႭႬႨႱႠ : ႡႨႻႨႱ : ႫႨႱႨႱ : ႡႲႨႱ : ႢႨႭႰႢႨႱႠ : ႶႬ : 
ႠႣႨႣႬႤႱ : ႭႰႧႠႥႤ ႸႬႠ : ႺႭႰႤႧႠ : ႠႬ

ქ. მო ი ჭედ (ა) და შ(ე )იმ კო ხ[ა] ტი ესე ბ[ა] ტო ნობ [ა] სა მ[ა]
ნუჩ [ა] რის ძი სა, ბა ტო ნი სა ლე ვა ნი სა დ(ა) ლი პა რი ტი ა ნობ (ა)
სა ბ[ა] ტო ნი სა ბი ძი სა მი სი სა ბა ტო ნის გი ორ გი სა, ღ[მერ თ მა]ნ 
ადიდ ნეს ორ თა ვე შ[ი] ნა ცხო რე[ ბა] თა, ა[ მი]ნ.
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N2წარწერა

[1619წ]აფხაზეთისკათალიკოსისმალაქიაგურიელისწარწერა

ცაიშისჯვარცმისდიდიხატი;N393;წარწერამოთავსებულიახა-
ტის ჩასასვენებლის ქვედა არშიაზე; 7 სტრიქონი; ასომთავრული;
რელიეფური; ყველასტრიქონი შუაში იყოფა. გრაფემების სიმაღ-
ლე:0,4სმ.განკვეთილობისნიშანი:სამწერტილი,ზოგანორი,ყო-
ველისიტყვისბოლოს:ქარაგმისნიშანიკლაკნილიხაზი.

თარიღი:

გამოცემა:

1619წ.

1.M.Brosset,1849,р.VIIрр.33-34
2.ე.თაყაიშვილი,1914,გვ166
3.Г.Чубинашвили,1958;стр.638
4.პ.ზაქარაია,1981,გვ.91-94
5.ლ.ხუსკივაძე,1974,გვ.22

სტრიქონი

1.Ⴜ ႫႱ ႯႫႱႠ : ႭႣႤႱ : ႱႽႤႣ : ႥႨႮႷႰႭႡႣႨ : ႺႨႸႱ : 
ႿႳႫႧႱ : ႱႷႣႰႱႠ : ႦႤႣႠ : ႹႬ ႻႤႫႬ : ႢႳႰႤႪႨႱႠ : 
ႮႲႰႬႱႠ : ႢႨႭႢႬ : ႮႲႰႭႬႫႬ : ႫႪႵႨႠ : ჄႤႪႥႷႥ : 
ႺႨႸႨႱႠ : ႲႻႰႨႱႠ : ႸႤႫႩႭႡႣ : Ⴃ : ႣႥႾႲႥႬႧ :
ႠႶႥႱႰႳႪႤႧ : ႢႳႫႡႣႨ : ႥႣႰႤ : ႱႴႳႻႥႤႪႣႫႣႤ : 
Ⴃ : ႤႱႰႤႧ ႸႤႥႫႩႤႥႨႧ : ႥႠ : ႸႥႤႬႨႱ : ႱႾႪႱႠ : Ⴖ

2.ႫႰႧႨႱႠႱႠ : Ⴃ : ႼႣႠ : ႫႨႱႧႠ : Ⴃ : ႢႬႥႨႱႥႤႬႤ :
ႼႤႪ : ႤႰႧ : ႤჀႠ : ႱႾႨႤႰႤႡႱႠ : Ⴃ : ႫႨႳႼႣႭႫႪႭႡႱႠ :
ႶႱႠႱႠ : ႸႠႻႼႭႥႠ : Ⴃ : ႸႤႰႷႨႠ : ႵႥႤႷႬႠ : ႤႱႰႤႧ 
ႨႵႬႠ : ႻႰႥႠ : ႣႨႣႨ : Ⴃ ႱႩႥႨႰႥႪႨ : ႵႥႤႷႬႱႠ :
ႠႫႱ : ႹႥႤႬႱႠ : ႰႨ : ႠႰႠႭႣႤႱ : ႷႭႴႨႪႠ : Ⴃ : ႨႻႰႭႣႠ 
ႥႨႧႰ : ႼႤႪ : ႤႰႧ : Ⴃ : ႸႤႨႫႳႱႰႬႱ 

3.ႤႩႪႤႱႨႠႬႨ : ႫႰႥႪႬႨ : Ⴃ : ႣႠႨႰႶႥႨႥႬႤႱ : ႣႠႡႠႬႨ 
ႾႭႪႭ : ႱႷႣႰႨႺႠ : ႤႱႤ : ႺႨႸႨႱႠ : ႣႤႺႠ : ႸႤႨႫႳႱႰႠ : 
ႧႠႥႨႧႢႬ : ႥႨႣႰႤ : ႱႴႳႻႥႤႪႣႫႣႤ : ႢႠႪႠႥႬႨႧ : ႷႭႥ
ႪႨႧ : ႬႸႤႬႤႡႨႧ : ႫႨႧႳႰႧ : Ⴃ : ႣႨႪႼႬႤႱ :ႷႨ : ႾႠႲႬႨ :
Ⴃ : ႨႠႰႶႨ : ႤႩႪႤႱႨႠႬႨ : Ⴃ : ႠႰႰႠ : ႣႸႧႠ ႰႠ : Ⴞ :
ႭႣႤႱ ႫႭႾႤႣႥႠ 

4.ႷႭ : ႶႬ ႼႷႪႭႡႨႧႠ : ႧႥႨႱႨႧႠ : Ⴃ : ႣႠႤႷႤႬႠ : ႻႰႥႠ 
ႨႢႨ : ႠႫႨႱႠႣ : ႸႤႫႣႢႭႫႣ : ႼႤႪႱႠ : ႫႤႭႰႤႱႠ : ႿႰႹႨႬႤ
ႡႨႧႠ : ႶႱႧႠ : Ⴃ : ႫႭႼႫႭႡႨႧႠ : ႷႭႥႪႨႱႠ ႱႠႵႰႧႥႤ
ႪႭႱႠ : ႤႰႨႱႠႧႠ ႫႷႳႥႤႱ : ႩႦ : ႠႴႾႦႤႧႨႱႠ : Ⴃ: Ⴙ:Ⴌ :
ႣႨႣႫႬ : ႫႫႧ : ႫႧႥႠႰႫႬ : ႷႭႥႪႨႱႠ : ႹႰႣႨႪႭႤႧႨႱႠ :
ႩႤႣႠႰႧႠ : ႩႦ : ႮႲႰႨႵႫႬ 

5.ႺႨႸႤႪ :ႿႳႫႧႤႪႫႬ : ႻႤႫႬ : ႢႳႰႨႤႪႨႱႠ : ႮႲႰႭ
ႬႨႱႠ : ႢႨႭႰႢႨႱႠႫႬ : ႮႲႰႭႬႫႬ : ႫႠႪႵႨႠ : ႫႤႭႰႤႣ :
ჄႤႪႥႷႠႥ : ႠႶႸႤႬႤႡႣ : ႲႻႰႨႱႠ : ႠႫႨႱ : Ⴃ : ႫႩႭႡႣ : 
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ႾႲႧႠ : Ⴃ : ႫႭႥႽႤႣႨႬႤႧ : ႻႤႪႨ : ႺႾႭႥႤႪႨ : Ⴃ : ႾႠႲႨ : 
ႳႾႨႪႥႨ : ႧႥႨႧ : ႤႱႤ : ႺႨႸႧႠ : ႶႱ : ႫႸႡႤႪႨ : ႭႵႰႭႧႠ 
Ⴃ: ႸႤႥႠႫႩႤႥႨႧ 

6.ႵႥႠႧႠ : ႫႨႤႰ : ႱႠႫႰႢႣႭႧႠ : Ⴃ : ႫႠႰႢႠႪႨႲႨႧႠ : 
ႵႩႱႠ : ႲႦ : ႼႳႧႨႱႠႣ : ႫႱႸႰႴႪ : ႵႺႤႥႠႣႨႱႠ : ႠႫႨႱ : 
ႱႭႴႪႨႱႠ : ႣႶႤႧႠ : ႹႧႠ : ႱႨႢႰႻႤႭႡႨႧႨႱႠ : ႫႱ : 
ႦႠႰႨႱႠ : ႱႠႾႣႤႪႱႠ : ႺႭႣႥႧႠ : ႹႧႠ : ႫႭႱႠႲႤႥႤ
ႷႤႪႣ : ႱႾႱႰႠႣ : ႱႳႪႧႠ : ႮႲႨႭႱႬႧႠ : ჄႤႪႫႼႨ
ႴႤႧႠ : ႫႫႠ ႫႸႭႡႤႪႧႠ 
7.ႹႤႫႧႧႥႨႱ : ႰႳႫႤႦႫႬ : ႨႱႫႨႬႭႱ : ႾႫႠ : ႨႢႨ : ႩႳႰႧႾႤႥ
ႨႱႠ : ႥႧႠႰႫႣ : ႫႭႥႤႣႨႧ ႩႳႰႧႾႤႳႪႬႭ : ႫႫႱႠ 
ႹႤႫႨႱႠႬႭ : Ⴃ : ႣႨႫႩႥႨႣႰႤႧ : ႧႵႭႤႬႧႥႱ : ႢႬႫႦႠ
ႣႤႡႳႪႨ : ႱႠႱႳႴႤႥႤႪႨ : ႺႠႧႠ : Ⴐ : ႫႨႱႨ : ႠႰႱ : ႣႨ
ႣႤႡႠ : ႳႩႳႬႨႧႨ : ႳႩႳႬႨႱႠႫႣႤ : ႠႬ

წ. მას ჟამ სა ოდეს სა ჭედ ვიპყ რობ დი ცა ი შის ჯუ მა თის საყ დარ სა 
ზე და, ჩვენ, ძე მან გუ რი ე ლი სა პატ რო ნი სა გი ორ გი სა მან, პატ რონ
მან მა ლა ქია ჴელვყავ ცა ი ში სა ტაძ რი სა შემ კო ბად და და ვა ხატ
ვი ნეთ აღ ვას რუ ლეთ გუმ ბა დი ვიდ რე სა ფუძ ვ ლად მ დე, და ეს რეთ 
შე ვამ კე ვით, ვი თარ ცა შვე ნის სახ ლ სა ღმრთი სა სა და წმი და თა 
მის თა და გან ვის ვე ნე წელ ერთ, ეჰა სა ხი ე რე ბა სა და მი უწ დო მე
ლო ბა სა ღმრთი სა სა შე აძ წო ვა1 და შე არ ყია ქვე ყა ნა. ეს რეთ იქ მ
ნა ძრვა დი დი და საკ ვირ ვე ლი ქვე ყა ნა სა ამას ჩვენ სა, რო მე ლი 
არა ო დეს ყო ფი ლა. იძ რო და ვი თარ წელ ერთ და შე ი მუს რ ნეს ეკ
ლე სი ა ნი  მრა ვალ ვ ნი2 და და ირ ღ ვივ ნეს და ბა ნი, ხო ლო საყ და რი
ცა ესე ცა ი ში სა და ე ცა, შე ი მუს რა თვით გან ვიდ რე სა ფუძ ვ ლად მ დე, 
გა ლავ ნით, ყოვ ლი თა ნა შე ნე ბით მი თურთ და და ი ლეწ ნეს ყო ველ
ნი ხატ ნი და იარაღ ნი ეკ ლე სი ი სა ნი და არა რა დაშ თა რა, ხო ლო 
ოდეს მო ხედ ვა ყო ღმერ თ მან წყალო ბი თა თვის ითა და და ე ყე
ნა ძრვა იგი, ამი სად შემ დ გო მად წელ სა მე ო რე სა ჯერ ჩი ნე ბი თა 
ღმრთი სა თა და მოწ მო ბი თა ყოვ ლი სა სა ქარ თ ვე ლო სა ერი სა თა, 
მყუ ვეს კა თა ლი კოზ აფხა ზე თი სა და ჩვენ დიდ მან მა მათ მთა ვარ
მან ყოვ ლი სა ჩრდი ლო ე თი სა კე დარ თა კა თა ლი კოზ პატ რი არ ქ მან 
ცა ი შელ  ჯუ მა თელ მან, ძე მან გუ რი ე ლი სა პატ რო ნი სა გი ორ გი სა
მან, პატ რონ მან მა ლა ქი ა, მე ო რედ ჴელვყავ აღ შე ნე ბად ტაძ რი სა 
ამის და მკო ბად ხატ თა და მო ვა ჭე დი ნეთ ძე ლი ცხო ვე ლი და ხა ტი 
უხი ლა ვი, თვით ესე ცა იშ თა ღმრთის მშო ბე ლი ოქ რო თა და შე ვამ
კევით ქვა თა მი ერ სა მარ გ დო თა და მარ გა ლიტ თა, ქო რო ნი კონ სა 
ტზ, წუ თი სად მსწრაფლ ქცე ვა დი სა ამის სოფ ლი სა დღე თა ჩვენ თა 
სიგ რ ძე ო ბი თი სა, მას ზა რი სა სახ დელ სა ცოდ ვა თა ჩვენ თა მო სა
ტე ვე ბე ლად სახ ს რად სულ თა პა ტი ო სან თა ჴელმწიფეთა მა მა მ
შო ბელ თა ჩემ თათ ვის3, რო მელ მან ის მი ნოს ხმა იგი კურ თხე ვი სა, 
ვი თარ მედ “მოვედით კურ თხე ულ ნო მა მი სა ჩე მი სა ნო და და იმ კ
ვიდ რეთ თქვენ თ ვის გან მ ზა დე ბუ ლი სა სუ ფე ვე ლი ცა თა”, რა მე თუ 
მი სი არს დი დე ბა უკუ ნი თი უკუ ნი სამ დე, ამინ.

1.შეაძრწოვათ.3.ჩემთთვისთ
2.მრავალნით.
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N3წარწერა

[1619წ]აფხაზეთისკათალიკოსისმალაქიაგურიელისწარწერა
ცაიშის დიდი ჯვარცმის ხატი; N392; წარწერა მოთავსებულია

ხატის ქვედა არშიაზე; ასომთავრული;რელიეფური;4 სტრიქონი;
გრაფემებისსიმაღლე:0,5-0,8სმ;განკვეთილობისნიშანი:სამიან
ორიწერტილიყოველისიტყვისშემდეგ;ქარაგმისნიშანი:კლაკნი-
ლიხაზი.წარწერადაზიანებულია.

დათარიღება:

გამოცემა:

წარწერა თანადროულია ამავე
ხატის ჩასასვენებელზე მოთავ-
სებული წარწერისა, რომელიც
თარიღდება1619წლით(იხ.აქ-
ვეწარწერაN)

1.M.Brosset,1849,р.VIIр.33
2.ე.თაყაიშვილი,1914,გვ.164-169
3.Г.Чубинашвили,1958;стр.638
4.პ.ზაქარაია,1981,გვ.91-94
5.ლ.ხუსკივაძე,1974,გვ.22

Ⴕ : ႹႬ : ႵႱႶႧႱႠ : ႫႰ ႩႳႧႾႨႧ : ႩႾႪႫႬ : ႷႱႠႹႰႣႨႪႭႤႧႨႱႠ : 
ႣႠ : [ႠႴႾႦႧႱႠ] 
ႩႧႪႫႬ : ႺႨႸႤႪ :ႿႳႫႧႤႪႫႬ : ႢႳႰႪႨႱ : ႢႰႢႱ : ႻႤႫႬ : 
ႮႲႰႭႬႫႬ :
ႫႪႵႨႠ [ႫႥႽႣ]
ႨႬႤႧ : ႣႠ ႸႤႥႫႩႥႤႧ : ႾႲႨ : ႤႱႤ : ႳႾႨႪႥႨ : ႠႫႠ ႱႭႴႤႪႱႠ :
ႹႫႧႠ [ႣႶႧႠ Ⴑ]
ႨႢႰႻႨႱႠႧႱ : ႣႠ : ႫႱ : ႱႳႩႳႬႭႱႠ : ႱႭႾႣ : ႣႠ : ႱႠႾႱႰႣ :
ႱႳႪႨႱႠ [ႹႫႱႠ ႠႫ]

ქ. ჩვენ ქრის ტეს ღმრთი სა მი ერ კურ თხე ვით კურ თხე ულ მან, 
ყოვ ლი სა ჩრდი ლო ე თი სა და [აფხაზეთისა] კა თა ლი კოზ მან, ცა
ი შელ  ჯუ მა თელ მან გუ რი ე ლის გი ორ გის ძე მან, პატ რონ მან მა
ლა ქია [მოვაჭედ]ინეთ და შე ვამ კ ევით1 ხა ტი ესე უხი ლა ვი ამა 
სო ფელ სა ჩემ თა [დღეთა ს]იგ რ ძი სათ ვის და მას სა უ კუ ნო სა სა
ო ხად და სახ ს რად სუ ლი სა [ჩემისა, ამინ]

1.შევამკევითე.თ.
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N4წარწერა

[1622-1639 წწ] აფხაზეთის კათალიკოსის მალაქია გურიელის
წარწერა
ცაიშისჯვარცმისდიდიხატი;N392;წარწერამოთავსებულიახა-

ტისუკანამხარეს,სანაწილესშიგნით,6სტრიქონი;მხედრული;
შესრულებულიჩაჭედვით;გრაფემების სიმაღლე:0,3 სმ; განკ-

ვეთილობისნიშანი:სამი, ზოგანორიწერტილი;ქარაგმისნიშანი
გვხვდებამხოლოდერთგან

ძელ (ო) ცხოვ რე ბი სა ო, შე იწყა ლე ამ ხა ტის შე მამ კო ბე ლი 
აფხა ზე თის კა თა ლი კო ზი, ცა ი შელ  ჯუ მა თელ  ხო ნე ლი, გუ რი ე
ლის გი ორ გის ძე ბა ტო ნი მა ლა ქი ა, მა მა მშო ბელ თა მის თა შე
უნ დოს ღ(მერ თ მა)ნ, ამინ. მი სი ძმა, გუ რი ე ლი მა მია კარ გად 
უმ ყო ფე. 

დათარიღება: წარწერის მიხედვით მალაქია
კათალიკოსი ცაიშისა და ჯუ-
მათის  ეპარქიების გარდა ხო-
ნის საეპისკოპოსო საყდარსაც
ფლობს.მალაქიაგურიელიხო-
ნისეპარქიისმღვდელმთავრად
პირველად წერილობით წყა-
როებში 1622 წელს ჩანს. ესაა
წარწერის შესრულების ქვედა
ქრონოლოგიური ზღვარი, ზედა
ზღვარიკიმალაქიასგარდაცვა-
ლებისთარიღია.(1639წ.)

TheTsaishiiconoftheCrucifixion,oriconofthe12HolyFeasts,
consistsof twoparts.Theseare: frame-engraved;Silver;Gild-
ed;Size:107X89cm;Andtheiconofthecrucifixionitself;Size:
25,5X19,5 cm;Goldenpart depicts the crucifiedChrist.Giorgi
Lipartianiismentionedintheinscriptionontheicon.Hewasthe
regentofLevanIIDadianiin1611-1615.

ცაიშისდიდიჯვარცმისხატი.დეტალი
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N5წარწერა

1811წ.ცაიშისმიტროპოლიტგრიგოლჩიქოანისწარწერა
ცაიშისდიდიჯვარცმისხატი;N392;წარწერამოთავსებულიახა-

ტისუკანამხარეს-სანაწილესკარებზე;9სტრიქონი;მხედრული;
 შესრულებული ჩაჭედვით; გრაფემების სიმაღლე: 0,3-0,4 სმ;

განკვეთილობის ნიშანი: ორწერტილი; ქარაგმის ნიშანი: განივი
კლაკნილიხაზი.
ჩვენთ(ვი)სჯვარცმ(უ)ლოიესო,სახისაშ(ე)ნისაგანმა(ახ)ლებე-

ლიდასხუათახატებითაგანმაახლებელიცაიშელმიტროპოლიტი
გრიგოლ ჩიქ(ო)ანი ცოდვისა მიერ დაძველებ(უ)ლი განმა(ა)ხლე
ჟამსამასგანკითხვისასადა[ა]ღმრაცხემარჯვენითცხოვართათა-
ნა შ(ე)ნთა. ძველი წერილობა ამ ხატისა შიგნით კარზედსცანით,
როგორცეწერა,ისედავსწერეთ;ოთხსადგილსუეჭველიწმინდათ
ნაწილებიჩვენდავამყარეთწელს(ႹႷႨႠ)1811

თარიღი:


გამოცემა:

1811წ.

ე.თაყაიშვილი,1914,გვ.165-166.

N6წარწერა

[XIXსIნახ.]პეპუმეუნარგიასწარწერა
ცაიშის დიდი ჯვარცმის ხატი; N392; წარწერა მოთავსებულია

ზურგზე;მხედრული;შესრულებულიჩაჭედვით;1სტრიქონი;გრა-
ფემებისსიმაღლე:0,3-0,5სმ;განკვეთილობისნიშანი:სამწერტი-
ლი;ქარაგმისნიშანიარახლავს.

დათარიღება:

გამოცემა:

წარწერაში მოხსენიებული პეპუ
მეუნარგია მოღვაწეობდა XIX
საუკუნისპირველნახევარში.

1.შ.ამირანაშვილი,1961წ.გვ.423
2.აბ.ტუღუში,2001გვ.45

ძელოცხოვრებისაო,შეიწყალემეუნარგიაპეპუ.

ცაიშისდიდიჯვარცმისხატი.დეტალი
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15.[1622-1639წწ]აფხაზეთისკათალიკოსისმალაქიასწარწერა
ცაიშისღვთისმშობლის ხატი;N394; ჭედური; ვერცხლი; მოოქ-

რული;ზომა:110X75სმ;შემკობილიძვირფასიქვებით.ღვთისმშო-
ბელიფეხზემდგომარეა,მარცხენახელშიყრმაუჭირავს,მარჯვენა
კიგულთანაქვსმიდებული.ღვთისმშობლისადაქრისტესპირისახე
ერთნაირადაადამუშავებული,მათიტანისამოსიგარკვეულირიტმუ-
ლიგანლაგებითაამორთული.მარცხნივკათალიკოზისსამოსელში
მალაქია გურიელისფიგურაა გამოსახული ასომთავრული წარწე-
რით:ႠႴႾႠႦႤႧႨႱႩႦႫႠႵႨႠ - აფხაზეთისკათალიკოზიმალა-
ქია.ზემოთსამებაა,შუაშიქრისტედამახარებლები,ერთსსახარება
უჭირავს,მეორესკიკალამი,პირველირიგისარშიებზეგამოსახუ-
ლიაათორმეტიმოციქული,მეორემოჩუქურთმებაკიშემკობილია
მცენარეულიორნამენტით,ჯვრებითადაამობურცულისიმრგვალე-
ებით,რომელიცმოსევადებულია.
წარწერამოთავსებულიახატის ქვემოარშიაზე; ასომთავრული;

რელიეფური;11სტრიქონი;გრაფემებისსიმაღლე:0,5-0,8სმ;გან-
კვეთილობისნიშანი:სამი,ზოგანორიწერტილიყოველისიტყვის
შემდეგ;ქარაგმისნიშანი:კლაკნილირელიეფურიხაზი.

დათარიღება:

გამოცემა:

წარწერა თარიღდება ისევე
როგორც15.1622-1639წწ

1.M.Brosset,1848рVII.р.29.
2.ე.თაყაიშვილი,1914,გვ.169.
3.პ.ზაქარაია,1947,გვ.84-86.
4.გ.ჩუბინაშვილი1959,გვ.637.
5.ლ.ხუსკივაძე,1974,გვ.20.

Tsaishi icon of the Virgin Mary; Engraved; Silver; Gilded;
Size: 110X75 cm; Adorned with precious stones. The icon
datesbacktothe17thcentury
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Ⴜ ჻ ႫႭႨႽႤႣႠ ჻ ႣႠ : ႸႤႨႫႩႭ : ႾႲႨ : ႤႱႤ : ႡႠႲႭႬႭႡႠႱႠ :
ႣႣႨႬႱ : ႪႤႥႬႨႱႱႠ : ႶႧႬ : ႠႣႨႣႭႱ ႭႰႧႥႤ : ႸႨႬႠ ႺႾႭ
ႰႤႡႧႠ :
Ⴕ : ႠჀႠ : ႤႱႤႰ : ႦႤႣႠ :ႫႾႤႣႥႪႫႬ : Ⴃ : ႢႠႬႫႢႤႡႤႪႫႬ : 
ႷႭႥႪႧႠ ႫႬ : ႫႭႥႪႨႬႠ ႻႰႥႠ : ႱႠႸႨႬႤႪႨ : ႼႤႪႱႠ : 
ႤႰႧႱႠ 
ႱႰႳႪႨႣ : ႵႷႬႠ :
ႨႻႰႭႣႠ : Ⴃ : ႺႠႧ : ႫႭႡႠႻႥႨ : ႱႷႣႠႰႨ : ႺႠႨႸႨႱႠ : ႶႧႱ : 
ႫႸႭႡႪႨႱႠ 
ႱႰႳႪႨႣ  ႣႠႨႵႺႠ : ႢႠႪႥႬႨႧႠ : Ⴃ : ႸႨႢႠႬ : ႢႠႰ : ႸႤႬႭႡႨ
ႧႠ : Ⴃ : ႱႠႫႰႤ [Ⴉ] 
ႪႭႧ : ႱႰႳႪႨႣ : ႠႶႫႭႨႴႾႰႠ : Ⴃ : ႠႼ : ႹႥႤႬ : ႵႰႨႱႲႤႱ : 
ႶႧႱႠ : ႫႨႤႰ : ႩႳႰႧႾႤႥႨႧ : ႩႳႰႧႾႤႳႪႫႬ : ႷႭႥႪႨႱႠ : 
ႹႰႣႨ
ႪႭႤႧႨႱႠ : Ⴃ 
ႠႴႾႠႦႤႧႨႱႠ : ႩႪႫႬ : ႺႠႨႸႤႪ : ႿႳႫႧႤႪ : ႾႭႬႤႪ : ႫႧႥ
ႠႰႤႡႨႱ : ႩႭႮႦႫႬ : ႢႳႰႨႪႨႱ : ႢႨႱ : ႻႤႫႬ : ႡႠႲႭႬႫႬ :
ႫႠႪႵႨႠ : ႠႾႪႣ : ჄႤႪ : ႥႷႥ : ႠႶႸႤႬႤႡႣ : ႱႠႷႣႰႨႱႠ : Ⴃ :
ႠႶႥႸႤႬႤ : ႺႠႨႸႨႱႠ : ႶႧႨႱႫႸႡႪႨႱႠ ႱႠႷႣႰႨ : Ⴃ : ႸႤႥ
ႫႩႤႥႨႧ : ႾႲႨႧႠ : Ⴃ : ႿႥႰႨႧႠ : Ⴃ : ႨႠႰႶႨႧႠ : ႥႠ :
ႸႥႤႬႨႱ : ႱႠႾႪႱ : ႶႧႱႠႱႠ : Ⴃ : ႼႫႨႣႧႠ : ႫႨႱႧႠ : ႫႭႥႽႤ
ႣႨႬႤႧ : ႻႤႪႨ : ႺႾႭႥႤႪႨ : Ⴃ : ႫႤႭႰႤ : ႤႱႤ : ႺႠႨႸႨႱႠ : 
ႶႧႨႱႫႸႭႡႤႪႨ : Ⴃ : ႸႤႥႫႩႤႥႨႧ : ႭႵႰႭႧႠ : ႧႥႪႨႧ :
Ⴃ : ႫႰႢႪႨႲႨႧႠ : ႠႫ : ႱႭႴႤႪႱ : ႹႥႤႬႣႠ : ႱႠႣႶႤႢႰႻႤႪ
ႭႣ : ႣႠ : ႣႶႱႠ : ႫႠႱ : ႣႨႣႱႠ ႢႠႬႩႨႱႱႠ : ႱႭႾႠႣ :
Ⴃ : ႱႠႾႱႰႣ : ႱႳႪႨႱႠ : ႹႥႤႬႨႱႧႥႱ : Ⴃ ႸႤႱႠႬႣႭႡႤႪႣ :
ჄႤႪႫႼႨႴႤႧႠ : ႫႫႠ : ႫႸႭႡႤႪႧႠ : Ⴃ ႻႫႠႧႠ 
ႹႥႬႧႠ :ႠႬ : ႫႠႫႩႭႡႨ : ႾႠႲႨႱႠ : ႠႫႨႱ ႤႪႡႤႢႨႻႤ :
ႴႠႰႤႫႳႦ : ႣႫႨႺႤႥ ႭႰႧႤ ႸႠ ႺႾႭႰႤႡႧႠ : ႠႬ

„წ. მო ი ჭე და და შე იმ კო ხა ტი ესე ბა ტო ნო ბა სა და დი ა ნის ლე ვა ნის სა. 
ღმერ თ მან ადი დოს ორ თა ვე ში ნა ცხო რე ბა თა.”

„ქ. აჰა ესე რა ზე დამ ხედ ველ მან და გან მ გე ბელ მან ყო ველ თა მან მო ავ
ლი ნა ძრვა სა ში ნე ლი, წელ სა ერ თ სა სრუ ლი ად ქვე ყა ნა იძ რო და და ცა თა 
მო ბა ძა ვი საყ და რი ცა ი ში სა ღმრთის მ შობ ლი სა სრუ ლი ად და იქ ცა გა ლავ
ნი თა და ში გან გარ  შე ნო ბი თა და სამ რეკ ლო თა, სრუ ლი ად აღ მო იფხ ვ რა 
და აწ ჩვენ ქრის ტეს ღმრთი სა მი ერ კურ თხე ვით კურ თხე ულ მან, ყოვ ლი
სა ჩრდი ლო ე თი სა და აფხა ზე თი სა კა თა ლი კოზ მან, ცა ი შელ, ჯუ მა თელ, 
ხო ნელ მთა ვა რე ბის კო პოზ მან, გუ რი ე ლის გი ორ გის ძე მან, ბა ტონ მან მა
ლა ქი ა, ახ ლად ჴეხლყავ აღ შე ნე ბად საყ დ რი სა და აღ ვა შე ნე ცა ი ში სა და 
ღმრთის მ შობ ლი სა საყ და რი და შე ვამ კე ვით ხა ტი თა და ჯვა რი თა და იარა
ღი თა, ვი თა შვე ნის სახ ლ სა ღმრთი სა სა და წმი და თა მის თა. მო ვა ჭე დი ნეთ 
ძე ლი ცხო ვე ლი და მე ო რე ესე ცა ი ში სა ღმრთის მ შო ბე ლი და შე ვამ კე ვით 
ოქ რო თა, თვა ლი თა და მარ გა ლი ტი თა ამ სო ფელს ჩვენ და სადღეგ რ ძე
ლოდ და დღე სა მას დიდ სა გან კითხ ვის სა სა ო ხად და სახ ს რად სუ ლი სა 
ჩვე ნი სათ ვის და შე სან დო ბე ლად ჴელმწიფეთა, მა მა მ შო ბელ თა და ძმა თა 
ჩვენ თა, ამინ. 

მამ კო ბი ხა ტი სა ამის ელ ბე გი ძე ფა რე მუზ და მი ცევ ორ თა ვე ში ნა ცხო რე
ბა თა, ამინ.”
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16.1811წ.ცაიშელმიტროპოლიტისგრიგოლჩიქოვანისწარწერა
ცაიშისღვთისმშობლისხატი;N394;წარწერამოთავსებულიახატისქვე-

დაარშიაზედაგრძელდებამეორემხარესზურგზე.მხედრული;შესრულე-
ბულიჩაჭედვით;37სტრიქონი;გრაფემებისსიმაღლე:0,5-0,7სმ;განკვე-
თილობისნიშანი:ორწერტილი;ქარაგმისნიშანი:განივიკლაკნილიხაზი.

თარიღი:


გამოცემა:

1811წ.

გამოცემა:ე.თაყაიშვილი,1914,
გვ.171-174.

1. ყო ვე ლი ვე სა ი დუმ ლო შე ნი, ქალ წუ ლო, ზეს თა გო ნე ბი სა არს 
და ზეს თა სიტყ ვი სა, რომ ლი სათ ვის ყო ველ თა მარ სი იტყ ვის: “ცანი  
საყ დარ ნი ჩემ ნი და ქვე ყა ნა კვარ ცხ ლ ბე კი ფერ ხ თა ჩემ თა. ვი თა რი 
სახ ლი  ვი შე ნო1? სთქვა უფალ მან” აჰა ქალ წუ ლო
2. ზეს თა სიტყ ვი სა და გო ნე ბი სა ესე ვი თარ მან მე უ ფე მან  
აღ გა შე ნა სახ ლი წმინ და და უბი წო და გან გი კუთ ნა შენ დე დად თვი 
სად, და გყო შუ ამ დ გო მელ შო რის ღთი სა და კაც თა რო მე ლი ღა ცა2 
იღ ვ წი მა რა დის  პა ტი ვის მ ცე მელ თა შენ თა წი ნა
3. შე ძი სა შე ნი სა შენ უხორ ცო თა სა ქე ბე ლო და მორ წ მუ ნე თა  
სამ კა უ ლო,  ცოდვილ თ და მი უხ ვე ბით წყა როო ცა ი შის ღმრთის მ შო ბე 
ლო  დე დო ფა ლო მა რი ამ, დე დაო ევ მა ნუ ე ლი სა ო, ჩე მებრ ცოდ ვილ 
თა სა ხე ბა ო, მე  უღირ ს მან მო ნე მან  საყ დ რი
4. სა შე ნი სა მან, ცა ი შელ მიტ რო პო ლიტ მან გრი გოლ ჩი ქო ან მან, 
მცი რე სა ღვაწლდე ბუ ლე ბა სა გიძღ
5. ვნა წი ნა შე შენ სა და წარ ვ ს წერ არა თუ რა ი მე კე თი ლი   
და ფა რულ იქ მ ნას წი ნა შე შენ სა და წარ წყ მ დეს, არა მედ
6. ად გი ლი სა ჩე მი სა მიმ ღე ბელ ნი ჩემ და მო ლოც ვა სა  
წარ ს თ ქ მი დენ და აღ მომკითხ ველ ნი წი ნა შე ძი სა შე ნი სად მი
7. ვედ რე ბა სა ჰყოფ დენ ჩემ უღირ ს თათ ვის პირ ვე ლი დამ  
გვაც ნე ბებს ძველ ნი წე რი ლო ბა ნი,  რო მელ საყ და რი ესე დაქ ცე ულ 
ქმნი ლა სა ში ნე ლის ძვრი სა გან, და კვა ლად აღე შე ნათ  მართ
8. მორ წ მუ ნე თა კაც თა გარნა ქვეყ ნი სა მი მორ ყე უ ლე ბის გა მო  
მის ცე მია ხელ თა ერის კაც თა სა, რო მე ლი ცა მრავ ლის ჟა მიდ გა
9. ნ იყო სა ე რის კა ცოთ საყ და რი ესე შე ნი გარ ნა ოდეს  
მპყრო ბე ლ იქ მ ნა შენ მი ე რი თა მოვ ლე ნი თა3 და
10. ხსნად ტაძ რი სა ამა სა შე ნი სათ ვის ღვთის მოყ ვა რე დი დი  
მთა ვა რი კა ცია დადი ა ნი, კაც მან ამან,
11. მოყ ვა რე მან მსა ხუ რე ბი სა შე ნი სა მან, დას დ ვა მრა ვა ლი  
ღვაწ ლი და აღ მი გო საყ და რი ესე ხელ თა გან.
12. ერის კაც თა სა და კვა ლად გა ნა ახ ლა სა ე ბარ ხი ოდ, რო მელ სა 
ზე და და ად გი ნა უღირ სე ბა ჩე მი, წელს (ჩღოზ)
13. გარ ნა ოდეს და ვიდ გი ნე მე, ყოვ ლი თურთ დამ ხ თა ეკ ლე სია 
ესე გა ოხ რე ბულ,რო მელ კნინ ღა დარღ
14. ვე ულ იყო ეკ ლე სია ესე, დამ რ ტ ვე ულ და გარ ყ ვ ნილ იყო  
ხატ ნი წმინ და ნი სახი სა შე ნი სა ნი და ძი სა

1.ვიშენითთ.3.მოვლენათათ.
2.რომელიცათ.
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15. შე ნი სა იესო სა ნი, მა შინ ძალ მან უსაღ მ რ თო ეს მან  
გა ნამ ხ ნო უღირ სე ბა ჩე მი და შემ წე ო ბი თა შენ
16. მი ერ შეყ ვა რე ბუ ლი სა პირ ველ ხსე ნე ბუ ლი სა კა ცია  
და დი ა ნი სა თა, რომ ლი სა ცა ვსა სო ებ ესე ვი თა
17. რი სა კე თი ლო ბი სათ ვის თვალ მან უშ რო მელ მან და  
მარ ჯ ვე ნე მან ძი სა შე ნი სა მან გა ნუს ვე ნოს სა
18. ვა ნე სა მარ თალ თა სა, ხო ლო საყ და რი ესე შე ნი  
შეძ ლე ბი სა ებრ გან ვა თა ვი სუფლე დარ ღ ვე ვი სა გან და
19. შე მო ვავ ლე ირ გ ვ ლივ გა ლა ვა ნი და გან ვა ახ ლე ყო ველ ნი 
დაძ ვე ლე ბულ ნი შე ნე ბუ ლე ბა ნი, შე ვა
20. მკევ “ყოვლითა სახ მა რე ბე ლი თა ეკ ლე სი უ რი თა  
მოყ ვით ლუ ლის სირ მის ბარ ძიმ  ფეშ ხუ მი თა,
21. კა მა რი თა და კოვ ზი თა, და ფარ ნე ბი თა ყოვ ლის სა ეკ ლე სი ოს 
წიგ ნე ბი თა, ხო ლო ხა ტე ბი სიძ ველ
22. ისა გან გან რ ყ ვ ნი ლი გან ვა ახ ლე, მო ვაყ ვით ვ ლი ნე,  
თვალ მარ გა ლი ტი თა და ოქ როს გვირ გ ვი ნე ბი
23. თა შე ვამ კევ ხა ტი წმინ დი სა სა ხი სა შე ნი სა და ძი სა შე ნი სა 
იესოს ქრის ტეს მაცხოვ რი სა. აჰა მცი რე
24. ღვაწ ლი ჩე მო ქალ წუ ლო, წმინ დაო მა რი ამ, რო მე ლი ცა  
შენ მი ერ შ ვა კე დე ლი მტე რო ბი სა და იხ ს ნა
25. შენ მი ერ ევას ცრემ ლი აღი ხო ცა და შენ მი ერ ადამ და ცე მუ ლი 
აღე მარ თა და ეშ მა კი და ით გუ ნა,
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26. ქალ წუ ლო წმინ და ო, ღმერ თ  კა ცი სა დე დაო მა რი ამ, მი ი ღე 
მცი რე წვლი ლი ძღვე ნი ესე და მი
27. ართ ძე სა შენ სა, რა თა მე ო ხე ბი თა შე ნი თა მი ით ვა ლოს ესე, 
ვი თარ ცა მიით ვა ლა მწვლი ლი ქვრი
28. ვი სა და მრქვას მე ძე მან შენ მან დღე სა მას გან კითხ ვი სა სა 
სა ნატ რე ლი იგი ხმა: “მოვედ კუ რ თხე უ ლო
29. მა მი სა ჩე მი სა ვო და და იმ კ ვიდ რე სა სუ ფე ვე ლი”, და  
აღ მ რაცხოს ცხო ვარ თა მარ ჯ ვე ნე თა სა გა ნახლ
30. ებულ იქ მ ნა ხატ ნი ესე ნი მპყრო ბე ლო ბა სა მი სი მა ღალ  
უგა ნათ ლებუ ლე სის დი დი სა
31. მთა ვა რი სა და რუ სე თის სა იმ პე რა ტო როს ტახ ტი სა ღე ნე რალ 
მა ი ო რი და სხვა თა და სხვა თა კა ვა ლერ თა
32. და ორ დენ თა მქო ნი სა ლე ვონ გრი გო ლის ძი სა,  
და დი ა ნო ბა სა, შვი ლის შვი ლი სა სა ხე ლო ვა ნი სა დად
33.  იანი სა კა ცი ა სა სა, წელ სა (ႹႷႨႠ) ოკ დო ნა რის (ႨႠ)  პირ ვე ლი
წე რი ლო ბა არ აცხა დებს, მაგ რამ
34. იუწყეთ მრა ვა ლი წმი დათ ნა წი ლე ბი ვნა ხეთ ზურ გით კერ ძო და
მყა რე ბუ ლი და რო გორც იყო ისევ თავ  თა ვის ად გილ ზედ  
და ვამ ყა რეთ.
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17.[1611-1657წწ]ლევანIIდადიანისწარწერა
ხოშტისღვთისმშობლისხატი;N22;ჭედური;ვერცხლი;მოოქრუ-

ლი;ზომა:24X19სმ;ასომთავრულიწარწერით::Ⴜ:ႣႤႣႠႶႱႠ;
ႻႤ:ႶႱႠ-წმინდაოდედაღვთისა;ძეღვთისა.ხატისწელსზემო-
თა ნაწილზე გამოსახულია "ღვთისმშობელიოდიგიტრია" - მარი-
ამსმარჯვენახელიმკერდზეაქვსმიდებული,მარცხენათიკიყრმა
ქრისტეუჭირავს,რომელსაცცალხელშიგრაგნილიუპყრია,მეორე
ხელიკიკურთხევითწინაქვსგაწვდილი.
ხოშტისღვთისმშობლისათვისდამახასიათებელიაგლუვიფონი

გამოსახულებისგანმარტებითიასომთავრულიწარწერებით,ფიგუ-
რებისტანსაცმელისადაა.
წარწერა მოთავსებულია არშიაზე; ასომთავრული; შესრულებუ-

ლიჩაჭედვით;4სტრიქონი;გრაფემებისსიმაღლე:0,8-1სმ;გან-
კვეთილობისნიშანი:სამწერტილი,თითქმისყოველისიტყვისბო-
ლოს;ქარაგმისნიშანი:განივისწორიხაზი.

დათარიღება:

გამოცემა:

ე.თაყაიშვილი[(16)გვ.144]
გ.ჩუბინაშვილი
[(33)გვ.638-639]
ლ.ხუსკივაძე[(36)გვ.18]
ხატსათარიღებენლევანII
დადიანისზეობით.

1.ე.თაყაიშვილი,1914,გვ.144
2.Г.Чубинашвили,1959;
стр638-639
3.ლ.ხუსკივაძე,1975,გვ.18.

Ⴜ : ႫႭႥႽႤႣႨႬႤႧ : ႾႲႨ : ႤႱႤ ႷႣ : ႼႫႨႣႨႱႠ : ႶႱ ႫႸႭႡႪႱႠ  
ႹႬ : ႩႳႰႧႾႤႳႪႨႱ : ႫႹႰ : ႣႣႨႠႬႨႱ ႻႤႫႬ : ႣႣႨႠႬႫႠ : 
ႮႲႰႭႬႫႬ : ႪႤႥႬ 
ႣႠ ႣႠႥႱႥႤႬႤႧ : ႣႠ : ႾႭႸႲႱ : ႩႠႰႨႱ ႤႩႪႤႱႨႠႦႤႣ : 
ႹႥႤႧႥႨႱ 
ႱႠႣႶႤႢႰႻႤႪႭႣ : ႢႠႱႠႫႰႿႥႤႡႪႣ : Ⴃ : ႡႲႭႬႡႨႱႠ : 
ႹႨႱႠ 
ႼႠႰႱႠႫႠႰႧႤႡႪႣ : ႠႬ :

წ. მო ვა ჭე დი ნეთ ხა ტი ესე ყოვ ლად წმი დი სა ღვთის მ შობ ლი
სა ჩვენ კურ თხე უ ლის მა ნუ ჩარ და დი ა ნის ძე მან, და დი ან მა პატ
რონ მან ლე ვან, და და ვას ვე ნეთ და ხოშტს კა რის ეკ ლე სი ა ზედ 
ჩვენ თ ვის სადღეგ რ ძე ლოდ გა სა მარ ჯ ვებ ლად და ბა ტო ნო ბი სა 
ჩვე ნი სა წარ სა მარ თებ ლად, ამინ.

KhoshtiiconoftheVirginMary;Engraved;Silver;Gilded;
Size:24X19cm;Itdatesbacktothe17thcentury
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The icon of the crucifixion; Engraved; Silver; Gilded; Gold;
Wood; Itconsistsof twoparts;Sizeofcaskets:45X49X41cm;
And35X30cm from the icon;The icondatesback to the17th
century
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18.[XVIIს]ხატიჯვარცმისა
ხატიჯვარცმისა;N396;ჭედური;ვერცხლი;მოოქრული;ოქრო;

ხე;შესდგებაორინაწილისაგანჩასასვენებლისაზომა:45X49X41
სმ;დახატისაგან,ზომით:35X30სმ;ჩასასვენებლისჩარჩომთლი-
ანადდამშვენებულიამცენარეულიორნამენტით,წმინდანთაგამო-
სახულებებითმედალიონებსადაოთხკუთხედებში.მასზეშვიდიმე-
დაილონია,აქედანორიდაკარგულია.მასშიჩასმულიაწმინდანთა
ხატები.მარჯვნივპირველმედალიონსაწერიაႼႠႪႳႩ-წმინდა
ლუკა,მარცხნივზედაკუთხეშიႼႣႫႩႰ-წმინდამაკარი;შემდეგ
მოდის წმინდა მოციქულთა სწორი ბიზანტიის დედოფალი, კონს-
ტანტინედაელენემაკურთხეველიჯვრით,ხოლოერთმართველო-
ბისნიშნადსამეფოკვერთხიცერთადუპყრიათ,ქვემოდმარცხენა
კუთხეშიწმინდაგიორგია,რომელიცგველეშაპისგანგმირვისნაცვ-
ლად,მეფედიოკლიტიანესკლავს.
თვითონ ხატზე გამოსახულია ჯვარცმის საკმაოდ საინტერესო

სცენა, რომელიც თავისებურ მსგავსებას იჩენს კონსტანტინე და
ელენესმედალიონთან,რაცგვაფიქრებინებს,რომზემოთხსენებუ-
ლიმედალიონებიხატისთანადროულიუნდაიყოს.
იესოსფიგურასაკმაოდრეალისტურია,ოსტატიმაცხოვრისხე-

ლებისა და თავის ოდნავ გადიდებით, სცენის მონუმენტურობას
ცდილობს,მთავარანგელოზებისმიქაელდაგაბრიელისფიგურებ-
შიკარგადიგრძნობაქართულიოქრომჭედლობისათვისდამახასი-
ათებელიმკაცრიპროპორციები. ხატზეგანმარტებითიმხედრული
წარწერაა“მიხაილ”“გაბრიელ”.აქვეაღსანიშნავია,რომმიქაელი
შემოსილია აბჯარში, მარჯვენა ხელი ქართული ტიპის სატევარზე
უდევს, გაბრიელსს მარცხენა ხელში უპყრია გრაგნილი. ყველაზე
მნიშვნელოვანია ის,რომორივე მთავარანგელოზს ზეაღმართულ
ხელებში დაფდაფები უკავიათ, რითაც ჯვარცმული მაცხოვრის
გარდაუვალაღდგომასგვამცნობენ.ორივემთავარანგელოზიტრა-
დიციულბიზანტიურ,მდიდრულსაიმპერატორომოსასხამებისადა
ლორონებისნაცვლადტიპიურქართულსამოსშიაწარმოდგენილი.
ჯვარზე გაკრული მაცხოვრის ზემოთ წარმოდგენილია მამაღმერ-
თი (მამა უფალი) მაკურთხეველი მარჯვენით. მის მოპირდაპირე
მხარესსულიწმინდისნიშანიმტრედიაგამოქანდაკებული.
მასზეარსებულითარიღისმიხედვითთუვიმსჯელებთმედალიონი

ხატისთვისარაუგვიანეს1837წლისაშეუწირავთ.
ხატის მოჩუქურთმების მცენარეული ორნამენტი არავითარ

მსგავსებასარიჩენსჩასასვენებლისმოჩარჩოებასთან.ხატისქვე-
და ნაწილზეფირფიტა მთლიანად მომძვრალია, სავარაუდოა, აქ
წარწერაუნდაყოფილიყო.
ხატისდათარიღებისსაფუძვლადმთავარანგელოზების“მიხაილ”

და“გაბრიელ”პალეოგრაფიულიანალიზიუნდაიყოს,რადგანისი-
ნი მხედრული ასოებითაა შესრულებული, მათი მოყვანილობა კი
მსგავსიაXVII საუკუნის სიგელების ხელთან. ვფიქრობთ,რომ ზე-
მოხსენებულიხატიამპერიოდისაა.



74

19.[XVIIს]წმინდაგიორგისხატი
ხატი წმინდა გიორგისა; N23; ჭედური; ვერცხლი; მოოქრული;

ოქრო;ზომა:23,5X29X3სმ;ქართულისაოქრომჭედლოსკოლის
ერთ-ერთიუძველესიდასაუკეთესონიმუშია.იგისავარაუდოდXVII
საუკუნითდავათარიღოთ.
ხატის ცენტრში წარმოდგენილი ფეხზე მდგომარე წმ. გიორგი

სვანეთის კედლის მხატვრობისთვის და ოქრომჭედლობისათვის
დამახასიათებელ ტიპაჟებს გვახსენებს. მას ზეაღმართულ მარჯ-
ვენაში მახვილი უჭირავს, მარცხენაში კი ფარი. ფრაგმენტულად
შემორჩენილი ტანსაცმლის ზედა ნაწილი გვაძლევს საფუძველს
ვივარაუდოთ, რომ მას ქართული ტიპის აბჯარი ემოსა. ყველაზე
საინტერესოდაამასთანავეიშვიათინიმუშიდიდმოწამისსახისმე-
დალიონია, რომელსაც მიუხედავად პატარა ზომისა (6,2X4,3 სმ)
ხატისკომპოზიციაშიცენტრალურიადგილიუკავია.ხატშიოსტატმა
იგიოქროში შეასრულა. მედალიონი მოძრავია, ანუ სავარაუდოდ
იგისალოცავადცალკეცგამოიყენებოდა, ამიტომაცმედალიონზე
გიორგისსახესხატისაგანდამოუკიდებელიშარავანდედიცაქვს.
მთავარიხატისმოძრავნაწილშიამოჭრილიაჯვრისფორმისჩა-

სასვენებელი,სადაცდღემდე,რამდენიმეწმინდანაწილიინახება.
იგი დიდმოწამეს უნდა ეკუთვნოდეს, მახვილ შემართული წმინდა
გიორგის წინაშე მუხლმოყრილიორი ქტიტორია წარმოდგენილი,
მარცხნივ ხელებაპყრობილი გვირგვინოსანი მამაკაცია, ხოლო
მარჯვნივასევეგვირგვინოსანიდედოფალი.ორივეფიგურადიდ
მსგავსებასიჩენსკორცხელისხატზეწარმოდგენილლევანIIდადი-
ანისგამოსახულებებთან.ქრონოლოგიისუფროდაზუსტებისსაშუა-
ლებასნესტანისფიგურაგვაძლევს.ვფიქრობთ,რომიგიჯერკიდევ
ცოცხალია,რადგანმისისიკვდილის,ანუ1639წლისშემდეგ,ლე-
ვანდადიანიყველგანთავისიმეუღლისსულისშეწყალებასითხოვ-
და,აქედანგამომდინარე,ხატისავარაუდოდნესტანისდედოფლო-
ბისპერიოდში(1605-1639)წლებშიუნდაიყოსშესრულებული.
ქრისტიანულსამყაროშიგავრცელებულიიყოხატების საბრძო-

ლო დანიშნულებისათვის გამოყენება. მაგალითად, ბულგარეთის
მეფე კოლომანეს, ჰერეკლე კეისარს, გიორგი გურიელსდა სხვა
მრავალს, სამხედროლაშქრობებში თან დაჰქონდათ ხატები. თუ
გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენს ხატზე მახვილ შემართული
გიორგიაწარმოდგენილი,აქვეაიღბლისადამფარველობისნიშა-
ნიწმინდანაწილი,თუგავიხსენებთლევანIIდადიანისსამხედრო
ლაშქრობებით გადატვირთულცხოვრებას, ხომ არ შეიძლება იგი
მთავრის სამგზავრო-საბრძოლო ხატად ჩავთვლით?! მით უფრო
როცასიწმინდესეჟვნითდამშვენებულიტყავისჩანთაახლავსთან,
იგიმოჭედილიავერცხლით,ჩარჩოფოთლოვან-ყვავილოვანიორ-
ნამენტითაამოხატული,შემკულიაათისხვადასხვაზომისადაფე-
რის თვლებით. ნაკეთობა ძლიერ დაზიანებულია და საჭიროებს
რესტავრაციას.
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Icon of St. George; Engraved; Silver; Gilded; Gold; Size:
23,5X29X3cm;ItisoneoftheoldestandbestexamplesofGeor-
giangoldsmithery.Itcanbedatedtothe17thcentury.Themost
interestingpartistheraresampleofmartyr’sfacedepictedon
medallion,which,despiteitssmallsize(6.2x4.3cm),occupies
acentralplace.Thispartisgilded.Themedallionisremovable,
itmeansthatitwasusedseparatelyforprayer.
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20.[XVIIს]ხობისკარედიხატიწმ.დიმიტრისადაწმ.გიორგისა
კარედი ხატი; N4; ჭედური; ვერცხლი; მოოქრული; ზომა:

5X23X35სმ;რომელშიაცხატიყოფილაჩასვენებული.მასზედწარ-
მოდგენილნი არიან მარჯვნივ წმ.თეოდორედამარცხნივ წმ.გი-
ორგი. აქვს განმარტებითი ასომთავრული წარწერა:ႼႠ ႢႨ  წმ. 
გი ორ გი.
მიუხედავადიმისა,რომწმინდანებიერთმანეთსძალიანჰგვანან,

განმასხვავებელი ნიშანიც ბევრია, თუმცა მსგავსების მიზეზი ამ
ორი წმინდანის განუყრელობაზე, ერთნაირ ძლევამოსილებაზე
მითითებათუხაზგასმაუნდაიყოს.კარედიძალიანწააგავსგვიანი
შუასაუკუნეებისსვანურხატებს.ორივეწმინდანსმარჯვენახელში
უკავიამახვილი,თითქმისერთნაირიაბჯარი,მოსასხამიდაწაღე-
ბიაცვიათ.თმებიხუჭუჭადაორივესქართულიხელობისათვისდა-
მახასიათებელი ნუშის მაგვარი თვალები აქვთ. ამშვენებს ფაქიზი
მცენარეულიორნამენტი.ოცდაერთისხვადასხვაზომისადაფერის
ქვაიმდენადმდიდრულადააერთმანეთთანშეხამებული,რომმთე-
ლიკომპოზიციამათგარეშეწარმოუდგენელიიქნებოდა.
კარედი,ეტყობამრავალგზისგანუახლებიათ,რაცკარგადჩანს

ხატისზურგზე.სავარაუდოა,რომბოლოხელობაკარედისაXVIIსა-
უკუნესეკუთვნის.კარედსაქვსდასაკიდიჯაჭვიზომით82სმ.იგი
ძლიერდაზიანებულიადასაჭიროებსრესტავრაციას.

Khobi icon of St. Demetrius and St. George. Engraved; Sil-
ver;Gilded;Size:5X23X35cm;Theicondatesbacktothe17th
century
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21.1615წ.მალაქიაგურიელისწარწერა
სანაწილეხობის ეკლესიიდან;N157; მასში ინახებოდაღვთის-

მშობლის კვართი; წმ. მარინეს მკლავი; მწ. კვირიკეს ხელი; წმ.
გიორგისა და იოანე ნათლისმცემლის ძვლის ნაწილები. კოლო-
ფიმოჭედილიავერცხლით;ზომა:36X27სმ;ზემოთგამოსახულია
ღვთისმშობელიგანმარტებითიასომთავრულიწარწერით:ႣႠႶႠ
-დედაღვთისა;შემკულიასამითვლით,სანაწილედამზადებულია
ლევანIIდადიანისდაკვეთით.
სანაწილე კოლოფის ზემო ნაწილზე მოთავსებულია წარწერა:

მხედრული; შესრულებული ჩაჭედვით; 5 სტრიქონი; გრაფემების
სიმაღლე: 0,6- 0,7 სმ; განკვეთილობის ნიშანი: სამწერტილი; ქა-
რაგმისნიშანი:არახლავს.

დათარიღება:

გამოცემა:

წარწერაში მალაქია გურიელი
მოხსენეიებული არ არის არც
კათალიკოსად და არც ეპის-
კოპოსად, ამიტომ ვფიქრობთ,
წარწერა1615წლამდეაშესრუ-
ლებული,რადგანაცამწელსმა-
ლაქიაუკვეცაიშელიდაჯუმათე-
ლი ეპისკოპოსი იყო. (იხ. აქვე
წარწერაN15.მ.ბროსე[7გვ.46]
ე.თაყაიშვილი[11გვ.153-155]
ლ.ხუსკივაძე[27გვ.53]
სანაწილე კოლოფს XVII
საუკუნითათარიღებენ.

1.M.Brosset,1849рVIIр.46.
2.ე.თაყაიშვილი,1914,გვ.153-155.
3.ლ.ხუსკივაძე,1975,გვ.53.

ქ. ხო ფი სა1 ღვთის მ შო ბე ლო, ადი დე ორ თა ვე ში ნა ცხო რე ბა
თა ამი სი2 შე მამ კო ბე ლი გუ რი ე ლის შვი ლი მა ლა ქია ვინ ცა შენ
დო ბა ბრძა ნოთ, თქვენ ცა შე გინ დოს ღ(მერ ) თ ( მან), ამინ.

1.ხოფისთ
2.ამისთ
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1.ხოფისთ
2.ამისთ
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1640წ.ლევანIIდადიანისწარწერა
სანაწილეკოლოფი;N157;წარწერამოთავსებულიაკოლოფის

ჩასასვენებლის ქვედა ნაწილზე (იხ.გვ.79); მხედრული; შესრულე-
ბულიჩაჭედვით;15სტრიქონი;გრაფემებისსიმაღლე:0,6-0,7სმ;
განკვეთილობის ნიშანი: სამწერტილი. ქარაგმის ნიშანი: არ ახ-
ლავს;წარწერადაზიანებულია.

დათარიღება:

გამოცემა:

1640წ.

1.M.Brosset,1848р.VIIр.46.
2.ე.თაყაიშვილი,1914,გვ.153-155.
3.ლ.ხუსკივაძე,1975,გვ.18.

ქ. რო მე ლი მა მი სა გან საღ მ რ თო თა ძა ლი თა სძლად გა მო ირ
ჩიე და მი სა გან მხო ლოდ შო ბი ლი სა დე და შეყ ვა რე ბუ ლად გა
მოს ჩ ნ დი ფარ ვი თა ყოვ ლად წმი დი სა სუ ლი სა თა შენ უქორ წი ნე
ბე ლად მშო ბე ლო და ქალ წუ ლე ბით და ცუ ლო მშო ბე ლო, მე უ ფი სა 
დამ ხ ს ნე ლი სა ო, უს ძ ლო დე დო ფა ლო მა რი ამ, რო მე ლი ყო ველ
თა ცოდ ვილ თა მე ო ხი ხარ და მა რა დის შემ წე შენ [ჭეშმარიტა]დ 
შემ ძ ლე ბე ლო ლხი ნე ბი სა ო, სა ჩი ნო სა ხე ლო დი დო უხ რ წ ნე ლო 
მე ოხ მ ხ [ ს ნელ] [ს]ვენებელ და ცეცხ ლი სა და სა ტან ჯუ ე ლი სა გან 
გან მა რი ნე ბელ ექ მენ დე დო ფალ სა ნე[ ს ტან და რე] ჯანს, ასულ სა 
ჭი ლა ძი სა სა, რომ ლი სა სა უ კუ ნო სა სახ სე ნებ ლად და ცოდ ვა თა 
მი სა ტევ [ებ ლად] შე ვამ კ ვე და მო ვა ჭე დი ნე კვარ თის კუ ბო ესე 
ვერ ცხ ლი თა, ოქ როთ და ფერ ვი თა, თვა ლი თა მა[ რ გ ]ა ლი ტი თა, 
მე ჴელმწიფემან და დი ან მა პატ რონ მა ლე ვან, მის თ ვის სა ო
ხად შე გიმ კ ვეთ ყოვ ლ [ად] წმინ დაო ქე რა ბინ თა უმაღ ლეს ნო სე
რა ბინ თა უაღ მა ტე ბუ ლე საო ქალ წუ ლო, ყ(ოვ ლა)დ სა გალ [ობ ]
ე ლო, ლხი ნე ბაო ყო ველ თა ქრის ტი ა ნე თა ო, შე ის მი ნე ვედ რე ბა 
ჩვე ნი, და იხ სენ და აცხოვ ნე, გა ნას ვე ნე და აკურ თხე სუ ლი დე
დოფ ლი სა ნეს ტან და რე ჯა ნი სა და და [ა] მ კ ვიდ რე სა სუ ფე ველ
სა, ა[ მინ].

მო ი ჭე და ყო ვე ლად წმი დი სა პე რან გი სა კუ ბო ესე 
 ქ(ო რო ნი) კ (ონ ) სა სა მას ოც დარ ვა სა.

ReliquaryfromKhobiChurch;ItcontainstherobeoftheVir-
ginMary;St.Marine’sarm;St.Kvirike’shand;BonepartsofSt.
Georgeand John theBaptist. Thebox isengravedwith silver;
Size:36X27cm;AboveisdepictedVirginMary.Thereliquarywas
madebyorderofLevanIIDadiani(1611-1657).
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22.1640წ.ლევანIIდადიანისწარწერა
ქიაჩის მთავარანგელოზთა ხატი; N40; ჭედური; ვერცხ-

ლი; მოოქრული; ზომა: 41,5X30 სმ; ხატის ცენტრალურ არეზე
“მთავარანგელოზებისკრებისკომპოზიციააგამოსახული-ფიგურე-
ბიგლუვფონზეაწარმოდგენილი,ხატისმოჩარჩოებისარშიისსამი
მონაკვეთიმორთულიავაზისფოთლისორნამენტით,ქვედაარშია-
ზეკიმხედრულიწარწერაა,რომელიცგადადისზურგზე.მთავარან-
გელოზებისხატიშემკულია16ფირუზითადა26სხვადასხვაფერის
თვლებით,ზოგანნაკლულია.ჩარჩოსზედანაწილიდაზიანებულია,
წარწერიდანირკვევა,რომხატილევანდადიანსდაუკვეთია1640
წელსქიაჩისეკლესიისათვის.
წარწერა მოთავსებულია ხატის ზურგზე; მხედრული; შესრულე-

ბულიჩაჭედვით;33სტრიქონი;გრაფემებისსიმაღლე:0,5-0,8სმ;
განკვეთილობისნიშანი:ორწერტილი.ქარაგმისნიშანი:არახლავს.

თარიღი:

გამოცემა:

1640წელი

1.შ.ბურჯანაძე,1958,გვ.151-152
2.ლ.ხუსკივაძე,1978,გვ.38.

ქ. ჩვენ ჴელმწიფემან და დი ან მან პატ რონ მან ლე ვან, მო ვა
ჭე დი ნეთ და შე ვამ კე ვით თვა ლი თა და მარ გა ლი ტი თა ხა ტი ესე 
მთა ვა რან გე ლო ზი სა კურ თხე უ ლი სა თა ნა მეცხედ რი სა ჩვე ნი სა, 
დე დო ფალთ  დე დოფ ლი სა, პატ რო ნი სა ნეს ტან  და რე ჯა ნის სუ
ლი სა სახ ს რად და სა ო ხად; და და ვას ვე ნეთ ქი აჩს და გა ვა ჩი
ნეთ ორი ესე აღა პი კვი ტა ურს სა სახ ლე ში და ერ თი კვი რი კო ბის 
თვე სა ცა მეტ სა, დღე სას წა ულ სა მთა ვა რან გე ლოზ თა კრე ბა სა 
და მე ო რე აღა პი ყვე ლი ე რის და მარ ხ ვე ბის შა ბათ სა და და ვა
ყე ნეთ საკ ვი ტა (უ) რო კა ცი მო ა ღა პეთ ერ თი მო სახ ლე ტო ტუ ჯი 
და ვი თი ა, მე ო რე მო სახ ლე სუ ლა ი მან და ვი თი, მე სა მე მო სახ ლე 
მარ კო და ვი თი ა, მე ოთხე მო სახ ლე მა ჭი ხო ლი და თო მი ხი ლი 
და ვი თია და ამა თი სახ ლის კა ცი; და ამათ მარ თებს ბე გა რად 
ერ თი ზრო ხა, თე ქუ სუ მე ტი ლი ჯი ში ღო მი, ორი დი დი ჯოხ ზედ 
გა საკ რა ვი გუ და ღვი ნო, სა მი სხვა გუ და ღვი ნო, აწ ესე ოთხი 
მო სახ ლე კა ცი ამ მათს ბე გა რა სა თი თო თი თო იც ვ ლი დენ ყო
ველს წე ლი წადს, მე ხუ თეს მო სახ ლეს გა ი ზარ დის აფი ას, მარ
თებს ერ თი ცხვა რი სა ტაბ ლედ და ორი გუ და ღვი ნო. მე ე ქუ სეს 
მო სახ ლე სი  ან ჩი ბუ ხუს ჩხან გუ ას მარ თებს ბეგ რის მა გი ე რად 
ხუ თი ლო ღა რი კო ნი სან თე ლი, ერ თი სა პე რან გე ტი ლო, აწე რაც  
სა ა ღა პო დაგ ვი წე რია ზრო ხა, ცხვა რი, ღო მი და ღვი ნო, სან
თე ლი და პუ რი ამას სა ა ღა პო სა ყო ველს წე ლი წადს, ცა მეტს 
კვი რი კო ბის თვე სა, დღე სა მთა ვა რან გე ლოზ თა კრე ბა სა კვი ტო
ურს სა სახ ლე შიდ მო ი ტან დენ და კურ თხე უ ლის დე დოფ ლის, ბა
ტო ნის ნეს ტან  და რე ჯა ნის სუ ლის სახ ს რად და სა ო ხად აღაპ სა 
გარ დიხ დი დენ. ქი ა ჩის წი ნამ ძღ ვა რი, ჩემ გან მო ჭე დე ლის მთა
ვა რან გე ლო ზი სა ხატს მო ას ვე ნებ დეს სა სახ ლის საჯ ვა რე შიდ წი
ნამ ძღ ვა რი და კან დე ლა კი ჟამს სწი რევ დეს. კი დევ მცი რე აღა
პი მარ თებს ბე ბე ლი ას, ბა რა თე ლის ცოლს, აფა ქი ძის ქალ სა 
და მის შვილს, მა სის, ბა გა თე ლი ას, ამის თ ვის რომ ბე ლე ში ა
სე უ ლი საკ ვი ტა უ რო სა მო სახ ლო ად გი ლი და ცოლ  ქ მა რი კა ცი 
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კურ თხე ულ მან პატ რონ მან დე დო ფალ მან, მის ცა და მერ მე ჩვენ 
გა უ ახ ლეთ და მი ვე ცით და დავ ს დე ვით აღა პი აწე ყო ველს წე
ლი წად სა მო ი ტან დეს სა ა ღა პოდ ორას სა კბილ სა ყველ სა, ექუს
სა ფო ხალ სა ღვი ნო სა, ოთხ სა ქი ლა სა ღომ სა და ორ სა ლო ღა
რი კონ სა სან თელ სა და ერ თ სა ტი ლო სა კვი ტა ურს სა სახ ლე შიდ 
აღაპ სა იქ მო დენ კურ თხე უ ლის დე დოფ ლის ბა ტო ნის ნეს ტან  და
რე ჯა ნის სუ ლის სახ ს რად და სა ო ხად; ქი ა ჩის წი ნამ ძღ ვა რი და 
კან დე ლა კი ის რევ ხატს ჩა მო ას ვე ნებ დენ და ჟამ სა სწი რევ დენ 
იმ დღე სა. ხო ლო აწა ესე ჩვენ გან გა ჩე ნი ლი ორი აღა პი ვინ ცა 
და რა მან ცა ადა მის მე ნა თე სა ვე მან ძე მან კა ცი სა მან. მო შა ლოს, 
კრულ მა არის ოთხ თა პატ რი არ ქ თა გან, მათ თან მიტ რო პო ლიტ
თა გან, ების კო პოზ თა და ქო რე ბის კო პოზ თა გან და შვიდ თა მათ 
კრე ბა თა გან, შემ ცა ე დე ბის ძრვწო ლა კა ე ნი სი, შვიდ გ ზის შუ რი
სა ძი ე ბა და ცოცხ ლივ დან თ ქ მა ფა რა ო სი და თან და აბო რი
ნი სი მატ ლ თა მი ერ ცოცხ ლივ შეჭ მა ერო დე სი მე ხის ტე ხა, დი
ოს კო რე სი, თორ მეტ თა ამათ ქარ თა მწვა ლე ბელ თა ნამ ცა არის 
ნა წი ლი და სამ კ ვიდ რე ბე ლი მი სი, ხო ლო და მამ ტ კი ცე ბელ ნი და 
გან მა ახ ლე ბელ ნი ამ ორი სა აღა პის, აკურ თხ ნეს ღ(მერ ) თ ( მა)ნ 
ქ(ო რო ნი) კ (ონ ) სა სა მას ოც დარ ვა სა.

22-1.[1640წ]ოდიშისდედოფლისნესტან-დარეჯანის
მოსახსენებელიწარწერა
ქიაჩისმთავარანგელოზთახატი;N40;წარწერამოთავსებულია

ხატისქვედაარშიაზე;მხედრული;4სტრიქონი;შესრულებულიჩა-
ჭედვით;გრაფემებისსიმაღლე:0,5-0,8სმ;განკვეთილობისნიშა-
ნი:არახლავს.

დათარიღება:

გამოცემა:

ლ. ხუსკივაძე ხატს ათარიღებს
ლევანIIდადიანისზეობით
[36გვ.37]
წარმოდგენილი დათარიღების
საფუძველი: წარწერა თანად-
როულია ამავე ხატის 1640
წლით დათარიღებული წარწე-
რისა(იხ.აქვეწარწერაN22)

ლ.ხუსკივაძე,1978,გვ.37

ქ. მთა ვარ ან ზე ლო ზი მი ქა ელ და გაბ რი ელ  შე იწყა ლე და იხ სენ 
მის თა ცოდ ვა თა გან კურ თხე უ ლი დე დო ფალ თა დე დო ფა ლი, ჭი
ლა ძის ასუ ლი, პატ რო ნი ნეს ტან  და რე ჯან და გა მო იხ სენ ყოვ
ლი სა სა ტან ჯ ვე ლი სა გან დღე სა მას სა ში ნელ სა მე ო რედ მო სუ
ლი სა სა და ნათ ლად ყავ სუ ლი მი სი, ამინ.

TheKiachi iconof theArchangels;Engraved;Silver;Gilded;
Size:41.5X30cm;Archangelisdecoratedwith16turquoisesand
26differentcoloredgems,theiconwasorderedbyLevanDadi-
aniin1640fortheKiachiChurch
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23.[1640წ]ლევანIIდადიანისწარწერა
ჭაქვინჯისწმ.ნიკოლოზისხატი;N19;ჭედური;ვერცხლი;ზომა:

31X21სმ;ხატისცენტრალურინაწილიწმინდანისგამოსახულებას
უჭირავს.წმ.ნიკოლოზისსახეშესრულებულიყოფილაფერწერით,
რომელიც გამქრალია. ფონი მცენარეული ორნამენტითაა დაფა-
რული.შარავანდედზეარისმხედრულიწარწერა:“ქ.წმინდანიკო-
ლოზ”.დაამავედროსმისირგვლივთვლებიაგანლაგებული,ზოგი
შელახულია.რვამარგალიტისთვალია,10სხვადასხვაზომისადა
ფერის,აქედანერთიფირუზია.
წმ. ნიკოლოზის ხატზე წარწერა მოთავსებულია ზურგზე; მხედ-

რული; შესრულებული ჩაჭედვით; 28 სტრიქონი; გრაფემების სი-
მაღლე:0,5-0,8სმ;განკვეთილობისნიშანი:სამწერტილიყოველი
სიტყვისბოლოს.ქარაგმისნიშანი:არახლავს.

დათარიღება:

გამოცემა:

1640წ.

1.M.Brosset,1849VII.рр.49-50
2.ლ.ხუსკივაძე,1978,გვ.37.

ქ. წმი დი სა მი ერ სუ ლი სა სიშ თა გან წმი და იქ მენ და საღ მ რ
თოს მი ერ მად ლი სა მი რონ ქა ლა ქი სა მღვდელ თ მ თა ვარ იქ მენ 
და ყო ვე ლი სო ფე ლი გა ნა ნათ ლე  და გა საკ ვირ ვი სას წა უ ლი თა 
და საკ ვირ ვე ლე ბი თა შე ნი თა მი ერ მარ თ ლ მა დი დებ ლო ბი სათ
ვის და და იღ ვა წე არი ოზ სირ ცხ ვი ლე ულ ჰყავ და სარ წ მუ ნო ე
ბა და [ა] მ ტ კი ცე, თვით მ პყ რო ბელ სა კონ ს ტან ტი ნეს წარ მო უ დეგ 
და უბ რა ლო ნი სი კუ დი ლი სა გან იხ სე ნი. ჵი, ყოვ ლად ტკბი ლო 
და სა წა დე ლო მა მაო საკ ვირ ველთ მოქ მე დო და დი დე ბუ ლო 
ნი კო ლოზ, მი ით ვა ლე გუ ლი სა მოდ გი ნე ბა ჩვე ნი და შე იწყა ლე  
და იხ სენ ცოდ ვა თა მის თა გან თა ნა მეცხედ რე ჩვე ნი კურ თხე უ
ლი დე დო ფა ლი ნეს ტან და რე ჯან, რა თა მო ვა ჭე დი ნეთ ჩვენ და
დი ან მან ბა ტონ მან ლე ვან ხა ტი ესე წმი დის ნი კო ლო ზი სა და 
შე ვამ კე ვით თვა ლი თა მარ გა ლი ტი თა მის კურ თხე უ ლი სა სუ
ლი სა სახ ს რად და სა ო ხად და და ვას ვე ნეთ წმი და სა ტა ძარ სა 
ჭაქ ვიჯს, ცი ხე სა ში გან და შევ ს წი რეთ ერ თი მო სახ ლე დათ ვია 
 ჩა ღა რა ნი ძე მი სის ცოლ შ ვი ლი თა და მი სის ყოვ ლის ფე რი თა და 
მარ თებს სა ღა პო ერ თის საკ ლა ვის ფა სი, თევ ზი ორი, გუ და ღვი
ნო, ერ თი ქი ლა ღო მი; ამას უნ და მო ი ტან დეს ექუს სა ქრის ტი შო
ბის თვე სა წმი დის ნი კო ლო ზო ბი სა დღე სა. აღაპ სა იქ მო დენ და 
მში ერ სა და გლა ხაკ სა აჭ მევ დეს იმ დღეს, კან დე ლაკ [ი] ჟამს 
სწი რევ დეს კურ თხე უ ლის დე დოფ ლის ბატ [ო] ნის ნეს ტან და რე
ჯა ნის სუ ლის სახ ს რად და სა ო ხად აწე ესე ჩვენ გან შე წი რუ ლი 
და გა ჩე ნი ლი აღა პი რა მან ცა და მის ნა თე სავ მან ეს მო შა ლოს, 
რის ხავს ღმ(მერ ) თი, მა მა ძე სუ ლიწ მი და, შემ ცა ედე ბის კეთ
რი გე ზი სი, შიშ თ ვი ლი იუდი სი ძრწ[ო] ლა კა ე ნი სი, მე ხი სა ტე ხა 
დე ოს კო რე სი, დან თ ქ მა და თა ნა აბი რო ნი სი, ამათ თა ნამ ცა არის 
ნა წი ლი სახ სე ნე ბე ლი და სა უ კუ ნო მა თი ქ(რო ნი) კ (ონ ) სა სა მას 
 ოც დარ ვა სა.



87

Chakvinji iconofSt.Nicholas;Engraved;Silver;Size:31X21
cm;ThecentralpartoftheiconoccupiestheimageoftheSaint.
St.Nicholas’facewaspictorialbutnowit’swipedout.Theicon
haseightpearls,10gemsofdifferentsizesandcolors,oneof
whichisturquoise.Theiconisdated:1640
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24.1640წლევანIIდადიანისწარწერა
კორცხელისმაცხოვრისხატი“ვედრების”;N397;ჭედური;ვერ-

ცხლი;მოოქრული;ზომა:53X40სმ;დაუკვეთიალევანIIდადიანს.
მაცხოვარი წელს ზევითაა გამოსახული მაკურთხეველი მარჯვენი-
თა და სახარებით ხელში. სახე მაცხოვრის ფერწერულია, ხატის
არშიაზე წმინდანებია გამოქანდაკებული. ზემოთორი სერაფიმია,
მარჯვნივ და მარცხნივ მთელი ტანით დგანან “დედა ღვისა” და
“ნათლისმცემელი” მათ ქვემოთ წელს ზემოთა გამოსახულებებია
“წმინდაგიორგი”და“წმინდადიმიტრი”ჩარჩოსქვედანაწილზე
გამოქანდაკებულიაორიფიგურაწარწერით:“კურთხეულიდედო-
ფალინესტანდარეჯანი”;“ქ:დადიანიბატონილევან”.
შარავანდედი მაცხოვრისა შემკობილია თვლებით, რომელიც

ზოგან ნაკლულია, ხოლოსერაფიმებს შორის, ცენტრში მოთავსე-
ბულიასხვადასხვათვლებითმორთულიოქროსსამკაული,ლევან
დადიანს დაუკვეთია ხატისათვის ოქროს გვირგვინი, მორთული
მარგალიტებითადაძვირფასიქვებით,რომელიცგარდაცვლილი
დედოფლისგვიეგვინისჯიღაყოფილა.ხატიშემკულიამთლიანად
93თვლებისგან.
წარწერამოთავსებულიახატისუკანამხარეს;მხედრული;შესრუ-

ლებულიჩაჭედვით;37სტრიქონი;გრაფემებისსიმაღლე:0,4-0,5
სმ;განკვეთილობისნიშანი:სამწერტილი,თითქმისყოველისიტყ-
ვისდასასრულს;ქარაგმისნიშანი:არახლავს.

დათარიღება:


გამოცემა:

1640წელი.

1.M.Brosset,1849р.IX.рр.3-5.
2.Г.Чубинашвили,1959;
გვ.639ფტ.573.
3.ე.თაყაიშვილი,1914,გვ.202-205.
4.ლ.ხუსკივაძე,1978,გვ.35-37.

ქ. პირ ველ თა გან მყო ფო სიტყ ვაო და სიბ რ ძ ნეო და ღმ(რ)
თი სა თა ნა მყო ფო და თა ნა და უ სა ბა მო ვო და თა ნა არ სო და თა
ნა სა მა რა დი სო ვო და თა ნას წო რო ღმ(რ)თი სა და მა მი საო და 
ყო ვე ლად სრუ ლი სა ღმ(რ)თი სა, ყოვ ლად წმი დი სა სუ ლი სა ო, 
იესო ქრის ტე, ჭეშ მა რიტ ღმ(ერ ) თო და მაცხო ვა რო, რო მელ მან 
დაჰ ბა დენ ხი ლულ ნი და უხი ლავ ნი და არარ ს ნი არს ჰყვენ. მი
ი ღე მი წა და ჰქმენ კა ცი ხა ტად მგზავ სად1 შენ და და ურ ჩე ბი სა 
და ცოდ ვი სა მი სი სათ ვი სა ექ სო რია იქ მ ნა, სი კუ დი ლი ეუფ ლა 
და წარ წყ მე და, რა მე თუ არა სრუ ლი ად უგუ ლე ბელ ს ყავ, არ ცა 
და ი ვიწყე ქმნუ ლი ჴელთა შენ თა, არა მედ მიხ ვ დევდ მრავ ლით 
საქ მით მოწყა ლე ბი სათ ვის შე ნი სა წი ნას წარ მეტყ ველ ნი მო ავ
ლი ნენ, ან გე ლოზ ნი დად გი ნენ მცვე ლად და ქმნე ნი საკ ვირ ვე
ლე ბა ნი და სას წა ულ ნი ურიცხუ ნი ყო ველ თა ამ რის ტომ თა და 
ნა თე სავ თა, ხო ლო რა ჟამს მო ა წია სრუ ლე ბა ჟამ თ ნე ბი თა მა
მი სა თა და მოს ვ ლი თა ყოვ ლად წმი დი სა სუ ლი სა თაი ჴორცნი 
შე ის ხენ წმი დი სა გან სუ ლი სა და მა რა დის ქარ წუ ლი სა ყოვ ლად 
წმი დი სა მა რი ა მი სა გან ჴორცნი შე ი მო სენ სუ ლი ერ ნი და სუ ლი 

1.მსგავსადთ.
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მი ი ღე სიტყ ვი ე რი და გო ნი ე რი და სრუ ლი ღ(მერ ) თი სრულ კაც 
იქ მენ და გა მოს ჩ ნ და ხა ტი თა კა ცებ რი თა გან გე ბუ ლე ბა ყო ვე ლი 
სრულ ჰყავ, ჩვენ გაგ ვაცხო ვე ლენ, ადამ აღად გი ნე და და ცე
მუ ლი ხა ტი აღ მარ თე და სარ წ მუ ნო ე ბა დაგ ვიმ ტ კი ცე. შენ მი ერ 
ჴელმწიფობით ამაღ ლე ბუ ლი და ქრის ტი ა ნო ბის აღ მა ტე ბულ მან 
ჴელმწიფემან და დი ან მან, პატ რონ მან ლე ვან და თა ნა მეცხედ
რე მან ჩვენ მან, კურ თხე ულ მან სა ნატ რელ მან დე დო ფალთ დე
დო ფალ მან, ნეს ტან  და რე ჯან ჭი ლა ძის ასულ მან და პირ მ შო მან 
ძე მან ჩვენ მა ალექ სან დ რე და მას თან მდგო მა რე მან მა ნუ ჩარ, 
რა ო დე ნი ქე ბა, დი დე ბა და მად ლო ბა და შეს ხ მა ჴელვყოთ შენ
და დედ დო სა უ კუ ნე თა ღ(ვ)თი სა სიტყ ვა საო. კაც მი ე რი სა ღმ(რ)
თის მ შო ბე ლო, რო მელ თა სა სო ე ბი თა და სურ ვი ლი თა აღ გი შე
ნეო ჩვენ ორ თა ვე ტა ძა რი ესე ყოვ ლად პა ტი ო სა ნი სა ხე ლი სა  
თქვე ნი სა და ვა ხატ ვი ნეთ და შე ვამ კე ვით, ხო ლო სოფ ლი სა ჟამ
თა ვი თა რე ბი სა გან ჯე რეთ სრუ ლად ვერ ჴელვყავით საყ დ რი სა 
ამის აშე ნე ბი სა და და ხატ ვი სა მე ტი, ამა ვი თა რე ბა სა ში ნა მო
ივ ლი ნა გან გე ბა და უხა ნო სა ამის სა წუთ რო სა მცბი ე რო ბა და 
მი იც ვა ლა მი ერ სოფ ლით სულ თა წამ ღე ბი და ცხოვ რე ბი სა ჩვე
ნი სა სი ცოცხ ლე [განმა]ქარვებელად მი ახ ლე ბუ ლი კურ თხე უ ლი 
და ჩვე ნის სოფ ლი სა მნა თი თა ნა მეცხედ რე ჩვე ნი დე დო ფალთ 
დე დო ფა ლი, ნეს ტან  და რე ჯან. ჩვენ მას უკან რა ცა წმი და სა ეკ
ლე სი ა სა მო უნ დე ბით, გა ვაწყე ვით და გა ვა რი გეთ, რო მე ლი ცა 
სწო რად შეგ ვე წი რა ოც დ [ა ა] თი კომ ლი კა ცი იყო, სხვა ჩვენ 
შევ ს წი რეთ და შე ვამ კ ვეთ სახ ს რად სუ ლი სა მი სა ტე ვებ ლად 
ცოდ ვა თა მის კურ თხე უ ლი სა სა უ კუ ნოს, გან სას ვე ნებ ლად შევ ს
წი რეთ ჯვარ სა წმი და სა გოლ გო თა ამის თ ვის ეს რეთ სა სო ე ბი თა 
რა მე თუ მხსნელ მან ჩვენ მან ჯვა რი თა წარ მოს ტყ ვევ ნა ჯო ჯო ხე
თი და შე აძ რ წუ ნა ეშ მა კად სის ხ ლი მი სი პა ტი ო სა ნი და ითხია 
გოლ გო თას და სის ხ ლი თა მით გაწ მ [ი] და მა მა ჩვე ნი ადამ 
ცთო მი ლი გა მო ვიხ სე ნით ყო ველ ნი ცთ[ო] მილ ნი და ცოდ ვილ
ნი ნა თე სავ ნი მის ნი. ესე ვი თა რი სა სო ე ბი სათ ვის შე გი ვერ დით 
დე დაო ღმ(რ)თი სა ო, ყოვ ლად წმი და ო, მის გან შო ბი ლო ძე ო, 
ჩვენ თ ვის ჯვარ ც მუ ლო იერუ სა ლიმს ჯვარ ცხოვ ლის მ ყო ფე ლო 
წმი და ნო გოლ გო თა, ჩვენ, ძე მან ჴელმწიფ(ი)სა მა ნუ ჩა რი სა
გან, და დი ან მა პატ რონ მან ლე ვან, მო ვა ჭე დი ნეთ და და ვა ხატ
ვი ნეთ, შე ვამ კე ვით ხა ტი ესე მაცხოვ რი სა ოქ რო თა, პა ტი ოს ნი სა 
თვალ  მარ გა ლი ტი თა, ვერ ცხ ლის, ოქ როს წყლო სა ნი თა და მის 
კურ თხე უ ლის ოქ როს სა ჯი ღი თა, მის კურ თხე უ ლის დე დოფ ლის 
პატ რო ნის ნეს ტან და რე ჯა ნის სუ ლის სახ ს რად და სა ო ხად და 
ძე თა ჩვენ თა ალექ სან დ რი სა, მა ნუ ჩა რი სა და ასუ ლი სა ჩვე ნი
სა ზი ლი ხა ნის აღ საზ რ დე ლად, და ვას ვე ნეთ ტა ძარ სა თქვენ სა 
კოცხე რი სა ღ(ვ)თის მ შობ ლი სა სა, მო ი ჭე და ხა ტი ესე ქრ(ო) ნი
კონ სა სა მას ოც და რვა სა.

ნესტანდარეჯანისჯიღისნაწილი
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1640წ
ლევანIIდადიანისწარწერა
კორცხელის მაცხოვრის ხატი; N397; წარწერა მოთავსებულია

ხატისქვედაჩარჩოზე;მხედრული;7სტრიქონი;შესრულებულიჩა-
ჭედვით;გრაფემებისსიმაღლე:0,4-0,5სმ;განკვეთილობისნიშა-
ნი:სამწერტილი,თითქმისყოველისსიტყვისდასასრულს;ქარაგ-
მისნიშანი:არახლავს.

დათარიღება:

წარმოდგენილიდათარიღების
საფუძველი:

გამოცემა:

ე.თაყაიშვილი,გ.ჩუბინაშვილი,
ლ.ხუსკივაძეხატსათარიღებენ
XVII საუკუნით [11 გვ. 202-205
(26)გვ.639;(27)გვ.35-37.
წარწერა თანადროულია ამავე
ხატზე დაცულილევან II დადია-
ნისიმწარწერისა,(იხ.აქვეN24),
რომელსაცთარიღიუზის.1640წ.

1.M.Brosset,1849рIX.рр.3-4.
2.Г.Чубинашвили,1959;
стр639фт573
3.ე.თაყაიშვილი,1914,გვ202-205
4.ლ.ხუსკივაძე,1978,გვ.35-37.

ქ. სა მე ბით, ერ თო ბით ღმ(ერ ) თო მა მაო ძეო და სუ ლო ყოვ
ლად წმი და ნო, ძე ლო კაც თათ ვის ქვეყ ნად წყა ლო ბით მოს რუ
ლო, რო მე ლი ჴორცით ვსხე ბულ იქ მენ ქალ წუ ლი სა გან უბი წოდ 
დე დად ინე ბე, მის მი ერ კაც თა გა მო ეცხა დე, ჩვენ თი ხა შე ზე
ლილ მა, ტვირ თ მ ძი მე მან, ცოდ ვა თა შებღა ლულ მან, ცვა ფარ ვა
თა შენ თა მონ დო ბილ მან მო სა ვი ღმრთა ე ბი სა შე ნი სა და დი ა ნი 
ლე ვან, რო მელ მან მო ვა ჭე დი ნეთ ხა ტი ესე მაცხოვ რი სა და შე
ვამ კეთ გვირ გ ვი ნი ოქ რო თა მის კურ თხე უ ლის სა ჯი ღის თვა ლე
ბით, მარ გა ლი ტი თა და სხვა მი სის საჴ მა რი სა იარა ღის თვა ლი
თა და მარ გა ლი ტი თა შე ვამ კე ვით.

TheKortskheliiconoftheSaviorcalled“Vedreba”(plea);En-
graved;Silver;Gilded;Size:53X40cm;OrderedbyLevanIIDadi-
ani (1611-1657). For Icon gold jewelrywas ordered by Same-
grelo,adornedwithpearlsandexpensivegems,itwasremoved
fromthecrownofLevan’sdeceasedwife,QueenNestanDare-
jan.Theiconisdecoratedwith93gems.
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25.1652წ.ლევანIIდადიანისწარწერა
ვერცხლისბუდეჯგალის“ჯვარცმისათვის”;N31,ზომა:23,5X13,5

სმ; დაზიანებული; ძელი ჭეშმარიტის. ჯვარი ხეშია ჩასვენებული
ვერცხლით შეჭედილ ხის ბუდეში,რომელიც ე.თაყაიშვილის აღ-
წერილობით “წინეთ შეჭედილი ყოფილაოქროთი, რომელზედაც
გამობერვით გაჭედილი ყოფილა წმინდანები”, ამჟამად ჯვარც-
მას შერჩენილი აქვს დედა ღვთისა - ႣႠ ႶႠ, რომლის ქვემოთა
ნაწილზეასომთავრულიწარწერისნაწილიმოტეხილია,არისმხო-
ლოდႵႤႶႭႰႨ-ქ(რისტ)ეღ(მერთ)ორ(ომელ)ი......სავარაუდოდ
მოჭედილობისდაწარწერისესფრაგმენტიადრეულშუასაუკუნეებს
განეკუთვნება,ჯვარცმისჩასასვენებელიდაუკვეთიალევანIIდადი-
ანს1652წელს.
წარწერა მოთავსებულია ჩასასვენებლის ზურგზე; მხედრული;

შესრულებული ჩაჭედვით; 17 სტრიქონი; გრაფემების სიმაღლე:
0,3-0,7სმ;განკვეთილობისნიშანი:ორწერტილი.ქარაგმისნიშა-
ნი:გვხვდებამხოლოდორგან.

დათარიღება:

გამოცემა:

1652წელი

1.ე.თაყაიშვილი,1914,გვ.240.

ქ. ეჰა, ძე ლო დი დე ბუ ლო ცხო ველ ს მ ყო ფე ლო პა ტი ოს ნი სა, 
ჯვა რი სა ო, რო მელ მან წყა ლო ბით შენ ზე და გან მ ღ პყ რ ნა უხ რ წ
ნელ ნი მკლავ ნი თჳის ნი ჴსნისათჳის ჩუე ნი სა, უფალ მან და მე
უ ფე მან ჩუ ენ მან, ძე მან ღ(მრ)თი სა მან გა კურ თხა და აწ მე ფე ნი 
და ხელ მ წი ფე ნი შენ მი ერ იკურ თხე ვი ან. აწ უკ ვე გე ვედ რე ბი მე, 
მო სა ვი შე ნი, ჴელმწიფე და დი ა ნი, პატ რო ნი ლე ვან, სი ქა დუ
ლო და ძა ლო ჩე მო, უკუ ბოთ ეს ვე ნე სკურს და ვერ მო ვით მი ნე 
უპა ტი ოთ სუ ე ნე ბა შე ნი და მო გი ჭე დი ნე კუ ბო ესე ვერ ცხ ლი სა, 
რა თა წყა ლო ბა შე ნი თა ნა მა ვალ და გა ნუ შო რე ბელ ყო ჩემ გან 
და მორ ჩი ლი ჰყავ მტერ ნი ჩემ ნი ქვე შე ჩემ სა, ძე ნი და ასულ ნი 
ჩემ ნი კე თი ლად აღ მი ზარ დე, ამინ. მო ი ჭე და კუ ბო ესე ქ(რო ნი)
კ (ონ ) სა სა მას ორ მოც სა. ღ(მერ თ )ო შ(ე იწყალ )ე მი სი მწე რა ლი 
სპარ სი გი ორ გი.

AsilverboxforJgali’sicon“crucifixion”;Size:23,5X13,5cm;
damaged; Cross (column of truth) is placed in a silver-plated
woodenbox,whichaccordingtoE.Takaishvili’sdescription,“pre-
viouslywasengravedwithgold,onwhich thesaintswerede-
picted”.
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26.1656წ.ლევანIIდადიანისწარწერა
ხატიიოანენათლისმცემლისაქვაშიხორისეკლესიიდან;N14;ჭე-

დური;ვერცხლი;მოოქრული;ზომა:40,5X30სმ;ცენტრშიწარმოდ-
გენილიაიოანენათლისმცემელი,მისიმარჯვენახელისორითითი
ზეცისკენაამიმართული,მარცხენახელშიგრაგნილიუჭირავს;ფო-
ნიხატისამთლიანადმცენარეულიორნამენტითააგაფორმებული,
შემკულიაოცდასამისხვადასხვაზომისადაფერისთვლით.
წარწერამოთავსებულიახატისქვედაარშიაზე.მხედრული;შეს-

რულებულიაჩაჭედვით;9სტრიქონი;გრაფემებისსიმაღლე:0,7-0,8
სმ;განკვეთილობისნიშანი:ორწერტილი;ქარაგმისნიშანიგვხვდე-
ბამხოლოდორგან.

თარიღი:


გამოცემა:

1656წ.

ლ.ხუსკივაძე;1974.გვ.52.

ქ. ოი, ყო ვე ლი ნა შობ თა უმე ტე სად უდი დებ [უ] ლე სო წო დე
ბუ ლო, მე უ ფი სა გან მარ ჯ ვე ნი თა ღ(მრ)თი სა ნათ ლის ცე მი თა 
ჴელშეხებულო იოვა ნე ან გე ლოზ თა ღ(მრ)თი საო და წი ნა მორ
ბე დო უფ ლი სა ო, შე მიწყა ლე ჩვენ, თი ხა შე ზე ლილ მან, და დი
ან მან, პატ რონ მან ლე ვან, რო მელ მან მო ვა ჭე დი ნე ხა ტი ესე 
სა ხი სა შე ნი სა და შე ვამ კე ვით თვა ლი თა  და მარ გა ლი ტი თა და
ვას ვე ნეთ ტა ძარ სა შენ სა ქვა ში ხორს, სახ ს რად, სა ო ხად სუ ლი სა 
 ჩვე ნი სა და ორ თა ვე ში ნა ცხო რე ბა თა და შე იწყა ლე და იხ სენ 
კურ თხე უ ლი ბა ტო ნი დე დო ფა ლი ნეს ტან  და რე ჯან ქ(რო ნი კო) ნ
სა სა მას ორ მოც და ოთხ სა.

AniconofSt.JohntheBaptistfromtheChurchinKvashikhori;
Engraved;Silver;Gilded;Size:40.5X30cm;JohntheBaptist is
depictedinthecenter.Theiconisdatedto1656
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27.[1657-1658წწ]ლიპარიტდადიანისწარწერა
საწინამძღვროჯვარიწალენჯიხისეკლესიიდან;N360;ხე;ვერ-

ცხლის ჭედურიფირფიტებით არისდაფარული; ზომა: 54X44 სმ;
ჯვრის წინა პირზე ცენტრში გამოსახულია იესო ქრისტე - IC XC;
მარჯვენა და მარცხნა მკლავებზე ორჯერ დედა ღვთისაა - ႣႣႠ
ႶႧႨႱႠ;წმინდაესტატე-ႼႠႤႱႲႠႲႤ,იოანენათლისმცემელი-ႨႤ
ႬႠႧႪႨႱႫႺႤႪႨ;მათიგანმარტებითიწარწერებიცუდადიკითხება.
ზედამკლავზეადედაღვთისა-ႣႣႠႶႧႨႱႠ;იესოქრისტე-ICXC;
წმინდაგიორგი-ႼႠႢႨ;ქვედამკლავზეისევდედაღვთისა-ႣႣႠ
ႶႧႨႱႠ;წმინდაგიორგი-ႼႠႢႨდაბოლოსარისასომთავრული
წარწერა.ჯვარიძლიერდაზიანებულია,საჭიროებსრესტავრაციას.
წარწერაშესრულებულიაჯვრისმკლავზე;ასომთავრული;რელი-

ეფური;2სტრიქონი;გრაფემებისსიმაღლე:0,7-0,8სმ;განკვეთი-
ლობისნიშანი:სამწერტილი;ქარაგმისნიშანი:განივისწორიხაზი.

წარმოდგენილიდათარიღების
საფუძველი:

გამოცემა:

ჯვარი, სადაც შესრულებულია
წარწერა XVII ს-ით თარიღდე-
ბა. XVII საუკუნეში დადიანთა
საგვარეულოში ცნობილია ლი-
პარიტ იესეს-ძე, ლევან II და-
დიანის(1611-1657წწ)ძმისწუ-
ლი,რომელიცამუკანასკნელის
გარდაცვალების შემდეგ იბრ-
ძოდა ოდიშის მთავრის ტახ-
ტის დასაკავებლად.ლიპარიტი
დამარცხდა 1658 წელს ბანძის
ბრძოლაში,რისშემდგომისოს-
მალეთში გადაიხვეწა.ლევან II
დადიანის გარდაცვალებამდე,
ე.ი. 1657 წლამდე, ლიპარიტი
კახეთისსამეფოკარზეიმყოფე-
ბოდა,ოდიშისპოლიტიკურსარ-
ბიელზე,ჩანს1657-1658წლებ-
ში წარწერაც ამ წლებით უნდა
დათარიღდეს.

1.Г.Чубинашвили,1959,ф.580
2.ე.თაყაიშვილი,1914,გვ235.

ႱႪႱႠ : ႣႠႣႨႬႱႠ 
ႪႨႮႲႱ : ႸႬႱ : ႶႬ

სულ სა და დი ა ნი სა ლი პა რი ტის
შე უნ დ ვ ნეს ღმერ თ მან

The abbot cross from the Tsalenjikha church;Wood; Icon is
adornedwithengravedsilverplates;Theinscriptiononthecross
mentionsLiparitDadiani,wholivedinthe17thcentury.
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28.[XVIIსIნახ]წარწერავარსკვლავზე
ვარსკვლავი ბარძიმ-ფეშხუმისათვის; N71; ჭედური; ვერცხლი;

მოოქრული; ზომა: 14X14 სმ; ორი სალტით; რომლის ბოლოები
სადაორნამენტითმთავრდება.შუაშიჯვარია,რომელიცსალტეებს
ამაგრებს.ვარსკვლავზეგაკეთებულიაასომთავრულიწარწერა:1
სტრიქონი; შესრულებული ჩაჭედვით; გრაფემების სიმაღლე: 0,5-
0,6სმ;განკვეთილობისნიშანი:სამწერტილი;ქარაგმისნიშანი:გა-
ნივისწორიხაზი.

დათარიღებისსაფუძველი:

გამოცემა:

წარწერაში მოხსენიებულია
დედოფალი ნესტან-დარეჯა-
ნი, რომელიც მოიცავს მისი
დადოფლობისპერიოდს,1628
წელსგახდალევანIIდადიანის
მეუღლე. გარდაიცვალა 1640
წლის ახლო ხანში. წარწერა
გაკეთებულია მისი დედოფ-
ლობისდროს(1628-1639წწ)

ი.ანთელავა,1990.გვ.

ႻႪႥႨႱႠ ჻ ႢႡႱႠ ჻ ႫႢႪႡႪႬႨ ჻ ႫႾႰႡႪႬႨ ჻ ႫႶႶႣႤ
ႡႪႬႨ 
ႣႠ ႫႤႲႷႥႬႨ ႼႠႰႱ ჻ ႼႠႱ ჻ ႳႴႠႪႨ ႶႭ ჻ ႸႤႣႤႴႪႨ 
ႬႤႱႲႬႣႠႰႿႨ

“ძლ(ე)ვისა გ(ა) ბ ( რი ე ლი) სა მგ(ა ლო) ბ (ე) ლ ნი მ(ა) ხ (ა) რ (ო)
ბ (ე) ლ ნი მღ(ა) ღ (ა) დებ (ე) ლ ნი და მეტყ ვ (ელ ) ნი წ(მინ და) არს, 
წ(მინ და) ა(რ)ს უფა ლი ღ(მერ თ )ო შ(ე იწყალ )ე დე( დო) ფ (ა) ლი 
 ნეს ტ (ა) ნ  დარ (ე) ჯ (ან )ი“

Astarforecclesiasticalvessels;Engraved;Silver;Gilded;Size:
14X14cm;TheinscriptionmentionsQueenNestan-Darejan,who
diedin1640.Theinscriptionwasmadeduringherreign(1628-
1639)
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29.[XVIIს]ცაიშისსახარებისყდა
XVIIს.სახარებისყდაცაიშისმონასტრიდან
სახარების ყდა; N59; ჭედური; ვერცხლი; მოოქრული; ზომა:

24X20X4,5 სმ. ეს არის ყდა სახარებისა,რომელიც სავარაუდოდ
XVIIსაუკუნითთარიღდება.ხოლოხელნაწერიკიძლიერდაზიანე-
ბულია,დიდი ნაწილიდესტრუქციულია,თარიღდებაXIII-XIV საუ-
კუნით.ხელნაწერსახლავსსამიმინიატურა,რომელიცრესტავრი-
ებულია.პირველმინიატურაზეწარმოდგენილიასასულიეროპირი,
შესრულებული ქაღალდზე. ზომა: 16,5X12,5 სმ. მეორე მინიატუ-
რაზე გამოსახულია მახარებელი, შესრულებულია ეტრატზე, ზომა:
16,5X14სმ.დამესამემინიატურაცმახარებლისაა,შესრულებული
ეტრატზე, ზომა: 19,5X14,5 სმ. მინიატურები დაუთარიღებელია,
ხელნაწერინაკლულიადაძალზედაზიანებული.
სახარების ყდის წინა მხარეს წარმოდგენილია აღდგომის სცე-

ნა“ჯოჯოხეთითწარმოტყვენა.”ზემოთხატზეარისასომთავრული
წარწერაႠႣႢႠ - “აღდგომა”გამოხატავს ჯოჯოხეთიდან მაცხოვ-
რისმიერმართალთასულებისაღმოყვანებას.ცენტრალურიფიგუ-
რათვითონმაცხოვარია,რომელსაცხელიაქვსჩავლებულიმარ-
თალთასულებისათვისდაამოყავსჯოჯოხეთიდან.მარცხნივუკანა
პლანზე უკვე ცხოვნებული ჯოჯოხეთიდან ამოყვანილიმართალთა
ნიმბიანისამიფიგურაა,აღმოსაყვანიორიჩანს.მაცხოვრისთავზე
დიდიჯვარია.სახარებასამშვენებსმცენარეულიორნამენტი.
ყდის მეორე მხარეზე ჯვარცმის სცენაა, ჯვარცმული მაცხოვრის

გაშლილიმკლავებისზემოთარისასომთავრულიწარწერაႿႰႺႠ
-“ჯვარცმა”.სცენაორნაწილიანია,დაბლანაწილზეჯვარცმასთან
მდგარი ღვთისმშობელი და იოანე მოციქულია წარმოდგენილი,
ჯვრის ქვემოთ ჩანს გოლგოთის მთაზედამარხული ადამისთავი,
ზედანაწილზეგამოსახულიამთავარანგელოზთაწყვილივედრების
პოზაში.სახარებისუკანამხარესამშვენებსსადაორნამენტი.

დათარიღება:

გამოცემა:

ე.თაყაიშვილისახარებასხელ-
ნაწერის, მინიატურებისა და
ყდის მიხედვით XVII საუკუნით
ათარიღებს[26გვ.187]

ე.თაყაიშვილი.1914გვ.187.

TsaishiGospelcover.Silver;Gilded;Itdatesbacktothe17th
century.Thesceneoftheresurrectionispresentedonthefront
of thegospelcover.Crucifixionscene isdepictedontheother
sideofthecover.
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30.1770წ.კაციადადიანისწარწერა
ღვთისმშობლის ხატი კორცხელის ეკლესიიდან; N13; ჭედური;

ვერცხლი; ფერწერული; მოოქრული; ზომა: 44X32 სმ; ღვთისმ-
შობელი გამოსახულია წელს ზევით. შარავანდედი ხატისა შემკო-
ბილია23სხვადასხვაზომისადაფერისძვირფასითვლებით.სამ
ქვაზეყუფურიწარწერაა.ქვედანაწილიხატისადაზიანებულია.ხა-
ტისარესტავრაციოა.
ე.თაყაიშვილი აღნიშნავს,რომ “ნაჭედი შესამოსელიღვთისმ-

შობლისადამისიძისამშვენიერიძველიქართულიხელობისარის
XI-XIIსაუკუნისა.”ხატზეასომთავრულიგანმარტებითიწარწერაა-
ႣႣႠႶႠ,ႨႭႵႤ.ზურგიმთლიანადდაფარულიამცენარეულიორ-
ნამენტით,რომლისფონზეცენტრშიგამოსახულიაჯვარი.
წარწერამოთავსებულიახატის ზურგზე; მხედრული;რელიეფუ-

რი;2სტრიქონი;გრაფემებისსიმაღლე:0,7-0,8სმ;განკვეთილო-
ბისნიშანი:ორწერტილიყოველისიტყვისბოლოს;ქარაგმისნიშა-
ნი:არახლავს.

თარიღი:


გამოცემა:

1770წ.

ე.თაყაიშვილი,1914,გვ.205-206.

ქ. კვა ლად ადი დე გან მახ ლე ბე ლი ხა ტი სა ამი სი და დი ა ნი 
კა ცი ა. ქრის ტეს აქეთ ათას შვი დას სა მოც და ათ სა.

IconoftheVirginMaryfromKortskheliChurch;Engraved;Sil-
ver;Pictorial;Gilded;Size:44X32cm;TheupperbodyofVirgin
Maryisdepictedontheicon.Frameoficonisadornedwith23
gemstonesofdifferentsizesandcolors.E.Takaishvilinotesthat
“therobeoftheVirginMaryandhersonisbeautifuloldGeorgian
craftfromtheXI-XIIcenturies.”TheiconwasrenewedintheXVIII
century
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31.[XVIIIსIIნახ.]ანასტასიაერისთავისასულისწარწერა
მაცხოვრის ხატილეშამუგეს ეკლესიიდან;N7; ჭედური; ვერცხ-

ლი; მოოქრული; ზომა: 43,8X31 სმ; ხატის ცენტრალურ ნაწილში
წარმოდგენილია მაცხოვარი ტახტზე, მკერდთან მიდებული მა-
კურთხეველი მარჯვენით, მარცხენა ხელში გაშლილი სახარებით.
შემკობილი სხვადასხვა ზომის 23 თვლით, ოვალურ რელიეფურ
მოჩარჩოებულსივრცეებზემოთავსებულიაასომთავრულიგანმარ-
ტებითიწარწერაႨႭႵႤ.მაცხოვრისქვემოთორიწმინდანიაგამო-
სახულიგანმარტებითიწარწერითႼႠႢႪႼႠႫႪ -გაბრიელმი-
ქაელ, რომელიც ძლიერ დაზიანებულია. ხატის ფონი მთლიანად
ფოთლოვან-ყვავილოვანია. ჩარჩოზე განლაგებულია ცხრა მედა-
ლიონი,ამათგანორზეწარწერაა,ხოლოდანარჩენიგაძარცულია,
ხატიდაზიანებულიადასარესტავრაციოა.
წარწერამოთავსებულიახატისჩარჩოსქვედაარშიაზე;მხედრუ-

ლი;შესრულებულიჩაჭედვით;5სტრიქონი;გრაფემებისსიმაღლე:
0,5-0,6სმ;განკვეთილობისნიშანი:არახლავს;ქარაგმისნიშანი
გვხვდებაორგან.

დათარიღებისსაფუძველი: მოხსენებული კაცია დადიანი
ოდიშისმთავარიკაციაII(1758-
1788) უნდა იყოს. ამის საფუძ-
ველზეწარწერაXVIIIს-ისIIნა-
ხევარსუნდამიეკუთვნოს.

ქ. ყოვ ლად პა ტი ო სა ნი ხა ტი ესე მაცხოვ რის მრავ ლის წლით 
დარ ღ ვე ულს და მოშ ლო დი და უს ხიო უკა ნას კ ნელ სა ჟამ სა მად
ლი თა იესო სი თა ვა სურ ვე და ვე ცა დი ნე მე, ბა ტო ნის და დი ა ნის 
კა ცი ას სძალ მა ერი სა თა ვის ასულ მან ანას ტა სი ამ კვა ლად ხა
ტი სა ამის გა ნახ ლე ბა და მო ვიყ ვა ნე ხე ლო ვა ნი და გა ვა ჭე დი
ნე მაცხოვ რის ესე ხა ტი თა ვის თეთ რით და საც დიო ჩე მით. ჵი, 
მაცხო ვა რო ხა ტი სა ამის გან მახ ლე ბელ სა მე ოხ და შემ წე მექ მენ 
ძით და ასუ ლით ჟამ სა მას გან ჩი ნე ბი სა სა.

The icon of the Savior from the church of Leshamuve; En-
graved; Silver; Gilded; Size: 43.8X31 cm; Decorated with 23
gemsofdifferentsizes,theinscriptionontheiconmentions,the
DukeKatsiaII(1758-1788)DadianiofOidish
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31-1.[XVIIIსIIნახ.]ჭანტურიებისდაფიფიებისწარწერები
მაცხოვრის ხატი;N7; წარწერები მოთავსებულია ხატის ზურგზე

დამედალიონებზე;მხედრულიწარწერა;რელიეფური;5სტრიქო-
ნი;გრაფემებისსიმაღლე:0,9-1სმ;განკვეთილობისდაქარაგმის
ნიშანიარახლავს.

წარმოდგენილიდათარიღების
საფუძველი:

წარწერა თანადროულია ამავე
ხატზე შესრულებული ერისთა-
ვის ასულის წარწერისა (იხ. აქ-
ვეწარწერაN31)რომელიცთა-
რიღდებაXVIIIსIIნახევრით.

ქრისტეიესომაცხოვარო,უხორცოთაზეცთამთავარო,შეგვიწყა-
ლენჩვენ,მოსულნითქვენნიდაწინაშეწმინდისატაძრისაამისშე-
ნისამსახურნიდამამა-პაპითმეხატურნი;აზნაურნიჭანტურიებნიდა
ფიფიებნი,ჩვენშემოგწირეთმცირეოდენისამოსელნი,ესეჩვენის
ხარჯითამაცხოვარო

წარწერამედალიონებზე: 1.ხატისადეკანოზი
იორდანეჭანტურის
2.იესეჭანტურითანაშემწე
ვიყავითხატისაამისა.



32.[XVIIIს]ცაიშისღვთისმშობლისხატი
ხატი ღვთისმშობლისა; N36; ჭედური; ვერცხლი; მოოქრული;

ზომა: 26X39,5 სმ;ღვთისმშობელი მთელიტანით არის წარმოდ-
გენილი;მარცხნივიესოუჭირავს,მარჯვენაკიგულზეაქვსმიდებუ-
ლი.ხატზეგაკეთებულიაგანმარტებითიწარწერა,მხედრული,რე-
ლიეფური:ყდ წდა ისო ქე;ყოვლადწმინდაიესოქრისტე.ჩარჩო
დამშვენებულიამრგვალიორნამენტებით,რომელზედაცორიდიდი
სარდიონისდაცხრასაშუალოზომისსხვადასხვათვლებიაგანლა-
გებული.ხატისხელობასადაა,ზურგიმოჭედილიასპილენძით.

დათარიღება:

გამოცემა:

ე. თაყაიშვილი ხატის ხელობას
მდარედმიიჩნევსდამასXVIII-
ს-ითათარიღებს.[(11)გვ.176]

ე.თაყაიშვილი,1915გვ.176



TsaishiiconoftheVirginMary.
Engraved; Silver; Gilded; Size:
26X39,5 cm; The frame of the
iconisdecoratedwitharoundor-
namentonwhichareplacedtwo
largeserdolicandninemedium-
sized different gems. The craft
of the icon is plain, the back is
encrustedwith copper. The icon
datesbacktothe18thcentury.
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33.[1811-1846წწ]თოლიკაკოიდიასწარწერა
ღვთისმშობლისხატიზუგდიდისეკლესიიდან;N3;ჭედური;ვერ-

ცხლი;მოოქრული;ზომა:28,5X23,5სმ;ხატისცენტრშიწარმოდ-
გენილია ღვთისმშობელი ყრმით. მარჯვენა ხელი მკერდზე აქვს
მიდებული,მარცხენამკლავზეკიყრმაუზის.შარავანდედისორი-
ვემხარესხვადასხვაფერისადაზომისთვლებითყოფილადამშ-
ვენებული,ამჟამადსამითვალიადარჩენილი.ჩარჩოსარშიამო-
ხატულიამცენარეულიორნამენტით. ხატს ზურგზე აქვსსანაწილე,
გრძელი ვერცხლის ჯაჭვი ზომით76 სმ;რომელზედაც ვერცხლის
კლიტეებიამიბმული(22,5სმ)დაშუაშისამივერცხლისჯვარი;ზო-
მით:6,5სმ;დამშვენებულიაპატარაზომისთვლებით.ჯვარზემხედ-
რულიწარწერაა.
ხატისზურგზემხედრულიწარწერაა:შესრულებულიაჩაჭედვით;

4სტრიქონი;გრაფემებისსიმაღლე:04-06სმ;განკვეთილობისნი-
შანი:სამწერტილი.ქარაგმისნიშანი:არახლავს.

წარმოდგენილიდათარიღების
საფუძველი:

გამოცემა:

ე.თაყაიშვილიხატსათარიღებს
XIX საუკუნით [16 გვ. 196-197]
აქედან გამომდინარე წარწერა-
ში მოხსენიებული პატრონიდა-
დიანი ლევან, შეიძლება იყოს
მხოლოდ ლევან V, რომელიც
ოდიშის სამთავროს დამოუკი-
დებლად, ერთპიროვნულად
მართავდა1811-1846წლებში.

1.M.Brosset,1849рVII.р.23
2.ე.თაყაიშვილი,1914,გვ196-197

ქ. ჵი, დე და ვო ღმრთი სა ო, ყოვ ლად წმი და ვო1 ღმრთის მშო
ბე ლო, მო ვა ჭე დი ნე ხა ტი ესე სა ხი სა შე ნი სა მე, თო ლი კამ კო ი
დია ბრძა ნე ბი თა და დი ა ნი სა, პატ რო ნი სა ლე ვა ნი სი თა, ჩუ ე ნად 
და ჩე მის ცოლ  შ ვი ლის [საოხად]

IconoftheVirginMaryfromZugdidiChurch;Engraved;Silver;
Gilded;Size:28,5X23,5cm;BothsidesoftheVirginMary’sHalo
weredecoratedwithgemsofdifferentcolorsandsizes,theicon
has a casket on its back, and long silver chainmeasuring 76
cm;Onwhichthesilverlocksaretied(22.5cm)andthreesilver
crossesinthemiddle;Size:6.5cm;Decoratedwithsmallgems.
ThereisaMkhedruli(typeofoldGeorgianalphabet)inscription
onthecross,wheretheDukeofSamegreloLevanVDadianiis
mentioned(1811-1846)

1.წმინდაოე.თ



33-1.[1811-1846წწ]თოლიკაკოიდიასწარწერა
ღვთისმშობლისხატიზუგდიდისეკლესიიდან;N3;ხატისძეწკვზე

მიბმულიასამიჯვარი;შემკულითვლებით;თითოეულიჯვრისზო-
მაა: 6,5X7 სმ; ჯვრებზე მხედრული წარწერაა. შესრულებული ჩა-
ჭედვით;7,8სტრიქონი;გრაფემებისსიმაღლე:0,3-0,4სმ;განკვე-
თილობისნიშანი:სამწერტილი.ქარაგმისნიშანი:არახლავს.

დათარიღებისსაფუძველი: წარწერა, თანადროულია ამავე
ხატის იმ წარწერისა (იხ. აქვე
N?) რომელიც 1811-1846
წლებითთარიღდება.

I ქ. ესე კლი  ტე მთა  ვა 
რან   გე  ლო  ზი  სა წა  ჩი  სა არის, 
 სუ  ლა თვა  ლე  ბი ლე  უ  თე  რე 
მა  ლი  ნიშ   ვი  ლი  სა არის, 

ღმერ   თო.
II ქ. ესე კლი  ტეს მჭე  დელს 

ლე  უ  თე  რე მა  ლი  ნიშ   ვი  ლი  სა 
შე  უნ   დოს ღმერ   თ   მან, ამინ

III ქ. ესე კლი  ტე გა  ა  კე  თა 
მა  თე, მჭე  დე  ლარ გვა  ჩი  ამ, 
შე  უნ   დოს ღმერ   თ   მან, ამინ.
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34.1811წ.ცაიშელიმიტროპოლიტისგრიგოლჩიქოანისწარწერა
XVII ს-ის ხატი ღვთისმშობლის ჩვილედი, ცაიშის ეკლესიიდან.

N15; ჭედური; ვერცხლი; მოოქრული; ზომა: 47X35 სმ; ცენტრში
გამოსახულია ღვთისმშობელი ფეხზე მდგომარე, მარცხენა ხელ-
შიძეუჭირავს,მარჯვენაკიმკერდზეაქვსმიდებული.იგითაღშია
მოქცეული,შარავანდედიღვთისმშობლისადამისიძისაშემკობი-
ლიაძვირფასითვლებით,სულ30თვალიუზის,რამდენიმეაკლია.
აქვსასომთავრულიგანმარტებითიწარწერა:ႣႤႣႠႶႱႠႻႤႶႱႠ
-დედაღვთისა, ძეღვთისა.ღვთისმშობელიდრაპირებულ სამო-
სელშია; ზემოთაარშიაზე, შუაშიგამოსახულიაქრისტე, მარიამის,
იოანენათლისმცემლისადამთავარანგელოზებისთანხლებით.გა-
მოსახულებებიწელსზემოთაა.მარცხენადამარჯვენაჩარჩოსარ-
შიებზექვემოთმთელიტანითგამოსახულიაკათალიკოზიმალაქია.
ႠႴႾႦႤႧႨႱႩႪႨႫႪႵႨႠႢႳႰႨႤႪႨႱႠ-აფხაზეთისკათალიკოზი
მალაქიაგურიელისადაႼႠႡႠႱႪႨ-წმინდაბასილი,შუაშიპავლე
დაპეტრე-ႼႠႮႥႪႤ,ႼႠႮႲႰႤ, ზემოთელისაბედდაწმინდა
იოვაკიმ:ႤႪႡႣ,ႼႠႨႭႥႩႨႫქვემოთარშიაზესამიმედალიონია,
შუაშიწმინდადედააგამოსახულიჯვრით,კუთხეებშიკიჩუქურთმია-
ნივარდულებია,დანარჩენიადგილიმხედრულწარწერასუჭირავს,
რომელიცგრძელდებახატისზურგზე.
წარწერაღვთისმშობლისხატზეგანლაგებულიაორივემხარეს;

მხედრული;შესრულებულიაჩაჭედვით;35სტრიქონი;გრაფემების
სიმაღლე:0,5-0,8სმ;განკვეთილობისნიშანი:არახლავს.ქარაგ-
მისნიშანი:განივიკლაკნილიხაზი.

თარიღი:

გამოცემა:

1811წ.

ე.თაყაიშვილი1914,გვ.174-176

IconoftheVirginMaryoftheXVIIcenturyfrom
Tsaishi Church. Engraved; Silver; Gilded; Size:
47X35 cm;Belowon theedgeof the icon, the
wholebodyoftheCatholicosofAbkhaziaMalakia
isdepicted.
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Ⴖირს არს ქე ბად შენ და და გა ლო ბად, ყოვ ლად წმინ დაო ღვთის 
მშო ბე ლო, უპა ტი ოს ნე სო ქე რო ბინ თაო და უზეს თა ე სო სე რა ფიმ თაო 
მა რი ამ, რა მე თუ შენ მი ე რი თა მო ხედ ვი თა აღ მიყ ვა ნა ღვთის მ სა ხურ მა 
და მო სავ მან სა ხე ლი სა შე ნი სა მან, მთა ვარ მან და მფლო ბელ მან სრუ
ლი ად ოდიშ  ლეჩხუმ თა და სვან თა და აფხაზ თა მან, და დი ან მა კა ცი ამ, 
ცა თა მო ბაძ ვის ეკ ლე სი ი სა შე ნი სა სა ცა ი ში სა მწყემ სო ბი სა ხა რის ხი
სა მპყრო ბე ლად წარ მი ნარ თა1 მე ხე ლი მოქ მე დე ბად და მსა ხუ რე ბად 
წმი დი სა ამის ეკ ლე სი ი ს შე ნი სა ვი ნად გან ფრი ად ესა ჭი რო ე ბო და ეკ
ლე სი ა სა ამას შენ სა ღვწა და მუ შა კო ბა რო მელ უწი ნა რეს ვე სა ში ნელ სა 
ძრვი სა მი ერ სრუ ლი ა დი დაქ ცე უ ლი იყო და რა ო დენ მე აღე შე ნე ბი ნა 
კვა ლად ვე კა თა ლი კოზ ცა ი შელ  ჯუ მა თელ  ხო ნელ მთა ვა რე პის კო პოსს 
გუ რი ე ლის გი ორ გის ძეს მა ლა ქი ას და შემ დ გო მად ჟამ თა ცვლი ლე
ბი თა ეს ეკ ლე სია შე ნი ცა ლი ე რი მწყემ სი სა, შე ვარ დ ნილ იყო ჴელთა 
ერის კაც თა თა და მოღ ვა წე ბი თა და და დი ა ნი სა კა ცი სა თა გა მორ თ მე
ულ იქ მ ნა ხელ თა გან არა რა ის მზრუნ ვე ლი სა ამის ეკ ლე სი ი სათ ვის და 
მერ წ მუ ნა მე მპყრო ბე ლო ბა ეკ ლე სი ი სა ამის ცა ი შელ მიტ რო პო ლიტს 
გრი გოლ ჩი ქო ანს (წელს) ათას შვი დას სა მოც და ჩვიდ მეტ სა გარ ნა
ვი ხი ლე ესე ეკ ლე სია ფრი ად და ცე მუ ლი და დარ ღ ვე უ ლი ში ნა გან კე
დე ლი და გა რე გა ნი ცა და აგ რეთ ვე ხატ ნი ცა შენ ნი უზ რუნ ვე ლო ბი თა 
და სიძ ვე ლი თა გან რ ყ ვ ნილ იყ ვ ნენ, რომ ლი სათ ვის სა სო ე ბი თა ვე და 
შენ მი ე რი სა ძა ლი სა მო ცე მი თა მი ვეც თავ სა ჩემ სა სიმ ხ ნე და კვა
ლად მღვი ძა რე ბა მი ვეც თავ სა ჩემ სა ეგ რეთ ვე არ ცა რა ი მე მო ნა გე ბი 
ვიპყარ ჩემ და და აღ ვა შე ნე ესე ეკ ლე სია რა ო დენ დარ ღ ვე ულ იყო სა
ფა სი თა ჩე მი თა ში ნა გან და გა რე გა ნად კვა ლად შე მო ვავ ლე ეკ ლე სი
ა სა ამას ირ გ ვ ლივ გა ლა ვა ნი გა უ კე თე მურ და ხი ლათ ხა ტე ბი სა და სას
ვე ნე ბე ლი ში ნა გან ეკ ლე სი ა სა ში ნა გა უ კე თე სალ ხი ნე ბე ლი წმინ და სა 
ტრა პეზ სა შენ სა და დაძ ვე ლე ბულ ნი ხატ ნი შენ ნი გან ვა ახ ლენ პირ
ვე ლად მოყ ვით ლ ვი თა და შემ კო ბად სა ფა სი თა ჩე მი თა მო ვა ჭე დი ნე 
რა ო დენ გან რ ყ ვ ნილ იყო სიძ ვე ლი სა გან და შე ვამ კ ვე თვლე ბი თა და 
მარ გა ლი ტი თა და ოქ როს გვირ გ ვი ნე ბითა ორ ნი დიდ ნი ხატ ნი შე ნი 
და ჯვარ ც მი სა მე ოთხედ ესე მცი რე ხა ტი შე ნი და სამ წყ სო დი დი ჯვა
რი დრო სა ამას ოდეს ფლო ბე ლობ და მფარ ვე ლო ბი თა დი დი ხელ მ წი
ფე რუ სე თი სა ალექ სან დ რე პავ ლეს ძე რო მე ლი ცა სწყა ლობ და ფრი ად 
მთა ვარ სა რო მელ სა ჩვენ სა ღრა ნალ  მა ი ორ სა და სხვა თა და სხვათა 
ორ დენ კა ვა ლერ სა  ლე ონ და დი ან სა მპყრო ბელ სა სრუ ლი ად ოდიშ 
 ლეჩხუმ თა, აფხაზ თა და სვან თა სა ამის ვე მთავ რო ბა სა ჟამ სა ში ნა 
წელს ათას რვას თერ თ მეტ სა გა ნახ ლე ბულ ვქე ნი ხატ ნი უდი დეს ნი და 
უმ ცი რეს ნი. შე ი წი რე დე დაო ქრის ტეს ჩე მი საო ესე ღვაწ ლ ნი ჩემ ნი და 
ნუ გან მაგ დებ მე ეზო სა გან შე ნი სა, რო მე ლი გა ნუმ ზა და მოყ ვა რე თა 
მის თა ხო ლო თქვე ნი შემ დ გო მად მწყემ სო ბი სა ხა რის ხი სა მპყრო ბელ
ნო და მხილ ველ ნო ეკ ლე სი ი სა ამი სა ნო ნუ მყოფთ ცა ლი ერ მოხ სე ნე
ბი სა გან და ლოც ვი სა თქვე ნი სა და ეგ რეთ ვე თქვენ ცა მო ი გეთ სიმ ხ ნე 
რა თა დაკ ლე ბულ ნი ჩემ ნი მსა ხუ რე ბა ნი სრულ ჰყოთ თქვენ, ვი ნათ გან 
მე ვყავ მრა ვალ სა პი რად  პი რად სა აღ შ ფო თე ბი სა ჟამ სა ში ნა და აწ 
სჩანს რო მელ მშვი დო ბა და ემ ყა როს ქვე ყა ნას ამას ჩვენ სა ვი ნა იდ
გან, მა ღალ მან ხელ მ წი ფე მან გან მარ ტა სკიპ ტ რა თა ვი სი მფარ ვე ლად 
ქვე ყა ნი სა ამის. ესეც იუწყეთ, რომ უეჭ ვე ლი წმინ დათ ნა წი ლი შიგ ნით 
თავ ზედ და ვას ვე ნეთ.

1.წარმიმართათ
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35.1812წ.ოდიშისდედოფლისანნასწარწერა
ხატიმიქაელმთავარანგელოზისაობუჯისეკლესიიდან;N16;ჭე-

დური;ვერცხლი;შიგნითანაწილიმოოქრულია; ზომა:27X19სმ;
ხატი კარედია; ცენტრალურ ნაწილში მიქაელ მთავარანგელოზია
წარმოდგენილი,გვერდებზეგანმარტებითიასომთავრულიწარწე-
რით:ႫႧႠႥႠႰႠႬႢႤႪႭႱႨႫႨႾႠႤႪ , ზემოთ ნიმბზე გამოსახუ-
ლიაქრისტესჯვარცმა,გამოსახულებისაგანთავისუფალიადგილი
შევსებულიაყვავილოვანიორნამენტით.
წარწერამოთავსებულიახატისზურგზე;12სტრიქონი;გრაფემე-

ბისსიმაღლე:0,7-1სმ;განკვეთილობისნიშანი:არახლავს;ქარაგ-
მისნიშანი:მხოლოდერთგანგვხვდება.

წარმოდგენილიდათარიღების
საფუძველი:

წარწერაში მოხსენიებული ანა
წულუკიძე სამეგრელოს მთავ-
რის კაცია II დადიანის (1745-
1788წწ)მეუღლე,პაატაწულუ-
კიძის ასული უნდა იყოს, იგი
მოიხსენიებამარტვილისხატისა
და ბარძიმის წარწერებში. ხა-
ტი თარიღდება 1812 წლის 10
აპრილით.

შე ვამ კ ვე ხა ტი ესე წმი და თა მთა ვა რან გე ლოს თა და და ვას ვე
ნე ეკ ლე სი ა სა ობუ ჯი სა სა მე, ოდიშ  ლეჩხუმ თა და სხვა თა დე დუ
ფალ მან, წუ ლუ კი ძის ასულ მან ან ნამ, სა ო ხად თა ნა მეცხედ რი სა 
ჩე მი სა მიც ვა ლე ბუ ლი სა და დი ა ნი სა კა ცი ა სა და ძე თა და ასულ
თა ჩემ თა შე სა წევ ნე ლად და რა თა მე ცა შემ წე და მე ოხ მექ მ ნან 
დღე სა მას სას ჯე ლი სა სა, ქრსი ტე სით ჩყიბ აპ რილს გ.
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AniconoftheArchangelMichael fromtheChurchofObuja;
Engraved;Silver;Theinsidepartisgilded;Size:27X19cm;The
wife of Katsia II Dadiani (1745-1788), Ana Tsulukidze ismen-
tionedintheinscriptionontheicon.
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36.1816წ.მახარებელშელიასწარწერა
ხატიწმინდაგიორგისაცაიშისეკლესიიდან;N20;ჭედური;ვერ-

ცხლი; მოოქრული; ზომა: 28,5X25 სმ; მეომარი წმინდა გიორგი
გამოსახულია სრული ტანით, ხელში შუბითა და ფარით. მხრებ-
თან გამოყვანილია ასომთავრული განმარტებითი წარწერა: - ႼႠ
ႢႨ; წმინდაგიორგი. მარცხენა მხრიდან წმინდაგიორგის სხივები
დანათის და თერთმეტი თვალი ამშვენებს. ჩარჩოს არშია ფოთ-
ლოვანიორნამენტითაამოხატული,რომელზედაცრვამედალიო-
ნიაგამოყვანილი,ზედანაწილისცენტრშიჩასმულიადიდითვალი,
ოთხ მედალიონს პატარა თვალი უზის, ხოლო სამი მცენარეული
ორნამენტითაადამშვენებული, ხოლო მთლიანად ხატი შემკულია
16თვლით.აქვსდასაკიდიზომით90სმ.
წარწერა მოთავსებულია ხატის ზურგზე; მხედრული; შესრულე-

ბულიჩაჭედვით;15სტრიქონი;გრაფემებისსიმაღლე:0,6-0,7სმ;
განკვეთილობისნიშანი:გვხვდებაერთგანწარწერისბოლოსსამ-
წერტილი;ქარაგმისნიშანი:განივიკლაკნილიხაზი

თარიღი: 1816წელი

ქ. შვიდ წილ უძ ლე ველ ნო მხე დარ თ მ თა ვა რო წმინ დაო გი
ორ გი, სა ხა რე ბა სა ში ნა მეც ნი ე რე ბა კაც თა მი ერ შე უძ ლე ბე ლი 
ღვთი სა მი ერ შე საძ ლე ბელ არს ჭუ რე ტა რო მელს სიტყ ვა ღვთი
სა და ამის სმე ნამ შე უძ ლე ბელ თა ჩე მი შეძ ლე ბად გარ დაქ მ ნა, 
შემ წე ო ბი თა ყოვ ლად სამ ღ ვ დე ლო ნო ცა ი შელ მიტ რო პო ლი ტის 
გრი გო ლი სა თა და გა ვა ჭე დი ნე და გა ვაწყ ვე სა ხე შე ნი რა ო დენ 
ჩემ მი ერ შე საძ ლო იყო მე მო სავ მან შენ მან მღვდელ მა შე ლი
ამ მა ხა რე ბელ მან სუ ლო ჩე მი სა სა ო ხად და შვილ ისა ჩე მი სა 
მღვდლი სა გი ორ გი სა, ბი ტუ სა და ნი კო ლო ზი სა წა სა მარ თე ბე
ლად მთავ რო ბა სა და დი ა ნი სა მე ო რე ლე ო ნი სა გან საძ ლი ე რებ
ლად მის თ ვის და მე უღ ლი სა მის სა მარ თა დე დოფ ლი სათ ვის და 
აღ საზ რ დე ლად ძე თა მის თა და ვით და გრი გო ლი სა. 

წმინ დაო გი ორ გი სა ხი სა შე ნი სა აღ მო მყ ვანს მე უ ნარ გი ას პე
პუს შემ წე ექ მენ წელს (ჩყივ) თვით საჯ ვა რე მე აღ ვა შე ნე და 
ამას თან ბარ ძიმ  ფეშ ხუ მი, კოვ ზი, კა მა რა, ტა კუ კი, და ფარ ნე
ე ბი, ორი სა ცეცხ ლუ რი, ფი ლო ნი, სტი ხა რი, ერ თი ხე ლი სამ
ღ ვ დე ლო სა მო სუ ლი, უკ ლე ბათ სა ხა რე ბა, სა მო ცი ქუ ლო ბით 
თვე ნი, ჟამ ნი, ლოც ვა ნი რუ სუ ლი, და ვით ნი, ორი კურ თხე ვა ნი, 
კონ და კი, ორი ქარ თუ ლი ჟამ ნი, მე, მღვდელ მა მა ხა რო ბელ მან 
შე მოგ წი რე ესე ნი და მი ო ხე წი ნა შე ღვთი სა ცოდ ვილ სა ამას.

AniconofSt.GeorgefromTsaishiChurch;Engraved;Silver;
Gilded;Size:28,5X25cm;FullbodyofthewarriorSt.Georgeis
depictedontheicon,withaspearandashieldinhishand.The
iconisdecoratedwith16gemstones.Ithasahangingchainlet
sizeof90cm.Itisdated1816.
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37.1818წ.ლევანVდადიანისწარწერა
ხატი წმინდა გიორგისა; N57; ჭედური; ვერცხლი; მოოქრული;

ზომა:22X16სმ;ხატისცენტრალურნაწილშიმაღალირელიეფით
წარმოდგენილიაფეხზემდგომიწმინდაგიორგისაომარსამოსელ-
ში. მარჯვენა ხელში სხეულის ვერტიკალურად აღმართული შუბი
უჭირავს, მარცხენათი ფარი უკავია, თავზე შარავანდედი ადგას.
მარცხენა კუთხიდან სხივები დანათის, მხრებთან განმარტებითი
წარწერაა:ႼႠႢႨ.წმინდაგიორგისგარშემოექვსიდიდისხვადას-
ხვაზომისთვალიამშვენებს.ხატისწინამხარეკარგადაადაცული.
წარწერა მოთავსებულია ხატის ზურგზე; მხედრული; შესრულე-

ბული ჩაჭედვით; 10 სტრიქონი; გრაფემების სიმაღლე: 0,5-0,6
სმ;განკვეთილობისნიშანი: არახლავს; ქარაგმისნიშანი:განივი
კლაკნილიხაზი.

თარიღი: 1818წელი

ბრძა ნე ბი თა გრი გო ლის ძე და დი ა ნი ლე ვანს მო მი ბა რე
ბია თქვენ ჭურ ღუ ლი ე ბი სათ ვინ, თუ ეს ხა ტი და ი კარ გა ან მი
სი  მო სა ვა ლი  სოფ ლის ღა ლა ტით ჩემ და ღა ლა ტით მო ვითხათ 
ამის მო ცი ლე არა კაცი ვყავს. ქ. წმინ დაო გი ორ გი ხა ტი ესე შე
ნი მღვდელ დე კა ნო ზი ამი სი ჭურ ღუ ლია ნი კა ლა შე ე წი რა პირ
ველს ლე ონ და დი ან მა ქრის ტეს საფ ლა ვი სათ ვის და მას აქეთ 
დაძ ვე ლე ბუ ლი იყო და კვა ლად ვე გა ვა კე თე ბი ნეთ ბრძა ნე ბი თა 
და შე წევ ნი თა ჯვა რის მა მი სა ან კა კი სა თა ჩვენ ჭურ ღუ ლი ებ მან 
გუ ლაია გე რამ და კუ ჭუმ. 

წელ სა უფ ლი სა სა
ჩყიყ

IconofSt.George;Engraved;Silver;Gilded;Size:22X16cm;
AroundSt.Georgetherearesixlargedifferentsizedgemstones.
The frontsideof the icon iswellpreserved.The icon isdated
1818
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38.1848წ.გიორგიკობახიძისწარწერა
ხატი მიქაელ და გაბრიელ მთავარანგელოზებისა ხეთის

ეკლესიიდან;N386;ჭედური;ვერცხლი;მოოქრული;ზომა:34X28
სმ; ცენტრში წარმოდგენილნი არიან მდიდრულ სამოსში, სრული
ტანითმიქაელდაგაბრიელმთავარანგელოზები.გაშლილიგრძე-
ლიფრთებით,მარცხნივმიქაელია,მარჯვნივგაბრიელი.მიქაელს
მარჯვენა ხელში ზეთისხილისრტო უჭირავს, მარცხენა კი მაღლა
აქვს აღმართული. მთავარანგელოზ გაბრიელს მარჯვენა ხელში
სტილიზირებულიწინწილაუკავია,მარცხენაშიკიზეთისხილისრტო.
მთავარანგელოზების ფრთების ზემოთ რელიეფური მხედრული
განმარტებითიწარწერაა:მთრაზიმლ:მრაზიგალ-:მთავარანგე-
ლოზიმიქაელ,მთავარანგელოზიგაბრიელ.ხატიმოჩარჩოებული
სადათუმცა ძალიან ეფექტური მცენარეულიორნამენტით, ამშვე-
ნებსრვაძვირფასითვალი,აქვსდასაკიდიჯაჭვიზომით:107სმ.
ხატისმდგომარეობადამაკმაყოფილებელია.
წარწერა მოთავსებულია ხატის ზურგზე; მხედრული; შესრულე-

ბულიაჩაჭედვით;9სტრიქონი;გრაფემებისსიმაღლე:0,4-0,8სმ;
განკვეთილობისადაქარაგმისნიშანიარახლავს.

თარიღი: 1848წელი

წელ სა ჩყმჱსა ივ ლი სის კდსა მთავ რო ბა სა და დი ა ნი სა და
ვით ლე ო ნის  ძი სა სა და მწყემს მთავ რო ბა სა ჭყონ დიდ ლის ან
ტო ნი სა თა. მე, ხე თის სოფ ლის მღვდელ მან გი ორ გი კო ბა ხი ძემ 
აზ ნა უ რის ზუ რა ბის ძე მან ბრძა ნე ბი თა მის ვე ჭყონ დიდ ლის ან
ტო ნი სა თა გა ვა ჭე დი ნე ხა ტი ესე მთა ვარ ან გე ლო ზი სა მი ხა ილ 
და გაბ რი ე ლი სა ღვაწ ლი თა და სა ფა სი თა ჩე მი თა და და უს ვე
ნე წმინ და ნა წი ლი ცა შიგ ნით თავ ზედ სახ ს რად სუ ლი სა ჩე მი
სა, რა თა მე ოხ მე ყავ დღე სა მას დიდ სა გან კითხ ვი სა სა ქრის
ტეს სა ვედ რე ბე ლად და სა სა კუთ როდ ძე თა და მო მა ვალ თა 
 ჩემ თათ ვის. 

1848year.AniconoftheArchangelsMichaelandGabrielfrom
theKhetiChurch;Engraved;Silver;Gilded;Size:34X28cm; In
thecenterareMichaelandGabrieltheArchangelsfullydepicted
inaluxuriousrobes,Theiconisdated1848
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39.[XIXსIნახ.]უტუ,ოტია,ბეჟანდაკოჩიაფიჩხაიებისწარწერა
ხატიწმინდაგიორგისაოცინდალესეკლესიიდან;N387;ჭედუ-

რი;ვერცხლი;მოოქრული;ზომა:38,5X31,5სმ;ხატისცენტრალურ
ნაწილში მაღალირელიეფური გამოსახულებით წარმოდგენილია
წმინდაგიორგი შუბით,რომელსაც ჯვარი აგვირგვინებს. იგიგმი-
რავს ცხენისფლოქვებთან გართხმულგველეშაპს. მარცხენა მხა-
რესგამოსახულიაანგელოზიგვირგვინითხელში,მარჯვნივკისხი-
ვები.ხატსაქვსგანმარტებითიშერეულიასომთავრულ-მხედრული
წარწერა: წა Ⴂი - წმინდა გიორგი. ჩარჩოს არშია ყვავილოვანი
ორნამენტითაამოჩუქურთმებული,შემკულიასხვადასხვაზომის13
თვლით.ხატისდაცულობადამაკმაყოფილებელია.
წარწერამოთავსებულიახატისზურგზე:მხედრული;7სტრიქონი;

შესრულებულიაჩაჭედვით;გრაფემებისსიმაღლე:0,5-0,6სმ;გან-
კვეთილობისნიშანი:არახლავს.ქარაგმისნიშანი:განივიკლაკნი-
ლიხაზი,ყველგანარგვხვდება.

დათარიღება:

გამოცემა:

“ხატის გამომხატველი, აღმომ-
ყვანი და შემამკობელი” პეპუ
მეუნარგია მოღვაწეობდა XIX ს
პირველ ნახევარში, წარწერაც
მისი მოღვაწეობისდროითთა-
რიღდება.

შ.ამირანაშვილი,1961გვ.471-473

ეჰა, შენ ყოვ ლად დი დე ბუ ლო მთა ვარ მო წა მეო ოცინ და ლე საო 
გი ორ გი მდა ბალ მან მო ნა მან თქვენ მან მი ვე ცით შე წევ ნა ჩვენს 
ძირს სა საფ ლა ოს ეკ ლე სი ა სა და ჩვენს ძირს და მი ჩე ნი სა დე
კა ნოზ სა შენ სა თორ დუ ა სა ტა ტუ ლი ა სა და ნა ნეს ძე სა  დე კა ნოზ სა 
მი ქა ელ სა, ჩვენ ფიჩხაია მა მუ კას ძე მან უტუმ, ოტი ამ, ბე ჟან და 
კო ჩამ გა ვა ჭე დი ნეთ ხა ტი ესე სა ფა სი თა შე ნი თა ვე და და ვას ვე
ნეთ ორ თა ვე ში ნა ცხოვ რე ბი სა ჩვე ნი სათ ვის.

წმინ დაო გი ორ გი, შე იწყა ლე გა მომ ხატ ვე ლი, აღ მომ ყ ვა ნი და 
შე მამ კო ბე ლი მო ნა შე ნი ცა ი შის მცხოვ რე ბი აზ ნა უ რი მე უ ნარ გია 
პე პუ.

AniconofSt.George’sfromOtsindaleChurch;Engraved;Sil-
ver;Gilded;Size:38,5X31,5cm;Decoratedwith13gemsofdif-
ferentsizes.Theiconiswellpreserved.Theiconwasembossed
bythefamousGeorgiangoldsmithPepuMeunargia.Heworked
inthefirsthalfoftheXIXcentury
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40.1856წ.ლიფონავებისწარწერა
ხატი მიქაელ და გაბრიელ მთავარანგელოზთა ხორგის ეკლე-

სიიდან; N32; მხედრული; ჭედური; ვერცხლი; მოოქრული; ზომა:
28,7X23,4 სმ; ხატის მთელს ფონზე გამოსახულია ორი მთავა-
რანგელოზი სადღესასწაულო სამოსელში, გაშლილი ფრთებით,
მარცხნივ მიქაელი დგას, მარჯვენა მხარეს გაბრიელია, ერთ
ხელში სტილიზებული წინწილა უჭირავს, ეს სცენა, ფსალმუნის
შემდეგი სიტყვების განსახიერებაა: “ადიდეთ უფალი... ადიდეთ
იგი ბუკის ცემით, ადიდეთ იგი ჩანგით და ქნარით, ადიდეთ იგი
დაფით და როკვით, ადიდეთ იგი ებანით და სტვირით, ადიდეთ
იგი ტკბილხმოვანი წინწილებით, ადიდეთ იგი მაღალხმოვანი
წინწილებით” (ფსალმუნი 150), მეორეში კი ზეთისხილის რტო.
რელიეფურად დამუშავებულ სახეს სადა შარავანდედი აგვირგ-
ვინებს,თავთან მხედრულირელიეფური წარწერაა: მრ: აზი: მლ:
გალ:მთავარანგელოზიმიქაელ,გაბრიელ.ჩარჩოსამშვენებსსა-
დამცენარეულიორნამენტი,ზედაარშიაზესამითვალიაჩასმული.
წარწერაშესრულებულიახატისზურგზე;მხედრული;რელიეფუ-

რი;14სტრიქონი;გრაფემებისსიმაღლე:0,8-0,9სმ;განკვეთილო-
ბისადაქარაგმისნიშანიარახლავს.

თარიღი: 1856წელი

ზეს თა ნა თელ თა და თვალთ შე უდ გა მი სა ღმერთ მთავ რი სა 
წი ნა შე მდგო მა რე ნო მთა ვარ ან გე ლო ზო მი ხა ილ და გაბ რი
ელ უხორ ცო თა მათ ზე ცი სა ძალ თა მთა ვარ ნო ჩვენ მო სა უ მან 
თქვენ მა და ცვა ფარ ვა თა თქვენ თა მიწ დო ბილ მა სა მენგ რე
ლოს სოფ ლის ხორ გას მცხოვ რებ მა აზ ნა ურ მა ლი ფო ნა ვებ მან 
და ვი თის ძე ებ მა იესე, როს თომ და ლე ვან მან მო ვა ჭე დი ნეთ 
ხა ტი სა ხი სა თქვე ნი სა სა ო ხად მა მი სა მი სა ჩვე ნის სუ ლი სა და 
ჩვენ და საცხო უ რე ბე ლად და შვილ თა ჩვენ თა აღ საზ რ დე ლად 
და და ვას ვე ნეთ ჩვენს სა საფ ლაო მთა ვა რან გე ლო ზის ეკ ლე სი ა
ზედ ჩყნვსა წელ სა აგ ვის ტო სა ამომ ყ ვა ნი სა ხი სა ამის თქვე ნი სა 
აზ ნა უ რი გი გო მე უ ნარ გია და მი ცეუ ორ თა ვე ში ნა  ცხო ურე ბა თა.

IconoftheArchangelsMichaelandGabrielfromKhorgiChurch;
(Mkhedruli)OldGeorgianAlphabettype.Engraved;Silver;Gild-
ed;Size:28,7X23,4cm.Theicondatesbackto1856
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41.[XIXს-ისIნახ.]ანთელავებისწარწერა
ხატი წმინდა გიორგისა; N38; ჭედური; ვერცხლი; მოოქრული;

ზომა:23X21,5სმ.ცენტრშიგამოსახულიწმ.გიორგი,ცხენზეამხედ-
რებულიშუბითხელშიგველეშაპსგმირავს.ორივემხარესგამოყ-
ვანილია განმარტებითი მხედრული წარწერა: “წმინდა გიორგი”.
ხატის ჩარჩოგანიერია, არშიაზე ამოყვანილია ყვავილოვანიორ-
ნამენტი.მთლიანად14სხვადასხვაზომისადაფერისთვალიამშ-
ვენებს.ხატისწინამხარეკარგადაადაცული,აქვსდასაკიდიჯაჭვი
ზომით:96სმ.
წარწერამოთავსებულიახატისზურგზე,დაზიანებული;მხედრუ-

ლი;შესრულებულიჩაჭედვით;5სტრიქონი;გრაფემებისსიმაღლე:
0,3-0,4სმ;განკვეთილობისნიშანი:არახლავს;ქარაგმისნიშანი:
განივიკლაკნილიხაზი,ზურგისწარწერადასრულებულიარარის,
ვერცხლისფირფიტაშელახულიადაბოლომდეარიკითხება.

დათარიღება:

გამოცემა:

წარწერაში მოხსენიებული ხა-
ტისგანმაახლებელიმეუნარგია
ცნობილი ოქრომჭედელი პეპუ
მეუნარგია უნდა იყოს, რომე-
ლიცXIXსაუკუნისპირველნახე-
ვარშიმოღვაწეობდა.

შ.ამირანაშვილი,1961,გვ.471-473.

წმინდაოგიორგიმხედარო
პირ ვე ლად გა ე კე თე ბი ნა ხა ტი ესე შე ნი სა ან თა ლა ვას ინალს 

და მი სი ძეს ნა არ ტი ას და მას აქეთ ჟამ თა ვი თა რე ბი სა გან დაძ
ვე ლე ბუ ლი იყო და გან ვა ახ ლეთ ჩვენ ან თა ლა ვებ მან ლომ კაც, 
ბე ჟან და მე ო რე ნარ ტი ა მან, შე ი წი რე წმინ და გი ორ გი და შემ
წე მექ მე ნით, ჩვენ და ჩვენ თა ძე და ორ თა ვე ში ნა ცხოვ რე ბა სა 
ქრის ტე სა გა კე თე ბა სა ამი სა ზე და მდგო მე ლო ბად დი დი თა სურ
ვი ლი თა ბე რი დი ა კო ნი ან თა ლი ა ვა და ვით, წმინ დაო გი ორ გი, 
შე იწყა ლე გან მა ახ ლე ბე ლი მე უ[ ნარ გი ა]

IconofSt.George;Engraved;Silver;Gilded;Size:23X21,5cm.
A total of 14 gemstones of different sizes and colors are pre-
sentedonicon.Thefrontsideoftheiconiswellpreserved;ithas
ahangingchainofsize:96cm.Theinscriptionoftheiconmen-
tionsthefamousgoldsmithPepuMeunargi,whoworkedinthe
firsthalfoftheXIXcentury.
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42.1850წ.საჩიჯაოსმცხოვრებთაწარწერა
ხატიწმინდაგიორგისსაჩიჯაოსეკლესიიდან;N5;ჭედური;ვერ-

ცხლი; მოოქრული; ზომა: 33X38 სმ; ცენტრში წარმოდგენილია
წმინდა გიორგი ცხენზე ამხედრებული, რომელიც შუბით გმირავს
გველეშაპს,აქვსმხედრულიგანმარტებითიწარწერაა:წაგი-წმინ-
დაგიორგი.ჩარჩოსარშიაყვავილოვანიორნამენტითაადამშვენე-
ბული.ხატსმარტოერთითვალიშემორჩა.მხედარიგიორგიძალიან
პლასტიურია, ის ნახევარი ტანით შემოტრიალებული ბედაურზე
საოცრადმოხდენილადზის.
წარწერა მოთავსებულია ხატის ზურგზე; მხედრული; შესრულე-

ბული ჩაჭედვით; 11 სტრიქონი; გრაფემების სიმაღლე: 0,8-0,9
სმ;განკვეთილობისნიშანი: არახლავს;ქარაგმისნიშანი:განივი
კლაკნილიხაზიგვხვდებაორგან.

თარიღი: 1850წელი

დრო სა მთავ რო ბა სა და ვით ლე ო ნის ძის და დი ა ნი სა სა, ხო
ლო მღვდე ლმთავ რო ბა სა ჭყონ დი დელ ან ტო ნი მე ო რი სა და დი
ა ნო ვი სა სა, გა ვა ჭე დი ნეთ ხა ტი ესე შე ნი, დი დო მთა ვარ მო წა
მეო გი ორ გი, ჩვენ ცვა ფარ ვა თა ში ნა შენ და მი მონ დო ბილ მან 
სა ჩი ჯა ოს სოფ ლის მცხოვ რებ თა ერ თო ბით მრევ ლ მან შე ნი სა 
ტაძ რი სა მან შე ერ თე ბი თა რა ო დე ნი სა მე ჩვე ნი სა სა ფა სი თა შე
მო სა ვალ თა შენ თა თა ნა სა ო ხად და გან საძ ლი ე რე ბუ ლად ჩვენ 
მო სავ თათ ვის შენ თა ჩყნს წელ სა აპ რილს ი.

ი = 10

St. George’s icon from Sachidjao Church; Engraved; Silver;
Gilded; Size: 33X38 cm; In the center there is St.George de-
pictedonhorse,whokillsadragonwithaspear,datingbackto
1850.
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43.[XIXს.]ნათაზორყათიკუკავასწარწერა
ხატი წმინდაგიორგისა ხამისკურიდან;N34; ჭედური; ვერცხლი;

მოოქრული; ზომა: 35,5X26 სმ; ხატის ცენტრალურნაწილში მაღა-
ლირელიეფურიგამოსახულებითწარმოდგენილიაწმინდაგიორგი,
იგი შუბით, რომელსაც ჯვარი აგვირგვინებს, გმირავს ვეშაპს. აქვს
განმარტებითიწარწერაასომთავრულიწაႢი-წმინდაგიორგი[ამ
შემთხვევაშიასომთავრულისადამხედრულსშორისგარდამავალია].
ჩარჩოს არშია ყვავილოვანი ორნამენტითაა მოხატული. შემკულია
ექვსიდიდიქვით,სამიჩარჩოზე,ხოლოსამიწმინდაგიორგისთავზე.
ერთ-ერთიძველისამკაულის(მძივის)ნაწილიყოფილა.ხატიდამაკ-
მაყოფილებლადარისდაცული.აქვსდასაკიდიჯაჭვი,ზომა:94სმ.
წარწერაგაკეთებულიახატის ზურგზე; მხედრული; შესრულებუ-

ლი ჩაჭედვით; 5 სტრიქონი; გრაფემების სიმაღლე: 0,3-1,1,5 სმ.
განკვეთილობისადაქარაგმისნიშანიარახლავს.

დათარიღება: ხატი ხელობისა და წარწერის
მიხედვით შეიძლება XIX ს-ით
დავათარიღოთ.

წმინ და გე ორ გი ერ თა ბი სა ეკ ლე სია კუ კე ფი ში
ყო ფი ლა უკუ ნი სამ დის, ნა თა ზორ ყა თი კუ კა ვა.

St.George’s iconfromKhamiskuriChurch;Engraved;Silver;
Gilded;Size:35,5X26cm;Accordingtothecraftandtheinscrip-
tion,theiconcanbedatedtotheXIXcentury.
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44.[XIXს.]ხატიიოანეოქროპირისა
ხატიიოანეოქროპირისაზუგდიდისეკლესიიდან;N28ზიმ2796;

ჭედური;ვერცხლი;ზომა:18,5X13,5სმ;იოანესამღვდელმთავრო
სამოსელითპოლისტავრიონითააწარმოდგენილი,მარცხენახელ-
ში ჯვარი უჭირავს, მარჯვენათი კი სახარება. აქვს ასომთავრული
განმარტებითიწარწერაႼႠႨႤႭႵႰႭႮႨ-წ(მინდ)აი(ოან)ეოქროპ-
(ირ)ი,შემკულიათექვსმეტისხვადასხვაფერისადაზომისთვლით,
აკლიაოთხი.ჩარჩოსარშიაზეშემოვლებულიასადამცენარეული
ორნამენტიდაჩასმულიახისჩარჩოში.

დათარიღება:


გამოცემა:

ე.თაყაიშვილიაღნიშნავს,რომ
ხატისხელობადაბალიადაXIX
საუკუნითათარიღებს.
[(16)გვ.176]

ე.თაყაიშვილი,1914,გვ.176

IconofIoaneOkropirifromZugdidiChurch;Engraved;Silver;
Size: 18,5X13,5 cm;Decoratedwith sixteengems of different
colorsandsizes, it lacks fourgemstones. Itdatesback to the
19thcentury
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45.[XIXს.]წმინდანიკოლოზისხატი
ხატიწმ.ნიკოლოზის;N98;ჭედური;ვერცხლი;მოოქრული;შემ-

კულიაუბრალოთვლებით,სულარის37თვალიდაგაფორმებულია
მინანქრით.ხატისცენტრალურნაწილშიგამოსახულიაწმინდანი-
კოლოზისახარებითხელში.
ხატისზურგზეწარწერამხედრულია;10სტრიქონი;შესრულებუ-

ლიჩაჭედვით;გრაფემებისსიმაღლე:0,3-0,5-0,8სმ;ქარაგმისნი-
შანი:განივიკლაკნილიხაზი;განკვეთილობისნიშანი:ზოგანერთი
ანორი.

დათარიღება: ხატის პალეოგრაფიული ნიშნი-
სადახელობისმიხედვითშეიძ-
ლებაXIXს-სმივაკუთვნოთ.

ქ საკ ვი რუჱ ლე ბა, ესე ღ(ვ)თის
ნე ბა სუ ლი ებ რი წყა რო კურ 
ნე ბა დი დი გან გე ბა ყო ველ თა 
შვე ბა ნიკო ლა ო ზის სულთ უკუ 
და ვე ბა მან მოგ ცეს ცხოვ რე ბა 
ძი სა პოვნე ბა, თვით სი კე თი სა 
და ხმო ვა ნე ბა, გა ქუნ დეს ხსოვ 
ნე ბა, ჩე მი სძლოვ ნე ბა როს 
მი ხედ ვო დეს ამას გო ნე ბა,და 
რა ჰყო ზე ნე ბა ძის შე ძი ნე ბა,  
ნიკოლა ო ზი რქვა დაშ ვენ დე ბა:

ჩვენის აზრით შესრულებული
წარწერაფორმითძალიანჰგავს
XIX საუკუნის ქართველრომან-
ტიკოსების ლექსებს, მათ მიერ
ლირიკაში დამკვიდრებულ პო-
ეტურ ენას. სავარაუდოდ ხატი
დალექსიეკატერინეჭავჭავაძე-
დადიანის პირველივაჟის ნიკო
დადიანისდაბადებისთვისუნდა
მიეძღვნათ1847წელს.

IconofSt.Nicholas;Engraved;Silver;Gilded;Decoratedwith
simplegems,atotalof37gemstonesandenamel.Thecentral
partoftheicondepictsSt.NicholaswiththeGospelinhishands.
ItdatesbacktotheXIXcentury





46.1845წ.დავითდადიანისადაეკატერინეჭავჭავაძისწარწერა
ხატიღვთისმშობლისა;დადიანების სასახლის კარის ეკლესიი-

დან;N402;ჭედური;ვერცხლი;მოოქრული;ზომა:144X80სმ;რუ-
სული ხელობის; ხატზე გამოსახულია სცენა კონსტანტინოპოლის
ვლაქერნის ტაძარში მარიამ ღვთისმშობლის წმინდა სარტყლის
დასვენებისა. აქვს განმარტებითი წარწერა: „Образъ Положени
ПоесаПресветнаБогородницы“იგიმთლიანადმოოქრულია,სა-
ხედახელებიფერწერითააშესრულებული.ამშვენებსმცენარეული
ორნამენტი.
47. ხატი იესოსი N406; ჭედური; ვერცხლი; მოოქრული; ფერ-

წერული;ზომით:144X80სმ;რუსულიხელობის;იესოსმაკურთხე-
ველიმარჯვენით,მარცხენახელშიაქვსსფეროდედამიწისგამო-
სახულებით, გვერდებზე განმარტებითი წარწერით JUC XC (იესო
ქრისტე). მთლიანადარშიადაფონიმცენარეულიორნამენტითაა
მორთული.
48.ხატიიოანენათლისმცემლისაN401;ჭედური;ვერცხლი;მო-

ოქრული; ფერწერული; ზომით: 142X108 სმ; რუსული ხელობის;
იოანენათლისმცემელიშემოსილი,კვერთხითხელში.ხატზემარჯ-
ვენამხარესმაცხოვარიაგამოსახული.აქგადმოცემულიანათლის-
ღებისსცენა.ხატზერელიეფურიგანმარტებითიწარწერაა„Образ
стаго ИОАННА ПРТЕЧИ“ ხატი გაფორმებულია მცენარეული
ორნამენტით.
49. ხატი ღვთისმშობლისა; N405; ჭედური; ვერცხლი; მოოქ-

რული; ზომით: 144X80 სმ; ღვთისმშობელი სადღესასწაულო სა-
მოსელშია; ფეხზე მდგომარე, მარჯვენა ხელში ყრმა უჭირავს.
მთლიანად ფონი და ჩარჩო მაღალი რელიეფური მცენარეული
ორნამენტითაამორთული.აქვსგანმარტებითიწარწერა„МРНУ–
МарияНерукотворная“
კარის ეკლესიისოთხივე ხატზე ერთიდა იგივე ასომთავრული

წარწერააგაკეთებული;2სტრიქონი;რელიეფური;გრაფემებისსი-
მაღლე:0,3სმ;განკვეთილობისნიშანი:არახლავს;ქარაგმისნი-
შანი:კლაკნილიხაზი.

დათარიღება: 1845 წელი. ხატები დავით
დადიანსა და მის მეუღლეს
ეკატერინე ალექსანდრეს ასულ
ჭავჭავაძესშემოუწირავსზუგდი-
დის კარის ეკლესიისათვის და
წარწერაცმათიდაკვეთითარის
შესრულებული.

IconofVirginMary;TheiconofJesus.IconofJohntheBaptist.
IconoftheVirginMary;FromtheChurchoftheCourtoftheDadi-
aniPalace;Engraved;Silver;Gilded;Painting;Size:144X80cm;
Russiancraft;Itsdatesbacktothe19thcentury
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მე, და დი ან მა და ვით და მე უღ ლე მან ჩემ მან ეკა ტე
რი ნე ალექ სან დ რეს ასულ მან შე ვამ კუ ეთ წმინ და ესე 
ხა ტი და და ვას ვე ნეთ ზუგ დი დის ეკ ლე სი ა სა ში ნა 1845 
წელ სა.
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50.1901წ.მუხურისწმინდაგიორგისხატი
ხატიწმინდაგიორგის;N2;ჭედური;ვერცხლი;მოოქრული;ზო-

მა:40X33,5X3სმ;ხატისმთელისივრცეცხენზეამხედრებულწმინ-
დაგიორგისრელიეფურფიგურასუჭირავს,აქდიდმოწამეისრით
გმირავსურჩხულს.ფონიწვრილი,ფარფლისებურიორნამენტითაა
დამშვენებული. ჩარჩოს სადა მცენარეული ორნამენტი შემკულია
სხვადასხვაფერისქვებით.დარჩენილიახუთითვალი.შარავანდე-
დიშემკულიაწვრილი უბრალოქვებით,ხატსაქვსგანმარტებითი
წარწერა:მარჯვნივ:СвВГЕОРГИАმარცხნივ:ПОБЕДОНОСЕЦЪ
ხატიჩასვენებულიაბუდეში,რომელიციხსნება. ცენტრში ამოჭ-

რილიასიწმინდისჩასადებიპატარავერცხლისყუთი.ჩასასვენებ-
ლისზურგივერცხლითაამოჭედილი.აქვს15სტრიქონიანირუსუ-
ლიწარწერა.ხატზედამაგრებულიადასაკიდიჯაჭვი.

დათარიღება: ხატი დაუკვეთია მუხურის
ეკლესიისმრევლს,1901წელს,
რუსეთის იმპერიაში დიდი
ზეიმის საიმპერატორო ტახტზე
ნიკოლოზ II-სა და დედოფალ
ალექსანდრას კორონაციის
აღსანიშნავად.

1901годаоктября2120днясiюиконусв.Вел.муч.Георгия
соорудили прихожане 1й Мухурской святого Георгiевской
церкви по фамили: Чичуа, Бенделиани, Кухалашвили,
Бадзагуа,Габедава,Гахарiа,Кометiани,Крыловъ,Пацацiя,
Убирiя,Чиковани,Чалигава,Цирамуа,Цирдаваисвященики
оной же церкви  Николай и Еветафiи Бенделиани на
собранные между ними деньги Въ ознаменованiе
совмествiя на престолъ Ихъ Императорских Величествъ
ГосударяимператораНиколаяIIиГосудариниИмператрицы
Александры Феодорвны чътимь, чтобы жегодно  передъ
сею иконою 2120 октября совершать молебствiе о здравiи
ихъИмператорскихъВеличествъ.

IconofSt.George;Engraved;Silver;Gilded;Size:40X33,5X3
cm;The icon isplaced inacasket thatcanbeopened. In the
center, there is a small silver box for sacred items. The back
of thecasket issilver-plated.The iconwasorderedbythepa-
rishionersoftheMukhuriChurchin1901tocommemoratethe
ascension of Nicholas II andQueen Alexandra to the Imperial
ThroneoftheRussianEmpire.
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51.1915წ.წარწერაწმინდაბარბარესხატი
ხატიწმინდაბარბარესიფუქისეკლესიიდან;N39;ჭედური;ვერცხ-

ლი;მოოქრული;ფერწერული;ზომა:36X31,5X4,5ჩასასვენებელი
ყუთის ზომა:32,6X37X7სმ; ხატზე წმინდანი წელსზემოთაა წარ-
მოდგენილი.წმინდაბარბარესშარავანდედიდაგვირგვინიდამშ-
ვენებულიასხვადასხვაფერისადაზომისუბრალოქვებით.სახედა
ხელებიფერწერულია,დაფარულიამინით.ხატისმარჯვენამხარეს
არის განმარტებითი წარწერა „Св Великом“  წმინდა ბარბარეს
მარჯვნივ ბარძიმი უჭირავს. მარცხვნივ კი გრაგნილი წარწერით:
„чту святую троицу“ ჩარჩოს ოთხივე კუთხეში დიდი თვლები
უზის.იგიდამშვენებულიაპატარ-პატარათვლებით.
ზურგიხატისამოჭედილიავერცხლითდამოოქრულია.კუთხეებ-

შიაქაცოთხიდიდითვალიუზის.აქვსსიწმინდისშესანახიჯვარის
ფორმისყუთი,რომლისოთხივემხარესანგელოზებიაგამოსახული.
მთლიანადხატივერცხლისბუდეშიაჩასვენებული.
ხატისზურგისზემოთანაწილშიხუთსტრიქონიანირუსულიწარ-

წერააგაკეთებული.

დათარიღება: ფუქის ეკლესიის მრევლს1915
წლის 14 მაისს ხატი დაუმზა-
დებიათ რომანოვთა დინას-
ტიის 300 წლოვანი მეფობის
აღსანიშნავად.

1915г.мая14дня
прихожанеПукскойСпаской
церквиисвящениъоной
ЗосимаТвалтвадзе,Гурiiско-
МенгрельскойЕпархии
насобраннияденьги,
соорудилисьюиконусвятой
великомученицыВарвары,
вознамонованiетрехсотъ
летiяцарствованiяДома
Романовыхъ,сътъмъ,чтобы
праздноватьежегодно14-го
мая.

TheiconofSt.Barbarafrom
the Fudze church; Engraved;
Silver; Gilded; Painting; Size:
32,6X37X7 cm; On May 14,
1915, the parishioners of the
Fudzechurchcreatedthis icon
toprayforthewellbeingofthe
Romanovdynasty.
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52.1903წ.ნიკოდადიანისადმიმიძღვნილიწარწერა
ხატიმაცხოვრის;N24;ჭედური;ვერცხლი;მოოქრული;ფერწე-

რული;ზომა:31X27სმ;ხატისცენტრალურნაწილშიგამოსახულია
მაცხოვარი მაკურთხეველი მარჯვენით, სახე და ხელები ფერწე-
რულია.ჩარჩოსადაორნამენტითააგაფორმებული.ხატირუსული
ხელობისაადასარესტავრაციოა.
ჩარჩოზექვემოთმხედრულიწარწერაა,2სტრიქონი;შესრულე-

ბულიჩაჭედვით;გრაფემებისსიმაღლე:0,2-0,5სმ;განკვეთილო-
ბისნიშანი:ორწერტილი,ზოგანსამი.ქარაგმისნიშანი:არახლავს;

დათარიღება: 1903წლის20თებერვალი.

19 20/II 03 ხა ტი ესე მი ერ თ მე ვის მი სი უგა ნათ ლე ბუ ლე სო ბის 
მენ გ რე ლი ის მთავ რის შვილს: ნი კო ლოზ ნი კო ლო ზის ძეს ლ.გ 
ზუგ დი დის ქა ლა ქის მცხოვ რებ ლე ბი სა გან.

Icon of the Saviuor;
Engraved; Silver; Gilded;
Painting;Size:31X27cm;
Theiconwasdedicated

by thepeopleofZugdidi
on February 20, 1903 to
NikolozDadiani,whowas
the son ofNikoMengrel-
sky(1847-1903).
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53.1911წ.ღვთისმშობლისმიძინებისხატისწარწერა
ხატი ღვთისმშობლის მიძინებისა; N141; ფერწერული; ზომა:

87X70,5 სმ; ღვთისმშობლის გარშემო მოციქულებია. ერთ-ერთ
მათგანსხელშისაცეცხლურიუჭირავს.მეორესკიწიგნიდამხრებ-
ზე ომფორი აცვია. ღვთისმშობლის ქვემოთ გამოსახულია მთავა-
რანგელოზიხელშიხმლით,რომელიცბოროტებასებრძვის.მისწინ
დაჩოქილბოროტსორივეხელიმოჭრილიაქვს.
ზემოთდგანან: ბართლომე, სიმონ,ლუკა, მათე, პეტრე, იაკობ

წიგნით ხელში, შუაში მიძინებულია ღვთისმშობელი, შემდეგ
იეროთეოს,იოანე,დიონოსიოს,პავლე,მარკოზ,იაკობ,ფილიპე
აქვეჩანსმაცხოვარიყრმითხელში,მარჯვნივდამარცხნივკიან-

გელოზებია.მაცხოვრისთავზე,სერაფიმ-ქერუბიმებიდასხვაწმინ-
დანებია გამოსახული. აქვს განმარტებითი წარწერა: ႫႨႻႨႬႤႡႠ
ႶႨႱႫႸႭႡႪႨႱႠ-მიძინებაღვთისმშობლისა.
ხატისქვედაკიდეზეგაკეთებულიამხედრულიწარწერა;2სტრი-

ქონი;გრაფემებისსიმაღლე:0,4-0,7-1,3სმ;განკვეთილობისადა
ქარაგმისნიშანიარახლავს.

დათარიღება: 1911წლის23დეკემბერი

ხა ტი ესე ყ(ოვ ლა)დ წმი დი სა 
ღ(ვთ)ის მშობ ლის მი ძი ნე ბი სა 
და ვა ხატ ვი ნე და შევ ს წი რე ხო ბის 
ღ(ვთ)ის მ შობ ლის მი ძი ნე ბის მო
ნას ტერ სა ში ნა, მო სახ სე ნებ ლად 
მიც ვა ლე ბუ ლი სა მა მი სა ჩვე ნი სა 
იღუ მე ნის ვე ნე დიკ ტე მთაწ მინ
დე ლი სა, რო მე ლიც ამა ვე მო ნას
ტერ სა ში ნა დაფ ლულ არს.

23 დე კემ ბერს 1911 წელ
სა [მოადგილ]ე მი სი მა ღა ლი 
[ყოვლ]ად სამ ღ ვ დე ლო სქი მო
ნა ზო ნი იოანა მთაწ მინ დე ლი

IconoftheVirginMary.
XIXcentury
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54.[XIXს.]ხატიღვთისმშობლის
ხატიღვთისმშობლისაN27;ჭედური;ლითონი;ზომა:1,5X14სმ;

არის სადა ხელობის,ღვთისმშობელიფეხზე მდგომარეა,დრაპი-
რებულ სამოსელში. აქვს განმარტებითი ასომთავრული წარწერა:
ႣႠႶႠ-დედაღვთისა.შემკულიყოფილაოთხითვლით,ამჟამად
დარჩენილიასამი.ხატიქართულიხელობისაა.იგიდაზიანებულია
დასაჭიროებსრესტავრაციას.ხატსაქვსტყავისბუდეწითელისარ-
ჩულით.შესრულებულიაXIXსაუკუნეში.

IconoftheVirginMary.XIXcentury

55.[XIXს.]წმ.გიორგისხატი
ხატიწმ.გიორგისN68;ჭედური;ვერცხლი;მოოქრული;ზომა:

15X13,5სმ;ჩასმულიახისოვალურჩარჩოში,რომელიცგარშემო
ორნამენტებითაადამშვენებული. წმ. გიორგი ცხენზე ამხედრებუ-
ლიმახვილითგმირავსურჩხულს.ხატზეგანმარტებითიწარწერაა:
С.ГЕОРГIIПО–святойГеоргиПобедоносец

IconofSt.George.XIXcentury

56.[XIXს.]ხატიწმინდანისგამოსახულებით
ხატიN8;წმინდანისგამოსახულებით,ლეშამუგესეკლესიიდან;

ჭედური;ვერცხლი;მოოქრული;ზომა:5X8,5სმ.ხატიქართულიხე-
ლობისაა,სადატყავისბუდეშიამოთავსებული.ხელობისმიხედვით
იგიშეიძლებაXIXსაუკუნითდავათარიღოთ.

Iconwiththeimageofasaint.XIXcentury

57.[XIXს.]წმინდანიკოლოზისხატი
ხატი წმ. ნიკოლოზისა; N217; ჭედური; ვერცხლი; მოოქრული;

ფერწერული;ზომა:24X19,5სმ;უკანამხარელითონითშეჭედილი.
ხატსაქვსასომთავრულიგანმარტებითიწარწერა:ႼႠႬႨႩႭႪႠႭႦ-
წმინდანიკოლაოზ.იგისამღვდელოსამოსელშიასახარებითხელ-
ში,კუთხეებშიკიმარჯვნივღვთისმშობელია,მარცხნივკიწმინდანი,
ხატიXIXსაუკუნისრუსულიხელოვნებისნიმუშია.

IconofSt.Nicholas.XIXcentury

58.[XIXს.]ხატიანდრიაპირველწოდებულისა
ხატი N350; ჭედური; ვერცხლი; ხე; ფერწერული; ქსოვილი;

ზომა 9X7,5 სმ; სახე და ხელები ფერწერულია, შარავანდედითა
და სადა ორნამენტით, აქვს განმარტებითი წარწერა св. Андреи
первозванный.ხატიდამაგრებულიახავერდგადაკრულხისდა-
ფაზე,რომელიცდამშვენებულიყოფილაევროპულიმედალიონე-
ბით,ამჟამადდარჩენილისამი.

IconofAndrewtheApostle.XIXcentury
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59.[XIXს.]მაცხოვრისხატი
მაცხოვრის ხატიN25; ჭედური; ვერცხლი; ხე; ზომაI 8,5X7 სმ;

ვერცხლის ფირფიტა დაკრულია ხეზე. ცენტრში წარმოდგენილია
იესოშარავანდედით,ფეხზემდგომარე.ორივეხელითმაკურთხე-
ველი."მაცხოვარიგანპყრობილი"საღვმდელმთავროშესამოსელ-
შია. წარმოდგენილია მანტიით, სარტყლითა და ბისონით. ხატს
ფოთლოვან-ყვავილოვანიფონიამშვენებს.იგიXIXსაუკუნისაა.

TheiconofJesus.XIXcentury

60.XIXს.კარედიხატი
ხატი კარედი; N96; ჭედური; ვერცხლი; ფერწერული; ზომა:

18X15სმ.ხატისშიდამხარემთლიანადფერწერულიადამასზედ
წარმოდგენილნი არიან მარჯვნივmɣ Гурiи (მოწამე გური), მარ-
ცხნივკიстойmɣСамон-მოწამესამონი,ცენტრში-Стъойmɣ
АВВИВЪწმინდამოწამეაბიბოსი.ისინიარიანოჯახისმფარველნი,
შემწენი. ამ მოწამეების ზემოთწარმოდგენილია მაცხოვრის ხელ-
თუქმნელიხატიტილოზე(ედესისხატი)
კარედის ფრთების შიდა მხარეს მარჯვნივ ანგელოზია, ხოლო

მარცხნივ იესო ხელაპყრობითლოცულობს. გარეთა ნაწილში კა-
რედზემარჯვნივგამოსახულიაამოუცნობიწმინდამოწამე,რომლის
უკანმიძინებულიღვთისმშობელია,რასაცადასტურებსგანმარტე-
ბითიწარწერა,აქვეაწმინდაგიორგი.მარხცნივკიიოანენათლისმ-
ცემლისთავისკვეთისსცენააწარმოდგენილი.ხატიXIXსაუკუნისაა.

СтойmɣСамон–святоймученикСамон
mɣГурiи–мученикГури
СтъойmɣАВВИВЪ-святоймученикАвив

Iconwithdoors.XIXcentury

61.XIXს.ჯვარცმისხატი
ხატიჯვარცმისა;N74;ჭედური;ვერცხლი;ფერწერული;ხე;ზომა:

23X13X2,5სმ;ცენტრშიგამოსახულიაჯვარცმა,აქვსგანმარტები-
თი წარწერა:КрестуТвоемупоклоняемсявладыкои святое
воскресениеТвоёПоёмиславим-ჯვარსაშენსათაყვანისვს-
ცემთმეუფეოდაწმინდასააღდგომასაშენსაუგალობთდავადი-
დებთ.
ჯვარცმისზემოთანაწილშიწარმოდგენილიამამაღმერთი.გვერ-

დებზე ქერუბიმებიდა სერაფიმებია, აქვეა ორი ანგელოზის მიერ
ჯვრისამაღლებისსცენაა, შუაშისულიწმინდა,ხოლოადამისქა-
ლასქვემოთგამოსახულიამაკურთხეველიმაცხოვარისახარებით
მარცხენახელში,ზედხატზეწარწერაა:ГосподьВседержитель-
უფალიყოვლისამპყრობელი.ხატიდამშვენებულიყოფილაძვირ-
ფასითვლებით,ამჟამადმასმხოლოდექვსითვალიაქვსდარჩე-
ნილი.ხატირუსულიხელოვნებისაადათარიღდებაXIXსაუკუნით.

XIXcentury.
Theiconofthecrucifixion.XIXcentury
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62.XIXს.გაბრიელროგავასწარწერა
ყულის-კარის ეკლესიის ჯვარი;N29; ვერცხლი; ჭედური; ზომა:

22X19 სმ; ჯვარი უბრალო ხელობისაა, ოთხივეფრთაზე გამოსა-
ხულია წმინდა გიორგი; ქვედა ფრთაზე წარმოდგენილია ფეხზე
მდგომიწმინდაგიორგი,შუაშიმთავარანგელოზისგამოსახულებაა
ჩასმული.გვერდითაფრთებზემოჩანსცხენზეამხედრებულიწმინდა
გიორგი, რომელიც მახვილით დიოკლეტიანეს კლავს. ზემოთა
ფრთასექვსიდიდითვალიუზის.ჯვრისზურგისსამიფრთასადაა,
მხედრულიწარწერით.ზემოთანაწილიკიყვავილოვანიორნამენ-
ტითაამოხატული. ჯვარიჩასვენებულიაშეკერილნაჭრისბუდეში,
რომელიცშემკულია14ეჟვნით,ჩანჩხურებით,5დიდითვლით,4
ფირუზისთვლით,სხვადასხვაოქროსდავერცხლისმორთულობე-
ბით.
წარწერაჯვრისზურგზემხედრულია;შესრულებულიჩაჭედვით;2

სტრიქონი;გრაფემებისსიმაღლე:0,5-0,6სმ;განკვეთილობისადა
ქარაგმისნიშანიარახლავს.

დათარიღება:

გამოცემა:

ე. თაყაიშვილი წარწერას XIX
საუკუნით ათარიღებს [(16) გვ.
199-200]

ე.თაყაიშვილი,1914,გვ.199-200

მღდელ მა გაბ რი ელ რო გა ვა[მ] გა ვა ჭე დიე სუ ლის ყუ ლის 
 ხა ტი.

ThecrossoftheKuli-KariChurch;Thecrossisplacedinasewn-
infabriccasedecoratedwith14bells,stringsofbeads,5large
gemstones,4turquoises,variousgoldandsilverornaments.XIX
century
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63.1859წ.ჯვარიბერძნულიწარწერით
ჯვარი; N299; ჭედური; ვერცხლი; ზომა: 26,5X15 სმ; ცენტრში

წარმოდგენილია ჯვარცმა უფლისა. ჯვრისოთხივეფრთაზე მედა-
ლიონებიადაკრულიგამოსახულებებით,ჰორიზონტალურნაწილზე
მარჯვნივდამარცხნივღვთისმშობელიდაიოანეღვთისმეტყველია,
ზემოთკიუფალისაბაოთი,ქვემოთადამისქალა.ჯვრისუკანამხა-
რე ფოთლოვან-ყვავილოვანი ორნამენტითაა დამშვენებული, ხო-
ლო ზემოთ ბარძიმია გამოსახული.ფრთებზე მარჯვნივ სამოთხის
კიბე,მარცხნივკიდოქიდაქრისტესსაფლავი.ქვემოთაქვსბერ-
ძნული წარწერა. ჯვარი დათარიღებულია 1859 წლით.(ფოტო
იხილეთ:გვ.159)

CrosswithGreekinscription.Dated1859.

64.[XIXს.]ჯვარიკათოლიკური
ჯვარიN141;ლითონის;ზომა:10,5X5სმ;გულზედასაკიდი.ცენ-

ტრშიწარმოდგენილიაიესო,მარჯვენადამარცხენაფრთასადაა.
ჯვარსზემოთაქვსგანმარტებითიწარწერაINRI-იესონაზარეველი
მეფეჰურიათა.ქვემოთკიადამისქალააგამოსახული.ჯვარიკათო-
ლიკურიადაშეიძლებაXIXსაუკუნითდავათარიღოთ.

CatholicCross.XIXcentury

65.1845წ.ოტიე,ბაბახუხუდაგიორგიასალიებისწარწერა
ჯვარი; N21; ჭედური; ვერცხლი; მოოქრული; ზომა: 25X34 სმ;

ჯვრის ცენტრალურ ნაწილში გამოქანდაკებულია ჯვარცმა. ამშვე-
ნებს სამი თვალი, მარჯვენა და მარცხენა ფრთაზე ანგელოზებია
გამოსახული, ზემოთ მამაღმერთი. ასომთავრული განმარტებითი
წარწერით-ႨႬႫჀ-იესონაზარეველიმეფეჰურიათა,ქვემოთგა-
მოსახულიაწმ.გიორგი,რომელიცშუბითგმირავსგველეშაპს,აქვე
წარწერა:ႼႠႢႨ,წმინდაგიორგი.აქვსვერცხლისდასაკიდიჯაჭვი
ზომით88სმ;
წარწერა მოთავსებულია ჯვრის ზურგზე; მხედრული; შესრულე-

ბულიჩაჭედვით;7 სტრიქონი; გრაფემების სიმაღლე:0,5-0,7 სმ;
განკვეთილობისადაქარაგმისნიშანიარახლავს.

თარიღი: 1845წელი.

ჩყმე სა წელ სა მარ ტის ლ. ბრძა ნე ბი თა მა ნუ ჩარ კა ცია და დი
ა ნის ძი სა თა, ხო ლო სურ ვი ლი თა და სა კუთ რი სა ხარ ჯი თა ჩვე
ნი თა შე ვამ კ ვეთ ჯვა რი ესე ძა ლუეე ოტი ე, ბა ბა ხუ ხუ და გი ორ
გია სა ლი ებთ, შვი ლებ მან ერი თო ბით სა ო ხად ჩვენ და და ძე თა 
ჩვენ თა. ამ ჯვა რის მო ნა ხ ეუ რე გი ორ გი ას გა მო ნა ყო ფა რის.

Thecross;Engraved;Silver;Gilded;Size:25X34cm;Thecru-
cifixisdepictedinthecentralpartofthecross.Itisdecorated
withthreegems,hasasilverhangingchainmeasuring88cm;
date:1845.
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66.XIXს.ცაიშისჯვარი
ჯვარიცაიშისა;N90;ვერცხლი;ზომა:72X72სმ;ჯვრისფრთების

მოყვანილობაოვალურია;ამშვენებსერთითვალი,ორიდაკარგუ-
ლია;ჯვარიგულზედასაკიდია.
წარწერაჯვრისზურგზემხედრულია;შესრულებულიაჩაჭედვით;

წარწერაგრძელდებასამივეფრთაზე;2სტრიქონი;გრაფემებისსი-
მაღლე:0,4-0,5სმ;განკვეთილობისნიშანი:სამწერტილი.ქარაგ-
მისნიშანი:ერთგანგანივიხაზი.

დათარიღება: XIXსაუკუნე

ქრის ტეს ჯვა რო ჩა ი შის ღვთის მ შობ ლის არის ნა წი ლი წმინ და 
პალ[ ...] ხმ[...]

ThecrossofTsaishi;Silver;Size:72X72cm;crosswingsare
oval;Decoratedwithonegemstone,twowerelost;Thecrossis
meanttobehanged.Dating:XIXcentury

67.[XIXს.]ჯვარიიესოსი
ჯვარიN161;ბზისგანდამზადებული;ზომა5X3სმ;სადაორნამენ-

ტით;ცენტრშიგამოსახულიაჯვარცმა,ჯვარიათონურიხელობისაა,
რომელსაცგარსაკრავსვერცხლისწვრილიფირფიტა.იგიXIXსა-
უკუნეშიუნდაიყოსდამზადებული.

68.[XIXს.]ჯვარიგულზედასაკიდი
ჯვარიგულზედასაკიდი;N102;ჭედური;ვერცხლი;ზომა:14X9,5

სმ;თვლებითშემკული;ჯვრისშუანაწილშიგამოსახულიაჯვარცმა,
იესოსზემოთსერაფიმიუზის.ჯვრისბოლოებიმთავრდება4დიდი
თვლით,გვირგვინთანდამაგრებულიაერთიფირუზისთვალი.იგი
მთლიანადგარშემოპატარ-პატარაწვრილითვლებითააშემკული,
ზოგან აკლია. ჯვარი გვირგვინითაა დამშვენებული. ერთი ფრთა
მოტეხილიაქვს,ძლიერდაზიანებულიადასარესტავრაციოა.

დათარიღება: ჯვარი ხელობის მიხედვით
შეიძლება XIX საუკუნით
დავათარიღოთ.

Necklacecross.Engraved;Silver;Size:14X9.5cm;Decorated
withgems;XIXcentury
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69.1861წ.ეკატერინედადიანისწარწერა
ჯვარიპატარაN377;ჭედური;ვერცხლი;მოოქრული;ზომა:9X7

სმ;იესოსგამოსახულებით;ჯვარიუბრალოა,ზურგზეაქვსმხედრუ-
ლიწარწერა;გრაფემებისსიმაღლე:0,2-0,5სმ;განკვეთილობისა
დაქარაგმისნიშანიარახლავს.

დათარიღება: 1861წ.

შე ვი ძი ნე ჯვარ ც მა, ესე მოგ ზა უ რო ბა სა ჩემ სა ჟე ნე ვის ქა ლაქ
სა ში ნა, მთავ რი ნა მენ გ რე ლი სა, ეკა ტე რი ნა და დი ა ნი სა 11 აგ
ვის ტოს 1861 წელ სა.

Thecross.Engraved;Silver;Gilded;Size:9X7cm;Thiscrosswas
purchasedbytheQueenofSamegreloEkaterineChavchavadze
Dadiani(1816-1882)onAugust11,1861inthecityofGeneva.



70.[XIXს.]ჯვარირუსულიხელოვნების
ჯვარიN95;ვერცხლი;მოოქრული;ზომა:30X18,5სმ;ცენტრში

წარმოდგენილია ჯვარცმა. მარჯვენა და მარცხენა ფრთაზე მედა-
ლიონებშიწმინდანებისგამოსახულებებია.იესოსაქვსგანმარტები-
თიწარწერა-IНЦИ-ИисусназарянинЦарьИудейский,ქვემოთ
ადამიანისთავია.ჯვრისფრთებიმორთულიასადაორნამენტებით,
იგირუსულიხელოვნებისაადაXIXსაუკუნესმიეკუთვნება.

[1895წ.]გრიგოლდადიანისწარწერა
ჯვარიN70;ჭედური;ვერცხლი;მოოქრული;ზომა:40X21,5სმ;

ცენტრშიწარმოდგენილიაჯვარცმააქვსგანმარტებითიწარწერაIС
ХС-იესოქრისტე.უფლისზემოთანაწილშიგაკეთებულიაწარწე-
რა IНЦИ-ИисусназарянинЦарьИудейский,ხოლოქვემოთ
ადამისთავისქალაა,უკანამხარეჯვრისასადაადააქვსწარწერა:
„КрестутвоемупокланяемсяВладыко.“
ჯვრის გვერდებზე გაკეთებულია ერთ სტრიქონიანი მხედრული

წარწერა; გრაფემების სიმაღლე: 0,9-0,6-0,8 სმ; განკვეთილო-
ბისნიშანი:არახლავს;ქარაგმისნიშანი:განივიკლაკნილიხაზი,
ყველგანარგვხვდება.

დათარიღება: 1895წელი.

წა ჯვა რი ესე შევ ს წი რე ჭკა დუ ა შის ეკ ლე სი ას, აღ შე ნე ბულ სა 
ჩე მის ძმის წუ ლის პრინ ცე სა სა ლო მე მი უ რა ტის მი ერ ძეგ ლად 
სახ სოვ რად ხელ მ წი ფის ალექ სან დ რე მე სა მი სა წელ სა ქრის ტე
სით 1895სა მთავ რის ლე ვან და დი ა ნის ძე გრი გო ლი.
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71.1820წ.ცაიშელმიტროპოლიტისგრიგოლჩიქოვანისწარწერა
ჯვარიN30;ათონურიტიპის;ხე;ვერცხლი;მოოქრული;ზომა:

30X12სმ; ხეზე ნაკვეთი; ჩასმულიალითონისგარსაკრავში. აქვს
ტარი.ჯვრისცენტრალურნაწილშიგამოქანდაკებულიაღვთისმშო-
ბელი,მარჯვენადამარცხენაფრთაზეკიწმინდანებია.
ქვემოთკიათიმცნებაა.ჯვრისმეორემხარესწარმოდგენილია

ჯვარცმა,ჰორიზონტალურმარჯვენადამარცხენაფრთაზეწარმოდ-
გენილიაღვთისმშობელიდაიოანეღვთისმეტყველი,ზემოთკისუ-
ლიწმინდისგარდამოსვლაადამტრედიაგამოსახული.
ჯვრისტარზეგაკეთებულიამხედრულიწარწერა:2სტრიქონია-

ნი;ჩაჭედვით;გრაფემებისსიმაღლე:0,2-0,4სმ;განკვეთილობის
ნიშანი:არახლავს;ქარაგმისნიშანი:განივისწორიხაზი.

დათარიღება: 1820წ.

ქ. ცა ი ში სა ღვთის მ შო ბე ლო კნინ ორ დენ თა სხვა თა მსა ხუ რე
ბა თა თა ნა ესეც მი იძღ ვენ სუ ლი სა ჩე მი სა სა ო ხად ცა ი შელ მიტ
რო პო ლი ტი გრი გო ლის მი ერ წელ სა (ჩყკ)

Cross“Athonitetype”;Wood;Silver;Gilded;Size:30X12cm;
engravedonwood;Placedinthemetalcasethathasahandle.In
thecentralpartofthecrossthereisastatueoftheVirginMary,
andontherightandleftwingstherearedepictedsaints.
BelowaretheshownTenCommandments.Date:1820
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72.[XIXს.]ბიჭვინტისწინამძღვრისზებედესწარწერა
სამწერობელიბიჭვინტისა;N117;ორიცალი;ჭედური;ვერცხლი;

ზომა:22,5X19,5სმ;ორივესამწერობელზეგამოსახულიასერაფი-
მი წრეში ჩასმული, რომელზედაცდამაგრებულია ჯვრები ბურთუ-
ლებით,ერთზესამიბურთულაა,ხოლომეორეზეოთხი.
წარწერაწრეზეაგაკეთებული;მხედრული;1სტრიქონი;შესრუ-

ლებულიჩაჭედვით;გრაფემებისსიმაღლე:0,3-0,6სმ;განკვეთი-
ლობისნიშანი:ორიანსამწერტილი;ქარაგმისნიშანიარახლავს.
მეორესამწერობელზედაციგივეწარწერააგამეორებული,მხო-

ლოდსერაფიმებისნაცვლადსიტყვაქერუბინიანახმარი.

დათარიღება:

გამოცემა:

ორივესამწერობელზემოხსენე-
ბულია ბიჭვინტის წინამძღვარი.
უნდავივარაუდოთ,რომწარწე-
რა მისი დაკვეთით აის შესრუ-
ლებულიXIXს.

ე.თაყაიშვილი,1914,გვ.156

ა ) ქ. ბიჭ ვინ ტი სა ღთის მ შო ბე ლო შე მოგ წი რე სე რა Ⴁი მი ესე 
ႱႤႰႠႴႨႫ მე, ზე ბე დემ, რა თა მე ოხ 

მე ყო დღე სა მას დიდ ს (ა) გან კითხ ვი სას (ა) [ამ]ინ
ბ) ბიჭ ვინ ტი სა ღთის მ შო ბე ლო, შე მოგ წი რე ქერ Ⴓ ბი ნი, ესე მე 

ႵႤႰႳႬႨႫ ზე ბე დემ, რათ (ა) მე ოხ მე 
ყო მე დღე სა მას დიდ სა გან კითხ ვი სა სა ამინ.  

Long-handledfanofBichvinta;N117;Twopieces;Embossed;
Silver;Size:22.5X19.5cm;



ათ
ო
ნუ
რ
ი
ტი
პი
ს
ჯვ
არ
ი
გრ
იგ
ო
ლ
ჩ
იქ
ო
ვა
ნი
ს
წა
რ
წე
რ
ით

162



ათ
ო
ნუ
რ
ი
ტი
პი
ს
ჯვ
არ
ი
გრ
იგ
ო
ლ
ჩ
იქ
ო
ვა
ნი
ს
წა
რ
წე
რ
ით

163



ათ
ო
ნუ
რ
ი
ტი
პი
ს
ჯვ
არ
ი.
X
IX
ს
აუ
კუ
ნე

164



ათ
ო
ნუ
რ
ი
ტი
პი
ს
ჯვ
არ
ი.
X
IX
ს
აუ
კუ
ნე

165



ათ
ო
ნუ
რ
ი
ტი
პი
ს
ჯვ
არ
ი.
X
IX
ს
აუ
კუ
ნე

166



ათ
ო
ნუ
რ
ი
ტი
პი
ს
ჯვ
არ
ი.
X
IX
ს
აუ
კუ
ნე

167



168

73.[XIXს.Iნახ.]იესემეუნარგიასადარუსუდანლოლუასწარწერა
ცაიშისსამწერობელი;N117;ჭედური;ვერცხლი;ზომა:19,8X22

სმ;ორიცალი.ორივესამწერობელზეგამოსახულიასერაფიმიწრე-
შიჩასმული,რომელზედაცდამაგრებულიასამიჯვარი.ერთსამწე-
რობელზესამიბურთულაა,მეორესკიარააქვს.
ორივე სამწერობელზე წრიულად ერთი და იგივე შინაარსის

მხედრული წარწერაა. მხოლოდ ერთგან ნახმარი “სერაფიმ” მე-
ორეგან შეცვლილია “ქერაბინ”-ით. წარწერა ერთსტრიქონიანია;
შესრულებული ჩაჭედვით; გრაფემების სიმაღლე: 0,3-0,6-0,7 სმ;
განკვეთილობისნიშანი:განივიკლაკნილიხაზი.

დათარიღება:

გამოცემა:

წარწერაში მოხსენებულია იესე
მეუნარგია (1796-1865 წწ) და
მისიმეუღლერუსუდანლოლუა
(1801-1869წწ)წარწერაცმათი
დაკვეთითარისშესრულებული.
ე.თაყაიშვილიწარწერასსამწე-
რობელზეXIXსაუკუნითათარი-
ღებს.[(17)გვ179]

ე.თაყაიშვილი,1914,გვ.179
ა.ტუღუში,2001გვ.49.

ა)
1.ცაიშისა ღვთის მშო ბე ლო, შე მოგ წი რე სე რა ფიმ ესე მო ნა

მან შენ მან აზ ნა ურ მან მე უ ნარ გი ამ იესემ და მემ ცხედ რე მან ჩემ
მან ლო ლუ ას ასულ მან რუ სუ დან მან სუ ლი სა ჩვე ნი სა სახ ს რად 
და სა ო ხად.

ბ)
2.ცაიშისა ღვთის მშო ბე ლო, შე მოგ წი რე ქე რა ბინ ესე მო ნა

მან შენ მან აზ ნა ურ მან მე უ ნარ გი ამ იესემ და მემ ცხედ რე მან ჩემ
მან ლო ლუ ას ასულ მან რუ სუ დან მან, სუ ლი სა ჩვე ნი სა სახ ს რად 
და სა ო ხად. 

Tsaishilong-handledfan.Engraved;Silver;Size:19.8X22cm;
Twopieces.BothinscriptionsdepictSeraphiminacircle,thein-
scriptionmentionsIeseMeurangia(1796-1865)andhiswifeRu-
sudanLolua(1801-1869).
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74.[XIXს.]სამწერობელი
სამწერობელი N18;  ჭედური; ვერცხლი; ზომა: 24X23 სმ;

ცენტრში წარმოდგენილია ჯვარცმა, რომელსაც ზეციდან ორი
მაკურთხეველიანგელოზიდამამაღმერთიდაჰყურებს.სამწერობ-
ლის ოთხივე ფრთაზე გამოსახულია წმ. იოანე ნათლისმცემელი.
იგიოთხი სერდოლიკისთვლითყოფილაშემკული, აკლია ერთი
თვალი.სამწერობელსაქვსრუსულიწარწერა:წმინდაწინამორბე-
დიიოანენათლისმცემელი.მისიუკანამხარეშეჭედილიაუბრალო
ლითონით -ორნამენტებისგარეშე. იგირუსულიხელოვნების ნი-
მუშსწარმოადგენსდათარიღდებამე-19საუკუნით.

Long-handledfanN18;Embossed;Silver;Size:24X23cm;

75.[XIXს.]სამწერობელი
სამწერობელიN99;ჭედური;ვერცხლი;ზომა:30X32სმ;
ცენტრში გამოსახულია მაცხოვრის ხელთუქმნელი ხატი,რომე-

ლიცანგელოზებსუკავიამარცხენამხარესბოძზეზისმამალი,მარ-
ჯვენაზეკიქრისტესჯვარი,კიბედახელიაგამოსახული.აქვევხე-
დავთსამსჭვალებს,ძმრისჭურჭელსდაღრუბელს.ხატისფრთებზე
ზემოთდაქვემოთქერუბიმსერაფიმები,მარცხენაფრთაზედამაგ-
რებულია ორი ეჟვანი, ხატის უკანა მხარე შეჭედილია ვერცხლის
ფირფიტებით.იგირუსულიხელოვნებისაადათარიღდებაXIXსა-
უკუნით.

Long-handledfanN99;Embossed;Silver;Size:30X32cm;
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76.[XIXს.]წარწერასახარებისყდაზე
სახარების ყდა; N97; ჭედური; ვერცხლი; მოოქრული; ზომა:

12,5X9,5 სმ; ცენტრალურ ნაწილში წარმოდგენილია ჯვარცმა.
ჯვრისმკლავებსზემოთმზედამთვარე,ხოლოგვერდითმგლოვი-
არემარიამიდაანგელოზი, ჯვარიაღმართულიაგორაკზე,სადაც
ადამისთავისქალამოსჩანს.მთელფონსმცენარეულიორნამენტი
ამშვენებს.
ყდისუკანამხარესწარმოდგენილისცენაგამოირჩევამრავალ-

ფიგურიანიკომპოზიციით.აქწარმოდგენილია“აღმოყვანებაწმი-
დისალაზარესი,ოთხთადღეთასაფლავადმდებარისა”
ყდის წინა მხარეს ქვედა ნაწილზე მოთავსებულია მხედრული

წარწერა.1სტრიქონი;შესრულებულიჩაჭედვით;გრაფემებისსი-
მაღლე:0,2-0,4-0,6სმ;განკვეთილობისნიშანი:ორწერტილი,ზო-
განერთი;ქარაგმისნიშანიარახლავს.

წარმოდგენილი
დათარიღებისსაფუძველი:

გამოცემა:

წარწერაში მოხსენიებული და-
დიანისძეგიორგიდიდინიკოს
(1780-1892 წწ) შვილი უნდა
იყოს.

ნიკოდადიანი“ქართველთაცხოვრება”
თბ.1962,გვ.

ქ: ქრის ტე, შე იწყა ლე და დი ა ნის ძე გი ორ გი.

Gospel cover; The inscription on the cover
mentionsGeorge,thesonofNiko(1780-1892)
Dadiani
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77.1889წ.იოანებელქანიასწარწერა
ნაკიფუსეკლესიისსანაწილეყუთი;N33;ჭედური;ვერცხლი;მო-

ოქრული;ზომა:16,5X13სმ;ყუთისშიგნითჩადგმულიაპატარაზო-
მის ვერცხლის სანაწილე; აქვს წმინდა ნაწილების ჩასადები,რო-
მელზედაცაღნიშნულიათარიღი1889წლის23იანვარი,სანაწილე
ყუთის ზემოთა მხარესგამოსახულია მთავარანგელოზი გაშლილი
ფრთებით, საომარ ტანსაცმელში, მარჯვენა ხელში ამოწვდილი
მახვილით და მარცხენაში ქარქაშით. ფრთებს ზემოთ განმარტე-
ბითიასომთავრულიწარწერაა:ႫႧႰႠႬႢႪႦႨ-მთავარანგელო-
ზი,ოთხივეკუთხეშიანგელოზებიაგამოსახული.ჩარჩომთლიანად
სხვადასხვასახისორნამენტებითაამოხატული.
წარწერა მოთავსებულია სანაწილის უკანა მხარეს; მხედრული;

შესრულებულიჩაჭედვით;8სტრიქონი;გრაფემებისსიმაღლე:0,5-
0,7სმ;განკვეთილობისნიშანი:არახლავს;ქარაგმისნიშანი:განი-
ვისწორიხაზი.

თარიღი: 1889წელი

368 მის ხა ლი მთა ვარ ან გე ლო ზო ღუ თი საო შე მიწყა ლე მო
ნა შე ნი, მღვდე ლი იოანე ბელ ქა ნი ა. ჟამ სა მე ო რედ მოს ვ ლი
სა სა, შე მომ წირ ვე ლი ამა წმი დი სა სა უფ ლი სა ხა ტი სა ნა კე ფო უს 
ღვთის მშობ ლი სა ეკ ლე სი ი სად მი 1889ს იან ვარს 23ს 

შე მამ კო ბე ლი ამა წმინ დი სა სა უფ ლოჲ სა და მთა ვარ ან გე
ლო ზი სა ხა ტი სა, ოქ როს მჭე დე ლი ნა ვა ბახ ვას  ძევ წურ წუ მი ა. 
წამ კითხ ველ ნო მო მიხ სე ნი ებ დეთ მე ცოდ ვილ სა.

NakifuChurchBoxforsacreditems;Engraved;Silver;Gilded;
Size:16,5X13cm;Insidetheboxisasmallsilvercasketforsa-
creditems;Theinscriptionsmentionthedate:January23,1889
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78.[XIXს.]დეკანოზდავითკუკავასწარწერა
სახარებისყდაჯეგეთიდან;N100;ჭედური;ვერცხლი;მოოქრუ-

ლი;სადა;ზომა:9X13სმ;წინამხარესჯვარცმულიმაცხოვარიაგა-
მოსახული,რომელსაცჯვრისზედადაქვედაკუთხეებსქერუბიმები
ამშვენებს,ხოლომახარობლებიმაცხოვრისმკლავებქვეშვედრე-
ბისპოზაშიარიან.
ყდისმეორეგვერდზეკიცენტრშისფეროზემაცხოვარიაშემარ-

თული, ოთხივე კუთხეში ანგელოზებია გამოსახული, მაცხოვრის
ორივემხარესკიმახარებლებისწელსზედაფიგურებია,ცხადიაყდა
სახარებისთვისიყოგანკუთვნილი.მთელისცენამაცხოვრისაღდ-
გომასასახავს.
სახარების ყდის ერთ მხარეზე გაკეთებულია წარწერა მხედრუ-

ლი;3სტრიქონი;შესრულებულიჩაჭედვით;გრაფემებისსიმაღლე:
0,2-0,4-0,8სმ;განკვეთილობისადაქარაგმისნიშანიარახლავს.

დათარიღება: წარწერა გაუკეთებია ჯეგეთის
დეკანოზსდავითკუკავასრომე-
ლიცსავარაუდოდXIXსაუკუნე-
შიმოღვაწეობდა

წმინ დაო გი ორ გი ჯე გე თი საო გა ვა ჭე დი ნე და შე მოგ წი რე სა
ხა რე ბა, ესე დე კა ნოზ მან ეკ ლე სი ი სა შე ნი სა მან და ვით კუ კა ვამ 
სუ ლი სა ჩე მი სა სახ ს რად.

Gospel cover from Jegeta;N100;Embossed;Silver;Gilded;
simplydecorated;Size:9X13cm;
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79.1895წ.სალომედადიანისწარწერა
რელიკვარიუმი,იგივესანაწილე;N64;ჭედური;ვერცხლი;მოოქ-

რული;ზომით:43X8,5სმ;სანაწილეზეგამოსახულიაანგელოზები.
სანაწილესქიმიბოლოვდებასფეროთიდაოვალურიფირფიტით,
ერთმხარეზემაცხოვრისგამოსახულებითხოლოუკანკიმხედრუ-
ლიწარწერაა,7სტრიქონი;შესრულებულიჩაჭედვით;გრაფემების
სიმაღლე:0,2-0,6-0,7სმ;განკვეთილობისადაქარაგმისნიშანიარ
ახლავს.

დათარიღება: 1895წელი

პრინ ცის არ ჩილ მი უ რა ტი სა გან აღ შე ნე ბულს ჭკა დუ ა შის ეკ
ლე სი ას ვსწი რავ მე უღ ლე მი სი მთავ რის და ვით და დი ა ნის ასუ
ლი სა ლო მე 1895 წ.

Relicarium. Engraved; Silver; Gilded; Size: 43X8.5 cm; The
itemdepicts angels and has a beautiful platewith the image
oftheJesusChrist,andainscriptiondonewitholdGeorgianal-
phabet(Mkhedruli)ontheback,wherePrincessSalomeMiurat
(1848-1913)ismentioned.Date:1895
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80.[XIXს.]ეკატერინედადიანისწარწერა
სანაწილე მცირე ზომის; ოთხკუთხედი ფორმის N144; ზომა:

4X3,5 სმ; ყვავილებით მოხატული; აქვს პატარა საკეტი; ძირზე
შესრულებულიამხედრულიწარწერა;სამისტრიქონი;გრაფემების
სიმაღლე:0,3-0,4-0,6სმ;ქარაგმისადაგანკვეთილობისნიშანიარ
ახლავს.

დათარიღება: წარწერაგაკეთებულიაეკატერინეს
დაკვეთით(1816-1882წწ)

თავ რი ნა ეკა ტი რი ნა მენ გ რე ლი სა

Smallsizecasket;shapeofRectangleN144;Size:4X3.5cm;

81.1869წ.სალომედადიანისწარწერა
სანაწილეპატარა;ოთხკუთხედიფორმისN142;ზომა:4X3,5სმ;

მოხატულიმცენარეულიორნამენტით;აქვსპატარასაკეტი;ძირზე
შესრულებულიაწარწერამხედრული;5სტრიქონიანი;გრაფემების
სიმაღლე:0,3-0,4-0,5სმ;ქარაგმისადაგანკვეთილობისნიშანიარ
ახლავს.

დათარიღება: 1869წ.

“სალომე მთავ რის და ვით და დი ა ნის ასუ ლი პრინ ცე სა მი უ
რა ტი სა წელს ჩყჲთსა”

Smallcasket;shapeofRectangleN142;Size:4X3.5cm;
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82.[XIXს.]ლეონდადიანისწარწერა
ბარძიმი;N108;ჭედური;ვერცხლი;მოოქრული;ზომა:13X27,5

სმ;ქვემოთარისმხედრულიწარწერა;1სტრიქონი;შესრულებული
ჩაჭედვით;გრაფემებისსიმაღლე:0,2-0,6სმ;განკვეთილობისადა
ქარაგმისნიშანიარახლავს.

დათარიღება:

გამოცემა:

ე.თაყაიშვილისაზრით"ესლე-
ონდადიანიუკანასკნელილეო-
ნია", ანულევან V, გრიგოლის
ძე,რომელიცცხოვრობდა1791-
1846 წლებში და მთავრობდა
1805წლიდან.

ე.თაყაიშვილი,1914წ.გვ.199.

და დი ა ნი ლე ონ

Altarchalice;Engraved;Silver;Gilded;Size:13X27,5cm;The
inscriptionmentionsLevanVDadiani(1791-1846)

83.1849წ.ბესარიონარხიმანდრიტისწარწერა
ბარძიმიხობისმონასტრიდან;N105;ჭედური;ვერცხლი;მოოქ-

რული;ზომა:31X17,5სმ;სადა,დაბლააქვსმხედრულიწარწერა;
შესრულებულიჩაჭედვით;3სტრიქონი;გრაფემებისსიმაღლე:0,5-
0,2სმ;განკვეთილობისადაქარაგმისნიშანიარახლავს.

დათარიღება: 1849წლის10თებერვალი.

ჩყმთ წელ სა თე ბერ ვ ლის კსა ღხო ბის მო ნას ტ რის ბარ ძიმ 
ფეშ ხუ მი გა ვა ჭე დი ნე ისევ ამა მო ნას ტ რის ხარ ჯით, მე მდა
ბალ მან არ ხი მან დ რიტ მან ბე სა რი ონ მან ცოდ ვი ლი სა სუ ლი
სა ჩე მი სა სა ო ხად და ლოც ვა სა ყოფ დეთ მხილ ველ ნი ჩემ (ი) 
 ცოდ ვი ლი სათ ვის.

altarchalicefromKhobiMonastery;Engraved;Silver;Gilded;
Size:31X17,5cm;Date:February10,1849.
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84.1847წ.ლისამიქელაძისწარწერა
ბარძიმი; N111; ჭედური; ვერცხლი; მოოქრული; ზომა: 28X8

სმ;სადა;დაბლააქვსმხედრულიწარწერა;1სტრიქონი;გრაფემე-
ბისსიმაღლე:0,4-11სმ;განკვეთილობისადაქარაგმისნიშანიარ
ახლავს.

დათარიღება: 1847წელი

გა ვა ჭე დი ნე ბარ ძიმ  ფეშ ხუ მი და კა მა რა, ესე მი ქე ლა ძის 
ასულ მან ლი სამ, ორ თა ვე ში ნა ცხოვ რე ბი სა ჩე მი სა სა ო ხად 
ჩყმზსა წელ სა მა ი სის ი.

Altarchalice.Engraved;Silver;Gilded;Size:28X8cm;Date:1847
“I,Mikeladze’sdaughterLisa,forgedbothAltarChaliceandthevault”

85.[XIXს.]ბარბარეკობახიძისწარწერა
ბარძიმი; N107; ჭედური; ვერცხლი; მოოქრული; ზომა: 23X13

სმ;რუსულიხელობის.აქვსწარწერამხედრული;1სტრიქონი;გრა-
ფემებისსიმაღლე:0,4-1სმ;განკვეთილობისადაქარაგმისნიშანი
არახლავს

დათარიღება: ბარძიმი ხელობის მიხედვით
XIXსაუკუნისაა.

ესე ბარ ძი მი შე მო წი რულ არს თა ვის მოწყო ბი ლე ბით ბარ ბა
ლე კო ბა ხი ძის ასუ ლი სა, მი სი ძმა  ფარ ნა სა გან.

Altarchalice.Engraved;Silver;Gilded;Size:23X13cm;Dating
ofRussiancrafts:XIXcentury
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86.1883წ.პეპუმეუნარგიასწარწერა
ბარძიმი;N112; ჭედური; ვერცხლი; ზომა: 25X16 სმ; სადა ხე-

ლობის;წარწერამხედრული;1სტრიქონი;შესრულებულიჩაჭედ-
ვით; გრაფემების სიმაღლე: 0,2-0,5 სმ; განკვეთილობისადა ქა-
რაგმისნიშანიარახლავს.

დათარიღება:

გამოცემა:

წარწერაგაკეთებულიაპეპუმე-
უნარგიას მიერ, რომელიც XIX
საუკუნისპირველნახევარშისა-
მეგრელოში ცნობილი ოქრომ-
ჭედლიიყო.

ე.თაყაიშვილი,1914,გვ.58

ცა ი ში სა მხვთი სა მშობ ლის სო ბო რომ სა კუთ რეთ გა ი ჭე და 
1883 სა წელ სა პႤ მი ხილ

Altar chalice. Engraved; Silver; Size: 25X16 cm; Plain craft;
Date:XIXcentury

87.ზიმ2886ჭხ118
[XIXს.Iნახ.]ჭანტურიამახარებლისადაიესესწარწერა
ბარძიმი;N118;ჭედური;ვერცხლი;ზომა:22X14,5სმ;სადახე-

ლობის.ქვემოთაქვსმხედრულიწარწერა;1სტრიქონი;გრაფემე-
ბისსიმაღლე:0,5-0,4სმ;განკვეთილობისადაქარაგმისნიშანიარ
ახლავს.

წარმოდგენილი
დათარიღებისსაფუძველი:

გამოცემა:

აქ მოხსენებული იესე პეპუ მე-
უნარგიას ძმაა (1796-1864წწ)
ბარძიმი მას  დაუმზადებია და
წარწერაც გაუკეთებია, ამიტომ
შეიძლება იგი XIX ს. I ნახ-ით
დავათარიღოთ.

ა.ტუღუში,2001გვ.49.

ქ. ესე ბარ ძი მი გა ვა კე თეთ ჭან ტუ რია მა ხა რე ბელ მა და ჲესემ 
ვინც სწი როს, მო გიხ სე ნი ოს ამი სი ვერ ცხ ლი ჯვა რუ ლი მაცხოვ
რის ხა ტი სა იყო და ჩვენ ორ მა გა ვა კე თე ბი ნეთ.

Altarchalice.Engraved;Silver;Size:22X14,5cm;Plaincraft.
Date:XIXcentury
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88.1857წ.წარწერაბარძიმზე
ბარძიმი;N104;ლარჩვისსოფლისმთავარანგელოზისსახელო-

ბის ეკლესიიდან; ჭედური; ვერცხლი; მოოქრული; ზომა:29X15,5
სმ;სადახელობის.აქვსმხედრულიწარწერა;2სტრიქონი;შესრუ-
ლებულიჩაჭედვით;გრაფემებისსიმაღლე:0,3-0,4-0,5სმ;განკვე-
თილობისნიშანი:ორწერტილი;ქარაგმისნიშანიარახლავს.

დათარიღება: 1857წ.

გა ი ჭე და სირ მის ბარ ძი მი ესე სა კუთ რი თა ფუ ლი თა ლარ ჩ ვას 
სოფ ლის მთა ვა რან გე ლო ზის ეკ ლე სი ი სა თა და არს წო ნა რლე1 
დრა მი ჩყნზსა წელ სა იან ვარს.

Altarchaliceinscription
Altarchalice;FromtheChurchoftheArchangelinthevillageof

Larchvi;Engraved;Silver;Gilded;Size:29X15,5cm;Date:1857

89.1874წ.იაგორარღვლიანისწარწერა
ბარძიმი;N120;სალხინოსსასახლისეკლესიიდან;ჭედური;ვერ-

ცხლი; მოოქროვილი; ზომა: 11,5X29 სმ; ყვავილოვანიორნამენ-
ტით;ბარძიმზეგამოსახულიაწმინდანები:წმ.ლუკა,წმ.მათე;წმ.
იოანე,წმ.მარკოზიგანმარტებითიწარწერით,ხელობარუსულია
ბარძიმსამშვენებსგარსშემოვლებულიმხედრულიწარწერაერთ

სტრიქონიანი,წრიულად;გრაფემებისსიმაღლე:02-04-05სმ;გან-
კვეთილობისადაქარაგმისნიშანი არახლავს. იხილეთწარწერა
ფეშხუმზეN143(გვ.189)

წარმოდგენილი
დათარიღებისსაფუძველი:

წარწერიდანჩანს,რომმისიშემომ-
წირავი არის იაგორ არღვლიანი.
შემოწირულობადათარიღებულია
1874წლით.

Altar chalice from the churchof SalkhinoPalace; Engraved;
Silver;Gilded;Size:11,5X29cm;Dated1874
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90.[XIXს.]სამეგრელოსდედოფლისმართასწარწერა
ფეშხუმიN150;ვერცხლის;სადა;ზომით:17,5X6,5სმ;ფეშხუმის

ირგვლივ გაკეთებულია ერთ სტრიქონიანი მხედრული წარწერა;
გრაფემებისსიმაღლე:04სმ;განკვეთილობისნიშანიარახლავს;
ქარაგმისნიშანიკლაკნილიხაზი.

დათარიღება: წარწერაში მოხსენიებულია სა-
მეგრელოს დედოფალი მართა
(1811-1846წწ) წარწერაცმისი
დედოფლობის პერიოდშია გა-
კეთებული

“სდ სა მეგ რე ლოს დე დოფ ლის მარ თას მზით ვის ვარ”

PatenN150;Silver;Plain;Size:17,5X6,5cm;Asingle-linein-
scription inoldgoergianalphabet (Mkhedruli) ismadearound
thepaten;TheinscriptionmentionsQueenMarthaofSamegrelo
(1811-1846).

91.[XIXს.]წარწერამდუღრისჭურჭელზე
მდუღრის ჭურჭელიN92; ვერცხლი; ზომა: 10X11 სმ;რომლის

სახელური მთავრდება სადა ჯვრით. ტარზე აქვს მხედრული ერთ
სტრიქონიანიწარწერა;გრაფემებისსიმაღლე:04-02სმ;განკვეთი-
ლობისადაქარაგმისნიშანიარახლავს.

დათარიღება: წარწერაეკუთვნისსამეგრელოს
კარის მრჩეველს, საზოგადო
მოღვაწეს დიდ ნიკო დადიანს
(1760-1834წწ)

“ნიკოლაჲ და დი ა ნო ვი პირ ვე ლი.” 

Silverware;silver;Size:10X11cm;Handleendswithaplain
cross.ThehanlehasaMkhedruli(oldGeorgianalphabet)one-
lineinscription;TheinscriptionbelongstoSamegreloCourtAdvi-
sor,PublicFiguregreatNikoDadiani(1760-1834).
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92.1849წ.სამეგრელოსდედოფლისეკატერინესწარწერა
კანდელი; N116; ვერცხლი; ზომა: 17X35 სმ; მოხატულია

მცენარეულიორნამენტით.აქვსერთსტრიქონიანიმხედრულიწარ-
წერა;გრაფემებისსიმაღლე:04-05სმ;განკვეთილობისნიშანიზო-
განერთი,ზოგანორიწერტილი;ქარაგმისნიშანიარახლავს.

დათარიღება: წარწერაში მოხსენიებულია სა-
მეგრელოს დედოფალი ეკატე-
რინეჭავჭავაძე(1840-1882წწ)
რომელსაც ხობის მონასტრის-
თვის შემოუწირავს კანდელი.
წარწერა გაკეთებულია მისი
დაკვეთით.

“ქ,სამეგრელოსდედოფალიეკატერინეჩყმთწელსაშემოვსწირე,
ხოფისმონასტერს”

Candle; N116; Silver; Size: 17X35 cm; Painted with flower
ornament.
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93.1816წ.ცაიშელმიტროპოლიტისგრიგოლისწარწერა
კანდელიN115;ვერცხლი;ზომა:20X27;სმ;2ცალი;არისსფე-

როსფორმის,თავზეაქვსჯვარიდამასზედამაგრებულიაჯაჭვიზო-
მით43სმ;რომელისმეორებოლოდამაგრებულიაასეთივეფორ-
მისკანდელზე;ოთხიანგელოზით,სფეროზეარისერთისასანთლე,
ხოლომეორეკანდელზეკისამი,ორივესფეროსქვემოთანაწილზე
გაკეთებულია 1 სტრიქონიანი მხედრული წარწერა; რელიეფური;
გრაფემების სიმაღლე: 02-06 სმ; განკვეთილობის ნიშანი არ ახ-
ლავს;ქარაგმისნიშანიკლაკნილიხაზი.

“ცაიშისა ღვთისმშობელო დღესა მას საშინელსა 
განკითხვისასა მეოხმეყავ წინაშე ძისა შენისა ცაიშელ 
მიტროპოლიტს გრიგოლს წელს ჩყივ”.

CandleN115;Silver;Size:20X27;Cm;2pieces;Istheshape
ofasphere.
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94.1854წ.რუსუდანანჩაბაძისწარწერა
ა)სურახობისმონასტრიდან;N45;ზომა:29,5X41სმ;
ბ)სურასაშუალოზომის;N53;ზომა:27X38,5სმ;ჭედური;ვერცხ-

ლი;სადა;ორივესყელიწვრილიდამოგრძოაქვს;შუაშილამაზი
წვრილი რგოლებით, რომელიც მოხატულია ფოთლოვანი ორნა-
მენტით,მუცელიგამობერილი,აქვსლამაზისახელური.
ორივესურაზემუცლისგარშემოერთიდაიგივემხედრულიწარ-

წერაა.3სტრიქონი;შესრულებულიჩაჭედვით;გრაფემებისსიმაღ-
ლე:0,4-0,2-0,5 სმ; განკვეთილობის ნიშანი არახლავს; აქვს ქა-
რაგმისნიშანი.
ჩყნმ1წელსამარტისკდ-საშემოვწირევდ2მწულილიესეძღუჱნი

ხობის ღვთისმშობელო მე, მხევალმან შენმან თავადის ანჩაბაძის
ასულმან რუსუდანმან მიცუალებულის ჩემის მოსახსენებელად და
ცოდვილისასულისასაოხად.

დათარიღება:


გამოცემა:

წარწერა გაკეთებულია 1845
წლის24მარტს.

ე.თაყაიშვილი,1914,გვ.156

95.1816წ.ცაიშელმიტროპოლიტგრიგოლისწარწერა
სასანთლე N76; ჭედური; ვერცხლი; ზომა: 21,5X5,5 სმ; ორი

ცალი; წვრილი, გრეხილი,ფართოდასადგმელით,რომელზედაც
მხედრული წარწერაა გაკეთებული; 2 სტრიქონი; შესრულებული
ჩაჭედვით;გრაფემებისსიმაღლე:0,2-0,3-0,5სმ;განკვეთილობის
ნიშანი:განივიკლაკნილიხაზი.ორივესასანთლეზეერთიდაიგივე
წარწერაა.

დათარიღება:

გამოცემა:

წარწერაში მოხსენიებული მიტ-
როპოლიტი გრიგოლ ჩიქოვანი
გარდაიცვალა 1823 წლის 15
ნოემბერს. ცაიშლად ყოფილა
47 წელი წარწერა დაუკვეთია
მიტროპოლიტგრიგოლსდაიგი
შეუსრულებია პეპუ მეუნარგიას
[16]1914.გვ.181

ე.თაყაიშვილი,1914,გვ.181

ცა ი[ ში] სა ღ(ვ)თის მშო ბე ლო მცი რე სა ამას ძღვენ სა გიძღ ვ ნი 
სუ ლი სა სა [ო] ხად და გან საძ ლი ე რებ ლად ყ[ოვ ლა]დ მოწყა ლი
სა ხელ მ წი ფი სა იმ პე რა ტო რი სა ალექ სან დ რე სათ ვის ვი ნედ გან 
მის გან ჩემ ზედ მოწყა ლე ბა მოვ ლინ და ცა ი შელ მიტ რო პო ლი ტი 
გრი გო ლი

სხვა თა მსა ხუ რე ბა თა ნა ამას სა გიძღ ვ ნი წელს (ჩყივ)

1.ჩყნბ.თ.
2.შემოგწირევთ.



96.1874წ.იაგორარღვლიანისწარწერა
ფეშხუმიN143;სალხინოსსასახლისეკლესიიდან;ჭედური;ვერ-

ცხლი; მოოქრული; ზომა: 6X16,7 სმ;დაბალფეხზე.რუსული ხე-
ლობის;სინისზედანაწილზეგამოსახულიაიესოჯვრით,აქვსგან-
მარტებითიწარწერაJCXC;მარჯვნივდამარცხნივანგელოზებით.
უკანაწრეზეირგვლივმხედრულიწარწერაა:1სტრიქონი;შეს-

რულებულიჩაჭედვით;გრაფემებისსიმაღლე:0,3-0,7სმ;განკვე-
თილობისნიშანი:ერთიწერტილი;ქარაგმისნიშანიარახლავს.

დათარიღება: წარწერა შესრულებულია 1847
წლის 11 თებერვალს იაგორ
არღვლიანისდაკვეთით.

სა უ კუ ნო მო სახ სე ნებ ლად გან ს ვე ნე ბუ ლის იაგორ არ ღ ვ ლი ა
ნი სა და ნაშ თ თა მის თა გან სყი დუ ლი და შე წი რუ ლი სალ ხი ნოს 
სა სახ ლის ეკ ლე სი ი სად მი 11 თე ბერ ვალს 1874 ს წელ სა 

97.[XIXს]
ხატიდედაბრულიწარწერით
ხატიმეუდაბნობერისგამოსახულებით;N26;ჭედური;ვერცხლი;

ხე; ზომა: 10X11 სმ; რომლის წინა მხარეს წარმოდგენილია
მამაკაცისფიგურა.წარწერაშესრულებულიადედაბრულიხელით:
“ხატიესეჭეღუმახარებელადხეხსადღეგრძელოდ.”

94. A) Small silver decanter from Khobi
Monastery;N45;Size:29.5X41cm;
B) Medium silver decanter; N53; Size:

27X38.5cm;Embossed;Silver;Simplydeco-
rated.

95. Candlestick N76; Embossed; Silver;
Size:21.5X5.5cm;Twopieces;Thin,twisted,
withwidestand.

96. Paten N143; From Salkhino Palace
Church; Embossed; Silver; Gilded; Size:
6X16.7cm;

97. An icon with the image of a desert
monk; N26; Embossed; Silver; Wood; Size:
10X11cm;
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98.1653წ.ლევანIIდადიანისწარწერა
გარდამოხსნაცაიშისმონასტრიდან;N239;ზომა:165X115სმ;

აბრეშუმის შინდისფერ ქსოვილზე ოქრომკედითა და ვერცხლმკე-
დითცენტრშიამოქარგულია“მაცხოვრისდატირება”
კომპოზიციაში, რომელიც წარწერიანი მოჩარჩოების შიგნი-

თაა მოქცეული, კუთხეებში მოთავსებულ მრავალფიგურიანია, აქ
ვხედავთციურისხეულებისქვეშცაშიგამოსახულანგელოზებს,ისინი
დატირებისსცენასდაჰყურებენ.დედაღვთისმშობელსმაცხოვრის
თავი კალთაზე უდევს, სხეული კი არდაგზედაბრძანებული, იესო
მტირალიახლობლებითააგარშემორტყმული.
წარწერა და კომპოზიციის ყველა პერსონაჟი აჭრილია ძველი

მიწარიდან და გადმოტანილია ახალი შინდისფერი ატლასის მი-
ნარზე.არხასიათდებაფერთასიმრავლით.იგიდაზიანებულიადა
სარესტავრაციოა.
გარდამოხსნას ირგვლივ მოჩარჩოებაზე შემოსდევს ნაქარგი

მხედრულითშესრულებულიკანონიკურიდასაქტიტოროწარწერა.
გრაფემებისსიმაღლე:1,5-2,5სმ;განკვეთილობისნიშანი:არახ-
ლავს.ქარაგმისნიშანი:კლაკნილიხაზი.

დათარიღება:

გამოცემა:

გარდამოხსნა დაუკვეთა ლე-
ვან II დადიანმა ცაიშის ეკლე-
სიისათვის და იგი ირგვლივ
მხედრული წარწერით დაამშ-
ვენა. ეს უძველესი ქართული
თარიღიანი გარდამოხსნაა და
მასზემითითებულია1653წელი

1.ვ.ბერიძე,1983წ.გვ.20
2.ე.თაყაიშვილი,1914,გვ.185-186.

Descent from thecross fromTsaishiMonastery;N239;Size:
165X115cm;Embroideredinthecenteronsilkburgundyfabric
withgoldandsilver,scene:"Weepingforsavior"
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1.ქ. ჵი სა ი დუმ ლო სა კუ ირ ვე ლი, რა მე თუ ცი სა ღრუ ბე ლით 
იხილ ვე ბი ჰეი უღ თო თა რა თა შენ ზე და შეკ რე ბა, რო მელ მან 
ზღუ ა სა მე წა მულ სა გა ნავ ლი ნე მო სე და ერი სა ირა ე ლი სა სა
2.უძღოდი უდაბ ნო სა მას სიცხი სა სა, ღრუბ ლი თა ნათ ლი სა თა 
აგ რი ლობ დი. ჰეი სი ცო ფე უს ჯუ ლო თა და უგუ ლის ჴ მო თა მათ 
ური ა თა, ვი თარ არა გუ ლის ჴმა
3.ყუეს ღვთა ე ბა შე ნი, არა მედ იოსებ და ნი კო დი მოს არ მე 
ნაკსა წმი და სა წარ გ რაგ ნეს უხ რ წ ნე ლი გუ ა მი შე ნი ქრის
4.ტე, სურ ნე ლე ბი თა შე მურ ვი ლი ახალ სა საფ ლავ სა დაგ დ ვეს 
და დაგ ფალეს დაფ ლ ვი თა ცა ნი და ქვე ყა ნა მგლო ვი ა რე იქ 
მ ნ ნეს  ხო ლო
5.მე მო ნა შე ნი და ძე მჴევ ლი სა შე ნი სა ჴელმწიფე და დი ა ნი 
პატ რო ნი ლე ვან ვა დი დებ
6.ჯვარცმასა შენ სა ქრის ტე თაყ ვა ნის ვსცემ გარ და მოჴ ს ნა სა 
შენს და სურ ვი ლით ამ ბორს უყოფ პა ტი ო სან სა ხატ სა შენ სა, 
რო მე ლი ესე ასუ ლი სა წა სა მარ თე ბე ლად,
7.ვაკერვინე ხა ლა სად საჴ ს რად  სუ ლი სა ჩე მი სა და სადღეგ 
რ ძე ლოდ ძე თა და ასუ ლი სა წარ სა  მარ თე ბე ლად,
8.კუალად თა ნა მეცხედ რი სა ჩუ ე ნი სა დე დოფ ლი სა პატ რო ნი 
სა ნეს ტან და რეჯა ნი სა სუ ლი სა საჴ ს რად და სა ო ჴად. შენ შე 
ი წი რე ცა ი ში სა ღთისმშო ბე ლო, მსა ხუ რე ბა ესე ჩე მი, ამინ.  
შე ი კე რა ქკ სა ტ მა
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99.[XVIIს]წარწერასაბუხარზე
საბუხარიწყვილიცაიშისეკლესიიდან;N244;N243;ტილო;ატ-

ლასი;ოქრომკედი;ვერცხლმკედი;ზომა:ა)26X16სმ;ბ)26X16სმ;
ტრაპეციისფორმის,რომელზედაც“ღვთისმშობლისხარების”ორ-
ფიგურიანიკომპოზიციააგაშლილი.
მარცხენა ხელის საბუხარზე (244) ამოქარგულია მახარებელი

ანგელოზისფეხზე მდგომიფიგურა,ოდნავ გაშლილიფრთებითა
და წინ გადადგმული ნაბიჯით. მარჯვენა  ხელი კურთხევის ნიშ-
ნადწინაქვსგაწვდილი,ხოლოძირსდაშვებულმარცხენახელში
ღვთისმშობლისკენგაწვდილიშროშანიუჭირავს.კომპოზიციაგაშ-
ლილია ნაგებობათაფონზე. აქვეა ასიმეტრიულადგანლაგებული
“ვარსკვლავა”ყვავილებიდაასომთავრულითშესრულებულიორ-
სტრიქონიანი საქტიტორო წარწერა, რომელიც იკითხება მარცხ-
ნიდანმარჯვენახელისსაბუხარზე(N243),სადაცმაღალზურგიან
ტახტზემჯდომი“ყოვლადწმინდაა”გამოსახული,რომელსაცფეხე-
ბიმრგვალიფორმისფეხსაყრდენზეუწყვია.ღვთისმშობელიტრა-
დიციულპოზაშიაწარმოდგენილიმარჯვენახელიმკერდთანაქვს
მიტანილი.
წარწერაორივესაბუხარზე (244-243)გაშლილიაქვედაჰორი-

ზონტალურარეზე,ასომთავრული;გრაფემებისსიმაღლე:1,2-1,5;
განკვეთილობის ნიშანი:ორწერტილი; ქარაგმის ნიშანი: არჩანს;
წარწერადაზიანებულიადაცუდადიკითხება.

დათარიღება:

გამოცემა:

წარწერასი.მელიქიშვილიXVIIს.
ათარიღებს[(20)გვ.130-135

ი.მელიქიშვილი.1996წ.გვ.130-135

ა)243
Ⴜ : ႫႤ : ႷႣ : ႳႶႨႰႱႫႬ : ႢႳႪႵႠႬႠႫ : ႸႤႥႠႩႤႰႬႤ :
ႱႡႾႰႤႡႨ : ႤႱႤ : ႣႠ ႫႨႥႰႧႥႨ : ႫႼႨႢႬႡႰႧ :
ႳႾႳႺႤႱ
წმინ და ო, მე ყოვ ლად უღირ ს მან გულ ქა ნამ შე უ ა კერ [ე ი] ნე 
სა ბუ
ხრე ბი ესე და მი ვარ თ ვი მწიგ ნო ბართ უხუ ცეს [ის]
ბ)244
ႻႤႱ : ႩႭႦႫႠႬႱ : Ⴐ ႸႤႬႣႭႡႠ ႤႷႭႴႣႧ 
ႭႣႤႱ ႨႢႨ ႸႣႢႱ ႳႱႨႱႾႪႱႠ ႫႱႾႰႮႪႱႠ
ძეს კოზ მანს რ[ა თა] შენ დო ბა ეყოფ დეთ ოდეს იგი
შე უდ გეს უსის ხ ლო სა მსხვერ პ ლ სა

ႼႭ ႫႧႥႰႠႬႢႤႪႭႦႭ ႫႤႭႾ[Ⴋ]ႤႷႠႥ
წმინ დაო მთა ვა რან გე ლო ზო მე ოხ მე ყავ

Falconer’sgauntletfromTsaishiChurch;N244;N243;Canvas;
Atlas;Gold;Silver;Size:a)26X16cm;B)26X16cm;
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100.[XVIIს]წარწერასაბუხარზე
საბუხარიწყვილია)N242;ბ)N245;ცაიშისმონასტრიდან;ზომები

17,5X24სმ;17,5X25სმ;ბამბისქსოვილზევერცხლმკედით,ზეზი-
თადააბრეშუმისძაფითნაქარგი;ნამაგრიდაორმხრივისითვით
ამოქარგულია “ხარების” კომპოზიცია. ერთზე მთავარანგელოზი
“გაბრიელი”,ხოლომეორეზე“ყოვლადწმინდა”.
წარწერაკანონიკურიდასაქტიტოროა,ზედადაქვედაჰორიზონ-

ტალურკიდეზეშემორჩენილიაფრაგმენტულად,გვერდებიგადაჭ-
რილია ვერტიკალზე, იგი არ იკითხება. საბუხარიდაზიანებულია,
საჭიროებსრესტავრაციას.
საბუხრის წარწერა ასომთავრულია; რელიეფური; 1 სტრიქონი;

გრაფემებისსიმაღლე:1ა)242;0,7-1სმ;ბ)2450,7-1სმ;განკვე-
თილობისნიშანი:ორწერტილი.ქარაგმისნიშანიარახლავს,წარწე-
რადაზიანებულიადაცუდადიკითხება,საბუხარისარესტავრაციოა.

დათარიღება:

გამოცემა:

ი. მელიქიშვილი საბუხარზე გა-
კეთებულ წარწერასXVII საუკუ-
ნითათარიღებს[16]
გვ.130-135

ე.თაყაიშვილი,1914,გვ.187
ი.მელიქიშვილი.1996წ.გვ.130-135
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ა)242
ႾႤႪႧႠ ႸႤႬႧႠ ႸႤႵႫႬႤႱ ႣႠ ႣႠ[ႫႡႠႣႤႱ]
ႢႡႰႨႤႪ
ხელ თა შენ თა შემქ მ ნეს და და[ მ ბა დეს]
გ(ა) ბ რი ელ
ბ)245 
ႼႳ ႫႧႥႰႠႬႢႤႦႭႪႳ ႫႤႭႾႠႥ
წმინდაო მთავარანგელოზო მეოხეყავ
ႫႠႰႿႥႤႬႠ ႸႤႬႨ : ႳႭ ႣႨႣႤ[ႡႳႪႠႰႱ]
ႷႣ ႼႠ
მარ ჯ ვე ნა შე ნი უფა ლო დი დე[ ბუ ლარს]
ყოვ ლად წმინ და
ქვე და ჰო რი ზონ ტ ზე
ႼႭ ႶႱ : ႫႸႭႡႤႪႭ : ႫႤႾႫႤႷႠႥ
წმინ დაო ღვთის მშო ბე ლო მე ოხ მე ყავ

Falconer’sgauntleta)N242;B)N245;FromTsaishiMonastery;
Sizes:17,5X24cm;17.5X25cm;
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101.[XVIIს]წარწერაენქერზე
ენქერი N238; ცაიშიდან; ზომა: 30X32 სმ; ბამბის ქსოვილის

მინარზე, ოქრომკედითა და ვერცხლმკედით. ნამაგრი სითვის
ტექნიკით. დიაგონალზე ამოქარგულია “ახალი აღთქმის სამების
კომპოზიცია, სამ მხარეს მახარებლებით ლუკა, მათე, მარკოზი.
მოჩარჩოებისშიგნითკომპოზიციაშიჩაწერილიამხედრულითშეს-
რულებულიკანონიკურიწარწერა,რომელიცრამდენიმეადგილას
კვეთს მოჩარჩოებას. მაცხოვარს ხელში სახარება უჭირავს, რო-
მელზედაციკითხებაწარწერა:“მევარნათელი.”
ენქერზეგაკეთებულიწარწერამხედრულია,რელიეფური;ფსალ-

მუნისფრაგმენტსშეადგენს,შესრულებულიამოჩარჩოებისშიგნით.
კომპოზიციაშიჩაწერილიგრაფემებისსიმაღლე:0,5-1სმ;განკვე-
თილობის ნიშანი:ორი ან სამწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ;
ქარაგმისნიშანიარახლავს.

დათარიღება:

გამოცემა:

ქსოვის ტექნიკისა და პალე-
ოგრაფიული ნიშნის მიხედ-
ვით შეიძლება ძეგლი XVII ს.
დავათარიღოთ.

ე.თაყაიშვილი,1914,გვ.187.

შე იბ მახ ვი ლი, შე ნი წელ თა შენ თა ძლი ე რო, შვე ნი ე რე ბი თა 
შენ თა და სი კე თი თა შე ნი თა და გარ დას ცე და წა რე მარ თე და 
სუ ფევ დი ჭეშ მა რი ტე ბი სათ ვის და სიმ შ ვი დი სა და სი მარ თი სა და 
გიძღო დის შენ სა კუ ირ ვე ლად მარ ჯ ვე თა ნა შე ნი.

(Hand)kerchiefN238;fromTsaishi;Size:30X32cm;
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102.XVIIIსIნახ.სევდიამიქელაძისწარწერა
ენქერი N246; ცაიშის ეკლესიიდან; აბრეშუმის ქსოვილზე ვერ-

ცხლმკედითა და ოქრომკედით ნამაგრი სითვის ტექნიკით.  მარ-
თკუთხედის ცენტრში წარმოდგენილია კომპოზიცია “დიდება უფ-
ლისა”. ქრისტე გამოსახულია ფეხზე მდგომი სახარებით ხელში,
მაკურთხეველიმარჯვენით.მისმხარესმთავარანგელოზებიდასამ-
წერობლიანიანგელოზებიაკომპოზიციისკუთხეებშიმახარებელთა
სიმბოლურიგამოსახულებებია.
ენქერისირგვლივორსტრიქონადშემოსდევსასომთავრულიკა-

ნონიკურიდასაქტიტოროწარწერა:რელიეფური;გრაფემებისსი-
მაღლე:0,8-1,2სმ;განკვეთილობისნიშანი:სამწერტილი.ქარაგ-
მისნიშანიარახლავს.

წარმოდგენილი
დათარიღებისსაფუძველი:

გამოცემა:

წარწერაშიმოხსენიებულიმიქე-
ლაძისასულისევდია,სამეგრე-
ლოსფაქტობრივიმმართველის
გიორგი I-ის მეუღლე იყო,რო-
მელიც1681 წელსგაეყარადა
1714წელსხელმეორედიქორ-
წინა მასზე. უნდა ვივარაუდოთ,
რომ წარწერა გაკეთებულია
ხელმეორედ დაქორწინების შემ-
დეგ1714წ.

ე.თაყაიშვილი,1914,გვ.186
გ.კალანდია,სამეგრელოსდედოფლები.

Ⴕ ჻ ႳႫႠႶႪႱႭ ႺႠႧႠႭ ჻ ႣႠ ႳႼႫႨႬႣႤႱႭ ჻ ႵႤႰႠ
ႡႨႬႧႠႭ ჻ ႺႠႨႸႨႱႠ ჻ ႶႧႨႱ჻ ႫႸႭႡႤႪႭ : ႫႠႰႠႣႨႱ 
ႵႠႪႼႳႪႭ ჻ ႫႠႰႨႠႫ ჻ ႸႤႫႭႢႼႨႰႤ ႤႬႵႤႰႨ :
ႤႱ[ႤႫႤ] ႫႨႵႤႪႠႻႨႱ ჻ ႠႱႪႫႠႬ ჻ ႡႠႲႭႬႫႠႬ ჻ 
ႱႤႥႣႨႠႫ ႻႨႱႠ ჻ ႹႤႫႨႱႠ ჻ ႣႠႣႨႠႬႨ ჻ ႩႠႺႨႠႱ ჻
ႱႳႪႨႱ ჻ ႱႠႾႱႰႠႣ ႣႠ ႱႠႾႠႣ ჻ ႣႠႫႩႥႨႣႰႤ ჻
ႫႠႰႧႠႧႠ ჻ ႧႬႠ
ქ. უმაღ ლე სო ცა თაო და უწ მინ დე სო ქე რა ბინ თა ო, ცა ი ში სა 

ღმრთის მ შო ბე ლო მა რა დის, ქალ წუ ლო მა რი ამ. შე მოგ წი რე ენ
ქე რი ესე მე, მი ქე ლა ძის ასულ მან ბა ტონ მან სევ დი ამ ძი სა ჩე
მი სა და დი ა ნი  კა ცი ას სუ ლის სახ ს რად და სა ო ხად, და ამ კ ვიდ რე 
მარ თალ თა თა ნა.

(Hand)kerchiefN246;FromTsaishiChurch;Thecomposition
"GlorytotheLord" ispresentedinthecenter.Goldonthesilk
fabric.



207



208

103.[XVIIს.40-იანიწ]ნიკიფორეჩოლოყაშვილისწარწერა
დაფარნაცაიშისეკლესიიდანN249;ზომა:60X70სმ;ოქროსფერ

აბრეშუმისქსოვილზე.ცენტრშიოქრომკედითადავერცხლმკედით
ამოქარგულიაქრისტე-“დიდიზრახვისანგელოზი”,რომლისოთხ
მხარეს ჯვრებია განთავსებული. მაცხოვრის შემომფარგვლელი
წრიდან გამოდის თორმეტი სხივი, წრე ჩასმულია ოთხკუთხედში,
რომელზედაცსერაფიმებიაამოქარგული.აქვსგანმარტებითიწარ-
წერები,სამიარისასომთავრული,ერთიბერძნულითააშესრულე-
ბული.შემოსდევსმრგვლოვანიკანონიკურიდასაქტიტოროწარწე-
რა,სადაცმოხსენებულიანიკიფორეკახი.წარწერაკომპოზიციაში
მთლიანადთავისივეძველისაფუძვლითაააჭრილიდაგადატანი-
ლიაახალმინარზე.
დაფარნის მოჩარჩოებაზე წარწერა ასომთავრულია, რომლის

ნაქარგობავერცხლმკედითააშესრულებული;1სტრიქონი;რელი-
ეფური; გრაფემების სიმაღლე: 1,7-2 სმ; განკვეთილობის ნიშანი:
სამწერტილი. ქარაგმის ნიშანი: განივი კლაკნილი ხაზი; წარწერა
დაზიანებულიადაცუდადიკითხება,დაფარნასარესტავრაციოა.

წარმოდგენილი
დათარიღებისსაფუძველი:

გამოცემა:

წარწერაში მოხსენიებული ჯვა-
რისმამა-ნიკიფორეკახიარის
ნიკიფორე ჩოლოყაშვილი. თ.
ყაუხჩიშვილი აღნიშნავს, რომ
წარწერა, რომელიც დაფარ-
ნაზეა შესრულებული არის ნი-
კიფორე ჩოლოყაშვილის დაკ-
ვეთით. იგი ლევან დადიანის
მთავრობისდროსყოფილახო-
ბის ეპისკოპოსი, მთავრის კარ-
ზე მოღვაწეობდა 1632-1642
წლებში,ხოლო1657წელსიგი
კვლავლევანდადიანთანაა,და-
სავლეთ საქართველოს ეკლე-
სიის კათალიკოს პატრიარქია.
ხობის ეპისკოპოზი, ნიკოლოზ
ჩოლოყაშვილი, იგივე ნიკიფო-
რე ირბახია. ამდენად წარწერა
ლევანIIდადიანისპერიოდსგა-
ნეკუთვნება(1611-1657წწ)

გ.აკოფაშვილი,1977,გვ.9-56.
თ.ყაუხჩიშვილი,1970,გვ.224-226

ႣႠႫႨႴႠႰႤႬ ႹႬ ႶႭ ႱႠႴႠႰႥႤႪႨႧႠ ႴႰႧႤႧႠ 
ႸႤႬႧႠႧႠ ႷႭႣႥႤ  ႠႼႣ [ႫႠႰႠႣႨႱ] 
ႸႤႬႧႠႧႠ ჻ ႼႠႰႣႤႥႬႬ ჻ ႹႥႤႬႤႬ ႷႭႥႤႪႬႨ 
ႫႲႤႰႬႨ : ႣႠ ႫႡႰႻႭႪႬႨ ႹႬႬႨ 
ႣႠႫႸႥႨႣႤ ჻ ႺႾႭႰႤႡႠ ჻ ႹႬႨ ჻ ႣႠ ჻ ႱႭႴႤႪႨ 
ႣႠ ႠႺႾႭႥႬႤ ჻ ႱႳႪႬႨ ჻ ႹႬႨ ႥႠ ჻ ႱႠႾႨႤႰႨ ჻
ႾႠႰ ჻ ႣႠ ႩႺႧႫႭႷႥႰႤ 
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ႫႭႨႾႱႤႬႤ ჻ ႳႴႠႪႭ ႿႨႱ ႫႫႠ ჻ ႬႨႩႨႴႭႰႤ ჻
ႩႠႾႨ : ႱႱႳႴႤႥႤႪႱႠ ႸႬႱႠ

და მი ფა რენ ჩვენ ღმერ თო სა ფარ ვე ლი თა ფრთე თა შენ თა
თა ყოვ ლად ვე აწ და[ მა რა დის] შენ თა თა წარ ს დევ ნენ ჩვე ნენ 
ყო ველ ნი მტერ ნი და მებ რ ძოლ ნი ჩუ ენ ნი და ამ შ ვი დე ცხო რე ბა 
ჩვე ნი და სო ფე ლი, და აცხოვ ნე სულ ნი ჩვე ნი ვი თარ ცა სა ხი ე რი 
ხარ და კაც თ მოყ ვა რე მო იხ სე ნე უფა ლო ჯვა რის მა მა ნი კი ფო რე 
კა ხი, სა სუ ფე ველ სა შენ სა.
დაფარნისცენტრში -“დიდი ზრახ ვის ან გე ლო ზი”. წრეზეშე-

მოვლებულიაასომთავრულიწარწერა:რელიეფური;1სტრიქონი;
გრაფემებისსიმაღლე:0,8-1სმ;განკვეთილობისნიშანი:სამწერ-
ტილი:ზოგანგვხვდება,ზოგანარა.ქარაგმისნიშანიარახლავს;
ბევრგანგრაფემებინაკლულია,წარწერაცუდადიკითხება.

Ⴕ ႱႨႡႰႻႬႤ ჻ ႶႠႫႭႥႣ ჻ ႦႤႺႨႧ ႱႨႲႷႥ[Ⴀ] 
ႻႪႨႤႰႨ : ႣႠ ႾႤႪႫႼႨႴႤ : ႣႠ ႣႣႱႠ ႦႰႠ
ႾႥႠႱა Ⴀ
ქ. სიბ რ ძ ნე ღვთი სა მო ვედ ზე ცით სიტყ ვა ძლი ე რი და 
ხელ მ წი ფე და დიდ სა ზრახ ვა სა ამინ

დაფარნისსამკუთხეშიმოთავსებულიაასომთავრულიწარწერა;
რელიეფური;1სტრიქონი;გრაფემებისსიმაღლე:0,5სმ;განკვეთი-
ლობისნიშანი:სამწერტილი;ქარაგმისნიშანიარახლავს;წარწერა
ცუდადიკითხება.მეოთხეკუთხისწარწერაბერძნულია,რომელსაც
თ.ყაუხჩიშვილიმე-17საუკუნის40-იანიწლებითათარიღებს.

I
[ႼႠ] ႠႰႱ : ႼႠ ႠႰႱ : ႼႠ ႠႰႱ ჻ ႳႴႠႪႨ ჻
წმინ და არს, წმინ და არს წმინ და არს უფა ლი
II
ႼႠ ჻ ႠႰႱ ჻ ႼႠ : ႠႰႱ ႼႠ ჻ ႠႰႱ : ႳႴႠႪႨ ჻ ႱႠႡႭ
წმინ და არს, წმინ და არს, წმინ და არს უფა ლი სა ბაო
III
ႼႠ ჻ ႠႰႱ ჻ ႼႠ ჻ ႠႰႱ ჻ ႼႠ ჻ ႠႰႱ ჻ ႳႴႠႪႨ ႱႠႡႥ
წმინ და არს, წმინ და არს, წმინ და არს უფა ლი სა ბავ
IV
წმინ დაო ღმერ თო, ხე ლი თა... წი ნამ ძღ ვა რი

თი ნა თინ ყა უხ ჩიშ ვი ლის მი ერ ამო კითხუ ლი ბერ ძ ნუ ლი 
 წარ წე რა:

ϴΕϽϹΑΓΙ СΧΙΡΟС ΕΛΕСΟΗΜΟΙС
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Communionchalicecloth fromTsaishiChurchN249;
Size:60X70cm;Onagoldensilkcloth.
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პირ თა სა ხე ლე ბი
ა
აბი ბო სი (მოწამე) 151
ადა მი (ბიბლ.) 68, 85, 90, 100, 151, 154, 158, 
172
აკო ფაშ ვი ლი გულ ჩი ნა 208
ალექ სან დ რა 145
ალექ სან დ რე I 113, 188
ალექ სან დ რე III 158
ამი რა ნაშ ვი ლი შალ ვა 59, 128, 132
ან დ რია მოქ ვე ლი (საყვარელიძე) 43, 44, 48
წმ. ან დ რია პირ ველ წო დე ბუ ლი 14, 44, 48, 150
ან თა ლა ვა ბე ჟან 132
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