GRUZJA I ARMENIA 2015

Wycieczka:
Rodzaj wycieczki:
Nazwa hotelu:
Wyżywienie:
Data wycieczki
Cena

Gruzja, Armenia
Samolot, samochód 4x4
Zakwaterowanie na objeździe
Wg programu imprezy
11.10.2015-20.10.2015
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Dzień 1 - 11.10.2015, niedziela
06:00
07:00
08:00-10:00
10:00-13:00

Pobudka
Śniadanie kontynentalne we własnym zakresie
Pakowanie walizek
Dojazd do Jabłonny zamówionym transportem

15:00
16:00-19:00
19:00
20:00

Obiad wg rozdzielnika
Czas na gry i zabawy z wnukiem
Kolacja wg rozdzielnika
Wyjazd na lotnisko Chopina, Warszawa

22:30

LOT, lot 723 Warszawa - Tbilisi
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Dzień 2 - 12.10.2015, poniedziałek

04:10
05:00-06:00
07:00
14:00

Tbilisi TBS
Odbiór auta
Zameldowanie w hotelu, czas wolny
Obiad

15:00
19:00

Mccheta Jvari Monastery, Sweti Cchoweli Cathedral
Kolacja
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Monastyr Dżwari (gruz. ჯვარი, ჯვრის მონასტერი)
prawosławny monastyr z VI w.
położony niedaleko miasta
Mccheta we wschodniej Gruzji.
Nazwę można tłumaczyć jako
Monastyr Krzyża.

Według tradycyjnych źródeł Święta Nino, która nawróciła Gruzję na
chrześcijaństwo, zatrzymała się na modlitwę na najwyższym
wzniesieniu Mcchety i postawiła na nim krzyż. Około 545 na tym
miejscu został wzniesiony pierwszy, mniejszy kościół, który został
nazwany Małym Kościołem Dżwari. Drugi, większy, zwany Wielkim
Kościołem Dżwari, został wybudowany obok pierwszego w latach
586-605.
Jest to czteroapsydowa świątynia (tzw. tetrakonchos), bardzo
popularny typ architektoniczny na całym Południowym Kaukazie.
Kościół ten służył jako wzór przy budowie innych świątyń. Jego
fasadę zdobią rzadko spotykane i różnorodne płaskorzeźby.
Znaczenie monastyru Dżwari rosło wraz z upływem czasu i
przyciągało wielu pielgrzymów. Także dzisiaj Wielki Kościół jest
wykorzystywany podczas ważniejszych uroczystości. Zachowały się
też fragmenty krzyża św. Nino.
Przez wieki budynki monastyru ulegały zniszczeniu na skutek erozji
oraz niewłaściwego utrzymania i braku konserwacji. Jest on obecnie
wpisany na listę stu najbardziej zagrożonych zniszczeniem zabytków
świata.
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Sweti Cchoweli (gruz. სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარი,
Sweticchowlis sakatedro tadzari)

– kościół katedralny w mieście Mccheta w Gruzji, ok. 20 km kraju
Tbilisi. Wraz z innymi zabytkami miasta Mcchety katedra Sweti
Cchoweli została wpisana w 1994 na listę światowego dziedzictwa
UNESCO.
Katedra stanowiła w ciągu wielu stuleci miejsce koronacji i
wiecznego spoczynku władców Gruzji oraz siedzibę najwyższych
władz Gruzińskiego Prawosławnego Kościoła Apostolskiego. Obecnie
jest siedzibą arcybiskupa Mcchety i Tbilisi, sprawującego urząd
Katolikosa Gruzji.
Katedrę wzniósł w latach 1010-1029 architekt gruziński Arsakidze na
miejscu zbudowanego w IV w. najstarszego kościoła Gruzji. Według
legendy święta Nino wybrała miejsce budowy u zbiegu rzek Kury i
Aragwi. Według tej legendy Elizeusz, żyd z Mcchety wyruszył do
Jerozolimy, by bronić Chrystusa przed sądem Piłata, lecz zdążył
dopiero w chwili Ukrzyżowania. Od rzymskiego żołnierza odkupił
szatę Chrystusa i zabrał ją ze sobą do Gruzji. W Mcchecie oddał
szatę swojej siostrze Sydonii, która otuliwszy się nią zmarła i została
w niej pochowana. Na jej grobie wyrósł wielki cedr. Święta Nino
poleciła, aby ściąć cedr i na jego miejscu zbudować kościół, lecz cedr
anioła, drzewo uniosło się i budowa została ukończona. Z pnia cedru
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powstała kolumna, dająca życiodajny sok.
Badania archeologiczne wykazały, że na miejscu obecnej katedry w
V w. znajdowała się niewielka trójnawowa bazylika.
Obecna katedra powstała w XI w. za panowania króla Giorgiego II.
W 1787 król Herakliusz II. polecił otoczyć katedrę wysokim murem
obronnym z ośmioma wieżami.
Obecnie istniejąca katedra z XI w. została wzniesiona w układzie
kopułowo-krzyżowym, typowym dla gruzińskiego budownictwa
sakralnego. Do budowy użyto żółtego piaskowca. Fasadę zdobią
liczne płaskorzeźby. Płaskorzeźba na ścianie północnej
przedstawiająca prawe ramię z dłutem w dłoni opatrzona jest
napisem: „Ramię Arsukidzego, sługi bożego, niech mu będzie
przebaczone”. Napis na ścianie wschodniej głosi: „Kościół święty
został wzniesiony ręką uniżonego sługi Arsukidzego. Niech jego
dusza zazna spokój, Mistrzu”.
Katedra była wielokrotnie odnawiana i przebudowywana.
Ściany wewnętrzne katedry pokryte były freskami, lecz w 1830 z
okazji pobytu cara Mikołaja I freski pokryto tynkiem. Część z nich
udało się wydobyć spod tynku, m.in. wizerunki bestii
apokaliptycznych i znaków zodiaku.
Ikony stanowią kopie oryginałów, przechowywanych w muzeum
państwowym Gruzji.
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Dzień 3 - 13.10.2015, wtorek
08:00
10:00-13:00

Śniadanie
Droga do David Garedża Monastery

13:00-15:00
15:00-18:00

Zwiedzanie David Garedża Monastery + Piknik
Powrót, kolacja

Dawit Garedża (gruz. დავითგარეჯა; azer. Keşiş dağ) – kompleks
monastyrów (Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego) położonych w
Kachetii we wschodniej Gruzji, na półpustynnych stokach góry
Garedża. Część kompleksu znajduje się w rejonie Ağstafa, na terenie
Azerbejdżanu, dlatego też Dawit Garedża jest tematem sporu
między władzami gruzińskimi i azerskimi.
Kompleks kościelny został założony w VI w. przez jednego z
trzynastu syryjskich mnichów, którzy przybyli w tamten region.
Jeden z mnichów Dawid osiedlił się w naturalnej jaskini w Górze
Garedża, w późniejszym czasie wybudował pierwszy monastyr –
Lawra. Uczniowie Dawida: Dodo i Lukiane założyli następne dwa
monastyry: Rka i Natlismcemeli.
Do rozwoju kompleksu przyczynił się Ilarion Kartweli (wpływowa
osoba publiczna z IX w. Gruzji). Wtedy wielu znaczących mnichów
13
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Freski w monastyrze

przeprowadziło się do Dawit Garedża. Jednym z nich był syn króla
Gruzji Dawida IV Budowniczego (1089-1125) – Dymitr I, autor
słynnej pieśni religijnej Szen Char Wenachi, która przetrwała do dziś
w niezmienionej formie i uważana jest za jedno z dzieł gruzińskiej
sztuki śpiewanej.
W XI w. kompleks został najechany przez Turków Seldżuckich,
zahamowało to rozwój klasztoru na pewien czas.
Na wieki XI-XIII przypada największy rozwój gospodarczy i
kulturalny. Dawit Garedża osiągnęło wtedy swoją największą
świetność. Zostały zbudowane nowe klasztory Udabno, Bertubani i
Cziczchituri, stare zostały powiększone i zmodernizowane:
wybudowano nowe cele, refektarz oraz kaplicę. W skale wykuto
kanały i zbiorniki służące do gromadzenia wody. „Łzy Dawida” –
jedyne źródło, dzięki któremu pierwsi pustelnicy gasili pragnienie,
stało się relikwią. W klasztorze Udabno założona została szkoła
malarska. Osobliwość fresków Dawit Garedża objawia się nowymi
interpretacjami tematyki religijnej, w zerwaniu ze schematami
szkoły bizantyjskiej. Wysoki poziom artystyczny fresków uczynił z
nich ważny składnik światowego dziedzictwa. Freski wykonane były
w wielu klasztorach kompleksu i przedstawiają: Dawida
Budowniczego w Natlismcemeli, królową Tamarę i jej syna króla
Giorgiego Laszę w Bertubani, a także portrety Dymitriego I oraz
obrazy przedstawiające budowniczych klasztoru w Udabno. W XII w.
gdy ojcem przełożony monastyru został Onopre Garedżeli, stał
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się on ważnym centrum kulturowym i edukacyjnym wschodniej
Gruzji.
W XIII w. monastyr cierpiał z powodu ataków Mongołów. Kompleks
został zrabowany, zniszczony a manuskrypty spalone. Odbudowa
Dawit Garedża odbywała się powoli z powodu rozbicia kraju i władzy
okupanta. Na przełomie XIV i XV w. wojska Timura najechały kraj
siejąc zniszczenie. Inwazja ta miała ogromny wpływ na życie w
Garedżi.
W 1615 wojska perskie pod dowództwem Abbasa I Wielkiego wybiły
zakonników oraz podpaliły unikalne manuskrypty i dzieła sztuki.
Pod koniec XVII w. król Teimuraz oraz król Arczil próbowali ożywić
mnisie życie w Garedża. Udało się to osiągnąć jedynie dzięki pomocy
Onopre Maczutadze, wyznaczonego na ojca przełożonego
kompleksu w 1690. Jednak częste ataki najeźdźców oraz powstanie
nowych religii i świeckich szkół w XIX w. w wielu gruzińskich
miastach, znacznie utrudniło rozwój kompleksu Dawit Garedża. Od
1811 do 1917 monastyr był niezamieszkany oraz pozostał pusty od
1921 do 1991. W sierpniu 2007 w monasterze przebywało 9
mnichów.
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Dzień 4 - 14.10.2015, środa.
08:00
09:00-12:00

Śniadanie
Droga do Armenii

12:00-14:00
14:00-17:00
19:00

Haghpat + Sanahin + Piknik lub przydrożna knajpa
Droga do Erywania
Kolacja

Klasztor Hachpat (orm. Հ աղ պատավ ան ք )
– zabytkowy ormiański
klasztor z X-XIII w.
znajdujący się we wsi
Hachpat, w prowincji
Lorri, w północnej
Armenii.
Leży
na
płaskowyżu
nad
kanionem rzeki Debed,
u
podnóża
góry
Surplicz, na wysokości
1212 m n.p.m. W 1996
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klasztor Hachpat został wpisany na Listę światowego dziedzictwa
UNESCO (w 2000 wpis został rozszerzony o pobliski zespół
klasztorny Sanahin).
Klasztor wzniesiono mniej więcej w tym samym czasie co leżący
niedaleko klasztor Sanahin. Oba jednak powstały w duchu tej samej
epoki – rozkwitu panowania ormiańskiej dynastii Bagratydów – a
każdy z nich odgrywał ważną rolę jako centrum duchowe, naukowe,
edukacji i kultury. W obu kompleksach klasztornych główne
zabudowania zostały zgrupowane dookoła świątyń, tworząc
integralne architektonicznie organizmy, które usytuowane są
asymetrycznie w odniesieniu do ich głównych osi. Oba kompleksy
klasztorne mają wspólne nie tylko cechy kompozycyjne
poszczególnych budowli, ale też detale architektoniczne i dekoracje,
w wielu przypadkach niemal identyczne, co pozwala przypuszczać,
że zostały wykonane przez rzemieślników pochodzących z tej samej
szkoły.
Przypuszcza się, że pierwszy kościół stanął w IV wieku na ruinach
wcześniejszej pogańskiej świątyni, nie ma jednak dokumentów
potwierdzających tę tezę. Uważa się, że klasztor Hachpat został
zbudowany w okresie panowania króla Abasa I (929-953), choć
należy zauważyć, że najstarsze zabudowania pochodzą z czasów
jego następcy, króla Aszota III (952-977). Kolejne budowle
powstawały aż do połowy XIII wieku. W średniowieczu stał się
miejscem przechowywania całości piśmiennictwa ormiańskiego,
niejako pierwszym matenadaranem (biblioteką manuskryptów).
Mnisi przepisywali tu po ormiańsku dzieła z całego ówczesnego
świata. W chwilach zagrożenia księgi chowano w górskich jaskiniach.
Jeszcze w 1878 odkryto w jednej z nich spetryfikowane
manuskrypty. W Hachpat nauczał słynny Grzegorz Magistros (Grigor
Magistros Pahlawuni, 985-1085) – pisarz, poeta i wielki erudyta,
który otrzymał tytuł Filozofa. Wielką sławę zdobyła działająca tu
szkoła miniaturzystów.
Po roku 1064, a więc po upadku królewskiej dynastii Bagratydów,
klasztor zaczął stopniowo podupadać. Odzyskał znaczenie, gdy
region Lori znalazł się pod panowaniem gruzińskiego królewskiego
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rodu Orbeliani, którzy przekazali klasztor w użytkowanie
Zakarianom. W czasie swych rządów klasztor został rozbudowany
zajmując obszar trzykrotnie większy od poprzedniego. W roku 1130
kompleks częściowo zniszczyło trzęsienie ziemi, a odbudowa
nastąpiła pół wieku później. Już w połowie XIII wieku Hachpat stał
się jednym z największych centrów religijnych i edukacyjnych w
Armenii. Hachpat był centrum religijnym regionu Lori od XI wieku i
od wtedy już rywalizował z sąsiednim klasztorem Sanahin. Oba
klasztory zostały splądrowane podczas mongolskiego najazdu w
roku 1235. Kolejnym ważnym etapem w historii klasztoru był najazd
wojsk Tamerlana pod koniec XIV wieku oraz późniejsza wojna
między rządzoną przez Safawidów Persją a Imperium Osmańskim. W
wyniku traktatu pokojowego podpisanego w 1639 roku między tymi
dwoma potęgami Wschodnia Armenia została przyłączona do Persji
Postanowienia traktatu okazały się korzystne dla klasztoru, który
został odrestaurowany i ponownie prowadził swoją rolę jako
znaczący ośrodek religijny, jednak dawnej świetności już nigdy nie
udało się odzyskać. Tutejsi artyści i rękodzielnicy wyemigroweali do
Persji, gdzie tworzyli w Nowej Dżulfie (ormiańskiej dzielnicy
Isfahanu), Tebrizie i Teheranie.
W klasztorze działał urodzony w Sanahinie Sajat-Nowa (1712-1795),
pieśniarz i poeta, a zarazem dyplomata w służbie króla Gruzji
Herakliusza II, który tworzył po ormiańsku, gruzińsku i azersku.

Plan kompleksu klasztornego Hachpat
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Zespół klasztorny otoczony jest średniowiecznymi murami i składa
się m.in. z czterech kościołów, dwóch narteksów, biblioteki,
grobowca, wieży dzwonniczej oraz licznych płaskorzeźbionych płyt
kamiennych zwanych chaczkarami.
Najstarszą i zarazem największą świątynią w kompleksie jest Kościół
Świętego Krzyża (Surp Nyszan), zbudowany w latach 976-991 przez
królową Chosrowanusz, żonę króla Aszota III z rodu Bagratydów.
Jest to budowla centralna na planie krzyża, zwieńczona kopułą.
Świątynia wyróżnia się spójnością oraz harmonią kształtu. W jej
wnętrzu fantazyjny kształt wysokich podpór kopuły, wysuniętych do
środka, gładko łączy się z wysokimi łukami spoczywającymi na nich i
przechodzącymi na nich i przechodzącymi z półkolistych do ostro
zakończonych.
Na wschodniej elewacji znajduje
się kopia reliefu z Sanahinu
przedstawiająca rzeźby królów
Lorri Gurgena (Cyriaka lub
Korike) I i Symbata – synów
fundatorki kościoła, królowej
Chosrowanusz. Niegdyś wnętrze
kościoła
było
zdobione
rzeźbieniami
i
freskami.
Wiadomo, iż główną apsydę kościoła ozdobiono freskami
dwukrotnie – ostatnio w 2 poł. XIII w. Prawdopodobnie całe wnętrze
pokryto malowidłami, ale jedyne pozostałości można zobaczyć na
południowej ścianie. Kamienne schodki prowadzą na specjalnie
zbudowany balkon, na którym podczas mszy zasiadała rodzina
Kiurikianów. Ciekawostką architektoniczną jest ciemne obejście z
łukowym zadaszeniem na zewnątrz północnej i wschodniej ściany
kościoła. Na postumencie ustawiono tu chaczkar św. Zbawiciela
(Amenapyrkicz) z 1273 – jeden z najcenniejszych zdobionych krzyży
w Armenii.
Do obejścia od wschodu głównego kościoła przylega biblioteka z
połowy XI wieku, na planie kwadratu. Pierwotnie miała ona dach
25
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drewniany, prawdopodobnie okrągły i spiczasty, spoczywający na
wewnętrznych kolumnach. Dach kamienny, oparty na krzyżujących
się łukach, został wybudowany pomiędzy 1258 a 1262. W zbiorach
bibliotecznych zachowały się cenne zabytki piśmiennictwa oraz
sztuki iluminatorskiej, m.in. tzw. ewangeliarz z Hachpatu,
zawierający scenę wjazdu Jezusa do Jerozolimy, z wyjątkowo
realistycznie przedstawionym wyglądem miasta i jego mieszkańców.
W 1185 do zachodniej części kościoła dobudowano przedsionek
(narteks), o czym informuje inskrypcja na północnej elewacji
W roku 634 [1185] ja, Miriam, córka króla Kiurike, zbudowałam z
wielką nadzieją ten dom modlitwy nad naszymi grobami - mojej
ciotki ze strony ojca Rusudan, mojej matki Tamary i moim, za
czasów arcybiskupa Ter Barsegha, który zakończył budowę. Ty, który
wchodzisz przez te drzwi i padasz przed Krzyżem modląc się,
wspomnij nas i naszych królewskich przodków, którzy odpoczywają
tu w spokoju przed drzwiami katedry w imię Jezusa Chrystusa
Tego typu dobudówki, zwane gawitami lub żamatunami, to jeden z
charakterystycznych elementów średniowiecznej ormiańskiej
architektury. Były przeznaczone na poranną i wieczorną posługę, dla
parafian, dla których nie starczyło miejsca w głównej świątyni. Gawit
ma powierzchnię większą niż sama świątynia, a jego sklepienie
wspiera się na potężnych kolumnach. Przedsionek przed kościołem
św. Krzyża jest unikatowy ze względu na swoją wielkość (21 × 18 m)
i konstrukcję. Uważa się go za jeden z najcenniejszych takich
obiektów w kraju – wzorowano się na nim, wznosząc przedsionki w
późniejszych założeniach klasztornych w Armenii. Dzisiejszy wygląd
zyskał na początku XIII wieku.
Po obu bokach narteksu stoją dwa małe kościoły: na południu
kościół św. Grzegorza z roku 1005 (stracił kopułę podczas
rekonstrukcji w 1211) oraz na północy kościół Matki Bożej (Surp
Astwacacin) z kopułą powtarzającą kształt tej przykrywającej
główny kościół zespołu klasztornego. Ten drugi obiekt wybudowany
został w latach 1208-1220, a jego fundatorką była księżna Chatun,
córka księcia Hasana Tesumiana.
27
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Na
północ
od
wcześniej
wymienionych obiektów leży
najrozleglejszy obiekt zespołu
klasztornego
–
gawit
Hamazaspa, którego nazwa
pochodzi
od
nazwiska
przełożonego klasztoru, który
zlecił jego wzniesienie w 1257.
To największy gawit w Armenii,
słynący z doskonałej akustyki. Do wschodniej ściany dołączono małą
kaplicę.
Na północ od gawitu znajduje się grobowiec rodziny Ukanian z VIII
wieku. Składa się z trzech dużych, prostokątnych kaplic, stojących
obok siebie. Służą one również jako podstawy dla chaczkarów
autorstwa Mistrza Wahrama.
Na górce na wschód od głównych
zabudowań wznosi się wieża dzwonnicza z
1245 z ażurową wieżyczką i biforiami. Jej
pierwsza kondygnacja została wykonana na
planie krzyża, druga zaś jest prostokątna z
odciętymi narożnikami. Nieco przysadzisty
budynek
udekorowany
został
malowniczymi detalami architektonicznymi
– bliźniaczymi oknami z kolumnami,
szczytami fasad o różnych rozmiarach i
wysokości, na jakiej zostały zlokalizowane, a
także siedmioboczną dzwonnicą, której
spiczasty dach ma kształt taki jak dach głównego budynku.
Artystyczna kompozycja tej wieży dzwonniczej znalazła później
swoja odbicia w innych wieżach dzwonniczych w Armenii, ale także
w innych budowlach.
Na północnych obrzeżach kompleksu zachowała się prostokątna
hala refektarza z połowy XIII wieku. To jeden z najważniejszych
świeckich zabytków Armenii. Centralne sekcje zadaszenia wieńczą
29
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ośmioboczne sklepione kopuły z otworem oświetleniowym w
szczycie. Łuki, rozciągające się na przestrzeni szerokości sali, nadają
lekki wygląd wysokiemu stropowi stworzonemu przez klamry o
odpowiednich proporcjach, krzyżujące się łuki, sklepienia i kopuły
Klasztor Sanahin – zabytkowy ormiański klasztor z X wieku
znajdujący się we wsi Sanahin, w prowincji Lorri w północnej
Armenii. Ulokowany jest w górnej części wsi, ponad głównym
placem, w otoczeniu gęstej roślinności. W roku 2000 został wpisany
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Klasztor wzniesiono mniej więcej
w tym samym czasie, co leżący
niedaleko
klasztor
Hachpat.
Jednakże jego nazwę Sanahin
tłumaczy się jako "starszy niż
tamten", czyli niż Hachpat. Oba
jednak powstały w duchu tej
samej
epoki
–
rozkwitu
panowania ormiańskiej dynastii
Bagratydów – a każdy z nich odgrywał ważną rolę jako centrum
duchowe, naukowe, edukacyjne i kulturalne. W obu kompleksach
klasztornych główne zabudowania zostały zgrupowane dookoła
świątyń, tworząc integralne architektonicznie organizmy, które
usytuowane są asymetrycznie w odniesieniu do ich głównych osi.
Oba kompleksy klasztorne mają wspólne nie tylko cechy
kompozycyjne poszczególnych budowli, ale też detale
architektoniczne i dekoracje, w wielu przypadkach niemal
identyczne, co pozwala przypuszczać, że zostały wykonane przez
rzemieślników pochodzących z tej samej szkoły
Klasztor powstał na miejscu wcześniejszej budowli z IV-V w. Obecne
zabudowania datuje się na połowę X wieku, a więc na czasy
panowania ormiańskiej dynastii Bagratydów. Wybudowano tu
wówczas trzy kościoły, założono wielką bibliotekę i szkołę. W XI
wieku potęgę Bagratydów zniszczyli Turcy Seldżuccy, a klasztor
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stracił na znaczeniu. Odzyskał je, gdy region Lorri znalazł się pod
panowaniem gruzińskiego królewskiego rodu Orbeliani, którzy
przekazali go Zakarianom i Kiurikianom. To za ich czasów kompleks
klasztorny ponownie przeżywał rozkwit – stał się ważnym na skalę
kraju ośrodkiem kulturalnym i naukowym; powstawały w nim liczne
manuskrypty (szczególnie miniatury), a w miejscowej akademii
uczono przedmiotów humanistycznych i medycznych. Działały tu
szkoły filozofii i kaligrafii, seminarium duchowne, skryptorium i
biblioteka. Miał tu swoją siedzibę arcybiskup, a na wypoczynek
przybywała tu chętnie rodzina królewska Zakarianów, którzy
sprawowali mecenat nad obiektem.
Klasztor Sanahin w 1235 został spustoszony przez Mongołów, gdy ci
zdobyli twierdzę Akner leżącą pomiędzy klasztorami Sanahin i
Hachpat. Pewna stabilizacja nastąpiła po podziale Armenii w 1578
pomiędzy Persję aImperium Osmańskie – wówczas klasztor przez
następne 330 lat pozostawał pod władzą perską. W XVIII wieku był
remontowany. Gdy znalazł się pod władzą rosyjską, klasztor aż do
rewolucji bolszewickiej w 1917 był siedzibą biskupa. W 1920 został
zamknięty, po przejęciu władzy w Armenii przez komunistów. Zespół
klasztorny Sanahin, który obecnie funkcjonuje, składa się z czterech
kościołów, kaplicy, dwóch narteksów, seminarium duchownego,
biblioteki, dzwonnicy, dwóch grobowców rodowych oraz
pozostałości murów obronnych.
W centrum znajduje się kościół Matki Bożej (Astwacacin)
ufundowany w latach 928-944 przez ród Bagratydów. Jest to
bazylika kopułowa na planie krzyża. Kopuła oraz bęben zostały
dodane podczas przebudowy w 1652. W 1211 z polecenia księcia
Waczesa Waczutiana dobudowanego do niego narteks –
trójnawową
budowlę
przykrytą
dwuspadowym
dachem
podtrzymywanym przez kolumny. Służył on jako miejsce
odprawiania porannych i wieczornych modlitw oraz spotkań i
zebrań.
Największą świątynią w zespole jest kościół Odkupiciela
(Amenapyrkicz). Zbudowano go w roku 966 na polecenie królowej
Chosrowanusz, żony króla Aszota III z rodu Bagratydów. Uważa się,
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że budowniczym świątyni był Trdat – nadworny architekt dynastii
Bagratydów. Świątynia posiada wnętrze zwieńczone wielką kopułą.
Pierwotnie zdobiła ją potężniejsza kopuła niż obecna, ale zniszczona
została w wyniku trzęsienia ziemi. Apsyda główna i tambur kopuły
były udekorowane łukami, które komponowały się z niejednolicie
pokrytymi ornamentami oknem i ościeżami drzwi, podkreślającymi
gładkie powierzchnie fasad. Surowa wschodnia fasada zwieńczona
jest w szczycie monumentalną grupą rzeźb królów Lorri Gurgena
(Cyriaka lub Korike) I i Symbata – synów fundatorki kościoła,
królowej Chosrowanusz. Chronologicznie jest to pierwsza
płaskorzeźba – przedstawienie ludzkich figur z modelem kościoła, co
nadaje jej wielkie znaczenie w ormiańskiej sztuce. W 1181 do
zachodniej części kościoła dobudowano przedsionek z czterema
kolumnami podtrzymującymi sklepienie, który pełnił także funkcję
grobowca. Tego typu dobudówki, zwane gawitami lub żamatunami,
to jeden z charakterystycznych elementów średniowiecznej
ormiańskiej architektury. Były przeznaczone na poranną i wieczorną
posługę, dla parafian, dla których nie starczyło miejsca w głównej
świątyni. Dobudówka wybudowana została przez architekta
Dżamhaira na koszt ojca przełożonego Owanesa i książęcej rodziny.
Światło dociera do niej poprzez otwór w środku kopuły. Jest to
najwcześniejszy znany przykład tego rodzaju konstrukcji, która
zawdzięcza swoje początki z ormiańskich mieszkań chłopskich
składających się z pokoju z czterema kwadratowymi wolnostojącymi
słupami podtrzymującymi dach oraz ze środkowym otworem w
dachu umożliwiającym wydostawanie się dymu.
Pomiędzy obydwoma kościołami znajdowało się seminarium
Akademii z końca X wieku. To podłużna przestrzeń o sklepieniu
wspartym na kolumnach przylegających do ścian kościołów. W XI
wieku wykładał tu Grzegorz Magistros (Grigor Magistros Pahlawuni,
985 – 1085) – pisarz, poeta i wielki erudyta, dzięki któremu Sanahin
był znany jako ormiański ośrodek neoplatonizmu.
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Na północny wschód od wyżej
wymienionych obiektów znajduje
się biblioteka z roku 1063,
niegdyś mieszcząca skryptorium,
zbudowane
przez
królową
Hranusz – córkę króla Dawida I
Bez Ziemi. Architektonicznie
wyróżnia ją wielki ośmioboczny
dach
namiotowy
na
ukośnie
zaaranżowanych
łukach
spoczywających na zawiłych podporach w środkach ścian. Połacie
dachu namiotowego wykonane są jako nakładające się wstęgi, co
powoduje, że wygląda on jak dach ormiańskiej chałupy. Nisze w
ścianach oraz podpory przyścienne różnią się kształtami, rozmiarami
oraz zdobieniami. Dzięki wijącym się kształtom krzyżujących się
elementów podpory łagodnie wpasowują się w ściany, zdobione
ażurowymi rzeźbieniami.
Do biblioteki przylega kaplica św.
Grzegorza z końca X wieku i odbudowana
w 1061. To mała budowla z kopułą,
zbudowana na planie wieloliścia, z
zewnątrz sprawiająca wrażenie rotundy.
Obecna kopuła została dobudowana
znacznie
później,
prawdopodobnie
podczas rekonstrukcji z roku 1652. Na
lewo od wejścia w ścianę wkomponowano
chaczkar z trzema krzyżami.
Znajdująca się w północnej części
kompleksu i przylegająca do narteksu
dzwonnica pochodzi z lat 1211-1235 i
jest jedną z najstarszych tego typu
obiektów w Armenii. Zwieńczona jest
lekką rotundą, która stała się
charakterystyczną cechą późniejszych
37
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oddzielnych wież dzwonniczych w Armenii. W górnej kondygnacji
posiada arkadowy ganek, zaś w zachodniej elewacji znajduje się
chaczkar z czerwonego tufu.

Charczar przy narteksie

Kolumna z krzyżami

Na południe od głównych budowli kompleksu wznosi się pusty
grobowiec Argutinskich-Dołgorukich – zamożnej i wpływowej
rosyjskiej rodziny o ormiańskich korzeniach.
Dalej na wschód położony jest grobowiec książąt Zakarianów
(Zacharidów). Jego wschodnia część z przełomu X i XI w. jest
piwniczną kryptą ze sklepieniem na ściennych łukach i z kaplicami, z
których środkową stworzono na planie prostokąta, boczne zaś są
okrągłe. Wybudowana w 1189 zachodnia część to pomieszczenie na
planie prostokąta z oryginalnym masywnym zdobionym portalem.
Za grobowcem zlokalizowane są dwie
ostatnie świątynie zespołu klasztornego:
kościół św. Jakuba (Surp Hakop) z IX
wieku oraz kościół Zmartwychwstania
(Surp Harutiun) z XIII wieku. We wnętrzu
tego drugiego występują dwie identyczne
apsydy ołtarzowe
39
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Dzień 5 15.10.2015, czwartek.
09:00
10:00
15:00
15:00-18:00

Śniadanie
Czas wolny - zajęcia w podgrupach
Obiad
Zwiedzanie Erywania

19:00

Kolacja
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Błękitny Meczet w Erywaniu (orm. Կապույտ Մզկիթ, Kapujt
myzkit; pers. ﺟدﻣس
, Masdżed-e Kabud; azer. Göy məscid)
jedyny meczet w Erywaniu - stolicy Armenii. Znajduje się w centrum
miasta, na ulicy Masztoca 12.
W XVI wieku, podczas panowania
Imperium Safawidów, szyizm
został uznany za religię panującą
w Persji, a tym samym na
terytorium dzisiejszego Erywania.
Meczet został zbudowany w 1765
przez perskiego gubernatora
Hosejna Alego Chana jako miejsce
piątkowego kazania. Istniała przy nim medresa (szkoła koraniczna).
Gdy Rosjanie przejęli Erywań w 1827, Błękitny Meczet był
największym z ośmiu meczetów w mieście. W czasach ZSRR, po
1931 roku, meczet zamknięto i urządzono w nim muzeum miejskie.
Ponownie zaczął pełnić funkcje religijne po odzyskaniu przez
Armenię niepodległości. Jest uważany za symbol dobrosąsiedzkich
stosunków między Iranem a Armenią. W latach 1996-1999 został
odrestaurowany z funduszy irańskich. Restauracja meczetu nie
wśród wszystkich zdobyła uznanie, krytyce poddano to, iż nie
zachowano w pełni dawnego wyglądu świątyni.

Zdobiony mozaiką portal

Minaret
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Meczet wieńczą dwudziestometrowa kopuła i minaret o wysokości
24 metrów, które podobnie jak portal są ozdobione jasnoniebieską,
wpadającą w odcień turkusowy mozaiką. Przed budynkiem rozciąga
się ogród, w którego centralnej części położona jest fontanna
służąca wiernym do rytualnego obmywania się. Wokół ogrodu
znajduje się kompleks budynków, a wśród nich biblioteka oraz
wystawa irańskiej ceramiki. Całość zajmuje powierzchnię 7000 m².
We wnętrzach dominuje minimalizm, ściany nie są pokryte płytkami
i nie posiadają typowych elementów z islamską kaligrafią. Prostotą
odznaczają się także mihrab i minbar. Meczet można zwiedzać w
godzinach od 10 do 13 i od 15 do 18.
Naprzeciwko meczetu, po drugiej stronie ulicy Masztoca, znajduje
się duża zabytkowa hala targowa Hajastan Market.

Wejście do meczetu

Wnętrze meczetu

Mihrab
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Kaskady w Erywaniu
– kompleks architektoniczny w stolicy
Armenii, w Erywaniu. Wznosi się na zboczu
wzgórza, położonego na północ od centrum
miasta. Zewnętrznie prezentuje się jako
wielkie schody z białego porfiru, ozdobione
kwietnikami, fontannami, rzeźbami oraz
współczesnymi chaczkarami - kamiennymi
płytami z rzeźbionym krzyżem ormiańskim.
Nazwa wywodzi się od fontann, które
spływają po progach na kształt kaskady.
Kaskady, szerokie na 50 m, mają 572
stopnie. Wysokość od najniżej położonego punktu (plac Tamaniana)
do najwyżej położonego punktu Kaskad wynosi 302 m. Wewnątrz
kaskad wybudowano windę, która bezpłatnie umożliwia wjazd na
górę. Na górze Kaskada planowana była budowa dużego szklanego
muzeum. Budowa rozpoczęła się, jednak po kilka latach stanęła w
miejscu. Powyżej tej niedokończonej części, wznosi się taras
widokowy, wznoszący się na wysokości 450 metrów powyżej placu
Tamaniana. Na tarasie wznosi się Iglica Pięćdziesięciolecia,
postawiona na cześć 50-lecia radzieckiej Armenii. Ze szczytu tarasu
rozciąga się wspaniały widok na miasto, a przy dobrej pogodzie
także na Ararat. „To jeden z najdziwniejszych i najbardziej
spektakularnych budynków muzealnych na świecie” – napisał o
Kaskadach amerykański „New York Times”.

Park przy Kaskadach

Pierwszy poziom Kaskad
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Drugi poziom Kaskad

Trzeci poziom Kaskad

Czwarty poziom Kaskad Piąty poziom Kaskad

Pierwszy projekt Kaskad opracował żyjący w latach 1878-1936
architekt Aleksandr Tamanian, który zaproponował, aby centralną
część miasta połączyć z jej północną częścią w efektowny sposób.
Zakładał on urządzenie opadających ku miastu ogrodów
stanowiących miejsce odpoczynku i wydarzeń kulturalnych. Plan ten
pozostawał w zapomnieniu aż do 1970 roku, kiedy został
reaktywowany z inicjatywy Dżima Torosiana, głównego architekta
Erywania. Starą koncepcję wzbogacono o schody ruchome oraz
skomplikowaną sieć sal i dziedzińców. Wówczas, w latach 70. XX
wieku, dla uczczenia 50-lecia radzieckiej Armenii (tej rocznicy
poświęcony jest pomnik na szczycie schodów), władze zgodziły się
na stworzenie tak wielkiego przedsięwzięcia budowlanego. Prace
rozpoczęto jednak dopiero w 1980, ale po trzęsieniu ziemi w 1988 i
rozpadzie Związku Radzieckiego, prace zostały wstrzymane z
powodu braku funduszy. W niepodległej Armenii, niedokończone
Kaskady stały się prowizoryczną sceną muzyczną, na której
49
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odbywały się spontaniczne koncerty na wolnym powietrzu.
W 2001 roku budowę przejął żyjący w Stanach Zjednoczonych
ormiański milioner, filantrop i kolekcjoner Gerard Cafesjian.
Zdecydował się przekształcić całość w muzeum z ekspozycją sztuki
nowoczesnej.
Muzeum Sztuki Cafesjiana
Otwarte w listopadzie 2009 roku muzeum składa się z trzech części:
znajdującego się na placu Tamaniana parku z rzeźbami,
zewnętrznych kaskad oraz znajdujących się wewnątrz sal
wystawowych.
Muzeum znajdujące się wewnątrz, zgromadziło liczne dzieła sztuki,
rozmieszczone na kolejnych piętrach-tarasach. Trzon ekspozycji
stanowi kolekcja Cafesjiana, obejmująca ponad 5000 prac z
dziedziny szkła artystycznego, wśród których czołowe miejsce
zajmują dzieła czeskich artystów Stanislava Libenskiego i Jaroslavy
Brychtovej. Muzeum prezentuje także grafikę, malarstwo i rzeźbę
takich artystów jak Fernando Botero, Arshile Gorky, Jennifer Bartlett
i Andy Warhol. Odbywają się tu również wystawy czasowe. W
przyszłości Kaskady ma zwieńczyć wieża, w której będą
eksponowane dzieła Joana Miró, Pabla Picassa i Marka Chagalla. W
muzeum oprócz wystaw, można uczestniczyć w spotkaniach ze
znanymi postaciami świata kultury, odbywają się tu festiwale
filmowe, koncerty i wszelkiego rodzaju wydarzenia edukacyjne.
Plac Republiki (orm. Հանրապետության հրապարակ,
Hanrapetutian hraparak) – główny plac w stolicy Armenii, Erywaniu.
Położony jest ponad pół kilometra na południe od drugiego
ważnego placu stolicy – placu Wolności. Oba punkty łączy szeroki
deptak Hiusisajin (Północny). Plac jest miejscem przecięcia się pięciu
ważnych dla stolicy ulic: Abowiana, Nalbandiana, Tigran Mec,
Wazgena Sarkisjana i Amiriana. Na północny wschód od placu, tuż
za gmachem muzealnym, znajduje się stacja metra Plac Republiki
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(Hanrapetutian hraparak).
Plac został zaprojektowany przez architekta Aleksandra Tamaniana
w 1924 w ramach wielkiej przebudowy miasta. Choć większość
pomysłów Tamaniana na przebudowę Erywania była uważana za
ekstremalne i niemożliwe do zrealizowania, wizja placu doczekała
się realizacji. Wszystkie znajdujące się tu wcześniej domy,
restauracje i łaźnie zostały całkowicie zburzone. Budowa placu
rozpoczęła się w 1926, a zakończono ją w 1929. Plac przebudowano
w latach 1952-1958. Za czasów radzieckich nazywany był placem
Lenina (orm. Լենինի հրապարակ), ze względu na to, że mieścił się
na nim pomnik wodza rewolucji bolszewickiej - Włodzimierza
Lenina. Autorem tegoż pomnika, ustawionego w południowej części
placu, był radziecki rzeźbiarz Siergiej Mierkurow. Pomnik Lenina
wzniesiono 29 listopada 1940 w 20. rocznicę istnienia radzieckiej
Armenii. Ręka posągu została nieco wyciągnięta do przodu, co miało
dawać wrażenie ruchu, niczym krok w przyszłość. Po odzyskaniu
przez Armenię niepodległości zmieniono nazwę placu, zaś pomnik
przeniesiono na dziedziniec znajdujący się na placu gmachu
muzeum. Na dziedzińcu tym spoczywa także pomnik carycy
Katarzyny II Wielkiej.
Plac Republiki ma powierzchnię 14 tys. m² i reprezentuje jednolity
styl architektoniczny. Z powodu zaokrąglonego kształtu z góry
przypomina tradycyjny ormiański dywanik. Plac z oświetlonymi
budynkami, stylowymi latarniami i szumiącymi fontannami jest w
letnie wieczory i noce atrakcyjnym miejscem spotkań dla turystów,
jak i miejscowej młodzieży. Tu odbywają się ważne uroczystości
państwowe, w tym doroczna parada wojskowa z okazji Dnia
Niepodległości.
Plac otacza siedem wielkich budynków z różnokolorowego tufu
wulkanicznego:
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Narodowa Galeria Armenii
i Muzeum Historii Armenii

Ministerstwo Finansów (z lewej)
Budynek Rządowy (z prawej)

Gmach Poczty Głównej oraz
Ministerstwa Transportu i Łączności

Hotel Armenia Marriott

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
(z lewej) i Ministerstwo Administracji
Terytorialnej Armenii (z prawej)

Na Budynku Rządowym widnieje wykonany w Moskwie zegar, który
przywieziono tu w lipcu 1941. Ma średnicę 4 m i wskazówki o
długości równej wzrostowi człowieka (188 i 170 cm).
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Dzień 6 16.10.2015, piątek.
07:30
08:00-09:00
09:00-11:00
11:00-14:00

Śniadanie
Droga nad jezioro Sevan
Sewan - zwiedzanie
Powrót do Erywania bezpośrednio lub wzdłuż
jeziora do miejscowości Ararat - jedziemy do Khor
Virap (chyba, że młody będzie miauczał, to na dzień
kolejny zostawiamy sobie)

14:00-14:30
14:30-15:30
16:00
20:00

Zwiedzanie Khor Virap,
Powrót do Erywania
Obiad
Kolacja
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Sewan (orm.:Սեվան) – miasto w Armenii, w prowincji
Gegharkunik, w okolicy jeziora Sewan. Powstało w 1842 roku jako
osada rosyjskich wygnanych schizmatyków. Do końca XIX wieku
miasto zamieszkane było wyłącznie przez Rosjan. Do 1935 roku
określane było nazwą Elenowka (na cześć imienia żony cara Mikołaja
I). Według danych szacunkowych na rok 2008 obecnie liczy 17 377
mieszkańców. Miasto jest ośrodkiem przemysłowym. Działa w nim
duży szpital psychiatryczny.
W okolicy miasta (3 km na wschód) położony jest półwysep Sewan
(dawniej wyspa), na którym znajduje się klasztor z IX wieku Sewanawank (tak zwany Czarny Klasztor). Mieszkali w nim mnisi
zesłani przez katolikosa na banicję. Składa się on z dwóch prostych
kościołów, dookoła których znajduje się wiele chaczkarów.
Klasztor Sewan (orm. Սևանավանք, Sewanawank) – zabytkowy
ormiański klasztor z IX wieku znajdujący się na półwyspie Sewan,
kilka kilometrów na północny wschód od miasta Sewan w prowincji
Gegharkunik w Armenii.
Według odnalezionych tutaj inskrypcji klasztor został zbudowany w
roku 874 przez ormiańską księżniczkę Mariam, córkę Aszota I –
pierwszego króla Armenii z dynastii Bagratydów. Sewanawank jest
jednym z 30 zespołów kościołów, które księżniczka Mariam obiecała
zbudować ku pamięci męża – księcia Wasaka z Sjuniku.
Zabudowania wzniesiono z ciemnego tufu wulkanicznego, przez co
obiekt zwano Czarnym Klasztorem. Przez lata etymologowie właśnie
od niego wywodzili nazwę jeziora Sewan, jednak w końcu okazało
się, że używano jej już przed powstaniem klasztoru. Przez pewien
czas obiekt pełnił funkcję miejsca zesłania źle sprawujących się
mnichów z Eczmiadzyna. Jeszcze w XIX wieku klasztor stanowił
prężny ośrodek życia monastycznego – tak jak w dawnych dziejach,
kopiowano w nim ręcznie manuskrypty. Ze względu na swoje
położenie stał się dobrym schronieniem dla trzeciego króla z
dynastii Bagratydów – Aszota II Żelaznego. W okolicach klasztoru
rozegrała się także bitwa pomiędzy ormiańskimi siłami
dowodzonymi przez Geworka Marzpetuniego a arabskimi wojskami
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dowodzonymi przez niejakiego Baszira. W bitwie wzięli udział nie
tylko żołnierze, ale także mnisi z klasztoru Sewan.
W 1930 klasztor został zamknięty. Choć przeszedł renowację w
latach 50. XX wieku, to nie odzyskał pełnego blasku, a większość
zabudowań jest w ruinie. Klasztor powstał na wyspie, jednak znalazł
się na półwyspie, gdy Józef Stalin polecił spuścić sporo wody z
jeziora, wskutek czego jej poziom obniżył się o ponad 30 m. Po
odzyskaniu przez Armenię niepodległości klasztor ponownie zaczął
pełnić funkcje religijne i dziś jest jednym z nielicznych czynnych
starych klasztorów ormiańskich.
W klasztorze znajdują się dwa czynne
kościoły: Świętych Apostołów (Surp
Arakeloc)

i Matki Bożej (Surp Astwacacin). Oba
zbudowane są na planie krzyża greckiego
i zwieńczone ośmiobocznymi bębnami.
Chociaż klasztor położony jest bardzo
blisko ośrodków wypoczynkowych,
zabronione
jest
wchodzenie
do
kościołów w stroju kąpielowym i krótkich spódniczkach – nogi i
ramiona muszą być odpowiednio zakryte.
W kościele Matki Bożej (Surp Astwacacin) przechowywane były
najcenniejsze dary, jakie otrzymywał klasztor, m.in. 200
manuskryptów, 400 książek, biżuteria, krzyże i wiele innych. Przed
wejściem do kościoła znajdują się ruiny przedsionka (gawitu).
Niegdyś wsparty był on na sześciu drewnianych kolumnach z pięknie
rzeźbionymi kapitelami (ich pozostałości znajdują się w Muzeum
Historii Armenii w Erywaniu i w Ermitażu w Petersburgu).
W kościele Świętych Apostołów (Surp Arakeloc) znajdują się
inskrypcje z IX wieku. Drewniane drzwi pochodzą zaś z XV wieku. Tuż
ponad tą świątynią, w najwyższym punkcie, znajdują się ruiny
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kościoła Zmartwychwstania (Surp Harutiun). Był to najstarszy i
największy obiekt sakralny w kompleksie klasztornym. Według
legendy kościół założył sam Grzegorz Oświeciciel w roku 305. Miał
rzadko spotykaną formę trójnawowej bazyliki przykrytej kopułą.
Była to jedna z kilku w kraju potężnych kopuł z wczesnego
średniowiecza. Kościół prawdopodobnie został zniszczony przez
trzęsienie ziemi z roku 995.
Na dziedzińcu znajdują się liczne
chaczkary, w tym unikatowe zielone,
wykonane z miejscowego kamienia.

Khor Virap (Chor Wirap)
W Armenii niemal każdy
klasztor jest ważny, wyjątkowy
i szczególny. Ze względu na
historię, architekturę, klasę
zabytku
lub
religijne
znaczenie. Tak już jest. I
trudno żeby było inaczej. W
końcu to pierwszy kraj świata,
w którym chrześcijaństwo
stało się religią państwową (najprawdopodobniej już w 301 r.).
Waga tych miejsc oparta jest o wspaniałą starożytną historię,
oryginalną ormiańską architekturę i wyjątkową religijną sztukę (np.
chaczkary).
W przypadku monastyru Chor Wirap najważniejsze są dwa czynniki.
Dla Ormian oba mają ogromną wagę. Z jednej strony jest to
podstawowa w dziejach kraju historia, związana z Grzegorzem
Oświecicielem, twórcą Kościoła ormiańskiego. Późniejszy pierwszy
katolikos Armenii, wrzucony z rozkazu króla Tirydatesa III do
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głębokiego skalnego lochu spędził tu aż 13 lat (miało to miejsce w
końcówce III wiek). Miejsce to jest otwarte dla zwiedzających.

Wnętrze kościoła Matki Bożej. Monastyr Khor Virap (Chor Wirap)

Turyści i pielgrzymi, którzy nie mają klaustrofobii mogą tam wejść.
Wagę tego miejsca definiuje też bliskość góry Ararat. Niewiele jest
porównywalnych widoków jak ten z okolic klasztoru. Wyższy szczyt
Araratu wznosi się na wysokość 5165 m n.p.m. Chor Wirap leży na
poziomie około 1 tys. metrów i w odległości zaledwie kilku km od
podnóża Araratu. Na tak niewielkiej przestrzeni mamy różnicę
wysokości 4100 metrów! Dzięki temu Ararat sprawia niesamowite
wrażenie. Tak, jakby olbrzymia góra nagle wyrastała z równego
terenu wprost przed nami.

65

MIEJSCE NA NOTATKI

66

Dzień 7 17.10.2015, sobota.
08:00
09:00-9:30

Śniadanie
Droga do Garni

09:30-10:30
10:30-11:00
11:00-14:00
14:30
15:30:16:00
16:00:17:30
17:30:18:00
19:00

Zwiedzanie Garni
Powrót
Krzysiosen
Obiad
droga do Katedry w Eczmiadzynie
Zwiedzanie Katedry w Eczmiadzynie
powrót do Erywania
Kolacja

Garni (orm.: Գառնի) wieś w Armenii, położona w prowincji Kotajk,
w dolinie rzeki Azat, ok. 29 km na wschód od Erywania. We wsi
zachowało się wiele zabytkowych budowli z IX-XI w., jednak główną
atrakcją turystyczną miejscowości jest twierdza Garni. Obejmuje
ona cały kompleks zabudowań, z których najbardziej znanym jest
zbudowana z bazaltu świątynia poświęcona bogu słońca Mitrze (I w.
n.e.). Już w III w. p.n.e. istniała na tym miejscu twierdza cyklopowa,
która służyła jako siedziba królewska i miejsce przebywania wojsk.
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Świątynia pogańska w Garni

Rzeka Azat w Garni

Katedra w Eczmiadzynie
(arm. Էջմիածնի Մայր
Տաճար) – najstarsza i
najważniejsza świątynia
ormiańska,
kościół
macierzysty Apostolskiego
Kościoła
Ormiańskiego,
wybudowany
na
fundamentach pogańskiej
bazyliki przez Grzegorza
Oświeciciela w latach 301-303, zaraz po tym jak król Tiridates III jako
pierwszy władca w historii przyjął chrześcijaństwo; jednocześnie
najstarsza katedra na świecie. Znajduje się w mieścieWagharszapat,
około 18 km na zachód od Erywania. Została poważnie zniszczona,
po czym w 483 odbudowana niemal od podstaw w obecnej formie
przez Wagana I Mamikoniana. W 618 kopuła wykonana z drewna
została zastąpiona kamienną, która przetrwała w stanie niemal
nienaruszonym do czasów obecnych.
Masywna budowla opiera się na czterech filarach połączonych za
pośrednictwem smukłych arkad z zewnętrznymi murami świątyni.
Mury znajdujące się na północnej stronie pochodzą z IV i V wieku. W
XVII w. naprzeciwko zachodniego wejścia została wzniesiona
trzykondygnacyjna dzwonnica. Sześciokolumnowe rotundy,
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wybudowane w XVII w. w północnej, wschodniej i południowej
części świątyni, nadają katedrze pięciokopułowy obrys.
W świątyni znajdują się liczne zabytkowe rękopisy, ikony, rzeźby,
krucyfiksy. Najcenniejszym skarbem jest grot Włóczni Przeznaczenia
(zwana także włócznią Longinusa), uważanej za relikwię Męki
Pańskiej, przechowywany w złotym relikwiarzu w skarbcu
katedralnym. Według pochodzącego z XIII w. armeńskiego
manuskryptu i tradycji włócznia została przewieziona w to miejsce
przez apostoła Judę Tadeusza.
W 2000, razem z kilkoma kościołami znajdującymi się w pobliżu,
katedra w Eczmiadzynie została wpisana na listę światowego
dziedzictwa UNESCO.
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Dzień 8 18.10.2015, niedziela.
09:00
10:00-15:00

Śniadanie
Droga do Wardzi

15:00

Obiad
Zajęcia w podgrupach
Kolacja
Bania

19:00
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Dzień 9 19.10.2015, poniedziałek.
09:00
10:00

Śniadanie
Zwiedzanie Wardzi

13:00-17:00

Droga do Tbilisi, Obiad po drodze (Może w Chertwisi
- razem z oglądaniem zamku)
Kolacja

19:00
Wardzia

(gruz.: ვარძია) – skalne miastoklasztor usytuowane na zboczu
góry Eruszeli w południowej
Gruzji, niedaleko miasta Aspindza.
Wardzię zaczęto budować za
panowania Jerzego III w 1185
roku, natomiast ukończono – pod
rządami jego córki, królowej Tamary.
W średniowieczu Wardzia służyła jako schronienie podczas
najazdów mongolskich; mogła pomieścić od 20 do 60 tys. osób.
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Zawierała klasztor, salę tronową oraz ponad 3 000 komnat
umieszczonych na 13 kondygnacjach (piętrach). W mieście
zainstalowano skomplikowany system nawodnień pobliskich pól
uprawnych. Jedyny dostęp do klasztoru zapewniało kilka dobrze
ukrytych tuneli blisko rzeki Kura.
W Wardzii królowa Tamara błogosławiła
swoją armię przed walką z sułtanem
Rukhuddinem, a także witała Dawida
Sosłana i jego armię po odniesionym
zwycięstwie.
Obraz królowej Tamary, współzałożycielki
Wardzi, na ścianie kościoła klasztornego .

Trzęsienie ziemi w 1283 roku zniszczyło około dwóch trzecich
miasta, odkrywając jego komnaty oraz niszcząc kompletnie system
nawodnień.
Persowie pod dowództwem szacha Tahmaspa I najechali miasto w
roku 1551, łupiąc je z wszystkiego co cenne (m.in. z ikon).
Zakończyło się to upadkiem monastyru, część mnichów została
zabita, pozostali uciekli pozostawiając Wardzię opuszczoną.
Aktualnie Wardzia jest muzeumrezerwatem
i
obiektem
turystycznym
w
rejonie
Samcche-Dżawachetia. Miejsce
to jest utrzymywane przez małą
grupkę mnichów. Do Wardzii
można codziennie dojechać
busem z Achalkalaki.
Do zwiedzania udostępnionych jest około 300 komnat.
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Dzień 10 20.10.2015, wtorek.
04:55

Tbilisi TBS LOT, lot 724

06:35
07:30-09:00

Warszawa
Dojazd do Jabłonny zamówionym transportem

09:00-12:00
13:00-16:00

Leżakowanie
Zakończenie wycieczki, dojazd
zamówionym transportem
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