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ICOMOS Georgia 

წინასიტყვაობა 

ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო დღის ყოველი წლის 18 აპრილს აღნიშვნის იდეა ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო 

საბჭომ (ICOMOS) 1982 წელს შესთავაზა კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს, ხოლო 1983 წელს, ორგანიზაციის წინადადება დაამტკიცა იუნესკოს (UNESCO) 

გენერალურმა ასამბლეამ. ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო დღე პირველად აღინიშნა 2001 წელს და მისი თემა იყო „გადავარჩინოთ 

ისტორიული სოფლები“. ყოველი წლის 18 აპრილი გამორჩეულია და მნიშვნელოვან დატვირთვას ატარებს კულტურის სფეროს წარმომადგენლებისთვის და არამარტო. 

ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად, საერთაშორისო ICOMOS თავის კომიტეტებს, წევრებსა და პარტნიორებს სთავაზობს 

სხვადასხვა თემასა და აქტივობებს. 2020 წლის თემამ - “ზიარი კულტურა, ზიარი მემკვიდრეობა, ზიარი პასუხისმგებლობა” კულტურის პროფესიონალებსა და ფართო 

საზოგადოებას საზიარო მემკვიდრეობის იდეის, მასთან დაკავშირებული სადაო და წინააღმდეგობრივი საკითხების შესწავლისა და განხილვის საშუალება მისცა.  

დღეს, ისე როგორც არასდროს, ICOMOS - ის შერჩეული თემა მსოფლიოში მიმდინარე ჯანმრთელობის კრიზისის ფონზე, წარმოადგენს ჩვენი გლობალური ერთიანობის 

გამოხატულებას. სამწუხაროდ, COVID-19 - ის პანდემიის გამო შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, წელს ვერ მოხერხდა 18 აპრილის ჩვეულ ფორმატში ჩატარება, 

შესაბამისად, ICOMOS - ის ეროვნულ კომიტეტებს მოუწიათ დაგეგმილი ღონისძიებებისთვის ალტერნატიული გზების მოძებნა. 2020 წლის თემის - „ზიარი კულტურა, 

ზიარი მემკვიდრეობა, ზიარი პასუხისმგებლობა“ ფარგლებში, ICOMOS საქართველომ თავისი წევრების მონაწილეობით წამოიწყო სოციალური მედია კამპანია, რომელიც 

მიზნად ისახავდა საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ზიარი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და მათზე კოლექტიური პასუხისმგებლობის მნიშვნელობის 

კიდევ ერთხელ ხაზგასმას, კულტურული სფეროს წარმომადგენლების ჩართულობასა და ფართო საზოგადოებისთვის ცნობიერების ამაღლებას. ICOMOS საქართველოს 

წევრების მიერ სოციალური მედია კამპანიისთვის გამოყენებული მაგალითები, რა თქმა უნდა, ვერ ასახავს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის კომპლექსურობას 

და არც ისახავდა ამას მიზნად. მიუხედავად ამისა, ამ მოკლე მიმოხილვამაც კარგად აჩვენა, როგორც ჩვენი მემკვიდრეობის მრავალფეროვნება, ისე მისი მომავალი 

თაობებისთვის შენარჩუნების მწვავე პრობლემები. ამიტომ გადავწყვიტეთ სოციალური მედიით გავრცელებული მასალებით ონლაინ პუბლიკაციის შექმნა. 

Foreword 
 

International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) proposed International Day for Monuments and Sites on April 18, 1982 to the cultural field professionals and it was approved 

by the General Assembly of UNESCO in 1983. The first IDMS, was held in 2001 with the theme “Save our Historic Villages”. Since then, every years’ 18th of April is special, distinguished 

and carries huge importance for Heritage Communities and not only. On the occasion of the IDMS, ICOMOS proposes different themes and activities to be organised by its National 

Committees, members and partners. The 2020 theme - “Shared Culture, Shared Heritage, Shared Responsibility” invites Cultural professionals and wider society to explore the idea of 

sharing—and its counterpoints, contestation and resistance — in relation to cultures, heritage and responsibility (ICOMOS). 

Now, more than ever, the theme chosen by ICOMOS is important as an expression of our global unity in the face of the ongoing worldwide health crisis. Unfortunately, National 

Committees of ICOMOS were unable to conduct events for 18th of April celebration in usual manner due to the COVID-19 Pandemic. Thus, they had to find alternative, online solutions 

to the planned events. Within the 2020 theme - “Shared Culture, Shared Heritage, Shared Responsibility”, ICOMOS Georgia has conducted Social media campaign with its members’ 

participation. The campaign implied to emphasize once more the importance of Shared Cultural Heritage of Georgia and collective responsibility on them, to support engagement of 

Heritage Sector representatives and to raise awareness among wider society. Cases provided by the ICOMOS Georgia members for the social media campaign, of course, cannot reflect 

complexity of the Georgian Cultural Heritage and, there was no such intention. However, even this brief review has shown the diversity of our heritage as well as challenges related to 

its preservation for future generations. As a result, creating an online publication based on the cases presented within the social media campaign was decided. 
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ეგორ სტარიცკის სახლი თბილისში 

ოტო იაკობ სიმონსონის (1829-1914) მიერ თბილისში აშენებული უკლებლივ ყველა 

საცხოვრებელი სახლი მაღალი მხატვრული ღირებულებით და თბილისური ტრადიციების 

ღრმა წვდომით გამოირჩევა. ამავე დროს, ყველა გადარჩენილ თუ პროექტის სახით ჩვენამდე 

მოღწეულ შენობას ევროპული პროფესიული წვრთნა ატყვია.  

დრეზდენის სამხატვრო აკადემიაში, ცნობილი გერმანელი ხუროთმოძღვრისა და საზოგადო 

მოღვაწის გოთფრიდ ზემპერის (Gottfried Semper, 1803-1879) კლასში აღზრდილი სიმონსონის 

კავკასიური შემოქმედება რენესანსულ-ბაროკულ თუ ნეოგოთურ ფორმებთან ერთად 

პალადიანიზმის ნიშნებსაც მოიცავს. სიმონსონის ერთი თბილისური საცხოვრებელი სახლის 

არქიტექტურული მორთულობა, კი ნეოგოთურ და შუასაუკუნეებრივი ინგლისის, კერძოდ კი 

ტიუდორების პერიოდის, (XVI ს.) ინგლისური სასახლეების არქიტექტურას ეყრდნობა. ეს 

რუსეთის უმაღლესი სასამართლოს მოღვაწის, სახელმწიფო მრჩეველის, 1867 წლიდან 

თბილისის კომერციული სასამართლოს თავმჯდომარის, სენატორ ეგორ სტარიცკის (1825-

1899) მდიდრული სახლია, რომელიც მთაწმინდის კალთის დამრეც რელიეფზე, 

შემოსავლიანი სახლების გარემოცვაში მდებარეობს (ვუკოლ ბერიძის ქუჩა N2). ტიუდორების 

ეპოქის არქიტექტურის ნიშნები სტარიცკის სახლის მთავარ ფასადზეა თავმოყრილი - 

რიზალიტის მომნიშვნელი განაპირა კოშკურა მოცულობები, მისი დამასრულებელი 

ქონგურები, შესასვლელი ღიობების თაღის ფორმა - Tudor arch და სხვა. ოღონდ 

ტიუდორებისდროინდელი სასახლეები სიმონსონის თბილისური ქმნილების მხოლოდ 

შორეული წინასახეა. სტარიცკის სახლის მორთულობის უშუალო პროტოტიპი პეტერჰოფის 

სასახლის კომპლექსის მთავარი არქიტექტორის ნიკოლაი ბენუას (1813-1898) 1850 წელს 

დაპროექტებული ნეოგოთური სტილის თავლების კოშკებიანი გასასვლელებია.  

საყურადღებოა, რომ სტარიცკის სახლის ფასადზე ტექნიკური შესრულების ზოგიერთი 

ხერხიც მეორდება. მაგალითად, ძველი აგურით ნაშენ, გალესილ და შეღებილ 

სიმონსონისეულ ფასადზე, პეტერჰოფის გასასვლელების ფასადთა მსგავსად, ტიუდორების 

ეპოქის თაღების ფორმას, ზედა მხრიდან იგივე მოყვანილობის "ნაკაწრი" კონტური ფარგლავს. 

ფოტო, მაია მანია. თბილისი. ვუკოლ ბერიძის ქუჩა 2. 

ფასადის ფრაგმენტი. საბავშვო ბაღის შენობა. 2018 

 

Photo, Maia Mania. Kindergarten at 2 Vukol Beridze Street, 

Tbilisi. Façade fragment. 2018 
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სტარიცკის სახლის პროექტი არამხოლოდ ოტო სიმონსონის შემოქმედების სრული სახის წარმოსადგენად არის მნიშვნელოვანი. იგი ასევე XIX 

საუკუნის მეორე ნახევრის თბილისის არქიტექტურის სტილისტური თავისებურებების და მრავალფეროვნების წარმოსადგენად არის 

ღირებული. 

 

Yegor Staritsky’s House in Tbilisi 

The spatial organisation of all Tbilisian residential buildings designed by German 

architect Otto Jacob Simonson (1829-1914) without exception follows the local 

tradition and yet at the same time his works 

in Georgia reflect the architect’s European 

training.  Otto Simonson studied at Dresden 

Academy of Art, under the well-known 

German architect and public figure Gottfried 

Semper (1803-1879). Some of his designs 

reveal his inspiration by the architecture of 

the surroundings of St Petersburg, namely 

the buildings designed by Nicholas Benois 

(1813-1898) as it is in case of Senator 

Staritsky’s house located at 2, Vukol Beridze 

Street. The building now accommodates 

Kindergarten no. 150. 

 

 

 

 

 

ავტორი: მაია მანია 

Author: Maia Mania 

პეტერჰოფის სასახლის თავლების კოშკებიანი გასასვლელები. 

არქიტექტორი ნ. ბენუა. 1850. ე. კირიჩენკოს წიგნიდან. 

 

Archways of the Principal Imperial Stables of the Peterhof Palace, by 

Nicholas Benois. 1850. From the book of E. Kirichenko. 

ფოტო, მაია მანია. თბილისი. ვუკოლ ბერიძის ქუჩა 2. 

ფასადის ფრაგმენტი. საბავშვო ბაღის შენობა. 2018 

 

Photo, Maia Mania. Kindergarten at 2 Vukol Beridze Street, 

Tbilisi. Façade fragment. 2018 

https://www.facebook.com/Icomosgeo/photos/pcb.1064264163960932/1064259700628045/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Icomosgeo/photos/pcb.1064264163960932/1064259700628045/?type=3&theater
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მოღნინი 

მოღნინის წმინდა გიორგის სომხურ-გრიგორიანული ტაძარი თბილისის ერთ-ერთი 

ძველი უბნის ხუროთმოძღვრული დომინანტია, რომელიც მრავალეთნიკური ქალაქის   

სხვადასხვა კონფესიური თემების მიერ წმინდა ადგილადაა მიჩნეული და ზიარი 

კულტურის თვალსაჩინო მაგალითს წარმოადგენს. 1751 წელს აგებული მოღნინის 

ეკლესია, რომელიც XIII-XIV სს-ის ქართულ ნაეკლესიარზე დგას, ორი ქვეყნის 

ისტორიის გარკვეულ პერიოდებს უკავშირდება. ცნობები მის შესახებ დაცულია ძველ 

ქართულ და სომხურ საისტორიო წყაროებში.  საბჭოთა პერიოდში ნაგებობა სხვადასხვა 

დროს გამოიყენებოდა საწყობად, სპორტულ დარბაზად და ხალხური ხელოვნების 

მუზეუმად.  1980 წელს შენობა ავარიული მდგომარეობის  გამო დახურეს, 2009 წელს  

ჩამოიქცა ეკლესიის გუმბათი, რამაც ნაგებობის მასშტაბური ნგრევა გამოიწვია.  

 

 

 

Mognini 

Armenian-Gregorian Mognini Church of Saint George presents an architectural landmark of one 

of the Tbilisian old districts. It is considered as a sacred place by different confessional communities 

of the multi-ethnic city and it is a remarkable example of the shared culture. Mognini Church, built 

in 1751, which stands on the site of the XIII-XIV centuries Georgian church, is related to certain 

periods of the history of two countries, confirmed by the ancient Georgian and Armenian historic 

sources. During Soviet Times, the building was used as storage, gym and museum of Folk Art. In 

1980, the building was closed due to its damaged structural condition and in 2009, the dome of the 

church collapsed, which caused large-scale destruction of the building. 

 

ავტორი: ციცინო ჩაჩხუნაშვილი 

Author: Tsitsino Chachkhunashvili 

ფოტო, ციცინო ჩაჩხუნაშვილი. მოღნინის ეკლესია 

Photo, Tsitsino Chachkhunashvili. Mognini Church 

ფოტო, ციცინო ჩაჩხუნაშვილი. მოღნინის ეკლესია 

Photo, Tsitsino Chachkhunashvili. Mognini Church 
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"სურდოს ქვა" 

მირზა შაფის ქუჩის ბოლოში, იმ ადგილის სიახლოვეს, სადაც ბოტანიკური ბაღის ერთ-ერთი 

მისადგომი იყო მოწყობილი და სადაც ოდესღაც თბილისელ მუსლიმთა სასაფლაო, ე.წ. 

გორხანა (სპარს. საფლავის სახლი) მდებარეობდა, ერთ-ერთი ქუჩა-კიბის მახლობლად 

„სურდოს ქვად“ წოდებული თლილი ქვის ლოდი იდო, რომელზეც გადმოცემით ხატი ესვენა.  

ტრადიციულად მირზა შაფის ქუჩაზე თბილისში დაბადებული და გაზრდილი, თავისი 

საქმიანობით სეიდაბადთან დაკავშირებული, მუსლიმები ცხოვრობდნენ.  

როგორც ცნობილია, საკუთრივ თბილისის, გვიანი სეიდაბადის უბანს მოგვიანებით ხარფუხი 

დაერქვა. თეიმურაზ ბერიძის განმარტებით ხარფუხი სომხური სიტყვაა და სურდოს ნიშნავს. 

ხარფუხელთა რწმენით, ეს წმინდა ქვა იყო, რომელსაც ისინი ნაჭრისგან შეკერილ თოჯინაზე 

ჩამოცმულ ხურჯინში ჩადებულ შაქარ-

ყინულს სწირავდნენ. ყოველივე 

არამხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეო-

ბის, არამედ ქვასთან და ხატთან 

მოყვანილი თბილისელი ქრისტიანი ბავშვების სურდოსაგან და ყივანახველისაგან 

მორჩენას და განკურნებას ემსახურებოდა. „სურდოს ქვა“ მირზა შაფის განაშენიანების 

დანგრევასთან ერთად 2008 წლის ნოემბერშივე  გაქრა.  

 

The "Surdos Kva" (Cold stone) 

By the end of Mirza Shafi Street, close to one of the entrances of the Botanical Gardens where once 

Tbilisian Moslems cemetery, so called Gorkhana was located, a hewn slab of stone called "Surdos 

Kva" was placed. According to Kharpukhi residents this was the holy stone on which an icon laid. 

The area was inhabited by local Moslems. As it is known, Kharpukhi is the late toponym of Tbilisi 

Proper or Seidabad. According to Teimuraz Beridze, Kharpukhi is an Armenian word and means 

cold. Kharpukhians believed that this was the sacred stone, which was curing out children, who 

were brought here from neighbouring districts.                                                                                                                                                  ავტორი: მაია მანია 

The "Surdos Kva" disappeared in late November of 2008 when the street of Mirza Shafi was raised up.                                                         Author: Maia Mania 

ფოტო, მაია მანია. “სურდოს ქვა“, 2005 წ. 

Photo, Maia Mania. "Surdos Kva", 2005 

ფოტო, მაია მანია. მირზა შაფის ქუჩის განაშენიანების ფრაგმენტი. 2005 წ. 

Photo, Maia Mania. Mirza Shafi Street. Tbilisi. 2005 
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კვირიკეს ჯამე (მეჩეთი) 

სოფლის ცენტრში მდგომი ორსართულიანი ხის მეჩეთი არჰაველი ლაზი ოსტატების მიერ 1865-1866 წლებშია აგებული. მისი გარე ფორმები 

აჭარული საცხოვრებელი სახლის სახესხვაობას წარმოადგენს, შიდა სივრცის გვირგვინისებური გადახურვა კი უძველესი ქართული 

საცხოვრებელი სახლის „დარბაზის“ ტრადიციებიდან მომდინარეობს. მეჩეთის ცალკეული ელემენტების (კარი, ბოძები, აივნის მოაჯირები, 

მიმბარი და სხვა) შემკულობაში გამოყენებული ორნამენტული დეკორი შუა საუკუნეების ქართული საეკლესიო არქიტექტურის, ხალხური 

საცხოვრებელი სახლებისა და ხეზე კვეთილობის ნიმუშებში ჰპოვებს ანალოგებს. 

 

 

 

Kvirike Jame (Mosque) 

Located in the centre of the village (Kvirike), this two-storey 

wooden mosque was constructed by Laz craftsmen from Arhavi 

during 1865-1866. The exterior appearance represents a variation 

of an Adjarian Dwelling house, while the interior, with its dome-

like ceiling, takes its origin from the traditions of an old Georgian 

“Darbazi” dwelling. Different elements of the mosque (door, 

pillars, banister, mimbars, etc.) find parallels with the decoration 

of the medieval Georgian ecclesiastical and vernacular 

architecture, as well as Georgian wood carving traditions. 

 

     
  ავტორი: ნინო ინაიშვილი 

Author: Nino Inaishvili 

                                                         

 

 

ფოტო, რუსლან ბარამიძე 

Photo, Ruslan Baramidze 
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ფოტო, რუსლან ბარამიძე 

Photo, Ruslan Baramidze 
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დ. ბააზოვის სახ. საქართველოს ებრაელთა ისტორიულ-ეთნოგრაფიული 

მუზეუმი. (ყოფილი თბილისის სინაგოგა) 

ანტონ კათალიკოსის ქ. N 3-ში მდებარე თბილისის სინაგოგა, 1914 წელს, აქ ადრე 

არსებული დაზიანებული სალოცავის ადგილას აშენდა. საპროექტო 

დოკუმენტაცია 1914 წლით თარიღდება. მიუხედავად იმისა, რომ ამ დროისთვის 

საქართველოში უკვე იყო გამოცდილება რკინა-ბეტონის გამოყენებისა, 

თბილისის სინაგოგაში განხორციელებული რკინა-ბეტონის გუმბათი საბჯენი 

კონსტრუქციებით სპეციფიკური სიახლე იყო და რეგიონში ამ ტექნოლოგიური 

მიღწევის უადრესი ნიმუშია. 1940 წლიდან ნაგებობაში განთავსდა საქართველოს 

ებრაელთა ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი. 

 

 

 

 

D. Baazov Museum of Ethnography and History of Jews of Georgia. (Former Tbilisi 

Synagogue) 

The site is located in Kala District, 3, Anton Katalikosi Street. Ferro-concrete dome and 

supporting framework arranged in the Tbilisi Synagogue in 1914 is one of the earliest 

samples of such technology in the Region. From 1940 the building serves as the Museum 

of Ethnography and History of Jews of Georgia.  

 

ავტორი: ნატო ცინცაბაძე 
Author: Nato Tsintsabadze 

თბილისის სინაგოგა. ანტონ კატალიკოსის ქ. N3. ჭრილი; რესტავრაციის პროექტი.  

ICOMOS საქართველო. 2005წ. 

 

Tbilisi Synagogue. 3, Anton Katalikosi St. Section. Restoration Plan. ICOMOS Georgia. 2005 

 

ფოტო, ნატო ცინცაბაძე. თბილისის სინაგოგა. ანტონ კატალიკოსის ქ. N3. ინტერიერი. 2014წ. 

Photo, Nato Tsintsabadze. Tbilisi Synagogue. 3, Anton Katalikosi St. Interior. 2014 
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ფოტო, ნატო ცინცაბაძე 

  

თბილისის სინაგოგა. ანტონ კატალიკოსის ქ. #3. ინტერიერი, გუმბათი. 2004წ. 

 

Photo, Nato Tsintsabadze  

 

Tbilisi Synagogue. 3, Anton Katalikosi St. Interior, a Dome. 2004 

ფოტო, ნატო ცინცაბაძე 

 

თბილისის სინაგოგა. ანტონ კატალიკოსის ქ. #3. ინტერიერი, სარდაფის 

გადახურვის რკინა-ბეტონის ფილის საყრდენი ცენტრალური სვეტი. 2014წ. 

 

Photo, Nato Tsintsabadze 

 

Tbilisi Synagogue. 3, Anton Katalikosi st. Interior, Central supporting pillar of the 

monolith reinforced concrete ceiling in basement. 2014 
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სოფ. ხარჯამის მეჩეთი 

ისლამური არქიტექტურის ნიმუშები სამცხე-

ჯავახეთში უხვადაა შემორჩენილი, აღრიცხული 

მეჩეთების რიცხვი 40-ს სცდება. მესხთა 

გადასახლების შემდეგ, საბჭოთა კავშირის 

პერიოდში შენობების ფუნქცია შეიცვლა და ისინი 

სხვადასხვა დანიშნულებით გამოიყენებოდა, 

იქნებოდა ეს კლუბი, კინოთეატრი, ადმინისტრა-

ციული შენობა, საწყობი თუ სხვა. სამცხე-ჯავახეთის 

ისლამური არქიტექტურა დღეს მძიმე მდგომარეობა-

შია. ნაწილი მათგანი სრული სახით არის 

შემორჩენილი, მაგრამ მათი ფიზიკური 

მდგომარეობა ცუდია, დანარჩენები კი ნანგრევის 

სახითაა, ზოგ შემთხვევაში მხოლოდ 

საძირკველი იკითხება. 

აბასთუმნიდან 6-7 კილომეტრის დაშორებით 

მდებარეობს სოფელი ხარჯამი. სოფელ ხარჯამის 

მეჩეთი დღეს შემორჩენილ მეჩეთთაგან ერთ-

ერთი გამორჩეულია. ჯამე მეცხრამეტე საუკუნის 

ბოლოსაა აშენებული. 2012 წელს მას კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. 

დღეს სოფელში არ ცხოვრობენ მუსლიმები. ამდენად, მეჩეთს თავისი პირვანდელი ფუნქცია 

დაკარგული აქვს ადგილობრივების მიერ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით გამოიყენება. 

  

ფოტო, ქრისტინე მუჯირი 

 

Photo, Kristine Mujiri 
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Kharjami Mosque (Jame) 

Samples of Islamic Architectural heritage are abundantly preserved in Samtskhe-Javakheti, there 

are more than 40 recorded mosques. After the forced resettlement of Meskhetians, during the 

Soviet Union, functions of the buildings were changed and they were used with different 

purposes. Islamic Architecture of Samtskhe Javakheti is at risk due to lack of maintenance. 

The mosque in the village Kharjami is one of the distinguished mosques among the preserved 

ones. Jame was built at the end of 19th century. In 2012 the mosque was granted the status of a 

Cultural Heritage. 

The village is not inhabited by Muslims, the mosque does not have its primary function and is 

used for agricultural purposes by the locals. 

 

ავტორები: მანანა თევზაძე, ქრისტინე მუჯირი 
Authors: Manana Tevzadze, Kristine Mujiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფოტო, ქრისტინე მუჯირი 

 

Photo, Kristine Mujiri 
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თბილისი 

თბილისი კულტურათა შეხვედრის ადგილია. ეს არის 

ტერიტორია, სადაც ერთდროულად თანაარსებობს 

ევროპული და აზიური კულტურა (ოღონდ ორივე 

თბილისურია), მისი გამოვლინებებით ხასიათში, 

არქიტექტურაში, ცხოვრების წესში. მარტო ძველი ქალაქის 

უბნების ჩამოთვლა რად ღირს: ბეთლემის უბანი, 

სეიდაბადი, ბოშების უბანი, ფრანგების უბანი, 

სურბსარქისის უბანი, ბერძენთხანა, გერმანელების 

ალექსანდერდორფი, ხარფუხი... 

თუ შევთანხმდებით, რომ თითოეულ ქალაქს თავისი ფერი 

აქვს, მაგალითად რომი, ტერაკოტია. პარიზი ქვიშისფერი, 

იერუსალიმი თეთრი... თბილისი - ფერითაც და 

შინაარსითაც ჭრელია, ძველი თბილისი - ჭრელი თბილისი. 

ეს არის ზიარი ქალაქი, სადაც შენობები ევროპული 

ფასადებით გხვდებიან და თბილისური ეზოებით 

გმასპინძლობენ. ამიტომაც არის, რომ ის ცალსახა პასუხებს 

მნიშვნელოვან კითხვებზე არ იძლევა: აღმოსავლური ქალაქია, თუ დასავლური... ვინ 

ააშენა? ქართველებმა, სპარსელებმა, გერმანელებმა, იტალიელებმა, პოლონელებმა, 

სომხებმა... 

მას ხან პარიზს ადარებდნენ, ხან - ვენეციას, ხან პეტერბურგს.. თუმცა, ის ყოველთვის 

ტფილისი იყო. ყველასგან განსხვავებული, გამორჩეული და უნიკალური.. ტფილისური კულტურით, თბილისური ენით, თბილისური 

სამოსით, თბილისური ცხოვრების წესით, თბილისური არქიტექტურით. 

თუმცა, დღეს თბილისი მნიშვნელოვანი პრობლემის წინაშე დგას. ამ ქალაქის მთავარი გამოწვევაა ამ კულტურათა ურბანული 

მრავალფეროვნების დაცვა, ერთის მხრივ ქაოტური და მდარე ხარისხის განაშენიანებისაგან და მეორეს მხრივ უპასუხისმგებლო და 

არაპროფესიონალური გადაწყვეტილებებისგან. 

 

ფოტო, ცირა ელისაშვილი 

ძველი თბილისის პანორამა 

 

Photo, Tsira Elisashvili  

Old Tbilisi Panorama 
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Tbilisi 

Tbilisi is a place, where different cultures meet each other, where the European and Asian cultures co-exist (both still Tbilisian) with their expressions in 

character, architecture, and way of life of the city. Just the old districts of the city are so much worth: Betlemi district, Seidabad, Gypsy district, French 

quarter, Sub Sarkis district, Greek district, German Alexanderdorf, Kharfukhi… This is a shared city, where one encounters buildings with European 

facades and Tbilisian courtyards. 

Nowadays, Tbilisi is facing an important problem. Main challenge of the city is to preserve the cultural diversity from chaotic, poor-quality development 

and irresponsible and unprofessional decisions. 

 

ავტორი: ცირა ელისაშვილი 
Author: Tsira Elisashvili 

 

 

 

 

 

ფოტო, ცირა ელისაშვილი 

ძველი თბილისის პანორამა 

 

Photo, Tsira Elisashvili  

Old Tbilisi Panorama 
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წყალტუბო. სანატორიუმი “მეშახტე”, 1952წ.  

არქიტექტორები: გ.მ. ხიმშიაშვილი, მ.ვ. მელეგი, 

მშენებლობას ხელმძღვანელობდა კარლო მორეტი 

 

არქიტექტურულ გადაწყვეტათა და შესრულების 

მაღალი ხარისხით ის, ნამდვილად შეიძლება 

მივიჩნოით “სტალინური ამპირის” ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან ობიექტად არა მარტო საქართელოს, 

არამედ მთელი კავშირის მასშტაბით.  

ბალნეოლოგიურ კურორტ წყალტუბოს 

დღევანდელი სახით განაშენიანება საბჭოთა 

პერიოდში დაიწო. ცენტრში მოეწყო წრიული  პარკი 

შადრევნებით, ხელოვნური ტბით, სამკურნალო 

აბაზანებით,   პარკის გარშემო  განთავსდა 

სანატორიუმები. ტერიტორიაზე 1925-1987 წლებში  

19 სანატორიუმი და  9 სააბაზანო აშენდა.  

კურორტი,  ერთგვარად, საბჭოთა არქიტექტურის 

მუზეუმს წარმოადგენს, სადაც შეგიძლიათ 

იხილოთ საბჭოთა არქიტექტურის განვითარების 

ხაზი.   

სამწუხაროდ, კავშირის დაშლის შემდეგ საბჭოთა 

არქიტექტურისადმი მიდგომა საკმაოდ დაუნდობელია. ნეგატიური 

დამოკიდებულება რეჟიმის მიმართ, აისახება არქიტექტურაზეც, 

მათი დიდი ნაწილი არ არის მიჩნეული კულტურული 

მემკვიდრეობად და სამწუხაროდ ნადგურდება.  

 

ფოტო, თამარ ამაშუკელი 

სანატორიუმი "მეშახტე", წყალტუბო 

 

Photo, Tamara Amashukeli 

Sanatorium "Meshakhte", Tskaltubo 
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Tskaltubo. Sanatorium “Meshakhte”, 1952. Architects: G. M. Khimshiashvili, M. V. Meleg, the construction was led by Carlo Moretti 

The sanatorium “Meshakhte” is one of the important sites of the “Stalinist Empire Architecture” throughout the former Soviet Union. 

Balneological resort Tskaltubo complex: park with fountains, artificial lake, 19 sanatoriums and 9 baths, was developed in the years of 1925-1987. The 

resort, somehow, presents a museum of the Soviet Architecture, where the development line of the Soviet Architecture is traceable. 

Approach to the Soviet Architecture is rather negative. Attitude towards the regime is reflected on architecture as well, most part of them are not listed as 

cultural heritage and are being destructed, unfortunately. 

 

 

     ავტორი: თამარ ამაშუკელი 

Author: Tamar Amashukeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფოტო, თამარ ამაშუკელი 

სანატორიუმი "მეშახტე", წყალტუბო 

 

Photo, Tamara Amashukeli 

Sanatorium "Meshakhte", Tskaltubo 
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ფოტო, თამარ ამაშუკელი 

სანატორიუმი "მეშახტე", წყალტუბო 

 

Photo, Tamara Amashukeli 

Sanatorium "Meshakhte", Tskaltubo 
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თბილისური სადარბაზოები 

მოხატული სადარბაზოები, ევროპული თბილისის ერთ-ერთი მახასიათებელია 

და კარგად ასახავს მე -19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისის 

თბილისური საზოგადოების ევროპულობას, მათ ცხოვრების წესსა და ესთეტიკურ 

ღირებულებებს. 

სადარბაზოების მორთვის ამგვარი სტილი საქართველოში ევროპიდან შემოვიდა. 

მდიდარი ვაჭრებისა და არისტოკრატების ხშირი დაკვეთების წყალობით, 

ხელოსნებმა და ამქრებმა, რომლებშიც ქართველებთან ერთად სომეხი, 

აზებაიჯანელი, ქურთი და ებრაელი ოსტატები ერთიანდებოდნენ, მალევე, 

ადვილად შეისწავლეს სხვადასხვა მხატვრული ტექნიკა და ბევრი შესანიშნავი 

ნიმუში აჩუქეს ქალაქს. 

სადარბაზოების მხატვრულ გადაწყვეტას ნამდვილად ეტყობა მრავალფეროვანი 

კულტურის განსაკუთრებული მახასიათებლები, რაც მათ საზიაროს და კიდევ 

უფრო ღირებულს ხდის. 

Tbilisian Entrances 

Painted entrances are one of the characteristics for the European Tbilisi and they reflect 

the way of life and aesthetic values of the Tbilisi society at the end of the 19th century 

and beginning of the 20th. 

This style of decorating entrances was brought in Tbilisi from Europe. Thanks to the 

frequent orders of the rich aristocrats and merchants, the craftsmen, artisans’ groups apart 

from Georgian including Armenian, Azeri, Kurdish and Jewish masters easily adopted 

different artistic techniques and they gifted the city with numerous amazing artworks. 

Decoration of the entrances and its artistic patterns in Old Tbilisi is distinguished with its 

special characteristic of the diverse cultures, which makes them shared and more valuable.  

 

 

ფოტო, ლელა ნინოშვილი 

ათონელის ქ. 31, თბილისი 

 

Photo, Lela Ninoshvili 

31, Atoneli St. Tbilisi 
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ავტორი: ლელა ნინოშვილი 
Author: Lela Ninoshvili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფოტო, ლელა ნინოშვილი 

აღმაშენებლის გამზ. N36, თბილისი 

 

Poto, Lela Ninoshvili 

36, Aghmashenebeli ave. Tbilisi 

ფოტო, ლელა ნინოშვილი 

ქეთევან წამებულის ქ. 20, თბილისი 

 

Poto, Lela Ninoshvili 

20, Ketevan Tsamebuli st., Tbilisi 

ფოტო, ლელა ნინოშვილი 

ტაბიძის ქ. N18, თბილისი 

 

Poto, Lela Ninoshvili 

18, Tabidze St., Tbilisi 
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სინაგოგა. ბათუმი, 9 მარტის ქ. N 4. 

9 მარტის ქუჩა მოქცეულია ჭავჭავაძისა და პუშკინის ქუჩებს 

შორის და მე-19 საუკუნის ბოლოსაა ჩამოყალიბებული, 

როცა აქ რკინიგზა გაიყვანეს, სადგური ააგეს და უბანმაც 

ახალი სიცოცხლე შეიძინა. 1901 წელს ქუჩის  დასაწყისში 

აშენდა ქალაქში პირველი „ელექტრონის ქარხანა“, რომელიც 

ბათუმის ქუჩებს ელექტროენერგიით ამარაგებდა. ქუჩა სულ 

ერთკვარტლიანია და მთავრდებოდა „პერესილნიე 

კაზარმით“, სადაც გადასასახლებლად გამწესებულ 

პატიმრებს ათავსებდნენ. 1901 წლის 9 მარტს აქ მოხდა 

მსოფლიოში პირველი სოციალისტური რევოლუციური 

მუშათა გამოსვლა, რომელსაც ი. ჯუღაშვილი 

ხელმძღვანელობდა. გამოსვლის მონაწილეები დახვრიტეს და 15 მუშა დაიღუპა.  

ქუჩას თავიდან „უსახელო“ ერქვა, მერე „ელექტრონის“, საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ 

კი „9 მარტი“ ეწოდა. 1990-იან წლებში ქუჩას ისევ შეეცვალა სახელი, ოღონდ „9 მარტი“ დარჩა, ამჯერად 

1956 წლის მოვლენების აღსანიშნავად. 

სინაგოგა 1890-იან წლებშია აგებული. უფრო 

ზუსტად, ის ბათუმისთვის დამახასიათებელ ერთსართულიან „ბელეტაჟში“ გაიხსნა. 

გარეგნულად შენობას საკულტო ნაგებობისთვის დამახასიათებელი არქიტექტურული 

შემკულობა არ ჰქონდა, თუ არ ჩავთვლით დავითის ვარსკვლავს.  

შენობის დასავლეთი კედელი მიმდებარედ წარმოებული მშენებლობის შედეგად 

ჩამოინგრა. საზოგადოება „ბათომის“ ძალისხმევით, სინაგოგას 2015 წელს ძეგლის 

სტატუსი მიენიჭა. ეკონომიკის სამინისტრომ შენობა „ებრაელ თემს“ გადასცა. 

მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს მეცენატი, 

რომელიც მზადაა ძეგლის რეაბილიტაცია 

დააფინანსოს მეპატრონესთან შეთანხმება არ 

ხერხდება, ძეგლის მდგომარეობა კი დღიდითღე 

მძიმდება. 

ფოტო, შოთა გუჯაბიძე 

ბათუმის სინაგოგა დაზიანებამდე 

 

Photo, Shota Gujabidze 

Batumi Synagogue before damage 

ფოტო, შოთა გუჯაბიძე 

ბათუმის სინაგოგა დაზიანების შემდეგ 

 

Photo, Shota Gujabidze 

Batumi Synagogue after damage 
 

https://www.facebook.com/Icomosgeo/photos/pcb.1067213580332657/1067213343666014/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Icomosgeo/photos/pcb.1067213580332657/1067213343666014/?type=3&theater
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Synagogue. 4, 9 March St., Batumi. 

Synagogue in Batumi was open in 1890ies in a residential house on the 9 March Street. The building was heavily damaged by nearby construction works. 

Later, it was handed to the “Jewish community” by the Ministry of Economy. Despite the fact that the synagogue was granted cultural heritage status in 

2015, different efforts for its preservation failed to avoid its further damage. The synagogue is facing a serious threat of total destruction. 

 

ავტორი: შოთა გუჯაბიძე 

Author: Shota Gujabidze 

 

 

 

 

 

 

ფოტო, შოთა გუჯაბიძე 

ბათუმის სინაგოგა - ინტერიერი 

 

Photo, Shota Gujabidze 

Batumi Synagogue - Interior 
 

ფოტო, შოთა გუჯაბიძე 

ბათუმის სინაგოგა - ინტერიერის ფრაგმენტი 

 

Photo, Shota Gujabidze 

Batumi Synagogue - Fragment of the Interior 
 

https://www.facebook.com/Icomosgeo/photos/pcb.1067213580332657/1067213343666014/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Icomosgeo/photos/pcb.1067213580332657/1067213343666014/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Icomosgeo/photos/pcb.1067213580332657/1067213343666014/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Icomosgeo/photos/pcb.1067213580332657/1067213343666014/?type=3&theater
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„ადამიანები მხოლოდ წმინდა ბუნებით იბადებიან, მაგრამ შემდეგ 

მამები მათ იუდეველებად, ქრისტიანებად ან 

ცეცხლთაყვანისმცემლებად აქცევენ“ - საადი 

 

ონის სინაგოგა, ახალციხის რაბათის მეჩეთი და მედრესე 

კაცობრიობის ისტორია სავსეა გარედან მოსული ხალხის უცხო მიწაზე 

დამკვიდრდების მაგალითებით. ასეთი გამოცდილება ჩვენთვისაც 

კარგად არის ნაცნობი. ძალით შემოჭრილებთან ერთად, თავშესაფრის 

მაძიებელი დევნილებიც მოსულან, ექსპანსიის საპასუხო 

მიუღებლობაც აღმოცენებულა და ძმობის იშვიათი მაგალითებიც. 

ჭიდილსა და თანაცხოვრებაში ყველა საკუთარ მემკვიდრეობას 

ქმნიდა, რომელიც დროთა განმავლობაში, მიუხედავად ეროვნული, 

კონფესიური, თუ კულტურული კუთვნილებისა, ახლობელი 

ხდებოდა. ასე აღმოვჩნდით უცხოთა მემკვიდრეობის თანამოზიარენი 

და პატრონობის საერთო პასუხისმგებლობა დაგვეკისრა. 

1895 წელს აშენებული ონის სინაგოგა, თლილი ქვით ნაგები, 

გუმბათიანი, მაღალი ოსტატობით შესრულებული რენესანსული და 

მავრიტანული სტილის ელემენტებით გაფორმებული შესანიშნავი ძეგლია. ეს ერთ-ერთი 

თვალსაჩინო, სიდიდით და მხატვრული ღირებულებით გამორჩეული სინაგოგაა კავკასიაში, 

რომელიც მსგავსებას ამჟღავნებს ფაშისტების მიერ 1943 წელს აფეთქებულ ვარშავის დიდ 

სინაგოგასთან. კომუნისტური რეპრესიების დროს, 1930-იან წლებში, ონის სინაგოგასაც 

დამუქრებია საფრთხე, მაგრამ ებრაელებს და ქართველებს საერთო თავგანწირვით გადაურჩენიათ. დღეს ონში 10 ებრაელი ვეღარ იკრიბება, 

რომ ტაძარში ლოცვა შედგეს... თავის დროზე კი ისინი ათასობით ცხოვრობდნენ აქ და აფერადებდნენ ურთიერთობებს. 

მსგავსი სევდისმომგვრელი ვითარებაა ახალციხეშიც, სადაც რაბათის უბანში ორი სინაგოგაა და ებრაელების მხოლოდ სამი ოჯახი. აქვე, 

რაბათის ციხეში, რომელიც თამარის დროს განახლებული - შალვა და ივანე ახალციხლების სამფლობელოს, XIV-XVII სს-ში სამცხის ათაბაგ 

ჯაყელთა რეზიდენციას წარმოადგენდა, ხოლო მომდევნო პერიოდიდან ოსმალთა ხელში გადასული - ახალციხის საფაშოს ცენტრი გახდა, 

ბეგლარბეგ ჰაჯი-აჰმედ ფაშას დაკვეთით აშენებული, გვიანოსმალური არქიტექტურის შესანიშნავი ნიმუშები, მედრესე და მეჩეთი (1747-1752) 

დგას. ამ ნაგებობას დიუბუა დე მონპერე „არქიტექტურის შედევრად“ იხსენიებს. 
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ონის სინაგოგა 
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Oni Synagogue 
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“People are born only with pure nature, and only then fathers make them Jews, 

Christians or fire worshipers" - Saadi. 

 

Oni Synagogue, Akhaltsikhe Rabati Mosque and Madrasa 

History of humanity is full of stories about peoples’ settlement examples on the 

foreign lands. These kind of experiences are well-known to us as well and that is how 

we became sharers and responsible for the foreign heritage. 

Built in 1895, Synagogue in Oni is distinguished with its size and artistic value in the 

Caucasus. It has similarities to the big Synagogue of Warsaw exploded by fascists in 

1943. In 1930ies, 

during communist 

repressions, Synagogue 

in Oni was also under 

the threat, but it has been preserved with the 

joint efforts and sacrifice of Jewish and 

Georgians. Nowadays, even 10 Jewish cannot 

gather in Oni in order to hold a religious 

service in the Synagogue… In older times, 

there were thousands of Jewish people living in the area making the relationships colourful. 

Similar sad situation can be encountered in Akhaltsikhe as well, where there are two 

Synagogues in Rabati District and only three Jewish Families.  

Here, in Rabati Castle, which was passed into the hands of the Ottomans in XVIII, there are 

remarkable late Ottoman architectural landmarks - Madrasa and Mosque (1747-1752) built 

under the order of Beglarbeg Haji-Ahmed Pasha. This building is mentioned by Frédéric 

Dubois de Montpéreux as an “architectural masterpiece”. 
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რაბათის მეჩეთი 
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Rabati Mosque 
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რაბათის მეჩეთის ინტერიერი 
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Rabati Mosque Interior 
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ონის სინაგოგა 
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Oni Synagogue ფოტო, მანანა სურამელაშვილი 

რაბათის მედრესე 
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Rabati Madrasa 


